


 

  تقدير و شكر

  

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :

 "من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا "

 صدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ً كلمات . فً مثل هذه اللحظات ٌتوقف الٌراع لٌفكر قبل أن ٌخط الحروف لٌجمعها ف

 ن نحاول تجمٌعها فً سطور تتبعثر األحرف وعبثا أ

كثٌرة تمر فً الخٌال وال ٌبقى لنا فً نهاٌة المطاف إال قلٌال من الذكرٌات وصور  سطورا

تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا فواجب علٌنا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطواتنا األولى 

 فً غمار الحٌاة 

لى كل من أشعل شمعة فً دروب علمنا وإلى من وقف ونخص بالجزٌل الشكر والعرفان إ

 .ابر وأعطى من حصٌلة فكره لٌنٌر دربنا على المن

شرفنا من ونتوجه بجزٌل الشكر إلى  ،فً قسم علم المكتبات والمعلومات إلى األساتذة الكرام

وزار سلٌمان الذي لن تكفً حروف هذا العمل إلٌفائه بإشرافه على مذكرة بحثنا األستاذ 

 حقه بصبره ومجهوداته وتوجٌهاته القٌمة لنا . 

بخالص الشكر والتقدٌر إلى كل من ساعدنا من بعٌد أو من قرٌب إلتمام وانجاز كما نتوجه 

 هذا العمل .



 إهداء

 

 

نً كل ما ٌملك الحمد هلل عز وجل على منه وعونه إلتمام هذا البحث إلى الذي وهب      

، إلى من كان ٌدفعنً قدما نحو األمام لنٌل المبتغى إلى الذي سهر على حتى أحقق له أماله

، أبً الغالً علم إلى مدرستً األولى فً الحٌاةتعلٌمً بتضحٌات جسام مترجمة فً تقدٌسه لل

 أطال هللا فً عمره .

، إلى التً سهرت وصبرت على كل بت فلذة كبدها كل العطاء والحنانإلى التً وه      

وفٌق وكانت دعواها لً بالت ،ق الرعاٌة وكانت سندي فً الشدائد، إلى التً رعتنً حشًء

بتسامتها فً وجهً نبع الحنان أمً أعز تتبعتنً خطوة بخطوة إلى من ارتحت كلما تذكرت ا

 هللا عنً خٌر الجزاء فً الدارٌن .ما على القلب والعٌن جزاها 

، إلى أخوتً أدخل على قلبها شٌئا من السعادة هدي هذا العمل المتواضع لكًإلٌها أ      

 وأخواتً خاصة نورهان ومحمد أدم .

األن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفٌنة فً عرض بحر واسع ومظلم هو      

حٌاة وفً هذه الظلمة ال ٌضٌئ إال قندٌل الذكرٌات ذكرٌات األخوة البعٌدة إلى الذٌن بحر ال

 أحببتهم وأحبونً  صدٌقاتً .

 كما أهدي ثمرة جهدي إلى كل أساتذة قسم علم المكتبات الذٌن رافقونا طٌلة المشوار    

ون فً أشٌاء وإلى كل من ٌؤمن بأن بذور نجاح التغٌٌر هً فً ذواتنا وفً أنفسنا قبل أن تك

 خرى. أ

 

 

 

 

 فوزية                                                  

  



 إهداء 

إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بشكرك وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك  وال تطٌب اللحظات          

 إال بذكرك وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك وال تطٌب الجنة إال برؤٌتك هللا جل جالله .

دى األمانة ونصح األمة إلى نبً الرحمة ونور العالمٌن سٌدنا إلى من بلغ الرسالة وأ         

 محمد صلى هللا علٌه وسلم .

لوقار إلى من علمنً العطاء بدون انتظار إلى من أحمل إلى من كلله هللا بالهٌبة وا      

، أرجو من هللا أن ٌمد فً عمره لٌرى ثمارا قد حان قطافها بعد طول اسمه بكل افتخار

 العزٌز . ، والديي بها الٌوم وفً الغد وإلى األبدانتظار وستبقى كلماتك نجوما أهتد

إلى مالكً فً الحٌاة إلى معنى الحب والحنان والتفانً إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود       

 مً الحبٌبة أطال هللا فً عمرها .ئها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً، أإلى من كان دعا

كتسب قوة ومحبة ال حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحٌاة   إلى من بوجودهم أ   

 ً .أخوات

والعطاء إلى إلى من تحلو باإلخاء وتمٌزوا بالوفاء  ،هن أمًإلى األخوات اللواتً لم تلد    

وبرفقتهم وفً دروب الحٌاة الحلوة والحزٌنة  ،إلى من معهم سعدت ،ٌنابٌع الصدق الصافً

وعلمونً  مإلى من عرفت كٌف أجده ،انوا معً على طرٌق النجاح والخٌرسرت إلى من ك

 صدٌقاتً  خاصة أختً فوزٌة .أال أضٌعهم 

 المشوار طٌلة رافقونا الذٌن المكتبات علم قسم أساتذة كل إلى جهدي ثمرة أهدي كما    

 أشٌاء فً تكن أن قبل أنفسنا وفً ذواتنا فً هً التغٌٌر نجاح بذور بأن ٌؤمن من كل وإلى

 .خرىأ
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 مقــــــــــــدمـــــــــــــة
 

 
 أ

 مقــــــــدمـــــــــــــة:

نسان مهنة المكتبات منذ العصور القدٌمة، ومارسها على غرار بقٌة المهن عرف اإل      

المعروفة أنداك وقد كان القائم على شؤون المكتبة ٌحظى بمكانة عالٌة فً المجتمع حٌث 

ن إلى ٌولٌه الٌونانٌونفس االحترام كان كانت المكتبة مكان إلنعاش الروح لدى الفراعنة، و

المكتبة التً تعتبر القلب النابض للمجتمع، حٌث قد اقترن مفهوم المهنة المكتبٌة إسنادا إلى 

المهام التً ٌقوم بها المكتبً فهو الشخص الذي بلغ درجة عالٌة من المعرفة والكفاءة وهذا 

بتنوع نوعٌة لقد تطورت المكتبات وتنوعت ما ٌجعله  ٌنحصر فً هذه المهنة بالذات، 

، ومراكز المعلومات فأصبحت المهنة المكتبٌة تتعلق رشٌفالوثائق أٌن ظهرت مراكز األ

بالمؤسسة الوثائقٌة التً ٌشتغل بها العامل وكل هذا جعل منه ٌتطور بتعدد مسمٌاته فقد 

، بحٌث تقوم هذه ا المجال المتعلق بمهنة المكتباتاكتسبها نتٌجة التطورات الحاصلة فً هذ

خٌرة بجمع المعلومات واقتنائها وتنظٌمها ومعالجتها وتخزٌنها واسترجاعها ومن ثم األ

 .ها بمختلف طرق البحث عن المعلومةاالستفادة من

ولقد حظٌت المهنة المكتبٌة بمكانة جد مهمة فً مجال تطوٌر البحث العلمً من خالل        

بد من تجسٌد االحتٌاجات ما تقدمه من معارف ولتؤدى هذه المهنة على أكمل وجه، ال

وهذا راجع الالزمة وتوفٌر االخصائٌٌن ذوي الكفاءة المهنٌة لتتماشى مع متطلبات العصر 

إلى الدور الذي تقوم به الجمعٌات المهنٌة من أجل ترقٌة هذه الفئة، إضافة إلى اهم عنصر 

ة فً المجتمع الذي ال ٌغٌب عن المعنى الحقٌقً ألي مهنة وٌجعلها تكتسب مكانتها األصلٌ

وهو أخالقٌات المهنة وهو موضوع لم ٌحظى باالهتمام الذي ٌستحقه سواء على مدارس 

المكتبات أو من ناحٌة الممارسة، فهً التً ترسم للمكتبً صورة حقٌقٌة تبٌن له التزاماته 

وواجباته هذا ألن المكتبة مؤسسة اجتماعٌة فعالة ومتفاعلة فهً تعمل ضمن مجتمع ٌفرض 

واجبات ومسؤولٌات، فهً تسعى جاهدة إلى الرقً االجتماعً وإقامة عالقات وطٌدة علٌها 

  .لى أعلى المستوٌاترة كل همها تحقٌق التطور والرقً عفً المجتمع فهذه األخٌ

كمل وجه  ألنها تحدد للمكتبً إن األخالقٌات ثمرة أساسٌة ومهمة ألداء المهنة على أ       

ولذا  ،ن ٌلتزم به فً محٌط عمله ومع االطراف المحٌطة بهالسلوك المطلوب الذي ٌجب أ

خالقٌات السلوكٌة من هذه المهنة أن ٌتحمل مسؤولٌة األ على الذي ٌرٌد االندماج فً وجب

خالل ارتباطهم وعالقتهم بالمؤسسة التً ٌعملون بها وبجمهور المكتبة خاصة وأفراد 

لخاصة بأخالقٌات المهنة المكتبٌة تلعب المجتمع عامة هذا كله ٌجعل المواثٌق والدساتٌر ا

دورا بارز وهام فً تطوٌر المهنة ورقٌها والنهوض بها قدما ، وهذا ما جعلنا نقف على 

مهنة وذلك من خالل التوجه نحو مدى مساهمة أخالقٌات مهنة المكتبات فً تطوٌر هذه ال

، ومكتبة ITAوهً مكتبة جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس المركزٌة حدى مكتباتنا الجامعٌة إ
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كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر وقد اندرج موضوع دراستنا تحت عنوان 

 أخصائً المعلومات واخالقٌات المهنة المكتبٌة بالمكتبات الجامعٌة والمقسم إلى :

راسة والمتمحور من اإلشكالٌة، والذي عرضنا فٌه موضوع الد الفصل التمهيدي:

وتساؤالت الدراسة وفرضٌاتها واألسباب التً دفعتنا إلى اختٌار هذا الموضوع ،وأهداف 

وأهمٌة الدراسة وذكرنا بعض الدراسات السابقة التً تناولت الشق من هذا الموضوع 

 لمفاهٌم المتعلقة بعنوان الدراسة.إضافة إلى المصطلحات وا

نا فً هذا األخٌر إلى المهنة المكتبٌة بالمكتبات الجامعٌة وما ٌتعلق بها :تطرق الثاني الفصل

من مفاهٌم والتطور التارٌخً والعوامل المساعدة على انتشارها وتطورها ، وأهم التسمٌات 

التً أصبح ٌحظى بها ثم عرضنا اهم التحدٌات التً تواجه المهنة المكتبٌة فً المستقبل 

الجامعٌة ، وأشرنا إلى المكتبات ل علم المكتبات والمعلوماتاوالجمعٌات المهنٌة فً مج

 ، أهدافها، وظائفها وخدماتها .تعرٌفها، مسمٌاتها، انواعها

خالقٌات المهنة المكتبٌة ي جاء بعنوان أخصائً المعلومات وأوالذ الفصل الثالث :

خصائصها  واندرجت تحته العناصر التالٌة : تعرٌف أخصائً المكتبات والمعلومات،

والقٌم األخالقٌة الواجب توفرها فً أخصائً  مهاراته، مهامه المبادئ الجدٌدة لوظٌفته، 

خالقٌات والتطور التارٌخً ه المهنة وثم عرجنا نحو مفهوم األوواجباته اتجاه هذالمعلومات 

 ً تحدد السلوك المهنًلها وبعض قضاٌا التعامل مع المعلومات والقواعد االخالقٌة الت

 خالقٌات المهنة المكتبٌة وختاما بدلٌل أخالقٌات المهنة المكتبٌة.ستعرضنا بعض دساتٌر أوا

واألخٌر فكان خاص بالجانب المٌدانً للدراسة جاء فٌه معلومات أدوات الفصل الرابع : أما 

جمع المعلومات وحدود الدراسة المٌدانٌة والتعرٌف بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس المكتبة 

م التسٌٌر بجامعة مستغانم ومكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلو ITAة المركزٌ

، والنتائج المتوصل إلٌها من خالل االستبانة، وتناولنا أٌضا تحلٌل جداول الدراسة نموذجا

 مع تقدٌم بعض الحلول والمقترحات . ،العامة على ضوء الفرضٌات



 

 

.
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 :اإلشكالية-1

 فً التفكٌر إعادة ضرورة إلى أدت التً المشكالت من العدٌد العربٌة مكتباتنا تعانً      

 األخٌرة هذه أن إذ المجتمع، أفراد نظر فً قٌمتها من للرفع تحكمها التً والقوانٌن سٌاستها،

 حٌث ،العشرٌن القرن من الثانً النصف فً خاصة كبٌرا تطورا المكتبات مهنة بتطور أدت

 ختالفا على والتعلٌمً، التربوي بالجانب وطٌدة عالقة ذات أنها على إلٌها ٌنظر أصبح

 مؤسسة ذاتها بحد تكون أن ٌمكن التً الجامعٌة أو العمومٌة أو المدرسٌة سواء أنواعها

 األساسٌة المقومات أحد الجامعٌة المكتبة تعتبر إذ ككل، المجتمع تنمٌة فً تسهم تعلٌمٌة

 مستوى نأ إذ التعلٌمٌة، للعملٌة والفعال المكمل دورها تأدٌة خالل من وذلك الجامعة لتقٌٌم

 على كبٌر حد لىإ تقوم خٌرةاأل وهً لدورها، الجامعات أداء على ساساأ ٌقوم العالً التعلٌم

 المهنة بدور ٌكتفً ٌعد فلم كبٌرة مسؤولٌة المكتبً عاتق على صبحأ حٌث مكتباتها، مستوى

 معلومات خصائًأ إلى مكتبً من التحول فً أخذت األخٌرة هذه أن حٌث األن، األساسٌة

 الواجهة هم بالمكتبات العاملٌن لكون ونظرا عمله، ومجاالت الجدٌدة مهامه طبٌعة بسبب

 لزاما كان والمستفٌد، المعلومات أوعٌة بٌن ساسواأل الوصل وحلقة بل المكان ورمز

 منها ٌعانون التً والمشكالت متطلباتهم فً النظر حٌث من هتماماال فً ولوٌةاأل إعطائهم

      لألخالقٌات ودستور تشرٌع وجود هً الحالً العصر فً احتٌاجاتهم أبرز ولعل

 عالقاتهم وٌحدد بها، التحلً بالمهنة المشتغلٌن على الواجب والقٌم المبادئ ٌحدد المهنٌة،

 لهم ٌضمن وأن أٌضا بأنفسهم عالقاتهم وعن والمؤسسات والمستفٌدٌن والزمالء بالمجتمع

 إشكالٌة انبثقت سبق ما خالل ومن ككل، المجتمع أواسط فً حترامواال المرموقة المكانة

 نطرح ٌجعلنا الذي مراأل المكتبٌة المهنة أخالقٌات موضوع فً تنصب والتً دراستنا

 ؟ المكتبات أخصائي أداء على المكتبية المهنة أخالقيات تأثير مدى ما: التالً التساؤل

 من عنها لإلجابة الباحث ٌسعى األسئلة من مجموعة عن عبارة وهً :الدراسة تساؤالت 

 أو بموضوع متعلقة التساؤالت وتكون األنترنت، مواقع وكذلك والكتب المراجع خالل

 قمنا الذي الرئٌسً السؤال خالل ومن وفصوله، البحث لفرضٌات ومساٌرة الدراسة مشكلة

 : التالٌة الفرعٌة التساؤالت وضعت بطرحه

  ؟ المكتبات أخصائً فً توفرها الواجب األخالقٌات ماهً •

  ؟ المكتبٌة المهنة بأخالقٌات المكتبات أخصائً إلمام مدى ما •
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  الجامعٌة؟ بالمكتبات المكتبٌة المهنة أخالقٌات واقع ماهو •

 البحث إجراءات تنفٌذ قبل الباحث تعترض فروض هً : الفرضيات -2
1

 الحلول وهً ،

 أو مقروءة خلفٌة من لدٌه تكون ما على بناءا وذلك للمشكلة الباحث ٌفترضها التً الممكنة

 الدراسة قٌد المشكلة عن مرئٌة أو مسموعة،
2

 . 

 :  الرئيسية الفرضية

 المهنٌة والممارسة األداء، تحسٌن فً بالمكتبات للعاملٌن المهنٌة خالقٌاتاأل تساهم     

 وتبٌن تحدد أطر إجاد إلى تهدف كما والمؤسساتً، الفردي المستوى على بها رتقاءواال

 .  واألخرٌن والمجتمع المهنة تجاها مسؤولٌاته المعلومات ألخصائً

 : الفرعية الفرضيات

 مع والنظام المتبادل حتراماال المعلومات، بأخصائً توفرها الواجب خالقٌاتاأل بٌن من •

 .  التعالً وعدم التواضع مراعات

 وضوح لعدم خالقٌاتاأل هذه عن فكرة أدنى والمعلومات المكتبات أخصائً ٌملك ال •

 .  الجامعٌة بالمكتبات العاملٌن من العدٌد لدى المفهوم

 المكتبات فً العاملٌن مهنة بنٌان علٌها ٌقام التً الركٌزة أو ساساأل هً األخالقٌات  •

 .الجامعٌة

 :  الدراسة أهمية -3

 ٌمكن ال التً المهنة أخالقٌات فً تبحث كونها كبٌرة أهمٌة الدراسة هذه تكتسب       

 أخالقٌات موضوع ٌعد إذ األشكال، من شكل بأي عنها تستغنً أن المعلومات لمؤسسات

 والمشكالت الفضائح بتزاٌد إلٌها الحاجة ازدادت التً الساخنة المواضٌع من المهنة

 حد فً المعالج الموضوع أهمٌة من الدراسة أهمٌة تبرز األخالقٌة، القٌم وتراجع األخالقٌة

 وما الجامعٌة، بالمكتبات المكتبٌة المهنة وأخالقٌات المعلومات خصائًأ فً والمتمثل ذاته،

 استمرارها فً المهنٌة خالقٌاتاأل إسهامات مدى معرفة لنا ٌتٌح قد نتائج من نستخلصه

 نستعرض أهمٌة الدراسة فً النقاط التالٌة : أن وٌمكننا
                                                           

1
 .17.ص 2113ٌام ، . عمان : دار األ البحث العلمً . مناهجالمشهدانًفرحان  ،أحمد خالد 
2
 . 41 . ص 2117.عمان : دار دجلة ،  مقدمة فً مناهج البحث العلمً، كرو العزاوي . رحٌم ٌونس 
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 من كغٌرها المعلومات مؤسسات فً للعاملٌن المهنٌة األخالقٌات أهمٌة على التأكٌد •

 . المكتبٌة المهنة ركائز أهم من أنها على معها والتعامل والتعلٌمٌة، التربوٌة المؤسسات

 الحاضن بمثابة فهو المكتبات، بمجال للمشتغلٌن األخالقً المٌثاق ضرورة إلى اإلشارة •

 .لها المطور

 خصائًأ إلعطاء وذلك المكتبات، مهنة ممارسة فً األخالقٌات دور على التركٌز •

 فً العمل ٌتطلبها التً والسلوكٌات والمعاٌٌر للقٌم واضحة صورة والمكتبات المعلومات

 .  المكتبات مجال

 :  الدراسة أهداف -4

 :  ٌلً ما معرفة إلى الدراسة هذه سعت لقد    

 . ومبادئها المكتبٌة المهنة أخالقٌات مفهوم تحدٌد .1

 . والمكتبات المعلومات بأخصائً توفرها الواجب األخالقٌات على التعرف.2

 هذا تناولت التً والدراسات الوثائق من المكتبٌة المهنة أخالقٌات واستخالص الوصول .3

 . قبل من الموضوع

 الضوابط تأثٌر ومدى المعلومات أخصائً دور معرفةل  المهنة خالقٌاتأ مصادر تحدٌد .4

 .بها االرتقاء فً ودورها للمهنة، األخالقٌة

 .  الجامعٌة بالمكتبات المكتبٌة المهنة أخالقٌات واقع على الوقوف .5

 : الموضوع اختيار أسباب -5

 : ٌلً فٌما تمثلت الموضوع هذا ختٌارا إلى أسباب عدة دفعتنا

 :  الذاتية األسباب

 فً حتمٌة ضرورة أصبحت األخالق أن كون الموضوع، هذا لدراسة الشخصً مٌولنا

 .والمعلومات المكتبات مهنة وباألخص المهن جمٌع
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 تعتبر المكتبات مهنة بأن إحساسنا هو الموضوع هذا دراسة إلى بنا دفع سبب أهم ولعل

 . مهنة كونها من أكثر رسالة

 :  الموضوعية األسباب

 الدول من كثٌر فً بالغة أهمٌة ذات أصبحت التً المواضٌع من المهنٌة األخالقٌات .1

 . بها رتقاءواال التطوٌر فً مساهمتها من بها والمشتغلٌن للمهنة تقدمه لما نظرا

 للمكتبً تحدد ألنها المهنة لصرح أساسٌة قاعدة المكتبٌة المهنة خالقٌاتأ كون.  .2

 .  عمله محٌط فً أدائه المطلوب المثالً السلوك

 بهذه واالرتقاء التطوٌر فً مساهمتها ومدى المهنة أخالقٌات أهمٌة مدى على التأكٌد .3

 .المهنة

  هذه منها تعانً صبحتأ التً والتحدٌات والمتغٌرات نتهاكاتواال المشكالت .4

 ذات األخالقٌة القواعد كافة فً النظر إعادة إلى الحاجة مسأ فً أصبحت إذ المهنة، .5

 . وبمشتغلٌها بها الصلة

 بها ومعترف ومعلنة ومدونة علٌها، متفق أخالقٌة مواثٌق إلى والحاجة الضرورة .6

 . وغٌرها والمحاماة كالطب األخرى المهن لبعض األخالقٌة كالمواثٌق

 : الميدانية الدراسة إجراءات -6

 البٌانات، جمع ووسائل دراستنا فً تبعناها الذي المنهج فً األخٌرة هذه تتمثل      

 : كالتالً كانت وقد دراستنا حدود وكذا

 :  الدراسة منهج 6-1

 لجمع وتسعى الغموض، وكشف الحقائق عن البحث العلمٌة البحوث طبٌعة من      

 الدراسة مع توافقها على والعمل الدراسة، بموضوع المتعلقة النظرٌة المعلومات

 جمع إلى أوال ٌهدف الذي"  التحلٌلً الوصفً المنهج على عتمدناا حٌث المٌدانٌة،

 جمعه تم  ما وتحلٌل دراسة ثم ومن الظاهرة عن ودقٌقة كافٌة ومعلومات بٌانات

 ." الظاهرة تلك على المؤثرة العوامل إلى وصوال موضوعٌة بطرٌقة

 :  البيانات جمع أساليب 6-2

 نوع حسب تتنوع الدراسة، حول البٌانات لتجمٌع وتقنٌات أدوات تستخدم     

 : هو دراستنا فً علٌه اعتمدنا وما المعالج الموضوع
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 :  ستبانةاال 6-2-1

      محدد موضوع حول المطروحة األسئلة من مجموعة أنها على تعرف       

 كما البحثً، للعمل التطبٌقٌة للبنٌة القاعدٌة المعطٌات ستخالصا هو منه الهدف سلفا

 ألي الضرورٌة البٌانات على الحصول فً وفاعلٌة شٌوعا األدوات أكثر من تعد أنها

 .  بحث

 : المالحظة 6-2-2

 رغبة معٌنة، ظاهرة أو ما شًء إدراك أو ما فكرة أو ما، ظاهرة فً التبحر هً     

 .   جدٌدة معرفة إلى الوصول بهدف صفاتها عن الكشف فً

  : ٌلً فٌما تمثلت:  الميدانية الدراسة حدود6-3

  : األكاديمية الحدود6-3-1

 والتجارٌة االقتصادٌة العلوم كلٌة مكتبة من كل مستوى على الدراسة تمت لقد    

 .  مستغانم بجامعة ITA  المركزٌة المكتبة و رٌٌالتس وعلوم

 :  الموضوعية الحدود2- 6-3

 بالمكتبات المكتبٌة المهنة وأخالقٌات المعلومات أخصائً موضوع فً تمثلت     

 . الجامعٌة

 :البشرية الحدود6-3-3

 . المكتبتٌن مستوى على العاملٌن المعلومات أخصائً فً العٌنة تمثلت   

 استغرقته الذي الوقت وهً 2118-2117 الجامعً الموسم: الزمانية الحدود6-3-4

 ثم ومن العٌنة، واختٌار المكان والمجال الموضوع تحدٌد من بداٌة الدراسة هذه

 ستبٌاناال ستمراروا  المالحظة وهً البٌانات لجمع المناسبة األدوات ختٌارا

 البٌانات تفرٌغ ثم استرجاعها غاٌة إلى المبحوثٌن على مٌدانٌا تطبٌقها فً والشروع

 . الجداول إلى وترجمتها بتحلٌلها والقٌام

 : السابقة الدراسات -7

 التً العلمً، البحث عملٌة فً الهامة الخطوات إحدى السابقة الدراسات تعتبر         

 الدراسات ببعض استعننا هذه دراستنا ولتحضٌر بحثه، صٌاغة فً الباحث منها ٌنطلق
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 صورة إعطاء خالل من وذلك كثٌرا، االخٌرة هذه سادتنا وقد الموضوع تناولت التً السابقة

 :  إلٌها التطرق ٌنبغً التً الجوانب عن مكتملة

 خالل من المكتبٌة المهنة أخالقٌات: عنوان تحتلكحل  باٌة للطالبة : األولى الدراسة

 نموذجا قسنطٌنة منتوري بجامعة تطبٌقٌة دراسة: الجزائر فً المهنٌة والجمعٌات القوانٌن

 المهنٌة الجمعٌات دور حول الدراسة هذه إشكالٌة تمحورت ،الماستر شهادة لنٌل مقدمة

    من الجمهور مع المعلومات أخصائً تعامالت فتناولت وضرورتها واألخالقٌات

 العالقات هذه تنظٌم فً تلعبه الذي المهم الدور حول الدراسة هذه أفادتنا وقد مستفٌدٌن،

 . ذلك عن المسؤولة والجمعٌات

 التكوٌن بٌن المكتبات أخصائٌو:  عنوان تحت مكاتً كرٌمة للطالبة : الثانية الدراسة

 ماجٌستر شهادة لنٌل مقدمة هً معسكرو بجامعة تطبٌقٌة دراسة: المكتبٌة والمهنة الجامعً

 علم فً الجامعً التكوٌن برامج بٌن التوافق مدى حول الدراسة هذه إشكالٌة تمحورت

 وعوامل المكتبٌة المهنة إلى خاللها من التطرق فتم ، المكتبٌة المهنة ومتطلبات المكتبات

 كفاءة خلق وضرورة لألخصائً الموكلة المهام على الضوء بتسلٌطها أفادتنا وقد انتشارها،

 . األخٌرة هذه متطلبات من أصبحت التً مهنٌة

 أجهزة المكتبات فً المهنٌة األخالقٌات: عنوان تحت بدر ألحمد : الثالثة الدراسة

 وتطورها المهنة بأخالقٌات التعرٌف إلى الدراسة هذه هدفت المعاصرة، المعلومات

 هذه ختام وفً بالمهنة، وعالقتها خالقٌةاأل القواعد صٌاغة طرق تناولت كما  التارٌخً

 أخالقٌة قواعد إعداد إلى الدعوة همهاأ من كان التوصٌات من العدٌد الباحث قدم فقد االخٌرة

 . المعلومات بمؤسسات للعاملٌن عالمٌة

 المعلومات مؤسسات فً المهنة أخالقٌات عنوان تحت الهاللً ألحمد  :الرابعة الدراسة

 المٌثاق هذا غٌاب فً المعلومات مؤسسات فً للعاملٌن مبدئٌا تصورا الباحث فٌها قدم حٌث

 المقترحة المواثٌق وحتمٌة ضرورة فً الدراسة هذه أفادتنا وقد العربٌة، المهنٌة الساحة عن

 المكتبات تحاداتوا الجمعٌات عاتق على تقع خٌرةاأل هذه وضع ومهمة وموادها

 . إلٌها تطرقنا التً والمعلومات

 ضبط مصطلحات ومفاهيم الدراسة : -8
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هً مهنة أخصائً المكتبات المتعلقة بمعرفة المعلومات المهنة المكتبية :  .1

 ستخداموا، التً تشارك فً إنشاء وحفظ والنظرٌات والتقنٌات واألسالٌب

المجموعات المكتبٌة وبث المعلومات من خالل تلك األوعٌة 
1

 . 

هً تلك المكتبة أو مجموعة المكتبات التً تنشأ وتمول وتدار  المكتبات الجامعية : .2

من قبل الجامعات أو الكلٌات أو معاهد التعلٌم المختلفة، وكذلك لتقدٌم المعلومات 

والخدمات المكتبٌة المختلفة للمجتمع األكادٌمً المكون من الطلبة والمدرسٌن 

ٌمٌةوالعاملٌن فً هذه المؤسسة األكاد
2
  . 

ٌعرفه قاموس الشارح فً علوم المكتبات والمعلومات بأنه  أخصائي المعلومات : .3

، فً البحث واسترجاع المعلومات من لذي ٌقوم بتقدٌم كثٌر من األنشطةالشخص ا

خالل األنترنت وغٌره من المصادر اإللكترونٌة 
3
 . 

، والخلق هو حال للنفس تصدر ٌرى مصطفى بأنها جمع مفردة خلقاألخالق :   .4

مٌثاق  والنسبة إلى ،خٌر أو شر من غٌر حاجة إلى فكر وروٌةعنها األفعال من 

 المتعارف علٌها فً المجتمع وقواعد السلوك علٌه ٌتفق هو ما األخالق
4
. 

بادئ والقواعد المنظمة صطالحا بأنها المٌمكن تعرٌف األخالق ا اصطالحا : -

، وتحدد عالقاته حددها الوحً لتنظٌم حٌاة اإلنساننسانً والتً ٌللسلوك اإل

بغٌره على نحو ٌحقق الغاٌة من وجوده فً هذا العالم على أكمل وجه 
5
 . 

 صعوبات الدراسة: -9

 فً أو البحث تأخٌر إلى تؤول التً قٌلاعرالو مشاكل من كانت مهما سةارد أي اتخلو ال

 :هً سةاالدر هذه فً واجهتنا التً الصعوبات بٌن ومنالنتائج  على الحصول

وموضوع  صعوبة دراسة الموضوع ألنه من الموضوعات الحدٌثة المثار حولها جدل كبٌر-

 .ضوع شاسع خاصة فً مجال المعلوماتاألخالقٌات هو مو

 .عدم تجاوب الفئة المبحوثة وهذا ما شكل لنا عائق أثناء جمعنا لمعلومات الدراسة المٌدانٌة-

                                                           
1
 2116. القاهرة: المكتبة االكادٌمٌة.والمعلوماتالموسوعة العربٌة للمصطلحات علوم المكتبات حسب هللا ، السٌد. ؛محمد ،الشامً أحمد  

 .1445.ص
2
 .237.ص 2111العلمٌة ، كنوز المعرفة عمان: دارإنجلٌزي(.-الكافً فً مفاهٌم علوم المكتبات والمعلومات )عربًالصراٌرة، خالد عبده.  
3
 .526. ص 2119دار الكتاب الحدٌث ، القاهرة : .(عربً -الشارح فً علوم المكتبات والمعلومات )انجلٌزيٌاسر ٌوسف ، عبد المعطً . 
4
 .253-252ص-بول : المكتبة اإلسالمٌة. ص.إسطن 2. ط  . معجم الوسٌط،وأخرون  مصطفى إبراهٌم 
5
 .9.ص1988. القاهرة: مكتبة الخانجً ،. التربٌة األخالقٌة اإلنسانٌةٌالجن ، مقداد  
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 تمهٌد: 

والصناعً فً  صبحت مهنة المكتبات تلعب دورا هاما فً خدمة التطور العلمًأ     

، كما أن مهنة المكتبات أصبحت لها مكانة مرموقة بما ٌعرؾ بمجتمع مختلؾ بلدان العالم

، وأصبحت رة واضحة منذ منتصؾ القرن الماضًبصو االهتمامالمعلومات وقد تزاٌد هذا 

 .المكتبات الجامعٌةنها مرتبطة أساسا بالمهنة المكتبٌة لٌست فقط مجاال أكادٌمٌا ولك
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 المهنة المكتبٌة  المبحث األول :

  تعرٌف المهنة المكتبٌة: 1 -1

رٌة على أنها وظٌفة ٌمتهنها تعرؾ المهنة حسب معجم إدارة الموارد البش      

، وٌحتاج إلى تعلٌم لسنوات عدٌدة فً مجال متخصص من العلوم ، الفرد

كالمحاماة والهندسة والطب 
1

 . 

فعرفها المعجم le métier de bibliothécaireالمكتبٌة أما مفهوم المهنة       

الموسوعً لمصطلحات المكتبات والمعلومات، بأنها مهنة المكتبً المتعلقة 

التً تشارك فً  واألسالٌب،بمعرفة أوعٌة المعلومات والنظرٌات والتقنٌات 

إنشاء وحفظ وتنظٌم واستخدام المجموعات المكتبٌة وبث المعلومات من خالل 

األوعٌة. تلك 
2

 

دة إلى مما سبق ٌتضح لنا مفهوم المهنة المكتبٌة ٌرتبط منذ القدٌم بالمهام المسن           

عبارة عن ممارسات نقل المعلومات من خالل تنظٌم وبث  ،، وهً كما سمٌتالمكتبً

محتوٌات الوثابق المتضمنة لمعلومات اإلنسان وخبراته 
3

 . 

ن بمرافق ومؤسسات المعلومات بأنها مهنة المشتؽلٌكما جاء تعرٌؾ المهنة المكتبٌة          

معلومات ختالؾ أنواعها ومستوٌاتها، أو هً مهنة القابمٌن على أمر توفٌر وإتاحة العلى ا

ستفادة منها ولمن ٌحتاجونها لطالبٌها ولمن لهم حق اال
4
. 

وبنوع المؤسسة  تعرٌؾ المهنة المكتبٌة منذ القدٌم بالمهام المسندة بالمكتبً قترناوقد        

ثابقً لكل من ، وتستعمل كلمة وا، فنسمً مكتبً من ٌنشط بالمكتبةالتوثٌقٌة التً ٌعمل به

، والحقٌقة أنه ة أرشٌفً لمن ٌعمل فً مركز أرشٌؾ، وتطلق تسمٌٌعمل فً مركز توثٌق

 نبنوع المؤسسة التً ٌتواجد بها المكتبً إال أنه ٌمك رتباطهاوا ،تهذه التسمٌا ختالؾارؼم 

                                                           
1
 .22،ص. 2002حبٌب، الصحاؾ . معجم إدارة الموارد البشرٌة والعاملٌن .بٌروت: مكتبة لبنان ، 
2
encyclopedia dictionary of lbrarya أحمد محمد، حسب هللا السٌد. المعجم الموسوعً لمصطلحات المكتبات والمعلومات =  الشامً 

and informationscie 222، ص  8811عربً (.الرٌاض : دار المرٌخ ،  –.)إنجلٌزي  . 
3
 .22،ص8898نة المكتبات. الكوٌت: مؤسسة الصباح، شٌرا . جٌش. تر .الشٌخ ، عبد الرحمان . األسس الفلسفٌة واالجتماعٌة لمه 
4
 .28،ص. ]د.ت [محمد ، فتحً عبد الهادي .اتجاهات حدٌثة فً المكتبات والمعلومات . القاهرة: دار ؼرٌب . 
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عمل المكتبً واألسس التً ٌقوم علٌها واألهداؾ  مبادئالربط بٌن هذه المهام من خالل 

التً ٌحققها 
1
.   

 مهنة المكتبات :  انتشارالتطور التارٌخً والعوامل المساعدة على  8-2

 نشأة المهنة المكتبٌة :  1-2-1

ون ، وعلى مدار القروابل المهن التً ظهرت فً التارٌخالمكتبات من أتعتبر مهنة       

معظم  برز دور المكتبً وتجسد بصورة جلٌة فً ،السالفة القدٌمة منها والوسطى

، فكان المكتبً الذي توكل له المهمة فً األؼلب هو العالم أو الحضارات العالمٌة القدٌمة

لواح بالكتب وما ٌرتبط بها، فنجده قٌما على األ ي له دراٌةالباحث أو المثقؾ أو الشخص الذ

ٌن فً القصر الملكً ، ومن العلماء والباحثٌن البارزذا مرتبة عالٌة فً العراق القدٌموكاهنا 

حضً بها كما حضً أمٌن المكتبة فً الحضارة الٌونانٌة بنفس المكانة التً  ،بمصر القدٌمة

أبناء العابالت  القصور موظؾ بارزا ٌختار منحٌث ٌعتبر فً  ،المكتبً الحضارة المصرٌة

حتل تبً بخازن الكتب أو صاحب الخزانة، إذ ا، أما عند العرب فقد سمً المكالنبٌلة المثقفة

مكتبات جتمع وبتطور العادة من الشخصٌات الهامة فً الم ، وأعتبرمركزا مشرفا هو كذلك 

لشخص الذي ٌكتسب الخبرة با، فرض نوع من التؽٌٌر حٌث بدأ األمر فً العصر الحدٌث

، ثم الشخص الذي لى ٌد شخص أخر فً العمل بالمكتبة، والشخص الذي تتلمذ عمع العمل

ٌتلقى تدرٌبا لتأتً مرحلة التأهٌل بالتكوٌن األكادٌمً فً مجال المكتبات والمعلومات
2
. 

 نتشار مهنة المكتبات فً العالم :التً ساعدت على تطور وا العوامل 1-2-2

 تطور مفهوم المكتبة :  1-1-2-2

رتبط ظهورها بظهور المهن التً عرفتها البشرٌة حٌث ا تعتبر المهنة المكتبٌة من اقدم    

وعٌة القدٌمة والتارٌخٌة التً مٌزت القدٌمة، التً كانت تحتوي مختلؾ األ المكتبات

 عبارة عن :الحضارات المتعاقبة وكانت طبٌعة المواد التً تحتوٌها المكتبات فً الؽالب 

 . الكتب الدٌنٌة والكتب المتعلقة بالطقوس والترانٌم الدٌنٌة 

  . السجالت الحكومٌة بجمٌع أنواعها 
                                                           

1
ث لتكنولوجٌا عبد المالك ،بن السبتً ".أفاق تطوٌر المكتبات والمعلومات فً الجزابر ".مج المكتبات والمعلومات . قسنطٌنة: مخبر البح 

 . 22.نوفمبر ، ص 8.ع  2،مج 2002المعلومات ودورها فً التنمٌة الوطنٌة ،
2
 .22. ص. 8892قزانجً ، فؤاد. المكتبات والصناعة المكتبٌة بالعراق .بؽداد : دار الحرٌة ،  
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  . األعمال التجارٌة وعقود البٌع والشراء وطقوس الزواج 

  . الكتب المتعلقة بالعلوم الفلسفٌة 

 . أخبار العابالت والبلدان واإلنسان 

  . أخبار الحروب والحمالت العسكرٌة والرحالت 

على ، نتٌجة  للتؽٌرات التً طرأت مفهوم المكتبة وتؽٌر عبر العصور وقد تطور    

 فأصبحت، العلمٌة و الثقافٌة ،االجتماعٌة االقتصادٌةالعالم فً مختلؾ النواحً 

ماتها على ومؤسسة علمٌة من المؤسسات المجتمع تعتمد خد اجتماعٌةالمكتبة ظاهرة 

أسس علمٌة 
1

 . 

 :  ما ٌلًمن أهم التعرٌفات الحدٌثة لمفهوم المكتبة 

المكتبة هً المؤسسة االجتماعٌة التً ترتبط بمؤسسة اجتماعٌة أكبر منها  .1

وتعمل عن طرٌقها لخدمة المجتمع وتطوٌره بصورة مباشرة أو ؼٌر 

مباشرة
2
. 

خدمة المجتمعات وتهدؾ لأنها مؤسسة ثقافٌة اجتماعٌة توجد فً مجتمع من  .2

، ولزٌادة ثقافته وترقٌة حصٌلته الحضارٌة ذلك المجتمع أفرادا وجماعات

القادمة وتنظٌمها تنظٌما ٌحس  وتحقٌق متعته وتسلٌم تلك المواد لألجٌال

ستفادة منهااال
3
 . 

 تطور مفهوم المكتبً :  2-1-2-2

فراد إذ كانت تسند بة إلى أواصفات أمٌن المكتبة من عصر لعصر، ومن مكتتختلؾ م      

 و ٌعشقون األدب . لب إلى األشخاص الذٌن حبون الكتب، أأمانة المكتبة فً الؽا

نا الحالً وال القرن الماضً فقط  ، لم تكن ولٌدة عصرإن تارٌخ مهنة أخصابً المكتبة       

ألمناء ل وابل المهن التً ظهرت فً التارٌخ حٌث ٌمثل توت النموذج األوبل تعتبر من أ

ألمٌنات المكتبات فً ، كما تمثل زوجته حاتور النموذج األول المكتبة فً مصر القدٌمة

، وكانا ولٌس الحقٌقة إله أو إلهة الفكر ولذلك أطلق علٌها على سبٌل المجاز ،مصر القدٌمة

                                                           
 .292.ص.8812بدر، أحمد .مدخل إلى علم المعلومات والمكتبات .الرٌاض: دار المرٌخ،  1
 . 12.ص.8812عبد هللا ؼٌس .علم المكتبات : اإلدارة والتنظٌم .بٌروت : دار الكتاب اللبنانً، الطباع، 2
 .82.ص.8889علٌان ،ربحً مصطفى .مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات . عمان : دار صنعاء ،  3
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المثال الذي ٌحتذى به من جانب جمٌع العاملٌن فً المكتبات المصرٌة على تعاقب 

.األجٌال
1
  

 لى مختلؾ أنواعها اهتماما كبٌرا كما أولت الحضارة العربٌة اإلسالمٌة المكتبات ع      

، وقد تولى إدارة هذه األخٌرة رجال هم الذروة فً مجتمعهم حسبا نتشارهاامما ساعد على 

وٌمكن إدراج فبة الموظفٌن وفق أعمالهم فً  ونسبا وعمال وفضال أدبا أمانة وصدقا،

 التالً:ٌة على النحو المكتبات اإلسالم

 من الناحٌتٌن العلمٌة واإلدارٌة )أمٌن المكتبة(  هو المشرؾ على المكتبة :الخازن 

من دقة تنظٌمها  للتأكدومراقبة الفهارس  ،ٌث تزوٌد المكتبة بالكتب الحدٌثةمن ح

 وشمولها . 

 :تم توفٌر عدد من المترجمٌن فً معظم المكتبات لٌتولوا نقل المعارؾ  المترجم

 . البشرٌة من اللؽات األجنبٌة إلى اللؽة العربٌة

 :لقد وفرت المكتبات اإلسالمٌة فً جهازها الفنً وظٌفة الناسخٌن المعروفٌن  الناسخ

بالدقة فً النسخ وجودة الخط لتزوٌد المكتبات بالمراجع والكتب الهامة فً فروع 

 المعرفة .

 :حرصت المكتبات على أن ٌكون المجلدون عنصرا فنٌا فً جهازها حٌث  المجلد

وإلٌهم ٌرجع  ،ظة على الكتاب العربً عبر العصورساهمت هذه الفبة فً المحاف

 الفضل فً تطوٌر فن التجلٌد والزخرفة والتهذٌب .

 الصحٌحة على الرفوؾوكانت مهنته إرشاد القراء إلى الكتب فً أماكنها  :المناوب 

ضار هذه الكتب إلٌهم حٌث أمكنة المطالعة والقراءةأو إح
2

 . 

 العوامل العامة:  3-1-2-2

 : كتبات وعلى تطور المهنة المكتبٌةالم انتشارإن من أهم العوامل التً ساعدت على         

 .فراد فً كافة المجتمعات البشرٌةانتشار التعلٌم بٌن األ .8

 .والتدرٌس دة فً التربٌة والتعلٌمظهور النظرٌات الجدٌ .2

ظهور نظرٌة التعلٌم اإللزامً لكل المواطنٌن فً عدد كبٌر من أقطار العالم إلى  .2

 .برامج محو األمٌة وتعلٌم الكبار جانب

 الطباعة وتطوٌر قدرتها على توفٌر كافة أوعٌة المعلومات للمكتبة.  ختراعا .2

                                                           
1
تبات دور أخصابً المكتبات فً تنمٌة الوعً الثقافً بالمكتبات العامة: تم تقدٌم هذا البحث كورقة عمل شاركت  فً مؤتمر االتحاد العربً للمك 

 . 2002والمعلومات، المنعقد باإلسكندرٌة فً دٌسمبر
2
 .11.ص 8882، ع:مكتبة اإلشعا ]د.م[.  عبد هللا ، محمد الشرٌؾ . مدخل لعلم المكتبات والمعلومات 
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عنٌة فً الدول الم التطور العلمً والتكنولوجً فً مختلؾ حقول المعرفة وتنافس .2

قتصادٌا واجتماعٌا وتعلٌمٌا وثقافٌا فً كافة أقطار تطور المجتمعات اهذه المجاالت 

 العالم وخاصة الدول النامٌة . 

ظهور النظرٌة الحدٌثة التً تقضً بالعناٌة باإلنسان جسما وروحا وثقافة وعلما  .2

 وحاجة هذا اإلنسان إلى القراءة والمطالعة كحاجته إلى الهواء والؽذاء. 

وفرت له وقت للفراغ أكثر من ذي  واالقتصاديرفاهٌة اإلنسان وتقدمه المادي  .9

قبل
1

 . 

 غزارة اإلنتاج الفكري:  4-1-2-2

ٌتم التوصل إلٌها ثم  نفجار هابل فً كمٌة المعلومات التًٌتمٌز عصرنا الحاضر با      

والباحث ، حٌث ٌواجه العالم ً المجاالت العلمٌة والتكنولوجٌة، وخاصة فٌجري نشرها

، إال إذا ممكنةطالع على ما ٌحتاج إلٌه بسرعة وسهولة والدارس مصاعب جمة فً اال

فً مستوى جٌد من التنظٌم السلٌم ومن العوامل التً ساعدت على كانت هذه المعلومات 

 ؼزارة اإلنتاج الفكري بصورة كبٌرة ما ٌلً :

 .تطوٌر أسالٌب الطباعة واالستنساخ -

 هتمام بالبحث العلمً وتسخٌر العلم من أجل التنمٌة فً مجاالت المعرفة. اال -

 العالم.تطوٌر النظم التعلٌمٌة فً جمٌع أنحاء  -

شبكات  واسترجاعها وإنشاءستخدام الحاسبات اإللكترونٌة فً تخزٌن المعلومات ا -

 والدولٌة.المعلومات على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة 

استعمال وسابل االتصال المختلفة السلكٌة والالسلكٌة والرادٌو والتلفزٌون واألقمار  -

 الصناعٌة.

تطور وسابل النشر واإلعالم والترجمة فً نقل المعارؾ البشرٌة وتداولها فً جمٌع  -

أقطار العالم
2
 .  

 نشأة علم المكتبات والمعلومات :  5-1-2-2  

من  ستفادا، حٌث األخٌرة اآلونةظهرت فً إذ ٌعتبر من أهم العلوم التً      

التجارب التً مرت بها العلوم األخرى وخاصة بتطبٌق األسالٌب العلمٌة فً 

                                                           
1
 22.ص 8889همشري، عمر أحمد . المرجع فً علم المكتبات والمعلومات . عمان: دار الشروق ،  
2
 . 222همشري ، عمر أحمد.  نفس المرجع .ص 
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وتقدم البشرٌة جنبا  تطور المعرفة، فقد واكب والتنظٌم والخدماتمجاالت اإلدارة 

اكز المعلومات فً شتى مجاالتها إلى جنب مع التطورات التً رافقت المكتبات ومر

وأصبح من واجب أخصابً المكتبات أن ٌلم بكافة هذه التطورات الحدٌثة حتى 

كل فً  المستفٌدٌنالمطلوب من اإلنتاج الفكري وتنظٌمه وتقدٌمه إلى  اختٌارٌستطٌع 

وٌستدعً الوقوؾ على التطورات فً علم المكتبات قدرا كافٌا من التأهٌل  مجاله،

ها أخصابً المكتبات تً ٌجب أن ٌتعلمالالعلمً وفق مناهج حدٌثة تلبً الحاجات 

  ٌلً:وٌمكن بٌان هذه الحاجات فٌما 

  : الخدمات المرجعٌة 

التزوٌد الخدمة  ،اإلعارة، الفهرسة، التصنٌؾ، وتتمثل فً علوم اإلدارة  

عٌة البصرٌة خدمات الوسابل السم ،عٌة مناهج البحث فً علم المكتباتالمرج

 ، مواد ثقافٌة مكملة .رة العامة، اللؽاتالنشر بالصو ،الضبط البٌبلٌوؼرافً

  :الخدمات التوثٌقٌة 

التكشٌؾ  وتتمثل فً التحلٌل الموضوعً للمعلومات )وصؾ المعلومات (    

زوٌد التالنسخ المطبوع والمصور،  ،التحرٌر والنشر ،االستخالص، الترجمة

انتقاء  ،تخزٌن المعلومات واسترجاعها، اإلحصاء، الضبط البٌبلٌوؼرافً

خدمات اإلعارة واللؽات  ،المعلومات وبثها
1

 .  

  :نشأة المنظمات والجمعٌات المهنٌة 6-1-2-2

عدد المنظمات والجمعٌات المهنٌة المتخصصة فً علم المكتبات  ٌبلػ     

، وقامت هذه ة وجمعٌة منتشرة فً أقطار العالممنظم 222والمعلومات حوالً

هذه  المكتبات على مختلؾ أنواعها وفً تطوٌرالمؤسسات بدور فعال فً إنشاء 

المكتبات وخدماتها وإرساء القواعد واألسس والمعاٌٌر والمواصفات التً تساعد 

 على تنظٌم مقتنٌات هذه المكتبات من الناحٌتٌن اإلدارٌة والفنٌة . 

وكذا المساعدة على إعداد الطاقة البشرٌة المؤهلة للعاملٌن فً المكتبات وتزوٌدهم 

لثقافة المكتبٌة باستمراربا
2

 . 

وٌجب أن ال ننسى ما لهذه المنظمات والجمعٌات المهنٌة من فضل فً تمثٌل     

العاملٌن فً المهنة و االهتمام بشؤونهم وقضاٌاهم على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة 

 تبٌة فً أواخر القرن التاسع عشر.والدولٌة منذ ظهور الجمعٌات المك
                                                           

1
 . 821.ص 2002الوظابؾ . القاهرة : دار الكتاب الحدٌث ، -المجالت  –عبد هللا ،العلً أحمد . أسس علم المكتبات والمعلومات: النشأة  
2
 .29عبد هللا ، محمد الشرٌؾ . نفس المرجع .ص 
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 وٌمكن ذكر األهم منها فٌما ٌلً :  

  :الجمعٌات والمنظمات العربٌة 

، معهد إحٌاء المخطوطات المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم            

، جمعٌة المكتبات الفرع اإلقلٌمً العربً للوثابق، معٌة المكتبات األردنٌة ،العربٌة

 بمصر . 

  :الجمعٌات والمنظمات الدولٌة 

لمكتبات، االتحاد الدولً للتوثٌق، الٌونسكو، االتحاد الدولً لجمعٌات اظمة من

 .المجلس الدولً للوثابق

  :الجمعٌات القومٌة 

، جمعٌة المكتبات البرٌطانٌةجمعٌة المكتبات األمرٌكٌة
1

 . 

عدد المنظمات والجمعٌات  المنظمة 
 المهنٌة

 عدد البرامج الدراسٌة 

 82ٌقارب   ما 88حوالً  الوطن العربً 

 82ما ٌقارب  22حوالً  إفرٌقٌا 

 28ما ٌقارب  28حوالً  آسٌا

 882ما ٌقارب   812حوالً أوروبا 

 200ما ٌقارب  29حوالً  الوالٌات المتحدة وكندا

 92ما ٌقارب  22حوالً  أمرٌكا الجنوبٌة

 2ما ٌقارب  2حوالً  أسترالٌا

 / 22حوالً   أقطار العالم األخرى

 212 222 المجموع

عدد المنظمات والجمعٌات المهنٌة والبرامج التعلٌمٌة تأهٌل  :11جدول تعرٌفً رقم 

)تكوٌن( المكتبٌٌن فً العالم
2
 . 

 التكوٌن األكادٌمً فً المهنة المكتبٌة :  1-3

                                                           
1
 .822عبد هللا ، محمد الشرٌؾ . نفس المرجع .ص 
2
 . 21عبد هللا ، محمد الشرٌؾ . نفس المرجع .ص 
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وصل تخصص علم المكتبات إلى درجة متقدمة فً موضوعاته وتخصصاته      

أمر ٌجعل الدراسة األكادٌمٌة عمل واجب فً ظل وعالقته مع العلوم األخرى، وهو 

وتضخمه خاصة فً السنوات الراهنة، ألنه مرهون بضبط  ظروؾ تطور المجال

لعلم المكتبات والمعلومات وإتاحتها لالستخدام فالتكوٌن األكادٌمً  وعٌة المعلوماتأ

لجامعٌة ت امساٌرة لخدمة المؤسسات الوثابقٌة بما فٌها المكتبا هو تنمٌة كوادر علمٌة

بهذا تعلٌم مستمر وتنمٌة لجمٌع مستوٌات العاملٌن من أجل صقل معارفهم وهو، 

 وإكسابهم مهارات جدٌدة .

فً علم المكتبات والمعلومات من الركابز األساسٌة التً  إذ ٌعتبر التكوٌن     

، نصب أعٌنها حتى تتمكن من ة اإلعالم أو المؤسسات الوثابقٌةتضعها مختلؾ أنظم

خٌرة إلى فً تقدٌم أحسن الخدمات المكتبٌة، حٌث تسعى هذه األ أداء وظابفها المتمثلة

إكساب موظفٌها مهارات جد متطورة من أجل تحقٌق أهدافها
1
 .  

كانت بداٌة الدعوة إلنشاء معاهد متخصصة فً المكتبات فً مٌونخ بألمانٌا لقد      

ات المكتبٌة المناسبة وبدأ أساتذة لتوفٌر العناصر المناسبة لتقدٌم الخدم 8128سنة

، حٌث تم تكثٌؾ الدعوة لتدرٌب المكتبٌٌن فً عات فً االهتمام بالمهنة الولٌدةالجام

بخاصة بعد أن وضع أمٌن مكتبة إحدى الجامعات األلمانٌة  8119ألمانٌا منذ عام 

ة كما قامت جامع 8192سنوات فً علم المكتبات عام  2برنامجا دراسٌا جامعٌا لمدة

. وفً الو.م.أ. كان قد  8112جوتنجن بإنشاء كرسً لألستاذٌة فً علم المكتبات 

عام  (ALA)نجح رجال المكتبات األوابل فً إنشاء الجمعٌة االمرٌكٌة للمكتبات 

، ثم على مستوى العالمالتً تعد أقدم مؤسسة مهنٌة فً تخصص المكتبات  8192

تدرٌس المكتبات دراسة رسمٌة للٌتوج هذا المجهود بظهور أول  8119جاء عام 

لٌتوج هذا المجهود بظهور أول دراسة  8119، ثم جاء عام على مستوى العالم

مٌلفل دٌوي عالم  رسمٌة لتدرٌس علم المكتبات بجامعة كلومبٌا بنٌوٌورك بفضل

، صاحب أشهر تصنٌؾ ألوعٌة المكتبات التً تعرؾ باسمه المكتبات الشهٌر

ذي قال ٌوم افتتاح الدراسة الرسمٌة للمكتبات : "جاء )تصنٌؾ دٌوي العشري ( وال

بأن المكتبً ٌحتل مهنة "  أخٌرا لنقول الوقت
2

 . 

                                                           
1
ة قسم محمد الصالح ،النابتً. التكوٌن فً علم المكتبات والمعلومات فً جامعة منتوري قسنطٌنة ودوره فً تحسٌن الخدمة المكتبٌة بالجامعة مكتب 

 .2081-08-82.بتارٌخ http://www.cybrarians.info /journal/no10/edu.htmعلم المكتبات نموذجا. . متاح على الخط:
  (82:09على)

2
 .  288.ص ]د.ت[رناجاناثان. تر : أسماء ،زكً المحاسنً . تنظٌم المكتبات . الرٌاض :دار المرٌخ،ش.  
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ببدء أمناء  8180وبعد أن كانت مهنة المكتبات تقتصر خدماتها على الكبار جاء عام         

بالمواد المكتبات فً فتح مكتباتهم أمام األطفال بجانب الكبار، واهتموا بتزوٌد مكتباتهم 

الكتب التً تعار لألطفال فً الكثٌر من  20المناسبة لهم حتى أصبحت فً أوابل القرن الـ 

تمثل رفا  ، وبعد أن كانت كتب األطفاللث مجموع الكتب التً تعار للكبارالمكتبات تمثل ث

بل منفصال فً الكثٌر من  ،أو قسما خاص بهمبٌن كتب الكبار أصبحت تمثل ركنا بالمكتبة 

 لعاب ورسم وموسٌقى . تبٌة وسابل الترفٌه المختلفة من أ، لٌضم بجانب المواد المكٌاناألح

بار ومن ثم ٌصبح لألطفال مطلق الحرٌة فً قسمهم الخاص وال ٌعترض علٌهم الك     

    ختٌار من ٌعمل بهذا القسم إلى جانب تخصصه الرتفاع أصواتهم أو كثرة حركاتهم، كما تم ا

 كون متخصصا فً كٌفٌة التعامل مع األطفال وعلم نفس الطفولة .فً المكتبات أن ٌ

وإذا انتقلنا إلى العالم العربً نجد أن البداٌة األولى لتأهٌل العاملٌن بالمكتبات كانت من      

امعة فؤاد األول مصر ففً منتصؾ القرن العشرٌن تم إنشاء معهد الوثابق والمكتبات بج

إلى قسم المكتبات بكلٌة اآلداب بعد ذلك ثم أنشأت العدٌد من ، والذي تحول )القاهرة حالٌا(

قسام قادرٌن مصر المختلفة، وبذلك أصبح خرٌجو هذه األ  أقسام المكتبات فً جامعات

صبحت دراسة خر السبعٌنات القرن العشرٌن حتى أومؤهلٌن لتنظٌم وإدارة المكتبات منذ أوا

وفً الحلقة الدراسٌة التً عقدت  ل العربٌة،ز الدراسات بمعظم الدوالمكتبات واحدة من أبر

مٌن المكتبة من مكتبات وتطورت بناء علٌها وظٌفة أتحددت وظابؾ ال 8828ببٌروت عام 

الكثٌر من الوظابؾ كالمساهمة فً حمالت ، إلى ٌهاتنظٌم المواد المكتبٌة وإرشاد القراء إل

ستخدام واالمرجعٌة المختلفة محو األمٌة وتعلٌم االطفال والكبار وكذلك تقدٌم الخدمات 

مٌٌن وعدم اقتصار مقتنٌات المكتبة على الكتب  د السمعٌة والبصرٌة فً مساعدة األالموا

وتنوٌعها لتشمل أشكال المواد المكتبٌة االخرى، كما بدأت مدارس واقسام المكتبات فً 

لى دراٌة كافٌة ، حتى ٌصبحوا على القٌام بهذه الوظابؾ المختلفةالعالم فً تدرٌب خرجٌها ع

 بهذه الوظابؾ والخدمات . 

لٌعلن بدء تقدٌم الخدمات المكتبٌة للفبات الخاصة من فاقدي السمع أو  8898وجاء عام     

النابٌة وذلك تحقٌقا البصر والمرضى ونزالء السجون والمستشفٌات وسكان المناطق 

 للمساواة بٌن الجمٌع .

 ولذلك بدأت المكتبات فً اقتناء المواد المكتبٌة الخاصةفالمعرفة والقراءة حق للجمٌع       

كما تم توفٌر  ،بالفبات الخاصة مثل الكتب الناطقة والكتب المكتوبة بطرٌقة ) براٌل (

، وبدأت المكتبات بات وتقدٌم الخدمات المكتبٌة لهمالعاملٌن المؤهلٌن للتعامل مع هذه الف
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، إلى جانب إقامة المكتبات ة للمناطق النابٌةلخدمات المكتبٌالمتنقلة والمحمولة تصل با

ى المواد طالع للنزالء مع التركٌز علالسجون لتوفٌر خدمات القراءة واالبالمستشفٌات و

، والمشاركة فً بناء وإصالح حثهم على القٌم واألخالق النبٌلة، وتالتً ترفع من معنوٌاتهم

   المجتمع  .

سكو للمكتبات العامة الذي حدد معالمها المختلفة والتً وفً العام التالً ظهر إعالن الٌون    

 االتحادبمعاٌٌر المكتبات العامة التً وضعها  8892ثم جاء عام  ها دور العاملٌن بها،من

، والتً حددت المهام المختلفة ألمٌن المكتبة وعدلت بذلك (IFLAالدولً لجمعٌات المكتبات )

، بل ظهرت ها ولم ٌتوقؾ األمر عند هذا الحدعلٌبإدخال الكثٌر من التعدٌالت  8899عام 

 8812عدت تعلٌمات وخطوط إرشادٌة حول المكتبات العامة ووظابؾ العاملٌن بها عام 

والمكتبات كظهور الحاسب اآللً  وذلك لمواكبة التطورات التً تطرأ على تقنٌة المعلومات

 ستخدامه بالمكتبات  .وا

وجد من الصعب تطبٌقها فً كل بدٌال عن المعاٌٌر التً كما تعد هذه الخطوة اإلرشادٌة     

 إمكانٌات المكتبات من دولة ألخرى . ، نظرا الختالؾ مكان

نترنت واستخدامها بالمكتبات طرأت تطورات عدٌدة على المكتبات ومع ظهور شبكة األ

 هرت العدٌد من، كما ظاملون بها وتم تقسٌم العمل بٌنهمحٌث تعددت أقسامها وكثر الع

اختصاصً قسم  ،الوظابؾ الجدٌدة كاختصاصً المعلومات واختصاصً الموضوعات

 ، إلى ؼٌر ذلك من الوظابؾ والمهام المكتبٌة . األطفال

وبذلك بدأ ٌختفً أمٌن المكتبة الشامل الذي ٌقوم بجمٌع المهام المكتبٌة فً معظم     

ً اإلعداد ، واختصاصزوٌدمنها وبدأ ٌظهر اختصاصً الت المكتبات العامة بخاصة الكبٌرة

، واختصاصً قسم خدمات اإلعارة واالطالع الداخلًواختصاصً  ،الفنً للمواد المكتبٌة

ختصاصً قسم واختصاصً الفبات الخاصة، وا ،واختصاصً قسم الشباب  األطفال

، واختصاصً المعلومات واألنترنت األوعٌة ؼٌر المطبوعة
1

 . 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 88 – 89ص -.ص 2002عبد الحافظ ، سالمة. أساسٌات علم المكتبات والمعلومات . عمان :دار األهلٌة، 
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 التحدٌات التً تواجه المهنة المكتبٌة فً المستقبل :   1-4

 من أمٌن المكتبة إلى أخصابً المكتبات :   

ٌشهد العالم فً وقتنا الحاضر تطورات سرٌعة ومتالحقة بحٌث لم ٌعد الفرد ٌدور 

فً نطاق األسرة أو المدرسة بل بتعامله مع الحاسوب المرتبط بشبكات المعلومات 

 . العالمٌة تعدى ذلك

وهذا التطور المذهل حتم على أمناء المكتبات التؽٌر تجاه هذه التؽٌرات ألن        

نجاح أو فشل المكتبة ٌتوقؾ على مقدرة أمٌن المكتبة فً تسٌٌر المكتبة وهذا بدوره 

وحٌن ٌطرق إلى مسامعنا مصطلح  ،ا مباشرا على اتجاهات المستفٌدٌنٌؤثر تأثٌر

الذي ٌنكب على الكتب  هن ذلك الموظؾ التقلٌديأمٌن المكتبة ٌتبادر إلى الذ

فقدٌما كان ٌعهد بمسؤولٌة المكتبة إلى العلماء والباحثٌن أو المثقفٌن  ،والمخطوطات

الذٌن لهم دراٌة بالكتب وأن التؽٌٌر الواضح فً مهنة المكتبٌٌن فً عصر المعلومات 

ولم ٌعد من مهامه  اب أو المكتبةلم ٌسمح ألمٌن المكتبة أن ٌكون مجرد حارس للكت

 ختٌار المواد وتنظٌمها ثم تقدٌمها فقط . ا

المعلومات جعلتنا فً  حدٌثة فً عصر السرعة الفابقة فً انتقالأما النظرة ال    

بل الذي ٌتعامل مع اجهزة جدا إلى ما ٌسمى بأخصابً مكتبة المستقحاجة ماسة 

االتصال بمختلؾ شبكات ، وٌقوم بالذي ٌرى المعلومات وال ٌالمسها ، وهوالحاسوب

 فً كافة انحاء العالم لتجمٌع المعلومات .االتصال اإللكترونٌة 

ومع تقدم العلوم التً صاحبها تزاٌد انتاج المعلومات وظهورها فً أشكال      

ٌبحث عن نتاج الفكري البشري أخذ األنسان  مختلفة، وحتى ال ٌضٌع هذا اإلواوعٌة 

وإتاحته للرواد وكان البد من توافر األطر المؤهلة  وسابل تمكنه من جمعه ومعالجته

 للقٌام بهذه االعمال 

همٌة أال قنٌة ٌبرز لنا شًء فً ؼاٌة األوفً خضم هذه الثورة المعلوماتٌة الت     

وهو حاجة أخصابً مكتبة المستقبل إلى التدرٌب وتجدٌد معلوماته ومهاراته 

 وكفاءاته فً مجال تخصصه. 

لمصطلح التعلٌم المستمر أو المتواصل " الذي ٌعنً تطور  اوهذا تأكٌد -

 المعلومات فً مجال التخصص ومن ضمن عوامل قٌام المكتبة 

 اإللكترونٌة ". 

 تعاون جاد بٌن الجمعٌات المهنٌة. -
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 إعداد مهنً جٌد وتكوٌن إطار مهنً له قدرة التكٌؾ مع المستقبل. -

 تعاون جاد بٌن العاملٌن فً التخصص. -

 ى التدرٌب المستمر .الحرص عل -

وعلٌه فإن مكتبة المستقبل تختلؾ اختالفا واضحا عن المكتبة التقلٌدٌة ومن     

اشكالها إخالل مخازن المعلومات اإللكترونٌة محل المطبوعات وانتقال صناعة 

ن عدد العاملٌن بالمكتبة على الورق إلى النشر اإللكترونً، كما أ النشر من الطبع

سوؾ ٌقل 
1
. 

، فجمٌع وضع أفضل بكثٌر من الماضًفً  ن المكتبً فً عصر التقنٌةإ    

، وحتى ن ٌسترجع أي من الوثابق الموجودةالمقتنٌات مخزنة إلكترونٌا وبإمكانه أ

الفاكس للحصول على نسخ مصورة ستخدام ؼٌر موجودة فٌمكن اوإن كانت الوثٌقة 

  على شاشة اعها إذا كانت مخزنة فً المرصد فٌمكن استرجماكن بعٌدة ومن أ

هتمام أمٌن المكتبة من ٌتحول االبد أن  المنفذ، أي فً ظل المكتبة اإللكترونٌة

وبهذا من قراء وباحثٌن  بالمستفٌدٌنبالوثابق وفهارسها إلى االهتمام  االهتمام

، باعتبار أن ابً المعلومات أو رابد للمعلوماتسٌرتقً دور أمٌن المكتبة إلى اخص

ؼالبا ما ٌكون  ،من المعلومات تستوجب اإلحاطة بالكم الهابلالتطورات الحالٌة 

تصال اإللكترونٌة اآللً ومنه ٌتصل بمختلؾ شبكات االمتوقعا إلى جانب الحاسب 

للحصول على المعلومات وتجمٌعها، ألن أخصابً المعلومات   فً كافة بقاع العالم

ن تجدٌد معلوماته مٌن مكتبة مستقل ٌعمل لحساب نفسه فهو المسؤول ععبارة عن أ

علومات محاط بأجهزة هو أمٌن موذلك لمواكبة العصر وسٌصبح أمٌن المكتبة 

ٌة تصاالت حتى ٌستطٌع العمل فً المكتبة مع النصوص اإللكترونالحواسٌب واال

إن الحواسٌب ساهمت بشكل كبٌر فً مساعدته فً  وشبكات المعلومات ودور النشر،

، وقد مكنته من استرجاع الحقابق بالمكتباتلتكرارٌة أو الروتٌنٌة األعمال ا

 والمعلومات والبٌانات بطرٌقة أسرع .

نماط التعلٌم وطرقه ووسابله وتقنٌاته ٌفرض على إن التحول السرٌع فً أ     

أخصابً المعلومات أن ٌطور وٌؽٌر من دوره التقلٌدي ولٌتعدى تأثٌره لمعرفة 

نترنت فً المراحل التعلٌمٌة دام األاستخ احتٌاجات المستفٌد المعلوماتٌة، وعند

                                                           
1
ة من قبل المكتبٌٌن، المعلوماتٌٌن واألرشٌفٌن : دراسة مزالح رشٌد، حافظً زهٌر ؛بن عمٌرة ، عبد الكرٌم . االستراتٌجٌات المستخدم 

 http://www.cybrarians.info ى:متاح عل  2089 – 08 -22. تارٌخ اإلتاحة  2008. سبتمبر  20. ع cybrariaans journalحالة
/journal/no10/edu.htm (.88:20على) 2081-02-88بتارٌخ 
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داتهم لكل المختلفة ٌبرز الدور الرٌادي للمكتبٌٌن واألخصابٌٌن بتوجهاتهم وإرشا

، وذلك فً مجال تعزٌز المناهج الدراسٌة وإعداد التقارٌر فبات المجتمع التعلٌمً

 والبحوث والواجبات لكونهم أهل خبرة فً توظٌؾ هذه التقنٌة فً دعم العملٌة

ة ستخدام األنترنت لحداثب الطلبة ٌفضلون ا، ومن المالحظ أن أؼلتعلٌمٌةال

ابً ، وبمان الموضوعات التً ٌعمل علٌها أخصالمعلومات التً تعرض من خاللها

ختالؾ رؼبات الناس وتنوع احتٌاجاتهم فإن مواصلة المعلومات متعددة ومتباٌنة با

العصر والزخم الهابل فً كم التعلم الٌوم أصبحت ضرورة حتمٌة تفرضها تؽٌرات 

وعبارات ومفردات لؽوٌة كثٌرة المعلومات والتً أؼرقت الحٌاة العلمٌة بمصطلحات 

دٌد معلومات الفرد فً مجال ، وأصبحت عبارة مواصلة التعلٌم تعنً تطوٌر وتججدا

ساس للبقاء البشرين المعلومات هً حجر الزاوٌة واأل، ألتخصصه
1
 . 

مدٌر  –وفً خضم هذه التؽٌرات والتطورات ظهرت وظابؾ مهندس المعرفة       

وسٌط معلومات ولم ٌعد هناك أي مجاالت للشك  –مكتبً المستقبل  –المعلومات 

بأن سرعة اإلمداد بالمعلومات من أعظم مٌزات الخدمة اإللكترونٌة باإلضافة إلى أنه 

تعامل مع مهندسً حواسٌب ن الضروري على المكتبات اإللكترونٌة أن تأصبح م

، وبهذا ٌتطلب أن ٌكون عامل مع الوسابل التقنٌة الحدٌثةومخططٌن ومبرمجٌن للت

أخصابً المستقبل مرشدا ومدربا للمستفٌدٌن على استخدام المصادر االلكترونٌة 

وتحلٌل المعلومات، أي أن تسمٌة أخصابً المعلومات أصبحت مقرونة بفترة ازدهار 

ت وما تقدمه من خدمات وعلٌه ٌجب بعد ظهور شبكة األنترنالمعلومات خاصة 

 ، علم المكتبات والمعلومات أخصابً المعلومات أن ٌكون ملما بـ : علم الحاسوب

 ، علم إدارة األعمال .علم االتصال

، أصبح أخصابً المكتبات بة الجدٌدة التً تعرفها المكتباتوفً خضم هذه البٌ     

استقطاب  مستشارا فً استخدام التقنٌة الحدٌثة من أجلبمثابة منظم للمعلومات و

باإلضافة إلى إتقان استخدام التقنٌات الحدٌثة فإن أخصابً   المعلومات بأٌسر الطرق،

المعلومات ٌجب أن ٌعرؾ مدى أهمٌة المعلومة للمستفٌدٌن وكٌؾ سٌستخدمها
2
 . 

  

                                                           
1
  ]د.ت[والمعلومات : دراسة فً اإلعداد المهنً والبٌبلٌوؼرافً والمعلومات .القاهرة: مكتبة الدار العربٌة ،محمد فتحً ، عبد الهادي . المكتبات  

 . 28-20ص  –.ص 
2
 -22.تارٌخ االتاحة  2001.دٌسمبر  89. ع هند ، علوي . تكوٌن المختصٌن فً علم المعلومات واقتصاد المعرفة. مجلة المكتبات والمعلومات 

 (82:20.) 2081-08-88تم االطالع:   cybrarians.info.http://wwwتاح على : . م 2080 – 08

http://www.cybrarians.info/
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 الجمعٌات المهنٌة فً مجال المكتبات والمعلومات :  1-5

إلى إنشاء هذه المؤسسات من أجل تطوٌر المكتبات بأنواعها  دعت الحاجة      

، ومن أجل وضع أسس دمات إٌجابٌة لألفراد والمجتمعاتالمختلفة لكً تؤدي خ

بما تشمل علٌه من مصادر ومعاٌٌر ومواصفات تساعد على تنظٌم المكتبات 

لعمل فً مجال ، وأٌضا من أجل إعداد طاقات بشرٌة مؤهلة ومدربة لومعلومات

المكتبات وتزوٌدهم بأحدث النظم واالتجاهات فً مجال المكتبات وعلم المعلومات 

بشكل مستمر
1
  . 

وتعتبر المنظمات والجمعٌات المهنٌة فً مجال المكتبات المتحدث الرسمً عن       

تسعى هذه األخٌرة  ،ات والمعبر عن أفكارهم وطموحاتهمالعاملٌن فً مجال المكتب

 فتقوم بأنشطة عدٌدة من بٌنها : حقوقهم وتدعٌم المهنة واحترافها،ة بللمطالب

فضل لٌن فً مجال المكتبات إلى مستوى أتدبٌر المنح الدراسٌة لتأهٌل العام .8

 وللحصول على شهادات أعلى مستوى .

مشاكل المكتبات والمشاركة فً  المشاركة فً المؤتمرات التً تتناقش .2

 لخبرات والمعلومات .جتماعات والندوات لتبادل ااال

ل المكتبات والمعلومات من أجل عمل دورات تدرٌبٌة للعاملٌن فً مجا .2

 رتقاء بمستواهم المهنً . اال

تقوم بتزوٌد العاملٌن فً المكتبات باالستشارات التً تتعلق بمشكالت المهنة  .2

 وكٌفٌة حل هذه المشكالت .

، وتعتبر هذه المكتباتلفكري فً مجال إقامة المعارض بأحدث اإلنتاج ا .2

المعارض فرصة لتبادل وجهات النظر بٌن العاملٌن فً المكتبات لتقدٌم كل 

ماهو جدٌد فً مجال المكتبات
2
 . 

لم بهدؾ االرتقاء بمهنة حٌث أن هناك جمعٌات منتشرة فً أنحاء العا         

ثل ماضً ممبكرة خالل القرن ال الظهور فً فترةض منها فً ولقد بدأ البع ،المكتبات

 واالتحاد العربً للمكتبات ،IFLAتحاد الدولً لجمعٌات المكتبات اال

  :  AFLIوالمعلومات

 

                                                           
1
 . 28.ص 2002.القاهرة :دار الفكر،2ط النجداوي .علم المكتبات والمعلومات . ،علٌان، ربحً مصطفى؛ أمٌن 
2
 . 92 -98ص -عبد هللا ، العً أحمد.  مرجع سابق . ص 
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 : IFLAاالتحاد الدولً لجمعٌات المكتبات 1-5-1

   International fédération libirarians associations  

ات المكتبات وجمعٌفراد والمكتبات ولٌة مختصة تضم عددا كبٌرا من األوهو منظمة د       

، تهدؾ إلى تنمٌة التعاون الدولً فً هذا المجال والقٌام بالبحوث من مختلؾ دول العالم

 والدراسات وتقدٌم االقتراحات والتوصٌات الخاصة بالعالقات الدولٌة للمكتبات وجمعٌاتها .

تبات  عندما عقد المؤتمر الدولً ألمناء المك 8822تحاد إلى عام ٌعود تارٌخ اال      

قتراح بإنشاء لجنة دولٌة لتمثٌل حٌث قدم ا فً مدٌنة براغ )تشٌكوسلوفاكٌا( ومحبً الكتب 

، وفً على هذا االقتراح جمعٌات المكتبات الوطنٌة فً جمٌع أنحاء العالم وقد وفق باإلجماع

 ، هذا وٌقوم االتحاد بتحقٌق أهدافه وانجازIFLAتأسست اللجنة الدولٌة للمكتبات  8829عام 

 –المتخصصة  –العامة  –الجامعٌة  –أعماله من خالل مختلؾ األقسام )المكتبات الوطنٌة 

لجنة الفهرس الموحد  –مكتبات األطفال ...( واللجان )لجنة قواعد الفهرسة الموحدة 

ً إحدى جتماعا سنوٌا فالمكتبات...( هذا وٌنظم االتحاد الجنة تعلٌم  –واالعارة الدولٌة 

ٌنشر دراسات عن طرٌق الٌونسكو بناءا على عقد  ، وؼالبا مافً العالمالمدن المتمٌزة 

ان فً مٌد( وٌهدؾ إلى إقامة ودعم عالقات تعاون بٌن العاملٌن IFLA- UNESCOمشترك )

 ، والدفاع عن مصالحهم المعنوٌة والمادٌة ورفع مستواهمالمكتبات والمعلومات واألرشٌؾ

وكذا إقامة عالقات حوار بٌن المهنٌٌن والسلطات ، وتطوٌر النظم الوطنٌة للمعلومات

والجمهور
1

  .  

  :  AFLIاالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات 1-5-2

Arabica fédération lybraians and information                              

حٌث كانت الجزابر إحدى  ،8812ٌناٌر 88ٌة وعلمٌة تأسست فً هو منظمة مهن      

لومات فً الدول األعضاء فً هذا االجتماع الذي درسوا فٌه أوضاع مهنة المكتبات والمع

مات واالنفجار فً كٌان واحد لمواجهة تحدٌات عصر المعلو   الوطن العربً لجمع شملهم

، وبعد االجتماع  أعلنوا قٌام االتحاد العربً للمكتبات والمعلوماتالمعرفً
2
  . 

                                                           
1
 .29 -22ص. -علٌان، ربحً مصطفى؛ أمٌن، النجداوي.  المرجع  السابق .ص 
2
 (82:82)على 2081 -02 -82الطالع :. تم ا http//www. Afli. Infoالنظام األساسً لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات :متاح على  
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 ً ٌعمل االتحاد من أجلها نذكر ما ٌلً :ومن األهداؾ الربٌسٌة الت

العناٌة بالتراث العربً السمعً والبصري والتعرٌؾ به والعمل على صٌانته وإتاحته  -

 لجمٌع المستفٌدٌن .

عتماد أسالٌب عمل ناجحة اء والرفع من منزلتها فً المجتمع، واالالعمل على االرتق -

 ومواصفات دولٌة وعربٌة .

خصابً المعلومات مع إصدار الجامعً للمكتبٌٌن وأتوى التكوٌن الرفع من مس -

دورٌة مهنٌة متخصصة تكون لسان حال االتحاد
1
  . 

إن مثل هذه المؤسسات والجمعٌات المهنٌة تلعب دورا ملموسا فً تطوٌر      

 التخصص وزٌادة قدرات العاملٌن فٌه وذلك للرفع من مستوٌاتهم وتوطٌد العالقات .

 مهنة المكتبات فً الجزائر : -1-6

بٌٌن خصاانت مهنة المكتبات فً المراحل األولى من استقالل الجزابر تفتقد إلى أك      

المكونة فً  طاراتٌقومون وٌشرفون على تسٌٌرها، وٌعود ذلك إلى عدم توفٌر اإل

 ختصاص وعدم وجود مؤسسات لتكوٌن المكتبٌٌن .اال

تطور العمل المكتبً فً الجزابر تزامنا وتماشٌا مع تطور القوانٌن والنصوص  ولقد    

 خرى وظهور مكتباتوتطور المنظومة التربوٌة من جهة أالتً تنظم المهنة من جهة 

تبٌة ظهور أول نص تنظٌمً بعد فمن ناحٌة النصوص التنظٌمٌة عرفت المهنة المك ،جدٌدة 

ك التقنٌٌن فً المكتبات ه دبلوم تقنً خاص بسلحٌث أنشا بموجب 8822ستقالل سنة اال

ث أحد 8889ماي82الصادر فً تارٌخ  812 -89، وٌعد المرسوم التنفٌذي رقم واألرشٌؾ

سالك العامة فً المكتبات الجامعٌة المراسٌم وهو ما ٌعدل وٌنظم األ
2
 . 

، فإن المهنة المكتبٌةساتها على تطوٌر وبالنسبة لناحٌة تطوٌر المنظومة التربوٌة وانعكا     

ذلك ٌتجلى فً ظهور العدٌد من الجامعات والكلٌات والمعاهد المختصة التً كانت مدعمة 

 ، باإلضافة لمكتبات المعاهد ات جامعة مركزٌة ومكتبات الكلٌاتفً معظمها بمكتب

 واألقسام.

 النصوص القانونٌة للمكتبٌٌن فً مؤسسات التعلٌم العالً فً الجزابر :     

زابر وفق المرسوم جفً ال ات التابعة لمؤسسات التعلٌم العالً حالٌاالمكتب ٌر عمالٌس

المتضمن القانون األساسً الخاص  8818 جوٌلة 81المؤرخ فً  822 -18التنفٌذي رقم 

                                                           
1
 .92. صأحمد ،عبد هللا العلً . المرجع سابق  
2
 . 22. صسبتً . المرجع  السابقعبد الملك، بن ال 
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لألسالك التابعة للتعلٌم والتكوٌن العالٌٌن )وقبل صدور هذا القانون صدرت بالعمال المنتمٌن 

 ن الخاصة بعمال المكتبات الجامعٌة(.مجموعة من القوانٌ

مارس 1وأول قانون تأسست بموجبه األسالك العامة فً المكتبات الجامعٌة صدر فً      

 عن وزارة التعلٌم والبحث العلمً . 8810

 ستعمار بعضٌث أنشأ اال، حلى الحقبة االستعمارٌةرجع المهنة المكتبٌة فً الجزابر إت     

، وكان ٌعمل بهذه المكتبات عدد من الموظفٌن المؤهلٌن التعلٌمٌةالمكتبات فً المؤسسات 

الفرنسٌٌن الجزابر بعد ؼادر أؼلبٌة دٌن وؼٌر مؤهلٌن من الجزابرٌٌن، )فرنسٌٌن(ومساع

، وتحمل الجزابرٌون مسؤولٌة تسٌٌر هذه المكتبات ثم أٌقن المسؤولون آنذاك أن االستقالل

 اخاصة فأعدوات العلمٌة الجامعٌة )اللٌسانس( الوضع ٌتطلب تكوٌن متخصصٌن فً الشهاد

م توجٌههم إلى للتكوٌن بالمعاهد والمدارس العلٌا للمكتبٌٌن بفرنسا وبرٌطانٌا  ومنهم من ت

، عمل هؤالء الموفدون بعد رجوعهم على تنمٌة وتطوٌر أسالٌب عمل جامعة القاهرة بمصر

علوم المكتبات والمعلومات فً كل من المكتبات الجامعٌة كما قاموا بتشكٌل نواة لمعاهد 

الجزابر، قسنطٌنة ووهران تطورت هذه المعاهد الثالثة شٌبا فشٌبا من خالل تطوٌر مناهج 

التكوٌن بشكل ٌجعلها تساٌر التطورات العلمٌة
1

  . 

 المكتبات الجامعٌة المبحث الثانً : 

  تعرٌف المكتبة الجامعٌة: 2-1

ة الحاجٌات ٌ، لتلبس وتدار وتمول من قبل الجامعةتؤسالمكتبة التً  تعرؾ على أنها -

المعلوماتٌة للطلبة وأعضاء هٌبة التدرٌس والكلٌات واألقسام األكادٌمٌة وأٌضا 

حاجات المنهاج الدراسً والبحث العلمً
2
 . 

بعة لجامعة أو كما جاء تعرٌؾ المكتبة الجامعٌة على أنها تلك المكتبة التً تكون تا -

، وتعمل على تسٌٌر اإلفادة من مقتنٌاتها للباحثٌن وأعضاء هٌبة كلٌة أو معهد علمً

كادٌمً على مختلؾ مستوٌاته الدراسٌةالكٌان األالتدرٌس وطالب هذا 
3
 . 

وبرؼم تعدد تعرٌفات المكتبة الجامعٌة إال أنها تتفق فً مجموعها على أن المكتبة      

الدورٌات ...( ٌقوم  –)الكتب مكتبٌة ، أو مجرد مجموعات من المواد الٌست مكاناالجامعٌة ل

، فالمكتبة معاونٌن ولكنها أهم وأشمل من هذاعلٌها وٌهتم بها مجموعة من األمناء وال

خدمة التعلٌم الجامعً والبحث العلمً وهدفها مساندة المناهج  الجامعٌة رسالة مهمتها
                                                           

1
 .22عبد المالك ، بن السبتً . المرجع السابق .ص  
2
 . 22.ص2008. عمان : دار صفاء ،  همشري ، عمر أحمد. المكتبة ومهارات استخدامها 
3
 . 802.ص2088عمان : دار المسٌرة ، أحمد، فاتح المدادحة. أنواع المكتبات .  
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ٌسمى بالتعلٌم علومات وما والمقررات الدراسٌة وؼرس وتنمٌة القدرة على الحصول م

وعٌة المعلومات المقروءة والمسموعة م ٌجب أن تتوافر فٌها مجموعة من أ، ومن ثالذاتً

، وٌقوم علٌها مجموعة من ب علمً وتنظٌم بطرٌقة فنٌة سلٌمةوالمربٌة تختار بأسلو

 المؤهلٌن تأهٌال عالٌا حتى تتمكن من تقدٌم خدماتها لروادها من الطالب والباحثٌن وأعضاء

قتدارالتدرٌس بالجامعة بكفاءة وا هٌبة
1
. 

 سمات المكتبة الجامعٌة:  2-2

 بها المكتبة الجامعٌة منها :  تمٌزتهناك بعض السمات التً 

: إذ ٌالحظ أن المكتبة الجامعٌة هً فً األؼلب  مكتبة ضخامة حجم المجموعات -

، وهناك العدٌد من المكتبات الجامعٌة المعلومات تضم مجموعات كبٌرة من مصادر

التً تخطت الملٌون مجلد من فترة طوٌلة  وهً تأتً بعد المكتبة الوطنٌة من حٌث 

 الحجم إن لم تتوفق علٌها فً بعض األحٌان . 

، إذ عادة ما تحصل هذه التً تقتنٌها المكتبة الجامعٌة :تنوع مصادر المعلومات -

ابل الجامعٌة والنشرات مخطوطات  والرساألخٌرة على الكتب والدورٌات وال

والمصؽرات والمواد فً شكل  ، باإلضافة إلى المواد السمعٌة و البصرٌةوالتقارٌر

، التً تقتنً الرسابل الجامعٌة لدرجتً محوسب وهً من أهم أنواع المكتبات

 الماجستٌر والدكتوراه وفً بعض األحٌان تكون هً المصدر الوحٌد للحصول 

 النوع من المصادر. على مثل هذا

التً تقتنً فٌها المكتبات الجامعٌة مصادر المعلومات فالمكتبة  : تعدد الموضوعات -

ت ، ومكتبات الكلٌاالمعرفة البشرٌة المركزٌة تقتنً مصادر من مختلؾ موضوعات

والمعاهد تقتنً المصادر المختلفة حسب تخصصات تلك الكلٌات والمعاهد المتنوعة 

 المكتبة الجامعٌة ككل رصٌدا هابال من مصادر المعلوماتوبصفة عامة تمثل 

 فً مختلؾ فروع المعرفة . 

فً  بٌن طالب منها ما المستفٌدٌنفقد أدى تعدد فبات تنوع أغراض االستخدام :  -

 ، وطالب فً الدراسات العلٌا وأعضاء هٌبة التدرٌسالمرحلة الجامعٌة األولى

                                                           
1
 .90.ص 8882سسها النظرٌة وتطبٌقاتها العلمٌة .القاهرة : دار ؼرٌب ، :أ المكتبات الجامعٌة دٌاب ، حامد الشافعً . إدارة 
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، فالمكتبة تقدم أؼراض تعلٌمٌة تنوع أؼراض االستخدام والموظفٌن أدى ذلك إلى

حٌانأؼراض الثقافة العامة فً بعض األ وبحثٌة  ثم
1

  . 

  المكتبات الجامعٌة : أنواع 2-3

شتقت ؼالبا من الكتب ومنها ا األرصدة المعلوماتٌة التً تشكل تجمع المكتبات    

، وعلى رأسها نجد المكتبات ور الذي تخدمهسمٌاتها وتنوعت المكتبات بحسب الجمه

مر الذي جعلها فً حد المجتمع الجامعً المتنوع بطبٌعته، األالجامعٌة التً تخدم 

 ذاتها تتخذ عدة أنواع وضعت فً هٌكل تنظٌمً ومنها : 

، حٌث نجد لكل جامعة هً المكتبة الربٌسٌة للجامعة المكتبات المركزٌة : .8

راؾ على جمٌع أنواع المكتبات مكتبتها المركزٌة التً تتولى مهمة اإلش

، كما أنها تتكفل بجانب التأطٌر أي توظٌؾ األخرى الموجودة بالجامعة

المكتبٌٌن وتوزٌعهم على المكتبات الموجودة بالجامعة باإلضافة إلى الجوانب 

المكتبة المركزٌة بشكل  ، وؼالبا ما تساهمخرى الفنٌة والتنظٌمٌة والعلمٌةاأل

بٌن المكتبة ووضع النظم وتحدٌد العالقات  ،ل الفنٌةلوقتراح الحفعال فً ا

قسام وتنظٌم النشاطات العلمٌة المختلفة : ملتقٌات ندوات وإدارات الكلٌات واأل

، وبشكل عام فإن المكتبة المركزٌة هً وؼٌرها من الفعالٌاتومحاضرات 

 الواجهة الحقٌقٌة لجمٌع المؤسسات التوثٌقٌة الموجودة وهمزة وصل بٌنها من

 جهة . 

لقد سارعت معظم الكلٌات إلى إنشاء مكتبات خاصة بها  مكتبة الكلٌات : .2

لمعاجم والقوامٌس محاولة فً ذلك جمٌع الكتب المرجعٌة أو الموسوعات وا

تفادة المشتركة بٌن الباحثٌن ، التً ٌمكن أن تحقق االسوالمواد األخرى

 مشكلة للكلٌة .ساتذة وطلبة الدراسات العلٌا التابعٌن لألقسام الواأل

حدٌثة السترجاع وؼالبا ما نجد هذه الكلٌات مجهزة بأدوات ووسابل 

رتباط بشبكة االنترنت ورؼم حداثة هذه المكتبات إال المعلومات وخطوط اال

، سواء كانت تثقل قٌق الضؽط على المكتبات المركزٌةأنها عملت على تح

 كاهل المكتبات المركزٌة من جوانب التنظٌم والتخزٌن
2
. 

                                                           
1
ة الدار محمد فتحً ، عبد الهادي . دراسات فً علم المكتبات والمعلومات : المكتبات والمعلومات العربٌة بٌن الواقع والمستقبل . القاهرة: مكتب 

 .  22- 22ص –. ص  8881العربٌة  للكتاب ، 
2
 .92 -92ص-. ص2082درٌة : دار الوفاء ، نجالء ، محمد جابر . تطور علم المكتبات من القدٌم إلى الحدٌث . االسكن 
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 أهداف المكتبة الجامعٌة:  2-4

هدافه الً فإن أ، وبالتجودها واهدافها من الجامعة ذاتهاالمكتبة الجامعٌة وتستمد     

الجامعة ورسالة المكتبة هً جزء ال ٌتجزأ من رسالة الجامعة التً  هً أهداؾ

البحث  عن طرٌق للمعرفةضافة ، أي اإلتتركز فً التعلٌم والبحث وخدمة المجتمع

وتعلٌم موضوعات معٌنة كأنظمة فكرٌة أو األعداد لمهن معٌنة وأخٌرا تمكٌن 

هداؾ نبؽً على المكتبة أن تعكس هذه األالطالب من أن ٌنمو كشخص أو مواطن وٌ

هذا وقد ورد فً تقرٌر إحدى الحلقات الدراسٌة على مستوى التقدم فً بلد ما ٌرتكز 

 به كما أن مستوى التعلٌم العالً بالدرجة األولى على مستوى التعلٌم العالً 

ستجابة المكتبة الجامعٌة وقدرتها على اال، وهنا ٌمكن تلخٌص أهداؾ مكتباتها

 الحتٌاجات الجامعة فً النقاط التالٌة :

ختٌار ا قعن طرٌامعة أو الكلٌة تطوٌر وخدمة المنهج الدراسً بالجدعم و .8

 وحفظ المواد المكتبٌة التً ترتبط بهذا المنهج . 

سٌر وسابل البحث والدراسة من خالل توفٌر المعلومات ومصادر البحث تٌ .2

 والمعرفة التً ٌحتاج إلٌها األساتذة فً إلقاء محاضراتهم على طالبهم .

، وذلك بإعداد الفهارس لها ووضع الالفتات تنظٌم مجموعات المكتبة .2

 اإلرشادٌة التً تساعد القراء فً الحصول علٌها . 

بٌة للقراء لخدمات اإلعارة بأنواعها والخدمات تقدٌم الخدمات المكت .2

برامج لتدرٌب القراء على كٌفٌة  المرجعٌة والبٌبلٌوؼرافٌة وكذلك إعداد

 ستخدام المكتبة .ا

، وذلك بتبادل األبحاث والرسابل مة فً نقل التراث العلمً والفكريالمساه .2

أداء ساتذة على ت التً تساعد الطالب والباحث واألالعلمٌة والمعلوما

رسالته العلمٌة ومعرفة مدى ما وصلت إلٌه المجتمعات األخرى من تقدم 

 ورقً فً مجاالت المعرفة المختلفة. 

ونخلص من ذلك إلى أن الوظٌفة األساسٌة للمكتبة الجامعٌة هً مساندة البرامج 

الدراسٌة باإلضافة إلى برامج البحوث الجامعٌة 
1
.  

 

                                                           
1
 . 829 -822ص -. ص 2002سكندرٌة : دار الثقافة العلمٌة، . اإل ، خدماتهاالمكتبات النوعٌة : ماهٌتها، إدارتها، عبد المنعم موسى . ؼادة  
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 وظائف المكتبة الجامعٌة:   2-5

 : ٌقوم بها أمٌن المكتبة الجامعٌة باإلضافة إلى رؤساء  الوظٌفة اإلدارٌة

 االقسام وتتمثل فً:

 عملٌات إعداد المٌزانٌة وتوزٌعها . -

 تعٌٌن الموظفٌن وتدرٌبهم والتخطٌط لخدمات جدٌدة . -

 تنظٌم وحفظ السجالت المختلفة.  -

 : وتتمثل فٌما ٌلً :  الوظٌفة الفنٌة 

وهذه المواد تشمل الكتب  المكتبٌة المختلفة والحصول علٌهااختٌار المواد  -

 المخطوطات واألفالم والخرابط .والدورٌات و

 فهرسة المجموعات المكتبٌة وتصنٌفها وإعدادها لالستخدام . -

 تجلٌد وصٌانة المجموعات والحفاظ علٌها من التلؾ  .  -

  : وتتمثل فٌما ٌلً : الخدمات المكتبٌة 

 بأنواعها . خدمات االعارةتشجٌع وتقدٌم  -

تقدٌم الخدمات االرشادٌة للقراء لتسهٌل الحصول على المواد التً ٌحتاجونها فً  -

 بحوثهم .

 ماكن للقراء والدراسة الخاصة للباحثٌن وطالب الدراسات العلٌا . توفٌر أ -

التعاون مع المكتبات والهٌبات األخرى التً تقتنً مجموعات علمٌة أو تارٌخٌة  -

هامة . 
1
  

 خدمات المكتبة الجامعٌة :  2-6

تشمل خدمات المكتبة الجامعٌة مختلؾ األنشطة والعملٌات والوظابؾ والتسهٌالت التً      

لٌها وٌرى معلومات وتٌسٌر وصول المستفٌدٌن إتقوم بها المكتبة من أجل توفٌر مصادر ال

 أقسام كما ٌلً 2إلى  عٌة تنقسممعظم المختصٌن فً علم المكتبات أن خدمات المكتبة الجام

  الخدمات المكتبٌة الغٌر المباشرة : 2-2-8 

بها كل ما ٌتعلق  باإلجراءات الفنٌة التً ٌقوم بها العاملون من دون أن ٌراهم وٌقصد      

 المستفٌدٌن مباشرة أي الخدمات الداخلٌة ولكنه ٌستفٌد من هذه النتابج النهابٌة لهذه 

                                                           
1
 .22-22ص  –. ص 2088االتجاهات الحدٌثة  فً علم المكتبات . القاهرة : دار الكتاب الحدٌث ، ، وهبً .ملٌكة 
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 حوال .ل من األعنها بأي حا ستؽناءالخدمات، وال ٌمكن اال

 :الخدمات المكتبٌة المباشرة 2-6-2

تفٌدٌن والتً من بها كافة الخدمات المكتبٌة التً لها عالقة مباشرة مع المس وٌقصد      

وؼٌرها من الخدمات التً  بٌنها : االعارة، االحاطة الجارٌة، البث االنتقابً للمعلومات

. ن تقدمها المكتبة الجامعٌةٌمكن أ
1

 

  : ةٌضافالخدمات اإل 2-6-3

ساسٌة تسعى المكتبات الجامعٌة إلى تقدٌم خدمات خاصة زٌادة على تقدٌمها للخدمات األ     

 أو تكمٌلٌة والتً تقل أهمٌة عن الخدمات االخرى بالمكتبة والتً منها : 

كٌفٌة الل تكوٌن المستفٌدٌن على رشاد والتوجٌه وتتم هذه الخدمة فً الؽالب من خاإل -

 ستؽالل المكتبة الجامعٌة واالستفادة منها .ا

التصوٌر واالستنساخ وهً من الخدمات الضرورٌة للمستفٌدٌن خاصة فً حالة  -

ر ، كالموسوعات والقوامٌس ودوابمواد بالمكتبة الجامعٌة ال ٌمكن استعارتهاوجود 

المكتبة همٌة هذه الخدمة فً الحفاظ على رصٌد المعارؾ والكتب النادرة وتكمن أ

 من التلؾ والسرقة بالدرجة االولى . 

ستفادة من لحواجز اللؽوٌة التً تحول دون االالترجمة تساهم هذه الخدمة فً تخطً ا -

نتاج العلمًاال
2
 . 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .299.ص 2002، عمان : دار الصفاء ، عوض النواٌسه . خدمات المستفٌدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات .ؼالب 
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 خالصة الفصل :

، فالمهنة الٌوم تلتزم ٌختلؾ عنه باألمس تمام االختالؾ إن مفهوم المهنة المكتبٌة الٌوم      

بعمله وكفاءته ، وتستدعً صاحبها أن ٌتطور وٌنفتح فتاحوالتطور وتتصؾ باالنبالتنمٌة 

، مما ٌستدعً اد حجم العمل وٌتعقد بدرجة هابلة، وفً الوقت ذاته ٌزدعلى تلبٌة حاجاتها

 تطورا مماثال ونموا فً نمو قدرات العاملٌن بالمكتبات الجامعٌة . 
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 تمهٌد:

 موظفٌها خالل من للعامة خدمات تقدم مركبة أو بسٌطة كبٌرة أو صغٌرة منظمة أي    

 المكتبات فً األخالقٌة الطبٌعة ذات بالمشاكل تعلقالفصل ٌ وهذا للمشاكل عرضة تكون

 المكتبات مجال فً صغٌر دور مجرد تعلب ال فاألخالق المعلومات، ومؤسسات

 ازدادت فقد ولذلك المعلومات خدمات عالم فً بارز دور لها األخالقٌة واالعتبارات

 حٌث من أو الخدمات عدد حٌث من سواء المعلومات وخدمات بأنشطة القابمٌن التزامات

 ومؤسسات المكتبات فً العاملٌن تصادف قد التً األخالقٌة المسابل وهذه تعقٌدها،

 مثل الخدمات فً سواء أخالقً إطار فً وممارسته لعملهم أدابهم علً تؤثر قد المعلومات

 مثل الفنٌة العملٌات أو اإلدارٌة األنشطة أو التصوٌر المرجعٌة، الخدمة اإلعارة، خدمة

 . المقتنٌات تنمٌة أو التزوٌد
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 ماهٌة أخصائً المكتبات والمعلومات لمبحث األول :ا

 خصائً المكتبات والمعلومات : تعرٌف أ 1-1

هً أحدث تسمٌة للعاملٌن فً مختلف المؤسسات الوثابقٌة فً جمٌع المؤسسات     

نعكاس لتكنولوجٌا المعلومات وتطور األوعٌة ة كاوفً جمٌع التخصصات العلمٌ

فمفهوم أخصابً المعلومات  ،الحدٌثةور شبكات ونظم المعلومات المعلوماتٌة وظه

ٌشمل جمٌع فبات العاملٌن فً حقل المعلوماتٌة الذٌن ٌقومون بأعمال تتعلق بتحلٌل 

نظم المعلومات ودراستها وتصمٌمها وتنفٌذها وٌتولون اإلشراف الفنً والتقنً 

على هذه النظم
1
  . 

مصطلح ولكنه لٌس من الواضح على وجه التحدٌد متى بدأ استخدام هذا ال      

كلمة حدٌث النشأة وقد حظً بالقبول فً أواخر التسعٌنات حٌث تمت صٌاغة 

cybrarians  ًعن طرٌق ماٌكل باوٌنز وهو أخصابً معلومات بلجٌكً ٌعمل ف

، وقد صاغ هذا المصطلح لوصف كز المعلومات الغذابٌة فً بلجٌكاأحد مرا

 فً المكتبات التخٌلٌة .  العاملٌن 

تم تداول هذا المصطلح فً مجتمع المكتبات والمعلومات على المستوى      

كتبات بجامعة أصدر مجموعة من خرجً قسم الم  ،5991منذ عام العربً 

هتمام وكذلك جماعة ا cybrarians، نشرة ورقٌة تحمل اسم  5997القاهرة دفعة 

األنترنت
2
  . 

لة متخصصة عام مقا ستخدم هذا المصطلح على المستوى العربً فًكما أ     

وهو  cybrarianوهً بمثابة أول المحاوالت لوضع مقال عربً لكلمة   5994

ونجد أن هذا المصطلح قد تطور األن وأصبح شابعا بٌن ، أمٌن المعلومات

 محاولة أخرى ، كانت هناكلكنه عدل وأصبح أخصابً المعلوماتالمتخصصٌن و

"أهم  :ت فً مقالللمصطلح حٌث جاءنها قدمت ترجمة لكن ال ٌمكن القول بأ

نفس التعرٌب ستخدمت أنها ا " وهنا نالحظ cybrarian وظابف أمٌن المعلومات 

قابل أخر وهو أخصابً  م، إال أنه تم العودة إلى استخداالذي ذكر من قبل

. المعلومات
3
  

 

 

                                                           
1
لالتحاد العربً للمكتبات  02بن محمد السالم. توظٌف شبكة االنترنت فً تنمٌة مهارات أخصابً المعلومات . وقابع المؤتمر الـ  السالم ، 

 .401. ص 0229والمعلومات: نحو جٌل جدٌد من نظم المعلومات والمختصٌن . رؤٌة مستقبلٌة، الدار البٌضاء ،
2
بتارٌخ  http://www.cybrarians.info: المفهوم واالستخدام العربً . متاح على:  iancybraraمحمود ، عبد الستار خلٌفة . مصطلح  

 سا(.52:02على)  0254 – 20 -02:
3
 .404محمود ، عبد الستار خلٌفة . نفس المرجع . ص 

http://www.cybrarians.info/
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 :خصابً المعلومات سنتطرق إلى البعض منها هناك تعارٌف كثٌرة ومتنوعة أل      

  فٌعرفه قاموس الشارح فً علوم المكتبات والمعلومات بأنه الشخص الذي ٌقوم بقسم

نترنت وغٌره من ترجاع للمعلومات من خالل شبكة األكبٌر من أنشطته فً البحث واالس

المصادر االلكترونٌة األخرى
1
 . 

  كما ٌعرف أٌضا بالشخص الذي ٌحمل درجة البكالورٌوس أو الدبلوم فً مجال علوم

المعلومات  مكتبات و المعلومات، ولدٌه القدرة على التعامل فً نظم اآللٌة وشبكاتال

 الوسابط المتعددة والبحث فً قواعد البٌانات واسترجاعها .  وإدارتها وتقنٌة

 والذي للمعلومات المتاحة على األنترنت ٌعرف أٌضا على أنه الشخص الذي ٌعد دلٌال ،

، أو الذي ٌستخدم األنترنت كمصدر أو أداة ألنترنتٌقدم خدمات جمع المعلومات عبر ا

للقٌام بعمله 
2
. 

إلى أخصابً المعلومات على العموم فقد تعددت التعارٌف إلى أن كلها تصب          

ت والعلوم ، األرشٌفً والوثابقً المتحصل على شهادة فً علم المكتباهو المكتبً

، كما وٌستخدمها فً مزاولة مهامهوجٌة ستخدام الوسابل التكنولالوثابقٌة والذي ٌتقن ا

 ٌسعى دابما لتطوٌر مهاراته حتى ٌواكب التطور الذي ٌشهده مجتمع المعلومات .

 خصائص أخصائً المعلومات والمكتبات : 5-2

المتسارعة لوسابل المعلومات  للمعلومات والتطوراتوفً ظل التزاٌد الهابل         

ن  وجب على اختصاصً المعلومات حتٌاجات المستفٌدٌواالتصال بما نجم عنه تغٌر ا

ندماج الفعلً فً مجتمع المعلومات وعة من الخصابص التً تمكنه من االن ٌتمٌز بمجمأ

 والمتمثلة فٌما ٌلً : 

  : كل ماهو م التخوف من ذلك ٌعنً عدالتأقلم بسرعة مع المتطلبات الجدٌدة

ستجابة إلى الراهنة الجدٌدة واالهم الوضعٌات قبال لفجدٌد وعدم التردد على اإل

دارة فً التحسٌن والتطوٌر الذاتً كل المتطلبات، بل وجوب توفر الرغبة واإل

سسة التً ٌنتمً إلٌها وللمترددٌن   مما ٌعود فً األخٌر باإلٌجاب على المؤ

، وال شك أنه بفضل تغٌر الذهنٌات لمساٌرة التطورات تتغٌر السلوكٌات علٌها

 تجدات .للتأقلم مع المس

  : ًاب التربوٌة الحدٌثة تحث الفرد على اكتسكل المفاهٌم روح التعلم الذات

تلقٌنه المعرفة عتماد على أشخاص آخرٌن لاستقاللٌة فً التعلٌم وعدم اال

    والقدرات، فاالعتماد على النفس فً اكتساب المعارف وتحسٌن األداء أصبح 

ذا المفهوم أمرا ٌجب أن ٌتوسع جوهرٌا حتى ٌنجح الفرد فً عمله وٌجعل من ه

 لكافة شرابح المجتمع بما فٌه من مستفٌدٌن وأنظمة المعلومات . 
                                                           

1
 . 105، عبد المعطً . مرجع سابق . ص ٌاسر ٌوسف 
2
: االتجاهات الحدٌثة والتطورات السعودٌة مج المكتبات والمعلوماتسام وبراتعلٌم المعلومات فً أق، مزعالنً ؛ شاكر عبدهللا، خلٌل . نمحمد أمٌ 

 . 59.ص  0244، 0الحدٌثة .ع 
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  لقد أصبح العمل التعاونً والتشاوري سمة  :القدرة على العمل فً إطار التشاور

 من سمات النجاح فً مجال المعرفة وذلك بسبب تشعب التخصصات 

نجازات هً التً تأخذ طابع المشروعات المسٌرة فً وتعددها، ثم إن أحسن اإل

إطار تشاوري وتنسٌقً من طرف فرق المتخصصٌن ذوي الخبرات المختلفة 

 والمتنوعة . 

  : هذه القدرة التً ٌتطلبها المجتمع الجدٌد ماهً فً القدرة على حل المشكالت

المستمر  الحقٌقة إال ذكاء مرفق بفضولٌة قوٌة تدفع بالفرد إلى محاولة الفهم

واختٌار الحل المناسب  لمشكالته لكسب التجربة فً معرفة أنواع الصعوبات

، وذلك من بٌن مجموعة من حلول ٌضعها اإلنسان بفضل التفكٌر لمواجهتها

 تجاه المشكالت .االدابم وروح التحدي 

 : كلما كان الفرد مرنا كانت لدٌه القدرة على تقبل التغٌٌر والتجدٌد وكلما  المرونة

اقف ، حتى ولو كانت هذه الموبلٌة للتأقلم مع المواقف الجدٌدةكانت لدٌه القا

ء ، فالمرونة عند الفرد تجعله ال ٌرفض األشٌاعفوٌة وفً بعض األحٌان غرٌبة

لٌل والتبصٌر والتعمق مور بل تمكنه من التحمن أجل الرفض دون التمعن فً األ

، والحكم واتخاذ القرارفً التقٌٌم
1
  . 

  : م بالتشعب والصعوبة إذا كان المجتمع الحالً ٌتسالقدرة على تحمل الصعوبات

، فذلك ٌدفع بالفرد إلى التسلح بالقدرة على تحمل المشكالت وعدم لالندماج فٌه

مهما ، فمهما كان نوعها ومهاالخضوع إلى ثقل هذه الصعوبات حتى ال ٌفشل أما

وٌتمكن اجهتها حتى ٌتغلب علٌها تحمل لمودي والكانت درجة صعوبتها علٌه التح

 من التغٌٌر والتطور للبقاء فً المنافسة المستمرة ولتجنب التهمٌش والعزلة .

 لإلبداعخصابً المعلومات على قدرة التفكٌر تحصل أ القدرة على االبتكار : إذا 

جها كل أفراد مجتمع المعلومات اٌساعده على توفٌر وسابل البحث التً ٌحتفذلك 

 تثناء، حتى ٌتمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات.دون أي اس

   :تغٌر المجتمع ٌفرض على أخصابً المعلومات اآلن وفً الٌقظة المعلوماتٌة

كل وقت أن ٌكون ٌقظا باحثا باستمرار على المعلومات االستراتٌجٌة التً هو 

رة ه الواسع فهم أشٌاء كثٌ، إذ تمكن من معرفة ما ٌنجر فً مجالابما بحاجتهاد

نجازنه من التنبؤ وكذا القدرة على اإل، تمكومفٌدة
2
. 

 

 

                                                           
1
 . 055 -052ص -. ص 0225، . عمان: دار جرٌر للنشر، علٌان . مجتمع المعلومات والواقع العربً ربحً مصطفى 
2
 . 050، علٌان . نفس المرجع . ص مصطفىربحً  
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 مهارات أخصائً المكتبات والمعلومات :   5-3

لقد تحولت المهارات فً مجال المعلومات والمكتبات من مهارات فنٌة متعلقة بأسالٌب        

ٌتطلب منه عامل مع قواعد المعطٌات وتسوٌقها، األمر الذي تقدٌم خدمات المعلومات إلى الت

ستخدام التقنٌة اهرا فً استخدام تقنٌة المعلومات، ومستشارا فً امتخصصا من ٌكون أ

جٌد المهارات ، فعلى مدار نصف قرن كان المكتبً ٌوره بكل فاعلٌةالحدٌثة لممارسة د

ولقد ناقش عدد من المؤلفٌن ، عت هذه المهارات أن تواكب العصرستطاالفنٌة فقط لكن هل ا

، وهً مات المعلومات فً البٌبة الرقمٌةرات والمهارات الالزمة لتقدٌم خدمجموعة القد

 شارة إلٌها فٌما ٌلً :وٌمكن اإل تقانها،إالرقمٌة تحتم على من ٌتعامل مع المكتبات 

 إدارة المشروعات. 

 ستخدام مصادر التعلم وتوظٌف أدوات البحث .دراسة مبادئ البحث وطرق ا 

 قتناء وحفظ المجموعات الرقمٌة .اختٌار وا 

 . ابتكار استراتٌجٌات البحث الجدٌدة 

 . تصمٌم نظم استرجاع المعلومات وتقٌٌم صفحات الوٌب 

 ت الرقمٌة كتوظٌف النظم المحوسبة، واإلبحار المعلوماتً تخطٌط وتنفٌذ ودعم الخدما

سالٌب الحدٌثة فً تحلٌل وتقٌٌم واستخدام وتوصٌل المعلومات الرقمٌة مع وتطبٌق األ

 صٌانتها وحماٌتها . 

 سالٌب ونظم العمل مع المتخصصٌن فً مؤسسات المعلومات األخرى تطوٌر أ
1

 

 وهناك أٌضا بعض المهارات االخرى التً ٌجب أن تتوفر باألخصابً والتً من بٌنها :      

 ٌبهم .توجٌه المستفٌدٌن وتدر 

 كادٌمٌة ودراسٌة ٌجب أن ٌكون ملما بكل أبعاد التخصص .مهارات أ 

  من التعامل مع أوعٌة المعلومات المتعددة اللغات.مهارات لغوٌة حتً ٌتمكن 

أن المهارات الواجب توفرها فً  والتً ترى(0229)وقد ظهرت بعض الدراسات سنة       

 أخصابً المعلومات الحدٌث هً : 

o ساسٌات التعامل مع الحاسب اآللً . معرفة أ 

o ساسٌات التعامل مع األنترنت .معرفة أ 

o . القدرة على التعامل مع برمجٌات الحاسب األساسٌة 

o  . القدرة على التعامل مع مكونات الحاسب 

 

                                                           
1
 -20 -50بتارٌخ   Gov.http://www.information.. متاح على :  02،0221ن مكتبة المستقبل فً المعلوماتٌة،ع..أمٌلطٌفة علً، الكمٌشً 

 ( .50:71.على) 0254

http://www.information/
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مرجع باإلضافة إلى ما سبق هناك أٌضا بعض المهارات التً حددت فً ال     

ً مهارات تجمع بٌن مهارات المعلومات ومهارات ، وهاألوربً للمعلومات والتوثٌق

اإلدارة ومهارات العلوم  ، ومهاراتلوجٌا المعلومات ومهارات االتصالتكنو

 خرى : ومعارف أ

، وفهم الوسط المهنً  ط بالعالقات مع المستفٌدٌنوترتب مهارات المعلومات : -

والمعالجة رابها رصدة وإثالمعلومات وإدارة المجموعات واأل وتطبٌق قوانٌن

 ، والتهٌبة والتجهٌز وتوفٌر المنتجات والخدمات . المادٌة للوثابق

نترنت مثل باستخدام الحاسوب واأل وهً مرتبطة مهارات التكنولوجٌا : -

، وتطوٌر تطبٌقات حاسوبٌة . وبً لنظم المعلومات الوثابقٌةالتصمٌم الحاس

 صال . توتكنولوجٌا األنترنت والمعلومات واالوالطباعة والنشر 

وهً ضرورٌة لٌكون أخصابً المعلومات وسٌط  مهارات االتصال : -

ومحاور جٌد ) مثل االتصال الشفوي، االتصال المكتوب، االتصال السمعً 

تصال بٌن واال ،البصري، االتصال الحاسوبً، واستعمال اللغة األجنبٌة

 ( . األشخاص والمؤسسات

مثل وهً ضرورٌة للتسٌٌر الشامل ألنشطة المعلومات  مهارات اإلدارة : -

، والفحص لتسوٌق وإدارة المشارٌع والتخطٌط، وااإلدارة الشاملة للمعلومات

 والتقٌٌم . 

ف أخرى خارجة عن مجال روهً مرتبطة بمعا مهارات ومعارف أخرى : -

فً المكتبات والمعلومات كالعلوم التجرٌبٌة والعلوم االجتماعٌة ٌلجأ إلٌها 

، أو اإللمام باألحداث السٌاسٌة راكز التوثٌق والمكتبات المتخصصةم

واالقتصادٌة ، والتكنولوجٌة حتى تتكون لدٌه لغة حوار مشتركة مع 

المستفٌدٌن .
1 

 مهام أخصائً المكتبات والمعلومات :  1-4

فأصبحت  ،األساسٌة المتداولة بٌن المؤسساتأصبحت المعلومات تشكل العملة   

لكفاءة فً المعالجة والسرعة فً البحث والتنفٌذ هً التً تحدد مستوى بذلك ا

، حٌث وجد أخصابً المعلومات ات الوثابقٌة وكل من ٌنتسب إلٌهاالمؤسس

بالمؤسسات الوثابقٌة أنفسهم أمام تحدٌات كبٌرة تلزمه من التأقلم مع كل ماهو جدٌد 

الجدٌدة ، سابل التكنولوجٌة ل ومناهجه أو بالتحكم فً الوالعمسواء تعلق ذلك بخطط 

كثٌرا عما كان علٌه من قبل رسابلهم كاملة فً عالم متغٌر اختلف لتمكنه من تأدٌة 

صبحوا أو بتعبٌر أصح أ ،ٌعٌة لهذا التطور تغٌٌر فً مهامهوكان من النتابج الطب

دوار جدٌدة فبعد أن كانت مهامه تدور حول عملٌات فنٌة ملتزمٌن بالقٌام بمهام أو أ

                                                           
1
مهارات مهنة المكتبات والمعلومات ووظابفها المتجددة من خالل األدلة المرجعٌة الرٌادٌة فً أوروبا وأمرٌكا . فً  ، صالح الدٌن .بن عٌسى 

 .  511 -570ص  -. ص 0250، اكتوبر  55اعلم . ع.
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ن نلخص هذه األدوار كن أفقط أصبحت الٌوم تدور حول عملٌات تقنٌة فنٌة ٌم

 الجدٌدة ألخصابً المعلومات فٌما ٌلً : 

 بتكار نظم المعلومات مع إدارتها .تصمٌم وا 

  المعلومات.توفٌر الوصول إلى شبكات وقواعد وبنوك 

 رشاد والتوجٌه : حٌث ٌقدم مؤشرات لمساعدة المستفٌد فً البحث اإل

 التقٌٌم والنقد للمصادر ذات العالقة بموضوعه . و

  تحلٌل المعلومات: بمعنى تحلٌل البٌانات والمعطٌات بهدف الربط

 والخروج بمعلومات جدٌدة. 

 .الترجمة العلمٌة 

 .تقدٌم المشورة 

  .التعلٌم والتثقٌف
1
  

 

فً البٌبة المعلوماتٌة  خصابً المعلوماتألن نلخص جملة من المهام الجدٌدة وٌمكن أ     

 السابدة حالٌا كونه :

  : حٌث ٌقوم بإنشاء قواعد المعلومات وٌصمم مواقع وٌب )معالج معلوماتsites 

web وٌنظم المعلومات وٌبثها للمستفٌدٌن على الخط كما ٌقوم بالتكشٌف )

 واالستخالص اإللكترونً . 

 : انب التقنً ت من الجحٌث ٌشرف على تسٌٌر نظام المعلوما مهندس المعلومات

، كما ٌشرف أٌضا على الحواسٌب ومعدات االتصال المتصل بعلم المكتبات

 والشبكات وهذا المجال متصل باإلعالم اآللً . 

 : حٌث ٌقوم بمساعدة المستعملٌن فً الحصول على المعلومات  وسٌط معلومات

 والمواد المعرفٌة . 

 : حدد حٌث ٌدرس طلبات وهو خبٌر فً مجال موضوعً م خبٌر المعلومات

 المستفٌدٌن ثم ٌرشدهم إلى مصادرها وكٌفٌة الحصول علٌها .

 : أي أنه ٌتولى مسؤولٌة التخطٌط والتنسٌق والضبط لبرامج  مدٌر معلومات

المعلومات والموارد البشرٌة والمالٌة الالزمة .
2
  

 : المعلومات  ساسٌة لمجال سا بالجوانب النظرٌة والعلمٌة األٌهتم أسا عالم معلومات

 وٌساهم بما ٌقوم به من بحوث فً تنمٌة المعرفة فً المجال .

                                                           
1
بتارٌخ :  https:// www. Elyaseer. Net: علىناجٌة ، قموح . المهنة المكتبٌة فً الجزابر فً مواجهة تحدٌات مجتمع المعلومات . متاح  

 .سا ( 59:51على ) 59-50-0254
2
وأثره فً المكتبات الجامعٌة : مدٌنة قسنطٌنة نموذجا . أطروحة دكتوراه . قسنطٌنة : قسم علم المكتبات والعلوم مراد، كرٌم.مجتمع المعلومات  

 .514، ص  0224الوثابقٌة . 
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 : ستفسارات وٌتولى الرد ، ٌتلقى اٌتعامل مباشرة مع المستفٌدٌن ضابط المعلومات

 عتمادا على ما ٌتوفر له من مراجع. على هذه االستفسارات ا

 : محتوٌات الوثابق  غٌر التقلٌدٌة فً تحلٌلدم األسالٌب خٌست محلل اإلنتاج الفكري

 بكل أشكالها وشمل عملٌة التحلٌل هذه كال من التكشٌف واالستخالص . 

 : تفٌدٌن إلى خصابً المعلومات على توجٌه المسحٌث ٌعمل أ استشاري معلومات

حتٌاجاتهم .بنوك ومصادر معلومات أكثر استجابة ال
1
  

 أٌضا هناك وظابف أخرى نذكر منها ما ٌلً : 

 وهً البحث فً اإلنتاج الفكري ٌصطلح بمهمة إرشادٌة كري :باحث اإلنتاج الف ،

 المتصل بموضوع معٌن استجابة لطلبات المستفٌدٌن . 

 : التحلٌل الذي ٌتم لٌس تحلٌال بٌبلٌوغرافٌا وال تحلل الوثابق  محلل معلومات

عطٌات والحقابق بهدف الربط والخروج بمعلومات وإنما بتحلٌل البٌانات والم

 ة .وحقابق جدٌد

 : لكترونٌة فً أي نشاط وتحلٌل باستخدام الحاسبات اإلٌرتبط عمله  محلل النظم

 هذه النظم خطوة أساسٌة تسبق مهمة وضع البرامج حٌث تسٌر هذه المهمة . 

 : ًمهمته األساسٌة هً مساعدة المستفٌدٌن على تخطً الحواجز  المترجم العلم

اللغوٌة ومن ثم فإنه ٌنبغً أن ٌكون متمكنا من لغة أخرى على األقل خالف اللغة 

 الرسمٌة له .

 : المعلومات له دور كبٌر فً محو فأخصابً  مشجع على المعرفة واإلبداع

قٌة بما ٌحمله من ابمٌة التكنولوجٌة لدى المستفٌدٌن من المؤسسات الوثاأل

إمكانٌات تقنٌة، وذلك عن طرٌق تعلٌمهم استخدام التكنولوجٌات المتاحة، 

مكانات تقنٌة وذلك عن طرٌق تعلٌمهم استخدام التكنولوجٌات المتاحة واستثمار إ

واستثمار إمكانٌاتهم وتطوٌعها فً تحقٌق رغباتهم والوصول إلى احتٌاجاتهم . 
2 

  :بمساعدة المستفٌدٌن وتدرٌبهم على تقنٌات البحث  محٌث ٌقومدرب للمستعملٌن

عن المعلومات من خالل تحدٌد استراتٌجٌات البحث فً مختلف المصادر 

الورقٌة والالورقٌة التً تهمهم
3

   . 

 : ٌساهم بصفة كبٌرة فً عملٌة الرصد باعتباره هو  متٌقظ أو راصد للمعلومات

الفاعل األساسً فً جمٌع المراحل التً تقوم علٌها عملٌة الرصد المعلوماتً
4
 . 

                                                           
1
 . 00 – 02ص  –. ص 0250، ٌم اإللكترونً. اإلسكندرٌة: دار الوفاء لدنٌاتبات ومنظومة التعل. المكمبروك إبراهٌم ،السعٌد 
2
: منشورات كلٌة ابً المعلومات فً البٌبة الرقمٌة: المتطلبات والواقع. مجلة العلوم اإلنسانٌة. وهران، التطور الذاتً ألخصصابر، الحاج مبارك 

 . 007.ص 5. ع0250اإلنسانٌة والحضارة اإلسالمٌة، العلوم 
3
 .020.ص0229،إللكترونٌة المتاحة على األنترنت. القاهرة: الدار المصرٌة اللبنانٌة. المراجع ارضا محمد، محمود النجار 
4
  SOMIK : دراسة حالة مؤسسة صومٌكمعلوماتً فً المؤسسات االقتصادٌة: دور اختصاصً المعلومات. انظمة الرصد العمر، شابونٌة 

 .050. ص 0224. جامعة قسنطٌنة: قسم علم المكتبات والعلوم الوثابقٌة، رسوناطراك سكٌكدة. مذكرة ماجستٌ
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 المبادئ الجدٌدة لوظٌفة أخصائً المكتبات والمعلومات : 1-5

 على المؤسسات الوثابقٌة منقبال الهابل لقد أدى االنفجار المعلوماتً من جهة واإل      

خرى إلى تطوٌر المفاهٌم واألنشطة بصفة عامة ووظٌفة أخصابً المعلومات جهة  أ

 بصورة خاصة وكان ذلك على النحو التالً : 

تحول فلسفة الخدمة من الحصول على الكتاب أو الوثٌقة وتقدمها إلى الحصول على  -

كشكل هتمام من الكتاب أي تطور اال ،التً تحتوٌها وتقدٌمها لمحتاجٌهاالمعلومات 

 مادي إلى المعلومات تسوق .

 االهتمام بكٌفٌة الحصول على المعلومة المطلوبة والمناسبة . -

لم ٌعد تجمٌع أوعٌة المعلومات وتنظٌمها هدفا فً حد ذاته وإنما وسٌلة لتسٌٌر سبل  -

صبحت ، وبناءا على هذه المبادئ أه األوعٌة وخدمة المستفٌدٌن منهااالستفادة من هذ

 عتبارات التالٌة : وظابف المؤسسات الوثابقٌة باختالف أنواعها تقوم على اإل

o  لالستخدام ولٌس للحفظ بمعنى المعلومات فً أشكالها المختلفة تخصص

 تسوق.

o  لكل مستفٌد معلومات خاصة باهتماماته وتخصصاته بمعنى أصبح المستفٌد

 زبونا أو عمٌال .

o سب عند طلبها.توفٌر المعلومات فً الوقت المنا 

o .المكتبة أو مركز االرشٌف أو مركز التوثٌق هً مؤسسات متقدمة ومتطورة 

نطالقا من هذه الفكرة أصبح أخصابً المعلومات شخصا ٌتمٌز بدرجة عالٌة من الكفاءة ا

، وتبعده إلى حد ما من عالم اإلدارة ث العلمًبصٌغة فكرة تقربه من عالم البحوالتً تتسم 

بتكار نظم معلومات مع إدارتها .لممكن أن ٌتكفل لمسؤولٌة تصمٌم وان اوالتسٌٌر ولكن م
1

 

 القٌم األخالقٌة الواجب توفرها فً أخصائً المعلومات :  1-6

ختصاصً المكتبات والمعلومات بصرف النظر عن الترتٌب أن ٌتسم سلوك ا ٌجب      

 واألولوٌة بما ٌلً : 

 حترام االختالف والتنوع المهنٌة، شامال االح العام فً كل المسابل الحرص على الص

 داخل مجتمع المعلومات لتكافؤ الفرص بٌن المستفٌدٌن ومراعاة حقوق اإلنسان. 

 هتمام بالسمعة الطٌبة لمهنة المكتبات والمعلومات .اال 

 لى المعلومات وتقدٌم االفكار التعهد بالدفاع عن المهنة وتقدمها من خالل الوصول إ

 . عمال المبدعةواأل

 . تقدٌم أفضل خدمة ممكنة فً اإلمكانٌات المتاحة 

  حتٌاجات المستفٌدٌن وبٌن المتطلبات المنطقٌة التوازن بٌن االحرص على تحقٌق

 ألرباب العمل.
                                                           

1
ودٌعة ، ماضً . دور اختصاصً المعلومات فً ادارة المعرفة . مذكرة ماجٌستٌر . جامعة قسنطٌنة: قسم علم المكتبات والعلوم الوثابقٌة ،  

 .  40. ص  0229
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 . المعاملة العادلة لجمٌع المستفٌدٌن من المعلومات 

 بتعاد عن االنحٌاز عند الحصول على المعلومات وتقوٌمها وتقدٌمهاالنزاهة واال 

 للمستفٌدٌن.

 حترام السرٌة والخصوصٌة فً التعامل مع المستفٌدٌن من المعلومات.ا  

 . االهتمام بحماٌة الموروث المعلوماتً فً جمٌع أشكاله 

 دراك قٌمة كٌانات مصادر المعلومات والجهود الفكرٌة للمسؤولٌن عنها .احترام وإ 

  والمحافظة علٌها .الحرص على تطوٌر المعرفة والمهارات والقدرات المهنٌة 

  احترام مهارات وقدرات اآلخرٌن سواء كانوا من المختصٌن فً المكتبات

 أو أرباب العمل أو زمالء المهنة .والمعلومات أو المستفٌدٌن 

ومن بٌن أهم قواعد الممارسة المهنٌة للمتخصصٌن فً المكتبات والمعلومات          

، إذ أن هذه القواعد والقٌم تتفاوت فً المهنًالجوانب المتعلقة بالسلوك إضافة إلى بعض 

 أهمٌتها بحسب السٌاق الذي تطبق فٌه : 

 : فً مهنة المكتبات والمعلومات علٌهم  األشخاص الذٌن ٌعملون الواجبات الشخصٌة

ً ٌعملون بها ، مع الجهات التتعدى تلك التً تحددها عقود العملواجبات شخصٌة ت

 عضاء المنتسبٌن للمهنة علٌهم مراعاة ما ٌلً : ألأو المستفٌدون منها، لذا فإن ا

 .من المعرفة المهنٌة والكفاءةالسعً لتحقٌق أعلى مستوى  -

طالعهم ة المهنٌة من خالل استمرار قدرتهم على الممارسالتأكد من ا -

 ومتابعتهم على التطورات فً مجاالت أعمالهم وتخصصاتهم . 

والتأهٌل فً مجال العمل بالمكتبات دعاء امتالك الخبرة الحرص على عدم ا -

عندما تكون مهاراتهم لمجاالت األخرى، ذات العالقة إال والمعلومات فً ا

 ومعارفهم كافٌة لذلك. 

  : سلوكٌات المتخصصٌن الذٌن ٌعملون فً واجبات متعلقة بالمعلومات ومستخدمٌها

من  تفٌدٌنهتمامات المست وتصرفاتهم ٌجب أن تتم بمراعاة احقل المعلوما

، كذلك ٌحتاج العاملون فً مهنة المعلومات إلى إدراك أن المعلومات واحتٌاجاتهم

 علٌهم واجبات ومسؤولٌات تجاه التراث المتنامً من المعلومات والبٌانات بغض

، وهذا ٌشمل األعمال اإلبداعٌة والحقابقٌة لذا فإن النظر عن األشكال التً تظهر بها

 :  على األخصابٌٌن مراعاة ما ٌلً

ن مستخدمً المعلومات مدركٌن لماهٌة ومدى خدمات المعلومات التأكد من أ -

 المتاحة لهم .

إتاحة المعلومات والمعاٌٌر واإلجراءات التً تنظم العمل على جعل عملٌة  -

 هذه العملٌة على قدر كبٌر من الوضوح والشفافٌة .

 ات .حكام عند تقدٌم الخدمتجنب االنحٌاز غٌر المالبم أو إصدار األ -
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حماٌة الخصوصٌة والسرٌة لمستخدمً المعلومات، وٌشمل ذلك استفساراتهم  -

 والخدمات المقدمة لهم وكذلك أي جوانب متعلقة بظروفهم وأعمالهم .

من المعلومات ومعالجة أي إضرار  التعامل بعدالة مع احتٌاجات المستفٌدٌن -

ر التً ٌتم إلى أهمٌة وإلحاح المسابل أو األموباألولوٌات وذلك بالنظر 

 التعامل معها .

عامل بشكل سرٌع وبعدالة مع الشكاوي الً ٌقدمها المستفٌدٌن واطالعهم تال -

 بشكل مستمر على التطورات فً معالجة هذه الشكاوي . 

التأكد من فاعلٌة أنظمة خدمات المعلومات التً تحت مسؤولٌاتهم فً  -

 .االستجابة لحاجات المستفٌدٌن فً ضوء الموارد المتاحة 

مالبمة  التأكد من أن الموارد التً ٌقومون بإتاحتها للمستفٌدٌن هً األكثر -

 الحتٌاجاتهم.

الدفاع عن احتٌاجات واهتمامات المستفٌدٌن من المعلومات مع مراعاة  -

 الحقوق األدبٌة والقانونٌة لمالكً األعمال الفكرٌة . 

قتباس عند االاحترام كٌانات مصادر المعلومات، اإلشارة إلٌها بشكل مناسب  -

 منها .

، وذلك من المعلوماتٌة المستقبلٌة للمجتمع إظهار االهتمام المناسب بالحاجات -

خالل الحفاظ والصٌانة المستمرة ألوعٌة المعلومات والقدرة على إدارة 

 سجالتها بشكل صحٌح . 

  : التصرفات )السلوكٌات( الشخصٌة الواجبات تجاه المهنة ومجتمع المعلومات

لى أثناء أدابهم للعمل ٌجب أن تؤدي إللمختصٌن فً مهنة المكتبات والمعلومات 

علٌهم أن  ، لذا فإنه ٌجبمهنة بأفضل الطرق وفً كل األوقاتتحسٌن مستوى ال

 : ٌلً ٌراعو ما 

إجابٌه تعزز وترفع من مستوى عالقاتهم بزمالبهم  التصرف بطرٌقة -

 والمجتمع بصورة عامة .بشكل خاص 

حترام زمالء العمل وغٌرهم من المختصٌن، وتقبل أفكارهم تفهم وا -

 ومساهمتهم وأعمالهم متى وأٌنما كان ذلك مناسب.

 نتقاد أدابم بصورة غٌرمالء العمل وعدم اإلساءة لهم أو ااإلشادة بز -

 أو غٌر مناسبة . مقبولة

لعمل بشكل مستقل مع وذلك عند ا ،ٌام بالمسؤولٌات بطرٌقة مهنٌةالق -

 اآلخرٌن. احترام حقوق ومصالح 

تشجٌع الزمالء وبخاصة أوالبك الذٌن لهم مسؤولٌات إدارٌة لتحسٌن  -

 مستوى معارفهم وقدراتهم المهنٌة والمحافظة علٌها. 
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لها مالم ٌتم  عدم الحدٌث باسم الجهات التً ٌعملون بها أو نسبة أٌة أراء -

 بطرٌقة رسمٌة .وٌلهم للقٌام بذلك من قبلها تخ

إبالغ الجهات المسؤولة عن أٌة مخالفات لألعراف واألنظمة المتعارف  -

 علٌها . 

فوضى بمهنة ي تصرفات قد تؤدي إلى خلل أو االبتعاد أثناء العمل عن أ -

 المكتبات والمعلومات .

 : نشطتها ة المكتبات والمعلومات أن أبرز مالمح مهنإحدى أ الواجبات تجاه المجتمع

لذا فعلى ا موجهة للمجتمع بشكل عام ولٌست مقصورة على فبة معٌنة منهم، وخدماته

 المتخصصٌن فً المكتبات والمعلومات مراعاة ما ٌلً : 

الحرص على المصلحة العامة لجمٌع أفراد المجتمع وبالذات الفبات األكثر  -

عرضة لألخطار والتهدٌدات وكذلك االستجابة لحاجاتهم المعلوماتٌة المتعلقة 

 ظابفهم وواجباتهم المهنٌة .بو

العمل على توفٌر العدل والمساواة لجمٌع أفراد المجتمع للوصول إلى جمٌع  -

 أنواع المعلومات وأشكالها المختلفة.

السعً لتحقٌق التوازن عند تطبٌق النظام بٌن متطلبات المستفٌدٌن من  -

ات المعلومات واحترام خصوصٌاتهم من جهة وبٌن المصلحة العامة والواجب

 المهنٌة الموضحة فً هذه الوثٌقة. 

بول واسع بجانب الحرص على قتشجٌع ودعم انتشار المعرفة على نطاق  -

سواء كان ذلك فً العاملٌن فً الوسط  ،وتطبٌق الواجبات والمسؤولٌات

 المهنً أو المستفٌدٌن .

  : العاملون فً مجال المكتبات والمعلومات لدٌهم فً كثٌر من الواجبات كموظفٌن

األحٌان واجبات تتعدى تلك المنصوص علٌها فً عقود توظٌفهم، والتً ٌنتج عنها 

أحٌانا تضارب مع طلبات أرباب العمل رغم أن هذه الواجبات فً بعض الحاالت 

 تصب فً المصلحة العامة للمجتمع لذا من الواجب مراعاة ما ٌلً : 

 التً ٌعملونتطوٌر مستوى المعرفة واإلدراك بأهداف المؤسسات  -

بها، واستخدام المهارات والخبرات التً ٌمتلكونها لتحقٌق أهداف هذه  

 المؤسسات.

، وتنبٌه رؤساء العمل ممارسات غٌر مقبولة أثناء العمل تجنب التورط فً -

و إجراءات أو سلوك ات حول نظامٌة وشرعٌة أي قرارات أعن أي مالحظ

ٌتم أثناء العمل . 
1

 

                                                           
1
العمران . مٌثاق أخالقٌات اختصاصً المكتبات والمعلومات .ترجمت عن وثٌقة المؤسسة  ؛ حمد بن ابراهٌمعبد هللا بن محمد الشابع ترجمة 

بتارٌخ  /https://www . cybrarians . info / journal( . متاح على الخط :CILIPالرسمٌة للمختصٌن فً المكتبات والمعلومات وبرٌطانٌا )
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 المبحث الثانً : أخالقٌات المهنة المكتبٌة  

 مفهوم أخالقٌات المهنة المكتبٌة : 1-2

مفردتٌن هما : أخالقٌات والمهنة، فاألخالقٌات مشتقة  تتركب  هذه العبارة منلغوٌا :

خالق الذي ٌعنً لغة جمع خلق وهو العادة والسجٌة والطبع والمروءة فً من لفظ األ

الدٌن 
1
فإذا  ال من غٌر تقدم رؤٌة وفكر وتكلف،وعند القدماء ملكة تصدر بها األفع ،

أضفت لفظ األخالق إلى لفظ أخر دل على مجموع قواعد السلوك المتعلقة بالشًء 

الذي دل علٌه اللفظ
2
 . 

ما ترادفها نة هً األخالق الواجب توفرها عند أداء مهنة فأخالقٌات المه      

 éthiqueخالق المهنة ٌقابل لفظ األخالق عند الغرب لفظتً عبارتً أداب المهنة وأ

، وهما تشٌران إلى أن فً اللغتٌن الفرنسٌة واإلنجلٌزٌة على التوالً  ethicsو 

( وجعله l'amoraleاألخالق هً محاولة إلدارة البعد المعنوي لعلم األخالق )

علم األخالق عنصرا مكٌفا أي أن األخالق هً التطبٌق العلمً للمعانً التً ٌدرسها 

 بصفة نظرٌة ومجردة .

 أخالقٌات المهنة كما ورد فً الموسوعة العربٌة العالمٌة ما ٌلً :اصطالحا : 

هً المدونة التً تحدد أعمال أعضابها وتعٌن لهم  إن أخالق المهنة من المهن

، وقد ربط هذا التعرٌف مفهوم أخالقٌات المهنة بوجود لمستوى المطلوب من المهنةا

تعرف أخالقٌات المهنة أنها قٌات الواجب االلتزام بها،  ومدونة مهنٌة تسطر األخال

 علم الواجبات وقد عرف هذا المصطلح دون تطبٌق ولم ٌحدد المفهوم الفلسفً له

خالقٌات المهنة نفكر دابما فً دث الٌوم عن أنتح ، لماوٌجسد إال فً العصر الحدٌث

، فكل مهنة تفرض واجبات رضها ممارسة المهنة على ممتهنٌهاالواجبات التً تف

على ممارسٌها وبمفهوم عام لكل مهنة أخالقٌات مهنٌة لما تنظم المهنة تسعى إلى 

عضابها تسطر فً إطار دستور مقنن أو على األقل أعراف تحدد واجبات أوضع 

شكل قانونا تأدٌبٌا ومنه نستنتج أن ن ٌعات أو جمعٌات مهنٌة، كما ٌمكن أاجم

 خالقٌات المهنة :أ

 مرتبطة بالممارسة لهذه المهنة .  -

 تفرض واجبات ومسؤولٌات على المهنً وتمنح  حقوق لروادها . -

 حٌان بنصوص ودساتٌر تحددها وتوضحها .ترتبط فً بعض األ -

ذاتٌا أو بتدخل هٌبات مختصة مسؤولة عن حترام والتطبٌق إما تستلزم اال -

 ذلك.

 تعرٌف أخالقٌات المهنة المكتبة :  -

                                                           
1
 . 45،ص 5997، صادر.بٌروت: دار52عرب.ج.قً المصري، جمال الدٌن أبو الفضل. لسان الاالفرٌ بن منظور محمد بن مكرم 
2
 .00.ص  0225، محمد محمد البكٌر . أخالقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم فً الكتاب والسنة . عمان : مؤسسة الوراق ، البرازي 
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قواعد أخالقٌة ووضعت قوانٌن ونصوص ها كثٌرة هً المهن التً حددت لنفس       

مر ذا أهمٌة املٌن سواء فٌما بٌنهم أو غٌرهم، وٌبدو األتحكم العمل وتصرفات الع

ر فً حفظ تتمٌز به من قدسٌة ودور كبٌ كبٌرة كذلك بالنسبة لمهن الكتاب لما

همٌة متزاٌدة وانتشارا واسعا ومكانة وتعرف هذه المهن أ ،وتطوٌر الحضارة البشرٌة

بارزة بٌن المهن األخرى فهً التً تغذٌها بالمعارف واألفكار وتمنح فرص التبادل 

هنً هتمام بالسلوك الملذي تلعبه مهنة المكتبات ٌجعل االالعلمً ونظرا للدور ا

، فقد قدم العدٌد من الباحثٌن فٌها والذي ٌمثلونها فً المجتمع األخالقً للعاملٌن

حٌث ٌرى مجاهد الهاللً : أن األخالق  ،متخصصٌن مجموعة من التعرٌفات لهاال

هً األساس أو الركٌزة األولى التً ٌقام علٌها بنٌان مهنة العاملٌن فً مؤسسات 

وأن القواعد والقوانٌن الخاصة باألخالق المهنٌة أو السلوك المهنً تسهم  ،المعلومات

الكرامة المهنٌة وممارسة الواجبات وفقا للمبادئ والقواعد إسهاما كبٌرا فً تولٌد 

المقننة المتفق علٌها.
1
  

الذي ٌؤدى به  سلوبنٌة المكتبٌة ٌجب أن تنصب على األفاألخالقٌات المه      

ٌمثل أداء مهنٌا بالمعنى  ن نحكم به عمال إذا كان هذا األداءكن أالعمل والذي ٌم

عتراف من طرف المكتبٌة إطارا من الشرعٌة و اال ، فهً توفر للمهنةالصحٌح

األخرٌن وكذا من طرف العاملٌن فٌها وٌذهب الباحثون إلى أن التركٌز على 

 المعلوماتأخالقٌات المهنة ٌتضمن السمات الشخصٌة التً ٌجب على اختصاصً 

 ، الجودة ا ومن بٌن هذه الجوانب : التواضع، األمانة، الكفاءةالتحلً بها وممارسته

النزاهة. 
2
  

والمبادئ هنة المكتبٌة هً مجموعة القواعد خالقٌات الموعلٌه ٌمكن القول أن أ      

المتعارف علٌها عند العاملٌن بالمهنة والتً تستلزم من المكتبً سلوكا معٌنا قابما 

على االلتزام الذاتً فهو ملزم بتقدٌم أعلى مستوى من الخدمة لجمٌع مستخدمً 

 . وزٌع العادل والمتساوي للمعلوماتالمكتبة والت
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 التطور التارٌخً ألخالقٌات المهنة المكتبٌة:  1-2

ن أصولها ترجع إلى إذا تأملنا مفهوم وداللة أخالقٌات المهنة المكتبٌة وجدنا أ     

بتكرها رناجاناثان والتً جاء تً ا، وتبرز لنا جلٌة القوانٌن الخمسة التبةفلسفة المك

 فٌها : 

 الكتب لالستخدام . .5

 لكل كتاب قاربه. .0

 لكل قارئ كتابه . .0

 .وفر وقت القارئ .7

 المكتبة مؤسسة نامٌة .  .1

رس خدمة القارئ أسس إن هذه المبادئ تعبر عن حقٌقة العمل المكتبً الذي ٌك     

نها ذات طبٌعة متجددة فهً صالحة لكل زمان ومكان وكان أولى أهدافه، كما أ

، وقد علق الدكتور أحمد بدر تكتبها بأحرف من ذهب على واجهتهابالمكتبات أن 

عترف بذلك أول ما ٌمكن أن تشٌر إلٌه وكما ا القواعد الخمسة أنهاعلى هذه 

قٌة ومعنوٌة بل وانٌن لٌست علمٌة ولكنها قوانٌن أخالرناجاناثان نفسه أن هذه الق

، أي هذه القوانٌن هً مبادئ مهنٌة للسلوك والخدمة المثالٌةمثالٌة
1
  . 

إن كفاءة األداء والخدمات فً المكتبات مرتبط وبدرجة كبٌرة بكفاءة العاملٌن      

فً هذه المؤسسات سواء من حٌث سلوكهم كأفراد، أو من حٌث الطرٌقة التً 

عكس النظرة العامة للمهنة وعلٌه ٌجب أن ٌكون ٌمارسون بها مهنتهم فذلك الذي ٌ

ملها مع هؤالء األفراد     للمهنة ممارسة وتطبٌق أكبر للمسؤولٌة فً تعا

فعال تعكس صورة غٌر مرضٌة للمهنةوالجماعات، الذٌن ٌبدون ممارسات أو أ
2
  .

خالقً هنٌٌن وٌعود االهتمام بالسلوك األبالسلوك األخالقً للم  هتماموهذا ما أفرز اال

حٌث ظهرت الكتابات  ه الحدٌث إلى مطلع القرن العشرٌنفً المهنة المكتبٌة بمفهوم

األولى فً الموضوع فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من خالل عدة دورٌات كنشرة 

 Bulletin of the anarican Libraryجمعٌة المكتبات االمرٌكٌة 

association وجرٌدة المكتبةthe Library journal ٌات كما أثٌر موضوع أخالق

فً المهنة تتركز أن النواحً األخالقٌة  حٌث برزت 5920ة وذلك سنالمهنة المكتبٌة 

ل أدابه      خالق التً ٌجب أن ٌتحلى بها أمنٌن المكتبة خالبالضرورة على األ

 خالقٌة للمختصٌن فً المكتبات تبنتها قواعد أ 5929عام  كما أقترح لعمله، 

 

                                                           
1
 . 57 ، أحمد .مرجع سابق . صبدر 
2
 Boaz, Marta. Code of professional ethics .encyclopedia of library and information science. New york: Allan 

Kenta Harold lancane, 1971 . Vole. 5.p 248.  
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ى أصدرت والتنظٌر لها حتخالقٌة تبات اهتماما بتسطٌر المبادئ األكجمعٌة الم

 تجاه نحو التقنٌن والتشرٌع لهذه األخالقٌات .، وبذلك بدا اال5909دستور 

ن وبعد هذا التارٌخ نال موضوع أخالقٌات المهنة المكتبٌة اهتمام العدٌد م       

 قٌات المهنة موضوع دراسات مرٌكٌة كما كانت أخالالكتاب فً الوالٌات المتحدة األ

، كما صدرت فٌما بعد العدٌد من الكتب المتمحورة حول أخالقٌات المهنة أكادٌمٌة

لمؤلفه روبرت  5944ات سنة المكتبٌة منها كتاب التحدٌات األخالقٌة فً علم المكتب

خالقٌات المهنة المكتبٌة مٌالدها ونشأتها األولى على أرض وبذلك عرفت أ ،هوتمان

األنجلو ساكسون
1
 .  

 بعض قضاٌا وقٌم التعامل مع مهنة المعلومات : 2-2

  : سألة الخصوصٌة من أهم المسابل األخالقٌة بالنسبة لنظم تعد مالخصوصٌة

قبل دخول ، وعلى الرغم من أن هذه المسألة مثارة من سنوات طوٌلة المعلومات

لبشرٌة إال أن الحاسوب تكنولوجٌا المعلومات المعتمدة على الحاسوب فً الشؤون ا

للخطر بشكل لم حتماالت تعرٌض الخصوصٌة قد أوجد اوالتكنولوجٌات المتعلقة به 

حتفاظ بمعلومات معٌنة ٌكن موجودا من قبل، إن الخصوصٌة هً حق الفرد فً اال

 . إال بموافقته وحماٌتها من اإلتاحة غٌر المصرح بها عن نفسه دون إفشاء أو كشف 

 : إن ضمان نوعٌة ودقة المعلومات التً تخزن فً قواعد المعلومات  دقة المعلومات

ن حٌاة األفراد وذلك أل ،ن الحفاظ على سرٌة هذه المعلوماتهمٌة مً لٌس أقل أالت

 تعتمد على هذه المعلومات ألعلى المعاٌٌر فً الدقة والنوعٌة . 

 : ادر الغٌر لمصستخدام المصادر المطبوعة واتتطلب أنشطة المعلومات ا الملكٌة

       هو  أو نقل هذه المعلومات، وإن نسخ مطبوعة والمصادر اإللكترونٌة

، فإن الدافع لدى الكثٌر من ضرورة، وعلى الرغم من أن البٌع أو التأجٌر لمنتجاتهم

لومات للمستفٌدٌن بتكلفة مقدمً المعلومات وخاصة أمناء المكتبات هو إتاحة المع

حترام حقوق رد فٌما ٌتعلق بطباعة القانون و اة للف، إن المشاعر األخالقٌمنخفضة

خالقً للفرد بتقدٌم قد تتعارض مع االلتزام أو الواجب األملكٌة المصنفات 

 المعلومات . 

 تعمل المكتبات وغٌرها من مرافق المعلومات على إتاحة : إتاحة الوصول للمعلومات

 هنا منها : المعلومات لطالبٌها لكن هناك العدٌد من األسبلة التً تثار 

ت مجانا وبعضهم ٌرى بعضهم أن من حق المواطن الحصول على المعلوما -

خر ٌرى أنه البد أن ٌساهم فً التكالٌف وعلى أٌة حال فالظروف الحالٌة اآل

 ٌساهم الفرد ولو بقدر قلٌل من التكلفة . تتطلب أن

 ن ٌكون الفرد قادرا على استخدام طلب اإلفادة من المعلومات ضرورة أتت -

                                                           
1
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 و وقت .األجهزة الحدٌثة دون إهدار المال أ

إذا كان من حق كل مواطن الحصول على المعلومات فكٌف ٌمكن إتاحة  -

لك من نفقات إضافٌة ذالمعلومات للمعاقٌن أو ذوي االحتٌاجات وما ٌتطلبه 

علومات ن تكنولوجٌات حدٌثة تتٌح للمعاقٌن االستفادة من المحٌث هناك اآل

لتزامات أخالقٌة اتجاه تلبٌة طلبات مثل هذه ومن ثم فإن علم المكتبات هو ا

 الفبات فً الحصول على المعلومات . 

  : ومات هناك األن العدٌد من مصادر المعلاختٌار مصادر المعلومات والرقابة

نتاج ولكن ما دور المكتبات قلٌدٌة المتاحة فً سوق النشر واإلوغٌر التالتقلٌدٌة 

، على المستفٌدٌنومراكز المعلومات فً االختٌار من هذه المصادر واقتنابها لصالح 

نه لٌس هناك شخص أن هناك من ٌرى أنه لٌس شٌبا منتجا ال قٌمة له و أ الرغم من

ن قراءة الكتب الجٌدة شًء مفٌد وأن هناك ، وأأن ٌساء إلٌه إذا ما قرأ أي شًء ٌمكن

فراط فً الحرٌة وأنه  إذا عددنا المكتبات وغٌرها من مرافق المعلومات على اإل

المكتبة  أخصابٌو، إن هذا ٌقتضً حرص االختٌار الجٌد لمصادر المعلومات

مات التً تحقق احتٌاجات الجٌد لمصادر المعلو ختٌاروالمعلومات على اال

 المستفٌدٌن دون إخالل بالسلوك العام ودون حجز على حرٌة الرأي السدٌد والنافع .

  :تهدف الخدمة المرجعٌة فً الخدمة المرجعٌة والرد على استفسارات القراء

المكتبات إلى الرد على استفسارات القراء إما بتقدٌم المعلومات المطلوبة أو بتقدٌم 

عدة نقاط ذات عالقة بالجوانب  ، وهنا تثارعلى المعلوماتمل تتً تشالمصادر ال

حكام الذاتٌة الخاصة بتفضٌل الممارسات الفعلٌة تخضع لبعض األ خالقٌة فإناأل

من كبار المسؤولٌن، وهنا قد  وتأتً من اإلدارة العلٌا للمؤسسة أبعض األسبلة التً 

لمعلومات التً تقدم إلٌهم ال ن ابٌو المكتبة أولوٌة خدمة هؤالء ألخصاٌسوغ أ

بل ربما بالمالٌٌن تخدمهم بصفاتهم الشخصٌة ولكنها تخدم اتخاذ القرارات باألالف 

مر أن ٌكون القابم بالخدمة المرجعٌة على دراٌة باألخالقٌات لذلك ٌتطلب األ
1
.   

إلى القٌم التً تدعم المبادئ  من المفٌد أن نشٌر هناقٌم مهنة المعلومات :  2-3

قل خمسة قٌم لمهنة المعلومات ٌمكن أن للسلوك المهنً للفرد هناك على األخالقٌة األ

 تخدم كقٌم للفرد و المؤسسة أٌضا وهً على النحو التالً : 

 : ٌعنً أن ٌكون أخصابً المكتبة صادقا وصحٌحا فً تعامله إن ذلك  قٌمة الصدق

 زمالبه والمترددٌن على المكتبة .مع مصادر المعلومات ومع 

 : أي ٌجب على االخصابً أال ٌكون متحٌزا لفكر معٌن وإنما ٌعمل  قٌمة التسامح

على إتاحة األفكار المختلفة وأن ٌقبل كقٌمة حق الناس فً المعلومات حتى لو عدها 

 بعضهم غٌر مقبولة . 

                                                           
1
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 : إن الهدف من خدمات المكتبات والمعلومات هو مساعدة قٌمة الحرٌة الفردٌة 

خصابً األفراد فً مساعٌهم الفردٌة من أجل حٌاة أفضل، ومن ثم فإن على أ

المعلومات العمل من أجل أن تستجٌب خدمات المكتبات والمعلومات لرغبات 

 وحاجات المستفٌدٌن من المعلومات .

 : من المعلومات وأخصابً  لمستفٌدٌنإن هذه القٌمة تتعلق بكل من ا قٌمة العدل

المتساوٌة للخدمات المكتبٌة للمواطنٌن كلهم وذلك تاحة المعلومات، إنها تتضمن اإل

ٌعنً أٌضا أن كل األفراد ٌجب أن ٌتلقوا أفضل نوعٌة ممكنة من الخدمة وأن تتاح 

وتتضمن  لسن أو الجنس أو الدٌن أو األصل،الخدمات دون نظر لالهتمامات مثل ا

القٌمة أٌضا المعاملة العادلة للعاملٌن كافة بالمكتبة من جانب المسٌرٌن وهً  هذه

 تتضمن كذلك أن العاملٌن ٌجب أن ٌعاملوا بعضهم البعض بطرٌقة البقة.

  : لمفٌدة ٌجب على أخصابً المكتبة أن ٌعمل على إتاحة المجموعات اقٌمة الجمال

ٌمة الجمالٌة العالٌة فً األدب ، مثل األعمال ذات القفً أغراض المتعة والتعلٌم

ستماع لألفرادعمال التً تساعد على التروٌج واالوالفن واأل
1
 . 

 الحاجة إلى قواعد أخالقٌة للسلوك المهنً ألخصائً المكتبات والمعلومات :  2-4

رغم وجود العدٌد من الجمعٌات المهنٌة للمكتبات والمعلومات فً مصر وغٌرها         

معاٌٌر للسلوك المهنً للعاملٌن من البلدان العربٌة إال أن هذه الجمعٌات لم تهتم بوضع 

بالمكتبات وغٌرها من مرافق المعلومات، وعلى ذلك ٌتطلب األمر أن تصدر الجمعٌة 

هنة المكتبات ى سبٌل المثال دستورا ألخالقٌات مالمصرٌة للمكتبات والمعلومات عل

، وفٌما ٌلً بعض المهنة العاملٌن بهذهقتداء به من جانب والمعلومات ٌمكن اال

 االهتمامات أو العناصر التً ٌجب مراعاتها فً مثل هذا الدستور : 

 أن تكون القواعد فً صورة مختصرة وواضحة وقابلة للتطبٌق علمٌا .  -

، نحو زمالء المهنة والمهنة نفسها االلتزامات المهنٌة أن توضح القواعد -

والمستفٌدٌن من الخدمات والمؤسسات التابعة لها لمرافق المعلومات 

 والمجتمع . 

 ٌمكن أن ٌراعً الدستور ما ٌلً : 

مهنٌة بالنٌابة عن المستفٌدٌن من أن ٌمارس المكتبٌن أفضل ما لدٌهم من أحكام  -

 .المكتبات 

 أن ٌبذل المكتبٌن كل ما فً وسعهم من أجل تحسٌن المكتبات والنظم المكتبٌة .  -

نتعاش التعلم لظروف التً تساعد على ازدهار أو اأن ٌعمل المكتبٌٌن على خلق ا -

 والبحث أي حرٌة االستفسار وحرٌة التفكٌر والتعبٌر . 
                                                           

1
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أن ٌحس المكتبٌٌن بشؤون المجتمع األكبر الذي ٌنتمون إلٌه  -
1

 . 

 مواثٌق ودساتٌر أخالقٌات المهنة المكتبٌة :  4-5

خالقٌات أنه بٌان بالمثالٌات والقواعد التً تبٌن السلوك الذي ٌنبغً ٌعرف دستور األ

الخاصة  لألخالقٌات، وٌعد توفر دستور من جان أعضاء جماعة مهنٌة معٌنة اتباعه

، والغرض منه هو تقدٌم القواعد المرشدة اسٌة األولى لوجود مهنة من المهناألس

للمكتبٌٌن وأخصابٌو المعلومات بالنسبة لمسؤولٌاتهم وأولوٌات عملهم وبث الروح 

 لدٌهم لالرتقاء بمثالٌات المهنة فً مجال المكتبات والمعلومات منها : 

 لعلم المكتبات :  األمرٌكٌة  الدستور األخالقً للجمعٌة

 تً : وهً تتضمن اآل 5992ا الدستور عام صدرت مسودة هذ

 ٌجب على أخصابً المعلومات : المسؤولٌة اتجاه االفراد :  .1

 ات المتاحة لمن ٌحتاجون إلٌها المناضلة من أجل المعلوم -

عتداء على الخصوصٌة أو المناضلة من أجل تأكٌد الدقة وعدم اال -

 . ما ٌتعلق بتقدٌم المعلومات عن األفرادالسرٌة فٌ

على حماٌة حق كل مستفٌد و كل مالك فٌما ٌتعلق بالخصوصٌة  العمل -

 والسرٌة .

 احترام حقوق الملكٌة لمقدمً المعلومات .  -

 خصابً المعلومات : ٌجب على أالمسؤولٌة اتجاه المجتمع :  .2

 .دركا فً الوقت نفسه حقوق األفرادخدمة حاجات المعلومات للمجتمع م -

 .  مقاومة جهود الرقابة على المطبوعات  -

تأدٌة دور نشط فً تعلٌم المجتمع لإلدراك وتقدٌر اهمٌة المعلومات  -

 وتشجٌع الفرص المتساوٌة فً الوصول إلى المعلومات . 

 ٌجب على أخصابً المعلومات : و المستفٌد : المسؤولٌة اتجاه الراعً ا .3

والمحافظة على سرٌة المعلومات جل خدمة اهتمامات الراعً المناضلة من أ -

 رفض الطلبات المشكوك فٌها أخالقٌا . عن الناتجة 

 خصابً المعلومات : ٌجب على أ المسؤولٌة اتجاه المهنة : .4

من وضع المهنة وتجلب التقدٌر واالحترام  نجاز الخدمات المهنٌة بطرٌقة تعززإ -

 بها .

 تجنب المواقف التً ٌمكن أن تعكس مصالح شخصٌة . -

 العالقات بٌن األفراد .االلتزام بالمبادئ الخاصة بالمساواة فً  -

شجٌع المناقشة العامة االخالقٌة لألنشطة المهنٌة وت حاطة بالمبادئتشجٌع اال -

خالقٌة . للمسابل األ
1 
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، حٌث أنه ٌنبغً على مبدأ المسؤولٌة هذا الدستور بصبغة قانونٌة مخصصةٌتمٌز        

وكذلك حق التحفظ  ،عمل المكتبً وارتباطه بالمعلوماتكما نالحظ فٌه تطور مفهوم ال

البحث والباحثٌن ومن  والسرٌة فً مجال المعلومات دون الوقوع فً الرقابة التً ال تخدم

ذلك باألفراد وبالمجتمع ككل أو  بالمسؤولٌات السابقة الذكر سواء تعلقلتزام الضروري اال

تجاه المهنة المكتبة فً حد ذاتهاا
2
  . 

 دستور أخالق جمعٌة المكتبات البرٌطانٌة : 

نً والغرض منه هو عرض معاٌٌر السلوك المه 5940صدر هذا الدستور عام      

هتم بالعالقة التً تربط  أخصابً المكتبات ضاء الجمعٌة بمختلف فباتها، فقد األع

بها الدستور  والمعلومات وبٌن المهنة والسعً إلى االرتقاء بها من خالل المبادئ التً جاء

 وكذلك عالقته بشؤون المجتمع األكبر الذي ٌنتمً إلٌه . 

 دستور جمعٌة المكتبات الكندٌة:

، سواء من حٌث عدد مبادبه أو من لدستور من اكثر الدساتٌر اختصاراٌعتبر هذا ا      

حٌث عباراته  حٌث جاء فً أربعة مبادئ تنص على تدعٌم وتنفٌذ المبادئ والممارسات 

القٌام غلبٌتهم لحرٌة الفكرٌة الصادر عن الجمعٌة، كما أن على أدة من خالل بٌان االمجس

بأي جهد من أجل ترقٌة وصٌانة أعلى المستوٌات والمعاٌٌر الممكنة للخدمة المكتبٌة وذلك 

طالع والوصول إلى كل مصادر المعلومات التً اء المجتمع الكندي، وتٌسٌر االلكل أجز

تهم وكذا خصوصٌة وكرامة ي المكتبة مع حماٌة خصوصٌتهم وكرامٌمكن أن تساعد مستفٌد

.الموظفٌن
3
  

 دلٌل أخالقٌات المهنة المكتبٌة :  2-6

لمهنة من المهن تبنته جماعة مهنٌة أو األخالقٌات بأنها بٌان بالمعاٌٌر المثالٌة تعرف       

مؤسسة لتوجٌه أعضابها لتحمل مسؤولٌاتهم المهنٌة
4

 . 

ن فً هً األساس أو الركٌزة األولى التً ٌقام علٌها بنٌان مهنة العاملٌواألخالق      

ن القواعد والقوانٌن الخاصة باألخالق المهنٌة أو السلوك المكتبات ومؤسسات المعلومات، وأ

المهنً تسهم اسهاما كبٌرا فً تحقٌق الكرامة المهنٌة وممارسة الواجبات وفق المبادئ 

  العاملٌن بالمهنة .وقواعد متفق علٌها من جانب 
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ٌهتم أصحاب بعض المهن بوضع قوانٌن ومبادئ أخالقٌة تحدد سلوك األفراد العاملٌن       

، ولقد قات اتجاه بعضهم البعض واتجاه اآلخرٌن ممن ٌتعاملون معهمالعالوتحدد  بها

لتصبح اصطلح على تسمٌة هذ المبادئ بـ " مبادئ أخالقٌات المهنة "، وتتشكل هذه المبادئ 

عناصر حماٌة لكٌان وكرامة العاملٌن بكل مهنة فبتواجد هذه المبادئ التً تحدد عالقات 

العاملٌن فً مهنة ما فإن ذلك ٌكون دلٌال على حرص المسؤولٌن على االرتقاء بمستوى 

بتطوٌر مستوى أداء العاملٌن بها.المهنة و
1
  

، فهو الذي ٌتٌح تسند معمار أي مهنة ألساسٌة التًحٌث ٌعد الدلٌل المرجعً الدعامة ا       

على شكل مناهج الوصف الدقٌق للممارسات الخاصة بها والتً تترجم على أرض الواقع 

ضحا دلٌال وا 0220دراسٌة ولقد أصدر المجلس الوطنً لجمعٌة المكتبٌٌن الفرنسٌٌن فً 

لى حاجٌات ، مرشدا نص على " المكتبً مكلف بأن ٌستجٌب إٌرسم معالم التعامل المكتبً

رقٌة والتكوٌن والمكتبً ٌنظر إلى ، التالعام والخاص فً مجال المعلومات المجتمع

الجمعٌات العمومٌة حتى ٌضمن لها القٌمة واالستعمال ٌكون واعٌا بمسؤولٌاته وبذلك ٌكون 

مطبقا للقوانٌن والتنظٌمات كما أنه ٌحترم المستفٌد وهنا أمثلة عن األدلة المرجعٌة مثل 

، ومرجع المهن النمطٌة لمهنً المعلومات والتوثٌق للمعلومات والتوثٌقاألوروبً  المرجع

وكشاف المهارات فً مجال المكتبات توكل مهمة صٌاغة الدلٌل المرجعً إلى لجنة أو لجان 

مكونة من أناس متعددي االنتماءات واالختصاصات من شأنها تقٌٌم النتابج وبناء نظرة 

ومات طورات الحاصلة فً المجاالت المختلفة لعلوم المعلمستقبلٌة مستنبطة من الت

، فهو الذي ٌعمل على الرقً بالكفاءات والقدرات والمهارات وللتكنولوجٌات المرتبطة بها

الفنٌة لقطاع المكتبات على نحو ٌسهم فً الرفع من مستوى البحث واإلنتاج العلمً بهدف 

معلومات . الوصول إلى منظومة متكاملة ومتطورة فً مهنة ال
2

 

   

 

      

 

 

 

 
                                                           

1
 .547.ص 0225، القاهرة : دار الفكر .خصابً المكتبات المدرسٌة والعامةداد المهنً والتربوي واألخالقً ألاإلع، فهٌم .مصطفى 
2
اغة دلٌل ، بن خٌاط . إعادة بناء مهن المكتبات والمعلومات فً العالم العربً على ضوء التغٌرات التكنولوجٌة والمعرفٌة من خالل صٌنزهة 

تحاد العربً لال 02قبلٌة : أعمال المؤتمر الـ مست     :رؤٌة د من نظم المعلومات والمتخصصٌن "جٌل جدٌ. " نحو موحد للكفاءات والقدرات

 . 415-411ص –. ص  0229، علمت والمعلومات . الدار البٌضاء : اللمكتبا
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  خالصة الفصل:

 مصادر مع والمعلومات المكتبة أخصابً تعامل وقد تطرقنا فً هذا الفصل إلى      

 ٌجب التً األخالقٌة والقواعد اإلطار، هذا فً المتعددة وعالقاته المستفٌد ومع المعلومات

 من تعد التً وضرورتها المهنٌة ألخالقل عرض   وتم العالقات، هذه وتنظم تحكم أن

 جماعة أو ما لمجتمع بالنسبة الخاطا والسلوك الصابب السلوك دٌتحدالمهمة فً  المبادئ

 المعلومات ودقة الخصوصٌة: وأهمها المعلومات مع التعامل أخالقٌات قضاٌا وهناك معٌنة،

 والتسامح كالصدق المعلومات مهنة تحكم قٌم وهناك، للمعلومات الوصول وإتاحة والملكٌة

 لدساتٌرا ألهمٌة استعراض إلىالفصل  وتطرق ،الجمال وقٌمة والعدل الفردٌة والحرٌة

 المهنً للسلوك أخالقٌة قواعد وجود ضرورة إلى النهاٌة فً مع اإلشارة ،المهنٌة ٌةاألخالق

 .والمعلومات المكتبات ألخصابً

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : الفـصـل الثـالـث

 الـدراسـة المـيـدانـيـة .
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 تمهٌد: 

 ٌمكن ما خالل من ذاوه النظرٌة فٌةللخل ةتكمل ٌةلمالع بحوثلل المٌدانً الجانب ٌعتبر      

 عن ذاوه المدروس الواقع وتفسر وتعكس ٌةوعمل مٌةعل قٌمة ذات نتائج من لٌهإ التوصل

 دواتأ باعتماد الدقٌقة البٌانات جمع طرٌق وعن المدروسة رةللظاه مالئم جمنه اتباع طرٌق

 نتائج ستخراجوا البٌانات ٌلتحل لىإ نتطرق سوف الفصل ذاه خالل ومن جٌة،منه سالٌبوأ

 .سةراالد
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 التعرٌف بمكان الدراسة : – 1 

 :مستغانم بادٌس بن الحمٌد عبد الجامعة تعرٌف1 -1

 فً المؤرخ 222 - 98 المرسوم بموجب أنشئت البالد، غرب فً تقع جامعة ًه

 المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع إداري طابع ذات عمومٌة مؤسسة ًوه 1998/27/27

 جامعة مرت مً،العل والبحث العالً ٌمالتعل ةزارو لوصاٌة تخضع ًوه المالً، واالستقالل

 :كالتالً ًوه ٌهلع ًماه إلى وصمت أن إلى حلرام بعدة مستغانم

 المرسوم بموجب أحدثت األساسٌة ومالعل فً المتخصصة لألساتذة العلٌا المدرسة -

  .1984/ 18/28 فً المؤرخ 222- 48 رقم

 مستغانم فً والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة فً المتخصصة لألساتذة ٌاالعل المدرسة -

 . 1988/ 22/23 فً المؤرخ 64 - 88 رقم المرسوم بموجبأحدثت 

                              27/27/1992 فً المؤرخ 222 - 98 رقم مرسوم بموجب أحدث الجامعً مركز -

 وبموجب 27/27/1998 المؤرخ 222 - 98 رقم المرسوم بموجب مستغانم جامعة إنشاء-

األساسٌة  ومالعل فً المتخصصة لألساتذة ٌاالعل المدرسة من كل حل تم المرسوم ذاه

بمستغانم وتحول  والمدرسة العلٌا لألساتذة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة والمركز الجامعً

لألساتذة  لتزامات التً كانت تحوزها المدرسة العلٌاٌع ممتلكات والوسائل والحقوق واالجم

ساسٌة والمدرسة العلٌا لألساتذة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة  المتخصصة فً العلوم األ

والمركز الجامعً إلى جامعة مستغانم 
1
. 

 :  ITAالتعرٌف بالمكتبة المركزٌة2 -1

 أصبحت واآلن ،قدًٌما كان الذي الفالحً دالمعه فً وبالتحدٌد المركزٌة المكتبة تقع       

 البٌولوجٌا وكذلك والفرنسٌة اإلسبانٌة غةكالل األجنبٌة غاتالل: مثل الشعب لبعض جامعة

 ٌملالتع وزٌر السٌد تفضل ،2221 ٌررافب 27 ل الموافق ه 1421القعدة ذو 13 ٌوم وفً

 الحجة ذو 18 وفً بمستغانم، جامعٌة مكتبة لبناء األساس حجر بوضع مًالعل لبحثا العالً

 بتدشٌن ٌقةبوتفل العزٌز عبد الرئٌس فخامة قام ،م 2224 ٌررافب 12 الموافق ه 1424 عام

 حٌث 2225 - 2224 الجدٌد الموسم مع انشاطه وبدأت ،مستغانم لجامعة المركزٌة المكتبة

 .2 م 6222 مساحة ىعل تتربع

 

                                                           
1
 .8، ص  1998إنشاء جامعة مستغانم . الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ،المتضمن  222-98المرسوم التنفٌذي رقم  
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 :وعلوم التسٌٌر التعرٌف بمكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة  1-3

 العلوم و االقتصادٌة، والعلوم الحقوق كلٌة مكتبة تأسٌس مع 2224 سنة المكتبة تأسست     

 -2211 سنة مستغانم ،بادٌس بن الحمٌد عبد بجامعة التسٌٌر علوم و االقتصادٌة و التجارٌة

 المكتبة تقع ،التسٌٌر وعلوم والتجارٌة االقتصادٌة العلوم كلٌة بمكتبة تعرف صبحتأ 2212

 . مستغانم بادٌس بن الحمٌد عبد بجامعة الشرقٌة الجهة فً

 أدوات الدراسة المٌدانٌة :  -2

 عرض وتحلٌل االستبانة :  2-1

استمارة على مجتمع الدراسة وهم  32قمنا بتوزٌع  افً إطار الدراسة المٌدانٌة لبحثن     

جارٌة ومكتبة كلٌة العلوم الت   ITA أخصائً المكتبات على مستوى كل من المكتبة المركزٌة

،  ونظرا لقلة المكتبٌٌن المختصٌن داخل مكتبة كل قسم وبالتالً  واالقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

، ومن بٌن 32الموزعة علٌهم االستمارة هو ن وبعد الحصر الشامل كان عدد المكتبٌٌ

الصعوبات التً واجهتنا هو عدم تجاوب أفراد هذه العٌنة وقد قوبلنا بالرفض من قبل أفراد 

هذه األخٌرة وعدم تعاونهم وهذا ما قلص من حجم الفئة المبحوثة مع العلم أنه قد تم 

نهائً للعٌنة المراد إجراء استمارة من أصل المجموع الكلً وهذا هو العدد ال 29استرجاع 

 الدراسة علٌها .

 : البٌانات الشخصٌة

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 %58,62 17 ذكر

 %41,38 12 أنثى
 %122 29 المجموع

 . :توزٌع العاملٌن حسب الجنس(11جدول رقم )
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 . ٌوضح توزٌع العاملٌن حسب الجنس(: 11الشكل رقم )

 من% 58,62 بنسبة اإلناث عدد ٌفوق الذكور عدد أن الجدول هذا خالل من نالحظ    

 . مستغانم بجامعة المكتبات بقطاع للمشتغلٌن بالنسبة  العٌنة أفراد مجموع

 

 النسبة المئوٌة التكرار المستوى المتحصل علٌه

 %86,21 25 التدرج 
 %13,79 4 ما بعد التدرج

 %122 29 المجموع 

 المتحصل علٌه .المستوى (:12جدول رقم )

59% 

41% 

 ذكر

 أنثى 
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 ٌبٌن المستوى المتحصل علٌه للعاملٌن بالمكتبة . (:12شكل رقم )

 ما مستوى على المتحصلٌن من هم المبحوثٌن غلبأ نأ 22 الجدول خالل من نالحظ

 بنسبة التدرج بعد ما مستوى تأتً ثم ،%86,21 بلغت كبٌرة بنسبة وذلك التدرج بعد

 الوثائقٌة والعلوم المكتبات علم بتخصص والزائد الواضح االهتمام إلى عائد وهذا% 13,79

 متخصصة كوادر إعداد فً الجامعة سٌاسة تملٌه لما نتٌجة وذلك تباعهإ على والحرص

 بعد ما مستوى قلة سبب ماأ  فكري، إنتاج من تحوٌه لما الجامعٌة بالمكتبات قدما والنهوض

 . الجامعة فً التدرٌس مجال إلى العلٌا الشهادات حاملً توجه إلى راجع فهو التدرج

 النسبة المئوٌة التكرار نوع المكتبة 

 %65,51 19 المكتبة المركزٌة
 %34,49 12 مكتبة الكلٌة

 %122 29 المجموع

 .لمكتبة التً ٌنتمً إلٌها كل مختصٌبٌن نوع ا(:13)جدول رقم

87% 

13% 

 التدرج

 مابعد التدرج
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 :ٌبٌن نوع المكتبة التً ٌنتمً إلٌها كل مكتبً.(13شكل رقم)

أن نسبة العاملٌن بالمكتبة المركزٌة ٌفوق نسبة  23رقم  الجدول من خاللنالحظ 

، وهذا عائد إلى حجم %65,51كلٌة العلوم االقتصادٌة والتً قدرت بـ العاملٌن فً مكتبة 

المكتبة  فهذه االخٌرة تتطلب ٌد عاملة أكبر بالمقارنة مع مكتبة الكلٌة نظرا لتعدد 

 ، اإلقبال الكبٌر من طرف المستفٌدٌن .الوثائقًالتخصصات وضخامة الرصٌد 

 المهنة المكتبٌة . :المحور الثانً

 :مهنة المكتبٌة ضرورٌة فً المجتمع( حسب رأٌك هل ال1س

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابات

 %122 29 نعم
 %2 2 ال

 %122 29 المجموع

 .رورة المهنة المكتبٌة فً المجتمعٌبٌن مدى ض(: 14جدول رقم)

99% 

1% 

 المكتبة المركزٌة

 مكتبة الكلٌة
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 همٌة المهنة المكتبٌة فً المجتمع .ٌبٌن مدى أ(: 14شكل رقم)

فراد العٌنة (  أن هناك اتفاق وإجماع كلً لدى أ24نالحظ من خالل الشكل رقم ) 

، وهذا عائد %122المبحوثة على اهمٌة ودور المهنة المكتبٌة بالمجتمع بحٌث بلغت النسبة 

دور فعال فً إلى مدى وعً المكتبً بالدور المنوط به وبالمهنة التً ٌشتغل بها لما لها من 

هٌئة  ، إذ تعتبر النمط االجتماعً والعلمً فاعتبرها البعض وبنسبة كبٌرةتنمٌة ثقافة المجتمع

فراد ٌرة من أتربوٌة تثقٌفٌة فً المجتمع، ومهنة وسٌطة لكافة العلوم، كما أنها تخدم فئة كب

 المجتمع .

 دائك فً مهنة المكتبات :( العوامل المعرقلة أل2س

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابات

 %22 28 لتزام بالنظام الداخلًعدم اال
 %35 14 سلوكٌات بعض المستفٌدٌن

غٌاب المواثٌق والنصوص التشرٌعٌة التً 
 تحدد الحقوق والواجبات  

18 45% 

 %122 42 المجموع

 األداء فً مهنة المكتبات. ٌبٌن العوامل المعرقلة لتطوٌر(: 15جدول رقم )

100% 

0% 

 نعم

 ال
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  داء فً مهنة المكتبات .ٌبٌن العوامل المعرقلة لتطوٌر األ(: 15شكل رقم)

ى أجمعت عل% 22عاله أن نسبة والشكل المبٌن أ25نالحظ من خالل الجدول رقم   

داء فً مهنة المكتبات راجع إلى عدم االلتزام بالنظام أن العامل المعرقل فً تطوٌر األ

وتٌن الٌومً الذي ٌطغى على إلى عدة عوامل من بٌنها عامل الرالداخلً ٌعود السبب 

لعمل سواء ضغوطات الحٌاة العامة أو ، إضافة إلى ضغوطات امٌةاألنشطة المكتبٌة الٌو

 دٌن حٌث بلغتمستفٌرجع السبب سلوكٌات بعض الالمرتبطة بالعمل، وهناك من أ

الثقافة المكتبٌة لدى بعض الطلبة، وهناك من أرجع وهذا راجع إلى غٌاب  %35النسبة

خٌرة د وجدت هذه األفلق %45المواثٌق والنصوص التشرٌعٌة وهذا بنسبة السبب إلى غٌاب 

س ومعاٌٌر ومواصفات تساعد على االرتقاء بمهنة المكتبات، إال أن هذا من أجل وضع أس

نها لم تهتم ن على الساحة وغٌر معترف بها إذ أن هذه الجمعٌات لٌست ذات وزإلى أراجع 

   بوضع معاٌٌر للسلوك المهنً للعاملٌن بالمكتبات وغٌرها من مرافق المعلومات .

ٌة تتعدى علٌهم واجبات شخصشخاص الذٌن ٌعملون فً المكتبات ( هل ترى أن األ3س

 : التً تحددها عقود العمل

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابات

 %65,51 19 نعم 
 %34,49 12 ال

 %122 29 المجموع

 إذا ما كانت هناك واجبات شخصٌة غٌر التً تحددها عقود العمل. ٌبٌن(: 16)جدول رقم

20% 

35% 

45% 

 عدم االلتزام بالنظام الداخلً 

 سلوكٌات بعض المستفدٌن

غٌاب المواثٌق والنصوص 
التشرٌعٌة التً تحدد الحقوق 

 والواجبات
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 .: ٌبٌن إذا ما كانت هناك واجبات شخصٌة غٌر التً تحددها عقود العمل(16شكل رقم)

أن هناك واجبات شخصٌة على العاملٌن بالمكتبات 26نالحظ من خالل الشكل رقم  

، والتً تشاطرت الرأي فبلغت غٌر التً تحددها عقود العمل حٌث اتفقت نسبة كبٌرة

وهذا راجع إلى مدى وعً الفئة المبحوثة بالواجبات المنوطة بهم من تقدٌم أفضل  65,51%

ا على ٌدة وأن ٌكون قادر، والمعاملة الجد وتوجٌهه نحو المعلومة المفقودةخدمة للمستفٌ

لتً تحددها عقود فرات أنه ال ٌوجد واجبات غٌر ا   %34,49، اما نسبة تحمل المسؤولٌة

أي غٌاب روح المبادرة    ،ن العامل فً المكتبة ال ٌبادر بواجبات شخصٌةالعمل هذا سببه أ

اضٌة على لدى هذه الفئة وحسب رأٌه الشخصً ال واجبات غٌر القانونٌة فهذه الفئة غٌر ر

 .مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المكتبة 

 ( كٌف ٌمكن لك كمكتبً تحسٌن مستواك المهنً :4س

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابات

 %47,61 22 متالك مهارات أكادٌمٌة ودراسٌةمن خالل ا
 %52,39 22 من خالل التكوٌن الذاتً 

 %122 42 المجموع

 .حسٌن المستوى المهنً لدى المكتبًالجدول طرٌقة ت: ٌبٌن (17جدول رقم)

95% 

5% 

 نعم

 ال
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 ٌبٌن طرٌقة تحسٌن المستوى المهنً لدى المكتبً .: (17شكل رقم ) 

والذي ٌبٌن لنا طرٌقة تحسٌن المستوى المهنً لدي 27نالحظ من خالل الجدول رقم 

فئة طرٌقة تحسٌن أدائهم من خالل أرجعت هذه ال %47,61المكتبً حٌث بلغت نسبة 

كادٌمٌة ودراسٌة وهذا راجع  إلى أن التكوٌن األكادٌمً أو الجامعً جد امتالك مهارات أ

فقد أرجعت السبب إلى  %52,39، أما نسبة الجامعٌةمهم فً المجال المهنً للمكتبات 

التكوٌن الذاتً باستخدام أسالٌب كثٌرة كالتدرٌب  والتعلم الذاتً من خالل المبادرة 

تنمٌة روح اإلبداع التكوٌنٌة العامة لكالمشاركة فً تربصات والمحاضرات  الشخصٌة 

 تصالٌة مع المستفٌد وفقا لمتطلبات العصر.الكتساب مهارات ا

 خالقٌا :أ( هل تعتبر الكفاءة المهنٌة أمرا 5س 

 النسبة المئوٌة التكرار االجابات

 %79,32 23 نعم
 %22,68 26 ال

 100   % 29 المجموع

 خالقٌا .ا ما كانت الكفاءة المهنٌة أمرا أٌبٌن إذ(: 18رقم )جدول 

48% 

52% 

من خالل امتالك مهارات اكادٌمٌة 
 ودراسٌة

 من خالل التكوٌن الذاتً 
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 خالقٌا .ا ما كانت الكفاءة المهنٌة أمرا أذٌبن إ(: 18شكل رقم )

أمرا  عتبرت الكفاءة المهنٌةقد ا 79.32 %أن نسبة 28نالحظ من خالل الجدول رقم 

، أما نسبة المكتبٌة رورة األخالق فً المهنةاجع لمدى وعً هذه الفئة بضرخالقٌا وهذا أ

قد رأت أن الكفاءة المهنٌة لٌست أمرا أخالقٌا وهذا عائد إلى أنهم ٌرون أن ف %20.68

 كساب المكتبً لمهارات تجعله قادرا على تأدٌة واجبه.التكوٌن الجامعً ٌساهم فً إ

 ( ما مفهومك ألخالقٌات المهنة المكتبٌة:6س

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابات

 %62 21 األسلوب الذي ٌؤدى به العملهً 
 %42 14 مجموعة من القواعد والمبادئ المتعارف علٌها

 %122 35 المجموع

 .مفهوم المكتبً ألخالقٌات المهنة ٌبٌن(: 19جدول رقم )

79% 

21% 

 نعم

 ال
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 ٌبٌن مفهوم المكتبً ألخالقٌات المهنة المكتبٌة.(: 19)شكل رقم

 %62من المبحوثٌن والتً قدرت بـ ن نسبة كبٌرة أ29نالحظ من خالل الجدول رقم 

، فهم مدركٌن جٌدا أخالقٌات المهنة المكتبٌة هً األسلوب الذي ٌؤدى به العمل رأت أن

ما العمل فً ظروف جد حسنة، ألحقوقهم وواجباتهم وهم فً وعً لما لهم وعلٌهم لمساٌرة 

ارف بادئ المتعخالقٌات المهنة عبارة مجموعة من القواعد المفقد اعتبروا أن أ %42نسبة 

علٌها وهذا ألنهم مجبرون بااللتزام بها فهً تجعلهم مساٌرٌن للتطور وتنمٌة اإلدراك 

 نشطة العاملٌن بمجال المكتبات .لألبعاد القانونٌة واألخالقٌة أل

 :القٌات المهنة المكتبٌة حسب رأٌك( ما الذي تقتضٌه أخ7س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %93,33 28 المعلومات للمستفٌدٌن بكل موضوعٌةإتاحة 
 %26,67 22 الخصوصٌة فً الكشف عن المعلومة

 %122 32 المجموع

 .تبًٌبٌن مقتضٌات أخالقٌات المهنة المكتبٌة حسب رأي المك(: 11جدول رقم)

60% 

 هً األسلوب الذي ٌؤدى به العمل 40%

مجموعة من القواعد والمبادئ 
 المتعارف علٌها
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 ي المكتبً .ن مقتضٌات المهنة المكتبٌة حسب رأٌبٌ(: 11شكل رقم)

          والمقدرة المبحوثة الفئة من كبٌرة نسبة أن 12 رقم جدول خالل من نالحظ 

 المعلومات إتاحة هً المكتبٌة المهنة أخالقٌات متطلبات من أن رأت% 93,33 بـ

 والقدرة والمستفٌد المكتبً بٌن العالقات تحسٌن طارإ فً وهذا موضوعٌة بكل للمستفٌدٌن

 والتً% 6,67 المتبقٌة النسبة أما للمعلومات، والسهل السرٌع صالواال التعامل على

 حتفاظاال فً الطبٌعً الفرد حق هً المعلومة عن الكشف فً الخصوصٌة عتبرتا

  بها المصرح الغٌر تاحةاإل من وحماٌتها بموافقته إال الكشف دون نفسه عن معٌنة بمعلومات

 خالقً للمهنة:( حسب رأٌك ما المصدر األ8س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %78,78 26 اإلنسان
 %21,22 27 قوانٌن المهنة

 %122 33 المجموع

 ٌبن المصدر األخالقً لمهنة المكتبات.(: 11جدول رقم)

93% 

7% 

اتاحة المعلومات للمستفدٌن بكل 
 موضوعٌة

 الخصوصٌة فً الكشف عن المعلومة
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 خالقً لمهنة المكتبات .ٌبٌن المصدر األ(: 11شكل رقم )

        قدرت والتً المبحوثة الفئة من كبٌرة نسبة أن11 رقم الجدول هذا خالل من نالحظ      

 مدى إلى راجع وهذا اإلنسان هو المكتبات لمهنة خالقًاأل المصدر أرجعت% 78,78 بـ

 المكتبٌة الخدمة من جزءا أصبحت قد األخٌرة هذه عتباربا األخالقٌات بأهمٌة المكتبً وعً

 القرارات لهذه مخزنا ٌعتبر فاإلنسان المكتبً بها ٌقوم التً األنشطة جمٌع فً تدخل والتً

 المهنة لقوانٌن األخالقً المصدر أرجعت% 21,22 بـ قدرت ضئٌلة نسبة أما األخالقٌة

 . لألفراد والحقوق الواجبات وتضبط تحدد التً اإلطار فهً

 المهنة المكتبٌة :رك هل تلعب الجمعٌات المهنٌة دور فعال فً تطوٌر ( فً نظ9س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 31,23 9 نعم

 27,59 8 ال

 41,38 12 نوعا ما

 122 29 المجموع

 بٌن دور الجمعٌات المهنٌة فً تطوٌر المهنة المكتبٌة.(: 12جدول رقم)

79% 

21% 

 اإلنسان

 المهنة
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 ٌبٌن دور الجمعٌات المهنٌة فً تطوٌر المهنة المكتبٌة.(: 12شكل رقم)

 الجمعٌات دور حول متقاربة كانت قد النسبة أن12 رقم الجدول خالل من نالحظ      

 من قلٌلة نسبة أما ،%41,35 بـ قدرت والتً المكتبٌة المهنة تطوٌر فً المنعدم شبه المهنٌة

 مبادئ إرساء فً ودورها المهنٌة الجمعٌات بدور أشادت% 31,23 بـ والمقدرة المبحوثٌن

 . بها للرقً المهنة تضبط وأسس وقواعد وأخالقٌات

 ( ماهو سبب غٌاب مٌثاق أخالقٌات المهنة المكتبٌة فً رأٌك : 12س 

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %82,75 24 غٌاب جمعٌات فعالة تطور المهنة
 %17,25 25 المهنة المكتبٌة ال تستدعً أخالقٌات مهنٌة

 %122 29 المجموع

 ٌبٌن سبب غٌاب مٌثاق أخالقٌات المهنة المكتبٌة.: (13جدول رقم)لا

31% 

28% 

 نعم 41%

 ال

 نوعا ما
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رة من الفئة المبحوثة والتً قدرت            أن نسبة كبٌ 13نالحظ من خالل الشكل رقم          

و غٌاب جمعٌات فعالة رأت سبب غٌاب مٌثاق أخالقٌات المهنة المكتبٌة ه %82,75بـ 

ي هذه األخٌرة هً الركٌزة الهامة فً تكوٌن البنٌة األساسٌة ألإذ تعتبر  ،تطور المهنة

أما ، راء لالرتقاء بهاحٌد الجهود واآل، وٌرجع دورها الفعال إلى عدم توتخصص أو مهنة

وذلك  %17,25فئة قلٌلة رأت أن المهنة المكتبٌة ال تستدعً أخالقٌات مهنٌة والمقدرة بـ 

 لوجود أطر قانونٌة غٌرها كعقود العمل التً تحدد الواجبات الشخصٌة . 

 .خصائً وأخالقٌات المهنة المكتبٌةاأل: المحور الثالث

 والقواعد الواجب اتباعها بالمكتبة:( هل لدٌك المام بالتعلٌمات 11س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %96,55 28 نعم
 %3,45 1 ال

 %122 29 المجموع

 تباعها .بالقواعد والواجبات التً ٌنبغً إ ٌبٌن مدى إلمام المكتبً(: 14جدول رقم)

83% 

17% 

غٌاب جمعٌات فعالة تطور 
 المهنة

المهنة المكتبٌة ال تستدعً 
 أخالقٌات مهنٌة 
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 تباعها .إبالقواعد والواجبات التً ٌنبغً  ٌبٌن مدى إلمام المكتبً(: 14شكل رقم)

           و من الفئة المبحوثة والتً قدرت ة ن نسبة كبٌرأ 14رقم نالحظ من خالل الجدول          

وهذا راجع إلى  ،مام بالتعلٌمات والقواعد الواجب إتباعها بالمكتبةكان لدٌها إل %96,55بـ 

فً  علٌه أن المكتبً فً هذه الحالة علً وعً وإدراك بالقوانٌن والقواعد التً فرضت

رشاد المكتبٌٌن بالنسبة لمسؤولٌاتهم  ر أن  هذه القواعد تلعب دورا فً إمهنته باعتبا

، وهناك من  مثالٌات المهنة فً مجال المكتباتوأولوٌات عملهم وبث الروح لدٌهم لالرتقاء ب

ر ال ٌملك أدنى فكرة عن هذه التعلٌمات والقواعد حٌث بلغت نسبة هذه الفئة المبحوثة ما ٌقد

 وهذا ألن هذه الفئة قد وظفت لٌس ببعٌد لذا ال تملك أدنى فكرة عنها . %3,45بـ 

 ( ما رأٌك فً تنفٌذ التعلٌمات والقواعد الخاصة بالمكتبة:12س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %31,24 29 جٌد
 %68,96 22 إلى حد ما 

 %122 29 المجموع

 .علٌمات والقواعد الخاصة بالمكتبةتنفٌذ الت(: ٌبٌن رأي المكتبً فً 15)جدول رقم

97% 

3% 

 نعم

 ال
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 الخاصة بالمكتبة.ي المكتبً فً تنفٌذ القواعد والتعلٌمات ٌبٌن رأ(: 15شكل رقم )

رأت أن  تنفٌذ التعلٌمات  %31,24ن نسبة أ 15نالحظ من خالل الشكل رقم         

ها فً تنفٌذ كان رأٌ %68,96، أما نسبة كبٌرة والمقدرة بـ جٌدةوالقواعد الخاصة بالمكتبة 

لتزامات والتعلٌمات والقواعد وسببه راجع إلى الخروج عن اال ،التعلٌمات إلى حد ما

لقرارات صعبة كتقسٌم العمل  سؤولٌنمتخاذ الا بسبب والسلوك المهنً لدى بعض المكتبٌٌن 

هم مجرد أنعدم التقدٌر للمهنة والعاملٌن بها ونظرة البعض إلٌهم على ، ضف إلى ذلك مثال

، عدم وجو ضوابط أو قواعد أخالقٌة لترشدهم وتوعٌهم حرص على مجموعة من الكتب

 إلجاد حلول للمشاكل التً تعترضهم .

 نت غٌر راض عنها:ً نواحً النقص التً تشعر بها أو أ( ماه13س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %51,72 15 عدم القدرة على حل المشكالت وتحمل الصعوبات
 %48,28 14 عدم القدرة على العمل فً إطار التشاور

 %122 29 المجموع

 .المكتبًٌبٌن نواحً النقص التً ٌشعر بها (:16جدول رقم)

31% 

69% 

 جٌد

 إلى حد ما 
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 ٌبٌن نواحً النقص التً ٌشعر بها المكتبً وهو غٌر راض عنها .(: 16)شكل رقم

 %51,72قدرت نسبة أن النسب كانت متقاربة فقد 16نالحظ من خالل الجدول رقم        

        والتً هً غٌر راضٌة عن النقائص من عدم قدرتها على حل المشكالت وتحمل 

 قد تعرقل مسار عملها وعدم تحلٌهم التًهذا ٌعود سببه إلى ضغوطات العمل ، والصعوبات

 %48,28، أما النسبة المتبقٌة والمقدرة بـ المكتبٌةبالصبر الكافً الذي تتطلبه انشطة المهنة 

قد  من المبحوثٌن فهً تعانً من عدم القدرة على العمل فً إطار التشاور ألن هذه األخٌرة 

 ندماج فً محٌط العمل .االصعوبة فً  وجدت 

 ( هل تواجه صعوبات أثناء تعاملك مع بعض سلوكٌات المستفٌدٌن:14س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %65,51 19 نعم
 %34,49 12 ال

 %122 29 المجموع

 ذا مكان المكتبً ٌواجه صعوبات أثناء تعامله مع المستفٌدٌن.ٌبٌن إ(:17جدول رقم)

52% 

48% 
عدم القدرة على حل المشكالت 

 وتحمل الصعوبات

عدم القدرة على العمل فً إطار 
 التشاور 
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 ٌبٌن إذا ما كان المكتبً ٌواجه صعوبات أثناء تعامله مع المستفٌدٌن.(: 17)شكل رقم

 %65,61غلبٌة المبحوثٌن والتً قدرت بـ أن أ 17نالحظ من خالل الجدول رقم         

تواجه صعوبات أثناء تعاملها مع بعض سلوكٌات المستفٌدٌن بالمكتبة وهذا راجع حسب 

    حترام المستفٌدٌن للنظام الداخلً نها تعانً من ضغوطات مهنٌة وعدم ارأٌها إلى أ

، أما نسبة  ٌر الئقة من قبلهم ورفضهم للحوارالغإضافة إلى بعض السلوكٌات  للمكتبة،

تصال ات وهذا راجع إلى أنها لٌست على اال تواجه صعوب  %34,49المتبقٌة والمقدرة بـ 

 مباشر مع المستفٌد .

 :ئك ٌتوافق مع مكان العمل( فً رأٌك هل سلوك زمال15س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %51,73 15 نعم
 %3,45 21 ال

 %44,82 13 إلى حد ما
 %122 29 المجموع

 سلوك الزمالء ٌتوافق مع مكان العمل.ٌبٌن إذا مكان (: 18)جدول رقم

66% 

34% 

 نعم

 ال
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 .وك الزمالء ٌتوافق مع مكان العملٌبٌن إذا ما كان سل(: 18شكل رقم)

 زمالئها سلوك أن رأت المبحوثٌن من كبٌرة نسبة أن18 رقم الجدول خالل نم نالحظ      

 العمل بزمالء اإلشادة إطار فً ذلك وٌدخل% 51,73 بنسبة وهذا العمل مكان مع ٌتوافق

 األخرٌن ومصالح حقوق واحترام مقبولة غٌر بصورة أدائهم نتقادا أو لهم اإلساءة وعدم

 فً ٌسهم كله هذا بزمالئهم، عالقاتهم مستوى من وترفع تعزز إٌجابٌة بطرٌقة التطرق أٌضا

 أن ترأ فقد% 3,45 نسبة ماأ وجه، دقوأ كملأ على خدمات وتقدٌم للعمل مالئم جو خلق

 صعوبة تواجه الفئة هذه أن إلى السبب ٌعود وقد العمل مكان مع ٌتوافق ال زمالئها سلوك

 نشوب وبالتالً  الملل فً ٌتسبب قد مما العمل ساعات طول جماعً إطار فً العمل

 تقبلها فً تردد لدٌها أن ترى% 44,82 بـ والمقدرة المتبقٌة النسبة بٌنما بٌنهم، خالفات

 . المكتبٌٌن بٌن االتصالٌة الفجوة التساع العمل مكان مع زمالئها سلوك توافق لفكرة

 ( هل السلوكٌات الشخصٌة لك كمختص بمهنة المكتبات تساهم فً وتطوٌر المهنة .16س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %86,21 25 نعم
 %3,45 1 ال

 %12,34 3 نوعا ما
 %122 29 المجموع

 السلوكٌات الشخصٌة تساهم فً تطوٌر المهنة المكتبٌة.ٌبٌن إذا ما كانت : (19)جدول رقم

52% 

3% 

 نعم 45%

 ال

 إلى حد ما
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 ٌبٌن إذا ما كانت السلوكٌات الشخصٌة تساهم فً تطوٌر المهنة المكتبٌة. (:19)الشكل رقم

 أن أقرت 86,21 بـ قدرت والتً كبٌرة نسبة أن 19 رقم الجدول خالل من نالحظ        

 هذا فً والسبب المكتبٌة، المهنة وتحسٌن تطوٌر فً فعال دور لها الشخصٌة سلوكٌاتها

 عن بالدفاع وتعهدها المكتبات لمهنة الطٌبة بالسمعة الفئة هذه اهتمام إلى راجع اإلقرار

 المبدعة واألعمال األفكار وتقدٌم المعلومات إلى الوصول خالل من   وتقدمها المهنة

 عند نحٌازاال عن بتعادواال النزاهة ذلك إلى  ضف المستفٌدٌن، لجمٌع العادلة والمعاملة

 أن رأت المبحوث الفئة من معدومة شبه نسبة وهً% 3,45 نسبة ماأ المعلومة، تقدٌم

 سلوكها أن% 12,34 نسبة أما المهنة وتطوٌر تحسٌن فً ٌساهم ال الشخصً سلوكها

 . المكتبٌة المهنة تطوٌر فً حٌاناأل بعض فً ٌساهم قد الشخصً

 ( هل أنت على دراٌة واسعة بالمبادئ األخالقٌة لألنشطة المهنٌة داخل المكتبة:17س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %62,27 18 نعم
 %6,89 22 ال

 %31,24 29 نوعا ما
 %122 29 المجموع

 المكتبة.ٌبٌن مدى دراٌة المكتبً بالمبادئ األخالقٌة لألنشطة المهنٌة داخل (: 21)جدول رقم

86% 

4% 

10% 

 نعم

 ال

 نوعا ما
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 ٌبٌن مدى دراٌة المكتبً بالمبادئ األخالقٌة لألنشطة المهنٌة داخل المكتبة.(: 21)شكل رقم

          والمقدرة المبحوثة الفئة من كبٌرة نسبة هناك أن22 رقم الجدول خالل من نالحظ        

        داخل المهنٌة لألنشطة األخالقٌة بالمبادئ وكبٌرة واسعة دراٌة لها% 62,27 بـ

 ولاأل واألساس الركٌزة فهً خالقٌة،األ للمسائل المناقشة تشجٌع فً ٌساهم وهذا المكتبة،

 المهنٌة الكرامة تحقٌق فً كبٌرا سهاماإ تسهم فهً المكتبات مهنة بنٌان علٌه ٌقام الذي

 لألنشطة األخالقٌة بالمبادئ دراٌة لها لٌس% 6,89 قلٌلة نسبة أما الواجبات، وممارسة

 هذه تحدد التً والقوانٌن النصوص على طالعهما عدم إلى راجع وهذا المكتبة داخل المهنٌة

 ٌنبغً بما الكافٌة دراٌتهم لعدم وهذا% 31,24 بـ قدرت والتً األخٌرة النسبة أما المبادئ،

 . عمله علٌهم

 ( هل ٌوجد بمكتبتك ضوابط و إجراءات تحدد السلوك المهنً :18س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %72,41 21 نعم
 %27,59 28 ال

 %122 29 المجموع

 إذا ما كانت هناك ضوابط وإجراءات تحدد السلوك المهنً .  ٌبٌن(:21)جدول رقم

62% 
7% 

31% 

 نعم

 ال

 نوعا ما
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 .السلوك المهنً كانت هناك ضوابط إجراءات تحددا ٌبٌن اذا م(: 21شكل رقم)

 هناك أن قرتأ كبٌرة نسبة وهً% 72,41 نسبة أن21 رقم الجدول خالل من نالحظ      

 تحكم معنوٌة وسلطة األخالقً اإلطار باعتبارها المهنً السلوك تحدد وإجراءات ضوابط

 كٌان حماٌة عناصر من عنصر وتصبح العاملٌن، عالقات تحدد ألنها المهنً السلوك

 هناك لٌس أن رأت قد المبحوثة الفئة من%  27,59 نسبة ماأ بٌنهم، فٌما العاملٌن وكرامة

 حد فً المهنة هذه فً علٌها المنصوص بالقوانٌن خٌرةاأل هذه إلمام لعدم وإجراءات ضوابط

 . ذاتها

 ( ماهً القٌمة األهم التً ٌنبغً على المكتبً التحلً بها :  19س

 النسبة المئوٌة التكرار جاباتاإل

 %64,28 27 الصدق
 %28,57 12 التسامح
 %7,15 3 الجمال

 %122 42 المجموع

 .تً ٌنبغً على المكتبً التحلً بهاٌبٌن القٌمة األهم ال(: 22)جدول رقم

 

72% 

28% 

 نعم

 ال
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 ٌبٌن القٌمة األهم التً ٌنبغً على المكتبً التحلً بها. (:22)شكل رقم

 من والتً متقاربة نسب ذات كانت القٌم هذه  نأ 22 رقم الجدول  خالل من نالحظ        

 النسبة بلغت التً الصدق كقٌمة  للفرد المهنً للسلوك األخالقٌة المبادئ تدعم أن نهاشأ

 إضافة المعلومات مصادر مع تعامله فً وصحٌحا صادقا ٌكون نأ المكتبً فعلى% 64,28

 بـ قدرت وقد ضئٌلة فكانت األخٌرة الفئة أما متحٌزا، ٌكون وال بالتسامح التحلً إلى

 وأن المهنً داءاأل فً بها التحلً ٌجب التً القٌم بٌن من الجمال قٌمة نأ فرأت% 7,15

 الجمالٌة القٌمة ذات األعمال مثل المفٌدة المعلومات إتاحة على ٌعمل أن األخصائً على

 . العالٌة

  النتائج العامة للدراسة: 2-2

لقد توصلنا من خالل تحلٌل االستمارة وتوظٌفنا للمالحظة،  وبناءا على ما تم التطرق الٌه 

 لهذه الدراسة إلى النتائج العامة التالٌة :فً الجانب النظري 

  ًتلعب المهنة المكتبٌة دورا مهما بالمجتمع وهذا ما توصلت إلٌه نتائج دراستنا الت

 تأكٌدا على الدور المنوط بها فً تنمٌة ثقافة المجتمع . %122أجرٌناها فبلغت نسبة 

 سلوك الصائب بالنسبة تعد أخالقٌات المهنة المكتبٌة منظمة من المبادئ التً تحدد ال

للعاملٌن بالمكتبة  والتً تحكمها عدة مقتضٌات كإتاحة المعلومات للمستفٌدٌن بكل 

والتً تعتبر  ،ن العالقة بٌن المكتبً والمستفٌدموضوعٌة وهذا ٌدخل فً إطار تحسٌ

تصالٌة لألنشطة المهنٌة المكتبٌة تسٌرها مجموعة من المبادئ من أهم العملٌات اال

64% 

29% 

7% 

 الصدق

 التسامح

 الجمال



                                               الثالث:                                                                          الدراسة الميدانية                            الفصل
 

 
96 

الواجب التقٌد بها كالصدق والتسامح والصبر لتضفً النزاهة على الخدمات والقٌم 

 المقدمة من قبل المكتبات بصورة عامة .

 ح مختلفة إذا تربط المكتبً عالقات مختلفة ومتعددة فهو ٌتعامل مع فئات وشرائ

، مصادر المعلومات وهذه العالقات المستفٌد، زمالء العمل ،ٌتعامل مع الناشرٌن

من أهم عناصر المهنة ٌشترط وجود قواعد أخالقٌة تسٌرها وتضبطها فهً تستلزم 

 ن تكون موجهة للسلوك البشري.فٌها أ

  ًٌتعرض القائمون على المهنة المكتبٌة لمجموعة من الصعوبات والمشاكل الت

 توجب علٌهم:

التحلً بمجموعة من المهارات كالقدرة على حل المشكالت وتحمل الصعوبات.     -

طر ولة االندماج فً محٌط العمل ضمن أعً إلى العمل فً إطار جماعً ومحاالس -

 أخالقٌة تحدد اإلجراءات الواجب اتباعها وااللتزام بها.

 وتوفٌق المهام مع مٌول المكتبً .تحمل المسؤولٌات على أكمل وجه  -

 تعتبر قوة داخلٌة ال ٌستهان بها.تشجٌع روح المبادرة فهً  -

 إسهاما كبٌرا فً تولٌد الكرامة هنة المكتبٌة والسلوك المهنً تسهم أخالقٌات الم

نٌة المهنٌة وممارسة الواجبات والحقوق وفقا لها والتً من شأنها تطوٌر الكفاء المه

، والتً أجمع مجتمع البحث بشكل كبٌر وبنسبة والزٌادة فً فاعلٌة المكتبات

 خالقً . على أنها أمر أ 72,32%

 خالقٌات المهنة المكتبٌة  وكانت كلها تصب أهمٌة أ لقد اجتمعت اآلراء حول      

 :نها تسهم فً فً قالب واحد وهو أ

  تحسٌن المكتبات والنظم المكتبٌة. جعل المكتبً ٌبذل كل ما فً وسعه من أجل -

نها أن تنعش التعلم والبحث أي حرٌة تساعد على خلق الظروف التً من شأ -

 .الستفسار وحرٌة التفكٌر واإلبداعا

 .إلٌه لمجتمع األكبر الذي ٌنتمًبشؤون اتجعل من المكتبً ٌحس  -

    بها فً مصداقٌة للنهوض تحسن من وتٌرة العمل بالمكتبة وتجعلها أكثر   -

 .كل مكان وزمان فاألخالق بصفة عامة مطلوبة فًالمجتمع، 

 نتائج الدراسة على ضوء الفرضٌات :  2-3

 كبٌر حد إلى الموافقة النتائج من مجموعة إلى سةراالد هذه خالل من توصلنا لقد        

 الفرضٌة و العامة بالفرضٌة تعلق فٌما خاصة ستنا،راد بداٌة فً حةالمطرو لإلشكالٌة

 .والثالثة والثانٌة األولى الجزئٌة
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 :ة العامةالفرضٌ

 كانت والتً للبحث النظري للجانب منطلقا شكلت التً العامة الفرضٌة ضوء فعلى           

 والممارسة األداء، تحسٌن فًتساهم  بالمكتبات للعاملٌن خالقٌات المهنٌةتنص على أن األ

 تحدد أطر إجاد إلى تهدف كما والمؤسساتً، الفردي المستوى على بها رتقاءواال المهنٌة

 فقد تحققت وهذا ما خرٌنواآل والمجتمع المهنة اتجاه مسؤولٌاته المعلومات ألخصائً وتبٌن

وجدول  ،سٌن المستوى واألداءمكانٌات تححول إ 27من خالل الجدولٌن رقم لنا ٌتبٌن 

ات نها ذالمهنٌة أمرا أخالقٌا وقد أجمع العاملٌن على أ حول إذا ما كانت الكفاءة 28رقم

المتعلق بـالسلوكٌات الشخصٌة وإمكانٌة  19الجدول رقم، وعالقة وطٌدة بالجانب األخالقً

 . مهنة مساهمتها فً تحسٌن وتطوٌر ال

 الفرضٌة الجزئٌة األولى:

             بأخصائً توفرها الواجب االخالقٌة القٌم  بٌن من والتً تنص على أن        

  وعدم التواضع مراعاة مع والنظام والتسامح والصدق المتبادل حتراماال المعلومات،

حول  27الجدولٌن رقم تاحة المعلومات للمستفٌدٌن بكل نزاهة وهً ما تحقق فً ، وإالتعالً

على  حول القٌم األهم التً ٌنبغً 22، وجدول رقم ٌات المهنة المكتبٌةمقتضٌات أخالق

 .المكتبً التحلً بها 

 الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة: 

 هذه عن فكرة أدنىال ٌملك   والمعلومات المكتبات أخصائً والتً تنص على أن         

لم تتحقق وهذا  الجامعٌة بالمكتبات العاملٌن من العدٌد لدى المفهوم وضوح لعدم خالقٌاتاأل

حول مدى إلمام األخصائً بهاته  14الدراسة فً كل من الجداول رقم  ظهرته نتائجما أ

ت المتعلق بتنفٌذ التعلٌما 15، والجدول رقم %  96,55األخالقٌات وقد بلغت النسبة 

ٌة لألنشطة بالمبادئ األخالق خصائًالمتعلق بمدى دراٌة األ 22واالجراءات، والجدول رقم 

ت هناك ضوابط تحدد السلوك حول إذا ما كان21والجدول رقم  ،المهنٌة داخل المكتبة

 المهنً.

 :الفرضٌة الجزئٌة الثالثة

 مهنة بنٌان علٌها ٌقام التً الركٌزة أو ساساأل هًاألخالقٌات  أن والتً تنص على      

فرضٌة وذلك من خالل الجدول وبالفعل قد تحققت هذه ال، الجامعٌة المكتبات فً العاملٌن

المتعلق بالصعوبات  17، والجدول رقم شعر بها المكتبًحول نواحً النقص التً ٌ 16رقم 

ابط األخالقٌة التً تواجهه وكٌفٌة التعامل معها وذلك من خالل التحلً بمجموعة من الضو

 . 22والسؤال المفتوح رقم  ،التً تسهل العملٌة
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 :مقترحات الدراسة  2-4

 السلوكٌة بالقواعد المكتبات والمعلومات فً قطاع العاملٌنجمٌع  وعً تنمٌة ٌجب 

 وكذلك ،امتٌازات دون للمستفٌدٌن خدمات تقدٌمفً  هاتوأهمٌ المهنة لممارسة الالزمة

 التحمل وقوة والتعاون الصبر منها بها التحلً ٌجب التً الصفات من مجموعة توافر

 . المكتبات لمهنة العربً األخالقً الدستور ضمن الصفات هذه إدراج ٌجب و

 التً واللوائح بالقواعد االلتزام ضرورة المعلومات بمؤسسات العاملٌن على ٌجب 

 سبب ألي اختراقها عدم علً والحرص ،للمكتبات المختلفة األنواع فً العمل تحكم

 ألهواء ٌخضع ال متوازن أخالقً إطار فً العمل سٌر ٌضمن ذلك ألن األسباب من

 .مجامالت أو شخصٌة

 تكرار من ٌحد مما المهنً العمل ممارسة فً األخالقٌة باألبعاد الوعً نشر 

 دورات عقد طرٌق عن وذلك ،المكتبات مجال فً العاملٌن فٌها ٌقع التً التجاوزات

 للوصول العاملٌن تصادف التً األخالقٌة المشكالت كافة مناقشة أجل من متخصصة

 إلً باإلضافة األداء، بمستوي واالرتفاع الخدمات تقدٌم فً المستوٌات أفضل إلً

 تقٌمها التً والمحاضرات والندوات العمل وورش المؤتمرات أعمال ضمن إدراجها

 . والمعلومات المكتبات وأقسام المهنٌة الجمعٌات

 ضوابط وضع من البد ولذلك المهنً بالخلق لتزاماال عن ٌخرج من محاسبة ٌجب 

 تواجد من البد وأٌضا، الالأخالقً السلوك ظاهرة حدة من تقلل وإجراءات وأسس

 االلتزام عن الخروج حالة فً الجزاءات تطبٌق حق لها ٌكون جهة أو سلطة

 . المهنً

 صفة ذات هٌئة ألنها ودعمها المهنٌة المكتبات جمعٌة دور علً التأكٌد ٌجب 

 علً وتطبٌقها المثالٌة الممارسات معاٌٌر إقرار فً الصالحٌة لدٌها اعتبارٌة

 . بذلك المنوطة الجهة هً وتكون المكتبٌن نقابة تتكون حتى المهنة أصحاب
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 خاتمة : 

 المكتبات أخصائٌو فٌها ٌعمل التً المهنة هً المعلومات بمرافق المشتغلٌن مهنة إن        

حٌث   ،أنواعها بمختلف المعلومات مرافق فً ومستوٌاتهم فئاتهم اختالف على والمعلومات

 ودعم إلٌها  والوصول المعلومات بإتاحة االهتمام  فً بارزا   دورا   لها أصبحأن هذه األخٌرة 

أخصائً المكتبات  جانب من لها والثقافٌة والتعلٌمٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة األدوار

 هنا ومن،  وظهور مشاكل جدٌدة بالتعقٌدات ٌصطدمون الوقت نفس فً فإنهم والمعلومات

 مجال فً العاملٌن ألنشطة واألخالقٌة القانونٌة لألبعاد اإلدراك تنمٌة إلً الحاجة دعت

 األنشطة جمٌع فً وتدخل المكتبة خدمة من اجزء أصبحت فاألخالق والمعلومات المكتبات

 مجرد تلعب ال فاالعتبارات االخالقٌة  ملحة ضرورة أصبحتحٌث   ،المكتبً بها ٌقوم التً

، وهذا ما حاولنا من خالل دراستنا تسلٌط والمعلومات المكتبات مجال فً صغٌر دور

رتقاء بمهنة تطوٌر واالالفً  ةمساهمة هذه األخٌرالضوء علٌه وبالتحدٌد معرفة مدى 

، ومن ثم الوقوف على بعض األخالقٌات والسلوكٌات الواجب التحلً المكتبات والمعلومات

بن بادٌس ومكتبة كلٌة العلوم التجارٌة تبة المركزٌة لجامعة عبد الحمٌد بها حٌث كانت المك

وصلنا إلى نتٌجة مفادها أن أخالقٌات ومن خاللها ت ،االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر نموذجاو

 المستوى على بها رتقاءواال المهنٌة والممارسة األداء، تحسٌن فً تساهمالمهنة المكتبٌة 

 المعلومات ألخصائً وتبٌن تحدد أطر جادٌإ إلى تهدف كما والمؤسساتً، الفردي

  . واألخرٌن والمجتمع المهنة اتجاه مسؤولٌاته
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 :البيبليوغرافية

 :  القواميس والمعاجم –1

ان . لس اإلفرٌقً المصري، جمال الدٌن أبو الفضل بن منظورمحمد بن مكرم  -1
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 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

 قسم العلوم اإلنسانٌة

 علم المكتبات والمعلومات شعبة:

 والتوثٌق نظم المعلومات التكنولوجٌة الحدٌثة: تخصص                    

 ستبانةتحكٌم اال

ظم فً ن دراسة مٌدانٌة لتحضٌر مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً إطار إجراء       

أخصائي المعلومات وأخالقيات المهنة : والتوثٌق تحت عنوان المعلومات التكنولوجٌا

ومكتبة كلٌة العلوم  ITA:دراسة مٌدانٌة بالمكتبة المركزٌةالمكتبية بالمكتبات الجامعية 

لجمع المعلومات حول  صٌاغة استبانةل ،ٌٌراالقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التس

 موضوع الدراسة.

والتأكد من سالمة  ستبانةأراءكم واقتراحاتكم بشأن هذه اال التكرم بإبداء نرجولذا        

من أي أخطاء  ضافة إلى الحرص على خلوهامنهجٌة طرح األسئلة وتسلسلها المنطقً، باإل

ذ بعٌن خاألمن أجله، وقد تم  تفً تحقٌق الغرض الذي وضع الغوٌة وبالتالً فعالٌته

وإعادة صٌاغة البعض  حذف بعض األسئلةبٌنها ومن  االعتبار المالحظات التً قدمت

      .وعلى هذا األساس قد تم تعدٌل االستبانة لتكون فً صورتها النهائٌة ،منها

 اإلمضاء التارٌخ األساتذة

   فرعون حمو

   عباسة التواتً

 

 

 من إعداد الطلبة:                        

  بلعالٌة فوزٌة 

 بلعربً جمعٌة 

                          

    7102/ 7102:السنة الجامعــٌة                                
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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  –مستغانم  -بن باديس جامعة عبد الحميد 

 كلية العلوم االجتماعية 

  قسم العلوم االنسانية

 والتوثٌق الحدٌثة  ظم المعلومات التكنولوجٌةن تخصص :

 ستبيان استمارة ا

ات لنٌل شهادة الماستر فً علم المكتبات تخصص نظم المعلوم نجاز مذكرة تخرجفً إطار إ

 ، تحت عنوان :التكنولوجٌة الحدٌثة والتوثٌق

 

 

 

 من إعداد :                                                                تحت إشراف األستاذ :

 . بلعالٌة فوزٌة .                                                          وزار سلٌمان 

 . بلعربً جمعٌة 

 

 

ومات ستمارة من أجل تزوٌدنا بالمعلون معنا والمساهمة فً مأل هذه االمنكم التعا نرجو    

تستخدم إال ، كما نحٌطكم علما بأن المعلومات المصرح بها ال الالزمة إلتمام هذه الدراسة

 . حترام والتقدٌرفً إطار البحث العلمً، وفً األخٌر تقبلوا منا فائق اال

 

 

 

      2018/ 2012: السنة الجامعية

: دراسة مٌدانٌة خالقيات المهنة المكتبية بالمكتبات الجامعية أخصائي المعلومات وأ

ومكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم  ITAالمركزٌة الجامعٌة بالمكتبة 

               .جامعة مستغانم  التسٌٌر
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 البيانات الشخصية :

 

kال 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية :

 بالمكتبات المكتبٌة المهنة وأخالقٌات المعلومات أخصائً الدراسة هذه تناولت       

 من تلعبه لما وهذا التارٌخ، فً ظهرت التً المهن وائلأ من األخٌرة هذه نأل الجامعٌة،

 فً راقٌة مكانة لها صبحأ حٌث العالم، بلدان مختلف فً العلمً التطور خدمة فً هام دور

 على لها وأمثل أفضل استغالل نحو تسعى المجال فً سامٌة اطارات على ترتكز المجتمع

 خالل من إال ٌتم ال وهذا العلوم، مختلف بٌن تربط التً الوسٌطة المهنة بجعلها ٌسمح نحو

 الكبٌر للدور نظرا مهنة أٌة علٌها تقوم التً األساسٌة البنٌة تعد والتً خالقٌةاأل المبادئ

 . ضرورتها ومدى تطوٌرها فً تلعبه الذي

 :  المفتاحٌة الكلمات

 . المهنة أخالقٌات – المعلومات أخصائً – الجامعٌة المكتبات – المكتبٌة المهنة
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Résumé : 

Cette étude portait sur l'information et les bibliothèques 

universitaires de profession d'éthique professionnelle 

spécialisée,selon l'approche descriptive ,parce que ce dernier l'une 

des premières professions qui ont émerge dans lhistiore  , ce qui est la 

raison pour laquelle ils jouent un rôle important dans le service de 

développement scientifique dans divers pays du monde , ou il est 

devenu un créneau haut de gamme à base communautaire Samia 

pneus dans le domaine qui cherchent à mieux exploiter et de les 

optimiser d'une manière permise en faisant la profession de 

intermédiaire reliant les diverses sciences ,  et cela ne peut être 

atteint par des principes moraux qui sont l'infrastructure sur laquelle 

toute profession en raison du grand rôle joue dans la mesure 

nécessaire .  

Les mots clés : 

 Profession- bibliothèques universitaires – spécialiste de l'information 

– éthique professionnelle.  
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