


 اإلهداء

إلى نور بصري وبصیرتي ونبراس، إلى من ها بهما قلبي إلى رمز األبوة ومفخرة عزتي 
.أبي... ومثلي األعلى وقلب األسرة النابض  

التي امتأل قلبي بحنانها وعلمتني أبجدیات الحیاة فكانت خیر إلى ینبوع الحنان إلى 
.أمي...شكريالمدارس إلى من تعجز كل كلمات الشكر والوفاء عن   

.توؤم نورةي التعزدین، عالء الدین، أخ: إلى كل إخوتي وأخواتي  

.إیاد، یونس، هیثم، إیالف: إلى الكتاكیت  

لى كل صدیقاتي ٕ ملیكة، خدیجة، عائشة، رقیة، نسرین، حیاة، حفیظة، وزمیلتي في : وا
.المذكرة إلهام  

.إلى كل من یعرفني من قریب أو بعید  

لى كل األساتذة الكرا ٕ .عبد اهللا ثاني محمد نذیر م وخاصة األستاذ المشرفوا  

.وهللا ولي التوفیق  

 بوسنان أمینة   

 

 
 
 
 
 



 اإلهداء
 

لى معنى الحنان والتفاني إل ٕ ى بسمة الحیاة وسر إلى مالكي في الحیاة إلى معنى الحب وا

.الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحناني یعم جراحي أمي الحبیبة  

اسمه بكل افتخار والذي علمني اختراق مبدأ الفشل والعیش على أمل إلى من أجمل 

.الوصول أبي الغالي  

، "محمد األمین"إلى من تقاسمت معهم جدران البیت إلى سندي في الحیاة شقیقي األفراد 

.وأحمد وكل عائلتي من أعمامي وعماتي  

.إلى زوجي وكل عائلته الكریمة  

لى كل خالتي وأخواليإلى روح جدتي الطاهرة تغمدها اهللا  ٕ .برحمته الواسعة، وا  

.إلى مالك قلبي كنزة  

.إلى من ملكوا قلبي الكتاكیت، كنزة، محمد، فاطمة الزهراء، سعاد، مراد، إسحاق  

 

 شیبان إلهام   
 
 



 شكر وتقدیر

على إنجاز هذا العمل المتواضع كما نتقدم بجزیل الشكر  الذي أعاننيالحمد هللا المعین 
كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وأعطى من حصیلته فكرة لینیر بها  االمتنان، إلىو 

  .دربنا

، كما نتوجه "من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا: "ویقول الرسول صلي اهللا علیه وسلم
بالشكر إلى كل من علمني حرفا من معلمین وأساتذة من الطور االبتدائي إلى ما أنا علیه 

.شعبة علم المكتبات والمعلوماتاآلن وكل األساتذة الكرام في   

والذین رافقوني في مشواري العلمي كما نخص بالذكر األستاذ المشرف عبد اهللا ثاني 
.محمد نذیر  

الذین لم یبخل علینا بتوجهاته ونصائحه القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث 
.وله مني كل التقدیر واالحترامفجزاه اهللا عني كل خیر   

فوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني من بعید أو قریب في إنجاز هذه وال ی
.المذكرة  

 

 

 

 

 

 



:الشكر والتقدیر  

ّ الحمد  وجل اإلفادة  هللا الذي وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع راجیة من اهللا عز
.واالستفادة  

.ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا  

واالمتنان الكبیر إلى األستاذ المشرف عبد اهللا ثاني محمد نذیر  كما أتقدم بالشكر الجزیل
جهاته ونصائحه الذي كان النور المرشد في إتمام هذا العمل والذي لم یبخل علي بتو 

.القیمة  

كما أشكر جمع األساتذة في قسم العلوم اإلنسانیة، وأساتذة شعبة علم المكتبات 
أحیت بداخلي أو بعید ولو بكلمة طیبة  والمعلومات، وأشكر كل من ساعدني من قریب

تمام عملنا هذا، والشكر وكل الشكر إلى زمیلتي في المذكرة بوسنان  ٕ األمل لمواصلة وا
.أمینة  

وفي األخیر اللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال بالیأس إذا خفقنا، وذكرنا أن 
ذا اإلخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح، اللهم إذا  ٕ أعطیتنا نجاحا فال تأخذ تواضعنا وا

.بكرامتنا، اللهم اختم بالسعادة أحالمنا أعطیتنا تواضعا فال تأخذ اعتزازنا  
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  :مقدمة
تعتبر المعرفة اإلنسانیة منذ األزل بمثابة الحركیة الفاعلة في تقدم األمم والشعوب، 
وكذلك في بناء معالم تاریخ كل أمة، وألن اإلنسان یمتاز عن غیره من الكائنات األخرى بالعقل 

  .البد من ثقافة ومعرفة لتكوینه - العقل–الذي میزه اهللا به، والكتمال هذا األخیر 
حیث یعتبر اإلنتاج الفكري والمعرفي لإلنسان وسیلة التعامل مع اآلخرین فیؤثر فیهم   

ویتأثر بهم، وبالتالي زیادة أكبر في الكم المعرفي والعلمي، ومع تطور وازدهار الحیاة البشریة 
من تطور آخر في مجال معرفته وعلومه بمختلف أنواعها، ولعل من بین أهم كان لزاما له 

، تي أدت إلى ارتقاء األمم وتطورها، ویرجع ذلك إلى تعاملها المعرفي وتطورها العلميالعوامل ال
ولكي اإلنسان على وجوده كان اإلنتاج واإلبداع، وحتى یقوم بذلك البد أن یكتسب المعرفة 
للتواصل مع اآلخرین، وعلیه كیف لإلنسان أن یحفظ معارفه؟ وكیف یمكن له اإلطالع على 

  إنتاج غیره؟
لحفظ إنتاجه المعرفي  وانطالقا من هذا السؤال فقد اهتدى اإلنسان إلى عدة وسائط  

یصاله لآلخرین، وأیضا االستفادة من إنتاجهم، ولعل ظهور وسائط حفظ المعلومات نجدها  ٕ وا
مرت بعدة مراحل عبر العصور، فبعد ما كان اإلنسان یحفظ معارفه على األحجار وفي 

مع اكتساب الورق على ید راق البردي واأللواح الطینیة، ثم بعد ذلك الكهوف ثم الرق ومرورا بأو 
الصینیین وظهور الطباعة في القرن الخامس عشرة میالدي، ظهر وسیط آخر للمعلومات وهو 

  .الكتاب وأصبح الوسیلة األولى في حفظ المعارف اإلنسانیة
ـ وطورت من عملیة تسویق سیط ــــ الكتاب ـــلذا أولت الدول المتقدمة العنایة بهذا الو   

ائل الكتاب في أي دولة، لكن الكل یعلم أن العصر الحالي یتسم بالتطور التكنولوجي اله
المختلفة، وأصبحت تستعمل كل الطرق والوسائل من أجل  ووظیفته في تطویر وتسویق منتجاتها

حالة تسویق " :الموسومة بــتسویق الكتاب وتحقیق غایة المستفید، ولهذا جاءت هذه الدراسة 
، والتي "دیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم ــــ نموذجا ــــ: الكتاب الجامعي في دور النشر

براز أهم الطرق المتبعة في تسویق الكتاب الجامعي، ٕ حیث تعتبر  حاولنا من خاللها تبیان وا
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ومن أكثر الوسائل عملیة تسویق الكتاب كوسیلة أولى إلیصال المنشورات إلى كل أرجاء العالم، 
  .اعتمادا من طرف معظم دور النشر العالمیة والعربیة

الفصل المنهجي الذي كان بمثابة : وعلیه قمنا بتقسیم الدراسة إلى خمسة فصول
التعریف بإجراءات الدراسة من جانبها المنهجي، الفصل األول بعنوان مدخل إلى التسویق وقسم 

التسویق وماهیة الكتاب، الفصل الثاني والمعنون بتسویق  عالج فیهما كل من ماهیةن إلى مبحثین
الكتاب طرق من خاللهما إلى تسویق الكتاب و نتوقسم هو اآلخر إلى مبحثین  الكتاب الجامعي

قسمناه إلى مبحثین كذلك حیث  عنوان آلیات نشر الكتاب في الجزائر بالفصل الثالث  الجامعي،
، أما الفصل الرابع واألخیر النشر الكتاب في الجزائر عالج فیها مفاهیم عامة عن النشر وكذان

من خالله  نتطرقناه للدراسة المیدانیة بدیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم و صصفقد خ
مدیر الدیوان، وفي آخر الدراسة یمت استخالص النتائج إلى تحلیل المقابلة التي تم إجراؤها مع 

  .الدراسةوالخروج باالقتراحات وأهم توصیات 
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  :أساسیات إجراءات الدراسة_ 1
  :إشكالیة الدراسة_ 1_1

كیف ال والكتاب وعاء الثقافة والفكر  ال شك أن الحدیث عن الكتاب حدیث مهم وشیق،
یحفظها السلف  ومستودع التجارب البشریة المتراكمة، وهو خزان المعارف اإلنسانیة، المستقر،

  .للخلف لكي ینطلق منها ویبني علیها
وتسویق الكتاب في الدول المتقدمة تحقق دخال كبیرا یفوق في بعض األحیان إن نشر 

دخل العدید من الصناعات األخرى،بینما نجده مازال في بعض الدول النامیة یحتل موقعا 
وذلك نتیجة بعض  الظروف االقتصادیة واالجتماعیة  هامشیا على الخریطة االقتصادیة،

من الدول العربیة والجزائر كغیرها من الدول  والتي منها الكثیر والسیاسیة السائدة في هذه الدول،
وهذا راجع لعدة أسباب وعوامل منها ما تعلق  العربیة مازالت تعاني من نشر وتسویق الكتاب،

وهذا ینعكس سلبا على المستوى العلمي والثقافي  ومنها ما تعلق بالقارئ الجزائري، بدور النشر،
ازدادت أعداد النسخ الموزعة من كل كتاب فإن هذا ینعكس بالطبع ومن المؤكد أنه كلما  له،

إیجابا على مسیرة التنمیة الثقافیة في الوطن وبالتالي الرقي لمستوى  الفرد العلمي والثقافي 
إذ یعمل مختلف الناشرین الجزائریین على نشر وتسویق منتجاتهم العلمیة بكل الطرق  والمعرفي،

  .المتوفرة
الجامعي كقاعدة األساسیة في المكتبات الجامعیة فهو یمثل مكانة  ویعتبر الكتاب

مرموقة في التعلیم العالي ولذلك یجب إتباع سیاسة وطنیة محكمة تضمن  تسویق توفیر الكتاب 
هذا المنطلق یمكننا  ومن الجامعي في المكتبات الجامعیة حتى یتوفر الكتاب لدى الطالب،

  :عامعلى شكل تساؤل  اإلشكالیةصیاغة 
  ؟فرع دیوان المطبوعات الجامعیة بكیف یتم تسویق الكتاب الجامعي في دور النشر 
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  :تساؤالت الدراسة
  ما هي طرق تسویق الكتاب الجامعي؟ -
  ما هي المشاكل التي تواجه تسویق الكتاب الجامعي؟ -
  هل هناك نجاعة في آلیات تسویق الكتاب الجامعي لدى دور النشر؟ -
  :الدراسةفرضیات _ 2_1
یتم تسویق الكتاب الجامعي عن طریق المعارض والمطویات والمواقع اإللكترونیة الخاصة  -

  .بدور النشر
  معانات الطالب من ارتفاع األسعار الباهضة للكتاب وصعوبة الحصول علیه  -
 .عدم نجاعة طرق تسویق الكتاب الجامعي -

  :أهداف الدراسة_ 3_1
المؤكد دراسة أي موضوع یعني وجود عدة أهداف تسعي الدراسة لتحقیقها وتهدف  من

هذه الدراسة بالدرجة األولى إلى خدمة مجال البحث العلمي بصورة عامة وحقل المكتبات 
  :اف الدراسة على النحو اآلتيوعلیه توجز أهد والمعلومات بصفة خاصة،

جزائریین وهذا من اب الجامعي لدى الناشرین الالتعرف على الوضعیة الحقیقیة لتسویق الكت /1
  خالل دور النشر؛

 شروط نشر وتسویق الكتاب الجامعي؛ التعرف على /2

محاولة الكشف على أهم الرهانات والتحدیات التي تواجه دور النشر في مجال تسویق  /3
 .الكتاب
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  :أهمیة الموضوع_ 4_1
حیث مس جمیع  انتشارا في الوقت الحالي،ألن التسویق أصبح من أهم الموضوعات  *

  أهمیة بالغة في جمیع دول العالم؛ المؤسسات الخدماتیة واالقتصادیة ولهذا أصبح لتسویق
هو وعاء الفكر والثقافة وخصوصا الكتاب الجامعي الذي هو الوسیلة األولى بما أن الكتاب  *

یعتمد علیه بصفة كبیرة سواء من حیث األساتذة  التي تساعد في إنجاز البحوث والمذكرات،حیث
  .والطلبة والباحثین

  :أسباب اختیار الموضوع_ 5_1
إن لهذا الموضوع لیس من باب الصدفة بل كان وراء ذلك عدة أسباب وعوامل جعلتنا 
نخوض في دراسته وقد تنوعت هذه األسباب مابین ذاتیة للباحث وموضوعیة تتعلق بالبحث 

  :في العوامل التالیة یمكن أن نجملها
  :األسباب الذاتیة

  .امعي قبل وصوله للمكتبة الجامعیةحب اإلطالع واالستكشاف الذي یأخذه الكتاب الج*
  .محاولة التعرف على أهم الوسائل والطرق المستخدمة لدى الناشرین لتسویق الكتاب الجامعي*

  :األسباب الموضوعیة
  .ضوع تسویق الكتاب وخصوصا الكتاب الجامعيمحدودیة الدراسات السابقة المتعلقة بمو *
  :دراسات السابقةال_ 6_1
 .إستراتجیة التسویق للكتاب اإللكتروني في الجزائر" :بعنوان ،2006 مرزقالل،  إبراهیمدراسة  *

  ."دراسة تقییمیة للمواقع اإللكترونیة للناشرین
للكتاب والخطط والمناهج تناولت مشكلة الدراسة الوضعیة الحقیقیة لتسویق اإللكتروني  -

ومحاولة الكشف  أجل تسویق الكتاب، لكترونیة للناشرین الجزائریین منالمتبعة في المواقع اإل
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على أهم الرهانات والتحدیات التي تواجه  دور الناشر الجزائري في مجال تسویق الكتاب 
  .الخاص في ظل التكنولوجیات الحدیثة

مل وهو نوع من أنواع المنهج الوصفي،حیث اعتمد استخدمت الدراسة منهج المسح الشا -
  :التالیة ت الدراسة إلى النتائجوخلص الباحث في جمع البیانات على استمارة التقییم والمالحظة،

لمستویات ع اإللكتروني عبر المواقع مازالت بعیدة كل البعد عن اإن خدمات التسویق والبی -
ن توفرت في  ،العالمیة في هذا المجال ٕ بعض المواقع فهي تعد على األصابع و قد تكتسي وا

  .الطابع التقلیدي
كات هناك حواجز نفسیة من خدمات البیع اإللكتروني الكاملة تدعمها مخاوف االنتها -

ناهیك عن عدم توفر التقنیات المتطورة التي تدفع  اإلنترنت، والسرقات التي یتسم بها عالم
  .الجزائریین لخوض هذه التجربة

مواقع الناشرین الجزائریین ودورها في تسویق " :بعنوان ،2010 .مهلل فوزیةة دراس *
  ."دراسة میدانیة في دور النشر الجزائریة:الكتب

بإنشاء موقع إلكتروني والتعرف على  سة مدى اهتمام الناشر الجزائریینتناولت مشكلة الدرا -
قع الحالي سویق المنتجات الفكریة والواللناشرین الجزائریین ودورها في تأهم المواقع اإللكترونیة 
  ).التوصیات معوقات،(لتسویق الكتاب العربي 

في جمع البیانات على المالحظة  تاعتمد كما منهج الوصفي التحلیلي،ال الباحثةاستخدمت  -
  .واستبیان

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أن المواقع اإللكترونیة وسیلة فعالة لإلعالن 
كما أنها تعمل على زیادة وتطویر حجم المبیعات من المنشورات كونها سوق جدید  الكتب،عن 

وأن الموقع  یعرض فیها الناشر الجزائري إصداراته على القارئ دون الحاجة إلى التنقل،
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وذلك لكون عدد قلیل من  اإللكتروني بكل مزایاه الكثیر لم یؤثر على كل الناشرین الجزائریین،
   .اهتمت بهذه التقنیة على الرغم من سرعتها وفعالیتها في بیع وتسویق اإلنتاج الفكريدور النشر 

  :إجراءات الدراسة المیدانیة_ 2
  :تحدید منهج الدراسة_ 1_2

، بحیث یمكن اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة ألنه یعد المنهج األنسب  
تسویق الكتاب الجامعي، إضافة إلى ذلك یقوم تطبیقه في موضوع دراستنا الذي یعالج موضوع 

هذا المنهج بجمع البیانات والمعلومات بهدف الوصول إلى فهم أعمق لها والسیطرة على جمیع 
  .الجوانب التي لها صلة بالموضوع المدروس

  :أدوات جمع البیانات_ 2_2
ید تختلف أدوات البحث من بحث إلى آخر وذلك حسب متطلبات الدراسة، ویتم تحد  

اة العلمیة تبعا لألهداف المرغوب تحقیقها، ومن أكثر وسائل البحث استخداما وسیلة البحث واألد
في مجال الدراسات االجتماعیة هي المقابلة، فهذه األخیرة تساعد الباحث على جمع بیانات 

یانات معلومات والبأكثر والتعمق في الموضوع والفهم، وعلیه اعتمدنا على المقابلة كأداة جمع ال
   .في دراستنا

  :حدود الدراسة المیدانیة_ 3_2
  :اإلطار الزمني للدراسة - 

لمقابلة بمكان الدراسة، حیث امتدت ثالثة لقد تمت الدراسة المیدانیة حسب فترة إجراء ا  
  .م2018أیام من الرابع عشرة إلى غایة السادس عشرة أبریل سنة 

  :اإلطار المكاني للدراسة - 
  .بدیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانمتم إجراء الدراسة المیدانیة 
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  :اإلطار البشري للدراسة - 
إلنجاز الدراسة المیدانیة اعتمدنا على أداة جمع البیانات وهي المقابلة والتي أجریناها مع   

  .فرع مستغانم دیوان المطبوعات الجامعیة دیرم
  :عینة الدراسة_ 4_2

تعالج دراستنا موضوع تسویق الكتاب الجامعي، ولقد اخترنا دیوان المطبوعات الجامعیة   
  . فرع والیة مستغانم كعینة، للتمكن من دراسة كل الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة

  :مصطلحات الدراسةضبط  _ 3
  :التسویق

وهو نظریة التجارة علم أو فن، التسویق هو " دراسة السوق"أنه على : السوق في اللغة: لغة
  1.تسویق البضائع بالجملة= متاجرة = بیع وشراء = تجارة =  بالبضائع بالجملة

هو النشاط الذي یدار وفقا لخطة موضوعیة تأخذ باالعتبار مجموعة من العناصر  :اصطالحا
وخلق األفكار الجدیدة،  كیفیة ترویجها، األساسیة المتمثلة في تسعیر المنتجات المراد تسویقها

  2. وأسالیب توزیعها بغیة تحقیق أهداف المستهلكین والمنظمات
هو إنتاج ما یمكن بیعه، وهو مجموعة األنشطة اإلنسانیة الموجهة إلشباع رغبات  :إجرائیا

  .األفراد وحاجاتهم من خالل عملیة التبادل
  
  
  

                                                             
. عربي - معجم اللغة اإلنجلیزیة الكالسیكیة والمعاصرة، إنجلیزي: كبرقاموس المغني األ. كرمي، حسن سعیدال -1

  776. ، ص2001مكتبة لبنان، : بیروت
  19. ، ص1991، مكتبة عین الشمس: القاهرة .األصول العلمیة للتسویق والبیع واإلعالن. نبیل، النجار -2



إجراءات الدراسة                                            :الفصل التمهیدي  
 

19 
 

  :الكتاب
: بة وكتبهكتب الشيء یكتبه كتبا وكتابا وكتامعرف، والجمع كتب وكتب، : الكتاب: كتب :لغة

، والكتابة لمن تكون له صیاغة سم لما كتب، مجموعا والكتاب مصدرخّطه، والكتاب أیضا اال
  .مثل الخیاطة والصناعة

واستكتبه الشيء أي سأله أن یكتب له وقیل كتبه وخطه، والكتاب أیضا، أثبت على بني آدم من 
  1 .أعمالهم

الكتاب مجموعة من المواد المطبوعة والمجلدة معا لتكون مجلدا أو مجلدات تشكل  :اصطالحا
  2 .وحدة ببلیوغرافیة

هو مطبوع غیر دوري ال یقل عدد صفحاته عن خمسین صفحة، ویتكون من مجلد أو  :إجرائیا
  .متصال أو غیر متصلأكثر سواء كان ترقیم صفحات المجلد 

  :الكتاب الجامعي
، من أو ما له عالقة بجامعة أو مجمع علمي أستاذ، منسوب إلى جامعةاسم : جامعي :لغة 

  .طالب جامعي
منهج في البحث یقتضي االستقراء والتتبع واستخدام طرائق المعرفة العلمیة : أسلوب جامعي
  .على وجه الدقة
  .ما یثبت إكمال الدراسة الجامعیة: شهادة جامعیة

                                                             
 ،   13. مج ،2001، دار نادر: بیروت .4.ط .لسان العرب. أبو الفضل جمال الدین محمد بن ملوم، ابن منظور -1

  18-17 .ص .ص
، مؤسسة الوراق: عمان .مصادر المعلومات وخدمات المستفیدین. زكي حسن، المالكي، مجبل الزم، الوردي -2

  46 .، ص2002
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م والمعتمد 2001لعام  33ام القانون رقم حجالكتاب المؤلف أو المترجم وفق أ :اصطالحا
لتغطیة كامل مفردات مقرر تدریسي واحد أو أكثر أو جزءا منه، ویخضع لحقوق الملكیة 

  1 .الفكریة
یعتبر الكتاب الجامعي الوسیلة المثلى لنشر المعرفة والعلم والثقافة وهو مقیاس الحضارة  :إجرائیا

  .في كل البلدان
  :صعوبات الدراسة_ 4

أي دراسة أو بحث علمي البد أن تكون فیها عراقیل أو صعوبات منها ما یمكن  إن
تجاوزه ومنها ما یشكل حاجز لتحقیق الموضوعیة المطلقة في نتائج الدراسة ونذكر منها 

  :كالتالي
 ندرة المصادر والمراجع التي تعالج موضوع الكتاب الجامعي؛  
 اضطررنا مما  ،دراستنا في مكتبة الجامعة نقص حاد في المادة العلمیة التي تتعلق بموضوع

  أخرى وهذا ما یتطلب من وقت وجهد؛ إلى البحث في مكتبات جامعیة بجامعات
  ،توقیت العمل غیر المناسبة لدیوان المطبوعات الجامعیة ألن مجال العمل مرة في األسبوع

 .یام بالمقابلةمما صعب لنا مهمة الق

  
  

                                                             
 .مجلة جامعة الملك سعود. التربوي التقویم االقتصادي للتعلیم وأهمیته في اتخاذ القرار الغداري. أنمار، الكیالني -1

  1995 ،2. ، ع7. مج ،جامعة الملك سعود: الریاض .العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة
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  .مدخل إلى التسویق والكتاب: الفصل األول
  :تمهید

یعتبر التسویق كجزء من اإلدارة الذكیة لما یلعبه من دور كبیر في كافة العملیات   
لذلك تزایدت أهمیة مفهوم  والسیاسات والخطط التي ترسخها المنظمة من أجل تحقیق أهدافها،

التسویق في الوقت الحاضر باعتباره أحد أهم الجوانب التي تعتمد علیها المنظمة في مواجهة 
المنافسة والتغیرات البیئیة، وتحدید مفهوم التسویق هو في حد ذاته طموح، ما دام هذا المفهوم 

ا الفصل في مبحثین األول كما تناولنا في هذیحتوي على مجموعة من اإلشارات والمتغیرات، و 
  .عن التسویق والثاني عن الكتاب

 .ماهیة التسویق :المبحث األول

  :تعریف التسویق :المطلب األول
أنه مجموعة من األنشطة واألعمال : "وآخرون على أن التسویق" عمر عقلي"لقد عرف   

توفیر السلعة أو المتكاملة التي تقوم بها إدارة متخصصة في المنظمة، تسعى من خاللها إلى 
 الخدمة أو الفكرة للمستهلك الحالي والمترقب للكمیة والمواصفات والجودة المناسبة والمطلوبة،
وفي المكان والزمان المناسبین وبما یتماشى مع ذوقه، وبأقل تكلفة ممكنة وأسهل وأیسر الطرق 

وطلباته  المستهلك وذلك بالتعاون والتنسیق مع إدارة اإلنتاج، وهذا ینطوي على دراسة والسبل،
تخطیط إنتاج السلعة أو الخدمة أو الفكرة بما یتوافق مع هذه العملیات وتحدید سعرها  ومن ثمة

یصالها إلیه، وهذا كله بهدف إشباع حاجات ورغبات المستهلك  ٕ المناسب، وترویجها وتوزیعها وا
یجاد مركز تنافسي للمنظمةالحال ٕ في السوق یساعدها على تحقیق أرباح  یة والمستقبلیة، وا

   1.مناسبة لها
وبصیاغة أخرى هو عبارة عن جمیع أوجه النشاط التي تعمل على انتقال السلع   

 2 .والخدمات من مراكز إنتاجها إلى المستهلكین

                                                             
3، 2. ، ص1994، دار زهران: عمان. مدخل متكامل: مبادئ التسویق. وضعي عمر، وآخرون، عقلي - 1  
10. ، ص1965، قاصر الخیریة: القاهرة .3. ط .األصول العلمیة للتسویق. عبد المجید عبده، علي - 2  
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ومراقبة البرامج المجهزة من أجل  تخطیط وتحدید: فالتسویق هو" فیلب كوتلر"وحسب  
خلق وتطویر والحفاظ على التبادالت الفعالة مع األسواق المستهدفة، وذلك بهدف تحقیق أهداف 

  1 .هیئة معینة
أداء األنشطة واألعمال التي تعنى بتدفق : "لقد عرفت الجمعیة األمریكیة التسویق بأنه  

م أعادت الجمعیة األمریكیة 1985في عام ، و "السلع من المنتج إلى المستهلك أو المستعمل
فته على أنه ّ تخطیط وتنفیذ لمفهوم  عملیة: صیاغة مفهوم التسویق حتى تزیل اللبس، حیث عر

التسعیر والترویج والتوزیع لألفكار ولالستحداث التبادلیة التي تشبع وتحقق أهداف األفراد 
  2 .والمنظمة
نطالق في المنظرین للتسویق وتكمن نقطة اال كیون هم أولیویعتبر االقتصادیون األمر   

، "أن العرض هو الذي ینشأ الطلب" :قولیكیة التي تركز على الجملة التي ترفض الكالس
ولكنهم صرحوا أن الطلب ال یمثل فقط إمكانیة الشراء ولكن رغبة الشراء، وقد نشرت أول 

  3 .م1913األبحاث في التسویق سنة 
إلى أن  DRUCKER" داركر"نقال عن  KOTLER" لركوت"وفي هذا الخصوص یشیر   

میالدي، وفي عام ) 17(أو ظهور التسویق كان في القرن السابع عشرة  البدایة األاولى لنشأة
 -DEPTالیابانیة بإنشاء أول محل أو متجر " میسیوي"م على وجه التقریب قامت عائلة 1650

STORE  في العاصمة طوكیو، ومنذ ذلك الوقت ظهرت سیاسات تصمیم المنتجات وتنمیة
ال : "الالزمة لإلنتاج وظهور إعالنات ووسائل إعالنیة من شأنه جذب المستهلك، مثل الموارد
ذا لم ترضى بما نقدمه لك یمكنك استیراد نقودك... تسأل  ٕ   ".اشتري منا وا

  .موالبیع والحز  لوجاتاكما ظهرت فكرة الكت
  
  

                                                             
 KOTLER, Philp. Marketing. ed. 8. paris : publiunion, 1994, p. 7-1   

، 2003دار الحامد للنشر والتوزیع، : عمان. التسویق مفاهیم معاصرة. سویدان، نظام موسى، حدادـ، سفیق إبراهیم -2
   42. ص
73. ، ص2007المكتب العربي الحدیث، : مصر. التسویق. سعید عبد الفتاحمحمد،  - 3  
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إلى أن الغرب لم یعرف شیئا عن التسویق إال في منتصف القرن التاسع " داركر"ویشیر   
  .ستر العالمیةمیالدي على ید شركة هارفی) 19(عشرة 
أول من أشار إلى التسویق ویعتبر جوهر أو مركز  Mc cirmik" سیروس ماكورمیال"وكان 

أن مصطلح التسویق ظهر لألول مرة كمقرر دراسي ، كما النشاط الرئیسي بل الوحید للمنظمة
، وفي عام "تسویق المنتجات"بجامعة بنسلفانیا في أوائل القرن العشرین وتدریسه تحت عنوان 

، أما wisconsuinبتدریس أسالیب التسویق في جامعة ویسكنسون  burlar" بتلر"م قام 1915
حیث  1یق في أوائل القرن العشرین،منظمات األعمال فقد ظهر أول قسم لتسویق وبحوث التسو 

م وذلك تحت مسمى 1911قسم بحوث التسویق في عام ء بإنشا  curtisكیراش "قامت شركة 
م بدأت الشركات الصناعیة والتجاریة األمریكیة في إدراك  1919البحث التجاري ومنذ عام 

  .حتى اآلنهتمام مجاالته المختلفة، واستمرار هذه اال) التسویق(أهمیة هذا النشاط 
: وفي الوقت الحالي أیضا بدأت المنظمات ال تهدف إلى تحقیق األرباح مثل  

المستشفیات، الجامعات، الشرطة والجمعیات الدیني والخیریة وغیرها تهتم بالتسویق اهتمام 
  2 .كبیرا

  :التطور التاریخي للتسویق :المطلب الثاني
لربحیة وغیر الربحیة في الوقت في المنظمات ا یمثل الدور الذي یقوم به التسویق  

ما قورن لمكان علیه في األزمنة الغابرة فعلى الرغم من أن الفراعنة  الحاضر أهمیة كبرى، إذا
كانوا أول من حرف التجارة إال أن دور التسویق كان بدائیا، وحتى الیوم نرى بعض المجتمعات 

إال  3فیها طرق تسویقیة بدائیة أیضا، المتأخرة والتي ما تزال الطرق اإلنتاجیة فیها بدائیة، تسود
عالم المتقدم في الوقت الحاضر بدأت تقتنع بأهمیة التسویق، مفهومه الحدیث، أن أغلب دول ال

بل وكأن هذا االقتناء باألهمیة القصوى لتسویق حدث تدریجیا أي أنه لم یحدث طفرة واحدة 

                                                             
11. ، ص2006المكتب الجامعي الحدیث، : القاهرة. التسویق. أبو قحف، عبد السالم محمود، وآخرون - 1  
11. ص. نفس المرجع - 2  
31. ، ص1985دار المریخ للنشر، : الریاض. مبادئ التسویق. حنا، نسیم - 3  
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استغرق عددا كبیرا من األعوام، وقد مر تطور التسویق على عدة مراحل یمكن تلخیصها فیما 
  :یلي
  )1930 خبر مجرد( :"المفهوم اإلنتاجي"التركیز على اإلنتاج  :األولى مرحلةال

كان النشاط التسویقي عبارة عن التجارة في شكل مقایضة سلعة  قبل هذه المرحلة  
بأخرى، أما في ظل المفهوم اإلنتاجي، فإن المنشأة أساسا تهدف إلى زیادة اإلنتاج وتخفیض 

سوف یفضلون  أن المستهلكین تكلفته من خالل التحسینات العلمیة وكان یقوم هذا المفهوم على
غیرهاـ، وبأقل تكلفة، حیث ینصب التركیز في المرحلة  المنتجات التي تتوفر بشكل أكبر من

الطاقة اإلنتاجیة من حیث اإلنتاج وتكالیفه، ولهذا كانت اإلدارة والمؤسسات ذات التوجیه  على
اإلنتاجي تركز على تحقیق الفعالیة من خالل اإلنتاج الكبیر والتغطیة الواسعة للتوزیع، أي إنتاج 

طلوبة من قبل المستهلكین، باعتبار أن هذا التوجه له مبرراته أكبر كمیة ممكنة من السلع الم
  :هذه المرحلة تبعا لخصائص

  ؛)طاقة إنتاجیة محددة(اإلنتاج أقل من الطلب  
 المنافسة محدودة ولم تكن هناك حاجة لوسائل الترویح؛  
 ند اتخاذ إي قرار متعلق تغلیب مصلحة المنشأة على مصلحة المستهلك، السیما ع

  1بالتسعیر؛
  األهداف قصیرة المدى والتركیز على تحقیق أعلى ربح بصرف النظر عن مدى رضى

  .المستهلك
  :)1950 - 1930(المفهوم البیعي : المرحلة الثانیة

یتجه هذا المفهوم الجدید في التركیز على فكرة أن المستهلكین إذا تركوا لوحدهم فلن   
یقوم بشراء الكمیة الكافیة من منتجات المؤسسة، ولهذا یجب على المؤسسة أن تتبنى بیعا 

وجهودا ترویجیة كبیرة من أجل إقناع المستهلكین بشكل فعال لشراء السلع أو المنتج، هجومیا 
  2 :ذه المرحلة ما یليومن خصائص ه

                                                             
  1 39. ، ص2004جامعة حلوان، : القاهرة. 2. ط. تسویق خدمات المعلومات بالمكتبات. محمد زكریاقطر،  -
28. ، ص2004دار صفاء، : األردن. تسویق المعلومات. علیان، ربحي مصطفى ، السامرائي، فاضل إبراهیم - 2  
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 طاقة إنتاجیة أعلى وازدیاد المنافسة بین المنتجین؛  
  ؛)الهتمام بعنصري التوزیع والترویجا(زیادة وسائل اإلعالم  
 تحقیق أرباح أعلى من خالل حجم المبیعات وأیضا جانب المستهلك ال یزال ضعیفا.  

  :)1955(المفهوم التسویقي : المرحلة الثالثة
المفهوم البیعي إلى المفهوم التسویقي، بعد الحرب العالمیة الثاني تحولت الغدارة عن 

وبدال من العمل على بیع ما تنتجه المصانع، حاولت اإلدارة ألول مرة أن تركز على أعلى 
وتحیینها أو تقدم سلعا جدیدة  أنواع تنتج سواء أن تستمر في إنتاج السلع القدیمة أو تطویرها

دراسة السلعة : یطلبها ویقبل علیها المستهلكون، وتبلور هذا االتجاه الجدید فيتضمن أن 
ودراسة المستهلك، وكما بدأت المنشآت في إنشاء إدارات للتسویق كي تتولى الدفاع عن المفهوم 

 "روبرت كنج"الجدید للتسویق، وبذلك أصبح التسویق الوظیفة األساسیة لإلدارة، ولإلشارة فإن 
Robert king  أول من وضع تعریفا واضحا للتسویق الحدیث، ومن أهم سمات هذه المرحلة ما

  1 :یلي
 زیادة الطاقة اإلنتاجیة واالهتمام بالمستهلك؛  

 تغییر في البیئة الداخلیة والخارجیة للمؤسسة؛  

  سلوك المستهلك أصبح حاسما في تقریر مصلحة الشركاء، مما نتج عنه نوعا من التوازن

  الشركاء ومصلحة المستهلك؛بین مصلحة 

 الربح یكون على المدى الطویل ومن خالل رضى المستهلك؛  

  وذلك بعد التكامل في األنشطة ...)اإلنتاج، التمویل(التكامل مع األنشطة األخرى للمشروع ،

 2 .التسویقیة ذاتها

  
                                                             

  1 40. ص. قطر، محمد زكریا، مرجع سابق -
30. مرجع سابق، ص. فاضل إبراهیمعلیان، ربحي مصطفى ، السامرائي،  - 2  
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  :أهمیة التسویق :المطلب الثالث
، ونذكرها أهمیته في عدة جوانب للتسویق أهمیة كبیرة في المؤسسات ویمكن أن نلخص

  :كالتالي
 السوق هام بوصفه نشاطا :بالنسبة للمنظمة.  
  یسبق اإلنتاج ویوجهه؛ -
  یعنى بتحقیق أهداف المنظمة ومبررات وجودها؛ -
  یساعد المنظمة على البقاء؛ -
  .ك ویحصل علیها منه لتغذیة راجعةیوصل المعلومات إلى المستهل -
 فإن التسویق :بالنسبة للجهة المالكة للمنظمة: 
  یسهم في نجاح المنظمة وتوسیعها؛ -
  یوجه االستثمار نحو مشاریع األكثر أهمیة بالنسبة للمستهلك؛ -
  یوفر فرص عمل في محیط العمل التسویقي؛ -
یعمل على كسب التأیید والتعاطف مع المنظمة ذاتها في بیئتها التي تعمل فیها، سواء  -

 .كانت المنظمة هادفة أم غیر هادفة للربح
 التسویق هام ألنه :بالنسبة للمستهلك: 
یتوجه نحو المستهلك غایة عمله ومبرر وجوده ومحور اهتمامه وذلك من خالل اتساع  -

  حاجته ورغباته الحالیة والمستقبلیة؛
  یعمل على تحقیق المنافع المكانیة والزمنیة وحتى النفسیة للمستهلك؛ -
من خالل وسائل ) خدماتي/ مادي( المنتوجیزود المستهلك بالمعلومات التي یحتاجها عن  -

 الترویج المعروفة وبما یحقق الرضا للمستهلك؛
مكاناته وحسب قدرة یتناول جمیع ما یحیط اإلنسان في حیاته و  - ٕ یقدمها بما یتناسب وا

 .المنظمة
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 التسویق مهم ألنه :بالنسبة للمجتمع: 
یؤدي إلى زیادة الدخل القومي یساهم في األهداف التنمویة خاصة من الدول النامیة مما  -

  ؛وارتفاع مستوى المعیشة
یعمل بوصفه نشاط اجتماعیا، وعلیه یلتزم بالمحافظة على البیئة من التلوث والفساد،  -

وأیضا دوره في المحافظة على االعتبارات والقیم األخالقیة والقانونیة، وغیرها بما یسهم 
   .بصیانة المجتمع

  :التسویق وظائفو  عناصر :المطلب الرابع
  :عناصر التسویق _1

كوتلر "الذي قام  (Marketing Mix)یركز التسویق على ما یسمى بالمزیج التسویقي   
  :م بتقسیمه إلى أربعة عناصر رئیسیة في إدارة التسویق هي1969سنة " ولیفي

أن یكون المنتوج جذابا ومفضال بالنسبة للمستفید، حیث أن توافر  (Produict) :المنتوج: أوال
  .منتوج ذي جودة عالیة یعطي للمؤسسة التجاریة فرصة أكبر لتسویقه

أن یكون مقبوال وفي متناول المستفید، وأن یتقدم المنتوج عروضا جذابة  (Price) :السعر: ثانیا
  .وخصومات مغریة

حتى یتمكن من الحصول  لمستفیدمن امالئما وقریبا  أن یكون) place(التوزیع  ،المكان: ثالثا
  .على المنتوج بسهولة ویسر، ویزید من كفاءة عملیة التوزیع مع السرعة في التوصیل والتسلیم

بناء إستراتیجیة للتعریف بالمنتوج وفوائده ومساعدة المستفید في  (Promotion): الترویج: رابعا
قناع ٕ   .السوق المستهدفة باإلقبال على الشراء الحصول على مزید من المعلومات عنه وا

یعد المزیج التسویقي من أهم عناصر العملیة التسویقیة التي تؤدي إلى إرضاء المستهلك   
لقة وفاء بینه وبین المؤسسة أو المنتوج، وكما یمثل والمحافظة علیه كمستفید دائم، وخلق ح
مادي للمؤسسات لسابقة القوى المؤثرة في تحقیق المزیج التسویقي من خالل عناصره ا

االستهالكیة والربحیة والحصول على میزة تنافسیة، وكسب والء المستهلك وثقته لیصبح وفیا 
   1 .لى معدالت في عوائد االستثمارللشركة ومنتوجاتها، األمر الذي یمكنها من تحقیق أع

                                                             
107.، ص2003الدار الجامعیة، : بیروت. مبادئ التسویق. أبو قحف، عبد السالم محمود - 1  
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  :وظائف التسویق_ 2
عبارة عن نشاط متخصص أو خدمة اقتصادیة معینة یتم أدائها  :الوظیفة التسویقیة هي

  .قبل وأثناء عملیة توزیع السلع وتحویلها من حیازة المنتج إلى حیازة المستهلك
النقل، التخزین، التمویل، تحمل تتمثل الوظائف التي یؤدیها التسویق في البیع، الشراء،   

المخاطر وتأمین المعلومات التسویقیة، ویختلف أداء الوظائف من منظمة إلى أخرى تبعا 
  .لخصائصها وأهدافها

  :ویمكن أن نفصل في هذه الوظائف على النحو التالي
 یعتبر عملیة تخطیطیة منظمة للتعریف بالمنتج أو الخدمة المقدمة للزبائن؛  
  التي تشتمل على عملیة الشراء والتأكد من أن المنتجات وبیعها، وذلك من  التبادلیةالوظیفة

  خالل وسائل الترویج؛
  وظیفة التوزیع المادي المتمثلة في نقل المنتجات من نقطة إنتاجها إلى موقع مناسب

  الستهالكها أو تخزینها؛
  المنتوج سوف التأكد من أن الوظیفة التسهیلیة، تسهیالت البیع ألجل الزبائن والمستهلكین و

  یحافظ على مستوى من النوعیة وهذا بالمراقبة؛
  الوظیفة االتصالیة، كل األنشطة التي تستهدف البحث عن مشتركین وبائعین للسلع

  والمنتجات؛
  وهناك من یضیف وظیفة جمع المعلومات عن المستهلكین والمنافسین وقنوات التوزیع

 1".البحوث التسویقیة"التسویقي الستخدامها في صناعة القرار 
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  .ماهیة الكتاب: المبحث الثاني
 :تعریف الكتاب :المطلب األول

یعتبر الكتاب إنتاج فكري معین مطبوع على مجموعة من األوراق التي تثبت معا لتشكل 
غیر دوري والكتابة ثقافة وتوجیه ألنه غذاء للعقل وتجهیز  وأیضا هو مطبوع ،وحدة واحدة

  .للمكتبة، وهو النواة الحقیقیة لتجهیز جیل قارئ وواعي
صفحة على  49على أنه مطبوع غیر دوري یشتمل على  1964عرفته الیونیسكو عام   

  1 .األقل، بخالف صفحات الغالف والعنوان
أي موضوع یمكن تصویره،  عنوعرف الكتاب أیضا على أن معلومات مطبوعة   

ذلك الخطأ  ومجلدة في غالف، ویجب أن یخطر في بالكمصاغة ومرتبة بتسلسل في فصول 
  2 .أبعد عن الحقیقة من ذلك الشائع أن الكتب التي تؤلف تقتصر على القصص، فال شيء

على أنه أحد أجزاء عمل فكري نشر مستقبال أول مكان مادي  وعرفه حشمت قاسم  
  3 .مستقل على الرغم من أن ترقیم صفحاته قد یكون متصال مع مجلدات أخرى

وعرف أیضا على أنه مجموعة من الصحائف المخطوطة أو المطبوعة یضم بعضها   
كرتوني، وقد یجلد ف أسالك معدنیة یكون عادة ذا غال أو التعریة أو بواسطة إلى بعض بالخیاطة

  4 .بالقماش وغیره
  :التطور التاریخي للكتاب :المطلب الثاني

میالدي هو بدایة لظهور الكتب، إال أن المؤرخون  14بالرغم من تحدید منتصف القرن   
لم یتمكنوا من تحدید معا ظهور الكتاب األول بالتحدید، ولكن هناك بعض األدلة التي تثبت أن 

، وقد تم كتابة الكتاب على الورق الذي كان ینمو على قبل المیالد 2700عام أول كتاب كان في 
ضفاف نهر النیل، فهذا النوع من الورق كان یستخدمه قدماء المصریین في الكتابة علیه، وكانوا 

  .تعرف باسم لفائف البردي یسجلون علیه كل ما یرغبون به ثم یقومون بلفه، وكانت
                                                             

29. ، ص2012المسیرة، دار : عمان. مصادر المعلومات. إسماعیل، وائل مختار - 1  
34. ، ص2008دار الدجلة، : عمان. المرجع في علم المكتبات والمعلومات. الدباس، ریا أحمد - 2  
19. ، ص1993مكتبة ملك فهد الوطنیة، : الریاض. الكتاب تألیفه ونشره. دیفید، جوركمان - 3  
61. ، ص1985مكتبة غریب، : القاهرة. مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبة. قاسم،حشمت - 4  
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، في استخدام نفس الطریقة التي كانت تستخدم في الكتابةذلك بدأ سكان بابل  وبعد  
ولكن الصینیون قد استخدموا طریقة البردي، إال أنهم كانوا یقومون بكتابة الكتب على األلواح، 

بالكتابة على ورق الرق والذي هو عبارة عن جلود، وفي القرن الثالث میالدي قد  وقام الرومان
وهي أكبر تطور من الكتابة على البردي، وهي عبارة  الكتابةاستخدم الرومان طریقة جدیدة في 

أما  البردي، لفائف عن الكتابة على المخطوطات، وهذا النظام قد اعتبر أحدث من الكتابة على
بالنسبة للهندوس فقد قاموا بكتابة دیانتهم الهندوسیة على ورق النخیل، أما بالنسبة للعرب 

ل لكي یقوموا بالكتابة علیه، یستخدموا ورق النخاید، وكما والمسلمین فقد استخدموا قطع الجل
لفیف، وهو عبارة عن حجارة بیضاء ورقیة وملساء إضافة إلى أنهم استخدموا ما عرف باسم ال

  .إضافة إلى غیرها من الوسائل التي تم استخدامها
یسمون  كتاب التي كانوا یقومن بها الكهنة، وكانواأما في العصور الوسطى فقد طورت ال  

األشخاص الذین یقومون بالكتابة بالناسخ، وكانوا ینتجون العدید من الكتب إلى أن قاموا بتطویرها 
، أما بالنسبة للرومان فقد استخدموا الحروف الكبیرة مزخرفةحتى أصبحت عبارة عن مخطوطات 

تشبه الكتابة الحدیثة، ومع الوقت بدأ  في الكتابة، وقد استخدموا نظام الترقیم، وقد كانت كتاباتهم
الناس للبحث عن طرق سهلة لكي تمكنهم من كتابة الكتب وتكون أقل تكلفة، حتى یتمكنوا من 

   .صناعة العدید من الكتب
  :أهمیة الكتاب وممیزاته :المطلب الثالث

  :أهمیة الكتاب_ 1
ونموها ونشرها، زیادة في محافظتها على الحیاة  تسهم الكلمة المطبوعة في خلق المعرفة  

  .وفي تنمیة تكنولوجیا متقدمة ندثار،الفكریة من الضیاع واال
للنظم التربویة والبحث العلمي وخلق الثقافة  فالمعارف المنشورة في الكتب تعد جوهرا   

، إن للكتب لألدب الوطنیة المستقلة عالوة على كونها أدوات لنقل األفكار، ووسائط تعلیمیة ووعاء
أهمیة كبیرة في الدول المتقدمة والنامیة السواء فعلى الرغم من التقدم الكبیر الذي حصل في 

والعلماء وصانعي القرارات الزالوا یعتمدون على  وسائل المواصالت واالتصاالت فإن المفكرین
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ر المجتمع الحدیث الكلمة المطبوعة للتواصل فیما بینهم، فالكلمة المطبوعة تعد من أهم عناص
  .الفكري العالمي زیادة على قیمتها ومساهمتها في اإلرث

یزال هو المصدر الرئیسي للطلبة والمدرسین والفنیین باإلضافة إلى أهمیة  فالكتاب ال  
بالنسبة للباحثین الراغبین في التعرف على مجاالت خالف تخصصهم األصلي وغیرهم من فئات 

النظریة والمنهجیة الشاملة في جمیع  هو الوعاء األساسي للدراساتالمثقفین، ألن الكتاب ال یزول 
  .أنه وسیلة لبث المعلومات المجاالت فضال على

  :ممیزات الكتاب_ 2
  :تشترك الكتب بكافة أنواعها وأشكالها في عدة خصائص وممیزات نذكر منها ما یلي

تغطیة الموضوع في حیز كبیر من المعلومات المدونة، فمتوسط حجم الكتاب الذي ینشر الیوم  -
، وال "bitبت "ملیون  10إلى  3صفحة مطبوعة، وهذا یساوي ما بین  265و 190یبلغ ما بین 

  ؛یمكن أن یطلق علیه كلمة كتاب بالمعنى المتداول حالیا
ن النسخ من أجل توصیل المعلومات إلى إن هذا الكتاب یجب أن یوزع في عدة أالف م -

  مشتري هذا الكتاب؛
إن الكتاب له شكل ثابت ومحدود عند نشره لذلك فإن إي إضافة إلیه تتطلب تغییر یؤدي إلى  -

  1إعادة طبعه بتكالیف جدیدة وزائدة؛
الكتب غالیة الثمن في طبعها ونشرها، وأن محتویات الكتاب نفسه تعتبر قدیمة عقب نشر إن  - 

الكتاب، ویتراوح القدم بكمیة الوقت المستغرق في الطباعة والنشر ویقاس بمعدل عدة أشهر في 
  المتوسط؛

باستثناء ما تؤدیه الكشافات وقوائم المحتویات في التعرف على وجود ومكان معالجة معلومة  -
مكن الكثیف معینة في ثنایا الكتاب، نجد أنه في حالة استخدام الكتاب شكله المطبوع لیس من الم

عن مصطلح معین ترد فیه الحروف في ترتیب معین أو مجاور لمصطلح معین أو إیجاد عالقة 
  .منطقیة معینة بینه وبین عدد مصطلحات أخرى وهكذا

                                                             
  ،2009، الصفاءدار : عمان. في المكتبات ومراكز املعلومات: مصادر المعلومات. النوایسة، غالب عوض - 1
   48. ص
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ویمتاز الكتاب من غیره من مصادر المعلومات التقلیدیة بعدة ممیزات من الناحیة 
  :المادیة نلخصها كاآلتي

  .رخص الشحن
  .سهولة الحمل
  .قوى التحمل

  .یمكن التجول بین صفحاته بحریة
  .قدرته على ضم العالم بكل أبعاده الزمانیة والمكانیة بین صفحاته -
دائما في متناول الید ولیس له مواعید محددة كالتلفزیون، وال یحتاج إلى جهاز لتشغیله كما  -

  .هو الحال مع األسطوانة والفیلم
ویمكن قراءته بشكل مستمر بدون إجهاد أو تعب على عكس قراءة الكتاب له جماله وروعته،  -

  1 .على شاشة األشعة المهبطیة بیانات أو معلومات
  :اتهكونالكتاب أنواعه وم :المطلب الثاني

  :أنواع الكتب_ 1
، حیث تقدم معلوماتها باألسلوب الدراسیة وترتبط هذه الكتب بالمقررات :الكتب المدرسیة: أوال

وتضم هذه الكتب الحقائق األساسیة  والوقت المخصص للمقررات، المناسب للدارسینوالمستوى 
والنظریات التي استقرت في مجاالتها والتي ینبغي أن یلم بها كل مهتم في هذا المجال، والهدف 

  2 .ساسي من الكتب الدراسیة تعلیمي بالدرجة األولىألا
خصص لمعالجة قضیة أو موضوع واحد وهي الكتب التي ت: الكتب أحادیة الموضوع: ثانیا

معین من خالل الدراسة المنهجیة الشاملة، وهي تشبه الموسوعة المتخصصة في تغطیة مختلف 
جوانب الموضوع، إال أنها تختلف عنها في طریقة الترتیب وأسلوب عرض المعلومات، فهي تسیر 

                                                             
49. ص. مرجع سابق. النوایسة، غالب عوض - 1  
من عصر : مصادر المعلومات. القندیلدجي، عامر أسامة، علیان، ربحي مصطفى، السامرائي، إیمان فاضل -2

   65. ، ص2000دار الفكر، : عمان. المخطوطات إلى عصر اإلنترنت
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ضوع أن یكون من تسلسل فیه عناصر الموضوع ویمكن للكتاب أحادي المو  وفق منطق معین
  .تألیف شخص واحد أو أكثر

وتجمع هذه الكتب عدة بحوث أو دراسات أو مقاالت سبق نشرها نشرها  :الكتب التجمیعیة: ثالثا
مجاالت الكتب في ال بدأت هذه ما تظهر هذه لمؤلف واحد أو عدة مؤلفین في موضوع معین، وقد
  .العلماء ورجال الفكر والثقافةأو الموضوعات الجدیدة المتطورة وفي كتب تكریم 

وهي الكتب التي تصدر عن مؤسسة أو دائرة أو هیئة حكومیة، وتضم : الكتب الرسمیة :رابعا
 المختلفة،  حیث تضم هذه الكتب تقاریر اإلداریة ابنشاطاتهتتعلق مباشرة معلومات 

  .واإلحصاءات
أحیانا وال تغطي هذه الكتب تعد هذه الكتب ضمن الكتب الدراسیة  :كتب المقدمات: خامسا

الموضوع تغطیة شاملة بقدر ما توضح حدوده ومجاالته وعالقتها بالموضوعات األخرى، 
  1 .ومناهجه وأهم مصادر المعلومات منه

نما یرجع إلیها أو أهي الكتب التي ال تقرأ من  :الكتب المرجعیة: سادسا ٕ ولها إلى آخرها وا
یخدم الهدف تستشار عند الحاجة إلى معلومات معینة وعادة ما تكون محتویاتها مرتبة وظیفیا 

  :منها، وتشمل الكتب المرجعیات النوعیات التالیة
 المعاجم اللغویة.  
 معاجم الترجمة.  
 المعاجم الموسوعیة.  
 الموسوعات .  
 معاجم التراجم.  
  األماكنمعاجم.  
 2 .كتب الحقائق  

                                                             
. دراسة تقییمیة للمواقع اإللكترونیة للناشرین: إستراتیجیة التسویق اإللكتروني للكتاب في الجزائر. مرزقالل، إبراهیم -1

   54. ، ص2010جامعة منتوري، : قسنطینة. رسالة ماجیستر في علم المكتبات والمعلومات
35، 34. ص. مرجع سابق. إسماعیل، وائل مختار - 2  
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وتشمل الكتب الدینیة المقدسة لدى الدیانات ومن أمثلتا القرآن الكریم  :الكتب المقدسة: سابعا
والتوراة واإلنجیل وغیرها، وهي الكتب التي تعالج شؤون الدین وتعنى بمعرفة األحكام الشرعیة 

  1 .والدعوة إلى األخالق الكریمة
  :مكونات الكتاب_ 2

بعد الغالف وتعد جزءا هاما من  هي أول صفحة تطالعنا في الكتاب :صفحة العنوان: أوال
  :مكوناته وتحتوي عادة على

هو الذي وضعه المؤلف لیكون المؤلف دلیال على مادة الكتاب،  :العنوان الرئیس للكتاب_ أ
لذي یسجل ، كما أنه هو االسم الحقیقي للكتاب اوالذي یعتمد علي عند تسجیل الكتاب أو فهرست

في قوائم التي تصدرها دور النشر أو دور الكتب، وقد یكون مكتوبا في أكثر من مكان، كأن 
مطبوعا على كعب الكتاب أو على الغالف الخارجي، بالكامل أو مختصر ولهذا ال تعترف  یكون

  .المكتبة إال بالعنوان المكتوب على هذه الصفحة
هو الشخص أو الهیئة المسؤولة عن كتابة الكتاب، وقد جرت العادة على أن  :المؤلف_ ب

یذكر على صفحة العنوان مؤهالت المؤلف أو وظائفه وغیر ذلك من الصفات التي تعرف القارئ 
  .تهبمؤلف الكتاب ومدى تخصصه في ماد

ا ما یذكر رقم الطبعة األولى من الكتاب ال تذكر عادة، أما إذا أعید طبعه فغالب :الطبعة_ ج
والطبعة  EDITIONالطبعة التي تسمى باإلنجلیزیة  الطبعة على صفحة العنوان، وهناك فرق بین

، فاألولى تعني الطبعة التي أدخلت علیها تعدیالت أو زیاداتن والثانیة RCPRINTالتي تسمى 
  .المعادة دون أي تعدیل أو تغییر تعني الطبعة

كانت  لماكؤسسة التي تكفلت بطبع الكتاب ونشره، و موهو الشخص أو الهیئة أو ال :الناشر_ د
في عالم النشر أضفى هذا على الكتاب قیمة  معة ومكانة مرتفعةسالهیئة أو المؤسسة ذات 

  .له سعة االنتشاروضمن 

                                                             
133. ، ص2008دار الهدى، : القاهرة. مدخل لدراسة الكتب والمكتبات. حمودة، عباس محمود - 1  
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وهو على جانب كبیر من األهمیة ألنه  طبع الكتاب،وهو یشیر إلى تاریخ  :تاریخ النشر_ ه
ولذلك فمن المهم جدا التعرف على تاریخ النشر إذا لم  یبین مدى حداثة المعلومات الموجودة فیه،

  1 .أو اإلهداء أو نهایة الكتاب یذكر بصفحة العنوان، كأن یبحث عنه في التمهید أو المقدمة
اتجاه صاحب فضل تقدیرا له  لیعبر عن شعورهفي مطلع كتابه یكتبه المؤلف  :اإلهداء: ثانیا

إلى نظم اإلهداء شعرا، أو اقتباس بعض المؤلفین اإلهداء مختصرا جدا، أو یعتمد  ومادة یكون
  2 .بعض األبیات من قصیدة شعریة

اللذین استفاد منهم أو الكتب التي  وفیه یذكر المؤلف العلماء والباحثین :االعتراف بالفضل: ثالثا
  .أفاد منها وأسماء من ساعدوه في إخراج الكتاب ومراجعته وتصحیحه

وهو عادة یلي صفحة العنوان وقد یكتبه المؤلف نفسه أو یشترك فیه بعض  :التمهید: رابعا
الموضوع ومنهج  وهو یوضح طریقة المؤلف في معالجة ،یزكون الكتاب المتخصصین اللذین

  .حث وطریقة جمع المعلوماتالب
تستعمل بمعنى التمهید وتعتبر محاولة لتقدیم الكتاب وموضوعیة  وهي أحیانا  :المقدمة: خامسا

  .سرد بعض اإلیضاحات التاریخیة أو األدبیة أو العلمیة
ویقع دائما في آخر الكتاب وهو عبارة عن قائمة بأسماء الموضوعات  :الكشاف: سادسا

  .أمامها رقم الصفحةواألشخاص واألماكن التي جاء ذكرها في الكتاب مرتبة ترتیبا هجائیا و 
توجد عادة في نهایة الكتاب وهي تحتوي على بعض المعلومات التي لم ترد  :المالحق: سابعا

  3 .في صلب موضوع الكتاب
وهي قائمة مرتبة ترتیبا هجائیا تحتوي المفردات الهامة واالختصارات  :قائمة االختصارات :ثامنا

  .الدالة علیها
خرى التي استند إلیها أو بوعات ومصادر المعلومات األوهي قائمة بالمط :المراجع: تاسعا

  .عمل من األعمال والموجودة في نهایة العملاستشهد بها في 

                                                             
42. ، ص.]ت. د[دار المعارف، : القاهرة. الكتاب والمكتبة والقارئ. حسن، رشاد - 1  
11. ، ص2014دار الكتاب الحدیث، : القاهرة. المكتبة والحاسبات اإللكترونیة. زاهي، سعید  - 2  
43. ص. نفس المرجع. حسن، رشاد - 3  
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 :خالصة الفصل
الكتاب ثقافة وتوجیه ومعرفة وتعلیم وغذاء للعقل وتجهیز مكتبة زاخرة بالكتب المفیدة في   

كل منزل هي النواة الحقیقیة لخلق جیل قارئ یحب االستزادة من الكتب حین نضعها بین یدیهم، 
 فيحیث تكن لنا مرجع للبحث والدراسة، فالثقافة تكون من الكتاب وحدة وأزمة الفكر ال تكون إال 

  .غیبة الكتاب
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  .تسویق الكتاب: الفصل الثاني
 :تمهید

یعتبر التسویق من أهم األنشطة التي یقوم بها اإلنسان ألجل تحقیق متطلبات المستهلك 
، ولم یقتصر التسویق على المنتجات االستهالكیة إنما وصل إلى أوجه حتى هوتلبیة متطلبات

ممارسة مجموعة من األعمال والمهام حتى یمكن من أصبح ما یعرف بتسویق الكتاب أي 
 وذلك ،توصیل الكتاب للقارئ أو المستفید، ولكن تسویق الكتاب مس حتى الكتاب الجامعي

 ولقد تناولنا في هذا الفصل  بالنسبة للطلبة الجامعیین،لألهمیة القصوى لهذا النوع من الكتب 
  .كیفیة تسویق الكتاب وأدوات تسویقه باإلضافة إلى التطرق إلى ما یعرف بالكتاب الجامعي

  .تسویق الكتاب: المبحث األول
  :تسویق الكتابتعریف _ 1_1

كما ذكرنا سالفا أن التسویق هو كل نشاط یعمل على انتقال السلع والبضائع من مكان   
، وذلك وفق مزیج تسویقي مناسب، وبما ان "المستهلك النهائي"إنتاجها إلى مكان استهالكها 
فهو یخضع لنفس اإلجراءات والعملیات، ولكن تجد اإلشارة  رىخالكتاب كغیره من المنتجات األ

ب له ممیزات خاصة، فالمنتجات المادیة أو الخدمیة األخرى تمتاز بأنها تحقق هنا أن الكتا
 المنفعة المادیة للمستهلك، لذا نجد المستهلك هنا یلجأ إلى استهالك هذه السلع والخدمات سواء
الحتیاجاته الضروریة لها أو لنجاح عملیة تسویقها، بینما الكتاب وما له من خصائص فهو 

، ویمكن ...عنویة من خالل التمتع بالقراءة والمطالعة من أجل الترفیه والثقافةیحقق الروحیة الم
استعماله من خالل المعلومات التي تحتویها والكل یعلم األهمیة البالغة للمعلومات في عصرنا 

، ومن خالل كل ما سبق نتج الفكريمالحالي، لذا وجب انتهاج سیاسة تسویقیة خاصة لهذا ال
یعني تسویق الكتاب بمفهومه العلمي الحدیث جمیع : "تسویف الكتاب ذكره یمكن تعریف

  1 .األنشطة التجاریة الفنیة والتقنیة واإلداریة المتعلقة بتوصیل الكتاب من الناشر إلى القارئ

                                                             
، 2004جامعة الملك سعود،  :الریاض. الصعوبات والتصورات: تسویق الكتاب العربي. العقال، سلیمان بن صالح_ 1

  5. ص
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للمصطلحات المكتبیة والمعلومات، التسویق ضمن  ویعرفه أیضا المعجم الموسوعي  
األنشطة المتصلة بتوجیه مبیعات وحركة الكتب والمطبوعات كافة : "عملیة التسویق والنشر بأنه

تجار الكتب التجزئة : من الناشر إلى المستفیدین، إما بطرق مباشرة أو من خالل الوسطاء مثل
، ومن أهم الخطوات التي یجب القیام بها في عملیة تسویق الكتب بل وأولها، "الخ...والجملة

الدرجة األولى على نجاحها، إذا یجب قبل كل شيء حیث یتوقف نجاح العملیة التسویقیة ب
  1 .دراسة السوق

  :أدوات تسویق الكتاب _2 _1
  :یلي تتمثل أدوات تسویق الكتاب في ما

  :العالقات العامة_ 1_2_1
في جملة االتصال المستمر بین الناشر لعالقات العامة كأداة لتسویق الكتاب تتمثل ا

بدال من توجیه ذوقه كما هو الشأن بالنسبة ) القارئ( والسوق سعیا منه لنیل رضا المستهلك
وفي  لإلشهار، فالحفاظ على حسن سمعة مؤسسة النشر تعد من أهم أهداف العالقات العامة،

  2 .هذا السیاق تندرج وظیفة رمز المؤسسة الذي یلصق في كل منتوج أو لوحة إشهاریة
  :المعارض_ 2_2_1

سویق وقناة من القنوات التجاریة، وفي نفس الوقت یعد معرض الكتاب منفذا من منافذ الت
 تصنیفه كأداة من أدوات التسویق وتنمیة مبیعاته، حیث عادة ما تقوم إحدى دور النشر یمكن

معرض الكتاب المؤسسات واألفراد الذین : بإقامة معارض تعرض فیها أهم منشوراتها مثل
  3 .بمجال الكتابیهتمون 

  
                                                             

دار المریخ، : الریاض. عربي –إنجلیزي : المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات. حسب اهللا، السید_ 1
  708. ، ص1998

،  1994دار القصبة، : الجزائر. 4العدد . مجلة المعلومات. النشر ووسائل اإلعالم في الجزائر. دحمان، مجید_  2
  112 .، ص2. ج
المكتبة األكادیمیة، : القاهرة. دراسة مقارنة في حركة النشر الحدیث: الكتاب الدولي. شعبان، عبد العزیز خلیفة_  3

  75. ، ص1999
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  :مطبوعات الناشرین قوائم_ 3_2_1
صداراته، إي ناشر وسیلة من وسائل الدعایة واإلعالن عن تعتبر قوائم المطبوعات أل  

مقارنتها بالوسائل األخرى كاإلعالنات في  تذا ما تمإوهي وسیلة رخیصة التكلفة إلى حد ما 
یة وربما تكون هذه الوسیلة هي القاسم المشترك بین الناشرین في عمل الصحف والمعارض،

، حیث یحرص جل الناشرین على إصدار قوائم تتضمن بیانات ببلیوغرافیة عن ترویج الكتب
المحتملین سواء تمثلت في المؤسسات  الكتب التي ینشرونها ویرسلون هذه القوائم إلى المستفیدین

  1 .أو األفراد
  :اإلعالن_ 4_2_1

: یمكن اعتبار اإلعالن كأداة لتسویق الكتاب، وتعرفه جمعیة التسویق األمریكیة بأنه كما  
األفكار أو السلع والخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر وسیلة غیر شخصیة لتقدیم "

  2 .مدفوع
  :المواقع اإلشهاریة_ 3_2_1

إشهار بنفسها، إن امتالك موقع إلكتروني على الشبكة یمكن المؤسسات بأن تقوم بعملیة   
وبالتالي تسویق منتجاتها والتعریف بمحتویاته، مما یسهل عملیة الوصول إلیها، ویعرف الموقع 

مجموعة صفحات تصف هیئة أو شخص ما للتعریف بهما، تنظم صفحات الموقع بشكل : بأنه
بناحیة معینة مختلفة أو في مواقع فرعیة تعالج موضوع معین، كما تعني هرمي في مستویات 

من نشاطات واهتمامات الهیئة أو الشخص الموصوف والمؤسسة، باعتبارها هیئة لها موقع على 
  3 .الشبكة یتم من خالله اإلشهار والتعریف بمنتجاتها

  
  

                                                             
: القاهرة. دراسات عن مؤسسات النشر في العصر الحدیث أو زهور من حدیقة الناشرین. محجوب، حسناء محمود_  1

  40. ، ص2002دار الثقافة العلمیة، 
  37. ، ص2006دار النهضة العربیة، : بیروت. مبادئ التسویق وغدارة المبیعات. راشد، عادل أحمد_  2
  15. ص. مرجع سابق. العقال، سلیمان بن صالح_  3
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  :واقع تسویق الكتاب_ 3_1
  :إنتاج الكتب_ 1_3_1

العربي الذي له لغة مشتركة تفسح المجال على نطاق واسع والذي یشكل في الوطن   
عنوان  15,000إنتاجه من الكتب ال یبلغ سوى  من سكان العالم تقریبا، فإن %4عدد سكانه 

  .من النتاج السنوي العالمي %2,5سنویا، وهذا اإلنتاج ال یمثل سوى ما نسبته 
الوطن العربي من الكتاب ن نسبة إنتاج م تشیر إلى أ1992لعام  الیونسكوحصائیات إ  
 29ومعدل الكتب لكل ألف شخص في الوطن العربي  من اإلنتاج العالمي، %0,8یشكل 
ا أعداد الكتب 159بینما المعدل العالمي  كتابا، ّ المطبوعة في  ألف كتاب لكل ألف شخص، أم

  .ألف كتاب 842 كتاب، بینما اإلنتاج العالمي یقدر بـ 6400الوطن العربي فهي 
هناك صعوبة لتحدید الموقف من تجارة الكتب في الوطن العربي، وذلك لنقص   

ّ فإن سعي جمیع الدول العربیة إلى توفیر اإلحصاءات أو عدم دقة ما هو متوفر منها،  ومن ثم
  1 .المعلومات الخاصة بهذا الموضوع أمر ذو أهمیة قصوى

  :الموضوعیة للنشراالتجاهات _ 2_3_1
  :تتمثل االتجاهات الموضوعیة للنشر على النحو التالي

  %النسبة   عدد الكتب  البیان

  الدیانات

  اآلداب

  الجغرافیا والتراجم والتاریخ

 العلوم االجتماعیة

  العلوم التطبیقیة

 كتاب 993

 كتاب 207

 كتاب 181

 كتاب 149

 كتاب 113

54.23 % 

11.30 %  

9.88 % 

8.13 % 

6.17 % 

                                                             
  15. ص. مرجع سابق. العقال، سلیمان بن صالح_  1
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  المعارف العامة

غات   الّل

  الفلسفة

  العلوم البحتة

  فنون

 كتاب 57

 كتاب 50

  كتاب 45

 كتاب 25

 كتاب 12

3.11 % 

2.73 % 

2.45 % 

1.36 % 

0.36 %  

  99.96 %  كتاب 1831  المجموع

  1 .یبین ترتیب مواضیع الكتب في الوطن العربي ):01(الجدول رقم 
  :معوقات تسویق الكتاب_ 4_1

العدید من الصعوبات والمعوقات والتي نذكرها  العربيیواجه تسویق الكتاب في الوطن   
  :في النقاط التالیة

  تزویر الكتب في بعض األسواق العربیة وضیاع حقوق المؤلف وخسارة الناشر؛) 1
  :ما یلي االرتفاع المستمر في أسعار الكتب، وذلك نتیجة) 2

  زیادة األسعار العالمیة لألوراق؛ -
  بعض أصحاب دور النشر في الحصول على عائدات مالیة كبیرة من بیع الكتب؛ رغبة -
  التكلفة التي یتطلبها إعداد الكتاب للطباعة والتصمیم واإلخراج؛ -
التكلفة التي یتطلبها اإلعالم واإلعالن عن الكتاب من إصدار أدلة واستخدام اإلنترنت  -

  والوسائل اإلعالمیة؛
 .بعض الدول على مستلزمات الكتاب الرسوم والضرائب التي یقرضها -
  وضع رسوم جمركیة على الكتب وقیود االستیراد والتصدیر بین الدول العربیة؛) 3
  عدم توفر البیانات الببلیوغرافیة الكاملة والدقیقة؛) 4
  عجز الناشرین عن التعریف باإلنتاج الفكري العربي؛) 5

                                                             
  20. ص. مرجع سابق. ال، سلیمان بن صالحالعق_  1
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  غیاب أنظمة الرقابة العربیة على الكتب؛) 6
  1 .وجود اتحاد قوي للناشرین والموزعین عدم) 7

  .الكتاب الجامعي: المبحث الثاني
یعتبر الكتاب الجامعي ركن أساسي في التعلیم الجامعي، حیث أنه یمثل الركیزة   

األساسیة التي تكمل باقي الركائز، للحصول على منتج علمي متمثل بالتحصیل الدراسي 
امعي كذلك أحد أهم مصادر المعلومات التي یمكن للطالب الجامعي، وكما یعتبر الكتاب الج

  .علیها من قبل الطالب، وال نلغي بذلك بقیة مصادر المعلومات األخرى االعتماد
  :تعریف الكتاب الجامعي_ 1_2

الكتاب الجامعي یغطي المقرر الذي یدرسه الطالب، حیث یكون مبوب ومتسلسل  إن  
وفق المنهاج الدراسي المقرر وضمن محاضرات محددة یمكن للمدرس تغطیتها أثناء العام 

  .الدراسي
وباإلضافة إلى ذلك یعتبر الكتاب الجامعي من حیث المبدأ كتابا علمیا متخصصا   

  .رات الدراسیة، وهو مدقق علمیا ولغویایغطي بشكل مدروس ومقنن المقر 
  :والتوصیات المتعلقة بها  معاییر جودة الكتاب الجامعي_ 2_2
  :معاییر جودة الكتاب الجامعي_ 1_2_2

تشكل جودة الكتاب الجامعي أحد عناصر جودة المادة التعلیمیة والتي تشكل بدورها أحد 
أهم عناصر جودة العملیة التعلیمیة، باإلضافة إلى عناصرها األخرى المتمثلة في جودة العنصر 

الطالب وأعضاء هیئة التدریس بالكلیة، وجودة مكان التعلیم بما یضمنه : المكون منالبشري 
ومعامل ومختبرات ومكتبات وغیرها، وكذلك جودة اإلدارة مع ما تعتمد علیه من  من قاعات

ه من هیاكل ووسائل ومواد، وأخیرا جودة المنتج قوانین وأنظمة ولوائح وتشریعات، وما تعتمد
المتمثل في الخرجین والخدمات المجتمعیة واألنشطة البحثیة، باإلضافة إلى االكتشافات وبراءات 

  .االختراع
                                                             

رسالة . دراسة میدانیة في دور النشر الجزائریة: ین الجزائریین ودورها في تسویق الكتبمواقع الناشر . مهلل، فوزیة_  1
  45. ص.  2010جامعة منتوري، : قسنطینة. ماجیستر في علم المكتبات



 تسویق الكتاب:                                                الفصل الثاني
 

45 
 

: باعتباره منتجا أكادیمیا بأنه" جودة الكتاب الجامعي"مكن تعریف مصطلح وی
ت التي تشبع حاجات المستخدمین المستفیدین وتحوز على رضاهم، مع عدم احتواءه اصفاالمو "

  .على عیوب منهجیة
  :تضیف مستخدمي الكتاب الجامعي

  ).تذةالب، خریجون، أساط(ویكون من داخل الجامعة : المستخدم الداخلي_ أ
جامعات أخرى، (ویمثل المهتمین بالعلوم اإلنسانیة من خارج الجامعة : المستخدم الخارجي_ ب

  ).مؤسسات تعلیمیة، مراكز بحوث وغیر تعلیمیة
ویرى الباحثون أن التخطیط لجودة الكتاب الجامعي یمر بعدة مراحل أخرى یمكن   

  :صیاغتها كما یلي
 تحدید المستخدمین أو المستفیدین؛  
 تحدید االحتیاجات؛  
 تطویر مواصفات المنتج لكي تستجیب لحاجات المستخدمین؛  
 ؛تطویر العلمیات التي من شأنها تحقیق تلك المواصفات أو المعاییر المطلوبة  
 نقل نتائج التخطیط الموضوع إلى أصحاب العالقة؛  
 االستخدام األمثل للموارد البشریة والمادیة المتاحة.  

فال بد من وجود رقابة على جودة الكتاب الجامعي تتضمن  حلانطالقا من هذه المرا
  :األهداف التالیة

  ؛التحقق من توافر المواصفات المطلوبة في الكتاب الجامعي من حیث الشكل والمضمون) 1
  تقوم األداء الفعلي؛) 2
  مقارنة األداء الفعلي المتحقق باألهداف الموضوعة؛) 3
  1 .والمنهجیة باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبةمعالجة األخطاء العلمیة ) 4

                                                             
أسبوع العلم الخامس . ]على الخط[ واقع الكتاب الجامعي ومدى تحقیقه للغرض المرجو منه. سعید، عبد اهللا_  1

: تاریخ االطالع(   <http://www.m.ahewal.org>:متاح على .1995جامعة تشرین، : سوریا. والثالثون
03/03/2018(  
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  :التوصیات المتعلقة بمعاییر الكتاب الجامعي_ 2_2_2
 توصیف البرامج األكادیمیة والمقررات الدراسیة، طبقا للمعاییر األكادیمیة؛  
 للكتب المؤلفة والعمل على تطویرها وتحدیث مفرداتها؛ إجراء تقویم شامل 
 أساتذة المقرر الواحد في األقسام العلمیة بتألیف المرجع العلمي للمقرر الذي قاموا  تكلیف

 لمدة ال تقل عن عشر سنوات؛ بتدریسه
  اعتماد وترجمة الكتب الجامعیة المقررة في إحدى الجامعات العالمیة من إحدى الدول

ممكن أمضوا ، )أقسام اللغات(المتقدمة، وتكلیف خریجي تلك الجامعات بهذه الترجمة 
 .قل في تدریس ذلك المقررخمس سنوات على األ

  تشكل لجان تدقیق علمي للمراجع العلمیة، وللكتب الجامعیة، على أن تتألف كل لجنة من
 ثالثة أعضاء یقومون بتقدیم تقاریر المراجعة انفرادیا وسریا إلى السید األستاذ عمید الكلیة؛

  إلى المقررات إلكترونیة؛ تحویل المناهج الدراسیةالبدء في تطبیق 
 المقررات الدراسیة على اإلنترنت والسیما في مختلف االختصاصات النظریة  إتاحة

  .باعتبارها إحدى تقنیات التعلیم المتقدم
  :ضمان جودة الكتاب الجامعي_ 3_2

یقصد بضمان جودة الكتاب الجامعي جمیع االتجاهات واألهداف واآللیات واإلجراءات 
 المعاییر األكادیمیة المناسبة،واألفعال التي من خالل وجودها أو استخدامها تضمن الموائمة مع 

وفي ذلك السیاق البد من توفر عدد من المواصفات والشروط واألسس، التي یجب على مؤلفي 
  :عي بالكلیة أخذها بعین االعتبار یمكن تلخیصها في المعاییر التالیةالكتاب الجام

 أن تكون له أهداف علمیة واضحة قابلة للمالحظة والقیاس؛  
 أن تكون له مقدمة توضح أهداف وطریقة بنائه وأسلوب تنظیم محتواه؛  
 ؛أن تكون له عنوانین رئیسیة وفرعیة لكل موضوع  
 الدراسي؛ أن یتالءم مضمونه مع محتوى المقرر  
 أن یحقق مضمونه األهداف التي وضع من أجلها؛  
 أن یكون أسلوبه في عرض المادة متدرجا ومنطقیا ومتكامال ومترابطا؛  
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 أن یتناسب محتواه مع عدد الساعات التدریسیة المقررة للمادة حسب الالئحة الدراسیة؛  
 أن یحتوي على الرسوم واألشكال التوضیحیة المناسبة؛  
 التي یمكن لعضو هیئة  الفصلي والنهائي،, لیب مناسبة للتقویم المرحلي أأن یستخدم أسا

 ؛التدریس أن یحكم من خاللها على درجة تمكنه من المادة التي درسها
 أن یكون كل فصل، تستدعي التفكیر والعصف الذهني والنقاش؛ 
 أن یتناسب مع مستوى الطالب في لغته وأسلوبه وطریقة العرض وقدراته العلمیة؛ 
  أن یوجه الطالب إلى النشاطات المتنوعة ذات الصلة كالبحوث أو األعمال الفصلیة أو

 غیر ذلك؛
 أن یربط بین األمور النظریة والتطبیقیة؛ 
 أن یساعد الطالب على فهم ما یقدمه له المحاضر؛ 
 1 .أن یكون له رقم إیداع وطني  
  :عیوب الكتاب الجامعي وتقویمه_ 4_2
  :الجامعي بوضعه الراهنعیوب الكتاب _ 1_4_2
 تراجع المستوى العلمي وغیاب التحدیث؛  
 في األقسام المتناظرة، من حیث واالتساع  واالختالف بین موضوعات المقرر الواحد ضالتناق

  والعمق والتنظیم؛
  االبتعاد عن البیئة المحیطة وواقع التطبیق، وعدم االرتباط بمشاكل المجتمع وخططه

  ومنجزاته؛
  التقویم وعدم جدیته وتفعیله؛شكلیة 
 كثرة األخطاء اإلمالئیة واللغویة وضعف األسلوب والصیاغة؛ 
 قلة وجود أسالیب التقویم النهائي؛ 
 اختالف المصطلحات وتباین المسمیات؛ 

                                                             
ماي  جامعة قسنطینة،: قسنطینة. وقائع الملتقى الوطني للبداغوجیا. ]على الخط[ معوقات التقویم. شبایكي، سعدان_  1

  )03/03/2018 :تاریخ االطالع(   <http://www.m.ahewal.org>:متاح على .1994
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  تضؤل العالقة بین التألیف والبحث، حیث تنقل الكتب خبرات اآلخرین خالیة من التحلیل
 عنا واحتیاجاتنا؛والنقد، وغیر متوافقة مع واق

 التكرار في الموضوعات، والتطابق في المعلومات رغم اختالف المقررات والمؤلفین؛ 
   االعتماد المشوه والخاطئ على كتاب أجنبي غیر تألیف الكتاب المقابل، فتأتي موضوعاته

 منقولة ومحتویاته غیر مكتملة؛
  لمؤلفین عدة؛قلة التألیف الجماعي وندرة الكتب الجامعیة المتخصصة 
 صعوبة تسویق الكتب الجامعیة محلیا وخارجیا؛ 
 تراكم بعض الكتب الجامعیة وتقادمه علمیا من حیث المحتوى العلمي؛ 
  1 .طوائفهم عن التألیفعزوف العدید من أعضاء هیئة التدریس بكل 
  :تقویم الكتاب الجامعي_ 2_4_2

ام الجودة الشاملة للمؤسسات یرتبط تقویم الكتاب الجامعي مع التقویم الشامل لنظ  
  .التعلیمیة، ویعتبر إحدى آلیات ضمان جودة العملیة التعلیمیة

  :العناصر الواجب تقویمها في الكتاب الجامعي_ 1_2_4_2
  :الكتاب الجامعي أربع قضایا رئیسیة وهيویراعى عند تقویم 

  :مقدمة الكتاب_ أ
  شرح أهداف تدریس الكتاب؛ -
  الكتاب وطریقة عرض محتواه؛تعرف بأسلوب تنظیم  -
  .تعطي فكرة موجزة عن محتویات الكتاب الجامعي -
  :محتوى الكتاب_ ب
  تتوافق بنوده مع بنود المقرر؛ -
  تغطي موضوعاته مفردات المقرر؛ -
  تجاري موضوعاته التغیرات والمستجدات؛ -

                                                             
 جامعة تشرین،: سوریا. أسبوع العلم الخامس والثالثون. ]على الخط[ أفاق تطویر الكتاب الجامعي. بیاعة، بسام_  1
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  یتناسب مع مستوى الحصص المقررة له؛ -
  وصحتها؛یراعي دقة المعلومات العلمیة والفنیة  -
  یتناسب مع مستوى نمو الطلبة وقدراتهم الفكریة؛ -
  یراعي تسلسل المعلومات وترابطها؛ -
  یربط بین المعلومات النظریة والتطبیقات العملیة؛ -
  یشتمل على نشاطات متنوعة تساعد على التفكیر واالستقصاء؛ -
  یهتم بتوضیح المصطلحات والمفاهیم ویحتوي على قائمة بها؛  -
  التعلم الذاتي؛ یحفز الطالب على -
  یشتمل على قائمة بالمراجع والكتب التي یمكن الرجوع إلیها إلثراء المعرفة؛ -
  باللغة العربیة وأخرى باللغة األجنبیة؛یشتمل على قائمة بالمصطلحات  -
  .تحدید أهداف كل فصل من فصوله -
  :أسلوب عرض المادة في الكتاب_ ج
  األكادیمي؛ترابط المادة العلمیة والمحتوى العلمي  -
  ؛)منطقیا أو سیكولوجیا(عرض المادة بشكل متسلسل مترابط  -
  عرض المادة بطریقة تتیح الفرصة إلدراج أكثر من وجهة نظر في الموضوع الواحد؛ -
  استخدام مصطلحات علمیة سلیمة؛ -
 توافر عناصر التسویق والترغیب؛ -
 استخدام أسالیب متنوعة للتقویم؛ -
 وتطبیقاته؛التنوع في تمارینه وأنشطته  -
ا؛دة العلمیة و لماالربط بین ا -  بیئة الطالب كلما كان ذلك ممكنً
 خلوه من األخطاء اإلمالئیة والنحویة؛ -
 اإلكثار من المواقف التي تحفز الطلبة على االستنتاج والتفكیر؛ -
 المحلولة التي تساعد الطالب على فهم المادة؛مثلة ألاإلكثار من ا  -
  .ر الضروريالخلو من الحشو والتكرار غی  -
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  :إخراج الكتاب_ د
  طباعة واضحة النصوص والصور والرسومات التوضیحیة والتخطیطیة؛ -
  مناسبة المسافات بین الكلمات والسطور؛ -
  جودة الورق المستخدم في الطباعة؛ -
  یحتوي على فهرس بالمحتویات موضحا به أرقام الصفحات؛ -
  بالجذب والرغبة في استخدامه؛تصمیم الكتاب الخارجي یتالءم مع محتوى المادة ویتسم  -
  یتصف باالتساق في استخدام عالمات الترقیم؛ -
  یتوافر فیه عضو الجاذبیة والتسویق؛ -
  تدوین أسماء المؤلفین والمترجمین والمدققین على صفحات الغالف؛ -
  ؛)بالجزائر من المكتبة الوطنیة(الكتب الحصول على رقم إیداع من دار  -
   1 .المرجعي وفقا للمعاییر الدولیةاشتماله على االستشهاد  -
  :تقویم الكتاب الجامعي وسائل_ 2_2_4_2

  :تجري عملیات التقویم بعدة وسائل نذكر منها كالتالي
  استبیانات وحدة ضمان الجودة بالكلیة والتي طبق على الطالب في األقسام المختلفة؛) 1
  المقابلة الشخصیة؛) 2
  المالحظة والمشاهدة المباشرة؛) 3
  بیانات عبر البرید اإللكتروني؛است )4
  استبیانات عبر اإلنترنت؛ )5
  االختبارات التحصیلیة؛) 6
  دراسات حالة؛) 7
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  1 .الدراسات التجریبیة) 8
  :تقویم الكتاب الجامعي أهداف_ 3_2_4_2

عملیة تقویم الكتاب الجامعي إلى تطویره، وبالتالي اإلسهام في تطویر التعلیم  تهدف  
  :العالي عبر تحدیث منهجه، وذلك من خالل

 نشر ثقافة التقویم؛  
 زیادة وعي األستاذ والطالب بأهمیة التقویم؛  
 التعرف على معاییر جودة الكتاب الجامعي؛  
 مراقبة جودة الكتاب الجامعي وضبطها؛  
  نتائج التقویم في تطویر الكتاب الجامعي وتحسین جودته باستمرار؛توظیف  
 تمهیدا في تطویر مجمل عملیة التقویم بشقیه المؤسسي واألكادیمي استخدام نتائج التقویم ،

  للحصول على االعتماد العام والخاص؛
  غرض في الكتب الجامعیة ب) نقاط الضعف(والسلبیة ) نقاط القوة(تحدید الجوانب اإلیجابیة

ورفع كفایة استخدام الموارد وتحقیق األهداف  اتخاذ القرارات الفاعلة لمعالجة المعوقات
  المرجوة؛

 الوقوف على توقعات المستفیدین، ومدى رضاهم والتعرف على احتیاجاتهم واقتراحاتهم؛  
 توثیق اإلجراءات والعملیات والتعلیمات واألنظمة الخاصة بالكتاب الجامعي؛  
 مته ألهداف المقرر ورسالة القسم ئرفع درجة الثقة في مضمون الكتاب الجامعي، ومدى مال

 2 .والكلیة والجامعة
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  :خالصة الفصل
، لیس متوفر إن الكتاب الجامعي بسبب أهمیته ووضعه المتمیز في العملیة البیداغوجیة

في الجامعات، بالقدر والكیفیة المطلوبة، أسباب تصب كلها في غیاب االهتمام الرسمي بالكتاب 
ستراده أو تشجیع األساتذة المؤلفین وهو أمر ال یتماشى االجامعي، سواء من حیث توفیره أو 

باإلضافة إلى مزري منطقیا مع حجم الجامعات، من حیث إمكانیاتها المادیة والمالیة، فهو واقع 
  .غیاب سیاسة حكومیة في موضع الكتاب الجامعي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

. 
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  .آلیات نشر الكتاب في الجزائر: الفصل الثالث
  :تمهید

شهدت البشریة تطورات مختلفة عبر مختلف األزمان بفضل ما وصل إلیه اإلنسان من   
الیوم یلقي عنایة كبیرة ختراعات واكتشافات، وذلك من أجل النهوض بقطاع النشر الذي أصبح ا

نشاء دور النشر ٕ التي كان لها دور كبیرا في تطور الحركة  من خالل تطور حركة التألیف، وا
الثقافیة العالمیة من خالل تبادل ثقافات مختلف الشعوب الغربیة والعربیة، من بینها الجزائر كبلد 

ومنا هذا، وهذا ما تطرقنا له عربي مهتم بحركة النشر والناشرین، منذ العهد االستعماري إلى ی
  .في هذا الفصل
  .مفاهیم عامة عن النشر: المبحث األول

  :تعریف النشر_ 1_1
النشر هو العمل الذي یقوم به الناشر، بإصداره وعرضه للبیع كتابا أو مطبوعا أنتج عن   

والبنهاوي  طریق نوع من أنواع ماكنات الطبع، االستنساخ أو إعادة التصویر، أما قندیلجي
شخص أو هیئة تتولى مجموعة إجراءات، ویمكن القول بأن النشر هو إعداد : "فانه بأنهفیعر 

  1."عمل المؤلف في أفضل صورة مناسبة وتقدیمه إلى أكبر عدد من الجمهور
صنیع أو صناعة صغیرة عملیة إعداد وت: "وتعرف الموسوعة العربیة العالمیة النشر بأنه

وتطلق كلمة الناشر على الشخص  ،"میة بالغة في الحیاة التعلیمیة والثقافیةنسبیا ولكنها ذات أه
أو الجماعة الذین یباشرون مهمة نشر كتاب ما، والناشر مسؤول عند الحصول من المؤلف أو 

، عن القیام بالتحریر كما أنه یشرف على طبع وتجلید الكتاب حتى على النص األصلي للكتاب
  2 .ویطلق اسم دار النشر على الجهة التي تؤدي معظم هذا العمل یتم توزیعه على الجمهور،

عبارة صناعة على أساس أنها العملیة التي تدیر  النشر یطلق البعض على عملیة  
بینما یطلق البعض اآلخر على عملیة النشر  ،)تصنیع، توزیعتألیف، (حلقات النشر الثالثة 

التي ینشرها، فهو یدفع للمؤلف، الرسام، الطابع،  عبارة تجارة وذلك ألن الناشر یتاجر في المواد

                                                             
  51, ، ص2001دار الهالل، : بیروت. عالم المكتبات والقراءة. لبنهاوي، أمینا_ 1
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            آلیات نشر الكتاب في الجزائر                                :لثالثالفصل ا 
 

55 
 

، ثم یسترد كل ما دفعه بربح یحدد هو، فإذن كأي تاجر یدفع لشراء بضاعته ثم ... اإلعالنات
  1 .یبیعها بمكسب یرضیه

  :المواصفات الدولیة للنشر_ 2_1
المعاییر الموحدة بأنها مجموعة من المواصفات الكمیة والنوعیة واإلجرائیة التي  تعرف

لتزام بها لضمان الجودة وتحقیق النمطیة في اإلنتاج أو تنفیذ األعمال، وتشمل كل ینبغي اال
  2.الموحدة على المستوى العالميوثیقة من وثائق المعاییر 

ومنها النشر فقد تكاثفت الجهود من خالل  المعلوماتو  أما فیما یخص مجال التوثیق
  :تالیةالعدید من المنظمات ال

  :االتحاد العالمي لجمعیات المكتبات
 بعد 1962 مارسة الحسنة للمطبوع العالمي عامدستور الم :ألجل إصدار ما یسمى ب

  .ذلك أصدرت الیونسكو عدة تقاریر في نفس المجال
إحدى المنظمات المهتمة بهذا المجال انبثقت عن هیئة األمم  یزووتعتبر منظمة إ

  .1947 خلفا لالتحاد العالمي للهیئات الوطنیة للمواصفات القیاسیة تأسست عامالمتحدة 
دولة، الهدف منها العمل على تطویر المقاییس  130 وهي مؤسسة دولیة مكونة من

 :یحمل عنوان 1977 نظمة دلیلها عامحیث أصدرت هذه الم ،بها في العالموالمهام المتعلقة 
ISO _DIRECTORY OF INFORMATION LSTAN DAERDIZING BODIES  

: كتابا شمل كل ما یهم المختصین مجال المعلومات تحت عنوان 1982 اموأصدرت ع
  .مرفقة بترجمة عربیة لبعض المواصفات" نقل المعلومات"

  :بالنشرونذكر من بین هذه المواصفات التي لها صلة 
سیساعد هذا الرقم في  وهي مواصفة خاصة بالرقم الدولي المعیاري إذ :2108 المواصفة رقم

عملیة تسویق الكتب وبدون ذكر باقي التفاصیل عن الكتاب حیث یمكن جمع طلبات الشراء 
لرمز النشر، وبالتالي تحویل الطلبات إلى الناشر المحدد بسرعة ویكون الناشر بدوره وفرزها وفقا 

                                                             
. دراسات عن مؤسسات النشر في العصر الحدیث أو زهور من حدیقة الناشرین. محجوب، حسناء محمود_ 1
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عن تطبیق النظام وااللتزام بالقواعد المنظمة له مسؤوال عن تخصیص شخص یكون مسؤوال 
یحتوي على كل ما یتم نشره مع تحدید رمز كل مطبوع سواء واالحتفاظ بسجل خاص بالنظام 

  1 .دوریة أو كتاب
  :مشاكل النشر _3_1

  :األساسیة هي على النحو التاليإن مشكالت النشر 
  :مشكلة العالقة بین الناشر والمؤلف _

یجد إن عدد كبیر من الناشرین همهم األول واألخیر الربح، كما أن المستوى الثقافي 
دي إلى صدور كتب ملیئة على نشر مخطوطات بغض النظر عن موضوعاتها، مما یؤ 

  2 .الملكیة الفكریةباألخطاء إلى جانب غیاب المصداقیة واالعتداء على حقوق 
  :مشكلة العالقة بین الناشر والدولة _

راد والتصدیر یتألیف والنشر والقیود المفروضة على اإلنتاج، واالستوتشمل قضیة حریة ال
المفروضة على تحویل العملة الصعبة للخارج وغیاب الدعم الحكومي  للمواد الالزمة، والقیود

  .والناشرین على حد سواء بداع والمؤلفینلإل
  :مشكلة العالقة بین الناشر والسوق _

  .وهي مشكالت مالیة غالبا
  :مشكلة العالقة بین الناشر ووسائل اإلعالم_ 

  3 .والمرئیة والمسموعة التي ال تولي االهتمام الكافي بحركة التألیف والنشر المطبوعة
  :مشكلة العالقة بین الناشر والقارئ _

: أستاذة علم المكتبات في جامعة الفاتح اللیبیة وتقول المجریقوتمكن في تراجع حجم المبیعات، 
دة لها أبلغ موضوعات عدیتاب العربي یقودنا إلى مناقشة وبحث إن الحدیث عن صناعة الك

  4 :الكتاب ومنهایجابا على مصیر األثر إما سلبا إما إ

                                                             
  63. ص .مرجع سابق. علیان، ربحي مصطفى_  1

  59. ، ص1992، 20. ع. المجلة الثقافیة.المشكالت والحلول: العربیة النشرحركة . ماهر، الكیالي_  2
  19. ص. نفس المرجع_  3
  20 -19. ص .ص. مرجع سابق. حسناء محمود، محجوب_  4



            آلیات نشر الكتاب في الجزائر                                :لثالثالفصل ا 
 

57 
 

باعتباره المبدع أو السبب في وجود الكتاب وما یتعرض له من مشكالت  :الكاتب أو المؤلف _
لهذه البیئة  حیط أو البیئة التي یعمل بها والمستوى التعلیمي والمستوى االقتصاديالم: لعل أهمها

  .الرأي ومدى تمتع المؤلف بها والناشر ومدى محاصرته للمؤلفوحریة 
وما یمكن أن تسهم فیه إلنعاش الكتاب ودیمومته وما تقدمه : خدمات المعلومات المقدمة_ 

للباحث من تسهیالت للوصول إلى المعلومة المطلوبة، وخصوصا الخدمات الببلیوغرافیة غیر 
  .المتوفرة حالیا للمؤلف العربي

اشرین األفراد واستغالل بعض حیث یالحظ انتشار ظاهرة الن: والطباعة والتوزیعالنشر _ 
الناشرین لجهود المؤلفین وشراء حقوق الطبع والنشر والتوزیع بأبخس األثمان، ولعل الخروج من 

متأنیة من  أزمة النشر للكتاب العربي من طباعة ونشر وتوزیع ال یأتي إال بدراسة جماعیة
هذا تدخل حكومي جاد من المسؤولین عن قطاع التربیة والتعلیم  هم منواأل الناشرین العرب،

والثقافة واإلعالم، وكما أن أغلب الدول العربیة كان لها فضل مساعدة المواطن في دعم غذائه 
  1 ).الكتب(العادي، فاألجدر بهذه الحكومات تقدیم الدعم أیضا للغذاء العقلي 

  .رفي الجزائالنشر : المبحث الثاني
النشر ال یستغنى وال یعوض عنها، فاعتباره قوة كبیرة تملك تأثیر بالغ األهمیة في جمیع   

المعاییر التي تقیس  المجاالت، ألنه یؤثر مباشرة في الفكر األساسي، كما یعتبر النشر أحد
ّ النشر في الجزائر  بعدة مراحل ولكن  التقدم الفكري والوعي الحضاري في المجتمعات، ومر

  .تطورت أسالیبه وتعددت، وتمیز بدور النشر الكثیرة
  :تطور النشر في الجزائر_ 1_2

لم تعرف الجزائر النشر بمفهومه الواسع قبل االستعمار الفرنسي ما عدا بعض   
  .ت المنعزلة التي قام بها أفراد جزائریینالمحاوال
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  :النشر قبل االحتالل الفرنسي_ 1_1_2
لقد عرفت الجزائر الطباعة منذ مطلع القرن التاسع عشر أي قبل االحتالل الفرنسي،   

وقد وجدت هذه الطباعة في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة، وقسنطینة المشهورة بمطبعتها 
  .م1828عام  حجریة التي تأسستال
  :في الفترة االستعماریةالنشر _ 2_1_2

المطبعة إلى الجزائر، أما في الفترة االستعماریة كانت القوات الفرنسیة جلبت معها   
جرائد والمجالت العدید من الصحف كان أولها جریدة المبشر تلتها العدید من الونشرت 

  .خدمة للسیاسة االستدماریة آنذاكوالدوریات والكتب 
 یسایرانم وجدنا الطبع والنشر في الجزائر 1858/ 1839فإذا الحظنا بین عامي   

كبیرة في نشر الكتب بالجزائر مع قلة اإلمكانیات وندرة الوسائل،  المشرف حینذاك، وكانت جهود
، وقد اهتم بالنشر بالغا وال 1فقد ذهب طبع الكتب إلى أبعد من ذلك وهو نشر التراث المشرقي

على  ذلك من أهداف علنیة ومبیتة، إذ أنها حرصت منذ دخولها الجزائر ن وراءیخفى ما كان م
، خدمة للثقافة ...صحف، مجالت، مطبوعات، كتب: مطابع فكان النشر بجمیع أنواعهتأسیس 

 تحذیریة للشعب الجزائري، ومكان النشر یومها بمفمومه الفرنسیة وترویجا لمفاهیم تبشیریة
التجاري إنما نشرا ال تجاریا، فأقامت مطابع لطبع األوراق اإلداریة كمطبعة الجزائر ثم تأسست 

وكانت هي الجریدة الناطقة باسم السلطة  "برید الجزائر"جریدة تصدر باللغة الفرنسیة 
عسكریة سیاسیة واجتماعیة، ثم أصدرت بعد ذلك  وتناولت مواضیع االستعماریة الرسمیة،

م، 1847باللغتین العربیة والفرنسیة وذلك في عهد الملك لویس فیلیب عام  شرصحیفة المب
إرشاد الجزائریین إلى طریق  وكان الغرض الذي أعلن یومها من تأسیس الجریدة كما زعم الملك،

خراجهم من غیاهب العصر التركي ٕ ضافة لما كان  الحضارة وا ٕ لحاقهم بباقي الدول، وا ٕ المظلم وا
أشات : االستعماریة تسوق منشورات من دور النشر نذكر منها طاتینشر هنا كانت السل

"HACHETTE"   و الرووس"LAROUSSE."2  
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  :النشر بعد االستقالل_ 3_1_2
فراغا كبیرا على كثیر من األصعدة جراء االنسحاب  شهدت الجزائر بعد االستقالل  

والمداشر مع علمنا باتساع إضافة الرتفاع نسب األمیة والجهل وتقطع أوصال القرى  الفرنسي،
وكل التطلعات أكبر من إمكانات البالد  %90الرقعة الجغرافیة للبالد، فنسبة األمیة تجاوزت 
  .یومها ومن الصعب ملئ الفراغ الذي وقع بسرعة

فنشوة االنتصار دامت وبما أن الجزائر خرجت من معركة كانت الرابح األكبر فیها،   
لسبعینات وفكرة الثورة كانت قائمة باستمرار ككل األنظمة االشتراكیة طوال فترة الستینات وبدایة ا

حینها، وصارت مقصدا لكل الحركات التحریریة في العالم، وقبلة للثوار كما كانت تسمى، 
بیرة في صناعة الرأي العام الدولي ومأثرة على الساحة العربیة كمنخرطة بفعالیة  فكانت الجزائر

 1965إلى  1962والعالمیة فمع بدایة االستقالل، وبالضبط فترة حكم الرئیس أحمد بن بلة من 
العروبي والناصري كبیرا، كإیدیولوجیة سیاسیة وفكریة وكان التعاون الجزائري العربي  كان التوجه

وتوزع جاهزة في الجزائر،  رسیة كانت تطبع في بعض الدول العربیةكبیرا حتى أن الكتب المد
إضافة الستقدام المئات من المدرسین خصوصا من سوریا ومصر والعراق لتدریس اللغة 

السادسة  بتدائي الذي ضم اآلالف من المتمدرسین بین سنتيالعربیة، خاصة في الطور اال
  1 .والرابعة عشر

  :دور النشر في الجزائر_ 2_2
  :القطاع العام_ 1_2_2
 المعهد الوطني البیداغوجي:   

ال تخفي األهمیة الكبیرة للكتاب المدرسي في مساهمته الفعالة في تكوین المتمدرسیة،   
: مباشرة بعد االستقالل بشهور، بموجب الرسوم رقم لهذا أنشأ المعد الوطني البیداغوجي

: ، تحت وصیة وزارة التربیة الوطنیة، وعدل بأمر رقم1962دیسمبر  31المؤرخ في  166/62
الذي یوكل للمعهد الوطني البیداغوجي القیام بنشر  1963جویلیة  03الصادر في  238/63
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عند تزویده بمطبعة  1975یة سنة مهامه كانت للنشر دون الطبع لغا الكتاب المدرسي، لكن
  .فصار یطبع وینشر

وكان المعهد الوطني البیداغوجي هو المسؤول عن إبرام صفقات االستیراد من بعض   
إذا أن النسبة الكبیرة من  التي كان الكتاب المدرسي یطبع فیها في بادئ األمر، البلدان العربیة

، سوریا ولبنان، وأن نشر المعهد الوطني كتب المعهد مستوردة خاصة من مصر، العراق
البیداغوجي ال یتعدى بعض العناوین، وكان مقر المعهد بالعاصمة وفتحت له مقرات فرعیة 

  1 .باللغتین الفرنسیة والعربیة جهویة وكان ما یصدره
 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:  

وحتى ال یترك المجال فارغا بعد التأمیم تم م، 1964سنة  Hachetteبعد تأمیم شركة   
جانفي  17المؤرخ في  28/66: إنشاء الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، بموجب القرار رقم

عنوان  16وأعیدت هیكلتها في بدایة الثمانینات، أصدرت في العام األول من تأسیسها  1966
طنیة للنشر والتوزیع یومها بأحدث المؤسسة الو  وبدأ یتصاعد إنتاجها مع مرور السنوات، جهزت

سنوات متتالیة وكانت التجهیزات وفتحت لها مكتبات للبیع في كامل التراب الوطني على مدار 
  2 .تابعة لوزارة الثقافة واإلعالم

 دیوان المطبوعات الجامعیة:  
  :، ویهدف إلى مما یلي1973أسس عام 

  ؛األكادیمیة الخاصة بالتعلم العالي والبحثیعمل على نشر وتوزیع البحوث العلمیة  -
وطبع وتوزیع المطبوعات المكتوبة، والمصغرات الفیلمیة، والبحوث المصورة في كافة  إعداد -

  صورها وأشكالها؛
  .الترجمة إلى اللغة الوطنیة للبحوث والدراسات الجامعیة األكادیمیة -

م 1975هذه المؤسسة التي لم تبدأ نشاطها إال في العام وكانت هذه األهداف الجوهریة ل  
هو تكامل مع المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، حیث كان النشر یتم بالتعاون بین المؤسستین 

                                                             
الجریدة . المتعلق بإنشاء المعهد الوطني البیداغوجي. 1962دیسمبر  31، المؤرخ في 62-166: المرسوم رقم_ 1
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ورغم هبوب الریاح العاتیة إال أن  أو توزع األولى لألخرى أو العكس حسب المناطق الجغرافیة،
وجوده إلى یومنا هذا وأثبت مكانته في مجال النشر في دیوان المطبوعات الجامعیة حافظ على 

  1 .الجزائر
  :القطاع الخاص_ 2_2_2

مارست عدة مؤسسات خاصة نشاطها منذ االستقالل، بصفة مؤقتة أو دائمة، ألن األمر   
والمتعلق بإنشاء الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، لم  1966جوان  7والمؤرخ في  26-66: رقم

التوزیع، اإلعالم، : عدیدة مثلرة حق احتكار النشر، بل منحها احتكارات أخرى یمنح هذه األخی
االستیراد والتصدیر والنشر التجاري، لكن مؤسسات النشر الخاصة بقیت ضعیفة ومحدودة 
العدد، إلى جانب كون أغلبیتها ال یمارس النشر بمفهومه الضیق، بل اهتم بممارسة نشاطات 

  .الوراقة، مع القیام بنشر بعض الكتب بین فترة وأخرىالطباعة، : ، مثلأخرى
السیاسیة، االقتصادیة واالجتماعیة، ظهر  وفي الثمانیات، ونظرا لتوفر بعض الشروط  

العدید من دور النشر الخاصة، فانتعش هذا القطاع نسبیا مع السمح لبعض دور النشر تحقیق 
  .تاجیةوتحدیث وسائلها اإلنأرباح كبیرة مكنتها من تطویر 

  :النشر المشترك _3_2_2
لبعض المشاكل التي یعاني منها قطاع النشر  الجیدة لیقدم النشر المشترك بعض الحلو   

في الجزائر، بالنسبة للمؤسسات العمومیة والخاصة، ألن النشر المشترك ال یقلل من تكالیف 
طباعة الكتب ذات المجلدات المتعددة، أو التي تحتاج إلى طباعة فنیة راقیة، وبالتالي یحقق 

كثیرا ما تبرم عقودا تجاریة بین عدد من ا الربح الضروري الستمرار النشر في هذا االتجاه، إد
الناشرین أثناء المعارض الدولیة الخاصة بالكتاب، وذلك إلنتاج مشترك وأكثر ربحا، لو وضعت 

الربح، لكان هذا هذه العملیة إلنتاج مشترك أكثر جودة من حیث المحتوى والشكل، إلى جانب 
  2 .عمال جیدا وبناء
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ة علمیة، خاصة فیما یخص النشر لكتب األطفال مع تجرب وللجزائر في هذا المیدان  
أهمها  بعض الدول العربیة واألجنبیة، فمثال مع تونس تم نشر عدد من الكتب الموجهة لألطفال

لتكتشف "، التي نشرت في أكثر من عشرة أجزاء، وأیضا سلسلة "موسوعة الشباب"سلسلة 
حیث تم  تجربتها مع الدار المصریة ، والتي تحتوي أیضا على عددا من األجزاء، كذا"الطاقة

  .نشر عدد من الكتب الموجهة للشباب
للنشر " فاما: "أما فیما یتعلق بتجاربها مع الدولة األجنبیة، فنذكر على سبیل المثال  

البلجیكیة، حیث تم التعاون معها في نشر عدد من الكتب المترجمة، ولكن تبقى هذه التجارب 
أما القطاع الخاص الذي ظل ینشط في دائرته الخاصة مقتصرة على القطاع العام دون غیره، 

أو یتحول بها إلى العمل المؤسسي المبني على النظرة الشمولیة، والترتیب  دون أن یتجاوزها
المشترك مع مؤسسات جزائریة  اإلستراتیجي المشترك، جعل القطاع الخاص ال یهتم بالنشر

  1 .عامة أو خاصة، أو مؤسسات نشر أجنبیة
  :في الجزائر أزمة النشر_ 3_2

م األزمة بصفة عامة والتي مست نشر الكتاب في الجزائر، كما 1980ابتداء من العام   
التضخم وتدهور قیمة الدینار الجزائري باضطراب أسعار مست قطاعات أخرى، فارتفاع نسبة 

العالم أثرت بكیفیة مباشرة على سعر الكتاب كما أسعار المواد، خصوصا وأن البترول في 
أسعار الكتب في الجزائر خاصة ما تنشره الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع كان ال یخضع 

نما كان ا المالءات السوق وقانون العرض والطلب، ٕ لسعر مدعما في إطار سیاسة ثقافیة وا
  .منتهجة من طرف السلطة یوم ذلك

على العدید من المستویات واألصعدة الثقافیة  ویمكن تصنیف أسباب األزمة  
  :واالقتصادیة، التنظیمیة، المالیة والتقنیة، كاآلتي

  :على المستوى الثقافي -أ
مسح كل ماله بالهویة سنة من االحتالل الفرنسي عمل من خالل على  130تقریبا 

تعلم اللغة العربیة، كل هذا خلف إشكالیة كبیرة وازدواجیة لغویة فیحتار  الوطنیة لدرجة تجریم
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مازیغیة أو الفرنسیة، إذن فاللغة تعتبر عائق كبیر في أزمة أو األ الناشر بأي لغة ینشر العربیة
لتحدید القراءة والطلبات حسب اللغة،  في الجزائر خصوصا مع غیاب دراسات میدانیة النشر

إضافة إلى أن نسبة األمیة في الجزائر كانت تفوق التسعین بالمائة، فمن المجحف في الحدیث 
عن ازدهار النشر یومها ومع الجهود التي بذلتها الدولة الجزائریة الحدیثة لتقلیص نسبة األمیة، 

اب، وأن المجتمع بقي میاال للثقافة السمعیة على الكت إال أنها بقیت حاجزا أمام ارتفاع الطلب
  .، فإنها بقیت تشكل هاجسا كبیرا%45والشفویة ومع بقائها عند بدایة الثمانینات في حدود 

  :على المستوى التنظیمي_ ب
خطوط الكاتب یبقى على مستوى هیئة النشر وتتمثل في المشاكل التقنیة حیث كان م  

تولي طالب اإلبراهیمي لوزارة الثقافة، باإلضافة لمدة خمس سنوات، خصوصا بعد مرحلة 
  .للعراقیل البیروقراطیة المتعارف علیها في أغلب المؤسسات الجزائریة التي ألقت بظالله

، كما أن انحدار قیمة الدینار هذا إلى جانب غیاب التكوین لدى المسؤولین في المیدان  
فاتورة االستیراد، حیث أن هذه العملیة التي  الجزائري أثر مباشرة على تكلفة النتاج المحلي وعلى

، م1986م كانت تنعش السوق الجزائریة في میدان الكتاب تأثرت بعد العام 1966بدأت عام 
فتأثر بها السوق ككل وبات واضحا ضعف ما ینشر محلیا مع ما یستورد من الخارج، كما أن 

محسوب ال أسس اقتصادیة،  سعر الكتاب الذي كان مدعما بشكل كبیر، حیث أن السعر كان
 1 .م في ظل المعطیات الجدیدة الوطنیة والدولیة1985لم یعد یمكن االستمراریة بعد سنة 
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 :خالصة الفصل
إن النشر في الجزائر مر بالعدید من المحطات التاریخیة بالرغم من وجود صراعات   

كثیرة، وذلك من أجل النهوض واالستمرار والتطور، وأبرزها ما شهدته الجزائر في الفترة 
الفرنسیین على االستعماریة من صعوبات وضغوطات وقوانین جائرة لحساب الناشرین والمثقفین 

ئریین، والذین قاموا بدورهم بتطویر حركة النشر في الجزائر بفضل نشاطهم حساب نظرائهم الجزا
الكبیر، حیث ساهم في خلق العدید من المنشورات التي أدت إلى إحیاء حركة النشر بهدف 

  .ما هو علیه الیوم حتى وصل التغلب على االستعمار آنذاك، 
النشر على المستوى العالمي، غیر أنه في وقتنا الحاضر ومع التطورات العدیدة لحركة   

ألصبح ال یكفي االعتماد على النشر كعملیة في حد ذاتها، بل صار لزاما علینا تبني سیاسات 
یصال المنشورات وتسویقها عبر مختلف األقطار بأسرع  ٕ تسویقیة للدفع بعجلة النشر لألمام، وا

  .الطرق كالمواقع اإللكترونیة
  
  
  
  
  
  
  
  



            الدراسة المیدانیة                                              :لرابعالفصل ا 
 

66 
 

  .الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع

  :دیوان المطبوعات الجامعیة :المبحث األول

  ):دیوان المطبوعات الجامعیة(التعریف بالمؤسسة _ 1_1

المطبوعات الجامعیة مؤسسة عمومیة تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث  دیوان  
، مهمتها األساسیة هي توفیر كل الوثائق التعلیمیة والتربویة لبرامج التعلیم العالي العلمي

  .وتضعها تحت تصرف الطلبة، األساتذة والباحثین

بنشر قرابة ) ج. م. د(م قام دیوان المطبوعات الجامعیة 1973نة سمنذ نشأته في   
، إضافة إلى العدید )العربیة، الفرنسیة، اإلنجلیزیة، اإلسبانیة(عنوان وبمختلف اللغات  4000

، شهاریةإمن الترجمات والنشر المشترك، كما أنه ینجز كل األعمال المطلوبة من ملصقات 
  .تمطبوعات وغیرها من األعمال المطبعیة األخرى في مختلف الجامعات والوزارا

إن مصالح النشر والطبع والتسویق على استعداد دائم لخدمة الثقافة والجامعة الجزائریة،   
فین والباحثین على طبع وتوزیع مؤلفاتهم، وتتمثل أهم االنشغاالت بل یناشدون باستمرار المؤل

ومفخرة  الدائمة لدیوان المطبوعات الجامعیة في نشر المؤلفات بطابع جمالي جذاب للقارئ
  .ؤلفللم

 .الجزائر –ساحة المركزیة بن عكنونال: المقر الرئیسي -

  140رقم : صندوق برید -

  021.91.29.88: الهاتف -

  021.19.21.81: الفاكس -

 info@opu-dz.        dg@opu.dz.com: البرید اإللكتروني -
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 :مهام دیوان المطبوعات الجامعیة_ 2_1

   الخاصة بالتعلیم العالي والبحث العلمي؛نشر وتوزیع البحوث العلمیة األكادیمیة  
  توزیع الكتب والمؤلفات ووثائق مخصصة لألسرة الجامعیة؛  
  الخ؛...إعداد وطبع المطبوعات المكتوبة، مصغرات فیلمیة  
  البحوث والدراسات الجامعیة األكادیمیة إلى اللغة الوطنیة ترجمة .  

  :وسائله_ 3_1

تتواجد أغلبها داخل المؤسسات الجامعیة عبر التراب مكتبة ونقطة بیع  50یوجد حوالي   
وثالثة مطابع وطنیة في الجزائر العاصمة،  ،)في المدن الكبرى وحرم الجامعات(الوطني 

  .قسنطینة ووهران

  :المدیریة الجهویة للجزائر العاصمة -أ

  .تقع بالساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر العاصمة

  140رقم : صندوق البرید

  021.94.64.69: الهاتف

  021.94.64.67: الفاكس

 dra@opu-dz.com: البرید اإللكتروني

 :المدیریة الجهویة لقسنطینة -ب

  .قسنطینة) سیلوك( 110عمارة رقم ب– 1961أكتوبر  17تقع في نهج 

  206رقم : صندوق البرید

  031.92.86.17: الهاتف
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  031.92.86.08: الفاكس

 drc@opu-dz.com: البرید اإللكتروني

 :المدیریة الجهویة لوهران -ج

  .وهران -شارع باتریس لمومبا 10تقع في 

  041.29.64.13: الهاتف

  041.39.02.49: الفاكس

 dro@opu-dz.com: البرید اإللكتروني

، یحتوي على OPU-LUیحتوي دیوان المطبوعات الجامعیة على مكتبة رقمیة جامعیة  
ألف عنوان وأنشأت هذه المكتبة الرقمیة من طرف الدیوان  15 رصید إجمالي رقمي یقدر بـ

  .في اإلعالم العلمي والتقنيالوطني للمطبوعات الجامعیة بالتعاون مع مركز البحث 

یفتح الدیوان مرة واحدة في كل أسبوع وذلك كل یوم السبت في الفترة الصباحیة : أوقات العمل -
 .فقط
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  :المقابلةوتحلیل عرض  :المبحث الثاني

  :المقابلة عرض_ 1_2

لقد أجریت المقابلة مع مدیر دیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم والتي قسمت 
 جریتسؤال أي بمعدل أربعة أسئلة في كل محور، حیث أ 13إلى ثالثة محاور بمجموع 
  .أیام هذه المقابلة في مدة ثالثة

  .الجامعیة فرع مستغانمنشاط مؤسسة دیوان المطبوعات  :المحور األول

  ما هو عدد المنشورات والكتب التي یتم إصدارها؟ وما هي أشكالها؟: 1س

عنوان وتكون على شكل موسوعات، معاجم، كتب، قوامیس، حولیات،  200حوالي : 1ج
  .مجالت وأدلة

  ما هي المواضیع والتخصصات التي تهتمون بنشرها؟ :2س

، عمومیات، العلوم الدقیقة، جامعة مستغانمیع حسب التخصصات الموجودة في ضموا: 2ج
  .علوم األرض والطبیعة، تكنولوجیا، علوم طبیة، علوم اجتماعیة وعلوم إنسانیة

  ر لدیوان المطبوعات الجامعیة فروع أخرى؟وفتهل ت: 3س

  :والیات الوطن وعلى مستوى الجامعات الجزائریة مثال نعم یوجد فرع للدیوان في معظم :3ج

  .المطبوعات الجامعیة فرع مستغانمدیوان 

  .دیوان المطبوعات الجامعیة فرع سطیف

  .دیوان المطبوعات الجامعیة فرع باتنة

یوان المطبوعات الجامعیة له عالقة بدور أخرى؟ وهل تمت مشاركتها في نشر هل د: 4س
  الكتب إن كانت له عالقة؟
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: تلف دور النشر الجزائریة مثلنعم لدیوان المطبوعات الجامعیة عالقات متعددة مع مخ: 4ج
  .دار هومة، دار العلوم، دار الهدى

  .بالتسویقالموارد البشریة وعالقتها  :المحور الثاني

  ما هي الوظائف التي تهتمون بها أثناء عملیة التسویق؟ :1س

الوظائف التي نهتم بها أثناء علمیة التسویق هو إعداد دلیل شامل على كل  أهم :1ج
  .المطبوعات والكتب التي تم إصدارها من قبل الدیوان

  هل تعتمدون على مختصین للقیام بعملیة التسویق؟ :2س

  .ال نعتمد على مختصین للقیام بعملیة التسویق :2ج

دیوان المطبوعات الجامعیة للدورات التكوینیة لمواكبة طرق التسویق  هل یخضع موظفي: 3س
  الحدیثة؟

ال یخضع موظفي الدیوان إلى مثل هذه الخدمة كونها لیست من مسؤولیة الدیوان، بل : 3ج
  .یكتسبون خبرة عن طریق أدائهم لعملهم الیومي

  وكیف یتم التعامل مع هذه األسواق؟ ؟كیف یتم توزیع المنشورات في األسواق :4س

یتم طرح المطبوعات بصفة أساسیة من طرف الدیوان وذلك من خالل الفروع المتواجدة  :4ج
  .على مستوى مختلف الوالیات

  ؟منتجاتكمهل تعتمدون على المواقع اإللكترونیة لتسویق  :5س

  .في تسویق منتجاته نعم یعتمد الدیوان على موقعه اإللكتروني :5ج
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  .ر النشرالكتاب الجامعي ومكانته في دا :المحور الثالث

  هل هناك وسائل معتمدة لدیكم لترویج الكتب؟ :1س

  .المعارض واإلشهار: نعم یوجد لدینا عدة وسائل لترویج الكتب مثل :1ج

  هل یقوم دیوان المطبوعات الجامعیة بطبع منشوراته بنفسه؟ :2س

نعم یقوم الدیوان بطبع منشوراته بنفسه، حیث یتوفر له ثالثة مطابع على المستوى الوطني  :2ج
  .نفي كل من الجزائر، قسنطینة ووهرا

  ما هي أهم العراقیل التي تواجهكم أثناء تسویق منتجاتكم؟ :3س

  .تتمثل أهم العراقیل في المنافسة الخارجیة مع دور النشر األخرى :3ج

  ما هي اقتراحاتكم لتطویر سوق الكتاب؟ :4س

التي نقترحها هي على الجامعات أن تشتري الكتب التي  من أهم االقتراحات الممكنة :4ج
  .تطلبها من دیوان المطبوعات الجامعیة

  :تحلیل المقابلة_ 2_2
  .نشاط مؤسسة دیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم :المحور األول

من خالل إجابات المقابلة التي أجریناها مع مسؤول دیوان المطبوعات الجامعیة فرع 
عنوان هذه السنة، وكانت  200عدد المنشورات التي یصدرها الدیوان قاربت مستغانم تبین أن 

هذه اإلصدارات على شكل كتب، معاجم، قوامیس، موسوعات، حولیات، أدلة ومجالت، وهذه 
فرع مستغانم تخدم تخصصات جامعة ا دیوان المطبوعات الجامعیة المنشورات التي ینتجه

مستغانم ولها عالقة مباشرة بالتخصصات المدرسة بالجامعة من العلوم الدقیقة والعلوم الطبیة 
وغیرها من التخصصات التي توفرها ... وعلوم األرض وكذا العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

ت ورغبات الطلبة ومدراء المكتبات وتزویدهم بمختلف الجامعة، وذلك بغیة لتلبیة احتیاجا
وكما للدیوان عدة فروع على المستوى الوطني على سبیل المثال العناوین والطبعات الجدیدة، 
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كما ذكر مسؤول دیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم ثالثة فروع منها فرع باتنة وسطیف 
ألخیر یلبي احتیاجات المكتبات الجامعیة على باإلضافة إلى الفرع محل الدراسة، وأن هذا ا
الجامعیة بالوالیة، وكما أن للدیوان عدة عالقات مستوى الوالیة، بحیث یتعامل مع كل المكتبات 

تربطه مع دور النشر الخاصة بحیث تربط بینهم عالقات العمل والتبادل، إضافة إلى ذلك یقوم 
 شر األخرى وتكون هذه الكتب وفق متطلباتالدیوان باقتناء العدید من الكتب من دور الن

  1 .واحتیاجات المكتبات الجامعیة، فكل ذلك من أجل توفي الكتاب الجامعي
  .الموارد البشریة وعالقتها بالتسویق :المحور الثاني

یتمثل هذا المحور في عالقة الموارد البشریة بدیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم 
ئلة على مدیر الدیوان حول من التسویق والنشر، حیث قمنا بطرح عدة أسوعالقتهم بوظائف كل 

التي یقومون بها أثناء عملیة النشر وحتى بعد هذه العملیة، وتبین من ذلك أن  فالوظائ
األعمال التقنیة المنجزة وصوال إلى عملیة التسویق والتوزیع باالعتماد على دلیل شامل في 

ق الوالیة، أما فیما یخص عملیة مع الجامعات المتواجدة في نطا فقةالعلوم المختلفة، وذلك بالموا
التسویق فتكون باالعتماد  على الدلیل المتوفر لدى دیوان المطبوعات الجامعیة والتفاهم مع 

ت تكوینیة مختلف الجامعات، والشيء الذي یزید تعقیدا هو أن الموظفین ال یخضعون ألي دورا
ٕ بغیة تحسین مستواهم  و  هم خبرات جدیدة تتماشى ومتطلبات العصر وذلك من خالل كسابا

أدائهم المهني فقط، أما طرح المطبوعات بصفة أساسیة من طرف دیوان المطبوعات الجامعیة 
الخ، كما أن ...الجزائر، قسنطینة، وهران، باتنة، مستغانم،: من خالل فروعها المتواجدة بكل من

تروني لتسویق منتجاته من اإلنتاج الفكري والعلمي، لدى دیوان المطبوعات الجامعیة موقع إلك
 cerist.dz-lu-www.opu: وذلك من خالل الموقع التالي

ومن خالل إجابات المقابلة تبین أن الجزء األساسي واألهم للدیوان أن تكون له فروع، 
الدیوان تحت وصیة وزارة التعلیم المعالي وكان لها وهذا ما تم تحقیقه بعد سنوات من تأسیس 

عدة فروع في مختلف الوالیات ونجد أن حتى مدیر دیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم هو 
 ٕ نما یدل على أن بالرغم من بنفسه من یقوم بإدارة فرع وهران كذلك وهذا إن دل على شيء وا
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ال أن هذه الفروع تعمل عالنقائ ٕ لى نسق واحدة وتكمل بعضها البعض في مختلف ص الموجودة وا
  1 .عملیات ومهام الدیوان خاصة في عملیة تسویق الكتاب

   .الكتاب الجامعي ومكانته في دار النشر :المحور الثالث
یتضح لنا من خالل إجابات هذا المحور الذي تضمن الكتاب الجامعي وطرق تسویقه 

المعارض سواء الجهویة أو الوطنیة أو : أن عملیة تسویق الكتاب الجامعي تتم عن طریق
الدولیة، القوائم الببلیوغرافیة، األدلة والمطویات باعتبارها كوسیلة إعالمیة متوفرة وبسیطة وال 

ولة وال إمكانیات مادیة ومالیة كبیرة إلعدادها، وباإلضافة إلى االعتماد على تتطلب جهود مبذ
الموقع اإللكتروني للدیوان،والذي یعتبر بدوره الوسیلة الفعالة لتسویق الكتاب خاصة في ظل 
التطورات التكنولوجیة الحدیثة، أما فیما یخص سعر الكتاب تبین من خالل إجابات مدیر دیوان 

امعیة فرع مستغانم أنه في متناول الجمیع، حیث یتراوح سعر الكتاب الخاص المطبوعات الج
دج، أما  708.00دج إلى غایة  163.00مثال بالعلوم الدقیقة وعلوم األرض والطبیعة ما بین 

 1350.00دج إلى غایة  221.00فیما یتعلق بكتب العلوم االجتماعیة فیتراوح السعر ما بین 
طلبات السوق تنجز على مستوى لجنة النشر لدیوان المطبوعات دج والدراسات الخاصة بمت

الجامعیة، ویسلم األعمال القابلة للنشر إلى دیوان المطبوعات الجامعیة على ملف أو نسخة 
أما فیما  إلكترونیة للمطبوعة  مصحوبة بسحب لصورة مطبعة للمراقبة، لكن لكل شيء عراقیل

ق الكتاب الجامعي منها ما یتعلق بالمنافسة في مجال ه عملیة التسویجیخص العراقیل التي توا
التسویق عبر دور النشر الوطنیة، وكذا المنافسة الخارجیة بین دور النشر األخرى، كما یوجد 
مشكل الجامعات التي غالبا ما تقدم طلبیات لبعض العناوین من الكتب ثم تنسحب في األخیر، 

  .اب ونشرهمما یشكل عائق لدى الدیوان في تسویق الكت
تشجیع األساتذة : فبعض االقتراحات قد تساعد على تسویق الكتاب الجامعي خاصة منها

الجامعیین على تألیف الكتب الجامعیة ألن أكثرهم درایة بما یحتاجه الطالب من الكتب 
والمواضیع التي تلبي حاجیاته في البحوث أو أعماله المراد إنجازها، باإلضافة كذلك كون 

الجامعیین على درایة بالمقرر الدراسي في مختلف التخصصات، كما یجب توقیع عقد األساتذة 
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تجاري مفتوح بین الجامعات ودیوان المطبوعات الجامعیة لشراء الكتب مبارة من الدیوان عند 
قیام المكتبات الجامعیة القیام بعملیة االقتناء، وذلك ألن كل مطبوعة قبل تقدیمها لدیوان 

معیة تخص بدراسة علمیة من طرف المجلس العلمي للجامعة أو المدارس العلیا المطبوعات الجا
  1 .أو المعاهد أو المراكز الجامعیة في الجزائر

  :النتائج والتوصیات: المبحث الثالث
  :نتائج الدراسة_ 1_3

نستنتج من خالل قیامنا بهذه الدراسة التي عالجت موضوع تسویق الكتاب الجامعي، 
الدراسة المیدانیة في دیوان المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم، حیث توصلنا إلى كما تمحورت 

  :مجموعة من النتائج نذكرها كاآلتي

  یعمل دیوان المطبوعات الجامعیة على توفیر الكتاب الجامعي لتلبیة احتیاجات الطلبة
  والمكتبات الجامعیة؛

 لتكنولوجیة الحدیثة من خالل یسعى دیوان المطبوعات الجامعیة على مواكبة التطورات ا
  توفره على الموقع اإللكتروني والمكتبة الرقمیة؛

  إن دیوان المطبوعات الجامعیة لدیه عدة فروع تمكنه من خدمة الجامعات وتسهل علیه
عملیة النشر وحتى تسویق الكتاب الجامعي في مختلف والیات الوطن على غرار مستغانم، 

  ر العاصمة؛وهران، قسنطینة، باتنة، الجزائ

  لدیوان المطبوعات الجامعیة عالقات مباشرة وغیر مباشرة مع دور النشر خاصة الجزائریة
  .من أجل تطویر وفعیل عملیة النشر والتسویق للكتاب في الجزائر

  إن الموظفیین بالدیوان ال یخضعون لدورات تكوینیة من ّأجل تحسن األداء وتجدید المعارف
  ظفون دائما لتدریب أنفسهم من اجل مواكبة تطورات العصر؛وبالرغم من ذلك یسعى المو 

  یعتمد دیوان المطبوعات الجامعیة على معارض الكتب سواء الدولیة أو الوطنیة أو الجهویة
                                                             

  .2018أبریل  16، المطبوعات الجامعیة فرع مستغانم، مدیر دیوان بوظیش وردانيمقابلة مع  - 1
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وعلى األدلة والمطویات والقوائم الببلیوغرافیة وكذا الموقع اإللكتروني في نشر وتسویق 
  الكتاب الجامعي؛ 

 عیة عدة عراقیل تواجهه في عملیة تسویق الكتاب الجامعیة خاصة لدیوان المطبوعات الجام
منها ما یتعلق بعالقة الجامعة بالدیوان من حیث اقتناء المكتبات الجامعیة للكتاب 

  .الجامعي، وحتى المنافسة بین دور النشر سواء الجزائریة أو الخارجیة

  :تائج على ضوء الفرضیاتنمناقشة ال

الجامعي في اآلونة األخیرة تطورا كبیرا، ومن هذا المنطلق تأتي لقد شهد تسویق الكتاب 
أهمیة هذه الدراسة التي ركزت على تسویق الكتاب الجامعي بدیوان المطبوعات الجامعیة، 
فكانت فرضیتنا األولى تصب حول تسویق الكتاب الجامعي عن طریق المعارض والمطبوعات 

تائج التي توصلنا إلیها  نات الجامعیة، ومن خالل الوالموقع اإللكتروني الخاص بدیوان المطبوع
الخ، وعلیه یمكن ...جات عن طریق المعارض والمطویاتتندیوان یقوم بتسویق وترویج المبأن ال

  .القول بأن هذه الفرضیة محققة ومؤكدة

معاناة الطالب الجامعي من خالل ارتفاع : فیما یخص الفرضیة الثانیة فتمثلت في
خالل نتائج تحلیلنا للمقابلة التي أجریت مع مدیر دیوان المطبوعات الجامعیة األسعار، ومن 

فرع مستغانم، تبین بأنه یتم تأكید هذه الفرضیة في حالة الكتب المستوردة من الخارج فقط، فهنا 
تشكل عائقا على الطالب الجامعي ألن السعر یكون مرتفع لكون الكتب تشترى بالعملة الصعبة، 

ربیة عنها تخضع للرسوم الجمركیة وحتى على قیود استیراد وتصدیر بین الدول الإضافة إلى أ
تفنید هذه الفرضیة لكون سعر الكتاب یكون في  موالغربیة كذلك، أما في حالة الكتب المحلیة فیت

متناول الطالب الجامعي، ولكن العائق األكبر لیس في سعر الكتب إنما في البدیل الذي أصبح 
مغري مثال الكتاب اإللكتروني المتاح على شبكة اإلنترنت، بحیث یمكن تحمیله متوفر وبشكل 

   pdf.بكل سهولة من دون أي مقابل مادي، ویكون ذلك على صیغة من المكتبات الرقمیة
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 :توصیات الدراسة_ 2_3
إن الدور الفعال الذي یؤدیه دیوان المطبوعات الجامعیة بمختلف فروعه على المستوى 

على الوزارة الوصیة رد االعتبار لمثل هذا النوغ من دور النشر التي تخدم  الوطني یجب
مقررات المنهاج التعلیمي الجامعي بغیة تنمیة الرصید الوثائقي في المكتبات الجامعیة من أجل 

  :تحقیق الرسالة الجامعیة، ومن هذا المنطلق نقترح ما یلي
 جامعیة عامة ودیوان فرع مستغانم إقامة دورات تكوینیة لموظفي دیوان المطبوعات ال

  خاصة؛
  عصرنة العملیات المتعلقة بنشر وتسویق الكتاب الجامعي على غرار الموقع الخاص بدیوان

  المطبوعات الجامعیة؛
  تفاقیات مع الجامعة لتزویدها باإلصدارات الحدیثة بشرط توفیر الدیوان ایجب توقیع

  .لمنتجات ذات الجودة والكمیةل
األهمیة الكبیرة للموضوع یجب التطرق لكل جوانب أو الجوانب التي لم یسبق  إن

، وذلك من أجل إیجاد حلول لمعالجتها في هذه الدراسة من قبل الباحثین والدارسین مستقبال
  .ألهم العراقیل التي تواجه دیوان المطبوعات الجامعیة في نشر الكتاب الجامعي وتسویقه



 الخاتمة
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  :الخاتمة

لقد حاولنا في هذه الدراسة إعطاء صورة مصغرة عن تسویق الكتاب الجامعي في  
الجزائر، ومن خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بها في دیوان المطبوعات الجامعیة فرع 
مستغانم، اتضح لنا أن دیوان المطبوعات الجامعیة بمختلف فروعة والعالقات التي یقیمها مع 

تسویق الكتاب الجامعي وفق خطة  ائریة أو الخارجیة، یسعى إلى دور النشر سواء الجز 
ٕ و  ستراتیجیة واضحة المعالم تهدف إلى التسویق الجید والفعال للكتاب الجامعي، وذلك من أجل ا

یار ما یناسب حاجاته المعلوماتیة والوثائقیة، تعرض إصداراته على القراء حتى یتمكن من اخ
العملیات المتبعة لدى دیوان المطبوعات  الجامعیة في مجال  ومن هذا المنطلق یمكن القول أن

التسویق ونشر الكتاب تبقى في مجملها تفتقد للدقة، وذلك ألنها ال تعتمد على دراسة سوق 
الكتاب الجزائریة ومتطلبات الجامعات بمختلف تخصصاتها ومختلف فئاتها من المجتمع 

  .تفید من منتجات الدیوان وترجع لهبدأ من المسالجامعي، باإلضافة إلى أن العملیة الناجحة ت

وفي األخیر نستنتج أن دیوان المطبوعات الجامعیة یبني عالقات مع دور النشر من 
ة بین فروعه على مختلف والیات ینلعالقات المبأجل تطویر العملیة التسویقیة باإلضافة إلى ا

ارض الكتب والقوائم الببلیوغرافیة كل من معالوطن، ومنه یمكن القول بأن الدیوان یعتمد على 
وحتى الموقع اإللكتروني الخاص به بغیة لترویج وتسویق الكتاب الجامعي، فتسویق هذا األخیر 

مختلف أشكال یتم من خالل نشر اإلصدارات الحدیثة للدیوان بحیث تتمثل هذه اإلصدارات في 
الدراسیة  اتیخدم المقرار مصادر المعلومات من كتب ومجالت وموسوعات وغیرها وذلك بما 

  .الجامعیة والتخصصات التي توفرها هذه األخیرة
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  الكتب إن كانت له عالقة؟

  .الموارد البشریة وعالقتها بالتسویق :الثاني المحور

  ما هي الوظائف التي تهتمون بها أثناء عملیة التسویق؟ :1س

  هل تعتمدون على مختصین للقیام بعملیة التسویق؟ :2س

هل یخضع موظفي دیوان المطبوعات الجامعیة للدورات التكوینیة لمواكبة طرق : 3س
  التسویق الحدیثة؟

  المنشورات في األسواق؟ وكیف یتم التعامل مع هذه األسواق؟كیف یتم توزیع  :4س

  هل تعتمدون على المواقع اإللكترونیة لتسویق منتجاتكم؟ :5س

  .الكتاب الجامعي ومكانته في دار النشر: المحور الثالث

  هل هناك وسائل معتمدة لدیكم لترویج الكتب؟ :1س

  ته بنفسه؟هل یقوم دیوان المطبوعات الجامعیة بطبع منشورا :2س

  ما هي أهم العراقیل التي تواجهكم أثناء تسویق منتجاتكم؟ :3س

 ما هي اقتراحاتكم لتطویر سوق الكتاب؟ :4س
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 :الملخص
  

إن العصر الذي نعیش فیه والذي یعرف باالنفجار المعرفي أصبح الكتاب له دور فعال  
للتحفیز على تسویق الكتاب، ولهذا جاءت هذه الدراسة في تنمیة ثقافة الطالب مع وجود أماكن 

لتسلیط الضوء على دراسة حالة تسویق الكتاب الجامعي بدیوان المطبوعات الجامعیة، ومن 
خالل إجراء دراسة میدانیة حول فرع هذا األخیر بمستغانم، وذلك لمعرفة حال تسویق الكتاب 

  .على منهج دراسة حالة، واعتمدنا الجامعي والدور الذي یقوم به الفرع
ري فقد تم شق نظري وشق تطبیقي،  فالجانب النظ قین،جاءت هذه الدراسة في ش  

الفصل الثاني الموسوم بتسویق الفصل األول بعنوان تسویق الكتاب،  :تقسیمه إلى ثالثة فصول
خص الكتاب الجامعي أما الفصل الثالث فكان یتمحور حول نشر الكتاب في الجزائر، أما فیما ی

میداني فقد تناولنا فیه الدراسة المیدانیة والتي أجریت على مستوى دیوان المطبوعات ،الشق ال
فرع مستغانم، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تندرج ضمن السیاق العام  الجامعیة

 .للدراسة والتي تؤكد كیفیة تسویق الكتاب الجامعي
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Résume : 
 L'ère dans laquelle nous vivons et qui est connue comme 
l'explosion cognitive est devenue un livre efficace dans le 
développement de la culture étudiante avec des endroits pour stimuler 
la commercialisation du livre. Par conséquent, cette étude est venue 
mettre en évidence l'étude de cas de la commercialisation du livre de 
l'université dans la bibliothèque de publications de l'université. Et à 
travers une étude de terrain sur la branche de ce dernier à 
Mostaganem, afin de connaître l'état de la commercialisation du livre 
universitaire et le rôle joué par la branche, et nous avons adopté une 
méthodologie d'étude de cas. Cette étude a été réalisée en deux 
parties, théorique et appliquée, Le côté théorique a été divisé en trois 
chapitres: marketing étiqueté du livre de l'université, Le troisième 
chapitre a porté sur la publication du livre en Algérie, Sur le terrain, 
nous avons discuté de l'étude sur le terrain réalisée au niveau de 
l'Office des publications de l'Université, section de Mostaganem, Et 
nous avons atteint un ensemble de résultats qui s'inscrivent dans le 
contexte général de l'étude, qui met l'accent sur la façon de 
commercialiser le livre universitaire. 
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