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  مقدمة:  

  
ة، وتمولها وتديرها الجامع هالجامعية من أهم المرافق التي تنشئتعتبر المكتبات ا 

ي ف تلعب دورا بارزا في التعليم و البحث العلمي إلى جانب تطوير برامج التكوينفهي 
 ،وذلك من خالل عدة ركائز تقوم عليها هذه األخيرة بمختلف أنواعها تخصصاتها، مجال

 للمجتمع هاخدماتمن االستمرار والتطور في تقديم من الوظائف اإلدارية التي تمكنها 
وكذا  ،الجامعي، باإلضافة إلى توفير التجهيزات الالزمة للمقتنيات على اختالف أشكالها

 مية التي تمكن كافة أطياف المجتمع الجامعي للوصولتوفير بناية تتوافق والمعايير العال
إليها من حيث الموقع والتصميم الهندسي لها، ومن أهم المقومات التي تبنى عليها كذلك، 

ث فهي مطالبة دوما بتوفير البح الخدمات التي تقدمها والمجموعات المكتبية التي توفرها،
لمعلومات اأن المستفيد يسعى دوما إليجاد  اإلفادة من محتويات أرصدتها الوثائقية ال سيماو

من خالل مقتنيات المكتبة، وعملية اقتناء المجموعات  والوثائق التي هو بحاجة إليها
المكتبية داخل المكتبات الجامعية تستند على قواعد ومبادئ أساسية تمكنها من تحسين 

نة، األسس العلمية المقن وترقية مردودها، وذلك من خالل انتهاجها سياسة اقتناء تعتمد على
وتكون دقيقة وهادفة، فضرورة وجود سياسة اقتناء مرنة لتنمية المقتنيات تستلزم تدوينها 
من أجل مساعدة أمناء المكتبات الجامعية ورؤساء مصالح االقتناء، وذلك التباع أساليب 

وذلك  ،اهمعينة في تبليغ المستفيدين من أجل معرفة أهم احتياجاتهم والعمل على تحليل
ة رغباتهم وحاجياتهم المعلوماتي لتحليل في عملية االختيار لمراعاةلالعتماد على نتائج ا

والوثائقية، مع وضع سياسة اختيار تمكن المكتبة الجامعية من تقييم المواد المكتبية المراد 
اختيارها من حيث الشكل والمحتوى وحتى الملكية الفكرية، فعلى أساس ذلك تتم عملية 

راء ب تكون عملية الشاالقتناء باالعتماد على عدة طرق ليتم استالم المجموعات، في األغل
ار العتب لعملية من قبل إدارة الجامعة وهذاهي أهم مصدر لالقتناء لتم تسديد تكاليف ا
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المكتبة الجامعية وحدة إدارية تابعة لها، ليتم تحويل المقتنيات للمكتبة والقيام بالمعالجة 
  تاحتها للمستفيدين.ة وذلك ألجل إالوثائقي

ياسة االقتناء بالمكتبات الجامعية عبارة عن فهذه اإلجراءات التي تتضمنها س
ء ا في إجراءات االقتناإجراءات تقليدية فعلى أساس النقائص والصعوبات التي تواجهه

خاصة بعد ظهور التقنيات الحديثة واتساع مجال استخدامها في مجال المكتبات التقليدية، 
ة تغيرات والتوجه للسياستبين أن المكتبة الجامعية يستوجب عليها التماشي مع هذه الم

الجديدة لالقتناءات، مستفيدة من تقنيات الحاسب اآللي والنظم اآللية خاصة النظم الفرعية 
لالقتناءات التي توفرها هذه األخيرة، واستخدام شبكة اإلنترنت في إجراءات االقتناء، فهذا 

ن مكن أظيفه مما يب عدة متطلبات لتولكتروني والذي يتطلحول خلق مفهوم االقتناء اإلالت
وذلك راجع لعدم استقاللية المكتبة الجامعية وغيرها من المشاكل  ،يشكل عائق لتجسيده

اءات الذي يتضمن تحويل اإلجرفي سياسة االقتناء،  التي تعرقل تجسيد هذا اإلجراء الجديد
مستفيدين ليغ التبق الحديثة في مقدمتها اإلنترنت لالتقليدية إلى اإللكترونية باستخدام الطر

االعتماد على أدوات االختيار اإللكترونية للتمكين من  ةمن ثم، وجمع احتياجاتهم وتحليلها
حصر اإلصدارات العالمية في مجال تخصصات الجامعة، وذلك ألجل القيام بتوفير 
المجموعات بمختلف أشكالها بالطرق اإللكترونية المختلفة من التبادل اإللكترونية أو 

تمام وات إلطر اإلنترنت أو الشراء اإللكتروني الذي يتطلب اتباع عدة خاالشتراكات عب
ه اإلجراءات تطبيق كل هذخدام أدوات الدفع اإللكترونية، فالعملية ليتم دفع المستحقات باست

يستلزم تجاوز مشكالت التوجه الجديد وذلك بتوفير متطلبات تجسيد هذا اإلجراء من 
 التعامالت اإللكترونية في مجال االقتناء، كتبني المكتباتاستخدام للتكنولوجيات الحديثة و

الجامعية مفهوم التجارة اإللكترونية في تنمية المجموعات وذلك باالعتماد على التسويق 
  اإللكتروني مما يعني وجوب وجود نظام الدفع اإللكتروني.

ت من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة إمكانية تجسيد متطلبا
االتجاهات الجديدة لسياسة االقتناء في المكتبات الجامعية: ": تحت عنوانالتوجه الجديد 
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، حيث شملت الدراسة "لعلوم والتكنولوجيا وهران نموذجالجامعة االمكتبة الجامعية المركزية 
  ثالثة فصول:   

ه تحديد كل فيتحت عنوان االقتناء التقليدي في المكتبات الجامعية، تناولنا  :الفصل األول
من ماهية المكتبة الجامعية من حيث المفهوم والنشأة واألسس التي ترتكز عليها، مفهوم 
االقتناء التقليدي وإجراءات سياسة االقتناء التقليدية، وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث 

  كل مبحث بمعدل أربعة مطالب.
، ات التقليدية إلى اإلجراءات الحديثةجراءتحت عنوان سياسة االقتناء من اإل :الفصل الثاني

قد قسم بنفس عدد مباحث الفصل األول، تطرقنا فيه إلى مفهوم االقتناء اإللكتروني وأسباب 
  التحول إلى هذا التوجه الجديد وأهم المشكالت التي تعرقل تجسيده وأهم متطلبات ذلك.

ياسة لس التوجه الجديد واقع تجسيد هذاويعكس الجانب الميداني للدراسة  الفصل الثالث:
وتوظيف متطلباته في المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا  االقتناء

وهران، حيث تطرقنا فيه إلى تحليل بيانات أدوات جمع البيانات، ومن ثم الخروج بنتائج 
  الدراسة ومناقشتها على ضوء الفرضيات.

  
  
  
 



  
  

  
  الفصل التمهيدي:
 إجراءات الدراسة
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  الفصل التمهيدي: إجراءات الدراسة
  أساسيات موضوع الدراسة:– 1

التي تتعلق باستخدام التقنيات الحديثة من هذه الدراسة االتجاهات الجديدة  تعالج
االقتناء مع إبراز أهم األسباب المؤدية نترنت في إجراءات الحواسيب والنظم اآللية وشبكة اإل

لى أهم المشاكل التي تواجه تجسيد هذا األخير، وكحل لتجسيد مفهوم والتطرق إ ،إلى ذلك
  االقتناء اإللكتروني بالمكتبة الجامعية يستوجب توظيف متطلبات ذلك.

  : مشكلة الدراسة:1–1
تفيدين لى تقديم خدماتها للمسإتعتبر المكتبات الجامعية من روافد البحث العلمي، تسعى   

ومن بين الخدمات المكملة لخدمة المعالجة  ،انطالقا من رغباتهم وحاجاتهم المعلوماتية والوثائقية
 التي تعتبر أهم حلقة من حلقات السلسلة الوثائقية، بحيث تتبنى المكتبات، الفنية خدمة االقتناءات

لية جراءات التي تتعلق بعمنجاح وتوجيه كل اإلإة اقتناء مكتوبة وهادفة، من أجل الجامعية سياس
 ائقيها الوثثراء رصيدإعدة امتيازات تمكن المكتبة من إذ أن لهذا األخير  ،التقليدي االقتناء

هناك بعض المشاكل التي تواجه سياسة االقتناء  أن وتقديم خدماتها للمجتمع الجامعي، كما
يان خاصة بعد ظهور التقنيات الجديدة، مما جعل و اليدوية، وتجلت هذه المشاكل للعأ التقليدية

ولى جل تطوير خدماتها وذلك متعلق بالدرجة األأالتوجه نحو الحداثة ضرورة حتمية، من 
نتشار الالحديثة، وبالدرجة الثانية ا امكانيات استخدامه للتكنولوجيإات المستفيدين ويور حاجطبت

اسة يفرض عليها توفير كل متطلبات التوجه للسي فتبني هذا التوجه، الواسع  للمجموعات الرقمية
ة متوازنة وحديثة وحتى متكافئة من ناحية شكل المواد يالجديدة لالقتناءات لبناء مجموعات مكتب

 لى توفير كل التجهيزات سواء المادية والمتمثلة فيإ ضافةلكترونية، باإلو اإلأسواء التقليدية 
ترسانة و المعنوية والمتمثلة في الأنترنت، لية وشبكة اإلاآلاستخدام الحاسوب في االقتناء والنظم 

  .القانونية والتشريعية التي تساعد المكتبات الجامعية في التوجه للسياسة الجديدة
القتناء مفهوم ا برز واتساع مجال استخدام النظم اآللية في المكتبات، نترنتفبظهور اإل 

 مالت اإللكترونية، وتتبع هذه السياسة التي تختلفلكتروني الذي يعتمد في جوهره على التعااإل
والتحول من تحليل ودراسة احتياجات المستفيدين  ة،التقليدي اتجراءفي محتواها عن تلك اإل
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إللكترونية كل من سياسة االختيار ا وتبني ،لذلك لى استخدام التقنيات الحديثةإبالطرق التقليدية 
ناء فالسياسة الجديدة لالقتواالعتماد على نظام الدفع اإللكتروني، لكتروني طرق االقتناء اإلو

كال شألى توفير مختلف إهما يسعيان ن كالأل ،جراءات ال المجموعاتتعنى بالتحول في اإل
 يدالجد تجاهن هناك عقبات تواجهها في تجسيد االأال إبالرغم من ذلك ، المجموعات المكتبية

التي  هم التحدياتأصين المؤهلين في المكتبات الجامعية من فغياب المخت ،لتنمية المقتنيات
باإلضافة إلى عدة تحديات أخرى تجعل المكتبة الجامعية تفكر في إيجاد حلول تمكنها  ،اتواجهه

ور كل لكترونية تكمل وتطإليصبح هذا التوجه حلقة  من السير على رواق التكنولوجيا الحديثة،
  حلقات السلسلة الوثائقية.

  تساؤالت الدراسة: :2– 1 
  التساؤل العام:
متطلبات التوجهات الجديدة -وهران–المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا هل توظف 

  لسياسة االقتناء؟
  التساؤالت الفرعية:

  ماهي أسباب التوجه الجديد لسياسة االقتناء؟ _    
  الحديثة في االقتناء؟هل المكتبة مؤهلة للتوجه نحو استخدام التقنيات _     

 جسيد هذا التوجه الجديد إلجراءاتماهي اإلجراءات التي يمكن القيام بها للتمكن من ت_ 
  االقتناء؟

  ؟ماهي أهم المشكالت التي تواجه المكتبة الجامعية في تجسيد هذه السياسة_  
  :فرضيات الدراسة: 3–1

مسك يتوصل إليه الباحث ويتعبارة عن تخمين أو استنتاج ذكي «تعرف الفرضية بأنها: 
، فوضع الفرضيات بشكل 1»به بشكل مؤقت، فهي أشبه برأي الباحث المبدئي في حل المشكلة

                                                             

العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية: أسسه، أساليبه، مفاهيمه، أدواته. عمان:  البحثعامر. ي، _ قنديلج1
  67ص. ،2008دار المسيرة للنشر، 
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دقيق يمكن من الوصول إلى نتائج موضوعية وهادفة، وعليه قمنا بوضع جملة من الفرضيات 
  تمثلت في الفرضية العامة وأربع فرضيات فرعية.

  الفرضية العامة:
المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران على سياسة االقتناء الجديدة في تعتمد -

  تنمية مجموعاتها وتوظف متطلبات ذلك.
  الفرضيات الفرعية:

ية المكتبة الجامع تجعلإن العامل التكنولوجي، المالي والبشري من بين الدوافع التي _ 
  ؛إلى السياسة الجديدة لالقتناءات تتوجه
تجه علها تلها المؤهالت التي تج-وهران–مكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا ال_ 

  ؛إلى هذا التوجه الجديد
القتناء ا لكترونية تجعلها تجسد كل إجراءاتإن تطبيق المكتبة المركزية للتعامالت اإل_ 

  ؛لكترونياإل
هناك بعض المشاكل تحول دون توظيف المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا _ 

 متطلبات التوجهات الجديدة لسياسة االقتناء.  -وهران–

  : أهمية الدراسة:4 – 1
تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع المتناول في حد ذاته أال وهو التوجهات 

لدراسة أخرى تعتبر االجامعية هذا من ناحية، أما من ناحية تبات الجديدة في سياسة االقتناء بالمك
إضافة بسيطة إلى األدب الرمادي في مجال علم المكتبات والمعلومات، إذ يمكن حصر أهمية 

  هذه الدراسة في النقاط التالية:
  عية؛ياسة االقتناء بالمكتبة الجامتسليط الضوء على أهم التقنيات الحديثة التي طالت س _
إبراز المشاكل التي من الممكن أن تعرقل تبني المكتبات الجامعية للتوجهات الجديدة  _

لسياسة االقتناء، والخروج بأهم االقتراحات والحلول لتجسيد التعامالت اإللكترونية في عمليات 
  االقتناء.
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  : أهداف الدراسة:5 – 1
حقيقها، وتهدف هذه إن تبني أي موضوع للدراسة يعني وجود أهداف تسعى الدراسة لت

الدراسة إلى خدمة مجال البحث العلمي بصفة عامة ومجال علم المكتبات والمعلومات بصفة 
  خاصة، ومن بين األهداف التي سنحاول الوصول إليها من خالل معالجتنا للموضوع ما يلي:

ى لوالكشف عن مدى توجهها إالتعرف على واقع سياسة االقتناء بالمكتبات الجامعية _ 
  ؛يات الحديثة في إجراءات االقتناءاستخدام التقن

ة د التوجه الجديد لسياسالتعرف على المتطلبات التي تؤهل المكتبة الجامعية لتجسي_ 
  ؛االقتناء
  ؛يةة االقتناء في المكتبات الجامعإبراز دور التقنيات الحديثة في تغيير إجراءات سياس_ 
  ؛لسياسة االقتناء بالتوجه الجديد عرض اإلجراءات المتعلقة_ 
التعرف على المشكالت أو العوائق التي تواجهها المكتبة الجامعية، والتي تمنعها _ 

لى تساعد عوطرح مقترحات من االستفادة من خدمات التقنيات الجديدة في سياسة االقتناء، 
 تذليل الصعوبات.

  : الدراسات السابقة:6 –1
المكتبات الجامعية ب"أنظمة تسيير وحدات التزويد واالقتناء : تحت عنوان غوار عفيف دراسة .1

عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستر في علم المكتبات ، معسكر نموذجا"–مستغانم–وهران
، تهدف لإلجابة على 2007/2008والعلوم الوثائقية على مستوى جامعة وهران نوقشت سنة 

المقاربات النظرية وحدات االقتناء والجرد في ظل توفر التساؤل الرئيسي والمتمثل في: هل توحد 
عوامل التطبيق؟ وفي صدد هذا الطرح اختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن للدراسة، 

ت وعينة تتمثل في مقابال ، المالحظة بشتى أنواعها :على أدوات البحث منهاباإلضافة إلى اعتماده 
صة والمسؤولين عن المكتبة وتمثلت في ثمانية مقابالت للمكتبات موحدة مع رؤساء المصالح المخت

الجامعية المذكورة سابقا، تمحورت الدراسة في أهم التحوالت التي تحدث في الهياكل الجامعية 
وذلك مما يستلزم توفير معطيات مادية  ،من أجل التقارب بين األداء الوثائقي والضبط اإلداري
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لقرار ا ا كانت سياسة تنمية المقتنيات قضية جدلية يتطلب صياغتهافلطالم ،حصائية وتشريعيةوإ
ا مهم أو ،طار عام لتنظيم وتسيير وحدات وأنظمة التزويد واالقتناءالمدروس والمقنن إليجاد إ

  الدراسة: توصلت إليه
لنظم االمعروفة في المؤسسات الوثائقية، ف وجود االعتماد على األنظمة والقياسات النظرية

التي تسير بها وحدات االقتناء بالمكتبات الجامعية الجزائرية، ظرية هدفها تصحيح النظرة العامة الن
ونية القاناقتناء واشتراك، والمرجعيات  ،جرد ،تسجيل ،من خالل توحيد كل العمليات من اختيار

ة إلى سوخلصت الدرا المتعلقة بتسيير هذه المصالح، وكل اإلجراءات الفنية ،التي تمس االقتناء
   .هياكلالأنه ال يوجد توحيد بين المكتبات الجامعية إال في البناية و

"النظم اآللية في المؤسسات الوثائقية: دراسة تقييمية للمكتبة تحت عنوان:  كادي زين الديندراسة  .2
عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستر في علم المكتبات  ،وهران" CRASCالجامعية ومكتبة 

، تتمحور هذه الدراسة 2006/2007قشت سنة ووالعلوم الوثائقية على مستوى جامعة وهران ن
حول نظم المكتبات التي أصبحت من الضروريات الحتمية التي يستوجب المكتبات مواكبتها، 
والولوج إلى عالم المجموعات الرقمية والنشر اإللكتروني والحواسيب، وفي صدد ذلك تم االعتماد 

عشوائية باستعمال أداتي جمع البيانات لفئتين مختلفتين، المقابلة مع مسؤولي المكتبات  على عينة
محورا، االستبيان موجه  15سؤال محصورة في  189عن ما يخص أتمتة المكتبات وتمثلت في 

استمارة  87لكل مستفيدي كل مكتبة، وتم استرجاع حوالي  50استمارة  100لفئة القراء تم توزيع 
  خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:  فقط، حيث

ضرورة العمل بالنظم األلية في يؤكدون على من المستفيدين  %57.47أوضحت الدراسة أن 
ك لنقص " وذلمكتبةو" "SYNGEB"المكتبات، وأن هناك صعوبات في استخدام كال النظامين 

معايير ن الإلى أمن المستفيدين ال يعرفون استخدامه، والتقييم خلص  %37.5التدريب، فهناك نسبة 
"، أما المعايير Alfatranأن نظام "مكتبة" حكر للمؤسسة المنتجة " خلصت إلى العامة في النظامين

خر، فلهما نفس الوظائف تقريبا فكالهما يوفر خدمة االقتصادية أن نظام السنجاب مكلف عن اآل
كل األنظمة الفرعية بالنظامين، فالنظام الفرعي لالقتناءات لكالهما يتوفر على الكلمات المفتاحية ل

جميع الملفات مع إمكانية تعديلها باإلضافة إلى النظم الفرعية األخرى، يوجد غياب تام لنظام 
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لعمل به، فكالهما الدوريات في برنامج "السنجاب" أما في نظام "مكتبة" مستقل ولكن لم يتم ا
احتوائهما لنظام فرعي لإلحاطة الجارية، ونظام خاص باألمور المالية واإلدارية عدم  يشتركان في

  للمؤسسة، فكالهما محليا الصنع يحترمان المعايير الدولية لتصميم النظم. 
 LES acquisitions dans le contexte تحت عنوان francois cavalier دراسة _ 3

électronique ، هي عبارة عن مقال منشور في موقع المكتبة الوطنية الفرنسية نشر في ديسمبر
لكتروني بحيث ركز على التعامل بالوثائق فيه إلى االقتناءات في السياق اإل، يتطرق 2005

كترونية، لى مكتبات مؤسسات التعليم العالي أن تقوم بتوفير المجموعات اإلااللكترونية أي يجب عل
كتروني لها في الزيادة في الضرائب على اإلجراء اإلهم التحديات التي تتمثل أغلبإلى أ تطرقكما 

ى تحدي اإلنترنت كما تطرق إل ،%5.5بخالف الشكل التقليدية بنسبة ال تتجاوز  %19.6بنسبة 
نية يتطلب لكتروكتبات، فاتساع انتشار الوثائق اإلن تصبح الشبكة تحل محل المالذي من الممكن أ

كترونية للمقال إلى أن توفير المعلومات اإلوخلص ا ،ع في الشبكة بالنسبة للمكتباتإعادة تموض
 كذا االتحاد بين المكتبات األوروبية لتأمين الضغوطاتر تحدي لمكتبات التعليم العالي، يمثل أكب

االقتصادية من مجموعات النشر الكبرى، مما يستوجب كذلك التغيير في طريقة الدفع من التقليدي 
  ى اإللكتروني.إل

 ودراسة "غوار عفيف"فدراسة كل من  ،العالقة بين الدراسات السابقة وموضوع الدراسة
تناول ف "كادي زين الدين"تناولت موضوع االقتناء بطريقة مباشرة أما دراسة  "فرانسوا كافالي"

 النظم األلية في المكتبات الجامعية وتطرق إلى النظم الفرعية لالقتناءات.

  جراءات الدراسة الميدانية:: إ2
  : منهج الدراسة:1 – 2

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الميداني الذي يعد أنسب منهج لهذه الدراسة، بحيث اعتمدنا 
فيه على المالحظة غير المشاركة من خالل فترة التربص التي قمنا بها في المكتبة الجامعية 

ذلك  ،ن، باإلضافة إلى المقابلة مع مسؤولة المكتبةالمركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهرا
الذي يستلزم جمع المعلومات من ميدان الدراسة، فموضوع و متناوللموضوع الاراجع لطبيعة 

وفيما يخص التوجهات الجديدة  ،االقتناءات ال يمكن أن يدرس بعيد عن الميدان ألنه ممارسة عملية
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دها بالمكتبة أو عدمه، انطالقا من ظروف العمل بالمكتبة والسياسة يلسياسة االقتناء يتم تأكيد تجس
  التي تنتهجها هذه األخيرة. 

  : أساليب جمع البيانات:2 –2
  : المقابلة:1 – 2 – 2

هي عملية تتم بين الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص، تطرح من خاللها «
، فهناك ثالثة أنواع من المقابلة، 1»أسئلة، ويتم تسجيل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة

المقابلة المقننة أو المحددة تكون فيها األسئلة مغلقة، المقابلة المغلقة المفتوحة، ولقد استخدمنا 
سؤال  25حول النوع الثالث وهو المقابلة المفتوحة وتكون اإلجابات مفتوحة، التي تمحورت 

  .2016أبريل  13 بتاريخ:مكتبة وذلك ع مديرة العلى خمسة محاور، حيث تم إجرائها ممقسم 
 : المالحظة:2 – 2–2

توجيه الحواس واالنتباه إلى ظاهرة أو مجموعة من الظواهر رغبة في «تعرف بأنها: 
الكشف عن صفاتها أو خصائصها بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة 

، واعتمدنا في دراستنا على المالحظة غير المشاركة التي يكون فيها الباحث 2»أو الظواهر
يمارس في ميدان الدراسة والذي له عبارة عن مراقب عن كثب دون االشتراك في أي نشاط 

، من خالل تسجيل المالحظات اعتمادا على النظر ومتابعة موقف معين دون عالقة بالموضوع
  مشاركة فعلية فيه.

  : حدود الدراسة الميدانية:3 – 2 – 2
  : الحدود األكاديمية:1 – 3 – 2 –2

فيما يتعلق بالمجال المكاني للدراسة الحالية فيتمثل في المكتبة الجامعية المركزية         
  .2لجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" وهران 

  

                                                             

  96ص. ، 2009. عمان: دار المسيرة للنشر، 2_ الضامن، منذر. أساسيات البحث العلمي. ط.1

 ديوان: الجزائر. منقحة 4.ط. البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناهج محمود. الذنيبات، محمد عمار، بوحوش، _2
  82ص.  ،2007 الجامعية، المطبوعات
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  : الحدود الموضوعية:2 – 3 – 2 –2
إن مجال الدراسة الموضوعي يتمثل في التوجه الجديد إلجراءات االقتناء، وأهم أسباب 
التوجهات والمتطلبات أو المؤهالت التي يستوجب على المكتبة الجامعية توفيرها لتجسيد هذا 

جراء الجديد في سياسة اقتناء، باإلضافة للتطرق إلى أهم المشاكل التي من الممكن أن اإل
  وظيف أو تجسيد مفهوم االقتناء اإللكتروني.تواجهها في ت

  : الحدود البشرية:3 – 3 – 2 – 2

وهي  ،يشمل المجال البشري لدراستنا على المسؤول الرئيسي عن عملية االقتناء
مصلحة التابع ل الجرد فرعبها  مهام قسم االقتناء بالمكتبة مخولغلب مديرة المكتبة ألن أ

ن نقوم بمقابلة مع المسؤولة األولى للمكتبة، ألنها على أعليه ارتئينا ، والمعالجة الوثائقية
  عالقة مباشرة بموضوع الدراسة.

  : الحدود الزمانية:4 – 3 – 2 –2
لقد استغرقنا في دراستنا الميدانية تقريبا مدة شهرين، وذلك انطالقا من بداية شهر 

ع مسؤولة المكتبة "عمور فاطمة" وذلك حيث قمنا بإجراء مقابلة مبريل، فيفري إلى نهاية شهر أ
  .2016أبريل  13 بتاريخ:

  : ضبط المصطلحات والمفاهيم:3 –2
 ة المختلفة والمناسبة للمكتبة من خالل عدة طرق تتمثليهو عملية توفير المواد المكتب االقتناء:

رق طبه في الدراسة توفير المقتنيات بال ، االشتراكات، ونقصد1في الشراء، اإلهداء، التبادل
وباإلضافة إلى ذلك طريقة إيداع الرسائل الجامعية، وذلك انطالقا من سياسة تتبناها  ،المذكور

  المكتبة تعرف بسياسة االقتناء. 
نقصد بالمفهوم في هذه الدراسة سياسة تنمية المقتنيات العتباره المفهوم األكثر  سياسة االقتناء:

اتساعا والمعبر عن كل األنشطة، فهو عبارة عن مخطط يكون مكتوب وواضح تضعه المكتبة 
الجامعية من أجل تنمية مقتنياتها المكتبية، وذلك من خالل التنسيق بين كافة العمليات 

                                                             

، 2010 ،نجليزي. عمان: كنوز المعرفةإ-الصرايرة، خالد عبده. الكافي: في مفاهيم علم المكتبات والمعلومات. عربي_ 1
  62ص. 
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ها هذه السياسة من تبليغ المستفيدين بعملية االقتناء، توفير سبل لجمع واإلجراءات التي تحتوي
وتحليل احتياجات المستفيدين، وضع سياسة اختيار مبنية على جوانب تقييمية للمجموعات 
المراد اختيارها، القيام بكل العمليات التي تتعلق باالقتناء أو توفير المواد المكتبية، وضع آليات 

ية للمواد المستلمة، وكل ذلك ألجل الوصول للهدف األساسي وهو إتاحة للمعالجة الوثائق
  المقتنيات للمستفيدين عبر عدة طرق توفرها المكتبة.

هو مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها المكتبة في السياق  االقتناء اإللكتروني:
 نية في كل من تبليغاإللكتروني، انطالقا من سياسة تتضمن استخدام األساليب اإللكترو

ذا الشراء كلكترونية، واالعتماد على أدوات االختيار اإلالمستفيدين وجمع وتحليل احتياجاتهم، 
، ئل الجامعية بالشكل اإللكترونيأو التبادل، أو االشتراك عبر شبكة اإلنترنت، أو إيداع الرسا

لمقتنيات اإلنترنت في توفير الية لالقتناء وشبكة ام التقنيات الحديثة من النظم اآلذلك باستخد
  المكتبية بمختلف أشكالها.

هي تلك المكتبات التي يتم إنشائها وتمويلها وإدارتها من قبل الجامعة، وذلك  المكتبة الجامعية:
نقصد بها في هذه الدراسة  1لتقديم المعلومات والخدمات المكتبية المختلفة للمجتمع الجامعي،

لتي تسعى لتحقيق أهداف الجامعة ولتكملة وظائف المكتبات التابعة المكتبة الجامعية المركزية ا
  للكليات والمعاهد واألقسام بذات الجامعة. 

  
 

                                                             

   237. مرجع سابق. ص. الصرايرة، خالد عبده_ 1
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  : االقتناء التقليدي في المكتبات الجامعية.الفصل األول
  تمهيد:

المكتبات الجامعية على وجه حدى أهم الخدمات التي تقدمها إ بين اءات مننتقتعتبر اال
هداف الجامعة، معتمدة في ذلك ا إلى تحقيق أهدافها التي توازي أالخصوص، تسعى من خالله

على سياسة تنمية المقتنيات للحد من بعض نقاط القصور في الرصيد، فاالقتناء التقليدي ال 
، الحديثةالتكنولوجية  اتجراء الخالي من التقنيذلك اإل لك االقتناء العشوائي بالعكس فهويعني ذ

ن تكون من خالل عدة طرق، وألجل أ قليديةفهو يساهم في بناء المجموعات المكتبية بطريقة ت
انطالقا من عملية تبليغ  ،عملية االقتناء هادفة وناجحة يجب اتباع خطوات مدروسة ومقننة

ئة المعينة من رواد تاحة المقتنيات لهذه الفإعالم المستفيدين من المكتبات الجامعية حتى إو
دراسة المكتبة الجامعية، وعليه تناولنا في هذا الفصل أربعة مباحث، المبحث األول عالجنا فيه 

نا فيه هم ركائزها، المبحث الثاني تناولأنواع وجامعية من حيث التعريف واألعن المكتبات ال
ث الثالث تحدثنا فيه عن جراء روتيني في المكتبات الجامعية، المبحإقتناء عملية تقليدية واال

هم الخطوات إلى أنا فيه أشر، والمبحث الرابع من حيث التعريف والوظائف ناءاتقتاالسياسة 
  ستفيدين.للم الواجب اتباعها إلتاحة المقتنيات
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  المكتبات الجامعية. ول:لمبحث األا
ظهورها بوجود تعتبر المكتبات الجامعية من بين أقدم أنواع المكتبات، ارتبط 

مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات األكاديمية، وذلك ألجل تحقيق أهداف المؤسسة التي 
، حيث عملت الجامعة على خلق عدة وحدات في كل وحدة نظامية داخل نطاق تنشئها وتمولها

عليم الجامعة كالكليات واألقسام، وذلك ألهمية هذه الوحدة اإلدارية في تحقيق مبتغى مؤسسة الت
الجامعة إال من خالل عدة ركائز  أهداف تستمر وتنجح في تحقيق أن وال يمكن للمكتبة العالي،

  مكانيات تساهم في القيام بأداء المهام المكتبية على أحسن وجه.إتمكن من وجود إدارة ناجحة و
  :التعريف والنشأة: _ المكتبة الجامعية1_1
  :_ تعريف المكتبة الجامعية1_1_1

تطور الدولة مرهون بمستوى التعليم الجامعي، وهذا األخير له صلة وثيقة ن قياس إ
بصالحيات وأداء مكتباتها، وعليه الجامعة هي مزيج ثالثي من األساتذة والطلبة والعنصر 

نوع مميز من المكتبات األكاديمية تنشئها الجامعة « إذ أنها: الفعال الذي يتمثل في المكتبة،
  1.»ا لتحقيق األهداف التي توافق أهداف الجامعةوتمولها وتقوم بإدارته

 ،ؤقتينمدرسيين (أساتذة ممعين من  عتختص المكتبات الجامعية في خدمتها لمجتم
خدمة المناهج التعليمية  ىباحثين، تهدف إلمتوقعين) و، طلبة (مستهدفين ،داريينإ، دائمين)

تتميز بالحداثة، حتى تساعد ومتوازنة للجامعة، وذلك بامتالكها مجموعات مكتبية شاملة 
وبة، من خالل لالطالب في دراساتهم العليا والباحثين على الوصول إلى المعلومات المط

وحدة إدارية  عن عبارةأو ، تابع للجامعة تيفالمكتبة هي مرفق معلوما ،2دها الوثائقييرص
والقيام بتنظيمها وتجهيزها  ،تاحة وتوفير مصادر المعلوماتإالجامعي بغية  اتنشئها في نظامه

  3مع المستفيدين من المجتمع المحلي.لتسهيل تقديم خدماتها لمجت

                                                             

167. ص ،2006المشرق الثقافي،  ، عبد الحميد. المرجع في علم المكتبات. عمان: دار أسامة للنشر، دارفادي -1  
93. ص ،2002الشامي، فاطمة قدورة. المكتبات والمعلومات والتوثيق. بيروت: النهضة العربية،  -2  
دارة ندرة، إمبروك إبراهيم. إدارة المكتبات الجامعية: في ضوء اتجاهات االدارة المعاصرة، الجودة الشاملة، اله ،السعيد -3

  41. ص ،2012ترونية. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب، لكالمعرفة، اإلدارة اإل



الجامعیة الفصل األول                                   االقتناء التقلیدي في المكتبات  
 

 28 

ال يتجزأ من النظام الجامعي،  هي جزء جامعيةلسبق نستنتج أن المكتبة ا الل ماخمن   
لة التي يبثها األستاذ ل الرسايجامعة، وتسهلأداء الرسالة العلمية والتعليمية لب كونها منوطة

  .حوثالبودراسات لاتي تعرقل لزالة العقبات اإللطالب، و
  :الجزائر_نشأة المكتبات الجامعية ب2_1_1

يا ان التعليم كان متمركز بالكتاتيب والزوأللم تعرف الجزائر هذا النوع من المكتبات   
مر  أما ظهور المكتبات الجامعيةو ،مكتبات تقوم مقام المكتبات العامة التي كانت بها والمساجد

  بمرحلتين:
  _المرحلة االستعمارية: 

 تاريخ المرسوم الصادر في رولى للتعليم الجامعي كان منذ صدون النواة األإ
بتاريخ  صدر بعد ذلك قانونثم  ،تأسيس مدرسة الطب بالعاصمةالمتضمن  1857_08_04
والعلوم الطبية والصيدلة لخدمة  واألدبنشاء مدارس تحضيرية للحقوق إل 1879_12_20

ولقد  ،1909_12_30المعمرين، جمعت بجامعة واحدة بموجب قانون تأسيس جامعة الجزائر 
قامت  1962_06_07، ولكن في م1880لحاق مكتبة الطب مع المدارس الجديدة سنة إتم 

عة، مما تسبب ى المركزي للجامالمنظمة السرية العسكرية بتفجير مبني المكتبة الجامعية والمبن
  1لى فرنسا.إرصدتها وما تبقى تم تحويله أتالف إفي 
  ستقالل:مرحلة اال_

عطت أفي هذه المرحلة انشغلت الدولة بإنشاء المرافق العامة وخاصة الجامعات و
نشاء مراكز جامعية تابعة إوالمكتبة الجامعية خاصة، وقد تم لقطاع المكتبات ككل  هتماماال

مع نهاية الثمانينات لقد تم افتتاح المكتبة  ،قسنطينة وغيرها ،وهرانلجامعة الجزائر مثال 
  .م1978لى المبنى الحالي إوتم تحويلها  م،1966زية وهران سنة المرك

                                                             

 المركزية جامعيةال بالمكتبة ميدانية دراسة: افتراضية اإللكترو البيئة داخل الجامعية المكتبات. بولوداني بوشارب لزهر،_ 1 
  44 .ص، 2006 ،منتوري جامعة قسنطينة: .المكتبات علم في ماجيستر رسالة. -سطيف-عباس فرحات لجامعة
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دراج إء إطارات الدولة، ساهم ذلك في بنالدراك المسؤولين لهذا النوع من المكتبات فإ  
ول كأ 2006_03_06 قسنطينة لجامعة الرقميةتبة منها المك ،عمال المكتباتأالتكنولوجيا في 
  1تجربة بالجزائر.

  :_ أنواع المكتبات الجامعية2_1
تقسيمها، فمنهم من ينظر لقد تعددت أنواع المكتبات الجامعية واختلف الدارسون في   

ن نبرز أن مكتبات المخابر مكتبات يمكن ربطها بمكتبات األقسام والمعاهد، وعليه ارتأينا أإلى 
  أنواع منها: أربعة

  :المكتبات المركزية _1_2_1
لرئيسية، فهي تخدم كل مجتمعات التقسيمات اعرف المكتبات المركزية بالمكتبة ت 

تهتم بكل التخصصات والمناهج التدريسية وبكل المستويات التعليمية في  البيداغوجية بالجامعة،
على جميع أنواع المكتبات شراف المكتبة المركزية تتولى مهمة اإل النظام الجامعي، فنجد

كما تتكفل األقسام وغيرها، والمعاهد  ،عية التابعة للجامعة من الكلياتالمتوفرة في األنظمة الفر
تساعد  فهيبتأطير وتوظيف المكتبيين والعمل على توزيعهم على المكتبات التي تشرف عليها، 

مكتبة التابعة لها، تقوم ال في اقتراح الحلول ووضع النظم والعالقات بين الوحدات اإلدارية
  2المحاضرات.و المعارض، الملتقيات، المركزية بتنظيم النشاطات

هو الواجهة الرئيسية  يمكن اعتبار هذا النوع من المكتبات الجامعية من خالل ذلك 
ها السمعة الطيبة حتما لها، فتطور الجامعة وارتقاءها في البحوث والدراسات العلمية واكتساب

  لى تطور مهام وخدمات المكتبة المركزية.إذلك راجع 
  :مكتبات الكليات _2_2_1

وذلك  ،لى الكليات التي تشرف على تسييرها وتمويلهايتبع هذا النوع من المكتبات إ 
لتخفيف الضغط عن المكتبة األم، حيث تعمل على توفير المقتنيات المكتبية األكثر تخصصا 
وتشعبا وهذا حسب التخصصات المتوفرة بالكلية والمستويات والدرجات العلمية التي تمنحها 

                                                             

45، 44 . ص.مرجع سابقلزهر، بوشارب بولوداني. _ 1  
64، ص. 2010ة: دار العلوم للنشر، _ قطر، محمود. اإلدارة االستراتيجية للمكتبات الجامعية. القاهر2  
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هداف المكتبة المركزية ، هدفها هو تكملة ألى مجتمع الكليةإهذه األخيرة، فهي توجه خدمتها 
ن تشرف على مكتبات األقسام في حالة المستفيدين، وباستطاعتها أ تي تخدم مجتمعها منال

  1وجودها.
  :مكتبات األقسام _3_2_1

جل خدمة مجتمع المستفيدين التابعين للقسم، وتقوم بتوفير ظهرت هذه المكتبات من أ 
مكتبة  لىخفيف الضغط عتا لصأنشئت خصي مقتنياتها وفق التخصصات المتوفرة في القسم،

باالشتراك مع المكتبة المركزية، فظهورها كان مع تشعب وتفرع  الكلية التي تشرف عليها
عدد الكبير من الطلبة في مختلف التخصصات والمستويات لالتخصصات باألقسام وذلك راجع ل

  2في كل تخصص.
  :مكتبات المعاهد_4_2_1

الطلبة واألساتذة وغيرهم، تخدم مجتمعه من  لمعهداتنشأ هذه المكتبات داخل بيئة  
تشرف عليها إدارة المعهد  ،تسهر على تطوير المناهج التعليمية والرقي بالبحث العلمي

  والمكتبة المركزية.
  :مكتبات المدارس العليا_5_2_1

مدرسة العليا التي تقوم بالتكوين تعتبر من بين المكتبات الجامعية لتواجدها بال 
التي تكون في غالبية األحيان تابعة لوزارة جنس تخصصاتها مما يجعل وثائقها من  ،الجامعي

خدماتها عن موعاتها ووهي مكتبات ال تقل أهمية من حيث مج ،التعليم العالي والبحث العلمي
  3اع األخرى من المكتبات الجامعية.األنو
  :_ مقومات المكتبات الجامعية3_1
  :_ اإلدارة1_3_1

اإلدارة في المكتبات الجامعية نشاط جماعي لألفراد يشق طريقه بواسطة تعتبر  
  العناصر التالية:

                                                             

38ص.  ،2012_ عليان، ربحي مصطفى. المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات. عمان: دار صفاء للنشر، 1  
43مبروك إبراهيم. مرجع سابق. ص._السعيد، 2  
47_ لزهر، بوشارب بولوداني. مرجع سابق. ص3  
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 :_ التخطيط1_1_3_1
بدأ من ي ،أول وظيفة تقوم بها المكتبة لضمان استمراريتها ونجاحهايعد التخطيط  

كما وتشكيل الهيكل اإلداري للمكتبة، مرحلة تأسيسها في اختيار المرافق والبناية ونمط خدماتها 
حديد األنشطة وحصر يد والقريب، وتهداف المكتبة على المستوى البعأالتخطيط بتحقيق يعنى 

  1لى رسم برامج العمل المكتبي.إباإلضافة الموارد المتاحة 
 :م_ التنظي2_1_3_1

برتبها، فهو الكيفية هو نشاط يحدد الواجبات والسلطات الالزمة وتحديد المناصب  
كما يعنى ببناء الهياكل الداخلية ، ئة الجهود لتسيير تحقيق األهدافالتي بمقتضاها يتم تعب

لى تقسيم العمل إذ يسعى إ، والمسؤولياتللمكتبة فبناء الهيكل التنظيمي يضمن تحديد األنشطة 
ة الفعالية في األداء مما يساهم في تنمي ،والتنسيق بين األنشطة لتحقيق االستقرار والتفاعل

  2وتسهيل عمليات القيادة التي يتوالها مدير المكتبة.
  :_ التوجيه3_1_3_1

مارس مسؤولياتهم على م جلتبيين ألرشادات التي يحتاجها المكيقصد به توفير اإل 
حسن وجه، ويتمحور التوجيه على ثالثة عناصر من قيادة المكتبة وإيجاد الترابط بين أ

تخاذ القرارات مثال في حالة وجود عدم التنسيق تصدر اتها، والتنسيق بينها للتمكين من وحدا
  عمالها.أات من اإلدارة لتوجيه نشاطاتها وتعليم
  :_ التنسيق4_1_3_1

نسجام بين جميع الوحدات اإلدارية والمصالح في نظام المكتبة، هو تحقيق الوحدة واال 
حدة االقتناء ووحدة و وأالتنسيق بين إدارة المكتبة وقسم في حالة القيام بعملية االقتناء يجب 

  3يصالها للمستفيدين.إجل تسهيل توفير المجموعات وأالمعالجة من 
  

                                                             

: مانع. المدرسية العامة، المتخصصة، الوطنية، الجامعية،: النوعية المكتبات. الزم مجبل المالكي، عودة، محمد عليوي،_ 1
42ص.  ،2006 للنشر، الوراق مؤسسة  

76–74_ السعيد، مبروك إبراهيم. مرجع سابق. ص. 2  
113، ص. 2010_ غرارمي، وهيبة. اإلدارة الحديثة للمكتبات. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 3  
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  :_ الرقابة5_1_3_1
المكتبة ومقارنة نتائج التقييم باألهداف الموضوعة ألجل جراء تقييم شامل لعمل إهي  

، فالرقابة هي نشاط تحفيزي وتصويبي فمن خالل هذا األخير يمكن تقويم وتحسين عمل المكتبة
ألعمال باستمرار وتحديد تحديد نقاط القوة والضعف ومحاولة عالج الخلل ومتابعة تنفيذ ا

  1.لتحديد المسار وتصويبه نحرافاتأسباب اال
  والرقابة في المكتبات نوعين:

سلطات يشرف  وأرقابة الأجهزة  تتم داخل المكتبة باستخدام :و الذاتيةأ_الرقابة الداخلية 
  مين المكتبة.أعليها 

ن المكتبة تخضع للرقابة من السلطات التشريعية والتنفيذية أ: بمعنى _الرقابة الخارجية
  2والقضائية للدولة.

  :_ الميزانية6_1_3_1
تعتبر الميزانية القلب النابض للمكتبة الجامعية فال يمكن بدونها القيام بأي نشاط مكتبي  

فالجامعات الجزائرية تقدم بند الميزانية للمكتبة  ،أو توفير التجهيزات والمجموعات المكتبية
ذا إوعليه  ،ما أجور الموظفين وغيرها تهتم بها إدارة الجامعةأ ،يخص عملية االقتناء فقط

لى إس على عمليات االقتناء مما يؤدي نه يعتمد باألساأل ،الميزانية يتوقف نشاط المكتبةبت غا
  العجز عن تحقيق األهداف المسطرة.

  :_ العاملون7_1_3_1
صنافهم وباألخص أصحاب أالجامعية موظفون بمختلف رتبهم و تتطلب المكتبة 

مما يسهل القيام باألعمال اإلدارية والتقنية والعمليات الوثائقية  ،الشهادات في علم المكتبات
  الفنية.

  
  
  

                                                             

92_ السعيد، مبروك إبراهيم. نفس المرجع. ص. 1  
  46_ عليوي، محمد عودة. مرجع سابق. ص. 2
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  :توالتجهيزا _البناية2_3_1
ل الوصول في في موقع سه ،تتوافق والمعايير العالميةن تكون بناية المكتبة أيجب  

كما  ،رتفاع منسوب المياهاون الموقع مالئم من حيث التربة ون يكأ ،وسط الحرم الجامعي
تحمل تسمية المكتبة عند المدخل  ،ن تكون البناية مستقلة وذلك لالستخدام الحصريأيجب 

عند التصميم خصائي المكتبة عند اختيار الموقع وحتى أمما يتوجب كذلك استشارة  ،الرئيسي
بحيث يتم توزيع المساحات حسب  ،المخازن ومناطق المعارض، نارةاإل، وما يتعلق بالتهوية

لى إبة ويقسم مبنى المكتبة الجامعية حجم المقتنيات وعدد الموظفين والمستفيدين من المكت
  مساحات:

نشطة األ، الخدمات، الموظفين، فظ المجموعاتتشمل أماكن ححيث المساحة التشغيلية: -
  المستفيدين.أماكن و

الفضاءات بالمكتبة الساللم المصاعد الممرات مساحة _المساحة التداولية: توفر الوصول لكل 
  الحركة.

  واألعمدة وغيرها. جدراننشائية كاللعناصر اإلنشائية: وتشمل على ا_المساحة اإل
  1تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والتدفئة والغاز وغيرها. يالت :_المساحة التشغيلية

  :ألقسام الوجب توفيرها في البنايةا
تكون بالقرب من قسم االقتناء والصيانة  التي العمليات الفنية: تتمثل في قاعات المعالجةأقسام 

  والمخزن.
: تشمل قاعات المطالعة وتجهيزات خاصة بكل فئة حتى ذوي االحتياجات أقسام القراء

  الخاصة.
  روقة للتنقالت وحتى الرفوف المفتوحة.أقديم الخدمة: تشمل بنك اإلعارة وفضاءات ت

                                                             

 للمكتبات العربي االتحاد: جدة .]الخطعلى [الجامعية  للمكتبات الموحد العربي المعيار. وآخرون كامل، شريف شاهين،_ 1
 متاح على:  .69 – 67 .ص ،2013 ،)اعلم(والمعلومات

>http://arab-afli.org/media-library/pdf/Academic_Libraries_Standard_I3lem.pdf< االطالع:  (تاريخ
23/03/2016(  
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  المخازن: يشمل الرصيد الوثائقي للمكتبة ومساحات الحفظ والحماية للمجموعات المكتبية.
  :_ المجموعات المكتبية3_3_1

ت حجم مجموعات ذا باعتبار المكتبة الجامعية مفتوحة النهايات يجب عليها توفير
بين أشكال ، ومن 1توفير المصادر الضروريةبما فيها  ،حتياجاتونوعية مالئمة لسد كافة اال

  يلي: المجموعات المكتبية ما
  _المواد المكتبية التقليدية:1_3_3_1

 49بأنه "مطبوع غير دوري ال تقل صفحاته عن  1994_الكتب: عرفته اليونيسكو عام 
  2صفحة عدا الغالف والعنوان" وهي نوعان:

لى إمواضيع يستوجب قراءتها من أولها و عدة أكتب العامة: هي كتب تعالج موضوع ال
  آخرها، وتشمل الكتب المدرسية والكتب أحادية الموضوع والمطبوعات الرسمية...الخ.

خرها ولكن أى إلال يستوجب قراءتها من أولها الكتب المرجعية: كتب تكون مصنفة المحتوى 
طالس وكتب التراجم ال تعالج الموضوعات في العمق، تتمثل في القواميس والموسوعات واأل

  لخ.إوالكشافات ...
 هي كل ماخط باليد وغالبا ما توفر المكتبة جزء من ميزانيتها القتناءو_المخطوطات: 

  المخطوطات.
_الرسائل الجامعية: تعتمد عليها المكتبة على بناء مجموعاتها فهي مصدر هام للباحثين بحيث 

كل ورقي يسلم كل طالب مقبل على التخرج رسالته بالمكتبة الرئيسية ومكتبة الكلية وتقدم في ش
  CD_ROM.3إلكتروني مثال:  وفي شكل

سواء العامة  ،و غير منتظمةأسواء التي تصدر منتظمة  الجامعية المكتبة _الدوريات: توفرها
  و المتخصصة.أ

                                                             

معرفة إدارتها، خدماتها، تسويقها. اإلسكندرية: دار ال_ موسى، غادة عبد المنعم. مكتبات المؤسسات التعليمية: ماهيتها، 1
183، ص. 2012الجامعية،   

. عمان: دار الفكر للنشر، 3_ النوايسة، غالب عوض. تنمية المجموعات المكتبية في المكتبات ومراكز المعلومات. ط2
24–20، ص. 2010  

189_ موسى، غادة عبد المنعم. نفس المرجع. ص. 3  
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  إلخ. أعمال المؤتمرات، تقارير البحوث، الكتيبات والنشراتمطبوعات أخرى: تتمثل في  _
  _المواد السمعية البصرية:2_3_3_1
  .إلخ الشرائح الفيلمية، النماذجت، الشفافيا، الصور، المواد البصرية: وتشمل الملصقات _
المحاضرات و ،سالك الممغنطةاأل، الصوتيةسطوانات األ، األشرطةمواد السمعية: تشمل ال _

  المسموعة.
  1الناطقة.الفيلم الملفوف الناطق والشفافيات ، ية البصرية: تشمل أفالم الفيديوالمواد السمع _
  لكترونية:_المواد اإل3_3_3_1

اء المتاح على الخط لكترونيا ويتم تشغيله بالنظام الثنائي سوإهو مخزن  هي كل ما 
 :على وسائط مثل هنيخزت يتمما و أ، المستودعات الرقميةوعطيات بنوك الممن ، المباشر
DVD ،CD_ROM .2وغيرها  

  :المكتبات الجامعية وأهداف _خدمات4_1
  _خدمات المكتبات الجامعية:1_4_1

  تقدم المكتبة الجامعية ثالثة خدمات أساسية وهي: 
ألجل تحبيب المكتبة  ،_خدمات القراء: تتمثل في خدمات اإلعارة ونظام الرفوف المفتوحة

   3للمستفيدين والمساهمة في تطوير خدماتها ومجموعاتها وفق حاجيات القراء.
الجامعية  تشمل الخدمات غير المباشرة التي تقدمها المكتبة خدمات المعالجة الفنية:_

عداد إ، تكشيفها، فهرستها، جيل المقتنيات والقيام بتصنيفهاعملية تس: للمستفيدين من خدماتها
وذلك لتسهيل الوصول لها ولتخفيف أعباء البحث ووضع حد للعراقيل التي  ،وسائل البحث
يمكن للمكتبة الحفاظ على وقت المستفيد في الوصول ، فمن خالل الخدمة بيينتواجه المكت

  للمعلومة أو الوثيقة التي يطلبها.

                                                             

29–24عوض. مرجع سابق. ص.  _ النوايسة، غالب1  
32، 31_ نفس الموجع. ص. 2  
  98_ السعيد، مبروك إبراهيم. مرجع سابق. ص. 3
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ء تشرف على كل إجراءات و مصلحة لالقتناأتوفر المكتبة الجامعية قسم  خدمات االقتناء:_
توياتهم إلثراء ذ تقوم بتوفير ما يحتاجه المستفيد انطالقا من دراسة احتياجاتهم ومسإ، القتناءا

  وذلك راجع العتبار المكتبة كائن نام.كتفاء، الرصيد وتحقيق اال
  _ أهداف المكتبات الجامعية:2_4_1

لى خدمة مجتمعها انطالقا من توفير المجموعات الحديثة إتهدف المكتبات الجامعية  
تنظيمها وفق سياسة مخطط  ، يتموالمتوازنة والتي ترتبط بالمناهج الدراسية والبحوث الجامعية

كاإلعارة والخدمة المرجعية، وتنشيط استخدام  :لها، لتسهيل تقديم الخدمة المكتبية والمعلوماتية
شكالها ألمعايير العلمية الموحدة بمختلف المجموعات أي التعريف بالمقتنيات التي تتوافق وا

 لى تكملة أدوار المكتبات الموجودة بمحيط مجتمعإكما تهدف البحث لإلفادة منها،  وأدوات
  :ما يلي من خالل 1المستفيدين والحرص على عالقاتها

  متداد للمكتبة المدرسية عبر مراحلها.ا_تعتبر 
الببليوغرافي. _حليف للمكتبة الوطنية لحرصها على تراث األمة وما يخص اإليداع والضبط 

  تهتم بالخدمات التثقيفية والترفيهية للرواد لتكملة خدمات المكتبات العامة._
  2احتوائها على مجموعات متخصصة في النظام المكتبي. لىإ_تهدف 

تقديم بويتم ذلك  ،ومن بين أهدافها كذلك تدريب المستفيدين على استخدام المكتبة وكيفية عملها
تنظيم ، رشادية داخل أروقة المكتبةإب الجدد بالجامعة وتنظيم جوالت محاضرات للطال

توزيع األدلة على المستفيدين من المكتبة والقيام بتوضيح عمل المكتبة وكيفية ، المعارض
  3ستفادة منها.واالاستخدامها 

  
  
  
  

                                                             

39_فادي، عبد الحميد. مرجع سابق. ص. 1  
31ص.  . مرجع سابق._عليوي، محمد عودة، مجبل الزم المالكي2  
169، 168_ فادي، عبد الحميد. نفس المرجع. ص. 3  
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  في المكتبات الجامعية. التقليدي عملية االقتناء المبحث الثاني:
ن تحقق أهدافها بدون اهتمامها بعملية أي مكتبة خاصة المكتبة الجامعية ال يمكن أل 

 عمليةالتبطة بالمراإلجراءات  العملية للتمكين من تسطير هوتوفير قسم خاص بهذ ،االقتناء
ثراء وتنمية إرق عملية االقتناء التي تمكن من وتحديد ط ،والتحكم فيها واإلشراف عليها
  التي تقف حاجزا في تحقيق أهدافها.متحديا بذلك صعوبات عملية االقتناء  ،الرصيد المكتبي

  :التقليدي االقتناء_ تعريف عملية 1_2
يعرف حشمت قاسم االقتناء بأنه "عملية تنمية المقتنيات التي تعنى بالتحقق من مظاهر  

، لقد استخدم المصطلح 1حتياجات والموارد المتاحة"لقوة والضعف في الرصيد في ضوء االا
كما يعرف  وذلك في منتصف القرن العشرين،أوال في مجال المكتبات الجامعية والعامة 

التقليدية نه عملية توفير المواد المكتبية المختلفة من خالل الطرق أعلى  التقليدي االقتناء
اإليداع، وذلك بعد عملية االختيار  ،هداء، التبادلالتي تنحصر عادة في الشراء، اإل المختلفة

تقديم تنيات المكتبة بهدف ذلك لبناء مق ،الدقيقة وفق سياسة اختيار معينة وضمن ميزانية محددة
 التقليدي ومن بين العوامل المؤثرة في عملية االقتناء2فضل لمجتمع المستفيدين،أخدمات 

شكل المقتنيات من خدماتها،  طبيعة وحجم وخصائص المستفيدين :بالمكتبات الجامعية هي
  3.ام اإلداري التي تتبع له المكتبةالتخصصات التي لها عالقة بالنظ، المكتبية

  :في المكتبة الجامعيةسم االقتناء _ق2_2
  :_ تعريف قسم االقتناء1_2_2

واإلجراءات المرتبطة بالعملية  و القسم المسؤول عن عمليات االقتناءأهو المصلحة  
عداد سجالت خاصة بها وتسلم الطلبيات وتعمل على مراسلة الناشرين وتنظيم كل إو

التدقيق في ، بتسلم المجموعاتة، ويكلف القسم اإلجراءات المتعلقة باالقتناء خاصة التقليدي
عالم المستفيدين بالمقتنيات إة وتحويلها لقسم المعالجة من ثم تسجيل المقتنيات المستلم، فواتيرها

                                                             

ية أحمد. أسس تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات. اإلسكندرية: مركز اإلسكندر_ مهران ميساء، محروس 1
07، ص.2006للكتاب،   

112ص. مرجع سابق. _ الصرايرة، خالد عبده. 2  
تاب _ عليان، ربحي مصطفى، المومني، حسن أحمد. أساسيات المكتبات والمعلومات والبحث األكاديمي. عمان: جدار الك3

111، ص. 2009العالمي، عالم الكتاب الحديث،   
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نه وحدة إدارية بالمكتبة تهتم بعمليات االقتناء غالبا تكون أيعرف على  بحيث ،1الجديدة
  تقليدية روتينية.إجراءات 

  :مسؤول قسم االقتناء_2_2_1
فيما يخص إدارة هذا القسم يتم تعيين رئيس للقسم من قبل مسؤول المكتبة تتوفر فيه  

  عدة خصائص تؤهله لتسيير قسم االقتناء منها:
بيع وعرض ، ومعرفة أسواق نشر ،التجارية، المالية، اإلداريةالمعرفة التامة بالشؤون 

التي  التخصصاتهم أبأهم المؤلفين في تكون له معرفة  كما يجب أنالمجموعات المكتبية، 
ن يكون حامل لشهادة في علم المكتبات وله أ، ويشترط في رئيس القسم تدرس بالجامعة األم

على  باإلضافة إلى المعرفة الشاملة بتجارة النشرلى عمليات االقتناء التقليدية، خبرة ومدرب ع
لديه القدرة على  ،بية على األقل لغتينيتقن اللغات األجن ، من مؤهالته كذلك أنكافة المستويات

  2االتصال مع األطراف المختلفة للتنسيق بين أقسام المكتبة حتى مع القراء في المكتبة.
  :_ وظائف قسم االقتناء3_2_1

  _توفير أدوات االختيار كأدلة الناشرين والموردين والببليوغرافيات ومتابعتها.
االقتناءات كسجالت الناشرين والمراسالت والسجالت عداد السجالت التي تتعلق بأنشطة إ _

  المالية وغيرها.
  لكترونية.و اإلأالمواد المطلوبة سواء المطبوعة  و عدم وجودأ_التحقق من وجود 

  ستجابة.رعة التوريد الدقة في االسن طبقا لمعايير تتعلق ب_اختيار الموردين أو الناشري
ومطابقتها لشروط التعاقد ومراجعة الفواتير وغيرها من _التأكد من سالمة المواد الواردة 

  اإلجراءات.
  عداد الناقصة منها.لكترونية باستكمال األتابعة االشتراكات في الدوريات اإل_م
  عالمهم بما تم اقتناءه.إموا باالختيار بورود المصادر أو خطار الذين قاإ _

  لكترونية.ت التقليدية أو اإلل على المجموعاهداء والتبادل للحصو_تنظيم عملية اإل
                                                             

وراق _ المالكي، مجبل الزم. المكتبات العامة: األهداف، اإلدارة العلمية، الخدمات المكتبية والمعلوماتية. عمان: مؤسسة ال1
137، ص. 1999للنشر،  

 2_ النوايسة، غالب عوض. مرجع سابق. ص. 122
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و ال تصلح من أفي حالة غير جيدة  توجدالتي المجموعات تبعاد و اسأ_تقييم المقتنيات وتنقية 
  1حيث المحتوى.

  :إجراءات عملية االقتناء التقليدي_ 3_1
  يرى ياسر عبد المعطي أن إجراءات عملية االقتناء تكمن في: 

وتشمل أهم المصادر التي تم اختيارها من قبل المستفيدين : تجميع مصادر المعلومات المختارة
  وأمناء المكتبات والمسؤولين عن عملية االختيار بصفة عامة.

أي التأكد من عدم وجود الطلبات في الفهارس وأوامر التوريد  التحقق والبحث الببليوغرافي:
  2تناة مسبقا.والتحقق من بيانات النشر وذلك لتجنب تكرار اقتناء نفس المواد المق

مر يرسل للمورد تسجل فيه شروط التوريد كالفترة الزمنية التي أوهو  :عداد أوامر التوريدإ
، و المورد عن تكلفة النقلأالمتفق عليها، ومسؤولية المكتبة يتم فيها التوريد ونسبة الخصم 

داد مستحقات المهلة المحددة لس، والوثائق التي ترد مع المقتنياتالشحن وما يرتبط بهما، 
ن يتوفر على شروط جزائية تطبق على المورد في حالة أمر التوريد المورد، كما يمكن أل

خرت في دفع أذا تإوكذا على المكتبة  ،التأخر وغالبا ما يتم االتفاق عليها مع المورد
مر التوريد أوامر الطلب للشراء تحدد فيه مواصفات المقتنيات وتحديد أالمستحقات، ويشمل 

  .ها وعدد النسخ المطلوبةسعر
مر جيل اسم المورد وعادة ما يعطى األمر التوريد وتسأعند االنتهاء من  رسال أوامر التوريد:إ

  3.المتبادلة بين المورد والمكتبة رقما يستخدم كمرجع في جميع المراسالت
تعديل البيانات أو  من أجلالهاتف  وأمن خالل البريد التقليدي ذلك  :متابعة أوامر التوريد

ظهار بعض إلالناشر لظروف تأخرها، فالمتابعة ضرورة حتمية  لغاءها من قبل المكتبة أوإ
ية) فقد يتبين صدور و قائمة التوريد (الببليوغرافأرسال الفاتورة إالمستجدات التي تطرأ على 

                                                             

 ومراكز تباتالمك مقتنيات وتنمية إدارة في الحديثة االتجاهات. فتحي محمد الهادي، عبد تصدير ؛اسماعيل ناريمان متولي،_ 1
91، 90ص.  ،2001 المصرية، اللبنانية الدار: القاهرة. مزيدة طبعة. المعلومات  

91،92_ نفس المرجع. ص. 2  
تبة الملك فهد طبوعات مكملكترونية: دراسة تطبيقية على المكتبات. الرياض: حمد عبد الخالق. التجارة اإلأالدوي، إبراهيم  _3

104ص.  ،2010الوطنية،   
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و بعض الكتب أستصدر في فترة مقبلة  ،الكتب لزالت لم تصدر ،و نفاذ المادةأطبعات جديدة 
  من الممكن تغير سعرها.

م االتفاق عليها يتم توريد المجموعات في شكل طرود وفقا للمواصفات التي يت تلقي المصادر:
الوثائق المتفق عليها كالفاتورة وقائمة ن ترد أن يكون وزن كل طرد محدد وأمع المكتبة على 

  .1التوريد
 يدويا،ومقارنة ما في الفاتورة أو قائمة الشحن  يتم فتح الطرود مراجعة المصادر المستلمة:

  وذلك للتأكد من صحة وسالمة المقتنيات.
الختم ، ريد المجموعات والقيام بتسجيلهاليتم تو :_دفع الفواتير وتحويل الحسابات المصرفية

  2صيغة الملكية من طرف المكتبة. لمنحهاعليها 
ى بعد وضع سياسة واضحة للحصول علشراف قسم االقتناء وذلك إتتم هذه اإلجراءات تحت 

والحصول على المجموعات بعدة طرق  ،في أسرع وقتأفضل المجموعات بأقل التكاليف 
  بالشكل التقليدي.

  :_طرق عملية االقتناء التقليدي4_2
  :_ الشراء1_4_2

تعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق لتنمية المقتنيات ومنهم من يربط هذا المفهوم  
ويعني  ،ذلك لدرجة ترابط االقتناء بالشراء ،بالرغم من االختالف اللغوي بينهمبالتزويد 
رسال طلبيات تراعي سعر المواد التي تم اختيارها فهناك أماكن ومصادر مختلفة إبالشراء 

  للشراء التقليدي فيكون هذا األخير بطريقتين:
رجاع عليها لتسليم الطلبيات، اإلل بدون تسليم النماذج وانتظار يتم التعام_الطريقة المباشرة: 

ت مباشرة مع الدفع ونذكر منها الشراء من المؤلفين مباشرة بدون وسيط حيث تسلم الطلبيا
المكتبات و باعة الكتب، نيالموزع من دور النشر مباشرة وحتىالشراء من  في المقابل،

                                                             

104،105نفس المرجع. ص. الدوي، إبراهيم احمد عبد الخالق. _ 1  
19،29. مرجع سابق. ص. _ متولي، ناريمان اسماعيل2  
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الجامعات  :كما يمكن الشراء بالطريقة المباشرة إصدارات المؤسسات مثلالتجارية، 
  1لخ.إوزارات ومراكز البحوث... وال

الطرق التقليدية رسال طلبيات الشراء بإبها استخدام النماذج و_الطريقة غير المباشرة: ونعني 
ن تصل الطلبيات وتكون ألى إ ،متابعتها والتحقق منهابو الفاكس والقيام أكالبريد العادي 

  الوسطاء للقيام باقتناء الطلبيات.و أيار المكتبات مجموعة من الوكالء باخت
  نذكر منها:بيات باختالف أنواع هذه األخيرة تختلف طرق تقديم الطل

  جراءات تقليدية.إو أ: يتم تقديمه بشكل عادي وبأدوات _الطلب العادي
المؤلف ينص على تزويدها بكل ما يتم  وأالمكتبة والناشر تفاق بين ا_الطلب المستمر: وهو 

  إصداره.
ن تفتح مكتبة جديدة وتكون بسعر مكلف أعجل: يتم وفق الحاجة الملحة مثل المست _الطلب

  وذلك راجع لسرعة الحصول على مصادر المعلومات.
في محافل  إال ،2_الطلب بعد االطالع والفحص الجيد للمواد: وهي غير سانحة للمكتبات

  معارض الكتب.
  :_ التبادل2_4_2

يتم من خالله تقايض المواد المكتبية بدون تعامالت  كثرمكتبتين أو أهو اتفاق بين  
ال يكون بحيث مرضيا للطرفين ، متكافئا، ن يكون متوازنأهم مبادئ التبادل أمن  ،مالية

تكون المواد المعدة للتبادل يجب أن  كما ،فرضه للتخلص من المواد التي ال تحتاجها المكتبة
  .3تبادل المواد المكررة بنسخ عديدةفي حالة مادية جيدة وسليمة وبشكل عام يمكن 

  إجراءات التبادل: 
  .يئة المواد من اختيارها وتنظيمهاته

  .التبادل هذا تحديد أسسو عن الرغبة في التبادلاإلعالن 

                                                             

117. مرجع سابق. ص. حمد، حسن أ_ عليان، ربحي مصطفى، المومني1  
118_نفس المرجع. ص. 2  
، ص. 1999. مقدمة في علم المكتبات والمعلومات. عمان: دار الفكر للطباعة، مين، أالنجداويعليان، ربحي مصطفى، _ 3

115–117  
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  .داد قوائم المواد المراد تبادلهاعإ
  .عالقات تبادل رسمية وموثقةإقامة 

  .استقبال الطلبيات والرد عليها 
  وتجهيزها للشحن.عداد المواد إ

مطبوعات  ،مواد يجب استبعادها ،تبادل المواد المكررة ك يمكنلضافة إلى ذإلبا 
استغالل قصور الميزانية إلى هدف عملية التبادل تم التابعة لها مثل الجامعة، المؤسسة األ

المواد التي ال يمكن توفيرها بالطرق األخرى، وتحقق العملية التفاعل بين على للحصول 
ة التبادل مع ذلك فيما يخص القيام بعملي، خلص من القيود في تحويل العمالتالمكتبات والت

  .1توفير مواد بحاجة اليها مكتبات أخرى تحل مشاكلها، مكتبات خارج البلد
  :هداء_ اإل3_4_2

مجموعات مكتبية للمكتبة مجانا وبدون مقابل وتأتي و مؤسسة أن يقدم شخص أوهو  
شخاص لهم أ ،الحكومات ،مؤسسات لها إصدارات ،نيمتعدد سواء مؤلفهبات من جهات ال

  .2وصايا إلهداء مؤلفاتهم
كتبات وقد تكون المواد التي يتم هداء مصدر هام من مصادر االقتناء في الماإل برعتي« 

 و تكون من هيئاتألى المكتبة مجانا، إنتاجهم الفكري إين يقدمون نسخ من هداؤها من مؤلفإ
هداء إشخاص يرغبون في أمن أومطبوعاتهم، عن ناشرين للدعاية والترويج أو  مؤسسات أو

  3».الخاصة، أو يوصون بإهدائها بالكامل بعد وفاتهم جزء من مكتباتهم
ثراء الرصيد المكتبي، توطيد إي تحقيق أعباء قصور الميزانية، وفهداء يساهم اإل

  فراد والمكتبات.مع األ العالقات
و بعد طلب أهدائها بطريقة عفوية من المهدي إقبل المكتبات المجموعات التي تم تست

 ،الذي يعني به طلب المكتبة من جهات لها إصدارات بأن تهديها مجموعات مكتبية ستهداءاإل

                                                             

122–120. مرجع سابق. ص. ، حسن أحمدالمومني _ عليان، ربحي مصطفى،1  
، ص. 2000تبية: التزويد. عمان: دار صفاء للنشر، . تنمية المجموعات المك، يسرىعجميةأبو _عليان، ربحي مصطفى، 2

77،78  
34_ الصرايرة، خالد عبده. مرجع سابق. ص. 3  
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ن تكون في حالة جيدة وتضيف الجديد أن توضع بعض الشروط لقبول الهدايا منها أعلى 
حتوي على ت أو موادال تكون طبعات قديمة،  بحيثصيد وفي مجاالت تخصص المكتبة، للر
كما تشترط المكتبة قبول الهدايا بدون شروط سياسة الدولة، وعادات وتقاليد المجتمع  نافيما ي

 .1من الهدي
  :يداع الرسائل الجامعيةإ_ 4_4_2

فهي حصيلة جهود مبذولة من قبل  مصدر من مصادر االقتناءتعتبر الرسائل الجامعية  
ة لكونها تعد جهودا علمية تضيف حقائق جديدة للمعرفة اإلنساني بحيثطلبة الدراسات العليا، 

  ناؤها بالطرق المختلفة،يتم معالجته في المصادر التي يتم اقت ماتعالج معلومات تختلف ع
تودع الرسائل ، 2قبل لجنة علمية مختصة في الموضوعشراف والتقييم من وتخضع لإل

  الجامعية في المكتبات لتصبح مصدر اقتناء رسمي.
  :االشتراكات في الدوريات المطبوعة_ 5_4_2

 تعتبر االشتراكات تلك الطلبات الخاصة بشراء الدوريات المطبوعة، وتتم عملية 
ذلك حسب تنظيم األقسام بالمكتبة، فهي ، و قسم الدورياتأاالشتراك عن طريق قسم االقتناء 

من دفع مسيق لمبلغ المادة وفق قرار االشتراك  تطلبهتختلف عن بقية أوامر الشراء لما 
ا ويمكن االشتراك من عدة ناشرين تطلب مباشرة من ناشريهكما  ،للدوريات التي لم تنشر بعد

يتم تسديد الفواتير من ثم  ،لى وكيل االشتراكاتإمع االشتراكات في طلب واحد ترسل و تجأ
على تحديث قد يكون هناك اتفاق بين الناشر والمكتبة  ،3وفي األغلب يكون االشتراك سنويا

ن تكون مبالغ إضافية فيتم أعلى بشرط  ،و المختصة في الكيمياءأالدوريات منها الطبية 
يمكن مرنة تكون الدوريات من هذا النوع ، من الدورية تحديثه ما تمتحتوي  أظرفرسال إ

  فكها وإعادة تركيبها.
  
  

                                                             

119، 118_عليان، ربحي مصطفى، المومني، حسن أحمد. نفس المرجع. ص. 1  
  50_عليوي، محمد عودة. مرجع سابق. ص. 2
  150. مرجع سابق. ص. _ النوايسة، غالب عوض3
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  سياسة االقتناء في المكتبات الجامعية.الثالث: المبحث 
  :: التعريف والخصائص_ سياسة االقتناء1_3
  _ تعريف سياسة االقتناء:1_1_3

وم تنمية المجموعات والذي قبل التطرق لمفهوم سياسة االقتناء يحب تعريف مفه  
تضم تقرير وتنسيق سياسة  ،العالقة بعملية باالقتناءنه عدد من األنشطة ذات بأيعتبر 
 دراسة استخدام مجموعات ،ن والمحتملينتحليل احتياجات المستخدمين الفعلي ،االختيار
  .1هاوتقييم اختيار المواد ،تقييمها، المكتبة
فسياسة االقتناء هي عملية التحقق من مظاهر القوة والضعف في الرصيد انطالقا من   

دامة إك بهدف وذل ،ة في الرصيدثغرات الموجودالمع القيام بسد  ،المستفيديناحتياجات 
نها خطة واضحة ومدروسة تكون مكتوبة بهدف بناء أعلى  يفهاكما تعر2المجموعات المكتبية،

سس التي تحكم سير ختيار واألفي االوتطوير المجموعات، تتضمن الفلسفة العامة للمكتبة 
فهي المرجع النظري اإلجراءات التي تتعلق بعمليات االقتناء، إجراءات الشراء وغيرها من 

 وسيلة اتصالية ،خر هي أداة تخطيطآو بسياق أ، 3لمختلف القضايا التي تتعلق بتنمية المقتنيات
 رسم التعاون والتناسق داخل المكتبة وبين المكتبات المتعاونة، أداة للتنمية المجموعات

على اتباع خطة الختيار المواد، تضمن استمرارية تنمية  مساعدة أمناء المكتبات :لىإوتهدف 
  .4المجموعات وفق خطة ال تتغير بتغير األمناء

د قفي المكتبات الجامعية، وذلك لتع تعتبر سياسة االقتناء من أولويات العمل المكتبي  
عمليات إتمام وإلنجاز  الدليلو أالطرق  ،ءاتها مما استوجب وجود السياساتجراإنشاطاتها و

الئحة  كما يمكن أن تكونمرشدا في عمليات اتخاذ القرارات و أاالقتناء، فهي صورة بيان 
وجود  بهذه العمليات، مما يستلزم قيامالمبادئ والقواعد العامة لل، عمالاأل، تتضمن المهام

                                                             

نجليزي. إ –معجم المصطلحات العلمية في علم المكتبات والتوثيق والمعلومات: معجم مشروح. عربي _ دياب، محمد مفتاح.1
75مصر: الدار الدولي للشر، (د. ت.)، ص.   

  112. ص. مرجع سابق_ النوايسة، غالب عوض. 2
31، 30ص.  مرجع سابق. _عليان، ربحي مصطفى، يسرى أبو عجمية.3  
113ة، غالب عوض. نفس المرجع. ص. _النوايس4  
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، جامعيةالمكتبة التتميز بالواقعية، فال يمكن طلب مقتنيات في غير تخصص واضحة  سياسة
  1ال تتغير بتغير المسؤولين. بمعنى ،ستقراربالثبات واالباإلضافة إلى أنها تتصف 

  :خصائص وسمات سياسة االقتناء_ 2_1_3
ال ، بحيث _الثبات: أي االستقرار مما يحقق الراحة للعمل وللموظفين في المكتبة الجامعية

  نجاح تحقيق المكتبة ألهدافها. تفشلن أمن الممكن ، وال بوجود فجوةإيمكن تغييرها 
ن تظل صالحة لكل مكان أجل ذلك راجع لمرونتها ألفجع السياسة ن تراأ_التطور: يجب 

  وتتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وحتى المستفيدين. ،وزمان
لتزام العاملين الضمان  ن تكون معلنة ومعروفة لدى العاملين بالمكتبةأعالن: يجب _اإل

  و تسبب خلال في مسارها األدائي.أها ن تدحضأمبادرات يمكن بتطبيقها دون أي 
ال تحتمل التأويل أي بعيدة عن اللبس ، بحيث _الوضوح: تصاغ بلغة واضحة مفهومة للجميع

  والغموض.
  2ن تشمل كافة الجوانب واإلجراءات التي تتعلق بعمليات االقتناء.أ_الشمول: يجب 

  :التي ترتكز عليها سياسة االقتناءلعناصر _ ا2_3
، باتهم الوسائل والتقنيات التي تعتمد عليها المكتأسياسة االقتناء من بين باعتبار   

  :ا تعتمد على عدة عناصر نذكر منهانهباألخص المكتبات الجامعية فإ
من  _هي مؤشر خاص لمتطلبات المكتبة وتعتبر مسؤول قانوني لنشاط المكتبة ولما يعطيه

  وحتى طرق االختيار. قوة الختيار المواد وتحديد مسؤولية العملية
_ منهجية االختيار للتسيير الجيد للميزانية المحددة التي تكون المسؤولية عمل جماعي في 

تحديد قائمة المجالت ، وفمن خاللها يتم وضع معايير ومبادئ لتحديد الوثائق ،االختيار
  تحديدها للحصول على مساعدات لهذه المشتريات.واالستعراضات التي يتم 

دراج المشكالت التي تتعلق بعدد النسخ المطلوبة لنفس العنوان والقواعد والسياسات إ_
  الستبدال الوثائق.

                                                             

64–62_السعيد، مبروك إبراهيم. مرجع سابق. ص. 1  
 ،2012امعية، االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات. االسكندرية: دار المعرفة الج_ إسماعيل، نيهال فؤاد.  2

12،13ص.   
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 :منها ولوية فهناك شروط لصياغة السياسة_بناء السياسة على مجاالت المعرفة ذات األ
يتعلق بمستوى االقتناء المرغوب فيه لتلبية  وما همية حالته الماديةأاكتمال الرصيد و
طرق االقتناء و نوع أدوات، ألسل الزمني الذي تغطيه الدورياتالتس، االحتياجات المحددة

  االستبعاد والمسؤول عن االختيار.
  _المبادئ المتعلقة بالمواد ذات اللغات األجنبية.

  1.قصاؤهاإالمراد  _سياسة التعشيب والممارسات التي تتعلق بالتخلص من المواد
هداف المكتبة وطبيعة أتحتويه سياسة االقتناء من تحديد ن أما يمكن إلى ضافة باإل

زيادة إلى ما يجب و ،الترميم وتنقية المجموعات، الصيانة، جتمع مستفيديها، وسياسة التجليدم
تحكم سير التعريف بالقيود التي ، هداف تقييم المجموعاتأتحديد أن تحتويه هذه السياسة، 

ن تقتنيها المكتبة أالتي يجب شكال مصادر المعلومات أتحديد أنواع و، إجراءات االقتناء
ر في السياسة تحديد المدة التي يتم من خاللها إعادة النظديد النسب المئوية في اقتناءها، وتح

بيان القيود إبراز  ،قرتهاأوالقيام بتحديثها، التعريف بأهداف السياسة وبالجهات المسؤولة التي 
موقف المكتبة من وتحديد مصادر االقتناء  ،العامة واألولويات التي تحدد تنمية المجموعات

   2.هداءات القراء وشكاويهم والتبادل واإلالقضايا المختلفة كمقترح
  :_ دوافع وضع سياسة االقتناء3_3

  هي: تبات الجامعية تضع هذه السياسةالتي تجعل المكمن بين الدوافع األساسية 
 رها وثيقة مكتوبة تعمل على تنظيملى القرارات المنتظمة والموثوق فيها العتباإتؤدي _ 
  ؛رشيد ومتابعة عمليات االقتناءوت
  ؛عامل مع مجتمع المكتبة الجامعيةتنها أداة تإ_ 
مام أام موظفي ومستفيدي المكتبة وحتى مأإعالمية من خاللها توضح الرؤية  نها وسيلةأ_ 

  ؛الجامعةإدارة 
                                                             

1_ Calenge, BERTRAND. Les Politiques d’acquisition : constituer une collection dans une 
bibliothèque. Paris : édi ons du cercle de la librairie, 1994, P. 63 

 وتطلعات اقعالو بين: العمومية للمطالعة الرئيسية بالمكتبات االقتناء سياسة. القادر عبد باي، ادريس أحمد، دحو، د. بن _2
الجزائر في العمومية تالمكتبا: الثاني الوطني الملتقى. نموذجا مستغانم لوالية العمومية للمطالعة الرئيسية المكتبة: المستفيدين  

2015- 05-27 تيارت،. تيارت بوالية العمومية للمطالعة الرئيسية المكتبة ."والخدمات الفضاء المجموعات،"  
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  ؛عف في المجموعات المتوفرةد مواطن القوة والضيتحد تساعد على_ 
، عداد الميزانية وترشيدهاإالستجابة لألهداف فهي تساهم في اوسيلة قياس التقدم نحو _ 

الحصول على المواد  في بناء برامج تعاونية وتحمي من ضغوطات نها تساهمباإلضافة إلى أ
ها تحمي من ضغوطات نأأي  المتعلقة بتخصص المكتبة واهتماماتها،غير  وأغير السليمة 

  1.أصحاب المصالح
  :_ وظائف سياسة االقتناء4_3

حددة وواضحة، كما يجب رشادية مإات مكتوبة تزودنا بخطوط السياسة بيانهذه تضم   
المستفيدين ومجاالت اهتمام المكتبة، مما يمكن هذه األخيرة من وفق احتياجات  ن تصاغأ

زنة بين المقتنيات التأكيد على الموا ،الوثائقي وضع حد للتحيزات الشخصية في بناء الرصيد
  تؤدي سياسة االقتناء ثالثة وظائف وهي: وعليهالموضوعات والمستويات، ، من حيث الشكل

  _ وظيفة التخطيط:1_4_3
تنمية المواد لاالهتمام باألولويات التي يجب تحقيقها وبأي تكاليف معناه التخطيط   

ر الميزانية لتنفيذ األعمال يوفتالتخطيط تستوجب وظيفة و المنعدمة في المكتبة، فأالناقصة 
  تبقى مجرد حبر على ورق. الإو
  :_ وظيفة االتصال الخارجي2_4_3

و المسؤولين عن أرجي من المكتبة سواء المستفيدين لى تعريف الجمهور الخاإتهدف   
تعامل معهم، بخطة اليتم  نن الذييو الموردأفي الجامعة التابعة لها المكتبة اإلدارة العليا 

  المكتبة المتعلقة باالقتناء.
  :تصال الداخلي_ وظيفة اال3_4_3

وهنا يجب التأكيد على  ،تشمل االتصال بالمستفيدين والموظفين العاملين بالمكتبة  
وما له عالقة بحجم المكتبة  ،ضرورة توفر المرونة في اتخاذ القرارات الالزمة لالختيار

  2وميزانيتها وروادها.
  

                                                             

73–71مرجع سابق. ص. . _متولي، ناريمان إسماعيل1  

70 ص. مرجع.ال نفس_ 2  
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  خطوات تنمية المقتنيات في المكتبات الجامعية. الرابع: المبحث
  :عالم المستفيد: التبليغإ_ 1_4

تلبية رغبة المستفيدين  :هي ،قتناءات الجديدةى العمليات الواجب القيام بها لالمن أول  
من خالل تزويدهم بمعلومات تخص عملية االقتناء المقبلة، فعملية التبليغ مرتبطة بخدمة 

  اإلحاطة الجارية التي تعمل على استعراض كل ما هو جديد وحديث من وثائق ومعلومات.
من و نشرة اإلضافات الجديدة، أالمستفيدين نذكر صفيحة المكتبة  من بين أساليب تبليغ

من خالل  حتىض التي توضع عند المدخل الرئيسي للمكتبة، ولعرعالنات واخالل لوحات اإل
عالمهم بأهم المواد إالزيارات الشخصية للمستفيدين و ،االتصال الهاتفي ،تنظيم المعارض

لى اختيار إهدف بة، فخدمة اإلحاطة الجارية تالمراد اقتناءها ووقت وطريقة توفيرها للمكت
 باإلضافة إلى امكانيةدين وتساعد في استقبال رغباتهم، المواد التي تناسب حاجيات المستفي

خر يرتبط بالتطورات وهي خدمة آتستخدم المكتبات أسلوب  ،شعارهم بالمواد التي تهمهمإ
هو تقديد  البث االنتقائي لتبقي المستفيد متماشيا مع كل ما هو جديد في المكتبة، فهدف الخدمة

من وجهد زاسب والمكان المناسب بأقل الخدمة المناسبة للشخص المناسب في الوقت المن
  1ممكنين.

  :_ استقبال وتحليل االحتياجات2_4
ن الهدف منها هو تحقيق رغباته إمراد اقتناؤها موجهة للمستفيد، فباعتبار المواد ال  

التعرف على كل اهتماماته، فجمع مما يستوجب  اته المعلوماتية والوثائقية،يشباع حاجإو
  بد من فهم احتياجاتهم الفعلية في المكتبات الجامعية.فال ،المعلومات عن المستفيدين غير كافي

  :ستقبال وجمع احتياجات المستفيدين_ ا1_2_4
توفر المكتبات الجامعية عدة أساليب لجمع البيانات عن المستفيدين وتحديد ما يجب   

، ماعيةعن مجتمع المستفيدين من المستوى الثقافي والتعليمي لهم، والحالة االجتمعرفته 
التقاليد السائدة في أوساط المجتمع، والحالة االقتصادية لهم ومعرفة األقليات ، األعراف

                                                             

  216–214. مرجع سابق. ص. ، أمين_عليان، ربحي مصطفى، النجداوي1
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الديانات والعالقات بين باإلضافة إلى تفيدين واللغات التي تتحدث بها، الموجودة من المس
  1نظام الحكم واإلدارة.بسياق آخر  وأوالوضع السياسي  المذاهب السائدة،

جراء مسح عام للتعرف على كل إالل يتم التعرف على احتياجات المستفيدين من خ 
من دمين من أوساط المجتمع الجامعي، الرواد الفعلين والرواد المتوقعين وعلى غير المستخ

المالحظة ، المقابالت الشخصيةما يتمثل في منها  بين أساليب جمع واستقبال البيانات
المالحظات ، طالعاال، يسجل في سجالت اإلعارةما وكل  ،توزيع االستبيانات، المباشرة

  2واالقتراحات.
  :حليل ودراسة احتياجات المستفيدين_ ت2_2_4

سياسة  جل دراستها لتكونتبة على جمع االحتياجات فقط بل ألال تقتصر مهمة المك  
هم المشكالت التي لطالما أ، فتحليل االحتياجات من هداف المكتبةأاالقتناء خطة موسومة على 

أصبحت حاجيات المستفيدين في حيث  ،واجهت المكتبات الجامعية في ظل تطورات العصر
لكن هذا األخير يجعل ، عط الجمهور ما تريد"أر مما جعل المكتبات تتبنى شعار" تزايد مستم

بة المواد التي يريدها وعليه نطرح السؤال هل تقتني المكت ،المقتنيات السلسلة الضعيفةمن 
فسها م المجموعات التي يستفيد منها وتكون مطلوبة؟ فمن خالل ذلك تجد المكتبة نأالمستفيد 

يريد المستفيد فمن  نها سوف تمارس نوع من الرقابة على ماإج في االختيار، فرفي موقف ح
ن المقتنيات الموجودة بالمكتبات خالل أتي أجريت في الجامعات األمريكية سات الخالل الدرا
 لعدم راجع ذلك ،ن مقتنياتها لم تستخدم نهائيا من قبل الطالبأوالثمانينات تفيد  السبعينات

يستوجب مما مراعاة احتياجاتهم حتى ولو عمدت على جمع البيانات عن جمهور المستفيدين 
  3تخصصات المستفيدين ومقرراتهم الدراسية.، خصائص، معرفة صفات

ودراسة أسباب  ،فتحليل االحتياجات يستلزم دراسة حجم وطبيعة الرواد الفعلين للمكتبة  
 حتى الذين الو المسجلين وأللمكتبة سواء الطلبة المحتملين  عدم ارتياد طلبة الجامعة

                                                             

13سرى. مرجع سابق. ص. ي ،أبو عجمية_عليان، ربحي مصطفى، 1  
29،30. ص. نفس المرجع_ 2  
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زمة وتمكين يساهم في حل األتهم واتخاذ قرار يستخدمون المكتبة، والعمل على حل مشكال
  1المستفيدين من الوصول للمكتبة.

يتم في األغلب من خالل جمع  ،عداد االحتياجات التي تم استقبالها للتحليلإمرحلة 
جراء التحليالت إو ،م دراستهتو عنصر تحت كل مؤثر أإلجابات في كل سؤال وتفريغ ا

والبيانات التوضيحية، عرض  تالرسومافي شكل إيضاحات باستخدام اإلحصائية األولية 
ستفادة من مالحظاتهم كين في دراسة وتحليل االحتياجات لالعلى المشار النتائج األولية تقرير

، حتوي التقرير نقاط تقديم الخدمةويذلك على وحدات المكتبة كما يعرض ك ،واقتراحاتهم
ياسة االقتناء وفق متطلبات و ند الدراسة يتم تعديل سفععجز الحالي ونقص الوعي للمجتمع، ال

  2.معرفة وفهم احتياجات المستفيدين
  :_ االختيار3_4
  :_ تعريف عملية االختيار1_3_4

وهذا يعني إمكانية المقارنة  ،هو عملية تقرير أي المواد التي يجب توفيرها للمكتبة  
من القرارات هو مجموعة أو بعبارة أخرى  ،فاالختيار فن وعلم ،والموازنة بين مادتين فأكثر

كثر العمليات مقتنيات المكتبية، فاالختيار هو أمد عليها لتنمية وبناء الالمهنية المعقدة التي تعت
لها حد يقف عنده حجم المجموعات ذا كانت المكتبة مفتوحة النهايات، أي ليس إتعقيدا خاصة 

عملية اتخاذ  اراالختي ، وفي سياق آخر يعتبر3ن المعرفة البشرية ال تتوقف عند حد معينأل
قرار بشأن مصادر المعلومات المناسبة للمكتبة بعد المفاضلة واالختيار األفضل باستخدام 

نها مصادر مرجعية تستخدم أذ تعرف هذه األخيرة على إتفاقات ووسائل وأدوات االختيار، ا
الالزمة في عمليات االختيار من طرف القائمون بالعملية في انتقاء المواد ومعرفة المعلومات 

  دوات سوف نتطرق لها.أمنها عدة ، 4عنها قبل توفيرها للمكتبة
  

                                                             

29،30المرجع. ص.  . نفسيسرى ،أبو عجمية _ ربحي مصطفى عليان،1  
: دار الكتب والعشرين. القاهرة الحادي القرن مطلع في: المكتبات في المجموعات وتنمية بناء. يوسف ياسر المعطي، عبد _2

89، ص. 2010الحديث،   
65_ النوايسة، غالب عوض. مرجع سابق. ص. 3  
78–74_ عبد المعطي، ياسر يوسف. مرجع سابق. ص. 4  
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  :ة االختيار في المكتبات الجامعيةمسؤولي _2_3_4
ن تقوم أوال يمكن  طراف قائمة على عملية االختيار منها الهيئة التدريسيةأهناك عدة   

 ن أعضاء القسممتوازنة ألتكون هناك مجموعات غير ما ألنها حت ،ه الهيئة بالعملية وحدهاهذ
وكذا  ،1هم لمقترحاتهمالهتمامات الشخصية عند تقديملم يرو حاجة لذلك واألساتذة قد تحكمهم ا

للقيام بذلك بسبب ضيق الوقت واالهتمام عدم استعداد بعض أعضاء الهيئة التدريسية 
بشكل عام بحاجاتهم فقط، وعليه يمكن االشتراك في االختيار كل من العاملون بالمكتبة 

بة على عينة من الطلهيئة اإلدارية في الجامعة ووحتى ال ومسؤول قسم االقتناء بشكل خاص،
 ويفضل تشكيل لجنة تضم األطراف السابقة ،مستوياتهم، متجاهاته، ااختالف تخصصاتهم

ن يتوفر أعضاءها على أ، فما يجب في تكوينها هو 2الذكر للتمكين من وضع خطة هادفة
هم العوامل المؤثرة في ن يكونوا مدركين ألأو ،الواسعةو الثقافة العامة، اءاتالكف، المهارات

  أسس االختيار.
  :ة لالختيار في المكتبات الجامعية_ األسس العام3_3_4

ار تلك التي هداف المكتبة مع عدم اختيأخدم تن أالمواد التي يتم انتقاؤها يجب   
على حتى تجنب المواد الرخيصة والمنحطة، فسياسة االختيار تطبق تتعارض والمعتقدات، 

المواد على جراء يتم تقييم يها بطرق غير الشراء، ففي هذا اإلالمواد التي يتم الحصول عل
معايير تقييم  ذلك وفق، ى محتويات الموادتقيمتها العلمية وح، أساس حالتها المادية
هذه األسس كل من مجتمع  يجب االهتمام بالعوامل المؤثرة في ، وكما3المجموعات المكتبية

الكليات والبرامج التدريسية المتوافرة في كل ، الدوائر، قساماأل، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة
قبال الطلبة عليها يؤثر إجو الثقافي ومدى لمنها، فالموقع الجغرافي للمكتبة الجامعية وا

  .4باإليجاب 
  

                                                             

 الجامعي التعليم تطوير في ودورها وخدماتها وإدارتها تنظيمها: الجامعية المكتبات. فتحي محمد الهادي،أحمد، عبد  بدر،_ 1
  196ص. ، 2001 للطباعة، غريب دار: القاهرة. العلمي والبحث

  67_ النوايسة، غالب عوض. نفس المرجع. ص. 2
  56_ نفس المرجع. ص. 3
  29. مرجع سابق. ص. يسرى ،أبو عجمية_عليان، ربحي مصطفى، 4
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  :المكتبات الجامعية_ أدوات االختيار في 4_3_4
الناشرين وكتالوجاتهم وأيضا قوائم االقتناء الخاصة وتتمثل في قوائم  _المصادر الببليوغرافية:

  .راء واقتراحات المستفيدينآاألخرى وبالمكتبات 
الوطنية  لمية والببليوغرافياتوتتمثل في مراجعات الدوريات الع القريبة:_المصادر الراجعة 

  ى توصيات المستفيدين.توح
  وتتمثل في توصيات المستفيدين واالستشهادات في اإلنتاج الفكري. المصادر الراجعة:_ 

ن أات الشخصية والمزادات التي يمكن وتتمثل في المبيعات والمجموع _المصادر العرضية:
  1تكون في فهارس الموردين وفهارس المجموعات التي تكون في شكل هبات.

  :االختيار في المكتبات الجامعية _ أسباب وضع سياسة5_3_4
نفجار ة ضرورة حتمية والتي تتمثل في االتوجد عدة أسباب جعلت من هذه السياس  

تريده المكتبة الجامعية  صعوبة الحصول على كل ما ،المعلوماتي أي ضخامة اإلنتاج الفكري
 يلبي احتياجات راء كل ماشحيث ال تستطيع زانية المحددة توفيره وذلك راجع للمي

مخازن األرصدة تعتبر عامل لوضع خص و باألأوحتى مساحة بناية المكتبة المستفيدين، 
، وذلك راجع العتبار اإلنسانيال تتسع الستيعاب اإلنتاج الفكري ألنها  االختيار، سياسة
وكذا عدد الموظفين المحدود  باإلضافة إلىتحدي، أكبر ة الجامعية مفتوحة النهايات هذا المكتب

، وكذا الظروف بالمكتبة الموظفينمن  والمعلومات ندرة المختصين في مجال علم المكتبات
  2الدينية واالقتصادية للمجتمع.، االجتماعية، السياسية

  
  
  
  
  

                                                             

  83. مرجع سابق. ص. _ متولي، ناريمان إسماعيل1
201،202. ص ،2008_ بدير، جمال. المدخل لدراسة علم المكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار الحامد للنشر، 2  
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  :االقتناءعملية _ 4_4
ن هذه العملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشراء أبما ، ن تناولنا عملية االقتناءألقد سبق و  

  :التي تنتهجها المكتبات الجامعيةهم أنواع الشراء سوف يتم التطرق أل
  :المباشر _الشراء1_4_4

 وأريقة مباشرة بدون استخدام نماذج ن تقوم المكتبة بتوفير المقتنيات بطأوهو   
لفين من مؤ، المعارض الدولية للكتب، لنوع من الشراء من دور النشررساليات ويكون هذا اإ

  لهم إصدارات حديثة.
  :_ الشراء بالوكيل2_4_4

له خبرة في المجال، للتمكين لى اختيار وكيل في مستوى التخصص تعمل المكتبة ع  
بالتكلفة المنصوص عليها في االتفاق، وهذا  ،من توفير المواد المطلوبة في الوقت المتفق عليه

  استعماال.النوع األكثر 
  :_ الشراء المركزي3_4_4

المكتبة الجامعية المركزية بشراء المجموعات المكتبية وتوزيعها  تقوم مثالن أوهو   
فهنا ال تكون هذه المكتبات حرة في اختيار مقتنياتها وهذا  ،على المكتبات الفرعية التابعة لها

ما كان معمول به في الجامعات الجزائرية، حاليا تتبنى المكتبات العمومية هذا النوع من 
  على ملحقاتها. المكتبية الشراء وتعمل على توزيع المواد

  :_ الشراء التعاوني4_4_4
ا ما تكون في في عملية الشراء وغالبهو اشتراك بين عدة مكتبات في اتفاق تعاون   

ذلك لسد ثغرات ما بين المكتبات والتعاون في الميزانية للحد من ، والمكتبات المتخصصة
فهذا النوع ال يسمح بتكرار المواد في هذه المكتبات  ،قصورها في أي من المكتبات المتفقة

  1 .وكما تعمل على التبادل فيما بينها وتسمح في موازنة احتياجاتهم
  
  

                                                             

  122،123. نفس المرجع. ص. يسرى ،أبو عجميةعليان، ربحي مصطفى،  _1
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  :وإتاحة المقتنيات _ معالجة5_4
بعد الحصول على المواد المطلوبة والتوقيع على استالمها وتحويل الصرف الحسابي   

  للدفع تقوم المكتبة بالعمليات التالية.
  :وتسجيل المقتنيات_ ختم 1_5_4

سب تسلسلها في فاتورة تقوم المكتبة بتسجيل المقتنيات الجديدة في سجل الجرد ح  
عطاءه رقم الجرد التسلسلي من حصر المقتنيات مع تدوين تاريخ الدخول وعدد إالشراء مع 

في ذات العنوان الواحد، ويتم  آخر نسخة لىإ أول نسخة النسخ بحيث يكتب رقم الجرد من
ذا إو ة،مطبوعال المادة المكتبيةفي وسط ، في األخير، ختم المجموعات في الصفحة العنوان

لكتروني يسجل عليه معلومات عن المادة ورقم جردها، وبعدها تصبح تحت إكان وسيط 
  لى قسم المعالجة الوثائقية. إمن قسم االقتناء  لوحتصرف المكتبة وت

  :الفهرسة _2_5_4
تقوم ، ن تكون في متناول المستفيدينأعداد الفني للمقتنيات بهدف لية اإلهي عم  

حد نوعين من الفهرسة منها الفهرسة الموضوعية التي تستخدم بانتهاج أالمكتبات الجامعية 
التي غلب تستخدم الفهرسة الوصفية وعلى األ ،فيها المداخل على شكل رؤوس الموضوعات

 المتمثلة في عداد وسيلة وأداة البحثإجل ألفني، وهذا من تحتوي على ثمانية حقول للوصف ا
لي، لتكون حلقة آو حتى فهرس أ بطاقات فهرسية ،لفهرس سواء على شكل دليل مطبوعا

وصل بين المستفيد والمواد التي تم توفيرها ليتم توجيهها لعمليات أخرى من عمليات المعالجة 
  1الوثائقية.

  :_ التصنيف3_5_4
فرز المقتنيات وتجميعها على  ي عمليةهبسط بيان أفي  المجموعات المكتبية تصنيف  
لمكتبين لتنظيم مقتنيات عملية ذهنية يقوم بها ا التصنيف هو:ف ،ه فيما بينهاالتشابأساس 
 عنعلم باحث  إنه :يمكن القول باإلضافة إلى ذلكذلك باتباع خطة تصنيف معينة، ، المكتبة

بعاد في كرة متعددة األنه تقديم فأ جاثانويعرفه ران ،خصهالى أإ عم الموضوعاتأالتدرج من 
                                                             

-327ص.  ،1997خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية. عمان: دار الفكر للطباعة،  _ سالمة، عبد الحافظ محمد.1 
331 
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هميتها وذلك يمكن ألي مكتبة االستغناء عنها أل عملية ال وفي سياق آخر يعتبر ،1شكل طولي
فيتم تصنيف المقتنيات حسب ما هو  و األصناف المرتبة.أالعتباره نظام يتكون من األقسام 

الذي يعتبر  معمول به من خطط التصنيف سواء التصنيف الخاص أو تصنيف ديوي العشري
، فهو  في المكتبات الجامعية الجزائريةاستعماالقدم أنظمة التصنيف العالمية واألكثر من أ

  .لى فروع وهكذاإلى عشرة أصول واألصول إنسانية اإليقسم المعارف 
  :_ التكشيف4_5_4

عداد مداخل الكشافات تعتمد عليها المكتبات الجامعية لوجود مستفيدين إوهي عملية   
و شرح لموضوع متخصص ويريد أزئية صغيرة من المعلومات كمصطلح يبحثون عن ج

، فهذه الكشافاتو وجود أمكنين، لذلك ظهرت الحاجة إلعداد قل وقت وجهد مأليه بإالوصول 
ف الكشف عن موضوعات عملية تحليل لمحتوى الدوريات والصحف بهد«األخيرة هي 
ات تشتمل عليها، وهناك أنواع متعددة من الكشافات منها كشافات الكتب، كشاف المقاالت التي

الموضوع، كشافات المؤلفين، كشافات العناوين وتنطوي عملية التكشيف  الدوريات وكشافات
على عنصرين أساسيين: العنصر األول المدخل أي العنصر الذي ترتب به الكشافات، 

فهي من  2»العنصر الثاني الروابط أو اإلشارات، أي البيانات التي تذكر عن كل مادة مكشفة
  .الواجب القيام بها للتمكين من معرفة محتويات المقتنياتبين أهم العمليات 

  :_ االستخالص5_5_4
مكملة لعملية التكشيف حيث تقدم بيانات عن المواد المكشفة تماما عملية  :هواالستخالص 

تعتمدها كما في عملية التكشيف ولكن يضاف لها ملخص لمحتوى المادة، وهناك أنواع 
وصفي...إلخ، فهناك بعض من أنواع المستخلصات لتي  ستخلص إعالمي،المكتبة منها: م

حيث 3عن استخدام المواد األصلية للمادة المستخلصة نستغنيمكتبات تمكننا من أن لتعدها ا
المكتبات  ما نجد نادرادامة الرصيد وتسهيل إيصال المعلومة للمستفيدين، ولكن إ إلىهدف ت

  بالعملية. ستخالص فأغلبها ال تهتمالجامعية تستند على اال
                                                             

09،10، ص. 1998ملك فهد الوطنية، . الرياض: مكتبة ال3حمد. التصنيف بين النظرية والتطبيق. طأ_ايتم، محمود 1  
       89_ الصرايرة، خالد عبده. مرجع سابق. ص. 2
  22_ نفس المرجع. ص. 3
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  :_ الترتيب والحفظ6_5_4
في مكانها وذلك حسب الترتيب هو العملية المادية التي يتم من خاللها وضع المقتنيات   

وتمهيدها و النظام المعمول به، هدفها الحفظ أي توفير الوسائل لحفظها أرقم التصنيف 
خر عملية آتاحتها فهي إجل أنما حفظها من إدف المكتبة ليس تملك المقتنيات ون هأل ،لإلتاحة

  في المعالجة الوثائقية.
  :تاحة_ اإل6_4

مجتمع المستفيدين وتسهيل السبل ن هدف عملية االقتناء هو توفير المقتنيات لإ  
تاحتها، والتمكين من الوصول لها من خالل وضع خطة لتقسيم المقتنيات منها ما يوجه إل

ع لى قسم المراجإيوجه  ومنها ما وغيرها،لقاعة الدوريات من المجالت والدوريات العلمية 
لى المخزن الرئيسي للرصيد إلس وغيرها، ومنها ما يتم توجيهه طا، أموسوعات، من قواميس

من الكتب ذات النسخ المتعددة، وتعمل المكتبات الجامعية على توفير قاعات بنظام الرفوف 
  وهي:تتعلق بخدمة اإلعارة إلتاحة المقتنيات  تينقيالمفتوحة، فمن خالل ذلك توجد طر

تعني عدم السماح بخروج بعض المواد المكتبية من المكتبة بحيث  _ اإلعارة الداخلية:
تستخدم فقط داخل قاعات االطالع الداخلي، وتأخذ شكلين منها: اإلعارة المضبوطة وهي أن 

يتمثل في يأخذ الموظف بطاقة المكتبة بحيث توفر قاعات تسمى برف الحجز، والشكل الثاني 
على  دون إخراجهااإلعارة غير المضبوطة بحيث تعطى الحرية للمستفيد بالبحث عن المادة 

  الطاولة بعد الخروج. 
وهي توفير إمكانية إخراج المادة المكتبية من المكتبة ولكن بوضع  عارة الخارجية:_اإل

المستفيدين وحجم الرصيد شروط كمثل التسجيل مع تحديد مدة اإلعارة وهذا النوع يتأثر بعدد 
ر فرصة الوثائقي بالمكتبة، وهذا من أجل التسهيل على المستفيد وتنظيم هذا النوع بهدف توفي

خر للمكتبات الجامعية يتمثل في نظام الرف فهناك نظام آ، 1االستغالل لعدد كبير منهم
م واإلعارة ألجل االستخدا المفتوح الذي يسمح للمستفيدين بالدخول والتجول بين الرفوف

  يمثل المخزن. 2ونظام الرف المغلق
                                                             

42ص.  ،2000_ النوایسة، غالب عوض. خدمات المستفیدین من المكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار صفاء للنشر، 1   
40، 41_ نفس المرجع. ص. 2   
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  :خالصة الفصل
االقتناء  ذلك ن االقتناء التقليدي بالمكتبات الجامعية ال يعنيأمما سبق نستنتج 

جل تخضع لسياسة تضعها المكتبة من أالعشوائي للمجموعات، فهو يعتمد على إجراءات 
ال إجامعي، فهذه اإلجراءات لن تتغير تاحة المقتنيات للمجتمع الإ في قيق هدفها المتمثلتح

التقرير النهائي لدراسة من خالل  يمكن معرفة ذلك ،حاجيات المستفيدينرغبات وبتغير 
، فالمكتبة الجامعية تعمل على تنظيم هذه اإلجراءات والمعلوماتية م الوثائقيةاحتياجاته

منها،  لكترونيةأو اإل رقميةشكال المواد المكتبية حتى الأ ن اقتناء مختلفوتطويرها انطالقا م
 ،المتعلقة بالشراء والطرق األخرى لالقتناء العملياتاستراتيجية تسيير عليها في  ىتتبنكما 

للجامعة ككل وكذا الخطوات الواجب القيام بها من قبل مختصين لتحقيق الرسالة األسمى 
 باعتبار للمستفيدين،تاحة وتوفير المقتنيات إتسهيل  التي تتمثل فيو ،والمكتبة بوجه خاص

، تحاول دوما باقتناء المجموعات الحديثة والمتوازنة مفتوحة النهاياتالجامعية المكتبة 
ن هناك بعض النقائص و المشكالت التي تواجه المكتبة والمكتبيين في أال إوبالرغم من ذلك 

التطورات واستغالل جعل المكتبة الجامعية تقوم بالتفكير في مسايرة مما  ،اإلجراءات التقليدية
  التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني:
 سياسة االقتناء من اإلجراءات

التقليدية إلى اإلجراءات 
  .الحديثة
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  لثاني: سياسة االقتناء من اإلجراءات التقليدية إلى اإلجراءات الحديثة.الفصل ا

  
  تمهيد:

عين أمارسات التكنولوجية الحديثة نصب ى جعل المإلن سعي المكتبات الجامعية إ
نقائص االقتناء التقليدي، وكذا التحديات التي وذلك انطالقا من سلبيات و موظفي قسم االقتناء،

ية والروتينية، مما يجعل إجراءات سياسة االقتناء التقليد و المختصين في أالمكتبيين  تواجه
 ،العوامل التي تدفع بالمكتبات الجامعية للتوجه نحو عصرنة إجراءات االقتناءهم أذلك من 

والمتمثلة في التجهيزات من خالل توفير كل المتطلبات الالزمة سواء كانت مادية 
ويتعلق ذلك  و معنويةأجراء الجديد، شبكات التي تساعد في بناء هذا اإلوالبرمجيات وال
وحتى الظروف  ،ت اإلدارية السائدة في الجامعاتريعات واإلجراءابالقوانين والتش

لها الدور في تطبيق التكنولوجيات في عملية تنمية  ...الثقافية، السياسية، االجتماعية
في تجسيد هذه السياسة المكتبات  ههواجأكبر حاجز ت هي  لمتطلباتهذه ا إال أن، المقتنيات

كافة إجراءات االقتناء  اعتمادمن  الجديدة، فتوفر هذه األخيرة يمكن المكتبة الجامعية
نترنت في الجوانب و حتى باستخدام شبكة اإلأ ،ليةلكتروني سواء باستخدام النظم اآلاإل

  تساهم بدورها في بناء وتنمية المقتنيات المكتبية. حيثالتجارية والتسويقية الحديثة 
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  تحوالت جديدة في سياسة االقتناء.: المبحث األول
  :لكتروني: التعريف والنشأة_االقتناء اإل1_1
  ي:لكترون_ تعريف االقتناء اإل1_1_1

وباستخدام لكتروني هو عملية بناء المجموعات والمقتنيات بأشكالها المختلفة االقتناء اإل  
نه كل ما يتعلق بالبحث أيمكن تعريفه على إذ  ،نترنتشبكة اإل لكترونية عبرالطرق اإل

المفهوم  لقد ارتبط هذا ،1لكترونية المختلفةللمصادر المختلفة بالطرق اإل شراءواالختيار وال
من استخدام الحاسب اآللي في إجراءات  ءابدلى المكتبات الجامعية، إبدخول التقنية الحديثة 

ت الفنية نترنت وانتشار مواقع الناشرين مما ساهم في تسهيل اإلجراءاور اإلالتزويد حتى ظه
 كترونية متطورة للمكتبات بحيث يستطيع المستفيدإللكتروني يقدم نقلة فاالقتناء اإلوتسريعها، 

إيجاد فهارس المكتبات والبحث فيها مع إمكانية القيام بكل العمليات المتعلقة باالختيارات 
  ، 2نترنتء والسداد عبر شبكة اإلوالطلب والشرا

 جة ملحة لتطوير المكتبةلكتروني أصبح حان االقتناء اإلأمن خالل ما سبق نجد 
لكتروني في عمليات االقتناء المختلفة، فهو يختلف عن إالجامعية وذلك إلدراج كل ما هو 

، في عملية الطلب والتفاوض نترنتشبكة اإلالنظم اآللية و علىالمحوسب باعتماده  قتناءاال
  . ، وكافة اإلجراءات التي تتعلق باالقتناءالدفع، االستالم، الشراء

 :لكتروني_ نشأة االقتناء اإل2_1_1
في ظل التطورات الحديثة وظهور ما يعرف بالبيئة الرقمية وكذا الكم الكبير من   

اإلنتاج الفكري خاصة االنتشار الواسع للمجموعات الرقمية، أصبح من الصعب التحكم في 
لذلك وأمام هذه التحديات  ،تحديد أشكال المقتنيات باإلجراءات التقليديةو إجراءات االقتناء

التقني  ومواكبة التطور وجب على المكتبات الجامعية باالستفادة من معطيات العصر
مستفيدة منه في إجراءاتها الفنية في مقدمتها عملية االقتناء التي تعتبر اللبنة  ،المعاصر

                                                             

، 2012 لكترونية. عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع،مصادر المعلومات: التقليدية واإل _ عليان، ربحي مصطفى. تنمية1
  326ص. 

نترنت: واقعها ودورها في عملية التزويد في بعض الناشرين العرب التجاريين على اإل_ السهلي، فهاد بن سعد فهاد. مواقع 2
  37،36، ص. 2008مكتبات مدينة الرياض. الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، 
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مة معلومات قفكان ظهور الحاسبات اآللية وتقنية ال ،األساسية في تطوير وتنمية المقتنيات
ذ تتيح تخزين كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها فضال إاإلنجازات في مجال المعلومات 

وتحقيق الفعالية في طرق وأساليب التعاون مع  ،عن التقليل من حدة األعمال الروتينية
يكنة إجراءات لية في كل أعمال المكتبات أصبح من السهل مول النظم اآلالمستفيد، ومع دخ
نترنت أصبح من الممكن للمكتبات الجامعية على وعند ظهور اإل ،المالية االقتناء والتقارير

لكترونية لها تساهم في تطوير إوكذا إمكانية إنشاء مواقع  ،تجاريوجه الخصوص التسوق ال
 مما جعل الناشرين التجاريين يعملون ،خدماتها للمستفيدين ووضع فهارسها على تلك الشبكة

االطالع على كل ما هو جديد  في المساعدة ألجل ،نترنتمواقع لهم على اإل نشاءإ على
  1فادة منه بأبسط الطرق وأسهلها.إلوا

لكتروني في المكتبات منها، التي ساعدت في ظهور االقتناء اإل من بين العوامل  
ربط تكنولوجيا الحاسوب  وكذا في المجاالت المختلفة، اإلنترنتانتشار الحاسوب وشبكة 

ظهور بنوك المعلومات  باإلضافة إلى بتكنولوجيا االتصاالت للحصول على المعلومات،
تطوير نظم اإلعالنات التجارية انتشار وكما تم واألقراص المضغوطة وانتشار استخدامها، 

  2استخدام الخط المباشر في األسواق التجارية. باإلضافة إلىلكترونية المحوسبة، اإل
  :لكتروني_ إجراءات ومراحل االقتناء اإل2_1

ة االقتناء التي يكلف نترنت في تطوير إجراءات عمليلية وشبكة اإلساهمت األنظمة اآل  
  منها: رف على اإلنتاج الفكري العالميتسهل التع ةن، فهذه اإلجراءات الجديدوبها المختص

  ستخدم لثالثة أغراض وهي:ي التحقق الببليوغرافي:
  ؛و عدمهأمن وجودها  حتىو ،وعية المعلوماتيةن صحة البيانات الببليوغرافية لأل_التحقق م

  ؛من السوق نفادهاو أتاحتها إوعية في األسواق من عدم تاحة األإ_التأكد من 
  ؛المختلفة شكال المصادرأوكذا  ،مختلفة من الطبعات الفاخرةلى األسعار الع_التعرف 

                                                             

  41–39_ السهلي، فهاد بن سعد بن فهاد. مرجع سابق. ص. 1
  326لكترونية. مرجع سابق. ص. مصادر المعلومات: التقليدية واإل _ عليان، ربحي مصطفى. تنمية2
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دلة الكتب والدوريات وقائمة األسعار المتوفرة أدوات التحقق الببليوغرافي أتشمل   
يمكن التحقق من  ، كماamazon.com)موقع (أمازون بمواقع الناشرين والموردين مثال

والتحقق من المراجع ، لمتاحة في األسواق االفتراضيةاخالل وكالء الكتب التراثية والكتب 
  1نترنت.شبكة اإل ىكتبات التي لها مواقع علالمالببليوغرافية ومواقع فهارس 

 اأكيد من استالمهيتم تبادل أوامر الشراء مباشرة بعد عملية االختيار والت مر التوريد:أرسال إ
بة طلب المواد و الناشر، حيث يتسنى للمكتألي لكل من المكتبة والبائع بوسطة الحاسب اآل

 عرفةوكذا استمارة تمكنها من م، شراءالملء استمارة عن طريق لكترونيا إالتي تم اختيارها 
لكتروني المراد الشراء منه و التسجيل في نفس المتجر اإلأ ،طرق الدفع والشحن والتوصيل

  .مستعملة الحساب الذي فتحته في المتجر
لى شركة الشحن لنقل المواد إمر الشحن أيقوم حاسب البائع بإرسال  مر الشحن:أرسال إ
لكترونيا إكترونية فيتم تبادلها لما إذا كانت المجموعات اإلأمكتبية لتوصيل الطلبية للمكتبة، ال

  لكتروني مثال.عبر البريد اإل
تسمح المواقع المتفق معها من متابعة الطرد الخاص من وقت الشحن ومراحله  متابعة الشحن:

من إمكانية تنفيذ العملية من  التفصيلية بالتاريخ والساعة حتى وصوله للمكتبة، وكذا للتأكد
و البائع وشركة الشحن أ ،كتروني بين المكتبة والناشرلتبادل اإلاليتم  ةشركة الشحن، ومن ثم

  .مكن من إتمام المهمة بين األطراففهذه األخيرة تعلم المكتبة بوقت الشحن للت
  لكترونية المرافقة.اإلما تحتويه الوثائق بالطلبيات  والقيام بمراجعتها بمقارنة :تسلم الشحنات

و أباستخدام النقود وذلك لكتروني الدفع اإل يقصد به :لكترونيسال الفاتورة والقيام بالسداد اإلرإ
  2لكترونية.الشيكات اإل

  
  
  

                                                             

  107–105_الدوي، إبراهيم أحمد عبد الخالق. مرجع سابق. ص. 1
   110،109_نفس المرجع. ص. 2
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  1 التالي:لكتروني موضح في الشكل مراحل عملية االقتناء اإل

  
  لكتروني ومراحله.كيفية االقتناء اإل :01شكل رقم ال
  :لكترونيلى االقتناء اإلإقتناء التقليدي مراحل التحول من اال_ 3_1

قليدي، لكترونية بخالف االقتناء التلكتروني في اإلجراءات اإلينحصر االقتناء اإل  
مفهوم الجديد نذكر لى تطبيقه من خالل اتباع عدة مراحل للتحول لإلفسعت المكتبات الجامعية 

  أربعة مراحل وهي:
  األولى:_ المرحلة 1_2_1

عداد شبكة قادرة على تغطية أنشطة المكتبة مكونة من كثفت فيها الجهود والطاقات إل  
لية ينظم التعامل معها خادم شبكة عالي األداء حيث يتم تشغيلها ببرمجيات اآلالحاسبات 

  منتقاة.
  _المرحلة الثانية:2_2_1

إنجازات المرحلة تم التركيز على عالج مواطن الضعف التي برزت من خالل تطبيق   
لكترونية المقرر تزويد عدد إضافي من مصادر المعلومات اإلفضال عن التزويد ب ،األولى

  المكتبة بها خالل هذه الفترة ومن ثم التقييم الدقيق للخدمة من جميع جوانبها.
                                                             

  113مرجع سابق. ص. حمد عبد الخالق. أالدوي، إبراهيم  _1 
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  _ المرحلة الثالثة:3_2_1
 المستوى المحليمات المناظرة على تتمثل في ربط المكتبة بالمكتبات ومراكز المعلو  

الفترة تم تطوير شامل للنظام  وخالل هذه ،وما يتبع ذلك من اتصال بقواعد المعلومات الدولية
  لكتروني.اإل
  _المرحلة الرابعة:4_2_1

نترنت مد على االقتناء من خالل شبكة اإلضافتها وهي تعتإوهي المرحلة التي يمكن   
مواقع النشر والناشرين على الشبكة العالمية لكترونيا مع إبربط المكتبات ومراكز المعلومات 

  1واالعتماد على تلك المواقع في تطوير وتنمية مقتنياتها الوثائقية.
  :لتوجهات الجديدة لسياسة االقتناء_ أسباب ا4_1
  :لنظم التقليدية لسياسات االقتناء_ فشل ا1_4_1

الصعوبات التي تواجه يكمن فشل النظم التقليدية أو إجراءات االقتناء التقليدية في   
  :، من بينهانجاح العملية

وذلك راجع لطول إجراءات البريد ونقاط التفتيش عند  و الطلبيات:أتأخر وصول المواد  _
 وحتىمل القائم بين المكتبة والوكيل، هذه األمور تخرج عن نطاق التعا ...، توصيل المواد

االنتظار حتى طبع النسخ األخرى، عدم توفر ى نفاذ المواد المطلوبة مؤقتا مما يستوجب إل
و الموزع، مما يكلف أفي قائمة الناشر  عدم نشر العناوين المدرجة وأالمادة لدى الوكيل 

  2.يعقد مهمة متابعتها مماشهر لوصول الطلبيات، ألى خمسة إشهر أبعة أرالمكتبة من 
  عدم تأمين الطلب لألسباب التالية:  _

 » الوكيل ويمكن الحصول عليها من وكيل آخرعدم توفر المادة لدى.  
 لغاء الطلبإو أعلى المكتبة البحث أو االنتظار  نفاذ المادة مما يستوجب.  
 عدم دخول المادة ضمن اختصاصات الناشر أو الموزع.  

                                                             

 39،38لكترونية. مرجع سابق. ص. التقليدية واإل_عليان، ربحي مصطفى. تنمية مصادر المعلومات: 1

 رسالة. نموذجا معسكر مستغانم، وهران، الجامعية بالمكتبات واالقتناء التزويد وحدات تسيير أنظمة. عفيف غوار، _2
  143ص.  ،2008 وهران، جامعة: وهران. المكتبات علم في ماجيستر
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 1.»رسال المادةإود قيود التوزيع تمنع الوكيل من وج  
غاء الطلب إلخر بدون آالطلب للمواد المتأخرة من وكيل  وينتج ذلك عن إعادة تكرار النسخ: _

قد  كما اقتناء كل المجلدات الستكمال النواقص مما يوجد تكرار المجلدات المتوفرة، أو األول،
  دون انتباه الناشرين له.تغيير العنوان فقط لتصل نسخ متكررة نتيجة 

و أالطلبيات قبل وصول الفواتير ذا استلمت إتكون هناك مشاكل مالية  المشكالت المالية: _
 في فقدان فواتير المواد المطلوبة أو إيجاد فواتير تحمل مبالغ بن يتسبأالعكس، مما يمكن 

هو مذكور في كما ى اختالف قيمة الشحن والمادة إليرجع  وقدلفة للمواد المستلمة، مخا
  2.بعد الطلبو ارتفاع السعر مقابل ارتفاع سعر الورق والعمال أ ،الناشرينفهارس 

  :تاحةلى اإلإفي التحول من استراتيجية التملك _ الرغبة 2_4_1
هم العوامل التي ساعدت أمن بين  ولوجيات الحديثة في المكتبات كانن ظهور التكنإ  

من أي التحول  ،تاحة بدل التملكاإل استراتيجيةالمكتبة في التحول في سياسة االقتناء وتبني 
ق للوصول لها في مقدمتها شبكة و توفير عدة طرأاحة إتلى إة يمجموعات المكتبالتملك 

االشتراك في قواعد ك ،3رامها بين المكتبات والمؤسساتإباقيات يتم من خالل اتف ،نترنتاإل
 الخطالوطنية للتوثيق على  بةابوالالتي توفرها مثل لكترونية والدوريات اإل البيانات العالمية

SNDL و أنما بمنح الحق إعلى الرفوف فقط و، فرغبة المكتبة ال تقتضي إيداع المقتنيات
ال من إولن يتحقق ذلك  ،ليها دون قيدإوذلك بتيسير سبل الوصول  ،تخدامهاالرخصة الس

نترنت لتسهيل كل ما يتعلق بتصميم موقع خاص بها على شبكة اإلخالل قيام المكتبة الجامعية 
ة عوامل ساعدت على هناك عد ، كماالمقتنيات باستخدام هذه التقنيات وبإتاحة االقتناءاتب

وهذا ما سوف لكترونية اإللكتروني والمعامالت النشر اإل على غرارتاحة تحقيق مبدأ اإل
  ليه.إنتطرق 

  
                                                             

 143_ غوار، عفيف. مرجع سابق. ص. 1

مين. اإلجراءات الفنية في المكتبات ومراكز المعلومات: التزويد، إبراهيم أ الورقي،اسماعيل، حسن صالح عبد اهللا،  _2
 71ص.  ،1999الفهرسة، التصنيف. عمان: مؤسسة الوراق للنشر، 

 211مرجع سابق.  ص.  المعلومات. ومراكز المكتبات في المكتبية المجموعات تنمية _النوايسة، غالب عوض.3
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  :تفادة من خدمات التقنيات الحديثة_االس3_4_1
نترنت في ى اإلتوحلية من الحاسب والنظم اآلتأتي فكرة االستفادة من خدمات كل   

عملية االقتناء وما يقابلها من تطور في حاجيات المستفيدين خاصة مع ظهور ما يعرف 
بمجتمع المعلومات، فهو مجتمع يعتمد على المعلومات كمورد استثماري ويعتمد على 

ماته االهتمام بالمعلومة هم سأمن إذ أن  ،واالتصاالت والحواسيب تكنولوجيا المعلومات
خلق مفاهيم  مما ،تزايد األنشطة عن بعد، المعلوماتي ، االنفجارلكترونياإللنشر وتنامي ا

  1، ...لكترونيةلكترونية والحكومة اإلأخرى مثل اإلدارة اإل
ي رحلتها من مما تريده المكتبات هو االستفادة من الوقت الذي تستغرقه المقتنيات ف  
ب المواد المراد اقتناؤها لتمكين من تجنلى تسهيل تدقيق إباإلضافة ، لى المكتبةإالناشر 

ن دعت الحاجة لذلك، إغاءها إلو ، تحديثها،خال البياناتإدتكرارها، والتسهيل في عمليات 
 إلى أنالمساعدة في متابعة ومعرفة كل المراحل التي تمر بها المقتنيات منذ طلبها إضافة إلى 

، فتساهم استخدامات هذه 2التقنيات تستلمها المكتبة وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه
لى إباإلضافة  ،فضل للمستفيدينأحسين مستوى األداء وتقديم خدمات التقنيات الحديثة في ت

تاحته للمستفيدين، توفير مقومات االقتصاد في ميزانية إكوين رصيد وثائقي ومعلوماتي يتم ت
قليص من سجالت الفهارس والت ،العمل وتوفير إمكانيات متنوعة للبحث موجهة للمستفيدين

  3.اآللية وتوفير أرضية مشتركة للتعاون مع أنظمة المكتبات األخرى
  :لكترونيةتخدامات المستفيدين للمجموعات اإل_اس4_4_1

خاصة بعد هم التطورات التي تؤثر في المكتبات أتعد المجموعات الرقمية واحدة من   
لجامعية، حيث دأب الكثيرون المكتبة ا نترنت بين جميع المستفيدين منانتشار استخدام اإل

لتغير في المجموعات لنتيجة و ،لى الولوج المباشر واالستفادة المباشرة في أي وقتإمنهم 
                                                             

: لألرشيف الدولي اليوم بمناسبة الوطني الملتقى. المعلومات عصر في رشيفياأل ودور األرشيفية المؤسسة. زهير حافظي، _1
. أخرى ورهانات أزمنة الموضع، نفس رشيفين،األ من أجيال والتكوين، للممارسة وأماكن للبحث أماكن الجزائر، في األرشيف

 2014_06_09 وهران،. بوهران واألرشيف المعلومات أنظمة مخبر الوثائقية، والعلوم المكتبات علم قسم

 346واإللكترونية. مرجع سابق. ص. _عليان، ربحي مصطفى. تنمية مصادر المعلومات: التقليدية 2

 رسالة. بوهران) crasc(ومكتبة الجامعية للمكتبة تقييمية دراسة: الوثائقية المؤسسات في اآللية النظم. الدين زين كادي، _3
  13،12ص.  ،2007 وهران، جامعة: وهران. المكتبات علم في ماجيستر
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د من المعلومات ليه المستفيإالمستفيدين، فمن خالل ما يتوصل  تغير في حاجيات ترتب عنه
ديد ينتظر المكتبة جد دور جمن هنا يو ،للحضور للمكتبة اليس مضطرفإنه ، تهاالتي هو بحاج
على تغير سلوك المستفيد في ضوء التقنيات الحديثة، فهذه األخيرة قلصت  الجامعية بناء

تعنى تجميع لليتطلب منها االنتقال من مراكز مما المسافات بين المستفيد والمواد المكتبية، 
  1لى منافذ تسهل الوصول للمجموعات المكتبية.إحفظ بال

  .مشكالت التوجه لعصرنة االقتناءات المبحث الثاني:
  :الموارد المالية_ 1_2

سياسة  ؤثر علىتن أتمويل والميزانية السنوية للمكتبة يمكن ال أنمما ال شك فيه   
خر يواجه المكتبات، فالتمويل يتم من آالسلب، ففقر الميزانية يعد تحدي االقتناء الجديدة ب

لى إء بالميزانية مثل مشاريع الوصول لالرتقاخالل مجموعة مشاريع تقوم بها المكتبة 
لكترونية يتم تخصيص جزء من بالمصادر اإل متزايدومع االهتمام ال ،لكترونيةالموارد اإل

دين المتاحة لى مواقع الناشرين والمورإء هذا النوع من المصادر والولوج الميزانية القتنا
ن الميزانية غالبا ما ألغريب في األمر ، فا2نترنت القتناء المجموعات المختلفةعلى شبكة اإل

ن لم إنترنت شبه مستحيل قتناء باستخدام النظم اآللية واإلتتناقص، مما يجعل التوجه نحو اال
قتناءات في المكتبات الجامعية، و النظام الجديد من االأ توجهتبني هذا ال انقل مستحيل تمام

متطلبات العصر، وهناك عدة عوامل تؤثر و انعدامه يعيق المكتبة في توفير أفنقص التمويل 
أي الزيادة في  :شكال النشرأر منها، التضخم المتزايد لمختلف على ميزانية المكتبة نذك

و غيرها، انخفاض نسبة الميزانيات التي تخصصها أسعار مع عدم الزيادة في اإلنتاج األ
مما يتطلب إعادة ، 3العاملين شكالها، تخفيض عددأوتعدد  مقتناةالمؤسسة األم، زيادة المواد ال

ن من تجاوز هذا المشكل، فمشروع سياسة االقتناء ميزانية المكتبة على األقل للتمكهيكلة 

                                                             

 المركزية الجامعية بالمكتبة ميدانية دراسة: الجامعية المكتبة من المستفيدين على الرقمية البيئة تأثير. عائشة مسيف،_ 1
 167،166ص. ، 2012 منتوري، جامعة: قسنطينة. المكتبات علم في ماجيستر رسالة. بسكيكدة 1955 أوت 20 لجامعة

 189ص. الدوى، إبراهيم أحمد عبد الخالق، مرجع سابق. _2

 65، محمد فتحي. مرجع سابق. ص. عبد الهادييمان إسماعيل، تصدير _متولي، نار3
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و تعاني منه المكتبة الجامعية من ضعف الدعم المالي  لكن ما ،ضخمة الجديدة يتطلب أمواال
  1.ورخر غياب دعم القيادات العليا ألجل االستمرار والتطآبمعنى  المعنوي

  :توفير التجهيزات الحديثة مشكل_ 2_2
 أو مسايرة التقنيات الحديثة في إجراءات االقتناء ترمي إلىن التفكير في أي خطوة إ  

إال المتطورة،  ةات الجديدة لعملية االقتناء يتطلب توفير التجهيزات التكنولوجيسالتوجه لسيا
على ال تتوفر حتى  هان بعضألتواجهه المكتبات الجامعية أن مكن ي اكبر تحدييمثل أهذا أن 

قتناء ن تنتهج مشروع االأنترنت فكيف يمكن لها وال وجود لفضاءات اإل ،خطوط الهاتف
 من فالتطور الحاصل في األجهزة والمتطلبات يستلزم نترنت،لية واإلباستخدام النظم اآل

وحدات التخزين  ،دخالوحدات اإل جهزة وملحقاتها منالمكتبة توفير كل ما يتعلق باأل
نشاء شبكة محلية ه إتوفير ما يجبمن بين مو ...،جهاز الخادم ،وحدات اإلخراج  ،الخارجية

  2.البرمجيات الوثائقية، إضافة إلى توفير وسائل االتصال، للمكتبة
للسياسة الجديدة  في التوجه احدى هذه التجهيزات فذلك يشكل عائقإن غابت إف 

عدم القدرة على توفير التجهيزات ك ا أخرىأسباب في هذا السياق يمكن أن نعددلالقتناءات، 
فسياسة الدولة تبنى على أساس الوضع االقتصادي السائد  ،ضعف االقتصاد الوطني ،الحديثة
، إلخ، المديونية، البطالة الفقر،كمشاكل اجتماعية جمة  دهور هذا األخير يعني ظهورإال أن ت

ي زيادة الفجوة مما يساهم ذلك ف ،المشاريع وذلك حسب األولويات تقليصالتي تؤدي إلى 
  3.المعلوماتية

  
                                                             

 مكة بمدينة الخاص الصحي بالقطاع البشرية الموارد إدارة في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق معوقات. مطر سميرة المسعودي، _1
].  الخط على[في: موقع األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي . البشرية الموارد وموظفي مديري نظر وجهة من المكرمة

-http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Obstacles-to-the-application-of-e : <على متاح
governance-in-the-management-of-human-resources.pdf < :26/03/2016 (تاريخ االطالع( 

 353–351مصادر المعلومات: التقليدية واإللكترونية. مرجع سابق. ص.  _عليان، ربحي مصطفى. تنمية2

 ،2008 ديسمبر ،]الخط على[ cybrarian journal مجلة. تجاوزها وسبل أسبابها المعلوماتية الفجوة. زهير حافظي، _3
  )27/03/2016: االطالع تاريخ> (http://alaryadh.com.sa/kpage.html: <على متاح ،17.ع
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  :_المعوقات البشرية3_2
تشكو المكتبات الجامعية من النقص الواسع في المتخصصين والمؤهلين للتأقلم مع   

  لتكنولوجيات الحديثة ومنها:ا التحكم فيعن يحدها البيئة الرقمية، فهذا يعد معوقا 
فراد للتطورات التكنولوجية وعدم جهل األ«التي تمثل:  ة:و التكنولوجيأمية المعلوماتية األ

لى عدم متابعة المكتبيين للتطورات إعود هذه األخيرة ، ت1»معرفتهم التعامل معها واستخدامها
لقدم المواصالت  االهزيلة نظرالحديثة وكذا توفر المكتبات الجامعية على البنية التحتية 

  واألنظمة المستخدمة بها.
تقان لغة خر إلآ تحد إذ أنه عبارة عنه المكتبيين والمكتبات وهو مشكل يواج :العائق اللغوي

من اللغة المستخدمة في  %95حيث تمثل نسبة  ،التقنيات الحديثة وهي اللغة اإلنجليزية
  التكنولوجيات الجديدة.

أي جهل المكتبيين وحتى قيادة المكتبة لهدف التغيير وطبيعته  :والخوف منهمقاومة التغيير 
  2.والخوف من فقدان مكانتهم ووظائفهم

و انعدامه مع محدودية الكفاءات أ ،العنصر البشري المتخصص والمتكونف عفض  
مر السيطرة على التقنيات الحديثة شبه أجعل ين المستمر على التكنولوجيا وغياب التكوي

، فهذا ما تفتقد 3نظرا لما تتميز به من تطور وتجدد وتعقد يتطلب ضرورة مواكبتها ستحيلم
لى مكتبات ومراكز الدول إليه المكتبات الجامعية من قلة اإلطارات بحيث وجدت من الهجرة إ

التخطيط السيء «المتطورة مخرجا، فهذا الحل الذي انتهجته اإلطارات المؤهلة ناتج عن 
وعدم  ،4»البشرية وخاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وعدم تراكم الخبراتللموارد 

التي تجعل من المبادرات الفردية مقبرة لكل  ختراعاالخطط الستثمار استغالل براءات  وجود

                                                             

  المسعودي، سميرة مطر. مرجع سابق _1
 _ نفس المرجع2

  مرجع سابق_حافظي، زهير. الفجوة المعلوماتية أسبابها وسبل تجاوزها. 3
 على[ زكي خضر محمد الدكتور األستاذ موقع: في. العربي العالم في والتكنولوجيا العلم تنمية. محمد زكي محمد خضر،_ 4

  )27/03/2016 (تاريخ االطالع: >http://www.al-mishkat.com/khedher/?p=28 < متاح على:]. الخط
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ن الصفر دون طموح في تطور المكتبات الجامعية على سبيل المثال، فكل من يأتي يبدأ م
  .االستفادة ممن سبقوه

مهما قد تتبناه المكتبة،  توجه جديدأي  فشلالتعليم للمكتبين لها الدور في  نوعية نإ  
فهذا ناتج عن  ،كانت أساليب تلقين الدروس تقليديه كانت هناك عدم توازن في التعليم

  1.استيعاب المتخصصين غير المتكافئ، فالجامعات أصبحت مثل مدارس ثانوية عالية
  هناك بعض المعوقات البشرية المتمثلة في:باإلضافة إلى ما سبق ذكره 

االجتماعي والتنظيمي  ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا المعلومات على المستوى_        
  في الجامعة؛

  مجال التقنيات الحديثة المتطورة؛ قلة البرامج التدريبية في_    
  بأن التغيير يشكل تهديدا للسلطة؛ تنامي شعور بعض المديرين وذوي السلطة_    
سب والرهبة والخوف عند غياب التحفيز وضعف المعرفة الكافية بتقنيات الحا_    

  استعمالها؛
  ية المعلومات والتعامالت الشخصية؛ضعف الثقة في حماية سر_    
مقاومة العاملين لتطبيق التقنية وضعف الرغبة بها وعزوفهم عن استخدامها _    

  2قناعة لديهم بسبب مخاوف تقنية وصحية إضافة إلى ميل األفراد لمقاومة التغيير.وضعف ال
  :_المشكالت التقنية4_2

 ،نت بالمكتباتنترغلب في صعوبات استخدام شبكة اإلتتمثل المشكالت التقنية في األ  
ؤثر على تجسيد مما ي ،في بعض األحيان وانقطاعه أحيانا أخرى تصالاالصعوبة  إضافة إلى

لكتروني وقراءتها عتراض رسائل البريد اإلالكتروني، التخوف من سياسة االقتناء اإل
و أرسال الفيروسات التي تؤدي الى مسح نظام التشغيل إجهزة والتسبب في ختراق األاو

كل ذلك  ،...عتمادات المالية للمكتباتملفات النظام بأكمله، وسرقة الهوية الذاتية واالحذف 
                                                             

 مرجع سابق. محمد زكي محمد خضر،_ 1

 مسؤولي نظر وجهة من: الجزائرية الجامعية بالمكتبات اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات. حجاز بالل سليمة، سعيدي،_ 2
 رقمية بيئة في المعلومات ومراكز المحكم حول المكتبات األول الدولي المؤتمر في: .قسنطينة لوالية الجامعية المكتبات
التطبيقية، جمعية المكتبات والمعلومات األردنية، صندوق  البلقان جامعة: عمان، األردن. 2013أكتوبر  31 – 29متغيرة، 

 562 .ص ،2013دعم البحث العلمي، 
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غياب حقوق الملكية ر من االقتراب من الخدمات المباشرة التجارية، جعل المكتبات تحذ
 من علومات جعل المكتبات تتخوفنترنت وعدم تفعيل قانون حماية الموالنشر على اإل

والجزائر  عامة في الوطن العربينترنت لى التدفق المحدود لشبكة اإلإ، باإلضافة 1نترنتاإل
لغاء إلكتروني وصعوبة ما يتعلق بتأمين أدوات الدفع اإل خاصة، ومن بين الصعوبات كذلك

ئتمان ال يسددون ية المتعاملين ببطاقة االفغالب ،شراء وإيقاف الدفع في حالة التأخرلأوامر ا
ختالف لغاء العملية بأكملها، فاالإمما يمكن الناشرين من  ،ال بعد مرور تقريبا شهرإالمراتب 

ن و الدفع من جهة المورديأستالم في حالة وجود تأخر في االلناشرين بين المكتبات ومواقع ا
مما يجعل المكتبة في تخوف عند  ،2ال بعد سداد القيمة الماليةإفالناشرين ال يقومون باإلرسال 
ن تستغرقها عملية أمكن يوذلك راجع للمدة اإلضافية التي  التحقق في الشحنات المستلمة

سرعة تدفق لكترونية  التي تتمثل في المعامالت اإل هم معوقات تطبيقأتصحيح الطلب، ومن 
نترنت وصعوبة صيانة وإدارة مواقع تجارة وتسويق المجموعات المعلومات عبر شبكة اإل

لكترونية والتخوف من المخاطر اإل 3من المعلوماتأالمكتبية، وصعوبة حماية ووضع نظام 
لكترونية التي تجعل من سياسة يرها من الجرائم اإلغو أو القرصنة أسواء الفيروسات 

ضباب االقتناء الجديدة مجرد فكرة تراود المكتبات الجامعية سرعان ما تتالشى بتالشي ال
  هم المشكالت التقنية التي تواجهها المكتبة.أعلى 

لكتروني وفقدان التحكم نيات الحديثة ما يتعلق بالدفع اإلمن بين التهديدات المتعلقة بالتق  
بوسيلة الدفع متعلق داري إفي حالة سوء استعمال  امالي ال خطرفهذا يشك ،قميةفي الوسيلة الر

لى خسارة مالية لمجمل المتعاملين المشتركين في العملية، والتخوف إالذي يؤدي  ،لكترونياإل
، ةلكترونيالمادية للعالقة بين األطراف اإل من خطر تبيض األموال المدعم من الطبيعة غير
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فمثال  ،1لكترونيلة إساءة استعمال وسائل الدفع اإللكترونية في حافي النقود اإلكذا فقدان الثقة 
ال إو البطاقة المغناطيسية أنجد المواطنين بالرغم من المزايا التي تتميز بها البطاقات البنكية 

نهم يفضلون الشيك الورقي لتفادي المخاوف من األخطاء ومن الهفوات التقنية المتمثلة في أ
و التجارية أمما يتسبب في تعطيل العملية الصرفية  ،نترنتو في شبكة اإلأ الكهرباءانقطاع 

  .و الجامعاتأال نستثني من ذلك المكتبات الجامعية ، كما و حتى المؤسساتألألشخاص 
ال تزال  إال أنهافالتعامالت المالية ال تزال في بدايتها بالرغم من تعميم المعامالت  

  2.اإللكترونية وحتى المؤسسات من استعمال هذه الوسائلوف المواطن اخثير مت
  :_الفجوة الرقمية5_2

لى إ ةلى الفجوة المعلوماتيإمصطلحات الفجوة الرقمية من الفجوة المعرفية  تتعدد  
ن ، فهي مصطلحات جديدة ظهرت في منتصف التسعينات من القرة...لكترونيالفجوة اإل

و الثغرة التي توجد بين الدول أمريكية، تعبر عن الهوة الماضي في الواليات المتحدة األ
ة وبين من قالمتطورة والنامية، وبين من يملكون  التكنولوجيا وبين من يحصلون عليها بمش

ونقصد به بالمواطن الرقمي يعرف لى غياب ما إال يستطيعون، فاتساع نطاق الفجوة راجع 
حدى المشكالت التي تشغل مجال إهي من ، ف3األشخاص المفرطون في استخدام التكنولوجيا

لى استخدام التقنيات الحديثة في العمليات المكتبية، فأسباب ظهور إالمكتبات وتعرقل توجهها 
وتحديات الفجوة الرقمية تتعلق بتدني مستوى التعليم والظروف السائدة في كل المجاالت 

لكترونية في التجارة مصداقية التعامالت اإل ةشكلم ،ترنتنصعوبة استخدام اإل ،اللغة
 فالفجوةوغيرها من األسباب التي سبق ذكرها، بيئة المكتبات والتسويق الذي يرتبط مع 
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إال أن  .الجديدة االقتناء سياسة اعتماد في المكتبات تواجه التي التحديات أكبر بين من الرقمية
مشكلة عابرة يمكن حلها نظرا  كونها ،وال تأثر ذات قيمةليست نها أ ونباحثين يرهناك 

  1وجهة نظرهم. من مسألة وقت أنهاتعتبر ، حيث لطبيعة التغيرات
  .لمرتبطة بسياسة االقتناء الجديدةالعمليات االمبحث الثالث: 

خالل استنادها  ال منإال تختلف عمليات االقتناء الجديدة عن عمليات االقتناء التقليدية،   
والمتمثل في عملتي  عن صورتهالكترونية، فجوهر العملية يختلف على اإلجراءات اإل

ما العمليات األخرى ال تختلف كثيرا عن العمليات سالفة ألكتروني، واالقتناء اإل ختياراال
  .سياقثالثة عمليات في هذا ال الذكر في الفصل األول وعليه نركز على

  :المستفيدين واستقبال احتياجاتهم _تبليغ1_3
لكتروني بحيث يتم دين بالشكل التقليدي عن الشكل اإلطريقة تبليغ المستفيتختلف   

نترنت وتطبيقاتها، يتم تبليغ المستفيدين من خالل تقنيات الحديثة من بينها شبكة اإلاستخدام ال
بال لكتروني الذي يعتبر خدمة توفرها المكتبة إلرسال واستقد اإلموقع المكتبة، والبري

قوائم بعض العناوين رسال إسئلتهم وأجابة على استفساراتهم والمستفيدين واإلالمعلومات عن 
حتياجات من وكذا تبليغ واستقبال اال، 2ن تقتنيها المكتبةأالتي تهمهم وخاصة التي يجب 

التي توفر خدمة المحادثات الفورية على  جتماعياالواصل و شبكات التأ 0.2تطبيقات الويب 
فهذه الخدمة تسمح للمستفيدين  ،سجيالت الصوتية وخدمة التدوينشكل مقاطع الفيديو والت

و أو تويتر أالتواصل المستمر مع المكتبة من خالل صفحة الفيس بوك الخاصة بالمكتبة ب
  3غيرها.
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  :لكتروني_االختيار اإل2_3
المجموعات المختلفة والتي هي في  ختيارالكتروني على عملية قتناء اإلتقوم سياسة اال  

تختلف عن أدوات  لالختيارليها، فتستعمل عدة أدوات إمصب اهتمام المكتبة وفي حاجة 
التقليدية، بحيث تمكننا من القيام بتفحص العناوين الجديدة وإمكانية طلبها من  ختياراال

م ال، أفي السوق ن كانت متاحة إالناشرين، كما تمكننا من معرفة وضع مصادر المعلومات 
الناشرين ومحالت البيع المتاحة  طالع على الكثير من القوائم الببليوغرافية لمخزوناالتتيح و
و فهارس المكتبات أ ،بيانات الناشرينو في شكل قواعد أنترنت لكترونيا سواء على شبكة اإلإ
باستخدام ، فاالختيار CD_ROM(1(لكترونية إببليوغرافيات المتوفرة في وسائط و الأ

و المتخصصة ومن ثم أحث في محركات البحث سواء العامة نترنت يكون من خالل الباإل
فبعد تحديد العنوان يمكن  ،صفحات الناشرين التي تعرض فيها العناوين الحديثةل يتصفح أول

  2لكتروني.تتم إجراءات الشراء اإلاالطالع على كافة البيانات عن المادة المطلوبة ومن ثم 
  نترنت نذكر منها ما يلي:لكترونية المتوفرة على شبكة اإلن أدوات االختيار اإلمن بي

كثر المواقع أوهي من  ...،فهارس مكتبات ،موزعين ،تشمل قوائم الناشرين :مواقع عامة
يشمل قاعدة بيانات ضحمة الذي  ACQWEBموقع نذكر  المواقع العامة هذه فائدة من بين

دلة الدوريات أدلة الجمعيات العلمية وأصداراتهم وإحتوي على قوائم الناشرين وت
المصمم من الجامعة الكندية  Qtech web acquisition ressourcesالمتخصصة، وموقع 

  .3وهناك العديد من المواقع ISNNيوفر دليل للدوريات المسجلة في مركز الذي 
تساعد المكتبات المتخصصة بتوفير بيانات اإلنتاج  :مواقع متخصصة حسب الموضوعات
فهو دليل مواقع  2002الذي أنشئ في  Cybrariansالفكري في موضوع ما منها، موقع 

متخصصة في مجال علم المكتبات ويضم عدد من المكتبات والناشرين العرب ويعرض 
  ؛الكتب الحديثة في المجال
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  .ARLISة المكتبات الفني لى تحديثه جمعيةموقع خاص بالفنون تشرف ع 
موقع : توفر مراجعات الكتب ومنها :علوماتعات مصادر المجمواقع متخصصة بمرا

Computer book review، اجعات الكتب في مجال الحاسوب روهو متخصص في م
  .1وغيرها من المواقع

 بيوسيسموقع  :منها مواقع خاصة بالدوريات مثل مواقع متخصصة حسب الشكل المادي
 CAموقع  ،يقابلها في الشكل الورقي المتخصص في دوريات الكيمياء والتغذية لها ما

Shearch نشر أسبوعيا نشرات بعنوان ي ،يشمل التقارير والكتب وبحوث المؤتمرات
  ، Uncover، وهنالك مواقع خاصة بمقاالت الدوريات مثل موقع 2المستخلصات الكيميائية

  .موقع قاعدة البيانات األفالم :مثل :البصريةمواقع خاصة بالوسائل السمعية 
 Canadian book exchangeمنها موقع  :مواقع خاصة بتسهيل برامج التبادل بين المكتبات

  لمكتبات الكندية.على ايوفر مراجع وقوائم وتوزيعها 
 Amazon أمازون في مقدمتها موقع :خاصة بالناشرين والموزعين ومخازن بيع الكتبمواقع 

  IBIC.3كاديمية ومراكز البحوث وموقع المكتبات األ
سنة  نشأأموقع خاص بالدوريات العربية  منها موقع نسيج وهو :مواقع خاصة بالكتاب العربي

لى مواقع عربية أخرى، موقع الكتب العربية المطبوعة هو إيوفر دليل يتيح الوصول  1997
الكتاب العربية في بيروت،  تابع لدار 1998عبارة عن قاعدة بيانات ببليوغرافية تأسس سنة 

  وهناك مواقع عربية عدة.
 COPACموقع كفهارس مكتبات جامعية  :نذكر منها :OPAC لية للمكتباتالفهارس اآل

 HOLLISموقع  ،مليون كتاب 3.5كثر من أنجليزية يضم يرلندية واإلفهارس للمكتبات اإل
   .4فهرس موحد لمكتبات جامعة هارفارد هو
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مام محمد بن سعود اإلسالمية عربية مثل جامعة اإل فهارس لمكتبات جامعية هناك
  1وجامعة الملك سعود.

  :لكترونيعملية االقتناء اإل_3_3
لية وخدمات تمد على تقنيات الحاسب والنظم اآللكتروني يعن االقتناء اإلأكما سبق الذكر 

  لكتروني.اإلما هو عدوات االقتناء التقليدي تختلف نترنت في إجراءات االقتناء، فطرق وأاإل
  :لكتروني_ طرق االقتناء اإل1_3_3
  :لكترونياإل_الشراء 1_1_3_3

نترنت إلتمام عمليات ر اعتمادات مالية للتزويد عبر اإلكتبة الجامعية بتوفيمتقوم ال  
يحتم وجود نظام لكتروني كوسيلة لدفع الفواتير، مما راء، واالعتماد على نظم الدفع اإلشلا

لى وجود تشريعات قانونية تنظم هذه إلكترونية، باإلضافة ارية اإلبنكي يقبل التعامالت التج
  .2المعامالت وتضمن حقوق أطرافها

  :ما يليفي موضحة لكترونيونية تسهل علينا خطوات الشراء اإللكترفالتجارة اإل

  
  .3لكترونيهم خطوات الشراء اإلأيبين  02الشكل رقم 
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  :لكتروني_التبادل اإل2_1_3_3
شبكة  ىطريقة خاصة تمكن المكتبات من االستفادة من هذه العملية خاصة عل هو  

  ن من خالل عدة مواقع نذكر منها:ونترنت وتكاإل
مكتبات ويتيح المجال الذي يهدف لتبادل المصادر بين ال :عداد الراجعةموقع خدمات التبادل واأل

  مثال الدوريات، ويتكون الموقع من قسمين هما:عداد الناقصة الستكمال األ
  _قسم يوفر مواقع تتضمن قوائم التبادل ألعداد الدوريات الراجعة والمواد ألخرى.

_قسم يوفر قوائم مناقشة ومصادر المعلومات خاصة معالجة وإدارة الدوريات الراجعة 
  والتبادل واالهداء.

  ى نذكر بعض المواقع األمريكية ومنها:يوفر القسم األول فرص االتصال بالمواقع األخر
بيانات ألعداد الدويات الراجعة والكتب باستثناء يوفر قواعد  حيث :BACKSERVموقع 

  ويمكن ألي مكتبة االشتراك بهذه الخدمة. ،العلوم الطبية بغية التبادل بين المكتبات
متخصص في تبادل المواد في  :ASSEE/ELD/DUPLICATES EXCHANGEموقع 

  ة.المختلفمجال الهندسة بفروعها 
مخصص للتبادل الرسمي لألعداد الراجعة من الدوريات في مجال  :BACKMEDموقع 

  1الطب ويكون االشتراك باللغة اإلنجليزية.
  :راك في الدوريات وقواعد البيانات_ االشت3_1_3_3

البيانات والدوريات العلمية ذات الكلفة نترنت خدمة االشتراك في قواعد لقد قدمت اإل  
والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز مصادر المعلومات، حيث أصبحت العديد من  ،العالية

، تستفيد المكتبات الجامعية 2نترنت للجميعمتاحة على شبكة اإلات والمجالت الصحف والدوري
لمعلومة العلمية الجزائرية من خدمة االشتراكات التي يوفرها مركز البحث في ا

 على الخط،يعرف بالنظام الوطني للتوثيق  الذي SNDLبوابة عن طريق  CERISTوالتقنية
ول أطلق أ ،كبر قواعد البيانات التي تضم المراجع في المجاالت واللغات المختلفةأيوفر  إذ
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به مصادر  ،وهو متاح لألساتذة وطلبة الدراسات العليا مجانا 2011_11_02بتاريخ: مرة 
على يحتوي  كماكبر الجامعات العالمية من خالل االشتراك تتمثل في قواعد البيانات أل
فميزانية االشتراك تتكفل بها خلية من  ،1CERISTز نتاج المركإمصادر حرة ومصادر من 

الوزارة المعنية حيث تصرف الماليير سنويا لالشتراك في الدوريات وقواعد البيانات التي 
  لنظام.يضمها ا

  متطلبات عصرنة سياسة االقتناء في المكتبات الجامعية.المبحث الرابع: 
  :في عمليات االقتناء ةالجديد ت_استخدام التكنولوجيا1_4
  :الحاسب اآللي في عمليات االقتناءاستخدام 1_1_4

ن استخدام الحاسوب في عملية االقتناء يتعلق بتطوير الخدمات والقيام بالوظائف إ  
  التالية:

مكتبية والتأكد من المواد الاقتراحات لشراء  استالموتشمل على  وظائف تتعلق بنشاط الطلب:
لى الناشرين بعد طبعها إرسالها عداد نماذج الطلبات تمهيدا إلإو ،عدم طلب هذه المواد سابقا

  ن الطلبات قدمت للناشر المناسب.أوالتحقق من 
رسل ترساليات إو أعداد طلبات إمل على تتش :وظائف تتعلق بمتابعة المواد تحت الطلب

وتسجيل  ،و الوكيل الذي تتفق معه المكتبة حول المواد غير المستلمةأن يللناشرين والموزع
  المواد في الحاسب عند وصولها.

شكال المواد التي يتم اقتناؤها أوتشمل على توزيع الميزانية حسب أنواع و وظائف محاسبية:
  عداد التقارير المالية.إفع الفواتير والتأكد من تكاليف الطلب ووالعمل على تسهيل عمليات د

 ،شعارات عن الطلباتإرسال إطلبات االقتناء و تحرير وظائف تتعلق بخدمات الطباعة:
قوائم على شكل إحصاءات حول نشاطات االقتناء وقوائم المجموعات المستلمة  تحضير

                                                             

 في اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام واقع تقييم. الفتاح عبد ميلود، أبي إشراف فاطمة؛ صالحي جهاد، ،_ براهيمة1
 الثاني الوطني الملتقى: في. ورقلة مرباح قاصدي جامعة الدكتوراه طلبة لدى المتغيرات ببعض وعالقتها العلمية البحوث إعداد
 قاصدي جامعة :الجزائر] الخط على. [ورقلة ،2014 مارس 05/06العالي، التعليم في المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب حول

 تاريخ> (http://manifest/univ-ouargla.dz/abimouloude.pdf< على: متاح. ص 189-172 ،2014 ورقلة، مرباح
  )26/03/2016: االطالع
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 ،من الوثائق المرافقة لعمليات االقتناء وطباعة بيانات حجم المعامالت مع وكيل ما وغيرها
  1مما يساعد قسم االقتناء في اتخاذ القرارات الصحيحة.

  :لية في عمليات االقتناء_استخدام النظم اآل2_1_4
  :لية المتعلقة باالقتناءات_انتقاء النظم اآل1_2_1_4

بين وظائف  ين منتو وظيفأال وظيفة إهناك بعض البرمجيات الوثائقية ال تؤدي   
لى توفير األنظمة المتكاملة وغالبا ما نجد إالمكتبات الجامعية  ىتسع العمل المكتبي، وعليه

األنظمة الفرعية تكون مستقلة عن النظام الرئيسي وقد تكون مشتقة من أنواع أخرى من 
 ن تتصف بإدارة الوثائق وما يتعلقأالبرمجيات، فاألنظمة التي تكون متعددة الوظائف يجب 

القدرة على  اله أن تكون في المكتبات اباالقتناء، فمن المواصفات األساسية المراد تطبيقه
و الفهرس األساسي للتمكن من أالمقارنة مع الفهارس الموجودة بالمكتبة مثل فهرس الطلبات 

عداد وثائق الطلب بحيث تكون جامعة إتجنب تكرار شراء نفس المواد، مع إمكانية 
، شراف على نهايتهامتابعة العملية حتى اإل ،دقة المعلومات وكمالها :ية مثلللمواصفات التال

و أو التذكير بالتأخر ألى الموردين تتعلق بمباشرة الطلب إوله القدرة على توجيه الرسائل 
نتاج بطاقة ترميز ممغنطة لكل وثيقة بالمكتبة إالقدرة على ن تكون له أإللغاء الطلب نهائيا، و

له كما ات الجرد، و تفيد في عمليأو الخارجية أعملية اإلعارة سواء الداخلية  والتي تفيد في
تلك التي دلة والنشرات الخاصة بالموردين، مكانية في مقارنة البيانات الموجودة في األاإل

جراء إدات الدفع والتأكد من مطابقتها، تصطحب المجموعات في شكل فواتير ومستن
ومصاريف االقتناء، التحديث الدوري لملف الناشرين من خالل الحسابات وفرق العمالت 

المتابعة المستمرة ألخبارهم، من حيث عناوينهم ومنتجاتهم ووضعياتهم المالية، توزيع 
الميزانية المخصصة للمكتبة حسب البنود المحددة، ووضع قوائم المجموعات المختارة مع 

  .2القتناءتحديد حكم اللجنة المشرفة على تنفيذ عمليات ا
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  :ب بناء النظم اآللية في المكتبات_أسالي2_2_1_4
على ختبرته ثم عرضته للبيع اوهو النظام الذي صممته شركة و ستئجار نظام جاهز:او أشراء 

و استئجاره من شركات متخصصة الستخدامه في العمليات الوثائقية، ألمكتبات، يتم شراءه ا
المسؤول عن صيانته وعن تكوين المكتبين على في هذه الحالة يكون المورد للنظام هو 

دارته، تستعمله المكتبة في كل ما يتعلق بعمليات وإجراءات االقتناء، إعمليات تشغيل النظام و
فمن سلبياته هو عدم القدرة على تطوير النظام دون دفع نفقات إضافية، عدم قدرة النظام على 

ن يجعل أكتبة وارتفاع التكاليف مما يمكن خدمة المكتبة بالشكل المطلوب ألنه مصمم ألي م
  بها. اخاص االمكتبة تصمم نظام

شتراك مثال في نظام االبالمكتبة تقوم   مكتبي:التعاون الالمشاركة في نظام من خالل شبكة 
يستلزم االشتراك السنوي بحيث تصبح المكتبة عضوا في الشبكة، وقد يكون االشتراك في كل 

شراف هيئة معينة مثل إو االشتراك في خدمات معينة، وذلك بأالخدمات التي يقدمها النظام، 
OCLC  وهنا تتولى الهيئة المشرفة على تركيب األجهزة وصيانتها وتدريب الموظفين على

العمل في النظام، ومع إمكانية االنسحاب من الشبكة التعاونية من سلبياته هو بطئ العمليات 
ن المكتبة ال تمثل القرارات التي تتعلق أو االستجابة لكثرة المكتبات المشتركة، وكما أ

  بخدمات النظام.
و تعديله تستخدمه مكتبة من ذات أما بنسخ النظام أتقوم  اعتماد نظام مكتبة أخرى بعد تعديله:

لي، وتوفير النفقات على المكتبة، من االستفادة من خدمات النظام اآلالنوع مما يمكن المكتبة 
  فالنظام المعدل قد ال يخدم سياسات ومتطلبات المكتبة.

نظام مبني على  ختياراوقوم المكتبة بتصميم وبرمجة ت. تصميم نظام محلي خاص بالمكتبة
الحاسوب، الستخدامه في عملياتها وخدماتها المختلفة. ومن مميزاته دمج النظم الفرعية في 
النظام الرئيسي للتمكن من الوصول للنظام المتكامل فتصميمه يكلف المكتبة نفقات إضافية 

  1والحاجة للوقت والجهد الكبيرين.
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  :زويد اآللين يحتويها نظام التأ_الملفات التي يجب 3_2_1_4
  ؛ختيارلمحتمل االستفادة منها في اال_ ملف مواد ا

تاريخ  على يحتوي الملف ، حيثفية كاملةبه وصفات ببليوغرا :_ملف مواد تحت الطلب
  ؛ستالمرسال واالاإل

  ؛1يحتوي اسم المصدر وعنوانه والمالحظات :_ملف مصادر االقتناء
لى إيتم من خالله ضبط درجة التوافق بين قوائم الطلبات المعدة والمرسلة  :_ملف االستالم

  ؛و في حاالت كارثيةأالموردين والقوائم المستلمة وغيرها سواء كانت مفقودة 
لى إشكال المصادر فالميزانية تقسم أيحتوي ما تم توزيعه على مختلف  :_ملف الميزانية

على القيام بالعمليات الحسابية ذلك ويساعد  ،خر لالشتراكاتء واآلاقسمين القسم األكبر للشر
نفاق في اإلمعرفة معدالت  ،اقبة الفواتير الموجهة للموردينمر ،الخاصة بتحويل العمالت

  ؛ميزانية رصيد المكتبة
يتضمن كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموردين الذين تتعامل معهم  :_ملف الموردين

ذا إ اليهإوالفاكس والدولة التي ينتمي المكتبة ويحتوي على اسم المورد وعنوانه ورقم هاتفه 
  2كان من خارج الوطن مع وضع رمز خاص بكل مورد.

 ،تسييري فعالحصائيات في شكل مستوى ألخير يخرج النظام بمجموعة من اإلفي ا
، عدد الكتب في التصنيف، العدد اإلجمالي للرصيد الوثائقيلى معرفة إمن خالل التطرق 

  نسبة النمو لألرصدة.ومعرفة  لكتب التي تم االستغناء عنهااوالمفقودة و جمالي الكتب التالفةإ
  :syngeb لي لالقتناءاتالنظام اآلنموذج _العمل ب4_2_1_4

المؤسسات الوثائقية خاصة المكتبات التي تشغل الحقل هو نظام التسيير في 
األكاديمي، فقد صمم من طرف مهندسين وبأفكار وطنية، يقوم بكافة العمليات الكالسيكية 
ويرتكز على قواعد المعلومات الببليوغرافية من كتب ومجالت، تم تطوير النظام سنة 

نترنت باللغتين على اإل ص على وضع الفهارسبحيث تن ،1991لفكرة طرحت سنة  ،1998
                                                             

 190،189مرجع سابق. ص.  المعلومات. ومراكز المكتبات في المكتبية المجموعات تنميةغالب عوض.  ،_ النوايسة1

 رسالة. بوهران) crasc(ومكتبة الجامعية للمكتبة تقييمية دراسة: الوثائقية المؤسسات في اآللية النظم. الدين زين كادي، _2
 98،97، ص. 2007 وهران، جامعة: وهران. المكتبات علم في ماجيستر



 سياسة االقتناء من اإلجراءات التقليدية إلى اإلجراءات الحديثة  الفصل الثاني        
 

 82 

مجموعة يتكون من  widows98/95العربية والفرنسية يعمل مع كل أنظمة التشغيل منها 
  .نذكر منها1أنظمة فرعية 

  فهناك يتم العمل به: wacquisitionنظام االقتناءات في برنامج السنجاب تستخدم وحدة 
تظهر النافذة الرئيسية للنظام والتي  wacquisitionيقونة أعند النقر مرتين بالمؤشر على _

  التالية:تتكون من مجموعة الوظائف 
  تحتوي هذه التعليمة على قائمة اختيارات وتتمثل في: :acquisition_اقتناءات 1

 الطلبات Commandes : تسمح بإنشاء الطلبات المخصصة للكتب فقط والمعدة
  ؛لمختلف الطلبات وطباعتهالغاء لى إمكانية البحث واإلإباإلضافة  للموردين

  إضافةAjouter عليمة ت: تسمح بإضافة طلب جديد عند الضغط علىEnregistrer ،
  ؛لنظام بتسجيل تاريخ الطلب مباشرةوفي الوقت نفسه يقوم ا

  تعيينAffecter ؛موردلى الإديد وتعيين الطلب المراد توجيهه لتعليمة تقوم بتحا: هذه  
  حذفSupprimer : لغاء الطلب وينفذ االمر إهي تعليمة تستعمل للحذف في حالة

  ؛ouiبمجرد الضغط على زر 
  بحثrechercheحذف البيانات  ن: للبحث عن المعلومات داخل السجالت كما يمك

حد الحقول التالية: الرقم، التاريخ، أدخال إخال البيانات الجديدة عند السابقة وإد
  ؛مبلغ الطلبالمورد، 

  طبعImprimer.تستعمل لطبع أوامر التوريد وغيرها :  
  :_ نافذة الوثائق المطلوبة2

حتوائها اسعر اإلجمالي والوحدوي وفي حالة تظهر في أسفل شاشة الطلبية بيانات تتعلق بال
 ضافةتعليمات الحذف واإلتحتوي بالعملة الوطنية، و جنبية وما يعادلهعلى نسخ بالعملة األ

  والتعديل إلخ.
تحتوي على نفس المعلومات التي يتم إدخالها في نافذة  :Abonnements_ اشتراكات 3

  الطلبات ولكن مخصصة للدوريات فقط.
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و أو المفقودة أالم الوثائق والطلبيات المتأخرة تستخدم عند است :Réceptions_ االستالم 4
دخال رقم الفاتورة والتاريخ إجيدة، وتتم عملية االستالم بعد غير التي هي في حالة  تلك

تعليمة  :تحتوي التعليمة على نافذتين وهمالتمكن من متابعة عملية التسليم، الصحيح لها 
  تعليمة الطباعة. ، البحث

تعليمة تربط نظام االقتناء بالجرد حيث يتم تحويل  :Transfer_ تحويل بيانات الوثائق 5
  تتم مرة واحدة ال تتكرر. البيانات نحو النظام الفرعي للجرد وهي عملية

  دخال البيانات.إديث مختلف القوائم المستعملة في نشاء وتحإوتتضمن  :Table_الجداول 
 شاء وتغيير وحذف وطباعة البياناتنإ: تسمح بFournisseur الموردينقائمة أسماء         

  ؛Enregistrer المتعلقة باي مورد، تحفظ البيانات بالضغط على
  ؛إضافة وحذف وتعديل طالبي الوثائق: تسمح بDemandeursقائمة طالبي الوثائق        
انات : تسمح بإضافة وتعديل وحذف بيType de documentقوائم نوع الوثيقة        

  ؛تخص أنواع الوثائق بالمكتبة
تي خراج الطباعي للوثائق ال: لتحديد نوعية اإلType d’editionقوائم نوع الطباعة        

  يتم اقتناؤها؛
: تسمع بنفس المهام لكن تخص العمالت التي تتعامل بها Monnaiesقوائم العمالت        

  ؛عطاء ما يعادلها بالعملة الوطنيةمصلحة االقتناءات مع الموردين مع إ
ز اللغات الى القائمة : تسمح بنفس المهام فيما يخص رموLanguesقوائم اللغات        

  ؛المستعملة
تعمل في تحرير المعلومات : يمكن إضافة جميع الدول التي تسpaysقوائم الدول        

  ؛الطلبات
  : تسمح بنفس المهام للموضوعات المتوفرة في الطلبية.Thèmesقوائم المواضيع        

يوجد بها خيار واحد خاص بطباعة قوائم المقتنيات التي يطلب منك  :Editions_ الطباعة 
  النظام تحديد الفترة والمواضيع التي تريد طباعتها.

  ومنها: تحتوي على قائمة االختيارات المتعلقة بصيانة النظام :Maintenance_الصيانة 
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لوحدة : يسمح بتخزين كل الملفات في ملف اsauvegarde fichiers_ تخزين ملفات 1
  الرئيسية للتخزين، يمكن تحديد وجهة التخزين في الجهاز فقط.

اع الملفات من الوجهة : تعمل على استرجRestauration fichiers_ استرجاع ملفات 2
  لى الملف األصلي للتطبيق.إينها بها التي تم تخز

يتم إعادة : مباشرة وتلقائيا عند التنفيذ Ré indexation fichiersعادة تكشيف الملف إ_3
  تكشيف الملفات.

: وذلك لحماية قاعدة النظام بحيث يمكن تغييرها بعد ادخال Mote passeكلمة المرور -4
  كلمة السر الحالية ووضع الجديدة مع تأكيدها.

: تعطي معلومات عن المؤسسة التي اقتنت النظام ومسار Paramètres_االعدادات 5
  الملفات في منظومة التخزين بالحاسوب.

  2002.1ال تتوفر شاشة المساعدة في هذا النظام حسب طبعة مارس  :Aideالمساعدة  _
  :نترنت في عمليات االقتناء_استخدام اإل3_1_4
  :نترنت في االقتناء_دور اإل1_3_1_4

فهناك عدد  ،نترنتلى مجموعات صادرة عبر اإلإيحتاج أي نظام اقتناء في المكتبات 
 ALL bookيقوم باالختيار المناسب مثلأن من المواقع التي تساعد موظف االقتناء بالمكتبة 

store، نترنت متخصص بتجارة الكتب ال يبيع فقط قع كل متاجر الكتب المتاح عبر اإلأي مو
قع المختلفة لمختلف المواكما يقوم بعملية المقارنة بين األسعار نما يقدم خدمات أخرى، إو

لكترونية لتجارة الكتب، تشمل كذلك أجور الشحن ومدة التوصيل وطبيعة الكتب من كونها اإل
  و مستعملة.أجديدة 

  :ALL book store_خطوات اختيار وشراء المجموعات باستخدام 2_3_1_4
و المادة الوثائقية التي تحتاجها المكتبة عن طريق اسم المؤلف أالبحث عن الكتاب  _ 

الخ، وباإلمكان كذلك التعرف على الكتب من خالل …و الكلمات المفتاحيةأو العنوان أ
  ؛موضوعاتها
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 سعارتم الضغط على عبارة قارن األعند إيجاد المادة الوثائقية المطلوبة ي _
Comparcprises، ؛وبعدها يتم المقارنة في مجمل المتاجر وعرض النتيجة  

اختيارها األقل سعر الذي ترغب فيه تستطيع المكتبة اختيار متجر المواد التي تم  _
  ؛buy it المكتبة وذلك بالضغط على مفتاح اشتريه

لى المتجر حيث يتم إجراءات الشراء إبعد ذلك يمكن للمكتبة االنتقال مباشرة  _
  1واالقتناء والحصول على المعلومات اإلضافية.

  :ءنترنت في عمليات االقتنا_مجاالت استخدام اإل3_3_1_4
لكترونية ي عمليات االقتناء من التجارة اإلنترنت فستخدام اإلالعدة مجاالت  هناك  

لكن سوف نركز على أربعة مجاالت  ،لكتروني للمجموعات المكتبية وغيرهاالتسويق اإلو
  فقط وهي:
سبق الذكر واستالم  تستعمله المكتبة في استقبال حاجيات المستفيدين كما لكتروني:البريد اإل

مستفيدين لكترونية بعد القيام بكل إجراءات االقتناء، فهو وسيلة اتصال مع الالمجموعات اإل
  قتناءات الجديدة، وبمواقع الناشرين في طلب المواد ومتابعتها.إلعالمهم بكل ما يخص اال
نترنت ألجل تطوير مقتنياتها من خالل تعتمد المكتبة على اإل: تطوير المجموعات وتنميتها
و المتاجر أشكال المواد وشرائها عن طريق مواقع الناشرين أعملية االختيار لمختلف 

نترنت لمعرفة كل ما يتم إصداره في مجال اهتمام المكتبة، ذا استخدام اإلكلكترونية، اإل
ارس المكتبات االطالع على فه فيفتطوير المجموعات يعتمد كذلك على قدرة المكتبة 

لسداد عن طريق فتح حسابات خاصة حيت يتم استخدام اإلنترنت كذلك ل، 2المتاحة على الخط
  من المواقع التي يتم الشراء منها.

كنها نترنت من خالل تمتستفيد المكتبات من تطبيقات اإل التعاون واالشتراك في المجموعات:
مشروع تعاوني بين المكتبات  ضمن، OPAC خطال من وضع فهرس موحد متاح على

كثر أالذي يحتوي على روابط ، ACQWEB موقع :واالشتراك في الدوريات باستخدام مثال

                                                             

 179ص. ، 2010، دار المسيرة :عمان .2ط. المكتبات. )ةتتم(أحوسبة  ، إيمان فاضل السامرائي.قنديلجي، عامر إبراهيم _1
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وتوصيل  نترنت تسهيل اإلعارة بين المكتباتويمكن لإل ،ين مجموعة دورية شاملةمن ثالث
  . 1المكتبية المجموعات

اعد المكتبات في عملية سنها تأنترنت فمن مجاالت اإل: لى الفهارس العالميةإإمكانية الدخول 
نترنت، التي ت العالمية المتوفرة على شبكة اإللى فهارس المكتباإاالختيار من خالل الدخول 

تهتم بنفس مجاالت اهتمام المكتبة، حيث تمكن حتى المستفيدين من االطالع على تلك 
  . 2الفهارس من أي مكان وفي أي وقت للمساهمة في اختيار المواد

  .المؤهلينمختصين ووجود الموظفين ال_2_4
لكترونية في الجامعات التي تعد عامال مساعدا لموظف البد من استخدام المواقع اإل  
د من هذه الخواص الختيار ما هو مناسب ومفيد ين يستفأ هلمقابل عليفي ا ،المكتبةب االقتناء

ن يكون ملما أهذا يتطلب من الموظف المكتبي  ،سعارهاأمن مواقع بيع الكتب وضبط وتحديد 
نترنت بكفاءة اإلالحاسب اآللي والدخول إلى عالم ة التي تؤهله للعمل على أجهزة ولديه القدر

 الباحثون، ادر والكتب التي يحتاجها الطلبةحتى يتسنى له البحث عن المص ،عالية
أو عن طريق وسائل  ،وعنوانهلية تتضمن اسم المؤلف آالمستفيدون من خارج المكتبة وفق و
وعندما يجد موظف ، الرقم المعياري الدولي :مصدر مثلخرى تؤمن الحصول على الأ

ب لغرض خرى لبيع الكتأسعار في مكاتب يقوم بمقارنة األ المكتبة المصادر التي طلبها حينها
 لغرضسعار على المسؤولين عرض تلك األبذلك يتم  ،قل تكلفةاختيار الكتب والمصادر األ

كاتب البيع بالموافقة عن شعار مإيستطيع المكتبي  نذإ حين ،حصول الموافقات على شرائها
، فوجود 3تمام عملية الشراءلى مكاتب البيع إلإنتقال بعدها يجري اال ،نترنتطريق اإل

فالمكتبة  ،نما بداية النهايةإوالموظف المتخصص في المجال ال يعني توفير المطلب األساسي 

                                                             

 113ي، محمد فتحي. مرجع سابق. ص. _ متولي، ناريمان إسماعيل، تصدير عبد الهاد1

 53المرجع. ص. _نفس 2

: على متاح]. الخط على[ مقاالتي موقع: في. الجامعية المكتبة في التزويد. شاكر العبيدي، _3
>http://www.maqalaty.com/44833.html) <10/03/2016: االطالع تاريخ( 



 سياسة االقتناء من اإلجراءات التقليدية إلى اإلجراءات الحديثة  الفصل الثاني        
 

 87 

عليها تدريب الموظفين أوال على استخدام األجهزة والبرمجيات التي يتم تبنيها للتوجه يجب 
  1.ومن ثم العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين ،الجديد

  :لكترونيةة اإلوجود نظام الحكوم__ 3_4
نحو تبات الجامعية لتسعى ن تعتمد عليها المكأهم المتطلبات التي يجب أن من إ        
لكترونية مستفيدة من الحكومة اإلالجديدة، هي مبادرات الدولة في وضع مشروع  تللتوجها

دارية تعتمد التي تعني جعل كل المعامالت اإل، لكترونيةالخدمات التي تقدمها اإلدارة اإل همأ
مهام لكتروني في المراسالت وكل ما يتعلق بالإ تكنولوجيا المعلومات، وتتم بشكل على

لكترونية يعني جعل اإلدارات الحكومية من بينها الجامعات وما اإلدارية، فنظام الحكومة اإل
دم خدماتها للجمهور بشكل تتكامل مع بعضها البعض وتق من المكتبات الجامعيةيرتبط بها 
ذلك بتوفر البنية التحتية لها من االتصاالت واألجهزة والبرمجيات  ،لكترونيإمباشر و

، فالمكتبة الجامعية هي األخرى من اإلدارات التابعة  لقطاع 2ختصة وغيرهاوالكوادر الم
للتوجه لعصرنة كل ما  اأساسي االمؤسسات العمومية تستفيد من هذه النظم بحيث تعتبر دافع

  يتعلق بإجراءات االقتناء.
لكترونية عن حالل المكاتب اإلإفالجزائر تعمل على التقليل من المعامالت الورقية و  

لكترونية راجع فظهور تطبيقات اإلدارة اإل ،علوماتطريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا الم
يات وظهور شبكة لإلنجازات الكبيرة التي حققت في مجال صناعة الحواسب والبرمج

عالم واالتصال مشروع الجزائر ت وزارة البريد والتكنولوجيات اإلطلقأنترنت، وعليه اإل
بعد التشاور مع المؤسسات التي تنشط في المجال من بينها  ،2013_2008لكترونية اإل

شخص في طرح الفكرة في  300كثر منأمراكز البحوث العلمية والجامعات، حيث شارك 
لى ضمان الفعالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والتنسيق إبحيث تهدف  ،شهرا 16مدة 

، فمن متطلبات 3طنين وعلى البيروقراطيةبين اإلدارات والوزارات والقضاء على معاناة الموا
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لكترونية تماشيا مع الممارسات ونية وتشريعية تدعم الممارسات اإلتجسيدها وجود ترسانة قان
  الدولية.

  :قتناءلكترونية في عمليات اال_التعامالت اإل4_4
  :لكترونية وتنمية المقتنيات_التجارة اإل1_4_4

في مجال التجارة  1998عمل سنة برنامج   OMCوضعت منظمة التجارة العالمية  
نها تدل على كل من اإلنتاج والتوزيع والتسويق أو تسليم أتم تعريفها ب حيثلكترونية، اإل
تعتمد المكتبات على ثالثة أنواع من ، 1لكترونيةسلع والخدمات عن طريق الوسائل اإلال
وهي تعني بكل المعامالت  ،البحتةلكترونية نوعين منها جارة منها التجارة التقليدية واإلالت

شترت المكتبة كتب اذا إ :فمثال ،طراف العملية يكون ملموسأما الجزئية فتعني أحد أالرقمية 
ن إن الشركة ترسل الكتاب بشكل تقليدي، ولكن ن التجارة تكون جزئية ألإمازون فأمن موقع 

ن الشركة ترسل الطلب أللكترونية بحتة إو برمجيات تكون تجارة أاشترت مجموعات رقمية 
  2رقميا.

  :لكتروني وتنمية المقتنيات_النشر اإل2_4_4
و هي ألى الوجود بوجود هذه الصناعة هي الكيانات الرقمية إهم ما ظهر أن من إ  

فهناك نوعان منها  ،المواد الرقمية التي يتم التعامل معها بالنظام الثنائي باستخدام الحاسوب
أي استعمال الماسحات الضوئية  ،و رقمنتهاأو تم تحويلها أالموجودة أصال في شكل رقمي 

لى ظهور سياسات جديدة إكما أدت  ،3لى الرقميإوتحويل البيانات من الشكل التقليدي 
هذه ف ،لى سياسة الوصول وايصالها للمستفيدينإلعمليات االقتناء، والتحول من سياسة التملك 

وتخزين مصادر  كذلك في ظهور المكتبات الرقمية التي تعنى بنظم معالجة تالصناعة ساهم
 ،لى بوابة للمعلوماتإتحولت من مجرد مستودع للمجموعات ، بمعنى المعلومات الرقمية

                                                             

1_ OMC. Le commerce électronique. In : site de organisation mondiale du commerce [en ligne]. 
Disponible sur : <https://www.wto.org/french/tratop_f/ecom_f/ecom_f.htm> (consulté le : 
27/03/2016) 

: على متاح]. الخط على[ التقنية البوصلة موقع: في. وأين؟ متى كيف االلكترونية التجارة. بسام نور، _2
>http://www.boosla.com/showArticl.php?Sec=webDev&id=20 ) <26/03/2016: االطالع تاريخ(  
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البحث ، د البياناترسوم االشتراك في قواع، يتطلب أجهزة الحواسيب وملحقاتهاتاحة فمبدأ اإل
بالعكس مع مبدأ االقتناء  ،تاحةالتدريب على استخدام تقنيات اإل، جور االتصاالتأ، والتحميل

الشحن والتوريد وكل  مماإتشراء المجموعات المختلفة، و و التملك التي ينطوي على قيمةأ
ل من لكتروني في التحوية االقتناء، وكما ساهم النشر اإلاإلجراءات اإلدارية المتعلقة بعمل

كذا تغيير مهمة بلية، لى سياسة تلبية الحاجيات الحالية والمستقإعند الطلب  سياسة المعلومات
ن باالختيار، بحيث لى وظيفة طلب المستفيدين بالبحث في قواعد البيانات ويقوموإاالختيار 

ثر على العاملين أو الدقائق فقط، وكما أكتروني في اقتناء يقاس بالثواني لساهم النشر اإل
قواعد البيانات  نفسهم بإدارةأم مسايرة التغيرات وإعادة تأهيل عليه صبحأذ إبالمكتبات 

  1.لكترونية منهاالمكتبية اإل نت و اختيار الموادنتروالتعامل مع اإل
  :لكتروني للمقتنياتالتسويق اإل3_4_4

فال يمكن  ،لكتروني يسيران معا في خط متوازنلكترونية والتسويق اإلن التجارة اإلإ  
ني، فقد ساهم في لكتروليات التسويق اإلآن االعتماد على للناشرين من بناء موقع تجاري دو

 ،ممكن سرع وقتأقل التكاليف وفي ألى فتح أسواق جديدة للناشرين بإزيادة األرباح و
لى المتلقي من خالل إتروني يتم من خالل عملية الوصول لكفاالتصال ببيئة التسويق اإل

نترنت متسوق، فهو يعني استخدام شبكة اإللكترونية لتتم عملية تالقي المسوق والإوسائط 
كل الحدود  صبحت هذه األخيرة قناة تسويقية تتجاوزأوعليه  ،ترويج وبيع وعرض المنتجاتل

في إعادة هيكلة قنوات التوزيع بحيث يستطيع اإلنترنت كما ساهمت المكانية والزمانية، 
، 2و التسليم الواقعيأل عدة طرق منها التحميل المباشر من خالالمشتري تسلم منتجاته 

يعتمد على المعامالت نما إلكترونية فقط وني تسويق المنتجات اإللكتروني ال يعفالتسويق اإل
قتنيات المكتبية مهما كان شكلها لكترونية، فهناك عدة أساليب لتسويق المالتجارية اإل

استخدام شبكات ، الرسائل االلكترونية ،عالناتاإل ،لكترونيا، عن طريق محركات البحثإ
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للتسويق  ىخرأة التفاعلية، فمؤخرا ظهرت طريقة و باستخدام الدعايأالتواصل االجتماعي 
المتمثلة يقية ن المسوق يجعل المعلومات التسونشطاري ألاال وأتعرف بالتسويق الفيروسي 

هذا األخير يوم بإرسالها  ،المتسوق إلىو رسائل قصيرة ترسل أو صور أفي مقاطع فيديو 
لى إفراد على نقل الرسائل التسويقية جيع األالى كل من يعرفهم وهي استراتيجية تقوم بتش

  1.جل الترويج للمنتجاتأاآلخرين من 
  :لكتروني_الدفع اإل4_4_4

نترنت، ومن الية خاصة باالقتناء عبر شبكة اإليجب على المكتبات توفير اعتمادات م  
"هو يعني تحويل  لكتروني،يجب االعتماد على نظام الدفع اإل إتمام عمليات الشراءجل أ

، و خدمة بطريقة رقمية باستخدام أجهزة الكومبيوتر...أاألموال في األساس ثمن لسلعة 
  2إلرسال البيانات"

سهم تابعة للبنوك الجزائرية أشركة ذات  :هيو ساتيمواخر التسعينات وضعت شركة وفي أ
صبح كل من البنكين أثم  ،1997نية ودخلت حيز التنفيذ لكترومجال التحويالت اإلي ف

CPA ،BADR المتضمن  15-03القانون وذلك عمال ب ،لكترونيةيعتمدان أدوات الدفع اإل
ول قانون جزائري تضمن التعامل المتعلق بالنقد والقرض أ 11-03الموافقة في األمر 

التي تنص على  69المصرفي، ويتضح ذلك من خالل المادة لكتروني الحديث في القطاع اإل
  3 استعمال هذه الوسائل.

المتعلق بمكافحة  2005أوت  23المؤرخ بتاريخ  06-05بعد ذلك صدر األمر 
حيث اعتبرها  لكتروني،وسائل الدفع اإل"  مصطلحاستعمل صراحة  03التهريب، وفي المادة 

  .4"من بين التدابير واإلجراءات الوقائية لمكافحة التهريب الجزائري المشرع

                                                             

 94،93مرجع سابق. ص.  .إسماعيل، نيهال فؤاد. إدارة بناء وتنمية مقتنيات المكتبات في عصر المعرفة الرقمية_ 1

 20_ واقد، یوسف. مرجع سبق. ص. 2
 26،25_ نفس المرجع. ص. 3

. الجريدة ]على الخط[التهريب  بمكافحة المتعلق 2005 أوت 23 في المؤرخ 06-05 رقم رئاسة الجمهورية. األمر _4
-http://www.joradp.dz/FTP/jo <.  متاح على: 04، ص. 2005أوت  23، 59الرسمية، ع. 

arabe/2005/A2005059.pdf <  :21/03/2016(تاريخ االطالع( 
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  لكتروني نذكر من أهمها:وعليه توجد عدة وسائل للدفع اإل 
التعامل ومعالجتها بواسطة الخوارزميات و هي عبارة عن نقود يتم تخزينها :لكترونيةالنقود اإل

لكترونية ويتم إيتم شحن البطاقات بطريقة  عليهمثال، و 1لكترونيةمعها بواسطة الشيكات اإل
 E_chash تستخدم ببرمجيات مثلسبقا وتسمى بطاقات سابقة الدفع، دفع مقابل البطاقات م

ذ يكون الدفع مباشرة إنترنت، تستخدم لعقد الصفقات اإل إلتمام عمليات الشراء والبيع عبر
  بالحاسب.

 انة حيث يتم التعامل معهرسالة موثقة ومؤموهي مطابقة للورقية فهي  :لكترونيةالشيكات اإل
نترنت لكترونية عبر اإلتعامل وهو يقدمه بنفسه للبنوك اإللى المإرسال الشيك إمن خالل 

ويمكن لصاحب الشيك التأكد من التحويل المصرفي عبر  ،لى المتعاملإليقوم بتحويل القيمة 
  الشبكة.

نموذج الشراء  ءومقتنيات المكتبة بحيث يتم ملفق تستعمل لسداد ما يتوا :نتمائيةالبطاقة اال
 تاريخ نهاية صالحيتها، ليتم الخصم من البطاقة، قيمة المشتريات، باستخدام رقم البطاقة

  .2و الناشرألى المورد إويضاف المبلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 20مد عبد الخالق. مرجع سابق. ص. _ الدوي، إبراهيم اح1

 104–102_ إسماعيل، نيهال فؤاد. االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات. مرجع سابق. ص. 2
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  خالصة الفصل:
لكترونية تتطلب الكثير من اإلإجراءات االقتناء تطبيق ن أسبق نستنتج  ومن خالل ما

تبني كل من مفهوم  ،يةلكترونتماشي هذه األخيرة والتعامالت اإلالمكتبات الجامعية، بما فيها 
ستغالل ال وني، ألجل تطوير سياسة االقتناءلكترلكترونية والتسويق والدفع اإلالتجارة اإل

في اإلجراءات  المكتبةتدفعها ن أالوقت والجهد وحتى التكاليف اإلضافية التي من الممكن 
نيات قكبر التحديات في مواكبة هذه التمن ذلك تواجه المكتبات الجامعية أبالرغم التقليدية، 

ها تخضع للظروف االقتصادية ة لهيئة عمومية فإنالحديثة، وباعتبارها مؤسسة إدارية تابع
مشروع التوجه لن تنعكس بالسلب على تنفيذها أمكن ن المياسية وحتى التشريعية التي موالس

نحو السياسة الجديدة لالقتناءات، فاعتماد المكتبة على الحاسب في تسيير عمليات االقتناء ال 
 ،ن هذا األخير هو هدف السياسة الجديدةلكتروني ألن نطلق عليه مفهوم االقتناء اإلأ يمكن

المكتبة الجامعية  فوصول ،نطلق عليه مفهوم االقتناء المحوسب في العملية فاستعمال الحاسب
ل العوامل التي حسن استغالأت من تجاوز كل التحديات واستغلت نها تمكنأللمبتغى يعني 

جراء عملي من خالل توفير كل ما تستلزمه في التقنية الجديدة إجعلت من مشروعها 
  لالقتناء.

  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  

  :ثـل الثالـالفص
  الدراسة الميدانية.
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  الدراسة الميدانية. :الفصل الثالث
  التعريف بمكان الدراسة الميدانية.: المبحث األول

  :_ التعريف بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران1_1
جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران من المباني التابعة لدائرة بئر الجير، أما تعتبر 

جغرافيا فتقع في الجهة الشرقية لمدينة وهران، صممت بمخطـــط المهندس 
". تعود نشأتها إلى النقص الملحوظ في المواد التكنولوجية والعلمية kenzo-tangeاليابــاني"

م من  1986نوفمبر 03لـ /الموافق 1407األول ربيع  01اريخ والمواد الدقيقة، تم تدشينها بت
 المؤرخ بتاريخ 27/75طرف رئيس الجمهورية آنذاك "الشاذلي بن جديد"، وهذا بموجب قرار 

  .1975أفريل 29
، تمكنها من 2م 000.123تتربع جامعة العلوم والتكنولوجيا على مساحة كبيرة تقدر بـ 

ألساتذة والطلبة في بعض التخصصات العلمية والتكنولوجية، استيعاب طاقة بشرية معتبرة من ا
كما تتوفر على مدرجات وأقسام بيداغوجية ومخابر علمية، مكتبة جامعية مركزية، مطعم، مقر 
اتحاد الطلبة األحرار الجزائريين، مركز الخدمات االجتماعية، مرافق خاصة بالطلبة، نوادي 

رآب للسيارات...الخ، وتعرف الجامعة بتسمية الرئيس ثقافية وعلمية، مالعب، مسبح، مقهى، م
  الراحل "محمد بوضياف" رحمه اهللا.

  :كلياتها  
  تحتوي على أربعة كليات ومعهد وهي كالتالي:

 .كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية  
 .كلية العلوم  
 .كلية الهندسة الميكانيكية والهندسة البحرية 
 لكترونية.كلية الهندسة اإل  
 .معهد للرياضة 
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  :_ التعريف بمكتبة المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران2_1
  _ نشأتها:1_2_1

بمعهد الهندسة المدنية والميكانيكية بالسانية وكانت 1979فتحت أبوابها في شهر فيفري 
  تحتوي على:

 مقعد 500تصل إلى  قاعة مطالعة ذات قدرة استيعاب 
 .قاعة الدوريات 
 كتاب.100.000له قدرة استيعاب  نزخم 
 .رواق للمعارض 
 نترنتاإل قاعة 
  ـه1407ربيع األول  01ل م الموافق 1986نوفمبر 03في  فتحت الجامعةبعدما 

أصبحت المكتبة المركزية ذات مساحة وقدرة استيعاب متطلبات المستعملين، إذن فصار 
  للمكتبة الجامعية موقعين:

 - األول:الموقع U.S.T.O  
 - الموقع الثانيI.G.C.M.O 

ناك موقع واحد فقط للمكتبة أما الموقع الثاني ليس تحت تصرف إدارة المكتبة أما حاليا ه
ولكن بإمكان طلبة الدراسات العليا التابعيين للموقع الثاني االستفادة  USTOالمركزية بـ 

   .USTOهرانمن خدمات المكتبة والمتواجد كيانها بوسط جامعة العلوم والتكنولوجيا و
 _ مواصفات المكتبة:2_2_1
  :الموقع-1

قع المكتبة يلعب دور أساسي في اإلقبال عليها، حيث يجب أن يكون موقعها في وإن م 
  مكان يسهل الوصول إليه، إضافة إلى مدى توفر المساحة الكافية.

 هي الو تقع المكتبة المركزية في قلب الجامعة وهي تحتل موقع مناسب يوفر الهدوء لروادها،
  تبعد كثيرا عن قاعات التدريس مما يسهل وصول الطلبة وهيئة التدريس إليها. 
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تعتبر المكتبة العصب الحيوي داخل الجامعة باعتبارها الركن األساسي لها، وتعد المكتبة بمثابة 
  الجهاز المركزي للتعليم والبحث العلمي.

  :مستوياتها-2
يحتوي على مخزن للكتب في جميع التخصصات  SOUS SOL الطابق تحت األرضي:

وأربعة مكاتب للمعالجة الوثائقية كالفهرسة والتصنيف والجرد وغيرها...وكما يحتوي على 
  . MONTE CHARGEمصعدين آليين أحدهما مخصص إلعارة الكتب 

عارة مخصص لطلبة الليسانس في كل التخصصات والمستويات، ومن مهامه تسجيل بنك اإل
  وكذا منح براءة الذمة للطلبة المتخرجين.الطلبة. 

 16يحتوي على قاعة لالستقبال وقاعة صغيرة للمطالعة مخصصة لحوالي  ول:الطابق األ
للكتب وخاصة المواد األساسية كالرياضيات والفيزياء  مخصصة 01قاعة رقم  ،طالب فقط

واإلعالم اآللي وغيرها ويستفيد منها طلبة الليسانس على األغلب. من مهامها تسجيل الكتب 
  .PMBالمتوفرة في القاعة في نظام 

  درج لكل التخصصات. 36الفهرس البطاقي الموجود بخزانات خشبية بحوالي 
بحيث تحتوي  L1 L2واحدة مخصصة للطلبة  اعتي اإلنترنتقيحتوي على  الطابق الثاني:

جهاز متصل باإلنترنت، واألخرى مخصصة لألساتذة وطلبة الماستر والدكتورة 24على حوالي 
  حاسب آلي منها جهازين معطلين.17والسنة الثالثة ليسانس تحتوي على 

لى للمطالعة الداخلية، تحتوي عوالكتب المرجعية قاعة الدوريات : يحتوي على الطابق الثالث  
  الدوريات، المجالت، الجرائد، المذكرات، الموسوعات وأطروحات الدكتوراه.

  طالب فقط. 16مخصص لحوالي  فضاء للمطالعة
لطلبة الماستر والدكتوراه واألساتذة وكانت سابقا للماجيستر يهتم بتسجيل الطلبة  بنك اإلعارة

لمسجلين في النظام المعمول به في المكتبة، تسجيل المعيرين واألساتذة. من مهامه أيضا تسجيل ا
  للكتب والقيام بمنح الطلبة المتخرجين واألساتذة المنتقلين براءة الذمة.

تحتوي على كتب التخصصات الفرعية يعتمد عليها في األغلب طلبة  للكتب 02القاعة رقم
  وذلك لالطالع الداخلي. 01عة رقمالمستويات العليا وتقوم بنفس المهام المسندة لمسؤول القا
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  يحتوي على المكاتب اإلدارية وهي خمسة: الطابق الرابع:
مكتب محافظ رئيسي ، مكتب المصلحة المركزية للجرد، مكتب مصلحة الوسائل العامة 

  مكتب المصلحة المركزية للدوريات.، مكتب السكرتاريا، "المديرة"
  الهيكل التنظيمي:_3

أربعة مصالح رئيسية تشرف عليها مسؤولة المكتبة كما هو موضح في تتكون المكتبة من 
  1الشكل التالي:

  

  
 الهيكل التنظيمي للمكتبة الجامعية المركزية للعلوم والتكنولوجيا جامعة :03الشكل رقم

   "محمد بوضياف" 2وهران
  
  
  

                                                             
 .27/04/2016_ مقابلة مع مدیرة المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة العلوم والتكنولوجیا وھران عمور فاطمة، یوم: 1
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  :الرصيد الوثائقي_ 4
  ، وهو مصنف كالتالي:نسخة 280213عنوان، و 55480حوالي 

  
  التصنيف  االختصاص  التصنيف  االختصاص
  04-19---01-19  حقوق  09-00----01-00  عموميات

  03-20---01-20  طب وبيولوجيا  01-06-----01-01  أدب وفنون
  09-21---00-21  الطاقة  09-04-----01-04  رياضيات

  07-23---01-23  علم المكتبات  16-05-----01-05  فيزياء
الميكرو   10-06-----01-06  كيمياء

  كومبيوتر
24-01---24-05  

  12-25----0-25  اوتوماتيك  10-07-----07-01  مقاومة المواد
  06-26----0-26  فيزياء الصوت  09-08-----00-08  إعالم آلي
أشباه   06-10-----0-10  إلكترونيك

  المواصالت
27-01---27-05  

  06-28---00-28  اتصال  15-11----01-11  ميكانيك
  07-29---01-29  المتالوجيا  12-12----01-12  مواد البناء

  06-30---01-30  المعادن  17-13----01-13  الري
  06-31---01-31  الجيولوجيا  14-14----01-14  هندسة معمارية
  18-32---01-32  الرياضة  12-16---01-16  هندسة بحرية 
  10-33---01-33  البيئة  04-17----01-17  علم االجتماع

      09-18---01-18  اقتصاد
المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا  : طريقة تصنيف المقتنيات بالمكتبة01الجدول رقم

  .وهران
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  بالمكتبة: المسجلين_ 5
عدد المسجلين في المكتبة ونسبهم المئوية حسب كل فئة كما هو مبين في الجدول والشكل 

  التالي:
  

  
  اتئفالنسبة المسجلين بالمكتبة حسب : 04الشكل رقم: عدد المسجلين بالمكتبة.   02رقم الجدول

  
  :النظام الداخلي للمكتبة_ 3_2_1
   :تحتوي المكتبة على الوظائف التالية_ 1

  محافظ رئيسي، محافظ، ملحق من المستوى األول والثاني، مساعد مكتبي، عون تقني.
موظف في كل الوظائف المذكورة، ما يقارب نسبة  23مع العلم أن المكتبة تحتوي على حوالي 

  متخصصين في مجال علم المكتبات.  50%
  أوقات العمل:_ 2

وهذا كل  دون انقطاع مساء 16:00صباحا إلى غاية  09:00تفتح المكتبة أبوابها على الساعة 
  أيام األسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

  

١ LMDطلبة 
50%

٢ LMDطلبة 
9%

٣ LMDطلبة 
7%

طلبة ماستر 
١
٩%

٢طلبة ماستر
٩%

طلبة 
الدكتوراه

١١%

األساتذة
٥%

LMD 1طلبة  LMD 2طلبة  LMD 3طلبة  ١طلبة ماستر 

٢طلبة ماستر طلبة الدكتوراه األساتذة

  العدد  أصناف المسجلين
  1LMD  1572طلبة
  2LMD  287طلبة
  3LMD  215 طلبة

   296  1طلبة ماستر 
  265  2طابة ماستر 

  349  طلبة الدكتوراه
  147  االساتذة
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  برنامج اإلعارة:_ 3
  

  عدد الكتب  المدة  رجاعاإل  اإلعارة  المستويات
  02  يوما 15  األحد  اإلثنين  1LMDطلبة
  02  يوما 15  الثالثاء  األربعاء  2LMDطلبة
الثالثاء   3LMDطلبة

  والخميس
  02  غير محددة  غير محدد

  02  غير محددة  غير محدد  غير محددة  طلبة الماستر
  03  غير محددة  غير محدد  غير محددة  أساتذة دائمين
  04  غير محددة  غير محدد  غير محددة  أساتذة مؤقتين

لجامعية ا : يوضح برنامج اإلعارة بالنسبة لكل فئات المستفيدين من المكتبة03الجدول رقم
  .المركزية

  
ترجع كل الكتب في آخر كل سنة دراسية بالنسبة للفئات التي لم تحدد لهم المكتبة مدة  مالحظة:

  إرجاع الكتب.
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  : أداة جمع البيانات المقابلة.المبحث الثاني
أجريت المقابلة المباشرة مع مسؤولة المكتبة (محافظة رئيسية) للمكتبة الجامعية   

 13وهران، وذلك بيوم األربعاء  "2"محمد بوضياف  المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا
  .2016ريل أب
  _ عرض المقابلة:1_2

  : إجراءات االقتناء بالمكتبة.المحور األول
هل للمكتبة سياسة اقتناء مكتوبة وواضحة؟ وإن كانت متوفرة من المسؤول عن وضع _ 1س

  هذه السياسة؟
إن مبدأ كل مكتبة يجب أن تكون لها سياسة وثائقية اسميها كذلك عوض االقتناء ألنها _ 1ج 

تمس كل العمل المكتبي، تعمل على توجيه المكتبة لهدف ما، لكن بالجزائر ال يوجد، ألن أمين 
ح حضر الجتماعات مع رؤساء المصالوحده، بالنسبة لمكتبتنا أالمكتبة وحده ال يمكن صياغتها 

وهي مصلحة التوجيه تضم كل من عمليتي اإلعارة والجرد، ومصلحة البحث الوثائقي، األربعة 
  مصلحة االقتناء ومصلحة المعالجة الوثائقية، األساتذة.

وبعد االجتماع يتم وضع سياسة تراعي مطالب المكتبة والمستفيدين وتكون في األغلب كل 
كون عملية استجواب الطلبة من خالل بداية السنة الجديدة، ويتم الخروج بتقرير االجتماع، ت

تقسيم استمارات تمس خدمات المكتبة واالقتناء، ويتم االعتماد على نتائج تحليل االستمارات، 
وحتى الكليات التابعة تقوم بإرسال قوائم الكتب لألساتذة فقط، وقد يكون طلب من مدير الجامعة 

  ب تكوين المتكونين.باقتناء رصيد خاص لتكوين األساتذة الجدد باقتناء كت
  قتناءات المكتبية؟اال_ هل ميزانية المكتبة كافية لتلبية 2س
الميزانية المخصصة للمكتبة غير كافية والمسؤول عن تحديد هي اإلدارة وهي وثيقة _ 2ج 
لى بنود تخصصها الوزارة الوصية للجامعات بما فيها نونية تحمل اعتمادات مالية تقسم إقا

فبمان الجامعة تحتوي على سبع كليات ال يمكن تلبية كل الحاجيات الوثائقية،  المكتبات الجامعية،
تيم، نمثال في السنة األولى التي استلمت فيها مهام مديرة المكتبة خصص لنا مبلغ مليارين س

رجاع المبلغ المتبقي مما جعل ميزانية السنة ب وتم إلغينا الطلولكن لظروف التأخر وغيرها أ
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مليون سنتيم تكون هناك ما يسمى بمناقصة  800ذا كانت اكثر من فالميزانية إ المقبلة تتقلص،
السوق، تتحكم فيه مدير مصلحة التخطيط بالجامعة، هو الذي يحدد لجنة السوق ويكون رئيسها 

خالية من  ليات الموردين وهي عبارة عن أظرفرساغير ذات اإلدارة، فيتم استقبال إ من
ورد بداخلها ليتم اختيار المورد الذي يمكنه توفير الطلبيات بأقل الخارج تحتوي على ملف الم

التكاليف، وهذا ما يجعل مدة االقتناء تتجاوز تقريبا مدة سنة أو شهور، فاذا كانت أقل من المبلغ 
الذي ذكرناه يتم الشراء من خالل اإلعالن بالجرائد وتشرف عليها مصلحة الوسائل العامة، 

مليون سنتيم وهذه غير كافية وذلك راجع للوضع  400نا ميزانية تقدر بـمثال هذه السنة قدمت ل
االقتصادي الذي تعيشه الجزائر، فالوزارة خصصت مبالغ طائلة من أجل التخفيف عن المكتبات 

   التي تستغني المكتبة عن شراء الدوريات أو االشتراك فيها. SNDLوذلك بتوفير بوابة 
  بالمكتبة؟_ كيف تتم عملية االختيار 3س
تتم عملية االختيار على أساس برامج التدريس بالجامعة وطلبيات الطلبة والقوائم المرسلة _ 3ج 

من الكليات التابعة، والمسؤول عن عملية االختيار في األغلب مسؤول المكتبة، وكما نعتمد 
  على اإلنترنت في االختيار.

  المستفيدين باالقتناءات الجديدة؟_ هل تقوم المكتبة بخدمة اإلحاطة الجارية: تبليغ 4س
المكتبة صحيح تقوم باإلحاطة الجارية مثال وضع الكتب الجديدة في لوحات العرض _ 4ج 

غ المستفيد باالقتناءات الجديدة ال توجد، فنحن نختار حسب يبمدخل المكتبة، وفيما يخص تبل
ملية طلبة، وتكون هذه العستبيان التي توزع على الاألساتذة وكذا نتائج استمارات االطلبيات 

  في نهاية السنة بحيث نقوم بإحصائيات حول خدمات المكتبة ورصيدها ومدى استخداماتها.
  _ ما هي الطرق المعتمدة في عملية االقتناء؟ وهل تتعاملون مع دور نشر محددة؟5س
لمدونة ا تقوم المكتبة بعملية الشراء وذلك من خالل اختيار المورد الذي يقبل كل الشروط_ 5ج 

كما وبة، وفي دفتر الشروط من تاريخ االستالم والثمن المخصص للعملية وعدد المواد لمطل
هداءات وهي عبارة عن كتب قديمة ألساتذة وطلبة متخرجين أو طلبة هناك نسبة قليلة من اإل

يعرفون زمالء لهم بالجامعة يقدمون لنا كتبهم على شكل هبات، بحيث نضع شروط قول الهبة 
أن تكون بدون شرط من المهدي وأن يكون المحتوى يتماشى والتخصصات بالجامعة،  وهي
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كتب قديمة وممزقة، فنحن غالبا نفادى الكتب الدينية المهداة، وهناك ما يعرف بإيداع أطروحات 
الدكتوراه ورسائل الماجيستر سابقا، نشترط على طلبة الدكتوراه نسخة ورقية وأخرى إلكترونية 

ن إتمام ملف التخرج ونيل لشهادة الدكتوراه، قد كنا نشترك في الدوريات المطبوعة حتى يتمكن م
  ال يمكن اقتناؤها ألنها متوفر في النظام الوثائقي على الخط. SNDLولكن بوجود بوابة 

المكتبة ال تتعامل مع دور نشر محددة، وال تتعامل حتى مع دور نشر أجنبية فأغلب 
من دور نشر جزائرية مثل دار الحديث التي تقوم بدورها بالشراء  الكتب األجنبية يتم شراؤها

من دور نشر أجنبية، فمثال مدير ديوان المطبوعات الجامعية يلزم المكتبة بشراء الكتب منها، 
  .OPUفقلة اإلصدارات الحديثة، فالمكتبة ليس دائما تتعامل مع

ها؟ وما هي المدة المستغرقة من _ ما هي أساليب إرسال طلبيات الشراء؟ وكيف يتم متابعت6س
  إرسال أوامر الشراء إلى استالم الطلبيات؟

يتم اإلعالن في الجرائد عن عملية االقتناء، ثم يتقدم الموردون ويطلعون على دفتر _ 6ج 
الشروط والقوائم المختارة، وتحديد آخر تاريخ لالستالم، فنحن ال نقوم بمتابعة الطلب إال بعد 

تقريب ول القما المدة المستغرقة يمكن لمحدد لالستالم، يمكننا أن نلغي االتفاق ألتاريخ اانتهاء ا
  سنة كاملة.

  _ كيف يتم استالم المجموعات؟ وكيف يتم تسديد تكاليف عملية الشراء؟7س
عالمنا بأن الطلبيات جاهزة للتسليم ويتم ذلك بتسلم الكتب في طرود كرتونية مرفقة يتم إ_ 7ج 

ف للمكل مضاء التسليممقارنتها بالقائمة الموجودة يتم إعد حساب الطلبيات وبطلب التسليم، وب
ن كانت مادة غير متوفرة ليتم االتصال بالمورد، وبعدها بالتوصيل، مع تدوين المالحظات أ

مقارنة الطلبيات المستلمة وفاتورة الشراء، وثم يرسل الفاتورة النهائية على حساب أسعار 
  ن كان خلل يمكن استبدال الفاتورة.المراقبة الكلية وإ ت وبعدها نعيدالمجموعا

أما عن التسديد المكتبة ال عالقة لها بالتصرفات المالية، يتم جمع وثائق تتكون من 
الفاتورة األولية والنهائية بالرقم والتاريخ، ومحضر التسليم (عدد العناوين والنسخ، رقم الجرد 

لى اسم الموزع أو الناشر) ليتم المستلمة باإلضافة إدد المجموعات األول واألخير حسب ع
بة مضاء، ثم يقدم المكتاالستالم لتتم نهاية المصلحة واإلمضاء على ظهر الفاتورة وتاريخ اإل
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وثيقة نهاية  ،bonne commendeللناشر ملف فيه (محضر التسليم، الفاتورة، نسخة من 
ناك خطأ يستوجب تصحيحه، ثم ن كان هوألى مراقب التسيير بالجامعة دم إثم تق ،)المصلحة

مراقب ال لىلعملية كاملة، بدوره يرسل الملف إلغاء الملف وايقدم إلى المحاسب بحيث يمكنه إ
و ال يوافق، فيتم تسديد المستحقات من قبل المحاسب المالي في إدارة المالي وهو الذي يوافق أ

  الجامعة.
ير ما هي اإلجراءات التي تقومون بها إلى أن _ بعد عملية االستالم والتحقق من الفوات8س

  تتاح المقتنيات للمستفيدين؟
رد حسب لفرع الج معالجة الوثائقيةلى رئيس مصلحة اليتم تحويل الطلبيات المستلمة إ_ 8ج 

لي فريات) وبعد ذلك يتم فاتورة الشراء حسب العنوان وعدد النسخ من كل عنوان وتدوينها (
ية بنظام لصلحة االقتناءات، ثم المعالجة اآلللقيام بوضع الترميز لها، في ملى المخزن توجيهها إ

PMB  وإدخال المقتنيات في النظام، بحيث كان سابقا العمل بالبطاقات الفهرسية التقليدية، ليتم
ترتيبها في الرفوف توضع نسخة في المعرض ونسخة في قاعات االطالع الحر، ويتم وضع 

  يدة في موقع المكتبة.قائمة االقتناءات الجد
  : استخدامات التقنيات الحديثة في المكتبة.المحور الثاني

  _ هل توجد لديكم فكرة عن االقتناء اإللكتروني؟ إذا كانت نعم فهل تطبقون إجراءاته؟ 1س
استخدم فقط  ORPHEEال يمكن الشراء عبر االنترنت، فالنظام السابق وهو برنامج _1ج 

لزال لم تكتمل قاعدة البيانات في تسجيل كل  PMBلإلعارة المحوسبة، وحاليا برنامج 
  المجموعات في المكتبة.

_ هل تستخدمون نظام االقتناء المتوفر في البرمجية الوثائقية المستخدمة بالمكتبة في تسجيل 2س
  الموردين وأوامر الشراء وتسجيل فواتير الشراء؟

دخال وتسجيل الكتب في البرنامج فهو لزال وذكرنا لزال لم نكمل بعد عملية إ كما سبق_ 2ج 
حديث العهد في المكتبة لذا ال يمكننا العمل بالنظام الفرعي المخصص لالقتناءات بالنظام إال 

  بعد إتمام عملية تسجيل كل الكتب المتوفر في المكتبة.
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  اإلنترنت في توفير المقتنيات؟_ ما هي درجة اعتماد المكتبة على شبكة 3س
 لى موقع أمازون وحتىفي عملية االختيار مثال الدخول إ تعتمد المكتبة على اإلنترنت_ 3ج 

حتى أالكت وكما نستخدم البريد اإللكتروني في إرسال موقع المكتبة الوطنية الفرنسية أو 
عن  ذلك بعد اإلعالن رساليات من الموردين لكي يطلعوا على دفتر الشروط ويكونواستقبال إ

  االقتناء في الجرائد. 
 هل تشكل و اليدوي؟أالمشاكل التي تواجهكم في إجراءات االقتناء التقليدي ماهي أهم  _4س

  جراءات االقتناء؟ي الستخدام التقنيات الحديثة في إهذه األخيرة الدافع األساس
من بين المشاكل نجد أساتذة غير مهتمون والتاريخ يقلقنا ألن كثيرا ما نقع في مشكل  _4ج 

تجعل  نا المشكل فكيف للتقنيات الحديثة أالتأخر. في نظري التقنيات الحديثة ال يمكنها حل هذ
  األساتذة مهتمون بعملية االقتناء.

  .: متطلبات التوجهات الجديدة في سياسة االقتناءالمحور الثالث
  يتيح الروابط لمواقع دور النشر؟  مستقل هل للمكتبة موقع _1س
، فحاليا ال يوجد موقع IPلدينا موقع عبارة عن بوابة وثائقية ولكن لم يتم منحنا عنوان  _1ج 

  مستقل فالمكتبة جزء في الموقع الرسمي للجامعة.
  لكتروني؟االختيار اإل تتبنى المكتبة استراتيجيةوهل _ 2س
  نعمل على االختيار عبر شبكة اإلنترنت واالطالع على أهم اإلصدارات الحديثة.نعم _ 2ج 
  ؟جد على شبكات التواصل االجتماعيةاكتروني وتوإلهل للمكتبة بريد  _3س
لكتروني وصفحة الفيس بوك ولكن ال نجد اهتمام من قبل للمكتبة كل من البريد اإل_ 3ج 

  الطلبة، وال تعليقات حول خدمات المكتبة.
  كتروني؟إلهل للمكتبة نظام دفع  _4س
  ال يوجد._ 4ج  
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؟ فهل SNDLلكتروني فكيف تقيمون بوابة يعتبر االشتراك نوع من أنواع االقتناء اإل_ 5س
  تلبي احتياجات المستفيدين؟

قيمة معتبرة، فال يوجد بلد يفكر في مثل هذه المبادرات، نعم فهي تلبي  SNDLلبوابة _ 5ج 
وطلبة الدكتوراه واألساتذة، فنهاك طلبة من  2احتياجات الباحثين، فهو مخصص لطلبة ماستر 

  فتح جهازين بحساب الخاص بالمكتبة.مهتمين قمنا ب 1 الماستر
  مشكالت تعرقل تبني هذا التوجه. المحور الرابع:

الموظفين بالمكتبة مختصين مؤهلين للتعامل مع البيئة الرقمية؟ وهل يعتبر ترون أن ل ه_ 1س
  ؟ للتوجه الجديدغياب العنصر البشري المؤهل عائق 

مع تطورات العصر وذلك  إن أغلب الموظفين بالمكتبة مختصين ويحاولون التماشي_ 1ج 
  يكون بالخبرة المكتسبة، فغياب العنصر البشري المؤهل نعم يعتبر عائق.

  ؟اإللكترونيالقتناء لهل السياسة التي تنتهجها إدارة الجامعة تسمح بالتوجه _ س2
  ال تسمح، فإدارة الجامعة ال تهتم بمشاكل المكتبة فهي آخر اهتمامات الجامعة._ 2ج 
ماد الجزائر نظام الدفع اإللكتروني يعيق تطبيق إجراءات االقتناء هل عدم اعت_ 3س

  اإللكتروني؟
  نعم يعتبر عائق._ 3ج 
  هل الفجوة الرقمية لها تأثير سلبي على تجسيد التوجه الجديد في المكتبات الجامعية؟ _ 4س
وما له من  E-BOOKاإلنترنت ساهمت في ابعاد المستفيدين عن المكتبة وذلك بظهور _ 4ج 

  تأثير سلبي. فالفجوة الرقمية لها تأثير سلبي.
  هل تعتبر النصوص القانونية عائقا أمام تجسيد معامالت االقتناء اإللكتروني؟_ 5س
تعتبر عائقا، فمثال ال يمكننا نشر أطروحات الماجيستر في الموقع، ألنه ال يوجد قانون _ 5ج 

  ينص على ذلك.
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  لكتروني.بة من تجسيد معامالت االقتناء اإلن المكتالمحور الخامس: حلول تمك
  ء؟جل البحث واالقتناأنشاء شبكة محلية مع المكتبات الجامعية األخرى من إما رأيكم في _ 1س
لقد طالبنا بذلك من قبل، ال توجد عالقات بين مدراء المكتبات، وهناك مكتبات ال تتوفر _ 1ج 
 فالبوابة الوطنية لإلشعار باألطروحات التي يخصصهاشبكة اإلنترنت حتة خطوط الهاتف،  فيها

CERIST في بناء شبكة وطنية. تساهم  
لماذا ال تكون هناك مبادرات فردية تلعب فيها قيادة المكتبة الدور الريادي في التوجه _ 2س

  الجديد؟
قيام الفي االقتناءات ال يمكن فإدارة الجامعة هي التي يمكنها ذلك فلو اإلدارة ال يمكن _ 2ج 

  باالقتناءات.
تبة لكترونية في المكهم الحلول التي تقترحونها على األقل لتجسيد التعامالت اإلأماهي _ 3س

  ؟الجامعية
محلي ثم  OPACنشاء فهرس موحد محلية أوال لتبادل المعلومات، وإ نشاء شبكةمنها إ_ 3ج 

الفكرة ولكن ال توجد أذان رح وطني، االستفادة من تجارب الموظفين، تبادل األطروحات، تط
  ة.صاغ

  _ تحليل المقابلة:2_2
  إجراءات االقتناء في المكتبة.المحور األول: 

لمقابلة اتضح لنا أنه يجب على كل مكتبة جامعية خاصة، أن تكون من خالل تحليلنا ل  
لها سياسة وثائقية وذلك حسب سياق المسؤولة في إجاباتها، بحيث أكدت على أن مصطلح 

الوثائقية أشمل من سياسة االقتناء باعتبار المفهوم األول يضم كل إجراءات وعمليات  السياسة
المكتبة هدفه توجيه المكتبة لتحقيق األهداف المسطرة، أما مصطلح سياسة االقتناء هو كحلقة 
من حلقات السلسلة الوثائقية، فالمكتبات الجامعية الجزائرية ليست لها سياسة اقتناء مكتوبة 

المكتبة  فأمين ،تسعى من خاللها لخدمة مجتمع المستفيدين (طلبة، أساتذة، باحثين...) وواضحة
حتى وإن كانت لديه مؤهالت تمكنه من وضع سياسة واضحة المعالم، إال أنه ال يستطيع 
صياغتها بمفرده ألن المكتبة تخضع لكل المتغيرات والمؤثرات التي تحدث في محيط الجامعة، 
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المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران تقوم بتحضير اجتماعات مع فمسؤولة المكتبة 
تي يتبع ال رؤساء المصالح من أجل التنسيق فيما بين  المصالح األربعة وهي: مصلحة التوجيه

لتي ا اإلعارة، مصلحة االقتناء ومصلحة البحث الوثائقي ومصلحة المعالجة الوثائقية لها فرع
، والعمل على تقييم الجرد الذي يقوم بأغلب إجراءات االقتناء  فرعمن بين فروعها تضم 

الرصيد الوثائقي ومعرفة أهم النقائص وأهم المشاكل التي تواجه الطلبة في الوصول للمكتبة، 
واألساتذة، ويخلص االجتماع إلى وضع سياسة تراعي احتياجات كل من المكتبة والمستفيدين، 

ستبيانات التي يتم توزيعها على الطلبة، والتي تتضمن مدى والخروج بتقرير نهائي لنتائج اال
استخدام المكتبة ودرجة توافق خدماتها وحاجيات المستفيدين، باإلضافة إلى مدى رضا المستفيد 
عن الرصيد الوثائقي وذلك من أجل االعتماد على نتائج التحليل، فيتم عقد هذه االجتماعات في 

ية عن أهم الخدمات التي تقدمها والرصيد الوثائقي غير بدايات السنة ألجل دراسة إحصائ
المستخدم ففيما يخص هذا األخير يتم تصنيفها حسب الخطة المعمول بها في المخزن، ولكن 
يتم وضعها بشكل أفقي للداللة على عدم استخدامها، ودراسة قوائم طلبات األساتذة التي يتم 

وفي أغلب األحيان يتم دراسة طلبات مدير الجامعة  إرسالها من السبع كليات التي تتبع للجامعة،
والمتعلقة بشراء مجموعات تخص تكوين األساتذة بهدف تطوير المناهج التعليمية والرفع من 

  المستوى التعليمي.
باعتبار المكتبة الجامعية تابعة إلدارة الجامعة، ليست لها استقاللية مالية وال معنوية،   

الجامعة وفق الميزانية العامة التي تحددها الوزارة الوصية أو باألحرى فالميزانية تحددها إدارة 
القانون الذي يتعلق بتنظيم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من الجامعات والمعاهد، فهي 
تتأثر بالظروف التي تمر بها الدولة، الوزارة الوصية، الجامعة، سواء السياسية أو االقتصادية 

، فعلى األغلب ميزانية االقتناء ال ولن تلبي احتياجات المستفيدين، وذلك راجع أو االجتماعية
حيث كانت تقدر  %75للنقص الذي يمس هذه األخيرة ففي فترة الخمس سنوات تقلصت بنسبة 

 400أي بحوالي  %25) تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 2016بملياري ستنيم، ولكن هذه السنة (
مهام وإجراءات االقتناء وخاصة في عملية االختيار، فهذا التذبذب  مليون سنتيم، هذا مما عقد

الذي يمس الميزانية المخصصة لالقتناء راجع إلى تدهور اقتصاد الدولة، وكذا التأخر في إتمام 
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لتسلم المسؤولة لمهامها  ىعمليات االقتناء مما يعني إلغاء الطلب وهذا ما حدث في السنة األول
ر ذلك على جودة الخدمات التي تقدمها المكتبة فوفق الميزانية المخصصة في المكتبة، مما يؤث

شراف سنتيم تتم اإل مليون 800يتم العمل بقانون الصفقات العمومية، فإذا كان المبلغ يتجاوز 
حيث تقوم بدورها في تكوين لجنة السوق ويترأسها  مصلحة التخطيط بالجامعةعليها من طرف 

ويتم استقبال ملفات الموردين واختيار صاحب ذات االستحقاق  عضو من غير ذات اإلدارة،
مليون سنتيم  800وذلك بعد موافقته على كل ما يحتويه دفتر الشروط، وإذا كان المبلغ أقل من 

شراف عليها من قبل مصلحة الوسائل العامة بالجامعة، حيث يتم اختيار المورد بالطريقة يتم اإل
خر يوم لدفعها ويكون الفرز في نفس اليوم واختيار المورد ويتم تحديد آكما تقدم ملفاتهم نفسها 

المناسب الذي يمكنه من التكفل بكل مهام الشراء والتسليم، وذلك لصمان شفافية االختيار فهذه 
من أجل  ةررة خصصت مبالغ كبيااإلجراءات تتعدى أحيانا الشهور بالتقريب سنة كاملة، فالوز

مما يعني استغناء المكتبة الجامعية عن االشتراك  SNDLلوطني على لخط إنشاء نظام التوثيق ا
مما  SNDLأو شراء الدوريات المطبوعة وذلك لتوفرها في قواعد البيانات التي تضمها بوابة 

  يمكن لمكتبة من توفير مبالغ ذلك القتناء المجموعات المكتبية من الكتب مثال. 
أخذ و الستبيان الموجه للطلبةاي لتحليل ير النهائتتم عملية االختيار على أساس التقر  

فمن خالل  ،طلبات الطلبة بعين االعتبار وكذا اقتراحاتهم التي تقدم بطريقة مباشرة للمكتبيين
اتهم ي الرصيد من حيث تخصصفمالحظتنا هناك طلبة يقومون باطالع المكتبيين بأهم النقائص 

شرف وضع سياسة اختيار ت لتابعة للجامعة، لتسهيلاتذة الكليات اكما يستوجب مراعاة قوائم أس
عليها المسؤولة عن المكتبة فهي الجديرة بهذه العملية التي تراعي في أساسها برامج التدريس 

فق النظام ر الكتب واوالتكوين بالجامعة فمثال اختيار الكتب في النظام القديم يختلف عن اختي
نترنت ولم نفصل في الموضوع ألننا االختيار عبر اإلتمد المكتبة على ، كما تعLMDالجديد 
  .ذا العنصر الحقاهتطرف لنسوف 
مفهوم اإلحاطة الجارية من خالل  ىومن خالل ما تم مالحظته أن المكتبة تعتمد عل  

توفير معرض للمقتنيات الجديدة عند المدخل الرئيسي للمكتبة وكذا إعالنات عن المقتنيات 
مي لجامعة، في الفضاء الخاص للمكتبة بالموقع، أما فيما يخص تبليغ الجديدة في الموقع الرس
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المستفيدين بعملية االقتناء المقبلة فهذا غير وارد ألن الكتبة تقوم بعملية االقتناء المجموعات 
ستبيان لتي يتم التعرف عليها من خالل نتائج االاالمكتبية وفق طلبيات األساتذة واحتياجات الطلبة 

هم في نهاية السنة، فالمكتبة ال تستخدم أسلوب إطالع المستفيدين باالقتناءات لكونها الموزع علي
  غير مستقلة عن الجامعة وليس لها حرية التصرف في الميزانية.

المكتبة ال تعتمد على الشراء فقط كمورد وحيد لتنمية فيما يخص طرق االقتناء ف  
الشراء حيث يتم االعتماد على طريقة : بل تعتمد على عدة طرق لالقتناء منها ،مجموعاتها

الشراء بالوكيل أو المورد والدخول إلى سوق النشر، وذلك حسب الميزانية المخصصة وعمال 
بقانون الصفقات العمومية كما سبق الذكر، باإلضافة إلى ذلك هناك مصدر آخر لتنمية المقتنيات 

ن أو تكون قديمة من قبل طلبة متخرجي هداء كتب في الغالبلو بنسبة قليلة جدا والمتمثل في إو
ديمة ن ال تكون الكتب قمكتبة شروط لقبول الهدايا منها: أحتى أساتذة، وبالرغم من ذلك تضع ال

وفي حالة يرثى لها، أو كتب سياسية أو دينية أو ما يعرف بالمجموعات الحساسة، مع عدم 
  تخصص الجامعة.وضع المهدي أي شرط لإلهداء وأن تكون المواد المهداة ضمن 

يداع الرسائل الجامعية هي األخرى تعتبر طريقة لتنمية مقتنيات المكتبة، حيث كانت إ  
يتم حاليا دفع أطروحات  LMDسابقا تستلم رسائل الماجيستر والدكتوراه ولكن في النظام الجديد 

كليها شالدكتوراه فقط وفيما يخص رسائل الماستر تودع في مكتبات الكليات، ويتم إيداعها ب
نيل تمام ملف التخرج والطلبة وثيقة براءة الذمة ألجل إ الورقي واإللكتروني، وذلك بمقابل منح

الشهادة أو الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة، فالمكتبة تخصص قاعة الدوريات لمعالجة 
  ة.بوتصنيف وحفظ الرسائل الجامعية ويتم تصنيفها حسب خطة التصنيف المعمول بها في المكت

أما فيما يخص االشتراك في الدوريات المطبوعة كان معمول به سابقا وذلك قبل إنشاء   
، حيث يتم االتفاق مع المورد أو الناشر مباشرة ويكون إما 2011في نوفمبر  SNDLبوابة 

سنوي أو  مستمر ألن هناك دوريات مثال في الكيمياء يتم تحديثها كل ثالثة أشهر، مما يستوجب 
تبة دفع مستحقات الطلب المستمر لإلصدارات أو التحديثات و بطلب من الوزارة عدم على المك

، حيث هناك عدد قليل من SNDLاقتناء الدوريات أو االشتراك فيها وذلك لتوفرها في بوابة 
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الدوريات في قاعة الدوريات وهناك بعض الدوريات التي تكون في شكل مرن يمكن فكها 
  ديثها المستمر.وإعادة تركيبها وذلك لتح

تتعامل المكتبة مع الموردين أو الناشرين الذين تتوفر فيهم شروط االستحقاق والتأهيل، 
فهي ال تتعامل مع دور نشر محددة وال تتعامل حتى مع دور نشر أجنبية إال أنها تقتني مقتنيات 

هذه  أجنبية ولكن من دور نشر جزائرية مثل دار الشهاب، دار الحديث التي تقوم بشراء
المقتنيات من دور نشر أجنبية، وكل ذلك راجع لإلجراءات المعقدة في المجال الوطني فكيف 
خارج نطاق الدولة، مما يجعلها تتخوف من الوقت والتأخير لذلك تسعى للتعامل مع دور نشر 
وطنية، وكما تتلقى المكتبة التزامات من مدير ديوان المطبوعات الجامعية بتخصيص جزء من 

يتها للشراء من ديوان المطبوعات الجامعية وذلك العتباره تابع للوزارة الوصية، ولكن ميزان
  لقلة االصدارات الحديثة وعدم اعتمام الديوان جعل المكتبة ال تتعامل دائما معه.

أما فيما يخص إرسال طلبيات الشراء فتتم من خالل الموردين، وذلك بعد االعالن في   
الم الموردين الراغبين في القيام بالعملية، ليتم دفع ملفاتهم في أظرف، الجرائد مثال حيث يتم إع

حيث يتم فرزها واختيار المورد الذي يكون ملفه كامل ومقبول ويكون يوافق على كل ما 
يحتويه دفتر الشروط بحيث يكون ملزم بتاريخ التسليم وله القدرة على توفير أكبر نسبة من 

لبيات خر أجل للدفع، فالمكتبة ال تقوم بمتابعة طالذي تم تحديده كآك في نفس اليوم الطلبيات وذل
الشراء، فبعد انتهاء المهلة المتفق عليها الستالم الطلبيات يتم إما إلغاء الطلب أو االستفسار عن 
أسباب التأخر، ويمكن أن تقارب مدة تقديم الطلب وتوفير المجموعات المطلوبة سنة كاملة، 

  توجب إلغاء عملية الشراء ككل.وإذا تجاوزت سنة يس
فبعد انقضاء المدة المستغرقة يتم استالم المجموعات وقبل ذلك يتم إعالم المكتبة بتاريخ   

التوصيل، فيكلف شخص من قبل المورد لتوصيل الشحنات في شكل طرود تكون بنفس األحجام 
حويلها موجودات ويتم تم قائمة الومرقمة للتمكين من التحقق منها بسهولة، وترفق بطلب التسلي

تخدام المصعد حيث يتم المقارنة فإذا كان هناك بع باسالى فرع الجرد الموجود في الطابق الرإ
مضاء طلب التسليم وتنتهي مهمة التسليم، ومن التصال بالمورد وإن لم يكن فيتم إيتم ا نقص

هائية من الفاتورة الن يتم التحقق بين ما هو مستلم وفاتورة الشراء ليتم في األخير إرسال ةثم
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التي في األغلب يرتفع أسعار المقتنيات المتحصل عليها بالمقارنة خفض سعر قبل المورد، 
المواد غير المتحصل إليها للتقرب من المبلغ اإلجمالي المخصص لالقتناء، فهذا األخير لن 

أسعار  إذا كانتيبقى نفسه، وتتم المراقبة الكلية  ومن الممكن استبدال الفاتورة بل يتغير 
  المجموعات مبالغ فيها.

كما سبق الذكر المكتبة ال عالقة لها بالتصرفات المالية وذلك لعدم استقالليتها عن 
الجامعة، فعند المرور بكل الخطوات التي سبق ذكرها يتم تكوين ملف يقدم للمورد من أجل 

يحتويها  ني الوثائق الواجب أومات الواردة فتسليمه لمراقب التسيير بالجامعة للتحقق من المعل
الملف والمتمثلة في محضر التسليم والفاتورة األولية والنهائية مرفقة بالرقم والتاريخ، يختم في 
ظهرها مرفقا باإلمضاء وتاريخ التسليم، وكذا وثيقة نهاية المصلحة، ومن ثم يقدم الملف إلى 

ن يتم االتصال بالمكتبة إما يتم تصحيح ن هناك خطأ وإذا كاحاسب المالي بالجامعة، إذا لم يكالم
تم ن كان هناك خطأ يل الجوانب المالية في الفواتير وإالملف أو إلغاء الطلب، ليقوم بدراسة ك

دار الحكم صى المراقب المالي بالوالية ليتم إارجاع الطلبيات وإذا كان الملف كامل يتم تسليمه إل
التي يمر بها الملف ألجل عدم رفض الملف في  إما بالموافقة أو الرفض، فكل هذه اإلجراءات

آخر المطاف، فيتم قبول الملف وعليه يتم دفع المستحقات من قبل المحاسب المالي في إدارة 
  الجامعة وتأخذ فترة زمنية طويلة.

فعند نهاية كل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة باالستالم والتحقق والدفع، يمكن المكتبة من   
خص كل استمارة ت السلسلة الوثائقية، وذلك بتدوين العناوين وكل النسخ منها فيإتمام حلقات 

ـ  نسخ العنوان الواحد يدون فيها بيانات كل نسخة مع رقم الجرد من وإلى تعرف ريات)، (لي فب
جيهها إلى قسم وويتم جرد وختم المقتنيات وتسجيلها بفرع الجرد التابع لمصلحة التوجيه، ليتم ت

(لي فريات) للقيام بوضع الترميز للمقتنيات الجديدة حسب الخطة المعمول  رفقة بـاالقتناء م
بها على كعب الكتاب ألن كل المقتنيات هي عبارة عن كتب ومنها ما تكون مرفقة بوسيط 

-01-02ويحمل ذات الترميز للكتاب، ويكون على النحو التالي مثال  CD-ROMإلكتروني 
هو ترتيب الكتب  02هو الفرع، والرقم  01تصنيف والرقم هو األصل في ال 10فالرقم  10

 PMBعلى الرفوف، ومن ثم توجه إلى مصلحة المعالجة الوثائقية ليتم معالجتها آليا بنظام 
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والمالحظ في األمر أن المكتبة كانت سابقا تعد البطاقات الفهرسية وهي متوفرة حاليا في الطابق 
بها وأن تعطل األجهزة أو انقطاع الكهرباء أو شبكة  األول للمكتبة، وحاليا ال يتم العمل

اإلنترنت، هذا يعني توقف كل العمل المكتبي حتى اإلعارة بالنسبة للطلبة الدراسات العليا 
، والمخزن موجود في MONTRE CHERGEواألساتذة، الذي يتسبب في توقف المصعد أو 

 طة التصنيف المعمول بها،الطابق تحت األرضي ويتم ترتيبها بشكل أفضل وذلك حسب خ
داخلي التي ع الوتوفر المكتبة سبل اإلتاحة حيث يتم وضع نسخ من المقتنيات في قاعات االطال

 رجاعها في بداية األسبوع، ومنها ما يتمتتيح للمستفيدين إخراج الكتب عند نهاية األسبوع وإ
خصص لإلعارة وضعها في المعرض  والنسبة األكبر من المقتنيات تحفظ في المخزن ت

الخارجية، ومن خالل ذلك يتبين لنا أن سياسة االقتناء بالمكتبة أغلبها عبارة عن إجراءات 
لمكتبة من صعوبات هذه اإلجراءات التي تتسبب في عدم لتقليدية مما يعني تخوف المستمر  

  سد ثغرات الرصيد الوثائقي. 
 .المحور الثاني: استخدامات التقنيات الحديثة في المكتبة

باعتبار المكتبات الجامعية المركزية مكتبة تحتك بتخصصات علمية و تكنولوجية مثل 
 ،يتوجب عليها استخدام التقنيات الحديثة في عمليات وإجراءات االقتناء ،اإلعالم اآلليتخصص 

ء أي ربطت مفهوم االقتنا ،نترنتحسب رأي المسؤولة الشراء عبر اإل إال أن المكتبة ال يمكنها
 االقتناء فيوذلك يرجع إلى تداول مصطلح  ،نترنتروني مباشرة بالشراء عبر اإلإللكتا

وذلك راجع لعدة أسباب سوف نتطرق ، على أنه مرادف لمصطلح الشراء المؤسسات و المجتمع
 بالرغم من أنها كانت ته،ال تطبق إجراءا تجهل هذا اإلجراء الجديد فإنها المكتبةبما أن ف ،إليها

م حيث خصصته 1998وهو أحادي اللغة من صنع الفرنسي سنة   ORHEEتستخدم برنامج
 الحاجة المكلفة لصيانته استدعتوتعطل الولكن لظروف لية، اآلمحوسبة أو الالمكتبة لإلعارة 

، فهو حديث نترنتالذي يعمل مع توفر شبكة اإل PMBإلى توفير نظام يعرف ببرنامج الحاجة 
في  باآللية الجاهزة المستخدمة في المعالجة اآللية كإدخال الكتمن بين النظم التكوين بالمكتبة و

لكن الزال لم يتم ، وCODE BAREتقرأ آليا تعرف بـ  شريحة  قاعدة البيانات ومنح الكتب
لك راجع و ذ ،في قاعدة بيانات النظام وثائقي رصيدتتوفر عليه المكتبة من إتمام إدخال كل ما 
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زمنية ألف نسخة مما يتطلب فترة  200حيث يتعدى  لمكتبية،المحتوى الضخم للمجموعات اإلى 
  .طويلة لتسجيل كل هذه النسخ

مخصص في المكتبة للمعالجة اآللية الوثائقية وكما سبق الذكر أن  PMBإن النظام 
ل مما يعني عدم قدرة المكتبة على العم ،بعد كتملل الكتب في قاعدة البيانات الزال لم يتسجي

تجعل  ولويات التياألن ألنه ليس م ،في النظام المخصص لالقتناءات المتوفرلفرعي بالنظام ا
العمل بهذا  فالمكتبة تسعى إلى ،عليه قبل استخدام النظام في المعالجة الوثائقية المكتبة تقتصر

  النظام الفرعي ولكن بعد إتمام إدخال كل بيانات الكتب المتوفرة في النظام.
التقنيات الحديثة التي تستخدمها المكتبات الجامعية و خاصة نترنت من أهم كما تعتبر اإل

حيث  ،ة من بينها االقتناءيعمليات المكتبالأن المكتبة المركزية لجامعة وهران تستخدمها في 
ستالم المراسالت التي تمكنها من إتمام خدمة البريد اإللكتروني في إرسال واتعتمد على 

م من التقد د أو إيصال الطلبيات إليه مثل طلب االطالع وكاالتصال بالمور ،إجراءات االقتناء
ذلك بعد اإلعالن  في و ،يوافق الموافقة على كل ما يحتويه أو الو أجل أخذ دفتر الشروط

دخول الهي و ،نترنتباإلضافة إلى ذلك تستخدم المكتبة أحد التقنيات التي توفرها اإلالجرائد 
موقع المكتبة الوطنية  ،الكتب مثل موقع أمازون بيعالمواقع الناشرين ومواقع عرض و إلى

فكل ذلك من أجل اختيار أحدث المجموعات المكتبية العتبارها تقتني المجموعات  ...، الفرنسية
  الحديثة فقط.

ة حيث تواجه المكتبة عدة مشاكل منها: الوقت، بقى معقدفإجراءات االقتناء التقليدي ت
لطلبة حتى االمهتمين عند االتصال بهم لتقديم مقترحاتهم، ووحتى وجود بعض األساتذة غير 

ر ات المستفيدين اآلخرين، ففي نظيحاجالنظر ل راحات ذاتية أي كل ما يستحقه دونيقدمون اقت
مسؤولة المكتبة أن المشاكل التي سبق ذكرها ال يمكن للتقنيات الحديثة أن تقوم بحلها ألن 

  ى توجيه اهتمام األساتذة في المكتبة.استخدام التقنيات لن تكون قادرة عل
  .المحور الثالث: متطلبات التوجهات الجديدة في سياسة االقتناء

ات إجراءات االقتناء تستوجب توفير عدة متطلبتوجه الستخدام التقنيات الحديثة في إن ال
اعدة المسو ،طالع على أهم إصداراتهايتيح الروابط لدور النشر من أجل االموقع للمكتبة  :منها
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قل جيا وهران ليس ليها موقع مستتكنولوالعلوم وجامعة فمكتبة  ،في اختيار المجموعات الحديثة
ي فنات المقتنيات الجديدة والمتوفر نشر إعاللها فضاء مخصص للتعريف بالمكتبة وإنما لديو

ن بوابة عهو عبارة موقع لكنه غير متاح على الشبكة والموقع الرسمي للجامعة، فالمكتبة لديها 
 لكن لعدم اهتمام إدارة الجامعة، ندسة اإلعالم اآللي في المكتبةوثائقية تم تصميمها من قبل مه

بحيث لم يتم منح المكتبة الحق في إتاحة الموقع على الشبكة و  ،جعلت المبادرة شبه مستحيلة
  نترنت.اإلبرتوكول  IPمنحه عنوان 

وم لمكتبة تقلكتروني فاار اإلوات االختيدبين أهم المتطلبات االعتماد على أوكذا من 
يد حجراء الو، فهدا اإلجراء هو اإلنترنت واالطالع على كل ما هو حديثبالدخول عبر شبكة اإل

م همن أجل االطالع على أ ا، وكذلكترونيالذي تتبناه المكتبة من بين كل إجراءات االقتناء اإل
ة حصرها ألجل اقتناءها في السنوات المقبل المؤلفات التي بصدد نشرها والتي تمكن المكتبة من

  من دور النشر التجارية.
ي لكتروني للمكتبة وكيان فبات التوجهات الجديدة وجود بريد إهم المتطلباإلضافة إلى أ

رها ابق ذكجراءات الس، فالمكتبة لديها بريد إلكتروني تستخدمه في اإلشبكة التواصل االجتماعي
نه ال يوجد اهتمام من قبل إال أتوفرها بالرغم من  ،يس بوكفالكما لها تواجد لصفحتها في 

جد تعليقات بحيث ال يولك راجع لعدم تفاعلهم معها ، فالصفحة شبه نشيطة وذمستفيدين المكتبة
 يمكن أن يرجع ذلك إلى ،من الطلبة أو اقتراحات من المعجبين حول خدمات المكتبة ومقتنياتها

بوجود هذه الصفحة أو عدم اهتمامهم، ومن بين المتطلبات أيضا  مستفيديهاعالم المكتبة عدم إ
د للمكتبة بحيث ال يوج ،لكترونيام الدفع اإللكترونية التي تستوجب وجود نظوجود التعامالت اإل

تحت  توضع والميزانية ال ،لكتروني وإنما الدفع يتم باإلجراءات التي سبق ذكرهانظام دفع إ
ع ، فغياب بنوك تعتمد على إصدار بطاقات الدفتابعة لها المكتبةلمكتبات بل لإلدارة الاتصرف 

نطاق واسع يمكن من خطو خطوة من أجل التوجه إلى  لكتروني تمكنها من التعامل علىاإل
  ة.خر وهو تحدي التبعية والسلطة المشرف، ولكن في المكتبة هناك تحدي آلكترونيطرق الدفع اإل

فمن بين أهم ما يشجع المكتبات على التوجه إلى سياسة االقتناء الجديدة هي وجود بوابة 
بيرة من مبالغ ك العلمي التعليم العالي والبحثوثائقية متاحة على الخط فلقد خصصت وزارة 
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 ،لها قيمة معتبرةنها مبادرة قيمة والتي تعتبرها مسؤولة المكتبة أ ،SNDLأجل إنشاء بوابة
بدون  ساتذة نظام وثائقي بالمجانلم يوفر لطلبة الدراسات العليا واأليوجد بلد في العابحيث ال 

ياجات يلبي احت ، فهذا النظامالتسجيل في المكتبة وفتح حساب خاصاالشتراط ير غ ،مقابل
فهذه البوابة تتوفر  ،ساتذة، الدكتوراه، األ2طلبة الماستر :الباحثين بحيث خصص لفئة معينة وهم

فالمكتبة  ،يستخدمها الطلبة من بينهم طلبة الماسترالتي لكترونية إلدوريات االغلب على في األ
تبة بفتح جهازين  المهتمين بهذا النظام بحيث قامت المك 1حيانا تتلقى طلبات من فئة الماسترأ

  .خاصة هذه الفئة جل تلبية احتياجات المستفيدينبحسابها الخاص من أ
  .تواجه تبني هذا التوجهالمحور الرابع: مشكالت 

هناك عدة عراقيل وصعوبات تواجه المكتبة الجامعية من التوجه للسياسة الجديدة 
بين  ، فمنجراءات االقتناء، أي من استخدام الحواسيب والنظم اآللية واإلنترنت في إلالقتناء

غياب العنصر البشري المختص والمؤهل للتعامل مع  ،ن تواجه المكتبةالمشاكل التي يمكن أ
بهم غلأ -محمد بوضياف-لجامعة وهران المركزية  الجامعيةوموظفي المكتبة  ،البيئة الرقمية

ؤهالت فالم ،مختصين في مجال علم المكتبات ولهم القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة
ر ب هدا العنصن غيامسؤول عن المكتبة أ، ففي نظر الميدانالعبارة عن خبرات مكتسبة في 

  و عائق يواجه المكتبة.الفعال يعتبر حاجز أ
بر فهذا يعتبر أك ،تابعة إلدارة الجامعة المركزية فكما سبق الذكر أن المكتبة الجامعية

 ،تحدي بحيث أن السياسة التي تنتهجها الجامعة ال تسمح بتطبيق إجراءات االقتناء اإللكتروني
فالمكتبة في نظر إدارة الجامعة من آخر اهتماماتها وال تهتم بمشاكلها، بإضافة الى أهم العراقيل 

  لكتروني مع عدم توضيح من قبل المسؤولة.، غياب نظام الدفع اإلالتي تواجه تبني هذا التوجه
 من بين العراقيل كذلك ما يعرف بالفجوة الرقمية أو ثغرة التكنولوجية التي لها تأثير

ة ، فحسب نظر مسؤولة المكتبة أن هذه الثغرسلبي على تبني هذا التوجه في المكتبات الجامعية
لفجوة أن او لكن اإلجابة عن السؤال غير تلك المطلوبة بحيث رأت  ،لها تأثير سلبي الرقمية

 ، وحتى بظهور الكتبنترنت و ماله من تأثير سلبي على المكتباتالرقمية هي استخدام اإل
ن بين أهم مالمجان يستغني الطلبة عن االرتياد إلى المكتبة، ورونية التي يمكن تحميلها بلكتاإل
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قتناء عد في تجسيد معامالت االغياب الترسانة القانونية و التشريعية التي تسا كذلك، المشاكل
فالمكتبة ال يمكنها نشر أطروحات الماجيستر في الموقع و ذلك راجع لغياب قانون  ،لكترونياإل

  ينص على ذلك بحجة حماية الملكية الفكرية.     
   .لكترونيمن تجسيد المعامالت االقتناء اإل المحور الخامس: حلول تمكن المكتبة

لكتروني هناك بعض اإلعلى إثر العراقيل التي تواجه تجسيد معامالت االقتناء 
 كتباتممطالبة المكتبة بإنشاء شبكة محلية مع ال :مقترحات ألجل تبني هذا التوجه من بينهاال

من بين هذه الظروف عدم وجود عالقات تربط ، ودون ذلك ولكن الظروف حالت الجامعية
كذا عدم توفر بعض هذه المكتبات حتى على شبكة ، ومدراء المكتبات مع بعضهم البعض

إلشعار باألطروحات من بين حلول ذلك وجود بوابة وطنية ل، ونترنت أو خطوط الهاتفاإل
PNST، خصصها مركز البحث في المعلومة طروحات يهي بوابة يتم عرض فيها مواضيع األو

ففي نظر المسؤولة أن هذه البوابة تساهم في بناء شبكة وطنية  ،CERIST والتقنية ميةالعل
  تساهم في عملية البحث .

سيد تمكن المكتبة من تجفالمبادرات التي تلعبها قيادة المكتبة تساهم في إيجاد حلول 
مدير ال يمكنه حتى القيام باالقتناء بمفرده أو بدون الإال أن  ،إجراءات االقتناء اإللكتروني

فإدارة الجامعة هي التي يمكنها  اإلدارة، فكيف يمكنه تبني هذه السياسة الجديدة وحده؟تصرف 
  القيام بعملية االقتناء. فلوال االدارة ال يمكن لقيادة المكتبة ،أن تقوم بهذه المبادرات

من بين أهم الحلول التي تقترحها مسؤولة المكتبة هي إنشاء شبكة محلية أوال لتبادل 
مقتنيات التي توفرها المكتبات التي المعرفة أهم ل تهدفالمعلومات ثم من أجل عملية االقتناء 

إنشاء فهرس موحد متاح على الخط محلي و ،ال يتم تكرار االقتناءات تشترك في الشبكة حتى
ل لتباد إنشاء نظام أو بوابةو ،وطني مستفيدين من ذلك من خبرات وتجارب الموظفينثم 
طروحات فهذه الحلول عبارة عن أفكار تطرحها مسؤولة المكتبة فحسب رأيها ال توجد آذان األ

  صاغية أي عبارة عن اقتراحات تقدمها مسؤولة المكتبة بدون جدوى.
  
  



 الدراسة الميدانية                                                        الفصل الثالث

 

 118 

  الثالث: االستنتاجات والنتائج. المبحث
  _ نتائج الدراسة:1_3

ناء في اسة االقتينستنتج من خالل الدراسة التي كانت تعالج موضوع االتجاهات الجديدة لس
وذلك بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران، ومن  ،المكتبات الجامعية

مثلة والمتلمتواضع حاولنا تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالموضوع االجهد  اخالل هذ
  :ما يليفي

المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران ال تتبنى هذا التوجه الجديد _ 
  لسياسة االقتناء وذلك راجع عدم استقاللها المالي وحتى اإلداري.

أما  ،ي فقط كإجراء وحيد من إجراءات االقتناء اإللكترونيتتم عملية االختيار اإللكترون_ 
فيما يخص كل إجراءات االقتناء تقليدية، وذلك بدافع إمكانية حصر اإلصدارات والمؤلفات 

  الحديثة وحت التي بصدد النشر. 
والتكنولوجيا وهران إلى بذل الكثير من  متحتاج المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلو_ 
ألجل توظيف إجراءات االقتناء اإللكتروني، حتى تصبح هذه الممارسات الجديدة تطال الجهد 

  المكتبة وتساهم في تغيير المعامالت الورقية إلى اإللكترونية. 
غياب التعامالت اإللكترونية في اإلدارة العمومية خاصة الجامعة عامل رئيسي لعدم _ 

  جديدة لالقتناء. توظيف المكتبة المركزية لمتطلبات السياسة ال
هناك سوء توظيف هذه التقنيات التكنولوجيا بالمكتبة بالرغم من توفرها من الحواسيب _ 

ة ل بالنظام الفرعي لالقتناءات المتوفر في البرمجيممثال عدم الع ،والنظم اآللية وشبكة اإلنترنت
  .جامعة وهران المستخدم بالمكتبة الجامعية المركزية PMBالوثائقية 

إلى هذه السياسة الجديدة لالقتناءات هي:  لتوجهم األسباب التي تهدف بالمكتبة أهإن _ 
وجود هذه التقنيات الحديثة وكذا الترسانة القانونية وحتى وجود نظام الدفع اإللكتروني إلتمام 

 إجراءات االقتناء اإللكتروني.

ارسات الجديد لسياسة هناك عدة مشاكل تواجه المكتبة من شأنها الحد من تجسيد هذه المم_ 
االقتناء منها ما يتعلق بغياب العنصر البشري وغياب النصوص القانونية وحتى غياب نظام 
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هو عدم تمكن المسؤولة عن المكتبة  ، وأكبر عائقالدفع اإللكتروني الذي يعرقل هذا التوجه
تكنولوجيا ة العلوم والالقيام بإجراءات االقتناء بمفردها، فتبعية المكتبة الجامعية المركزية لجامع

لعدم اهتمام هذه األخيرة بالمكتبة بحيث يرونها  وذلك ،وهران إلدارة الجامعة يعتبر عائق آخر
 أخر اهتماماتهم وانشغاالتهم.

في األخير نستنتج أن عدم تبني المكتبة للتوجهات الجديدة لسياسة االقتناء يعود لعدم االهتمام 
تناء بالمكتبات، فكل الطموحات والمبادرات التي قامت بها ولغياب توحد في وحدات ونظم االق

وذلك راجع لغياب األسس النظرية التي تساهم في تفعيل  ،بدون جدوى تمسؤولة المكتبة كان
  التقنيات الحديثة في عمليات االقتناء منها ما يتعلق باألمور التنظيمية والتشريعية.

  الفرضيات. _ مناقشة النتائج على ضوء2_3
وظف هل تبعد الخروج بنتائج الدراسة نحاول اإلجابة على التساؤل العام والمتمثل في: 

التوجهات الجديدة لسياسة  متطلبات-وهران–المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا 
  االقتناء؟

المكتبة ال توظف متطلبات التوجهات الجديدة  وكإجابة على هذا التساؤل يمكن القول: إن 
لكترونية في إجراءات االقتناء همالها للمعامالت اإلخالل إ لى منوذلك يتج ،اسة االقتناءلسي

عمليات  في ،لتقنيات الحديثة المتوفرة (الحاسوب، األنظمة اآللية، اإلنترنت)ها لوعدم استغالل
  االقتناء.

  اإلجابة على التساؤالت الفرعية:
 ماهي أسباب التوجه الجديد لسياسة االقتناء؟ 

حسب ما توصلت إليه الدراسة أن أهم الدوافع التي تجعل المكتبة تتجه نحو السياسة الجديدة 
لالقتناءات تتمثل في العامل البشري المختص والمؤهل للتعامل مع التقنيات الحديثة، توفر 

  .م دافع وهو الميزانية التي تسمح بذلكزات التكنولوجيا، باإلضافة إلى أهالمكتبة على التجهي
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 هل المكتبة مؤهلة للتوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة في االقتناء؟ 
إن المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران تتوفر على بعض المؤهالت 
مثل الموظفين المختصين والتجهيزات التكنولوجية غير المستغلة في مجال االقتناء، وكما 

  المورد المالي المحدد من قبل إدارة الجامعة. تنقصها مؤهالت تتمثل في 
  ماهي اإلجراءات التي يمكن القيام بها للتمكن من تجسيد هذا التوجه الجديد إلجراءات

 االقتناء؟
إن تطبيق التعامالت اإللكترونية في المكتبة تجعل من هذا التوجه ممارسة عملية باإلضافة إلى 

  اإللكتروني.تطبيق كل اإلجراءات االقتناء 
 ؟ماهي أهم المشكالت التي تواجه المكتبة الجامعية في تجسيد هذه السياسة  

من خالل الدراسة تبين لنا أن عدم استقالل المكتبة الجامعية المركزية عن إدارة الجامعة من 
  باإلضافة إلى النقص الذي يمس الميزانية وغياب الترسانة القانونية. ،بين أهم المشكالت

  مدى مطابقة النتائج للفرضيات المقترحة نقوم بمناقشتها على أساس الفرضيات:ولمعرفة 
  الفرضية العامة:

تعتمد المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران على سياسة االقتناء الجديدة في _ 
  تنمية مجموعاتها وتوظف متطلبات ذلك.

 ،تناءلمتطلبات التوجهات الجديدة لسياسة االقحسب نتائج الدراسة التي تؤكد عدم توظيف المكتبة 
الحظتنا وكذا م ،وذلك حسب ما أطلعتنا عليه المسؤولة عن المكتبة في اإلجابة عن أسئلة المقابلة
  التي اعتمدنا عليها في فترة الدراسة الميدانية، وعليه يمكن نفي هذه الفرضية.

  الفرضيات الفرعية:
البشري من بين الدوافع التي تجعل المكتبة الجامعية تتوجه إن العامل التكنولوجي، المالي و_ 

  .إلى السياسة الجديدة لالقتناءات
ن هذه العوامل من بين أهم الدوافع التي تجعل المكتبة الجامعية تتجه تؤكد إحدى نتائج الدراسة أ

لهذا التوجه الجديد، فبالنسبة للمكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران ال 
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توفر هذه المتطلبات وحتى لتوفرها ال تحسن استغاللها العتبارها بعيدة كل البعد عن هذا 
  سياق حديث مسؤولة المكتبة، وعليه فإن الفرضية محققة. كما جاء في ،التوجه

لها المؤهالت التي تجعلها تتجه إلى -وهران–المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا _
 هذا التوجه الجديد.

أثبتت الدراسة أن المكتبة ليس لديها مؤهالت كافية مثال كالنقص في عدد الموظفين وحتى التقليص 
ذي يمس الميزانية المخصصة لالقتناء، وبما أن المكتبة تجهل كل التعامالت اإللكترونية المستمر ال

  ولكن غيابها مبرر وعليه يمكننا نفي هذه الفرضية.
إن تطبيق المكتبة المركزية للتعامالت اإللكترونية تجعلها تجسد كل إجراءات االقتناء _ 

 اإللكتروني.
تعامالت اإللكترونية في المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم تؤكد نتائج الدراسة على أن تطبيق ال

والتكنولوجيا وهران يمكنها من تجسيد كل إجراءات االقتناء اإللكتروني، بالرغم من أنها لزالت بعيدة 
عن توظيف هذا المفهوم في تعاملها مع الموردين ودور النشر وغيرها، وعليه يمكن القول، إن هذه 

  قة.الفرضية محق
–هناك بعض المشاكل تحول دون توظيف المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا _ 

 متطلبات التوجهات الجديدة لسياسة االقتناء.  -وهران

ن وذلك أل ،خلصت الدراسة إلى أن المكتبة ال توظف متطلبات االتجاهات الجديدة لسياسة االقتناء
ساؤل العام ، فإجابة التتي تعرقل تجسيد هذا التوجه في المكتبةهناك العديد من العقبات والصعوبات ال

 ناء اإللكتروني من المشكل المالي، البشري،تجسيد مفهوم االقت تبين لنا أن هناك مشاكل تتحدى
وذلك يرجع لعدم  ،التكنولوجي وحتى المشاكل اإلدارية التي تواجه المكتبة المركزية الجامعية

  الفرضية محققة.استقالليتها، وعليه فهذه 
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  .حث الرابع: مقترحات الدراسةبالم
وجوب وضع استراتيجيات تساهم في تفعيل إجراءات سياسة االقتناء الجديدة بالمكتبة الجامعية 

  المركزية منها:
ء من الميزانية المخصصة نترنت وذلك بتخصيص جز_ ضرورة االشتراك في شبكة اإل

  ؛لالقتناء
الجديد من موظفين مؤهلين ومختصين وأجهزة الحاسب اآللي عالية _ توفير مقومات التوجه 

  ؛بةتالجودة واستغالل النظم الفرعية المتوفر في النظم اآللية التي تستعملها المك

عن بوابة وثائقية،  ةالمكتبة والذي هو عبار الويب المصمم من طرفموقع _ محاولة إتاحة 
املة على الصورة الكوذلك لعدم توفر فضاء المكتبة التي يخصصها الموقع الرسمي للجامعة 

عن المكتبة ومجموعاتها وإمكانات التعاون مع المكتبة واإلتاحة من خالل الشبكة، والعمل على 
 ؛م للموقع بما يحقق مصلحة المكتبةالتجديد الدائ

ضرورة تكوين وتوفير عدد من متخصصي المعلومات يكونون على دراية بأهداف المكتبة _ 
وسياسة االقتناء التي تنتهجها، وأن يكونوا على اطالع واسع ومستمر بما يستجد في أسواق 

 ؛ترنت من مصادر تهم مجتمع المكتبةنالمتاحة على شبكة اإلالنشر 

معية من أجل البحث واالقتناء وذلك بهدف تطوير إنشاء شبكة محلية ما بين المكتبات الجا_ 
 وحتى إلى ترشيد ميزانية االقتناء.عملية االقتناء والتبادل بين المكتبات 

ومن أجل تطوير المكتبات الجامعية يتوجب على السلطات العمومية أو باألحرى وزارة التعليم 
  العالي والبحث العلمي أن تضع استراتيجيات جديدة تتمثل في:

الختصاص من إعطاء االستقاللية المالية واإلدارية للمكتبات، وخلق مجال اإلبداع لذوي ا_ 
 ؛أجل تطوير هذا المجال

دات جتأسيس جمعيات مكتبية من شأنها تدعيم المختصين وتكوينهم، واطالعهم بآخر المست_ 
 ؛التي تحدث في مجال المكتبات
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والهدف منه محو أمية التكنولوجية والتقليص  إعادة النظر في نوعية وجودة التعليم والتكوين_ 
بل  فقط، من الفجوة الرقمية، وال يقتصر األمر على ذوي االختصاص في تقنية المعلومات

 ؛لكافة الطلبة والدارسين

ث تمكن لكترونية بحيتبر عامال حاسما في المعامالت اإلخلق مؤسسات مالية وبنكية والتي تع_ 
 ؛كترونيالمن الدفع وتبادل األموال إ

لكترونية التي تضمن السرية واألمان وعرض المنتجات وأخذ الظروف للمعامالت اإل تهيئ_ 
  ؛الطلبات وتأكيد المشتريات

رونية وحقوقهم، لكتمتعاملين في التجارة اإلتوفير القوانين المتخصصة والمناسبة التي تحمي ال _
  .التأليفومنها حماية حقوق المستهلكين وحقوق الملكية، وحقوق 
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 خاتمة:

نستنتج مما سبق أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في تغيير مفهوم االقتناء 
إلى تحويل إجراءات االقتناء التقليدية إلى اإلجراءات  األخير بحيث أدى هذا ،في المكتبات
مكن المكتبة من تسهيل إجراءات االقتناء واالستفادة من الوقت والقضاء ، مما ياإللكترونية

ختصار اليكون سبب في إلغاء العملية برمتها، وحتى إلى اغالبا ما على مشكل التأخر الذي 
، وتبين هذه الدراسة  أهم متطلبات التوجهات الجديدة المخصصة لالقتناءات النفقاتفي 

جوب وجراء الجديد باستخدام التقنيات الحديثة، سيد هذا اإلالقتناء للتمكين من تجلسياسة ا
لكترونية في إدارة المكتبة وتوفر كل المؤهالت التي تمكنها من تحدي تطبيق التعامالت اإل

جراء الجديد في سياسة اجه المكتبة عند تجسيدها لهذا اإلمشكالت من الممكن أن تو
 كرار النسخ للطلبيات والمساهمة في ترشيداالقتناء، كما تمكن هذه المتطلبات من تفادي ت

وذلك باستغالل النظم الفرعية لالقتناءات المتوفرة بالبرمجية  وتوجيهها، ميزانية االقتناء
لتجارة ااالعتماد على مفهوم ، باإلضافة إلى الجامعية الوثائقية التي تستخدمها المكتبة

 كتروني،لالدفع عن طريق السداد اإلإمكانية لكتروني مما يعني لكترونية والتسويق اإلاإل
طالع على كل ما هو جديد ويهم مجتمع المستفيدين من االواستخدام شبكة اإلنترنت في 

  .والقيام بعملية االختيار مستخدمة في ذلك أدوات االختيار اإللكترونية المكتبة
ة يالمكتبة الجامعية المركزأغلب هذه اإلجراءات والمتطلبات تفتقد لها  إال أن 

ترنت نعملية االختيار باستخدام شبكة اإلما عدا قيامها ب ة العلوم والتكنولوجيا وهران،لجامع
ذلك راجع و ،واستخدام خدمة البريد اإللكتروني في بعض اإلجراءات التي تتعلق باالقتناء

ا هي عليه على مالمركزية الجامعية  رات تنظيمية وقانونية تبقي المكتبةلعدة عقبات أو ثغ
د كل اإلمكانيات المتوفرة والتي تجعل المكتبة تبتع ن، تتخبط في المشاكل والنقائص فياآل

فضل تقديم خدمات أالتي تساهم في  ،عن استخدام هذه التقنيات في العمل المكتبيالبعد 
والحفاظ على وقت المستفيد بمعنى تقديم الخدمات  ،وتوفير مقتنيات حديثة ومتوازنة

 وذلك انطالقا من سياسة اقتناء واضحة ومسطرة األهداف، مناسب،المناسبة في الوقت ال
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لثالثة وهي: مجتمع المستفيدين وموارد افهذه األخيرة تهدف إلى الربط بين األقطاب 
أهم معايير  تعتبر المكتبة ومقتنياتها التي تعتبر من أهم العناصر المميزة لهويتها كما أنها

  ها.الحكم على كفاءت
خالل هذه الدراسة التعرف على واقع تجسيد االتجاهات الجديدة ولقد حاولنا من 

ومن  ،لسياسة االقتناء في المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم التكنولوجيا وهران
 جمع بيانات المستخدمة في الدراسة تل تحليلنا للمعطيات المحصل عليها بواسطة أدواخال

وذلك  يدةدتوجهات الجال اتمكتبة ال توظف متطلبتبين لنا أن ال ،من المالحظة والمقابلة
ذلك و ،الجامعيةتبة كوفي األخير نأمل أن تتحسن أوضاع المراجع لعدة عوامل مختلفة، 

ا تغير صورة المكتبة التقليدية والتي من شأنهبوضع استراتيجيات وخطط مستقبلية لتغير 
  الحالة التي تمر بها.

  

  

 



 
 
 

قائمة الببليوغرافيةال  
 

   



 الببليوغرافيةالقائمة 

 128 

  القائمة الببليوغرافية:
  ومعاجم: قواميس

لومات: ق والمعدياب، محمد مفتاح. معجم المصطلحات العلمية في علم المكتبات والتوثي .1
  ص. 326، نجليزي. مصر: الدار الدولي للشر، [د. ت.]إمعجم مشروح. عربي 

جليزي. نإ-علم المكتبات والمعلومات. عربي الصرايرة، خالد عبده. الكافي: في مفاهيم .2
  ص.  272 ،2010 ،عمان: كنوز المعرفة

  كتب باللغة العربية:
ميساء محروس. أسس تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز  مهران، أحمد. 3

  ص. 234 ،2006المعلومات. اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب، 
مين. اإلجراءات الفنية في المكتبات إبراهيم أ الورقي،اسماعيل، حسن صالح عبد اهللا، . 4

 ،1999ومراكز المعلومات: التزويد، الفهرسة، التصنيف. عمان: مؤسسة الوراق للنشر، 
  ص. 381

 .والمعلومات المكتبات تكنولوجيا في الحديثة االتجاهات. فؤاد نيهال إسماعيل،. 5
  .ص 218 ،2012 الجامعية، المعرفة دار: سكندريةاإل
. لرقميةا المعرفة عصر في المكتبات مقتنيات وتنمية بناء إدارة. فؤاد نيهال إسماعيل،. 6

  .ص 146 ،2012 الجامعية، المعرفة دار اإلسكندرية،
 فهد الملك مكتبة: الرياض. 3ط. والتطبيق النظرية بين التصنيف. حمدأ محمود ايتم،. 7

  .ص 463، 1998 الوطنية،
 وخدماتها وادارتها تنظيمها: الجامعية المكتبات. فتحي محمد أحمد، عبد الهادي، بدر، .8

، 2001 للطباعة، غريب دار: القاهرة. العلمي والبحث الجامعي التعليم تطوير في ودورها
  .ص 168

 الحامد دار: عمان. المعلومات ومراكز المكتبات علم لدراسة المدخل. جمال بدير، .9
  .ص 374 ،2008 للنشر،



 الببليوغرافيةالقائمة 

 129 

. البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناهج .محمود محمدالذنيبات،  عمار، . بوحوش،10
  .ص 210 ،2007 الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر. منقحة 4.ط

. لمكتباتا على تطبيقية دراسة: لكترونيةاإل التجارة. الخالق عبد حمدأ إبراهيم الدوي،. 11
  .ص 215 ،2010 الوطنية، فهد الملك مكتبة مطبوعات: الرياض

: مانع. لكترونيةاإل اإلدارة. إبراهيم خالدالسليطي، . تق ؛الرزاق عبد عالء السالمي،. 12
  .ص 391 ،2006 ر،للنش وائل دار
دارة بات الجامعية: في ضوء اتجاهات اإلمبروك إبراهيم. إدارة المكت ،السعيد .13

لكترونية. القاهرة: ندرة، إدارة المعرفة، اإلدارة اإلالمعاصرة، الجودة الشاملة، اله
  .ص 395 ،2012المجموعة العربية للتدريب، 

 دار :عمان. المكتبية المقتنيات وتنمية المعلومات خدمات. محمد الحافظ عبد سالمة، .14
  ص. 376 .1997 للطباعة، الفكر
 واقعها :نترنتاإل على التجاريين العرب الناشرين مواقع. فهاد سعد بن فهاد لسهلي،. ا15

 كتبةم مطبوعات: الرياض. مدينة الرياض مكتبات بعض في التزويد عملية في ودورها
  .ص 289 ،2008 الوطنية، فهد الملك
 ربية،الع النهضة: بيروت. والتوثيق والمعلوماتية المكتبات. قدورة فاطمة الشامي،. 16

  ص. 90 ،2002
 ،2009 للنشر، المسيرة دار: عمان. 2.ط. العلمي البحث أساسيات. منذر . الضامن،17

  .ص 255
. المعلومات مؤسسات في 0.2 الويب تطبيقات. الطيب محمد الصادق أالء الطيب،. 18

  . ص 309، 2013 الجامعية، المعرفة دار: اإلسكندرية
 لقرنا مطلع في: المكتبات في المجموعات وتنمية بناء. يوسف ياسر المعطي، . عبد19

  . ص 208، 2010والعشرين. القاهرة: دار الكتب الحديث،  الحادي
: مانع. لكترونيةواإل التقليدية: المعلومات مصادر تنمية. مصطفى ربحي عليان،. 20
  .ص 389 ،2012، والتوزيع للنشر الرضوان دار



 الببليوغرافيةالقائمة 

 130 

 فاءص دار: عمان. المعلومات ومراكز المتخصصة المكتبات. مصطفى ربحي عليان،. 21
  .ص 400 ،2012 للنشر،

. يدالتزو: المكتبية المجموعات تنمية. يسرى ،عجمية أبو مصطفى، ربحي عليان،. 22
  .ص 200 ،2000 للنشر، صفاء دار: عمان
 والمعلومات المكتبات أساسيات. أحمد حسن المومني، مصطفى، ربحي عليان،. 23

 294 ،2009 الحديث، الكتاب عالم العالمي، الكتاب جدار: عمان. األكاديمي والبحث
  .ص
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. 2.ط. المكتبات) أتمتة( حوسبة. فاضل إيمانالسامرائي،  إبراهيم، عامر قنديلجي،. 30
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09_06_2014.  
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. تيارت بوالية العمومية للمطالعة الرئيسية المكتبة ."والخدمات الفضاء المجموعات،
   .2015-05-27 تيارت،

 لجامعيةا بالمكتبات اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات. حجاز بالل سليمة، . سعيدي،46
 المؤتمر في: .قسنطينة لوالية الجامعية المكتبات مسؤولي نظر وجهة من: الجزائرية

 – 29متغيرة،  رقمية بيئة في المعلومات ومراكز المحكم حول المكتبات األول الدولي
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التطبيقية، جمعية المكتبات والمعلومات  البلقان جامعة: عمان، األردن. 2013أكتوبر  31
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library/pdf/Academic_Libraries_Standard_I3lem.pdf< االطالع:  (تاريخ

23/03/2016.(  
  : باللغة العربية الخطمقاالت على 

 cybrarianمجلة. تجاوزها وسبل أسبابها المعلوماتية الفجوة. زهير حافظي،. 48
journal ]على متاح ،17.ع ،2008 ديسمبر ،]الخط على :

>http://alaryadh.com.sa/kpage.html) <27/03/2016: االطالع تاريخ.(  
  مقاالت على الخط باللغة األجنبية:

49. Cavalier, FRANCOIS. Les acquisitions dans le contexte 

électronique. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], 2006, 

n° 1, p. 62-65. Disponible sur : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-

2006-01-0062-010> (consulté le : 03/05/2016).   
  الخط: رسائل جامعية على

. رونيةإلكت حكومة نحو للتحول الجزائر تجربة: اإللكترونية الحكومة. أمينة حامد، بن. 50
 ،2013 مرباح، قاصدي جامعة: ورقلة. السياسية العلوم في ماستر مذكرة]. الخط على[

 >http://Bu.univ-ouargla.dz/benhamed_amina.pdf<: على متاح. ص 49
  ).26/03/2016: االطالع تاريخ(
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 >http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/03) < /االطالع تاريخ :
26/03/2016.(  
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 على. [ورقلة ،2014 مارس 05/06العالي، التعليم في المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب
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<https://www.wto.org/french/tratop_f/ecom_f/ecom_f.htm> 
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  ث العلمـيـوزارة التعليـم العالـي والبح
  -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

  
  

كلية العلوم االجتماعية                                        شعبة علم المكتبات 
                                           قسم العلوم اإلنسانية  والمعلومات

  
  استمارة مقابلة:

نظم  في إطار التحضير لمذكرة الماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص
  الموسومة بـ: الحديثة والتوثيق ةالمعلومات التكنولوجي

  
 
 
 
 
  
  
  

  والتكنولوجيا وهران.مقابلة موجهة إلى مسؤولة المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم 
  
 

      :إشراف األستاذ                                                            من إعداد الطالب:
 د. بن دحو أحمد             دریس باي عبد القادر                                                 إ

  
  

  2015/2016ة: ـة الجامعيـالسن
  

  االتجاهات الجديدة لسياسة االقتناء في المكتبات الجامعية
 المكتبة المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا

 _نموذجا_ وهران   
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  : إجراءات االقتناء بالمكتبة.األولالمحور 
هل للمكتبة سياسة اقتناء مكتوبة وواضحة؟ وإن كانت متوفرة من المسؤول عن وضع هذه _ 1

  السياسة؟
  _ هل ميزانية المكتبة كافية لتلبية اقتناءات المكتبية؟2
  _ كيف تتم عملية االختيار بالمكتبة؟ 3
  تبليغ المستفيدين باالقتناءات الجديدة؟_ هل تقوم المكتبة بخدمة اإلحاطة الجارية: 4
  _ ما هي الطرق المعتمدة في عملية االقتناء؟ وهل تتعاملون مع دور نشر محددة؟5
_ ما هي أساليب إرسال طلبيات الشراء؟ وكيف يتم متابعتها؟ وما هي المدة المستغرقة من 6

  إرسال أوامر الشراء إلى استالم الطلبيات؟
  موعات؟ وكيف يتم تسديد تكاليف عملية الشراء؟_ كيف يتم استالم المج7
_ بعد عملية االستالم والتحقق من الفواتير ما هي اإلجراءات التي تقومون بها إلى أن تتاح 8

  المقتنيات للمستفيدين؟
  استخدامات التقنيات الحديثة في المكتبة. المحور الثاني:

  كانت نعم فهل تطبقون إجراءاته؟_ هل توجد لديكم فكرة عن االقتناء اإللكتروني؟ إذا 1
سجيل تمجية الوثائقية المستخدمة بالمكتبة في االقتناء المتوفر في البر هل تستخدمون نظام_ 2

  مر الشراء وتسجيل فواتير الشراء؟وأوادين المور
  _ ما هي درجة اعتماد المكتبة على شبكة اإلنترنت في توفير المقتنيات؟3
ه هل تشكل هذ و اليدوي؟أم في إجراءات االقتناء التقليدي المشاكل التي تواجهك ماهي أهم _4

  جراءات االقتناء؟ي الستخدام التقنيات الحديثة في إاألخيرة الدافع األساس
  متطلبات التوجهات الجديدة في سياسة االقتناء. المحور الثالث:

  ر؟ يتيح الروابط لمواقع دور النش مستقل هل للمكتبة موقع _1
  لكتروني؟االختيار اإل تتبنى المكتبة استراتيجيةوهل _ 2
  جد على شبكات التواصل االجتماعية؟ اكتروني وتوإلهل للمكتبة بريد  _3
  كتروني؟إل_ هل للمكتبة نظام دفع 4
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؟ فهل تلبي SNDLلكتروني فكيف تقيمون بوابة شتراك نوع من أنواع االقتناء اإل_ يعتبر اال5
  احتياجات المستفيدين؟ 

  مشكالت تعرقل تبني هذا التوجه. المحور الرابع:
مؤهلين للتعامل مع البيئة الرقمية؟ وهل يعتبر الموظفين بالمكتبة مختصين ترون أن _ هل 1

  ؟ للتوجه الجديدغياب العنصر البشري المؤهل عائق 
  ؟اإللكترونيالقتناء ل لتوجههل السياسة التي تنتهجها إدارة الجامعة تسمح با _2
  _هل عدم اعتماد الجزائر نظام الدفع اإللكتروني يعيق تطبيق إجراءات االقتناء اإللكتروني؟3
  هل الفجوة الرقمية لها تأثير سلبي على تجسيد التوجه الجديد في المكتبات الجامعية؟  _4
  هل تعتبر النصوص القانونية عائقا أمام تجسيد معامالت االقتناء اإللكتروني؟ _5

  لكتروني.كتبة من تجسيد مفهوم االقتناء اإلحلول تمكن الم المحور الخامس:
  جل البحث واالقتناء؟أنشاء شبكة محلية مع المكتبات الجامعية األخرى من إما رأيكم في  _1
فردية تلعب فيها قيادة المكتبة الدور الريادي في التوجه لماذا ال تكون هناك مبادرات  _2

  الجديد؟
ة لكترونية في المكتبا على األقل لتجسيد التعامالت اإلهم الحلول التي تقترحونهأماهي  _3

 ؟الجامعية
 



 
 

صـلخـالم  
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  :باللغة العربية الملخص
أي  ،تتناول الدراسة موضوع االتجاهات الجديدة لسياسة االقتناء في المكتبات الجامعية

ما يتعلق باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في اقتناء المجموعات المكتبية، بحيث قسمت 
تناولنا فيه ماهية المكتبات الجامعية التي تسهر على تقديم  الشق النظري :الدراسة إلى شقين
اء هذا مما جعلها توفر وحدات االقتنلجامعي، بداية من خدمة االقتناء خدماتها للمجتمع ا

ة باالقتناءات، للتمهيد لوضع سياسة اقتناء واضحة وهادفة تراعي فيها كل اإلجراءات المتعلق
ديثة انطالقا اإلجراءات باستخدام التقنيات الح هم التحوالت التي تمس هذهلى أوكما تطرقنا إ

الجامعية تبني مما يستوجب على المكتبة  ،من الثغرات الموجودة في اإلجراءات التقليدية
وتطبيق إجراءاته، متحدية في ذلك أهم المشكالت التي تواجهها في لكتروني فهوم االقتناء اإلم

التوجه إلى هذه السياسة الجديدة، ليتم ختم هذا الشق بالمتطلبات الواجب على المكتبة 
المكتبة الجامعية المركزية لجامعة بتوفيرها، أما فيما يخص الدراسة الميدانية فقد أجريت 

  مقابلة مع مسؤولة المكتبة.  جراءتم إحيث  ،والتكنولوجيا وهرانالعلوم 
جاءت النتائج على شكل نقاط هامة تندرج ضمن السياق العام للفرضية العامة للدراسة 
والتي تنفي تجسيد المكتبة الجامعية المركزية لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران هذا التوجه 

متطلباته، مما يعني وجود عدة عقبات تواجه المكتبة في الجديد في سياسة االقتناء وتوظيف 
 توظيف هذه السياسة الجديدة.

 

  ة:الكلمات المفتاحي
  المكتبة الجامعية. -االقتناء اإللكتروني -سياسة االقتناء -التقليدي االقتناء
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 الملخص باللغة الفرنسية:

Résumé : 
L’étude a abordé la question des nouvelles tendances pour     

l’acquisition de la bibliothèque universitaires, dans un sens, l’utilisation 
des techniques modernes technologiques dans l’acquisition des 
collection de bibliothèques, alors que l'étude a été divisée en deux 
parties: l'encoche théorique dans lequel nous avons traité ce que les 
bibliothèques universitaires, qui assure la prestation de services à la 
communauté du campus, le début du service et cette acquisition 
rendant la disponibilité des unités d'acquisition pour se préparer à la 
mise au point de l'acquisition d'une politique claire et volontariste dans 
laquelle toutes les actions concernant l’acquisition sensibles, comme 
nous avons parlé à des changements les plus importants qui affectent 
ces procédures en utilisant des techniques modernes sur les lacunes 
dans les procédures traditionnelles, ce qui nécessite l'adoption de la 
notion de procédures d'acquisition de messagerie et d'application 
bibliothèque universitaire, au mépris des problèmes les plus importants 
ils ont fait face à aller à cette nouvelle politique, Cette fissure exigences 
d'étanchéité à fournir à la bibliothèque, mais en termes de l'étude sur le 
terrain a été réalisée pour l'Université centrale de la science et de la 
technologie d'Oran bibliothèque de l'université, où il menait une 
entrevue avec la bibliothèque responsable. 

     Résultats sont venus sous la forme de points importants 
entrent dans le contexte général de l'hypothèse générale de l'étude, qui 
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nie la forme de réalisation de la Bibliothèque centrale universitaire de 
l'Université des Sciences et Technologies d'Oran cette nouvelle 
tendance dans la politique d'acquisition et les exigences d'embauche, 
ce qui signifie qu'il ya plusieurs obstacles à la bibliothèque d'employer 
cette nouvelle politique. 

 Les mots clés :  
Acquisition - politique d'acquisition- Acquisition électronique- 
Bibliothèque de l'Université. 
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