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 تمھــــــــــــــید :

إن تشجیع عادة القراءة یرتبط ارتباطا وثیقا بتوفیر األداة وھو الكتاب ، وأن دور 

المكتبة العامة في توفیر الكتب ومصادر المعرفة و وضعھ بین أیدي القراء لھ أمر 

لھذا الكتاب أو ذاك من خالل عدد في غایة األھمیة ، وال یقل أھمیة عنھ الترویج 

من البرامج و الفعالیات المتعلقة و المتنوعة مما یلقي بظالل إضافیة على طبیعة 

دور المكتبة العامة و علو شأنھا في مجتمع الثقافة والفكر ...وعلیھ فإن تعریف 

بتھا المكتبة العامة بأنھا أداة من أدوات المجتمع الحدیث و أقلھا من حیث الكلفة و أث

لھ تعریف صادق و صحیح ،  وھذا األمر بطبیعة الحال یعطیھا  من حیث الفائدة

األولویة ألن تتفاعل مع محیطھا بشكل استثنائي، وتقوم بدورھا التنویري فیما یخدم 

 األھداف الكبیرة .
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I- :وظائف المكتبة العامة 

ت التي تتطلب االنفتاح تستطیع المكتبة العامة أن تسیطر على العدید من النشاطا
على العالم الخارجي والعمل المشترك مع عناصر محیطھا من أجل تقاسم الخبرات 
و تفعیل األنشطة ، ویمكن تجمیع تلك النشاطات المتنوعة و المتعددة في ثالث 
وظائف محوریة تدور حولھا واجبات و أعمال المكتبة العامة التي یتم تطویرھا وفقا 

  یات المجتمع المحلي :الحتیاجات و أولو

I- 1(: وظائف تربویة تعلیمیة 

تركز ھذه الوظائف خاصة على عالقة مكتبة مدرسة والتي تعتبر عالقة تكاملیة    
وحیویة حیث أن مختلف فعالیات المكتبة یمكن أن توجھ نحو أطفال المدرسة 
االبتدائیة ، وذلك من أجل مضاعفة قدرة االستماع والتركیز لدیھم ، ومساعدتھم في 

برنامج تحسین التحكم في اللغة  امةإقتنمیة شخصیاتھم و التعامل مع معلمھم في 
 والكتابة لدیھم .

" تعد العدید من المدن في الدول االوروبیة كفرنسا " خطط للقراءة " والتي تعتمد 
في شكل اتفاقیات بین المدارس والمكتبة العامة ، وھدفھا تحقیق النجاح الدراسي  

 وھذه االتفاقیات تأخذ أوجھ عدیدة "

 مكتبات ومراكز التوثیق في المدارس. نشاء وتھیئةإ -

 كمكتبات األحیاء لتطویر المطالعة .شبكة المكتبات  -

أنشطة لتكوین مختلف الشركات ( معلمون، مكتبیون ، منشطون ...) والتي تسمح  -
 بتحسین معرفتھم لبعضھم البعض وكذا بالعمل .

اقعیا في الكثیر من التكامل بین المكتبة العامة والمكتبة المدرسیة أصبح أمرا و-
الدول التي طورت نظمھا وأصبحت تعمل على تحقیق التوافق فیما بینھا ،كما أن 
مقتنیات المكتبة یجب أن تأخذ احتیاجات الجمھور في الحسبان وكذلك تنوع الوسائط 

 )1(الذي یعد أمرا مھما .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30.ص.2005د. ربحي مصطفى ، علیان ، أمین ، النجداوي . مقدمة في علم المكتبات .عمان: دار الفكر ،  )1
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I-2(: وظائف اجتماعیة

تعتبر المكتبات أماكن مناسبة لتطویر الفرد في المجتمع المحلي ، حیث أنھا تستطیع 
جل أن أن تتغلغل في أعماق المجتمع ، و تتعاون مع العدید من الجھات من أ

تستھدف جماھیر محددة وذات احتیاجات خاصة ، إذ أنھ یمكن استحداث خدمات 
ك لمحاربة حاالت تقدم لألطفال الصغار بخاصة وباقي فئات المجتمع عامة و ذل

االستیاء و الالإستقرار التي یعاني منھا بعض األفراد في المجتمع ، فأصبحت بذلك 
اني منھا بعض األفراد في المجتمع  مجاالت االستیاء و الالإستقرار التي یع

فأصبحت بذلك مجاالت عمومیة للتشارك و التقاسم بین جماھیر متعددة و أعمار 
ملجأ  اعتبارھاوالعمل و المرافقة واالستقبال كما أنھ یمكن  لإللقاءمختلفة و أماكن 

 للشباب في دروسھم و للراشدین في بحثھم عن عمل أثناء أوقات الفراغ .

كتبة تستطیع أن تتغلغل في أعماق المجتمع وتتعاون مع العدید من الجھات إم الم   
من أجل استھداف جماھیر محددة وذات احتیاجات خاصة كما یمكنھا أن توجھ 
نشاطاتھا نحو أفراد اخرین كالمعوقین و السجناء من خالل ھذا النمط من العمل أن 

 االجتماعي . یصل المجتمع إلى مرحلة االنسجام والتالحم واالدماج

I-3( : وظائف تثقیفیة 

ال یجب أن تكتفي بصف الكتب  لكنھا،إن المكتبة مؤسسة غنیة و ثریة بمقتنیاتھا   
 یتالءمعلى الرفوف وانتظار القراء ، وإنما ینبغي أن تندمج في برنامج ثقافي منظم 

مع أھدافھا و خصائص البیئة التي تعمل فیھا ، وذلك من خالل تنظیمھا لنشطات 
فكریة و ثقافیة تحفز الجماھیر على زیارتھا و االطالع على امكانیاتھا و خدماتھا 
كإقامة ندوات و لقاءات بین مختلف الفاعلین في المجتمع من أجل تنمیة الحوار 

لیست لھم الرغبة في زیارة المكتبة على تبادل األفكار و تشجیع الكثیرین ممن و
الحضور و تعویدھم رؤیة المكتبة كمؤسسة نشیطة فعالة ومن ثم تكون المكتبة 

 العامة أحد المراكز الرئیسیة للحیاة الثقافیة ...

 ومنھ فالمكتبات العامة تلعب دورا ھام في تنمیة ثقافة المجتمع ، لذا تأخذ على   

 )1(اتھم الثقافیة .دمة النھوض بمستویعاتقھا خ
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II(العامة مكتبة خدمات ال: 

II-1( المطالعة :خدمة 

وھي االطالع الداخلي للباحثین على مصادر المعلومات في المكتبة وخاصة المواد  
التي ال تعار خارج المكتبة مثل :كتب المراجع العامة كالقوامیس و دوائر المعارف 
واألطالس والموسوعات ،المخطوطات والكتب النادرة ، الدوریات ، التقاریر 

 افة الباحثین من مختلف قطاعات الدولة ) واالبحاث ،(المستفیدون من ھذه الخدمة: ك

II-2((لمنتسبي المجلس فقط ):اإلعارة الخارجیة : خدمة 

وھي خدمة تقدمھا المكتبة لتسھل مھمة الباحث للحصول على ما یحتاجھ من المواد  
 حیث قد ال یتسع وقت الباحث لالطالع علیھا في المكتبة .

II-3(التصویر: خدمة 

وھي خدمة تصویر المواد التي یمنع استعارتھا مثل : (الوثائق والكتب المرجعیة ) 
لتصویر الكتب للباحثین من خارج المجلس الذین ال تشملھم خدمة اإلعارة أو 

 الخارجیة.

II-4(: خدمة المواد المحجوزة 

المكتبات بخدمة الحجز للكتب و غیرھا من المواد المرتبطة بالمقررات تقوم  
الدراسیة وبناء على طلب أستاذ المادة أو بسبب كثرة الطلب علیھا ، حیث توضع 
ھذه المواد على رف الكتب المحجوزة في وحدة اإلعارة ویسمح بإعارتھا داخل 

 المكتبة فقط أو تصویرھا.

II-5(:خدمة االرشاد  

ددین ھي خدمة ارشادیة وتدریبیة تقدمھا المكتبات العامة للقراء بھدف توعیة المتر
 علیھا بخدماتھا و مقتنیاتھا وارشادھم وتدریبھم على كیفیة استخدام الفھارس .

ومصادر المعلومات المختلفة وقواعد المعلومات اإللكترونیة من خالل عقد بعض 
 )1(.الدورات التدریبیة والبرامج االرشادیة 
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II-6(: خدمة المراجع 

قوم المكتبات العامة بدورھا في خدمة المراجع عن طریق مكتب الخدمة المرجعیة الذي ت 
یتناوب علیھ عدد من أخصائي المعلومات لمساعدة الباحث في الحصول على المعلومات 
المطلوبة بدقة وسھولة من واقع مجموعات الكتب والمراجع ومصادر المعرفة المختلفة 

 والمتاحة بالمكتبة .

II-7(البحث االلي بواسطة الخط المباشر : ةخدم 

إحدى الخدمات المتطورة الحدیثة في مجال المعلومات وتعتبر واحدة من أدوات 
 الخدمة المرجعیة التي تلبي احتیاجات القراء للحصول على المعلومات المطلوبة .

II-8(: خدمة األنترنیت 

ھذه الخدمة االتصال والبحث بقواعد المعلومات العالمیة  وفھارس  یمكن عن طریق
المكتبات المرتبطة بھذه الشبكة ومواكبة للتطورات السریعة في تكنولوجیا 

العامة على مواقع خاصة بھا على األنترنیت المعلومات كما أعدت إدارة المكتبات 
 امة .تحتوي على معلومات وافیة عن خدمات و أنشطة المكتبات الع

II-9 (:خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة و المرضى 

زاد االھتمام في الفترة السابقة بتحسین خدمات المكتبة العامة لفئة المواطنین  لقد
الذین یجدون صعوبة في االنتقال إلى المكتبة ، وقد زادت ھذه الخدمات زیادة كبیرة 
سواء في نوعیة الخدمات المقدمة أو فئات المستفیدین الذین تشملھم الخدمات فشملت 

بار السن ، وقد شمل ذلك امكانیة توصیل خدمات العاقة الجسدیة أو العقلیة وك
 المسنین والمعوقین سمعیا المكتبة العامة للمستشفیات والعیادات وببیوت 

 )1(و بصریا .
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II-10( : أوعیة إن المواد السمعیة البصریة تعد الخدمات السمعیة البصریة

المعلومات األخرى أذ یسجل علیھا المعرفة البشریة واالنجازات االجتماعیة 
والعلمیة واالدبیة .وھذه المواد تقدم المعلومات بطریقة أكثر امتاعا وأحیانا أكثر 

أن االقبال استخدام مثل ھذه المواد یتزاید  فعالیة من المواد المطبوعة ولھذا نجد
بصفة مستمرة وبالتاي سوف تتزاید مجموعة التسجیالت الصوتیة و األفالم 
بالمكتبات العامة وقد أصبحت المواد السمعیة البصریة من المجموعات األساسیة 

 فال داخل المكتبة العامة ، حیث تعنى بتقدیم خدمة لھا بالمكتبة للكبار والصغار واالط

II-11(:خدمات األطفال و الشباب 

ه السائد الیوم ھو عدم التقید بالعمر بالنسبة للطفل الذي یستخدم المكتبة اان االتج
من مجموعات المسرح وساعات  ابتداءانشطة المكتبة  العامة حتى یتسع نطاق

القصص والحكایات في فترة ما قبل المدرسة وكذلك الكتب المصورة بالنسبة الى 
 ).1(راھقین والبالغین من الشباب.مالى كتب ال باإلضافةاالطفال تحت سن الخامسة 
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III- :أھداف المكتبات العامة 

المكتبة العامة ھي المكتبة التي تقدم خدماتھا بالمجان لجمیع فئات الشعب ، لذا    
 فإنھا تھدف إلى عدة أھداف وھي :

میع من یرغبون في إتاحة جمیع مصادر المعلومات المتوفرة بھا بالمجان لج -1

أي أواالطالع على ھذه المصادر دون أن یعترضھم في تحقیق ذلك أي حوافز مادیة 
 تدخل من السلطات السیاسیة أو الدینیة .

أنتعكس مقتنیاتھا كل احتیاجات المجتمع الفعلیة الحالیة و المحتملة و ذلك دون  -2

ذلك وتدخل من الرقابة في فرض مطبوعات معینة أو حجب مطبوعات عن القارئ  
 احتراما للقارئ في اختیار ما یرید االطالع علیھ للوصول إلى قرارات متوازنة.

لمعانة الفرد الثقافة الذاتیة و ذلك أن یوفر إمكانیات و خدمات البحث الحر و  -3

 )1(على النمو الثقافي طبقا الحتیاجاتھ و اھتماماتھ و رغباتھ و قدراتھ.

أن توفر خدمات حیة و متكاملة اجتماعیا من أجل نشر األفكار والمعلومات  -4

 بالمجتمع.

المساعدة في تحقیق أھداف التعلیم الرسمي المدرسي وذلك ألن المكتبة تعمل  -5

 لى تعمیق أفق الطالب و فھمھ لموضوعاتھ الدراسیة .ع

تشجیع وتدعیم عادة القراء لدى المواطنین عن طریق تقدیم الخدمات و الكتب  -6

 التي ترضي مختلف االحتیاجات و األذواق .

تحقیق أعمالھم في وظائفھم  من أجلتزوید القراء بالمعلومات الالزمة لھم  -7

 عملیة .إدارة شؤونھم الو بالمجتمع 

أن تكون أداة للتوعیة و التطویر الثقافي و الروحي و إعدادھم بذلك للحیاة  -8

 )2(التعاونیة بالمجتمع الدیموقراطي .
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و ھناك أھداف اخرى تتعلق بالمساھمة في رفع المستوى الفني للمواطن و حل  * 
مشكلة الفراغ و استثمار الوقت بالقراءة و المطالعة و الھوایة و األنشطة الھادفة 
الموجھة ، فضال عن دور ھذه المكتبات و إسھاماتھا في جمع و تنمیة الوثائق 

و تعزیز افاق التعاون مع .الدولة المطبوعات و الدراسات الخاصة بالمدینة أو و
سائر المؤسسات و المنظمات والجھات في البیئة المحلیة و على المستوى االقلیمي 

 )1(و العالمي .
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IÚ- :مقتنیات المكتبة العامة  

IÚ-1( :مجموعات المكتبة العامة 

من المفروض أن تكون مجموعات المكتبة العامة كافة و شاملة كمصدر أساسي   
للمعلومات ، و أن تكون مناسبة من حیث المستوى العلمي و األكادیمي و الثقافي 
والعمري،...إلخ ، لمجتمع المكتبة ، و أن تعكس احتیاجات المجتمع الفعلیة الحالیة 

المتوقعة مستقبال، و أن تخدم أغراض التعلم و التعلیم و الثقافة والترویج، و أن تعكس و
مختلف االتجاھات و وجھات النظر المحلیة و الوطنیة و القومیة و العالمیة ، و أن 
یتناسب حجمھا مع عدد سكان المنطقة التي تخدمھا المكتبة . لذا یجب مراعاة األمور 

 العامة:در المعلومات للمكتبة التالیة عند اختیار مصا

ضرورة توفر مجموعة من الكتب و المواد المكتبیة األخرى في الموضوعات المختلفة  -أ
 للمعارف اإلنسانیة على أن تكون عامة و یفھمھا أغلبیة أفراد المجتمع.

ضرورة توافر مصادر ھادفة و موجھة لتساھم في خلق المواطن الواعي القادر على  -ب
 لیاتھ و المساھمة في بناء وطنھ و أمتھ اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا.   تحمل مسؤو

ضرورة توفر مجموعة من المواد التي تساھم في تطویر ھوایات المستفیدین  -ج
تساعدھم في شغل أوقات فراغھم بشكل مستمر ، و من ھذه المواد القصص الموجھة و
 كتب الھوایات النافعة و المفیدة.و

ر مجموعة جیدة من األفالم والتسجیالت والمواد السمعیة و البصریة ضرورة توف -د
 األخرى.

ضرورة توافر المواد المكتبیة بأكثر من لغة لكي یتعرف المواطن علة مصادر الفكر  -ھـ
 العالمي.

و یشترط في مجموعات المكتبات أن تكون مناسبة من حیث المستوى األكادیمي    
أن تساھم في إشباع حاجاتھم و میولھم القرائیة و البحثیة الثقافي  لجمھور المكتبة و و

المختلفة ، و لھذا یفضل أن یقوم باختیار لجنة من العاملین في المكتبة و بعض 
 المستفیدین.

      

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102.ص.2014/2015العمومیة بالجزائر .جامعة و ھران ، یمینة ، بن حاویة . جودة خدمات المكتبات)1



  المكتبة العامة و خدمات القارئ                                   الفصل الثاني :

 

 
54 

و یفضل أن یتناسب حجم المجموعات مع عدد سكان المنطقة التي تخدمھا المكتبة على 
 النحو االتي: 

    

 المجموع الكلي للكتب  /الفردعدد الكتب عدد السكان
 ألف 25 3 االف  10 -6

 ألف 70 2.5 ألف  35 -10
 ألف  175 2 ألف  100 -35

 ألف 300 1.75 ألف  200 -100
 ملیون 1 ملیون ألف  200

 --- 1 ملیون فما أكثر
 

IÚ-2( : تنمیة المجموعات المكتبیة  

على المكتبات العامة أن تتأكد من أنھا تلبي احتیاجات مستفیدیھا. و سوف تختلف ینبغي   
المكتبة العامة قد قررت أن سیاسات التنمیة المجموعات المكتبیة على حسب ما إذا كانت 

تلبي احتیاجات الغالبیة أو احتیاجات األقلیة ، ففي المناطق التي یسكن فیھا معظم السكان 
في مناطق ریفیة ، وتنخفض فیھا نسبة المتعلمین ، سوف تكون سیاسة المكتبة تنمیة 

اریة  المقتنیات صعبة على تلك المكتبات الموجودة  في مناطق حضریة صناعیة ، أو تج
وترتفع نسبة السكان المتعلمین ، ومن الطبیعي إال توجد سیاسة موحدة لتنمیة المقتنیات  
یمكن أن توصي بھا المكتبات العامة، و ذلك سبب اختالف األوضاع للمستفیدین في كل 
منھا. و لكن یبقى الھدف العام لمن یخطط لتقدمة المكتبة العامة ، وھو أن تتأكد من 

ى فرصتھ لتلبیة احتیاجاتھ ، و أن یتأكد جیدا من اختیار مجموعات حصول كل فرد عل
 المكتبة یعتمد على متطلبات ھؤالء األفراد.

ومن الضروري أن تتضمن سیاسة تنمیة المجموعات المكتبیة ، تقدیم مواد القراءة   
المتنوعة  والمواد السمعیة و البصریة المناسبة للمستویات المتعلمة و المعلمین الجدد، كما 

 ینبغي أن تعمل المكتبة على أن تشمل مجموعاتھا على المواد السمعیة والبصریة التالیة :

تیة للموسیقى الفلكلوریة الشعبیة ، و الموسیقى و األغاني القدیمة تسجیالت صو -1

الحدیثة و العامة، و الخطب و األحادیث العامة، وقراءات من األدب القومي و برامج و
 )1(تعلیم اللغات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الحمید زكي ، زین الدین ، عبد الھادي . المكتبات العامة : تنظیمھا : خدماتھا : )طارق ، محمود عباس ،محمد ، عب1
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 تسجیالت صوتیة في صورة الكتب الناقصة للمكفوفین و المعوقین بصریا. -2

شرائح و جذاذات فلمیة ملونة، تغطي جغرافیة الدولة و معالمھا ، التاریخ الطبقي  -3

 االجتماعي،...إلخ.و

أفالم تسجیلیة و تعلیمیة ، وھي التي یمكن تسجیلھا أو تنتج و توزع لالستخدام العام   -4

جمھور و التي تتضمن المواد المحلیة و القومیة التي ینبغي على المكتبة العامة اقتنائھا لل
 العام.

Ø :و من األدوات التي تساعد المكتبة العامة على اختیار الكتب 

 شراء الكتب و المواد المكتبیة األخرى من دور النشر المباشرة . -1

 معارض الكتب التي تقام كل عام و یشترك فیھا دور النشر الكبیرة . -2   

 في قراءتھا.اقتراحات القراء بالنسبة للكتب الموجودة و یرغبون  -3   

 ئم الناشرین بكل ما ھو جدید.واق -4   

 عن طریق المؤلف نفسھ یمكن أن یھدي كتابھ للمكتبة . -5   
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Ú-مة و تلبیة احتیاجات المستفیدین :المكتبة العا 

Ú-1( :دراسة احتیاجات المستفیدین 

من أبرز السمات الممیزة الھتمامات المكتبة العامة ھو التركیز على تلبیة احتیاجات     
المستفیدین من المعلومات التي یرغبون في الحصول علیھا من مصادر المعلومات 
المتوفرة بالمكتبة العامة ، ومن ھذا كان االھتمام بدراسة احتیاجات المستفیدین و الوقوف 

رفیة و التعرف على احتیاجات المستفیدین عنصر أساسي في تنظیم على احتیاجاتھم المع
ھي و إدارة المكتبة العامة فالخطوة األولى في التخطیط لخدمات على مستوى جید 

التعرف على المستفیدین المتوقع ارتیادھم للمكتبة العامة من حیث عددھم و اھتماماتھم 
مؤھالتھم العلمیة و إلى غیر ذلك  الموضوعیة و طبیعة أنشطتھم و توزیعھم المكاني ز

من العوامل التي یمكن أن تؤثر في حاجاتھم إلى المعلومات و تعاملھم مع الخدمات المراد 
المكتبة قادرة على تبریر وجودھا، فینبغي أن تكون قادرة على  تقدیمھا و التي تكون

على تنفیذ برامج  تحقیق االستجابة الكاملة الحتیاجات فئات المستفیدین، ویركز القائمون
خدمات المعلومات في المكتبة العامة على تقدیم خدمات تلبي احتیاجات جمیع فئات 

 المستفیدین كما یتم التركیز عل دراسة فئات المستفیدین ألنھا تجیب على األسئلة التالیة :

 تحتاجھا فئة من فئات المستفیدین .ما نوعیة المعلومات التي  -1

 فئة إلى المعلومات التي تخصھا. لماذا تحتاج كل -2

 ما ھي مصادر المعلومات التي یمكن الحصول منھا على المعلومات. -3

و لذا یتحقق التطور المنشود في مستوى أداء المكتبة العامة إال في ضوء معرفة  
احتیاجات المستفیدین من المعلومات و یتم التعرف على فئات المستفیدین و احتیاجاتھم 

ن طریق دراسة المستفیدین و التي تستھدف الوصول إلى اجابات على األسئلة المعرفیة ع
 ه ، كما أن دراسة المستفیدین تستھدف الوصول إلى األغراض التالیة:الثالث الواردة أعال

 تحدید فئات المستفیدین الحالیین و المتوقع ارتیادھم للمكتبة في المستقبل. -

 )1(معلومات و رصد التغییرات.تحدید احتیاجات المستفیدین من ال -

قیاس مدى كفاءة المكتبة العامة و قدرتھا على تلبیة احتیاجات المستفیدین من الخدمات  -
التي تقدمھا المكتبة العامة لھم. و تسعى المكتبة على توفیر مصادر المعلومات المناسبة 

 ف و لیس على الكی لفئات المستفیدین و یقتضي ذلك ممارسة التقییم و االنتقاء و التركیز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55.ص.  ]د.ت [)حشمت قاسم ، غریب .المكتبة و البحث .القاھرة : دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ،1
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 ألن كل ما ینم نشره من مصادر المعلومات جدیر بأن یكون في متناول الجمیع. الكم

Ú-2(:تحدید فئات المستفیدین من المكتبة العامة 

ئات عدیدة من المستفیدین الذین یترددون على المكتبة العامة في ھذا الصدد ھناك ف    
 " فئات المستفیدین على النحو التالي:" حشمت قاسمیصنف الدكتور 

Ú-2-1( :الجمھور العام 

فئة عریضة تشمل جمیع أفراد المجتمع كما تشمل بعض المتخصصین في العلوم  وھذه
التطبیقیة و النظریة و الباحثین العلمیین ، أما فئات المستفیدین فتركز احتیاجاتھم في 

الحصول على المعلومات التي تتعلق باألمور الحیاتیة العادیة مثل تحسین السلوك  
على أعباء الحیاة المنزلیة أو البحث عن حیاة أفضل من خالل قراءة سیر غلب أوالت

 العظماء 

المعلومات الترفیھیة : و ھي الالزمة  لتلبیة حاجة القارئ إلى الترفیھ و استثمار أوقات  -
 فراغھ .

 المعلومات التعلیمیة : و ھي الالزمة لتلبیة المتطلبات التعلیمیة لمرحلة معینة . -

Ú-2-2 (: الباحثون العلمیون 

ھذه الفئة بإجراء البحوث األساسیة في جمیع مجاالت المعرفة و ھؤالء تتسم  و تقوم 
 حاجتھم إلى المعلومات بما یلي:

 التصفح السریع لإلنتاج الفكري.-

االعتماد على االنتاج الفكري المتوافر في المكتبة العامة و من ثم االسھام في تدفق -
 ینتجون من أفكار.المعلومات بما 

Ú-2-3 (:المھنیون 

وھم العاملون في جمیع المجاالت المھنیة كاألطباء و المھندسین و المعلمین و ھم على 
عكس الباحثین ألنھم عادة ما یعملون في حدود زمنیة مقیدة و في الوقت الذي یحرص فیھ 

الجدیدة ، فإن نشاط المھنیین عادة ما یؤدي إلى انتاج  الباحثون على انتاج المعلومات
السلع و الخدمات ومن ثم فإن حاجتھم إلى المعلومات تتسم بتوجیھ االستفسارات المحددة 

 )1(و التي یمكن االجابة علیھا من خالل مصادر المعلومات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Ú-2-4 ( أو أمناء المكتبات المدیرون:

وھم الذین یتولون االدارة في الشركات و المؤسسات التعلیمیة و التجاریة و المصادر 
 الحكومیة و ھم المسؤولون عن التخطیط و اتخاذ القرارات.

Ú-3( : نوعیة خدمات المعلومات للمستفیدین 

" إلى أن المقصود بخدمات المعلومات ھو النتاج النھائي حشمت قاسم الدكتوریشیر " 
ما یتوافر الذي یحصل علیھ المستفید من المعلومات و الذي یأتي نتیجة للتفاعل بین 

االجراءات وألجھزة المعلومات من موارد مادیة و بشریة فضال عن تنفیذ بعض العملیات 
دین و أنماط احتیاجاتھم إلى المعلومة أي كل الفنیة وترتبط ھذه الخدمات بنشاط المستفی

خدمة من ھذه الخدمات تھدف إلى عدة المستفید على تخطي عتبة من العتبات الناتجة عن 
 تفجر المعلومات .

و خدمات المستفیدین ھي ثمرة  الجھود التي تبذلھا المكتبة العامة من اجراءات اداریة 
لیھا المكتبة غیر أن تكنولوجیا المعلومات تنظیم فني لمصادر المعلومات التي تشمل عو

یة االخرى حصلت من الخدمات التي تقدمھا المكتبة العامة و غیرھا من المكتبات النوع
للمستفیدین أكثر تطورا، و االستفادة و الكفاءة و القدرة على االستجابة الحتیاجات 

 امة.بعض الخدمات التي تضطلع بھا المكتبة العالمستفیدین و فیما یلي 

Ú-3-1( : االطالع الداخلي أو مراجعة مصادر المعلومات داخل المكتبة 

تھیئ المكتبة العامة فرص االطالع الداخلي أو القراءة الداخلیة و مراجعة مصادر  
المعلومات بأنواعھا المختلفة داخل المكتبة ، وھذه الخدمة من أقدم ما قدمتھ المكتبة من 
خدمات ، و تتمثل مقومات ھذه الخدمة في مجموعات مصادر المعلومات التي یتم 

تتمثل مقومات ھذه الخدمة في التنظیم الجید لھذه المجموعات   اختیارھا اختیارا جیدا ، كما
و تتجھ المكتبة العامة في تنظیم مجموعاتھا المطبوعة و تھیئتھا للمستفیدین نظام الرفوف 

  )1(المفتوحة الذي تتیح للمستفیدین فرصة التعامل المباشر مع مصادر المعلومات.
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Ú-3-2( : خدمة االعارة 

تعتبر خدمة اعارة الكتب خارج المكتبة العامة من أھم الخدمات التي تؤدیھا اتجاه 
 المستفیدین حیث یتم عن طریقھا االستخدام الفعلي لمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة 
و االعارة ھي اتاحة فرصة للمستفید من مصادر المعلومات من المكان و الزمان 

فقد ال تكون مواعید فتح المكتبة مناسبة للمستفید و قد ال یجد  المناسبین لھ خارج المكتبة ،
ھذا االخیر راحتھ في المكان المخصص لھ لالطالع داخل المكتبة ، وعادة ما تحكم خدمة 
االعارة قوانین و أنظمة مثل تحدید نوع الكتب التي ال یسمح بإعارتھا وعدد الكتب التي 

جراءات التي تطبق في حالة تأخر ارجاع الكتب یسمح بإعارتھا و مواعید تحدیدھا و اال
 المعارة أو اتالفھا أو فقدانھا.

و ینبغي على المكتبة العامة االعالن عن شروط االعارة الخارجیة و نشرھا بین   
المكتبیة و من و من المتفق علیھ في التشریعات  المستفیدین حتى یتسنى لھم اإللمام بھا،

 من احتیاجات واضحة عن التساؤالت التالیة:خالل الئحة المكتبة التي تتض

 من ھم المستفیدین الذین یحق لھم االستعارة خارج المكتبة؟ -1

 ما ھو عدد الكتب أو مصادر المعلومات التي یسمح بإعارتھا وما مدة االعارة ؟ -2

كیفیة اخالء طرف المستعرین في حالة نقلھم أو تركھم العمل في الجھة التي تتبعھا  -3

 تبة العامة ؟المك

Ú-3-3 ( : ارشاد و توجیھ و تدریب المستفیدین  

بعض المكتبات العامة تولي اھتماما كبیرا بإرشاد و توجیھ  القارئ و الباحث حیث یأتي  
إلى المكتبة و لیست لدیھ فكرة واضحة عن كیفیة االستفادة من مصادر المعلومات 

عبئا على العاملین بالمكتبة  المتوفرة بالمكتبة أو أجھزتھا، و لذا یصبح ھذا القارئ 
ن یساعده ، و إن لم یجد من یساعده فقد ینصرف عن المكتبة یحتاج في كل مرة إلى مو
یغادرھا و ال یعود ألنھ ال یستطیع استخدام المكتبة و لكي ال تفتقد المكتبة القراء و
فینبغي على أمین المكتبة أو العاملین تدریب القارئ أو الباحث على كیفیة  الباحثینأو

ة كیفیة طبیعة  ترتیب المادة العلمیة استخدام الفھارس و كیف یصل إلى الرفوف ومعرف
داخل المرجع الذي یستخدمھ حتى یصل إلى  المعلومة التي یریدھا في أسرع وقت 

  ).1(ممكن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Ú-3-4 (: الخدمات المرجعیة 

تشمل مجموعات المراجع في دوائر المعارف و الموسوعات و القوامیس و كتب التراجم  
و البیبلیوغرافیات و الخدمة المرجعیة من الخدمات االساسیة في المكتبة العامة تتراوح 

 بین تقدیم ردود فوریة و سریعة على أسئلة و استفسارات المستفیدین .

Ú-3-5  (: الخدمة البیبلیوغرافیة  

تضمن إعداد القوائم البیبلیوغرافیة الشاملة و الموضوعیة و الكشافات و المستخلصات ت 
 ).1(ھي من االدوات المرجعیة التي ال یجب أن تخلو منھا المكتبة العامة .و

Ú-3-6 (:خدمة التصویر و االستنساخ 

،حیث یعتبر التصویر و االستنساخ من الخدمات التي تقدمھا المكتبة العامة للمستفیدین 
یساھم في حل الكثیر من المشكالت المتعلقة باإلعارة ألن الئحة تنظیم اإلعارة في المكتبة 
العامة تنص على عدم السماح بإعارة نوعیات  معینة بمصادر المعلومات مثل : المراجع 

 بجمیع أشكالھا و أنواعھا و الدوریات و المقتنیات النادرة .

Ú-3-7 (:خدمة االحاطة الجاریة 

ف إلى إعالم المستفیدین بصورة دوریة بالمواد أو المعلومات الحدیثة التي تقابل تھد
احتیاجاتھم المعرفیة .و تعرف ھذه الخدمة بأنھا نظم استعراض الوثائق المتاحة حدیثا 

اختیار المواد المالئمة الحتیاجات الفرد أو الجماعة و تسجیلھا حتى یمكن ارسال و
 أو الجماعات محل االھتمام .  إخطارات لألفراد المستفیدین

Ú-3-8 (:خدمة البث االنتقائي 

ھذه الخدمة ھي الصیغة المتقدمة و المتطورة لخدمة اإلحاطة الجاریة ، و تم تعدیلھا 
تطویرھا بمقابلة احتیاجات المستفید . و لھذا فإن الوفاء بمتطلباتھا على أسس فردیة و

تماماتھ و نوعیة المعلومات التي یرغب في یستلزم التعرف على سمات المستفید لتحدید اھ
 ).2(تلقیھا عن طریق خدمة بث معلومات منتقاة و ثقة الصلة باھتماماتھ و أغراضھ .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )سناء ، مالك ، سھام ، مالح .اثر خدمات المكتبة العامة على تنمیة المیول القرائیة : دراسة میدانیة بالمكتبة العامة لبلدیة 1

 .80.ص.2011عین السمارة . قسنطینة ، 

BELLENGER ,Lionel : les méthode lecture  4
ed 

. Paris :P.V.F.1989.coll. que dans.je p3(2 
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-ÚIم تكنولوجیا المعلومات و االنترنیت في تطویر الخدمات المكتبیة :أثر استخدا  

ظھرت الحاجة إلى الخدمات المعلوماتیة إبان الحرب العالمیة الثانیة ، حیث ظھر    
مدى أھمیة توافر المعلومات ، و األھم من ذلك كیفیة تداول و تدویر ھذه المعلومات 

فأولھا كانت الحضارة الزراعیة ، ثم ، و لقد مرت الحضارة البشریة بعدة مراحل 
الثورة الصناعیة ثم ظھر األن مفھوم الثورة الرقمیة و المعلوماتیة بكل ما تحتویھ 
من مراحل تبدأ من إنتاج و تجھیز ومعالجة و نشر و توزیع و تسویق تلك الخدمات 

نشر وھذا ما أدى بدوره إلى ظھور المكتبات الرقمیة و تطور عملیة ال.المعلوماتیة 
اإللكتروني الرقمي ، و نظرا للتطور السریع في نظم و تكنولوجیا المعلومات ، وما 
ترتب على ذلك من تطور و تغیر و تأثیر على جمیع األنشطة و القرارات و ذلك 

 من خالل جمیع األنشطة و كافة المستویات .

ÚI-1( : التغییرات في استراتیجیات المكتبة العامة  

االستراتیجیة  للمكتبة العامة قد تغیرت بسبب التأثر بالظروف  حیث أن التوجھات  
المحیطة بھا ، فلم تعد تقتصر الخدمة المكتبیة على مجرد توفیر األوعیة التي 
تحتوي على المعلومات ، و لكن أیضا أصبح من المھم تطویر خدماتھا لتشمل 

 )1(الخدمة المكتبیة المتواكبة مع التغییرات الرقمیة الھائلة .

ÚI -2( : التغییرات في سیاسة تطویر المجموعات 

لقد حدث تغیر جوھري في سیاسة التزوید و تطویر المقتنیات الخاصة بالمكتبة العامة  
،حیث أصبح من السھل البحث في جمیع القوائم التي تصدرھا دور النشر ، وكذلك تغیر 

، حیث أن المكتبات أصبحت ال تركز مفھوم "االقتناء " و استبدل بمفھوم " الوصول "ّ 
على مجرد اقتناء المجموعات االقتناء المادي ، ولكن تسعى إلى إتاحتھا من خالل 
االشتراك في قواعد البیانات أو النشرات العلمیة الخاصة بالجھات العلمیة دون الحاجة 

لوصول ، مما أدى إلى سھولة ا إلى وجود تلك المجموعات وجودا مادیا داخل المكتبة 
 )2(إلى المعلومات .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)نجالء ، عبد الفتاح طھ . المكتبات اإللكترونیة و الرقمیة و أثرھا الثقافي في المجتمع .القاھرة : دار الوفاء لدنیا الطباعة 1

 . 363.ص2014و النشر ، 

 .66.ص.2000.دراسات في المكتبات و المعلومات . عمان : دار صفاء للنشر و التوزیع ، )نشار ، السید السید2
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ÚI -3( :التغییرات المتعلقة بطرق البحث 

لقد أصبح من السھل الوصول إلى المعلومات داخل المكتبة ، حیث أتاحت أنظمة  
المعلومات أنظمة البحث داخل قواعد البیانات الخاصة بالمكتبة ، و كذلك سھولة الوصول 
إلى المعلومات و تحدید المصادر و استبدال أسالیب التكشیف التقلیدیة بقواعد البیانات 

سرعة الوصول إلى المعلومات و تضییق نتائج البحث بما یوفر اإللكترونیة مما أدى إلى 
 وقت الباحث أو متخذ القرار وذلك باستخدام األسالیب المتقدمة للبحث.

ÚI-4( : التغییرات المتعلقة بالنواحي الفنیة  

حیث أصبح من الممكن قیام المفھرسین و القائمین بالعملیات الفنیة االطالع على قواعد 
اصة بالمكتبات و الناشرین ، مما یؤدي إلى دقة عملیة الفھرسة و التوثیق البیانات الخ

الخاصة بالمكتبة و كذلك توفیر الوقت والجھد للعاملین ، وھذا ما یؤدي بالضرورة إلى 
 دقة البیانات المتاحة و توحیدھا مع باقي الفھارس و قواعد البیانات العالمیة .

ÚI-5 (:توفیر الوثائق وتوصیلھا  

الھائلة في خدمات المكتبات و مجال التبادل و اإلعارة ، فقد  التطوراتھو من أحد و
أصبح من السھل أن تقوم المكتبات بتبادل المجموعات الخاصة بھا و المطبوعات 
 اإللكترونیة و إیصالھا للمستفیدین في جمیع أنحاء العالم ، ومن أھم المؤسسات التي تقوم

  بذلك:

 " The British Library Document Supplies Center  " 

و التي یصلھا خالل العام أكثر من ملیون طلب للحصول على الوثائق ، و تقوم ھذه 
 )1(. ورتھا الرقمیة أو بالبرید العاديالمؤسسة بتوفیر الوثائق سواء في ص

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)Pislaniac Christiane .Houye  Christine .activités de lecture . paris :Hachette.2000.p259-285- 

  297 . collclédagog .pratique a l’école.             
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 خاتمة الفصل الثاني :

من  خالل ما تطرقنا إلیھ في الفصل الثاني نستنتج أنھ بفضل الدخول إلى المكتبات  
المتبادلة عبر  اإلعارةذي أضحى الیوم أیسر مما كان علیھ في األمس ، و بفضل العامة ال

المكتبات ، و بفضل أسالیب التصویر و النسخ الجدیدة قد أصبح الیوم یستطیع أي مواطن 
في أي بلد كان و في أي مكان أن یحصل على أي كتاب إما عن طریق اإلعارة و إما عن 

المكتبات العامة من تطور للخدمات التي تقوم على طریق التصویر ، و مع ما تشھده 
تقدیمھا أصبح اإلحساس لدى كافة فئات القراء في التعلم و اكتساب الخبرات و المھارات 
و المعلومات من خالل ما تحویھ المكتبة بداخلھا على اختالف اشكال األوعیة من 

رغباتھ  ن الرضى و اشباع بما یشعر بھ جمھور القراء مالمقتنیات التي تتضمنھا المكتبة 
 من  القراءة والثقافة والتعلم على اختالف المستویات. 
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 اإلھــــــــــداء :  
 

 اھدي ثمرة عملي وجھدي                                             
 

                          .الى امي التي كانت عونا ودفئا بین اضلعي  

الى ابي الذي علمني بان عندما تطفأ االنوار البد من اضاءة ا    

 

                                          .لشمعة وال نقوم بلجة الظالم ا

 

                            .الى إخوتي وأختي وكل افراد عائلتي    

 

الذي لم یبخل علینا في  عبدالقادر الى جمیع اساتذتي خاصة االستاذ المشرف نیمور  
                                                 .التوجیھ طیلة مدة االشراف و تقدیم االرشاد

           
هللا خیرا إلى ھؤالء أھدي لھم ثمرة ھذا العمل الى زمیالتي وكل من ساعدني جزاھم     

 المتواضع .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:داء ــاإلھ  
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ربي أوزعني "

"ا -55-اآلیة–" األعراف ترضاه  

 

إلى من أوصى بھما الرحمان خیرا و قال في محكم تنزیلھ : و قل ربي أرحمھما 
 كما ربیاني صغیرا و أحفظ لھما جناح الذل من الرحمة "

 

إلى التي كان بطنھا لي وعاء و صدرھا لي رواء ....إلى التي أرضعتني حبا و 
 حنانا ...و علمتني كیف أكون إنسانا ....إلیك أمي الحبیبة .

 

إلى غلة كیاني ، إلى التي رآني قلبھا قبل عینیھا ، و حضنتني أحشائھا قبل یدیھا 
لیك یا من سقتني شھد إلیك یا حریة الجنة ، إلیك أیتھا الصابرة المحتسبة ، إ

 المدام  ، إلیك یا أمي الغالیة حفظك هللا و أطال في عمرك .
 

أفنیت عمرك في  إلى الذي علمني جد الحیاة و االعتماد على النفس إلیك أنت الذي
...حفظك هللا و أطال بعمرك .أبي الغاليسبیل تعلیمي....  

 

القادر ، عبد الحمید ، عبد ى من أعتز بذكرھم و أفتخر لوجودھم إخوتي :عبد لإ
  .الكریم ، محمد یاسین

إلى  من قاسمني الحیاة بحلوھا و مرھا إلى خطیبي العزیز"مولود " و إلى كل 
 عائلتھ المحترمة كبیرا وصغیرا. 

 

إلى أختي: فاطمة و زوجھا عبد الحلیم و إلى من ھم في سن الزھور ففاحت منھم 
رعاھما هللا . رائحة العطور إلى طفلیھا ھیثم و محمد  

 

.الغالیة، نور هللا دربھا  أختي الصغیرة جمیلة من تملك مكانة في قلبي إلي  

 

إلیك یا شقیقة القلب و إلیك یا بھجة الروح ، إلیك یا من یعجز اللسان عن قول كل 
.ما یلیق بك ،إلیك صدیقتي وأختي في هللا كوثر  

 

تجمعني بھ صلة الرحم ، إلى إلى كل أقاربي سواء من قریب أو بعید ، إلى كل من 
 كل من یحمل لقب لیدریسي.

إلى كل من جمعتني معھم عالقة طیبة إلى زمیالتي و زمالئي ، إلى جمیع طلبة 
.2016علم المكتبات، خاصة دفعة ماستر   

 

رسوال –صلى هللا علیھ وسلم –إلى كل من أمن باN ربا و باإلسالم دینا و بمحمد 
                                       .و نبیا



:شكر و تقدیر  

 

أنفسنا و سیئات و نستغفره ونتوب إلیھ من شرور بسم هللا نستھدیھ 
 أعمالنا، ونصلي و نسلم على الحبیب.

 

المصطفى محمد علیھ الصالة و السالم ، و على ألھ و صحبھ أجمعین و 
 من تبعھ إلى یوم الدین .

 

الشكر 9 العلي القدیر على أنھ وفقنا و سدد خطانا، و لھ الحمد حتى 
 یرضى ولھ الحمد حتى إذا رضي .

 

و لھ الحمد بعد الرضي و لھ الحمد على كل حال.          

 

و ال یسعنا إلى الشكر لألستاذ الفاضل نیمور عبد القادر الذي لم یبخل 
علینا بنصائحھ القیمة و كان مثال األستاذ الذي تجتمع فیھ صفة العلم و 

خادما للعلم و الخیر . األخالق فبارك هللا فیھ و أدامھ  

 

لى نجاح القسم و الدفعة ، إلى التي كافحت من أجل إلى التي سھرت  ع
 طلبتھا ،إلى األستاذة محمدي نادیة حفظھا هللا ورعاھا. 

  
كما نتوجھ بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة شعبة علم المكتبات الذین 

 كرسوا أوقاتھم في سبیل نجاحنا .
 

.إلى كل موظفي جامعة عبد الحمید بن بادیس   
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مشكلة الدراسة :)  1 

إذ تعتبر مؤسسات ثقافیة تعلیمیة ،تعتبر المكتبات نوافذ الشعوب على العلم والثقافة 
والتي تعمل على  ،اجتماعیة التي تقتني مصادر المعلومات بأنواعھا المختلفة 

علیھا واالفادة منھا  االطالعتخزینھا ومعالجتھا وتنظیمیھا و إتاحتھا لمن یرغب في 
 وتتنوع األھداف والبرامج والخدمات المكتبیة والمعلوماتیة التي تعنى بھا األنواع

المدرسیة والمتخصصة  ،الجامعیة  ،العامة  ،الرئیسیة من ھذه المكتبات الوطنیة 
وفقا لنوعیة الجماھیر المستھدفة ولعل من اھم وأبرز ھذه المكتبات  المكتبة العامة 

والتكوین والتثقیف من  وذلك اعترافا بدورھا الحیوي والفعال كنظام و أداة لإلعالم
حیث تعتبر  ،شخصیة الداعیة المتعلمة والمثقفة أجل تشكیل السلوك الفردي لل

المكتبات العامة بمنزلة أنظمة مفتوحة یمكن تجذب إلیھا أكبر عدد من القراء بحكم 
تنوع خدماتھا وتعددھا ومن بینھا :خدمات اعالمیة ومعلوماتیة وتربویة واجتماعیة 

من الخدمات  وطبع وغیرھا وترفیھیة إلى جانب الخدمات التقلیدیة من تصویر ونسخ
 االخرى .                                                                                  

تساؤل االتي  :                                   وانطالقا من ھذا یحق لنا ان نطرح ال  

ما ھو واقع الخدمات المكتبیة التي تقدمھا المكتبة الرئیسیة للمطالعة   
العمومیة لوالیة مستغانم والمكتبة الرئیسیة للمطالعة ،لعمومیة عامة ا

                                                     ؟"الموالي بلحمیسي "خاصة 

 

                                                    تساؤالت الدراسة :

 

     ؟  للمطالعة العمومیة ماھي الخدمات التي تقدمھا المكتبة الرئیسیة -

 

                                                     وھل تحقق رضا القراء ؟

 

                                     ماھي الخدمات التي یقترحھا القراء ؟ -

 

فیما یتمثل دور المكتبات العامة ؟ -  
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                                        ) فرضیات الدراسة :              2

الجوانب    إن تحدید فرضیات الدراسة یعد عنصرا ھاما ألنھ ھمزة وصل بین   
 النظریة والنتائج المتوصل إلیھا من خالل الدراسة المیدانیة .

وقد جاءت فرضیات البحث كمحاولة إلجاد بعض التفسیرات حول التساؤالت     
               لي:وھي على النحو التا،المطروحة في اإلشكالیة 

                                                                     الفرضیة الرئیسیة :

للقراء من كانیات لتقدیم خدمات مكتبیة تسعى المكتبة العامة متى توفرت لھا اإلم    
        شأنھا التأثیر اإلیجابي على میولھم القرائیة .

                                                                      الفرضیات الجزئیة :

یدرك المسؤولون على المكتبة العامة إللزامیة استقطاب القراء والرواد وذلك  -1ف

                        خالل تخصیص لھم فضاء مالئم .من 

                                                                         .المتنوعةالمكتبة العامة لھا دور كبیر في جلب القارئ من خالل خدماتھا  -2ف 

 یاجات القراء.تساھم في تلبیة احت الخدمات التي تقدمھا المكتبة العامة  -3ف 

                                                     ) أھمیة الدراسة :3

تكمن أھمیة الدراسة في انھا تتناول موضوع مھم اال وھو المكتبة العامة باعتبارھا  -
                          .مرفق ضروري من المرافق التعلیمیة في المجتمع الیومي 

تبیین مدى أھمیة المكتبة العمومیة وترسیخ المطالعة و الوعي الثقافي لدى  -
                                                                                    المجتمع .

                                                                      أھداف الدراسة :)4
                          العمومیةاالشارة الى الدور االساسي الذي تقوم بھ المكتبة  -
   معرفة میول المستفیدین وتطلعاتھم ورغباتھم وتقییمھم لخدمات المكتبة العامة . -
  البحثیة ،معرفة مدى تلبیة احتیاجات المستفیدین وتنمیتھا التجاھاتھم المعلوماتیة  -

                                                                     فیھیة .,التعلیمیة والتر
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 ) أسباب اختیار الموضوع :5

 أسباب ذاتیة : 

ھو الذي دفعنا إلى اختیار ھذا التردد الكبیر للمكتبة العامة وحب المطالعة  - 
 الموضوع .

 احتیاجات القراء.توضیح أھمیة المكتبة العامة ودورھا في تلبیة  -

 أسباب موضوعیة : 

موضوع الدراسة یدخل ضمن اھتماماتنا العلمیة باعتبارھا تدخل في مجال  - 
 تخصصنا .

   ) الدراسات السابقة :6

ذلك مناقشة وتلخیص األفكار الھامة الواردة في الدراسات أو البحوث  ویتضمن 
الدراسات السابقة ھاما من عدة  ویعتبر استطالع،السابقة أو االشارة إلیھا على األقل 

 نواحي أبرزھا :

 أ/ توضیح خلفیة موضوع البحث وشرحھ.

ب/ وضع البحث في إطاره الصحیح وفي موقعھ المناسب بالنسبة للبحوث االخرى 
 وبیان ما سیضفیھ على التراث العلمي .

 ج/ تجنب األخطاء والمشاكل التي تعرضت لھا البحوث السابقة .

د/ عدم التكرار الغیر المفید وعدم إضاعة الجھود في دراسة مواضیع بحثت بشكل 
جید في دراسات سابقة .   ومن الدراسات التي تطرقت إلى دور المكتبة العامة في 

 یلي : خدمة القراء ما
حول 2011الدراسة التي قامت بھا الطالبتین :"مالك سناء ومالح سھام "في جوان  -

عامة على تنمیة المیول القرائیة في المكتبة العامة لوالیة بة الأثر خدمات المكت
 .لنیل شھادة الماستر قسنطینة وھي عبارة عن مذكرة تخرج 

حول  2014/2015:" بن حاویة یمینة " في جوان الطالبة الدراسة التي قامت بھا  -

و ھي عبارة عن  . بجامعة وھران جودة خدمات المكتبات العمومیة في الجزائر
 لنیل شھادة الدكتوراه .مذكرة تخرج 
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حول  2005/2006الدراسة التي قامت بھا الطالبة :" الزاحي سمیة " في  -

المكتبات العامة في الجزائر بین النظریات العلمیة و معطیات الواقع في المكتبة 
شھادة  العامة البلدیة لوالیة سكیكدة نموذجا ، و ھي عبارة عن مذكرة تخرج لنیل

 الماجستیر.

 ) المنھج المستخدم :7

المنھج یعني مجموعة من القواعد التي یتم وضعھا بقصد الوصول إلى الحقیقة في 
العلم أي أنھ الطریقة التي یتبعھا الباحث في دراستھ للمشكلة الستكشاف الحقیقة 

 العلمیة .
والمناھج او طرق البحث عن الحقائق تختلف باختالف المواضیع ولھذا توجد عدة   

 من المناھج العلمیة المتبعة والمعتمدة في إجراء الدراسات والبحوث .أنواع 
الذي یعتبر طریقة من  یدانيوقد قمنا في دراستنا ھذه باتباع احدھما وھو المنھج الم

 م من أجل الوصول إلى اغراض محددة طرق التعبیر والتحلیل بشكل علمي منظ
 لوضعیة او ظاھرة اجتماعیة .
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 ) مصطلحات الدراسة :8

تعتبر عملیة تحدید المفاھیم االساسیة في أي بحث من بین الخطوات الھامة التي 
تعنیھ على تحدید المشكلة باإلضافة إلى أنھ  ،ال نھایتعین على الباحث القیام بھا 

 تساعده على حصر المعاني وتوضیح المقاصد التي یرمى إلیھا .
 وسوف نحاول في ھذا المقام أن نشیر إلى تعاریف للمفاھیم التالیة :

 الخدمة المكتبیة .،خدمة القراء ،المكتبة العامة -

 المكتبة العامة :  -  

بأن: المكتبة العامة 1994الیونیسكو الصادر في  تعرف المكتبة العامة حسب -

تھدف بشكل اساسي إلى إتاحة فرصة الثقافة المستمرة ألفراد المجتمع في بیئة تتمتع 
بالحریة وبدون مقابل .ولذلك تعتبر المكتبة العامة مركزا للحیاة الفكریة والثقافیة في 

مصادر المعلومات المجتمع المحیط والمحلي من خالل توفیر ما ھو مالئم من 
المختلفة من اجل التنمیة الثقافیة للمواطنین والمساھمة في تطویرھم علمیا ومھنیا 

 واستغالل أوقات الفراغ في األنشطة والمجاالت النافعة .
 خدمة القراء : -
تعتبر خدمة القراء عملیة لتقدیم المساعدات واالرشادات وبعض الخدمات االخرى   

 )1(للقراء لتسھیل استخدام المكتبة .

 الخدمة المكتبیة : - 

العامة للمستفیدین المكتبة بأنھا كافة التسھیالت التي تقدمھا  یقصد بالخدمة المكتبیة  
االخرى واالنترنیت افضل استخدام مثل من اجل استخدام الكتب والمواد المكتبیة 

 ).2(البحث عن المعلومات .

ویعرف ملفیل دیوي "الخدمة المكتبیة "بأنھا احسن قراءة ألكبر عدد بأقل تكلفة 
ولھذا المعنى فان الوظائف االساسیة للمكتبة ھي االعالم والمتابعة والثقافة ،اال ان 

انتھا مما یؤدي على حفظ على الخدمة في حقیقتھا تتعداھا الى حفظ الكتب وصی
 التراث الحضاري واالجتماعي للبیئة التي تستخدمھا والمجتمع البشري كلھ .

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نوز المعرفة العلمیة للنشر ) خالد ،عبده الصرایرة .الكافي :في مفاھیم علوم المكتبات و المعلومات .عمان :دار ك1

 . 238،ص2009التوزیع ،و

 .30،ص2012،)أحمد ، نافع المدادحة .الخدمات المكتبیة و المعلوماتیة للمستفیدین .عمان : دار المعتز 2
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 تمھیـــــــــــــــــــد:

تعد المكتبة العامة المؤسسة الوثائقیة االولى في المجتمع وھي تعمل على نشر 
وتطویر الثقافات وذلك من خالل تقدیم خدماتھا إلى فئات  ،الوعي وتنمیة الفكر 

 المجتمع العمریة والثقافیة .

واصبحت المكتبات العامة في وقتنا الحاضر من اھم ادوات المجتمع الحدیث واقلھا  
لتكالیف واثبتھا من حیث الفائدة فالمطبوعات تسجل االنتاج الفكري من حیث ا

والمكتبة تجمع وتنظم وتنشر االفكار والمعلومات التي تضمنھا ھذه المطبوعات ’
,ومنذ ان بدأت النظرة الى المكتبة العامة تتشكل باتجاھات العدالة االجتماعیة 

مجتمع بالتساوي وبدون مقابل اصبحت االفكار والمعلومات في متناول جمیع افراد ال
 بصرف النظر عن مھنة الفرد او عقیدتھ او طبقتھ االجتماعیة .
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 I) مفاھیم حول المكتبة العامة:

)تعریف المكتبة العامة :1- I 

جاء في مختلف ادبیات علم المكتبات تعاریف عدة للمكتبات العامة نذكر اھمھا فیما 
 یلي :

دیموقراطیة تقو بإنشائھا الدولة  ،شعبیة ،المكتبة العامة ھي مؤسسة ثقافیة  "-
السلطات المحلیة وتزویدھا بمختلف انواع مصادر المعلومات التي تعین على أو

كسب المعرفة والتثقیف الذاتي الحر و االحاطة بالمعلومات الجاریة المتعلقة 
ت وتقدیم ذلك كلھ للمواطنین دون بالمجتمع وما یجري في العالم من احداث وتطورا

لسن او النوع و اأو الدین والمعتقدات أمقابل بغض النظر عن الجنس او اللون 
 "1المستوى المھني .أو

وجاء تعریف المكتبة العامة في الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات     
دم خدمات مكتبیة والمعلومات على النحو التالي :" المكتبة العامة ھي اي مكتبة تق

عامة دون رسوم لجمیع المواطنین في حي معین او منطقة معینة وتساندھا 
الذي  مخصصات مالیة عامة او خاصة وھي توجھ خدماتھا ومجموعاتھا للمجتمع

 " 2تخدمھ في منطقة محددة 

وانطالقا من التعاریف السابقة یمكننا تحدید ان المكتبة العامة تقدم خدماتھا لجمیع    

ولجمیع المستویات وھي تقدم خدماتھا لجمیع االعمار ،ئات المجتمع دون تمییز ف

الثقافیة والتعلیمیة بالمجان بصفة عامة بصرف النظر عن مخصصاتھا المالیة 

 ومصادرھا سواء كانت عامة او خاصة .

والمكتبة العامة مدرسة مستمرة غیر رسمیة تسھم بتنمیتھا لمعارف وثقافة المواطن 

 اح الدیموقراطیة في التطبیق عن طریق التعلیم الجماھیري .على انج
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.   19ص،2008،الصفاء للنشر والتوزیع .عمان : دار تاإدارة المكتبات :االسس والعملیربحي مصطفى .، )علیان 1

-3مج–علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات  الموسوعة العربیة لمصطلحات . ، الشاميحسب هللا  السید احمد محمد)2

 .18.ص2001القاھرة :المكتبة االكادیمیة ,
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I-2: بیان الیونیسكو للمكتبات العامة ( 

بیان لھا عن المكتبات العامة وراجعتھ في  1949و في عام اصدرت الیونیسك    

وقد كان بالتشارك مع  1994ثم اصدرت طبعتھ االخیرة في عام ، 1973عام 

 وفیما یلي نص البیان كامال :،االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات 

ولن یمكن تحقیقھا ،" ان حریة المجتمع واالفراد وازدھارھم ونموھم قیم انسانیة    
الدیموقراطیة واداء  اال عن طریق قدرة المواطنین المستنیرین على ممارسة حقوقھم

دور فعال في المجتمع والمشاركة البناءة وتنمیة الدیموقراطیة مرھونتان بتوافر 
 )1("تربیة سلیمة و باالنتفاع الحر والالمحدود بالمعرفة والفكر والثقافة والمعلومات .

والمكتبة العامة باعتبارھا المدخل المحلي إلى المعرفة ھي شرط اساسي      
 لألفرادعلم مدى الحیاة واالستقالل في اتخاذ القرار وتنمیة الثقافة الكتساب ال

 والجماعات .

وفي ھذا البیان تعلن الیونیسكو ایمانھا بالمكتبة العامة كقوة حیة للتربیة والثقافة      
واالعالم و عامل اساسي في تعزیز السالم والرفاه الروحي من خالل عقول البشر 

لیونیسكو تشجع الحكومات الوطنیة والمحلیة على دعم رجاال ونساء ولذا فان ا
 ).2(المكتبات العامة وااللتزام بتنمیتھا تنمیة فعالة 
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 .10.ص2005،ان فلسطین : مؤسسة عبد الرحمان القط. دلیل المكتبة العامة ومكتبة االطفالمحمود .  ،)إیتم 1

 ) المكتبة العامة =Bibliothèque  Publique2[على الخط المباشر .] 10:30على الساعة  02/03/2016الزیارة یوم 

http://fr.wikipidia.org. 
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I-3: لمحة تاریخیة حول المكتبات العامة في الجزائر ( 

إن ظھور المكتبات العامة في صورتھا الحالیة ھو امتداد لصورتھا االولى      
مرت بعدة ،والمكتبات العامة الجزائریة كغیرھا من المكتبات في باقي دول العالم 

,وقد قسمت الى  1830مراحل حیث كانت بدایاتھا في العھد العثماني منذ سنة 

والمكتبات ،مفتوحة لعامة الشعب  نوعین مكتبات العلماء واالثریاء وھي لیست 
ثم تلتھ الفترة االستعماریة حتى  ،السلطانیة او االمیریة وكانت مفتوحة لعامة الناس

حیث كانت فرنسا المستعمرة ترى في إنشاء المكتبة العامة ضرورة الن  1962سنة 

لتعلیم الفئات الفرنسیة كانت قلیلة في الجزائر والمكتبات كانت االداة الوحیدة لنشر ا
وتطویر وتوطید الفكر الفرنسي في السكان مما ادى الى ظھور نوعین من المكتبات 

 . باألھالياألولى خاصة باألوربیین والثانیة خاصة 

وبعد االستقالل مھدت الجزائر الى تطویر المكتبات حیث تجلى ذلك في المجھودات 
واعداد المكتبات  مبذولة من طرف وزارة الثقافة حیث عملت على تجھیز وتقنینال

العامة باعتبارھا الوصي القانوني علیھا والھیئة المركزیة الوحیدة التي لھا صالحیة 
العمل في مجال المكتبات والمطالعة العمومیة كما تسھر على حسن سیر 

  ).1(المكتبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االطار القانوني والتنظیمي للمكتبات العامة في الجزائر :دراسة وصفیة تحلیلیة لمكتبات الشرق  قموح .)نجیة ، 1

 . 80.ص1997الجزائري .رسالة ماجستیر علم المكتبات :جامعة قسنطینة ,
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II- : مباني المكتبة العامة 

تي ینبغي فمن اھداف المكتبة العامة وال،ھنالك أھداف عامة للمكتبات بجمیع انواعھا 
حضاریة ،ان تكون واضحة في اذھان المشرفین على البناء كونھا مؤسسة ثقافیة 

وعلمیة وكونھا جامعة للشعب بعد ان كانت متحفا في الماضي للكتب فھي ترشد 
ل ما تقدمھ من مصادر فترفع مستواھم الثقافي من خال،القراء من مختلف الفئات 

 ب :مبنى المكتبة أو یتمیز یجب ان یتسم   معلوماتیة .و

II-1:المرونة(  

والتي تعني القدرة على التوسع نظرا للزیادة المتوقعة في مجموعات المكتبة 
 والخدمات وما یصاحبھا ذلك من زیادة في اعداد المستفیدین في المستقبل .

ویقصد بالمرونة معماریا ان یكون التصمیم المعماري مرنا في توسعھ التغیر 
اغلب أبنیة المكتبات العامة ال تتمتع بھذه الصفتین. ولذا عمل حیث ان  ،الداخلي 

أمناء المكتبات دورا ھاما للنھوض في تحدیث وتوسعة مكتباتھم لتصبح مكتبات 
حدیثة و فعالة تعمل على خدمة سكان المنطقة المحلیة خصوصا والمجتمع المحلي 

  عموما.

II-2:الموقع( 

وعلیھ یتوقف قدر كبیر من  ،یلعب موقع المكتبة دورا حیویا في تحقیق وظائفھا 
المجال مثل  اولذلك البد من مراعاة عدد من األمور الھامة في ھذ،لمكتبة  ل ھا نجاح

كونھا تقع قریبة من مسكن الرواد كما البد من مراعاة إمكانیة سھولة الوصول إلیھا  
والبد أن تكون قریبة من المساحات الخضراء او الحدائق ألن معظم المكتبات العامة 

 . االطالعتكون بالقرب منھا من أجل جذب راحة النفس والقدرة على 

فلكل منطقة من  ،العامة فإنھا تقع في المراكز لبعض المكتبات أما بالنسبة    
المناطق یجب أن تخصص لھا مكتبة  بشرط أن تكون قریبة  من مركز الخدمات 

كما یسھل الوصول إلیھا لكل نت الكبار واألطفال وجمیع شرائح  ،في المنطقة 
المجتمع بحیث یجب أن تكون المسافة ال تزید عن خمس عشر دقیقة  سیرا على 

كما یجب تدعیم االتجاھات المؤدیة إلى المكتبة كلم.1.5وال تتجاوز أكثر من  األقدام

 ).1(بلوحات إرشادیة لتسھیل الوصول إلیھا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34،35،ص ص 2006ب الحدیث ،ر الكتا)أحمد عبدهللا، العلي .المكتبة العامة في خدمة المجتمع .القاھرة : دا1
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II-3(:المساحة 

تعد المساحة التي تخصصھا المكتبة لوحداتھا خیر دلیل على أولویات ھذه المكتبة 
حیث بذلت محاوالت كثیرة للخروج بتصور عن المساحات في أزمة إلیواء ،

صیغة رأي عام بأنھ مقتنیات المكتبات والعاملین بھذا فقد اقترحا "ویلر و جذنز "
یمكن االستفادة منھا في تحدید المساحة المناسبة للمكتبة العامة اعتمادا على معرفة 
عدد المستفیدین وبتطبیق ھذه استنتجا أن المتر المربع یستوعب مائة و عشرة 

متر مربع تشمل خدمة االعارة والخدمات  3.72مجلدات والقارئ یحتاج إلى

 .ع یكون للحركة وإن المتر المرب ،االخرى 

ألي مبنى دور كبیر في إقبال الناس على ارتیاد و قضاء وقت  البیئة الداخلیة : -
لذا فأن ثراء المكتبة بموارد المعلومات وكفاءة العاملین فیھا ال یغنیان  ،طویل بھا

 عن توفیر بیئة جیدة تجعل ھذه المكتبة مكانا مریحا للمرتدین .

كتبة  و من أھم ي تشكل في فعالیة البیئة الداخلیة للموھنالك عددا من المكونات الت
 ھذه المكونات :

 *اإلضاءة بنوعیھا الطبیعیة واالصطناعیة .

 *التھویة .

 *التدفئة .

 *التبرید .

 *الحد من الضوضاء .

 *االلوان االرشادیة .

فقد لوحظ عزوف القراء عن ارتیاد بعض المكتبات بسبب نقص عامل من     
وربما یكون اللون العوامل التي تعتبر بسیطة في أذھان الكثیر من عامة الناس .

كما أن  ،ھ أو فرشھ عامل طرد للمستفیدینالمستخدم في جدران المبنى أو أثاث
ومن  ،فین ورواد المكتبةالضوضاء والتلوث یؤثران ان تأثیرا سلبیا على الموظ

 شروط الموقع الجید:
 *البعد عن الطرق الرئیسیة والسریعة .

 ).1(*البعد عن المصانع والورش والمخازن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36)أحمد عبد هللا، العلي ، نفس الرجع ،ص1
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 لعامة إلى موقع المكتبة العامة .*إمكانیة وصول المرافق ا

 .*أن یكون الموقع خالي من الوثائق

 *السماح بدخول أكبر كمیة من الضوء الطبیعي والتھویة .

 )1(*أن یكون موقع للتشجیر ویسمح بمساحات خضراء محیطة من جمیع الجھات .
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III- : أنواع المكتبة العامة 

بما أن الحق لجمیع فئات المجتمع استخدام المكتبات العامة سواء اكانوا اطفال 

عن أعمارھم ومستویاتھم العلمیة و لعاداتھم أورجال أو نساء، و بغض النظر 

یمكن ووأماكن تواجدھم فإن ذاك یجب ان ینعكس على مجموعاتھا وطبیعة خدماتھا 

 :           واطنین من خالل للمكتبات العامة ان تصل إلى حقیقة إلى جمیع الم

III-1: المكتبات الفرعیة( 

و توفیر ایصال الخدمة إلى الرئیسي من انشاء المكتبات الفرعیة ھإن الغرض   

المستفیدین الذي یصعب علیھم الوصول إلى المكتبة العامة الرئیسیة المركزیة  

 لسبب أو ألخر ، باإلضافة إلى توفیر الوقت والجھد علیھم .

و یجب إقامة فروع كافیة للمكتبة الرئیسیة لتصل إلى أكبر عدد من المستفیدین    

ء المكتظة سكانیا وفي مباني خاصة وفقا لمواصفات وان تقام ھذه الفروع في االحیا

محددة تتفق مع أھداف المكتبة العامة و وظائفھا و خدماتھا ، ویمكن القول أن 

المكتبة الفرعیة ذات الموقع المناسب و المجموعات الجیدة و األثاث المناسب و التي 

أھمیتھا ویمتھا تفتح أبوابھا ساعات مناسبة ویعمل بھا موظفون مؤھلون تساوي في ق

 المكتبة العامة المركزیة او الرئیسیة .

مصادر المكتبة الفرعیة عادة من المكتبة الرئیسیة أو المركزیة مباشرة  تأتيو   

 ولضمان االختیار السلیم للمجموعات البد من اجراء دراسة سابقة للمجتمع المحلي 

 لكتب ومصادر المعلومات االخرى من للتعرف على حاجاتھ واھتماماتھ قبل ارسال ا

 ).1(المكتبة المركزیة إلى المكتبة الفرعیة ، ولكن یجب أن تتوفر للمكتبة الفرعیة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59،ص2010یع ،)أحمد ، نافع المدادحة .أنواع المكتبات .عمان :دار المسیرة للنشر و التوز1
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مجموعة من الكتب والمراجع والدوریات األساسیة بصفة عامة دائمة ، كما یجب أن 

تكون مجموعات المكتبة الفرعیة مرنة وغیر ثابتة من خالل تبادلھا بشكل دوري مع 

 المركز الرئیس ومع الفروع االخرى .

III-2:المكتبات المتنقلة( 

عبارة عن سیارة مصممة بشكل مناسب تضم مجموعة من الكتب والمواد  ھي

الثقافیة االخرى ، تنطلق من المكتبة العامة المركزیة إلى القرى و االریاف وفق 

برنامج زمني معین وقد ظھرت ھذه المكتبات مع بدایة القرن العشرین كمنتجة 

لف الخدمات إلیھ ومن لالھتمام للدول المتقدمة بالریف وسعیھا إلى ایصال مخت

 ضمنھا الخدمات المكتبیة .

وتھدف المكتبة المستقلة إلى تقدیم الخدمات المكتبیة المختلفة وخاصة اإلعارة    

للمناطق النائیة من أجل رفع المستوى الثقافي األھلي للریف ، كما تھدف إلى زیادة 

الوعي لدى األھالي بما یدور في العالم الخارجي من أحداث و تطورات ، وشغل 

ءة ، والمساھمة في حل بعض مشكالت الریف أوقات فراغھم بطریقة ایجابیة و بنا

 ة وغیر ذلك من األنشطة الثقافیة من خالل ما تقدمھ المكتبات من كتب موجھ

 یتطلب مشروع المكتبة المتنقلة ما یأتي :و

 مناسبة من حیث التصمیم والحجم والقوة والتجھیز. ةسیار -1

 )1(الكتب وتفریغھا  في عملیة تحمیل سائق للسیارة یشرف على أمورھا و یساعد -2

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60.ص.2009)سمیر ، سعد عوض .المكتبات المتنقلة .القاھرة : العربي للنشر و التوزیع ،1
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أمین للمكتبة او مشرف یقوم باختیار الكتب و ترتیبھا و االشراف على اإلعارة  -3

وغیرھا من االنظمة المكتبیة ،و یفترض أن یكون مدربا و واسع الثقافة وقادرا على 

 التعامل مع الجمھور .

مجموعة من المواد المكتبیة المتنوعة والمناسبة لمیول وحاجات أھل الریف على  -4

 . ألخران یتم تبدیل ھذه المواد من وقت 

لي بالمكتبة المتنقلة و عادة ما محطات للوقوف مناسبة معروفة یلتقي فیھا األھا -5

تكون مجموعات المكتبة المتنقلة من الكتب في الثقافة العامة والقصص المتنوعة 

المتوافرة في المكتبة العامة المركزیة وقد تضم الدوریات والمواد السمعیة 

 والبصریة ، ویتم تبدیل ھذه المجموعات من حین ألخر .

المتنقلة للقراء و الدارسین والباحثین من أھالي وعلى الرغم من أھمیة المكتبة     

القرى والریف و المناطق النائیة إال أنھا تواجھ العدید من المشكالت و ابرزھا :       

ارتفاع نسبة األمیة ، وضیق الطرق الریفیة ، وصعوبة التنسیق بین مواعید السیارة 

تتعرض لھا السیارة، وعدم و أوقات الفراغ لألھالي ، والمشكالت المیكانیكیة التي 

توفر المؤھلین للعمل في ھذه المكتبات ، باإلضافة إلى مشكلة فقدان الكتب وعدم 

 )1(إعادتھا.

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61سمیر ، سعد عوض . نفس المرجع .ص)1
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III-3 (:مكتبات األطفال  

یمكن لمكتبة االطفال ان تكون قسما أو جناحا بالمكتبة العامة ،على الرغم من أنھا  

األخیرة مستقلة عنھا كما ھو الحال في مكتبات ریاض األطفال  اآلونةبدأت فب 

والجمعیات والمؤسسات ذات العالقة بالطفولة وھي منازل األسر الغنیة والمثقفة 

ة النصف الثاني من ھذا القرن كنتیجة طبیعیة ،وقد انتشرت مكتبات األطفال مع بدای

 لسببین رئیسیین ھما : 

 غزارة أدب األطفال بمختلف أشكالھ و موضوعاتھ . -أ 

شعور المھتمین بحیاة الطفل بأھمیة الطفولة كمرحلة متمیزة في حیاة  -ب 

 الفرد. 

 وتھدف مكتبة الطفل إلى :  

أخرى مناسبة لمیول و رغبات توفیر الكتب المناسبة لألطفال وأیة مواد  -1

 األطفال .

 خلق جو مناسب للمطالعة والتسلیة والترفیھ والتثقیف لدى األطفال . -2

تعریف الطفل بمكتبتھ وكیفیة المحافظة علیھا وتشجیعھ على ارتیادھا  -3

 واالستفادة من كافة خدماتھا.

الجتماعیة المساھمة في تطویر قدرات و مھارات الطفل اللغویة والفنیة وا -4

 من خالل تقدیم خدمات مكتبیة تساھم في تحقیق الھدف.

التعاون مع المكتبات االخرى والمؤسسات ذات العالقة والمھتمة  -5

 )1(بالطفولة.

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61.62) أحمد ، نافع المدادحة ، نفس المرجع ،ص ص 1
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أما بالنسبة لخدمات مكتبات االطفال فباإلضافة إلى الخدمات األساسیة و التقلیدیة   

التي تشترك فیھا مع غیر المكتبات تنفرد بتقدیم مجموعة من الخدمات المتمیزة 

 لألطفال مثل :

 سرد و روایة القصص المختارة . -1

 عرض األفالم المختلفة . -2

سم و مشاھدة المسرحیات وخاصة معرض الموسیقى ، والر سماع األغاني و -3

 العرائس.

 .تنظیم المعرض والمسابقات لألطفال   -4

اتھا وھي :      لب مكتبة االطفال ثالثة امور اساسیة لتحقیق اھدافھا وتقدیم خدمتتط  

كالكتب العلمیة واالدبیة والقصص  لألطفالتوفر مواد مكتبیة جیدة ومناسبة  -1

واد السمعیة البصریة والمراجع االساسیة وغیرھا من المختلفة والروایات والم

                                                                                        المواد.

ارتیاد المكتبة واالستفادة منھا  علىتوافر الجو المناسب الذي یشجع االطفال  -2

  ومات واالجھزة المختلفة.                  كالقاعات الجمیلة واالثاث المناسب والرس

 البشري المؤھل والقادر على التعامل مع االطفال و فھم حاجاتھم توافر الكادر -3

 وخصائصھم النفسیة و لدیھ الرغبة االكیدة في العمل معھم ومساعدتھم .

ویمكن للباحثین االستفادة من ھذا النوع من المكتبات و بخاصة عند دراسة میول 

االطفال القرائیة ،و سلوكھم أثناء القراءة و تطور ادب األطفال في المنطقة و غیر 

 )1(ذلك من الموضوعات ذات العالقة بالطفل و ھدابھ ومكتباتھ .
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IÚ- المكتبة العامة: خصائص  

تكتسب المكتبة العامة صفة العمومیة من خصائص اربعة تمیزھا عن سائر      
 أنواع المكتبات :

فھي عامة ألنھا تفتح أبوابھا لجمیع القراء دون تمییز على اختالف أعمارھم  -1

درجات تعلیمھم و الوانھم وجنسھم وھي من ھذه الزاویة رمز حي لدیموقراطیة و
 ھو حق للجمیع .الفكر أذ 

وھي عامة ال نھا تضم كما من مواد نقل المعرفة البشریة في جمیع العلوم  -2

والمعارف من دیانات إلى علوم اجتماعیة الى علوم بحثة ...و غیر ذلك ،لیس كتبا 
 فقط إنما أیضا دوریات و مواد سمعیة بصریة و مصغرات فلمیة .

وھي عامة ألنھا تقدم ھذا كلھ بالمجان ودون أي مقابل ألنھا تتبع الدولة حق لكل  -3

 مواطن كسائر الخدمات ، وھي ال تترك القارئ یسعى إلیھا بل تسعى إلیھ أیضا .

وھي عامة ألنھا ال تجبر ال أحدا على ارتیادھا ولیس ثمة اكراه على الدخول  -4

بات المدرسیة أو مكتبات الكلیات أو المكتبات إلیھا على النحو الذي نصادفھ في المكت
 ).1(الجامعیة ، فارتیاد المكتبة العامة یخضع لرغبة الشخص في تثقیف نفسھ .
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Ú(: التنظیم اإلداري في المكتبات العامة  

یعتبر تنظیم المكتبات العمة و ادارتھا من العناصر األساسیة بالنسبة لھا ، اذا أن   
المناخ التنظیمي یعتبر عامال مھما و مؤثرا في سلوك العاملین و یتضمن ھذا المناخ 

عن الطریقة التي یتفاعل بھا الموظفون، ویجب السیاسات و االجراءات ، فضال 
أن تقدم المعلومات المفتوحة و البنیان االداري و الدعم على القیادة االداریة الفعالة 

العاطفي ،ھذا باإلضافة  إلى إتاحة الفرص للموظفین أو العاملین للمشاركة في اتخاذ 
 القرار واالھتمام بالتحدید و االبتكار.

Ú-1(يالتنظیم اإلدار: 

قة معینة أي كان عدد العاملین و امكاناتھم و قدراتھم ، فإنھ البد من اتباع طری
لتنظیم العمل ، و ربما ال یتطلب األمر الحدیث بتفصیل عن ھیئة من العاملین تتكون 

في االعتبار قلة عدد البدائل المحتملة لتوزیعھم  ضعین من أربعة أفراد أو أقل وا
ویختلف التنظیم اإلداري للمكتبة  ینھضوا بھا والوظائف المختلفة التي یمكن أن 

طبیعة مجموعاتھا و توزیع وحداتھا و عادة ما یعتمد التنظیم  العامة تبعا لحجمھا و
على خریطة ، و ھي بمثابة تمثیل بیاني للعالقات و االرتباطات الرسمیة داخل 
المكتبة الذي یصف خطوط انسیاب السلطة والمسؤولین و شروط المراقبة التي 

 توضع من أجل التنسیق .

الھرمي ، و یأتي تبات العامة ھو التنظیم أن التنظیم اإلداري الغالب في المك -   
نخبة أو مجلس اإلدارة الذي یقوم بدور استشاري أو بدور لعلى قمة البناء الھرمي 

رسم سیاسة المكتبة ویلي  مجلس اإلدارة مدیر المكتبة ، وھو المسؤول عن تنفیذ 
، وإدارة الخدمات أو األنشطة التي تتم بالمكتبة  ة یوم بیوم السیاسة و إدارة المكتب

 ھیئة العاملین معھ و المجموعات و التجھیزات .و

إلى سكریتاریة ، وعلى  باإلضافةنائب للمدیر ،  كو من الممكن أن یكون ھنا  
الرغم من تعدد طرق تنظیم البنیان االداري ، سواء وفقا للوظیفة أو وفقا لنوعیات 

الرئیسیة و المكتبات  (المكتبة  للمكانو وفقا للموضوع أو وفقا أوعیة المعلومات أ
 ).1(، إال أن الطریقة الشائعة ھي التنظیم حسب الوظیفة أي :  )الفرعیة
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المواد و االقتناء ، الفھرسة و التصنیف و خدمات المراجع والمعلومات اختیار 
واالعارة و ما إلى ذلك وعادة ما یكون ھناك رئیس لكل قسم ومن الممكن أن ینقسم 

 حسب ظروف المكتبة .الوحدات  من  كل قسم إلى عدد

كلما كانت المكتبة كبیرة استدعى األمر اضافة اقسام أو وحدات اخرى ، وقد و  
من المستفیدین ، مثل تكون االقسام المضافة ھي أقسام موضوعیة أو أقسام لفئات 

قسم لخدمات األطفال أو أقسام لفئات معینة من أوعیة المعلومات مثل قسم للمواد 
أكثر من واحدة من الطرق في البنیان  السمعیة البصریة  ، وھكذا من الممكن اتباع

التنظیمي نفسھ ،إال أن التقسیم وفقا للوظیفة مفید بصفة عامة كما رأینا ومن ناحیة 
أخرى قد یتطلب األمر انشاء مكتبات فرعیة ، ومن ثم یتطلب إدراجھا في الھیكل 

 ).1(.التنظیمي 
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 التنظیم اإلداري للمكتبة العامة :
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 مـجلس اإلدارة 

 مدیر المكتبة 

رئیس الخدمات 
 الفنیة 

رئیس المكتبة 
 المركزیة 

رئیس المكتبة 
الفرعیة أو الخدمات 

 المتوسطة 

العالقات  منسق
 العامة 

مدیر الشؤون 
 اإلداریة 

 التزوید

الفھرسة و 
 التصنیف 

 التجھیز 

 التجلید

 اإلعارة

 خدمات المراجع 

خدمات المواد 
 السمعیة البصریة 

قسم العلوم 
 والتكنولوجیا 

قسم اإلنسانیات و 
 الفنون 

 قسم األطفال 

 مكتبة فرعیة 

فرعیة  مكتبة  

 مكتبة فرعیة 

 مكتبة متنقلة 

 مكتب الحسابات  منسق الخدمات 

 شؤون األفراد 

 المباني 

نــاألم  
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Ú-2: العاملون ( 

یعتبر العنصر البشري من أھم العناصر الالزمة لتشغیل و ادارة المكتبة العامة   
وظائفھا على الوجھ السلیم یتطلب عددا  تأدیةإن نجاح المكتبة في تحقیق أھدافھا و و

كافیا من الموظفین المؤھلین والقادرین على العمل و یرتبط تحدید األعداد الالزمة 
 بالعمل في المكتبة العامة بعوامل ثالث : 

 مجموع السكان في بنیة المكتبة . -

 رد المكتبة .حجم اإلقبال على استعمال موا -

 مدى اتساع الخدمة المكتبیة التي تقدمھا المكتبة . -

و یعتبر العامل االول اساسا جیدا ، تمیل معظم المكتبات إلى االعتماد علیھ ، أما   
العامالن  االخران فھما یرفضان إجراء بعض التعدیل بطبیعتھا على أي معیار یبنى 

 قط .مجموع السكان فعلى أساس 

یر االتحاد الدولي لجمعیة ومؤسسات المكتبات إلى توفیر مكتبي واحد وتشیر معای 
نسمة ، كما تحدد نسبة الموظفین المؤھلین إلى غیر المؤھلین ب  2500مؤھل لكل 

من مجموعة  %40من مجموع أعداد الموظفین في الوحدات الحضاریة ، و 33%

لصغیرة ،و ترى الموظفین في الوحدات ذات المكتبات الفرعیة و نقاط الخدمة ا
 نسمة في مكتبات الدول النامیة . 3000المعاییر نفسھا تعیین موظف مؤھل لكل 

ومن الصعب تطبیق ھذه المعاییر في مكتبات الدول النامیة بصفة عامة و التي   
تتمیز في بعضھا بضخامة الكثافة السكانیة و ارتفاع نسبة األمیة و عدم وجود 

لى جلب الرواد إلى المكتبة مما دعى " ناھد بسیوني" األنشطة المناسبة التي تعمل ع
نسمة و أن یخصص مكتبي مؤھل  10.000إلى اقتراح موظف واحد مؤھل لكل 

 نسمة بالنسبة للوحدات اإلداریة الصغیرة . 5000لكل 

 العامة ینقسمون إلى فئتین أساسیتین :وعلى أي حال فإن العاملین بالمكتبات  

اصلین على مؤھل جامعي في تخصص المكتبات و ھم فئة المؤھلین :أي الح -أ
 )1(الذین یقومون باألعمال الفنیة و الخدمات األساسیة بالمكتبة ، وذلك تحت اشراف 
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 مدیر المكتبة ، الذي یجب أن تتوفر فیھ صفات القیادة و اإلدارة باإلضافة إلى 

 المؤھل الفني .

فئة الكتابیین أو المؤھلین : وأغلبھم یحملون مؤھالت متوسطة وھم الذین  -ب
 یقومون باألعمال المساعدة و السكریتاریة وما إلى ذلك .

ات مكتبیة لألطفال إلى تخصیص وتحتاج بعض المكتبات التي تھتم بتقدیم خدم    
أحد المؤھلین كمكتبي لألطفال ، إذ یذكر " مالك كولفین " أن مكتبي األطفال أھم من 
زمیلھ  في مكتبة الكبار ، حیث إنھ في األخیر یستطیع معظم القراء أن یخدموا 
أنفسھم بأنفسھم و أن یحسن التصرف في أغلب األوقات ، أما الصغار فھم بحاجة 

و ھناك من یضیف إلى ذلك یساعدھم و یجذبھم إلى المكتبة و یحبھم فیھا إلى من 
فئات أخرى من العاملین المؤھلین في المكتبات العامة ، مثل مكتبي المراھقین 

 والشباب ، أخصائي المعلومات المتخصص الموضوعي ، ومكتبي سیارة الكتب .

ھم مھنیا ، فإن المكتبي المؤھل و أذا انتقلنا إلى تأھیل المكتبیین و تدریبھم و تقدیر 
الحاصل على درجة اللیسانس في تخصص علم المكتبات و المعلومات ویمكن یعني 

للحاصلین على مؤھالت جامعیة في غیر التخصص أن یحصلوا على شھادة علم 
 المكتبات و المعلومات بعد دراسة لمدة عامین في قسم المكتبات والوثائق .

یعد كافیا للعمل بفعالیة في أداء المعاملة االن خاصة بعد  كما أن المؤھل وحده ال  
التطورات الحدیثة الخاصة بمجتمع المعلومات وما تتركھ من أثر على أنواع 

 المكتبات بما فیھا و یتطلب األمر إذا ضرورة التدریب و التعلیم المستمر للمكتبي .

دادا حسنا و البرامج ویمكن أن یتم ذلك عن طریق الدورات التدریبیة المعدة إع  
التنشیطیة من حین ألخر ، والتي تھدف إلى تحدیث المعلومات و االطالع على كل 

خبرة و مھارة  العمل مع الوسائل و االسالیب  جدید في مجال االھتمام واكتساب 
التكنولوجیة الحدیثة ، ومن الضروري أیضا التشجیع على المشاركة في الحلقات 

المكتبات العامة في الدول والندوات و ورش العمل ، وزیادة الرسمیة و المؤتمرات 
 ).1(المتقدمة .
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Ú-3( : تشریعات العمل 

یستند العمل و قیاس األداء و التقویم في المكتبات العامة إلى مجموعة من 
 التشریعات أھمھا : 

Ú-3-1( : معاییر المكتبات العامة 

المعاییر و ھي المقاییس التي یمكن بھا تقسیم أو قیاس خدمات المكتبات و برامجھا 
و توضع ھذه المعاییر بواسطة الجمعیات المھنیة أو الھیئات الحكومیة المعینة وھذه 

االجراءات أو المقاییس تعكس ما یمكن أن یطلق علیھ بالحد االدنى و الشيء المثالي 
  . أو نوعیة ییس كمیة النموذجیة و ھي قد تكون مقا

و عادة ما تھتم المعاییر بالجوانب الرقمیة و تتعلق بالمدخالت أي عدد العاملین    
وعدد الكتب ، عدد و حجم نقاط  الخدمة ، و یالحظ أن المعاییر الحدیثة تبدأ من 

 افتراض مؤدات .

خاصة إن تشكیالت المكتبة العامة یجب أن تقرر بنفسھا ما ھو مالئم لظروفھا ال
بتقدیم إطار أو منھجیة یمكن استخدامھا لحساب عدد و نسبة المدخالت المطلوبة 
لمخرجات معینة أو لمستوى معین من الخدمات ، و النتیجة ھي معاییر یصعب 
تطبیقھا في ظروف فردیة ، و لكنھا تلك التي تأخذ في االعتبار االختالفات المحلیة 

ر فیما یتعلق بالمعاییر و ما قدمتھ جمعیة و من أمثلة االتجاه الجدید في التفكی
عملیة التخطیط للمكتبات  1980المكتبات األمریكیة ، حیث أصدرت في عام 

مقاییس المخرجات للمكتبات العامة ، و كان الھدف  1982العامة، و أصدرت عام 

من المشروع ھو صیاغة معاییر مكتبیة تعتمد على الخدمات المكتبیة (المخرجات) 
مصادر أو المواد المكتبیة (المدخالت) ، بناء على استعراض أو مراجعة ولیس ال

 للغایات و االھداف .

في عام  IFLAو عموما فقد اصدر االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات  

الخطط االرشادیة للمكتبات العامة و ھي الشائعة االستخدام في نطاق  1986

 )1(المكتبات العامة .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن الخدمات العامة قد دفع إن االھتمام المتزاید بالمسؤولیة أو الحساب االداري     
الكثیر من المجالس المحلیة إلى أن تھتم بما یمكن أن یتوقعھ المستفید من المكتبة 
العامة الحدیثة ، و لعل ما سبق ذكره یبین االھتمام بوضع مواثیق أو معاییر یمكن 

 االسترشاد بھا في انشاء و تطویر الخدمات المكتبیة العامة .

Ú-3-2( العامة : قوانین المكتبة 

في مقالتھ المكتبات العامة أن كل والیة بأمریكا لھا قانون  یشیر ألیكس بوید""  
للمكتبة العامة یقدم االساس القانوني إلنشاء المكتبات العامة و حكمھا و إدارتھا  

صدر الكونغرس األمریكي قانون الخدمات المكتبیة و كان الھدف  1956وفي عام 

تم تنقیح  1964إلى المناطق الریفیة ، وفي عام الخدمات المكتبیة  لمد  منھ ترویج

تعدیل القانون لكي ینطبق على المكتبات العامة في المناطق الحضریة و الریفیة أو
على السواء و اصبح یعرف باسم قانون االنشاءات و الخدمات المكتبیة ، ویتكون 

لتعاون ما بین المكتبات ،خدمات عناوین : الخدمات، التشیید ، ا 6القانون االن من 

 القراء الكبار ،المواد باللغات االجنبیة ،برامج محو األمیة المكتبیة .

و یتضمن  1994وفي الدانمارك صدر قانون المكتبات العامة الدانیماركیة عام    

 ھذا القانون االقسام الرئیسیة التالیة :

v .أھداف المكتبات العامة و اختیار المواد 

v ت العامة المحلیة .المكتبا 

v . مكتبات المقاطعات 

v . المھام أو الواجبات الحكومیة االخرى داخل نطاق المكتبات العامة 

v . المنح الخاصة 

v . االمدادات الخاصة 

v .شروط التطبیق 

Ú-3-3( :لوائح المكتبات العامة 

وھي عادة ما  تعتبر لوائح المكتبة العامة أقل في المستوى التشریعي من القوانین ،
 )1(تشمل على مجموعة من المواد التي تنضم العمل بالمكتبات و تحدد الواجبات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Ú-3-4(  سیاساتھ :أدلة اجراءات العمل و  

تعتبر األدلة الخاصة بإجراءات العمل و سیاساتھ مھمة بالنسبة لكافة الوظائف 
المعلومات بالمكتبة ، وتحتاج كل مكتبة إلى سیاسات و إجراءات مقررة و العملیاتو

أو محددة بشكل رسمي للخدمات التي تنجزھا ، إال أن الخدمات ستكون غیر ثابتة 
الجدد سیعتمد بالدرجة االولى على المعلومات فضال عن أي تدریب للموظفین 

السنویة ، و یعتبر الدلیل االرشادي بمثابة أدارة مرجعیة للمكتبة التي تجیب عن 
األسئلة المتعلقة بمجلس االدارة والسیاسة االداریة و كیفیة تنفیذ وحدات المكتبة لھذه 

 السیاسة .

السیاسة و تفسیرھا أو أنھ وصف أما االجراء فھو شرح أو تحدید مفصل لكیفیة تنفیذ 
لكیفیة انجاز وظیفة ما ، وقد یكون من الصعب في بعض األحیان الفصل ما بین 
السیاسة و اإلجراءات و لھذا السبب تدمج كثیر من المكتبات بین االثنین في دلیل 
واحد وقد یكون للمكتبة دلیل واحد ، یغطي سیاسات و اجراءات كافة األنشطة بھا 

األمر إعداد أدلة مستقلة للوظائف و األقسام ، ومن ثم یوجد دلیل الختیار  وقد یتطلب
 الكتب یتضمن سیاسة االختیار و اجراءات الطلب و قد یكون ھناك دلیل لإلعارة .

وعموما فإن دلیل السیاسات و االجراءات الجید یجب أن یحتوي على العناصر   
 التالیة :

 و الخطط االرشادیة التي تستخدمھا المكتبات .یاسات اختیار المواد :المعاییر *س 

 *سیاسات الموظفین :حقوق األفراد وواجباتھم  .

 *سیاسات المواد: أنواع المواد التي تقبلھا المكتبة .

*امتیازات و التزامات العمالء: فترات االعارة ، متطلبات التسجیل ، الغرامات 
 والرسوم .

ور أو ھیئة العاملین لتقدیم شكاوي عن *الشكاوي: الخطوات التي یتبعھا الجمھ
 السیاسات أو خدمات االدارة أو المجلس.

 )1(*مجلس المكتبة : التنظیم الرسمي و اجراءات المجلس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90)حسن ، صالح غانم ، عمار ، عبد هللا الجالمنة . نفس المرجع .ص 1
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Ú-3-5( : التمویل و المیزانیة 

المیزانیة و ھي المبالغ المالیة الكلیة المتاحة للمكتبة ، بعد الموافقة على تقدیر  
االحتیاجات المتوقعة  بواسطة الجھات المعنیة ، وإذا كانت الخدمة المكتبیة العامة 

للیونیسكو،  ھي في األساس خدمة معاینة كما جاء في البیان الرسمي للمكتبة العامة
والذي یقرر أن الخدمات التي یجب أن تقدم على أساس المساواة في االتاحة للجمیع 
بصرف النظر عن السن أو الجنس أو الدین أو الجنسیة اذا كان األمر كذلك فإن 
المكتبات العامة تواجھ بالقطع صعوبات  فیما یتعلق بالتمویل ، وبصفة عامة فإن 

امة تأتي من القطاعین العام والخاص وقد یكون التمویل مصادر تمویل المكتبات الع
على مالیا و قد یكون عینیا ، وفي دولة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة یقوم التمویل 

المساھمات المحلیة المبنیة على الضرائب و غیرھا ، وأیضا التمویل الفیدیرالي 
 باإلضافة إلى مصادر القرن .

عن میزانیات المكتبة العامة في مجلة  1997ویشیر التقریر المنشور في عام  

 المكتبات إلى النسب التالیة لتوزیع مصادر  التمویل :

ü  (المحلي) 45.25التمویل البلدي%. 

ü  15.35التمویل اإلقلیمي%. 

ü  3.08التمویل نظیر دفع المكتبة%. 

ü  1.81المنح% .  

بالدرجة األول على السلطات المحلیة و من الواقع أن التمویل یعتمد 
الحكومیة، اال أن ھذا ال ینفي وجود مصادر أخرى مھمة للتمویل مثل المنح 
واالموال التي تتحصل علیھا المكتبة نظیر تقدیم خدمات معینة  أو الھدایا 

 التي تأتي بھا.
ویالحظ ضعف میزانیات المكتبات بصفة عامة و أنھ رغم اعتماداھا على -

ل الحكومي بالدرجة األولى ،اال أن ھناك مصادر أخرى تستفید منھا التموی
المكتبات ، مثل: المنح والمساعدات من الھیئات المحلیة أو من الھیئة األمنیة 

تحصل على مقابل مادي نظیر خدماتھا مثل :خدمة  بعض المكتباتأن كما 
 و البحث  التصویر و الدورات الخاصة بالحاسب االلي و االشتراكات السنویة

 )1(في شبكة االنترنیت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ÚI- :أھم االعتبارات التي یجب مراعاتھا في تأثیر المكتبة العامة 

یجب أن یكون كل جزء من المكتبة مغمورا بالضوء الطبیعي الكافي . االضاءة : -1

یجب أن یكون ترتیب األثاث بحیث یتیسر مع المراقبة.                 المراقبة : -2

مكتبات من المستحسن أن تتوفر البساطة في تأثیث المكتبات و السیما  التنسیق: -3

 الثمن في كل المكتبات  باھظةوات القرى و ال حاجة ألن تكون قطع األثاث و االد
األخرى ، فأھم ما تتطلبھ ھو أن تكون قاعتھا مزودة بأثاث مریح جذاب و أن یترتب 
       ترتیبا یراعي فیھ التوازن و الذوق الجمیل و جب أن یشعر القارئ باالرتیاح .

 30أقدام و االرتفاع  3أقدام و عرض  5یستحسن أن تكون من طول  المناضد: -4

.                 بوصة  26بوصة و في حالة مكتبات األطفال أال یزید االرتفاع عن 

یجب أن تكون مریحة و ظھورھا مستدیرة و قاعدتھا مجوفة قلیال و أال المقاعد:  -5

 بوصة . 16ل بوصة و األطفا 18یزید ارتفاع قاعدتھا من األرض 

إذا اختیرت طریقة البطاقات لعمل الفھارس فیمكن شراء    صنادیق الفھرسة : -6

            بوصة .  5إلى  3،أو من 6إلى  4أو صنع صنادیق جیدة تتسع بمقاییس 

و ھي عبارة عن جانبین من الخشب أو الحدید ترتكز على  حامالت المجالت : -7

 5أقدام و االرتفاع  4إلى3ض و یتراوح ما بین قاعدة توضع علیھا المجالت للعر

 أقدام .

* وفي وقتنا الحاضر نظرا لتطور التكنولوجیا و مواكبة  العصر فأصبح استخدام   
الحاسوب ضروري في المكتبات وفي معظم أعمالھا ، و تحرص المكتبات حالیا 

لمستفیدین على تواجد عدد كافي من الحواسیب بما یتناسب مع حجم المكتبة و عدد ا
منھا ، وذلك من أجل تسھیل عملیة الوصول إلى المكتبات أو إلى المعلومة ، و ھذا 
ما یسمى بالفھرسة المحوسبة حیث یتوجھ المستفید إلى جھاز الحاسوب بدال من 
الفھارس الیدویة و یضع اسم الكتاب أو المؤلف أو حتى اسم الموضوع ، و تظھر 

سماء الكتب و كافة المعلومات عنھا باإلضافة إلى جمیع النتائج المطابقة للبحث بأ
 )1(رقم التصنیف الذي یدل الباحث على الكتاب. 
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 خاتمة الفصل :

من المؤكد أن االھتمام الحسن بالمكتبات العامة یسھل تطویر المؤسسات الثقافیة      
ترقیتھا بصفة عامة و مرافق المعلومات بصفة خاصة ، و مع الصعوبات المادیة المالیة و
التي تعانیھا إلى أنھا ظلت محطة إقبال الجمھور الجزائري الذي یبقى مؤشر الفعالیة و

 الرضى عن خدماتھا .

كما أن المكتبات العامة تعتبر من القضایا األساسیة التي تلیھا معظم دول العام    
المتحضر عنایة خاصة و تنفق علیھا بسخاء ، حیث أنھا تشكل مرتكزا أساسیا للعمل 
الثقافي و مدخال ھاما لتوسیع دائرة الوعي و رفع كفاءة و مستوى الفرد و التي تؤثر 

اعیة و االقتصادیة ، كما تعتبر المكتبة العامة مؤسسة بشكل مباشر على التنمیة االجتم
شعبیة تربویة یحفظ فیھا تراث االنسان و ینظم بطریقة تھدف لنشر المعرفة لمستخدمیھا 
بكافة أعمارھم و مستویاتھم من خالل أوعیة المعلومات المختلفة دون قیود و ھي الجامعة 

 مستمر بجانب توفیر قدر من الرفاھیة . المفتوحة للقراء لخدمة أھداف التعلیم الذاتي ال
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 تمھیـــــــــــــــــــد:

تعد المكتبة العامة المؤسسة الوثائقیة االولى في المجتمع وھي تعمل على نشر 
وتطویر الثقافات وذلك من خالل تقدیم خدماتھا إلى فئات  ،الوعي وتنمیة الفكر 

 المجتمع العمریة والثقافیة .

واصبحت المكتبات العامة في وقتنا الحاضر من اھم ادوات المجتمع الحدیث واقلھا  
لتكالیف واثبتھا من حیث الفائدة فالمطبوعات تسجل االنتاج الفكري من حیث ا

والمكتبة تجمع وتنظم وتنشر االفكار والمعلومات التي تضمنھا ھذه المطبوعات ’
,ومنذ ان بدأت النظرة الى المكتبة العامة تتشكل باتجاھات العدالة االجتماعیة 

مجتمع بالتساوي وبدون مقابل اصبحت االفكار والمعلومات في متناول جمیع افراد ال
 بصرف النظر عن مھنة الفرد او عقیدتھ او طبقتھ االجتماعیة .
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 I) مفاھیم حول المكتبة العامة:

)تعریف المكتبة العامة :1- I 

جاء في مختلف ادبیات علم المكتبات تعاریف عدة للمكتبات العامة نذكر اھمھا فیما 
 یلي :

دیموقراطیة تقو بإنشائھا الدولة  ،شعبیة ،المكتبة العامة ھي مؤسسة ثقافیة  "-
السلطات المحلیة وتزویدھا بمختلف انواع مصادر المعلومات التي تعین على أو

كسب المعرفة والتثقیف الذاتي الحر و االحاطة بالمعلومات الجاریة المتعلقة 
ت وتقدیم ذلك كلھ للمواطنین دون بالمجتمع وما یجري في العالم من احداث وتطورا

لسن او النوع و اأو الدین والمعتقدات أمقابل بغض النظر عن الجنس او اللون 
 "1المستوى المھني .أو

وجاء تعریف المكتبة العامة في الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات     
دم خدمات مكتبیة والمعلومات على النحو التالي :" المكتبة العامة ھي اي مكتبة تق

عامة دون رسوم لجمیع المواطنین في حي معین او منطقة معینة وتساندھا 
الذي  مخصصات مالیة عامة او خاصة وھي توجھ خدماتھا ومجموعاتھا للمجتمع

 " 2تخدمھ في منطقة محددة 

وانطالقا من التعاریف السابقة یمكننا تحدید ان المكتبة العامة تقدم خدماتھا لجمیع    

ولجمیع المستویات وھي تقدم خدماتھا لجمیع االعمار ،ئات المجتمع دون تمییز ف

الثقافیة والتعلیمیة بالمجان بصفة عامة بصرف النظر عن مخصصاتھا المالیة 

 ومصادرھا سواء كانت عامة او خاصة .

والمكتبة العامة مدرسة مستمرة غیر رسمیة تسھم بتنمیتھا لمعارف وثقافة المواطن 

 اح الدیموقراطیة في التطبیق عن طریق التعلیم الجماھیري .على انج
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.   19ص،2008،الصفاء للنشر والتوزیع .عمان : دار تاإدارة المكتبات :االسس والعملیربحي مصطفى .، )علیان 1

-3مج–علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات  الموسوعة العربیة لمصطلحات . ، الشاميحسب هللا  السید احمد محمد)2

 .18.ص2001القاھرة :المكتبة االكادیمیة ,
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I-2: بیان الیونیسكو للمكتبات العامة ( 

بیان لھا عن المكتبات العامة وراجعتھ في  1949و في عام اصدرت الیونیسك    

وقد كان بالتشارك مع  1994ثم اصدرت طبعتھ االخیرة في عام ، 1973عام 

 وفیما یلي نص البیان كامال :،االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات 

ولن یمكن تحقیقھا ،" ان حریة المجتمع واالفراد وازدھارھم ونموھم قیم انسانیة    
الدیموقراطیة واداء  اال عن طریق قدرة المواطنین المستنیرین على ممارسة حقوقھم

دور فعال في المجتمع والمشاركة البناءة وتنمیة الدیموقراطیة مرھونتان بتوافر 
 )1("تربیة سلیمة و باالنتفاع الحر والالمحدود بالمعرفة والفكر والثقافة والمعلومات .

والمكتبة العامة باعتبارھا المدخل المحلي إلى المعرفة ھي شرط اساسي      
 لألفرادعلم مدى الحیاة واالستقالل في اتخاذ القرار وتنمیة الثقافة الكتساب ال

 والجماعات .

وفي ھذا البیان تعلن الیونیسكو ایمانھا بالمكتبة العامة كقوة حیة للتربیة والثقافة      
واالعالم و عامل اساسي في تعزیز السالم والرفاه الروحي من خالل عقول البشر 

لیونیسكو تشجع الحكومات الوطنیة والمحلیة على دعم رجاال ونساء ولذا فان ا
 ).2(المكتبات العامة وااللتزام بتنمیتھا تنمیة فعالة 
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 .10.ص2005،ان فلسطین : مؤسسة عبد الرحمان القط. دلیل المكتبة العامة ومكتبة االطفالمحمود .  ،)إیتم 1

 ) المكتبة العامة =Bibliothèque  Publique2[على الخط المباشر .] 10:30على الساعة  02/03/2016الزیارة یوم 

http://fr.wikipidia.org. 
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I-3: لمحة تاریخیة حول المكتبات العامة في الجزائر ( 

إن ظھور المكتبات العامة في صورتھا الحالیة ھو امتداد لصورتھا االولى      
مرت بعدة ،والمكتبات العامة الجزائریة كغیرھا من المكتبات في باقي دول العالم 

,وقد قسمت الى  1830مراحل حیث كانت بدایاتھا في العھد العثماني منذ سنة 

والمكتبات ،مفتوحة لعامة الشعب  نوعین مكتبات العلماء واالثریاء وھي لیست 
ثم تلتھ الفترة االستعماریة حتى  ،السلطانیة او االمیریة وكانت مفتوحة لعامة الناس

حیث كانت فرنسا المستعمرة ترى في إنشاء المكتبة العامة ضرورة الن  1962سنة 

لتعلیم الفئات الفرنسیة كانت قلیلة في الجزائر والمكتبات كانت االداة الوحیدة لنشر ا
وتطویر وتوطید الفكر الفرنسي في السكان مما ادى الى ظھور نوعین من المكتبات 

 . باألھالياألولى خاصة باألوربیین والثانیة خاصة 

وبعد االستقالل مھدت الجزائر الى تطویر المكتبات حیث تجلى ذلك في المجھودات 
واعداد المكتبات  مبذولة من طرف وزارة الثقافة حیث عملت على تجھیز وتقنینال

العامة باعتبارھا الوصي القانوني علیھا والھیئة المركزیة الوحیدة التي لھا صالحیة 
العمل في مجال المكتبات والمطالعة العمومیة كما تسھر على حسن سیر 

  ).1(المكتبات
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االطار القانوني والتنظیمي للمكتبات العامة في الجزائر :دراسة وصفیة تحلیلیة لمكتبات الشرق  قموح .)نجیة ، 1

 . 80.ص1997الجزائري .رسالة ماجستیر علم المكتبات :جامعة قسنطینة ,
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II- : مباني المكتبة العامة 

تي ینبغي فمن اھداف المكتبة العامة وال،ھنالك أھداف عامة للمكتبات بجمیع انواعھا 
حضاریة ،ان تكون واضحة في اذھان المشرفین على البناء كونھا مؤسسة ثقافیة 

وعلمیة وكونھا جامعة للشعب بعد ان كانت متحفا في الماضي للكتب فھي ترشد 
ل ما تقدمھ من مصادر فترفع مستواھم الثقافي من خال،القراء من مختلف الفئات 

 ب :مبنى المكتبة أو یتمیز یجب ان یتسم   معلوماتیة .و

II-1:المرونة(  

والتي تعني القدرة على التوسع نظرا للزیادة المتوقعة في مجموعات المكتبة 
 والخدمات وما یصاحبھا ذلك من زیادة في اعداد المستفیدین في المستقبل .

ویقصد بالمرونة معماریا ان یكون التصمیم المعماري مرنا في توسعھ التغیر 
اغلب أبنیة المكتبات العامة ال تتمتع بھذه الصفتین. ولذا عمل حیث ان  ،الداخلي 

أمناء المكتبات دورا ھاما للنھوض في تحدیث وتوسعة مكتباتھم لتصبح مكتبات 
حدیثة و فعالة تعمل على خدمة سكان المنطقة المحلیة خصوصا والمجتمع المحلي 

  عموما.

II-2:الموقع( 

وعلیھ یتوقف قدر كبیر من  ،یلعب موقع المكتبة دورا حیویا في تحقیق وظائفھا 
المجال مثل  اولذلك البد من مراعاة عدد من األمور الھامة في ھذ،لمكتبة  ل ھا نجاح

كونھا تقع قریبة من مسكن الرواد كما البد من مراعاة إمكانیة سھولة الوصول إلیھا  
والبد أن تكون قریبة من المساحات الخضراء او الحدائق ألن معظم المكتبات العامة 

 . االطالعتكون بالقرب منھا من أجل جذب راحة النفس والقدرة على 

فلكل منطقة من  ،العامة فإنھا تقع في المراكز لبعض المكتبات أما بالنسبة    
المناطق یجب أن تخصص لھا مكتبة  بشرط أن تكون قریبة  من مركز الخدمات 

كما یسھل الوصول إلیھا لكل نت الكبار واألطفال وجمیع شرائح  ،في المنطقة 
المجتمع بحیث یجب أن تكون المسافة ال تزید عن خمس عشر دقیقة  سیرا على 

كما یجب تدعیم االتجاھات المؤدیة إلى المكتبة كلم.1.5وال تتجاوز أكثر من  األقدام

 ).1(بلوحات إرشادیة لتسھیل الوصول إلیھا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34،35،ص ص 2006ب الحدیث ،ر الكتا)أحمد عبدهللا، العلي .المكتبة العامة في خدمة المجتمع .القاھرة : دا1
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II-3(:المساحة 

تعد المساحة التي تخصصھا المكتبة لوحداتھا خیر دلیل على أولویات ھذه المكتبة 
حیث بذلت محاوالت كثیرة للخروج بتصور عن المساحات في أزمة إلیواء ،

صیغة رأي عام بأنھ مقتنیات المكتبات والعاملین بھذا فقد اقترحا "ویلر و جذنز "
یمكن االستفادة منھا في تحدید المساحة المناسبة للمكتبة العامة اعتمادا على معرفة 
عدد المستفیدین وبتطبیق ھذه استنتجا أن المتر المربع یستوعب مائة و عشرة 

متر مربع تشمل خدمة االعارة والخدمات  3.72مجلدات والقارئ یحتاج إلى

 .ع یكون للحركة وإن المتر المرب ،االخرى 

ألي مبنى دور كبیر في إقبال الناس على ارتیاد و قضاء وقت  البیئة الداخلیة : -
لذا فأن ثراء المكتبة بموارد المعلومات وكفاءة العاملین فیھا ال یغنیان  ،طویل بھا

 عن توفیر بیئة جیدة تجعل ھذه المكتبة مكانا مریحا للمرتدین .

كتبة  و من أھم ي تشكل في فعالیة البیئة الداخلیة للموھنالك عددا من المكونات الت
 ھذه المكونات :

 *اإلضاءة بنوعیھا الطبیعیة واالصطناعیة .

 *التھویة .

 *التدفئة .

 *التبرید .

 *الحد من الضوضاء .

 *االلوان االرشادیة .

فقد لوحظ عزوف القراء عن ارتیاد بعض المكتبات بسبب نقص عامل من     
وربما یكون اللون العوامل التي تعتبر بسیطة في أذھان الكثیر من عامة الناس .

كما أن  ،ھ أو فرشھ عامل طرد للمستفیدینالمستخدم في جدران المبنى أو أثاث
ومن  ،فین ورواد المكتبةالضوضاء والتلوث یؤثران ان تأثیرا سلبیا على الموظ

 شروط الموقع الجید:
 *البعد عن الطرق الرئیسیة والسریعة .

 ).1(*البعد عن المصانع والورش والمخازن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36)أحمد عبد هللا، العلي ، نفس الرجع ،ص1
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 لعامة إلى موقع المكتبة العامة .*إمكانیة وصول المرافق ا

 .*أن یكون الموقع خالي من الوثائق

 *السماح بدخول أكبر كمیة من الضوء الطبیعي والتھویة .

 )1(*أن یكون موقع للتشجیر ویسمح بمساحات خضراء محیطة من جمیع الجھات .
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 . 37)أحمد عبد هللا ، العلي ، نفس الرجع ،ص 1
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III- : أنواع المكتبة العامة 

بما أن الحق لجمیع فئات المجتمع استخدام المكتبات العامة سواء اكانوا اطفال 

عن أعمارھم ومستویاتھم العلمیة و لعاداتھم أورجال أو نساء، و بغض النظر 

یمكن ووأماكن تواجدھم فإن ذاك یجب ان ینعكس على مجموعاتھا وطبیعة خدماتھا 

 :           واطنین من خالل للمكتبات العامة ان تصل إلى حقیقة إلى جمیع الم

III-1: المكتبات الفرعیة( 

و توفیر ایصال الخدمة إلى الرئیسي من انشاء المكتبات الفرعیة ھإن الغرض   

المستفیدین الذي یصعب علیھم الوصول إلى المكتبة العامة الرئیسیة المركزیة  

 لسبب أو ألخر ، باإلضافة إلى توفیر الوقت والجھد علیھم .

و یجب إقامة فروع كافیة للمكتبة الرئیسیة لتصل إلى أكبر عدد من المستفیدین    

ء المكتظة سكانیا وفي مباني خاصة وفقا لمواصفات وان تقام ھذه الفروع في االحیا

محددة تتفق مع أھداف المكتبة العامة و وظائفھا و خدماتھا ، ویمكن القول أن 

المكتبة الفرعیة ذات الموقع المناسب و المجموعات الجیدة و األثاث المناسب و التي 

أھمیتھا ویمتھا تفتح أبوابھا ساعات مناسبة ویعمل بھا موظفون مؤھلون تساوي في ق

 المكتبة العامة المركزیة او الرئیسیة .

مصادر المكتبة الفرعیة عادة من المكتبة الرئیسیة أو المركزیة مباشرة  تأتيو   

 ولضمان االختیار السلیم للمجموعات البد من اجراء دراسة سابقة للمجتمع المحلي 

 لكتب ومصادر المعلومات االخرى من للتعرف على حاجاتھ واھتماماتھ قبل ارسال ا

 ).1(المكتبة المركزیة إلى المكتبة الفرعیة ، ولكن یجب أن تتوفر للمكتبة الفرعیة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59،ص2010یع ،)أحمد ، نافع المدادحة .أنواع المكتبات .عمان :دار المسیرة للنشر و التوز1
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مجموعة من الكتب والمراجع والدوریات األساسیة بصفة عامة دائمة ، كما یجب أن 

تكون مجموعات المكتبة الفرعیة مرنة وغیر ثابتة من خالل تبادلھا بشكل دوري مع 

 المركز الرئیس ومع الفروع االخرى .

III-2:المكتبات المتنقلة( 

عبارة عن سیارة مصممة بشكل مناسب تضم مجموعة من الكتب والمواد  ھي

الثقافیة االخرى ، تنطلق من المكتبة العامة المركزیة إلى القرى و االریاف وفق 

برنامج زمني معین وقد ظھرت ھذه المكتبات مع بدایة القرن العشرین كمنتجة 

لف الخدمات إلیھ ومن لالھتمام للدول المتقدمة بالریف وسعیھا إلى ایصال مخت

 ضمنھا الخدمات المكتبیة .

وتھدف المكتبة المستقلة إلى تقدیم الخدمات المكتبیة المختلفة وخاصة اإلعارة    

للمناطق النائیة من أجل رفع المستوى الثقافي األھلي للریف ، كما تھدف إلى زیادة 

الوعي لدى األھالي بما یدور في العالم الخارجي من أحداث و تطورات ، وشغل 

ءة ، والمساھمة في حل بعض مشكالت الریف أوقات فراغھم بطریقة ایجابیة و بنا

 ة وغیر ذلك من األنشطة الثقافیة من خالل ما تقدمھ المكتبات من كتب موجھ

 یتطلب مشروع المكتبة المتنقلة ما یأتي :و

 مناسبة من حیث التصمیم والحجم والقوة والتجھیز. ةسیار -1

 )1(الكتب وتفریغھا  في عملیة تحمیل سائق للسیارة یشرف على أمورھا و یساعد -2
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 .60.ص.2009)سمیر ، سعد عوض .المكتبات المتنقلة .القاھرة : العربي للنشر و التوزیع ،1
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أمین للمكتبة او مشرف یقوم باختیار الكتب و ترتیبھا و االشراف على اإلعارة  -3

وغیرھا من االنظمة المكتبیة ،و یفترض أن یكون مدربا و واسع الثقافة وقادرا على 

 التعامل مع الجمھور .

مجموعة من المواد المكتبیة المتنوعة والمناسبة لمیول وحاجات أھل الریف على  -4

 . ألخران یتم تبدیل ھذه المواد من وقت 

لي بالمكتبة المتنقلة و عادة ما محطات للوقوف مناسبة معروفة یلتقي فیھا األھا -5

تكون مجموعات المكتبة المتنقلة من الكتب في الثقافة العامة والقصص المتنوعة 

المتوافرة في المكتبة العامة المركزیة وقد تضم الدوریات والمواد السمعیة 

 والبصریة ، ویتم تبدیل ھذه المجموعات من حین ألخر .

المتنقلة للقراء و الدارسین والباحثین من أھالي وعلى الرغم من أھمیة المكتبة     

القرى والریف و المناطق النائیة إال أنھا تواجھ العدید من المشكالت و ابرزھا :       

ارتفاع نسبة األمیة ، وضیق الطرق الریفیة ، وصعوبة التنسیق بین مواعید السیارة 

تتعرض لھا السیارة، وعدم و أوقات الفراغ لألھالي ، والمشكالت المیكانیكیة التي 

توفر المؤھلین للعمل في ھذه المكتبات ، باإلضافة إلى مشكلة فقدان الكتب وعدم 

 )1(إعادتھا.
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III-3 (:مكتبات األطفال  

یمكن لمكتبة االطفال ان تكون قسما أو جناحا بالمكتبة العامة ،على الرغم من أنھا  

األخیرة مستقلة عنھا كما ھو الحال في مكتبات ریاض األطفال  اآلونةبدأت فب 

والجمعیات والمؤسسات ذات العالقة بالطفولة وھي منازل األسر الغنیة والمثقفة 

ة النصف الثاني من ھذا القرن كنتیجة طبیعیة ،وقد انتشرت مكتبات األطفال مع بدای

 لسببین رئیسیین ھما : 

 غزارة أدب األطفال بمختلف أشكالھ و موضوعاتھ . -أ 

شعور المھتمین بحیاة الطفل بأھمیة الطفولة كمرحلة متمیزة في حیاة  -ب 

 الفرد. 

 وتھدف مكتبة الطفل إلى :  

أخرى مناسبة لمیول و رغبات توفیر الكتب المناسبة لألطفال وأیة مواد  -1

 األطفال .

 خلق جو مناسب للمطالعة والتسلیة والترفیھ والتثقیف لدى األطفال . -2

تعریف الطفل بمكتبتھ وكیفیة المحافظة علیھا وتشجیعھ على ارتیادھا  -3

 واالستفادة من كافة خدماتھا.

الجتماعیة المساھمة في تطویر قدرات و مھارات الطفل اللغویة والفنیة وا -4

 من خالل تقدیم خدمات مكتبیة تساھم في تحقیق الھدف.

التعاون مع المكتبات االخرى والمؤسسات ذات العالقة والمھتمة  -5

 )1(بالطفولة.
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أما بالنسبة لخدمات مكتبات االطفال فباإلضافة إلى الخدمات األساسیة و التقلیدیة   

التي تشترك فیھا مع غیر المكتبات تنفرد بتقدیم مجموعة من الخدمات المتمیزة 

 لألطفال مثل :

 سرد و روایة القصص المختارة . -1

 عرض األفالم المختلفة . -2

سم و مشاھدة المسرحیات وخاصة معرض الموسیقى ، والر سماع األغاني و -3

 العرائس.

 .تنظیم المعرض والمسابقات لألطفال   -4

اتھا وھي :      لب مكتبة االطفال ثالثة امور اساسیة لتحقیق اھدافھا وتقدیم خدمتتط  

كالكتب العلمیة واالدبیة والقصص  لألطفالتوفر مواد مكتبیة جیدة ومناسبة  -1

واد السمعیة البصریة والمراجع االساسیة وغیرھا من المختلفة والروایات والم

                                                                                        المواد.

ارتیاد المكتبة واالستفادة منھا  علىتوافر الجو المناسب الذي یشجع االطفال  -2

  ومات واالجھزة المختلفة.                  كالقاعات الجمیلة واالثاث المناسب والرس

 البشري المؤھل والقادر على التعامل مع االطفال و فھم حاجاتھم توافر الكادر -3

 وخصائصھم النفسیة و لدیھ الرغبة االكیدة في العمل معھم ومساعدتھم .

ویمكن للباحثین االستفادة من ھذا النوع من المكتبات و بخاصة عند دراسة میول 

االطفال القرائیة ،و سلوكھم أثناء القراءة و تطور ادب األطفال في المنطقة و غیر 

 )1(ذلك من الموضوعات ذات العالقة بالطفل و ھدابھ ومكتباتھ .
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IÚ- المكتبة العامة: خصائص  

تكتسب المكتبة العامة صفة العمومیة من خصائص اربعة تمیزھا عن سائر      
 أنواع المكتبات :

فھي عامة ألنھا تفتح أبوابھا لجمیع القراء دون تمییز على اختالف أعمارھم  -1

درجات تعلیمھم و الوانھم وجنسھم وھي من ھذه الزاویة رمز حي لدیموقراطیة و
 ھو حق للجمیع .الفكر أذ 

وھي عامة ال نھا تضم كما من مواد نقل المعرفة البشریة في جمیع العلوم  -2

والمعارف من دیانات إلى علوم اجتماعیة الى علوم بحثة ...و غیر ذلك ،لیس كتبا 
 فقط إنما أیضا دوریات و مواد سمعیة بصریة و مصغرات فلمیة .

وھي عامة ألنھا تقدم ھذا كلھ بالمجان ودون أي مقابل ألنھا تتبع الدولة حق لكل  -3

 مواطن كسائر الخدمات ، وھي ال تترك القارئ یسعى إلیھا بل تسعى إلیھ أیضا .

وھي عامة ألنھا ال تجبر ال أحدا على ارتیادھا ولیس ثمة اكراه على الدخول  -4

بات المدرسیة أو مكتبات الكلیات أو المكتبات إلیھا على النحو الذي نصادفھ في المكت
 ).1(الجامعیة ، فارتیاد المكتبة العامة یخضع لرغبة الشخص في تثقیف نفسھ .
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Ú(: التنظیم اإلداري في المكتبات العامة  

یعتبر تنظیم المكتبات العمة و ادارتھا من العناصر األساسیة بالنسبة لھا ، اذا أن   
المناخ التنظیمي یعتبر عامال مھما و مؤثرا في سلوك العاملین و یتضمن ھذا المناخ 

عن الطریقة التي یتفاعل بھا الموظفون، ویجب السیاسات و االجراءات ، فضال 
أن تقدم المعلومات المفتوحة و البنیان االداري و الدعم على القیادة االداریة الفعالة 

العاطفي ،ھذا باإلضافة  إلى إتاحة الفرص للموظفین أو العاملین للمشاركة في اتخاذ 
 القرار واالھتمام بالتحدید و االبتكار.

Ú-1(يالتنظیم اإلدار: 

قة معینة أي كان عدد العاملین و امكاناتھم و قدراتھم ، فإنھ البد من اتباع طری
لتنظیم العمل ، و ربما ال یتطلب األمر الحدیث بتفصیل عن ھیئة من العاملین تتكون 

في االعتبار قلة عدد البدائل المحتملة لتوزیعھم  ضعین من أربعة أفراد أو أقل وا
ویختلف التنظیم اإلداري للمكتبة  ینھضوا بھا والوظائف المختلفة التي یمكن أن 

طبیعة مجموعاتھا و توزیع وحداتھا و عادة ما یعتمد التنظیم  العامة تبعا لحجمھا و
على خریطة ، و ھي بمثابة تمثیل بیاني للعالقات و االرتباطات الرسمیة داخل 
المكتبة الذي یصف خطوط انسیاب السلطة والمسؤولین و شروط المراقبة التي 

 توضع من أجل التنسیق .

الھرمي ، و یأتي تبات العامة ھو التنظیم أن التنظیم اإلداري الغالب في المك -   
نخبة أو مجلس اإلدارة الذي یقوم بدور استشاري أو بدور لعلى قمة البناء الھرمي 

رسم سیاسة المكتبة ویلي  مجلس اإلدارة مدیر المكتبة ، وھو المسؤول عن تنفیذ 
، وإدارة الخدمات أو األنشطة التي تتم بالمكتبة  ة یوم بیوم السیاسة و إدارة المكتب

 ھیئة العاملین معھ و المجموعات و التجھیزات .و

إلى سكریتاریة ، وعلى  باإلضافةنائب للمدیر ،  كو من الممكن أن یكون ھنا  
الرغم من تعدد طرق تنظیم البنیان االداري ، سواء وفقا للوظیفة أو وفقا لنوعیات 

الرئیسیة و المكتبات  (المكتبة  للمكانو وفقا للموضوع أو وفقا أوعیة المعلومات أ
 ).1(، إال أن الطریقة الشائعة ھي التنظیم حسب الوظیفة أي :  )الفرعیة
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المواد و االقتناء ، الفھرسة و التصنیف و خدمات المراجع والمعلومات اختیار 
واالعارة و ما إلى ذلك وعادة ما یكون ھناك رئیس لكل قسم ومن الممكن أن ینقسم 

 حسب ظروف المكتبة .الوحدات  من  كل قسم إلى عدد

كلما كانت المكتبة كبیرة استدعى األمر اضافة اقسام أو وحدات اخرى ، وقد و  
من المستفیدین ، مثل تكون االقسام المضافة ھي أقسام موضوعیة أو أقسام لفئات 

قسم لخدمات األطفال أو أقسام لفئات معینة من أوعیة المعلومات مثل قسم للمواد 
أكثر من واحدة من الطرق في البنیان  السمعیة البصریة  ، وھكذا من الممكن اتباع

التنظیمي نفسھ ،إال أن التقسیم وفقا للوظیفة مفید بصفة عامة كما رأینا ومن ناحیة 
أخرى قد یتطلب األمر انشاء مكتبات فرعیة ، ومن ثم یتطلب إدراجھا في الھیكل 

 ).1(.التنظیمي 
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 التنظیم اإلداري للمكتبة العامة :
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 مـجلس اإلدارة 

 مدیر المكتبة 

رئیس الخدمات 
 الفنیة 

رئیس المكتبة 
 المركزیة 

رئیس المكتبة 
الفرعیة أو الخدمات 

 المتوسطة 

العالقات  منسق
 العامة 

مدیر الشؤون 
 اإلداریة 

 التزوید

الفھرسة و 
 التصنیف 

 التجھیز 

 التجلید

 اإلعارة

 خدمات المراجع 

خدمات المواد 
 السمعیة البصریة 

قسم العلوم 
 والتكنولوجیا 

قسم اإلنسانیات و 
 الفنون 

 قسم األطفال 

 مكتبة فرعیة 

فرعیة  مكتبة  

 مكتبة فرعیة 

 مكتبة متنقلة 

 مكتب الحسابات  منسق الخدمات 

 شؤون األفراد 

 المباني 

نــاألم  
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Ú-2: العاملون ( 

یعتبر العنصر البشري من أھم العناصر الالزمة لتشغیل و ادارة المكتبة العامة   
وظائفھا على الوجھ السلیم یتطلب عددا  تأدیةإن نجاح المكتبة في تحقیق أھدافھا و و

كافیا من الموظفین المؤھلین والقادرین على العمل و یرتبط تحدید األعداد الالزمة 
 بالعمل في المكتبة العامة بعوامل ثالث : 

 مجموع السكان في بنیة المكتبة . -

 رد المكتبة .حجم اإلقبال على استعمال موا -

 مدى اتساع الخدمة المكتبیة التي تقدمھا المكتبة . -

و یعتبر العامل االول اساسا جیدا ، تمیل معظم المكتبات إلى االعتماد علیھ ، أما   
العامالن  االخران فھما یرفضان إجراء بعض التعدیل بطبیعتھا على أي معیار یبنى 

 قط .مجموع السكان فعلى أساس 

یر االتحاد الدولي لجمعیة ومؤسسات المكتبات إلى توفیر مكتبي واحد وتشیر معای 
نسمة ، كما تحدد نسبة الموظفین المؤھلین إلى غیر المؤھلین ب  2500مؤھل لكل 

من مجموعة  %40من مجموع أعداد الموظفین في الوحدات الحضاریة ، و 33%

لصغیرة ،و ترى الموظفین في الوحدات ذات المكتبات الفرعیة و نقاط الخدمة ا
 نسمة في مكتبات الدول النامیة . 3000المعاییر نفسھا تعیین موظف مؤھل لكل 

ومن الصعب تطبیق ھذه المعاییر في مكتبات الدول النامیة بصفة عامة و التي   
تتمیز في بعضھا بضخامة الكثافة السكانیة و ارتفاع نسبة األمیة و عدم وجود 

لى جلب الرواد إلى المكتبة مما دعى " ناھد بسیوني" األنشطة المناسبة التي تعمل ع
نسمة و أن یخصص مكتبي مؤھل  10.000إلى اقتراح موظف واحد مؤھل لكل 

 نسمة بالنسبة للوحدات اإلداریة الصغیرة . 5000لكل 

 العامة ینقسمون إلى فئتین أساسیتین :وعلى أي حال فإن العاملین بالمكتبات  

اصلین على مؤھل جامعي في تخصص المكتبات و ھم فئة المؤھلین :أي الح -أ
 )1(الذین یقومون باألعمال الفنیة و الخدمات األساسیة بالمكتبة ، وذلك تحت اشراف 
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 مدیر المكتبة ، الذي یجب أن تتوفر فیھ صفات القیادة و اإلدارة باإلضافة إلى 

 المؤھل الفني .

فئة الكتابیین أو المؤھلین : وأغلبھم یحملون مؤھالت متوسطة وھم الذین  -ب
 یقومون باألعمال المساعدة و السكریتاریة وما إلى ذلك .

ات مكتبیة لألطفال إلى تخصیص وتحتاج بعض المكتبات التي تھتم بتقدیم خدم    
أحد المؤھلین كمكتبي لألطفال ، إذ یذكر " مالك كولفین " أن مكتبي األطفال أھم من 
زمیلھ  في مكتبة الكبار ، حیث إنھ في األخیر یستطیع معظم القراء أن یخدموا 
أنفسھم بأنفسھم و أن یحسن التصرف في أغلب األوقات ، أما الصغار فھم بحاجة 

و ھناك من یضیف إلى ذلك یساعدھم و یجذبھم إلى المكتبة و یحبھم فیھا إلى من 
فئات أخرى من العاملین المؤھلین في المكتبات العامة ، مثل مكتبي المراھقین 

 والشباب ، أخصائي المعلومات المتخصص الموضوعي ، ومكتبي سیارة الكتب .

ھم مھنیا ، فإن المكتبي المؤھل و أذا انتقلنا إلى تأھیل المكتبیین و تدریبھم و تقدیر 
الحاصل على درجة اللیسانس في تخصص علم المكتبات و المعلومات ویمكن یعني 

للحاصلین على مؤھالت جامعیة في غیر التخصص أن یحصلوا على شھادة علم 
 المكتبات و المعلومات بعد دراسة لمدة عامین في قسم المكتبات والوثائق .

یعد كافیا للعمل بفعالیة في أداء المعاملة االن خاصة بعد  كما أن المؤھل وحده ال  
التطورات الحدیثة الخاصة بمجتمع المعلومات وما تتركھ من أثر على أنواع 

 المكتبات بما فیھا و یتطلب األمر إذا ضرورة التدریب و التعلیم المستمر للمكتبي .

دادا حسنا و البرامج ویمكن أن یتم ذلك عن طریق الدورات التدریبیة المعدة إع  
التنشیطیة من حین ألخر ، والتي تھدف إلى تحدیث المعلومات و االطالع على كل 

خبرة و مھارة  العمل مع الوسائل و االسالیب  جدید في مجال االھتمام واكتساب 
التكنولوجیة الحدیثة ، ومن الضروري أیضا التشجیع على المشاركة في الحلقات 

المكتبات العامة في الدول والندوات و ورش العمل ، وزیادة الرسمیة و المؤتمرات 
 ).1(المتقدمة .
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Ú-3( : تشریعات العمل 

یستند العمل و قیاس األداء و التقویم في المكتبات العامة إلى مجموعة من 
 التشریعات أھمھا : 

Ú-3-1( : معاییر المكتبات العامة 

المعاییر و ھي المقاییس التي یمكن بھا تقسیم أو قیاس خدمات المكتبات و برامجھا 
و توضع ھذه المعاییر بواسطة الجمعیات المھنیة أو الھیئات الحكومیة المعینة وھذه 

االجراءات أو المقاییس تعكس ما یمكن أن یطلق علیھ بالحد االدنى و الشيء المثالي 
  . أو نوعیة ییس كمیة النموذجیة و ھي قد تكون مقا

و عادة ما تھتم المعاییر بالجوانب الرقمیة و تتعلق بالمدخالت أي عدد العاملین    
وعدد الكتب ، عدد و حجم نقاط  الخدمة ، و یالحظ أن المعاییر الحدیثة تبدأ من 

 افتراض مؤدات .

خاصة إن تشكیالت المكتبة العامة یجب أن تقرر بنفسھا ما ھو مالئم لظروفھا ال
بتقدیم إطار أو منھجیة یمكن استخدامھا لحساب عدد و نسبة المدخالت المطلوبة 
لمخرجات معینة أو لمستوى معین من الخدمات ، و النتیجة ھي معاییر یصعب 
تطبیقھا في ظروف فردیة ، و لكنھا تلك التي تأخذ في االعتبار االختالفات المحلیة 

ر فیما یتعلق بالمعاییر و ما قدمتھ جمعیة و من أمثلة االتجاه الجدید في التفكی
عملیة التخطیط للمكتبات  1980المكتبات األمریكیة ، حیث أصدرت في عام 

مقاییس المخرجات للمكتبات العامة ، و كان الھدف  1982العامة، و أصدرت عام 

من المشروع ھو صیاغة معاییر مكتبیة تعتمد على الخدمات المكتبیة (المخرجات) 
مصادر أو المواد المكتبیة (المدخالت) ، بناء على استعراض أو مراجعة ولیس ال

 للغایات و االھداف .

في عام  IFLAو عموما فقد اصدر االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات  

الخطط االرشادیة للمكتبات العامة و ھي الشائعة االستخدام في نطاق  1986

 )1(المكتبات العامة .
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عن الخدمات العامة قد دفع إن االھتمام المتزاید بالمسؤولیة أو الحساب االداري     
الكثیر من المجالس المحلیة إلى أن تھتم بما یمكن أن یتوقعھ المستفید من المكتبة 
العامة الحدیثة ، و لعل ما سبق ذكره یبین االھتمام بوضع مواثیق أو معاییر یمكن 

 االسترشاد بھا في انشاء و تطویر الخدمات المكتبیة العامة .

Ú-3-2( العامة : قوانین المكتبة 

في مقالتھ المكتبات العامة أن كل والیة بأمریكا لھا قانون  یشیر ألیكس بوید""  
للمكتبة العامة یقدم االساس القانوني إلنشاء المكتبات العامة و حكمھا و إدارتھا  

صدر الكونغرس األمریكي قانون الخدمات المكتبیة و كان الھدف  1956وفي عام 

تم تنقیح  1964إلى المناطق الریفیة ، وفي عام الخدمات المكتبیة  لمد  منھ ترویج

تعدیل القانون لكي ینطبق على المكتبات العامة في المناطق الحضریة و الریفیة أو
على السواء و اصبح یعرف باسم قانون االنشاءات و الخدمات المكتبیة ، ویتكون 

لتعاون ما بین المكتبات ،خدمات عناوین : الخدمات، التشیید ، ا 6القانون االن من 

 القراء الكبار ،المواد باللغات االجنبیة ،برامج محو األمیة المكتبیة .

و یتضمن  1994وفي الدانمارك صدر قانون المكتبات العامة الدانیماركیة عام    

 ھذا القانون االقسام الرئیسیة التالیة :

v .أھداف المكتبات العامة و اختیار المواد 

v ت العامة المحلیة .المكتبا 

v . مكتبات المقاطعات 

v . المھام أو الواجبات الحكومیة االخرى داخل نطاق المكتبات العامة 

v . المنح الخاصة 

v . االمدادات الخاصة 

v .شروط التطبیق 

Ú-3-3( :لوائح المكتبات العامة 

وھي عادة ما  تعتبر لوائح المكتبة العامة أقل في المستوى التشریعي من القوانین ،
 )1(تشمل على مجموعة من المواد التي تنضم العمل بالمكتبات و تحدد الواجبات .
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Ú-3-4(  سیاساتھ :أدلة اجراءات العمل و  

تعتبر األدلة الخاصة بإجراءات العمل و سیاساتھ مھمة بالنسبة لكافة الوظائف 
المعلومات بالمكتبة ، وتحتاج كل مكتبة إلى سیاسات و إجراءات مقررة و العملیاتو

أو محددة بشكل رسمي للخدمات التي تنجزھا ، إال أن الخدمات ستكون غیر ثابتة 
الجدد سیعتمد بالدرجة االولى على المعلومات فضال عن أي تدریب للموظفین 

السنویة ، و یعتبر الدلیل االرشادي بمثابة أدارة مرجعیة للمكتبة التي تجیب عن 
األسئلة المتعلقة بمجلس االدارة والسیاسة االداریة و كیفیة تنفیذ وحدات المكتبة لھذه 

 السیاسة .

السیاسة و تفسیرھا أو أنھ وصف أما االجراء فھو شرح أو تحدید مفصل لكیفیة تنفیذ 
لكیفیة انجاز وظیفة ما ، وقد یكون من الصعب في بعض األحیان الفصل ما بین 
السیاسة و اإلجراءات و لھذا السبب تدمج كثیر من المكتبات بین االثنین في دلیل 
واحد وقد یكون للمكتبة دلیل واحد ، یغطي سیاسات و اجراءات كافة األنشطة بھا 

األمر إعداد أدلة مستقلة للوظائف و األقسام ، ومن ثم یوجد دلیل الختیار  وقد یتطلب
 الكتب یتضمن سیاسة االختیار و اجراءات الطلب و قد یكون ھناك دلیل لإلعارة .

وعموما فإن دلیل السیاسات و االجراءات الجید یجب أن یحتوي على العناصر   
 التالیة :

 و الخطط االرشادیة التي تستخدمھا المكتبات .یاسات اختیار المواد :المعاییر *س 

 *سیاسات الموظفین :حقوق األفراد وواجباتھم  .

 *سیاسات المواد: أنواع المواد التي تقبلھا المكتبة .

*امتیازات و التزامات العمالء: فترات االعارة ، متطلبات التسجیل ، الغرامات 
 والرسوم .

ور أو ھیئة العاملین لتقدیم شكاوي عن *الشكاوي: الخطوات التي یتبعھا الجمھ
 السیاسات أو خدمات االدارة أو المجلس.

 )1(*مجلس المكتبة : التنظیم الرسمي و اجراءات المجلس .
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Ú-3-5( : التمویل و المیزانیة 

المیزانیة و ھي المبالغ المالیة الكلیة المتاحة للمكتبة ، بعد الموافقة على تقدیر  
االحتیاجات المتوقعة  بواسطة الجھات المعنیة ، وإذا كانت الخدمة المكتبیة العامة 

للیونیسكو،  ھي في األساس خدمة معاینة كما جاء في البیان الرسمي للمكتبة العامة
والذي یقرر أن الخدمات التي یجب أن تقدم على أساس المساواة في االتاحة للجمیع 
بصرف النظر عن السن أو الجنس أو الدین أو الجنسیة اذا كان األمر كذلك فإن 
المكتبات العامة تواجھ بالقطع صعوبات  فیما یتعلق بالتمویل ، وبصفة عامة فإن 

امة تأتي من القطاعین العام والخاص وقد یكون التمویل مصادر تمویل المكتبات الع
على مالیا و قد یكون عینیا ، وفي دولة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة یقوم التمویل 

المساھمات المحلیة المبنیة على الضرائب و غیرھا ، وأیضا التمویل الفیدیرالي 
 باإلضافة إلى مصادر القرن .

عن میزانیات المكتبة العامة في مجلة  1997ویشیر التقریر المنشور في عام  

 المكتبات إلى النسب التالیة لتوزیع مصادر  التمویل :

ü  (المحلي) 45.25التمویل البلدي%. 

ü  15.35التمویل اإلقلیمي%. 

ü  3.08التمویل نظیر دفع المكتبة%. 

ü  1.81المنح% .  

بالدرجة األول على السلطات المحلیة و من الواقع أن التمویل یعتمد 
الحكومیة، اال أن ھذا ال ینفي وجود مصادر أخرى مھمة للتمویل مثل المنح 
واالموال التي تتحصل علیھا المكتبة نظیر تقدیم خدمات معینة  أو الھدایا 

 التي تأتي بھا.
ویالحظ ضعف میزانیات المكتبات بصفة عامة و أنھ رغم اعتماداھا على -

ل الحكومي بالدرجة األولى ،اال أن ھناك مصادر أخرى تستفید منھا التموی
المكتبات ، مثل: المنح والمساعدات من الھیئات المحلیة أو من الھیئة األمنیة 

تحصل على مقابل مادي نظیر خدماتھا مثل :خدمة  بعض المكتباتأن كما 
 و البحث  التصویر و الدورات الخاصة بالحاسب االلي و االشتراكات السنویة

 )1(في شبكة االنترنیت.
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ÚI- :أھم االعتبارات التي یجب مراعاتھا في تأثیر المكتبة العامة 

یجب أن یكون كل جزء من المكتبة مغمورا بالضوء الطبیعي الكافي . االضاءة : -1

یجب أن یكون ترتیب األثاث بحیث یتیسر مع المراقبة.                 المراقبة : -2

مكتبات من المستحسن أن تتوفر البساطة في تأثیث المكتبات و السیما  التنسیق: -3

 الثمن في كل المكتبات  باھظةوات القرى و ال حاجة ألن تكون قطع األثاث و االد
األخرى ، فأھم ما تتطلبھ ھو أن تكون قاعتھا مزودة بأثاث مریح جذاب و أن یترتب 
       ترتیبا یراعي فیھ التوازن و الذوق الجمیل و جب أن یشعر القارئ باالرتیاح .

 30أقدام و االرتفاع  3أقدام و عرض  5یستحسن أن تكون من طول  المناضد: -4

.                 بوصة  26بوصة و في حالة مكتبات األطفال أال یزید االرتفاع عن 

یجب أن تكون مریحة و ظھورھا مستدیرة و قاعدتھا مجوفة قلیال و أال المقاعد:  -5

 بوصة . 16ل بوصة و األطفا 18یزید ارتفاع قاعدتھا من األرض 

إذا اختیرت طریقة البطاقات لعمل الفھارس فیمكن شراء    صنادیق الفھرسة : -6

            بوصة .  5إلى  3،أو من 6إلى  4أو صنع صنادیق جیدة تتسع بمقاییس 

و ھي عبارة عن جانبین من الخشب أو الحدید ترتكز على  حامالت المجالت : -7

 5أقدام و االرتفاع  4إلى3ض و یتراوح ما بین قاعدة توضع علیھا المجالت للعر

 أقدام .

* وفي وقتنا الحاضر نظرا لتطور التكنولوجیا و مواكبة  العصر فأصبح استخدام   
الحاسوب ضروري في المكتبات وفي معظم أعمالھا ، و تحرص المكتبات حالیا 

لمستفیدین على تواجد عدد كافي من الحواسیب بما یتناسب مع حجم المكتبة و عدد ا
منھا ، وذلك من أجل تسھیل عملیة الوصول إلى المكتبات أو إلى المعلومة ، و ھذا 
ما یسمى بالفھرسة المحوسبة حیث یتوجھ المستفید إلى جھاز الحاسوب بدال من 
الفھارس الیدویة و یضع اسم الكتاب أو المؤلف أو حتى اسم الموضوع ، و تظھر 

سماء الكتب و كافة المعلومات عنھا باإلضافة إلى جمیع النتائج المطابقة للبحث بأ
 )1(رقم التصنیف الذي یدل الباحث على الكتاب. 
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 خاتمة الفصل :

من المؤكد أن االھتمام الحسن بالمكتبات العامة یسھل تطویر المؤسسات الثقافیة      
ترقیتھا بصفة عامة و مرافق المعلومات بصفة خاصة ، و مع الصعوبات المادیة المالیة و
التي تعانیھا إلى أنھا ظلت محطة إقبال الجمھور الجزائري الذي یبقى مؤشر الفعالیة و

 الرضى عن خدماتھا .

كما أن المكتبات العامة تعتبر من القضایا األساسیة التي تلیھا معظم دول العام    
المتحضر عنایة خاصة و تنفق علیھا بسخاء ، حیث أنھا تشكل مرتكزا أساسیا للعمل 
الثقافي و مدخال ھاما لتوسیع دائرة الوعي و رفع كفاءة و مستوى الفرد و التي تؤثر 

اعیة و االقتصادیة ، كما تعتبر المكتبة العامة مؤسسة بشكل مباشر على التنمیة االجتم
شعبیة تربویة یحفظ فیھا تراث االنسان و ینظم بطریقة تھدف لنشر المعرفة لمستخدمیھا 
بكافة أعمارھم و مستویاتھم من خالل أوعیة المعلومات المختلفة دون قیود و ھي الجامعة 

 مستمر بجانب توفیر قدر من الرفاھیة . المفتوحة للقراء لخدمة أھداف التعلیم الذاتي ال
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 تمھــــــــــــــید :

إن تشجیع عادة القراءة یرتبط ارتباطا وثیقا بتوفیر األداة وھو الكتاب ، وأن دور 

المكتبة العامة في توفیر الكتب ومصادر المعرفة و وضعھ بین أیدي القراء لھ أمر 

لھذا الكتاب أو ذاك من خالل عدد في غایة األھمیة ، وال یقل أھمیة عنھ الترویج 

من البرامج و الفعالیات المتعلقة و المتنوعة مما یلقي بظالل إضافیة على طبیعة 

دور المكتبة العامة و علو شأنھا في مجتمع الثقافة والفكر ...وعلیھ فإن تعریف 

بتھا المكتبة العامة بأنھا أداة من أدوات المجتمع الحدیث و أقلھا من حیث الكلفة و أث

لھ تعریف صادق و صحیح ،  وھذا األمر بطبیعة الحال یعطیھا  من حیث الفائدة

األولویة ألن تتفاعل مع محیطھا بشكل استثنائي، وتقوم بدورھا التنویري فیما یخدم 

 األھداف الكبیرة .
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I- :وظائف المكتبة العامة 

ت التي تتطلب االنفتاح تستطیع المكتبة العامة أن تسیطر على العدید من النشاطا
على العالم الخارجي والعمل المشترك مع عناصر محیطھا من أجل تقاسم الخبرات 
و تفعیل األنشطة ، ویمكن تجمیع تلك النشاطات المتنوعة و المتعددة في ثالث 
وظائف محوریة تدور حولھا واجبات و أعمال المكتبة العامة التي یتم تطویرھا وفقا 

  یات المجتمع المحلي :الحتیاجات و أولو

I- 1(: وظائف تربویة تعلیمیة 

تركز ھذه الوظائف خاصة على عالقة مكتبة مدرسة والتي تعتبر عالقة تكاملیة    
وحیویة حیث أن مختلف فعالیات المكتبة یمكن أن توجھ نحو أطفال المدرسة 
االبتدائیة ، وذلك من أجل مضاعفة قدرة االستماع والتركیز لدیھم ، ومساعدتھم في 

برنامج تحسین التحكم في اللغة  امةإقتنمیة شخصیاتھم و التعامل مع معلمھم في 
 والكتابة لدیھم .

" تعد العدید من المدن في الدول االوروبیة كفرنسا " خطط للقراءة " والتي تعتمد 
في شكل اتفاقیات بین المدارس والمكتبة العامة ، وھدفھا تحقیق النجاح الدراسي  

 وھذه االتفاقیات تأخذ أوجھ عدیدة "

 مكتبات ومراكز التوثیق في المدارس. نشاء وتھیئةإ -

 كمكتبات األحیاء لتطویر المطالعة .شبكة المكتبات  -

أنشطة لتكوین مختلف الشركات ( معلمون، مكتبیون ، منشطون ...) والتي تسمح  -
 بتحسین معرفتھم لبعضھم البعض وكذا بالعمل .

اقعیا في الكثیر من التكامل بین المكتبة العامة والمكتبة المدرسیة أصبح أمرا و-
الدول التي طورت نظمھا وأصبحت تعمل على تحقیق التوافق فیما بینھا ،كما أن 
مقتنیات المكتبة یجب أن تأخذ احتیاجات الجمھور في الحسبان وكذلك تنوع الوسائط 

 )1(الذي یعد أمرا مھما .
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I-2(: وظائف اجتماعیة

تعتبر المكتبات أماكن مناسبة لتطویر الفرد في المجتمع المحلي ، حیث أنھا تستطیع 
جل أن أن تتغلغل في أعماق المجتمع ، و تتعاون مع العدید من الجھات من أ

تستھدف جماھیر محددة وذات احتیاجات خاصة ، إذ أنھ یمكن استحداث خدمات 
ك لمحاربة حاالت تقدم لألطفال الصغار بخاصة وباقي فئات المجتمع عامة و ذل

االستیاء و الالإستقرار التي یعاني منھا بعض األفراد في المجتمع ، فأصبحت بذلك 
اني منھا بعض األفراد في المجتمع  مجاالت االستیاء و الالإستقرار التي یع

فأصبحت بذلك مجاالت عمومیة للتشارك و التقاسم بین جماھیر متعددة و أعمار 
ملجأ  اعتبارھاوالعمل و المرافقة واالستقبال كما أنھ یمكن  لإللقاءمختلفة و أماكن 

 للشباب في دروسھم و للراشدین في بحثھم عن عمل أثناء أوقات الفراغ .

كتبة تستطیع أن تتغلغل في أعماق المجتمع وتتعاون مع العدید من الجھات إم الم   
من أجل استھداف جماھیر محددة وذات احتیاجات خاصة كما یمكنھا أن توجھ 
نشاطاتھا نحو أفراد اخرین كالمعوقین و السجناء من خالل ھذا النمط من العمل أن 

 االجتماعي . یصل المجتمع إلى مرحلة االنسجام والتالحم واالدماج

I-3( : وظائف تثقیفیة 

ال یجب أن تكتفي بصف الكتب  لكنھا،إن المكتبة مؤسسة غنیة و ثریة بمقتنیاتھا   
 یتالءمعلى الرفوف وانتظار القراء ، وإنما ینبغي أن تندمج في برنامج ثقافي منظم 

مع أھدافھا و خصائص البیئة التي تعمل فیھا ، وذلك من خالل تنظیمھا لنشطات 
فكریة و ثقافیة تحفز الجماھیر على زیارتھا و االطالع على امكانیاتھا و خدماتھا 
كإقامة ندوات و لقاءات بین مختلف الفاعلین في المجتمع من أجل تنمیة الحوار 

لیست لھم الرغبة في زیارة المكتبة على تبادل األفكار و تشجیع الكثیرین ممن و
الحضور و تعویدھم رؤیة المكتبة كمؤسسة نشیطة فعالة ومن ثم تكون المكتبة 

 العامة أحد المراكز الرئیسیة للحیاة الثقافیة ...

 ومنھ فالمكتبات العامة تلعب دورا ھام في تنمیة ثقافة المجتمع ، لذا تأخذ على   

 )1(اتھم الثقافیة .دمة النھوض بمستویعاتقھا خ
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II(العامة مكتبة خدمات ال: 

II-1( المطالعة :خدمة 

وھي االطالع الداخلي للباحثین على مصادر المعلومات في المكتبة وخاصة المواد  
التي ال تعار خارج المكتبة مثل :كتب المراجع العامة كالقوامیس و دوائر المعارف 
واألطالس والموسوعات ،المخطوطات والكتب النادرة ، الدوریات ، التقاریر 

 افة الباحثین من مختلف قطاعات الدولة ) واالبحاث ،(المستفیدون من ھذه الخدمة: ك

II-2((لمنتسبي المجلس فقط ):اإلعارة الخارجیة : خدمة 

وھي خدمة تقدمھا المكتبة لتسھل مھمة الباحث للحصول على ما یحتاجھ من المواد  
 حیث قد ال یتسع وقت الباحث لالطالع علیھا في المكتبة .

II-3(التصویر: خدمة 

وھي خدمة تصویر المواد التي یمنع استعارتھا مثل : (الوثائق والكتب المرجعیة ) 
لتصویر الكتب للباحثین من خارج المجلس الذین ال تشملھم خدمة اإلعارة أو 

 الخارجیة.

II-4(: خدمة المواد المحجوزة 

المكتبات بخدمة الحجز للكتب و غیرھا من المواد المرتبطة بالمقررات تقوم  
الدراسیة وبناء على طلب أستاذ المادة أو بسبب كثرة الطلب علیھا ، حیث توضع 
ھذه المواد على رف الكتب المحجوزة في وحدة اإلعارة ویسمح بإعارتھا داخل 

 المكتبة فقط أو تصویرھا.

II-5(:خدمة االرشاد  

ددین ھي خدمة ارشادیة وتدریبیة تقدمھا المكتبات العامة للقراء بھدف توعیة المتر
 علیھا بخدماتھا و مقتنیاتھا وارشادھم وتدریبھم على كیفیة استخدام الفھارس .

ومصادر المعلومات المختلفة وقواعد المعلومات اإللكترونیة من خالل عقد بعض 
 )1(.الدورات التدریبیة والبرامج االرشادیة 
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II-6(: خدمة المراجع 

قوم المكتبات العامة بدورھا في خدمة المراجع عن طریق مكتب الخدمة المرجعیة الذي ت 
یتناوب علیھ عدد من أخصائي المعلومات لمساعدة الباحث في الحصول على المعلومات 
المطلوبة بدقة وسھولة من واقع مجموعات الكتب والمراجع ومصادر المعرفة المختلفة 

 والمتاحة بالمكتبة .

II-7(البحث االلي بواسطة الخط المباشر : ةخدم 

إحدى الخدمات المتطورة الحدیثة في مجال المعلومات وتعتبر واحدة من أدوات 
 الخدمة المرجعیة التي تلبي احتیاجات القراء للحصول على المعلومات المطلوبة .

II-8(: خدمة األنترنیت 

ھذه الخدمة االتصال والبحث بقواعد المعلومات العالمیة  وفھارس  یمكن عن طریق
المكتبات المرتبطة بھذه الشبكة ومواكبة للتطورات السریعة في تكنولوجیا 

العامة على مواقع خاصة بھا على األنترنیت المعلومات كما أعدت إدارة المكتبات 
 امة .تحتوي على معلومات وافیة عن خدمات و أنشطة المكتبات الع

II-9 (:خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة و المرضى 

زاد االھتمام في الفترة السابقة بتحسین خدمات المكتبة العامة لفئة المواطنین  لقد
الذین یجدون صعوبة في االنتقال إلى المكتبة ، وقد زادت ھذه الخدمات زیادة كبیرة 
سواء في نوعیة الخدمات المقدمة أو فئات المستفیدین الذین تشملھم الخدمات فشملت 

بار السن ، وقد شمل ذلك امكانیة توصیل خدمات العاقة الجسدیة أو العقلیة وك
 المسنین والمعوقین سمعیا المكتبة العامة للمستشفیات والعیادات وببیوت 

 )1(و بصریا .
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II-10( : أوعیة إن المواد السمعیة البصریة تعد الخدمات السمعیة البصریة

المعلومات األخرى أذ یسجل علیھا المعرفة البشریة واالنجازات االجتماعیة 
والعلمیة واالدبیة .وھذه المواد تقدم المعلومات بطریقة أكثر امتاعا وأحیانا أكثر 

أن االقبال استخدام مثل ھذه المواد یتزاید  فعالیة من المواد المطبوعة ولھذا نجد
بصفة مستمرة وبالتاي سوف تتزاید مجموعة التسجیالت الصوتیة و األفالم 
بالمكتبات العامة وقد أصبحت المواد السمعیة البصریة من المجموعات األساسیة 

 فال داخل المكتبة العامة ، حیث تعنى بتقدیم خدمة لھا بالمكتبة للكبار والصغار واالط

II-11(:خدمات األطفال و الشباب 

ه السائد الیوم ھو عدم التقید بالعمر بالنسبة للطفل الذي یستخدم المكتبة اان االتج
من مجموعات المسرح وساعات  ابتداءانشطة المكتبة  العامة حتى یتسع نطاق

القصص والحكایات في فترة ما قبل المدرسة وكذلك الكتب المصورة بالنسبة الى 
 ).1(راھقین والبالغین من الشباب.مالى كتب ال باإلضافةاالطفال تحت سن الخامسة 
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III- :أھداف المكتبات العامة 

المكتبة العامة ھي المكتبة التي تقدم خدماتھا بالمجان لجمیع فئات الشعب ، لذا    
 فإنھا تھدف إلى عدة أھداف وھي :

میع من یرغبون في إتاحة جمیع مصادر المعلومات المتوفرة بھا بالمجان لج -1

أي أواالطالع على ھذه المصادر دون أن یعترضھم في تحقیق ذلك أي حوافز مادیة 
 تدخل من السلطات السیاسیة أو الدینیة .

أنتعكس مقتنیاتھا كل احتیاجات المجتمع الفعلیة الحالیة و المحتملة و ذلك دون  -2

ذلك وتدخل من الرقابة في فرض مطبوعات معینة أو حجب مطبوعات عن القارئ  
 احتراما للقارئ في اختیار ما یرید االطالع علیھ للوصول إلى قرارات متوازنة.

لمعانة الفرد الثقافة الذاتیة و ذلك أن یوفر إمكانیات و خدمات البحث الحر و  -3

 )1(على النمو الثقافي طبقا الحتیاجاتھ و اھتماماتھ و رغباتھ و قدراتھ.

أن توفر خدمات حیة و متكاملة اجتماعیا من أجل نشر األفكار والمعلومات  -4

 بالمجتمع.

المساعدة في تحقیق أھداف التعلیم الرسمي المدرسي وذلك ألن المكتبة تعمل  -5

 لى تعمیق أفق الطالب و فھمھ لموضوعاتھ الدراسیة .ع

تشجیع وتدعیم عادة القراء لدى المواطنین عن طریق تقدیم الخدمات و الكتب  -6

 التي ترضي مختلف االحتیاجات و األذواق .

تحقیق أعمالھم في وظائفھم  من أجلتزوید القراء بالمعلومات الالزمة لھم  -7

 عملیة .إدارة شؤونھم الو بالمجتمع 

أن تكون أداة للتوعیة و التطویر الثقافي و الروحي و إعدادھم بذلك للحیاة  -8

 )2(التعاونیة بالمجتمع الدیموقراطي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)د. عمر ، أحمد الھمشري ، د. ربحي مصطفى ، علیان . المرجع في علم المكتبات . عمان : دار الشروق للنشر 1

 .23.ص.1997التوزیع ، و

 .124.ص.2000اء للنشر و التوزیع ، )شاھر ، ذیب أبو شرمخ .دراسات في علوم المكتبات . عمان : دار صف2
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و ھناك أھداف اخرى تتعلق بالمساھمة في رفع المستوى الفني للمواطن و حل  * 
مشكلة الفراغ و استثمار الوقت بالقراءة و المطالعة و الھوایة و األنشطة الھادفة 
الموجھة ، فضال عن دور ھذه المكتبات و إسھاماتھا في جمع و تنمیة الوثائق 

و تعزیز افاق التعاون مع .الدولة المطبوعات و الدراسات الخاصة بالمدینة أو و
سائر المؤسسات و المنظمات والجھات في البیئة المحلیة و على المستوى االقلیمي 

 )1(و العالمي .
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IÚ- :مقتنیات المكتبة العامة  

IÚ-1( :مجموعات المكتبة العامة 

من المفروض أن تكون مجموعات المكتبة العامة كافة و شاملة كمصدر أساسي   
للمعلومات ، و أن تكون مناسبة من حیث المستوى العلمي و األكادیمي و الثقافي 
والعمري،...إلخ ، لمجتمع المكتبة ، و أن تعكس احتیاجات المجتمع الفعلیة الحالیة 

المتوقعة مستقبال، و أن تخدم أغراض التعلم و التعلیم و الثقافة والترویج، و أن تعكس و
مختلف االتجاھات و وجھات النظر المحلیة و الوطنیة و القومیة و العالمیة ، و أن 
یتناسب حجمھا مع عدد سكان المنطقة التي تخدمھا المكتبة . لذا یجب مراعاة األمور 

 العامة:در المعلومات للمكتبة التالیة عند اختیار مصا

ضرورة توفر مجموعة من الكتب و المواد المكتبیة األخرى في الموضوعات المختلفة  -أ
 للمعارف اإلنسانیة على أن تكون عامة و یفھمھا أغلبیة أفراد المجتمع.

ضرورة توافر مصادر ھادفة و موجھة لتساھم في خلق المواطن الواعي القادر على  -ب
 لیاتھ و المساھمة في بناء وطنھ و أمتھ اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا.   تحمل مسؤو

ضرورة توفر مجموعة من المواد التي تساھم في تطویر ھوایات المستفیدین  -ج
تساعدھم في شغل أوقات فراغھم بشكل مستمر ، و من ھذه المواد القصص الموجھة و
 كتب الھوایات النافعة و المفیدة.و

ر مجموعة جیدة من األفالم والتسجیالت والمواد السمعیة و البصریة ضرورة توف -د
 األخرى.

ضرورة توافر المواد المكتبیة بأكثر من لغة لكي یتعرف المواطن علة مصادر الفكر  -ھـ
 العالمي.

و یشترط في مجموعات المكتبات أن تكون مناسبة من حیث المستوى األكادیمي    
أن تساھم في إشباع حاجاتھم و میولھم القرائیة و البحثیة الثقافي  لجمھور المكتبة و و

المختلفة ، و لھذا یفضل أن یقوم باختیار لجنة من العاملین في المكتبة و بعض 
 المستفیدین.

      

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102.ص.2014/2015العمومیة بالجزائر .جامعة و ھران ، یمینة ، بن حاویة . جودة خدمات المكتبات)1



  المكتبة العامة و خدمات القارئ                                   الفصل الثاني :

 

 
54 

و یفضل أن یتناسب حجم المجموعات مع عدد سكان المنطقة التي تخدمھا المكتبة على 
 النحو االتي: 

    

 المجموع الكلي للكتب  /الفردعدد الكتب عدد السكان
 ألف 25 3 االف  10 -6

 ألف 70 2.5 ألف  35 -10
 ألف  175 2 ألف  100 -35

 ألف 300 1.75 ألف  200 -100
 ملیون 1 ملیون ألف  200

 --- 1 ملیون فما أكثر
 

IÚ-2( : تنمیة المجموعات المكتبیة  

على المكتبات العامة أن تتأكد من أنھا تلبي احتیاجات مستفیدیھا. و سوف تختلف ینبغي   
المكتبة العامة قد قررت أن سیاسات التنمیة المجموعات المكتبیة على حسب ما إذا كانت 

تلبي احتیاجات الغالبیة أو احتیاجات األقلیة ، ففي المناطق التي یسكن فیھا معظم السكان 
في مناطق ریفیة ، وتنخفض فیھا نسبة المتعلمین ، سوف تكون سیاسة المكتبة تنمیة 

اریة  المقتنیات صعبة على تلك المكتبات الموجودة  في مناطق حضریة صناعیة ، أو تج
وترتفع نسبة السكان المتعلمین ، ومن الطبیعي إال توجد سیاسة موحدة لتنمیة المقتنیات  
یمكن أن توصي بھا المكتبات العامة، و ذلك سبب اختالف األوضاع للمستفیدین في كل 
منھا. و لكن یبقى الھدف العام لمن یخطط لتقدمة المكتبة العامة ، وھو أن تتأكد من 

ى فرصتھ لتلبیة احتیاجاتھ ، و أن یتأكد جیدا من اختیار مجموعات حصول كل فرد عل
 المكتبة یعتمد على متطلبات ھؤالء األفراد.

ومن الضروري أن تتضمن سیاسة تنمیة المجموعات المكتبیة ، تقدیم مواد القراءة   
المتنوعة  والمواد السمعیة و البصریة المناسبة للمستویات المتعلمة و المعلمین الجدد، كما 

 ینبغي أن تعمل المكتبة على أن تشمل مجموعاتھا على المواد السمعیة والبصریة التالیة :

تیة للموسیقى الفلكلوریة الشعبیة ، و الموسیقى و األغاني القدیمة تسجیالت صو -1

الحدیثة و العامة، و الخطب و األحادیث العامة، وقراءات من األدب القومي و برامج و
 )1(تعلیم اللغات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الحمید زكي ، زین الدین ، عبد الھادي . المكتبات العامة : تنظیمھا : خدماتھا : )طارق ، محمود عباس ،محمد ، عب1

 .94.ص.2002تقنیتھا الحدیثة في ظل االنترنیت .عمان : دار الصفاء للنشر و التوزیع ،
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 تسجیالت صوتیة في صورة الكتب الناقصة للمكفوفین و المعوقین بصریا. -2

شرائح و جذاذات فلمیة ملونة، تغطي جغرافیة الدولة و معالمھا ، التاریخ الطبقي  -3

 االجتماعي،...إلخ.و

أفالم تسجیلیة و تعلیمیة ، وھي التي یمكن تسجیلھا أو تنتج و توزع لالستخدام العام   -4

جمھور و التي تتضمن المواد المحلیة و القومیة التي ینبغي على المكتبة العامة اقتنائھا لل
 العام.

Ø :و من األدوات التي تساعد المكتبة العامة على اختیار الكتب 

 شراء الكتب و المواد المكتبیة األخرى من دور النشر المباشرة . -1

 معارض الكتب التي تقام كل عام و یشترك فیھا دور النشر الكبیرة . -2   

 في قراءتھا.اقتراحات القراء بالنسبة للكتب الموجودة و یرغبون  -3   

 ئم الناشرین بكل ما ھو جدید.واق -4   

 عن طریق المؤلف نفسھ یمكن أن یھدي كتابھ للمكتبة . -5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95محمود عباس ، محمد ، عبد الحمید زكي ، زین الدین ، عبد الھادي . نفس المرجع .ص. )طارق ،1
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Ú-مة و تلبیة احتیاجات المستفیدین :المكتبة العا 

Ú-1( :دراسة احتیاجات المستفیدین 

من أبرز السمات الممیزة الھتمامات المكتبة العامة ھو التركیز على تلبیة احتیاجات     
المستفیدین من المعلومات التي یرغبون في الحصول علیھا من مصادر المعلومات 
المتوفرة بالمكتبة العامة ، ومن ھذا كان االھتمام بدراسة احتیاجات المستفیدین و الوقوف 

رفیة و التعرف على احتیاجات المستفیدین عنصر أساسي في تنظیم على احتیاجاتھم المع
ھي و إدارة المكتبة العامة فالخطوة األولى في التخطیط لخدمات على مستوى جید 

التعرف على المستفیدین المتوقع ارتیادھم للمكتبة العامة من حیث عددھم و اھتماماتھم 
مؤھالتھم العلمیة و إلى غیر ذلك  الموضوعیة و طبیعة أنشطتھم و توزیعھم المكاني ز

من العوامل التي یمكن أن تؤثر في حاجاتھم إلى المعلومات و تعاملھم مع الخدمات المراد 
المكتبة قادرة على تبریر وجودھا، فینبغي أن تكون قادرة على  تقدیمھا و التي تكون

على تنفیذ برامج  تحقیق االستجابة الكاملة الحتیاجات فئات المستفیدین، ویركز القائمون
خدمات المعلومات في المكتبة العامة على تقدیم خدمات تلبي احتیاجات جمیع فئات 

 المستفیدین كما یتم التركیز عل دراسة فئات المستفیدین ألنھا تجیب على األسئلة التالیة :

 تحتاجھا فئة من فئات المستفیدین .ما نوعیة المعلومات التي  -1

 فئة إلى المعلومات التي تخصھا. لماذا تحتاج كل -2

 ما ھي مصادر المعلومات التي یمكن الحصول منھا على المعلومات. -3

و لذا یتحقق التطور المنشود في مستوى أداء المكتبة العامة إال في ضوء معرفة  
احتیاجات المستفیدین من المعلومات و یتم التعرف على فئات المستفیدین و احتیاجاتھم 

ن طریق دراسة المستفیدین و التي تستھدف الوصول إلى اجابات على األسئلة المعرفیة ع
 ه ، كما أن دراسة المستفیدین تستھدف الوصول إلى األغراض التالیة:الثالث الواردة أعال

 تحدید فئات المستفیدین الحالیین و المتوقع ارتیادھم للمكتبة في المستقبل. -

 )1(معلومات و رصد التغییرات.تحدید احتیاجات المستفیدین من ال -

قیاس مدى كفاءة المكتبة العامة و قدرتھا على تلبیة احتیاجات المستفیدین من الخدمات  -
التي تقدمھا المكتبة العامة لھم. و تسعى المكتبة على توفیر مصادر المعلومات المناسبة 

 ف و لیس على الكی لفئات المستفیدین و یقتضي ذلك ممارسة التقییم و االنتقاء و التركیز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55.ص.  ]د.ت [)حشمت قاسم ، غریب .المكتبة و البحث .القاھرة : دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ،1
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 ألن كل ما ینم نشره من مصادر المعلومات جدیر بأن یكون في متناول الجمیع. الكم

Ú-2(:تحدید فئات المستفیدین من المكتبة العامة 

ئات عدیدة من المستفیدین الذین یترددون على المكتبة العامة في ھذا الصدد ھناك ف    
 " فئات المستفیدین على النحو التالي:" حشمت قاسمیصنف الدكتور 

Ú-2-1( :الجمھور العام 

فئة عریضة تشمل جمیع أفراد المجتمع كما تشمل بعض المتخصصین في العلوم  وھذه
التطبیقیة و النظریة و الباحثین العلمیین ، أما فئات المستفیدین فتركز احتیاجاتھم في 

الحصول على المعلومات التي تتعلق باألمور الحیاتیة العادیة مثل تحسین السلوك  
على أعباء الحیاة المنزلیة أو البحث عن حیاة أفضل من خالل قراءة سیر غلب أوالت

 العظماء 

المعلومات الترفیھیة : و ھي الالزمة  لتلبیة حاجة القارئ إلى الترفیھ و استثمار أوقات  -
 فراغھ .

 المعلومات التعلیمیة : و ھي الالزمة لتلبیة المتطلبات التعلیمیة لمرحلة معینة . -

Ú-2-2 (: الباحثون العلمیون 

ھذه الفئة بإجراء البحوث األساسیة في جمیع مجاالت المعرفة و ھؤالء تتسم  و تقوم 
 حاجتھم إلى المعلومات بما یلي:

 التصفح السریع لإلنتاج الفكري.-

االعتماد على االنتاج الفكري المتوافر في المكتبة العامة و من ثم االسھام في تدفق -
 ینتجون من أفكار.المعلومات بما 

Ú-2-3 (:المھنیون 

وھم العاملون في جمیع المجاالت المھنیة كاألطباء و المھندسین و المعلمین و ھم على 
عكس الباحثین ألنھم عادة ما یعملون في حدود زمنیة مقیدة و في الوقت الذي یحرص فیھ 

الجدیدة ، فإن نشاط المھنیین عادة ما یؤدي إلى انتاج  الباحثون على انتاج المعلومات
السلع و الخدمات ومن ثم فإن حاجتھم إلى المعلومات تتسم بتوجیھ االستفسارات المحددة 

 )1(و التي یمكن االجابة علیھا من خالل مصادر المعلومات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56مت قاسم ، غریب .نفس المرجع .ص. )حش1
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Ú-2-4 ( أو أمناء المكتبات المدیرون:

وھم الذین یتولون االدارة في الشركات و المؤسسات التعلیمیة و التجاریة و المصادر 
 الحكومیة و ھم المسؤولون عن التخطیط و اتخاذ القرارات.

Ú-3( : نوعیة خدمات المعلومات للمستفیدین 

" إلى أن المقصود بخدمات المعلومات ھو النتاج النھائي حشمت قاسم الدكتوریشیر " 
ما یتوافر الذي یحصل علیھ المستفید من المعلومات و الذي یأتي نتیجة للتفاعل بین 

االجراءات وألجھزة المعلومات من موارد مادیة و بشریة فضال عن تنفیذ بعض العملیات 
دین و أنماط احتیاجاتھم إلى المعلومة أي كل الفنیة وترتبط ھذه الخدمات بنشاط المستفی

خدمة من ھذه الخدمات تھدف إلى عدة المستفید على تخطي عتبة من العتبات الناتجة عن 
 تفجر المعلومات .

و خدمات المستفیدین ھي ثمرة  الجھود التي تبذلھا المكتبة العامة من اجراءات اداریة 
لیھا المكتبة غیر أن تكنولوجیا المعلومات تنظیم فني لمصادر المعلومات التي تشمل عو

یة االخرى حصلت من الخدمات التي تقدمھا المكتبة العامة و غیرھا من المكتبات النوع
للمستفیدین أكثر تطورا، و االستفادة و الكفاءة و القدرة على االستجابة الحتیاجات 

 امة.بعض الخدمات التي تضطلع بھا المكتبة العالمستفیدین و فیما یلي 

Ú-3-1( : االطالع الداخلي أو مراجعة مصادر المعلومات داخل المكتبة 

تھیئ المكتبة العامة فرص االطالع الداخلي أو القراءة الداخلیة و مراجعة مصادر  
المعلومات بأنواعھا المختلفة داخل المكتبة ، وھذه الخدمة من أقدم ما قدمتھ المكتبة من 
خدمات ، و تتمثل مقومات ھذه الخدمة في مجموعات مصادر المعلومات التي یتم 

تتمثل مقومات ھذه الخدمة في التنظیم الجید لھذه المجموعات   اختیارھا اختیارا جیدا ، كما
و تتجھ المكتبة العامة في تنظیم مجموعاتھا المطبوعة و تھیئتھا للمستفیدین نظام الرفوف 

  )1(المفتوحة الذي تتیح للمستفیدین فرصة التعامل المباشر مع مصادر المعلومات.
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)أبو بكر ، محمد الھوش . الطفل و القراءة و الخدمة المكتبیة العامة ،المجلة العربیة للمعلومات . تونس : المنظمة 1

 . 07..ص.11.ع 11.مج 1990العربیة للنشر و التوزیع  و الثقافة و العلوم ،
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Ú-3-2( : خدمة االعارة 

تعتبر خدمة اعارة الكتب خارج المكتبة العامة من أھم الخدمات التي تؤدیھا اتجاه 
 المستفیدین حیث یتم عن طریقھا االستخدام الفعلي لمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة 
و االعارة ھي اتاحة فرصة للمستفید من مصادر المعلومات من المكان و الزمان 

فقد ال تكون مواعید فتح المكتبة مناسبة للمستفید و قد ال یجد  المناسبین لھ خارج المكتبة ،
ھذا االخیر راحتھ في المكان المخصص لھ لالطالع داخل المكتبة ، وعادة ما تحكم خدمة 
االعارة قوانین و أنظمة مثل تحدید نوع الكتب التي ال یسمح بإعارتھا وعدد الكتب التي 

جراءات التي تطبق في حالة تأخر ارجاع الكتب یسمح بإعارتھا و مواعید تحدیدھا و اال
 المعارة أو اتالفھا أو فقدانھا.

و ینبغي على المكتبة العامة االعالن عن شروط االعارة الخارجیة و نشرھا بین   
المكتبیة و من و من المتفق علیھ في التشریعات  المستفیدین حتى یتسنى لھم اإللمام بھا،

 من احتیاجات واضحة عن التساؤالت التالیة:خالل الئحة المكتبة التي تتض

 من ھم المستفیدین الذین یحق لھم االستعارة خارج المكتبة؟ -1

 ما ھو عدد الكتب أو مصادر المعلومات التي یسمح بإعارتھا وما مدة االعارة ؟ -2

كیفیة اخالء طرف المستعرین في حالة نقلھم أو تركھم العمل في الجھة التي تتبعھا  -3

 تبة العامة ؟المك

Ú-3-3 ( : ارشاد و توجیھ و تدریب المستفیدین  

بعض المكتبات العامة تولي اھتماما كبیرا بإرشاد و توجیھ  القارئ و الباحث حیث یأتي  
إلى المكتبة و لیست لدیھ فكرة واضحة عن كیفیة االستفادة من مصادر المعلومات 

عبئا على العاملین بالمكتبة  المتوفرة بالمكتبة أو أجھزتھا، و لذا یصبح ھذا القارئ 
ن یساعده ، و إن لم یجد من یساعده فقد ینصرف عن المكتبة یحتاج في كل مرة إلى مو
یغادرھا و ال یعود ألنھ ال یستطیع استخدام المكتبة و لكي ال تفتقد المكتبة القراء و
فینبغي على أمین المكتبة أو العاملین تدریب القارئ أو الباحث على كیفیة  الباحثینأو

ة كیفیة طبیعة  ترتیب المادة العلمیة استخدام الفھارس و كیف یصل إلى الرفوف ومعرف
داخل المرجع الذي یستخدمھ حتى یصل إلى  المعلومة التي یریدھا في أسرع وقت 

  ).1(ممكن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) سمیة ، الزاحي . المكتبات العامة في الجزائر بین النظریات العلمیة و معطیات الواقع : المكتبة العامة البلدیة 1

 .88.89.ص .ص.2005/2006لوالیة سكیكدة نموذجا . جامعة قسنطینة ،
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Ú-3-4 (: الخدمات المرجعیة 

تشمل مجموعات المراجع في دوائر المعارف و الموسوعات و القوامیس و كتب التراجم  
و البیبلیوغرافیات و الخدمة المرجعیة من الخدمات االساسیة في المكتبة العامة تتراوح 

 بین تقدیم ردود فوریة و سریعة على أسئلة و استفسارات المستفیدین .

Ú-3-5  (: الخدمة البیبلیوغرافیة  

تضمن إعداد القوائم البیبلیوغرافیة الشاملة و الموضوعیة و الكشافات و المستخلصات ت 
 ).1(ھي من االدوات المرجعیة التي ال یجب أن تخلو منھا المكتبة العامة .و

Ú-3-6 (:خدمة التصویر و االستنساخ 

،حیث یعتبر التصویر و االستنساخ من الخدمات التي تقدمھا المكتبة العامة للمستفیدین 
یساھم في حل الكثیر من المشكالت المتعلقة باإلعارة ألن الئحة تنظیم اإلعارة في المكتبة 
العامة تنص على عدم السماح بإعارة نوعیات  معینة بمصادر المعلومات مثل : المراجع 

 بجمیع أشكالھا و أنواعھا و الدوریات و المقتنیات النادرة .

Ú-3-7 (:خدمة االحاطة الجاریة 

ف إلى إعالم المستفیدین بصورة دوریة بالمواد أو المعلومات الحدیثة التي تقابل تھد
احتیاجاتھم المعرفیة .و تعرف ھذه الخدمة بأنھا نظم استعراض الوثائق المتاحة حدیثا 

اختیار المواد المالئمة الحتیاجات الفرد أو الجماعة و تسجیلھا حتى یمكن ارسال و
 أو الجماعات محل االھتمام .  إخطارات لألفراد المستفیدین

Ú-3-8 (:خدمة البث االنتقائي 

ھذه الخدمة ھي الصیغة المتقدمة و المتطورة لخدمة اإلحاطة الجاریة ، و تم تعدیلھا 
تطویرھا بمقابلة احتیاجات المستفید . و لھذا فإن الوفاء بمتطلباتھا على أسس فردیة و

تماماتھ و نوعیة المعلومات التي یرغب في یستلزم التعرف على سمات المستفید لتحدید اھ
 ).2(تلقیھا عن طریق خدمة بث معلومات منتقاة و ثقة الصلة باھتماماتھ و أغراضھ .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )سناء ، مالك ، سھام ، مالح .اثر خدمات المكتبة العامة على تنمیة المیول القرائیة : دراسة میدانیة بالمكتبة العامة لبلدیة 1

 .80.ص.2011عین السمارة . قسنطینة ، 

BELLENGER ,Lionel : les méthode lecture  4
ed 

. Paris :P.V.F.1989.coll. que dans.je p3(2 
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-ÚIم تكنولوجیا المعلومات و االنترنیت في تطویر الخدمات المكتبیة :أثر استخدا  

ظھرت الحاجة إلى الخدمات المعلوماتیة إبان الحرب العالمیة الثانیة ، حیث ظھر    
مدى أھمیة توافر المعلومات ، و األھم من ذلك كیفیة تداول و تدویر ھذه المعلومات 

فأولھا كانت الحضارة الزراعیة ، ثم ، و لقد مرت الحضارة البشریة بعدة مراحل 
الثورة الصناعیة ثم ظھر األن مفھوم الثورة الرقمیة و المعلوماتیة بكل ما تحتویھ 
من مراحل تبدأ من إنتاج و تجھیز ومعالجة و نشر و توزیع و تسویق تلك الخدمات 

نشر وھذا ما أدى بدوره إلى ظھور المكتبات الرقمیة و تطور عملیة ال.المعلوماتیة 
اإللكتروني الرقمي ، و نظرا للتطور السریع في نظم و تكنولوجیا المعلومات ، وما 
ترتب على ذلك من تطور و تغیر و تأثیر على جمیع األنشطة و القرارات و ذلك 

 من خالل جمیع األنشطة و كافة المستویات .

ÚI-1( : التغییرات في استراتیجیات المكتبة العامة  

االستراتیجیة  للمكتبة العامة قد تغیرت بسبب التأثر بالظروف  حیث أن التوجھات  
المحیطة بھا ، فلم تعد تقتصر الخدمة المكتبیة على مجرد توفیر األوعیة التي 
تحتوي على المعلومات ، و لكن أیضا أصبح من المھم تطویر خدماتھا لتشمل 

 )1(الخدمة المكتبیة المتواكبة مع التغییرات الرقمیة الھائلة .

ÚI -2( : التغییرات في سیاسة تطویر المجموعات 

لقد حدث تغیر جوھري في سیاسة التزوید و تطویر المقتنیات الخاصة بالمكتبة العامة  
،حیث أصبح من السھل البحث في جمیع القوائم التي تصدرھا دور النشر ، وكذلك تغیر 

، حیث أن المكتبات أصبحت ال تركز مفھوم "االقتناء " و استبدل بمفھوم " الوصول "ّ 
على مجرد اقتناء المجموعات االقتناء المادي ، ولكن تسعى إلى إتاحتھا من خالل 
االشتراك في قواعد البیانات أو النشرات العلمیة الخاصة بالجھات العلمیة دون الحاجة 

لوصول ، مما أدى إلى سھولة ا إلى وجود تلك المجموعات وجودا مادیا داخل المكتبة 
 )2(إلى المعلومات .
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)نجالء ، عبد الفتاح طھ . المكتبات اإللكترونیة و الرقمیة و أثرھا الثقافي في المجتمع .القاھرة : دار الوفاء لدنیا الطباعة 1

 . 363.ص2014و النشر ، 

 .66.ص.2000.دراسات في المكتبات و المعلومات . عمان : دار صفاء للنشر و التوزیع ، )نشار ، السید السید2
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ÚI -3( :التغییرات المتعلقة بطرق البحث 

لقد أصبح من السھل الوصول إلى المعلومات داخل المكتبة ، حیث أتاحت أنظمة  
المعلومات أنظمة البحث داخل قواعد البیانات الخاصة بالمكتبة ، و كذلك سھولة الوصول 
إلى المعلومات و تحدید المصادر و استبدال أسالیب التكشیف التقلیدیة بقواعد البیانات 

سرعة الوصول إلى المعلومات و تضییق نتائج البحث بما یوفر اإللكترونیة مما أدى إلى 
 وقت الباحث أو متخذ القرار وذلك باستخدام األسالیب المتقدمة للبحث.

ÚI-4( : التغییرات المتعلقة بالنواحي الفنیة  

حیث أصبح من الممكن قیام المفھرسین و القائمین بالعملیات الفنیة االطالع على قواعد 
اصة بالمكتبات و الناشرین ، مما یؤدي إلى دقة عملیة الفھرسة و التوثیق البیانات الخ

الخاصة بالمكتبة و كذلك توفیر الوقت والجھد للعاملین ، وھذا ما یؤدي بالضرورة إلى 
 دقة البیانات المتاحة و توحیدھا مع باقي الفھارس و قواعد البیانات العالمیة .

ÚI-5 (:توفیر الوثائق وتوصیلھا  

الھائلة في خدمات المكتبات و مجال التبادل و اإلعارة ، فقد  التطوراتھو من أحد و
أصبح من السھل أن تقوم المكتبات بتبادل المجموعات الخاصة بھا و المطبوعات 
 اإللكترونیة و إیصالھا للمستفیدین في جمیع أنحاء العالم ، ومن أھم المؤسسات التي تقوم

  بذلك:

 " The British Library Document Supplies Center  " 

و التي یصلھا خالل العام أكثر من ملیون طلب للحصول على الوثائق ، و تقوم ھذه 
 )1(. ورتھا الرقمیة أو بالبرید العاديالمؤسسة بتوفیر الوثائق سواء في ص
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1)Pislaniac Christiane .Houye  Christine .activités de lecture . paris :Hachette.2000.p259-285- 

  297 . collclédagog .pratique a l’école.             
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 خاتمة الفصل الثاني :

من  خالل ما تطرقنا إلیھ في الفصل الثاني نستنتج أنھ بفضل الدخول إلى المكتبات  
المتبادلة عبر  اإلعارةذي أضحى الیوم أیسر مما كان علیھ في األمس ، و بفضل العامة ال

المكتبات ، و بفضل أسالیب التصویر و النسخ الجدیدة قد أصبح الیوم یستطیع أي مواطن 
في أي بلد كان و في أي مكان أن یحصل على أي كتاب إما عن طریق اإلعارة و إما عن 

المكتبات العامة من تطور للخدمات التي تقوم على طریق التصویر ، و مع ما تشھده 
تقدیمھا أصبح اإلحساس لدى كافة فئات القراء في التعلم و اكتساب الخبرات و المھارات 
و المعلومات من خالل ما تحویھ المكتبة بداخلھا على اختالف اشكال األوعیة من 

رغباتھ  ن الرضى و اشباع بما یشعر بھ جمھور القراء مالمقتنیات التي تتضمنھا المكتبة 
 من  القراءة والثقافة والتعلم على اختالف المستویات. 
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 خاتمــــــــــــة :

 

 
 تعتبر المكتبة العامة من أھم نظم المعلومات التي تمد المجتمع و أفراده بالمعرفة 

 
 وتزوده باإلحاطة الجاریة  من أجل تحقیق التطور االجتماعي والثقافي و الفكري 

  
 و من المأثور القول المعروف" إذا أردت أن تعرف ما بعقل أمة فانظر في مكتباتھا"

 
 كمنارات فكریة ترحب بجمیع أفراد المجتمع و ھذا یشیر إلى أھمیة المكتبات العامة 

 
 دون تفرقة و تقدم لھم خدمة مجانیة و توسع مداركھم ومعلوماتھم ، و تقوم المكتبة 

 
 العامة بدور مھم یتمثل في خدمة المجتمع و تنمیتھ و المساھمة في بناء المواطن 

 
 الصالح .



 

 

 

 شعبة علم المكتبات و المعلومات 

 تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة و التوثیق
  

نیل شھادة الماستر في علم المكتبات و المعلومات مذكرة مكملة ل  

 الموسومة بـ:
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بن دحو أحمد ...........................................................منـــاقشـــــــا -د  

2015/2016السنة الجامعیة :  

 

-مستغانم  – جامعة عبد الحمید بن بادیس  

  

 كلیة العلوم االجتماعیة
 

 قسم العلوم اإلنسانیة 
 

و دورھا في خدمة القارئ المطالعة العمومیة مكتبات   

مستغانم نموذجاوالیة ب"مكتبة الموالي بلحمیسي"   



 

 

 

 



ص :ـــــــــــــخـلـالم  
 

 

من خالل دراستنا النظریة و التطبیقیة نستخلص بأن موضوع المكتبات العمومیة 

ودورھا في خدمة القارئ یعالج التعریف بالحالة الراھنة لواقع المكتبة العمومیة 

بمستغانم من منظور الدور الذي تقوم بھ مكتبات المطالعة العمومیة في كسب رضى 

المترددین علیھا من خالل التنوع في الخدمات و األنشطة المقدمة لھم مع و ثقة 

 تحدید بعض الصعوبات التي تؤثر على السیر الحسن لھذا القطاع .

ولتحقیق ھذا الھدف اعتمدنا في بحثنا على تحلیل النتائج المتوصل إلیھا في ھذا  

جمع البیانات ، ویصف ھذا المیدان من خالل االستبیان و المقابلة كأداتین أساسیتین ل

البحث بدایة راھن مكتبات المطالعة العمومیة و دورھا في خدمة القارئ و بالتحدید 

المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة الموالي بلحمیسي مع عرض شامل للجھود 

المقدمة من طرف ھذه المكتبة بالقیام بدورھا العلمي و الثقافي على أحسن وجھ  وقد 

الموالي "ي بحثنا على المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم اعتمدنا ف

نموذجا باعتبارھا عینة لمكتبة المطالعة العمومیة ، وقد تابعنا في تحلیل  "بلحمیسي

مختلف المعطیات المادیة والبشریة لھذه المكتبة من حیث إذ كانت لھا القدرة في 

قد وضاھم من خالل الخدمات المقدمة لھم أم ال تلبیة احتیاجات المستفیدین و كسب ر

مكتبة العمومیة بمستغانم البأس بھ من ناحیة التنوع في خلص البحث إال أن واقع ال

تقدیم الخدمات للقراء و ناقص من حیث عدد الموظفین المتخصصین في مجال علم 

لوالیة المكتبات و ھذا ما أقرت بھ مدیرة المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 مستغانم  والذي نعتبره من أحد العراقیل في تقدیم األحسن و األفضل للقارئ .



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث:                                          إجراءات الدراسة المیدانیة

 

 
65 

 تمھید :

لكل دراسة میدانیة اجراءاتھا التي تحدد وجھتھا و تتمثل ھذه اإلجراءات خصوصا 

الجغرافي ، المجال الزمني ، المجال في تحدید مجاالت ھذه الدراسة : المجال 

البشري باإلضافة إلى تحدید عینة الدراسة المیدانیة مع تباین تقنیات جمع المعلومات 

 التي تكون مختارة وفقا لما یناسب موضوع الدراسة المیدانیة .

I- : مجاالت الدراسة 

I-1 (: المجال الجغرافي 

 التي كانت یتمثل المجال الجغرافي في الحیز المكاني الذي خصص لدراستنا ھذه،   
وھذا ما " الموالي بلحمیسي"  .الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم المكتبة ب

 ).01یوضحھ الشكل رقم (

 *التعریف بالمكتبة :  

مؤسسة " الموالي بلحمیسي" لوالیة مستغانم  الرئیسیة للمطالعة العمومیة مكتبةالتعد 
 18المؤرخ في  293-11ثقافیة عمومیة التي أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي 

 .2011أوت سنة  18ھـ الموافق ل 1432رمضان عام 

وھي من ضمن المشاریع التي استفادت منھا *والیة مستغانم* في إطار الخدمات 
الثقافیة و االجتماعیة بالوالیة التي تعمل على العمومیة ، و تعد من أھم المؤسسات 

خدمة القراء و طلبة العلم و المعرفة برصیدھا الھائل من الكتب و الحولیات إضافة 
 إلى القوامیس.

فھي بذلك تنشر المادة الفكریة على مستوى ملحقاتھا و المتمثلة في مكتبات البلدیة   
 كما أن لدیھایة في طور اإلنجاز .مكتبات قطاع 4مكتبة ،و  26و التي بلغ عددھا 

 ).02مكتبة متنقلة ، وھذا ما یوضحھ الشكل رقم :(

عنوان  ، و سنوضح في  12521نسخة و  44856بلغ عدد الكتب بالمكتبة حالیا   

 : اآلتيالجدول 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .معلومات متحصل علیھا من طرف أمینة المكتبة 
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 یوضح حجم الرصید الوثائقي الذي تغطیھ المكتبة :(أ) جدول  -

 الرصید العنوان النسخ
 

 الرصید الوثائقي باللغة العربیة 5993 14976
 

 الرصید الوثائقي باللغة األجنبیة 3344 8039
 

 الرصید الوثائقي للحولیات  1177 10512
 

 الرصید الوثائقي لألطفال  2007 3595
 

 المجموع  12521 37122
 

 

كما أن المكتبة تضم إنتاجا فكریا یشتمل على جمیع العلوم و التخصصات لتخدم 
 أغراض المستفیدین و القراء ومن مختلف الفئات العمریة و مع اختالف

 تخصصاتھم .

 *التنظیم الداخلي للمكتبة :

یترأس التنظیم الداخلي للمكتبة المدیرة أو أمینة المكتبة باإلضافة إلى األمانة  ، كما 
 یحتوي النظام على ثالثة مصالح وھي : 

و تشمل على مكتبین : مكتب اإلدارة و الوسائل  مصلحة اإلدارة و الوسائل : -
 مكتب المحاسبة .و

و تشمل على ثالثة مكاتب :مكتب المعالجة ، و مكتب االقتناء  مصلحة المعالجة : -
 ، و مكتب االعالم االلي .

ویثمل ھو كذلك على ثالثة مكاتب : مكتب التسجیالت   مصلحة المستعملین : -
 ومكتب تسییر الرصید ، ومكتب النشاط .

 ).03*وكل ھذا موضح في الشكل رقم (
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 *الموقع و المواصفات الداخلیة:

مسكن/ كما أنھا تحتل موقعا  400تتواجد المكتبة الرئیسیة لوالیة مستغانم بحي /

استراتیجیا حیث تتوسط كل من المركز اإلسالمي و دار الثقافة و المعھد الموسیقي 
متر مربع و ھي مكونة من أربع مستویات  886.90و تتربع على مساحة قدرھا 

 موزعة و مقسمة كاآلتي :

 ویضم ما یلي : رضي :الطابق تحت األ -أ

 قاعة المحاضرات: -1

برمجت خصیصا لعرض األفالم الوثائقیة و احتضان الندوات و االجتماعات  
 الجمعیات.الثقافیة و نشاطات 

 قاعة المعارض : -2

تعرض في ھذه القاعة الكتب التي تعرضھا دور النشر و األعمال التشكیلیة 
 الثقافیة.التظاھرات و

 ویضم: :األرضيالطابق  -ب

تتصدر المكتبة حیث یتم توجیھ القراء و الزوار على حد سواء  قاعة االستقبال: -1

 رغباتھم.تقدیم الخدمات حسب و

 المستعملین:قسم  -2

تقوم ھذه المصلحة باستقبال األشخاص الراغبین في االنخراط و التسجیل في  
إلى حفظ  باإلضافة منخرط، 5105حیث بلغ عدد المسجلین حوالي  المكتبة،

 ).04(رقم:یوضحھ الشكل  الجرد الذيالخاص بالمكتبة كسجالت  األرشیف

 )05رقم :(كما تعمل المكتبة كذلك بسجل الجرد اإللكتروني وھذا ما یوضحھ الشكل 

 النشاطات:قاعة  -3

سنوات ، و تحتوي على ورشات للرسم و التعبیر  6وھي خاصة باألطفال دون  

النسبة لھذه الفئة العمریة كالقصص و الكتب العلمیة الكتابي ، وبھا رصید مھم ب
 الدینیة و غیرھا .و
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 الخاصة:قاعة لذوي االحتیاجات  -4

ھي مخصصة للفئة المعاقة ویشمل رصید ھذه القاعة على كتب خط البراي و التي و
 ىكتاب ، منھا الدینیة و القصص باللغة العربیة و الفرنسیة إضافة إل373تقدر بـ 

 الحواسیب الخاصة و الطابعات .

 : ویتضمن ما یلي : قاعة الرصید الوثائقي -5

: مساحتھ البأس بھا یشرف علیھ أخصائیو المكتبات برتبة وثائقي  بنك اإلعارة -
أمین المحفوظات ، إضافة إلى أعوان تقنیین مكلفین باإلعارة ، و تجرى على 

 مستوى ھذا البنك العملیات التالیة :

یم اإلعارة الداخلیة و الخارجیة ، من خالل تقدیم بطاقة إعارة الكتاب وبطاقة تقد -
 ) على التوالي .07) و (06في الشكل رقم (المطالعة و االنترنیت الموضحتین 

 عملیة استرجاع الكتب . -

 قاعة الرصید الوثائقي : -6

للمكتبة مرتب على تعمل بالنظام المفتوح للقراء فإن الرصید الوثائقي بما أن المكتبة 
 الرفوف و یعرض بشكل مباشر للمستفیدین و المستخدمین .

 قسم الجرد و المعالجة : -7

و ھو جناح من قاعة الرصید الوثائقي حیث تجرى فیھ أھم العملیات الفنیة للمكتبة 
 ھي :و
 مراقبة المواد المكتبیة المقتناة من طرف المكتبة . -
 االقتناءات الخاصة بالمواد المكتبیة .تسجیل قوائم الطلبات و  -
 یتم جرد ھذه المواد في سجل الجرد الخاص . -
 الختم بختم المكتبة الخاص في جمیع المقتنیات التي تم جردھا . -
 تصنیف المقتنیات حسب نظام دیوي العشري . -
 قاعة األنترنیت :  -8

 جھاز حاسوب توضع تحت تصرف الطلبة و الباحثین  15تحتوي ھذه القاعة على 

 و وضعت خصیصا للمساعدة على البحث العلمي و اإلبحار في عالم الویب.
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 : ما یليو یضم  : الطابق األول -ج

 قاعة المطالعة للكبار:   -1

وھي قاعة مخصصة للفئة العمریة الدراسیة من األولى متوسط إلى السنة الثالثة 
ثانوي ، كما أنھا مزودة برصید جد مھم من الكتب و الحولیات و الموسوعات 

 القوامیس في مختلف المواد و الشعب و باللغتین العربیة و الفرنسیة .و
 : قاعة مطالعة لألطفال  -2

الطاوالت و الكراسي ، و تقام فیھا نشاطات خاصة لألطفال تحتوي القاعة على 
 كعرض الرسومات و األفالم التربویة التعلیمیة .

 الطابق الثاني : و یضم :  -د
 قاعة الرصید الوثائقي بالغة األجنبیة : -1

 ھذه القاعة على شتى العلوم و التخصصات بلغات أجنبیة تتغلب علیھا اللغة  تحتوي
االنجلیزیة إضافة إلى الموسوعات و الحولیات ، و أما القوامیس فقد تعدت الفرنسیة  و 

اللغتین السابقتین و اشتملت على اللغة الروسیة و الصینیة و االسبانیة و األلمانیة ، كما 
 یتم بالقاعة معالجة رصیدھا الوثائقي.

 مكتب اإلدارة و الوسائل : -2

ییر اإلدارة ، بحیث یستقبل انشغاالت یترأس ھذا المكتب إداري متصرف و مكلف بتس
المصالح المكتبیة عن طریق الطلبات أو التقاریر أو عبر استمارات خاصة ، و یتم 

 التعامل معھا و إعطاء الحلول .
 مكتب المحاسبة : -3

یتكفل موظفوه بتسییر المیزانیات الخاصة بأجور العمال و المیزانیة الخاصة بعملیة 
 المكتبة و أخرى مخصصة القتناء المستلزمات اإلداریة . االقتناء الخاصة بمواد

و ھو المسؤول األول و العام عن المكتبة و إشرافھ على جمیع األعمال اإلداریة و وقوفھ 
 على مدى السیر الحسن لھذه المؤسسة الثقافیة . 

 مكتب المدیر : -4

األعمال اإلداریة و وقوفھ و ھو المسؤول األول و العام عن المكتبة و إشرافھ على جمیع 
 على مدى السیر الحسن لھذه المؤسسة الوثائقیة .

  
*تفتح المكتبة أبوابھا من الثامنة و النصف صباحا إلى الخامسة مساءا ،تفتح طیلة أیام 

منخرط   5302حوالي  2016األسبوع ما عادا یوم الجمعة ، بلغ عدد المنخرطین بھا سنة 

وعي الثقافي و تنویر عقول النشء و تلبیة حاجیات المستفید یتمثل ھدفھا في النھوض بال
لكل  شرائح المجتمع ،و تنمیة روح المطالعة و زرع مبادئھا في عقول األطفال و توصیل 

 رسالة المكتبة العامة و تعزیز مكانتھا بین األفراد .
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I-2 (ني :االمجال الزم  

یتمثل في الوقت الذي استغرقتھ الدراسة المیدانیة بدایة من تحدید الموضوع وصوال إلى 
إعداد االستبیان و جمع البیانات و تحلیلھا، ومن ثمة تمثیلھا في جداول  و التعلیق علیھا  
وقد دامت دراستنا ھذه حوالي شھر  بدایة بالدراسات االستطالعیة إلى غایة توزیع 

 . 2016 أفریل 20إلى غایة  2016مارس  20جاعھ أي من االستبیان و استر

I-3( : المجال البشري  

على فئة المبحوثین التي تم اختیارھا للقیام بالدراسة المیدانیة ، و قد اقتصرت  في تتمثل
طلبة جامعیین یترددون على المكتبة  10أساتذة ، و  10،و  موظفین في المكتبة العامة10

یرتدون إلى  من تالمیذ المتوسطة  10،و  ةطلبة الثانویة لألقسام النھائی 10العمومیة ،و

 ومیة .المكتبة العم

II-  الدراسة عینة: 

یعد اختیار العینة من بین أھم الخطوات التي یقوم بھا الباحث ، حیث تمكنھ من الحصول  
لى المعلومات المیدانیة الالزمة لبحثھ ، و قد اعتمدنا في دراستنا ھذه على العینة ع

 القصدیة .

II-1 (: العینة القصدیة  

یستخدم ھذا النوع من العینات عندما یرید الباحث دراسة مجتمع ما تم تحدیده مسبقا  
فیقوم الباحث ھنا باختیار العینة التي یرى أنھا تحقق أغراض الدراسة اختیارا حرا یبنى 
على مسلمات أو معلومات مسبقة كافیة و دقیقة تمكنھ من الحصول على نتائج دقیقة في 

قصدنا بھا في دراستنا موظفي المكتبة و طلبة من المستوى الجامعي  اإلمكان تعمیمھا ، و
الرئیسیة للمطالعة و الثانوي و تالمیذ المتوسطة و األساتذة الذین یرتدون على المكتبة 

 لوالیة مستغانم أي مكتبة الموالي بلحمیسي . العمومیة 

III- : أدوات جمع البیانات 

خدمھا الباحث في الحصول على المعلومات تعتبر أدوات جمع البیانات وسائل یست
 المطلوبة من المصادر المعینة في بحثھ .و قد اعتمدنا في دراستنا ھذه على :

III-1 (: المقابلة 

وھي إحدى وسائل جمع البیانات ، وھي وسیلة یقوم بواسطتھا الباحث أو مساعدوه 
تخدمنا ھذه األداة مع أمینة بتوجیھ عدد من األسئلة لعضو العینة و تدوین إجابتھ ، و قد اس
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المكتبة "مكتبة الموالي بلحمیسي " و ذلك الغرض قاس درجة وعي المكتبة بأھمیة 
 دورھا في خدمة القراء .

بأمینة المكتبة تم االلتقاء  صباحا  10:30، على الساعة  2016أفریل  10في یوم 

لحمیسي " حیث قمنا " مكتبة الموالي بالرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم 
بتوظیف أداة المقابلة معھا فیما یخص الحصول على معلومات دقیقة و محوریة ال 

 یمكن الوصول إلیھا من خالل الموظفین بالمكتبة .

III-2 (: أسئلة و إجابة المقابلة 

 المكتبة الرئیسیىة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم "الموالي بلحمیسي" المكان :  -

  المحور األول: تأسیس المكتبة -1

 * أوال دعینا نتحدث عن المكتبة و ذلك بإعطاء بطاقة تعریف عنھا.

 : ما ھو تاریخ تأسیس المكتبة ؟1س

رمضان  18المؤرخ في  293-11: أنشأت المكتبة بموجب المرسوم التنفیذي 1ج

 .2011أوت  18ھـ الموافق ل 1432عام 

 تأسیس المكتبة ؟: ماھي الدوافع التي أدت إلى 2س

: دوافع اجتماعیة ، ثقافیة ، علمیة و الدافع األكبر ھو من أجل رفع مستوى 2ج

 على المطالعة و االھتمام بالكتاب و رفع ثقافة المكتبات . التشجیعالمقروئیة و 

 : ما ھي الجھة التابعة لھا من خالل سیاسة التمویل ؟3س

 : الجھة التابعة لھا ھي وزارة الثقافة .3ج

 اإلدارة و التسییر . المحور الثاني : -2

 و األن نتكلم على نظام التسییر في المكتبة .

 : من یشرف على إدارة المكتبة ؟1س

: یشرف على اإلدارة جانبین : طاقم إداري و یتمثل في المحاسبة و االدارة 1ج

اء ، و طاقم تقني و یتمثل في المعالجة ، االقتنالوسائل ، المستخدمین و العمال
 توجیھ القراء.و
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 : ماھي الوظائف التي تقوم بھا المكتبة ؟2س

:تتمثل وظائف المكتبة في : اختیار و اقتناء اإلنتاج الفكري المناسب من كتب 2ج

دوریات و مختلف المواد المكتبیة ، تعامل المكتبة الداخلي و الخارجي بما یخص و
بادل، القیام بالعملیات الفنیة االقتناء و یكون عن طریق الشراء او االشتراك أو الت

التقنیة و العلمیة للمجموعات المكتبیة و معالجتھا عن طریق الجرد ، التصنیف  و
الترتیب، القیام بعملیة التقییم الداخلي الجزئي للمكتبة و ذلك عن طریق حساب نسبة 

 المقروئیة في السنة.

 : ما ھو نظام التسییر المتبع ؟3س

 ع ھو نظام اكسل .: نظام التسییر المتب3ج

: ھل یحقق النظام الحالي المتبع في المكتبة من وجھة نظرك الفائدة و الھدف 4س

 المرجو منھ في قیام المكتبة بوظائفھا؟

 : ال 4ج

 :  ما ھو النظام الذي تقترحھ ؟5س

: النظام المقترح ھو یجب توفیر نظام السنجاب لسھولة الوصول إلى المرجع 5ج

 المطلوب .

 المیزانیة  الثالث: المحور -3

 : من یمول المكتبة ؟1س

 : وزارة الثقافة .1ج

 : ما طبیعة التمویل ؟2س

 : اھداءات ، تبادل .2ج

 : ھل یوجد توافق مالئم بین مصادر التمویل و استخدامھا؟3س

 : نعم ھناك توافق بین مصادر التمویل و استخدامھا.3ج

 تیاجات المكتبة ؟: ھل رأس المال الموجھ للمؤسسة مناسب لسد اح4س

 رأس المال مناسب نوعا ما .: 4ج
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 : ھل ألمین المكتبة حق التصرف في المیزانیة ؟5س

: نعم بعد انعقاد المجلس التوجیھي یسمح ألمین المكتبة الحق في التصرف في 5ج

 المیزانیة المستلمة .

 المحور الرابع : الموظفین  -4

 : ما ھو عدد الموظفین و مؤھالتھم ؟ 1س

موظف  14:موظف ینقسمون إلى طاقمین : طاقم إداري  58: یبلغ عدد الموظفین 1ج

موظف  19موظفین ، عقود ما قبل التشغیل  10موظف ، المتعاقدین  15طاقم تقني و

 ومؤھالتھم مختلفة حسب رتب عدة.

 : ھل یكلف كل موظف بمھمة محددة ؟2س

 : نعم یكلف كل موظف حسب المصلحة التي یعمل بھا.2ج

 : ھل عدد الموظفین كاف ألداء المھام والخدمات الموجودة ؟3س

 : عدد الموظفین غیر كاف مقارنة بالمھام الموجودة بالمكتبة .3ج

: ھل تقوم المكتبة بمكافئات الموظفین المتمیزین في أدائھم ؟ و ماھي طبیعة تلك 4س 

 المكافآت ؟

 ذلك .: ال توجد مكافئات  ،ألنھ ال وجود لمیزانیة مخصصة ل4ج

 : ھل یتلقى الموظفین دورات تكوینیة؟5س

الوزارة ال تستطیع ترسیم موظفیھا دون إقامة التربص لھم ،ھذا إضافة إلى الملتقیات :5ج

 كما تجبر الوزارة تجبر المكتبات على تربص عمالھا التقنیین.

 : ھل تستخدم إدارة المكتبة أدوات رقابیة لتوجیھ العاملین بھا؟6س

 م إدارة المكتبة أدوات رقابیة .: نعم تستخد6ج

 المحور الخامس : المبنى و التجھیزات  -5

 : ھل المبنى الخارجي للمكتبة مناسب و الئق ؟1س

 معاییرال معظم  : نعم موقع المكتبة یمثل موقع استراتیجي و في مركز المدینة و یشمل1ج

 المكتبة . الدولیة الخاصة ببنایة 
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 ناسبا للقراء ؟: ھل تحتل المكتبة موقعا م2س

 : نعم تحتل المكتبة موقع مناسب للقراء ،ألنھ یستطیع كل باحث الوصول إلیھ بسھولة.2ج

 : ماھي المساحة اإلجمالیة للمكتبة؟ 3س

 متر مربع. 800: تقدر المساحة اإلجمالیة للمكتبة حوالي 3ج

 تعد في نظرك ھذه المساحة مناسبة ال ستعاب المجموعات و عدد المستفیدین ؟ : ھل4س

 : نعم المساحة كافیة ال ستعاب القراء  .4ج

 المحور السادس: رصید المكتبة  -6

 : ما ھو العدد اإلجمالي لرصید المكتبة ؟1س

 نسخة . 49877عنوان و  16240: العدد اإلجمالي لرصید المكتبة ھو 1ج

 التخصصات التي تتوفر علیھا المكتبة ؟ : ما ھي2س

 : تتوفر المكتبة تقریبا على كل التخصصات .2ج

 : ما ھو شكل رصید المكتبة ؟3س

القوامیس ، الكتب    : یتمثل شكل المكتبة في الرفوف المفتوحة من خالل االطالع على 3ج

 األدلة ، مجالت ، أشرطة ، موسوعات .

 : كیف یتم تزوید المكتبة ؟4س

 التزوید بالمكتبة یكون عن طریق ھدایا من وزارة الثقافة في المناسبات الثقافیة . :4ج

 : ھل ھناك لجنة مكلفة بالقیام بعملیة التزوید ؟5س

 : ال وجود للجنة مكلفة بعملیة التزوید.5ج

 المحور السابع : خدمات المكتبة   -7

 : ھل تفتح المكتبة طیلة أیام األسبوع ؟1س

 مكتبة أبوابھا طیلة أیام األسبوع ما عاد یوم الجمعة فقط.: نعم تفتح ال1ج

 : ما ھي مواعید فتح المكتبة ؟2س

 مساءا . 17:00صباحا إلى الساعة  80:30: تفتح المكتبة من السعة 2ج
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 المكتبة ؟ ما ھي الخدمات التي تقدمھا : 3س

 : تتمثل الخدمات التي تقدمھا المكتبة في : 3ج

* حرص المكتبة الدائم على خدمة القراء و المستفیدین و تقدیم المعلومات المناسبة في 
 الوقت المناسب .

 * التعامل المریح و تشجیع المستخدمین لإلقبال على المؤسسة الثقافیة .

 * تقدیم خدمة اإلعارة منھا الداخلیة و الخارجیة .

 اشرة .الخدمة المرجعیة بنوعیھا المباشرة و غیر المب *

 قیام المكتبة بدورات تكوینیة بالنسبة للمتربصین في المجال المكتبي. *

إعطاء الطفل الجزء الكبیر من خدمات المكتبة و دون التغاضي عن شریحة المجتمع  *
 لذوي االحتیاجات الخاصة .

 توفیر تكنولوجیا المعلومات و ذلك عن طریق استغالل قاعة االنترنیت. *

 : جمھور المكتبة  المحور الثامن -8

بالمكتبة؟                                                         دد المنخرطین  عھوا:م1س

 منخرط . 5302ن في المكتبة ھو :عدد المنخرطی1ج

 : ھل ھذ العدد في تزاید ؟2س

 : عدد المنخرطین دائما في تزاید مستمر كل سنة ؟2ج

 سباب ذلك ؟أ: ما ھي 3س

 : من ناحیة الموقع السھلة ، وجود  المعاملة الحسنة  من طرف الموظفین .3ج

 : ما ھي فئات جمھور المكتبة ؟4س

 سنوات فما فوق . 3المكتبة تستقطب األطفال من  :4ج

 : ما ھي أھم المشاكل التي تواجھھا المكتبة في مجال إدارتھا ؟5س

 باإلضافة إلى  وجود بعض المشاكل  : تتمثل المشاكل في عدم وجود المراقب المالي ،5ج

 مع المستفیدین و عدم احترامھم للنظام الداخلي للمؤسسة .
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III-3( : نتائج المقابلة 

من خالل المقابلة التي أجریناھا مع أمینة المكتبة نستنتج بأن ھذه المكتبة  تساھم بدورھا 

وھي الوظیفة الفعال في االھتمام بجمیع مجاالت المعرفة من حیث أربعة وظائف أساسیة 

التثقیفیة بالدرجة األولى و اإلعالمیة و الترویحیة  و السعي في تقدیم أنشطة و خدمات 

القراء ، و منھ یتبین بأن ھناك وعي من قبل مسؤولة المكتبة بأھمیة متنوعة تعجب 

 تطویر المكتبة و ذلك بالتوفیر األفضل للقراء .

دارة و تسییر المكتبة حیث ذكرت بأنھ مقسم إلى         إكما تقدمت السیدة بتوضیح كیفیة 

اإلدارة و الوسائل قسمین : القسم االول یشمل الطاقم اإلداري الذي یتمثل في المحاسبة و 

والمستخدمین العمال ، و القسم الثاني یشمل الطاقم التقني و یتمثل في المعالجة و االقتناء 

و المستخدمین و توجیھ القراء ، حیث أن نظام التسییر المتبع ھو اإلكسل ومنھ یتبین أن 

یر راض و تناسق في إدارة المكتبة و تقسیم األعمال إلى أن ھناك من ھو غھناك تنظیم 

عن النظام المتبع و یطالب بتغییره ، و توفیر نظام بدیل وھو السنجاب لتسھیل الوصول 

إلى المرجع المطلوب ، و فیما یخص تمویل المكتبة فأجابت المدیرة بان وزارة الثقافة ھي 

المسؤولة عن تمویل المكتبة و ذلك عن طریق اإلھداءات وعلمنا بأن المدیرة لیس لھا حق 

ي المیزانیة إال بعد انعقاد المجلس التوجیھي من ناحیة اقتناء الكتب  و غیرھا التصرف ف

شيء فإنھ یدا على أن ھناك مراقبة في  من العملیات الخاصة بالمكتبة و ھذا فإن دل على 

المیزانیة المخصصة للمكتبة من خالل المراقب المالي الخاص بمیزانیة المكتبة            

للمطالعة  لعاملة بالمكتبة فان وزارة الثقافة تجبر المكتبات الرئیسةاما بالنسبة للید ا

العمومیة على اجراء دورات تكوینیة لموظفیھا لتدارك نقاط الضعف المتعلقة بھم كما 

وھذا األخیر سیؤثر  في عدد الموظفین المؤھلین ،الحظنا ان المكتبة تعاني من نقص 

تداركھ إال أنھ رغم ھذا النقص فإن المدیرة بشكل سلبي على نجاعة المكتبة إذ لم یتم 

تحاول جھیدة تعویض ھذا النقص من خالل تحسین الخدمات و طرق تقدیمھا و التنوع 

، حیث أن ھذه الخدمات ال تقتصر على فیھا مما یخلق جو تفاعلي بین القارئ و المكتبة  

المتمثلة في أشكال  اإلعارة والبحث المرجعي و إنما تتعدى ذلك إلى الخدمات االمتدادیة

 .التنشیط المختلفة التي تنظم في معارض الكتب 
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وفي ختام القول نجد بأن المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم تعمل دائما 
 من أجل تقدیم 

III-4 (: االستبیان 

و ھي أداة تتكون من مجموعة من األسئلة توجھ أو ترسل إلى األشخاص الذین تم 
اختیارھم لموضوع الدراسة لیقوموا بتسجیل إجابتھم عن األسئلة الواردة بھ و إعادتھ بعد 

سؤال  21أصناف من القراء ، اشتملت على  5ذلك للباحث ، و قد استعملنا ھذه األداة 

 مقسمة على  ثالثة  محاور.

 تلبیة احتیاجات  ورغبات القراء . الخدمات بأكمل وجھ و

IÚ-  بیانات التفریغ و تحلیل : 

 البیانات االولیة  تفریغ بیانات المحور األول :* 

 الجنس : حسب : توزیع أفراد عینة البحث )01(الجدول رقم : -

 الجنس التكرار % النسبة المئویة
 

 ذكر 22 44%
  

 أنثى 28 56%
  

 المجموع 50 100%
  

 

) توزیع أفراد العینة حسب الجنس حیث بلغت نسبة الذكور        01* یمثل الجدول رقم (

 .الذكور في المكتبة   قلةو ذلك راجع إلى  44%

44 

56 

 توضح أفراد العینة حسب الجنس  1دائرة نسبیة رقم 

  ذكر

   أنثى
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، و  سببھ في المكتبةاإلناث كثرة و ذلك راجع إلى %56و بلغت نسبة اإلناث 

  .و الدراسة العلمي  اھتمام اإلناث بالبحث

  : ): توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي02الجدول رقم :( -

 االحتماالت التكرار  % النسبة المئویة
  

 ابتدائي 00 00%
 

 متوسط 10 20%
 

 ثانوي 10 20%
  

 جامعي 30 60%
  

 المجموع 50 100%
  

 

 

لھم شھادات معظم الباحثین مستوى جامعي ألن  أكثرھا ذات * كانت المستویات التعلیمیة 
جامعیة ، بعضھا في تخصص علم المكتبات و المعلومات و بعضھا في تخصصات 

كما أن  الموظفین   باإلضافة إلى أن االساتذة كذلك كلھم لھم شھادات جامعة طبعاأخرى .
 في المكتبة كذلك لھم مستویات جامعیة . 

 

 

0 

20 

20 
60 

توضح أفراد العینة حسب المستوى  02دائرة نسبیة رقم 
 التعلیمي 

 إبتدلئي

 متوسط 

 ثانوي 

  جامعي
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 :أو االجتماعي  ): النشاط المھني03الجدول رقم (

 االحتماالت رالتكرا % النسبة المئویة
  

 أستاذ 10 20%
  

 طالب 30 60%
  

 عامل 10 20%
  

 متقاعد 00 00%
  

 بدون عمل 00 00%
 

 المجموع 50 100%
  

 

 

من النشاط  % 60من خالل الجدول نالحظ بأن معظم القراء طلبة بحیث بلغت نسبتھم 

 على المكتبة بسب دراستھم العلمیة الطلبة االجتماعي و ذلك راجع إلى تردد المھني أو 

و تلبیة احتیاجاتھم المعرفیة باعتبار المكتبة المكان األول للمطالعة و البحث العلمي الذي 
 یوفر كل متطلبات البحث الضروریة . 

20 

60 

20 

0 0 

 توضح النشاط المھني  03دائرة نسبیة رقم 

 أستاذ

 طالب

 عامل

  متقاعد

  بدون عمل
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فقط و ذلك راجع إلى انشغاالتھم الدراسیة %20أما بالنسبة لألساتذة فبلغت نسبتھم -

 و بالتالي عدم وجود وقت للتردد على المكتبة أو االطالع فیھا، إال أن بعض  الیومیة.

لمذكرة الماجستیر من أجل تحضیرھم یترددون على المكتبة األساتذة الجامعیین 
 الدكتوراه .أو

 موظفین  10وذلك راجع إلى اختیارنا اإلرادي ل  %20أما نسبة العمال فكانت كذلك  

 فقط حسب العینة.

 بیانات المحور الثاني: ارتیاد المكتبة و إتاحة الكتب .* تفریغ 

 الجدول األول : ھل ترتاد إلى المكتبة . -

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
  

 نعم 48 96%
 

 ال 02 04%
 

 المجموع 50 100%
  

  

 

و ذلك  %96 تھنسببحیث بلغت لى المكتبة عكانت أغلب االجابات بنعم حول التردد  

ھذه الفئة من القراء بالبحث و المطالعة داخل المكتبة .ومن خالل ذلك  راجع إلى اھتمام
 بأن نسبة اإلقبال على المكتبة نسبة جیدة . نستنج

96 

4 

 توضح التردد على المكتبة  4دائرة نسبیة رقم 

  نعم

 ال
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 الجدول الثاني : ھل یغطي رصید المكتبة احتیاجاتك المعرفیة . -

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
  

 نعم 32 64%
  

 ال 18 36%
 

 المجموع 50 100%
  

 

 

 و ذلك راجع إلى توفر الكتبة على  %64كانت أغلب االجابات بنعم والتي بلغت نسبتھا  

 رصید معرفي جید یلبي معظم احتیاجات القراء .

 لبعض قلة النسخ  لو ذلك راجع  %36أما الذین كانت اجابتھم ب ال حیث بلغت نسبتھم  

 .العناوین أو لبعض التخصصات كالطب مثال 

 

 

 

 

 

64 

36 

توضح  تغیة رصید المكتبة لالحتیاجات  05دائرة نسبیة رقم 
 المعرفیة 

 نعم

 ال
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 لرصید الذي توفره المكتبة للرواد.ا الجدول الثالث :

 االحتماالت التكرار % النسبة المئویة
  

 كاف 22 44%
  

 ناقص 07 14%
 

 نوعا ما 21 42%
  

 المجموع 50 100%
  

 

 

 

حول الرصید الذي باالقتراح كافي من خالل الجدول نالحظ بأن االجابات التي كانت  -

 و ذلك راجع إلى أن المكتبة تتوفر على رصید البأس  44%بلغت نسبتھا توفره المكتبة 

 %42 عا ما حیث بلغت نسبتھا ھي األخرىبھ ،باإلضافة إلى االجابات التي كانت ب نو

 االقتراح و ذلك دلیل على أن الباحث متقبل لرصید المكتبة ، و االجابات التي كانت ب 

 و ذلك راجع إلى نقص النسخ %14الباحثین وبلغتناقص فكانت نسبتھا قلیلة لدى بعض 

 أو عدم وجود مراجع في تخصص ذلك الباحث . 

 

 

 

44 

14 

42 

 توضح الرصید المتوفر للرواد  06دائرة نسبیة رقم 

  كافي

 ناقص 

 نوعا ما 
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 الجدول الرابع : عدد النسخ الموجودة بالمكتبة و تلبیتھا الحتیاجات الرواد . -

 االحتماالت التكرار % النسبة المئویة
  

 نعم 34 68%
  

 ال 16 32%
 

 المجموع 50 100%
  

 

 

 

      عدد النسخ الموجودة  لىحول االجابة عكانت من خالل الجدول نالحظ بأن أكبر نسبة  -

 % 68بالمكتبة و تلبیتھا الحتیاجات القراء ھي نسبة االجابة بنعم و التي بلغت نسبتھا 

وذلك دلیل على أن المكتبة تسعى إلى استقطاب القراء و الرواد و تسخر لھم كل ما یلزم 
 انطالقا من المعاملة وصوال إلى تلبیة الرغبات و إشباع المیوالت  .،لذلك 

 

 

 

 

68 

32 

توضح عدد النسخ الموجودة بالمكتبة و  07دائرة نسبیة رقم 
 تلبیتھا الحتیاجات الرواد 

  نعم

  ال
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التردد على المكتبة من أجل االطالع على الكتب باللغة العربیة :  الجدول الخامس -
 اللغة الفرنسیة .أو

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
  

 اللغة العربیة 35 70%
  

 اللغة الفرنسیة 04 08%
  

 اللغتین العربیة و الفرنسیة معا 11 22%
  

 المجموع 50 100%
  

 

 

 

 تختلف إجابات الباحثین أو الرواد الذین یتوافدون على المكتبة ، و لكن أغلبھم یطلعون  -

 و ذلك باعتبارھا اللغة األصلیة %70بلغت نسبتھاحیث على الكتب باللغة العربیة 

 فقط و ذلك راجع إلى ضعفھم %08أما اللغة الفرنسیة فكانت نسبتھا قلیلة حیث وصلت 

  حول االطالع باللغتین العربیة و الفرنسیة معافي ھذه اللغة ، أما االجابات التي كانت 

 وھذه كانت اجابات بعض األساتذة و الطلبة و بعض الموظفین أما  %22بلغت نسبتھا 

70 

8 

22 

توضح التردد على المكتبة من أجل االطالع  08دائرة نسبیة رقم 
 على الكتب باللغة العربیة أو اللغة الفرنسیة 

   اللغة العربیة

 اللغة الفرنسیة 

 اللغتین العربیة و الفرنسیة 
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یستعملون اللغة الفرنسیة و ذلك راجع إلى عدم تمكنھم  الالمتوسط طلبة الثانوي و تالمیذ 
 . ھا و نقص خبرتھم فی

 الجدول السادس : التردد على المكتبة من أجل االطالع على : -

 االحتماالت التكرارات  %النسبة المئویة 
  

 الكتب  41 82%
 

 القوامیس  07 14%
 

 القصص والروایات 01 02%
  

 المجالت  01 02%
 

 المجموع 50 100%
  

 

من خالل الجدول نالحظ بأن أكبر نسبة من حیث التردد ھي نسبة االطالع على الكتب    -

 و ذلك راجع لكثرة الكتب في المكتبة وتنوع تخصصاتھا . %82التي بلغت نسبتھا 

 ندرة، و ذلك راجع إلى قلة استعمالھا و %14أما نسبة االطالع على القوامیس بلغت   

ع على القصص و الروایات        وجودھا في المكتبات مقارنة بالكتب ، أما نسبة االطال

 لكل واحدة منھما و ذلك راجع إلى  %2و المجالت كانت ضئیلة جدا و بلغت نسبتھا 

 ندرة استعمالھا أو االطالع علیھا، و تستعمل من طرف فئة واحدة و ھي فئة االطفال فقط. 

82 

14 

2 

2 

توضح التردد على المكتبة من أجل االطالع  09دائرة نسبیة رقم 
 على المراجع التالیة

 الكتب 

 القوامیس  

 القصص و الروایات 

   المجالت
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 : مواقیت فتح المكتبة . الجدول السابع -

 االحتماالت التكرارات  % النسبة المئویة
  

 نعم 35 70%
  

 ال 15 30%
 

 المجموع 50 100%
  

 

 

 

 من خالل الجدول نالحظ بأن معظم القراء أو الرواد راضین على مواقیت فتح المكتبة -

  %70 محیث بلغت نسبتھبن المكتبة تفتح أبوابھا كل أیام األسبوع ما عادا یوم الجمعة  أل 

و یعتبر یوم السبت فرصة كبیرة لألساتذة و الطلبة ألنھ یعتبر یوم راحة لھم  و لذلك 
 یستغلونھ في تنمیة رصیدھم الفكري و إعداد بحوثھم ، أما الذین كانت اجاباتھم بال أي 

 معظمھا و %30الفئة الغیر راضیة على مواقیت فتح المكتبة من الرواد فكانت نسبتھا 

 كانت فئة األطفال و یفسرون ذلك بتزامن مواقیت فتح المكتبة مع دراستھم الیومیة. 

 

 

70 

30 

 توضح مواقیت فتح المكتبة 10دائرة نسبیة رقم 

 نعم

 ال
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  الجدول الثامن: تقییم قاعة المطالعة من خالل : التھویة ،الموقع ، االضاءة . -

 االحتماالت التكرارات  %النسبة المئویة 
  

 مناسبة 33 66%
  

 غیر مناسبة 03 06%
  

 ما نوعا 14 28%
  

 المجموع 50 100%
  

 

 

 

 من خالل الجدول نالحظ بأن االجابات كانت مختلفة عن بعضھا البعض حول تقییمھم  -

لقاعة المطالعة من خالل التھویة و الموقع و االضاءة ، بحیث كانت نسبة الرواد الذین      

 بأن معظمھموھي أكبر نسبة و ذلك یعني  % 66اجابوا باإلجابة االولى أي مناسبة 

ي تتوفر على موقع جید ھراضین على قاعة المطالعة ألنھا تتوفر على الممیزات الثالث ف
یراعي معظم المعاییر لبنایة المكتبة ،و یسھل الوصول إلیھا  كل شخص ألنھا  بقرب 
المركز ، كما أنھا تتوفر على اضاءة طبیعیة و اصطناعیة في الوقت نفسھ باإلضافة إلى 

 یدة  .التھویة الج

 

66 

6 

28 

توضح تقییم قاعة المطالعة من خالل التھویة  11دائرة نسبیة رقم 
 ، الموقع ، االضاءة 

 مناسبة

 غیر مناسبة 

 نوعا ما 
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 *المحور الثالث : الثقافة المكتبیة و تنمیة عادة المطالعة  

 الجدول األول : اإلطار الذي یستغل فیھ القارئ رصید المكتبة  -

 االحتماالت  التكرارات  % النسبة المئویة
 

 العمل   11 22%
 

 الدراسة  27 54%
 

 المطالعة  12 24%
 

 المجموع  50 100%
 

 

 

 

 خالل الجدول نالحظ بأن معظم الرواد یستغلون رصید المكتبة من أجل الدراسة  من-

 %54و الفئة التي كانت اجاباتھا لھذا االقتراح ھي فئة الطلبة حیث بلغت نسبتھا    

معظمھم یترددون إلى المكتبة من أجل الدراسة فقط و ذلك من أجل إعداد البحوث ألن 
طلبة الجامعة و الثانویة و تالمذة المتوسطة ، وكانت أثناء إجراء االمتحانات خاصة أو

ھي نسبة اجابات بعض األساتذة و بعض الموظفین بالمكتبة  والتي كانت ثاني نسبة 

22 

54 

74 

توضح اإلطار الذي یستغل فیھ القارئ  12دائرة نسبیة رقم 
 رصید المكتبة  

 العمل

 الدراسة 

 المطالعة 
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، أما نسبة العمل في اإلطار الذي یستغل فیھ القارئ رصید %24المطالعة التي بلغت 

 اجابات بعض الموظفین.ھي و  %22المكتبة كانت

 .: الخدمات التي یتحصل علیھا القارئ بارتیاده المكتبة  الجدول الثاني-

 االحتماالت التكرارات %النسبة المئویة 
  

44% 22  
 االطالع الداخلي 

22% 11  
 اإلعارة 

00% 00  
 الخدمة المرجعیة 

00% 00  
 خدمة التصویر و النسخ

04% 02  
 المحاضرات و الندوات

 اإلرشاد و التوجیھ 00 00%
 

 اإلحاطة الجاریة  00 00%
 

 األنترنیت  15 30%
 

100% 50  
 المجموع 

 

44 

22 

0 0 

4 

0 

توضح الخدمات التي یتحصل علیھا  13دائرة نسبیة رقم 
 القارئ بارتیاده المكتبة 

االطالع الداخلي 

   اإلعارة

   الخدمة المرجعیة

 خدمة التصویر و النسخ

   المحاضرات و الندوات

   اإلرشاد و التوجیھ
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 من خالل الجدول نالحظ بأن من بین الخدمات التي یتحصل علیھا رواد المكتبة ھي -

 و ذلك راجع إلى محبة القراء % 44و التي بلغت  نسبة كبیرةبخدمة االطالع الداخلي 

في االطالع من خالل الرفوف المفتوحة المتاحة في قاعة المطالعة الداخلیة ، ألن كل فرد 
منا یحبذ االطالع على الكتاب و اختیاره بطریقة مباشرة لمعرفة محتواه داخل المكتبة قبل 
إعارتھ ، أما نسبة االطالع الخارجي المتمثل في االعارة الخارجیة بلغت نسبتھ حوالي  

دمة االنترنیت یلجأ إلیھا بعض الرواد لعدم توفر المكتبة على مصادرھم ، أما خ 22%

 عن النفس حسب تخصصاتھم أو یلجأ الباحث أحیان إلى قاعة االنترنیت للترویح المطلوبة

 .%15و بلغت نسبة ھذه الخدمة حوالي 

 . الجدول الثالث : رأي الرواد في رصید المكتبة -

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
42% 

 
21 

 
 جید

 
38% 

 
19 

 
 متوسط

 
20% 

 
10 

 
 نوعا ما 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

جید ول نالحظ أن اجابات الرواد حول رصید المكتبة كانت باإلجابة  من خالل الجد -

 حیث كان رصید   % 38ونسبة الثاني  %42ومتوسط و یدل ذلك على أن نسبة األول

42

38 

20 

توضح رألي الرواد في رصید المكتبة  14دائرة نسبیة رقم 

 جید

متوسط

 نوعا ما 
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فكانت  أما االجابة التي كانت بنوعا ما یلبي معظم احتیاجات القراء .البأس بھ و المكتبة 

و ذلك راجع إلى أن بعض  القراء غیر راضین على رصید المكتبة و ربما  %20نسبتھا 

 ضعف رصید المكتبة في مجال تخصصھم. ذلك بسبب

 الجدول الرابع : من أجل الحصول على المعلومة داخل المكتبة یلجأ القارئ إلى :-

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
14% 

 
07 

 
 أحد القراء 

 
58% 

 
29 

 
 عمال المكتبة 

 
28% 

 
14 

 
 ال أحد 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 

یلجؤون في الحصول على المعلومة داخل     من خالل الجدول نالحظ بأن معظم القراء -

 الجیدةو ذلك راجع إلى معاملة المكتبي %58 المكتبة إلى عمال المكتبة  التي بلغت نسبتھا

و لكن بعض القراء یعتمدون على أنفسھم في الحصول على المعلومة ، و البعض االخر 
 یعتمدون على أحد القراء و التي كانت نسبتھا ضئیلة . 

 

 

14 

58 

28 

توضح الطریقة التي یلجأ إلیھا القارئ في  15دائرة نسبیة رقم 
 الحصول على المعلومة 

 أحد القراء

 عمال المكتبة 

 ال أحد 
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 الجدول الخامس : رضى القارء على الخدمات المقدمة من طرف أخصائي المعلومات .-

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
12% 

 
06 

 
 جد راض 

 
46% 

 
23 

 
 راض

 
34% 

 
17 

 
 راضي نسبیا 

 
08% 

 
04 

 
 غیر راض

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

   من خالل الجدول نالحظ بأن معظم القراء كانت اجاباتھم بین راض و راض نسبیا-

 لكن نسبة االقتراح راض جدا تبقى قلیلة التواليعلى  % 34و %46 بلغت نسبتھما التيو

، إال أن البعض أكد بأنھ غیر راض تماما على الخدمات  %12بحیث بلغت نسبتھا 

أخصائي المعلومات جیدة  المقدمة، و لكن رغم ذلك تبقى الخدمات المقدمة من طرف
 ومقبولة .

 

 

 

 

12 

46 

34 

8 

توضح نسبة رضى القارئ على الخدمات  16دائرة نسبیة رقم 
 التي یقدمھا أخصائي المعلومات 

 جد راض

 راض

 راضي نسبیا 

   غیر راض
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 الجدول السادس: تقدیم المكتبة لخدمات األطفال  -

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
100% 

 
50 

 
 نعم 

 
00% 

 
00 

 
 ال

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 

 من خالل الجدول نالحظ بان المكتبة تقدم خدمات األطفال و التي كانت نسبھا كاملة  -

 ذلك نستنتج بأن األطفال یقصدون المكتبة لتوسیع معارفھم  خالل و من100%وھي 

 و تطویرھا كل حسب المیل الخاص بھ ، مما یجعلھم یتعرضون للخدمات المقدمة 

 ة الخدمات المقدمة لھم .و ترددھم على المكتبة متوقف على نوعی

 

 

 

 

 

100 

0 

 توضح تقدیم المكتبة لخدمة األطفال  17دائرة نسبیة رقم 

  نعم

  ال
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 الجدول السابع : تقدیم المكتبة خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة . -

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
100% 

 
50 

 
 نعم 

 
00% 

 
00 

 
 ال

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 

من خالل الجدول نالحظ بأن المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم تقدم      -

 و تتمثل ھذه الخدمات في %100خدمات لذوي االحتیاجات الخاصة بحیث بلغت نسبتھا

مساعدة المكفوفین في استعمال أجھزة البراي باإلضافة إلى توفر المكتبة على كتب 
البراي بلغات مختلفة . و وضع ممرات خاصة بالمعاقین و تخصیص لھم قاعة للمطالعة 

 و غیرھا من الخدمات االخرى. 

 

 

 

 

 

100 

0 

توضح تقدیم المكتبة خدمات لذوي  18دائرة نسبیة رقم 
 االحتیاجات الخاصة 

 نعم

 ال
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 الجدول الثامن: تقدیم المكتبة خدمات للمستفیدین عبر المكتبة المتنقلة .-

 
 %نسبة المئویة ال

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
100% 

 
50 

 
 نعم 

 
00% 

 
00 

 
 ال

 
100% 

 
50 

  
 المجموع 

 

 

 

تعمل   للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم  ة من خالل الجدول نالحظ بأن المكتبة الرئیسی-

 % 100على تقدیم الخدمات للمستفیدین عبر المكتبة المتنقلة والتي بلغت نسبتھا 

 ألسئلتھم اجابات و تقدیم و تتمثل تلك الخدمات من خالل زیارة المرضى في المستشفى  

وتقدیم لھم الكتب ألن ھناك من لدیھ ھوایة المطالعة للترفیھ عن نفسھ ،وغیرھا من 
الخدمات االخرى ، ویكون ذلك عبر سیارة مكتبة خاصة للتنقل والتي یطلق علیھا المكتبة 

 المتنقلة .

 

 

 

 

100 

0 

توضح تقدیم المكتبة خدمات للمستفیدین  19دائرة نسبیة رقم 
 عبر المكتبة المتنقلة 

 نعم

 ال
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 .المطالعة واجبة على كل فرد ل التاسع : الجدو-

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
84% 

 
42 

 
 نعم 

 
16% 

 
08 

 
 ال 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 

من خالل الجدول نالحظ  بأن معظم القراء یؤكدون بأن المطالعة في المكتبة واجبة على  -
و بعض االساتذة و الطلبة والتي كانت من اقتراح بعض الموظفین بالمكتبة  كل فرد 

، إال أن فئة تالمیذ  المتوسط یرون عكس ذلك والتي   % 84بلغت نسبتھا  الجامعیین بحیث

 و ذلك راجع إلى ضعف فكرھم و ارتباط أذھانھم فقط %16كانت  نسبة اجاباتھم حوالي 

 بأشیاء أخرى.

 

 

 

 

 

84 

16 

   توضح رأي القراء في المطالعة 20دئرة نسبیة رقم 

 نعم

 ال
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 العاشر : المدة الزمنیة التي یخصصھا  القارء للمطالعة خالل األسبوع .الجدول -

 
 % النسبة المئویة

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
08% 

 
04 

 
 دقیقة 30أقل من 

 
28% 

 
14 

 
 د إلى ساعة 30من 

 
26% 

 
13 

 
 لى ساعتین عمن ساعة 

 
38% 

 
19 

 
 أكثر من ساعتین 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 

من خالل الجدول نالحظ بأن بعض القراء یترددون على المكتبة لمدة أكثر من ساعتین -

، ،كما أن البعض االخر %38وھم فئة األساتذة و بعض الطلبة والتي بلغت نسبتھا 

، أما %28إلى  %26على المكتبة لمدة ساعة أو أقل والتي بلغت نسبتھم من یترددون 

 %08دقیقة كانت قلیلة بحیث بلغت 30المكتبة في أقل من نسبة القراء الذین یترددون إلى 

یدل على عزوف القراء عن المكتبة و قلة ترددھم علیھا وعدم تخصیصھم وقت  فقط، مما
 للمطالعة.

 

 

8 

28 

26 

38 

توضح  المدة الزمنیة التي یخصصھا  21دائرة نسبیة رقم 
 القارئ للمطالعة خالل االسبوع 

 دقیقة  30أقل من 

 دقیقة إلى ساعة  30من 

 من ساعة إلى ساعتین 

   أكثر من ساعتین
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  .ئالجدول الحادي عشر : مساعدة المكتبة في تنمیة عادة المطالعة لدى القار-

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
88% 

 
44 

 
 نعم 

 
12% 

 
06 

 
 ال 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 من خالل الجدول نالحظ بأن معظم القراء یؤكدون بأن المكتبة تعمل على تنمیة عادة    -

 و یرجع ذلك إلى وفرة      % 88المطالعة لدى القارئ أو المستفید و التي كانت نسبتھا 

رصیدھا و دعمھا العلمي و الثقافي بشكل دوري من خالل القیام بالملتقیات والندوات 
والمحاضرات بصفة منتظمة  خاصة حول الكتاب و المطالعة و المشاركة في المعارض 

 الوطنیة و حتى الدولیة إن أمكن .

 

 

 

 

 

 

88 

12 

توضح مساعدة المكتبة في تنمیة عادة  22دائرة نسبیة رقم 
 المطالعة لدى القارئ 

 نعم

 ال
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 : سبب عزوف الرواد عن المطالعة داخل المكتبة .عشر الجدول الثاني -

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 
10% 

 
05 

 
 معاملة المكتبي 

 
58% 

 
29 

 
 غیاب ثقافة المطالعة لدى القارئ 

 
06% 

 
03 

 
 مواقیت فتح المكتبة 

 
00% 

 
00 

 
 غیاب اإلعارة الخارجیة 

 
12% 

 
06 

 
 غیاب الجو المالئم داخل قاعة المطالعة 

 
14% 

 
07 

 
 غیاب الرصید المالئم الحتیاجات القارئ 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

 من خالل الجدول نالحظ أن سبب عزوف القراء عن المكتبة راجع بالدرجة األولى إلى  -

 %58غیاب ثقافة المطالعة لدى القارئ خاصة في مجتمعاتنا و التي بلغت نسبتھا حوالي  

 أن بعض الرواد یرجعون سبب عزوف و نفور القراء من المكتبة یعود إلى غیاب  إال

باإلضافة  %14بنسبة ضئیلة و التي بلغت  كان الرصید المالئم الحتیاجات القراء الذي 

 ، كما أن بعض القراء%12إلى غیاب الجو المالئم داخل قاعة المطالعة الذي بلغت نسبتھ 

10 

58 

6 0 

12 

14 

توضح سبب عزوف الرواد عن المطالعة  23دائرة نسبیة رقم 
 داخل المكتبة 

 معاملة المكتبي

 غیاب ثقافة المطالعة لدى القارئ

   مواقیت فتح المكتبة

   غیاب اإلعارة الخارجیة

   غیاب الجو المالئم داخل قاعة المطالعة

  غیاب الرصید المالئم الحتیاجات القارئ
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یرجعون سبب العزوف إلى معاملة المكتبي و مواقیت فتح المكتبة التي بلغت نسبتھما   

 على التوالي ، لكن یبقى السبب الحقیقي في ذلك ھو غیاب ثقافة المطالعة  % 10و  06%

 .باألخصفي مجتمعنا الجزائري 

الفرد داخل الجدول الثالث عشر : تأثیر التكنولوجیات الحدیثة على ثقافة المطالعة لدى -
 المكتبة .

 
 %النسبة المئویة 

 
 التكرارات 

 
 االحتماالت 

 

%88 

 
44 

 
 نعم 

 
12% 

 
06 

 
 ال 

 
100% 

 
50 

 
 المجموع 

 

 

من خالل الجدول نالحظ بأن معظم القراء كانت اجاباتھم بنعم و ھذا یعني بأن -

 للتكنولوجیات الحدیثة تأثیر على ثقافة المطالعة لدى القارئ داخل المكتبة بحیث بلغت      

 لقارئ في الحصول على المعلومات في ألنھا تساعد الباحث أو ا  % 88نسبتھا حوالي

أسرع وقت و بأقل جھد ممكن ، إال أن بعض القراء یرون عكس ذلك و ھم الذین كانت   

 فقط و ربما ذلك %12اجاباتھم باالحتمال الثاني ال و لكن كانت نسبتھم قلیلة بحیث بلغت 

و من خالل إعداد راجع إلى عدم اعتمادھم على التكنولوجیات الحدیثة أثناء المطالعة أ

 بحوثھم العلمیة .

88 

12 

توضح تأثیر التكنولوجیات الحدیثة على  24دائرة نسبیة رقم 
 ثقافة المطالعة لدى الفرد داخل المكتبة 

  نعم

 ال
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Ú- : نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات 

بعد تفریغ البیانات المتعلقة لكل من االستبیان و المقابلة و تحلیلھا و تفسیرھا بما یتالءم  
مع معطیات الدراسة ، و حاولنا مقارنتھا مع الفرضیات المصاغة سابقا لمعرفة الدور 

 تلبیة حاجیاتھم و رغباتھم .الذي تلعبھ المكتبات العامة من خالل تقدیم خدمات للقارء و 

 :  الرئیسیة الفرضیة 

تسعى المكتبة العامة متى توفرت لھا االمكانیات لتقدیم خدمات مكتبیة للقراء من  "
  شأنھا التأثیر االیجابي على میولھم القرائیة ". 

الفرضیة الحظنا أنھا تحققت و ذلك من  من خالل تفریغ بیانات الجدول المتعلقة  بھذه
 خالل  المؤشرات التالیة : 

*حرص المكتبة الدائم على خدمة القراء و المستفیدین و تقدیم المعلومات المناسبة في 
الوقت المناسب مع توفیر كل الفضاءات المساعدة في التأثیر االیجابي على میولھم 

 القرائیة .

* تقدیم الخدمة المرجعیة بنوعیھا المباشرة و غیر المباشرة ، و تقدیم خدمة اإلعارة 
و خدمة االنترنیت و ھذا ما یتضح في الجدول الثاني من المحور الداخلیة و الخارجیة 

 الثالث .

التي كانت مكتبات *شعور القراء بالرضى عن الخدمات المقدمة من طرف أخصائي ال
 ا یتضح في الجدول الخامس من المحور الثالث .نستھا جیدة و ھذا م

 : ات الجزئیة الفرضی

 الفرضیة األولى :-1

" یدرك المسؤول على المكتبة العامة  إلزامیة استقطاب القراء و الرواد وذلك من خالل 
 تخصیص لھم فضاء مالئم "

و التي استقیناھا عن أمینة من خالل ما جمعناه من معلومات متعلقة بھذه الفرضیة       
مسؤولة المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم "مكتبة الموالي بلحمیسي " أو 

 ذلك من خالل المؤشرات التالیة : الحظنا بأن ھذه الفرضیة قد تحققت و

 بة.* التعامل المریح و تشجیع المستخدمین لإلقبال على المؤسسة الثقافیة و التي ھي المكت
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*إعطاء الطفل الجزء الكبیر من خدمات المكتبة باعتباره الركیزة األساسیة في المجتمع 
المجتمع لذوي االحتیاجات الخاصة مع توفیر فضاء خاص دون التغاضي عن شریحة و

 بھم.

ءات المطالعة الداخلیة و فضاء االنترنیت و فضاء خاص بالشباب ، و فضاء *توفیر فضا
فضاء للبحث االلكتروني و ھو خاص بجمھور المستفیدین للبحث في و خاص باألساتذة .

 بالضافة إلى توفیر فضاء المحاضرات و المعارض.الفھرس األلي .

 الفرضیة الثانیة :-2

 " المكتبة العمة لھا دور كبیر في جلب القارئ من خالل خدماتھا المتنوعة "

التي تحصلنا علیھا من اجابة من خالل ما جمعناه من معلومات متعلقة بھذه الفرضیة و
أمینة المكتبة و اجابات القراء الموضحة في الجدول الثاني من المحور الثالث ،وجدنا بأن 

 ھذه الفرضیة قد تحققت ، و من المؤشرات الدالة على ذلك نجد :

 * تقدیم خدمة االطالع الداخلي و اإلعارة .

الكتب المرجعیة كالقوامیس المرجعیة و التي یتمثل رصیدھا في  تقدیم الخدمة *
 الموسوعات و المعاجم وغیرھا .و

 *توفیر خدمة النسخ و التصویر و خدمة االنترنیت .

 الفرضیة الثالثة :-3

 " الخدمات التي تقدمھا المكتبة العامة تساھم في تلبیة احتیاجات القراء "

 لقد تحققت الفرضیة الثالثة و ذلك من خالل : 

االطالع *االنعكاس االیجابي للخدمات المكتبیة المقدمة للقراء و المتمثلة في ارتفاع نسبة 
رغباتھم و میولھم القرائیة و ھذا ما  و االعارة وخدمة االنترنیت ، و ذلك إلشباع الداخلي 

 یتبین في نتائج االستبیان الخاص بھم .

یداني و من النتائج العامة و النتائج و ما یمكن استنتاجھ من الدراسة بشقیھا النظري و الم
على ضوء الفرضیات یتبین لنا بأن المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم  
تعمل على تقدیم خدماتھا بالمجان و لجمیع فئات المجتمع لتلبیة حاجیات القراء  و إشباع 

 رغباتھم .
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ÚI- : النتائج العامة للدراسة 

علمیة  الوصول إلى جملة من النتائج العامة و التي تمثل حقیقة المجال تصبو كل دراسة 
الجغرافي لھا و تعكس واقعھ من ایجابیات و سلبیات و كذا مدى تفاعلھ مع الموضوع  

 مجال البحث من مختلف جوانبھ .

و قد استنبطنا من خالل قیامنا بالدراسة المیدانیة بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 
والیة مستغانم مكتبة " الموالي بلحمیسي " و مقارنتھا بما جاء في الجانب النظري عدة ل

 نتائج و المتمثل أھمھا في االتي : 

 المكتبة تضم كما ھائال من المواد في جمیع الموارد البشریة . -1

 تقدم خدماتھا بالمجان و تفتح أبوابھا لجمیع القراء دون تمییز . -2

تسعى إلى تلبیة حاجیات المستفیدین من خالل خدماتھا المتنوعة كاإلعارة وغیرھا من  -3

 األنشطة التي تقدمھا .

رضى المستفید على الخدمات المقدمة وصل إلى نسبة كبیرة  ، وعزوف القراء عن  -4

 للمجتمع .المكتبة  یعود إلى غیاب الوعي الثقافي 

العمومیة لوالیة مستغانم "الموالي بلحمیسي" إلى  تسعى المكتبة الرئیسیة للمطالعة -5

 تنمیة مجموعاتھا المكتبیة لبلوغ رضى المستفید و تحقیق رغباتھ .

العمل على اختیار و اقتناء اإلنتاج الفكري المناسب من كتب و دوریات و مختلف  -6

 المواد المكتبیة .

الذي یكون عن طریق الشراء تعامل المكتبة الداخلي و الخارجي بما یخص االقتناء و  -7

 أو االشتراك أو التبادل .

تعمل على القیام بعملیة التقییم الداخلي الجزئي للمكتبة و ذلك عن طریق حساب نسبة  -8

 المقروئیة في السنة .

 .رفع مستوى المقروئیة و التشجیع على المطالعة و االھتمام بالكتاب  -9

 ألطفال .الحس اإلبداعي الفني لفئة ا تحسین  -10

 العمل على بناء مجتمع ثقافي و حضاري موصول بالتربیة و التعلیم . -11

 ضمان صیرورة المكتبة الحسنة. -12
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