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  شكر وتقدير

  الحمد هللا الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب  

  .ووفقنا على إنجاز هذا العمل  

  إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد    واالمتناننتوجه بجزيل الشكر  

  على إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات  

  الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته  " حمو فرعون  "ونخص بالذكر األستاذ المشرف  

  .مام هذا البحث  تالقيمة التي كانت عونا لنا في إونصائحه  

ش  ناقشة وهذا العمل أستاذي المناقم  ملقبولهمناقشة  شكر الجزيل للجنة الكما نتقدم بال

  .كما اشكر الحضور الكرام  " كوبيبي حفصة  "و الدكتورة  " وزار سليمان  "

 وشكراٍ 



  

  إهداء  
  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين

  أهدي هذا العمل إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات  

  إلى أغلى إنسان في هذا الوجوه أطال اهللا في عمرها  

  "أمي الحبية  "

  ما أنا عليه وأدامه اهللا لي  إلى من عمل في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح وأوصلني إلى

  "أبي الكريم  "

إلى من أثروني على نفسهم إلى ماعلموني علم الحياة ،إلى من  إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهللا  
  أظهروا لي ماهو أجمل من الحياة إخوتي ،فـاطمة سعاد ،كريمة ،فـايزة ،وئام  

  .وأخواتي ،حفيظ ،محمد ،ميلود  

ى من أنستني في دراستي وشاركتني همومي زميلتي في  إلى كل من يحمل لقب بلمهل ،إل
  .المذكرة بلمادي غنية  

إلى من كانوا مالذي وملجئ  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ،إلى من سأفتقدهم وأتمنى  
 استثناءأن يفتقدوني إلى من جعلهم اهللا أخواتي باهللا ،ومن أحببتهم باهللا وجميع زميالتي بدون  

  ."،فضيلة،سارة،كريمة،أمينة ،مليكة ،حكيمة ،نادية  ،سميرة  جمعية  "

  

 فريدة     



  إهداء  
أهدي ثمرة هذا الجهد إلى من أسقت حياتي نورا وغمرتني حنانا ومن شاركتني حالوة الحياة إلى  

  "أمي غالية  "

     إلى من زين لي درب الحياة ،وكان سندا لي في مشواري الدراسي                                  

  وزاد من عزيمتي ولن أوفيه حقه مهما فعلت    ابتسامتيورسم  

  "أبي العزيز  "

  " أحمد"إلى أعز نعم اهللا إخوتي وأخواتي وخاصة أخي العزيز  

  "إيمان ،كمال ،أنور  كريمة،«والزمالء وخاصة    إلى كل زميالتي

  .حتى الطور النهائي    االبتدائيإلى كل أساتذتي من الطور  

  "نجاة ،حياة ،فـايزة  "تحملهم ورقتي ولكن يحملهم قـلبي  إلى كل من لم  

  .إلى كل من يحمل لقب بلمادي  

  .ربي يحفظها  " بلمهل فريدة"إلى كل زميلتي بمذكرة  

  وإلى كل من علمني حرفـا أو أسدني نصحا أو دعا لي بالنجاح  

 غنية    



 مــــقدمــــة
 

 أ 
 

  : ةــمقدم

ُ هذا العقل  رتَكَز ُ إذا كانت الجامعة هي بمثابة عقل األمة والمجتمع، فإن مكتبة الجامعة هي م

ـهُ التي یتموضع داخلها تَ َ نی ـهُ وِب قُ َل نَط ُ  الدولوتطور ، لالرتباط التاریخي بین تقدم وهي م

مع الكتاب  والعضویة في عالقته المحوریة وبین حركة الوعي والفكر والمجتمعات

مؤسسة إداریة تابعة للجامعة وملحقة بها، الجامعیة كانت دائما  باعتبار أن المكتبةو ،والمكتبة

َ  متنوعة ومتعددةووظائف لها مهام   منحیث الموقع والتصمیم الهندسيها شكلي، عضُ ب

 الشرائحن كافة یتمكلیة تتوافق والمعاییر العالم بتوابعها بنایةالخارجي والداخلي بتوفیر 

فیها، وبعضها األخر وظیفي ومضموني، من  والراحة واالرتیاح واالستقبال للوصول إلیها

ومقتنیاتها، لخدمة  أرصدتها الوثائقیةوهیاكلها وأجهزتها  المجموعات المكتبیةحیث نوعیة 

  .الوافدین إلیها المستفدین

من بالضرورة  یبدأ یجب أن  جامعة من الجامعاتأي صناعة الجودة والتمیز لدي ذلك ألن 

سیاسة االقتناء والتزوید لدى مكتبات هذه و اختیار استراتجیة دقة وحسن خالل 

ُ علمیة على قواعد ومبادئ  باالستناد واالعتمادالجامعة، تحقیق مقاصدها مكنها من أساسیة ت

 اتمقتنی وفعالةالستحضار فضرورة وجود سیاسة اقتناء مرنةتحسین وترقیة مردودها، ومن 

والمجتمع العلمي  استقراء مطالب المستفدین والهیئات الجامعیة والمجتمعیةستلزم یاتالمكتب

من أجل أمناء المكتبات الجامعیة ورؤساء مصالح اإلقتناءمشاورة یستوجب وأیضاعامة، 



 مــــقدمــــة
 

 ب 
 

یجادهامعرفة أهم احتیاجاتهم والعمل على تحلیلها ٕ ، واعتمادا قبل كل شئ على القدرات وا

  .إلى مكتبتها الجامعة إدارةیة والمالیةالمتاحة من طرف دالما

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة سیاسة اإلقتناء والدور الذي تلعبه في 

سیاسة "رأینا أنه من المهم إجراء دراسة تتناول موضوع ،تحسین خدمات المكتبات الجامعیة

 ممستغانالجامعیة المركزیة عبد الحمید ابن بادیس  ، المكتبة"اإلقتناء في المكتبة الجامعیة

  .جانموذ

ة عن إشكالیات الدراسة من خالل  ثالثة فرضیات ،والتي قمنا بدراستها من حاولنا اإلجاب

  :خالل تقسییم إلى أربعة فصول 

یتضمن اإلطار المنهجي ،یتكون من إشكالیة الدراسة ،الفرضیات ،أسباب : الفصل األول 

الموضوع ،أهداف الدراسة ،أهمیة الدراسة ،تحدید المفاهیم والمصطلحات ،المنهج إختیار 

المعتمد ،عینة الدراسة واألدوات المستعملة لجمع البیانات فضال عن التعریف بمجاالت 

  .الدراسة وكذا الدراسات السابقة 

سة اإلقتناء جاء بعنوان المكتبة الجامعیة وخدماتها ،أما الفصل الثالث سیا:الفصل الثاني 

جراءتها في مكتبة الجامعیة ،أما الفصل الرابع فقد خصصناه للتعریف با ٕ لمكتبة المركزیة وا

الجامعیة ،ونشأتها ومواصفاتها ونظام الداخلي لها ،وكذا تحلیل النتائج العامة للدراسة 

  .واإلقتراحات التي إقتراحناها كا حلول لما تواجهه المكتبة الجامعیة 
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 :ـإشكالیة الدراسة1ـ 1

ٕ لقد دخلنا رسمیا إلى عصر المعلومات و  كما info sphèreعصر االنفو سفارلى ا
استهالك  أصبححیث ، Luciano Floridi1لوتشیانو فلوریديخبیر المعلوماتیة صفهی

المجتمع العلمي قطاع واسع جدا من لدي سلم األولویات  فيو  ةحیوی قضیةالمعلومات 
 على الدولة حقیقتالضروری توفیر المعلومة مطلبٌ  ضحىأوالمجتمعي على حد سواء، لذلك 

، یجاد مراكز ومصادر كبرى للمعلوماتإمن خالل  إالذلك  تحققیلن و ،وأجهزتها التنفیذیة
واعتماد جود و بدورهالمكتبات یتطلب هذه إیجادكم أن تجلیاتها،مظاهرها و  أكبرتكون المكتباتو 

كل ببالكتب والمصادر و  وتزوید هذه المكتبات قتناءال استراتجیات وسیاسات علمیة مدروسة
  :بحثنا هذا شكالیةنطرحإومن هنا ،المجموعات المكتبیة أشكال

على سیاسیة القتناء وتزوید مكتباتها ؟ ما هي معالم هذه  ITAهل تعتمد المكتبة المركزیة ـ 
  . السیاسة ؟ وما مدى فعالیتها ونجاحها؟

  :الدراسة فرضیات- 2- 

 ُ عبارة عن تخمین ذكي وتفسیر محتمل وقوعه یتم بواسطة ربط  "الفرضیة على أنها  فُ عرَّ ت

  .2" األسباب بالمسببات لتفسیر مؤقت للظاهرة المدرسیة

سلیم یمكن لنا الوصول إلى نتیجة مضمونة لها أهدافها و فرضیات بشكل دقیق و نا عفإذا وض

  :فعالیاتها، ومن بین هذه الفرضیات

                                                             
 ـ لوتشیانو فلوریدي، الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني؟،سلسلة عالم المعرفة، ترجمة1
  .م2017الكویت، –المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  : لؤي عبدالمجید السید، الناشر :

 دارصفاءللنشروالتوزیع،:التجربةوالتطبیق،عمان :العلمي البحث وأسالیب جعثمان،مناھ علیان،محمدغانمى مصطف ربحي-2
 .69 م،ص 2000
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رسائلها للطالب تحدد هدف المكتبة و ITA ة المركزیة بفي المكتوالتزوید  سیاسة االقتناء -1

 .الجامعي

 .امل تنوع رصید المكتبة الجامعیةعثبات المیزانیة أو قلتها تعتبر   -2

 .سیاسة االقتناء أداة لضبط العمل وتحقیق تنمیة مجموعات المكتبة الجامعیة  -3

  :أهمیة الدراسة-1-3

تكمن أهمیة الموضوع في التطرق لموضوع حساس وفعال في الساحة العلمیة لمختلف 

المكتبة الجامعیة الیوم تعتبر المقیاس بالنسبة للمكتبات ، فمجتمعاتبل والدول بمجملهاال

ن الباحث كما تمك، كونها تقدم الصورة العامة للجامعة من خالل ما تقدمه للباحثیناألخرى، 

من التوصل إلى النتائج من خالل اإلجابة على الفرضیات التي إنطلق منها البحث ومن ثم 

  تقدیم المقترحات الالزمة للظاهرة المدروسة 

المكتبیة من خالل إجراءات وتكمن أهمیة هذه الدراسة في التعرف على كیفیة إقتناء المواد 

وطرق التزوید، كما یمكن أیضا التعرف على مدى تلبیة حاجات المستفیدین من خالل توفیر 

  .مصادر المعلومات وبالتالي التعرف على مدى تطبیق سیاسة اإلقتناء بالمكتبة الجامعیة

 

 

 

  



 المنھجي اإلطار                                                                         : األول الفصل
 

 13 

 :أهداف  الدراسة-1-4

الدراسة لتحقیقها، وتهدف هذه الدراسة إن تبني أي موضوع للدراسة یعني وجود أهداف تسعى 

إلى خدمة مجال البحث العلمي بصفة عامة ومجال علم المكتبات والمعلومات بصفة 

خاصة، ومن بین األهداف التي سنحاول الوصول إلیها من خالل معالجتنا للموضوع ما 

  :یلي

 .بالمكتبات الجامعیةوالتزوید  التعرف على واقع سیاسة االقتناء -

 .الدراسة إلى تحدید سمات المجموعات المتوفرة في المكتبة الجامعیة  تهدف هذه -

 .التعرف على كیفیة االقتناء من خالل طرق التزوید -

 .التعرف على كیفیة اقتناء مصادر المعلومات من خالل إجراءات التزوید  -

ستفادة التعرف على المشكالت، العوائق التي تواجهها المكتبة الجامعیة والتي تمنعها من اال -

 .من خدمات التقنیات الجدیدة في سیاسة االقتناء

  :أسباب اختیار الموضوع-1-5

 أسباب ذاتیة: 

نما نتیجة لمسببات أو دوافع تبعث  ٕ من البدیهي أن أي موضوع دراسة ال یأتي هكذا عبثا وا

الباحثین إلى الخوض فیها لتقصي حقیقتها أو حتى محاولة الكشف عن بعض اإلبهام من 

  علیه كان اختیارنا لهذا الموضوع كخطوة أولى نتیجة للمیول واإلرتیاح والرغبة في و . حولنا
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معالجته وكخطوة ثانیة نتیجة الغموض الذي یكشف قطاع المكتبات الجامعیة لمعرفة إذا 

  .بالفعل المكتبة الجامعیة تعتمد على التنوع في مصادرها

  :أسباب موضوعیة

 .اإلقتناء في علم المكتبات والمعلوماتقلة الدراسات في موضوع سیاسة  -

 .  ITAالتعرف على سیاسة التزوید داخل المكتبة الجامعیة -

  .المساهمة في تطویر البحث العلمي -

  :منهج الدراسة-1-6

المنهج هوالطریقة التأملیة المقصودة نتیجة تفكیر منظم وسیر طبیعي للعقل وهو بذلك 

الحقیقة المؤدیة إلى الكشف عن الحقیقة العلمیة و  البرنامج الذي یحدد لنا سبیل للوصول إلى

  3.یشمل مجموعة من اإلجراءات والترتیبات التي یضعها الباحث من أجل بحثه

و قد إعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي وهو من المناهج الواسعة اإلستخدام وال 

  :سیما في البحوث اإلجتماعیة والنفسیة، حیث یعرف بأنه

من أسالیب التحلیل الذي یعتمد على معلومات كافیة ودقیقة عن ظاهرة أو موضوع أسلوب 

محدد من خالل فترة أو فترات معلومة، وذلك من أجل الحصول على النتائج العلمیةوتفسیرها 

  .بطریقة موضوعیة بما ینسجم مع المعطیات العقلیة للظاهرة

                                                             
دارالمصریة  اللبنانیة :القاھرة .المحورات في مناھج البحث العلمي في علم مكتبات ومعلومات .شعبان،عبدالعزیز خلیفة 3
  .123ص.1997،
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موضوعیة وعلمیة بمساعدة أدوات منهجیة و كونه یعتمد على جمع البیانات وتحلیلها بطریقة 

أو بحثیة معینة، فإنه یتالئم مع هذه الدراسة التي استهدفت تسلیط الضوء على سیاسة 

تباع خطواته دون غیره من  ٕ اإلقتناء في المكتبة الجامعیة ما دفعنا إختیار هذا المنهج وا

  .المناهج

  :أدوات جمع البیانات-1-7

 :المقابلة المقننة - 

ابلة كأداة رئیسیة لجمع البیانات والتي تعتبر في نظر معظم الباحثینوالمنظرین من تعرف المق

  .األدوات المالئمة في جمع المعلومات، رغم ما یعترضها من مشاكل وعراقیل

و إذا تم اختیارنا لهذه األداة دون غیرها فالقتناعنا أنها األهم بین باقي األدوات األخرى فهي 

  .ومات وبیانات وحقائق مرتبطة بواقع معینمالئمة للحصول على معل

و في هذه الدراسة تم اإلعتماد على المقابلة المقننة والتي تعني أن یقوم الباحث بترتیب أسئلة 

  .برید توجیهها و یكتبها حتى ال تسیر المناقشة أثناء المقابلة بال نظام و ال تهدف

  4:عینة الدراسة -1-8

نة كأداة مساعدة من أجل الوصول إلى حقائق یصعب تم االعتماد على المقابلة المقن

اكتشافها، ونظرا الرتكاز دراستنا على المكتبة المركزیة للجامعة عبد الحمید ابن بادیس تم 

توجیه أسئلة المقابلة إلى محافظ المكتبة ورئیس مصلحة االقتناء حیث اخترناهم من بین 

ئلة تمت صیاغتها بما یتماشى والمحاور مجمل العاملین بها، وأجرینا المقابلة متضمنة ألس
                                                             

  96ص .2009دار المسیرة للنشر ،:عمان .لعلمي أساسیات البحث ا.الضامن،منذر4
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الرئیسیة للدراسة، على أساس إطالعهم الفعلي على إمكانیات المكتبة من حیث أجهزتها 

ومجموعاتها و األنظمة التي تعتمدها في معالجة مجموعاتها وتقدیمها لجمهور المستفیدین 

  .من جهة

  :المالحظة

ظاهرة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف توجیه الحواس واالنتباه إلى "تعرف بأنها 

عن صفاتها أو خصائصها بهدف الوصول إلى كسب معرفة جدیدة عن تلك الظاهرة أو 

، واعتمدنا في دراستنا على المالحظة عند المشاركة التي تكون فیها الباحث عبارة 5"الظواهر

سة والذي له عالقة عن مراقب عن كثب دون اإلشراك في أي نشاط یمارس في میدان الدرا

بالموضوع، من خالل تسجیل المالحظات اعتمادا على النظر ومتابعة موقف معین دون 

  .مشاركة فعلیة فیه

  :  حدود الدراسة المیدانیة-1-9

  :الحدود األكادیمیة

فیما یتعلق بالمجال المكاني للدراسة الحالیة فیتمثل في المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة 

  .ابن بادیس  مستغانمعبد الحمید 

إن مجال الدراسة الموضوعي یتمثل في التوجه الجدید إلجراءات : الموضوعیة الحدود

االقتناء ،و أهم األسباب والمقومات التي یستوجب على المكتبة الجامعیة توفیرها لتجسید هذا 

                                                             
  .82ص .2007دیوان المطبوعات الجامعیة ،:الجزائر .مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث .بحوش،عمار،الذنبیات،محمد محمود5
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من الممكن اإلجراء الجدید في سیاسة االقتناء، باإلضافة للتطرق ألهم المشاكل والطرق التي 

  .أن تواجهها في توظیف أو تجسید مفهوم التزوید

  :الحدود البشریة 

یشمل المجال البشري لدراستنا على المسؤول الرئیسي عن عملیة االقتناء،وهو مدیر المكتبة 

ألن أغلب مهام قسم االقتناء بالمكتبة مخول بها فرع الجرد التابع لمصلحة االقتناء ،و علیه 

بمقابلة مع المسؤول األول للمكتبة، ألنه على عالقة مباشرة بموضوع الدراسة ارتئینا أن نقوم 

.  

  :الحدود الزمانیة 

 27أفریل إلى  11یوما، وذلك انطالقا من  15لقد استغرقنا في دراستنا المیدانیة تقریبا مدة 

 11وذلك بتاریخ " دلمي عبد الهادي"أفریل، حیث قمنا بإجراء مقابلة مع مسؤول المكتبة 

  .2018أفریل 

  :ضبط مفاهیم و مصطلحات الدراسة- 1-10

هو عملیة توفیر المواد المكتبیة المختلفة والمناسبة للمكتبة من خالل :االقتناء- 1- 1-10

عدة طرق تتمثل في الشراء، اإلهداء، التبادل، االشتراكات ونقصد به في الدرایة توفیر 

طریقة إیداع الرسائل الجامعیة، وذلك إنطالقا المقتنیات بالطرق المذكورة،وباإلضافة إلى ذلك 

  .6من سیاسة تتبناها تعرف بسیاسة االقتناء

                                                             
  .62،ص،2010المعرفة ،كنوز : عربي إنجلیزي عمان . في مفاھیم علم المكتبات و المعلومات : الكافي .الصرایرة ، خالد عبده  -6
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هي وثیقة مكتوبة تعكس فلسفة المكتبة واتجاهاتها في المسائل :سیاسة اإلقتناء- 2- 1-10

المتعلقة ببناء المجموعات وتنمیتها وهي اإلطار النظري العام الذي ینظم في خطوطه 

الحفظ، التعشیب وهي قابلة للتعدیل والمراجعة والتطویر ، ختیار، اإلقتناءالعریضة عملیات اال

  .كلما تطلبت الظروف ولكنها یجب أال تتغیر بتغیر الموظفین

هي إحدى المؤسسات الثقافیة التي تؤدي دورا علمیا هاما في 7:المكتبة الجامعیة- 3- 1-10

في أهمیته وضرورته عن أي دور  مجال التعلیم العالي والبحث العلمي وال یقل هذا الدور

آخر یمكن أن تقوم به أي مؤسسة علمیة أخرى داخل المحیط الجامعي، فالمكتبة الجامعیة 

هي المؤسسة ثقافیة وتثقیفیة وتربویة وعلمیة تعمل على خدمة مجتمع معین من الطلبة 

زویدهم واألساتذة الباحثین المنسبین إلى هذه الجامعة أو الكلیة أو المعهد وذلك بت

  .بالمعلومات

هوتوفیر أو الحصول على المواد المكتبیة المختلفة والمناسبة للمكتبة :التزوید-4- 1-10

  8.و المجتمع للمستفیدین منها من خالل المصادر المختلفة للتزوید كالشراء، اإلهداء، التبادل

  

 

 

                                                             
ص .دار الدولیة للنشر :مصر .إنجلیزي –عربي .معجم مشروح :معجم المصطحات في علم المكتبات ومعلومات والتوثیق .دیاب،محمد مفتاح 7

326.  
جامعة الجزائر : دراسة تقویمیة ، مذكرة ماجستر ، علم المكتبات و التوثیق : عیسى فوزیة ، تنمیة مجموعات المكتبة 8
  .37، ص 2008،
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  :الدراسات السابقة - 1-11

وحدات التزوید واالقتناء بالمكتبات أنظمة تسییر : دراسة غوار عفیف تحت عنوانـ  1

معسكر نموذجا، عبارة عن رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجیستر  –مستغانم –الجامعیة وهران

قشت سنة و في علم المكتبات والمعلومات الوثائقیة على مستوى جامعة وهران، ن

ت هل توحد المقربا: ، تهدف لإلجابة على التساؤل الرئیسي والمتمثل في2008/ 2007

النظریة وحدات االقتناء والجرد في ظل توفر عوامل التطبیق؟ وفي صدد هذا الطرح اختار 

الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والمقارن للدراسة، باإلضافة إلى اعتماده على أدوات البحث 

المالحظة بشى أنواعها وعینة تتمثل في مقابالت موحدة مع رؤساء المصالح : منها

ین عن المكتبة وتمثلت في ثمانیة مقابالت للمكتبات الجامعیة المذكورة المختصة والمسؤول

سابقا، تمحورت الدراسة في أهم التحوالت التي تحدث في الهیاكل الجامعیة من اجل التقارب 

حصائیة وتشریعیة،  ٕ بین الوثائقي والضبط اإلداري، وذلك ما یستلزم توفیر معطیات مادیةوا

المقتنیات قضیة جدلیة یتطلب صیاغتها القرار المدروس  لما كانت سیاسة تنمیةافال ط

االقتناء وأهم ما و          والمقنن إلیجاد إطار عام لتنظیم وتسییر وحدات وأنظمة التزوید

وجوب االعتماد على األنظمة والقیاسات النظریة المعروفة في : توصلت إلیه الدراسة

ح النظرة العامة التي تسیرها وحدات االقتناء المؤسسات الوثائقیة فالنظم النظریة هدفها تصحی

بالمكتبات الجامعیة الجزائریة، من خالل توحید كل العملیات من اختیار، تسجیل، الجرد، 

االقتناء واالشتراك، والمرجعیات القانونیة التي تمس االقتناء، وكل اإلجراءات الفنیة المتعلقة 
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الیوجد توحید بین المكتبات الجامعیة إال في بتسییر هذه المصالح، وخلصت الدراسة إلى انه 

  .البنایة و الهیاكل

 –تحت عنوان سیاسة االقتناء في المكتبة الجامعیة ، دراسة فلایر بوزیاني،اوسعید ملیكة-2

مكتبة خمیس ملیانة عبارة عن رسالة مقدمة لي نیل شهادة ماستر في علم المكتبات "

، لقد عجلت الدراسة 2013والمعلومات على مستوى جامعة خمیس ملیانة نقشت سنة 

موضوع سیاسة االقتناء في المكتبة الجامعیة باعتبارها مكتبة بحث وتعلم من واجبها تلبیة 

فیدین عن طریق عملیة  االقتناء، و لمعرفة ما إذ كانت جامعة االحتیاجات الوثائقیة للمست

خمیس ملیانة سیاسة واضحة في عملیة االقتناء یبدا بدراسته أول خطوة وهي المكتبة 

الجامعیة من حیث مفهومها والخدمات التي تقدمها للمجتمع المستفید منها وكذا خطواتها، ثم 

ید باإلضافة إلى القیام بالمقابلة المقننة مع عینة یتعرض البحث إلى إجراءات االختیار والتزو 

واالقتراحات و  من الموظفین، ثم تحلیل تلك النتائج المتوصل إلیها والوصول إلى التوصیات

  .في األخیر خاتمة
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 :لمحة تاریخیة عن المكتبة الجامعیة-1- 2

إن مفهوم المكتبات الجامعیة قدیمة قدم المكتبات، إذ أنها ال ترجع إلى عصر ظهور 

بكثیر، الجامعات بعد ظهور وسائل الطباعة وتعاظم شأن الكتب، بل یرجع إلى أبعد من ذلك 

فبالرغم من أن الجامعات لم توجد بالمفهوم الحالي إال مع البدایات القرن الخامس عشر، إال 

  .أن المكتبات األكادیمیة ظهرت من العصور األولى التي دون فیها اإلنسان معارفه

و لقد ولى زمن الحدیث عن المكتبة الجامعیة كمجرد مكان لحفظ المجموعات التقلیدیة من 

تاحتها للقراء، فهي الیوم تعتبر مركزا معلوماتیا بخدماتها المتنوعة التي الكتب وال ٕ مجالت وا

تقدمها وبأقسامها وفروعها المختلفة المترابطة فیما بینها باستثمار وسائل االتصال 

والتكنولوجیا، من حواسیب وشبكات وبرمجیات وثائقیة فالمكتبة الجامعیة بإمكاناتها المادیة ، 

  1.نولوجیة یمكن أن نسمیها بحق نظاما معلوماتیا حدیثا البشریة والتك

  :التعریف بالمكتبة الجامعیة -2-2

بالرغم من تعدد تعاریف المكتبة الجامعة إال أنها تنفق في مجموعاتها على أن المكتبة 

  ).إلخ.....الكتب،الدوریات (الجامعیة لیست مكانا أو مجرد مجموعات من المواد المكتبیة 

  

  

  

                                                             
دراسة میدانیة . نطوش كمال، سلوك الباحثین في مجال المعلومات العلمیة التقنیة داخل المكتبة الجامعیة الجزائریة  -1

  .61،62ص  2003بجامعات وھران ، الجزائر و قسنطینة علم المكتبات قسنطینة 
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علیھا ویھتم بأمرھا مجموعة من األمناء والمعاونین، ولكنھا أھم وأشمل من ھذا یقوم 

فالمكتبة الجامعیة رسالة مھمتھا خدمة التعلیم الجامعي والبحث العلمي، وھدفھا مساندة 

المناھج والمقررات الدراسیة وغرس وتنمیة القدرة على الحصول على المعلومات وھو ما 

ومن تم یجب أن تتوافر فیھا مجموعة من أوعیة المعلومات ". التعلیم الذاتي"یسمى ب

المقروءة والمسموعة والمرئیة، تختار بأسلوب تعلیمي وتنظم بطریقة فنیة سلیمة، ویقوم 

علیھا مجموعة من ذوي التخصص مؤھلین تأھیال عالیا، حتى تتمكن من تقدیم خدماتھا 

  .الجامعة بكفاءة وإقتدارلروادھا من الطالب والباحثین وأعضاء ھیئة التدریس ب

تلك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تنشأ وتمول و تدار :" وتعرف المكتبة الجامعیة بأنها -

من قبل الجامعات، وذلك لتقدیم المعلومات والخدمات العاملین في الجامعة وكذلك المجتمع 

 .2"المحلي

ومات والحاسبات المكتبة كما عرفت الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعل

  3."مكتبة نظام من المكتبات تنشئة و تدعمة و تدبیرة:" الجامعیة بأنها

الجامعة، لمقابلة اإلحتیاجات المعلوماتیة للطلبة وهیئة التدریس كما برامج التدریس و 

  .األبحاث والخدمات

تب و عبارة عن مجموعة من الك"ووهنالك تعریف آخر للمكتبة الجامعیة، على أنها 

المخطوطات والوثائق والسجالت والدوریات وغیرها من المواد، منظمة تنظیما مناسبا لخدمة 

فئات أكادیمیة معینة، داخل الحرم الجامعي، فالمكتبة هي لب وجوهر الجامعة إذ أنها تخدم 

                                                             
المتخصصة ،عمان ,العامة .المتخصصة .الجامعیة .الوطنیة :محمد،عوده علیوي،نجیل الزم المالكي ،المكتبات النوعیة  2
  .31،ص 2006مؤسسة الوراق ،:
إدارة الحامد : عمان. محمد عوض الترتوري، إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعیة -3
  .143، 140،ص2008،
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جمیع وظائف الجامعة من تعلیم وبحث، ولذلك خلق المعرفة الجدیدة ونقل العلم والمعرفة 

مؤسسة ثقافیة علمیة، تعمل "على أنها " سیدو"فة الحاضر والماضي لألجیال وعرفها والثقا

على خدمة مجتمع من الطلبة واألساتذة والباحثین، وذلك بتزویدهم بالمعلومات التي 

یحتاجونها في دراستهم وأن لهم من الكتب والدوریات والمطبوعات األخرى، إضافة إلى المواد 

ویمكن أن تكون هناك مكتبة مركزیة واحدة في  ،یل استخدامهم لها السمعیة والبصریة وتسه

الجامعة، كما یمكن أن یكون هناك مكتبة مركزیة وعددا من المكتبات الفرعیة أومكتبات 

الكلیات المرتبطة إداریا ومالیا بالمكتبة المركزیة للجامعة ویمكن أن یكون هناك شبكة 

  .ضخمةللمكتبات في بعض الجامعات العریقة وال

فنجد مثال أن مكتبة جامعة أوهایو قد طورت أشهر وأضخم شبكة للمكتبات في الوالیات 

المتحدة األمریكیة، وتتأثر المكتبة الجامعیة بمجموعة من العوامل والمتغیرات یمكن تجمیعها 

  :في ثلث عناصر رئیسیة هي

 :إدارة الجامعة-1

مكتبة الجامعة ویتمثل اإلطار القانوني فالجامعة هي الهیئة األم التي تعمل في إطارها 

للمكتبة الجامعیة في مجموعة القوانین واألنظمة واللوائح والتعلیمات التي تصدرها إدارة 

الجامعة بخصوص المكتبة،باإلضافة إلى تأثر المكتبة بوجه عام بأهداف المؤسسة التي 

  4.جامعةتخدمها، فإنها یمكن أن تتأثر أیضا بالمناخ اإلداري والعلمي لل

                                                             
مؤسسسة الوراق : عمان -العامة المدرسیة–الجامعیة المتخصصة–الوطنیة : محمد عوده علیوي، مجیل الزم المالكي، المكتبات النوعیة  -4
  .31،ص2006،
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دارتها وأماكن وجودها، وطرق  ٕ و تشمل العوامل المؤثرة في هذا الصدد تنظیم الكلیات وا

التدریس بها، ومدى اهتمامها بالبحث والنشر، وعدد الطلبة وفئاتهم ومحتویات المناهج، 

ومكان إدارة شؤون الجامعة، ومصادر التمویل والمخصصات المالیةللمكتبة، وسلطات أمین 

  .جامعیة ومكانته هو والعاملین معه، ثم الخطط الخاصة بتطویر الجامعةالمكتبة ال

 : مجتمع المستفدین-2

فالتعرف على المجتمع الذي تقدمه مكتبة الجامعة ودراسته أمر ضروري، حیث أن المكتبة 

الجامعیة وخدماتها وكافة إجراءاتها موجهة بشكل أساسي لخدمة مجموعة من الطالب 

ة التدریس وموظفي الجامعة، الذین یمثلون هم وغیرهم من الزوار والباحثین وأعضاء هیئ

  5" .مجتمع الجامعة" الرواد الفعلیین للمكتبة، وهؤالء المستفیدین هم ما یطلق علیهم تسمیة

 :موظفو المكتبة-3

و هذه الفئة لها تأثیرها المباشر على المكتبة الجامعیة، حیث یناط بهم إنجاز كافة العملیات 

  .ر الفنیة، و تقدیم الخدمات بمختلف أنواعها لمجتمع المستفیدینالفنیة وغی

  :و اإلدارة الناجحة للمكتبة الجامعیة هي التي توائم بین هذه العناصر الثالثة فتعمل على

 .بناء خطة مدروسة لعالقاتها مع إدارة الجامعة واإلدارات األخرى المرتبطة بها -

 .ما تقدمه لهم المكتبة من خدماتتحقیق التوازن بین متطلبات المستفیدین و  -

 .تحسین ظروف العمل وتنمیة هیئة الموظفین بها ورفع مستواهم العلمي والوظیفي -

                                                             
.32محمد عوضة علیوي ،المرجع السابق ،ص  5 
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مكتبة وأستاذ وطالب، فإننا ال : و إذا كانت الدراسة الجامعیة في مفهوم التربیة الحدیثة هي

عة، أو هكذا ینبغي نخطئ الحساب إذا قلنا أن المكتبة تمثل ثلث العملیة التعلیمیة في الجام

أن تكون، وأن خطة الدراسة بالجامعة ال یمكن أن تستقیم بدون المكتبة، وال یخفى أن نشاط 

المكتبة الجامعیة یتأثر بطرق التدریس في الجامعة، فكلما ابتعدت الجامعات عن اإلمالء 

  6.یثمن بلورة دور المكتبة الجامعیة بمفهومها الحد ناوالمحاضرة والحفظ، كلما اقترب

  :أنواع المكتبات الجامعیة-2-3

تختلف أنواع المكتبات الجامعیة باختالف مجتمع المستفیدین الذي تخدمه ویمكن حصر تلك 

  :األنواع فیما یلي

 :المكتبة المركزیة-1

وهي المكتبة الرئیسیة للجامعة، وتهتم بصفة أساسیة بخدمة طالب الدراسات العلیا وأعضاء 

مع اإلهتمام بإقتناء المراجع العامة والمتخصصة، وتقدیم  خدمات هیئة التدریس والباحثین 

المعلومات المتقدمة، وتقوم المكتبة المركزیة بالتنسیق والتكامل مع مكتبات الكلیات ، وقد 

  .تحتوي على المواد المكتبیة التي ال یمكن توفیرها بمكتبات الكلیات

 :مكتبات الكلیات -2

الجامعیة، وتوجه خدماتها لمجتمع المستفیدین من  وتقوم هذه المكتبات داخل الكلیات

الدارسین واألساتذة والعاملین في الكلیة، وتكون كل مكتبة منها متخصصة في تخصص 

                                                             
  .64 ص.2010دار العلوم للنشر ،:القاهرة .اإلدارة اإلستراتیجیة للمكتبات الجامعیة .قطر،محمود 6
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الكلیة، وتطور مجموعاتها في هذا اإلتجاه، كما تشرف على مكتبات األقسام في حالة 

  .7وجودها

 :مكتبات األقسام -3

التدریسیة في القسم، وتنتمي مجموعاتها وتقدم خدماتها لخدمة وتقوم بخدمة الدارسین والهیئة 

تخصص القسم التابعة له، وقد ظهرت هذه األقسام مع تعدد التخصصات العلمیة وزیادة عدد 

  .8الدارسین في التخصصات المختلفة

 :المكتبات الفرعیة للكلیات و الجامعات و المعاهد-4

صادر، والمراجع الضروریة لتلك الكلیة، أو وهي عبارة عن قاعات مطالعة تتوفر فیها الم

  .9لذلك القسم، على أن یكون منها نسخ أخرى أو بدیلة في المكتبة المركزیة

 :مكتبات المختبرات -5

تنشأ على مستوى األقسام المجهزة بالمختبرات إلجراء التجارب العلمیة واألعمال التطبیقیة، 

والتي تتطلب مواد ووثائق خاصة،وهذه األخیرة كانت أصال موجودة بمكتبات الكلیات، 

ونتیجة للحاجة المستمرة إلیها في عین المكان، خصصته لها خزائن أو قاعات مجاورة 

الوقت أصبحت تضم رصیدا مهما من الوثائق والمواد بشكل ال یمكن  للمختبرات، ومع مرور

                                                             
إدارة المكتبات الجامعیة في ضوء اإلتجاھات اإلدارة المعاصرة، الجودة الشاملة ،اإلدارة المعرفة . السعید مبروك إبراھیم-7

  42،43ص .2012المجموعة العربیة للتدریب والنشر ،:القاھرة .،اإلدارة األلكترونیة 
دراسة میذانیة بالمكتبة الجامعیة المركزیة :كتروإفتراضیة المكتبات الجامعیة داخل البیئة اإلل.لزھر،بوشارب بولوداني  -8

  .44ص .2006جامعة منتوري ،:قسنطینة .رسالة ماجیستر في علم المكتبات  –سطیف –فرحات عباس 
  .88ص .2018دار صفاء للنشر ،:عمان .المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات .علیان،ربحي علیان -9
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اإلستغناء عنها إلنجاز التجارب الباحثین وألساتذة األعمال التطبیقیة الموجهة للطلبة كما أن 

رتباطها بشبكة األنترنت ٕ   10.المكتبات أیضا أصبحت لدیها إمكانیات تكنولوجیة وا

  :مقومات المكتبات الجامعیة -2-4

تعتبر اإلدارة في المكتبات الجامعیة نشاط جماعي لألفراد، یثیق طریقة بواسطة :رة اإلدا

  :العناصر التالیة

یعد التخطیط أول وظیفة تقوم بها المكتبة لضمان استمراریتها ونجاحها یبدأ : التخطیط -

من مرحلة تأسیسها في اختیار المرافق والبنایة ونمط خدماتها وتشكیل الهیكل االداري 

تبة، كما یعني التخطیط بتحقیق أهداف المكتبة على المستوى البعید والقریب، وتحدید للمك

 11.األنشطة وحصر الموارد المتاحة باإلضافة إلى رسم برامج العمل المكتبي

هو نشاط یحدد الواجبات والسلطات الالزمة وتحدید المناصب برتبها،فهو : التنظیم -

ود لتسییر تحقیق األهداف، كما یعني بناء الهیاكل الكیفیة التي بمقتضاها یتم تعبئة الجه

الداخلیة للمكتبة، فبناء الهیكل التنظیمي یضمن تحدید األنشطة والمسؤولیات إذ یسعى إلى 

تقسیم العمل والتنسیق بین األنشطة لتحقیق االستقرار والتفاعل، مما یساهم في تنمیة الفعالیة 

 .12توالها مدیر المكتبةفي األداء وتسهیل عملیات القیادة التي ی

                                                             
رة المكتبات الجامعیة في ضوء اتجاهات المعاصرة ، الجودة الشاملة إدارة المعرفة ، اإلدارة السعید مبروك إبراهیم، إدا -10

  .42،43، ص2012المجموعة العربیة للتدریب و النشر ،: القاهرة . اإللكترونیة 
المدرسیة ،العامة،الوطنیة ، الجامعیة، المتخصصة : المكتبات النوعیة .علیوي ، محمد عودة، المالكي، محیل الزم  -11
  42،ص، 2006مؤسسة الوراق للنشر ،: عمان .

  .92المرجع السابق ص .علیان، ربحي مصصطفى  -12
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 :التوجیه -

یقصد به توفیر االرشادات التي یحتاجها المكتبیین ألجل ممارسة مسؤولیاتهم على أحسن 

یجاد الترابط بین وحداتها، و  ٕ وجه ویتمحور التوجیه على ثالثة عناصر من قیادة المكتبة وا

لتنسیق تصدر تعلیمات التنسیق بینها للتمكین من إتخاذ القرارات مثال في حالة وجود عدم ا

  .13من اإلدارة لتوجیه نشاطاتها و أعمالها

هو تحقیق الوحدة واإلنسجام بین جمیع الوحدات اإلداریة والمصالح في نظام المكتبة :التنسیق - 

في حالة القیام بعملیة االقتناء یجب التنسیق بین إدارة المكتبة وقسم أو وحدة االقتناء ووحدة 

یصالها للمستفیدینالمعالجة من أجل تسهیل  ٕ   14.توفیر المجموعات وا

هي إجراء تقییم لعمل المكتبة ومقارنة نتائج التقییم باألهداف الموضوعة ألجل تقویم :الرقابة

وتحسین عمل المكتبة،فالرقابة هي نشاط تحفیزي وتصویبي فمن خالل هذا األخیر یمكن 

ذ األعمال باستمراروتحدید تحدید نقاط القوة والضعف ومحاولة عالج الخلل ومتابعة تنفی

  .أسباب االنحرافات لتحدید المسار وتصویبه

  :و الرقابة في المكتبات نوعین

تتم داخل المكتبة باستخدام أجهزة الرقابة أوسلطات یشرف علیها : الرقابة الداخلیة أوالذاتیة -

 .أمین المكتبة 

                                                             
  .113المرجع السابق ص .غرارمي ،وھیبة 13
في ضوء اتجاھات اإلدارة المعاصرة ، الجودة الشاملة ،الھندرة ، : إدارة المكتبات الجامعیة .السعید ،مبروك إبراھیم14

  43،ص،2012المجموعة العربیة للتدریب ،: القاھرة .دارة اإللكترونیة إدارة المعرفة ، اإل
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لتشریعیة والتنفیذیة بمعنى أن المكتبة تخضع للرقابة من السلطات ا :الرقابة الخارجیة -

 .القضائیة للدولة

تعتبر المیزانیة القلب النابض للمكتبة فال یمكن بدونها القیام بأي نشاط مكتبي أو :المیزانیة -

توفیر التجهیزات والمجموعات المكتبیة، فالجامعات الجزائریة تقدم بند المیزانیة للمكتبة یخص 

ا تهتم بها إدارة الجامعة، وعلیه إذا غابت عملیة االقتناء فقط، أما أجور الموظفین وغیره

المیزانیة یتوقف نشاط المكتبة، ألنه یعتمد باألساس على عملیات االقتناء مما یؤدي إلى 

 .العجز عن تحقیق األهداف المسطرة

 :العاملون -

تتطلب المكتبة الجامعیة موظفون بمختلف رتبهم وأصنافهم وباألخص أصحاب الشهادات في 

  15.مما یسهل القیام باألعمال اإلداریة والتقنیة والعملیات الوثائقیة الفنیة علم المكتبات،

  :البنایة والتجهیزات

یجب أن تكون بنایة المكتبة تتوافق والمعاییر العالمیة، في موقع سهل الوصول في وسط 

الحرم الجامعي، أن یكون الموقع مالئم من حیث التربة وارتفاع منسوب المیاه، كما یجب أن 

تكون البنایة مستقلة ولم لالستخدام الحصري تحمل تسمیة المكتبة عند المدخل الرئیسي ،مما 

استشارة أخصائي المكتبة عند اختیار الموقع وحتى عند التصمیم و ما یتعلق  یتوجب كذلك

بالتهویة، اإلنارة، المخازن ومناطق المعارض، بحیث یتم توزیع المساحات حسب حجم 

                                                             
  113،ص،2010دیوان المطبوعات الجامعیة ،: الجزائر .غرارمي ،وھیبة ،اإلدرارة الحدیثة للمكتبات  -15
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المقتنیات وعدد الموظفین والمستفیدین من المكتبة ویقسم مبنى المكتبة الجامعیة إلى 

  :مساحات

تشمل أماكن حفظ المجموعات، الموظفین، الخدمات، األنشطة و حیث  :المساحة التشغیلیة-

  .أماكن المستفیدین

توفر الوصول لكل فضاءات بالمكتبة الساللم المصاعد الممرات مساحة : المساحة التداولیة

  .الحركة

  .وتشكل على العناصر اإلنشائیة ، الجدران و األعمدة و غیرها :المساحة اإلنشائیة

  16التي تشمل شبكات الصرف الصحي والمیاه والتدفئة والغاز وغیرها :  المساحة التشغیلیة -

  :أهداف و وظائف المكتبة الجامعیة-2-5

تقوم المكتبات بدور فعال في تقدیم الخدمات المعلوماتیة للمستفیدین، ویمكن إجمال أهداف 

  :المكتبات الجامعیة في النقاط التالیة

 .الباحثین للقیام باألبحاث العلمیة تقدیم المساعدة للطالب واألساتذة و  -

 .خدمة المناهج التعلیمیة -

 .تبادل المعلومات المكتبیة مع جمیع مكتبات البحث في العالم -

 .نشر البحوث العلمیة -

 .مركز النقل التراث العالمي من لغة إلى أخرى -

                                                             
 اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات: جدة.المعیار العربي الموحد للمكتبات الجامعیة.شاھین، شریف كامل  -16
  69- 67،ص،2013،
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 .تدریب العاملین في حقل المكتبات من غیر المتخصصین على أعمال المكتبات -

 .یر علم المكتبات من خالل إصدار المجالت والنشراتمركز لتطو  -

و بناءا على ما سبق من أهداف لوجود المكتبة الجامعیة فإنه من المتوقع منها أن تقوم 

  :بالواجبات التالیة

تزوید المكتبة بمختلف مصادر المعلومات التي تساهم في دعم األبحاث والدراسات  -

 .الجامعیة

مات من الفهارس واألدلة لإلرشاد والمستفیدین إلى أماكن إعداد أدوات استرجاع المعلو  -

 .وجودها

عداد البحوث - ٕ  .تهیئة الجو المناسب للمطالعة الذاتیة وا

 .تسهیل سبل الوصول إلى مصادر المعلومات -

 .تدریب المستفیدین على استخدام أدوات المكتبة اإلرشادیة -

 .امعة تطویر عالقات التعاون مع مؤسسات المعلومات ومكتبات الج -

 .وضع التعلیمات إلستخدام مواد المكتبة -

 .إدارة وتنسیق العمل في المكتبة -

وانطالقا من هذه الوظائف والواجبات واألهداف فإنه البد إذن من التأكد على الدور المهم 

  17.الذي تقدمه إدارة المكتبة، حیث تعتبر بمثابة الشریان الرئیسي

                                                             
محمد عوض الترتوري، أغادیر عرفات جوجیان ، إدجارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي و المكتبات و  -17

  .158.160، ص 2006:دار المسیرة للنشر و التوزیع : عمان. مراكز المعلومات 
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  :أهمیة المكتبة الجامعیة-2-6

به أننا نعیش في عصر یتسم بالتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي السریع الذي  من المسلم

شمل مختلف مناحي الحیاة، وأن تطور هذه الحیاة وتقدمها یقوم على أساس من العلم 

و هنا یأتي .والبحث الذي یدخل كعامل هام في مختلف مناحي الحیاة ومناسكها ومقوماتها 

وقد یتبادر إلى .أساسیا في مختلف مجاالت التنمیة والتطور دور المعلومات الذي یلعب دورا

  لم كل هذا اإلهتمام بالمعلومات؟.... الذهن تساؤل یطرح نفسه

وحتى عصرنا الحاضر ... واإلجابة على هذا السؤال یمكن طرحها بأن المعلومات منذ القدم 

ا التنمویة في كافة تشكل األساس المتین القوي، الذي تبنى علیه الدول استراتیجیا وخططه

  .إلخ...المجاالت العلمیة و الثقافیة 

وألهمیة المعلومات، فال غرو أن نتحمل المكتبات العبء األكبر في الحصول على مختلف 

أوعیة المعلومات، ثم تتولى تلك المكتبات القیام بتنظیمها بأسالیب فنیة، ساعیة في ذلك إلى 

وقت وبأسهل طریقة وهكذا تركزت وظائف تیسیر الوصول إلى تلك األوعیة في أسرع 

  :المكتبات في محاور ثالثة تمثلت في

 .إقتناء األوعیة -

 .اإلعداد الفني لها -

 .تقدیم الخدمة المكتبیة المطلوبة والمتوقعة -
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كما أن اإلدارة التي تمارسها تلك المكتبات، ال تقل أهمیة عن تلك المحاور الثالثة إذ بدون 

جدوى ال یتصور قیام تلك المكتبات بتحقیق الهدف من وجودها ممارسة إلدارة فعالة ذات 

حیث تمثل اإلدارة العقل المفكر والمدیر لكل العملیات وبمختلف أشكالها وأنماطها التي تتم 

  18.في المكتبات

لنقل وتبادل البیانات والمعلومات، سواء كان هذا التبادل بین إدارات المكتبة الواحدة أم بین 

كما یقع على عاتقها عبء إقامة شبكة فعالة من اإلتصاالت . من المكتبات المكتبة وغیرها

  .الداخلیة والخارجیة من خالل الوسائل الكتابیة والشفهیة اآللیة

لى غیاب  ٕ تساهم اإلدارة المكتبیة في رفع معنویات العاملین في المكتبات ومراكز المعلومات،وا

لى إنتاجیة أعلى و  ٕ لى تغییرات أقل في التنظیم، كما التقلیل من أعباء العمل،وا ٕ نجازات أكبر وا ٕ ا

یجابي لكل من ٕ   :تساهم إلى إستخدام فعال وا

 .المصادر المالیة المتوفرة -

 .الموارد المالیة المخصصة -

 .القوى البشریة الموجودة -

  :و یمكن إجمال الواجبات التي تقوم بها إدارة المكتبات في النقاط التالیة

 .مة والرئیسیة للمكتبةوضع األهداف والسیاسات العا -

 .التخطیط العام لبرامج المكتبة وأنشطتها ومتطلباتها األساسیة -

                                                             
 1997دار الفكر و النشر و التوزیع : عمان  عبد الحافظ محمد سالمة، خدمات المعلومات فیتنمیة المقتنیات المكتبة -18

  .375،358،ص 
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 التنظیم الداخلي للمكتبة من خالل تحدید دوائر واألقسام والشعب وواجباتها  -

  .و مسؤولیاتها

 .اإلشراف على حسن سیر العمل بین الموظفین وفي جمیع األقسام أیضا -

لمطبوعات ولوازم األقسام المختلفة من األثاث والمبنى تحدید أنواع السجالت ونماذج ا -

 .واألجهزة والمواد المكتبیة المختلفة وتوفیرها له

 .صیانة األثاث والمبنى واألجهزة ومراقبة النظام والنظافة -

 .التواصل المستمر مع المكتبات ومراكز المعلومات األخرى ومع مجتمع المستفیدین -

 .یة التي قد تظهر أثناء العملإیجاد الحلول للمشكالت اإلدار  -

 .إعداد وتوزیع المیزانیة للمكتبة واإلشراف علیها ومراقبتها -

 19.ةإعداد التقاریر وترأس اللجان المختلفة ورفعها إلى الجهات المسؤولی -

  

  

  

  

 

                                                             
  .359عبد الحافظ محمد سالمة ، مرجع سبق ، ص 19
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  :سیاسة اإلقتناء في المكتبة الجامعیة / 3

 :سیاسة االقتناء

تعتبر عملیة اقتناء المعلومات في أي مكتبة من بین أھم مرتكزاتھا كونھا الخدمة األولى 

بالضبط ما ینطبق على المكتبة التي بین علیھا مدى نجاح المكتبة أو فشلھا، وھذا 

الجامعیة التي یعمل القائمون علیھا من أجل البلوغ العملیة االقتناء إلى ما یناسب 

وتطلعات المستفید الجامعي، انطالقا من اتباع الطرق والوسائل التكنولوجیة الجدیدة 

1.والمتالحقة، واستثمارھا فیما یخدم وظائف المكتبة المختلفة
  

  :سیاسة اإلقتناءمفهوم / 3-1

اإلقتناء هو عملیة توفیر أو الحصول على المواد المكتبیة المختلفة والمناسبة للمكتبة 

ومجتمع المستفیدین منها،فالمكتبة الجامعیة الجیدة هي تلك التي تعتمد على خطوات 

واضحة أثناء تنمیة مجموعاتها، ولكي تنال المكتبة رضا المستفید، لذا یجب على قسم 

اء القیام بتوفیر المواد المكتبیة المختلفة للمكتبة بأفضل الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة اإلقتن

  .وجهدا

و الن المكتبات الجامعیة تغیر مفتوحة النهایات، حیث ال یوجد حد معین لنمو مقتنایتها 

من ناحیة وألن حقول المعرفة تتطور باستمرار وتتنوع وال تقف عند حد معین فینبغي لها 

المواد المكتبیة، من خالل متابعة خطة الجامعة المستقبلیة المتعلقة بالمواد الجدیدة  توفیر

التي تنوي الجامعة طرحها للمستعملین، و هذا باستخدام وسائل التكنولوجیا بما فیها 

                                                             
مدیریة المكتبات والتوثیق : أحمد همشري،عمر، مصطفى علیان الیحیى أساسیات علم المكتبات و المعلومات عمان-1

  143ص،,1990الوطنیة 
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وسائل النقل والتحویل والمتابعة الشاملة عن بعید، باعتماد األتمتة أو الحوسبة، إذ جاءت 

ملیة اإلقتناء متأخرة في المكتبات الجامعیة بعد ما طبق نظام اآللي على عملیة أتمتة ع

الفهرسة واإلعارة ألن األمر لم یكن سهال، فهناك اختالفات كثیرة بین المكتبات في 

إجراءات الشراء وأسالیب المعامالت المالیة التي تخضع لسیطرة وحدة أخرى في الهیكل 

المكتبة إال أنه وفیما بعد ثم التغلب على هذه  التنظیمي للمؤسسة األم التي تتبعها

االختالفات واإلجراءات بتصمیم نظم إلكترونیة تكفل الحصول على عدد كبیر من الصیغ 

  2.المتنوعة الخاصة بإجراءات االقتناء والتقاریر المالیة

  3:أسس سیاسة االقتناء/ 3-2

  :ئ األساسیة التالیةیتعین على المكتبات في تنمیة مقتنیاتها االلتزام بالمباد

 .االتفاق بین تنمیة المقتنیات واحتیاجات مجتمع المستفیدین -1

اتسام تنمیة المقتنیات بالفعالیة وهذا لكي تستجیب الحتیاجات المستفیدین بكل  -2

 .قطاعاته

 .یجب أن تتم المقتنیات في ظل إدراك الواعي والمشاركة في البرامج التعاونیة -3

 .التوعیة التي یمكن أن تغطیها المقتنیاتیجب أن تراعي جمیع أشكال  -4

نما یمكن للمكتب  -5 ٕ إن تنمیة المقتنیات لیس من األمور التي یمكن أن تعلمها وا

 .اكتسابها من التجربة و الخطأ
                                                             

  .27ص 1996مصادر المعلومات و بث و تطویر مقتنیات المكتبات ، عمان دائرة المكتبة الوطنیة ،عبابدة حسان ،  -2
مركز :أسس تنمیة المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات ،اإلسكندریة .میساء محروس، أحمد مھران  -3

  .07ص .2006اإلسكندریة للكتاب ،



 في المكتبة الجامعیة   اسیاسة االقتناء وإجراءاتھ                          الفصل الثالث
 

 39 

 .أن یصبح خبیر في عملیة اإلقتناء-6

  :أهداف سیاسة اإلقتناء/ 3-3

  :تهدف سیاسة اإلقتناء إلى

قتناء مساعدة موظفي المكتبة إلى إدارة  -1 ٕ مقتنیات المكتبة بإنتظام وذلك من اختیار وا

 .وتزوید

 .تعریف المستفیدین من المكتبة باألسس التي تتبعها المكتبة في بناء مقتنیاتها -2

لتحقیق أهداف تكون بمثابة أداة تقییم وأداة مساعدة للتخطیط لبناء مقتنیات المكتبة  -3

 4.المكتبة

  :أهم خطوات سیاسة االقتناء/3-4

على سیاسات في المكتبات المماثلة ودراستها وتحلیلها واالستفادة منها اإلطالع  -1

 .واالتصال مع األشخاص أین وضعوا هذه السیاسات واستشاراتهم 

 .تحلیل خصائص مجتمع المستفیدین من المكتبة -2

 .تحدید المسؤولین عن صیاغة السیاسة -3

 عتماد سیاسة شكلها ا.تحدید عناصر سیاسة االقتناء ووضع سیاسة ومراجعتها وتدقیقها -4

 .اعتماد السیاسة بشكلها النهائي -5

                                                             
مركز اإلسكندریة : ات في المكتبات و مراكز المعلومات اإلسكندریة میساء محروس أحمد مهران، أسس التنمیة لمجموع -4

  .07ص 2006للكتاب ،
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تؤدي إلى القرارات المنظمة والموثوقة فیها العتبارها وثیقة مكتوبة تعمل على تنظیم  -6

 .وترشید ومتابعة عملیات االقتناء

 .إنها أداة تتعامل مع مجتمع المكتبة الجامعیة -7

ومستفیدي المكتبة وحتى  إنها وسیلة إعالمیة من خاللها توضح الرؤیة أمام موظفي -8

 .أمام إدارة الجامعة

 .تساعد على تحدید مواطن القوة والضعف في المجموعات المتوفرة -9

وسیلة قیاس التقدم نحو اإلستجابة لألهداف فهي تساهم في إعداد المیزانیة وترشیدها -10

 ،باإلضافة إلى أنها تساهم في بناء برنامج تعاونیة وتحمي من ضغوطات الحصول على

المواد الغیر السلیمة أو غیر المتعلقة بتخصص المكتبة واهتماماتها، أي أنها من 

 5.ضغوطات أصحاب المصالح

  :وظائف سیاسة االقتناء-3-5

تضم هذه السیاسة بیانات مكتوبة تزودنا بخطوط إرشادیة محددة وواضحة، كما یحب أن 

ا یمكن هذه األخیرة من تصاغ وفق احتیاجات المستفیدین ومجاالت اهتمام المكتبة، مم

وضع حد للتحیزات الشخصیة في بناء الرصید الوثائقي،التأكید على الموازنة بین 

المقتنیات من حیث الشكل، الموضوعات والمستویات، وعلیه تؤدي سیاسة االقتناء ثالثة 

  :وظائف وهي
                                                             

  .67مرجع سابق ص . ربیعي مصطفى علیان ، سیرى بوعجیمة ، تنمیة و تقییم المجموعات ومؤسسات المعلومات 5
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 :وظیفة التخطیط - 

لتنمیةالمواد الناقصة االهتمام باألولویات التي یجب تحقیقها وبأي تكالیف معناه التخطیط 

ال  ٕ أو المنعدمة في المكتبة،فوظیفة التخطیط تستوجب توفیر المیزانیة لتنفیذ األعمال وا

  .تبقى مجرد حبر على الورق

  :وظیفة اإلتصال الخارجي-

سواء المستفیدین أو المسؤولین عن تهدف إلى تعریف الجمهور الخارجي من المكتبة 

اإلدارة العلیا في الجامعة التابعة لها المكتبة أو الموردین الذین یتم التعامل معهم، بخطة 

  .المكتبة المتعلقة باالقتناء

 :وظیفة االتصال الخارجي - 

تشمل االتصال بالمستفیدین والموظفین العاملین بالمكتبة، وهنا یجب التأكید على ضرورة 

المرونة في اتخاذ القرارات الالزمة االختیار، وماله عالقة بحجم المكتبة ومیزانیته و توفر 

 6.روادها

  

  

  

  
                                                             

إدارة و تنمیة مقتنیات المكتبات و اإلتجاھات الحدیثة في .متولي،ناریمان إسماعیل ، تصدیر عبد الھادي ، محمد فتحي  -6
  .71-70،ص2001دار اللبنانیة المصریة ،:القاھرة .طبعة مزیدة .مراكز المعلومات 
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  سیاسة التزوید في المكتبة الجامعیة / 4

  7:التزوید

مما ال شك فیه أن التزوید من أهم العملیات التي تتم في المكتبة ومن هنا یمكن القول أن 

. العملیات المكتبیة بشكل عام، والعملیات الفنیة بشكل خاصعملیة التزوید واحدة من أهم 

فهو المبرر األساسي لوجود المكتبة لكونه یوفر ما یحتاج المستفید من مصادر المعلومات 

كما أن التزوید أهمیته في زیادة حجم المقتنیات مما یزید من كفاءتها في تلبیة احتیاجات 

  .مجتمع من المعلومات

  8:دمفهوم التزوی -4-1

من الزیادة ویعني إضافة مواد مكتبیة جدیدة إلى الرصید الحالي من المواد :التزوید لغویا

المكتبیة بهدف تلبیة احتیاجات المستفیدین من المعلومات، باإلضافة إلى معالجة مواطن 

الضعف في المجموعات الموجودة بمركز مصادر التعلم، وهو یعني أیضا اقتناء المزید 

المكتبیة من مصادر المختلفة ووفق األسس المحددة إلختیار هذه المواد، وهو من المواد 

عملیة متابعة اإلجراءات التي تتخذها المكتبة من أجل الحصول على مصادر المعلومات 

التي تم اختیارها وال تقتصر عملیة التزوید على تأمین مصادر المعلومات التي تم اختیارها 

ایا أو التبادل بین المكتبات والشراء التعاوني لمصادر للمكتبة من خالل قبول الهد

  .المعلومات بل تتضمن شراء المصادر أیضا

                                                             
  .228.230،ص 2008دار حامد للنشر والتوزیع ،:عمان .المذخل لداسة علم المكتبات ومراكز المعلومات .بدیر جمال ،7
  .161ص .1998دار الثقافة العلمیة ،:المؤسسات التعلیمیة ،اإلسكندریة دراسات في مكتبات .،موسى غادة عبد المنعم  -8
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ویطلق مصطلح تنمیة المجموعات على عدد من العملیات المكتبیة التي ال تقتصر على 

  :عملیات التزوید كما یظن البعض، بل تتضمن العملیات التالیة

 .حیث خصائصهم وحاجاتهم للمعلوماتالتعرف على المجتمع المستفیدین من   -1

 .وضع سیاسة لبناء و تنمیة المجموعات قادرة على إشباع حاجات المستفیدین -2

 .القیام بعملیة اختیار مناسبة للمواد المكتبیة وفق سیاسة واضحة ومكتوبة -3

 .توفیر المواد المكتبیة التي تم اختیارها بطرق مناسبة -4

 .واإلستبعاد للمواد المكتبیةالقیام بعملیات الصیانة والجرد  -5

 9.التقییم المستمر لمجموعات المكتبة وفق سیاسة مناسبة -6

  :وظائف قسم التزوید-4-2

  :المعاونة في عملیات اختیار الكتب: أوال

لیس من مصلحة قسم التزوید بالمكتبة أن یتقلص اختصاصه إلى مجرد كتابة التوصیات 

القسم نفسه، بل أن ظروف القسم تیسر له بالشراء التي إختارها أفراد من غیر هیئة 

باستمرار اإلشتراك الفعال في برنامج البناء مجموعات المكتبة، ففي المكتبة العامة نجد أن 

جانبا من عملیات اختیار الكتب یعهد به عادة إلى قسم التزوید، ومع ذلك یبقى القدر 

وهذه المسؤولیة قد یقاسهم الذي یشترك بهم وظفوا التزوید في ذلك االختیار قدرا ضئیال 

مثل مدیرها، وأمناء المكتبات الفرعیة، وأخصائیو المواد : فیها آخرون من هیئة المكتبة

  .وذلك كله وفقا لحجم المكتبة وتكوینها اإلداري) إن وجدوا(
                                                             

  .232المرجع السابق ،ص جمال بدیر،9
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فمن الواضح أن هناك صلة وثیقة بین اختیار الكتب وبین التوصیة بالشراء وأن تنظیم 

لعامة أكثر قابلیة لإلعتراف بهذه الصلة من مكتبات الكلیات أو اإلداري للمكتبة ا

  .الجامعات

بیون التسلیم به من ترك اختیار الكتب في المكتو مع ذلك نجد أن بالرغم ما اعتاد

المكتبات المعهدیة ألعضاء هیئة التدریس سواء كأفراد أو في لجان إال أن بعض 

) وخاصة أخصائیو المواد بها(هیئة المكتبة الدراسات الحدیثة أثبتت أنه إذا لم تضطلع 

ببعض عملیات اختیار الكتب فإن ذلك اإلختیار سوف یصبح غیر كافي المجاالت 

المختلفة ألن قسم التزوید برغم أنه لیس هو المسؤول األول عن اإلختیار إال أن علیه أن 

  .بةیراعي حفظ التوازن بین المجاالت التي حددتها السیاسة الشرائیة للمكت

و إن اشتراك أعضاء هیئة المكتبة في اإلختیار یمكن تدبیره بوسائل عدة، فأوال على 

معرفة كاملة السیاسة التي ) بالضبط البرامج الدراسیة(موظفي قسم التزوید أن یعرفوا 

  10.تتهجها الجامعة

بط في جمع الكتب وغیرها من المواد المكتبیة، علیهم أن یعرفوا بالض) إلخ... أو الكلیة(

علیهم أن یعرفوا أي المجاالت الخاصة یجب التركیز فیها . البرامج الدراسیة وبرامج البحث

في فترة بالذات ولماذا، وأي الخطط الدراسیة توضح وأي األقسام تنشأ أو تحذف أو تدمج 

أو تعدل، وما أهداف المستقبل في هذا كله، و علیهم أن یعرفوا نواحي النقص في 

                                                             
میساء محروس أحمد ، أسس تنمیة المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات، قسم المكتبات و المعلومات كلیة  -10

  .17،ص2006األدب ، جامعة االسكندریة ،
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مت دراسة في هذا الصدد فالبد من أن تذاع علیهم نتائجها ویطالبوا فإن عل(المجموعات 

وعلیهم أن یتعرفوا أنواع الطلبات التي تتلقاها مكتبتهم من أعضاء هیئة ) باستیعابها

التدریس ومن مكتبات األقسام ومن القراء عموما مثل هذه المعرفة موظفي قسم التزوید في 

تحتاجه المكتبة في قوائم المزادات وقوائم الكتب  انتهاز فرص شراء ما قد یصادفونه مما

  . إلخ...المستعملة أو المعروضة

وأخیرا یمكن لموظفي قسم التزوید أن یعانوا في عملیات اختیار الكتب بما یقدمون من 

خبرة بأسالیب الناشرین سواء تجاریین أو غیر تجاریین وبما یفیدون من هذه الخبرة في 

إلى أبعد مدى یمكن أن تصل إلیه في صفقات الشراء،  جعل مخصصات المكتبة تصل

كما یمكنهم دائما أن یراعوا في اختیارهم ما تشیر إلیه قوائم المكتبة للكتب المرغوبة 

Desiderata lists.  

  :التوفیق بین مصادر االقتناء:ثانیا

خیر النتائج أي التوفیق بین عملیات الشراء والتبادل واإلهداء واإلبداع، أثبتت التجربة أن 

یمكن الحصول علیها حیث یكون قسم التزوید في المكتبة هو الوحدة اإلداریة المركزیة 

لعملیات الشراء واإلهداء والتبادل رغم أن المجموعة المكتبیة قد تشمل على عدد من 

بل وقد یتولى قسم التزوید أیضا كل العملیات وكل . الدراسیة11الفروع أو مكتبات األقسام

  .الخاصة بإیداع المطبوعات الحكومیة في المكتبةالسجالت 

                                                             
دار الصفاء للنشر و : مصادر المعلومات و تنمیة المقتنیات في المكتبات و مراكز المعلومات ، عمان حسانم عبابدة ، -11

  .121.122،ص2004التوزیع ،
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وهذا التنظیم ال یخرج عن كونه إتباع لبدأ المركزیة في أحد فروع النشاط الوظیفي للمكتبة 

وهذا التنظیم ال یخرج عن كونه (فإن لم یتیسر مثل هذا الجهاز المركزي إلقتناء الكتب 

التشتت في الجهد وفي األدوات وفي  نصادف عادة نوعا من التكرار أو اإلسراف أو) اتباع

  .السجالت والمشتریات نفسها

  

  :تقدیم المعلومات المتصلة باقتناء الكتب: ثالثا

جمع القوائم الناشرین وقوائم تبادل الهیئات وقوائم هدایا األفراد وعرضها على من یهمهم 

  .إلخ...أمر نمو المجموعات، كمستشاري اإلختیار وأساتذة الجامعة 

یصبح القسم مركزا للمعلومات عن المطبوعات والناشرین وتجار الكتب واألسعار وبذلك 

والتوزیع وذلك خالل اقتناء العدد والنوع المناسبین من البیبلیوجرافیات التجاریة 

والببلیوجرافیات التجاریة القومیة وقوائم الناشرین وكتالوجات التجار وكتالوجات المزادات ثم 

لكن عمله لیس قاصرا على مجرد الجمع واإلجابة األسئلة بل یتعدى و . تقدمها لمن یطلبها

هذا إلى ضرورة توزیع المعلومات الببلیوجرافیة عن الكتب وغیرها من المواد إلى كل من 

  .ولو لم یطلب هذه المعلومات) كل في مجاله(یتصل بعملیات الشراء 

والتجار  و یمكن إنجاز هذا خالل اإلطالع المنظم على قوائم الناشرین

واإلختبار منها عرض مختارات األخصائیین منها على الجهات المشرفة .إلخ...والتبادل

على توزیع المیزانیة الخاصة بالكتب حتى توضع المیزانیات التالیة على أسس أكثر إدراكا 
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للواقع كما تمثله التطورات الیومیة في مجاالت اإلختیار والشراء وعلى موظفي قسم 

عرفوا أوال بأول الجهات الجدیدة التي یمكن الحصول على الكتب منها بطریق التزوید أن ی

الشراء أو التبادل و علیهم أن یجعلو أسماء و مطبوعات هذه الجهات معروفة للمسؤولین 

  12.أوال بأول

  :طرق التزوید-4-3

  :الشراء

میة هذا یعتبر الشراء هوالمصدر الرئیسي لتزوید المكتبة بالمواد المكتبیة وتتوقف أه

  .المصدر في تنمیة مقتنیات المكتبة على حجم المبالغ المخصصة لشراء المواد المكتبة

  :التبادل

هوعملیة مقایضة بمصادر المعلومات مع المكتبات األخرى وتستخدم في ذلك المصادر 

المتاحة للمكتبة سواء تلك التي من إصداراتها أو من المؤسسة األم التي تتبعها المكتبة أو 

  .تلك التي قل استخدامها من مصادر المكتبة أوصلت إلیها كهدایا مكررة أو غیر مناسبة

  :اإلهداء

وهو من مصادر تنمیة وبناء المجموعة المكتبیة حیث یهدى شخص أو هیئة أو مكتبة 

  .أخرى مصادر المعلومات مجانیة للمكتبة دون مقابل

  :اإلیداع القانوني

                                                             
  .123حسان عبابدة ، المرجع السابق ص12
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المعلومات المنشورة في مكتبات معینة وأحیانا ما هو إیداع نسخ مجانیة من مصادر 

یفرض على الناشر أو الطابع أو المؤلف أو أكثر من واحد منهم معا طبقا لتشریع تصدره 

جهة رسمیة في الدولة وذلك مقابل حفظ حقوقهم الخاصة بتلك المصادر، تفرض علیهم 

  13.غرامات أحیانا عند عدم اتباعها

  :مشكالت التزوید/ 4-5

یتعرض سیر العمل في داخل قسم التزوید إلى عدة مشكالت، تنسب في تعطیل عملیة 

  :اقتناء المواد، و تتلخص هذه المشكالت في

 :تأخر وصول المواد لألسباب التالیة -1

طول إجراءات البرید أو المطار أو الرقابة أو الجمارك وهو أمر یخرج عن نطاق   - أ

 .التعامل القائم بین المكتبة والوكیل

 (tos tomporarilyour of stock )اذ المواد مؤقتانف  - ب

 : عدم نشر العناوین المدرجة في قائمة الناشر أو الموزع بعد -ج

(nyp not yespublished)  

  .عدم نشر العناوین المدرجة في قائمة الناشر -ل

                                                             
التوزیع المجتمع العربي للنشر و : عمان.أحمد نافع المدادحة، التنمیة الحدیثة للمجموعات المكتبیة في مكتبات الجامعات 13
  104،ص1،2012ط
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عدم توفر المادة لدى الوكیل، وقد طلب من ناشرها األصلي إرسالها إلى المكتبة  - د

  .مباشرة

  .new édition in préparationإلعداءاهناك طبعة جدیدة عن المادة بصدد  -ه

 :عدم تأمین الطلب لألسباب التالیة -2

وفي هذه الحالة یمكن الحصول علیها  out of stockعدم توافر المادة لدى الوكیل  - أ

 .من وكیل آخر

وفي هذه الحالة یجب البحث عنها لدى  ; (out of print)نفاذ المادة من السوق   - ب

 .مسوقي الكتب القدیمة أو اإلنتظار لحین صدور طبعة جدیدة منها أو إلغاء الطلب

 .(not out publication)عدم دخول ضمن اختصاصات الناشر أو الموزع   - ت

  restricted distributionوجود قیود على التوزیع تمنع الوكیل من إرساء المادة  - د

 :النسخ و ینتج عنتكرار  -3

طلب المواد عند تأخر وصولها من ناشر أو موزع ثان دون أن یلغي الطلب األول   - أ

 14.في الوقت المناسب

إصرار المكتبة في بعض األحیان إلى اقتناء كل المجلدات الستكمال نقائص سلسلة   - ب

 .أو عنوان متعدد المجلدات ألن السلسلة أو العنوان ال یباع إال مكتمل المجلدات

                                                             
مؤسسة الوراق : حسن صالح ، إسماعیل ، عمار عبد اهللا جالمنة ، مدخل إلى علم المكتبات و المعلومات عمان  -14

  157، ص2013، 1للنشر و التوزیع ط
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وفي  صل نفس العناوین المطلوبة ولكن في طبعات قدیمة متوفرة من قبل في المكتبةت  - ث

 .هذه الحالة تعاد إلى الموزع أو الناشر أو الوكیل

قد یصل نسخ مكررة من مادة واحدة تغیر عنوانها مرة أو مرتین بعد اإلعالن عن   - ج

بعنوانها المعلن عنه نشرها دون أن یشعر الوكیل المكتبة بهذه التغییرات فتطلب المادة 

 .والعنوان الذي صدرت به

 :المشكالت المالیة -4

قد تختلف أسعار المواد أو قیمة شحنها عما هو مذكور في كتالوجات الوكیل أو   - أ

الناشر ویرجع ذلك إلى إرتفاع سعر الورق أو األجورعامل المطابع أوتكلفة الشحن المادة 

 .من الناشر

مخالفا لسعر المواد الحقیقي مما یتطلب كتابة قد تفقد فواتیر أو قد تحمل مبلغا   - ب

 .استفسار إلى الوكیل

قد ال یرسل إلى جزء من المواد مع الفاتورة أو قد تصل الفاتورة قبل المواد أو العكس   - ت

  15وفي هذه الحالة یجب اإلنتظار لحین اكتمال أو لحین وصول الفاتورة 

  

 

  

                                                             
  .158حسن صالح ، مرجع سابق ،ص15
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  : التعریف بمكان الدراسة-4-1

 :Ex ITAالتعریف بجامعة المركزیة عبد الحمید ابن بادیس -4-1-1

هي مكتبة ذات طابع أكادیمي تابعة لجامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، تم    

العلوم والتكنولوجیا، العلوم الدقیقة، : تحتوي على التخصصات التالیة1978انشاؤها سنة 

علوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم اإلنسانیة العلوم الطبیعة والحیاة، الحقوق والسیاسیة، 

  .تربیة البدنیة، الطب والهندسة المعماریةواإلجتماعیة وال

 يالثانیقع المركزالحالي للمكتبة الجامعیة الیوم في وسط مدینة مستغانم في الموقع    

 1500في البدایة كانت المكتبة في المجمع األول سابقا ما یعرف بـ  Ex.ITAللجامعة 

الجامعي وكانت في بدایة  وكانت تابعة إلى كلیة العلوم اإلنسانیة بالقرب بالحي اإلداري

طالب وكانت في الجامعة آنذاك مكتبة واحدة تطورت بعد  1500تخدم حاجیات  1980

بنفس  1995ذلك المؤشرات وأصبح من الضروري بناء مكتبة جدیدة فبنیت مكتبة سنة 

المجمع، وكانت عبارة عن مكتبة مركزیة تهتم بكل الخدمات المتعلقة بها وبالمعاهد 

فكرة تغیرالموقع الحالي إلى مكان  كالجامعة في ذلك الوقت جاءت بعد ذل الموجودة في

حیث استغرق إنجازها عقد  تالتسعیناآخر أكثر مالئمة فكانت بدایة المشروع في مطلع 

قام رئیس الجمهوریة السید عبد العزیزبوتفلیقة  10/02/2004وفي ، كامل من الزمن

- 2004مع الموسم الجدید  هاأتنشوبدأت  بتدشین المبنى الجدید للمكتبة الجامعیة،

، وكل ما یمكن القول عن هذه المؤسسة أنها توافق المتطلبات المتمثلة في قدرتها 2005
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افدین للجامعة حیث تحتوي و على التوازن بین نمو الرصید الوثائقي ونمو الطلبة الجدد ال

المفترض بخمسة متر مربع وحدد عدد القیاس بالحتوائها الرصید  6000على مساحة 

مائة ألف عنوان وعدد كبیر من الطلبة والقراء مهم بلغ عددهم قیاسا بالخدمات التي 

  .تقدمها الخدمات الجامعیة األخرى

  : الهیكل التنظیمي-4-1-2

تعتمد المكتبة من خالل هیكلها التنظیمي على مجموعة من األساسیات التسییریة    

  :حسب السلم الوظیفي والهیكل العام

 .تحتوي على مكتب المحافظ، مكتب األمانة العامة، مكتب التوجیه: اإلدارة -

 .به القسم الثالث باإلضافة إلى مصلحة التزوید واإلقتناء: الطابق الثالث -

 .به القسم الثاني ومصلحة المعالجة الوثائقیة: الطابق الثاني -

 .به القسم األول ومصلحة البحث الببلیوغرافي: الطابق األول -

تبر إرشاد الرواد ومستعملي المكتبة الجامعیة من المهام المنظومة بالمكتبة ونظرا یع   

للعدد الهائل من الزوار یومیا یجب وضع بعض الحدود لتقید الطلبة واألساتذة من سیرورة 

  :المكتبة

 عدم إصطحاب األجانب الذین الیهمهم إستخدام المكتبة. 

 عدم إثارة الفوضى والضجیج في المؤسسة. 

 إستعمال ومحافظة على الوسائل البیداغوجیة التي توفرها المؤسسة. 
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 احترام التاریخ األقصى لإلقتناء. 

  احترام الرموز التي توفرها المكتبة للرواد والخاصة بالتسجیل وكیفیة اإلستفادة من

 .الخدمات

: ثلكما تحتوي المكتبة على مجموعة من الهیاكل الغیر متوفرة في المكتبات األخرى م   

قاعة كبیرة لإلستقبال الوفود، المشاركة في الملتقیات، قاعة األثریات تتعلق باآلثار القدیمة 

لمدینة مستغانم، فضاء مخصص لرواد الفنون والمعارض، بنك لإلستعماالت ومكاتب 

  .متخصصة في توجیه وتحسین الخدمة المكتبیة المقدمة

 :الرصید الوثائقي-4-1-3

صورة أو الواجهة األمامیة للمكتبة الجامعیة فیه التقییم الهو  إن الرصید الوثائقي   

اإلیجابي أو السلبي للمكتبة لكن المتعارف علیه الیوم هو أن جل المكتبات خصوصا 

بشهادة العدید من درسها نالجامعیة تحتوي على أرصدة معتبرة، لكن المكتبة الجامعیة

اللغات األجنبیة، حیث تتوفر الیوم األساتذة أنه یحتوي على رصید مهم خصوصا في 

غتین فیمختلف التخصصات العلمیة الفنیة لألف عنوان بال 20000على ما یقرب 

باللغة العربیة، ویتراوح متوسط النسخ  8000باللغة الفرنسیة و 2000منها . واألدبیة

ومن خالل النظرة الرئیسیة من الكتب والسالسل سیطرة . كتب 9إلى  1بالمخازن من 

على بقیة التخصصات األخرى  واالجتماعیةرصید الوثائقي الخاص بالعلوم اإلنسانیة ال

لعوامل معروفة أن المكتبة الجامعیة تقدم خدماتها لثالثة كلیات في هذا النوع من التكوین 
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في األدبیات والعلوم اإلجتماعیة ویختلف األمر بالنسبة للقسم الثاني لعلوم الطبیعة 

في إطار سیاسة تلبیة الرغبات من خالل اإلقتناءات لكلیة علوم  الذي ینشط، الحیاةو 

الفالحة ناهیك عن الطابق الثالث الذي یشتغل هوأیضا كلیة جدیدة كلیة العلوم وعلوم 

المهندس بعض التعریف بالمزایا التي تقدمها قاعات الدراسة لكل طالب فهي تلبي 

 .خدماتها من خالل النسب المذكورة حسب الرواد

 :مهام المكتبة-4-1-4

إن المهام األساسیة للمكتبة الجامعیة مستغانم هي تلك التي حددها المنشور القراري    

  :لسیر المصالح الجامعیة ومنه األساسیةالوزاري الذي یحدد المهام 

معي بالعالقة مع مكتبات إقتراح برامج إقتناء المراجع والتوثیق الجا 

 .المعاهدالكلیات،

 .التخرج لما بعد التخرجمسك مذكرات  

 .تنظیم الرصید الوثائقي باستعمال أحسن الطرق في المعالجة 

 .مساعدة مسؤولي المكتبات في تسییر الهیاكل الموضوعة تحت سلطتهم 

خضاعه باستمرار لعملیة الجرد  ٕ  .صیانة الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة وا

 .وضع الشروط المالئمة إلستغالل الرصید الوثائقي 

 .مساعدة األساتذة والطلبة في بحوثهم الببیوغرافیة 
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 :النظام الداخلي للمكتبة -1

 :تحتوي المكتبة على الوثائق التالیة -1

محافظ رئیسي، محافظ، ملحق من المستوى األول والثاني، مساعد مكتبي، عون 

  .موظف في كل الوظائف المذكورة 25تقني، مع العلم أن المكتبة تحتوي على حوالي

مساءا دون 16:30صباحا إلى غایة  8:00مكتبة أبوابها على الساعةتفتح ال -2

 .انقطاع، وهذا كل أیام األسبوع ما عدا الجمعة والسبت

  :أداة جمع البیانات المقابلة -4-2

للمكتبة الجامعیة المركزیة ) محافظة رئیسیة(أجریت المقابلة مباشرة مع مسؤول المكتبة 

  .2018أفریل  09مستغانم وذلك بیوم لجامعة عبد الحمید ابن بادیس 

  :عرض المقابلة-4-2-1

  المكتبة الجامعیة والطرق التي تعتمد علیها في االقتناء؟:  المحور األول

  ما هي الطرق األساسیة المتبعة في عملیة االقتناء؟: 1س

تقوم المكتبة بعملیة الشراء وذلك من خالل اختیار المورد الذي یقبل كل الشروط : 1ج

ونة في دفتر الشروط من تاریخ االستالم والثمن المخصص للعملیة وعدد المواد المد

المطلوبة، وكما هناك نسبة قلیلة من اإلهداءات وهي عبارة عن كتب قدیمة ألساتذةوطلبة 

متخرجین أو طلبة یعرفون زمالئهم بالجامعة یقدمون لنا كتبهم على شكل هبات ، بحیث 
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ون بدون شروط من المهدي وأن یكون المحتوى نضع شروط قول الهبة وهي أن یك

یتماشى والتخصصات بالجامعة كتب قدیمة وممزقة، فنحن غالبا نتفادى الكتب الدینیة 

  .المهداة، وهناك ما یعرف بإیداع أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجیستر سابقا

  هل تعتمد مكتبتهم على مجموعة حدیثة ومتوازنة من مصادر المعلومات؟:2س

نعم تعتمد هذه المكتبة على مجموعة حدیثة ومتوازنة من مصادر المعلومات عن : 2ج

الذي یعتبر من أكبر  amazonطریق البحث البیلیوغرافي باختیار عنوان موقع أمازون 

المواقع التجاریة االلكترونیة الذي اشتهر في بدایته ببیع الكتب على األنترنیت في عملیة 

وتعتمد على دار ) الكتب، األطروحات، الدوریات(المراجع  البحث وكذلك الحصول على

  .النشر

هل تعتمد مكتبتهم على خدمات إسترجاع معلومات عن بعد من أجل تلبیة : 3س

  احتیاجات مستفیدها؟و ما هي فوائد ذلك؟

نعم تعتمد هذه المكتبة على خدمات استرجاع معلومات عن بعد وذلك باالعتماد على :3ج

وهو نظام یسمح بالحصول عبر االشتراك في قواعد بیانات على وثائق نظم  sndlنظام 

إلكترونیة وطنیة ودولیة وجد متنوعة لها صلة بجمیع میادین التعلیم العالي و البحث 

  :العلمي، من حیث الدخول فإن هذا النوع من التوثیق مصنف إلى قسمین
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طلبة، األساتذة والباحثین الدائمین مسموح الولوج إلیه دون تقیید لجمیع ال: القسم األول -

 .بالحرم الجامعي و مراكز البحث

الذي یخص جانب البحث فهو موجه لألساتذة الباحثین الدائمین، الطلبة : القسم الثاني -

بقسم ما بعد التدرج المحضرین لشهادة الدكتوراه والماجستیر الطلبة المهندسین المهنیین 

 .2لدورة تكوینهم والماستر

 صادر المعلومات المناسبة للمستفیدینتوفیر م. 

  إدراك باحتیاجات المتغیرة للمستفیدین تبع لتغیر ظروف الحاجة إلى المعلومات وضمان

 .تلبیة هذه االحتیاجات

 سرعة اإلحاطة بمصادر المعلومات المناسبة. 

 مراعاة الدقة فیما یقدم من معلومات. 

 یم معلومات مالئمة الحتیاجات مساعدة المستفید على تخطي الحواجز اللغویة وتقد

مكاناته ٕ  .المستفید وا

 تلقي النقص في المعلومات الناجم عن تشتت االنتاج الفكري في منافذ النشر المختلفة. 

  والبد من التأكد بأن االرتباط بین المعلومات وخدمات المعلومات قد رافق تقنیات

أت على تقنیات المعلومات المعلومات وواكب تطور هذه الخدمات جمیع التغیرات التي طر 

وتنظیمها وبث  األسالیب المتبعة في تسجیل المعلومات وتجمیع أوعیة المعلومات: مثل

المعلومات المتعلقة لها وهكذا ارتبط تقدیم هذه الخدمات باستخدام األسالیب غیر التقلیدیة 



  الدراسة المیدانیة                                                             الفصل الرابع
 

 59 

ة بها ومن في تنظیم مصادر المعلومات وفي تحلیل هذه المصادر وتخزین البیانات المتعلق

ثم استرجاعها تبعا للحاجة المتوفرة للمعلومات والمقدمة من قبل الباحث أو المستفید ویرى 

معظم المتخصصین في علم المكتبات والمعلومات أن خدمات المعلومات التي تقدمها 

 .المؤسسات المعلوماتیة بكافة أنواعها

  ما هي الوظائف التي تقوم علیها مكتبتهم؟:4س

  :التي تقوم علیها هذه المكتبة هي الوظائف: 4ج

اإلعارة بنوعیها الداخلیة وتعني عدم السماح بخروج بعض المواد المكتبیة من المكتبة  -

اإلعارة : بحیث تستخدم فقط داخل قاعات اإلصالح الداخلي، وتأخذ شكلین منها

المضبوطة وهي أن یأخذ الموظف بطاقة المكتبة بحیث توفر قاعات تسمى برف الحجر 

یمثل اإلعارة غیر مضبوطة بحیث تعطي الحریة للمستفید بالبحث عن :الشكل الثانيو 

 .المادة دون إخراجها على الطاولة بعد الخروج

وهي توفیر إمكانیة إخراج المادة المكتبیة من المكتبة ولكن بوضع : اإلعارة الخارجیة -

المستفیدین وحجم شروط كمثل التسجیل مع تحدید مدة اإلعارة وهذا النوع یتأثر بعدد 

 .الرصید الوثائقي بالمكتبة وهذا من أجل تسهیل على المستفید

مساعدة الطالب وتوجیههم في اختیار الكتب والمطبوعات التي تعینهم في إعداد البحوث  -

 .التي ترتبط بالمنهج المدرسي

 .تنظیم و حفظ السجالت المختلفة -
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هذه المواد تشمل الكتب، الدوریات و  اختیار المواد المكتبیة المختلفة والحصول علیها و -

 .المخطوطات

 .تشجیع و تقدیم خدمات اإلعارة بأنواعها -

 .توفیر أماكن للقراء و الدراسة الخاصة للباحثین -

هل مجموعة أوعیة المعلومات في المكتبة الجامعیة في مجملها كافیة أم ال ؟ في :5س

  فیة؟اذكر األسباب التي لم تجعلها كا" ال"حالة اإلجابة ب 

إن مجموعة أوعیة المعلومات في المكتبة الجامعیة غیر كافیة ومن أهم ألسباب التي :5ج

  :لم تجعلها كافیة هي

نقص عملیة االقتناء في المكتبات الجامعیة حیث نجد المكتبات العلمیة الجامعیة نفسها  -

نقص وضع الیوم في أزمة حقیقیة نظرا الرتفاع حاجاتها إلى المعلومات العلمیة من جهة و 

، برغم من الزیادة الكبیرة في الدوریات ت العلمیة بصورة سهلة تحت التصرفالمؤلفا

االلكترونیة واالنتشار الواسع لالنترنیت والمنشورات االلكترونیة الذي أدى إلى قیام تغیرات 

 .عمیقة في تداول هذه المعلومات

  المكتبة الجامعیة؟ما طبیعة مصادر المعلومات التي ترغب بتوفرها في : 6س

  .إنشاء المكتبات الرقمیة، التعلیم عن بعد، قواعد بیانات إلكترونیة:6ج

إنشاء المكتبات الرقمیة أو ما یسمى أیضا بالمكتبات االلكترونیة أو المكتبات االفتراضیة  -

 .و ما یتصل بها من معالجة وتزوید وتوفیر المعلومات
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 .البالغةمواكبة الوسائل المتعددة ذات األهمیة  -

توفیر مجموعة حدیثة ومتوازنة وشاملة وقویة من مصادر المعلومات التي ترتبط ارتباطا  -

 .وثیقا بالمنهج الدراسة والبرامج األكادیمیة والبحوث العلمیة الجاریة في الجامعة

تنظیم مصادر المعلومات من خالل القیام بعملیات الفهرسة والتكشیف واالستخالص و  -

 .البیبیلیوغرافیا

تقدیم الخدمة المكتبیة والمعلوماتیة المختلفة لمجتمع المستفیدین مثل اإلعارة والدوریات  -

 .والمراجع

 .تدریب المستفیدین على حسن استخدام المكتبة ومصادرها وخدماتها المختلفة -

  .میزانیة المكتبة الجامعیة وسیاسة االقتناء:المحور الثاني

  االقتناء؟ هل میزانیة المكتبة كافیة لسیاسة: 1س

المیزانیة المتخصصة للمكتبة غیر كافیة والمسؤول عن تحدید هي اإلدارة وهي وثیقة : 1ج

قانونیة تحمل اعتمادات مالیة تقسم إلى بنود تخصصها الوزارة الوصیة للجامعات بما فیها 

المكتبات الجامعیة، فبما أن الجامعة تحتوي على سبع كلیات ال یمكن تلبیة كل الحاجیات 

وثائقیة، مثال في السنة األولى التي استلمت فیها مهام مدیرة المكتبة خصص لنا مبلغ ال

ملیون  800ملیارین سنتیم، ولكن لظروف التأخر وغیرها ، فالمیزانیة إذا كانت أكثر من 

سنتیم تكون هناك ما یسمى بمناقصة السوق، تتحكم فیه مدیر مصلحة التخطیط 

لسوق ویكون رئیسها من غیر ذات اإلدارة، فیتم استقبال بالجامعة، هو الذي یحدد لجنة ا
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إرسالیات الموردین وهي عبارة عن أظرفة خالیة من الخارج تحتوي على ملف المورد 

بداخلها لیتم اختیار المورد الذي یمكنه توفیر الطلبیات بأقل التكالیف،وهذا ما یجعل مدة 

نت أقل من المبلغ الذي ذكرناه یتم شراء االقتناء تتجاوز تقریبا مدة سنة أو شهور، فإذا كا

من خالل اإلعالن بالجرائد وتشرف علیها مصلحة الوسائل العامة، فالوزارة تقوم 

 ا لتsndlبتخصیص مبالغ طائلة من أجل التحقیق عن المكتبات وذلك بتوفیر بوابة 

  تستغني المكتبة عن شراء الدوریات أو االشتراك فیها

  قتنیها المكتبة ؟ما هي المواد التي ت: 2س

إن كل ما تقتنیه المكتبات ومراكز المعلومات من مواد مكتبیة كالكتب والدوریات و : 2ج

التقاریر العلمیة والرسائل الجامعیة الموسوعات تعمل على تنظیمها بأحسن الطرق لیتم من 

  .خاللها تقدیم معلومات معینة أو خدمة معینة یحتاجها المستفید

  سة اقتناء مكتوبة وواضحة؟هل للمكتبة سیا: 3س

إن مبدأ كل مكتبة یجب أن تكون لها سیاسة وثائقیة اسمها كذلك عوض االقتناء : 3ج

ألنها تمس كل العمل المكتبي، تعمل على توجیه لهدف ما، لكن بالجزائر ال یوجد، ألن 

أمین المكتبة وحده ال یمكن صیاغتها وحده، بالنسبة لمكتبتنا أحضر الجتماعات مع 

اء المصالح األربعة وهي مصلحة التوجیه تضم كل من عملتي اإلعارة والجرد، رؤس

  .ومصلحة البحث الوثائقي، مصلحة االقتناء، ومصلحة المعالجة الوثائقیة،األساتذة 
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و بعد االجتماع یتم وضع سیاسة تراعي مطالب المكتبة والمستفیدین وتكون في األغلب 

تقریر االجتماع، تكون العملیة استجواب الطلبة من كل بدایة سنة الجدیدة ویتم الخروج ب

خالل تقسیم استمارات تمس خدمات المكتبة واالقتناء، ویتم االعتماد على نتائج تحلیل 

االستمارات، وحتى الكلیات التابعة تقوم بإرسال قوائم الكتب لألساتذة فقط، وقد یكون طلب 

اتذة الجدد باقتناء كتب تكوین من مدیر الجامعة باقتناء رصید قوائم لتكوین األس

  .المتكونین

  ما هي مواد التخطیط وما هي المواد التي تشملها مكتبتهم؟: 4س

المواد المطبوعة أي التقلیدیة هي أساس الخدمة المكتبیة وهي العمود الفقري لها ، إذ :4ج

المواد من أهداف المكتبة الجامعیة توفیر المواد التي تخدم الطالب الجامعي وتشمل 

  .إلخ ...الكتب، الدوریات : المطبوعة على األنواع التالیة

  هل تقوم المكتبة بخدمة اإلحاطة الجاریة و تبلیغ المستفیدین باالقتناءات الجدیدة ؟: 5س

المكتبة صحیح تقوم باإلحاطة الجاریة مثال وضع الكتب الجدیدة في لوحات العرض : 5ج

تفید باالقتناءات الجدیدة ال توجد، فنحن نختار مدخل المكتبة، وفیما یخض تبلیغ المس

حسب طلبیات األساتذة وكذا نتائج استمارات االستبیان إلى توزیع على الطلبة، وتكون 

هذه العملیة في نهایة السنة بحیث نقوم بإحصائیات حول خدمات المكتبة و رصیدها 

  .ومدى استخداماتها

  قتناء؟ما هي القیود التي تؤثر في وضع سیاسة اال:6س
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  العائق المادي:6ج

  یعتبر العائق المادي هو العائق هو العائق األول واألساسي الذي یعرف وضع السیاسة و

یتمثل هذا العائق في المیزانیة، حیث ال تسمح میزانیة المكتبات في وضع السیاسة وذلك 

 .لضعف المیزانیة مما ال یسمح بتلبیة بجمیع االحتیاجات

ل في عدم التفكیر في وضع السیاسة والجهل بعناصرها في بعض و العائق الثاني یتمث

بحیث أن هناك بعض األمناء في المكتبات ال یجدون الوقت الكافي للتفكیر في . المكتبات

  .وضع هذه السیاسة

  . واقع التزوید في المكتبة الجامعیة :المحور الثالث

  ما مدى نجاح سیاسة التزوید في المكتبة الجامعیة ؟: 1س

ي سیاسة ناجحة وذلك باعتبارها عملیة هإن سیاسة التزوید في المكتبة الجامعیة : 1ج

تقوم على متابعة اإلجراءات التي تتخذها المكتبة من أجل الحصول على مصادر 

المعلومات التي تم اختیارها للمكتبة من خالل قبول الهدایا أو التبادل بین المكتبات 

ات بل تتضمن شراء المصادر أیضا باإلضافة إلى هذه والشراء التعاوني لمصادر المعلوم

سیاسة تقوم على اقتناء المزید من المواد المكتبیة من مصادرها المختلفة ووفق األسس 

  .المحددة الختیار هذه المواد

هل تحرص على المشاركة في توصیل صورتك إلى المسؤولین على التزوید : 2س

  وعیة التي لم تتوفر؟بمجموعات المكتبة الجامعیة بتوفیر األ
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نعم بالفعل یحرص هذا المسؤول على المشاركة في توصیل صورته إلى المسؤولین : 2ج

  :على التزوید بمجموعات المكتبة الجامعیة بتوفیر األوعیة التي تتوفر وذلك من خالل 

 .التعرف على مجتمع المستفیدین من حیث خصائصهم وحاجاتهم للمعلومات -

 .نمیة المجموعات قادرة على إشباع حاجات المستفیدینتطویر سیاسة لبناء وت -

 .القیام بعملیة اختیار مناسبة للمواد المكتبیة وفق سیاسة واضحة ومكتوبة -

 .التزوید أو توفیر المواد المكتبیة التي تم اختیارها بطرق مناسبة -

 .التقییم المستمر لمجموعات المكتبة وفق سیاسة مناسبة -

  لجنة التزوید في المكتبة الجامعیة ؟ وتكون أحد أعضائها؟ما رأیك في تشكیل : 3س

یجب تشكیل لجنة عن طریق طلب رسمي بحیث القیام باستشارة مكتبات أخرى من :3ج

أجل اإلسهام بشكل جاد وفعال في عملیة اختیار مصادر المعلومات بالتعاون الوثیق مع 

  .ة عن هذه المصادرلجنة االختیار المسؤولة وتقدیم بیانات بیلیوغرافیة كامل

هل ترى أن المكتبة تفتح لك أفاقا جدیدة وفرص كبیرة للتثقیف فیما تریده من أوعیة : 4س

  ؟

نعم للمكتبة أفاقا جدیدة وفرص كبیرة للتثقیف فیما تریده من أوعیة معلومات بحیث :4ج

وتساهم في البناء الفكري ) بحوث ودراسات وكتب وغیرها(تقوم بتشجیع النشر العلمي 

تاحته لالستعمال وتشجیع البحث  ٕ للمجتمع وحمایة التراث والفكر اإلنساني والحفاظ علیه وا

عداد كوادر بشریة متخصصة العلمي ودعمه بین ال ٕ طلبة وأعضاء هیئة التدریس وتعلیم وا
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كما تساهم في إرساء مجتمع المعلومات في مختلف بلدان العالم وذلك بالنظر للدور الذي 

تلعبه في تجمیع المعلومات ومعالجتها وتخزینها واستخراجها تلبیة للطلب المتزاید علیها 

السرعة والدته التي یستدعیها العمل في قطاع في بیئة تتمیز باالنفجار المعلوماتي و 

  .التعلیم

  ما هي الطرق المتبعة في التزوید بمجموعات في مكتبتهم؟: 5س

  و هل لدیكم سیاسة لتنمیة المقتنیات؟

  : الطرق المتبعة في التزوید بمجموعات في المكتبة الجامعیة هي: 5ج

كتبیة وتتوقف أهمیة هذا المصدر في الشراء وهو المصدرالرئیسي لتزوید المكتبة بالمواد الم

  .تنمیة مقتنیات المكتبة على حجم المبالغ المخصصة لشراء المواد المكتبیة

التبادل وهو عملیة مقایضة بمصادر المعلومات مع المكتبات األخرى وتستخدم في ذلك 

كتبة المصادر المتاحة للمكتبة سواء تلك من أصدرتها أو من المؤسسة األم التي تتبعها الم

أو تلك التي قل استخدامها من مصادر المكتبة أو وصلت إلیها كهدایا مكررة أو غیر 

مناسبة دون أن تنسى اإلهداء الذي یعتبر من مصادر تنسیة وبناء المجموعة المكتبیة 

حیث یهدي شخص أو هیئة أو مكتبة أخرى مصادر معلومات مجانیة للمكتبة دون مقابل 

هواآلخر الذي یقوم بإیداع نسخ مجانیة من مصادر المعلومات حتى أن اإلبداع القانوني 

المنشورة في مكتبات معینة وأحیانا ما یفرض على الناشر أوالطابع أو المؤلف أو أكثر 
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من واحد منهم طبقا للتشریع تصدره جهة رسمیة في الدولة وذلك في مقابل حفظ حقوقهم 

  .الخاصة بتلك المصادر

  

  :تحلیل المقابلة-5-2-2

  المكتبة الجامعیة والطرق التي تعتمد علیها في االقتناء؟:  لمحور األولا

من خالل تحلیلنا للمقابلة وبخصوص طرق االقتناء فالمكتبة ال تعتمد على الشراء كمورد 

  :وحید لتنمیة مجموعاتها، بل تعتمد على عدة طرق االقتناء منها

أو المورد والدخول إلى سوق النشر، الشراء حیث یتم اإلعتماد على طریقة الشراء بالوكیل 

وذلك حسب المیزانیة المخصصة وعمال بقانون الصفقات العمومیة باإلضافة إلى ذلك 

هناك مصدر آخر لتنمیة المقتنیات ولو بنسبة قلیلة جدا والمتمثل في إهداء كتب في 

مكتبة الغالب تكون قدیمة من قبل طلبة متخرجین أو حتى أساتذة وبالرغم من ذلك تضع ال

أن ال تكون الكتب القدیمة وفي حالة یرثى لها، أو كتب سیاسة : شروط لقبول الهدایا منها

أو دینیة أو ما یعرف بالمجموعات الحساسة، مع عدم وضع المهدي أي شرط اإلهداء و 

  .أنت تكون المواد المهداة ضمن تخصص الجامعة

إیداع الرسائل الجامعیة هي األخرى تعتبر طریقة لتنمیة مقتنیات المكتبة، حیث كانت 

یتم حالیا دفع  LMDسابقا تستلم رسائل الماجیستر والدكتوراه ولكن في النظام الجدید 

أما . أطروحات الدكتوراه فقط و فیما یخص رسائل الماستر نودع في مكتبات الكلیتان
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علیها المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید ابن بادیس  بخصوص الوظائف التي تقوم

لجامعة مستغانم فمسؤول المكتبة یقوم بتغطیة اجتماعات مع رؤساء المصالح من أجل 

، مصلحة حة التوجیه التي لها فرع اإلعارةالتنسیق فیما بین المصالح األربعة وهي مصل

ثائقیة التي تضم بین فروعها فرع االقتناء ومصلحة البحث الوثائقي ومصلحة المعالجة الو 

القتناء، والعمل على تقییم الرصید الوثائقي ومعرفة أهم االجرد الذي یقوم بأغلب إجراءات 

 وتخلص، ،واألساتذةالنقائص وأهم المشاكل التي تواجه الطلبة في الوصول للمكتبة

ي تتضمن االجتماع إلى وضع سیاسة تراعي احتیاجات كل من المكتبة والمستفیدینوالت

  .استخدام المكتبة ودرجة توافق خدماتها وحاجیات المستفیدین

  

  میزانیة المكتبة الجامعیة وسیاسة االقتناء؟:  المحور الثاني

باعتبار المكتبة الجامعیة تابعة إلدارة الجامعة، لیست لها استقاللیة مالیة وال معنویة، 

لعامة التي تحددها الوزارة الوصیة أو فالمیزانیة تحددها اإلدارة الجامعة وفق المیزانیة ا

باألحرى القانون الذي یتعلق بتنظیم مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي من الجامعات 

والمعاهد، فهي تتأثر بالظروف التي تمر بها الدولة، الوزارة الوصیة، الجامعة ، سواء 

القتناء ال و لن تلبي ، فعلى األغلب میزانیة ااسة أو االقتصادیة أو االجتماعیةالسی

احتیاجات المستفیدین، وذلك راجع للنقص الذي یمس هذه األخیرة، وذلك راجع إلى تدهور 

اقتصاد الدولة، و كذا التأخر في إتمام عملیات االقتناء مما یعني إلغاء الطلب، مما یؤثر 
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ل بقانون ذلك على جودة الخدمات التي تقدمها المكتبة فوفق المیزانیة المخصصة یتم العم

ملیون سنتیم تتم اإلشراف علیها من  800فإذا كان المبلغ یتجاوز . الصفقات العمومیة

طرف مصلحة التخطیط بالجامعة حیث تقوم بدورها في تكوین لجنة السوق و یترأسها 

عضو من غیر ذات اإلدارة، ویتم استقبال ملفات الموردین واختیار صاحب االستحقاق 

ذا كان المبلغ أقل منوذلك بعد موافقته على  ٕ ملیون  800كل ما یحتویه دفتر الشروط، وا

سنتیم یتم اإلشراف علیها من قبل مصلحة الوسائل العامة بالجامعة، حیث یتم اختیار 

المورد بالطریقة نفسها كما تقدم ملفاتهم و یتم تحدید آخر یوم لدفعها ویكون الفرز في 

كنه من التكفل بكل مهام الشراء والتسلیم،و نفس الیوم واختیار المورد المناسب الذي یم

. ذلك لضمان الشفافیة االختیار فهذه اإلجراءات تتعدى أحیانا الشهور بالتقریب سنة كاملة

مما  sndlفاإلدارة خصصت مبالغ كبیرة من أجل إنشاء نظام التوثیق الوطني على الخط 

یعني استغناء المكتبة الجامعیة عن اإلشراك أو شراء الدوریات المطبوعة وذلك لتوفیرها 

مما یمكن لمكتبة من توفیر مبالغ ذلك  sndlفي قواعد البیانات التي تضمنها بوابة 

  .االقتناء المجموعات المكتبیة من الكتب

مكتبة جامعیة خاصة، أن و من خالل كذلك تحلیلنا للمقابلة اتضح لنا أنه یجب على كل 

تكون لها سیاسة وثائقیة وذلك حسب سیاق المسؤول في إجابته بحیث أكد على أن 

مصطلح السیاسة الوثائقیة أشمل من سیاسة االقتناء باعتیار المفهوم األول یضم كل 

إجراءات و عملیات المكتبة هدفه توجیه المكتبة لتحقیق األهداف المسطرة، أما مصطلح 
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قتناء هو كحلقة من حلقات السیاسة الوثائقیة، فالمكتبات الجامعیة الجزائریة سیاسة اال

لیست لها سیاسة اقتناء مكتوبة وواضحة تسعى من خاللها لخدمة المجتمع المستفیدین 

ن كانت لدیه مؤهالت تمكنه من وضع سیاسة واضحة المعالم،  ٕ ،فأمین المكتبة حتى وا

المكتبة تخضع لكل متغیرات فالمؤشرات التي تحدث ألنه ال یستطیع صیاغتها بمفرده الن 

  .في محیط الجامعة

و من خالل ما تم مالحظته أن المكتبة تعتمد على مفهوم اإلحاطة الجاریة من خالل 

توفیر معرض للمقتنیات الجدیدة عن المدخل الرئیسي للمكتبة و كذا اإلعالنات عن 

أما . الفضاء الخاص بالمكتبة بالموقع المقتنیات الجدیدة في الموقع الرسمي للجامعة في

فیما یخص تبلیغ المستفیدین بعملیة االقتناء المقبلة فهذا غیر وارد ألن المكتبة تقوم 

بعملیات االقتناء المجموعات المكتبیة، وفق طلبیات األساتذة واحتیاجات الطلبة التي یتم 

یة السنة، فالمكتبة ال التعرف علیها من خالل نتائج االستبیان الموزع علیهم في نها

تستخدم أسلوب إطالع المستفیدین باالقتناعات لكونها غیر مستقلة عن الجامعة ولیست 

  .لها الحریة التصرف في المیزانیة

  .واقع التزوید في المكتبة الجامعیة :المحور الثالث

شكل تعتبر عملیة التزوید واحدة من أهم الخدمات المكتبیة بشكل عام والخدمات الفنیة ب

خاص فالمبرر األساسي لوجود المكتبات والمراكز المعلومات هو توفیر ما یحتاجه 

عدادها  ٕ المستفیدون من مصادر للمعلومات بغض النظر عن أشكالها ثم تنظیفها وا
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ومصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات من أهم المعطیات . لالستخدام

وعات كل مكتبة أو مركز معلومات تتمیز بطابع الممیزة لهویتها إال أن مقتنیات ومجم

وقد ارتبطت عملیات توفیر مصادر . خاص عن غیرها سواء من حیث الكم أو النوع

المعلومات وتنمیتها عند المتخصصین في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات بمصطلح 

تبر المصدر التزوید هذا األخیر الذي على عدة طرق متبعة نذكر منها الشراء والذي یع

الرئیسي لتزوید المكتبة بمجموعة مختلفة من المراجع والمصادر وجمیع المواد المكتبیة 

المختلفة وباإلضافة إلى هذا هناك التبادل والهدایا واإلیداع القانوني، كما أن التزوید 

یتوقف على توفیر أدوات االختیار ومراجع التزوید المناسبة الحتیاجات المكتبة أو مركز 

لمعلومات بما في ذلك فهارس الناشرین والموزعین و البیبلیوغرافیات وغیرها واإلسهام ا

بشكل جاد وفعال في عملیة اختیار مصادر المعلومات بالتعاون الوثیق مع لجنة االختیار 

المسؤولة وتقدیم بیانات بیبلیوغرافیة كاملة عن هذه المصادر وتسجیل مصادر المعلومات 

ت الخاصة بالقسم ووضع األختام الخاصة بملكیة المكتبة أو مركز الواردة في السجال

المعلومات لها وتحویل الكتب والمواد المطبوعة األخرى إلى التجلید ومتابعتها بهذا 

الخصوص باإلضافة إلى الوسائل التي تتبعها القسم التزوید في المكتبة وهي تقلیدیة 

اجحة باعتبارها عملیة تقوم على اإلجراءات عادیة وأخیرا نستنتج أن هذه السیاسة سیاسة ن

الفنیة التي تتخذها المكتبة من أجل الحصول على مصادر المعلومات المختلفة وفي 

  .جمیع المجاالت
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  :والنتائج االستنتاجات-4-2-3

  :نتائج الدراسة

ة اإلقتناء في المكتبة نستنتج من خالل الدراسة التي كانت تعالج موضوع سیاس   

بالمكتبة الجامعیة المركزیة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، ومن خالل هذا  الجامعیة

الجهد المتواضع حاولنا تسلیط الضوء على الجوانب المتعلقة بالموضوع والمتمثلة فیما 

  :یلي

  المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم ال تتبنىهذا

 .اإلقتناء وذلك راجع عدم استقاللها المالي وحتى اإلداريالتوجه الجدید لسیاسة 

  تحتاج المكتبة الجامعیة المركزیةلجامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم إلى بذل

 .الكثیر من الجهد ألجل توظیف إجراءات اإلقتناء

  هناك سوءتوظیف التقنیات التكنولوجیة بالمكتبة، مثال عدم العمل بالنظام الفرعي

المستخدم بالمكتبة الجامعیة  PMPءات المتوفرة في البرمجیة الوثائقیة لإلقتنا

 .المركزیة لجامعة مستغانم

  هناك عدة مشاكل تواجه المكتبة من شأنها الحد من تجسید هذه الممارسات

الجدیدة لسیاسة اإلقتناء، منها ما یتعلق بغیاب العنصر البشري وغیاب النصوص 

منه الجامعة هو عدم تمكن المسؤول عن المكتبة  القانونیة، وأكبر عائق تعاني

 .القیام بإجراءات اإلقتناء بمفرده
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وفي األخیر نستنتج أن عدم تبني المكتبة للتوجیهات الجدیدة لسیاسة اإلقتناء یعود لعدم    

اإلهتمام ولغیاب توحد في وحدات ونظم اإلقتناء بالمكتبات، فكل الطموحات والمبادرات 

ؤول المكتبة كانت بدون جدوى، وذلك راجع لغیاب األسس النظریة التي التي قام بها مس

تساهم في تفعیل التقنیات الحدیثة في عملیات اإلقتناء منها ما یتعلق باألمور التنظیمیة 

  .والتشریعیة

  :مناقشة النتائج-4-2-4

  :بعد الخروج بنتائج الدراسة نحاول اإلجابة على الفرضیات    

قتناء مبنیة على أسس علمیة ووفق أطر تنظیمیة البد لها حتى تكون سیاسة اإل -1

من أن تنطلق من احتیاجات مجتمعها ونقصد هنا الطلبة الجامعیین واحتیاجاتهم 

وأن تقدم بصفة واضحة أهداف المكتبة وأي شيء یجول دون ذلك یؤثر على هذه 

الجامعیة سیاسة اإلقتناء في المكتبات : السایة، ومنه نستنج أن فرضیتنا األولى

تحدد هدف المكتبة ورسالتها للطالب الجامعي، كانت تأخذ بعین اإلعتبار هذه 

 .النقطة إذن فهي صحیحة

یحتاج بناء سیاسة اإلقتناء متوازنة إلى وجود میزانیة معتبرة لضمان رصید وثائقي  -2

وحسب ما تعاني منه المیزانیة من زیادتها أو نقصها حسب ظروف  يغنمتنوع و 

ثبات المیزانیة أو : معینة قد یؤثر ذلك في تنوع األرصدة منه تكون الفرضیة الثانیة

 .قلتها تعتبر عامل تنوع رصید المكتبة الجامعیة صحیحة یمكن األخذ بها
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ل المكتبي وبناء وجود سیاسة إقتناء مبنیة على أطر علمیة یؤثر في ضبط العم -3

مجموعة مكتبیة متوازنة لذلك البد من مراعاة جملة من العوامل ومنه لم تتحقق 

سیاسة اإلقتناء أداة لضبط العمل وتحقیق تنمیة مجموعات : الفرضیة الثالثة

المكتبة الجامعیة، لم تتحقق الفرضیة، فسیاسة اإلقتناء في مكتباتنا الزالت تجتاج 

یجاد أسالیب جدیدة تسخر و تحلیل اإلحتیاجات إلى أطر علمیة خاصة في  ٕ ا

 .التكنولوجیا الحدیثة

  :مقترحات الدراسة-4-2-5

وجوب وضع إستراتیجیات تساهم في تفعیل إجراءات سیاسة اإلقتناء الجدیدة    

  :بالمكتبة الجامعیة المركزیة منها

  ضرورة وضع اإلشتراك في شبكة األنترنیت وذلك بتخصص جزء من المیزانیة

 .مخصصة لإلقتناءال

  إنشاء شبكة محلیة ما بین المكتبات الجامعیة من أجل البحث واإلقتناء وذلك

 .بهدف تطبیق عملیة اإلقتناء والتبادل بین المكتبات

  خلق مؤسسات مالیة والتي تعتبر عامال حاسما في المعامالت اإللكترونیة

 .بحیث تمكن من الدفع وتبادل األموال إلكترونیا

  القوانین المتخصصة والمناسبة التي تحمي العاملین في المكتبةتوفیر. 

 إعادة النظر في نوعیة وجودة التعلیم والتكوین. 
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وع سیاسة االقتناء و التزوید في المكتبات الجامعیة ، بحیث اتت لقد تناولنا دراسة موض

هذه الدراسة الى تسهیل اجراءات االقتناء و التزوید باالستفادة من الوقت و القضاء على 

الذي غالبا ما یكون سبب في الفاء العملیة باكملها ، كما تبین هذه الدراسة  التأخرمشكل 

اهم المتطلبات و التوجهات الجدیدة لسیاسة االقتناء لتمكین من تجسید هذا االجراء 

التقنیات الحدیثة ، وتفادي تكرار النسخ للطلبیات و المساهمة في ترشید  باستخدامالجدید 

المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعى عبد الحمید بن  أنها ، اال و توجیه االقتناءمیزانیة 

، و قد بینت هذه الدراسة غیاب سیاسة االقتناء و التي  اإلجراءاتبادیس تفتقد لهذه 

الوضعیة التي توجد فیها المجموعات فهي التعكس  أسبابتعتبر دون شك من اهم 

 . موعات غیر منظم اهتمامات المجتمع المسفیدین منها ، كما ان نمو المج
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 :01الملحق رقم 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

  كلیة العلوم االجتماعیة

  قسم العلوم اإلنسانیة

  شعبة علم المكتبات والمعلومات

  :دلیل المقابلة

لرسالة التخرج لنیل شهادة الماستر في علم المكتبات والمعلومات في اطار التحضیر 

  نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق الموسومة :تخصص .

  

 

  :تحت إشراف األستاذ                                              :     من إعداد الطالبتین

  حمو فرعون  بلمهل فریدة 

  بلمادي غنیة 

في ایطار إتمام التحضیر لمذكرة التخرج نرجو من سیادتكم المحترمة اإلجابة على األسئلة 

  .المقدمة في استمارة المقابلة ونحیطكم علما أنها ستستخدم في البحث العلمي

  2017/2018سنة الجامعیةال

 سیاسیة اإلقتناء في المكتبة الجامعیة 

   ITAدراسة میدانیة بالمكتبة  المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس 
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 : أسئلة المقابلة

  .المكتبة الجامعیة والطرق التي تعتمد علیها في اإلقتناء : المحور األول

  ما هي الطرق األساسیة المتبعة في عملیة اإلقتناء؟ -1

 هل تعتمد مكتبتكم على مجموعة حدیثة ومتوازنة من مصادر المعلومات؟ -2

المعلومات عن بعد من أجل تلبیة هل تعتمد مكتبتكم على خدمات إسترجاع  -3

 ؟ وما هي فوائد ذلك؟ احتیاجات مستفیدیها

 ؟ هي الوظائف التي تقوم علیها مكتبتكم ما -4

 ؟ هل مجموعة أوعیة المعلومات في مكتبة الجامعیة في مجملها كافیة أم ال -5

 ؟ أذكر األسباب التي لم تجعلها كافیة" ال"في حالة اإلجابة بـ 

  ؟ المعلومات التي ترغب بتوفرها في المكتبة الجامعیةطبیعة مصادر  ما -6

 . اإلقتناء میزانیة المكتبة الجامعیة وسیاسة  : المحور الثاني       

  ؟ هل میزانیة المكتبة كافیة لسیاسة اإلقتناء -1

 ؟ هل للمكتبة سیاسة إقتناء مكتوبة وواضحة -2

 ؟ هي مواد التخطیط وماهي المواد التي تشملها مكتبتكم ما -3

 ؟ تقوم المكتبة بخدمة اإلحاطة الجاریة وتبلیغ المستفدین باإلقتناءات الجدیدة هل -4

 هي القیود التي تؤثر في وضع سیاسة اإلقتناء في مكتبتكم؟ ما -5
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  .واقع التزوید في المكتبة الجامعیة : المحور الثالث

  ؟ ما مدى نجاح سیاسة التزوید في المكتبة الجامعیة -1

وصیل صوتك إلى المسؤولین على التزوید هل تحرص على المشاركة في ت -2

 بمجموعات المكتبة الجامعیة بتوفیر األوعیة التي لم تتوفر؟

 رأیك في تشكیل لجنة للتزوید في المكتبة الجامعیة؟ وتكون أحد أعضائها؟ -3

 هل ترى أن المكتبة تفتح لك أفاقا جدیدة وفرص كبیرة لتثقیف فیما تریده من أوعیة؟ -4

في التزوید بمجموعات في مكتبتكم؟ وهل لدیكم سیاسة لتنمیة ما هي الطرق المتعبة  -5

 المقتنیات؟
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  : الملخص باللغة العربیة

دراسة سیاسة اإلقتناء في المكتبة الجامعیة باعتبارها مكتبة بحث ال هذه تتناول   

من خدماتها عن طریق عملیة  ینوتعلم من واجبها تلبیة اإلحتیاجات الوثائقیة للمستفید

الشق النظري تناولنا فیه المكتبات : بحیث قسمت الدراسة إلى شقین ،اإلقتناء

الجامعیة وخدماتها، بدایة من خدمة اإلقتناء لوضع سیاسة إقتناء واضحة وهادفة 

تراعي فیها كل اإلجراءات المتعلقة باإلقتناءات وكما تطرقنا إلى أهم إجراءات 

تبة الجامعیة تبني مفهوم سیاسة اإلقتناء، مما یستوجب على المك في والتحوالت

سیاسة اإلقتناء متحدیة في ذلك أهم مشكالت التزوید أما فیما یخص الدراسة المیدانیة 

 .Exفقد أجریت بالمكتبة الجامعیة المركزیة الجامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم 

ITAحیث تم إجراء مقابلة مع مسؤول المكتبة ،.  

ة تندرج ضمن السیاق العام للفرضیات العامة جاءت النتائج على شكل نقاط هام   

للدراسة والتي تغني تجسید المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة عبد الحمید ابن بادیس 

 ایضا مستغانم، وهذا التوجه الجدید لسیاسة اإلقتناء وتوظیف متطلباته، مما یعني

  .وجود عدة عقبات تواجه المكتبة في توظیف هذه السیاسة الجدیدة

  : كلمات المفتاحیةال

 .اإلقتناء، سیاسة اإلقتناء، المكتبة الجامعیة، التزوید
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Cette étude porte sur la politique d'acquisition dans la bibliothèque 

universitaire en tant que bibliothèque de recherche et d'apprendre de 

son devoir de répondre aux besoins des bénéficiaires documentaires 

de ses services à travers le processus d'acquisition, de sorte que 

l'étude a été divisée en deux parties: fente la, nous avons traité 

théorique avec les bibliothèques universitaires et services, le début 

du service d'acquisition pour le développement de l'acquisition d'une 

politique claire et déterminée en tenant compte de la toutes les 

procédures relatives Balaguetinaat que nous avons eu affaire avec 

les procédures et les changements de politique les plus importants 

dans l'acquisition, ce qui nécessite l'adoption du concept de la 

politique d'acquisition bibliothèque universitaire au mépris des 

problèmes les plus importants de l'offre en ce qui concerne l'étude 

sur le terrain a été menée de la bibliothèque Université de 

l'Université Abdel Hamid Ben Badis Mostaganem Ex. ITA, où une 

entrevue a été menée avec l'administrateur de la bibliothèque. 
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   Les résultats sont venus sous la forme de points importants 

entrent dans le contexte général des hypothèses générales de 

l'étude, qui chante le mode de réalisation de la Bibliothèque centrale 

universitaire de l'Université d'Abdul Hamid Ibn Badis de Mostaganem, 

cette nouvelle orientation de la politique des exigences en matière 

d'acquisition et de recrutement, ce qui signifie aussi qu'il ya plusieurs 

obstacles auxquels se heurtent la bibliothèque dans le recrutement 

de cette nouvelle politique. 

les mots clés: 

Acquisition, politique d'acquisition, bibliothèque universitaire, 

approvisionnement 
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