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 أ 
 

المكتبة العمومیة مؤسسة ثقافیة، لها رسالة سامیة في تطویر األمم وتقدمها، وهي     

مركز علمي، ثقافي وتربوي، وهذا لما تقوم به من نشرها للعلم والمعرفة بغیة رفع 

المستوى المعرفي ألفراد المجتمع وتوعیتهم بأهمیة ما تحمله من األفكار المختلفة 

لمتنوعة، التي تعبر بصدق عن العلوم التي دونها المدونة على الوسائط المتعددة ا

لى عصرنا المعاصر إاإلنسان عبر المراحل التي عاشها منذ البدایات األولى 

فالمكتبة العمومیة تعمل جاهدة على تقدیم مختلف االحتیاجات والنشاطات لجلب 

من وتعریفهم بما تحمله من مصادر المعلومات المتنوعة لتمس قائمة عریضة الرواد 

فئات المجتمع، لذا علیها أن تتعرف على احتیاجاتهم لضمان فعالیة خدماتها وتحقیق 

الطرق وأحدثها ومن هنا تأتي دراستنا لتلقي الضوء على المكتبات  بأنجعرضاهم 

العمومیة من خالل إبراز وثائق تسعى من خاللها إلى إرضاء روادها وقد تضمن 

المستفیدین في المكتبات ت الوثائقیة لدى االحتیاجا:"موضوع دراستنا الموسومة ب

  :شملت الدراسة أربع فصول یثح، بالعمومیة

التي احتوت على  اإلشكالیةالمنهجي تضمن طرح  اإلطارتناولنا فیه  :الفصل األول

متغیرات الدراسة، تناولنا التساؤل الرئیسي الذي اندرجت تحته تساؤالت فرعیة ثم 

اختیار  أسبابإلى تحدید أهم  باإلضافةفرضیات، التساؤالت الفرعیة ثم صیاغة ال

الموضوع كذلك أهمیة و أهداف الدراسة مرورا المنهج المتبعة وأدوات جمع البیانات 

  التي تمثلت في المالحظة واستمارة االستبیان واعتمدنا على العینة العشوائیة البسیطة
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 ب 
 

  .لتالؤمها مع طبیعة دراستنا

رقنا حیث تط" المكتبات العمومیة وخدماتها" نوان والذي جاء تحت ع :الفصل الثاني

إلى ماهیة المكتبات العمومیة، أنواعها، أهمیتها، أقسامها وأهم المباني والتجهیزات 

  .إضافة إلى خدماتها

حیث حاولنا إعطاء نظرة " احتیاجات المستفیدین"تطرقنا فیه إلى  :الفصل الثالث

من المكتبات اتهم مع تحدید الفئات المستفیدة حول ماهیة المستفیدین واحتیاج

  .العمومیة

مع الوقوف عند عوائق تلبیة احتیاجات المستفیدین من المكتبات العمومیة مع 

  .التطرق إلى دور التكنولوجیا في خدمة المستفید

، تحلیال مفصال لبیانات الدراسة المیدانیةتضمن هذا الفصل عرضا : الفصل الرابع

اجا، حیث احتوى على عرض مختلف البیانات البیانات التي أفرزها وتعلیقا واستنت

هذه المیدان بتحلیلها وتفسیرها، كما تضمن عرض النتائج العامة للدراسة ونتائج 

  الدراسة على ضوء الفرضیات،

 .الدراسة المیدانیة التي تم استنباطها من وأخیرا تم طرح جملة من التوصیات  



 

:الفصل التمهیدي  
 إجراءات الدراسة
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   :اإلشكالیة. 1

حیث أنها لم تعد  ،مة العلم والمعرفة وخدمة المجتمعتسعى المكتبة منذ نشأتها إلى خد   

الغیر بمختلف أشكالها المطبوعة منها و  مجرد مخزن لحفظ المعلومات واألرصدة الوثائقیة

تحقیق علمیة بفضل إلمكانیات المادیة والبشریة لغرض المطبوعة بل أصبحت خلیة ثقافیة و 

والمكتبة العامة واحدة من أنواع المكتبات فهي تلك المكتبة التي تقدم خدماتها  ،أهدافها

المستویات الثقافیة وبالتالي فهي تمع بدون تمییز ولجمیع األعمار و بالمجان لجمیع فئات المج

ذا ما تقدمه لعمومیة وتعتبر مكتبة األفراد وهتحصل على المطبوعات والمواد المكتبة ا

كمؤسسة للتعلیم الذاتي الحر والمستمر حیث یتوقف نجاحها على مدى نجاح خدماتها في 

دیها من المعلمات فهي تسعى إلى خدمة القراء والبحث العلمي وحتى فیتلبیة احتیاجات مست

  مختلف احتیاجاتهمدافها وجب على دراسة مستفیدیها و تستطیع المكتبة العامة تحقیق أه

وهنا من أجل تنمیة قدراتهم المعرفیة وذلك بما توفره من مصادر  العلمیة الوثائقیة و 

  فنیة   وأیضا تقدیم  خدمات ،حاجیات القراء تالءمللمعلومات وتوفیر الوسائل األساسیة  

داریة من أجل تنظیم  و و  التسییر األنجح  وهذا  لتحقیق  أهدافها ومهامها  والتعرف على إ

ت  والهدف من دراسة ن  تنظیم وتسییر المكتباحاجیات المستنفدین  عنصر أساسي  م

رغبات المستنفدین  وفتح قنوات  االتصال بین المكتبة والمستفیدین لمعرفة السلوكیات  و 

مدى تلبیة  المكتبة  سؤال الذي یطرح نفسه والمتمثل فيوتطلعاتهم  واإلجابة على ال أرائهم

  .العمومیة احتیاجات المستنفدین  من خالل رصیدها الوثائقي
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  :تحت هذا التساؤل تساؤالت فرعیة  ویندرج

  ؟من الوثائق المطلوبة ـ هل رصید المكتبة العمومیة  یلبي احتیاجات مستفید یها 1

  ـ هل الرصید  الوثائقي  لهذه المكتبة یفید  متطلبات المستفیدین؟2

  :فرضیات الدراسة .2

فتكون , الفرضیة هي الخطوة الهامة في الربط بین الجانب النظري والنتائج المتحصل علیها 

تصریح بتنبؤ بعالقة بین عنصرین أو أكثر  أي أن كل دراسة أو بحث علمي یطرح تساؤالت 

  :من بین هذه الفرضیات نذكر, ساسیةیبحث عن إجابة أو حل لضبط األهداف األ

 في المكتبة العمومیة للكم الهائل من الرصید  المكتبة المستفیدین لصعوبات تخطي

  الوثائقي للرواد

  الرصید الوثائقي لهذه  المكتبة  العمومیة یتالءم مع متطلبات المستفیدین .  

  :ـ أسباب اختیار الموضوع 3

  :لهذا الموضوع یعود لعدة أسباب نذكر منها إن اختیار

 مومیة ومدى تلبیة احتیاجات المستفیدین وعالقتها التعرف على المكتبات الع  

  معرفة الصعوبات التي تواجه المكتبات العمومیة في تلبیة  احتیاجات مستفیدیها.  

  التعرف على احتیاجات المستفیدین  من المكتبات العمومیة و المعلومات الوثائقیة.  
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  لجمیع فئات التعرف على مدى التوفیر المكتبات العمومیة مصادر المعلومات

   .المستفیدین

   معرفة رأي المستفیدین فیما تقدمه هذه المكتبات من الرصید الوثائقي والتعرف علیه  

  :ـ أهداف الدراسة4

  تزوید المستفیدین بالكتب واألوعیة المعلوماتیة المختلفة لتطویر الفكر وتحسین مستواهم

  .الثقافي 

  تلبیة حاجات روادها التعرف على مدى قدرة المكتبات العمومیة على.  

  معرفة مدى استغالل الرصید المتوفر في المكتبة العمومیة من طرف المجتمع.  

  التعرف على رغبات ومیوالت الطلبة في حاجتهم إلى مجموعة من المصادر.  

  :ـ أهمیة الدراسة5

 موضوع احتیاجات المستفیدین من المكتبات العمومیةإذ یتناول  ،البحث هذاتعود أهمیة 

  .ومدى تلبیة احتیاجات المستفیدین

  العمومیة لتحقیق رغبات المستفیدإضافة و إبراز الدور الذي تلعبه المكتبات.  

 معرفة نوع احتیاجات الذي تتمتع به المكتبة العمومیة وما تقدمه من رصید الوثائقي.  

  

  



إجراءات الدراسة:                                                                   الفصل التمھیدي  
 

20 
 

  : ـ منهج الدراسة6

تي یتم واألنظمة العامة المجموعة من القواعد :  "یعتبر منهج البحث العلمي بأنه  

حقائق مقبولة حول ظواهر موضوع اهتمام من قبل الباحثین وضعها من أجل الوصول إلى 

  "في مختلف مجاالت المعرفة  

د على المنهج الوصفي التحلیلي للوقوف على اعتمولمعالجة هذا الموضوع تم اال  

األنسب لطبیعة البحث ه المنهج ألن هذاوقد اعتمدت على  ،بعض المفاهیم وتحلیلها

فاعتمدنا من خالل جمع  ،ن واحدإالدراسة النظریة والتطبیقیة في  ففیه مزیج بین  ،المتناول

كما اعتمدت التحلیل في النتائج المتحصل علیها  ،ئق والبیانات التي تخدم الموضوعالحقا

علمیة سدیدة ثم  وتحلیلها بطریقة االستبیاناتجراء تطبیق الدراسة المیدانیة عن طریق تفریغ 

سقاطها على الجانب النظريالتعلیق عل   یها وإ

  : الدراسات السابقة - 7 

, ویتضمن ذلك مناقشة وتلخیص األفكار الواردة في الدراسات السابقة وإلشارة إلیها   

ومن أهم الدراسات التي تطرقنا إلیها . وذلك كونها وسیلة مهمة لتجنب التكرار واألخطاء 

  : نذكر 

تقییم المستفیدین : دراسة قام بها عزیزي فارس حیث تناول فیها موضوع :األولىالدراسة 

علم المكتبات  2ر یطلبة ماست واالجتماعیةللفهرس اإللكتروني بمكتبة كلیة العلوم اإلنسانیة 
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الدراسة إلى أربعة فصول تناول في الفصل األول حول اإلطار  هذهوقسمت  ،أنموذجا

أما  ،المنهجي للدراسة وفي الفصل الثاني حول المكتبات الجامعیة والمستفیدین من خدماتها

أما الفصل الرابع تناول فیه تقییم ، فهرس اإللكتروني ومتطلباتهالفصل الثاني حول ال

  . واالجتماعیةعلوم اإلنسانیة المستفیدین للفهرس اإللكتروني بمكتبة ال

قامت بها طالبة مقناني صبرینة حیث تناولت في موضوع مذكرتها التكوین  :الدراسة الثانیة

نة وقسمت الدراسة إلى ثالثة الوثائقي لدى مستفیدي المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطی

الفصل الثاني تحدثت  تناولت في الفصل األول على المعلومة العلمیة والتقنیة وفي ،فصول

فیه عن الثقافة المكتبیة والعوامل المؤثرة فیها وفي الفصل الثالث تناولت فیه حول التكوین 

  .الوثائقي لمستفیدي المكتبات الجامعیة 

المستفیدین  قامت بها مسیف عائشة تحت عنوان تأثیر البیئة الرقمیة على :الدراسة الثالثة

 1955أوت  20دانیة بالمكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة دراسة می: من المكتبة الجامعیة

المنهجي للدراسة وفي  طارإالفصل األول حول : حیث تناولت أربعة فصول ،بسكیكدة

معیة طریق لتأسیس البیئة الفصل الثاني حول تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجا

على مستوى ، ید في البیئة الرقمیةأما الفصل الثالث تناولت حول مكانة المستف، الرقمیة

  .المكتبة الجامعیة
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  :حدود الدراسة - 8 

 حدود المكانیة:  

وهو مجال أو النطاق الجغرافي الذي دارت حوله دراستي وهي المكتبة العمومیة موالي 

  .ي مستغانم یسحمبل

 حدود البشریة:  

وهم  ،تالمیذ وطلبة جامعیین والباحثین وتتمثل في اختیارهاتتمثل في عینة الدراسة التي تم 

  .المكتبة العمومیة لوالیة مستغانممن رواد هذه 

 حدود الزمانیة: 

 واختیارهذه الدراسة بدایة من تحدید الموضوع ومجال المكاني  استغرقتههو الوقت الذي  

 بیاناستوشروع في تطبیق  االستبیانومتمثلة في  البیاناتالعینة واألدوات المناسبة لجمع 

طیلة السداسي الثاني لسنة  استغرقمیدانیا على القراء ثم تفریغ البیانات والقیام بتحلیلها وقد 

  .لمدة ثالثة أشهر تقریبا  2018

  : مجتمع وعینة البحث

 العینة المتمثلة لمجتمع المبحوث من أصعب األمور التي تواجه القراء اختیاریعتبر 

القراء في  استهدفتوالباحثین حیث یشرط فیها أن تمثل كل الحاالت المجتمع وهذه الدراسة 

العینة تلقائیة أي دون  اختیارقارئ ونظرا لعدد كبیر فقد تم  60المكتبة العمومیة وعددهم 

  .المتواجدین في المكتبة العمومیة تلقائیا على القراء استبیانترتیب وقمنا بتوزیع 
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  :ع البیاناتجم أدوات ـ 9

أي بحث البد أن تتوفر لدیه وسائل وأدوات بحث مناسبة من أجل الحصول على  فالنجاح

 االستبیاناعتمدنا في هذه الدراسة على  ولهذاالمعلومات والبیانات حول مشكلة الدراسة 

  :والمالحظة في جمع البیانات

البحث العلمي ومصدر داة من أهم األدوات الرئیسیة التي تستعمل في هي أ :مالحظةال

تعتمد أساسا على ، أساسي للحصول على البیانات والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة

  1.وأحداث عه وتلمسه من وقائحواس الباحث وقدرته الفائقة على ترجمة ما الح

البحث على المالحظة البسیطة حیث الحظنا من خالل الدراسة  هذاوقد اعتمدنا في  

  .احتیاجاتها الوثائقیة للمستفیدینالمیدانیة أن المكتبة العمومیة تلبي 

هو أداة یتكون من مجموعة من األسئلة توجه أو ترسل أو تسلم إلى األشخاص  :االستبیان

 عادتهاوإ الواردة به بتسجیل إجاباتهم عن األسئلة  الیقومو الذین تم اختیارهم لموضوع الدراسة 

  2.بعد ذلك للباحث

تتوافق مع إشكالیات وفرضیات الدراسة مع مراعاة أن تكون  استبیانوقد قمنا بإعداد استمارة  

 االستبیانالذي دفعنا إلى تحریر استمارة  ، الشيءاألسئلة بسیطة وواضحة وعیر معقدة

ثم  ،المدروسة مع األسئلة المطروحةدى إمكانیة تجاوب الفئة التجریبیة أوال للتعرف على م

                                                             
  .120ص . 11ع . 1999، اإلنسانیةمجلة العلوم . المالحظة والمقابلة في البحث السوسیولوجي. سعد، بشاینة  1
  .108ص . 2003دار المصریة اللبنانیة، : القاھرة. عبد الھادي، محمد فتحي، البحث ومناھجھ في علم المكتبات والمعلومات 2
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بعاداستخراج  ثم أعدنا النظر في بعض األسئلة من حیث طریقة ، السلبیات الموجودة به وإ

عداد االستبیان النهائي  الطرح والصیاغة أو الغموض الموجود به قمنا بعد ذلك بالتصحیح وإ

 لحتى یكون في متناو مع مراعاة البساطة والوضوح ناحیة األسلوب ومن ناحیة المضمون 

  : سؤال مقسم إلى أربعة محاور 13حیث یتكون من ، المستجوبین

  )تحدد الجنس والمستوى الدراسي =( بیانات شخصیة : األول المحور 

عراض الحدیثة المقدمة لمعرفة محتویات واأل) المستفید والتردد على المكتبة:(المحور الثاني

  .ومدى استخدامها من طرف المستفید ،في المكتبة

التي تلبیها المكتبة  االحتیاجاتلمعرفة )المستفید وحاجیاته من الكتب:(الثالث المحور

  .میة إلرضاء المستفیدین والباحثینالعمو 

تقدیمها للمكتبة  التي یجب االقتراحاتلمعرفة أهم )  واالقتراحات اآلراء:(المحور الرابع

  .وتحسین خدماتها

  :صعوبات الدراسة - 10

إن أي بحث ال یخلو من صعوبات تقف في وجه الباحث عند إعداده لبحثه وهو الموقف 

صادفناه في كثیر من األحیان أثناء إعداد مذكرتنا ومن بین الصعوبات التي واجهناها  الذي

  :یلي  ما

  الدقیقة  والبیاناتتمثلت الصعوبات في العراقیل التي واجهتنا في إیجاد المعلومات

  .والالزمة لمناقشة الموضوع بشكل متناسب وواضح 
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 تاإلضرابااألخیرة بسبب  إلى جانب ضیق الوقت والضغوطات الخاصة في الفترات 

  .الوطنیة والمحلیة 

  كثرة التكالیف وذلك من خالل قطع مسافات طویلة للوصول إلى المصادر والمراجع.  

 عتبر مشكل كبیر للطلبة الجامعییننقص التكوین في المنهجیة ت.  

  :ضبط المصطلحات - 11

اجتماعیة تعلیمیة فكریة  ،مؤسسة تربویة ثقافیة public libraires:المكتبات العمومیة 

لها من المیزانیة العامة لها تعمل على حفظ التراث الثقافي یتنشئها الدولة وتمو  ،تثقیفیة

المجتمع على اختالف  الفئاتفي كافة  والمواطنینلیكون في خدمة القراء , اإلنساني الفكري 

ى لسائل التي تعین عأعمارهم وثقافاتهم وتعتبر من أهم الو  اختالفمؤهالتهم العلمیة وعلى 

  1.والثقافة نشر المعرفة و االرتقاء بالمستوى الفن

هم أفراد المجتمع المكتبة أو غیرهم ممن یستفیدون بالفعل من خدمات  :المستفیدین - 

  2.المكتبات التي تقدمها المكتبة 

ده وتقضي له على مشكلة هي رغبة المستفید في الحصول على المعلومات تفی :االحتیاجات-

  3.واجهها 

                                                             
 Alkafi in library sceince Information= كتبات والمعلومات عربي ــ انجلیزيالكافي في مفاھیم علوم الم. خالد عبدهالصرایره،  1

conceptes arabic_english.238ص . م2010ھـ ـــ 1431دار كنوز المعرفة العلمیة، : عمان .  
  .34ص . 2005دار الكتاب الحدیث، : القاھرة. خدمات المعلومات في مراكز المعلومات. یوسف عبد المعطي، یاسر  2
  .487ص . 1984مكتبة غریب، : القاھرة. مقوماتھا وأشكالھاالمكتبات العامة  : حشمت ، قاسم  3



 

:ألولالفصل ا  
 المكتبات العمومیة

 وخدماتها
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 تمهید:

تعتبر المكتبة العمومیة المرآة العاكسة للنظرة الدیموقراطیة الحدیثة للمواطن باعتبار أن له 

الحق في تثقیف نفسه في جمیع مراحل حیاته بغض النظر عن الزمان والمكان لذلك توصف 

بأنها جامعة الشعب تهدف إلى جمع مصادر المعلومات بأشكالها وبطرقها المختلفة، شراء، 

إهداءـ، إیداع وتقدیمها لمجتمع المستفیدین بأیسر الطرق من خالل عدد من الخدمات، فهي 

تتطلب في هذه الدراسة مجاال یوضح فیه مفهومها وأهمیتها. وخدماتها وذلك ما ستتم 

 معالجته.
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  .ماهیة المكتبات العمومیة  1.1

  .تعریف المكتبة العمومیة 1.1.1

  :تعاریف عدة للمكتبة العمومیة أهمها كما یلي المكتباتجاء في مختلف أدبیات علم      

تقوم بإنشائها الدولة أو السلطات المحلیة، وتزودها  دیمقراطیةهي مؤسسة ثقافیة، شعبیة، 

والتثقیف الذاتي الحر واإلحاطة ،1بمختلف أنواع المعلومات التي تعین على كسب المعرفة

بالمعلومات الجاریة عامة أو خاصة وهي توجه خدماتها ومجموعاتها للمجتمع الذي تخدمه 

  .في منطقة معینة

ة تمول كلیا أو جزئیا من األموال بمكت: وي أیضا على أنهاوقد جاء تعریفها في قاموس البنها

وتطورات وتقدیم ذلك للمواطنین  أحداثالعامة المتعلقة بالمجتمع وما یجري في العالم من 

دون مقابل، بغض النظر عن الجنس واللون أو الدین أو المعتقدات أو السن أو المستوى 

  .2المهني

  :علوم المكتبات والمعلومات تعرفها على النحو التاليأما الموسوعة العربیة لمصطلحات 

أي مكتبة تقدم خدمات مكتبیة دون رسوم لجمیع المواطنین في حي معین أو منطقة معینة 

 استثناءوتساندها مخصصات مالیة حكومیة، ویمنح دخولها واستغالل مواردها بالمجان دون 
                                                             

إنجلیزي ــــ : الموسوعة العربیة لمصطلحات علم المكتبات والمعلومات والحاسبات. الشامي، أحمد محمد، السید حسب اهللا  1

  .18ص . 3، مج 2001المكتبة األكادیمیة، : القاهرة. عربي
  .19ص  .2008دار الصفاء للنشر والتوزیع، : عمان. األسس والعملیات: إدارة المكتبات. علیان، ربحي مصطفى  2
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ر من أهم الوسائل التي تساعد على ، فهي تعتب1وقد تشمل على قسم األطفال وآخر للشباب 

  .2نشر المعرفة واالرتقاء بمستوى الفن والثقافة

كما تعرف أیضا بأنها تلك المؤسسة الثقافیة واالجتماعیة التي توجد بها مصادر المعرفة 

  .3بكافة أشكالها وأنواعها وتیسیرها كي ینتفع بها الجمهور

لمنشأة من قبل سلطة محلیة تقدیم الموارد وتعرف أیضا أن المكتبة العمومیة هي المؤسسة ا

  .4والخدمات لكافة المقیمین في نطاق السلطة أو المنطقة

ومما سبق من التعاریف یمكننا أن نستخلص بأن المكتبة العمومیة مؤسسة ثقافیة،     

اجتماعیة، تعلیمیة، تثقیفیة تقد خدماتها بالمجان لمختلف شرائح المجتمع دون تمییز، ال من 

  .یة السن وال الجنس وال المكان وال من ناحیة المستوىناح

  

                                                             
العربیة للنشر : القاهرة. قاموس البنهاوي الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات. خلیفة، شعبان عبد العزیز  1

  .354ص . 1991والتوزیع، 
كنوز المعرفة العلمیة : عمان. في مفاهیم علم المكتبات والمعلومات عربي ـــ إنجلیزي: الكافي. الصرایرة، خالد عبده  2

  .238ص . 2012وزیع، للنشر والت
. 2009دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، : عمان .إدارة تنظیم مراكز المكتبات والمعلومات. ، وائل مختار إسماعیل 3

  .246ص 
    

  .18ص . 1990، ]ن. د: [القاهرة. تخطیط الخدمة المكتبیة العامة في محافظة الشرقیة. أحمد علي، محمد تاج  4
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  .أنواع المكتبات العمومیة 2.1.1

هناك أنواع عدیدة من المكتبات العمومیة تختلف وفقا لمحیطها ومنطقة تواجدها حتى تطال 

  :خدماتها جمیع فئات المجتمع وهذه األنواع هي

الكبرى أو مراكز الوالیات تأخذ هذه تتواجد على مستوى المدن : المكتبة المركزیة. أ 

المكتبات على عاتقها مهمة اإلدارة العامة واإلشراف الفني وتنظیم تبادل المجموعات 

  .والمعلومات تهتم بحفظ التراث الثقافي للمنطقة

توجد على مستوى المدن الصغرى التي تتواجد فیها وتشرف على : مكتبات المناطق. ب

  .عهاالمكتبات الفرعیة التي تتب

من وهي مكتبات صغیرة تقوم في األحیاء التي ترتادها أعداد كبیرة  :المكتبات الفرعیة. ج

   .1الناس ألغراض أخرى غیر القراءة مثل األحیاء التجاریة

تقوم أیضا على مستوى األحیاء وتوجه لألطفال بأعمارهم  :مكتبات عامة لألطفال. د

ووسائل اإلعالم والمعلومات المناسبة لهم،  المختلفة، فتضع تحت تصرفهم الكتب والمجالت

  .یعمل فیها مكتبیون تربویون یجتهدون لتنمیة میوالت األطفال الخارجیة

توجد في المناطق النائیة والقرى البعیدة ذات األعداد القلیلة من السكان،  :محطات الكتب

ي هذه األماكن ثنائي مكتب البرید أو دار البلدیة، تكون عبارة عن مجموعات كتب توضع ف

                                                             
  .99ص . 2001مطبعة جامعة منتوري، : قسنطینة. مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات. صوفي،  عبد اللطیف  1
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بإشراف المسؤولین عنها وتتزود بالكتب بصورة دوریة تؤدي وظائف المكتبة العمومیة 

  .البسیطة وهي إعارة الكتب للمطالعة الخارجیة

  :المكتبات المتنقلة

تقدم خدماتها بواسطة سیارات الكتب إلیصال الكتب للقراء في المناطق البعیدة كاألریاف 

النوع المغلق یحوي الكتب داخل السیارة واألحیاء في أطراف المدینة، ویوجد نوعین منها 

  .1وخارجها، أي فوق رفوف داخلیة وخارجیة لها أبواب

وتقسم المكتبات العامة على أساس الجمهور الذي یتردد علیها استنادا إلى الرصید المتوفر 

  :بها إلى ثالثة أنواع

  :المكتبات العمومیة كبیرة الحجم

  .المواطنین من مختلف األعمار والمستویات الثقافیةهي تلك التي تخدم مجموعة كبیرة من 

  :المكتبات العمومیة متوسطة الحجم

  .هي تلك التي تخدم مجموعة من المواطنین أقل نسبیا من مجتمع المكتبة العمومیة الكبیرة

  

  

                                                             
.100ص . االمرجع نفسه. مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات. صوفي،  عبد اللطیف 1  
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  :المكتبات العمومیة صغیرة الحجم

  .1حدودهي المكتبات التي تخدم مجتمعا محدودا فروادها قلیلون ودوامها مو 

  .أهمیة المكتبات العمومیة 3.1.1

  :في كونهاتتمثل أهمیة المكتبات العمومیة : أهمیة المكتبات العمومیة 

  تعمل على نشر الثقافة العامة والمعنیة دیمقراطیةمؤسسة ثقافیة شعبیة. 

 تنمیة قدرات أبناء المجتمع ومشاركتهم االیجابیة في ثقافة العصر. 

  تخدم جمیع شرائح المجتمع دون استثناء وتضطلع بأدوار مختلفة في التعلیم المستمر

 .2للوطن والمجتمع االنتماءبثقافة الفرد وتعمیق  االرتقاءالذاتي وتعلیم الكبار بهدف 

  تأدیة عامة تتماشى مع االحتیاجات الوثائقیة مع احترام جمیع األساسیات من تتضمن

 .والمجانيحق االطالع المباشر 

  إتاحة جمیع المصادر المتوفرة بها مجانا لجمیع من یرغبون في اإلطالع على هذه

أو أي تدخل من السلطات . المصادر ، دون أن یعترضهم في تحقیق ذلك أي حواجز مادیة

 .3السیاسیة أو الدینیة

                                                             
مؤسسة الوراق، : عمان. المعلوماتاإلجراءات الفنیة  في المكتبات ومراكز . عبد اهللا ، حسن صالح ، الورغي، إبراهیم  1

  .21ص . 1999
  .136ص . 2006مؤسسة الوراق، : عمان. الوطنیة: المكتبات النوعیة. علیوي، محمد عودة، الزم المالكي، مجبل 2

 3Bisbrouck , Marie - fronjoise- la veile : construire- equipe : moniteur, 1984. P27.  
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 المساعدة على قضاء وقت الفراغ بشكل أنفع وأكثر فعالیة للفرد والمجتمع  إذ تهدف 

لى  لى تغذیة الهوایات الصالحة وإ المكتبات العمومیة إلبراز القیم العلیا في قراءات جدیة وإ

 .ارتفاع ثقافة المجتمع

 عداد القراء بذلك للحیاة التعاونیة . جعل المكتبة أداة للتوعیة والتطویر الثقافي والروحي وإ

 .الدیمقراطيبالمجتمع 

  .مباني وتجهیزات المكتبة العمومیة 2.1

  .مباني المكتبات العمومیة: 1.2.1

تلعب طبیعة البیئة ومستواها الثقافي واالقتصادي والعمراني دورا مهما في تحدید مسافة     

المكتبة وتأثیثها، ولكن هناك شروط تقف على ضرورة مراعاتها عند تصمیم المكتبات 

  :وتأثیثها بعملیاتها

  :الموقع

  معروف للجمیع ویسهل للناس الوصول إلیه یجب أن تكون المكتبة في موقع متوسط

 .دون مشقة

 أن یتوفر فیه الهدوء واإلضاءة الجیدة. 

  :المساحة 

  :قبل تحدید المساحة یجب أوال أن نأخذ في اعتبارنا العوامل اآلتیة

 هل توجد مكتبات أخرى في المنطقة؟  .1
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 .1عدد المتعلمین ونسبتهم إلى األمیین في المكتبة  .2

 :السابقة على األسس التالیة االعتباراتلحاجة الساكن في ضوء حالة المساكن تبعا  .3

  من السكان 1000متر مربع لكل  25حوالي. 

  من السكان 100مقاعد لكل  3مقعدا إلى  1.5من. 

  من السكان 1000كتاب لكل  300كتاب إلى  150من. 

ویمكن تعدیلها رة االلتزام بها غیر أن هذه النسبة بالرغم من أهمیتها ال یشترط بالضرو     

  . نها تعطینا صورة واضحةأل فعليلإلمكانیات العالیة لكل مجتمع  طبقا

ونشاطاتها  ویجب أن تضم المكتبة العمومیة المرافق الحیویة األساسیة لعمل المكتبة   

  :وخدماتها فهناك الحاجة إلى

یكون اختیارها وتصمیمها بما یتناسب مع حجم المكتبة وحاجات  :قاعات المطالعة .1

 .المستفیدین وأعدادهم فضال عن توفیر مستلزمات الراحة والشروط الصعبة األخرى

 .مخازن الكتب والمواد المكتبیة األخرى .2

غرف للموظفین في المكتبة، وینبغي أن تكون مناسبة مع متطلبات أعمالهم وعالقة ذلك  .3

بطبیعة العمل في األقسام األخرى، فبعض هذه الغرف تحتاج لتكون متنقلة أو منعزلة، 

 .مباشر مع المستفیدین اتصالوبعضها اآلخر یحتاج إلى أن یكون على 

                                                             
. ه1432ــ ـ 2011دار المسیرة للنشر والتوزیع، : عمان. types of libraries =أنواع المكتبات . المدادحة، أحمد نافع  1

  .55ص 
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عروض األفالم الثقافیة والعلمیة أخرى إضافیة لخدماتها وبرامجها مثل  قاعات .4

ضافة إلى قاعة األجهزة والمعدات كأجهزة النسخ والتصویر والتجلید  .والمحاضرات والندوات وإ

قاعات خاصة أخرى بخدمات األطفال، ویفضل أن تكون بالشكل والتنظیم والتأثیث  .5

 .1متوافق مع ذوق ورغبات وأعمار األطفال

 .تجهیزات المكتبات العمومیة 2.2.1

قبل تجهیز وتأثیث أي مكتبة مهما كان نوعها، فإنه ینبغي على مدیر المكتبة األخذ بعین    

االعتبار بعض المعطیات التي یعتبر تواجدها شیئ ال غنى عنه في التجهیز واألثاث المراد 

  :شراؤه وتتخلص هذه المعطیات في النقاط التالیة

تعني تجنب األثاث والتجهیزات الثابتة، وهذا من أجل القدرة على تحریكها بكل یسر  :المرونة

  .في المستقبل

  .اختیار التجهیزات واألثاث ذو القدرة على التحمل :الصمود

معرفة ما إذا كانت التجهیزات واألثاث المراد شراؤه یتالءم مع األثاث والتجهیزات  :المواءمة

 .2ا، وهل هناك إمكانیة على بقائه متاحا في المستقبلالموجودة في المكتبة سابق

                                                             
، ]ن . د]: [م.د. [المعیار العربي الموحد للمكتبات العامة. أحمد العربي ؛قموح، نجیة، الزاجي، سمیة، بوخالفة، خدیجة 1

   .48ص . 2013
متاح                                         ]. على الخط. [المكتبات العامة. منتدیات الیسر للمكتبات وتقنیات المعلومات 2

html://file/<:/users/<   
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  .تجنب األثاث الذي توجد به الزوایا الحادة أو الحواف الخشبیة :السالمة والثبات

  .سهولة تنظیف تنظیف وصیانة األثاث والتجهیزات

  .أن یكون األثاث مریحا

قدرته على ونجد أن غالبیة المكتبات تمیل إلى اقتناء األثاث المعدني وهذا راجع إلى     

ه رخیص الثمن، إذا ما قورن باألثاث  التحمل، وهذا ما یزید في عمره، وخاصیته الثانیة هو أنّ

 . 1الخشبي

وفیما یخص أنواع األثاث الذي یشمل علیه المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة فهو 

  :كالتالي

البد على المكتبات توفیر أثاث الخاص بالعاملین من أجل القیام باألعمال : أثاث العاملین

  .الروتینیة بشكل المطلوب

 45ـــ  22توفیر مكاتب تتمیز بإمكانیة التعدیل في ارتفاعها على األرض من : مكاتب العمال

  .بوصة 28ـــ  26بوصة، حیث ارتفاعها یتراوح بین 

بوصة وفي  30أقدام واالرتفاع  3أقدام وعرض  3ستحسن أن تكون من طول ی :المناضد

  .بوصة 26حالة مكتبات األطفال أن ال یزید االرتفاع عن 

                                                             
.116ص . 2005مؤسسة عبد المحسن القطان، : ، غزة دلیل المكتبات العامة ومكتبة األطفال. إتیم، محمود أحمد  1  
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یجب أن تكون مریحة وظهورها مستدیرة وقاعدتها مجوفة قلیال، وأال یزید ارتفاع  :المقاعد

  .بوصة 16بوصة واألطفال  18قاعدتها من األرض 

إذا اختیرت طریقة البطاقات لعمل الفهارس یمكن صنع أو شراء صنادیق  :صنادیق الفهرسة

  .بوصة 5*3أو  6*4جیدة تسمح بمقیاس 

حامالت المجالت، هو عبارة عن جانبین من الخشب أو الحدید یرتكز على قاعدة توضع 

وفي . أقدام 5أقدام، واالرتفاع  4، 3علیها المجالت للعرض ویتراوح هذا العرض ما بین 

نا الحاضر نظرا للتطور التكنولوجي ومواكبة العصر فأصبح استخدام الحاسوب الحاسوب وقت

ضروري في المكتبات في معظم أعمالها وتحرص المكتبات حالیا على تواجد عدد كافي من 

الحواسیب بما یتناسب المع حجم المكتبة وعدد المستفیدین منها، وذلك لتسهیل عملیة 

المعلومة، حیث یتوجه المستفید إلى جهاز الحاسوب بدال من الوصول إلى الكتاب أو إلى 

الفهارس الیدویة، ویضع اسم الكتاب أو المؤلف أو حتى اسم الموضوع، بحیث تظهر جمیع 

  .1النتائج المطابقة للبحث بأسماء الكتب وكافة المعلومات

یجب أن یكون كل جزء من المكتبة مضمورا بالضوء الطبیعي الكافي ویجب  :اإلضاءة

  .وصف المقاعد بحیث یكون ظهر القارئ موجها لمصدر الضوء

  .یجب أن یكون ترتیب األثاث بحیث یسیر مع المراقبة :المراقبة

                                                             
  .37ص . 2001الدار المصریة اللبنانیة، :  القاهرة .المكتبات العامة. عبد الهادي، محمد فتحي، جمعة، نبیلة خلیفة  1
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 وال سیما مكتبات القوى وأنمن المستحسن أن یتوفر البساطة في تأثیث المكتبات  :التنسیق

  .یكون الترتیب متوازن والذوق الجمیل ویجب أن یشیر القارئ باالرتیاح

وهذا حتى . ینبغي أن یتیح للمستفیدین القدرة على التعدیل في المقعد ومسند الظهر :المقاعد

  .1والتغیر في زاویة الظهر. یتمكن المستفیدین من تغیر مسند الظهر إلى األمام والخلق

  :تحدد أبعادها كالتالي THOMPOSONحسب ما ورد في تومبوس  :الرفوف

  .مم 255ـــ  230: ـــــ عمق الرف

  .أقدام 3مم ما یعادل 914مم ـــ 900: ـــــ طول الرف

  .مم بالنسبة للكتب كبیرة الحجم400مم ــــ 300: ـــــ ارتفاع الرف

  .الخ...عربات النقل. األدراج. كما یوجد أیضا الفهارس

التجهیزات التي أضحت التطورات التكنولوجیة واستخدمها في المكتبات الرئیسیة للمطالعة أما 

  .2العمومیة، تفرض إجباریة توفیر أنواع شتى في المعدات اإللكترونیة

المواد السمعیة البصریة كالمسجالت الكاست  وتجهیزاتكالحواسب وأیضا الهاتف والفاكس، 

  .الصوتیة، أجهزة عرض الشرائح

                                                             
  .67ص . المرجع السابق. عبد الهادي، محمد فتحي، نبیلة، خلیفة جمعة 1

. 117أتیم، محمود أحمد ، المرجع السابق، ص   2  
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  .أقسام المكتبات العمومیة 3.2.1

  .یكلف هذا القسم عدة مهام أهمها  :قسم معالجة الرصید الوثائقي

 ضمان مسار منذ استالمها إلى غایة وضعها تحت تصرف القارئ. 

 معالجة الرصید الوثائقي والمحافظة علیه عن طریق الترمیم والحفظ والتجلید. 

 تسییر عملیة اقتناء الوثائق. 

  اإلمكانیات واالقتناء بالتنسیق مع قسم خدمة المستعلمیندراسة. 

 1ضمان معالجة الكتاب قبل تداوله من الجرد والفهرسة. 

  :یكلف القسم بمهامها التالیة: قسم خدمة المستعلمین

 ضمان خدمات مكتبات المتعلق باإلعالم اآللي والتوجیه لفائدة المنخرطین. 

  طبیعة الوثائق المطلوبةإعداد اإلحصائیات لتقییم المقروئیة و. 

  للوثائق والوسائل المادیة التي تستهل أنشطتهموضع تحت التصرف المستعملین. 

 القیام بتبادل الوثائق والمعلومات العلمیة والتقنیة مع المؤسسات الوطنیة واألجنبیة. 

 تنظیم أنشطة المكتبات المتنقلة. 

  .یكلف بعدة مهام أهمها: قسم اإلدارة والوسائل

 مخطط تسییر المستخدمین وتسییره إعداد. 

                                                             
كلیة علوم إنسانیة : جامعة وهران. أطروحة دكتوراه. العمومیة في الجزائر جودة خدمات المكتبات. ویة، یمینةابن ح  1

سالمیة   .132ص . 2006قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقیة، : وإ
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 صیانة البنایة والتجهیزات. 

  السهر على أمن البنایة والمستخدمین والرصید الوثائقي والممتلكات المنقولة

 .والمستعملین

 توظیف مستخدمي المكتبات تنفیذ میزانیات تسییرها وتجهیزها. 

  .1مان اقتنائهاتحدید احتیاجات المكتبات وملحقاتها من أثاث ومعدات ولوازم وض

  .خدمات المكتبات العامة 3.1

  :خدمة اإلعارة الداخلیة والخارجیة 1.3.1

یقصد بها إتاحة المواد لإلطالع الداخلي في المكتبة، سواء كانت لغیر  :اإلعارة الداخلیة

الراغبین في استعارة تلك المواد خارجیا، أم للقیود التي تفرضها المكتبات على بعض مصادر 

  .المعلومات التي تمنع إعارتها خارجیا

إلجراءات  ویرى البعض أن اإلعارة الداخلیة ال تمثل خدمة إعارة حقیقة لكونها ال تخضع

 التسجیل لدى موظفي اإلعارة، فهي عملیة اطالع تتم دون الرجوع إلى موظفي قسم اإلعارة

ولتقدیم هذه الخدمة البد أن یتوافر في المكتبة المكان المالئم والمریح الستخدام المستفیدین 

ن والمتفق مع المعاییر المحددة بهذا الشأن، وهناك العدید من الظروف التي قد تحول دو 

                                                             
. 133ص . نفس المرجع. جودة خدمات المكتبات العمومیة في الجزائر. بن حاویة، یمینة 1  
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ألسباب مختلفة منها ما یتعلق بالمكان أو  ،1اطالع المستفید داخلیا على المعلومات إمكانیة

الزمان، وفیها ما یتعلق باحتیاجات المستفیدین أنفسهم من المعلومات، أو ألسباب بیئیة 

  :تتعلق ببعض العوائق االجتماعیة أو الصحیة

  : أسباب مكانیة. أ

وعدم اتفاقه مع المعاییر، وعدم استیعابه عدم مالءمة المكان من حیث ضیق الحیز،     

  .لعدد المستفیدین

  .الضوضاء وعدم مراعاة الهدوء من قبل العاملین أو المستفیدین

  :أسباب زمنیة. ب

   .محدودیة وقت فتح المكتبة أبوابها 

  .2عدم توافق دوام المكتبة مع وقت فراغ المستفید

  

  

                                                             
ص . 2012دار المصریة اللبنانیة، : القاهرة. 3ط. البیئة االلكترونیةخدمات المعلومات في ظل . مفلح، فاتن سعیدبل  1

40.  
ص . 1993الدار المصریة، : القاهرة. واألنشطة. األسس والخدمات: المكتبات المدرسیة والعامة. العلي، أحمد عبداهللا  2

88.  
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  :أسباب متعلقة باحتیاجات المستفیدین من المعلومات. ج

الحاجة إلى االطالع على عدد كبیر من مصادر المعلومات بشكل یتطلب وقتا طویال     

  .من ناحیة، ویفوق القدر الممكن استنساخه في المكتبة من ناحیة أخرى

لتدریس مقررات الحاجة إلى استخدام مصادر المعلومات لوقت طویل إما إلعداد بحوث أو 

  .دراسیة أو ما سوى ذلك

  :أسباب متعلقة بالمستفیدین. د

  .الظروف الصحیة أو العمریة لبعض فئات المستفیدین، التي تحول دون ارتیادهم للمكتبة

  .رغبة بعض المستفیدین في االطالع على مصادر المعلومات في منزله أو المكتبة

الداخلیة للمواد فقط ولكنها  اإلعارةعادة بإتاحة ونظرا لما سبق فإن المكتبات ال تكتفي     

تتیح أیضا خدمة اإلعارة الخارجیة لمصادر المعلومات، وذلك بغرض تحقیق أكبر قدر من 

  .االستفادة من المواد

  :اإلعارة الخارجیة:ثانیا

استخدام مصادر المعلومات خارج المكتبة وفقا لضوابط  إلتاحةهي اإلجراءات المتبعة     

المسموح بها، وعدد المواد  اإلعارةمعینة تضعها المكتبة، ویتعلق بعض تلك الضوابط بفترة 



المكتبات العمومیة وخدماتھا                :                                             الفصل األول  
 

44 
 

المسموح بإعارتها والتي یتم تحدیدها تبعا لفئات المستفیدین، كذلك المواد التي ال یسمح 

  . 1أو فقدانها إتالفهاأخیر مصادر المعلومات أو التي تتخذ في حالة ت واإلجراءاتبإعارتها، 

  .الخدمة المرجعیة 2.3.1

یقدم مكتبي المراجع هذه الخدمة سواء من خالل المراجع المتاحة في شكل تقلیدي أو من 

خالل قواعد البیانات المتاحة من شكل آلي، ویستعین أخصائي المراجع بالمصادر المرجعیة 

وبیبلیوجرافیات وأدلة وكتب تراجم، ومختصرات، حقائق شافات المختلفة من قوامیس وك

عن أسئلة المستفیدین، التي قد تكون  لإلجابةوموجزات إرشادیة، وما سوى ذلك من مواد 

بإحالة  اإلجابةأسئلة تتطلب إجابة بمعلومة محددة من خالل نظم استرجاع الحقائق، أو 

إلى تزوید المستفید بقائمة المستفید إلى مصدر معلومات معین، وربما یتجاوز ذلك 

بیبلیوغرافیة بمصادر المعلومات التي تقدم اإلجابة عن تساؤل المستفید، وذلك من خالل 

  .2الفكري اإلنتاجبحث 

  

                                                             
مكتبة مدارس : الخدمات في المكتبات الجامعیة بین النظم اآللیة والتقلیدیة. بوشارب، عبد الرحیم، بقرار، بالل  1 

  .14ص . 2011قسنطینة، : رسالة ماجستیر.الدكتوراه بجامعة سطیف نموذجا 
، مذكرة ماجستیرـــ ]على الخط[ وتحدیات الواقعالمكتبات العامة في الجزائر بین النظریة العلمیة . ، سمیةالنزاحي 2

تم ( facctory.com  http:// wwwpdfالرابطمتاح على  .35ص  ،2006ــــ  2005جامعة قسنطینة، : قسنطینة

 ).2018مارس 2: االطالع
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  :الخطوات اآلتیة بإتباعوتتم عملیة استرجاع المعلومات 

شكل  یقوم المستفید بتحدید احتیاجاته من المعلومات وصیاغتها في :صیاغة االستفسار  .1

 .استفسار یوجهه إلى أخصائي المعلومات

یتم ذلك إما بالزیارة الشخصیة للمكتبة، أو عن طریق الهاتف، أو  :تقدیم االستفسار .2

البرید، أو البرید االلكتروني، أو عبر الفاكس، ویفضل أن یتم توجیه السؤال من خالل 

 ".المقابلة المرجعیة" الزیارة الشخصیة لیتم إجراء ما یطلق علیه 

لقاء بین أخصائي المعلومات والمستفید، یتم من خالله تحدید  :المقابلة المرجعیة .3

االستفسار بصورة أكثر دقة، والتعرف على الحدود الموضوعیة والزمنیة، واللغویة 

 .والشكلیة، والجغرافیة، والكمیة التي یحتاج إلیها المستفیدین

إجراء تعدیالت على الصیغة األولى لالستفسار التي حددها  :إعادة صیاغة استفسار .4

والوصول إلى صیغة استفسار تعبر بدقة . المستفید قبل لقائه بأخصائي المعلومات

 .1ووضوح عن احتیاجات المستفید من المعلومات

یقوم أخصائي المعلومات باختیار المصادر التي یمكنه االعتماد  :تحدید معیار البحث  .5

بیة احتیاجات المستفید، اعتمادا على معرفته بالتغطیة الموضوعیة، والزمانیة علیها لتل

والجغرافیة، واللغویة والنوعیة لكل مصدر من مصادر المعلومات المتاحة لدیه، كما یحدد 

                                                             
.37المرجع نفسه ص . النزاحي، سمیة  1  
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ما إذا كان سیعتمد على مصادر المعلومات التقلیدیة المطبوعة، أم مصادر المعلومات 

 .االلكترونیة

تتم ترجمة االستفسار إلى المصطلحات ومداخل بحث  :البحث ةإستراتجیوضع   .6

الستخدامها في استرجاع المعلومات، ویتم في هذه الخطوة تحدید عالقة المصطلحات 

 .ببعضها البعض

المالئمة المناسبة، ویستخدم في ذلك یبدأ البحث في مرصد البیانات  :إجراء البحث .7

 .البحث إستراتجیةوضع المصطلحات والمداخل التي تم تحدیدها عند 

استعراض نتائج البحث یتم عرض نتیجة البحث بصورة أولیة وقد یقوم الباحث بتعدیل  .8

 .1البحث للحصول على نتائج أفضل إستراتجیة

تقدم النتیجة للباحث في الشكل المطلوب أو المتاح سواء مطبوعا أو : البحثتقدیم نتیجة  .9

تقدیم النتیجة وفقا لحاجة المستفید من على وسیط الكتروني، كما ینبغي أن یتم 

المعلومات التي تم تحدیدها مسبقا، فقد یكتفي بتقدیم بیانات ببلیوجرافیة، وقد تصحبها 

 .مستخلصات أو شروح

الجهد والوقت المطلوب لإلجابة عن كل استفسار حسب تعقید السؤال نفسه، وعدد ویختلف 

في الوقت نفسه، وقد یستغرق البحث عن  جابةاإلالمراجع المطلوبة لإلجابة عنه، فقد تأتي 
                                                             

المكتبات " المؤتمر األول تحت شعار أعمال . الخدمات التعاونیة بین المكتبات الجامعیة. النسر، عبد الفضیل  1

متاح على . [الخرطوم. 1998أكتوبر  18ـــــ 17قاعة المنعقدة یومي ". السودانیة وتحدیات القرن الحادي والعشرین

  .01/02/2018تم اطالع یوم Woikoto.al. nz/lgi_ bin/ Sali/ library/ . Comhttp://puka .]الخط
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اإلجابة أیاما، وقد یتم ذلك باستخدام المراجع التقلیدیة، أو عن طریق البحث المباشر في 

  :ویتمیز البحث المباشر في قواعد البیانات باآلتي. قواعد البیانات 

 .السهولة الشدیدة في البحث  .1

 .سهولة معالجة األسئلة .2

 .شمولیة التغطیة .3

 .استخدام أسالیب متعددة لمعالجة البیانات غیر متاحة یدجویا إتاحة .4

 .1طباعة نتائج البحث مما یوفر جهود نسخها إمكانیة .5

  :خدمة تدریب المستفیدین 3.3.1

لعل أبرز الخدمات التي بدأت تحظى باهتمام كبیر لدى المكتبات وهي خدمة تدریب     

هذه المكتبات ر والخدمات المختلفة التي تقدمها المستفیدین على كیفیة استخدام أهم المصاد

ولهذا فإن تدریب المستفیدین على كیفیة االستخدام یعتبر قضیة للطرفین . والمراكز لهم

لیس لدیهم فكرة  خاصة الذینوالسبب هو توافد هذا األخیر على المكتبة " المكتبة والمستفید"

كافیة عن مصادر هذه المكتبة، خدماتها، إلى جانب االنفجار المعرفي في معظم الحقول 

والموضوعات وما خلفه من صعوبات ومشكالت في عملیة البحث عن المعلومات 

 .واسترجاعها

 
                                                             

  .مرجع نفسه.  الخدمات التعاونیة بین المكتبات الجامعیة. نسر، عبد الفضیلال 1
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  :خالصة

من خالل دراستنا للمكتبة العمومیة ودورها في تلبیة احتیاجات المستفیدین والتعریفات      

المذكورة سابقا، تبین لنا أن المكتبة العمومیة تمثل إحدى أهم المؤسسات التعلیمیة والتثقیفیة 

في المجتمع التي تسعى إلى إرضاء مستفیدیها بشتى الطرق، وخاصة أن كل شرائح المجتمع 

مستفیدوها من الطفل إلى المسن، وبكل المستویات المعیشیة والثقافیة والعلمیة إذ یتوجب هم 

  .علیها تلبیة احتیاجاتهم الفكریة والبحثیة والعلمیة

  



 

:لثانيالفصل ا  
احتیاجات المستفیدین 
 من المكتبة العمومیة
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  :تمهید

یعتبر المستفید عنصر أساسي في المكتبة أیا كان نوعها، هذه األخیرة التي تقوم بتلبیة     

احتیاجات المستفیدین من أجل تثقیفه وتوعیته، حیث أنها تقدم للمستفید عدة متطلبات 

وحاجیات متنوعة وأنماط مختلفة لالستفادة أكثر والحصول على المعلومة الالزمة الموجودة 

  .العمومیة، وهذا الفصل یتحدث عن االحتیاجات الموجودة في المكتبة وأنواعهافي المكتبة 
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  :ماهیة احتیاجات المستفیدین. 1.2 

  :تعریف المستفیدین 1.1.2

ه أما الناحیة  .1المستعمل أو المستخدم" :یمكن تعریف المستفید من الناحیة اللغویة على أنّ

الفرد الذي یشتغل " االصطالحیة فیعرفه معجم العرب مصطلحات مكتبات والمعلومات بأنه 

  .2"وجهاز، أو یستخدم الوسیلة من الوسائل أو یستفید من خدمة معینة كمن یستعمل المكتبة

على أن المستفید هو الذي " "AMMEl ."وتعرفه المجموعة السنویة للمعلومات والتكنولوجیا 

  ".إیجاد حل لهذا النقصك نقصا في معرفته للعالم ویحاول یدر 

عبارة عن نظام سیكولوجیة محدد بالسن والجنس والمحیط یندمج في    werzigویعرفه

مجموعة من األنظمة المقننة وفق مقاییس اللسانیات السیاسیة واالقتصادیة، أن یتأثر سلوكه 

 ".ي ینتمي إلیهابطریق مباشر أو غیر مباشر بنظام المؤسسة الت

 

 

  

                                                             
  .1248ص ]. ت. د[األدب، دار : بیروت. قاموس فرنسي ــــ عربي .المنهل، إدریس سهیل1
دار المریخ، : الریاض .المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات. الشامي، أحمد محمد، حسب اهللا، السید 2

   .1167ص . 1988
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  .أنواع المستفیدین 2.1.2

هناك أنواع من مستفیدي المعلومة العلمیة والتقنیة یصنفون حسب معاییر معینة ألن     

سلوك مستفید المعلومة العلمیة والتقنیة یكون حسب طبیعة النشاط الذي یقوم به، والذي من 

  .أساسها یصنف المستفیدون عدیدةأجله یبحث عن المعلومة لذلك، فإن المعاییر التي على 

إذ أوضحت دراسات المستفیدین حول مالحظة السلوكات االنفعالیة واالجتماعیة للمستفیدین 

  :في جماعات صغیرة إنما تصنف حسب ثالثة جماعات هي

رشاداتهو الذي یطلب اقتراحات وتوجیهات  :المستفید الحیادي أو البسیط بحیث یكون  وإ

  .الوسیط الذي یقضي أكثر وقت في البحث واالستقصاء عن مكان المعلومة

 كون راض ویتعاون مع المختص، ولدیههو المستفید الذي ی :المستفید االیجابي أو المتمرس

  .معرفة وخبرة بالبحث عن العلمیة والتقنیة، وال یطلب إال مساعدة قلیلة

ستفید الذي یكون غیر راض، ویبدي عداءا وهو هو الم :المستفید السلبي أو العرضي

شخص  صعب یطلب مساعدة دائمة الستعمال النظام، ولدیه مشاكل في البحث عن 

المعلومة، ویخلق مشاكل داخل نظام المعلومات خاصة سلوكه عند استخدام النظام أو 
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التي وسائل البحث الحدیثة، أو حتى باتصاله بالمختصین في المعلومات بسبب المشاكل 

  .   1یواجهها، لذلك، فهو ینمي سلوكا عدوانیا

  .كما یمكن تصنیف مجتمع المستفیدین في نظام المعلومات من جهة أخرى إلى أنواع

  : أنواع المستفیدین

  .النهائي هو الشخص الذي یستعمل المعلومة ویستغلها فعال :المستفید الحالي) 1

یعلم أین یجد المعلومة وتكون لدیه الحقیقي هو الشخصي الذي : المستفید الفعلي) 2

  .2الفرصة الستعمالها ویستعملها فعال

  . من المكتبة العمومیة فئات المستفیدینتحدید   

  هناك تعدد في أنواع المستفیدین من المعلومات العلمیة والتقنیة في المؤسسات الوثائقیة التي 

  

  

                                                             
دار الصفاء للنشر والتوزیع، : عمان. 2ط. خدمات المستفیدین من المكتبات ومراكز المعلومات. النوایسة، غالب عوض  1

  .183،  177ص  .2002
. دكتوراه علوم. التكوین الوثائقي لدى مستفیدي المكتبة المركزیة بجامعة منتوري قسنطینة. ، صبرینةمقناني  2

  .34ص ]. ت. د: [جامعة منتوري قسنطینة. قسنطینة
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التي تخدم مجاالها، وبذلك یمكن تقوم بدورها بتلبیة حاجیات المستفیدین من المعلومات 

  :1تحدید فئات المستفیدین على النحو التالي

  :المستفیدین من المكتبات المدرسیة

سنة باإلضافة إلى تعدد  18ــــ  5هم عبارة عن طلبة وطالبات والذین ال یقل أعمارهم من 

  .روضة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي: المراحل الدراسیة

  :الجامعیة المستفیدین من المكتبات

سنة في المتوسط  24ــــ  18هم عبارة عن طلبة وطالبات والذین یتراوح أعمارهم من 

  .داریین التابعین لتخصص الكلیات والمعاهدهیئة التدریس والباحثین وكذا اإلباإلضافة إلى 

  :المستفیدین من المكتبات المتخصصة

أو مراكز المعلومات هذا النوع من المستفیدین نجد هم في المكتبات المتخصصة 

المتخصصة أي التابعة لمؤسسة ما، هذا النوع من المؤسسات الوثائقیة تهتم بشكل كبیر في 

تلبیة احتیاجاتهم المتخصصة في مجال ما وذلك حسب المؤسسة لها مما یساعدهم في 

  .استرجاع المعلومات المراد الوصول إلیها بدقة ونوعیة 

                                                             
 بین المكتبیین من كتاب الشراكة. المستفیدون وخدمات المعلومات عن بعد. بوعافیة، السعید، بوشارب، الزهر بولوداني  1

. د. [بالتعاون مع األرشیف الوطني الجزائري) اعلم( االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 17وقائع المؤتمر  :واألرشیفیین

  .285ص . 2007الدار المصریة اللبنانیة، ]: م



احتیاجات المستفیدین في المكتبات العمومیة:                                     الفصل الثاني  
 

55 
 

  :الوطنیةالمستفیدین من المكتبات العامة و 

هذا النوع من المستفیدین من المكتبات العامة أو الوطنیة عبارة عن أفراد المجتمع على 

  .اختالف الثقافات والموضوعات والوظائف، وكذلك األعمال واألعمار

من خالل ما سبق نجد أن هناك فئات أخرى من المستفیدین من المعلومات العلمیة والتقنیة 

  :نذكر منها

  1:سم لفئات المستفیدین من المعلومة التقنیة إلىتقسیم حشمت قا

  :تتسم حاجاتهم إلى المعلومات بما یلي: الباحثون العلمیون

الفكري البحث عن المعلومة بطریقة شاملة ومكثفة لتجنب  اإلنتاجاالعتماد المكثف على 

  .التكرار

  .االهتمام بالجوانب النظریة ومصادر المعلومات األولیة

  .الفكري باإلنتاجلى وسائل التعریف اعتماد المكتب ع

  .الفكري اإلنتاجتصفح 

  .الحرص على المالحظة المستقرة

  .االهتمام بمجال التخصص فضال عن المجاالت األخرى

                                                             
  .25ص . 1987دار غریب، :  القاهرة. مقومات وأشكالها: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم  1
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. السلع والخدمات إلنتاجیعملون في حدود زمنیة ضیقة یستهلكون المعلومة : المهنیون

  :حاجاتهم إلى المعلومة تتسم بما یلي

  .الفكري اإلنتاجیبحثون عن المعلومة الدقیقة دون المرور بوسائل 

  .یؤكدون على السرعة في الحصول على المعلومة

یستخدمون المعلومة ألغراض التخطیط واتخاذ القرارات، تتسم حاجاتهم بما : رجال اإلدارة

  :یلي

  .تي تم تقییمهااالعتماد المكثف على الحقائق والبیانات المجمعة من مصادرة التكلفة وال

  .اإلجابةاالكتفاء بما هو دون الشمول، فالمهم هو الحصول على 

  .االعتماد على المصادر المحلیة للمؤسسة

فهو المواطن باختصار حاجاته إلى : ویشمل مختلف شرائح المجتمع :الجمهور العام

  :المعلومة عامة وتمس كل المجاالت فهو بحاجة إلى

  .واجهة تحدیات الحیاةمعلومة اجتماعیة، حیاتیة لم

  .معلومة تربویة

  .معلومة ترفیهیة

  .معلومة طبیة
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  .1أربع فئات من المستفیدین من المعلومة العلمیة والتقنیة   werzigأما حسب تقسیم 

  .وهو الذي یستخدم ویستغل المعلومة لیجني فائدة یطمح إلیها :المستفید النهائي

وهو الذي یعرف أین توجد المعلومة فیبحث عنها باستخدام نظام  :المستفید النهائي الحقیقي

  .معلومات معین

وهو الشخص الذي یعرف أن توجد المعلومة، وكیف یبحث عنها  :المستفید المفترض

  .ویستغلها، ولكنه ال یطلبها وال یذهب إلى نظام المعلومات

ة ولكن ال یعرف أین هو الشخص الذي یحس بحاجة ماسة إلى المعلوم :المستفید المحتمل

 . یجدها

  :فیدین من المكتبات المتنقلةالمست

جمیع األفراد أو الجهات أو المؤسسات الذین : " یعرف مجتمع المستفیدین على أنه

ومن المعلوم أن هذا المجتمع ". ویستفیدون منها ألغراضهم المختلفةیستخدمون المكتبة 

لمجتمعات فإن حاجاتهم المعلوماتیة تختلف یختلف من مكتبة إلى أخرى، وأنه باختالف هذه ا

لذا على المكتبة ومراكز المعلومات أن تحدد مجتمع . أیضا وتتغیر من وقت آلخر

المستفیدین منها، وأن تتعرف علیه وعلى حاجاته المعلوماتیة، والتغیرات الحاصلة في المجال 

  .بدقة حتى تضمن نجاح عملیة تنمیة مصادر المعلومات فیها

                                                             
  .35ص . المرجع السابق. ، صبرینةمقناني  1
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إن الهدف من إنشاء المكتبات بصفة عامة هو خدمة المستفیدین المعتمدین منها، ویتم 

المستفیدین في مختلف األماكن، وفیما یلي  احتیاجاتاستخدام المكتبات المتنقلة لتلبیة 

ونوع التعلیم  أعمارهمنتعرف على فئات المستفیدین من حیث عدة متغیرات، من حیث 

ذا  أم ال وهذا من خالل مما سبق یعد أن  أخرىیستخدمون مكتبات  واكانومعدل االستخدام وإ

هناك فئات كثیرة ومتعددة من المستفیدین الستخدام المكتبات بحیث یتناول كل مستفید 

والمكتبة التي تناسبه على حسب المستوى الدراسي أو المهني أو الجغرافي والمكاني، لذا نجد 

  .1التي تلبي احتیاجاتهأن كل مستفید وله المصدر أو المكتبة 

  .من المكتبة العمومیة احتیاجات المستفیدین  2.2

  :تعریف احتیاجات المستفیدین 1.2.2

تعرف احتیاجات المستفیدین على أنها أیة حالة للفرد توجهه أو تكفیه إلى ممارسة عمل     

تمام عمله   .2معین وتحدد له مدى كفایة نشاطه وإ

هاما في تحدید نوعیة وعدد خدمات المستفیدین ونجاحها یشكل المستفیدون عامال     

وتطورها والتي تحدد من خالل االحتیاجات المعلوماتیة للمستفیدین، فالباحث العلمي على 

المواطن من الجمهور العام، وفي احتیاجات  سبیل المثال تختلف احتیاجاته المعلوماتیة عن

                                                             
واالجتماعیة بجامعة تبسة  اإلنسانیةمكتبة كلیة والعلوم : المستفیدین في المكتبات الجامعیةتكوین . غزال، عادل  1

  .04/2018/ 07تاریخ التصفح  .https://adelghezz. Wordpress.com:متاح على الرابط] على الخط. [نموذجا
  . 18ص ]. ت.د[مكتبة النهضة المصریة،  :القاهرة .التعلم ومقاییسه: النفسعلم  .ماكنول، روبرت جیبتش،أرن  2
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م الخدمات التي تستجیب الحتیاجات لمؤسسات المعلومات أن تعمل على تقدیهذا البد 

المستفیدین، فاحتیاجات المستفیدین على سبیل المثال في المكتبات العامة تتحدد في مصادر 

معلومات ثقافیة عامة أو ترفیهیة في الوقت الذي یطلب فیه المستفید من المكتبات 

كما المتخصصة أو مراكز المعلومات ذات طبیعة متخصصة في مجال موضوعي محدد، 

أن احتیاجات المستفیدین تشكل عامال ضاغطا على مؤسسات المعلومات في أن تعمل على 

تقدیم خدمات جدیدة تفرضها هذه االحتیاجات وبالتالي تؤدي هذه االحتیاجات إلى تطویر 

  .1خدمات المستفیدین

فاحتیاجات المستفیدین هي كل ما یرید الفرد الحصول علیه ألغراض وبصفة أخرى     

مل، الثقافة، أو الترفیه، وهذه االحتیاجات تختلف من فرد إلى آخر وقد حظیت احتیاجات الع

المستفیدین باهتمام القائمین على المكتبات وذلك بالتعرف على رغباته وتطلعاته ومواقفه إزاء 

  .المصادر المتاحة

ولكن لیس من السهل أن نتنبأ باحتیاجات المستفیدین نظرا الختالف طرق تفكیرهم في 

التعامل مع موضوع البحث العلمي ومع ذلك یجد توافق بین توقعات المستفیدین من ناحیة 

وبین ما تقدمه نظم المعلومات من جهة أخرى ومن أهم مالمح األجیال السابقة من نظم 

هذا التوافق في الماضي فقد أدى االهتمام المستمر  أمرالمعلومات، ومهما یكن من 

                                                             
. مصادر المعلومات وخدمات المستفیدین في المؤسسات المعلوماتیة. مجبل. حسین الوردي، زكي، الزم المالكي  1 

  .218ــــ  217ص . 2002مؤسسة الوراق، : عمان
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بعنصري المرونة والسهولة لتسییر تعامل المستفیدین مع نظم المعلومات المتاحة اآلن أصبح 

 .1بالمكان التنبؤ في ظل تزاید وتنوع عناصر مجتمع المستفیدین الصعوبةمن 

  .حتیاجات المستفیدینأنواع  ا 2.2.2

التعرف على احتیاجات المستفیدین في أي مؤسسة عنصرا أساسیا في تنظیم تعد عملیة     

دارتها من حیث عدد المستفیدین منها واهتماماتهم الموضوعیة  خدمات المعلومات بها وإ

  .وطبیعة نشاطهم ومؤهالتهم العلمیة

  :االحتیاجات الكامنة) 1

من المعلومات التي یحتاجها إن المكتبات الیوم لم تعطي اهتماما الحتیاجات الباحثین     

الباحث التي یطلبها ولم تعمل على توفیرها وتلبیتها مقارنة مع الطلبات المقدمة من طرف 

الباحثین التي تسهل التعرف علیها بشكل أیسر من التعرف على االحتیاجات ألن الباحث 

  .یطلب المكتبة كل ما یتصور بأن المكتبة قادرة على تقدیمه

  

  

  

                                                             
 أهمیة المكتبات الرقمیة في تنمیة ثقافة المستفیدین في مجال. خیفان صادق، عبد الرزاق، زبون، بشرى فاضل  1

  .69ص . 2007ع، . 18، مجلة علوم المستنصریة، المجلد المعلومات والمكتبات
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  :ت المعلنةاالحتیاجا) 2

 الساهر علیها مباشرة بإبالغهي التي یطلبها المستعمل فعال من المؤسسة وذلك     

ولعل الدقة في الطلب لها دور ) هاتف، مراسلة( أو بشكل غیر مباشر ) حضور شخصي(

  .أساسي في تلبیة احتیاجات المستعمل

إن الباحث عندما یشعر بأنه بحاجة إلى المعلومات فإنه یتوجه إلى المكتبة اللتماس ما     

هاتف أو بخطاب أو یلبي هذه الحاجة، لذلك یبلغ حاجته إلى أحد العاملین بها سواء كان 

بزیارة شخصیة وال شك أن لهذا االتصال بین الباحث والمكتبة أهمیة كبرى بالنسبة لعملیة 

  .1ماتاسترجاع المعلو 

من بین األهداف األساسیة التي تسعى لها الخدمة المرجعیة هي : احتیاجات مرجعیة) 3

ة من دعدمراكز المعلومات تشمل نوعیات مت االحتیاجات المرجعیة للقراء والمستفیدین ألن

أوعیة المعلومات كتقاریر البحوث وأعمال المؤتمرات فضال عن الكتب والدوریات من حیث 

  :كن أن تقسم أوعیة المعلومات إلى نوعیناالستخدام ویم

ــــ األوعیة التي وضعت لتستشار أو لیرجع إلیها بشأن معلومة معینة وهذه األخیرة تمثل  1

بان أوعیة المعلومات " المراجع واألوعیة المرجعیة التي یعرفها مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

رها، وغنما یرجع إلیها عند الحاجة  التي یصیغ محتویاتها ثم توضع لتقرأ من أولها آلخ
                                                             

رسالة دكتوراه في . الجزائریةسلوك الباحثین حیال المعلومات العلمیة والتقنیة داخل المكتبة الجامعیة . بطوش، كمال  1

   .101ص . 2003جامعة منتوري، : قسنطینة. علم المكتبات
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هذا النوع من  باإلعارةالستفادة معینة كالقوامیس، دوائر المعارف، األدلة ویسمح عادة 

  .1في القاعات المفتوحة للقراء والباحثیناألوعیة كما أنها توضع 

النفس، ــــ األوعیة التي وصفت لتقرأ بتتابع لغرض االستفادة من المعلومات والترویح عن  02

  .كالكتب والدوریات وهي عادة تعار إعارة خارجیة

ونالحظ من هذا أن الخدمة المرجعیة تهتم اهتماما مباشرا بالمستفید في حصوله على     

المعلومات التي هو بصدد الحاجة إلیها وهذا فضال عن وجود مجموعة واسعة ومتنوعة من 

ا وجود الخدمات المكتبیة أو قصورها وهي التي تثبت عنه... الكتب والدوریات والقوامیس

  .حیث أنها تجمع بین المكتبي والمستفید وجها لوجه وتعتمد على االستبیان المباشر بینهما

  : احتیاجات اإلحاطة الجاریة) 04

المستفیدین بصورة دوریة  إعالمتهدف خدمة اإلحاطة الجاریة بمراكز المعلومات إلى     

هتماماتهم الموضوعیة وتلبي احتیاجاتهم من المعلومات الحدیثة بالمواد الحدیثة التي تقابل ا

بأنها تضم استعراض الوثائق المتاحة حدیثا واختیار المواد المالئمة الحتیاجات الفرد " وتعرف

  .2"أو للجماعات محل االهتمام

                                                             
.22ص . 2008قسنطینة، . لیسانس علم المكتبات. احتیاجات المستفیدین على المعلومات. عموري، زهیة  1  
القاهرة . العربي للمعلوماتالبث : في معجم الخالدین وحدیث السهرة: المكتبات وبنوك المعلومات. الهجرسي، سعد محمد 2

  .42ص . 1986
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احتیاجات المستفیدین وتحدید مجاالتهم الموضوعیة بدقة واختیار المواد بمعنى التعرف على 

 اإلخطاربها بصفة دوریة ویمكن أن یتم هذا  إخبارهمالحدیثة التي تلبي اهتماماتهم ومن ثمة 

  .عن طریق نشرات دوریة أو االتصال بالمستفیدین بوسائل االتصال الممكنة

  :یة في المكتبات ومراكز المعلوماتوهناك طرق عدیدة لتقدیم خدمات إحاطة جار 

  وصحیفة المكتبة وهي من أكثر الطرق استخداما في  اإلعالمیةنشرة المعلومات أو النشرة

 .توصیل المعلومات لمجتمع المستفیدین وقد تصدر بشكل یومي أو أسبوعي أو شهري

 بالمصادر هي نشر دوریة منظمة أو غیر منظمة تضم قائمة : نشرة اإلضافات الجدیدة

 .والمواد التي وصلت حدیثا وخالل فترة زمنیة محددة

  بكل ما هو جدید بالمكتبة أو  إلعالمهماالتصال الهاتفي والزیارات الشخصیة للباحثین

 .مركز المعلومات

  والعرض لعرض الكتب والدوریات اإلعالناتلوحة. 

 1تنظیم المعارض والوثائق المختلفة. 

وتعتبر من أهم خدمات اإلحاطة الجاریة التي تهدف إلى  :ياحتیاجات البث االنتقائ) 05

ربط المستفید بآخر التطورات في مجال اهتماماته الموضوعیة التي یحددها بنفسه ویعد لها 

  .استخدام الجانب اآللي كضرورة لنجاحهابین الحین واآلخر ولعل أهم ما یمیز هذه الخدمة 

                                                             
المرجع  البث العربي للمعلومات: في معجم الخالدین وحدیث السهرة: المكتبات وبنوك المعلومات. الهجرسي، سعد محمد1

   .43نفسه، ص 
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  :وهناك أسلوبین للبث االنتقائي هما

في هذا األسلوب تعد خدمات المعلومات إذا كان عدد المستفیدین محدود : وب الیدوياألسل

  :وهناك عدة أسالیب تستخدم في إدخال خدمة البث االنتقائي للمعلومات وهي

  االعتماد على الذاكرة أي أن یقوم أخصائي المعلومات بإرسال الوثائق المستلمة حدیثا أو

اعتمادا بأن لها أهمیتها لذلك المستفید وهذا قد ینطبق على اإلشارة عنها إلى المستفید، 

 .منظمة صغیرة جدا

   مقارنة وصف الوثیقة واهتمامات المستفید اعتمادا على ترجمة هذه االهتمامات إلى أرقام

 .التصنیف أو مصطلحات تكشیفیة تستخدم بالمكتبة أو مراكز المعلومات

 حاطة الجاریة إلى شخص واحد في الهیئةمستخلصات منفردة تؤخذ من كثرة اإل إرسال. 

 بیبلیوغرافیة عنها إلى شخص واحد في الهیئة یعمل كوسیط  إشاراتالوثائق أو  إرسال

 .المعلومة إلى الشخص المناسب إیصالویتحمل مسؤولیة 

 نسخ إضافیة من الفهرسة إلى المستفید حسب تخصصهم إرسال. 

 إن أول نظام للبث االنتقائي للمعلومات على الحاسب اآللي استخدم في  :األسلوب اآللي

 .في بدایة الستینات" NASA" "ناسا"وكالة 

 وتتمثل متطلبات هذه الخدمة في ملفین أو حقلین في منتهى األهمیة وهما: 

 ملف أو حقل موضوعات اهتمام المستفید. 
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 1.ملف أو حقل المستفید 

اإلعارة هي العمل الملموس داخل المكتبات ، فجمیع اإلجراءات  :احتیاجات اإلعارة) 6

داخل المكتبات تهدف في النهایة إلى إحضار الكتاب للقارئ، وتعتبر اإلعارة من أهم 

الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات وأحد المؤشرات الهامة في فاعلیة 

معیار جید لقیاس مدى فاعلیة المكتبات وعالقتها المكتبات وعالقتها بمجتمع المستفیدین و 

بمجتمع المستفیدین ومعیار جید لقیاس مدى فاعلیة المكتبات في تقدیم خدماتها وتحقیق 

أهدافها، فعلى قدر زیادة حركة اإلعارة تكون قیمة المكتبة وفائدتها وعلیه فالبد أن توضع 

ب  وتحفظ للمكتبة ملكیتها لكتبها وتحدد النظم والقواعد التي تسیر للقارئ للحصول على الكتا

  .طبیعة العالقة بین القارئ  ومكتبة بمرونة ویسر

تعتبر الخدمة البیبلیوغرافیة من الخدمات المهمة جدا : احتیاجات الخدمة البیبلیوغرافیة) 07

قوائم بیبلیوغرافیة صغیرة أو كبیرة  بإعدادفي المكتبة بحیث یقوم قسم المراجع أو الفهارس  

  . متخصصة أو عامة بالمواد التي تتوفر علیها المكتبة

والبیبلیوغرافیات تعریفات ال حصر لها ومن أبسطها وأقدمها جمع المعلومات عن الكتب 

  .وغیرها من المصادر ووضعها وتنظیمها وفق قواعد معینة

                                                             
  .81ص . 2006دار أسامة ، : عمان. المرجع في علم المكتبات. فادي، عبد الحمید  1
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ت العلیا وتعد الخدمات البیبلیوغرافیة على درجة كبیرة من األهمیة وخاصة للباحثین وللدراسا

لهذا تعتبر الخدمة أساسیة وضروریة في المكتبات األكادیمیة والمتخصصة والوطنیة بسبب 

 . 1طبیعة جمهورها واحتیاجاتهم

الدوریات هي تلك المطبوعات التي تصدر على فترات : ـــ احتیاجات خدمات الدوریات 08

لعدید من الكتاب منظمة أو غیر منظمة ولها عنوان واحد متمیز ویشترك في تحریرها ا

ویقصد بها أن تصدر إلى ما ال نهایة، فللدوریات أهمیة كبیرة في مختلف أنواع المكتبات 

بصورة عامة وفي المكتبات بصورة خاصة وتمتاز الدوریات عن المواد المكتبیة األخرى 

  :خاصة المطبوعة منها كالكتب والدراسات بعدة ممیزات منها

 سرعة نشر المعلومات وحداثتها. 

 التنوع الموضوعي وتغطیة معظم جوانب المعرفة البشریة. 

  تكتب الدوریات عادة بأقالم متعددة وبالتالي وجهات نظر متعددة حتى ولو كانت تختص

 .بجانب دقیق من جوانب المعرفة

هناك مجموعة من الخدمات والموارد التي تقدمها االنترنت  :احتیاجات خدمة االنترنت) 09

ت ومنها مجال المكتبات، حیث نجد االنترنت فیها یستخدم في مجموعة في كثیر من المجاال

البرید االلكتروني، االتصال واالرتباط بالحواسیب، الدخول إلى فهارس : من النقاط نذكر منها

                                                             
ص . 2005دار صفاء، : عمان. مبادئ إدارة المكتبات ومراكز المعلومات. النجداوي، أمین ربحي مصطفى علیان،  1

  . 136، 132ـــ  131
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 المكتبات العالمیة خاصة الجامعیة منها، االشتراك في الدوریات، تطویر وتنمیة المجموعات

 شبكة االنترنت، إهداء نشرات اإلحاطة الجاریة والبث االنتقائيعلى  اإلخباریةالمجموعات 

من  وتمكننا  الثمینة المصادرة مرجعیة، رصید هائل منه كذلك توفر االنترنت بصفحتها أدل

لى مقتنیات المكتبات الجامعیة على  الوصول إلى البیانات البیبلیوغرافیة لمالیین الكتب وإ

  .1جمیع أنحاء العالم

تعتبر من الخدمات األساسیة العامة التي تقدمها : احتیاجات التصویر واالستنساخ) 10

المكتبات للمستفیدین وتعتبر هذه الخدمة امتدادا طبیعیا لخدمة اإلعارة وعادة ما یكون 

التصویر بدیال عن اإلعارة بالنسبة لبعض األوعیة كالدوریات والكتب التي ال تسمح 

  .بإعارتها

ظرا الرتباط التصویر سالیب التصویر السریع إلى التوسع في هذه الخدمة ونولقد تطور أ    

، فإنه عادة ما یخضع للرقابة من جانب القائمین على خدمة المكتبة فال یسمح بحقوق النشر

نما ینبغي أن یكون التصویر دائما جزئیا   :بتصویر كتاب أو عدد كامل من إحدى الدوریات وإ

  :یليومن هنا یوصي الباحث بما 

 ضرورة إدراج التصویر بالئحة المكتبات. 

 ضرورة توفیر آالت التصویر بالمكتبات. 

                                                             
  . 321ــــ  320ص . 1987دار غریب، : القاهرة .مقوماتها وأشكالها: خدمات المعلومات .حشمت، قاسم  1
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 1ضرورة وضع سیاسة لخدمات التصویر بالمكتبات. 

  :التعرف على احتیاجات المستفیدین في المكتبة العامة 3.2.2

دارتها التعرف على احتیاجات المستفیدین عنصر      أساسي في تنظیم خدمات المعلومات وإ

من حیث عدد المستفیدین واهتماماتهم الموضوعیة وطبیعة نشاطهم وتوزیعهم المكاني 

وخبراتهم اللغویة ومؤهالتهم العلمیة واالهتمام بدراسة، احتیاجاتهم من أهم وظائف المكتبات 

وقع ارتیادهم على المكتبة لكي العامة حیث تبدأ هذه الدراسة بالتعرف على المستفیدین المت

تكون المكتبة قادرة على تبریر وجودها من خالل تحقیق االستجابة الكاملة الحتیاجات جمیع 

  .2الفئات

وأمین المكتبات العامة یدرك ویعني أهمیة التعرف على احتیاجات المستفیدین وضرورة     

یر المنشود في مستوى أداء تقدیم ما یحتاجون إلیه من مصادر معلومات ولن یتحقق التطو 

أمین المكتبة العامة إال في ضوء معرفته لالحتیاجات الرواد من المعلومات، كما یتم التركیز 

  :من جانبه على دراسة جمیع فئات المستفیدین ألنها تجیب على األسئلة التالیة

 ما نوعیة المعلومات التي تحتاجها كل فئة من فئات المستفیدین. 

 التي تخصها؟فئة إلى المعلومات  لماذا تحتاج كل 

                                                             
  .140ص . 2009دار الثقافة العلمیة، : القاهرة. المكتبات األكادیمیة األزهریة. الصفتي، رمضان، النجار، محمد  1
. 2006دار الفكر العربي، : القاهرة. المهني واألخالقي ألخصائي المكتبات العامة والمدرسیة اإلعداد. فهیم، مصطفى 2

   .48ــــ  47ص 
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 ما هي مصادر المعلومات التي یمكن الحصول منها على المعلومات المطلوبة؟ 

  :ویتم التعرف على فئات القراء والباحثین واحتیاجاتهم المعرفیة لتحقیق األهداف التالیة

  یستخدمون تحدید احتیاجات القراء والباحثین من المعلومات وتحدید الدوافع التي تجعلهم

 .خدمات المعلومات التي توفرها المكتبة العامة

  تحدید فئات القراء والباحثین الحالیین والمتوقع ارتیادهم للمكتبة في المستقبل والتعرف على

 .خبراتهم ومهارتهم في التعامل مع المعلومة

  التي قیاس كفاءة المكتبة العامة وقدرتها على تلبیة احتیاجات المستفیدین من الخدمات

 .تقدمها لهم

  .والحلول المقترحة لها العوائق التي یواجهها المستفیدون 2.3

  :عوائق تلبیة احتیاجات المستفیدین 1.2.3

  :هناك عدة عوائق تحول أمام تلبیة حاجات المستفیدین نذكر منها    

وصول مادي أو ( تتمثل في سهولة الوصول إلى المعلومات : عوائق مادیة وتجهیزیة

وكذلك سهولة استخدامها وهما المؤشران اللذان یختار المستفید على أساسهما   )معنوي

  .استخدام نظام معلومات أو تركه
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تتعلق بالعالقة بین المستفید وأخصائي المعلومات والنظام ككل، هذه : عوائق نفسیة اجتماعیة

تجاه نظام العالقة هي التي على أساسها یتولد لدى المستفید رد فعل سلبي أو إیجابي ا

  .1المعلومات واألخصائي في حد ذاته

  :تتمثل في العوامل التالیة: عوائق تقنیة

  جهل المستفید لمختلف الخدمات المتوفرة في النظام ألجله، والفائدة التي یمكنه جنیها من

 .طلبها

  فشل المستفید في صیاغة سؤاله، وبذلك یفشل أخصائي المعلومات في فهمه، لذلك یتعقد

بینهما، وتتولد لكلیهما انفعاالت سلبیة اتجاه آخر، كل هذا ینشأ نتیجة الختالف الحوار 

 ).اللغة الطبیعیة والتوثیقیة(المستویات العلمیة والثقافیة واللغویة 

 تعقد استخدام وسائل البحث وبالتالي یصعب البحث عن المعلومات. 

 ة التي یحتاجهابذل المستفید الجهد والوقت والمال الكثیر للحصول على الخدم. 

  اإلعارة وما تتطلبه من تقدیم طلبات وتحضیر ملفات ( تعقد طرق العمل الوثائقي

 ).شخصیة

  مشكل تعدد اللغات وهنا ال یمكن أن یستعمل سوى لغة واحدة أو عدد قلیل جدا من

 .اللغات

                                                             
 دراسة حالة مكتبة: الجامعیةدور تقنیة المعلومات في ترقیة خدمات المستفیدین بالمكتبات . علي عبد اهللا، میساءأحمد  1

  .74، 70ص . 2008الخرطوم، . لة ماجستیررسا. الخرطوم
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  عند وجود بطء في المراحل النهائیة لتوفیر الوثائق للمستفید یصعب علیه الحصول على

 .1نسخ الوثائق التي یطلبها

  :بعض االقتراحات للنهوض بخدمة المستفید 2.2.3

إن هذه الوظیفة لیست بنفس الوضوح الذي یتمیز به التزوید : تنظیم األوعیة لالستخدام    

في أذهان بعض المستفیدین المسؤولین على المكتبات، ذلك ألن عملیة التنظیم البیبلیوغرافي 

العملیات ویتضمن هذا العنصر تنظیم الموارد بحیث تخدم بطریقة  أكثر تعقیدا من بقیة

أفضل رواد المكتبة وتتضمن عملیات التنظیم هذه أدوات البحث لجمیع المقتنیات ذات 

  .األهمیة والمتوفرة بالمكتبة

ویتصل هذا العنصر بما : توافر المباني والفضاءات التي تتالءم مع استخدامات المكتبة    

ن التخطیط لمباني المكتبات یجب أن یعكس إمكانیات أداء الخدمات المكتبیة سبقه ذلك أل

توى دون ضیاع الوقت أو جهد العاملین والمستفیدین على حد سواء وبناء على أعلى مس

على ذلك أن تتوفر مساحات مناسبة ألعمال التزوید والفهرسة  والتصنیف وللمراجع  

خدمات وكذلك توفیر قاعات العمل الفردي والجماعي الخدمات البیبلیوغرافیة وغیرها من ال

  .والمكاتب اإلداریة والمخازن

                                                             
معهد علم : قسنطینة. جامعة منتوري. شهادة ماستر: قسنطینة: مراكز المعلومات في الجزائر. سعاد، جغاطي  1 

  .85ص . 2010. المكتبات
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إن أي برنامج لن یتحقق إال بتوفیر میزانیة كافیة لشراء المواد : توفیر میزانیة كافیة     

والمیزانیة الكافیة مطلوبة أیضا من أجل االشتراك في الخدمات البیبلیوغرافیة األزمة البحث، 

  .معلومات وقواعد البیانات الالزمة لكل متخصص موضوعي تخدمه المكتبةوخدمات ال

وهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة إعداد دراسات لسلوك المستفیدین من أي مرفق للمعلومات 

من أجل التعرف على متطلباتهم واحتیاجاتهم فالتالي یقوم المرفق بتوفیر كل خدمات 

الدراسات قبل إنشاء مرفق للمعلومات لكي ال یأتي المعلومات التي یحتاجها إذ أن هذه 

  .1بخدمات ال یستخدمها المستفیدین

  :دور التكنولوجیا في تلبیة احتیاجات المستفیدین 3.2.3

یستطیع التعامل مع تكنولوجیا العصر والمستقبل على المستفید أن یكون إنسانا جدیدا،     

حیث تلعب التكنولوجیا دورا مهما في وكیف یوظفها لصالحه وفي علمه وتحصیله الذاتي 

الحصول على المعلومات التي یحتاج إلیها في دراسته أو في حیاته الخاصة في أسرع وقت 

المتنوعة بشكل مباشر  الثقافةوأقل جهد وكذلك تسهم التكنولوجیا في االتصال والتعرف على 

وجیة مثل البرامج التي وواقعي من خالل االتصال بهذه الثقافات من خالل الوسائط التكنول

یمكن الحصول علیها من االنترنیت والتكنولوجیا جملة من االیجابیات األخرى التي تعمل 

  :على

 تنمیة فهم المستفید لبعض القضایا الثقافیة الثقافیة والعلمیة واالجتماعیة. 

 المستفید القدرة على التعامل مع وسائل االتصال المتعددة إكساب. 
                                                             

  1 .91ـــــ90ص . المرجع نفسه.مراكز المعلومات في الجزائر. سعاد، جغاطي
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  التفكیر العلمي وحل المشكالتتنمیة مهارات. 

  تنمیة مهارات التعلم الذاتي التي تربط المستفید بالبحث في مصادر المعلومات المطبوعة

 .وغیر المطبوعة والرجوع إلیها وقت الحاجة

  بتكاريإلاتنمیة مهارات التفكیر. 

 1مثل دقة المالحظة والقدرة على تفسیر النتائج: اكتساب بعض المهارات العلمیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
. المرجع السابق. دور تقنیة المعلومات في ترقیة خدمات المستفیدین بالمكتبات الجامعیة. أحمد علي عبد اهللا، میساء  1 

  .181ـــــ186ص 
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  :خالصة

من خالل ما تم التطرق إلیه من مفاهیم حول المستفیدین، نستنتج أن المستفید یعد     

عنصرا أساسیا للمكتبة العمومیة ویشكل عامال في تحدید نوعیة االحتیاجات وهي تسعى 

 . دائما لتقدیم أفضل الخدمات وفئات المستفیدین الفعلیین والمحتملین

  

 

  

  



 

:ثالثالفصل ال  
إجراءات الدراسة 

 المیدانیة
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 :التعریف بوالیة مستغانم. 1

یحدها  ²م2270تقع والیة مستغانم في الشمال الغربي من الجزائر وتغطي مساحة قدرها      

من الشرق والیة الشلف ومن الجنوب والیتي غلیزان ومعسكر ومن الغرب وهران ومن الشمال 

  .2012ألف نسمة سنة  800البحر األبیض المتوسط ویبلغ عدد سكان الوالیة حوالي 

  :تسمیات فأطلق علیها عدة أسماء منهالقد عرفت الوالیة عدة 

موریس، تاقاشم، مشتى، غانم، ثم مسك الغنائم ثم مستغانم، وأصبحت مستغانم في عهد 

، وكانت تسمیة هذه 1956جوان  28االحتالل الفرنسي بموجب المرسوم المؤرخ في 

عماري المؤسسة في ذلك العهد بالمقاطعة وكان التنظیم اإلدارة فیها یخضع للنظام االست

 1974جویلیة  12المؤرخ في  74/150آنذاك، ثم أعید تنظیمها بموجب المرسوم رقم 

المتضمن التنظیم اإلقلیمي للبالد وانفصلت بذلك عنها معسكر، وبموجب القانون رقم 

المتضمن إعادة تقسیم التراب الوطني انفصلت عنها  1984فیفري  02المؤرخ في  84/09

  .بلدیة 32دوائر و 10 غلیزان، تنقسم الوالیة إلى

الوالیة هي جماعة " تعرف الوالیة  1990أفریل  7المؤرخ في  90/09وبالرجوع إلى القانون 

محلیة إقلیمیة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي وهي تشكل أیضا 

  ".مقاطعة إداریة للدولة
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  :التعریف بالدكتور موالي بلحمیسي. 2

وكان لمدینة مازومة تأثیر  1930نة مازونة والیة غلیزان شهر جانفي من موالید مدی    

كبیر في تكوینه األساسي حیث تتلمذ بمدارسها القرآنیة، وبعدها تدرج في المدرسة الرسمیة 

من االبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي حتى تحصل على شهادة اللیسانس في اآلداب 

التاریخ حیث تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة وأكمل دراسته العلیا في  1958سنة 

البحارون وبحریة الجزائر في العهد " بأطروحة موسومة ب  1986بوردو الفرنسیة سنة 

وبعدها أصبح عضو في هیئة التدریس بجامعة الجزائر لمدة ال ) " 1830-1518(العثماني 

جامعیة وناقش الكثیر منها سنة، أشرف حاللها موالي على العشرات من الرسائل ال 30تفوق 

المحقق الشهیر (داخل وخارج  الجزائر ولعل أبرز من تخرجوا على یدیه وأشرف علیهم 

كانت له نشاطات مكثفة بالجزائر وخارجا ) محمد بن عبد الكریم الجزائري والباحثة غطاس

مؤرخین حیث كان عضو شرفي بمعهد أتاتورك بأنقرة التركیة،ونائب رئیس الجمعیة الدولیة لل

بمنطقة المتوسط، كما كان أستاذ زائرا في العدید من الجامعات العربیة واألروبیة كما شارك 

سنة تاركا وراءه  73م، عن عمر یناهز 2009في العشرات من المؤتمرات الدولیة توفي سنة 

مؤلفات عدیدة أبروها تاریخ مستغانم، تاریخ مازونة ، تاریخ البحریة الجزائریة خالل 

  ....19القرن

  

  



إجراءات الدراسة المیدانیة:                                                              الفصل الثالث  
 

77 
 

     :  تعریف المكتبة الرئسیة للمطالعة العمومیة الدكتور موالي بلحمیسي. 3

تعد مكتبة موالي بلحمیسي أحد أنواع المكتبات العامة الموجودة بالجزائر، بحیث تصنف 

ضمن  المكتبات الرئسیة للمطالعة العمومیة  ، وهي من ضمن المشاریع التي استفادت منها 

في إطار الخدمات العمومیة إذ تعد من أهم المؤسسات الثقافیة و * والیة مستغانم*

تأسیسها بمبادرة وزارة الثقافة  وهذا في إطار المشروع هذه الوالیة ، تم االجتماعیة الموجودة ب

الثقافي الوطني  ،الذي یهدف إلى إنشاء مكتبة رئیسیة للمطالعة العمومیة في كل والیة، و 

للمرسوم المتمم  2011أوت  18المؤرخ في  11/293للمرسوم التنفیذي رقم ذلك وفقا 

والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة  2008ویلیة ج 26المؤرخ في  08/236التنفیذي 

 .العمومیة 

والذي یحدد القانون األساسي   07/275المرسوم  صدر 2007سبتمبر18ونجد أنه في 

تنشأ المكتبات بكل من للمادة الثالثة من هذا المرسوم  لمكتبات المطالعة العمومیة وطبقا 

-11: المرسوم التنفیذي رقمموجب أنشأت المكتبة بسعیدة الوادي، غردایة ، . مستغانم

ــــ  1432رمضان عام  18المؤرخ في  293 تحت اسم . 2011أوت سنة  18الموافق لـ

وتضم  ،2012فتحتا أبوابها سنة /* موالي بلحمیسي/المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة *

 26ددها هذه المكتبة مجموعة من ملحقات و المتمثلة في المكتبات البلدیة و التي بلغ ع

 . مكتبات قطاعیة في طور االنجاز 4و . مكتبة
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  :مبنى المكتبة وموقعها. 4

مسكن  400تقع المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة موالي بلحمیسي لوالیة مستغانم في حي 

  .تتوسط كل من مدیریتي الثقافة، دار الثقافة، المسرح والمركز الثقافي اإلسالمي

اما كونها تتوسط المرافق العامة والضروریة والتي تم ذكرها سابقا، تحتل موقعا استراتجیا ه

تتمیز بإطاللة جذابة وجمیلة على البحر األبیض المتوسط، تقدر مساحة المكتبة بـ 

  .²م886.90

  :طوابق 4وهي مكونة من 

  :ویضم الطابق التحت األرضي. 1

الخاصة والمحاضرات  هذه القاعة مخصصة للنشاطات الفكریة والفنیة: قاعة المحاضرات

خیر جلیس، نادي النساء، مستغانم واإلبداع، باإلضافة إلى : لكل فئات المجتمع، مثال

  .مقعد 120عرضها أفالم وثائقیة، یقدر استیعاب القاعة بـ 

مخصصة لعرض الكتب واألعمال الفنیة التشكیلیة واللوحات الزیتیة الخاصة : قاعة المعارض

  .بكل فئة

ویتم فیه إنشاء بطاقات القراء وتسجیلهم في سجل المنخرطین وتعریفم : المستعملینمكتب 

  .بالنظام الداخلي الذي تقوم علیه المكتبة
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  :یضم :الطابق األرضي.  2

سنة تقدم لهم ورشات فنیة بهدف  11مخصص للذین تقل أعماره عن : فضاء الطفل.  1

  .مقعد 70استیعاب القاعة بـ تنمیة القدرات الفكریة واإلبداعیة لهم، یقدر 

یحتوي رصید وثائقي متنوع یشمل شتى فئات العلوم بلغات : فضاء اإلعارة الخارجیة. 2

  .متعددة، یخص الكبار فقط، بحیث یسمح باالطالع على الكتاب واستعارته من المكتبة

فادة منها یتم فیها تسجیل الكتاب وجرده إلمكانیة خروجه لإلست: فضاء المعالجة الوثائقیة. 3

بعد عملیة الفهرسة والترمیز والتصنیف التي تمر على الكتاب لیأخذ كل كتاب رقما خاصا 

  .به

یحتوي على رصید معتبر خاص بنمط البرایل : قاعة ذوي االحتیاجات الخاصة. 4

BRAILLE   مقعد 18باإلضافة إلى فضاء النت، قدرة استیعاب القاعة.  

العلمي وهو مخصص للكبار فقط أما األطفال ال یسمح خاص بالبحث : فضاء االنترنت. 5

  .مقعد 36لهم إال بترخیص أبوي تصل قدرة االستیعاب حوالي 

  :الطابق األول. 3

تضم النسخة األولى من كل عنوان بالمكتبة مخصصة القاعة : قاعة المطالعة الداخلیة. 1

ته، قدرة استیعاب القاعة للكبار فقط، یسمح باالطالع على الكتاب داخل القاعة دون استعار 

  .مقعد 27
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یضم رصیدها من أدب الشباب وكذلك الكتب والحولیات یسمح للشباب : قاعة الشباب. 2

بالتحضیر لالمتحانات والمطالعة تصل قدرة استیعاب  17ــــ  13الذین تتجاوز أعمارهم من 

  .مقعد 70القاعة 

   :الطابق الثاني. 4

لكل الفئات العمریة تهتم باتاحة الرصید المتعلق بالكتب موجهة : قاعة الخدمة المرجعیة. 1

  .مقعد 48المرجعیة كالقوامیس والموسوعات والمعاجم، تصل قدرة استیعاب القاعة إلى 

وتتولى مهمة التسییر والتنظیم والتنسیق بین مصالح المكتبة وتوجیه : مكتبة المدیرة. 2

ید المهام الموكلة لكل موظف لتحقیق الموظفین وتحدید سیاسة تقود علیها المكتبة وتحد

  .األهداف التي ترمي إلیها المكتبة

( یتولى مهمة تسجیل جمیع المراسالت الصادرة والواردة في السجالت : مكتب األمانة. 3

  .واستقبال وتنظیم زیارات ضیوف المدیرة وبث أعمالهم) السجل الصادر والوارد

والسهر على ) البرید الصادر والوارد(ائل اإلداریة یتولى مهمة تحریر الرس: مكتبة األمانة. 4

  .تنفیذ المهام الموكلة له من طرف المدیرة

یتواجد بها جناح خاص بالكتب والدوریات وخدمة بقدرة : قاعة األساتذة والباحثین. 5

  .مقعد 18استیعاب 
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رة لغرض ویتم فیها عقد االجتماعات مع الموظفین في المكتبة والمدی: قاعة االجتماعات. 6

   .وأهداف محددة

  :القانون الداخلي للمكتبة. 5

یتمثل القانون الداخلي للمكتبة المطالعة العمومیة لوالیة مستغانم في مجموعة اإلجراءات     

التي تفرض على المتواجد في المكتبة احترامها وأي مخالفة لذلك یعرض صاحبها للعقوبة 

  :وهي كالتالي

  .األمن عمد الدخول للمكتبةتقدیم بطاقة القارئ ألعوان 

  یجب وضع المحافظ عل الرفوف المخصصة لها عند دخول القاعة لتجنب ظاهرة

 :السرقة

 تقدیم بطاقة القارئ عند اإلعارة الخارجیة مع بطاقة التعریف الوطني.  

  عدد الكتب المسموح بإعارتها كتابین لمدة أسبوع كامل.  

  بطاق .ساعة 48المكتبة في مدة ال تتعدىفي حالة ضیاع البطاقة یجب إبالغ مصلحة

  .المكتبة شخصیة في حال استعمالها من طرف شخص آخر تنزع البطاقة بصفة نهائیة

 التدخین، استعمال الهاتف، األكل والشرب ممنوع الكالم بصوت مرتفع.  

 عنوان مقارب  تعویض الكتاب في حالة ضیاعه أو تفریقه بنفس العنوان األصلي، أو

  .ليللعنوان األص
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  .السرقة

 مساءا 17صباحا إلى غایة  8تفتح المكتبة أبوابها كل أیام األسبوع، ابتداء من الساعة 

  :تفریغ وتحلیل بیانات االستبیان. 6

  .معلومات شخصیة حول الطالب: المحور األول

  .حول الجنس المستعمل 01 :السؤال رقم 

  الجنس  التكرار  النسبة المئویة
  ذكر  25  41.67
  أنثى  35  58.33

  المجموع  60  100
  .یبین الجنس المستعمل. 01رقم  :الجدول                    

تفوق نسبة  %58.33التي تمثل " األثاث " یتبین لنا من الجدول أعاله أن نسبة : التحلیل

وهذا ما نالحظه أن عنصر اإلناث هو أكثر ترددا على المكتبة  %41.67الذكور المقدرة بـ 

من عنصر الذكور ولعل السبب في ذلك یعود إلى الفترة الزمنیة التي تم فیها توزیع 

االستمارة، وحبهم للمطالعة واالستطالع والبحث على عكس الذكور الذین یعتبرونها غیر 

  .مجدیة ومضیعة للوقت



إجراءات الدراسة المیدانیة:                                                              الفصل الثالث  
 

83 
 

               
  .تمثیل بیاني للجنس المستعمل :01الشكل رقم                   

  .المستوى التعلیمي :السؤال الثاني

  المستوى  التكرار  النسبة المئویة
  مستوى ابتدائي  5  8.33%
  مستوى متوسط  10  16.67%

  مستوى ثانوي  15  25%
  مستوى جامعي  25  41.67%
  محو األمیة  5  8.33%
  المجموع  60 100%

  .یبین المستوى التعلیمي للمبحوثین 02الجدول رقم            

من خالل البیانات أعاله نالحظ أن المستوى الغالب والمداوم على ارتیاد المكتبة هو 

وهذا یعود إلى أسباب عدة  %41.67شخص وبلغ نسبة  25المستوى الجامعي والذي یبلغ 

اریر البحوث وغیرها یأتي بعدها المستوى إعداد البحوث العلمیة ومذكرات التخرج وتق: منها

46%

54%

ذكر أنثى
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بكثرة كونهم یرتادون المكتبة للتحضیر شخص وكانت النسبة  15، %25الثانوي بنسبة 

وكان لهم نفس الهدف  %16.67المتحانات البكالوریا لیتبعها المستوى المتوسط بنسبة 

ومستوى محو األمیة فكانت لهم  االبتدائيلتحضیر امتحانات التعلیم المتوسط أما مستوى 

وهي نسب متدنیة ویعود السبب لعدم ذهابهم إلى المكتبة  %8.33نفس النسبة وقدرت بـ 

  .بكثرة

                 

  .تمثیل بیاني لمستوى تعلیم المبحوثین 02: الشكل رقم               

  

  

  

  

8%

17%

25%

42%

8%

مستوى ابتدائي

مستوى متوسط

مستوى ثانوي

مستوى جامعي

محو األمیة
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  .الطالب والتردد على المكتبة :المحور الثاني

  .تردد الطلبة على المكتبة :01السؤال رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  التردد على المكتبة
 %25  15  دائما
  %16.67  10  نادرا

  %58.33  35  أحیانا
  %100  60  المجموع

 .یبین التردد على المكتبة 03: الجدول رقم                         

أحیانا لكثیر من المستفیدین  نالحظ من خالل الجدول أن التردد على المكتبة العمومیة یكون

دائما للمكتبة بغیة قضاء حاجیاتهم  االرتیادفي حین كان یجب  %58.33وقد بلغتهم نسبتهم 

ال یرتادون المكتبة  %16.67بینما نجد في األخیر نسبة  %25المعرفیة وقدرت نسبتهم 

  .وبسبب عدم وجود أوقات الفراغ والدراسة طیلة أیام األسبوع
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  .بیاني للتردد على المكتبةتمثیل  03: الشكل رقم    

  .ما هو غرضك من استعمالك للمكتبة 02: رقمالسؤال 

  النسبة المئویة  التكرار  
  25  15  المطالعة 
  8.33  05  لقاء زمالء

  8.33  05  تحفیز االمتحانات
  33.33  20  إنجاز البحوث
  25  15  مذكرات تخرج

  100  60  المجموع
  یبین غرض االستعمال للمكتبة :04الجدول رقم 

نالحظ من خالل النسب المتواجدة في الجداول أن أغلبیة المستفیدین یلتحقون بالمكتبة بهدف 

، فنجد نسبة المطالعة وانجاز مذكرات التخرج متساویة والتي %33.33انجاز البحوث بنسبة 

25%

17%
58%

دائما نادرا

أحیانا
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ذلك أن المستعملین  یجدون ظروف مكتبتكم مالئمة للعمل والنجاز   %25قدرت بنسبة 

والمطالعة فنجد نسبة تحضیر االمتحانات ولقاء الزمالء بنسب متساویة وقدرت بـ المذكرات 

وذلك راجع النجاز التمارین في ظروف یسودها الهدوء وتبادل الخبرات بین الزمالء  8.33%

  .مما شجعهم على العمل الجماعي

بین األسباب األخرى في التردد على المكتبة إنجاز تقاریر التربص واستخدام شبكة ومن 
  .االنترنت بالمكتبة

             
  تمثیل بیاني لغرض استعمال المكتبة 04: الشكل رقم                  

  

  

  

  

25%

8%

8%
34%

25%

المطالعة

لقاء الزمالء

التحضیر 
لالمتحانات
انجاز البحوث

مذكرات 
التخرج
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  .هي اللغة التي تفضل استعمالها ما :03السؤال 

  ویةالنسبة المئ  التكرار  اللغة المستعملة
  %66.67  40  اللغة العربیة
  %16.67  10  اللغة الفرنسیة
  %8.33  05  اللغة اإلنجلیزیة

  %8.33  05  لغة أخرى
 %100  60  المجموع
  .یبین اللغات المستعملة في المكتبة 05: الجدول رقم                  

الصدارة لدى المستفیدین في المكتبة العمومیة  احتلتمن خالل الجدول نجد أن اللغة العربیة 

وهذا یعود إلى أن أغلبیة المستفیدین یفضلون أثناء تفاعلهم استخدام  %66.67وقدرت بـ 

اللغة العربیة كونها اللغة السائدة بین المستفیدین في البحث والتواصل والحوار، ثم تالیها 

نسبة متوسطة كون بعض من وهي  %16.67اللغة الفرنسیة بنسبة مئویة قدرت بـ 

ثم تالیها اللغة االنجلیزیة واللغات األخرى . المستفیدین یفضلونها باعتبارها لغة تخصصهم

وهي نسبة ضعیفة نظرا ألن بعض المستفیدین ال یفضلون  %8.33بنسب متساویة قدرت بـ 

  .التواصل والحوار بها كون هذه اللغات یصعب فهمها أو التواصل بها
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  .تمثیل بیاني للغات المستعملة في المكتبة  05: الشكل رقم            

  .كافیة) یوم 15( هل ترى مدة اإلعارة 03: السؤال

یوم لدى المستفیدین بالمكتبة العمومیة كافیة لتلبیة  15كانت مدة اإلعارة  المقدرة بـ : التحلیل

من الخدمات المقدمة خاصة  مما أدى إلى رضا المستفیدین %100حاجیاتهم وقدرت بنسبة 

  .وأن المكتبة تتبع نظام الرفوف المفتوحة وتوفر خدمة اإلعارة الخارجیة

  

  

  

  

20%

41%

20%

19%
اللغة العربیة 

اللغة الفرنسیة

اللغة االنجلیزیة

لغة أخرى
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  .هل ترى أن رصید المكتبة یتوافق مع المناهج الدراسیة :04السؤال 

      نعم  
  05  03  02  ابتدائي
  15  08  02  متوسط
  15  12  03  الثانوي
  25  20  05  الجامعي

  05  02  03  محو األمیة
  60  45  15  المجموع
 %100 %75 %25  النسبة المئویة

  .یبین مدى توافق رصید المكتبة مع مناهج الدراسة 06: الجدول رقم          

حاولنا من خالل هذا السؤال معرفة ما إذا كان الرصید یتوافق مع مناهج الدراسة أم : التحلیل

  .ال

وهذا راجع لعدم توفر كل المراجع الهامة التي تحتوي على  %75فكانت اإلجابة بال بنسبة 

  .معلومات حدیثة تساعد المستفید في الدراسة والبحث وتنمیة الرصید الفكري

  .وهذا راجع لوجود رصید وثائقي كافي" نعم"فتشمل فئة المجیبین بـ  %25أما نسبة 

دم تنوع الرصید هو السبب  تشمل قسمین األغلبیة ترى أن ع" ال"أما اإلجابة التي كانت بـ 

  . أما البقیة فتشیر بأن السبب هو قدم الرصید
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  .لتوافق رصید المكتبة مع المناهج الدراسیةتمثیل بیاني  06: الشكل رقم         

  .هي الوثائق التي تستعملها بكثرة ما 05: السؤال

قوامیس   دوریات  كتب  
  وموسوعات

  المجموع  أخرى  أطروحات

  05  01  00  00  00  04  ابتدائي
  10  01  00  01  00  08  متوسط
  15  01  00  03  00  10  ثانوي

  25  00  03  02  02  18  جامعي
محو 
  األمیة

05  00  00  00  00  05  

  60  04  03  06  02  45  المجموع 
النسب 
  المئویة

76%  3.33%  10%  5%  6.67%  100%  

  .یبین الوثائق المستعملة بكثرة في المكتبة 07: الجدول رقم               

25%

75%

نعم ال
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وضعنا السؤال لمعرفة أنواع الوثائق التي یستعملها المستفیدون فمن خالل الجدول  :التحلیل

أعاله یتضح لنا أن نسبة كبیرة من مستعملي الرصید تفضل استعمال الكتب وقدرت النسبة بـ 

باإلضافة . ن الوثائق بالدرجة األولىویعود ذلك إلى تعودهم على استعمال هذا النوع م 75%

  .إلى سهولة استعماله وسهولة استعارتها ونسخها بالدرجة الثانیة وكذلك إلثراء المكتبة

تستعمل قوامیس وموسوعات للوصول إلى الهدف المنشود واالستعانة بها في  %10أما نسبة 

  .ترجمة الكلمات، والجمل الصعبة أثناء تصفحهم للوثائق

وتستعمل في إنجاز البحوث  %6.67ة الستعمال وثائق أخرى تمثل نسبة أما بالنسب

والمذكرات مثل الكتب المرجعیة والمعاجم، أما بالنسبة إلى الدوریات تكاد تنعدم وقدرت بنسبة 

  .وهذا راجع لعدم دراسة المستفیدین بهذا النوع من الوثائق 3.33%

            
  .ثائق المستعملة بكثرة في المكتبةتمثیل بیاني للو  07: الشكل رقم           

  

75%

3%

10%

5%
7%

كتب

دوریات

قوامیس 
وموسوعات

أطروحات

أخرى



إجراءات الدراسة المیدانیة:                                                              الفصل الثالث  
 

93 
 

هل العناوین الموجود بالمكتبة العمومیة تلبي احتیاجاتكم الوثائقیة كما  06: السؤال رقم
  ونوعا؟

  النسبة  التكرار  

  %66.33  40  نعم

  %33.33  20  ال

 %100  60  المجموع

  .یبین تلبیة الرصید الوثائقي الحتیاجات المستفیدین 08: الجدول رقم           

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المكتبة تلبي االحتیاجات لمستفیدیها وكانت اإلجابة بـ 

وهناك من یرى أن هذه المكتبة ال تلبي احتیاجاتهم الوثائقیة وذلك  %66.67بنسبة " نعم"

بة الوصول إلیه وعدم تحدیث الكتب راجع إلى قلة رصید المكتبة وصعو  %33.33بنسبة 

  .بطبعات جدیدة لمواكبة العصر

          
  .تمثیل بیاني لتلبیة رصید المكتبة الحتیاجات المستفیدین 08: الشكل رقم         

67%

33%

نع
م

ال
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  فهل المكتبة تلبي احتیاجاتكم كلیا أم نسبیا؟" نعم"كانت اإلجابة بـ إذا  *

  النسبة  التكرار  
 %75  30  كلیا

 %25  10  نسبیا
 %100  40  المجموع

  .یبین مدى تلبیة المكتبة على رصید وثائقي كما ونوعا 09: الجدول رقم   

، وترى %75بنسبة " كلیا" من خالل الجدول نالحظ أن المكتبة تلبي حاجیات المستفیدین 

  .%25الفئة األخرى أن المكتبة تلبي احتیاجات مستفیدیها نسبیا وقدرت بـنسبة 

         
 .مكتبة للرصید الوثائقي كما ونوعامدى تلبیة ال 09: الشكل رقم              

 

 

75%

25%

كلیا

نسبیا
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  المستفید وحاجیاته من المكتبة :المحور الثالث

  .كیف یتم بحثك عن الوثائق 01: السؤال

  المجموع  توجیه المكتبي  البحث في الرفوف  استعمال الفهارس  
  05  05  00  00  ابتدائي
  10  05  05  00  متوسط
  15  05  05  05  ثانوي

  25  00  20  05  جامعي
  05  05  00  00  محواألمیة
  60  20  30  10  المجموع

 %100 %33.33 %50 %16.67  النسبة المئویة
  .یبین كیفیة البحث عن الوثائق 10: الجدول رقم                 

 %50نالحظ أن أغلبیة المستفیدین یفضلون البحث في الرفوف المفتوحة بنسبة : التحلیل

معظمهم طلبة جامعیین ویكون الرصید تحت تصرفهم بطریقة مباشرة والتعرف على ما هو 

یفضلون طلب الوثائق من خالل توجیه المكتبي ألن  %33.33أما بنسبة . موجود بالمكتبة

تستخدم البحث  %16.67هذا األخیر یساعد المستفیدین على بح الوقت، أما نسبة 

  .ك وسائل أخرى للبحث في المكتبةباستعمال الفهارس بأقلیة ألن هنا
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  تمثیل بیاني لكیفیة البحث في المكتبة 10: الشكل رقم           

  .هل تجد صعوبات في البحث عن الوثیقة: 02السؤال رقم 

  المجموع  ال  نعم  
  05  00  05  ابتدائي
  10  05  05  متوسط
  15  05  10  ثانوي

  25  15  10  جامعي
  05  00  05  محو األمیة

  60  25  35  المجموع
 %100 %41.67 %58.33  النسبة المئویة

  .صعوبة في البحث عن الوثائقال یبین مدى  11: الجدول رقم          

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المستفیدین یجدون صعوبات في البحث عن : التحلیل

تعمال البحث في ویعود ذلك إلى عدم تعدد النسخ المهمة، وكذا اس %58.33الوثائق بنسبة 

  .والذي یضیع الوقت عكس البحث في الفهرس اآلليالرفوف المفتوحة 

17%

50%

33%

استعمال الفھارس

البحث في الرفوف

توجیھ المكتبي
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أما نسبة المستفیدین الذین ال یجدون صعوبات في البحث عن الوثائق وتقدر النسبة بـ 

ي حالة حدوث خطأ في والسبب یعود إلى تعاون المكتبیین في توجیه المستفید ف 41.67%

  .الكتب

       
  بین الصعوبة في البحث عن الوثائقیتمثیل بیاني  11: الشكل رقم         

  فعلى أي مستوى؟"  نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  *

  النسبة المئویة  التكرار  مستوى البحث
  %57.14  20  البحث الیدوي
  %14.29  05  البحث اآللي

  %28.57  10  توجیه المكتبي
 %100  35  المجموع
  .یبین مستوى البحث الذي یستعمله المستفید 12: الجدول رقم        

مرتفعة بسبب عد  %57.14یبین الجدول أن طریقة البحث الیدوي یجد فیها صعوبات بنسبة 

إلى الرفوف مباشرة للبحث عن الوثائق، أما نسبة  ویلجئوناستعمالهم للفهارس بكثرة 

58%

42%

نعم ال
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یلقون صعوبات من طرف المكتبي المتمثلة في سوء المعاملة، أما بالنسبة للبحث  28.57%

من عینة الدراسة أن البحث في الفهرس اآللي هي األداة  %14.29اآللي فقدرت النسبة بـ 

الوحیدة من بین الخیارات المذكورة التي ال توفرها المكتبة، ولعل ذلك راجع إلى نقص 

  .اهتمام مسؤولي المكتبة واإلدارةالمیزانیة المتوفرة وعدم 

              
  .تمثیل بیاني لمستوى البحث الذي یستعمله المستفید 12 :الشكل رقم            

  .هل المكتبة العمومیة تلبي احتیاجاتك الوثائقیة 03: السؤال رقم

  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابات
  %41.67  25  كلیا

  %33.33  20  جزئیا 
  %25  15  نادرا

 %100  60  المجموع
  .یوضح مدى تلبیة رصید المكتبة الحتیاجات المستفیدین :13الجدول رقم          

58%

14%

28%

البحث الیدوي

البحث اآللي

توجیھ المكتبي
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وجدت المكتبة العمومیة لتخدم القراء على اختالفهم وتلبیة احتیاجاتهم فقد اتضح لنا من 

 من عینة الدراسة أقروا بأن رصید المكتبة یلبي %41.67خالل معطیات الجدول أن نسبة 

لهم معظم احتیاجاتهم، ویراها البعض من المبحوثین بأنها تلبي لهم احتیاجاتهم جزئیا بنسبة 

یلبي احتیاجاتهم بشكل جید وذلك الكتفائهم  وهذا یعني أن رصید المكتبة 33.33%

ترى أن المكتبة ال  %25أما الفئة المتبقیة التي قدرت بنسبة . بالمصادر التي توفرها المكتبة

  .تلبي أي احتیاجات لهم ویرجع ذلك إلى عدم تنوع الرصید الوثائقي وقدمه

        
  .ید المكتبة الحتیاجات المستفیدینتمثیل بیاني لتلبیة رص 13: الشكل رقم        

  

  

  

 

42%

33%

25%
كلیا

جزئیا

نادرا
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  .هل یجب إدخال تغیرات على مستوى المكتبة: المحور الرابع

  المجموع  ال  نعم  المستوى
  05  0  05  ابتدائي
  0  0  10  متوسط
  15  0  15  ثانوي

  25  0  25  جامعي
  05  0  05  محو األمیة

  60  0  60  المجموع
 %100  0  %100  النسبة المئویة

  .یبین وجوب إدخال تغیرات داخل المكتبة 14: الجدول رقم         

 %100یمثلون الذین  یالحظ من خالل الجدول أن جمیع المستفیدین المستجوبین : التحلیل

خالل مستوى نظام  غیرات على مستوى المكتبة وذلك منیرون أنه من الضروري إجراء ت

لكون العدد الحالي غیر كافي كذلك على . اإلعارة وكذلك على مستوى العمال بزیادة عددهم

مستوى االقتناء والتنظیم من حیث حداثة المعلومات وتوفیر كتب جدیدة ومتناسبة مع 

 .لمیة الحدیثةالتطورات الع
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  .تمثیل بیاني لوجوب إدخال تغیرات داخل المكتبة 14: الشكل رقم      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100%

0%

نعم

ال
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  .للسیر الحسن للمكتبة أهم التوصیات

 الزیادة في عدد الوثائق المستعارة أكثر من وثیقتین. 

  لمدة أطولتمدید مدة اإلعارة الخارجیة. 

 صیانة المكتبة. 

  واقتناء تجهیزات جدیدةتوسیع قاعة المطالعة. 

 التنظیم الحسن للتسییر السیما أثناء المطالعة. 

 تحسین طریقة البحث عن الوثائق باستعمال الحاسوب. 

  مساءا 17:00إلى  08:00تمدید فتح المكتبة من. 

  توفیر فهارس الكترونیة على الخط لتسهیل عملیة البحث عن المراجع وكذلك الجو

مقومات الراحة داخل المكتبة وتوفیر خدمة االنترنت داخل  مثل توفیر للدراسةالمالئم 

 .المكتبة

  لربط المستفید بالمكتبة وتلبیة احتیاجاته الحالیة والمتوقعة التسویقیةالتخطیط للبرامج.  

  :النتائج العامة للدراسة. 7

بعد تفریغ البیانات المحصل علیها من استمارة االستبیان وبعد تحلیلها وتفسیرها 

  :یلي ادنا أیضا بأداة المالحظة، توصلت الدراسة في جانبها المیداني إلى ماوباعتم

 ي بمستغانم هم إناث حیث قدرت ي المكتبة العمومیة موالي بلحمیسأن أغلبیة مستفید

 .01من مفردات العینة حسب الجدول رقم  %58.33نسبة 
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  58.33بنسبة مستفیدین مكتبة موالي بلحمیسي یترددون على المكتبة أحیانا معظم% 

تتردد ألیها دائما وهذا معناه اإلقبال الشدید للمستفیدین للمكتبة وحبهم لها  %25فیما نجد أن 

 .دفعهم إلى التردد علیها

  هو إنجاز البحوث بنسبة  المستفیدین لمكتبة موالي بن حمیسيالغرض من استعمال

 %25قدرت بنسبة فیما نجد نسبة المطالعة ومذكرات التخرج متساویة بحیث  33.33%

 .01: وهذا نجده في الجدول رقم

 یفضلون اللغة العربیة في إنجاز بحوثهم  المستفیدین لمكتبة موالي بلحمیسي نجد معظم

وهذا ما نجده في الجدول  %66.67والحوار والتواصل داخل المكتبة حیث قدرت نسبتها بـ 

 .05رقم 

 كافیة لتلبیة ) یوم 15( درة بـ نالحظ أن المستفیدین الراضین عن مدة اإلعارة المق

 .%100احتیاجاتهم بنسبة 

  من أفراد العینة یرون أن رصید المكتبة ال یتوافق مع منهاج الدراسة لعدم  %75نجد أن

 .07التي تحتویها المكتبة وهذا ما یبینه الجدول رقم الهامة  المراجعتوفر كل 

 الوثائقیة بة العمومیة تلبي احتیاجاتهم یرى جل المبحوثین أن العناوین الموجودة بالمكت

 .08: وهذا ما نجده في الجدول رقم %66.67كما ونوعا بنسبة 

  ال یفضل معظم المستفیدین البحث عن الوثائق من خالل البحث في الرفوف المفتوحة

ومعظمهم طلبة جامعیین ویكون الرصید تحت تصرفهم وهذا ما یبینه الجدول  %"50بنسبة 

 .10رقم 
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  وذلك راجع إلى عدم  %58.33اعتراف الباحثین بصعوبات البحث عن الوثیقة بنسبة

 .11: وهذا ما یظهر في الجدول رقم. تعدد النسخ وعدم استعمالهم للفهرس اآللي

  یرى معظم الباحثین أن المكتبة العمومیة تلبي احتیاجاتهم العلمیة الوثائقیة كلیا بنسبة

 .13رقم  وهذا ما نجده في الجدول 41.67%

  المكتبة العمومیة لموالي بلحمیسي یطلب جل الباحثین بإدخال تغیرات على مستوى

المتمثلة في توسیع قاعة المطالعة توفیر الفهرس اآللي وكذلك على مستوى  %100بنسبة 

 .14: االقتناء والتنظیم وتوفیر كتب جدیدة متناسبة وهذا ما یبینه الجدول رقم

  :لفرضیاتالدراسة على ضوء ا نتائج

بعد تفریغ البیانات المتعلقة باالستبیان وتحلیلها وتغییرها بما یتالءم مع معطیات الدراسة، 

نحاول معرفة من تطابق الفرضیات كإجابة مقترحة لإلجابة على المشكل األساسي المطروح 

  .للدراسة

  .وفیما یتعلق بدراستنا التي تمحورت حول السؤال الرئیسي الذي مفاده

  ."تلبیة المكتبة العمومیة الحتیاجات المستفیدین من خالل الرصید الوثائقي ما مدى" 

تلعب المكتبة العمومیة دورا فعاال في تلبیة احتیاجات  :فیما یخص الفرضیة الرئیسیة

  .المستفیدین من خالل الرصید الوثائقي

ات الوثائقیة لدى حسب النتیجة العامة للدراسة التي تؤكد بأن المكتبة العمومیة تلبي االحتیاج

  .مستفیدیها یمكننا القول بأن الفرضیة محققة
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  : الفرضیات الفرعیة

لصعوبات في المكتبة العمومیة من توفیرها   تحظى المستفیدین:  الفرضیة الفرعیة األولى

  .الكم الهائل من الرصید الوثائقي للرواد

لوالیة مستغانم، توفر رصید  بلحمیسين المكتبة العمومیة موالي وتؤكد إحدى نتائج الدراسة بأ

وثائقي هائل لتفادي وتخطي الصعوبات التي یواجهها المستفیدون وتلبي معظم احتیاجاتهم 

  :وهذا من خالل ما یلي. الوثائقیة، وعلیه نستنتج أن الفرضیة محققة

بأن جل المستفیدون أشاروا إلى ان المكتبة توفر  %66.67أكدت نسبة  08: الجدول رقم

  .اوین تلبي احتیاجاتهم الوثائقیة كما ونوعاعن

یبین بأن المكتبة تلبي الحاجیات الوثائقیة للمستفیدین كلیا بنسبة  13أما الجدول رقم 

وهذا راجع إلى اكتفائهم بالمصادر التي توفرها المكتبة العمومیة ال یتالءم مع  41.67%

  .متطلبات المستفیدین

لوثائقي للمكتبة العمومیة ال یتالءم مع متطلبات أثبتت نتائج الدراسة بأن الرصید ا

  :المستفیدین، لذا یمكننا القول بأن الفرضیة محققة، وهذا من خالل

من أفراد العینة أن رصید المكتبة ال یتوافق مع مناهج  %75أكدت بنسبة  06الجدول رقم 

  .الدراسة لعدم توفیر كل المراجع العامة وقلة النسخ التي یحتاجها الباحثون

أن معظم الباحثین تعترضهم صعوبات في  %58.33فأكدت نسبة  11أما الجدول رقم 

تعمال الفهرس البحث عن الوثیقة وذلك راجع إلى عدم توفر نسخ لبعض الكتب وعدم اس

  .اآللي وقد الرصید الوثائقي وعدم تنوعه



 

 خــــاتــــمة
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نستنتج في األخیر أن المكتبة العمومیة هي الركیزة األساسیة التي تدعم التقدم العلمي    

والحضاري، ومقیاس تطور األمم، وبدورها لها شأن كبیر في خدمة المستفیدین والسهر على 

إرضائهم، فعلى هذا األساس یجب تحدید نوع المعلومة ومدى تطابق هذه االحتیاجات مع 

المقدمة، ولن نتمكن من تحقیق هذا الهدف ما لم تعتمد على سیاسة تسییریة وثائقیة الخدمات 

مرنة تتماشى مع احتیاجات المجتمع الحیوي أو الرئیسي واألقرب للمستفیدین ونتیجة هذه 

األهمیة البالغة التي تكتسبها المكتبة استنتجنا من خالل الدراسة التي قمنا بها أن المكتبة 

االحتیاجات الوثائقیة لمستعملیها بنسبة جیدة وهذا راجع إلى جملة من العوامل  العمومیة تلبي

التي ساعدتها في تأدیة رسالتها ووظیفتها، وبالتالي تحققت الفرضیة التي وضعتها إلى جانب 

العوامل التي تساعد على تحقیق أهداف هذه المكتبة وتلبیة احتیاجات مستعملیها، نجد ان 

تخصصات عدیدة، كما نجد أن المكتبة تتوفر على إمكانیات مادیة  رصید المكتبة یغطي

الرفوف، شبكة االنترنت، وغیرها التي یحتاج : مثل: معتبرة ساهمت في تلبیة احتیاجات الرواد

  .إلیها المستفیدون

أما فیما یخص اإلمكانیات الوثائقیة فنجد أن الرصید غني بالمواد العلمیة والتي تلبي     

مستفید كما أن اإلمكانیات المعلوماتیة التي یقدمها الموظف ال یستهان بها ، وهذا متطلبات ال

ما یجعل المستفیدین راضین بشكل ممتاز بالرغم من بعض النقائص التي تعیق المكتبة في 

الوصول إلى أهدافها والتي یرغب مدیر المكتبة في إزالتها كوضع الفهارس اآللیة لتسهیل 

وتوفیر نسخ إضافیة وتوسیع قاعة المطالعة لتوفیر النفسیة . ع الوثائقعملیة البحث واسترجا
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الجیدة للمستفیدین ومن خالل الدراسة التي قمنا بها نرى آن المستفیدین راضین على الخدمة 

 .المقدمة في المكتبة
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 المالحق



  يـــــث العلمــي والبحــالــعــال وزارة التعلــیــــم
  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

                                                                كلیة العلوم االجتماعیة  علم المكتبات: شعبة
                                                                    قسم العلوم االنسانیة  والمعلومات

  
  

في إطار التحضیر لرسالة مكملة لشهادة الماستر في علم المعلومات الحدیثة والتوثیق 
  : حیث نرفق هذا االستبیان لتغطیة الجانب التطبیقي للبحث بعنوان

  
  
  
  
  

  :تحت إشراف                                               :  الطالبمن إعداد
  محمدي نادیة. أ                                                   دبراهمي محمد

  با أحمد منصور
حضرتكم مساعدتنا في إتمام هذه الدراسة وذلك باإلجابة على أسئلة استمارة نرجو من 

أمام اإلجابة المختارة، نحیطكم علما ) X(االستبیان المقدمة بین أیدیكم وذلك بوضع عالمة 
  .أن هذه المعلومات تستعمل لغرض البحث العلمي

  
  
  
  

دین في المكتبة العمومیةاالحتیاجات الوثائقیة لدى المستفی  

 دراسة میدانیة بمكتبة موالي بلحمیسي مستغانم أنموذجا

 .2017/2018: ةیالسنة الجامع



  .01: ملحق

  .معلومات شخصیة حول المستفید :المحور األول

      ذكر                            أنثى:  الجنس. 1

      محو األمیة  متوسط           ثانوي          جامعي     ابتدائي: المستوى. 2

  .المستفید والتردد على المكتبة:المحور الثاني

 هل تردد على المكتبة العمومیة ؟ .1

    أحیانا       نادرا  دائما

  إذا كانت اإلجابة بدائما فما هو غرضك من استعمال المكتبة؟*

المطالعة         لقاء الزمالء        التحضیر لالمتحانات       انجاز البحوث     

 مذكرات التخرج

 ما هي اللغة التي تفضل استعمالها؟ .2

   لغة أخرى            انجلیزیة              فرنسیة           عربیة   

 كافیة؟ ) یوم 15(هل ترى أن مدة اإلعارة المقدرة بـ  .3

      ال  نعم  

  ؟هل ترى أن رصید المكتبة یتوافق مع المناهج الدراسیة .4

  ال                   نعم                



 

  فإلى ما یعود ذلك؟" ال "إذا كانت اإلجابة  بـ 

  عدم تنوع محتوى الرصید        قدم الرصید                   

  ما هي الوثائق التي تستعملها بكثرة؟. 5

  دوریات           قوامیس وموسوعات          أطروحات          الكتب           أخرى

  هل ترى أن العناوین الموجودة بالمكتبة العمومیة تلبي احتیاجاتكم الوثائقیة كما ونوعا؟.6

  ال   نعم             

  فهل المكتبة تلبي احتیاجاتكم؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بـ *

   كلیا               نسبیا

  .المستفید واحتیاجاته من المكتبة: المحور الثالث

 ؟كیف یتم بحثك عن الوثائق .1

   البحث الیدوي           استعمال الفهرس اآللي             توجیه المكتبي 

 هل تجد صعوبات في البحث عن الوثیقة؟  .2

    ال                           نعم         

  إذا كانت إجابتك بنعم فعلي أي مستوى؟*

 البحث الیدوي            البحث اآللي               توجیه المكتبي     

 هل المكتبة العمومیة تلبي احتیاجاتك الوثائقیة؟   .3



      جزئیا               نادرا    كلیا           

 أراء واقتراحات :المحور الرابع

  هل یجب إدخال تغییرات على مستوى المكتبة؟. 1

 ال    نعم 

  .....................................ما هي اقتراحاتك للسیر الحسن للخدمات المكتبیة؟. 2

........................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ملحق
 :
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الهیكل التنظیمي الداخلي للمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة وملحقاتها
.
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صید الوثائقي
 قسم معالجة الر

 قسم خدمات المستعملین
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صلحة التنشیط و 

م
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 فرع المستخدمین
 فرع الوسائل

 

 فرع المیزانیة والمحاسبة
 

س الملحقة
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صید
صلحة معالجة الر
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على مستوى الملحقة 
 

صلحة المستعملین على مستوى الملحقة
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ملحق رقم
 :
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صورة لواجهة المكتبة
 -

مستغانم
-  



  :ملخص الدراسة

تعالج الدراسة موضوع المكتبات العمومیة ومدى تلبیتها الحتیاجات وثائیة     

  .للمستفیدین،حیث قمنا بتسلیط الضوء على مكتبة موالي بلحمیسي مستغانم

ولقد تطرقت الدراسة للموضوع من حیث ماهیة المكتبات العمومیة وأنواعها وأهمیتها     

وخدماتها وأهم أقسامها كما تناولت الدراسة احتیاجات المستفیدین من المكتبات، كما تناولت 

الدراسة احتیاجات المستفیدین من المكتبات العمومیة من حیث الماهیة والمفهوم واألنواع 

  .تعرف على المكتبة وعوائق تلبیة احتیاجاتهم ودور التكنولوجیا في خدمة المستفیدوكیفیة ال

  :الكلمات المفتاحیة

 .المستفیدون - احتیاجات المستفیدین –المكتبات العمومیة 

 

 

 

 

 

  



Le résumé : 

Ces étude traite le terme des bibliothèque publics et la mesure dans 

la quelle elle sont atteints pour les besoins documentaires  pour les 

bénéficiaire. 

Ou nous avant misent évidence une bibliothèque de Moulay 

belhamissy Mostaganem 

L’étude fit une analyse pour le terme quelle est la bibliothèque 

public, ses genres ses services, et ses importance avec le 

nécessairement de classements, ensuite l'étude traite les exigences 

chez les bénéficiaires par la compréhension fait sa rôle pour atteint 

la service de bénéficiaire. 

Les mots clés: 

La bibliothèque public _ les exigences des bénéficiaires_ les 

bénéficiaires.  

  




