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 الجــداولقائــمة 

 الصفحة الجدول عــنوان الرقــم 
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    ددد    حبددديف ي يرغدددت ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  حددد    ن  حيددد   جددد 
  حمكيبو حلقييم ببف  هم  حسلميو

    ي ضدو ي  يدن  حسي دو فعدت  حمد     حمكيبيدو  سك در  عدي   مي مد   ج
 طرف  حبيف ي 

    ي ضددددو ي  يددددن  حسي ددددو فعددددت طريددددى  حف دددد   م ر  يهددددي  لدددد   جدددد
  حمسل ميت 

    لدددد   حر ددددي    حبدددديف ي  ي ضددددو ي  يددددن  حسي ددددو فعددددت   يمددددي  جدددد 
  ح  يئق      حمكيبو    إ     بف  هم  حسلميو

    مد   يططيدو صر د ل  حمكيبدو حمجدي ت ي ضو ي  يدن  حسي دو فد ج   
  حبفث  ي و بيحبيف ي .

    ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  مكي يدددو يلبيدددو  فيييجددديت  حبددديف ي   جددد
  حبف يو م   ال  يطبيى يك  ح جيي  حمسل ميت     حمكيبيت  حجيمسيو

    ي ضو ي  يدن  حسي دو فعدت  ح د ميت  حبف يدو  حمق مدو مد  طدرف  ج
  حمكيبو

    حبدديف ي  مدد    فييدديطيلبيددو  إمكي يددو  يددن  حسي ددو فعددت ي ضددو ي جدد 
  ال  يق يم  ح  ميت  حبف يو حهم

    ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  ددد ع  ح ددد ميت  حمق مدددو مددد  طدددرف  جددد
  حمكيبو

    ي ضو ي  ين  حسي و فعت ج  ل  ح  ميت  حبف يو  حمق مو حهم ج 
    ي ضو ي  ين  حسي و فعت مكي و  حمكيبو ج 
 يوضح توزيع العينة حول الرصيد الوثائقي في عممية البحث العممي جدول 
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    ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت كي يدددو  ايمددديم  حمكيبدددو بي  دددطي ت  جددد
 . حبيف ي 

    ي ضددو ي  يددن  حسي ددو فعددت معدديامو  حم نددن   حكير  دد  حلمكيبددو  جدد
 .   ي سي   حبفث  حسلم 

    ي ضو ي  ين  حسي و فعت طرى  حبفث  حمسيم ل ح    حبيفث ج.  
    ي ضو ي  ين  حسي و فعت يلبيو  فيييجيت  حبيف ي  ج 
    ي ضو ي  ين  حسي و فعت ص  ل  حبفث  حمعيسملو م  نبلهم ج 
    ي ضو ي  ين  حسي و فعت  عيسمي     ير ت     حمكيبو ك عيلو  ج

 بفث
    عدده حو  ح  دد   إحدد   حمسل مددو  دد  ي ضددو ي  يددن  حسي ددو فعددت  جدد

 طريى ص   ت  حبفث  حمي  رل بيحمكيبو
    ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  حم دددي ر  حيددد  يفييجهدددي  حبددديف ي   جددد

  ي  راي حلمكيبو
    ي ضو ي  ين  حسي و فعت طريقو  حبفث     ح هرس  آلح  ج 
    ي ضددددو ي  يددددن  حسي ددددو فعددددت معدددديامو  ح دددد ميت  حيدددد  يقدددد مهي  جدددد

 . حمكيب  حلبيف ي     يط ير  حبفث  حسلم 
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 قائمــة األشكــال

 الصفحة عــنوان الجدول الرقــم 
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  دددد    حبددديف ي ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  حددد    ن  حيددد  يرغدددت   دددك 
  حمكيبو حلقييم ببف  هم  حسلميو

  ي ضددو ي  يددن  حسي ددو فعددت  حمدد     حمكيبيددو  سك ددر  عددي   مي مدد    ددك
 طرف  حبيف ي 

  ي ضددددو ي  يدددددن  حسي ددددو فعدددددت طريددددى  حف ددددد   م ر  يهددددي  لددددد    ددددك
  حمسل ميت 

  ل   حر دي   ح  ديئق    حبيف ي  ي ضو ي  ين  حسي و فعت   يمي   ك 
     حمكيبو    إ     بف  هم  حسلميو

  ددك  ي ضددو ي  يددن  حسي ددو فدد   مدد   يططيددو صر دد ل  حمكيبددو حمجددي ت 
  حبفث  ي و بيحبيف ي .

  ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  مكي يدددو يلبيدددو  فيييجددديت  حبددديف ي    دددك
  حبف يو م   ال  يطبيى يك  ح جيي  حمسل ميت     حمكيبيت  حجيمسيو

  ي ضددو ي  يددن  حسي ددو فعددت  ح دد ميت  حبف يددو  حمق مددو مدد  طددرف   ددك
  حمكيبو

  ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت إمكي يدددو يلبيدددو  فييددديط  حبددديف ي  مددد    دددك
  ميت  حبف يو حهم ال  يق يم  ح 

  ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  ددد ع  ح ددد ميت  حمق مدددو مددد  طدددرف   دددك
  حمكيبو

  ي ضو ي  ين  حسي و فعت ج  ل  ح  ميت  حبف يو  حمق مو حهم  ك 
  ي ضو ي  ين  حسي و فعت مكي و  حمكيبو  ك 
  يوضح توزيع العينة حول الرصيد الوثائقي في عممية البحث العممي  ك 
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  ي ضددددو ي  يددددن  حسي ددددو فعددددت كي يددددو  ايمدددديم  حمكيبددددو بي  ددددطي ت   ددددك
 . حبيف ي 

  ي ضو ي  ين  حسي و فعت معيامو  حم نن   حكير    حلمكيبو      ك
 .ي سي   حبفث  حسلم 

  ي ضو ي  ين  حسي و فعت طرى  حبفث  حمسيم ل ح    حبيفث  ك.  
  ي ضو ي  ين  حسي و فعت يلبيو  فيييجيت  حبيف ي   ك 
 ي ضو ي  ين  حسي و فعت ص  ل  حبفث  حمعيسملو م  نبلهم   ك 
  ي ضو ي  ين  حسي و فعت  عيسمي     ير دت  د   حمكيبدو ك عديلو   ك

 بفث
  ي ضددو ي  يددن  حسي ددو فعددت عدده حو  ح  دد   إحدد   حمسل مددو  دد    ددك

 طريى ص   ت  حبفث  حمي  رل بيحمكيبو
  ي ضدددو ي  يدددن  حسي دددو فعدددت  حم دددي ر  حيددد  يفييجهدددي  حبددديف ي    دددك

  ي  راي حلمكيبو
  ي ضو ي  ين  حسي و فعت طريقو  حبفث     ح هرس  آلح   ك 
  ي ضو ي  ين  حسي و فعت معيامو  ح  ميت  حي  يق مهي  حمكيب    ك

 .حلبيف ي     يط ير  حبفث  حسلم 
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  ظيم ميكيم   اي ف

مترابط الشكل و المحتوى 

 واألسلوب

 

  يط نيئم  ل  طلبيت 
 مي يو  مس  يو

جه    عي   ييمف ر ف   
    عي 

   يط م ظم

  ض ح  حرؤيدددو 

  حعددس  حليج ي     حيمي 

يطبى  حطريقو  حسلميو    
  حي ي   من  حم كالت

 خصائص البحث العممــي 

خصائص 

البحث 

 العممي بشكل

 عام



 53ربف  م ط    ليي ،   مي  غ يم. صعيحيت  حبفث  حسلم  :  سعس  ح ظريو   حيطبيى  حسمل  ، مرجن عيبى ، ص



 قائــمة األشكال:

 الصفحة عــنوان الشكل الرقــم 
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   كككك    حبكككيف ي يرغكككت يوضكككو يو يكككن  حسي كككو فعكككت  حككك و  ن  حيككك   شككك 
  حم يبو حلقييم ببفو هم  حسلميو

   يوضككو يو يككن  حسي ككو فعككت  حمككو    حم يبيككو  ا  ككر  عككي   مي مكك   شكك
 طرف  حبيف ي 

   يوضككككو يو يكككككن  حسي ككككو فعكككككت طريكككك   حف كككككو  م ر  يهككككي  لككككك   شكككك
  حمسلوميت 

   ل   حر كي   حو كييق    حبيف ي  يوضو يو ين  حسي و فعت   يمي  ش 
     حم يبو    إ     بفو هم  حسلميو

   مكك ت ييطيككو ةر كك ت  حم يبككو حم ككي ت يوضككو يو يككن  حسي ككو فككو   شكك
  حبفث  ي و بيحبيف ي .

   يوضكككو يو يكككن  حسي كككو فعكككت  م ي يكككو يلبيكككو  فييي كككيت  حبكككيف ي   شككك
  حبف يو م   ال  يطبي  ي  وحو يي  حمسلوميت     حم يبيت  ح يمسيو

   يوضككو يو يككن  حسي ككو فعككت  ح كك ميت  حبف يككو  حمق مككو مكك  طككرف  شكك
  حم يبو

   حبكككيف ي  مككك    فييكككيطيلبيكككو  إم ي يكككوحسي كككو فعكككت يوضكككو يو يكككن   شككك 
  ال  يق يم  ح  ميت  حبف يو حهم

   يوضكككو يو يكككن  حسي كككو فعكككت  كككوع  ح ككك ميت  حمق مكككو مككك  طكككرف  شككك
  حم يبو

   يوضو يو ين  حسي و فعت  و ت  ح  ميت  حبف يو  حمق مو حهم ش 
   يوضو يو ين  حسي و فعت م ي و  حم يبو ش 
   حسلم يوضو يو ين  حسي و فو   حر ي   حو ييق      مليو  حبفث  ش  
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   يوضككككو يو يككككن  حسي ككككو فعككككت  ي يككككو  اليمككككيم  حم يبككككو بي شككككيي ت  شكككك
 . حبيف ي 

   يوضو يو ين  حسي و فعت معيالمو  حموقن   ح يرو   حلم يبو     ش
 .ي سي   حبفث  حسلم 

   يوضو يو ين  حسي و فعت طر   حبفث  حمسيم ت ح ت  حبيفث ش.  
   يوضو يو ين  حسي و فعت يلبيو  فييي يت  حبيف ي  ش 
   يوضو يو ين  حسي و فعت ة  ت  حبفث  حمعيسملو م  قبلهم ش 
   يوضو يو ين  حسي و فعت  عيسمي     ير كت  ك   حم يبكو  وعكيلو  ش

 بفث
   و  حو ككو  إحكك   حمسلومككو  كك  يوضككو يو يككن  حسي ككو فعككت عككهوح شكك

 طري  ة و ت  حبفث  حميو رت بيحم يبو
   يوضكككو يو يكككن  حسي كككو فعكككت  حم كككي ر  حيككك  يفيي هكككي  حبكككيف ي   شككك

 ويو رالي حلم يبو
   يوضو يو ين  حسي و فعت طريقو  حبفث     ح هرس  آلح  ش 
   يوضو يو ين  حسي و فعت معيالمو  ح  ميت  حي  يق مهي  حم يب   ش

 .حلبيف ي     يطوير  حبفث  حسلم 
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  ظيم مي يم  والي ف

مترابط الشكل و المحتوى 

 واألسلوب

 

 شيط قييم  ل  طلبيت مي يو 
 ومس ويو

 ه    عي   ييمفور فو  
    عي 

  شيط م ظم

 وضوح  حرؤيكككو 

  حعككس  حلي  ي  و  حيمي 

يطب   حطريقو  حسلميو    
  حي ي   من  حمش الت

    ييص  حبفث  حسلمكك  :10ش   رقم

خصائص 

البحث 

 العممي بشكل

 عام
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 :مقدمة

مستجداتيا  وعصر الثورة المعموماتية بكافةيوم عصر العولمة بكل إشكالياتيا ،نعيش ال    

صة تتطور وتتغير بتطور    وقد أخذت المكتبات عامة والمكتبات الجامعية خاومتطمباتيا ونتائجيا ،

يدي التقموتتحول من المكتبات كالسيكية تقميدية إلى مكتبات ىجينة )تجمع بين الشكل العصر،

 لى المكتبات االلكترونية والرقمية .والشكل االلكتروني الحديث ( ،وا  

فالمكتبة الجامعية تعد من بين المرافق الحضارية التي من شأنيا أن تمعب دورا ميما في     

عمميتي التعميم العالي من جية وتطوير البحث العممي من جية أخرى وذالك تبعا لمتطورات التي 

مختمف العصور ،فمم تعد المكتبات مجرد أماكن حفظ لإلنتاج الفكري ووضعو تحت ر عرفتيا عب

ف طالبيو في عمميات المعالجة المعمومات .فأصبحت تعد من بين الوسائل البيداغوجية تصر 

كما تعد من أىم  العممي واليمكن االستغناء عنيا ، األساسية والمدعمة لمدراسة الجامعية والبحث

األمر الذي جعل منيا ’مد عمييا رسالة الجامعة األكاديمية وفي تحقيق أىدافيا الركائز التي تعت

 عن كونيا  مركزا لمبحث واالطالع وفضال ’تحتل مكانة متميزة في المؤسسات التعميم العالي 

واالعتراف بمستواىا ’ والتنقيب عن الحقائق تمثل عنصرا أساسيا في تقويم الجامعات العصرية 

ة ركيزة العمميالوىذا يعني أنو إذا كانت المكتبة الجامعية ىي ’كم عمى مدى نجاحيا األكاديمي والح

فاليمكن احث في نفس الوقت،ة لمطالب واألستاذ والبرئيسيالتعميمية والبحثية وىي مصدر معمومات 

 أن نعزل أىداف المكتبة الجامعية عن أىداف الجامعة التي وجدت المكتبة لخدمتيا .

التي تقدميا والتي من شأنيا تدعيم لبحوث يا من خالل ماتوفره من المصادر ىميتوتبرز أ   

عمى المكتبات  فرض’ بيا إلى أرقى المستويات وبتطور تكنولوجيا المعمومات العممية والنيوض 
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فيذه التغيرات فرضت عمى المكتبات الجامعية تقمص أدوار جديدة من ’ووظائفيا  تغيير مياميا

 البحوث العممية أصبحت تتطور بصورة سريعةىا في خدمة البحث العممي فى دور أجل الحفاظ عم

ىذا مايحتم عمى المكتبات الجامعية تقديم وكبيرة تتطمب الدقة والسرعة والحداثة في المعمومات ،

عنو خدمات جديدة تتماشى مع تطورات العصر كي تجعل الباحث يواظب عمى ماتقتنيو واليستغني 

ة ودورىا في تطوير البحث حول المكتبات الجامعي إختيار موضوع البحثوعمى ىذا األساس كان 

ىذه الدراسة إلى مساىمتيا في تطوير البحوث األكاديمية وجاءت والوقوف عمى مدى العممي ،

مساىمة ىذه المكتبات في إثراء البحث العممي  عمى دور المكتبات الجامعية ومدىتسميط الضوء 

م عتمادىلمباحثين ومدى استعماليم لمصادرىا وا  بالنسبة ذه األخيرة وكذا معرفة أىمية ى وتطويره

 عمييا في إعداد بحوثيم .

والتجارية وعموم التسيير ،حيث  قتصاديةعمى الطمبة في كمية العموم اإلىذه الدراسة  تطبق   

البحث ي تطوير التعرف عمى الخدمات المقدمة من طرف مكتبة الكمية ودورىا ف حاولنا من خالليا

ذه المكتبة وكيف يستفذون فعال من ى .وىل أراء الطمبة حولياعمى  العممي ،حيث حاولنا التعرف

 مبحوث العممية.يم لتدع ينظرون إلى ماتقدمو من

شكالية الدراسة من خالل مجموعة من الفرضيات والتي قمنا بدراستيا من وحولنا اإلجابة عن إ   

" تحت عنوان المكتبة الجامعية فضاء معموماتي متجدد"  :الفصل األول خالل تقسيم البحث إلى

وظائف المكتبة الجامعية  تعريف المكتبة الجامعية وأنواعيا ، يتضمن :تعريف الجامعة ،

 وأىدافيا،أىميتيا .
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الفصل الثاني حول "مميزات البحث العممي في المكتبة الجامعية "يتضمن :مفيوم البحث     

 أىميتو،صفات الباحث الناجح ،وواقع البحث العممي في الدول العربية.العممي ،خصائصو ،أىدافو و 

الفصل الثالث فقد تم تخصيصو لدراسة عالقة المكتبة الجامعية بالبحث العممي األكاديمي وبدوره 

تم تقسيمو إلى العناصر التالية :عالقة المكتبة الجامعية بالبحث العممي األكاديمي :مساىمة 

ي البحث العممي ،المكتبة الجامعية كجياز معموماتي متطور وخدماتيا لمبحث المكتبة الجامعية ف

العممي ،وكذلك دورالمكتبة الجامعية في دعم البحث العممي وأخيرا المكتبة الجامعية والبحث  

 العممي . 

الفصل الرابع المعنون ب"دور مكتبة كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير في دعم 

وىو يخص الدراسة الميدانية التي أجريت بمكتبة الكمية بجامعة عبد الحميد بن ث العممي .البح

 باديس مستغانم .

 إشكالية الدراسة :-1

فق رجال الفكر تم من مرافق العممية في الجامعية ،وقد إتعد المكتبات الجامعية مرفق مي    

مية والتدريسية في إنجاح العممية التعميأنحاء العالم أن ليا دورا أساسيا في والتربية في مختمف 

 . ليو الباحث العمميأنيا عنصر ميم يستند إكما ’الدراسة  جميع مراحل

تعمل تعمل عمى خدمة مجتمع ثقافية وتثقيفية وتربوية وعممية ،فالمكتبة الجامعية ىي مؤسسة    

وذلك كمية أو المعيد ،ذه الجامعة أو المعين من الطمبة واألساتذة والباحثين المنتسبين إلى ى

ع وأوعية بتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم وأبحاثيم من الكتب والدوريات والمراج

 . لموصول إلى المعمومات المطموبةتسييال المعمومات األخرى في إطار السمسمة الوثائقية
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تقيا بإعتبارىا الجياز األول ية المكتبة الجامعية ترجع إلى المسؤولية الممقاة عمى عابمأن أىم   

رسالة النجاح مات لمطمبة والباحثين واألساتذة ،لفي الجامعات عن توفير مختمف مصادر المعمو 

ه المكتبات خدمة وتطوير البحث العممي لذا حظيت ىذة ،وفي رفإلى المعإضافة  التي تؤدييا،

ي والمالي والتقني  مادالدعم البير و ىتمام كومراكز التوثيق والمعمومات السيما في الدول المتقدمة بإ

 ث العممي دون أن يكون ليا كل المقومات البشرية ،المادية والتقنية .النيوض بالبح واليمكن

الجامعية في تطوير  ماهو الدور الذي تمعبه المكتبات وعميو قمنا بصياغة اإلشكالية الممثمة في  

 ؟البحث العممي

 وتندرج تحت التساؤالت التالية :

 في تطوير البحث  كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسييرمكتبة  مامدى مساىمة

 العممي؟

 كيف يمكن لممكتبة الجامعية دعم البحث العممي ؟ 

 ماىي طبيعة الخدمات المقدمة لمباحثين من المكتبة الجامعية الجراء بحوثيم؟ 

 فرضيات : -2

 عمى توفرىا عمى مختمف مصادر المعمومات . وقفيت دعم المكتبة الجامعية لمبحث العممي  -

 

 

 تطوير البحث العممي يتوقف عمى الخدمات التي تقدميا المكتبة الجامعية. -

لتسييل  تتوقف خدمة المكتبة الجامعية لمبحث العممي عمى مدى تمبيتيا احتياجات الباحثين -

 وصوليم إلى المعمومة .
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 أهمية الدراسة : -3 

عمييا الجامعة في أداء رسالتيا وتحقيق أىدافيا تعد المكتبة الركيزة األساسية التي تعتمد     

 المختمفة في مجال التعميم الجامعي والبحث العممي .

اث حث عممي ألنيا مركز تجمع كل األبحتعتبر المكتبة الجامعية العصب المحرك ألي ب حيث   

ئة الباحثين واألساتذة ىي فكونيا موجية إلى عينة محددة  مية ىذه الدراسة فيوالعموم وتتجمى أى

رؤية حول مدى فمعرفة طبيعة اإلتجاىات وراء ىذه الفئة من شأنيا أن تعمل عمى تقديم والطمبة .

 مساىمة المكتبة الجامعية في دراستيم وأبحاثيم 

 معرفة مدى مساىمة ىذه المكتبات في تطوير البحث العممي . -

 المكتبات مجال الدراسة بالنسبة لمباحثين .معرفة أىمية  -

 الوقوف عمى الدور الذي تمعبو المكتبات الجامعية . -

 أسباب اختيار الموضوع : -4

 ذاتية :األسباب ال*   

من األسباب الذاتية ىي الرغبة في تبيان مكانة المكتبة باعتبارىا المرآة العاكسة التي تعكس أىداف 

 الجامعة .

انتباه المسؤولين الى تطوير خدمات المكتبات واالرتقاء بيا الى مستوى عال السعي الى لفت  -

 باعتبارىا قطب ىام لمباجثين واألساتذة في خدمة البحث العممي .

 . موضوع الدراسة من إىتمامنا الشخصي وفي إطار التخصص  -

 موضوعية :األسباب ال* 

 والتجارية وعموم التسيير فحاولنا التفرد بدراستيا .لم نجد دراسة مشابية بكمية العموم اإلقتصادية  -
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 قمة الدرسات الجامعية التي تناولت المكتبات الجامعية وأىميتيا بالنسبة لمباحثين . -

 . المكتبات بالنسبة لمباحثين ومدى إستعماليم لمصادرىامعرفة أىمية ىذه  -

 .وث العممية الوقوف عمى مدى مساىمة المكتبات الجامعية في تطوير البح -

 أردنا بيذه الدراسة ترك أثر بمكتبة كمية العموم اإلجتماعية . -

 أهداف الدراسة : -5

تتضمن جميع الدراسات واألبحاث العممية صياغة لألىداف النيائية التي تصف االنجازات     

     سة والتي تجسدىا أىمية المشكمة ومبرراتيا وتتجسد أىداف ىذه الدرا’المتوقعة من الدراسة 

 فيما يمي :

 ستفادة فئة الباحثين والدارسين من ىذه المكتبات في إعداد بحوثيم التعرف عمى مدى إ 

 التعرف عمى اتجاىات الباحثين واألساتذة نحو دور المكتبة الجامعية في دعم بحوثيم العممية 

  مساىمة ىذه المكتبات في إثراء البحث العممي مامدى 

  التي تقدميا المكتبات الجامعية . واألساتذة عن مصادر المعموماترضا الباجثين مامدى 

 تحديد المفاهيم والمصطمحات : -6

تتمثل المفاىيم والمصطمحات التي يستوجب عمينا تحديدىا وتوضيحيا في ىذه الدراسة لتفادي      

 وكذالك توضيح معناىا نظرا لتعد المفاىيم والمعني في األتي:’أي لبس 

 ات الجامعية :المكتب -6-1
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تعرف المكتبة الجامعية عمى أنيا مكتبة التي تؤسس وتدار وتمول من قبل الجامعة :لتمبية     

وأيضا حاجات ’وأعضاء ىيئة التدريس والكميات واألقسام األكاديمية ’حاجات المعموماتية لمطمبة 

 1المنيج الدراسي والبحث العممي 

  : البحث العممي -6-2

ىو وسيمة لمدراسة يمكن بواسطتيا الوصول إلى حل المشكمة محددة وذلك عن طريق التقصي    

 2الشامل والدقيق لجميع الشواىد واألدلة التي يمكن التحقق منيا والتي تتصل بيذه المشكمة .

 منهج الدراسة : -7

بيانات وتحميميا عتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي كونو يعتمد عمى جمع الإ   

بطريقة موضوعية وعممية بمساعدة أدوات منيجية وبحثية معينة فانو يتالءم مع ىذه الدراسة التي 

 استيدفت التسميط الضوء عمى المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي .

 عينة الدراسة : -8

تشمل عينةالدراسة طمبة السنة أولى ماسترتخصص إدارة واقتصاد المؤسسة حيث يبمغ عدد     

 . 06أفراد العينة 

 

 

 أدوات جمع البيانات : -9

                                        
 .06. ص 9662.  عمر أحمد ،ىمشري .المكتبة وميارات إستخداميا .عمان :دار الصفاء لمنشر والتوزيع ، 1
.عمان :دار الصفاء  4ربحي مصطفى عميان ،عثمان محمد غانيم .أساليب البحث العممي :األسس النظرية والتطبيق العممي . ط . 2

 (.92-96.ص ص ) 9662لمنشر والتوزيع ،
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        تختمف أدوات جمع البيانات حسب طبيعة موضوع البحث ونوع البيانات المراد       

ستبيان الج وخصوصياتو ،وجب إستخدام اإلبيعة الموضوع المعنطالقا من ىذا ونظرا لطجمعيا .وا  

كوسيمة لمحصول عمى المعمومات التي تفيدنا في ىذا البحث الذي تناولنا فيو دور المكتبات 

 الجامعية في تطوير البحث العممي .

 حدود الدراسة : -11

 الزمني وىذه الدراسة تتمثل مجاالتيا  في :’البشري ’تتمثل عادة في المجال الجغرافي     

 المكاني : المجال -11-1

يتعمق بالمكان الجغرافي الذي ستجرى بو الدراسة الميدانية ويتمثل ىنا في مكتبة كمية العموم     

 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير.

 البشري :  المجال -11-2

        يضم جميع العناصر التي يفترض أن تمسيم الدراسة والذين ليم عالقة بموضوع     

 قتصاد مؤسسة.ة السنة أولى ماستر تخصص إدارة وا  طمبفمجالنا البشري يغطي ’البحث 

 الزمني :  المجال -11-3

 62أفريل الى غاية  20يتمثل في الوقت الذي استغرق في إجراء الدراسة  الميدانية ابتدءا من     

 مارس.

 الدراسات السابقة : -11

تناولت ىذه الدراسة           ’مذكرة ماجستير في عمم المكتبات ( ’9622-9626سيام عميمور ) -

 موضوع :المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية .
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من خالل ىذه الدراسة معرفة دور المكتبة الجامعية في تطوير البحث العممي  حاولت الباحثة

لكترونية عمى المكتبات ئة اإليتأثير الب ل التطور التكنولوجي اليائل وومستقبميا من خالومكانتيا

 الجامعية والى أي مدى يمكن ليذه األخيرة أن تندمج داخل ىذه البيئة التكنولوجية الجديدة.

تناولت ىذه الدراسة موضوع :دور ’مذكرة ماجستير في عمم المكتبات (’9662منير،’)حمزة -

 الرقمية في دعم التكوين والبحث العممي بالجامعة الجزائرية .المكتبة 

حيث تناول الباحث من خالل ىذه الدراسة معرفة الدور الذي تمعبو المكتبة الرقمية في تطوير 

 البحث العممي وماىو مستقبل التكوين في ظل ىذه المكتبة الرقمية.

 والمعمومات و البحث العممي.. المكتبات (ربجي مصطفى عميان ، حسن أحمد الممني) -

.يتناول ىذا الكتاب دور المكتبة الجامعية  9660عمان : عالم الكتب الحديث لنشر والتوزيع.

بصفتيا الشريان الحيوي لمجامعات لماتوفره من خدمات المعمومات لطمبة واألساتذة والباحثيين، كما 

 يز بيا.تناول مفيوم البحث العممي وأىدفو ومجمل الخصائص التي يتم

 صعوبات الدراسة : -12

 إن أي بحث ال يخمو من الصعوبات ،وأىم صعوبة في الموضوع:       

  . نقص المراجع التي تخدم الموضوع ،والمعمومات نفسيا مكررة في المراجع 

 . ضيق الوقت 

 إعداد المذكرة . فترة تزامن فترة التربص الميداني مع 

  اإلستبيان عمى بعض الطمبةتمقينا بعض الصعوبات فيما يخص توزيع . 
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 تمهيد :

حيث تقوم المكتبة بمجموعة ،الحيوي لمجامعات لتأدية رسالتيا تعتبر المكتبة الجامعية الشريان     

من الوظائف والعمميات وذلك لخدمة مجتمعيا األكاديمي في توفير ليم مصادر المعمومات التي 

ىنا تظير مكانة  ومن،ك لتحقيق األىداف المسطرة لدييا وذل،حتاجون إلييا لدراساتيم وبحوثيم ي

من ولدى األساتذة والطالب بصفة خاصة ،أىميتيا داخل الجامعة بصفة عامة المكتبة الجامعية و 

 . خالل ماتوفره من مصادر معموماتية ،وخدمات تسيل لمباحث الوصول إلى الوثيقة المطموبة

" إلى سوف نتطرق في ىذا الفصل المعنون ب"المكتبة الجامعية فضاء معموماتي متجدد    

 .العناصر التالية:مفيوم الجامعة،تعريف المكتبة الجامعية وأنواعيا ،وظائفيا ،أىدافيا وأىميتيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الجامعة : -1
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الجامعة مؤسسة تعميمية يمتحق بيا الطالب بعد إكمال دراستيم بالمدرسة الثانوية والجامعة  -   

عة وبعض المؤسسات وتطمق أسماء أخرى عمى الجام،مؤسسة معروفة في التعميم العالي أعمى 

وىذه األسماء ،الكميات التقنية المدرسة العميا مجمع ،األكاديمية ،المعيد ،مثل :الكمية  التابعة ليا

 1تسبب اختالطا في الفيم ألنيا تحمل معاني مختمفة من بمد ألخر 

في توفير تعميم متقدم ألشخاص  كما عرفت الجامعة بأنيا :"المؤسسة التي تقوم بصورة رئيسية - 

عمى درجة عالية من النضج ويتصفون بالقدرة الفعمية واالستعداد النفسي عمى متابعة دراسات 

 2متخصصة في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة 

في المادة  3002أوت  32وقد ورد في القانون الجزائري من المرسوم التنفيذي الصادر في  -

الجامعة "بأنيا مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وثقافي وميني تتمتع الثانية منو تعريف 

 .بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي "

 مفهوم المكتبة الجامعية وأنواعها: -2

 مفهوم المكتبة الجامعية  : - 2-1

 ىناك تعريفات كثيرة لممكتبات الجامعية تؤكد جميعيا عمى أنيا مؤسسسة عممية تربوية ثقافية.  

 تية لمطمبة مكتبة التي تؤسس وتدار وتمول من قبل الجامعة لتمبية الحاجات المعموماالأنيا  - 

 

وأيضا حاجات المنياج الدراسي والبحث ،والكميات واألقسام األكاديمية ،وأعضاء ىيئة التدريس 

 .1العممي 

                                        
3

 .322قراءات وبحوث .مرجع سبق ذكره .ص حجيم الطائي .التعميم الجامعي من منظور اداري :يوسف ’ىاشم فوزي العبادي - 
 .322.ص  3033’ممحم .مصادر المعمومات االلكترونية في المكتبات الجامعية .الرياض ’عصام توفيق أحمد  -  3
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ي تعد المكتبة الجامعية من بين المرافق الحضارية التي من شأنيا ،أن تمعب دورا ميما ف -  

ت التي وذالك تبعا لمتطورا،تطوير البحث العممي من جية أخرى و ،عمميتي التعميم العالي من جية 

بل أصبحت عبارة عن ،مجرد أماكن لحفظ اإلنتاج الفكري فمم تعد ،عرفتيا عبر مختمف العصور 

فأصبحت تعد من بين الوسائل ،اما في عمميات معالجة المعمومات مية نشطة جديدة ومركزا ىخ

 2البيداغوجية األساسية والمدعمة لمدراسة الجامعية والبحث العممي .

حيث تتكون أي مكتبة من ،ستودعات ألوعية المعرفة البشرية يمكن تعريف المكتبة بأنيا م -  

لمستودع وأدلة الوصول الى مفردات ىذا المحتوى المتمثل في ىما محتوى ا’عنصرين أساسيين 

مجموعة الكتب وغيرىا من أوعية المعمومات والفيارس واألدلة وغيرىا من الخدمات االرشادية التي 

 3تكفل الوصول إلى مقتنيات المكتبة بسرعة 

ات أو ات أو الكميىي تمك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تنشأ وتمول وتدار من قبل الجامع - 

وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع األكاديمي ،المعاىد التعميم المختمفة 

 عدة ت األكاديمية ،ولممكتبة الجامعيةالمكون من الطمبة والمدرسين والعاممين في ىذه المؤسسا

الكميات المستقمة عن الجامعات، مكتبات ،لرئيسية أو المركزية في الجامعة أشكال منيا المكتبة ا

 4المكتبات الفرعية لمكميات والجامعات والتي تمتحق باألقسام والبرامج األكاديمية.

                                                                                                                           
1

 .56ص 3002’ ىمشري .المكتبة وميارات استخداميا .عمان :دار صفاء لمنشر والتوزيع’عمر أحمد . 
 libraries and information centrers رة=المعمومات في البيئة رقمية متغي.المؤتمر الدولي األول المحكم .المكتبات ومراكز  2

machanging digital environmont : 00ص .3032’المممكة األردنية الياشمية .عمان. 
 3.العدد  6.المجمد  3002’.عالم المعمومات والمكتبات والنشر .دار الشروق وآخرون ’أحمد الزيادي ’.شعبان عبد العزيز خميفة  3

 . 333.ص
لمنشر             انجميزي .األردن :دار كنوز المعرفة العممية -الصرايرة.الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات :عربي’. خالد عبده  4

 .320.ص  3002’والتوزيع 
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مؤسسة عممية وثقافية تعمل عمى خدمة مجتمع معين من الطمبة واألساتذة والباحثين الذين  -

التي يحتاجونيا ألغراض ينسبون إلى الجامعة أو الكمية أو المعيد وذالك بتزويدىم بالمعمومات 

 1الدراسة أو العمل .

عة كما يوجد مكتبات بالجام،مى مكتبة الجامعة أو مكتبة األم يوجد في الجامعات مكتبة تس    

بحيث تحوي كل مكتبة عمى كتب ومراجع ...عائدة لمتخصص ،موزعة عمى التخصصات المختمفة 

وتقدم ’وتعود ىذه المكتبات جميعيا لممكتبة األم بالتزويد والمتابعة ’الكمية الموجودة فييا المكتبة 

 2ىذه المكتبات خدماتيا لمطمبة الجامعيين والباحثين لمحصول عمى معمومات المرادة من قبميم 

 ية :أنواع المكتبات الجامع-2-2

عتماد في أي جامعة عمى خدمات مكتبة واحدة خاصة إذا كانت لقد أصبح من النادر اإل     

 الجامعة متعددة التخصصات .حيث يمكن أن نميز األنواع التالية لممكتبات الجامعية :

 لجامعية وتقوم بميام اإلدارة العامة لممكتبات ا،:ىي المكتبة الرئيسية لمجامعة  المكتبة المركزية

    ودعم المكتبات الكميات واألقسام بالمكتبيين المؤىمين والرصيد   واإلشراف الفني والتبادل

 3والمكتبة المركزية تنطوي تحتيا مكتبات كل الكميات واألقسام التابعة لمجامعة ،المكتبي 

 وىي تخدم خريجي المدارس الثانوية الذين ال يستطعون استكمال تعميميم  مكتبة المعاهد:

معي ومن وظائفيا تزويد الطالب بالميارات الفنية والمينية في المجاالت التنظيمية والتجارية الجا

 1والمينية بوجو عام 
                                        

 332.ص 3030’.حوسبة المكتبات الجامعية .عممن :دار دجمةالياسري ’.أروى عيسى  1
 the pratical application of the librarary and scientific خريسات .التطبيق العممي لممكتبة والبحث العممي =’.عبد اهلل  2

research 30.دار عالم الثقافة لمنشر .ص. 
مذكرة الستكمال  .معية من خالل الشبكات االجتماعيةي المكتبات الجادعى .التكوين الذاتي ألخصائي المعمومات ف’.أحمد  3

 .63.ص  3036 -3032’متطمبات شيادة الماجيستير .جامعة وىران 
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 وتتوجو بمجموعاتيا وخدماتيا ،لتي تقوم داخل الكميات الجامعية :ىي المؤسسات ا مكتبة الكميات

وتكون كل مكتبة منيا متخصصة بتخصص الكمية ،ة والموظفين العاممين في الكمية لمطمبة واألساتذ

كما أنيا تتولى ميمة اإلشراف عمى كل المكتبات األقسام ،تجاه وتطور مجموعاتيا في ىذا اإل

 2التابعة لمكمية 

 وتنمي مجموعاتيا ،يسية والطمبة الدارسين في القسم :وتقوم بخدمة الييئة التدر  مكتبة األقسام

وقد تطور العمل بين المكتبات الجامعية ليصبح ،ذه األقسام في خدمة التخصصات لي وخدماتيا

 3والمشاركة في الشبكات الوطنية والدولية ،عمى شكل شبكات المكتبات المحمية 

 

 

 وظائف المكتبة الجامعية : -3

ة واألساتذ،حتياجات العممية لمطمبة جابة لإلستلتحقيق األىداف المنوطة بيا واإل وسعيا منيا      

ن المكتبة الجامعية تقوم بمجموعة من الوظائف يمكن إف،والباحثين عمى مستوى الجامعات 

 تمخيصيا فما يمي :

في وضع الموائح       * وظيفة إدارية وتتمثل في :تخطيط نمور المكتبة ورسم سياستيا والمشاركة

 ميزانية .إعداد ،مكتبة وتدريبيم ومتابعة أعماليم اختيار العاممين بال،والقوانين 

                                                                                                                           
 .360.ص  3002’اسماعيل .ادارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع ’.وائل مختار  1

 (.302-303المكتبات ومصادر المعمومات المتخصصة .عمان :دار الحامد .ص ص )يوسف .ادارة ’.طو جمال  2
أوت  30مسيف .تاثير البيئة الرقمية عمى مستفدين من المكتبة الجامعية :دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة ’.عائشة  3

 .24.ص  3033 -3033’قسنطينةبسكيكدة .مذكرة لنيل درجة الماجيستير لعمم المكتبات .جامعة  3266



 انفصم األول                                                انمكتبة انجامعية فضاء معهوماتي متجدد 

 

3: 

 

   ستخدام تقنيات إات والمصادر وتنميتيا وتنظيميا ب* وظيفة فنية تتمثل في :بناء المجموع

       مصادر ين وتوفير سبل اإلفادة منالمكتبية لمدارسين والباحث تقديم الخدمة،مناسبة 

 1لميني التعاون والتنسيق وذالك لإلفادة من مصادر المعمومات :اإلرشاد المكتبي ا،المعمومات 

 .رجعية الحديثة العامة والمتخصصة* توفير األوعية الحديثة الورقية والغير ورقية من المواد الم

واإلعارة والجرد  وخدمات القراء وخدمات المراجع،ة * تقديم الخدمات المكتبية واألنشطة التربوي

وتجميد األوعية وخدمات وخدمة ترميم ،البيئة والمجتمع المحمي والقومي وخدمة ،وخدمة المناىج 

 التصوير الفوتوغرافي والنسخ والطباعة وخدمات المعمومات

 * تنظيم األدوات والمعدات بالمكتبة بما يتناسب مع الوظائف المتعددة .

 2* تنظيم األوعية المعموماتية بشكل يسيل استخداميا ويتيح سرعة الوصول إلييا 

صادر المعمومات الالزمة لقيام الجامعة بمياميا في * بناء وتنمية المجموعات بما يضمن توفير م

 التعميم والبحث.

تكفل * تنظيم تممك المجموعات ومايتضمنو ذلك من فيرسة وتصنيف وغيرىا من العمميات التي 

 وحفظيا وصيانتيا .،وتحميميا ،ظبط المجموعات 

 3* البحث والتطوير وتعميم استخدام المكتبة.

أسرع وقت ممكن وىذا من خالل تنظيم األوعية بطريقة منيجية تيسر * تمبية احتياجات قارئ في 

 1الوصول إلييا.

                                        
 .322ممحم . مصادر المعمومات االلكترونية . مرجع سابق ذكره . ص ’.عصام توفيق أحمد  1
وأخرون . مجمة العموم االنسانية .جامعة وىران :منشورات كمية العموم االنسانية والحضارة االسالمية ’جييدة بوجمعة ’.ابراىيم ميدي  2

  362. ص 3033جانفي  3.العدد 
  333وآخرون .عالم المعمومات والمكتبات والنشر .مرجع سابق .ص ’أحمد الريادي ’.شعبان عبد العزيز  3
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 * إصدار النشرات والدوريات والببميوغرافية التي تسيم في تيسير البحث العممي.

 * تنظيم المعارض المختمفة والندوات والحمقات الدراسية في مجال المكتبات 

 لمقراءة والدراسة والبحث العممي . * تييئة أفضل الشروط والوسائل المساعدة

مي من خالل توفير مجموعة جيدة * المساىمة في نقل التراث الفكري العالمي إلى المجتمع األكادي

 المصادر والمراجع األجنبية. من

ستخدام المكتبة ومصادرىا وخدماتيا من إع الجامعي بقطاعتو كافة عمى حسن * تدريب المجتم

 2خالل  برامج إرشادية منظمة 

 * تطبيق تقنيات المعمومات الحديثة.

 

 3* توفير مصادر المعمومات الالزمة لمتعميم والبحث بشكل متوازن

ت المعمومات وتقديميا من خالل التعرف عمى كل جديد وحديث ومتطور في مجال خدما *

 4ستخالص .ئي لممعمومات وخدمات التكشيف واإلنتقااإلالجارية والبث  حاطةاإل

 أهداف المكتبة الجامعية:-4

،ورسالة المكتبة جزء اليتجزء من رسالة إن أىداف المكتبة الجامعية ىي أىداف الجامعة ذاتيا     

وتزويده الجامعة التي تتركز في التعميم العالي واإلعداد الثقافي والتربوي والعممي ،وخدمة المجتمع 

 :بالكوادر الالزمة بمختمف اإلختصاصات ،ويمكن تمخيص األىداف فيمايمي
                                                                                                                           

 .32وأخرون . مجمة عمم المكتبات . جامعة الجزائر :كمية العموم االنسانية .ص ’أمين حكيم كروش ’.فتيحة بونفيحة  1
 3002’ لم الكتب لمنشر والتوزيع والمعمومات والبحث العممي .عمان :عاحسن أحمد المومني . المكتبات ’.ربحي مصطفى عميان  2

 .20ص
 . 332الياسري . حوسبة المكتبات الجامعية .مرجع سابق .ص ’.أروى عيسى  3
 .52شريف .التكشيف والمكانز والمستخمصات . دار العمم وااليمان لمنشر والتوزيع .ص ’محمد عبد الجواد  4
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 .البحث والتطوير 

 .اإلرشاد المكتبي 

 تبادل مصادر المعمومات بكافة أشكاليا بين الييئات والمؤسسات في الداخل والخارج 

  1خدمة البرامج األكاديمية والبحثية لمجامعة 

 في ذالك عمميات التصنيف والفيرسة والتكشيف واالستخالص  تنظيم المجموعات المعموماتية بما

 وغيرىا من العمميات التي تكفل ضبط ىذه المجموعات حفظيا وتحميميا وتكشفييا وصيانتيا .

  2معاونة رواد المكتبة وتوجيييم نحو اإلفادة األمثل من المجموعات المتوفرة 

 عية متوازنة بين رواد المكتبة من المكتبات اليدف االجتماعي لممكتبة الذي يسعى لخمق حياة اجتما

زالة الفوارق  يجاد مجتمع متوازن متعاطف ،بين فئاتو ورفع الحواجز بغرض خدمة ذالك المجتمع وا   وا 

 . الميمة الترفييية وذالك عن طريق االستمتاع بالمعرفة 

  3ميمة التزويد بالمعمومات وتسييل البحث 

  4اتجيت معظم تنظيمات وخدمات المكتبات نحو االستجابة المباشرة لخدمة القراء 

  وأفراد المجتمع ككل من خالل المساىمة في تكوين طالب ،تقديم خدماتيا لمجتمعيا الداخمي

 5الحياة .  وتطوير البالد في مختمف مجاالت ،أكفاء يساىموا في تنمية المجتمع وأساتذة 

                                        
. 3002’ىيم .المكتبات الجامعية وتحديات مجتمع المعمومات .االسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ابرا’.السعيد مبروك  1

 . 333ص
حسن محمود مطمق .المكتبات الجامعية ودورىا في عصر المعمومات .عمان :مكتبة المجتمع العربي لمنشر              ’.أحمد نافع المدادحة  2

 . 362. ص  3033’والتوزيع 
 .332.المؤتمر الدولي األول المحكم . المكتبات ومراكز المعمومات في بيئة رقمية متغيرة . مرجع سابق .ص 3
محمد فتحي عبد اليادي . المكتبات الجامعية :دراسات في المكتبات األكاديمية والبحثية .القاىرة :مكتبة ’.أحمد بدر  4

  360الغريب.ص
 .23.  ص  3002’عمم المكتبات والمعمومات .عمان :دار الصفاء  اليمشري . مدخل الى’ .عمر أحمد 5
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  ل ماتوفره من مصادر معممات ودعمو حيث تمعب المكتبة الجامعية من خالتشجيع البحث العممي

يزه عمى المستوى وما تقدمو من خدمات متطورة دورا ميما في تشجيع البحث العممي وتعز ،حديثة

من خالل مساعدة الباحثين في الحصول عمى المعمومات المطموبة واإلفادة منو ،الجامعة وخارجيا

 في أغراضيم البحثية .

 ساندة العممية التعميمية وذلك من خالل العمل عمى تقديم الخدمات وتوفير مختمف مصادر م

 1المعمومات التي تخدم التخصصات الموجودة بالجامعة 

  إذن ىناك بعض العناصر الالزمة لنجاح أىداف المكتبة في التدريس والبحث بالجامعة  -

 كمايمي :

 حث واإلرشاد والتوعية.* مصادر المعمومات الالزمة لمتعميم والب

 .معية * ميزانية كافية لممكتبة الجا

 * الزيادة المستمرة في عدد الطالب المقبولين وأعضاء البحث .

 * تكامل مصادر المكتبة مع مصادر المعمومات في شبكة البحث .

 * تكامل مصادر المكتبة مع مصادر المعمومات في شبكة المكتبات .

 القادرة.* الييئة الوظيفية 

 2* تنظيم مواد المكتبة لالستخدام

 أهمية المكتبة الجامعية : -5

                                        
دعى . التكوين الذاتي ألخصائي المعمومات في المكتبات الجامعية من خالل الشبكات االجتماعية .مذكرة الستكمال ’أحمد . 1

 .63.ص 3032’متطمبات شيادة الماجيستر .جامعة وىران 
 . 62:أنواع المكتبات وأثرىا عمى قيام الحضارات.مرجع سابق ذكره.صمحمد .المكتبة والمجتمع ’ .ىاني 2
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إن مصطمح المكتبة اليمكن اليروب منو فيو مصطمح مثل السماء واألرض واإلنسان تشبعت    

لذا فان المكتبة الجامعية أىمية عظمى ،بثقافة العالم وموروثاتو جذوره بكل مافي الكممة من معنى 

 تتجمى في :

 تبة الجامعية تحتل بحق مركزا عضويا رئيسا في الثالوث الجامعي وفي أداء الرسالة المك 

ومن ىنا فقد أصبحت االتجاىات المعاصرة في التعميم الجامعي تؤكد عمى ،العممية الجامعية 

 1ضرورة تعميم المكتبات الجامعية حتى عمى مستوى الكميات والمعاىد 

 بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس. تعمل عمى تشجيع البحث العممي ودعمو 

 .) تعمل عمى تشجيع النشر العممي )بحوث ودراسات وكتب وغيرىا 

  2تساىم في بناء الفكري لممجتمع 

 . تاحتو لالستعمال  حماية التراث والفكر اإلنساني والحفاظ عميو وا 

 .عداد كوادر بشرية متخصصة  3تعميم وا 

  الفكري البشري .حماية التراث اإلنساني والحفاظ عمى نتاج 

 .تنمية المعرفة بمختمف ألوانيا بإعدادىا لمباحثين ومساندتيا لمعمماء والباحثين 

  4القيادة الفكرية وخدمة المجتمع 

  تعتبر الجياز المسؤول في الجامعة عمى توفير مختمف أوعية المعمومات الالزمة إلنجاح رسالة

 الجامعة وسمعتيا .

                                        
 .350.ص 3005’عبد الحميد .المرجع في عمم المكتبات .عمان :دار المشرق الثقافي ’.فادي  1
 . 366.ص 3226’حسين عبد الرحمان .المرجع في المكتبات الجامعية .بغداد :مكتبة جامعة بغداد ’.قنديمجي عامر ابراىيم  2
 .23الدباس . المرجع في عمم المكتبات والمعمومات .مرجع سابق.ص ’ .ريا أحمد 3
 .33ابراىيم.المكتبات الجامعية وتحديات مجتمع المعمومات .مرجع سابق.ص ’ .السعيد مبروك 4
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  والمعيار الحقيقي الذي تقوم عمى أساسو مكانة الجامعة وسمعتيا.،القاعدة األساسية لمبحث العممي 

 .1تشكل المكتبة مصدرا يعتمد عميو الطالب في إثراء دراستو 

 

 

 

 

 :خالصة ال

وتسييل ،ل تقديم مختمف مصادر المعمومات من خالتبات الجامعية تمعب دورا رياديا إن المك    

حيث البد من االىتمام بيذا النوع من ،لباحثين واألساتذة لإلفادة منيا إلييا من قبل االوصول 

والدعامة األساسية لمتعميم ،رىا من أىم مقومات البحث العممي المكتبات من قبل المسؤولين باعتبا

 وخدمة المجتمع بصفة عامة.

عة وفي تطوير العممية لمجام فالمكتبة الجامعية تستحق بحق مركز الريادة في أداء الرسالة    

ير مختمف وذالك من أجل توف،د عمى الجامعة تخصيص ميزانية بياوعميو الب،ودعم البحث العممي 

ورق وغيرىا وكذالك لتطوير الخدمات التي تقدميا من تقميدية تعتمد عمى ال،األوعية   المعموماتية 

ات سيمة بالنسبة لمباحثين .فنجاح وىذا لجعل عممية البحث عن المعموم،الى حديثة الكترونية 

 رسالة المكتبة تعني نجاح الجامعة بصفة عامة في تأدية رسالتيا أال وىي التعميم والبحث العممي.

ال بعض األجيزة العتيقة التي ال إمكانيات التصوير إمن الجامعات بكل أسف التمتمك من فالكثير 

 ت الطالب والباحثين.حتياجاإورات العصر والتقوى عمى الوفاء بتساير تط
                                        

 (323-322ممحم.مصادر المعمومات االلكترونية في المكتبات الجامعية .مرجع سابق.ص ص)’.عصام توفيق أحمد  1
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 تمهيد:

نتشر الوعي الجامعي بأىمية إفقد ،رتقى برقييا ا  بحث العممي نشأ بنشوء الجامعات و إن ال      

ستخدام نتائج إة وفي حياة اإلنسان وفي إمكانية البحث العممي في محيط غزارة المعمومات المتاح

حيث أن ليذا األخير عدة خصائص تميزه عن غيره من ،حث لتحسين ظروف الحياة وتطويرىا الب

ختبار يمكن التحقق من صحتيا عن طريق اإلالبحوث، وذالك لتحقيق أىدافو في إضافة معارف 

 العممي الشامل والدقيق لجميع الشواىد واألدلة التي يمكن التحقق منيا .

تقدمة منيا عميو والسيما الم عتماد الدولإزدياد إىتمام بالبحث العممي وذالك بإفقد تزايد     

عتباره جيد إ.ب،ضافة عمييا واإل ستمرار تقدميا والمحافظة عمى مكانتياإإلدراكيا ألىميتو في 

 ضافةواإل ،ليياإشارة بمسح جيود الباحثين السابقين واإلنساني متصل يتطمب من الباحث أن يقوم إ

 والتمييد لمباحثين الالحقين مستقبال. ،عمييا 

تطرقنا في ىذا الفصل المعنون ب: "مميزات البحث العممي في المكتبة الجامعية"إلى العناصر     

وواقع البحث  التالية :مفيوم البحث العممي،خصائصو ،أىدافو وأىميتو ،صفات الباحث الناجح ،

 العممي في الدول العربية .
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 مفهوم البحث العممي : -1

  البحث لغة : 

 .وتفتش وتستخبر عن ىذا الشيء أن تسأل عن شيء معين      

 :صطالحاإ البحث

والعممية تعني أن يكون بحثا متفقا مع ،إال والمقصودة العممية في البحث ال تستخدم ىذه الكممة     

 1قواعد العمم ومبادئو ومعتمدا عمييا حتى نتقن ونفقو وتحيز ميدان المعرفة الذي نبحث فيو .

ىو الجيد إنساني منظم وىادف يقوم عمى الربط بين الوسائل والغايات من أجل :البحث العممي -  

شباعيا ويتضمن مجموعة من األدوات  تحقيق طموحات اإلنسان ومعالجة مشكمتو وتمبية حاجاتو وا 

  ويربط بين النظريات واألفكار واإلبداع اإلنساني من ،ات والمعمومات المنظمة واليادفة والبيان

 2جية، وبين الخبرة والممارسة والمشكالت والطموحات اإلنسانية من جية أخرى

كتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن إلى إستقصاء دقيق ييدف إ:" البحث بأنه Whitneyيعرفه   -

 "التحقق منيا مستقبال .

ا لغرض عممية منظمة لجمع البيانات أو المعمومات وتحميمي": ويعرفه ماكميالن وشوماخر بأنه -

 3."معين 

 

                                        
 .41.ص 2005’عمم المكتبات والمعمومات . القاىرة:الدار المصرية المبنانيةمحمد فتحي .البحث ومناىجو في ’.عبد اليادي  1
.عمان :دار الصفاء 4عثمان محمد غنيم .أساليب البحث العممي :األسس النظرية والتطبيق العممي .ط’.ربحي مصطفى عميان  2

 .21.ص 2009’ والتوزيع  لمنشر 
 .69. ص2011’العممي وأخالقياتو .بيروت :منشورات الحمبي الحقوقية مدحت عبد الجميد .البحث ’ .مايسة أحمد النيال  3
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جراء التجارب ا  ويتم من خالل وضع الفروض و ،كتشاف الحقائق ممي ىو التواصل إلالبحث الع- 

 1والدراسات .

 خصائص البحث العممي : -2

ولذالك يتوىم بعض الطمبة عندما يكتبون تقارير عمى ،يتميز البحث العممي بعدة خصائص    

شكل واجبات في مساقاتيم التعميمية بأن مايقومون بو ىو نوع من البحوث وحتى نميز البحث عن 

 تقارير المكتوبة البد أن نفيم الخصائص التالية لمبحث : 

 : يسير البحث وفق طريقة منظمة تتمخص فيمايمي 

 أسئمة في عقل الباجث. *  يبدأ البحث بسؤال أو عدة

 * يتطمب البجث تحديد لممشكمة .

 2* يتطمب البحث وضع خطة.

 .يتعامل البحث مع المشكمة األساسية من خالل مشكالت فرعية 

  فترضات أو مسممات بحثية واضحة .إتجاه البحث بفرضيات مبنية عمى إيحدد 

 المكتشف لمعالقات بين دور ويمعب الباحث ،مع الحقائق ومعنييا وتفسيراتيا  يتعامل البحث

 .جراءاتو وفحص تعميماتو ،إيعتمد البحث عمى المنطق في تقبل و ،المتغيرات 

 لى حل مشكمة البحث قد تكون بداية لظيور مشكالت إبمعنى أن الوصول ،ث صفة دورية لمبح

 3.بحثية جديدة 

                                        
ي .مصر :الدار الدولية عرب–دياب .معجم المصطمحات العممية في عمم المكتبات والتوثيق والمعمومات :انجميزي ’.مفتاح محمد  1

 .202.ص 1995’والتوزيع   لمنشر
 .52.ص  2009’ طرقو االحصائية .عمان :دار الثقافة -اتوأدو -عزت عطوي .أساليب البحث العممي :مفاىيمو’.جودت 2
 .348حسن أحمد المومني .المكتبات والمعمومات والبحث العممي .مرجع سابق ص’.ربحي مصطفى عميان  3
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 كون دراستو كاممة  الموضوعية :حيث يجب عمى الباحث أن يكون موضوعيا حتى ت      

فالتحيز الناجم عن العاطفة من ،وميولو ،تأثره بآرائو ومشاعره وتحيزاتو  ويأتي ذلك بعدم،الوضوح 

 1.أىم معوقات البحث العممي 

 ليست نيائية وال قاطعة.،ج المتوصل إلييا من خالل البحوث أن النتائ 

  الدقة والتحميل إذ تعتبر ىذه الخاصية كنتيجة لتخصص البحث العممي في تخصص ما. 

  2البحث العممي بحث منظم ومضبوط وىو مايو فر عامل الثقة في نتائج البحث العممي 

  التعميم :حيث يمكن تعميم نتائج البحوث العممية ويستفاد منيا في دراسة الظواىر األخرى

 المشابية.

  المرونة بمعنى أنيا قابمة لمتعديل والتغيير من وقت ألخر نظرا لمتقدم الذي يطرأ الديناميكية و

 عمى العموم المختمفة.

  3ومناىج عممية جديدة .’إمكانية من نتائج البحث العممي في أي وقت باستخدام أساليب 

 .4يتوجو البحث نحو حل المشاكل ومحاولة االجابة عمى سؤال معين 

 العممي:أهداف وأهمية البحث -3

  أهداف البحث العممي : -3-1

 ىناك عدة أىداف تسعى البحوث العممية لتحقيقيا نذكر منيا مايمي :     

 ىتمام بالتقدم العممي والثقافي لمجامعة وتطوير رسالتيا الحضارية في المجتمع .اإل-

                                        
 .44.ص 2003’رشوان .أصول البحث العممي .االسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة ’.حسين عبد الحميد  1
موالي . تكنولوجيا المعمومات والبحث العممي في مجال المخطوطات بالجزائر:مراكز ومخابر البحث في المخطوطات ’.محمد  2

 .295.ص2013-2012’بالجامعات الجزائرية نموذجا. رسالة دكتوراه .جامعة وىران 
3

 .942جع سابق ذكري .صحسه أحمد المومىي.المكتباث والمعلوماث والبحث العلمي .مر’.ربحي مصطفى عليان  
 2.

Lynch .Mary .Introductior the he searchin librarianship.Librarytrends.spring.1984.p363 .  
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حقيقة أو ستكشاف لغرض إدخال تقنية جديدة أوسعيا إلإيجاد حل لممشكمة تواجو اإلنسان أو -

 معرفة تؤول إلى تطوير لتحقيق طموحات اإلنسان.

إن التطور والتقدم العممي والتنمية ماىو إال تجسيد التقدم البحث العممي والتطور التكنولوجي -

 1المذان يعتبران اليوم المحرك األساسي بالنسبة لكل القطاعات والمجاالت الحيوية.

عإ-  ادة تنظيميا . ستعراض المعرفة الحالية وتحميميا وا 

 .وصف موقف معين أومشكمة محددة )البحوث النظرية (-

وىو النوع المثالي الذي يعتمدمو ،يالت لشرح ظاىرة أو مشكمة معينة وضع تفسيرات وتحم -

 2 .الباحثون المينيون

 يمكن أن يكون الدافع إلجراء البحوث والدراسات واحدا أوأكثر من العوامل التالية :   

 .الرغبة في خدمة المجتمع -

 الرغبة في التعرف عمى الجديد واكتشاف المجيول .-

 الرغبة في الحصول عمى درجة عممية أو أكاديمية.-

 والشك في نتائج وبحوث ودراسات ،لتحدي لحل المسائل الغير محمولة الرغبة في مواجية ا -

 3.سابقة 

 لخدمة اإلنسان. وتوجيييا،قوانين الطبيعية والسيطرة عمييا فيم  -

      جتماعيةالعموم الطبيعية أو في العموم اإلزيادة المعرف في كل المجاالت العممية سواء في  -

 . واإلنسانية،جتماعية اإل
                                        

 .297موالي .تكنولوجيا المعمومات والبجث العممي في مجال المخطوطات بالجزائر.مرجع سابق.ص’ .محمد 1
  25عثمان محمذ غنيم .أساليب البحث العممي :األسس النظرية والتطبيق العممي .مرجع سابق . ص’.ربحي مصطفى عميان  2
 .348حسن أحمد المومني .المكتبات والمعمومات والبحث العممي .مرجع سابق . ص ’.ربحي مصطفى عميان  3
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ستنباط قوانين عامة أو نظريات تفسر تممك الظواىر والعالقات التي ا  دراسة الظواىر المختمفة و  - 

 1.والتحكم فييا تحكميا .ومن ثم إمكانية التنبؤ بيا 

وىو ليس ممكنا في جميع ،والبحث العممي ىو إمكانية الضبط كما إن أقصى أىداف العمم  -

دية إلييا فمثال في دراسة ظاىرة مثل الخسوف يمزم وصف ظاىرة ومعرفة العوامل المؤ ،الحاالت 

 2عممية دقيقة لو.إذا وصمنا إلى معرفة ،حتمال وقوع الخسوف إالتنبؤ ب وىذا يمكن من،وتفسيرىا 

 أهمية البحث العممي : -3-2

ن أركان قتصاد والتطور والبحث العممي يعد ركنا أساسيا مالبحث يعتبر الدعامة األساسية لإل     

مة منيا عتماد الدول عميو والسيما المتقدإزدياد إوتزداد أىمية البحث العممي ب،المعرفة اإلنسانية 

 .شعوبيا والمحافظة عمى مكانتيالتقدميا وبالتالي تحقيق الرفاىية  ستمرارإلمدى إدراكيا ألىمية في 

يالت الجديدة ويساعد عمى إجراء التعد،عمى إضافة المعمومات الجديدة  عديساكما أنو    

لمعمومات عن الكون الذي نعيش ويفيد البحث العممي في تصحيح بعض ا ،لممعمومات السابقة 

  يفيد البحث العممي اإلنسان في تقضي الحقائق التي يستفيد منيا في التغمب عمى بعض ، فيو

 3مشاكمو .

ذا إ" "شكسبير"نجاز عمل معين فكما قال التالي تقميل العمال المطموبين إلرفع كفاءة الفرد وب  

 وال شيئ يأتي من الشيئ ".،لى نتائج فاستثمر إع مكنت تتط

 المادية والتعميمية والثقافية.تحقيق طموحات المجتمع  -

                                        
العممي في ظل البيئة االلكترونية :دراسة ميدانية بجامعة جيجل عميمور . المكتبات الجامعية ودوزىا في تطوير البحث ’.سيام  1

 45.ص 2012-2011’.مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير
 .44.ص1983’زيان عمر . البحث العممي :مناىجو وتقنياتو .جدة :دار الشروق لمنشر والتوزيع والطباعة ’.محمد  2
 .302تحديات مجتمع المعمومات .مرجع سابق .صابراىيم . المكتبة الجامعية و ’ .السعيد مبروك  3
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 .يزودنا بوسائل العممية الضرورية لتحسين أساليب حياتنا وتحسين أساليب عممنا  -

 نتاج .ي زيادة اإلوبالتال،تقان العمل وزيادة كفاءتو إتساعد نتائج البحوث عمى  -

 1.داداتوستعا  لميني بحيث يتم وفق ميول الفرد و ختيار اخدم نتائج البحوث في التوجيو واإلتست -

 صفات الباحث الناجح: -4

عداد وكتابة بحثو إلكي يكون موفقا وناجحا في ،سمات ينبغي أن تتحدد في الباحث  ىناك عدة    

 اآلتي :كوالتي نستطيع أن نحددىا نجازه عمى الوجو المطموب واألكمل ا  و 

والموضوع توفير الرغبة الشخصية في الموضوع البحث:تعتبر رغبة الشخص الباحث في مجال  .1

 البحث وميمو نحوه عامل ميم في انجاح عممو وبحثو .

لى التفتيش إلكثير من البحوث والرسائل تحتاج ن اإابمية البحث عمى الصبر والتحمل :ق .2

نيا يحتاج الى مراجعات طويمة ن العديد ما  و ،مصادر المعمومات المناسبة  المستمر والمضيئ عن

لى تحمل مثل تمك إن الباحث الناجح بحاجة إلذالك فإنات ستبياأو توزيع اإل،جراء مقابالت إأو 

 2 .والتعايش معيا بذكاء وصبر وتأنيإالمشاق وغيرىا 

 الموضوعية واألمانة والبعد عن الذاتية . .3

 توفر المؤىالت العممية والتدريبية المناسبة . .4

 3عدم التشيير العممي باآلخرين والسخرية من منجزاتيم . .5

                                        
 (45-43طرقو االحصائية .مرجع سابق ذكره. ص ص )’أدواتو’عطوي .اساليب البحث العممي :مفاىيمو ’.جودت عزت  1

عمان :دار . 2أدواتو.ط’مفاىيمو’أساليبو’قنديمجي . البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية:أسسو ’.عامر  2
 (40-39.ص ) 2010’المسيرة لمنشر والتوزيع 

 .55طرقو االحصائية .مرجع سابق ذكره .ص’أدواتو  ’مفاىيمو’عطوي . أساليب البحث العممي ’.جودت عزت  3
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ودرسات      رف عمى ماكتبو اآلخرون من بحوث:عمى الباحث التعتواضع الباحث العممي  .6

و ومعرفتو في مجال وموضوع محدد لى مرتبة متقدمة في عممو وبحثإوميما وصل ىذا الباحث ’

لى التواضع أمام أعمال إنو يحتاج إستزادة من العمم والمعرفة ،لذا فى اإللإنو يبقى بحاجة إف

 .اآلخرين 

:عمى الباحث الجيد أن يكون يقظا ومنتبيا في جميع معموماتو وتحميميا  التركيز وقوة المالحظة .7

.1 

أن يكون الباحث محب لمعمم ،و غير وأدلتيم فال يحذف منيا شيئا األمانة في نقل آراء ال .8

 وعميق التفكير.،ع ستطالواإل

لى إوعدم التسرع في الوصول ،لدقة في جميع األدلة والمالحظات أن يتمتع الباحث با .9

 2قرارات مالم تدعميا األدلة الدقيقة والكافية.

 واقع البحث العممي العربي: -5

أكد أحد الباحثين عمى أن البحث العممي يشكل العمود الفقري لمجامعات والمراكز البحثية وليذا     

دارية إارية ىيئات دووضعت في تنظيماتيا اإل،الجامعات مراكز األبحاث متميزة  خضعت

 يم شؤون البحث العممي وتنسيقو ومتابعة تطويره ودعمو.متخصصة في تنظ

ختيار الباحثين أنفسيم إلبمدان العربية أنيا جاءت نتيجة مما يؤخذ عمى البحوث المنجزة في ا   

مكانيات في مختبراتيم وليس ثمة آليات ا  ن خبرة ومايتوفرليم من تجييزات و يعممون حسب مالدييم م

 مدى مالءمتيا لمتطور التكنولوجي والصناعي . لمعرفةبحاثيم ألتقيم النتائج 

                                        
 .43.ص 2009’ايمان السمرائي .البحث العممي الكمي والنوعي .عمان :دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ’.عامر قنديمجي 1

 .57مرجع سابق ص’سيام عميمور . 2
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 حيث ىناك عدة معوقات تجعل البحث العممي في ركود في الدول العربية ونذكر:

 . المعمومات حيث تتصف في الغالب بعدم الدقة والقدم وبعدم وجود معمومات كافية 

  التقميدي الوصفي .المنيج البحثي المتبع :أي البعد عن النيج العممي واعتمدت المنيج 

 . الباحثون أنفسيم :عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الباحث 

 . االدارة وموقفيا من البحث العممي :عدم الثقة االدارة بالبحث العممي 

  1القارئ :طبيعة البحوث العممية تتصف بمحدودية قرائيا 

/ من كل نشاط عممي في    95يمثل نسبة  2000ظل البحث العممي في الجزائر حتى سنة  -

االطارات الوطنية ذات  اال في أواخر األلفية الثانية عندما توفرت،ولم يعرف اىتماما ،البالد 

وما ،مي في الجزائر تطورا كبيرا الفتاىذا وقد عرفت منظومة التعميم العالي والبحث العم،الكفاءات 

وتزايد عدد  ،2007والية في 41جامعية موزعة عمى  مؤسسة 60تطور الشبكة الجامعية ب 

وىذا التطور ،طالب  902300داد الطمبة مايقارب أستاذ وتع 29000األساتذة الى أكثر من 

 2.لى الطمب المتزايد عمى التعميم العالي إالسريع راجع 

 ونوعية،كمية ،دارية إلعربي وفق ثالثة معايير :نجدد أىم مالمح واقع البحث العممي ا

 ف كبير في ختال،إة المؤسسات البحث العممي العربي ظ من دراسححيث يالداري المعيار اإل

داري ومالي لمؤسسات ومراكز إستغالل إعدم وجود ،دارية التي تحكميا اليياكل التنظيمية واإل

 دارية والتنظيمية بين مراكز األبحاث والجيات العميا .مستويات والحمقات اإلاألبحاث  وتعدد ال

                                        
بالجزائر  2000ماي  23-21.المؤتمر العربي األول حول الجامعات والمؤسسات البحثية ودورىا في أنشطة البحث والتطوير من  1

 .101ص

2
  932موالي .تكنولوجيا المعمومات والبحث العممي في مجال المخطوطات بالجزائر .مرجع سابق . ص ’محمد . 
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 10رتفع من إعدد الجامعات ومراكز البحث  -ت :ل جممة من المؤتمراالمعيار الكمي ويشم 

 معيدا عمميا . 136وأنشئ ، 1955جامعة عام  125لى أكثر من إ 1950جامعات عام 

 القوى البشرية :يعمل مايقارب من خمسين ألف عربي كأستاذة جامعات . -

 الدرسات العميا ال تزال محدودة النطاق . -

 / في عدد أعضاء الييئة التدريسية .5.9التدريسية :ىناك نمو سنوي قدره أعضاء الييئة  -

  1.المعيار النوعي :فمثال المجالت العممية في الدول العربية تجديدا غير متخصصة عموما 

 لى ماسبق نالحظ أن ىناك عوامل تحد من فعالية البحث العممي في العالم العربي منيا:إضافة إ

  واضحة في معظم البالد العربية تحدد األىداف واألولوياتعدم وجود سياسة عممية 

 . عدم وجود حوار بين المؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العممي 

 . ضعف التمويل الذي يصرف عمى البحث العممي في البالد العربية 

 نماط بيروقراطية وقيود روتينيةألت البحث العممي بالبالد العربية خضوع مؤسسا. 

  2نفرادي.إذ يعممون بشكل ،إقمة الباحثين وعدم تكتميم 

نفاق المتدني في عالمنا العربي في ضوء المعيار العالمي ذا ما أمعنا النظر في نسب اإلإ    

قطار في الدول أضعاف بعض األ 5طتو ب والذي تخ،جمالي (إلمن الناتج المحمي ا 1%)

ف عمى تمويل البحث العممي عدم جدوى مايصر نخفاض بل و إلمتقدمة والنمور اآلسيوية نشعر با

سرائيل التي تمثل إأما مع ،تواضعة تماما أمام الصين واليند حيث نالحظ أن النسب م،العربي

اثمة تماما لمنسبة التي مم%1.9لى إسبة معرب تجاوزت فييا النلالتحدي العممي والتكنولوجي  جنموذ

                                        
 (432-432.ص ص )6332’.المنظمة العالمية لمتنمية االدارية .البحث والمشكالت النشر.القاىرة:جميورية مصر العربية  1

 23عميمور .المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البئة االلكترونية.مرجع سابق . ص ’.سيام  2
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عميو في أوقات  دالعممي ىو األكثر عرضة لمتعدنفاق عمى البحث إلفا،تحاد األروبي حققيا اإل

 1األزمات المالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل :

ركنا أساسيا من أركان المعرفة وكخالصة لمفصل يمكننا القول أن البحث العممي يعد     

وتعديل ،ضافة معمومات جديدة إعتباره يساعد عمى إمة لنمو الدول وتطورىا بودعا،نسانيةاإل
                                        

1
 .633لعلمي العربي المعاصر :أساليب جديدة .القاهرة:الدار المصريت اللبىاويت .صغىيمت . تمويل التعليم والبحث ا’.محمد متولى  
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نسان عمى التغمب عمى    كما يساعد اإل،وتقصي حقائق التي يستفاد منيا ،المعمومات السابقة 

ىتمام بأعضاء ىيئة ة والتربوية وغيرىا .حيث واجب اإلقتصادية والتعميميوحل المشاكل اإل،مشاكمو 

مراكز البحوث كوين والتركيز عمى ت،ثراء مجال البحث العممي لجامعات وتحفيزىم إلالتدريس في ا

العربية عتمادات المخصصة لمبحث العممي حيث ىناك من الدول وضرورة زيادة اإل،متخصصة 

ىتمام بالبحث زدياد اإلإحيث نالحظ ،ا والتخصص لو ميزانيةىتماماتيإتعتبر البحث العممي آخر 

أننا في العممي عندما أدركت الحكومات والمؤسسات المختمفة أىميتو في التنمية الشاممة .غير 

والتعرف عمى المشكالت التي تواجو ،لى تنشيط البحث العممي وتطويره إة البالد العربية بحاجة ماس

منيا عدم وجود سياسات واضحة وغياب الكوادر البشرية المؤىمة لمقيام بالبحوث العممية ونقص 

 الباحثين. الميزانية المخصصة وعدم توفر المكتبات ونظم وشبكات المعمومات قادرة عمى خدمة
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 تمهيد:

را كبيرا تعتبر المكتبة العمود الفقري لمؤسسات التعميم العالي والبحث العممي كما أنيا تمعب دو     

فيي تقدم خدماتيا لمطمبة واألساتذة والباحثين من خالل توفير مصادر ،في عممية البحث العممي 

 الوصول الييا. وتسيل ليم،بحاثيم ودراستيم أعداد إعمومات المختمفة التي تفيدىم في الم

ا أىم مقومات البحث      عتبارىإيد بالمكتبات ومرافق المعمومات بىتمام متزاإحيث نالحظ    

لى المكتبة وسبل إشارة إعربي في مناىج البحث يخمو من الاب كتال لقول أنوال يكاد ا،العممي 

مختمف المعمومات  فادة منيا.حيث اليمكننا تصور ظيور أبحاث دون مكتبة يستقي منيا الباحثإلا

 الضرورية لخدمة أبحاثو وتثمينيا بمختمف مصادر المعمومات.

 وسنتطرق في ىذا الفصل "عالقة المكتبة الجامعيةبالبحث العممي " إلى العناصر التالية : 

المكتبة الجامعية بالبحث  عالقة المكتبة الجامعية بالبحث العممي األكاديمي ،مساىمة

ة كجياز معموماتي متطور وخدمتيا لمبحث العممي،المكتبة الجامعية والبحث ،المكتبة الجامعيالعممي

 العممي.
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 عالقة المكتبة الجامعية بالبحث العممي-1

كتبة الجامعية تواكب ىذا األمر الذي يجعل الم،حث العممي خدمات معمومات متطورة يحتاج الب   

ينشر ضمن مختمف لمحصول عمى أحدث مانتاج الفكري العالمي وذالك عبر متابعة اإل،التقدم 

ليو البحوث والتحكم في ىذا الفيض اليائل من إلمام بأخر ما وصمت واإل،أوعية المعمومات 

المجاالت  رشادية فيوتوفر المراجع اإل،ستعمالو من طرف الباحثين إوتنظيمو وتيسير  المعمومات

وتعرف أعضاء الييئة ،سة الجامعية بحث والتدريس بالمؤسستراتيجيات الإالعممية التي تقتضييا 

وتنمي روح البحث العممي ،شفي والفيرسة التحميمية المتبعة التدريسية بنظم التصنيف والتحميل الك

بيا أو يحتاجوىا الباحثون أثناء وتقديم المعمومات التي يطم،لدراسة لدى طالب الدرسات العميا وا

 1.عداد بحوثيم إ

والبحث العممي من خالل التعريف بالخدمات المكتبية وخدمات تظير العالقة بين المكتبة    

عداد إداميا .ثم كيفية ستخإلمواد المكتبية وأشكاليا وكيفية المعمومات بالجامعة والكمية والتعريف با

كما ،عداد الببميوجرافيات وغيرىا ا  امعية األولى وتوثيق المعمومات و ورقة البحث في المرحمة الج

رتباط الوثيق بين تصنيف مناىج ة والبحث العممي أيضا من خالل اإلالمكتبتظير العالقة بين 

 2.نسانية إلجتماعية والدرسات اطبيعة كل من العموم الطبيعية واإلالبحث و 

تواصل يجاد عمل مشترك و إوحية عمى التعميم الجامعي ضرورة فرضت المتغيرات العممية والتكنول  

والبحثية في العالم التي تتبادل الخبرات والمنجزات العممية نتاجية عممي وبحثي مع المؤسسات اإل

قتصادي عمى سبيل المثال منظمة التعاون اإل،العالم وبين المنظمات والجامعات بين بمدان 

                                        
1

 .41مرجع سابق.ص ’عميمور .المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية ’.سيام  

 .125وآخرون .عالم المعمومات والمكتبات والنشر . مرجع سابق .ص ’أحمد الزيادي ’العزيزخميفة  .شعبان عبد 2
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جراء إمريكا واليابان ويتمثل عمميا في لى أإضافة إدولة  22والتي تضم تحت عضويتيا ،والتنمية

التطبيقات وتذليل المشكالت المتعمقة ب،جيا في الدول األعضاء والتكنولو  البحوث الخاصة بالعمم

جتماعية المتعمقة حوث وتطويرىا ودراسة المشكالت اإلشراف عمى مراكز البالتكنولوجية لمعمم واإل

 (.10أنظر الشكل رقم ).1بالتطور العممي والتكنولوجي 

 مساهمة المكتبة الجامعية في البحث العممي: -2

المكتبات حتى يتسر ستعرض أنور عمر بعض ماينتظر البحث العممي أن تقوم بو ىذه إلقد     

 حيث لخصيا في :،تجاه التوسع إندفاعو في إليا أن تساير 

كمال تغطيتيا لكل الدوريات والمجالت إحث العممي أن تعمل المكتبات عمى *يأمل المشتغمون بالب

 ذات القيمة في مجاالتيم .

اليجدىا  ع الباحثين من المواد العممية التي تصدر أصال بمغات اليعرفيا أونتفاإ*ضرورة تيسير 

 ختصاصي الفرد .وتحديد حاجات البحث المستقبمية.إ

*برامج البحث التي تقوم بيا الجامعات .فمن حق الجامعات أن تنتظر من الدولة تمويال لنشر 

 2ضافية.إلا ل يكفي لتزويد المكتبة بالموادالبحوث الجديدة من جية وتموي

        ستخدامإرا مايتعذر معو أفراد مقرر خاص ب*نظرا لألعداد الكبيرة لطالب الجامعة كثي

 ستخدام اآلالت التعميمية أو التعميم المبرمج في ىذا المجال .إوتمجأ الجامعات الى ،المكتبة 

                                        
 .295ابراىيم . المكتبات الجامعية وتحديات مجتمع المعمومات .نفس المرجع .ص ’ .السعيد مبروك  1

 88  اللكترونية.مرجع سابق .صعميمور .المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة ا’.سيام  2
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لمبحث  عن *يبذل المسؤلون عن المكتبات خاصة وعن الجامعات بصفة عامة جيدا متواصال 

  تجاىات العالمية في ىذا ستخدام المكتبة تتفق مع اإلفضل السبل لتحقيق برامج متطورة إلأ

 1المجال .

 المكتبة الجامعية كجهاز معمومات متطور وخدمتها لمبحث العممي :-3

باحثين حتياجات العمماء والإميا التقميدي قادرة عمى الوفاء بلم تعد المكتبة بشك       

يرتبط بيا وبالتالي ظيرت الحاجة نفجار المعمومات وماإأمام مشكمة ،صين من المعمومات والمتخص

ختيار والتحميل والتنظيم التجميع واإل لى جياز معمومات يقوم بعممياتإلى تطوير المكتبة الجامعية إ

العممي حتياجات ومتطمبات البحث إسترجاع لتمك المعمومات حسب ختزان والنسخ والنشر واإلواإل

 بصفة عامة والباحثين والمتخصصين بصفة خاصة.

ا وتصنيفيا ثم خدمتيا عن طريق قتناء الكتب وفيرستيإا كانت المكتبة التقميدية تيتم بذا  و      

ختيار إب،ضافة الى تممك األنشطة السابقة ن جياز المعمومات ييتم باالإف،المراجع والقراءة عارة و اإل

الىا ثم يتو ’وصا الدوريات وتقارير البحوث المنشورة وغير المنشورة مختمف أنواع المطبوعات وخص

ستخالص ثم ييتم بعمميات النشر والتحرير والترجمة ا  بالتحميل العميق من تكشيف و 

وعادة مايستخدم في عممياتو الحاسبات االلكترونية ألداء عممياتو بسرعة وكفاءة ،والنسخ والتصوير 

ت المكتبة الى متخصصين موضوعيين واختصاصيين في وتحتاج المكتبة لقياميا بخدما’

                                        
 .021أحمد الزيادي .وأخرون .عالم المعمومات والمكتبات والنشر .مرجع سابق .ص ’’ .شعبان عبد العزيز خميفة 1
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المعمومات مدربين في عموم المكتبات وفي تكنولوجيا المعمومات باالضافة الى مبرمجين ومحممي 

  1ومصممي النظم.

 :الخدمات المقدمة من طرف المكتبة لخدمة البحث العممي 

البحث العممي حيث تتجمى ىذه تقدم المكتبة الجامعية عدة خدمات لمباحثين من أجل دعم   

 الخدمات  في :

 ل تسييل توفر المكتبة الجامعية عدة أنواع من وسائل البحث وذلك من أج : أدوات البحث

       الباحث أو الدارس إلى المعمومة بسرعة وبأقل جيد ممكن ومن بين أنواع أدوات البحث  وصول

ك قواعد البيانات الببموغرافية ،الدالئل الببموغرافية :الفيارس بأنواعيا التقميدية واآللية .وكذالنذكر 

الويب،وحتى يكون الباحث فاعل بإيجاد معمومات يحتاج إلى التحكم الجيد في أدوات البحث 

المتوفرة ،ودائما اقتباس طريقة فعالة ووضع إستراتيجية محكمة التي تسمح بإخراج منافذ لمبحث 

كتشاف موضوع وتجمع مصادر معمومات مت  نوعة لمبحث عن المعمومة .وا 

عداد البحوث *فعمى الباحث  ستغالليا في التعمم وا  التحكم الجيد في طرق البحث عن المعمومة وا 

سستعماليا بشكل فعال حيث اليمكن ألي  حتى يكون قادرا عمى إيجاد المعمومة الماسبة وتقييميا وا 

 .2باحث القيام ببحث عممي مع إقتصاد منيج البحث الوثائقي

ا أن أدوات البحث تبين لمباحث مالدى المكتبة من كتب ومواد أخرى بمؤلف معين أو في *كم

 3موضوع معين أو بعنوان معين.

                                        
محمد فتحي .المكتبات الجامعية :تنظيميا وادارتيا وخدماتيا ودورىا في تطوير التعميم الجامعي والبحث ’عبد اليادي ’أحمد ’.بدر  1

 .26ص’2001’.القاىرة:دار غريبالعممي
2

  11:30 - 10:00على الساعت : 05/01/2016.محاضرة االستاذة محمدي نادٌت '' البحث الوثائقً ٌوم  
 173عثمان محمد غنيم .أساليب البحث العممي :األسس النظرية والتطبيق العممي.مرجع سبق ذكره .ص ’.ربحي مصطفى عميان  3
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*معظم الدرسات التي أجريت في مجال الدرسات المستفدين لم تكن تركز عمى احتياجات 

ستكون  وأنماط الطمب ىذه’المستفدين وأما عمى أنماط طمبيم من خدمات ومصادر المعمومات 

 1قاصرة عمى ماىو متوفر أماميم بالمكتبة أومركز المعمومات .

 ىي عممية استعراض الوثائق والمصادر المختمفة المتوفرة حديثا في خدمات االحاطة الجارية:

حاطة الجارية وتتمثل اجراءات وتصدر بعض الجامعات مجمة اال’المكتبات ومراكز المعمومات 

 حاطة الجارية في: اإل

 ر المستفدين واعالميم بالمواد التي تيميم بالطرق المناسبة. اشعا -

 استعراض الوثائق والمصادر التي تصل المكتبة ومراكز المعمومات وتصفحيا. -

 2اختيار المواد التي تناسب احتياجات المستفدين. - 

 مة :كانت خدمة االحاطة موجية الى المستفدين بصفة عامة فان خدالبث االنتقائي لممعمومات

البث االنتقائي لممعمومات تعتبر خدمة احاطة جارية ولكنيا موجية الى الفرد مباشرة أي أنيا 

وتيدف ىذه الخدمة الى تزويد المستفيد بصفة دورية ’مصممة وفقا الحتياجات كل باحث لوحده 

بالمعمومات التي تدخل نطاق اىتمامو وذلك عن طريق تحديد سمات المستفيد وىي مجموعة من 

 3صطمحات الموجودة في المكنز المستخدم في تكشيف وتحميل الوثائقالم

 تشكل االعارة العصب الحيوي لخدمات المكتبات بشكل عام وتعتبر واحدة من أىم  :االعارة

وأحد المؤشرات اليامة عمى فعالية المكتبة وعالقتيا ’الخدمات العامة التي تقدميا المكتبات 

                                        
1 Slater .M-« Meeting the users needs with the library.Burkett.jack trends in special 

librarianshi.london.chire Bingley.1968.p 136.  
 .80.ص2006’عبد الحميد.المرجع في عمم المكتبات.عمان:دار المشرق الثقافي’.فادي  2

 .45المكتبات .االسكندرية :مركز االسكندرية لمكتاب .ص محروس أحمد ميراني . خدمات المعمومات في ’ميساء  3
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يار جيد لقياس مدى فاعمية المكتبات في تقديم خدماتيا وتحقيق وىي كذالك مع’بمجتمع المستفدين 

أىدافيا .وتعرف االعارة :بأنيا عمية تسجيل مصادر المعمومات من أجل استخداميا سواء داخمية 

 1أو اخراجيا الستخداميا خارج المكتبة )اعارة خارجية(لمدة معينة من الزمن.’)اعارة داخمية(

 األسئمة واالستفسارات حيث تيدف ىذه الخدمة الى مساعدة المستفيد :الرد عمى االرشاد والتوجيه

واالرشاد الى ’في استخدام مصادر المعمومات المتوفرة بمؤسسة المعمومات واالستفادة  منيا 

 2المصادر المالئمة والتوجيو والمساعدة في كيفية استخداميا واستخراج المعمومات منيا.

 ية يقوم بيا المكتبيون وأخصائيوا المعمومات لتمكين الرواد :ىي عمم تكوين وتدريب المستفدين

وذلك بتقديم كل المعمومات الخاصة بالبحث واستعمال الفيارس والبحث عن ’من حسن اسكمال 

 3مصادر المعمومات 

وكذالك تدريب المستفيد عمى الوصول الى مصادر واستخداميا وىي عممية تطوير سموك وميارات 

 4المعمومات واستخداميا أفضل استخدام. القارئ في البحث عن

 ىذه الخدمة عبارة عن نظام السترجاع المعمومات بشكل فوري  :خدمة البحث باالتصال المباشر

 ومباشر عن طريق الحاسوب والمحطات الطرفية التي تزود الباحثين بالمعمومات المخزنة 

 

 .5في نظم بنوك وقواعد المعمومات المقروءة آليا 

                                        
 .53.ص  2111’عوض. خدمات المستفدين من المكتبات ومراكز المعمومات .عمان : دار الصفاء ’النوايسة غمب . 1
 .011.ص2111’.االسكندرية :دار الثقافة العممية 2عبد اليادي .خدمات المعمومات:مقدمة في عمم المعمومات .ط’.محمد فتحي 2
كريم.مجتمع المعمومات وأثره في المكتبا ت الجامعية.مدينة قسنطينة نموذجا.أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في عمم ’.مراد 3

 .18.ص2111’المكتبات 
 .028.ص2115’عمان :دار األىمية لمنشر والتوزيع ’سالمة .أساسيات عمم المكتبات والمعمومات ’عبد الحفيظ  4
 242مرجع سابق.ص ’البخداوي .مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات ’.ربحي مصطفى .أمين  5
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  وتعتبر من الخدمات األساسية والضرورية وبخاصة في  التصوير لمصادر المعموماتخدمة:

حالة وجود مواد لدى المكتبات ومراكز المعمومات اليمكن لممستفيد أو الباحث استعارتيا وليذا 

تمكن الباحثين من االستفادة من مصادر المعمومات المتوفرة ’تعتبر ىذه مكممة لخدمة االعارة 

 1كافة.

 وذلك باصدار ’:تحرص بعض مراكز المعمومات عمى القيام بخدمة النشر العممي ة النشرخدم

فيي وسيمة من وسائل بث المعمومات التي ىي من ’المطبوعات األولية والمطبوعات الثانوية 

 2حيث يكون بالمركزقسم خاص بالبحوث والمطبوعات التي تصدرىا.’صميم نشاط التوثيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعية في دعم البجث العممي : دور المكتبة-4

                                        
 .211أمين البخداوي .مبادئ إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات .مرجع سابق.ص ’.ربحي مصطفى عميان  1
 .002أحمد ميراني .خدمات المعمومات في المكتبات .مرجع سابق.ص ’.ميساء محروس  2



 البحث العلمًبالمكتبت الجامعٍت   عالقت        الفصل الثالث                                         

 

47 

 

حاصل في جميع ومواكبة لمتقدم العممي ال،حث العممي خدمات معمومات متطورة يحتاج الب       

األمر الذي يجعل المكتبة الجامعية ،وبالتالي موضوعات البحث العممي ،التخصصات الجامعية 

لمحصول عمى ’االنتاج الفكري العالمي وذالك عبر متابعة ،ضطرة بدورىا لمواكبة ىذا التقدم م

والرسائل ’شورات عممية أحدث ماينشر ضمن مختمف أوعية المعمومات من كتب ودوريات ومن

مع االفادة من ورسائل سمعية بصرية ،وكشافات ،ومستخمصات’والقوائم ببميوغرافية،الجامعية 

الجامعية تعمل عمى النيوض  فالمكتباتة كات المعمومات الوطنية والدولية ونظميا المتطور الشب

وتحديد العموم والمعارف باالضافات ونشرىا ،جتمعات واالرتقاء بالفكر العممي بالمستوى الفكري لمم

باالحاطة بما يكتبو األخرون من ،ى مسايرة التقدم العممي العالمي من أجل االفادة وتساعد عم

ه المعارف موصوفة ومنظمة لمدارسين وتقدم ىذ،رز الجقائق لتسييل البحث العممي وتب’الباحثين 

والباحثين بعد االلمام بأخر ماوصمت اليو البحوث في التخصص حتى اليقع تكرار النتائج نفسيا 

والمعمومات العممية نفسيا والتجكم في ىذا الفيض اليائل من المعمومات وتنظيمو وتسيير استعمالو 

ركيب منطقي لألفكار عمى أسس وقواعد والتقدم المعمومات الجديدة في ت’من طرف الباحثين 

وتوفر المراجع االرشادية في ’ونختار االنتاج الفكري بطريقة منظمة ’مبسطة ثم التوصل الييا 

وتعرف أعضاء ،جيات البحث والتدريس بالمؤسسة  الجامعية المجاالت العممية التي تقتظييا استراتي

الفيرسة التحميمية المتبعة وتنمي روح البحث الييئة التدريسية بنظم التصنيف والتحميل الكشفي و 

مى أساليب ومنيجية البحث العممي وتدريبيم ع،لدراسة لدى طالب الدرسات العميا العممي وا

وىكذا تمعب ،مى أساليب ومنيجية البحث العممي وتدريبيم ع’والدراسة لدى طالب الدرسات العميا 



 البحث العلمًبالمكتبت الجامعٍت   عالقت        الفصل الثالث                                         

 

48 

 

وتقديم المعمومات التي يطمبيا أويحتاجوىا ’مية المكتبة الجامعية دورا ىاما في دعم البحوث العم

 1الباحثون أثناء اعداد بحوثيم.

ويبرز دور المكتبة األساسي في دعم البحث العممي من خالل الخدمات المرجعية التي نذكر -

 منيا:

 * الكشافات والمستخمصات 

 *القوائم الخاصة بالمقتنيات الجديدة لممكتبة 

 لوثائقي لألوعية الفكرية *الحرص عمى تدعيم الرصيد ا

 *االجابة الفورية عمى استفسارات الباحثين

فان ىذا يتطمب كفاءة عالية ومستوى ثقافي وتخصص في مجال التوثيق خاصة في عمم 

 المعمومات والمكتبات عامة.وىذا باالضافة الى خدمات أخرى :

 ت والجيد *توفير المصادر الالزمة لمباحث بحيث تكون المكتبة قد أربحتو الوق

 *تمثل المنبع والمحيط الذي يرقى بو البحث العممي وينتعش

يستمزم االشارة الى ثالث خدمات ىامة لدعم وتطويرالبحث العممي   وتكمن في ’وفي ىذا السياق 

 2:خدمات االستخالص والمنشورات المكتبية وخدمات الترجمة .

تعد المكتبة الجامعية اذن أساس نمو وتطور ودعم البحوث العممية وترقيتيا بحيث اليمكن أن -

نتصور بحثا بدون مكتبة تساعده في انجاز )أي بدئو واتمامو خطوة بخطوة(.ففييا يتم الكشف عن 

 ومن خالل مجموعاتيا المتنوعة نصل الى معرفة حقائق األشياء وتزويد’خبايا المعرفة البشرية 
                                        

 69عميمور .المكتبات الجامعية ودورىا في البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية.مرجع سابق ذكره.ص’.سيام  1

ونير.دور المكتبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العممي بالجامعة الجزائرية:دراسة ميدانية بالمكتبة الرقمية لجامعة ’.الحمزة  2
 56.ص 2007.2008’الماجستير قسنطينة .مذكرة لنيل شيادة 
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الدارسين والباحثين األخرين بالمعمومات التي قد تكون سببا في تحريك نشاط عممي جذيد في 

الساجة الفكرية عامة والعممية خاصة .فاذا قامت المكتبة الجامعية بدورىا نحو تطوير البحث 

صادية فانيا ستقرب من دفع عممية التقدم الى األمام في الميادين االقت’العممي بالصفة الالئقة بيا 

 1واالجتماعية والثقافية.

 المكتبة الجامعية والبحث العممي:-5

ن المكتبة الجامعية ليست مجرد قسم من أقسام الجامعة بل ىي جزء ال يتجزء من كل فرع إ     

وىنا ’من فروعيا والباحث الذي اليستفيد فائدة ممموسة من المكتبة الينتظر من بحثو شيئ كثير 

 كان نظري قد أحاط بما لم يصل اليه معضم البشر فانه ذالك لم يتحقق اال:"اذا يصدق قول نيوتن

.فموال المكتبات بمختمف أنواعيا لكان عمى كل جيل أن يبدأ من  " بالوقوف عمى أكتاف العمالقة

حيث بدأ سابقو ولما تمكنت البشرية من التقدم لذا فضرورة وجود مكتبات الجامعية في عممية 

أمرا أساسيا بحيث اليقوم بحث عممي مالم يستمد معموماتو من التجارب  البحث وحياة الباحث

والخبرات السابقة والمدونة والمحفوظة داخل المكتبات بصفة خاصة نظرا الرتباطيا أكثر من 

والزالت من أىم مقومات البحث ’نظيراتيا بعممية البحث العممي ولقد كانت المكتبة الجامعية 

 العممي .

تبط ارتباطا وثيقا بالمكتبة الجامعية أكثر من غيرىا من اليياكل والمراكز ألنيا لذا فالباحث ير 

تولدت منيا أنجح التجارب لتطمق منيا تجارب أخرى ومنيا يجد الباحث حاجاتو ومبتغاه ربما ألنو 

الوحيد الذي يعترف بكينونة المكتبة الجامعية ونيل غايتيا وأىدافيا وتخطي فكرة أنيا مخزن 

                                        
 .  63.ص1983’قاسم .المكتبة والبحث .القاىرة :دار غريب’.حشمت  1
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ن التي تضم بين طياتيا كتب وأرصدة قد تكون معضميا ميتة .ان الباحث أيقض رصيد والجدرا

وأيقضت بدورىا األفكار وأحيت فيو روح البحث لذا فالمكتبة الجامعية التنفصل عن ’المكتبة وأحياه 

 1حياة الباحث ومسيرة بحثو العممي حتى يولد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 014قمية في دعم التكوين والبحث العممي بالجامعة الجزائرية.مرجع سبق ذكره.ص منير.دور المكتبة الر ’.الحمزة  1
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 خالصة:

أن المكتبة الجامعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العممي حيث أن  في األخير يمكن القول       

كما أن ’ونخبة المجتمع من باحثين وطمبة وأساتذة ’وظيفتيا األساسية ىي خدمة البحث العممي 

فيما ’البجث العممي يعتمد اعتمادا كبيرا عمى ما تقدمو ىذه المكتبات من خدمات ومعمومات 

جد منيما يخدم األخر .حيث تعتبر المكتبة الجامعية من المرافق يكمالن بعضيما البعض وكل وا

الحضارية التي من شأنيا أن تمعب دورا ميما في عمميتي التعميم العالي من حية وتطوير البحث 

العممي من حية أخرى ومركزا ىاما في عمميات معالجة المعمومات .وأن البحث العممي اليأتي من 

اذ ’تبو وخمفو الباحثون حيث تعتبر أبجاثيم نقطة بداية ألبحاث أخرىالعدم بل باالطالع عمى ماك

اليمكن االستغناء عن المكتبة خالل قيامنا بالبحوث العممية .فيي تعتبر الحجر األساس الذي يقوم 

 عميو البحث العممي.

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                                           الجانب التطبيقـي

 

75 

 

 تمهيد:

ن دراسة العالقة بين المكتبة الجامعية والبحث العممي من الجانب النظري ىي دراسة نظرية إ     

وكعينة منيا ،امعية حدى المكتبات الجإضروري القيام بدراسة ميدانية في بحثية وكتكممة ليا من ال

،وفي ىذه الدراسةحاولنا قتصادية وتجارية وعموم التسييرعمى مكتبة كمية العموم اإلختيار وقع اإل

معرفة مدى مساىمة ىذه المكتبة في تدعيم البحث العممي سواء من خالل توفير مصادر معمومات 

الفصل :تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس ومفيوم  ىذا  لنا في.حيث تناو أوتقديم خدمة لمباحثين

مكتبة الداخمي نظام ال،تنظيمي ليا التسيير والييكل ال مكتبة كمية العموم االقتصادية وتجارية وعموم

  الميدانيةنتائج الدراسة ، واإلستنتاجالمحصل عمييا وتحميل  تفريغ البيانات،ورصيدىا من الكتب 

 االقترحات.و النتائج العامة 
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  تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم: -1

لمعطاء الثقافي والعممي والبحث األكاديمي مستغانم مركز عبد الحميد بن باديس بتعتبر جامعة     

تقع ’لخدمة الكثير من الباحثين والطمبة حيث تحتوي عمى فضاءات ثقافية وعممية منيا المكتبة 

الجامعة مستغانم في منطقة خروبة يحدىا من الشمال البحر ومن الجنوب الجبال ومن الشرق 

من طرف رئيس الجميورية السيد عبد تم تدشينيا ’سيدي لخضر وسيدي عمي ومن الغرب تيجديت 

وتضم ىذه الكمية خمسة أقسام  4009جويمية  :4الموافق ل  :364رجب  35العزيز بوتفميقة يوم 

 وىي :

 عموم االعالم واالتصال.،وم االنسانية:ويضم عمم المكتبات قسم العم -

 والفمسفة.،عمم االجتماع ،ة :ويضم عمم النفسقسم العموم االجتماعي -

 المغة العربية:ويضم المغة العربية ومختمف تخصصاتيا . قسم -

 التسويق+بنوك والتأمينات.،أعمال دولية ،والتجارة :ويضم التجارة الدولية قسم االقتصاد  -

 محاسبة مالية +محاسبة..الخ.قسم التسيير :ويضم  -

 : االقتصادية والتجارية وعموم التسييرالعموم كمية تعريف مكتبة  -2

 :تعريف مكتبة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  -2-1

معموماتية ناشطة  اد بجامعة مستغانم مؤسسة خداماتيةتعتبر مكتبة عموم التسيير واالقتص      

تخدم فئة معينة من المجتمع والتي تتمثل في طمبة التسيير واالقتصاد واألساتذة ومختمف الباحثين 

مع كمية الحقوق والعموم  4006أنشأت ىذه المكتبة سنة ’داخل وخارج الوالية األكادميين من ال

التجارية واالقتصاديو وعموم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم انفصمت سنة 

 ية وعمو التسيير ة كمية العموم االقتصادية والتجار وأصبحت تعرف بمكتب 4033/4034
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 الهيكل التنظيمي لممكتبة:-2-2

 (طوابق وتتمثل في :05تحتوي مكتبة العموم التجارية واالقتصادية والتسيير عمى ثالثة )   

الطابق األرضي :ويحتوي عمى مكتب المسؤول اضافة الى مصمحة المعالجة الوثائقية اضافة الى 

 مخزن الكتب بو رفوف يحتوي عمى رصيد وثائقي كبير اضافة الى بنك االعارة الخارجية.

 ويحتوي عمى قاعة مطالعة خاصة بطمبة الكمية وقاعة لطمبة الماستر والدكتوراه. : األولالطابق 

 ةى مصمحة المذكرات وقاعة المطالعالطابق الثاني:ويحتوي عم

 رصيدها من الكتب:-2-3

 بالمغة الفرنسية. 6700ألفين نسخة بالمغة العربية و 4000من *يوجد بالمكتبة أكثر 

 التحميل واالستنتاج:-3

   الدوافع التي ترغب مفرداتيا في المكتبة لمقيام ببحوثيميوضح توزيع العينة حسب  :11جدول 

 العممية :

 النسبة المئوية التكررات االحتماالت
 %83.88 59 رصيد المكتبة

 %35.55 :0 المعاممة الحسنة من طرف المكتبي
 %55.:3 33 جودة الخدمات المقدمة
 %8.88 06 نظام التأنية في المكتبة

 %:;.;; 80 المجموع
 

يجمعون أن الدوافع التي ترغب الباحثين في المكتبة ىي  تبين من نتائج الجدول أن المبحوثين -

لكون مصادر المعمومات المتنوعة ىي التي تجمب  %83.88رصيد المكتبة وىذا ماأكدتو نسبة 

دافع الثاني جودة الخدمات المقدمة وال’الباحثين الستفاد المعمومات منيا والتي تفيدىم في أبحاثيم 
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كثير   وتمبي رغبات الباحثين كان الترددفكمما كانت الخدمات المقدمة حديثة ’ %55.:3بنسبة 

 %35.55كذلك من بين الدوافع المعاممة الحسنة من طرف المكتبي حيث كانت االجابة بنسبة 

أما نظام التألية في ’وىذا راجع الى التوجيو واالرشاد من قبل المكتبي وتبيان طرق البحث لمباحثين 

اك فئة من الباحثين يفضمون وىذا نظرا لكون ىن% 8.88المكتبة كانت نسبة االجابة عميو ب

   الطرق التقميدية ،واليقدرون قيمة تكنولوجيا المعمومات في المكتبة.

 
 .األكثر استخدما من طرف الباحثين توزيع العينة حسب المواد المكتبيةيوضح  :2جدول 

 النسبة المئوية التكررات االحتماالت
 %57 43 الكتب

 %38.88 30 الدوريات والمجالت
 %35.88 :0 الموسوعات والقواميس

 %8.88 06 الحوليات
 %40 34 الرسائل الجامعية

 %55.: 07 الحوامل االلكترونية
 %:;.;; 80 المجموع

يوضح دائرة نسبية لمدوافع التي ترغب الباحثين في المكتبة (:01)شكل رقم 
 لمقيام ببحوثهم

 رصيد المكتبة

 المعاملة الحسنة من طرف المكتبي

 جودة الخدمات المقدمة

 نظام التألية في المكتبة
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 57 من طرف الباحثين ىي الكتب بنسبة من خالل النتائج تبين أن المواد األكثر استخداما -

كونيا % 40وفي المرتبة الثانية الرسائل الجامعية بنسبة ’لكونيا الركيزة األساسية لمبحث العممي %

حسب موضوع بحثو وتقدم لو معمومات يحتاجيا عمى ’تقدم نظرة لمباحث عن كيفية اعداد مذكرتو 

كونيا تقدم معمومات حديثة تفيد الباحث  %38.88أما المرتبة الثالثة الدوريات والمجالت بنسبة ’

وىذا راجع الى أن القواميس تقدم مفاىيم وتعاريف  %35.88الرابعة الموسوعات والقواميس  والمرتبة

من يفضمون تكنولوجيا والمرتبة الخامسة الحوامل االلكترونية حيث ىناك ’الباحث يحتاجوىا

أما المرتبة  %55.:المعمومات والذين يتفادون الطرق التقميدية ولكنيم فئة قميمة قدرت نسبتيم 

وىي نسبة ضئيمة نظرا ألن معظم الباحثين ليس ليم دراية  %8.88السادسة الحوليات بنسبة 

 واطالع عمى الحوليات.

 
 

 

يوضح دائرة نسبية حسب المواد المكتبية األكثر إستخداما من (: 02) شكل رقم 
 طرف الباحثين

 الكتب

 الدوريات والمجالت

 الموسوعات والقواميس

 الحوليات

 الرسائل الجامعية

 الحوامل اإللكترونية
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 صول مفرداتيا عمى المعمومات.يوضح توزيع العينة حسب طريقة ح :13جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %37 ;0 األنترنت

 %55.: 07 المكتبات الخاصة
 %   7 05 مكتبتك الشخصية
 %65.55 48 المكتبة الجامعية
 %55.:4 39 مكتبات أخرى

 %;;.;; 80 المجموع

 

أفراد العينة يحصمون عمى معمومات من المكتبة الجامعية وىذا  يبين الجدول أعاله أن أغمبية -

كما توفر ’وىذا راجع الى كون المكتبة الجامعية تغطي مجال تخصصيم %65.55ماأكدتو النسبة 

ليم مجموعة متنوعة من المصادر المعموماتية .كما يمكنيم الحصول عمى المعمومات من المكتبات 

وىذا نظرا لنقص المصادر في مكتبتيم %55.:4أخرى بنسبة أخرى وىي المكتبة في جامعات 

وىذا ألن %37الجامعية يمجأون الى جامعات أخرى أما األنترنت فكانت نسبة االجابة عمييا بنسبة 

وتوفر عمييم تعب البحث والوصول الى ’األنترنت توفر المعمومات مع االقتصار في الجيد والوقت 

في المكتبات الخاصة مومات أما المصدر الرابع لممعمومات يتجمى لممع المعمومة وكونيا خزان ىائل

وىذا ألن معظم الباحثين ال يممكون مكتبات في ’%7وأخيرا مكتبة الشخصية بنسبة %55.:بنسبة 

 .بيوتيم تمكنيم من الحصول عمى المعمومة
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المكتبة في  عمى الرصيد الوثائقي فييوضح توزيع العينة حسب اعتماد مفرداتيا  :14جدول رقم 

 اعداد بحوثيم العممية.

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %7: 73 نعم
 %37 ;0 ال

 %300 80 المجموع

     تبين نتائج الجدول أن معظم الباحثين يعتمدون عمى أرصدة المكتبة الجامعية في البحث  -

ذالك الى كون المكتبة ىي  وىي نسبة ذات وزن كبير ويعود%7:وىذا ما أكدتو النسبة ’العممي 

المنبع والمصدر الرئيسي في عممية البحث والمرحع في جميع البحوث العممية أما نسبة الباحثين 

وىذا كونو راجع %37الذين اليعتمدون عمى أرصدة المكتبة في البحث العممي فقدرت نسبتيم ب 

ض عمال المكتبة والتي تقف الى قمة المصادر المتخصصة وكذالك الى المعاممة السيئة من قبل بع

 عائق أماميم.

 دائرة نسبية توضح طريقة حصول الباحثين عمى المعمومات(:03)شكل رقم 

 األنترنت

 المكتبات الخاصة

 مكتبتك الشخصية

 المكتبة الجامعية

 مكتبات أخرى
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 يوضح توزيع العينة حول مدى تغطية أرصدة المكتبة لمجاالت البحث الخاصة بيم :15جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %97 67 نعم

 %38.88 30 ال
 %55.: 7 دون احابة
 %;;.;; 80 المحموع

 

دائرة نسبية توضح إعتماد الباحثين على الرصيد الوثائقي :04شكل رقم 
 للمكتبة في إعداد بحوثهم 

 نعم

 ال
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نسبة الباحثين الذين تغطي أرصدة المكتبة مجاالت بحثيم تقدر  توضح نتائج الجدول أعاله أن -

مصادر معموماتية متنوعة تخدم بحوثيم ومنو فما ويعود ذلك الى أن المكتبة توفر ليم ’%97ب 

أما الباحثين الذين ال تغطي ’تقدمو المكتبة كاف وكذلك أن أبحاثيم ال تتطمب معمومات حديثة 

وىذا راجع الى نقص مصادر %38.88قدرت نسبتيم ب مجاالت بحثيم فأرصدة المكتبة 

المعمومات وكذلك راجع الى أن أبحاثيم يتطمب الحداثة في المعمومات وكذلك راجع الى أن أبحاثيم 

 من أفراد العينة امتنعوا عن االجابة.%55.:ونسبة ’يتطمب الحداثة في المعمومات والدقة 

تمبية احتياجات الباحثين البحثية من خالل تطبيق :يوضح توزيع العينة حسب امكانية 16جدول رقم

 تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية .

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %5.55: 70 بشكل كمي
 %38.88 30 بشكل جزئي
 %;;.;; 80 المجموع

دائرة نسبية توضح مدى تغطية أرصدة المكتبة لمجاالت :05الشكل رقم 
 البحث الخاصة بهم

 نعم

 ال

 دون إحابة
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حسب معظم  الجامعيةمن خالل الجدول تبين أن تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبة  -

وىذا كون تطبيقيا %5.55:الباحثين سيمبي احتياجاتيم البحثية بشكل كمي وىذا ما تؤكده النسبة 

أما نسبة الباحثين ’يسرع في خدمات المكتبية ويوفر ليم الحرية أكثر في البحث عن المعمومات 

ا نظرا أن وىذ%38.88الذين يرون أن تطبيقيا سيمبي احتياجاتيم بشكل جزئي فقدرت نسبتيم ب 

 وكذالك راجع الى ميوليم الى الخدمات التقميدية .’نتائج التكنولوجيا تكون نسبية وغير دقيقة 

  
 يوضح توزيع العينة حسب الخدمات البحثية المقدمة من طرف المكتبة. :17جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %40 34 االحاطة الجارية

 %45.55 36 االعارة
 %48.88 38 تدريب المستفدين

 %50 :3 التوجيو واالرشاد المرجعي
 %;;.;; 80 المجموع

دائرة نسبية توضح إمكانية تلبية إحتياجات الباحثين من خالل :06شكل رقم 
 تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية

 بشكل كلي

 بشكل جزئي
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من الجدول أعاله تبين أن المكتبة تقدم خدمات لمباحثين لتسييل الوصول الى المصادر  -

ألن مكتبيين  %50عندنا التوحيو واالرشاد المرحعي بنسبة والمعمومات وفي أول ىذه الخدمات 

الى المعمومة وكيفية البحث عمييا وكذالك خدمة تدريب المستفدين عمى الباحث  يقومون بتوجيو

من المبحوثين وفي المقابل خدمة االعارة التي تعتبر % 48.88كيفية استخدام المكتبة وىذا بنسبة 

من خالل استعراض % 40وكذالك االحاطة الجارية بنسبة % 45.55أساس الخدمات بنسبة 

 .توفرة حديثا الوثائق والمصادر الم

 
يوضح توزيع العينة حسب امكانية تمبية احتياجات الباحثين من خالل تقديم  :18جدول رقم 

 الخدمات البحثية ليم.

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %97 67 نعم
 %47 37 ال

 %300 80 المجموع
 

 دائرة نسبية تبين الخدمات البحثية المقدمة من طرف المكتبة:07شكل رقم 

 االحاطة الجارية

 االعارة

 تدريب المستفدين

 التوجيه واالرشاد المرجعي
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تجمى في تقديم الخدمات ليم ت تشير النتائج أن أغمب المبحوثين أجمعوا عمى تمبية احتياجاتيم -

وكذالك ’وىذا نظرا أن الخدمات تساىم في سرعة وصول الباحث لممصدر المطموب ’% 97 بنسبة

أما االجابة ’واالجابة كذلك عمى استفساراتيم ’ىذه الخدمات تساىم في التعريف بمقتنيات المكتبة 

وىذا يعني أن بعض الباحثين غير مقتنعين بالخدمات المقدمة من ’% 47 ب ال فكانت نسبتيا 

 ليس ليا عالقة باحتياجات الباحثين.طرف المكتبة وأن ىذه الخدمات 

 
 يوضح توزيع العينة حسب نوع الخدمات المقدمة من طرف المكتبة. :19جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %63.88 47 تقميدية
 %55.:7 57 حديثة

 %;;.;; 80 المجموع
  من % 85.55وىذا حسب رأي ’من الجدول أعاله تبين أن المكتبة تقدم خدماتيا بطريقة حديثة  -

 ترى بأن المكتبة تقدم خدماتيا بطريقة من المبحوثين  %58.88ومع ىذا فان نسبة ’الباحثين 

 ويعود ذلك الى عدم توفر األرضية المناسبة.’تقميدية 

دائرة نسبية تبين مدى تلبية إحتياجات الباحثين من خالل تقديم :08شكل رقم 
 خدمات بحثية لهم

 نعم

 ال
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 يبين توزيع العينة حسب جودة الخدمات البحثية المقدمة ليم. :11رقم  جدول

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %97 67 نعم
 %47 37 ال

 %300 80 المجموع
وىذا كتبة تقدم خدمات بحثية ذات جودة الجدول أعاله يبين أن أفراد العينة يجمعون عمى أن الم -

من المبحوثين وىذا راجع الى أن الخدمات تسيل الوصول بسرعة الى % 97ما أكدتو النسبة 

من المبحوثين يروا أن المكتبة ال تقدم % 47وفي المقابل ىناك ’المصدر والمعمومة المطموبة 

 وىذا راجع ربما الى عدم تمكنيم من البحث وكيفية البحث.خدمات ذات جودة 

 دائرة نسبية تبين نوع الخدمات المقدمة من طرف المكتبة:09شكل رقم

 تقليدية

 حديثة
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 مكانة المكتبة. يوضح توزيع العينة حسب :11جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %87 ;5 البحث العممي

 %40 34 المطالعة والتثقيف
 %37 ;0 مستودع لمكتب

 %300 80 المجموع
من خالل البيانات الجدول تبين أن المكتبة بالنسبة لمباحثين ىي مكان لمبحث العممي وىذا ما  -

الى أن المكتبة مصدر أساسي الستقاء المعمومات والبحث وىذا راجع ’% 87أكدتو النسبة 

من الباحثين ألن المكتبة % 40وكذلك اضافة الى ىذا فانيا فضاء لممطالعة والتثقيف بنسبة ’عنيا

حيث يرى ’وتثقيفيم بمعمومات يجيمونيا ’توفر مصادر معموماتية تنمي الزاد المعرفي لمباحثين 

ويعود ىذا حسب اعتقادنا ’ %37ع لمكتب كما توضحو النسبة البعض أن المكتبة ماىي اال مستود

 بما تقدمو المكتبة من خدمات ومعمومات.الى عدم اقتناعيم 

 دائرة نسبية تبين جودة الخدمات البحثية المقدمة لهم:10شكل رقم

 نعم

 ال
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 يوضح توزيع العينة حول دور الرصيد الوثائقي في عممية البحث العممي. :12جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %70 50 تدعيم البحوث العممية

 %38.88 30 توفير األوعية الفكرية المناسبة
 %38.88 30 تنمية قدرات الباحث
 %55.: 07 ترقية ميارات الباحث

 %07 05 أخرى
 %5.55 04 دون اجابة
 %:;.;; 80 المجموع

 وذلك بتدعيم البحوث’من خالل الجدول تبين أن رصيد المكتبة يؤثر عمى عممية البحث العممي -

كما ’وذلك من خالل توفير األوعية المالئمة ’من المبحوثين % 70وىذا ماأكدتو النسبة ’العممية 

 38.88وتوفير األوعية الفكرية المناسبة بنسبة ’يمكنو التأثير فيو من خالل تنمية قدرات الباحث 

ر الرابع اما التأثي’وذلك عن طريق تدريب الباحث وتعميمو ميارات البحث واختيار المعمومات ’%

كما أن ىناك تاثير آخر لممكتبة في البحث ’%55.:ميارات الباحث بنسبة يتجمى في ترقية 

 دائرة نسبية تبين مكان المكتبة بالنسبة للباحثين:11شكل رقم 

 البحث العلمي

 المطالعة والتثقيف

 مستودع للكتب
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العممي وىو ارشاد الباحث وتوجييو الى المعمومات التي تفيده وتخدم مجال تخصصو بنسبة 

 %5.55أما من المبوحثين الذين امتنعوا عن األسئمة فقدروا ب ،7%

 
 

 حسب كيفية اىتمام المكتبة بانشغاالت الباحثين. العينةيوضح توزيع  :13جدول رقم

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %57 43 توفير مصادر المعمومات المناسبة
 %50 :3 توفير الجو المالئم لعممية البحث
 %55.:3 33 توفير فضاءات خاصة بالباحثين
 %33.88 09 تقديم خدمات متنوعة ومتطورة

 %7 05 أخرى
 %;;.;; 80 المجموع

 

يتبين من الجدول أعاله أن الشيئ األساسي الذي تقوم بو المكتبة ىو توفير مصادر المعمومات  -

عممي    وىذا كون مصادر المعمومات ركيزة أي بحث ’ %57المناسبة بحيث كانت نسبة االجابة 

ثانيا يجب توفير الجو المالئم ’فتوفر المصادر وتنوعيا ىي األساس الذي تقاس بو قيمة البحث ’

دائرة نسبية تبين دور الرصيد الوثائقي في عملية البحث :12شكل رقم 
 العلمي

 تدعيم البحوث العلمية

 تنمية قدرات الباحث

 توفير األوعية الفكرية المناسبة

 ترقية مهارات الباحث

 أخرى

 دون إجابة
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عمى من المبحوثين فالحو المالئم يحفز ويشجع الباحثين % 50لعممية البحث وىذا حسب النسبة 

بالباحثين وتوفر  كذالك البد أن تيتم المكتبة’ويدعوا الباحثين الى التردد الكثير الى المكتبة ’البحث 

ألن ىذه الفضاءات تشعر الباحثين ’ %55.:3حيث كانت نسبة االجابة ’ليم فضاءات خاصة بو 

أما بالنسبة لتقديم خدمات متنوعة ’بالراحة واالستقاللية وىذا مايدفعيم الى االستمرار في بحوثيم 

ثين تسيل ليم بحيث خدمات ذات أىمية لمباح’ %33.88ومتطورة فكانت نسبة االجابة عنيا 

تعبر عن الباحثين المذين يرون بأن المكتبة % 7كذالك سجمنا نسبة ’عممية البحث عن المعمومات 

 ليم مصادر المعمومات والتعاون مع مكتبات أخرى .تيتم بانشغاالتيم من خالل توفير 

 
 

 

 
 

تبين كيفية إهتمام الباحثين بإنشغالت نسبية دائرة :13شكل رقم
 الباحثين

 توفير مصادر المعلومات المناسبة

 توفير الجو المالئم لعملية البحث

 توفير فضاءات خاصة بالباحثين

 تقديم خدمات متنوعة ومتطورة

 أخرى
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عيل البحث يوضح توزيع العينة حسب مساىمة الموقع االلكتروني لممكتبة في تف :14جدول رقم 

 العممي.

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %85.55 :5 نعم
 %43.88 35 ال

 %37 ;0 دون اجابة
 %;;.;; 80 المجموع

من خالل نتائج الجدول أعاله تبين أن المبحوثين يحمعون أن توفر موقع واب لممكتبة يساىم  -

توفره يمكن الباحثين من االطالع  ألن% 85.55وىذا بنسبة ’تطوير البحث العممي في تفعيل 

 %43.88في حين نجد نسبة ’عمى رصيد المكتبة والتعرف عمى مقتنياتيا واالستفادة من خدماتيا 

وىذا لكونيم ’تعبر عن الباحثين الذين يرون توفره اليريد شيئ لمبحث العممي واليقدم لو شيئا 

 %37بة فقدرت نسبتيم ب أما من امتنعوا عن االجا’اعتادوا عمى الطرق التقميدية 

 
 

دائرة نسبية توضح مدى مساهمة الموقع اإللكتروني في تفعيل :14شكل رقم 
 البحث العلمي 

 نعم

 ال

 دون إجابة
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 يوضح توزيع العينة حسب طرق البحث المعتمدة لدى الباحث . :15جدول رقم 

 النسبة المئوية راتالتكر  االحتماالت
 %47 37 األدلة

 %97 67 الفيارس
 / / المستخمصات

 / / الكشافات
 %300 80 المجموع

 

يعتمدون بشكل كبير عمى الفيارس سواء التقميدية من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن الباحثين  -

كما أن ىناك من الباحثين ’ %97أو األلية في عممية البحث عن مصادر المعمومات وىذا بنسبة 

 47من يعتمد عمى الدليل وخاصة عند البحث عمى عناوين الرسائل الجامعية وىذا ماأكدتو النسبة

 أثناء البحث. أما المستخمصات والكشافات اليعتمدون عمييا%

 
 

 

 دائرة نسبية تبين طرق البحث المعتمدة لدى الباحث:15شكل رقم 

 األدلة

 الفهارس

 المستخلصات

 الكشافات
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 توزيع العينة حسب تمبية احتياجات الباحثين. :16جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %55.:7 57 بشكل كمي
 %63.88 47 بشكل جزئي
 %300 80 المجموع

من خالل الجدول تبين أن أغمبية الباحثين يرون أن أدوات البحث المتوفرة بشكل في المكتبة  -

في ’من الباحثين %55.:7تساىم بشكل كمي في تمبية احتياجات الباحثين وىذا ما أكدتو نسبة 

حين يرى البعض األخر أن وسائل البحث المتوفرة تساىم بشكل جزئي في تمبية احتياجات الباحثين 

 %63.88البحثية بنسبة 

 
 

 

 

 

 دائرة نسبية تبين تلبية إحتياجات الباحثين:16شكل رقم

 بشكل كلي

 بشكل جزئي
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 من قبميم يوضح توزيع العينة عمى حسب أداة البحث المستعممة :17جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %3.88; 77 فيرس آلي

 %55.: 7 فيرس تقميدي
 %;;.;; 80 المجموع

 

تبين من خالل الجدول أن المبحوثين يعتمدون عمى الفيرس اآللي أثناء عممية البحث بنسبة  -

وذالك لسيولة البحث وتوفير الوقت والجيد أما الباحثين الذين يعتمدون عمى الفيرس  3.88%;

 من المبحوثثين. %55.:التقميدي فيم نسبة قميمة جدا وىذا ماأكدتو النسبة 

 
 

 
 

 دائرة نسبية تبية أداة البحث المستعملة من قبل الباحثين:17شكل رقم 

 فهرس آلي

 فهرس تقليدي
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 يوضح توزيع العينة عمى حسب استعمال األنترنت في المكتبة كوسيمة بحث. :18جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 / / نعم
 %300 80 ال

 %300 80 المجموع
من خالل الجدول يتضح لنا أن كل المبحوثين اليستعممون األنترنت في المكتبة الجامعية في  -

 أن المكتبة التوفر عمى األنترنت وىذا راجع الى %300عممية البحث بنسبة 

 
 

الى المعمومة عن طريق أدوات البحث  ينة حسب سيولة الوصول:يبين توزيع الع;3رقم جدول 

 المتوفرة بالمكتبة

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %95.55 66 نعم
 %48.88 38 ال

 %300 80 المجموع
 

 دائرة نسبية تبين مدى إستعمال األنترنت كوسيلة بحث:18شكل رقم 

 نعم

 ال
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تبين نتائج الجدول أن المبحوثين يجمعون عمى أن وسائل البحث تسيل الوصول الى المعمومة  -

في المقابل من يرون ’ألنو توفر ليم مداخل لمبحث من المبحوثين % 95.55وىذا ما أكدتو نسبة 

من المبحوثين وىذا راجع لعدم % 48.88أن أدوات الحث التسيل الوصول الى المعمومة بنسبة 

 عمميم بأنواع أدوات البحث وكيفية البحث فييا وعدم ايجادىم المعمومة المطموبة داخل المصدر.

 
 العينة حسب المصادر التي يحتاجيا الباحثين وتوفرىا المكتبة. يبين توزيع :21جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %55.:7 57 بشكل كمي
 %63.88 47 بشكل جزئي
 %300 80 المجموع

 

توضح نتائح الجدول أعاله أن المبحوثين يرون أن المكتبة توفر ليم المصادر المعموماتية  -

ألنيا تأخذ بعين االعتبار  %55.:7يحتاجونيا في بحوثيم وىذا بنسبة حسب التخصص والتي 

 نعم

 ال
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 لتي يحتاجونيا وىذا ماتؤكده نسبةأما الذين يروا أن المكتبة توفر بعض من المصادر المعمومات ا’

 وىذا راجع الى نقص المصادر المتوفرة والتغطي كل احتياجات الباحثين.% 63.88

 
 

 العينة حسب طريقة البحث في الفيرس األلي:يوضح توزيع  :21جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %87 ;5 سيمة

 %53.88 ;3 نوعا ما
 %5.55 04 صعبة
 %;;.;; 80 المجموع

 

من  %87يوضح الجدول أن طريقة البحث سيمة في الفيرس األلي في المكتبة وىذا بنسبة  -

وفي ’الموضوع ’الرقم االستداللي’اسم المؤلف ’المبحوثين والبحث عادي حسب الكممات المفتاحية 

من المبحوثين يروا أن طريقة البحث في الفيرس اآللي في المكتبة  %53.88المقابل ىناك نسبة 

ىناك  في حين سيمة نوعا ما وىذا ربما عدم عمميم بالمداخل البحثية في الفيرس أوكيفية البحث

دائرة نسبية تبين المصادر التي يحتاجها الباحثين وتوفرها :20شكل رقم 
 المكتبة

 بشكل كلي

 بشكل جزئي
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يروا أن طريقة البحث في الفيرس تعتبر بالنسبة من المبحوثين وىيي نسبة ضئيمة  %5.55نسبة 

 .وىذا راجع الى عدم ترددىم عمى المكتبة’الييم صعبة 

 
يوضح توزيع أفراد العينة حسب مساىمة الخدمات التي يقدميا المكتبي لمباحثين في  :22دول رقم ج

 تطوير البحث العممي 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 %97 67 نعم
 %47 37 ال

 %300 80 المجموع
 

حسب النتائج المحصل عمييا في الجدول أعاله فان المكتبي يساىم ويدعم تطوير البحث  -

من المبحوثين وذالك من خالل توفير مختمف % 97وىذا ماأكدتو نسبة ’العممي بدرجة كبيرة جدا 

المصادر المعموماتية ومعالجتيا لتسييل حصول الباحث عمييا واالفادة منيا باالضافة الى االرتقاء 

بالخدمات التي يقدميا وجعميا تساير متطمبات العصر أما بنسبة لممبحوثين المذين يرون أن 

 دائرة نسبية تبين طريقة البحث في الفهرس األلي :21شكل رقم 

 سهلة

 نوعا ما

 صعبة
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 وىم المذين اليعممون بالخدمات %47نسبتيم ب  المكتبي اليساىم في تطوير البحث العممي فقدرت

الغير مباشرة التي يقوم بيا المكتبي من أجل تسييل عممية البحث وكذالك المذين يعتقدون أن 

وان ىذه الخدمات ال تقدم شيئا لمبحث ’لممكتبي دور في اعارة الكتب ومعالجة األرصدة فقط 

 العممي في نظرىم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

دائرة نسبية تبين مساهمة الخدمات التي يقدمها المكتبي :22شكل رقم 
 للباحثين في تطوير البحث العلمي

 نعم

 ال
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 :الميدانيةنتائج الدراسة  -4

:الفرضية األولى 

والتي توقعت :"يتوقف دعم المكتبة الجامعية لمبحث العممي عمى توفرىا عمى مختمف مصادر      

 المعمومات ".قد تحققت وتمثمت مؤشراتيا فيما يمي:

  ( الخاص ب "الدوافع التي 03من مفردات العينة المبينة في الجدول رقم )% 83.88نسبة

المكتبة لمقيام بالبحث العممي "والتي تدل عمى أن الرصيد الوثائقي لممكتبة ىو ترغب الباحثين في 

الستقاء المعمومات من ’أول دافع الذي يجعل الباحثين يترددون عمى المكتبة لمقيام بأبحاثيم 

 مختمف المصادر المعموماتية.

 ( التي تبين أن مصادر المعمومات الموجودة في المكتب04نتائج الجدول رقم ) ة كميا ميمة

 الموسوعات والقواميس والدوريات والمجالت.’المذكرات ’ومفيدة لخدمة أبحاثيم خاصة الكتب 

  ( التي تبين أن المكتبات الجامعية تعتبر الممجأاألول لمباحثين لمحصول 05الجدول رقم )نتائج

 عمى المعمومات نظرا لتوفرىا عمى مجموعة متنوعة من المصادر التي تغطي تخصصيم.

  (الخاص ب"اعتماد الباحثين األرصدة 06من المبحوثين المبينة في الجدول رقم ) %7:نسبة

الوثائقية لممكتبة الجامعية في اعداد بحوثيم العممية"والتي تدل عمى أن الباحثين يعتمدون عمى 

أرصدة المكتبة الجامعية في البحث العممي باعتبارىا المرجع في جميع البحوث العممية والمصدر 

 األساسي في عممية البحث.

  (والتي توضح أن أرصدة المكتبة تغطي 07من المبحوثين المبنية في الجدول رقم )% 97نسبة

 مجالت البحث الخاصة بالباحثين ويكتوفون بالمصادر التي توفرىا المكتبة.
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  أن المكتبة تعتبر مكانا (والتي توضح 33من المبحوثين المبنية في الجدول رقم )% 87نسبة

 مبحث العممي وىذا لكونيا مصدر غني بالمعمومات التي تفيد الباحثين .ل

   ( والتي توضح أن رصيد المكتبة يؤثر 34من المبحوثين المبنية في الجدول رقم )% 70نسبة

 عمى عممية البحث العممي وذلك بتدعيم البحوث العممية من خالل توفير األوعية المالئمة.

 : الفرضية الثانية 

والتي جاءت كما يمي :"تطوير البحث العممي يتوقف عمى الخدمات التي تقدميا المكتبة     

 قد تحققت جزئيا وتمثمت مؤشراتيا فيما يمي : الجامعية"

 (تبين ان ىناك خدمات بحثية تقدم من طرف المكتبة حيث تتجمى 09نتائج الجدول رقم )

 ب المستفدين.التوجيو واالرشاد وتدري’االحاطة الجارية ’في االعارة

 (تؤكد أن المكتبة تقدم بعض خدمات بطريقة حديثة وفي نفس الوقت ;0نتائج الجدول رقم )

بطرق تقميدية في بعض الخدمات المقدمة لممستفدين لتسييل وصول الباحث الى المعمومة 

 التي يحتاجيا في أبحاثو.

 الخدمات البحثية ( توضح أن 30من أفراد العينة الموضحة في الجدول رقم ) %97بة نس

 التي تقدم لممبحوثين ذات جودة.

 ( تبين أن موقع المكتبة 36من المبحوثين المبينة في الجدول رقم) %85.55نسبة

االلكتروني يساىم في تفعيل تطوير البحث العممي وىذا يمكن الباحثين من االطالع عمى 

 رصيد المكتبة واالستفادة من خدماتيا.
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 كالفيارس  توضح ان المكتبة الجامعية تقدم أدوات بحث( 37رقم)  نتائج الجدول

بأنواعياالتقميدية واأللية وكذلك األدلة لتسييل وصول الباحث الى المصادر الموجودة في 

 المكتبة.

 ( تبين أن أغمبية الباحثين يؤكدون 38من المبحوثين المبينة في الجدول رقم)% 55.:7نسبة

 تمبي احتياجاتيم البحثية.أن أدوات البحث الموجودة في المكتبة 

  توضح أن وسيمة البحث ( 39من المبحوثين المبينة في الجدول رقم ) %3.88;نسبة

 األكثر استعماال من طرفيم ىي الفيرس االلي وذلك لسيولة استرجاع المعمومات.

 : الفرضية الثالثة 

مدى تمبيتيا تي صيغت كما يمي:"تتوقف خدمة المكتبة الجامعية لمبحث العممي عمى لوا    

 احتياجات الباحثين" قد تحققت ونمخص مؤشراتيا فيمايمي:

( الخاص ب"امكانية تمبية احتياجات الباحثين من 08من المبحوثينفي الجدول رقم) %5.55:نسبة

خالل تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية" والتي توضح أن تطبيق تكنولوجيا 

 المعمومات سيمبي احتياجاتيم البحثية في كون تطبيقيا يسرع  في تقديم خدمات المكتبة.

 ( توضح أن تابية احتياجات الباحثين تتجمى في :0ين في الجدول رقم)من المبحوث% 97نسبة

 تقديم الخدمات ليم ألن ىذه الخدمات تساىم في سرعة وصول الباحث لمصدر المعمومة.

 (توضح أن المكتبة تيتم بانشغاالت الباحثين من خالل توفير مصادر 35نتائج الجدول رقم )

المالئم لعممية البحث باالضافة الى توفير فضاءات خاصة  وكذلك بتوفير الجو’المعمومات المناسبة

 بالباحثين باالضافة الى خدمات أخرى متطورة.
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  ( تؤكد أن الباحثين والدارسين :3من المبحوثين المبينة في الجدول رقم )% 300نسبة

 اليستعممون األنترنت داخل المكتبة الجامعية وىذا نظرا لعدم توفرىا ليم.

  ( تبين أن أدوات البحث المتوفرة بالمكتبة ;3ن المبحوثين في الجدول رقم )م% 45.55نسبة

 تسيل لمباحثين الوصول الى المعمومة .

  ( توضح أن المكتبة توفر معظم 40من المبحوثين المبينة في الجدول رقم ) %55.:7نسبة

 مصادر المعمومات التي يحتاجيا الباحثين 

  ( تبين أن طريقة البحث في الفيرس 43ي الجدول رقم )من أفراد العينة مبينة ف% 87نسبة

 .اآللي سيمة بالنسبة لمباحثين 

  ( توضح أن الخدمات التي يقدميا 44من المبحوثين الموضحة في الجدول رقم ) 97نسبة

 المكتبي لمباحثين تساىم في تطوير البحث العممي.

 :واالقتراحاتالنتائج العامة -5

وبعد تفريغ الجداول وتحميل بياناتيا توصمنا الى ’اليو في ىذه الدراسة من خالل ماتم التطرق      

 النتائج العامة التالية :

 العممي من خالل ماتقدمو من خدمات تساىم المكتبة الجامعية في تطوير البحث  -

 ىناك اىتمام بانشغالت الباحثين -

 أدوات البحث ليا دور كبير في تفعيل البحث العممي . -

 االطالع عمى احتياجات المستفدين وأخذ آرائيم بعين االعتبار. -

 ضرورة تقديم خدمات بحثية متطورة ومتنوعة . -
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 التعرف عمى احتياجات المكتبة ونقائصيا من خالل احتياجات الباحثين  -

 اشراك الباحثين والمستفدين في عممية اقتناء المراجع . -

 في دعم البحث العممي وتطويره. تمعب المكتبات الجامعية دورا كبيرا -

 ان الرصيد الوثائقي لممكتبة الجامعية يمعب دورا ىاما في خدمة البحث العممي. -

تنوع وسائل البحث داخل المكتبة الجامعية يساىم في تسييل وصول الباحث الى مصادر  -

 المعمومات .

 ل الخدمات المقدمة .ان تكنولوجيا المعمومات تساىم في تمبية احتياجات الباحثين من خال

 المكتبة منبع لمعمم ومصدر رئيسي الستقاء المعمومات والبحث العممي . -

 رصيد المكتبة من األولويات التي تدفع الباحثين الى التردد عمى المكتبة . -

 رضا الباحثين عمى الخدمات المقدمة من طرف المكتبة . -

 بب تدني خدماتيا وقمة المراجع .تبني بعض الباحثين أفكار سيئة عن المكتبة بس -

 اعتماد الباحثين عمى المكتبة في اعداد بحوثيم بسبب توفر المراجع المختمفة . -

 صعوبات مادية حالت دون تطبيق التكنولوجيا في خدماتيا.تواجو المكتبة  -

ضرورة تطويرالمكتبة الجامعية حسب متطمبات العصر من أجل الحفاظ عمى دورىا في خدمة  -

 بحث العممي.ال

 المكتبة التوفر كل االحتياجات البحثية لمباحثين والدارسين كمثال التوفر ليم األنترنت . -

  ارتأينا تقديم االقترحات التالية ’بناءا عمى ماتوصمت اليو الدراسة في شقييا النظري والميداني

 سعيا منا لمرفع من أداء المكتبة الجامعية :
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  لمباحثين تشجع البحث العممي .توفير فضاءات خاصة 

 . تحميل احتياجات الباحثين أثناء عممية اقتناء المصادر 

 .البد من تمبية احتياجات الباحثين حتى تكون نسبة التردد كبيرة عمى المكتبة 

 . تكوين المكتبين باعتبارىم ىمزة وصل بين المستفيد والمكتبة 

 نولوجية الحديثة في تقديم الخدمات .التنسيق بين العمل التقميدي واألعمال التك 

  تقديم تسييالت لمباحثين وتمبية احتياجاتيم حتى تمنحيم دفعا قويا نحو البحث واالبداع وترقية

 البحث العممي .

 متطورة . توفير الكفاءات المؤىمة لمقيام بخدمات بحثية 

 مكتبة الجامعية ضرورة تبني تكنولوجيا المعمومات في تقديم الخدمات البحثية داخل ال 

 . توفير مصادر المعمومات بمختمف أنواعيا وأشكاليا 

 . تيسير تدفق المعمومات من خالل تسييل االستفادة منيا 

.توفير الجو المالئم لعممية البحث العممي 

 . توفير أدوات بحث متنوعة لمباحثين لموصول الى المصادر بسيولة 

 الباحث من البحث بحرية . ضرورة توفير قاعات لألنترنت حتى يتمكن 

.فتح مجال القتراحات الطمبة في مايخص انشغاالتيم نحو عمميات البحث عن المعمومة 
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 خالصة:ال

أن مكتبة كمية العموم االقتصادية توصمنا الى من خالل ىذه الدراسة  كخالصة لما قمنا بو   

التي تقدميا البحثية وتجارية وعموم التسيير تساىم في دعم البحث العممي وذلك من خالل الخدمات 

من خالل توفير ليم أدوات بحث تسيل ليم الوصول الى المعمومة لمباحثين وتمبية احتياجاتيم 

تكار السمطة من قبل المسؤول .اال وعدم اح’خذ آرائيم بعين االعتبار وكذالك من خالل أ المطموبة 

نقص المتخصصين في و ، لمباحثين والدارسينأن ىناك نقص من حيث نوعية الخدمات المقدمة 

 معمومات داخل المكتبة كاالنترنت.وليست ىناك لمسة لتكنولوجيا ال،مجال المكتبات 
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 خاتمــة:

البحث عتبر المكتبة الجامعية القمب النابض لمبحث العممي حيث تمعب دورا كبيرا في تطوير ت      

العممييي مييل مييتو مييا تييوفر  مييل م ييادر معمومييات ولييهلم مييل مييتو مييا تقدميي  مييل مييدمات بح ييية 

لمبيياح يل واييها ميييا تو ييمنا ـليييي  فييي ايييييه  الدراإيية ل و التيييي وجةييت ـلييي  البيياح يل فيييي كمييية العميييو  

لجامعية االقت ادية و التجارية وعمو  التإيير ل حيث حاولنا مل متلةا التعرف عم  دور المكتبة ا

يييييرول أنيييي  ال يمكييييل  أل البيييياح يل المعنيييييول بالدراإييييةفيييي تطييييوير البحييييث العممييييي ل حيييييث وجييييدنا  

عميي  المييدمات المقدميية مييل  فييي ـعييداد بحييو ة  ور يياا  الكبييير عميةيياواعتمييادا  ةييا االإييتانا   عن

 يييير كأ مييييل االاتمييييا  قبمةييييا باعتباراييييا  ييييرورية ام باحييييث لمقيييييا  بييييالبحوث العممييييية ل لكييييل ال بييييد

 بانشااالت الباح يل وفتح ف ا ات  ما ة بة .

المكتبية الجامعيية تقيد  العدييد ميل الميدمات البح يية والتإيةيتت و في المقابو تو منا ـل  أل      

لمدارإيل و الباح يل ل وتمبي احتياجاتة  ل حت  تمنحة  دفاعا قوييا نحيو البحيث و اابيدات و ترقيية 

وطييرم ممتم يية لمبحييث دامييو المكتبيية حتيي  يكييول الباحييث البحييث العممييي مييل مييتو تييوفير وإييا و  

المناإييبة و اإيييتعمالةا بشيييكو فعييياو و اإييتاتلةا فيييي التعميييي  و ـعيييداد  قييادرا عمييي  ـيجيييابي المعمومييية

البحوث ل وكهلم مل متو تمبية احتياجاتة  البح يية إيوا  ميل حييث إيرعة الو يوو ـلي  المعمومية 

أو االمتيييار اانإييب المعمومييات باعتباراييا  أايي  مقومييات البحييث النيياجح ل وتييدريبة  عميي  اإييتمدا  

 . طة الجاريةالمكتبة ل ومدمة ااحا
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ـال ـل اييييه  المكتبيية الجامعييية تعيياني مييل نقييه مييل حيييث ااجةييدة ل وكييهلم بعييض المييدمات      

االنترنت وانام  تتوفر عم ل وال تقد  بطريقة تقميدية ل وكهلم ال تممم موقع الكتروني   ماه بةا 

 مكتبيل ليإوا متم  يل.

 الجامعية لةا دور كبير في تطوير البحث العممي. المكتباتف  وكنتيجة ـل ااشكالية قد تحققت    

و في ااميير نمميو أننيا توا يمنا ـلي  تقرييب المو يوت ميل القيار  وأميهنا  بالمعموميات حولي  و فيام 

فيمييييا يتعمييييم مإييييتقبمية  نرجييييو  أل تةييييت  اادارات  الجامعييييية أك يييير بالمكتبييييات الجامعييييية و ما يييية 

ركييدة أإاإيية ليدع  البحيث العمميي وكيهلم  يرورة ـدمياو  بالمدمات المتعمقة بعمميات البحيث انةيا

تكنولوجيا المعمومات ـلي  المكتبية وكيهلم تكيويل المكتبييل بةيا باعتبيارا  عن ير فعياو واميدة و يو 

 بيل المكتبة  والمإت يد .

 :ااشكاليات التاليةولممو وت المعالج مل متو فقبو أل نمت  ن تح بابا كمفام لمطمبة       

 وات البحث ودوراا في مدمة البحث العممي؟تنوت أد 

 مواقع الشبكة وأ راا عم  دع  البحث العممي؟ 

 .دور تكنولوجيا المعمومات في تنوت المدمات البح ية وأ راا عم  البحث العممي ؟ 

 جودة المدمات البح ية وأ راا عم  البحث العممي؟ 

 البحث الو ا قي وعتقت  بالبحث العممي؟ 

 



 : ةالببميوغرافي
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في إطار التحضيز لٌيل شهادج الواستز في ػلن الوكتثاخ ، تخصص: ًظن الوؼلىهاخ 

التكٌىلىجيح الحذيثح و التىثيق ، تزفق هــذٍ االستواراخ لتغطيح الجاًة التطثيقي للثحث 

 ودورها في تطىيز الثحث الؼلوي".الوؼٌىي " الوكتثاخ الجاهؼيح 
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 هكزتار كـــزيوح    
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 الؼلوي.

 الوجوؼح ال تستخذم إال ألغزاض  الثحث الؼلوي . وًحيطكن ػلوا أى الوؼلىهاخ 
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 البحــث

 العلمــي
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 )مكتباث ، مراكز وحائق 
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 ص:ـمــخستالم

إن لممكتباااات العام داااك ير  كبدااا  لااا  ليماااك البااااث ال ممااااا  رلاااما  لماااا تااارل   مااان ملتم اااك م ااااي       

الم مرماااات التااا  داتاعااااا الباااااث باملاااالك إلاااح معمااال اللااايمات الباتداااك يالااال المكتباااك ر التااا  ت اااال 

، دام بام  الي ا كلمبااتدن الر رل إلح الم مرمات بأ  ع رقت ، ربأقل عاي ممكن ، رلما ما يل نا إلح الق

ماارلك لم  لك ير  المكتبات العام دك بكمدك ال مرم االقت ايدك رتعا دك رعمرم الت دد  بعام ك الت  كانت 

اارلنا ت مدط اللرء عمح اا من لاللل ،عبي الامدي بن بايدس بم تغانم ادث طبقت عمح البااتدن بالكمدك

ال مماا  رتطاارد   ، ركااملة م  لااك ماايا ا اات اية البااااتدن ماان م ااالمك المكتبااات العام دااك لاا  إتاا اء الباااث 

لاام  المكتبااات لاا  إعااياي بااارتام ، ركنتدعااك كمااا قمنااا باام تر اامنا إلااح كن المكتبااات العام دااك بكمدااك ال ماارم 

 االقت ايدك رتعا دك رعمرم الت دد  تم ب ير ا كبد ا، ل  تطرد  الباث ال مم .

تطاار ات الاا اامك ماان لااالل ار اابك لاايماتاا ر قمناام   ااديلا ، ادااث دعااب عمااح المكتبااك كن تراكااب ال   

 راللتمام ككت  بانشغاالت البااتدن ، باملالك إلح تكردن المكتبدن عمح ا ت مال تكنرلرعدا الم مرمات.

 الكممات المفتاحية:

 المكتبات العام دك ، الباث ال مم  ، عام ك عبي الامدي بن بايدس ، م تغانم.  



Résumé: 

     Les bibliothèques universitaires ont joué un rôle majeur dans le 

service de la recherche scientifique qui ils ont fourni différentes 

sources d'information requises par le chercheur, ainsi que l'ensemble 

des services de recherche au sein de la bibliothèque et de faciliter 

l'accès des communautés à l'information le plus tôt possible, et avec un 

minimum d'effort, et c'est ce qui nous a incité à faire cette étude. 

    Cette étude était une tentative pour découvrir le rôle des 

bibliothèques universitaires à la Faculté des sciences économiques et 

commerciales et sciences de gestion à l'Université de Abdelhamid Ben 

Badis Bmstganm où les chercheurs ont appliqué à l'université. 

Mots clés: 

  Les bibliothèques universitaires, la recherche scientifique, Université 

de Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem. 
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