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 -وبة خر – مستغانمجامعة 
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 هــداءإ
 ى مف كانا سبب كجكدنا بعد اهلل مف دفعنا لطريؽ العمـ ،مفػلإ

 تعبا ألجؿ راحتنا ،إلى اغمي ما نممؾ في الدنيا "الكالديف".

 إخكتنا كأصدقائنا الكراـ. ػىإل

 ى كؿ األساتذة الذيف تمقينا عمى أيدييـ عمما نافعا طيمة سنكاتػال

 الدراسة.

 كصغيرا كالى كؿ مف حمؿ لقبى كؿ أفراد العائمة كبيرا ػال

 "طهاري وهاشمي"

ى كؿ مف ساىـ في انجاز ىذه المذكرةػػال  

"محمدي نادية"كباألخص رئيس المسار األستاذة   

"نيمور عبد القادر".كاألستاذ المشرؼ   
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شكر وعرفان    
نتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف لكؿ مف ساىـ مف قريب اك بعيد في انجاز ىذا 

المتكاضع.العمؿ   

نخص بالذكر أستاذتنا محمدم نادية التي لـ تبخؿ عمينا بنصائحيا القيمة 
 كتكجيياتيا النجاز ىذا العمؿ .

 جزاىا اهلل خيرا .

كالى جميع أساتذة قسـ عمـ المكتبات كالمعمكمات بجامعة عبد الحميد بف باديس 
 بالمعمكمات ككانكا لنا عكنا أمدكناالذيف 

 لكـ جزيؿ الشكر .

ا نتكجو بشكرنا لكؿ مف ساعدنا كلك بالقميؿ إلخراج ىذا العمؿ الى طريؽ كم
 النكر .
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 مقدمة:

المكتبة القمب النابض بالنسبة لممؤسسة ككسيمة اتصاؿ بيف المجتمع الداخمي  تعتبر
تتميز بطابع خاص عف غيرىا سكاء مف حيث  إذمرجكة ،  كأىداؼ أىميةكالخارجي لما ليا مف 

ال تككف قادرة  األخيرةتمتمؾ مجمكعة خاصة بيا فبدكف تكفر ىذه  األخيرةاذ اف ىذه 1النكع اك الكـ
عمى تمبية حاجات المستفيديف كتعتبر مصادر المعمكمات التي تقتنييا المكتبة ىي العمكد الفقرم 
لخدمة المكتبة كيتحدد مدل قكة كضعؼ الخدمة المكتبية بمدل مالئمة ىذه المصادر الىتمامات 

لتقدـ الخدمة المكتبية  األساسيةمكعات التي تقتنييا المكتبة ىي الركيزة المستفيديف منيا الف المج
عمى مستكل عاؿ كفعاؿ حيث اف مقتنيات المكتبة مف اىـ العناصر المميزة ليكيتيا كاألساس مف 
كجكد المكتبة ىك تحقيؽ رضا المستفيديف مف خدماتيا فيذا الرضا يتكقؼ عمى عكامؿ عديدة يأتي 

كفاءة المجمكعة كتمبيتيا لالحتياجات القرائية حيث انو في حيف كجكد مجمكعات في مقدمتيا  مدل 
احتياجات المستفيديف سكؼ يؤثر ذلؾ سمبيا عمى المكتبة كخدماتيا كتصبح عامؿ طرد يدفع  لتمبي

رسالتيا عف منعزؿ عنيـ كىذا البد ليا مف  أداءالمستفيديف عنيا، كال يمكف لممكتبة اف تنجح في 
مع مجتمعنا لمقياـ بعممية بناء كتنمية المجمكعات المكتبية بشكؿ دائـ كمستمر كذلؾ  تتفاعؿ إف

 أساسعف طريؽ عدد مف العناصر كالعمميات تقـك عمييا بحيث يعتبر قسـ التزكيد بالمكتبة ىك 
 الفكرية، كما انو يقـك األكعيةالعمؿ المكتبي كالذم تجمع فيو جميع العمميات الفنية كيتكلى اختيار 

الخاصة باالختيار كذلؾ لتمبية احتياجات المستفيديف مف المكتبة لذلؾ  اإلجراءاتبمجمكعة مف 
بكضع سياسة مكتكبة الختيار المكاد المكتبية يجب اف  األخيرةحرصت المكتبات في السنكات 

 تتناسب مع كاقع كتطمعات ، المكتبة كما يجب اف تككف قابمة لمتغير كالتطكير فيدؼ االختيار ىك
ىك العدد كىذا يتـ مف خالؿ  تحديد المكاد التي يجب اف تضاؼ الى مجمكعة المكتبة ككذلؾ ما

التي ستجيب  األسئمةكتكضيح  األىداؼكتحتاج ىذه العممية لتخطيط دقيؽ يبدأ بتحديد  2التقييـ
ما عمييا عممية التقييـ لكي تتكصؿ المكتبة الى تقييـ منطقي لمقتنياتيا مف مصادر المعمكمات ك

                                                             

 ،0435 انكر .االجراءات الفنية في المكتبات 5 عمميات التزكيد كاالعداد كالصيانة .القاىرة 5دار النيضة العربية ، عمر،احمد  1
 .4ص

 .11، ص2110المالكي ، مجبؿ الـز .اتجاىات حديثة في عمـك المكتبات . عماف 5 مؤسسة الكرؽ ،  2
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عمى المكاد المكتبية كتقدير نكع  الدائميف كاإلشراؼحفظ كصيانة كتنظيـ المراجعة  إلىتحتاج 
التخمص منيا .  أككطرؽ صيانتيا كذلؾ لحسف تسييرىا حتى استبعادىا  إليياالمعالجة التي تحتاج 

ة ، ىذا ما المستفيديف كما ينجـ عف خدماتيا مف اثار ايجابي أكساطىذه العممية  في  إلىكبالنظر 
 األساتذةدراسة تنمية المجمكعات المكتبية بالمكتبات الجامعية كقد قمنا باختيار عينة مف  إلىدفعنا 

كالمكظفيف كنمكذج لمبحث في ىذا المكضكع . كلمعالجة ىذا المكضكع اعتمدت عمى خطة منيجية 
كفرضيات  إشكالية المنيجي تـ فيو تحديد اإلطارتمكننا مف الكصكؿ الى نتائج مجدية بدءا مف 

مصطمحات  ضبطالى  باإلضافةاختيارنا لممكضكع  كأسبابكاىـ الدكافع  كأىميتيا كأىدافياالدراسة 
النظرم  اإلطار أماكالمكانية كالبشرية ،  الزمنيةالبحث كالدراسات السابقة كمنيج الدراسة كالحدكد 

، الجزء االكؿ حمؿ عنكاف المجمكعات المكتبية ، تناكلت مفيـك المجمكعات  جزئييففقد قسـ الى 
تنمية المقتنيات كعممياتيا 5 االختيار، التزكيد،  كأساليبالمكتبية كخصائصيا كعكامميا كطرؽ 

مجمكعات المكتبية . اما الجزء الثاني حمؿ عنكاف المكتبات الجامعية لالتقييـ ، صيانة كتنظيـ ا
 المكتبة الجامعية، كأىمية أىداؼ5 مفيـك المكتبات الجامعية،  تضمنتناصر شمؿ اربعة ع

الجانب التطبيقي كىك عبارة عف دراسة  كأخيراالمكتبة الجامعية.  أنكاعكظائؼ المكتبة الجامعية، 
ميدانية بمكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية عمى مف مجتمع البحث ، اعتمدنا عمى استمارة 

لجمع المعمكمات كالتي تـ تحميؿ نتائجيا كما كنكعا ،لنخرج في الختاـ  كأداةف كالمقابمة االستبيا
 بجممة مف النتائج .
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 اإلشكالية:

تكفير ما يحتاجو  الذم يتمثؿ فيت منذ نشأتيا بتحقيؽ ىدؼ أساسي ك لقد اىتمت المكتبا 
المستفيديف مف أكعية معمكمات بما يعكس حقيقة رغباتيـ ك اىتماماتيـ ك ميكليـ ك ذلؾ بإتباع  

ي الحكـ عمى بقاء ىذه عنصرا أساسيا فتعد مقتنيات المكتبات ك  سياسة مناسبة لتحقيؽ ذلؾ
عالمة بارزة في مدل تطكر خدماتيا بصفة خاصة حيث تعتبر ىذه العممية دينامكية المكتبات ك 

مف ىنا تتضح أىمية تطبيؽ سياسة تنمية دامت حركة النشر دائمة ك نشطة ك  مستمرة ال تتكقؼ ما
ي5 ما المقصكد بالمجمكعات المكتبية ؟ المجمكعات المكتبية كعمى ىذا األساس نطرح اإلشكاؿ التال

كفيما تتمثؿ سياسية تنمية في المكتبات الجامعية ؟ كالى ام مدل يمكف تطبيؽ سياسة تنمية 
التجارية بصفة ك   المجمكعات في المكتبات الجامعية بصفة عامة كمكتبة العمـك االقتصادية 

 خاصة ؟

 فرضيات الدراسة: 

يكضح طبيعة المشكمة ك منطقية البحث كما يعطي مؤشرا لعممية _ تعد ىذه المرحمة المسمؾ الذم 
 كمف ىذا المنطمؽ تكصمنا الى كضع ثالث فرضيات كاآلتي5(2)تجميع البيانات

 سياسة تنمية المجمكعات المكتبية . االلتزاـ بتطبيؽ_ ضركرة   

 سياسة تنمية المجمكعات في المكتبة الجامعية . المشاركة في_ مدل   

 المكتبة عمى سياسة تفصيمية مكتكبة لتنمية مجمكعاتيا . _ تعتمد  

   

 

 

 

                                                             
 .69، ص  98;6_ أحمد ، بدر. أصول البحث العلمً و نتائجه ، القاهرة : المكتبة األكادٌمٌة ،   2
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 مصطمحات الدراسة:

يقصد بالسياسة بصفة عامة مجمكعة االرشادات التي تكجو مسار العمؿ في مفهوم السياسة:
 مجاؿ معيف كأىداؼ العمؿ في ىذا المجاؿ.

اىداؼ المكتبة كاحتياجات مفيـك التنمية5معناه زيادة فعالية أك كفاءة المقتنيات في تحقيؽ 
 مستفيدييا .

مصطمح تنمية المقتنيات مجمكعة مف الكظائؼ التي  5يصؼتعريف مصطمح تنمية المقتنيات
الحفظ  التقييـ ، تشكؿ معا مقتنيات المكتبة مف المكاد كتشمؿ،الميزانية،االختيار،التنمية كاالستبعاد ،

 كالصيانة .

ي عممية التحقؽ مف مظاىر القكة كمكاطف الضعؼ في كيرل حشمت قاسـ اف تنمية المقتنيات ى
المعمكمات في ضكء احتياجات المستفيديف كالمكاد المتاحة لممجتمع كتنمية  أكعيةرصيد المكتبة مف 

  الكامفالمقتنيات عممية متعددة الجكانب كاالرتباطات حيث تنطكم عمى عدة عكامؿ منيا الداخمي 
 1المعمكمات كتكزيعيا. أكعيةفي مجمكعات المكتبة كتنظيميا كالخارجي المتمثؿ في منتجي 

عبارة عف بياف مكتكب يتـ فيو تحديد مجاؿ كطبيعة مجمكعات مفهوم سياسة تنمية المجموعات:
المعمكمات  أكعيةكنكعيات كأشكاؿ  االقتناء فيياالمكتبة كالمجاالت المكضكعية التي يتـ تكثيؼ 

تقييـ التزكيد كعمميات  إجراءاتتنتقييا المكتبة فضال عف معايير االختيار كمسؤكليتو كطرؽ  التي
المجمكعات كأساليب الصيانة كالترميـ،كعدد النسخ التي تزكد المكتبة بيا،فضال عف طرؽ  كتنقية

 ساسيةاألكالسياسة بذلؾ تقدـ الخطكط العريضة  ،األخرلكأساليب التعاكف بيف المكتبة كالمكتبات 
جراءات بناء كتنمية المجمكعات .كعمى ذلؾ تستخدـ كإرشادات يكمية دائمة  أنشطةلمختمؼ  كا 

 2..لمسئكليفاألميف المكتبة كغيره مف 

 تعريف المكتبة الجامعية:

                                                             
جـ مشركح انجميزم عربي. بيركت 5 مفتاح،محمد دياب. معجـ المصطمحات العممية في عمـ المكتبات كالتكثيؽ كالمعمكمات5 مع  1

 . 97، 87، ص7;;6الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع ، 
2 http://www.alyasseer.net.   18 :04 . 7/03/2016. 

http://www.alyasseer.net/
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عرفيا السيد الستار بأنيا تمؾ المكتبة اك مجمكعة المكتبات التي تنشأ كتمكؿ كتدار مف قبؿ 
 المعاىد التعميمية.الجامعات اك الكميات اك 

ىي مكتبة لخدمة الجامعة اك المجتمع مف المثقفيف كالمتعمميف ،تحتكم عمى العديد بمفهوم آخر:
 مف الكتب العممية كالدكرية كالقكاميس كالمكاد االخرل لغرض التعمـ كالثقافة العامة.

مجمكعة  ىي مجمكعات منظمة مف مكاد المعمكمات المخزنة اكمفهوم المجموعات ألمكتبية :
 1.الكتب المكتبية

 سباب اختيار الموضوع :أ

الطالب بصفة عامة حر في اختيار المكضكع الذم يتناسب مع ميكلو ك اختصاصو لكف ىذه  
. كفي ىذا البحث (3)الحرية يجب أف ترتبط بقراءتو ك اىتماماتو كقدرتو عمى التصدم إليجاد بحثو 

 تكصمنا الى عدة أسباب الختيار مكضكعنا5 

 أسباب ذاتية :  

 عدـ الدراية  الكافية بيذا المجاؿ  كالتعمؽ في كحداتو ._ 

 ات المكتبية في الجانب التطبيقي._ الرغبة في التعرؼ عمى كيفية تنمية المجمكع

 أسباب موضوعية :

_ التحكؿ الجذرم لممكتبات خاصة في مجاؿ تنمية المجمكعات المكتبية التي أصبحت في 
 اسة مكتكبة تطبؽ بصفة رسمية .السنكات األخيرة سي

 _ مدل فعالية ىذه العممية في المكتبية .

                                                             
المرجع  مفتاح ،محمد دياب .معجـ المصطمحات العممية في عمـ المكتبات كالتكثيؽ كالمعمكمات 5معجـ مشركع إنجميزم عربي.  1

 .99.  ص ،نفسو
 

 .57 .  ص،  :;;6_ حمدم ، فضؿ اهلل . أصكؿ كتابة البحث ك قكاعد التحقيؽ .بيركت 5  دار الطميعة لمطباعة ك النشر ،   3
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  أهمية الدراسة:

تكمف أىمية ىذه الدراسة في تطكر المكتبات ك إضافة كؿ شيء جديد يطرأ عميو ك ذلؾ عف 
  5طريؽ

 _تحسيف الخدمة المقدمة لممستفيديف .

 كالسمبيات فتتدارؾ . _تنبيو إدارة المكتبات الجامعية الى اإليجابيات فتعزز

 _ جزء مكمؿ مف الدائرة التخطيطية لممكتبات كمراكز المعمكمات . 

  .ييا المكتبة في تنمية مجمكعاتيا_التعرؼ عمى أىـ اإلجراءات ك العمميات التي تقـك عم

 أهداف الدراسة:

 الكشؼ عف الكضع الراىف لممارسة عممية تقييـ المجمكعات بالمكتبات . -

 لقكة ك الضعؼ في إدارة تنمية المجمكعات المكتبية .تحديد مكاطف ا -

 التعريؼ بسياسة تنمية المجمكعات لممكتبات الجامعية .  -

 تكضيح عمميات بناء المجمكعات المكتبية .  -

 الكقكؼ عمى كاقع المجمكعات المكتبية بالمكتبات الجامعية .  -

 منهج الدراسة:

كالقكاعد التي يستفاد منيا في كؿ مرحمة مما ىك الخطكات ك المراحؿ التي يمر بيا البحث، 
 1يضمف سالمة النتائج التي تصؿ إلييا باعتبارىا مخرجات نيائية في ىذه العممية.

لمكتبة كمية دراسة ك تقكيـ عممية بناء ك تنمية المجمكعات الغرض مف ىذا البحث ىك فحص ك -
المناىج مالئمة منا المنيج المسحي باعتباره أكثر التجارية لذا فقد استخدالعمـك االقتصادية ك 

                                                             
 9;;6 شعباف ، عبد العزيز خميفة. المحاكرات في مناىج البحث في عمـ المكتبات ك المعمكمات . القاىرة 5 دار المصرية المبنانية ،  1

 . 59، ص 
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              لطبيعة ىذه الدراسة، اعتمدنا عمى عدة  أدكات منيا المقابمة الشخصية مع المسئكؿ
 أداة االستبياف. ك 

االستبياف5ىي تمؾ القائمة مف األسئمة التي يحضرىا الباحث بغاية في تعبيرىا عف المكضكع 
خطة المكضكعة لتقدـ الى المبحكث مف اجؿ الحصكؿ عمى ايجابيات المبحكث في ايطار ال

 1تنظمف المعمكمات كالبيانات المطمكبة لتكضيح الظاىرة المدركسة كتعريفيا مف جكانبيا المختمفة.

اليدؼ ىك جمع البيانات كالمعمكمات الالزمة كالمقاء الضكء عمى األسئمة التي سعينا لإلجابة 
 42عنيا.

 عينة الدراسة:

يجد الباحث نفسو ال يستطيع االعتماد عمييا كىي االكتفاء بعدد قميؿ مف ىذه المقررات 
بأخذىا في حدكد الكقت كالجيد كاإلمكانيات المتكفرة لديو كيبدأ بدراستيا كتعميـ صفاتيا عمى 

انيا عبارة عف مجمكعة جزئية مف مجتمع  المجمكع ىذا ما يسمى بطريقة العينة .التي]تعرؼ عمى
جراء الدراسة عمييا كمف ثـ استخداـ النتائج كتعميميا عمى الدر  اسة يتـ اختيارىا بطريقة معينة كا 

 3كامؿ مجتمع الدراسة األصمي.

كلقد تـ اختيار عينة قصدية مف اجؿ ىذه الدراسة الف العينة القصدية تسمح لمباحث باختيار 
مناسبة  بأنياير التي تظير لمباحث شركط غ أكقيكد  أمالدراسة دكف  أىداؼأفراد العينة بما يخدـ 

 مف حيث الكفاءة كالمؤىالت العممية كاالختصاص كغيرىا.

 المقابمة :

                                                             

 .330.ص3002مي.مناىج البحث العممي في االعالـ كاالتصاؿ، الجزائر5 ديكاف المطبكعات الجامعية .احمد،بف مرس  1

   . 18/03/2016،71527، 2 WWW UNIV CONSTANTINE 2  

القاىرة 5مكتبة نيضة الشرؽ جامعة القاىرة، .البحث العممي 5التصميـ كالمنيج كاإلجراءات.محمد ،الغريب عبد الكريـ  3
 .711،ص7331
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كمف األساليب التي يستحسف استخداميا في جمع المعمكمات كالبيانات ىي المقابمة في ضكء 
اقرب المكضكعات التي يمكف اف يناقشيا الباحث مع المبحكث بطريقة مباشرة كاخذ اإلجابة في 

 كقت.

المقاء المباشر الذم يجرم بيف الباحث كالمبحكث اك اكثر مف ذلؾ في شكؿ "إذ تعرف بأنها 
 1مناقشة حكؿ مكضكع معيف قصد الحصكؿ عمى حقائؽ معينة أك أراء أك مكاقؼ محددة."

 حدود ومجال الدراسة:

 المجال البشري:

افة الجديد كالمضي قدما مف باعتبار ىذه المكتبة حديثة النشأة فيي تسعى جاىدة الى إض
اجؿ تطكيرىا كبقاءىا بطرؽ مختمفة ،كعكامؿ مف بينيا الككادر البشرية المتخصصة كالمؤىمة التي 

كخاصة عممية  األعماؿليا كالسيما المسئكؿ الذم يشرؼ عمى جميع  األساسيتعتبر العنصر 
 عمى بعض المستفيديف مف المكتبة. االستمارة التنمية المكتبية كقد تمت المقابمة معو،كتـ تكزيع

 المجال الزمني:

إف محاكلة تحديد الجانب الزمني لمدراسة ىك كقت معمـك حية تـ إجراء ىذا البحث خالؿ 
 .3071شير أفريؿ سنة 

 المجال المكاني:

إذا كاف البحث يتعمؽ بعمميات فنية قد تككف غير كافية إذا لـ يتـ تحديد المكاقع الرئيسية 
كأخذ بعيف االعتبار تطبيؽ التقارير التي تكجد ميدانيا لتحصيؿ عممية التكقيت في تحديد 2 بلمتجري

تختمؼ حسب طبيعة  األخيرةالمجاؿ المكاني التي تحدد بناء المقتنيات بالمكتبات الجامعية ىذه 
كجكدىا كتخصصيا ،كفي ىذا المجاؿ تـ اعتماد مكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية بجامعة 

 عبد الحميد ابف باديس بمكقع خركبة كالية مستغانـ.
                                                             

1
 .31،ص3001عبد الرحماف ،حسيف العزاكم .اصكؿ البحث العممي .عماف 5 دار الخميج لمطباعة كالنشر،   

5البناء المنيجي كاالستدالؿ االحصائي .القاىرة 5دار المعرفة الجامعية  غادة، عبد اليماني ..بحكث كدراسات في االعالـ الصحفي  2
 .76،ص4166لمطبع كالنشر.
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 الدراسات السابقة:

ف معظـ البحكث العممية باختالؼ تخصصاتيا عادة ما تككف بدايتيا لدراسات أخرل إ
سبقتيا في الميداف ،إذ يعتمد عمييا الباحث في استشياد مرجعي كنقطة بداية يجعؿ مف خالليا 

    1.جكانب التي سبقتيـبحثو يختمؼ في جانب معيف اك عدة 

فالرسائؿ العممية تعتبر المصدر الرئيسي مف كسائؿ جمع المادة العممية،ك البحث العممي 
ىك نتيجة جيد تراكمي ال يمكف بمكغ ىدفو إال بعد ما كصؿ اليو اآلخركف ك بعد اإلطالع عمى 
بعض الرسائؿ تبيف لنا أنو قد تـ تناكليا بصفو جزئية لتكشؼ في األخير أف ىذا المكضكع أكثر 

االستطالع عمى الدراسات السابقة سكاء عمى ك  بعد تكثيؼ عممية البحثنظيره السابؽ ك ة مف شمكلي
 مكتبية.مستكل المكتبات أك عمى شبكة االنترنت حكؿ ماىية تنمية المجمكعات ال

" أنظمة تسيير كحدات التزكيد مشكمتو اقتبسنا مذكرة بعنكافففي ما يخص عممية الجرد ك  
معسكر أنمكذجا، لغكار عفيؼ تحت إشراؼ  –مستغانـ  –امعية كىراف االقتناء لممكتبات الجك 

دارة كحدات  3002الدكتكر عبد اإللو ، جامعة كىراف،  " حيث احتكت ىذه الدراسة عمى تسيير كا 
بناء الى التعريؼ بالمكتبة الرقمية ك  التزكيد كاالقتناء مف الشكؿ التقميدم الى الرقمي، حيث ىدفت

قد بمغت ىذه خاؿ التقنية الرقمية بالمكتبات ك كاتيا كتبياف معكقات بإدتكضيح خطك مجمكعاتيا 
انطالقة فعمية لتكحيد ك ك  االقتناءعكامؿ المحيطة بقسـ التزكيد ك الدراسة اىمية كبيرة في تقييـ كؿ ال

تنظيـ العمؿ في اطار العاـ تبقى مجرد كجيو متبعة يمكننا اإلفادة بيا  المؤسسات التي ىي في 
 عف إيجاد حمكؿ لممشاكؿ. حالة بحث

 

 

                                                             

 .712،ص7331اليادم ،كقدرم عبد الحميد. المفيد في المنيجية كتقنيات البحث العممي . الجزائر5 ىكما لمطباعة كالنشر ،  خالدم  1
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ككنتيجة ليذه الدراسة اتضح أف األنظمة صكرة غايتيا التكثيؽ بيف األداء الكثائقي مف 
 1خالؿ التحكـ  بصكرة كاممة في العمؿ كجب االعتماد عميو.

الدراسة الثانية لمحي الديف كساسرة  لقد تمحكرت حكؿ نظـ التصنيؼ العالمية كتطبيقاتيا في 
تمثمت أساسيات البحث عنو  إذالمكتبات الجزائرية ، دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية بقسنطينة 

 في5

عني مكضكع التصنيؼ مف اىـ مكضكعات عمـ المكتبات ذلؾ الف التحكـ بتقنياتو كأدكاتو ي -
 بصفة أكيدة السيطرة عمى المعرفة.

التنظيـ كاإلعداد الفني لمكاد المكتبة ىك كضعية أساسية ثانية مع الفيرسة في السمسمة الكثائقية  -
بالمكتبات بحيث يأتي بعد الكظيفة األكلى كىي تنمية المجمكعة المكتبة مف خالؿ االقتناء كالتزكيد 

أتي بيف كظائؼ التنظيـ كاإلعداد الفني لتمؾ االكعية كبالتالي لمختمؼ أكعية العمـ كالمعرفة ، فيي ت
فيي تحتؿ مركز الثقؿ ضمف مجمكعة الكظائؼ األساسية لممكتبة الجامعية، لكال عممية التصنيؼ 
الناجحة داخؿ المكتبة حيث استطاع القراء الكصكؿ الى ما يريدكنو مف مكاد مكتبية كما قد ال 

 2اليائمة المتراكمة في مخازف المكتبات المتنكعة . األرصدةمطمقا كسط  إليويصؿ 

 

 

 

 

 

                                                             
.مذكرة لنيؿ شيادة معسكر نمكذجا–مستغانـ –عفيؼ، غكار . انظمة التسيير كحدات التزكيد كاالقتناء بالمكتبات الجامعية . كىراف   1

 .3002جامعة كىراف ، 5. كىرافماجستير
. محي الديف ، كساسرة . نظـ التصنيؼ العالمية كتطبيقاتيا في المكتبات الجزائرية 5 دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية بقسنطينة  2

 .3001جامعة منتكرم ،  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير . قسنطينة5
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 تمهيد:

يتبمكر اليدؼ األساسي مف كجكد المكتبات كمراكز المعمكمات في تكفير ما يحتاجو 
المستفيدكف مف أكعية معمكمات بما يعكس حقيقة رغباتيـ كاىتماماتيـ كميكليـ كتعد مقتنيات 

عنصر أساسي في الحكـ عمى كفاءة ىذه المكتبات كعالمة بارزة في مدل تطكر خدماتيا المكتبات 
بصفة خاصة كعميو بات لزاما عمييا تكفير أكعية المعمكمات المتنكعة التي يتطمبيا مجتمع 
المستفيديف كىذا يكضع سياسة لتنمية المجمكعات تشمؿ عمى أسس معينة كعناصر منظمة 

طرؽ كأساليب يتـ تحديدىا كفقا لمصادر مختمفة تساىـ في تطكر كازدىار كمراحؿ ينبغي إتباعيا ك 
 المكتبة ككذلؾ في اإلجراءات اإلدارية لما مف أىمية كأىداؼ تسعى إلييا .
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I-1 -  :مفهوم المجموعات المكتبية 

ىك مصطمح عاـ ككاسع جدا، كيمكف أف يستخدـ في جميع ألكعية أك الكسائؿ أك المصادر 
المطبكعة، المسمكعة، المرئية( نقؿ المعمكمات بمختمؼ أشكاليا ) التي يمكف عف طريقيا أك القنكات

مف المرسؿ )المؤلؼ، الكاتب، الباحث( إلى المستقبؿ أم القارئ                 كتحتاج المعمكمة 
سائؿ لكي يتـ نقميا كتبادليا إلى مرسؿ أك قناة أك كسيط ك مستقبؿ، كتحد مجمكعات المكتبة ر 

أكعية لنقؿ المعمكمات مف المرسؿ إلى المستقبؿ كيعني مصطمح مجمكعات المكتبة كؿ ما يمكف ك 
ك الباحثيف في مختمؼ المكتبات  جمعو كحفظو كتعميمو كاسترجاعو لتقديمو لمقراء  كالمتعمميف

  5.مراكز التكثيؽ ك المعمكماتك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 2005دار صفاء لمنشر ك التكزيع،  5عماف .ماتك مؤسسات المعمك  كعات في المكتباتمصطفى عمياف ، تنمية ك تقييـ المجم ،ربحي
 .11 .، ص
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I – 1- 1 :أنواع مجموعات المكتبية 

 مف أسمكب أك طريقة أك أساس لتقيـ مجمكعة المكتبية كمف ىذه األساليب 5يكجد أكثر 

 حسب المحتكل المضمكف 5 كتقسـ إلى ما يمي 5 -

 .مصادر أكلية مثؿ تقارير البحكث  -

 كالمراجع .الكتب مصادر معمكمات ثانكية مثؿ   -

 مصادر مف الدربة التالية مثؿ البيميك غرافيات .  -

 حسب الشكؿ المادم 5 كتقسـ إلى ما يمي 5  -

 أ ػ المصادر ما قبؿ الكرقة مثؿ األلكاح الطينية أك أكراؽ البردم كالجمكد .

 ب ػ المصادر الكرقية مثؿ الكتب كالدكريات كالرسائؿ الجامعية .

ر ج ػ المصادر غير الكرقية الحديثة مثؿ الكسائؿ السمعية البصرية كالمصغرات الفممية كالمصاد
 اإللكتركنية .

 1ػ حسب جيات إصدارىا 5 كتقسـ إلى ما يمي 5

 أ ػ مصادر المنظمات الحككمية 

 ب ػ مصادر المنظمات األكلية كاإلقميمية 

 ج ػ مصادر الجامعات كالمعاىد كالكميات كالمؤسسات األكاديمية األخرل .

 د ػ مصادر النقابات كاألحزاب كالتنظيمات األخرل 

 الخاصة أك األىمية  ىػ ػ مصادر الجيات

 ػ حسب طبيعية النشر 5 كتقسيـ إلى ما يمي 5 4

 أ ػ المصادر المنشكرة مثؿ الكتب كالصدؼ كالدكريات 
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 ب ػ المصادر غير منشكرة مثؿ التقارير كالرسائؿ الجامعة .

 كتقسـ إلى ما يمي 5 ـ حسب مستوى اإلتاحة أو التداول: 5 

 أ ػ مصادر عامة أم متاحة لمجميكر 

 ب ػ مصادر محدكدة الستعماؿ  أك التداكؿ 

 .ج ػ مصادر رسمية 

 فيقسـ ىذه المكاد إلى األقساـ التالية 5 رانجا ناثافأما 

 أ ػ المصادر المقيدة 5 كىي التي تقتصر تكزيعيا عمى ىيئات أك أفراد معينيف 

1أنتجتيا . ب ػ المصادر الداخمية5 كىي التي ال يتعدل مجاؿ استعماليا حدكد المؤسسة التي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .67 .المرجع نفسه، ص



42 
 

 أشكال المجموعات المكتبية 

 

 

 

 فيمـ             قكاعد المعمكمات    كتب دكريات                 مكاد سمعية          المايكرك

 فيش            المحمية كاإلقميمية      مكاد بصرية         المايكرك                  كنشرات    

 أبيؾ            األقراص المتراصة                    الميكرك   كاد             كسائؿ جامعية                م

 رنتاالنتػػ                     تقارير البحكث              سمعية كبصرية              

 أعماؿ المؤتمرات

 براءات االختراع

 المعايير المكجكدة 

                                                                                                                                                                              1              كالمكاصفات   
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 مواد انكتب

 انمواد انمطبوعت

 مواد غير انكتب

 غير انمطبوعت

مصغراث 

 فيهميت

انمصادر 

 االنكتروويت
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I-2- :مفهوم سياسة تنمية المجموعات المكتبية 

المجاالت يانا مكتكب يتـ فيو تحديد مجاؿ كطبيعتو مجمكعات المكتبة ك ىي عبارة عف ب
أشكاؿ األكعية المعمكمات التي تتبنييا المكتبة كنكعيات ك المكضكعية التي يتـ تكثيؼ االقتناء فييا 

قية تنجراءات التزكيد ك عمميات تقييـ ك ا  كطرؽ ك  مسؤكلية االختيارك  عف معايير االختيارفضال 
فضال عف طرؽ  الترميـ ك عدد النسح التي تزكد المكتبة بياالمجمكعة ك أساليب الصيانة ك 

العريضة األساسية السياسة بذلؾ نقدـ الخطكط بيف المكتبة كالمكتبات األخرل ك أساليب التعاكف ك 
جراءات بناء ك تنمية المجمكعة، عمى ذلؾ تستخدـ كإشادات يكمية دائمة ألأنشطة ك  لمختمؼ مف ا 
 1.غيره مف المسؤكليف عف الخدمة المكتبيةالمكتبة ك 

 بمفيـك أخر 5ك 
 ىي بياف تحريرم لخطة المكتبة في المحافظة عمى مظاىر القكة ك عالج مكاطف القكة 

 .الضعؼ في المجمكعة ك 
التي بناء ك تنمية المجمكعة ك مؿ عمى كافة المعمكمات المتصمة ببحيث أنيا كثيقة تش

          تقييمياالمجمكعة ك  قراراتيـ الخاصة باختبارك  شدىا العاممكف بالمكتبة في اتخاذتر يس
 2.استبعادىاك 
I-2-1- :أهداف سياسة تنمية المجموعات في المكتبات 

عممية بناء ك تنمية المقتنيات  تيدؼ سياسة تنمية المجمكعات في المكتبات إلى إدارة
 برمتيا حيث تيدؼ إلى5

 .تحديد سمات المجمكعات   -

 تدريب المسؤكليف عمى فف االختيار. -

 ترشيد تكزيع ميزانية االقتناء. -

 .المساعدة في تحديد المكاصفات النكعية الختيار المقتنيات ك تنقيتيا -
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                  تطكيرىا لمقابمة متطمباتمناسبة لتككيف مجمكعات المكتبة ك الحصكؿ عمى المكاد ال  -
 1.احتياجات المستفيديفك 
I-2-2- :أهمية سياسة تنمية المجموعات في المكتبات 

يتضح مما سبؽ أف سياسة تنمية المجمكعات ليا أىمية كبيرة ك لألسؼ نجد أف عددا ليس 
مساراتيا المقننة فتضؿ سريعة بقميؿ مف مكتباتنا  العربية تفتقر إلى كجكد سياسات مكتكبة تؤطر 

األىكاء الفردية ك التكجيات الشخصية، كبالتالي يخبك بريقيا ألف كجكد سياسة لتنمية المقتنيات 
 يؤدم إلى5

 االلتزاـ بمقتضات التخطيط السميـ. -

 الحد مف احتماالت التحيز مف جانب األفراد المسؤكليف عف االختيار.  -

 .تحقيؽ التكازف في تنمية المجمكعات -

 تعد أداة في متناكؿ العامميف يستخدمكنيا في تقييـ أدائيـ بشكؿ دكرم.  -

 االرتفاع بمستكل كفاءة إدارة المكتبة .  -

2أداة ىامة لمتقييـ مف قبؿ المستفديف، إذا ما حدث خمؿ في تنمية المجمكعات في المكتبات.  -
 

طة ثابتة ، حيث أنيا تعد تكفر  ضمانات االستمرارية إذا ما تغير العاممكف في المكتبة ك فف خ -
 بمثابة عقد بيف المكتبة ك أخصائي تنمية المقتنيات .

إف اختيار مقتنيات المكتبة مف مصادر المعمكمات أمرا في غاية األىمية كالبد مف كجكد خطة  -
 1.كاضحة لو
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I-2-3- : خصائص سياسة تنمية المجموعات في المكتبات 

تمثؿ سياسة بناء ك تنمية المجمكعات اإلطار العاـ الذم يحكـ العمميات التنفيذية في إدارة 
أكعية المعمكمات في المكتبات فيذه السياسة تعد أىـ عناصر التخطيط ألف العمؿ في المكتبات 
ف يتطمب قكاعد محددة ك ثابتة يمتـز بيا الجميع ، كما يتطمب أيضا بيانا بالخطكات التي يمكف أ

السياسة ك يسر عمييا ىؤالء في تنفيذ أعماليـ المختمفة ، ألف ذلؾ مف شأنو ضماف استقرار العمؿ 
 1ليا خصائص تتمثؿ فيمايمي5 

العامميف في لمعمؿ ك  يجب أف يتسـ السياسة بالثبات حيث أف ذلؾ يحقؽ االستقرار الثبات : -
 المكتبات. 

5 فعمى الرغـ أف مثؿ ىذه السياسات ثابتة إال أنيا يجب أف تتسـ بالمركنة ، حيث أنو  التطور  -
طبيؽ كمالئمة لكافة البد مراجعتيا بصفة دكرية لكي تضؿ مثؿ ىذه السياسات صالحة لمت

المستجات التي تظير فيما بعد مف جية ، ك تستجيب لمتطمبات المستفيديف مف المتغيرات ك 
  .في نفس الكقت مع حاجاتيـ المتجددة إلى المعمكماتجية أخرل ك تتناسب 

5البد أف تككف السياسة معمنة ، بحيث تككف معركفة جيدا مف جانب جميع العامميف  اإلعالن -
في مؤسسة المعمكمات ، ك ىذا يؤدم إلى التزاـ الجميع بتطبيؽ السياسة دكف أف تككف ىناؾ 

 ال في الممارسة ك اضطرابا في األداءأية مبادرات شخصية أك إجتيادات فردية تسبب خم
5 البد أف تشمؿ الساسة كافة الجكانب ك اإلجراءات التي تتعمؽ بالكظيفة أك اليدؼ  الشمول -

 التي أعدت مف أجمو.

5 ينبغي أف تككف المغة التي تصاغ بيا كاضحة ك مفيكمة لمجميع بعيدة عف  الوضوح  -
 1.الغمكض ك المبس أك تحمؿ التأكيؿ مما يعرض عممية التنفيذ الكثير مف االجتيادات
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I-2-3-  المجموعات المكتبية:المعايير العامة لتنمية 

سياسة تنمية المجمكعات اعتمدت عمى دراسات مفصمة كدكرية الحتياجات كافة مستكيات 
 كتخصصات المستفيديف الحالييف كالمتكقعيف كتراعي كتحدد مايمي 5

طبيعة البرامج الدراسية كخطط كسياسات البحكث التي تقرىا الجامعة كاف تترقب باستمرار كؿ  -
 تحدث  عمى ىذه الخطط كالسياسات داخؿ الجامعة.التغيرات التي 

أكلكيات لمحصكؿ عمى مصادر المعمكمات في ضكء الميزانيات المكجكدة كحجـ المباني  -
 كالمساحات كالتجييزات المكجكدة كاالىتمامات الفردية اك لعدد قميؿ مف المستفيديف.

 ا .تحقيؽ رؤية كرسالة كأىداؼ المؤسسة األكاديمية التي تنتمي إليي -
 تمتـز بعادات كتقاليد الجامعة كالبيئة المكجكدة بيا . -
تكفير الحد األدنى المطمكب مف عدد كنكعيات مصادر المعمكمات التي تحددىا معايير ضماف  -

 الجكدة .
السياسات كاإلجراءات الخاصة بكؿ العمميات التي تصطمح بيا أقسا التزكيد كتنمية المجمكعات  -

 عاد كالجرد كاالشتراؾ في السمسالت  .كيشمؿ ذلؾ التزكيد كاالستب
 مسؤكليات تكزيع المياـ كالعالقات بيف األقساـ كاإلدارات األخرل. -
 يصطمح قسـ اك إدارة تنمية المقتنيات مسؤكليات . -
 يتكفر لنشات تنمية المجمكعات المساحة كاألثاث المناسبة لحجـ العمؿ المطمكب. -
 بنشاط تنمية المجمكعات . يتكفر العدد المالئـ كالمؤىؿ مف العامميف -
 تراعي المكتبة نكعيات المجمكعات كطبيعة األجيزة التي تتطمبيا كؿ الفئات.  -
 المخصصات المالية السنكية لشراء الكتب مناسبة لالحتياجات الفعمية. -
 انات مناسبة لالحتياجات الفعمية المخصصات المالية السنكية لالشتراؾ في الدكريات كقكاعد البي -
 1المكتبة األخرلت المالية السنكية لدعـ مجمكعات المخصصا -
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 معايير االختيار والتزويد:

 تحديد مصادر االختيار كالتزكيد كلغات المصادر ألسعارىا كأشكاليا.  -
 تحتكم عمى محددات القبكؿ اك رفض اليدايا طبقا لسياسة المكتبة كالجامعة. -
 .تحديد سياسات التبادؿ بالمصادر مع المؤسسات األخرل  -
 يتكفر عند مسئكلي االختيار كؿ األدكات كالقكائـ ك الببميكغرافيات كفيارس الناشريف. -
 مشاركة فريؽ يظـ كؿ أنكاع المستفيديف في عممية اختيار مصادر المعمكمات. -
 يتكفر بقسـ اك إدارة تنمية المقتنيات مجمكعة مف السجالت االلكتركنية اك الكرقية . -
 بسجؿ خاص سكاء كرقي اك الكتركني بكؿ أنكاع المصادر.يحتفظ القسـ اك اإلدارة  -

 معايير الجرد :

 يتـ جرد المجمكعات بصفة دكرية لمعرفة الكثائؽ التالفة كالمفقكدة . -
 تكفر سجؿ كرقي اك الكتركني بكؿ الكثائؽ التالفة الستبعادىا مف الرصيد المكتبي. -
 المخازف . تنظيـ جكالت مستمرة بيف الرفكؼ سكاء في القاعات اك في -
 يصطمح مسئكلك الجرد مع مسئكلي اإلعارة في الفحص الدكرم لسجالت اإلعارة .  -
 إبالغ مسئكلي االختيار كالتزكيد بالكثائؽ التالفة اك المفقكدة إلحالؿ بديؿ ليا . -

 معايير االستبعاد:

 كجكد سياسة مكتكبة كمكثقة كمعتمدة الستبعاد الكثائؽ تعتمد عمى عناصر زمنية. -
 ىذه السياسة عمى معيار مكضكعي تخصصي الستبعاد الكثائؽ. تحتكم -
يتبع مسئكلك االستبعاد اإلعارة الداخمية كالخارجية لمعرفة الكثائؽ التي لـ تطمب في مدة معينة  -

 الستبعادىا.
 يتعاكف مسئكلك االستبعاد كمع فرؽ متخصصة مف األقساـ العممية كالكميات.  -
 1شكؿ مخزف في المكتبة .دة في تكفير مكاف يتسع لمكثائؽ المستبع -
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I-3-  أساليب تنمية المكتبة:طرق و 

 أوال: اإليداع القانوني:

ىك عبارة عف القانكف الذم يمـز المؤلؼ أك الناشر بإيداع نسخة أك أكثر  مفهوم اإليداع القانوني:
مف المطبكع في المكتبة الكطنية مجانا ك ضمف شركط معينة ليأخذ المطبكع بعدىا رقما لإلبداع 

 قبؿ أف يتـ نشره 

 أهدافه :

 حفظ النتائج الفكرم الكطني . -1

 إنشاء الببمكغرافيا الكطنية في أم بمد مف بمداف العالـ.  -2

 معرفة إحصائيات النشر الكطني.  -3

  .إغناء ك تطكير المجمكعات المكتبية ك مراكز المعمكمات  -4

يعتبر الشراء مف أىـ المصادر الرئيسية لتزكيد المكتبة بالمطبكعات، فمف ىنا فالبد ثانيا الشراء: 
ديدىا كترؾ الشراء بشراء الكتب ك المطبكعات ألف عدـ تح مف ضركرة تحديد سياسة خاصة

تكديس ال يخدـ بالضبط تج عنو نمك غير مكجو لممجمكعات ك اإلىداء لتتـ استنباطيا ينكالتبادؿ ك 
األغراض المخصصة في كؿ مكتبة لذا فإف أم برنامج مف برامج الشراء يجب أف يشتمؿ عمى 

 .لشراءالعناصر التالية التي يقـك بيا القسـ ا

الشراء بالتعاكف بيف المكتبة ك  صياغة نص البرنامج تكضع صياغة كاممة لبرنامج االختيار  -1
ألنكاع ممكضكعات التي يجب الشراء فييا ك ك ىيئات التدريس ك مف ىنا يكضع برنامج تفصيمي ل

 المكاد المراد الحصكؿ عمييا.

المكتبة خالؿ مقارنة التحميؿ المنظـ الدائب لألجراء الضعيفة مف مجمكعة الكتب ب  -2
خاصة الحديثة أك الجارية بمستكيات المكتبة ككضع قكائـ بالمطبكعات التي لـ كغرافيا ك البيمي

1االختيار فييا. تمتمكيا بعد ليتـ 
 

                                                             

كمراكز المعمكمات.القاىرة5 الدار المبنانية المصرية، ناريماف ، متكلي.االتجاىات الحديثة في إدارة كتنمية مقتنيات المكتبات  -6
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 االختيار الدائـ ك المباشر لكتالكجات الناشريف ك مزادات الكتب ك قكائـ التبادؿ.  -3

 .كضع ميزانية خاصة لممكتبة ليتـ مف خالليا عممية الشراء  -4

 ىناؾ مصادر متنكعة لمشراء الكتب ك المطبكعات منيا 5 مصادر الشراء :

 الناشركف.  -1

 مخازف الكتب .  -2

 الككالء.  -3

 باعة الجممة.  -4

 المطبكعات أنفسيـ.مؤلفكا الكتب ك   -5

 1.شبكة اإلنترنت  -6
مف الناشر  الحصكؿ عمييا يشكؿ منتظـ عمى المكتبة الطمبالمتكافرة ك لكي تتمكف المكتبة مف 

كضع اسميا عمى قائمة التكزيع لديو كالمشكمة التي كانت تعاني منيا مثؿ ىذه الفيارس تمكف في 
صدكرىا غير المنتظـ كصعكبة الكصكؿ عمييا أحيانا إال أنو مع التقدـ في مجاؿ تكنكلكجيا 

مف الناشريف مكاقع عمى االنترنت مما أصبح باإلمكاف المعمكمات كاالتصاؿ فقد أصبح العديد 
صداراتيـ .  زيارتيا كاإلطالع عمى منشكراتيـ كا 

 ب ـ إعالنات باعت الكتب والمواد األخرى:

كىذه اإلعالنات ال يفصؿ االعتماد عمييا بشكؿ نيائي ألنيا دعائية في الغالب، إال أنيا 
كتعمـ الميتميف بصدكر مكاد مكتبية جديدة كتصؿ  تعطي معمكمات بيميكغرافية عف اإلنتاج الحديث

 ىذه اإلعالنات إلى المكتبة إما مباشرة مف الناشر أكمف فال نشرط في الكسائؿ التالية 5

 د ػ الصحب كالجرائد اليكمية أك األسبكعية .

 1عف أم اعتبارات . غض النظرب ػ الدكريات العامة بيذه تسمح باإلعالف أف أم مكاد مكتبة ب

                                                             

 .92  .المرجع نفسو، ص -6
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كىذه ال تسمح باإلعالف عف اإلنتاج الجيد . كمف أشيرىا مجمة  الدكريات المتخصصة5 ج ػ
 العربي5 الككيتية كعالـ الكتب السعكدية .

ت ػ البيميكغرافيات بأشكاليا المختمفة5 عمى الرغـ مف أىمية البيميكغرافيات كأدكات لالختيار أنيا 
حيث تقدـ بعض المعمكمات البيميكغرافية عنيا  الخطكة األكلى لمتعرؼ عمى المكاد المنشكرة تعتبر

ذا مشركحة فإنيا تعطي معمكمات كافية عف محتكل المادة كقيمتيا العممية كتعميقات كصفية  كا 
كتحميمية كنقدية ىدفيا العاـ اإلرشاد كالتكجيو،كقد تصدر ىذه البيميكغرافيات عف دكر النشر أك عف 

عيات كالمنظمات المتخصصة كقد تككف ثمرة جيكد المؤسسات الحككمية أك عف الييئات كالجم
 فردية أك جماعية كبشكؿ عاـ ىناؾ األنكاع التالية مف البيميكغرافيات 5

 ( البيميكغرافيات التجارية كىي قكائـ كفيارس الناشريف التجارييف .1

 ( البيميكغرافيات الكطنية كىي حصر بيميكغرافي ليا يصدر في بعدىا .2

 الكتب5 ث ػ نقد كمراجعات

 مف خالؿ التعميؽ عمييا لبياف محاسنيا كسمبياتيا كمف أشكاليا 5

 النقد كالمراجعة المستفيضة في شكؿ مقالو . -

 النقد كالمراجعة المختصرة في شكؿ خبر قصير   -

             النقد كالمراجعة أك المقارنة لمجمكعة مف الكتب تربطيا رابطة معينة كالمؤلؼ أك الناشر   -
 1مة أك المكضكع.أك السمس

 فهارس المكتبات:ج ػ 

كالفيارس ىنا نكعاف منيا فيرس لمكتبات محددة كتككف ىذه الفيارس بأشكاؿ متعددة منيا 
الشكؿ الطبيعي أك المطبكعة في شكؿ كتب أك قكائـ ببيكغرافية أك محسكبة كيفضؿ الرجكع إلى 

                                                                                                                                                                                              

ناريماف ، متكلي.االتجاىات الحديثة في إدارة كتنمية مقتنيات المكتبات كمراكز المعمكمات.القاىرة5 الدار المبنانية المصرية،  -4
 .6; .ص .4116

1
 .92  .ص وفسه ، انمرجع 
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كاإلمكانات المادية كالبشرية تقريبا كلعؿ فيارس المكتبات مف نفس النكع كالتي ليا نفس الظركؼ 
أشير الفيارس في ىذا المجاؿ فيارس مكتبة الككنغرس كمف ىذه الفيارس فيرس المؤلفيف كىناؾ 

 فيرس المكضكعات كىناؾ فيرس المطبكعات المسمسمة كفيرس المخطكطات.

 1ح ػ أدلة األدبيات المختمفة كمف أىميا5

 .كغرافي بالكطف العربي ػ القاىرة( المراجع5 كمنيا الدليؿ البيمي1

 .1970المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك عاـ 

( الدكريات5 منيا5 دليؿ الدكريات كالصحؼ العربية الجارية الذم أصدرتو المنظمة العربية لمتربية 2
 . 1981كالثقافة كالعمـك عاـ 

منحتيا الجامعات العربية المختمفة كمف ( المسائؿ الجامعية5 مثؿ5 أدلة الرسائؿ الجامعية التي 3
 أمثمتيا5 دليؿ الرسائؿ الجامعية التي منحتيا الجامعة األردنية .

 ( المطبكعات الحككمية 5 مثؿ 45

 (المكاد غير المنشكرة باألسمكب التقميدم .5

 ( الكسائؿ السمعية البصرية .6

 ( المكاد اإللكتركنية كمكاقع الكيب .7

 كالنادرة .( الكتب القديمة 8

 أساليب تقييم أوعية المعمومات بالمكتبات:

ػ تحميؿ سجالت اإلعارة5 تشير سجالت اإلعارة إلى تتبع عدد مرات إعارة كعاء خالؿ فترة زمنية 
معينة،كمف الممكف اتخاذ عدد مرات اإلعارة دليال عمى مدل حيكية الكعاء كمدل حرص 

 المستفيديف عمى اإلطالع عميو .
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األسئمة المرجعية5 ينطكم تنظيـ الخدمة المرجعية في المكتب عمى تسجيؿ األسئمة ػ تحميؿ سجؿ 
نما يشمؿ المراجع  المرجعية ألعراض المتابعة كقياس األداء كال يقتصر التسجيؿ عمى األسئمة كا 
التي رجع إلييا لمحصكؿ عمى اإلجابة فضال أف اإلجابة نفسيا كمف الممكف الحصكؿ عمى 

االعتماد عمى كمي مربع مف األدكات المرجعية المتكافرة في المكتبة إحصاءات تكضح مدل 
 باإلضافة إلى بياف األسئمة التي اضطرت فييا المكتبة لالستعانة بمراجع مف غير مقتنياتيا .

ػ تحميؿ اإلستشيادات المربعية الكاردة في أعماؿ المستفيديف5 يستخدـ ىذا األسمكب عادة في 
تخصصة حيث يكشؼ ىذا األسمكب عف نصيب مقتنيات المكتبية مف المكتبات الجامعية كالم

األعماؿ المستشيدييا في بحكث المستفيديف كمؤلفاتيـ ككمما ارتفع ىذا النصيب كاف دليال عمى قكة 
 المقتنيات كثرائيا .

ػ استطالع آراء المستفيديف مف المكتبة5 يستخدـ ىذا األسمكب الستطالع رأم المستفيديف نحك 
ت المكتبة كمدل قكة المقتنيات أك ضعفيا الحتياجاتيـ كيتـ ذلؾ عف طريؽ المقبالت أك مقتنيا
 1ياف .باإلست

عبارة عف اتفاؽ أك تقاصد بيف مكتبتيف أك أكثر ليتـ مف خالؿ تقايض أك تبادؿ  ثالثا التبادل :
عنيا ك األخرل المكاد المكتبية فيما بينيا ، بحيث تقدـ كؿ منيا األخرل مكاد مكتبية ىي في غنى 

بحاجة إلييا ك ذلؾ بدكف تعامؿ مالي فيما بينيا ، ك بذلؾ تستطيع كؿ منيما الحصكؿ عمى كتب 
 كمكاد مكتبية ال تستطيع الحصكؿ عمييا بغير ىذا الطريؽ 

  ىناؾ مجمكعة مف المكاد ك المطبكعات التي يمكف لممكتبات أف نتبادؿ بيا ىي5 مصادر التبادل :

 الرسائؿ الجامعية .  -1

 مطبكعات الجامعة أك المؤسسة األـ التي تتبعيا المكتبة.  -2

 النسخ المكررة ك المطبكعات المستغنى عنيا مف الكتب ك الدكريات.  -3

 مطبكعات المكتبة نفسيا .  -4

 مطبكعات اإليداع التي تتكفر عمى المكتبات الكطنية.  -5
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 اإلقميمية .مطبكعات المؤسسات العامة ك المنظمات الدكلية ك   -6

 أم كتب نادرة أك مخطكطات .  -7

  .مطبكعات األقساـ الدراسية التابعة لمجامعة  -8

 ىناؾ مبادئ عامة في مجاؿ التبادؿ يجب عمى المكتبات عدـ إغفاليا ىي 5 مبادئ التبادل :

 أف يككف التبادؿ متكازنا ك متكافئا ك مرضيا لمطرفيف لكي تككف الفائدة مشتركة   -1

دؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ فرصة لمتخمص مف المكاد التي ال تحتاجيا أال يككف التبا  -2
 المكتبة .

  .يفترض أف تككف المجمكعات المعدة لإلىداء ك التبادؿ في حالة مادية جيدة  -3

تتـ عممية بات قائمة خاصة بشراء الدكريات ك 5 تعتبر االشتراكات طمرابعا: االشتراك في الدوريات
االشتراؾ في الدكريات عف طريؽ قسـ التزكيد أك عف طريؽ قسـ الدكريات حسب تنظيـ أقساـ 

 .المكتبة ك نكعيا ك حجميا 

يفتح عنكاف الدكرية أك لكؿ ككيؿ اشتراكات ممؼ تحفظ فيو ـ عممية تنظيم االشتراك في الدوريات: 
ه الممفات ىجائيا في حزانة أك دكليب ترتب ىذراسمة تنص الدكرية أك الككيؿ ، ك صكرة مف كؿ م

تسجؿ االشتراكات عمى بطاقات تحفظ في ك  دكراة ك تككف ىذه الممفات متابعة مستمرة لالشتراكات
 أدراج خشبية أك معدنية ك تحمؿ ىذه البطاقات البيانات التالية 5 

 عنكاف الدكرية . -

 .اسـ الناشر ك عنكانو البريدم  -

 تاريخ صدكر الدكرية.  -

 لسجالت في السنة.عدد ا  -

1عدد األعداد في المجمد الكاحد ، صنؼ الدكرية.  -
 

151.1بيانات التجميد ك لكف الجمد  ص   -
 

 أسمكب االقتناء5 شراء، استيداء، تبادؿ  -
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 .بياف االشتراؾ 5 مباشرة أك عف طريؽ ككيؿ  -

 عنكاف الككيؿ.  -

 عدد النسخ المشترؾ.  -

 .طريقة الشحف   -

5 ىك أف يتطكع شخص أك ىيئة بأف يقدـ لممكتبة نسخة أك نسخا بؿ أحيانا مجمكعة خامسا اإلهداء
كبيرة مف الكتب مجانا ك بدكف مقابؿ ، أما اإلستيداء فيعرؼ عمى أنو أف تطمب المكتبة مف 
          المؤلؼ أك مف المؤسسة أك الييئة أف تقدـ ليا مطبكعات معينة تحددىا عمى سبيؿ اإلىداء 

بؿ فاليدؼ النيائي ىك أف تحصؿ المكتبة عمى مطبكعات قد ال يتمكف مف الحصكؿ بدكف مقاك 
عمييا عف أم طريؽ أخرل الشراء أك اإليداع أك التبادؿ ، ىذا ك يمكف لممكتبة أف تقدـ عمى سبيؿ 

 .اإلىداء 

 مصادر مكتبة مختمفة كالكتب ك الدكريات ك غيرىا    -

 أراضي ك مباني ك أثاث ك أجيزة مكتبية. -

 مبالغ مالية ك ىك مف أفضؿ األنكاع إذ يعطي المكتبة فرصة استثمار المبالغ .  -

 55 ىناؾ مصادر عديدة ك كثيرة لميدايا منيا  مصادر الهدايا -
المؤلفكف الذيف يتقدمكف مف تمقاء أنفسيـ بنسخ مف إنتاجيـ الفكرم إلى المكتبة دكف مقابؿ   -1

. 

 الناشركف الذيف يقدمكف نسخ عمى سبيؿ الدعاية ك التركيج ليذه المطبكعات.  -2

 األشخاص الذيف ليس ليـ إنتاج فكرم ك لكنيـ يحبكف تقديـ اليدايا المكتبة.  -3

 أشخاص يكصكف بإىداء مكتباتيـ الخاصة كاممة بعد كفاتيـ .  -4

 الييئات ك المؤسسات التي ليا مطبكعات.  -5

 .المكتبات تقدـ اىداءات مف الكتب ك غيرىا مف المكاد المكتبة   -6
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 ػ استالـ الطمب 1

 

 ػ التدقيؽ البيميكغرافي 2

 

 ػ إعداد أمر الشراء 3

 

 ػ االرتباط بمبمغ مف الميزانية ثمنا لمسكعاد المطمكب 4

 

 يارس أك السجالتػ حفظ نسخة مف طمب في الف6ػ إرساؿ أمر الشراء إلى الككيؿ          5

 

 ػ تسديد الفاتكرة أك إرساليا لمتسديد 8مطابقتيا               المادة ك تدقيقيا ك  ػ استالـ 7

 .عمى السجالت أك الفيارس   

 

 ػ تعديؿ المخصصات المالية 10         تسجيؿ المادة في سجالت         -9

 مجمكعات المكتبة

 ػ إرساؿ المادة لمفيرسة 11

 1.الخطكات الركتينية التي يمر بيا طمب الشراءالشكؿ5 
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I-4- 5 عمميات تنمية المجموعات المكتبة 

I-4-1-:ىذا يعني اد التي يجب تكفيرىا لممكتبة ، ك مفيـك ىك  عممية تقرير أم المك  االختيار
 قرير أم منيما يجب الحصكؿ عميوإمكانية المقارنة ك المكازنة بيف مادتيف مكتبتيف، أك أكثر لت

 .تكفيره لممكتبةك 

سياسة االختيار ىي قضية أساسية البد مف تكفرىا لتككف برنامجا مكتكبا بالعممية االختيار ك ك  -
 تقـك سياسة االختيار بثالث كظائؼ رئيسية لممكتبة ك ذلؾ ألنيا5

ذلؾ ألنيا تقـك بتحديد األكلكيات بالنسبة لمصادر المكتبة تعتبر كسيمة جيدة لمتخطيط ك  -أ 
اقتنائيا في فترة زمنية معينة ، كما أنيا تؤمف الحد األدنى مف التكازف في مجمكعات التي يجب 
 المكتبة .

المبادئ بيف المكتبة مف جية ك مجتمع تعتبر كسيمة لالتصاؿ كنقؿ المعمكمات ك األفكار ك  -ب 
 .مبادئ اإلختيار المتبعة في المكتبة جية أخرل ، حيث أنيا تكضح أسس ك  المستفيديف مف

تقصد متقؼ عميو ك مؤبد مف قبؿ الجيات التي تشرؼ سياسة إختيار بمثابة إعالف ك تبر تع -ج 
 عمى إدارة المكتبة ك تمكيميا 

I-4-2- المواد المكتبة: أدوات اختيارأساليب و 

 الفحص أو االختيار الفعمي لممادة المكتبية:  -أ 

لالختيار المناسب قد يتـ ذلؾ بفحص المادة المكتبية في أماكف تكاجدىا أك أمكف ، بيعيا ك 
خبار ما منيا ك قد يرسؿ الناشر أك المكزع نسخا مف المكاد الجديدة إلى المكتبة لإلطالع عمييا ، كا 

غرافي أحيانا يأتي المؤلؼ بكتابة إلى المكتبة سكاء لبيعو أك إلىدائو ك لعؿ البعد الجيناسبيا ك 
الصعكبات التي تكاجو ىذا  المؤلفيف يعتبر مف أىـلممكتبات عف مخازف الكتب كدكر النشر ك 

1 .األسمكب في االختيار
 

 
                                                             

، 2007أمؿ، كجيو حمدم. المصادر اإللكتركنية لممعمكمات 5 اإلختيار التنظيـ اإلتاحة في المكتبات، القاىرة5 دار المبنانية المصرية، 
 .106 . ص
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 زيارة معارض الكتب: -ب 

قد تككف عامة ك  التي قد تككف خاصة بدار النشر معينة أك بمكضكع معيف أك لبمد معيف،ك 
                تعرض فييا مكاد مكتبية مختمفة في أشكاليا دا يشترؾ فييا عدد مف الناشريف ك ج
ناسبات كاألسبكع الكطني لمكتاب أماكف نشرىا كما يحدث في بعض الم مكضكعاتيا ك لغاتيا كك 
         المنشكرة حديثا ف لإلطالع عمى المكاد المعركضة ك تييئ معارض الكتب الفرصة لممكتبييك 
ليذا يعتبر زيارة لممعارض ث الشكؿ أك المغة أك المضمكف، ك تفحصيا بشكؿ مباشر سكاء مف حيك 

ختيار لممكاد المكتبية ذلؾ ألنيا تتيح الفرصة لمحصكؿ عمى المكاد لكنو مف أنجح كسائؿ اال
ىذا األسمكب يعتبر لدل العديد مف المكتبات العربية كسيمة طمكبة بسرعة كبأسعار معقكلة ، ك الم

 رئيسية الختيار الكتب ك قد اشتيرت لذلؾ معارض عدة منيا معرض القاىرة ك معرض دمشؽ،
أصبحت ىذه المعارض تستقطب كمعرض عدف كغيرىا ، ك كمعرض الشارقة ، كمعرض عماف 
  .الزكار مف خارج البمد الذم تعقد فيو

 مقترحات القراء أو المستفيدين من المكتبة لشراء مادة معينة: -ج 

خاصة إذا جاءت مف المستفيديف عمى درجة مف الكعي يجب تشجيعيا ك  ىذه االقتراحاتك 
ذلؾ المكتبة ك مجتمع المستفيديف، ك  الصالت ما بيف تحتكلالمكتبة كأىدافيا ألنيا تدعـ ك  بطبيعة

باستخداـ نماذج االقتراحات التي تكفرىا المكتبة عادة ليذا الغرض ك قد تككف ىذه النماذج يدكية 
أك إلكتركنية مع التذكير بأف بعض المستفيديف خاصة في المكتبات األكاديمية أك المتخصصة 

شريف ك باعة الكتب ك أحيانا يتـ تزكيدىـ بنسخ مجانية تصميـ نشرات إعالمية ك فيارس مف النا
مف عناكيف جديدة كعينات ك يجب التعامؿ مع مقترحات القراء بطريقة دبمكماسية ك خاصة عند 

  1.اإلعتذار عف إمكانية شراء المادة المقترحة

 طمبات اإلعارة المتبادلة بين المكتبات: -د 

فالطمبات المتكررة مف المستفيديف لمحصكؿ  ىذا األسمكب أكثر مالئمة الختيار الدكريات
عمى مقاالت مف دكرية معينة يحث المكتبة عمى دراسة الشتراؾ بتمؾ الدكرية أك الطمب المتكرر 
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عمى كتاب غير متكافر لدل المكتبات األخرل أيضا يجعؿ المكتبة تدرس إمكانية شراء ذلؾ الكتاب 
 .ك ىذا غالبا ما يحدث لمكتب القديمة

  :االختيارـ أدوات 

 تستخدـ بكثرة ألغراض الختيار فيمكف حصرىا في األدكات البيميكغرافية التالية 5

 وائم التجارية و فهارس الناشرين:قأ ـ ال

كذلؾ بالمطبكعات لناشركف عادة بإعداد اإلعالنات كالفيارس بالمطبكعات الجيدة ك ايقـك 
اإلعالنات ك الفيارس تعطي معمكمات مثؿ ىذه ؽ نشرىا إف لـ تكف نافذة الطبع ك التي سب

 .بيميكغرافية شبو كاممة مف المادة المكتبة

I-4-3 :المبادئ العامة لالختيار 

ػ أىداؼ المكتبة ككظائفيا يجب أف تحدد عممية االختيار باألغراض العامة لممكتبة أم أف المادة  1
 المنتقاة يجب أف تخدـ أىداؼ ك غايات المكتبة 

اسة االختيار محددة ككاضحة ك مكتكبة، ك تككف بمثابة المرشد لمف لو ػ يجب أف تككف سي
صالحية االختيار حتى تخضع عممية انتقاء المكاد إلى شركط ك مقاييس مكضكعية ككاضحة ك 
ثابتة ك عمى المكتبة أف تمتـز بيذه السياسة ك أف تراجعيا بيف فترة ك أخرل ك أف تعدليا أك تبد ليا 

  .إذا اقتضت الضركرة

ػ أف تختار الكتب ك المكاد المكتبية األخرل بحيث تمثؿ جميع كجيات النظر في المسائؿ الجدية ك 
خاصة في مجمكعات المكتبات العامة، إذ ليس لممكتبة  الحؽ في إبراز مكضكع جدلي كاحد عمى 

 1.حساب مكضكع أخر أك جانب أخر 

                                                             

 .26 .اإلجراءات الفنية في المكتبات ك مراكز المعمكمات، المرجع نفسو ، ص .صالح إسماعيؿ ،حسف
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المحتمميف ك عمى المكتبة أف تحقؽ طمبات ع الحالييف ك ػ أف يككف االختيار لكافة أفراد المجتم
تحاكؿ أف تتكقع الحاجات المستقبمية كمما يكحى بيا ت قراءىا الحالييف ك المحتمميف ك كرغبا

  .الحكادث ك الظركؼ ك تزايد استخداـ المكتبة

                 التعبير العالي كالجيد مف حيث المضمكف ك ػ أف تختار أكعية المعمكمات ذات المستكل 
  .الشكؿ ككفؽ مقاييس تجعؿ منيا أدكات صالحة ك فعالة في إثراء ثقافة القراءك 

 ػ حفظ التكازف بيف المكضكعات ك حاجات القراء ك ميكليـ ك أعمارىـ 

ػ تقكيـ المجمكعات الحالية لممكتبة إذ ال يمكف بحاؿ فصؿ عممية التقكيـ عف عممية االختيار 
  .كر ك عكامؿ الجكدة فيما سكؼ تكجو عممية االختيارفالمجمكعات الحالية ك نكاحي القص

إذا كاف عمى المكتبة أف تؤكد اىتماميا في استكماؿ المجمكعات الناقصة ك سد الفجكات أـ 
           ذلؾ كمو يتكقؼ عمى نتيجة تقكيـ المجمكعات إلى إختيار المجمكعات الجارية ك  تكجيو

 .قياس كفايتيا ك 

مف لتي تحتاجيا كافة فئات المجتمع ك مجمكعاتيا أكعية المعمكمات اػ أف تقضي المكتبة في 
            المراجع الرئيسية ؼ كمناسب مف الكتب كالدكريات ك الضركرم أف تحتكل عمى عدد كا

 1.غيرىا ك األفالـ ك األشرطة ك الخرائط ك القياسية كالمعاجـ ك المكسكعات ك 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .;4. المرجع نفسه، ص
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I-4-2- :التزويد 

         زادا،  زاد أك الطعاـ كزكد أم اتخذىك تأسيس ال5 لغة مف الفعؿ الثالثي زكد ك  مفهوم التزويد
  .منو الزيادة أم النمكك 

بأنو العممية التي   Fordأما التزكيد اصطالحا5 فقد ظيرت لو عدة تعريفات منيا تعريؼ  
 مف المكتبات أما تيتـ بتكفير مكاد الكتب ك غيرىا مف المكاد المكتبية لممكتبة أك لمجمكعة 

Edubrd    فيقكؿ بأنو العممية التي تقـك بيا المكتبة لتكفير المكاد المطبكعة التي اعتمدتيا سياسة
  .الختيار إلضافتيا لمجمكعات المكتبة

ب الكتب             ميمتو الرئيسية طمفيك أحد أقساـ المكتبة ك   Halrdػ أما التزكيد مف جية نظر 
، ك يقـك ىذا القسـ بكظائؼ أخرل كالحصكؿ عمى المكاد المكتبية بشكؿ عاـ ألخركالمكاد المكتبية ا

مكف تعريؼ يمكف تعريؼ التزكيد بأنو عممية  تكفير أك الحصكؿ عمى المكاد المكتبية بشكؿ عاـ ي
        المناسبة لممكتبة عمى المكاد المكتبية المختمفة ك  فير أك الحصكؿالتزكيد بأنو عممية تك 

التبادؿ ، خالؿ المصادر المختمفة لمتزكيد كىي الشراء كاإلىداء ك المستفيديف منيا مف  لمجتمعك 
 اإليداع ، البرامج التعاكنية 

I-4-2- 1-  :أهداف التزويد 

مساعدة مكظفي المكتبة عمى إدارة مجمكعات المكتبة بانتظاـ، كذلؾ مف اختيار كاقتناء          -1
 كتزكيد كترميـ.....إلخ .

 تعريؼ المستفديف مف المكتبة باألسس التي تتبعيا المكتبة في بناء مجمكعاتيا ك مقتنياتيا.  -2

ػ لتككف بمثابة أداء تقييـ كأداة مساعدة لمتخطيط البناء مجمكعات المكتبة ك ذلؾ مف أجؿ   -3
 1تحقيؽ أىداؼ المكتبة ك فمسفتيا. 

 

                                                             

. ص ،المرجع نفسو .يسرل أبك عجمية ، تنمية  ك تقييـ المجمكعات  في المكتبات ك مؤسسات المعمكمات .عمياف ربحي، مصطفى

 .30ػ  26. ص
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 اإلجراءات الخاصة بالتزويد: 

 1ال تخرج عف النطاؽ األتي5لتزكيد كاحدة في جميع المكتبات ك باتعتبر اإلجراءات الخاصة 

 يتـ تحديد ميزانية محددة لكؿ كمية عمى حدة .  -

 يتـ تخصيص مبمغ محدد لشراء الدكريات لكؿ مكتبة . -

يتـ تشكيؿ لجنة مف األساتذة بمختمؼ األقساـ العممية الختيار المكاد المطمكبة ، ثـ تعتمد مف   -
قبؿ رئيس المجنة ك عميد الكمية ثـ يتـ تجميع ىذه الطمبات ثـ إعداد أكامر التزكيد لمناشريف 

 باألمر المباشر ، أك أثناء فترة المعرض الدكلي لمكتاب .

 ـ الناشريف أك ىي الناشريف مباشرة .يتـ اإلختيار مف خالؿ قكائ  -

 .يعد إرساؿ أكامر التزكيد لمناشريف يتـ تسميـ الكتب مباشرة لممكتبات   -

I-4-2- 2-  :وظائف التزويد 

 لناشريف ك البيميكغرفيا بأنكاعيا.ذلؾ جميع فيارس اك  اعتناء ك تحديث أدكات االختيار  -

إعداد ك تنظيـ فيرس األكعية التي تجرم طبعيا ك أخر لألكعية التي كصمت ال تزاؿ قيد  -
 المعالجة داخؿ القسـ. 

البحث عف المعمكمات البيميكغرافية الخاصة بالكعاء قبؿ طمب كمطابقة ىذه المعمكمات عمى   -
 فيارس قسـ التزكيد ك الفيارس العامة تفاديا بالتكرار طمبيا .

 ء لمشراء الكعاء المرغكب ثـ إعداد الطمبات ك إرساليا .اختيار الككال  -

إستالـ األكعية ك فحصيا ك فرزىا ك مطابقتيا عمى أكامر الشراء ك مقابمة أسعارىا عمى ما   -
 ىك مثبت عمى الفاتكرة .

اإلشعار بإستالـ أكعية المعمكمات المطمكبة مع إرفاؽ الفاتكرة حتى يمكف تسديدىا ثـ تعديؿ   -
 زانية في السجالت المالية .رصيد المي

ختـ أك رسـ أكعية المعمكمات بعالمة تثبيت ممكيتو المكتبة لمكعاء ك كتاب أرقاـ التسجيؿ   -
 عمييا ك إرساليا لمفيرسة أك التجميد .

                                                             

 .45 . صالمرجع نفسو ، 
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إعالـ مقترحي تأميف العناكيف الجديدة بكصكليا ك إعداد قكائـ باإلضافات الحديثة لمجمكعة  -
 المكتبة .

 كعية التي ترد إلى المكتبة في حدكد األجؿ المناسب أك الفائدة .إعداد طمب األ  -

البحث عف أكعية التي نفذ تكزيعيا مف األسكاء ك محاكلة الحصكؿ  عمى النسخ أك صكر   -
 منيا إف أمكف معرفة مكاف كجكدىا .

طمب االشتراؾ في الدكريات ك استالـ ك تسجيؿ ك تتـ ما يصؿ منيا ك اإلشراؼ عمى تجميده   -
 متابعة الحصكؿ عمى األعداد الناقصة مف الدكريات.ك 

تنظيـ عممية اإلىداء ك التبادؿ ك ذلؾ بإعداد قكائـ ألكعية المعدة لتبادؿ اإلىداء ك قكائـ أخرل   -
 بأسماء الجيات التي يتـ معيا التبادؿ ك اإلىداء ك إرساؿ ك استالـ اليدايا.

 1 .المشاركة في عممية االمتياز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ػ   197 .ص . ص، 2008مدخؿ لدراستو عمـ المكتبات ك مراكز المعمكمات  ، عماف ، دار حامد لمنشر ك التكزيع ،  .بدير ،جماؿ
198. 
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 1الهيكل التنظيمي لقسم التزويد في المكتبة الرئيسية لمجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
مركز اإلسكندرية لمكتاب،    5ميساء، محركس أحمد ميراف. أسس تنمية المجمكعات في المكتبات ك مراكز المعمكمات ، القاىرة  1

 .40 . ص،  2006

 شعبة الدوريات

 ػالقياـ باختيار الدكريات

 ػ إرساؿ أكامر التكريد إلى الناشريف 

 ػ فرز الدكريات

 ػ متابعة أكامر التكريد عف طريؽ المطالبات 

 في السجالتػ تسجيؿ الدكريات 

 شعبة التبادل و اإلهداء

ك ػ تمقى المطبكعات الكاردة عف طريؽ التبادؿ 
 اإلىداء

 ػ إعداد قكائـ بمكاد التبادؿ 

 ػ إرساؿ مكاد التبادؿ إلى الجيات المختمفة 

.ػ السجالت الخاصة بيما  

 إدارة الشؤون المالية

               ػ إعداد الفكاتير الخاصة بشراء الكتب
 .ك الدكريات

ػ إعداد استمارات الصرؼ ك إرساليا إلى الجامعة 
. 

 ػ تكلي كافة مسؤليات ميزانية التزكيد  

 

القيد و الفهرسة                  شعبة تزويد الكتب و 
 و التصنيف

 ػ إعداد أمر الشراء المختمفة لمكتب

 ػ إرساليا إلى الناشريف

 ػ تمقى الكتب الكاردة ك فرزىا

 ػ تسجيميا في السجالت

 ػ تسميميا إلى مسؤكلي الفيرسة ك التصنيؼ
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I-4-3 - :التقييم 

      انتقاء المقتنيات باطا كثيقا بالتخطيط ك يرتبط ارتىك أحد جكانب تنمية المجمكعات ك  5مفهومال
رضاء المستفديف مف مف مدل تحقيؽ المكتبة ألىدافيا ك تنقيتيا كما يرمي في النياية إلى التأكد ك  ا 

 .خدماتيا 

بأنيا عممية تقدير لكمية ك نكعية مجمكعات المكتبة أك مركز تعرؼ عممية التقييـ 
ات المستفديف مف ىذه المقتنيات المعمكمات في ضكء ألىداؼ المحددة أك الحتياجات الخاصة لفئ

تكضيح األسئمة التي مستجيب عنيا عممية تخطيط دقيؽ يبدأ بتحديد ألىداؼ ك تحتاج العممية إلى ك 
ى تقييـ منطقي لمقتنياتيا مف مصادر المعمكمات إعتمادات بيانات التقييـ لكي نتكصؿ المكتبة إل

 1.ضعيفة مكثكؽ بيا 

I-4-3 -1- : أهداف تقييم المجموعات المكتبة 

 قياس مدل مجتمع المستفيديف عف المصادر كالمجمكعات المتكافرة في المكتبة.  -1

 المناسبة ليا.ػ تحديد مكاطف القكة ك الضعؼ في المجمكعات ك إقتراح الحمكؿ  -2

 ػ تبرير المطالبة بزيادة ميزانية تنمية مجمكعات المكتبة. -3

المساعدة في التخطيط ك تكجيو المكارد المالية نحك تنمية المجمكعات التي تحتاج أكثر   -4
 مف غيرىا إلى التنمية ك التطكير .

 قياس مدل فاعمية سياسية االختيار كالتزكيد في المكتبة كالعمؿ عمى تطكيرىا.   -5

المساعدة عمى مقارنة كاقع المكتبة مع غيرىا مف المكتبات بفرض التطكير كتقديـ   -6
 المصادر ك الخدمات األفضؿ. 

 تأكيد الحاجة إلى ضركرة تنقية كالمجمكعات.  -7

 .تعديؿ سياسة تنمية المجمكعات كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ  -8

  
                                                             

ك            النشر5 دار الفكر لمطباعة ك تنمية المجمكعة المكتبية في المكتبات ك مراكز المعمكمات ، عماف.عكض النكاسية ،غالب  1
 .119 . ص،  2000التكزيع ، 
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المكتبية ينطكم عمى مجمكعة  قد أشار جكرماف ك ىاكز إلى أف اإلىتماـ بتقييـ المجمكعاتك 
 1مف األىداؼ5

 تككيف صكرة دقيقة لمدل شمكؿ المجمكعات ، ك مدل عممتيا ك مدل اإلفادة منيا.  -1

 كضع مؤشر أك أساسي يمكف بناء عميو عممية تنمية المجمكعات.  -2

 المساعدة في كضع سياسة تنمية المجمكعات .  -3

 قياس مدل فعالية سياسة تنمية المجمكعات.  -4

 التعرؼ عمى مدل صالحية المجمكعات المكتبية .  -5

 التعرؼ عمى مكاطف الضعؼ في المجمكعات ك اقتراح سبيؿ عالجيا .  -6

تكجيو المكارد البشرية ك المالية إلى القطاعات التي تحتاج إلى أكثر مف غيرىا إلى ىذه   -7
 .المكارد

I-4-3-2- التي يمكف إتباعيا تقييـ 5 ىناؾ أكثر مف تصنيؼ كاحد لمطرؽ التقييم وأساليب طرق
 مجمكعات ، فيناؾ مف يشير إلى كجكد نفس طرؽ التعامؿ مع قضية التقييـ ىي5

 تجميع اإلحصاءات حكؿ المجمكعات.  -1

 البيميكغرافيات.قكائـ المعيارية ك الفيارس ك مراجعة ال  -2

 استطالع أراء لممستفيديف .  -3

 اختيار المجمكعات بشكؿ مباشر.  -4

 اسية.تطبيؽ المكاصفات القي  -5

 ك ىناؾ مف يرل بأف ىناؾ عدة طرؽ لتقييـ المجمكعات ك ىي5   -6
 الطرؽ الكمية ك تشمؿ عمى 5  -1

 الحجـ الكمي لممجمكعات ك عالقتو بعدد المستفيديف.  -

 الحجـ الكمي لممجمكعات.  -

 معدؿ النمك الجارم   -

                                                             
 .62. جامعية.المرجع نفسو،صمحي الديف، كساسرة.نظـ التصنيؼ العالمية كتطبيقاتيا في المكتبات ال  1
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 حجـ المجمكعات ك تكزيعيا عمى أقساـ التصنيؼ لقياس الكزف النكعي بيف المكضكعات.  -

 اإلنفاؽ عمى المجمكعات   -
 1الطرؽ النكعية ك تشمؿ عمى5  -2

 لتقييـ المكضكعي المباشر المجمكعات " الطريقة االنطباعية "  -
          المقارنة بينيا ارية أك قكائـ المكتبات األخرل ك استخداـ قكائـ الفحص أك القكائـ المعي  -

 .ك بيف مجمكعة المكتبة
 .حداثة المجمكعات  -
 .شمكؿ ك تكامؿ المجمكعات   -
 .فعالية استخداـ المجمكعات  -

 5 .ىناؾ فئة ثالثة تقسـ تقييـ المجمكعات إلى ثالث فئات أساسية ىي

 الطرؽ التي تركز عمى المستفيديف .  -1

 الطرؽ التي تركز عمى المجمكعات.  -2

 ر الكمية " الطرؽ اإلنطباعية "الطرؽ غي  -3

 

 

 

 

 

 

                                                             
دار المعرفة  5المكتبات ك مرافؽ المعمكمات النكعية 5 ماىيتيا إدراتيا ، خدماتيا ، تسكيقيا ، القاىرة .عبد المنعـ مكسى ،غادة  1

 . 121 .. ص،  2012الجامعية ، 
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I-4-4- المكتبية المجموعات وتنظيم صيانة 

I-4-4- 1- :الحفظ و صيانة المقتنيات   

ػ تجدا عمميو حفظ كصيانة المقتتيات منذ تسمـ المكتبة لممادة المكتبة كتستمر العممية حتى 
 استيعادىا أك التخمص منيا، كتشمؿ ىذه العمميات 5

 المكاد المكتبية قبؿ شرائيا بناء عمى اعتباريف أساسيف ىما5اختيار  .0

 أىميتيا كصكؿ المدة التي يمكف فييا استخداميا مف قبؿ المستفيديف .

االىتماـ بحالة المكاد التي تتسمميا المكتبة سكاء عف طريؽ الشراء أك اإلىداء أك التبادؿ  .4
ف ثـ تحديد نكع المعالجة الالزمة ليا لجعميا ككذلؾ تقدير التسيراف التي قد تطرأ عمييا مستقبال كم

 .أكثر تحمال عند االستخداـ 

 .تكفير طرؽ كأساليب الحفظ التخزيف المناسبة لكؿ نكع مف المكاد المكتبية  .2

 .التأكيد عمى مسؤكلية المكتبة نحك المحافظة الدائمة عمى مكادىا كمجمكعاتيا   .2

د المكتبية كتقدير نكع المعالجة التي تحتاج تحطيـ المراجعة كاإلشراؼ الدائميف عمى المكا .9
 إلييا كطرؽ صيانتيا .

 تقدير المكاد تحتاج إلى الحفظ كأييا يتطمب االستبعاد . .6

 العكامؿ المؤثرة عمى حفظ مجمكعات المكتبة5 *

 الضكء كبخاصة ضكء الشمس المباشر. -

 ـ 24ػ  18رارة العالية عمما بأف درجة الحرارة المناسبة ىي ما بيف حال  -

 60% 40%الرطكبة العالية جدا أك منخفضة جدا عمما بأف الرطكبة ال مناسبة ىي ما بيف   -

  1الغازات الضارة مثؿ ثاني أكسيد الكبريت كغيره . -

  ارة كالقكارض.                       ضالحشرات ال -

 األتربة كالغبار .                                            -

   .القراء ك ستخداـ مف المكظفيف أالحريؽ كسكء اال -
                                                             

1  hhtp://wikipidia.01g .18 :01 .19-03_2016 
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I-4-4-2- :كاـ الصفحات المطبكعة أك المخطكطة في غالؼ حعممية تجميع كا   ىك التجميد
 مصنكع مف الكرؽ المقكل كمفصمي بالجمد أك البالستيؾ أك القماش.

 إجراءات التجميد5 عند تكفير مجمكعة مناسبة إلرساليا لمتجميد يتـ القياـ بما يمي5 *

إعداد قائمة بالكتب التي سترسؿ لمتجميد تتضمف بشكؿ أساسي5 العنكاف كالمؤلؼ كرقـ التسمسؿ ػ 
ضافة تاريخ اإلرساؿ  كرقـ البارككد مع التحقؽ منيا ك مطابقتيا مع النباتي سترسؿ لمتجميد كا 

ذا كانت المكتبة محسكبة فيتـ استخراج القائمة مف قاعدة البيانات  كمطابقتيا لمتجميد،كالسـ المجمد كا 
ضافة تاريخ اإلرساؿ لمتجميد كاسـ المجمد كمف التجميد ) ( في Bindمع الكتب المنكم تجميدىا كا 

 قاعدة البيانات .

ػ االتصاؿ بالمجمد الذم تتعامؿ مع المكتبة كتسميمو الكتب بعد تكقيعو باإلسالـ عمى القائمة 
         1 الخاصة بيا .

النسخة األصمية لممجمد كالنسخة الثانية تحفظ في ممؼ تصكير القائمة نسخة كاحدة كتسمـ  .2
 خاص يحمؿ عنكاف "التجميد المرسؿ" .

 عند استالـ الكتب مف المجمد يتـ القياـ بما  يمي 5 .2
 سحب القائمة الخاصة بالكتب المستممة مع القائمة . -أ 

 تفحص صفحات الكتاب كتسمسميا كىك أمشيا كالتأكد مف عدـ نقصاف أم منيا ككذلؾ عدـ -ب 
 .نقصاف أم مف المعمكمات الكاردة في كؿ صفحة 

 تفحص متانة التجميد لكؿ كتاب كالتأكد مف التزاـ المجمد بالمكاصفات المتفؽ عمييا معيا. -ج 

 .التأكد مف مطابقة عنكاف الكتاب مع ما ىك مكتكب عمى كعبو  -د 

جة الخمؿ مف في حالة كجكد أم خمؿ في عممية التجميد ال يتـ التكقيع الفاتكرة حتى يتـ معال -ق 
 قبؿ المجمد كفؽ االتفاقية المبرمة معو .

تدقيؽ الفاتكرة مع تثبيت تاريخ استالـ الكتب عمييا كتكقيعيا مف قبؿ المسؤكليف المعنييف ثـ  -ك 
 تصكير نسخة منيا .

                                                             
    kemenanline.com   2051ػ  09ػ  03ػ  2016  1
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نرسؿ مف القائمة كالنسخة األصمية مف الفاتكرة بحد تكقيعيا مف المسؤكؿ إلى الدائرة المالية  -ز 
 . لتسديد القيمة

تحفظ النسخة الثانية مف القائمة كالفاتكرة في ممؼ "التجميد المستمـ" في المكتبة إذا كانت  -ح 
المكتبة محكسبة فيتـ تسجيؿ رقـ الفاتكرة كتاريخ االستالـ مف المجمد كتاريخ الفاتكرة كسعر 

1.التجميد في قاعدة البيانات
 

I-4-4-3- 5واالستبعاد التعشيب 

  2.االستبعاد5 ىك التخمص مف األكعية كتسجيالتيا في الفيارس المكتبة  -

 التعشيب5 ىك عممية مراجعة المجمكعات المتكافرة . -

 ادة عممية التعشيب كاالستبعاد لألسباب التالية .إع -

 لتجديد المكاد المكتبية كخاصة التالفة منيا بسبب كثرة االستخداـ .  -

 يرت ليا طبعات جديدة .لتجديد المكاد القديمة كالى ظ  -

 لتكفير مساحة أكبر عمى الرفكؼ .  -

لمتركيز عمى النكعية كليس عمى كمية كلذلؾ يتـ استبعادىا ال ييـ مجتمع المستفيديف كالنسخ   -
 المثمرة .

ضافة الجديد مف المكاد .  -  الرغبة في مكاكبة التطكر العممي كا 

2لتكفير كثير مف الجيكد المطمكبة لتنظيـ كما تنو المقتنيات .  -
 

 

 

 

                                                             
 المرجع نفسو  .  1

سياسة تنمية المجمكعات في مكتبات المعاىد العممية بجامعة منتكرم دراسة تقييمية ، رسالة دكتكراه في  .محمد، صالح النابتي   2
 . 121 . ص. 2006التخصص عمـ المكتبات . قسنطينة5 جامعة منتكرم .  

 



37 
 

نتيجة لمرقابة، سكاء الداخمية أك الخارجية، قد تظير مكاد مكتبية غير مناسبة لسبب أك آلخر،   -
 1. كفي ىذه الحالة بفضؿ استبعادىا

 إجراءات التعشيب واالستبعاد:

بشكؿ كاضح إذا كاف االستبعاد يعني يختـ الكتاب أك المادة المستبعدة بكممة مسحكب  -0
سحبيا مف الرفكؼ لغايات الترميـ أك لحفظيا في مخازف خاصة كبطريقة معينة لتسترجع فقط 

 طمبيا .أما إذا كاف االستبعاد نيائيا مف المكتبة فتنتـ بكممة مستبعد.

 .تسحب مف الكتاب بطاقات اإلعادة كأم بطاقات أخرل إذا كانت المكتبة غير محسكبة  -4

 .تسحب مف الفيرس العاـ لممكتبة جميع البطاقات الخاصة بالكتاب المستبعد أك المعتدب   -2

 التخمص  مف الكتاب إما بإىدائو أك تبادلو أك إتالفو كفقا لحالتو المادية كالمكضعية . -2

كسبب التعشيب أك   discordesأك  withsrawnإذا كانت المكتبة محسكبة يتـ إدخاؿ  -9
 االستبعاد كتاريخ التعشيب أك االستبعاد في القكؿ الخاصة بذلؾ في قاعدة البيانات . 

إذا كانت المكتبة تشترؾ في فيرس مكحد فيجب عمييا أف تقـك بإشعار الجيات ذات  -6
 .العالقة بالفيرس المكحد 

 التخمص مف الكتاب بإىدائو أك تبادلو أك إتالفو كفقا لحالتو . -7

I-4-4-4-  :الجرد 

الجرد عبارة عف عممية أك طريقة يتـ مف خالليا التأكد مف أف مقتنيات أك مجمكعات المكتبية 
ممثمة تماما أك فعميا في الفيرس العاـ أك أف الفيرس العاـ لممكتبة يمثؿ حقيقة مقتنياتيا كىذه 

 2العممية يجب أف تككف منظمة كمستمرة كذلؾ لعدة أسباب5

 المكتبية تعد تككف فقدت أك سرقت كالزالت بطاقاتيا مكجكدة في الفيرس.بعض المكاد  -

 بعض البطاقات لـ يتسحب مف الفيرس عندما تـ االستبعاد بعض المكاد لسبب أك الحؽ. -

 
                                                             

1  www.ifla.org. 11 :05 _ 17-03_2016  
 

2 reicher,Daniel.Biblioteque .rapport  etable à l’intention du gouvernement de 
l’Algérie.Paris :Unesco,[S.,D.] ,P03. 

http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/
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 :طريقة الجرد

كنتطمب عممية الجرد أخذ الفيرس المصنؼ كالذىاب بو إلى الفرفكر لعقد مقارنة بيف 
الكتب التي تمثميا كالتأكد مف أنيا متكافرة فعال عمى الرفكؼ كيجب االنتباه البطاقات كالكتاب أك 

ىنا أف بعض المكاد قد تككف الزلت معارة لممستفيديف أك أرسمت لمصيانة،أما في حالة عدـ تكافر 
الكتاب عمى الرفكؼ كككف غيره معار كلـ يرسؿ لمصيانة فيعتبر في ىذه الحالة مفقكدا كىنا تككف 

 أماـ خياريف 5المكتبة 

 يشطب الكتاب كتسحب بطاقتو مف الفيرس . -0

 يتـ طمب شراء نسختو بديمة عنو لتضاؼ إلى مجمكعة المكتبة .  -4

كيمكف أف تتـ عممية الجرد سنكيا أك مرة كؿ سنتيف أك ثالث سنكات أك مرة كؿ خمس سنكات 
ية سنكيا في في ذلؾ حسب حجـ المجمكعة كعدة العامميف في المكتبة كيفضؿ أف تتـ العمم

المكتبتيف صغيرة الحجـ، كما يفضؿ أف تتـ العممية في كقت مناسب كالعطمة الصيفية بالنسبة 
لممكتبات المدرسية كالجامعات كمكتبات الكميات كقد تتـ العممية بشكؿ مستمر مف خالؿ مراجعية 

لعمـك مجمكعة مف المقتنيات بعد أخرل كأف يتـ جرد المقتنيات في مكضكع البيانات ثـ ا
 1االجتماعية ثـ المغات كىكذا كيمكف استخداـ أسمكب العينة في الجرد .

 مشكالت الجرد:

 ىناؾ عدة مشكالت تعترض عممية عممية الجرد في المكتبات منيا .  -

 إف ىذه العممية مكمفة ماديا .  -

 تحتاج إلى جيكد بشرية كبيرة .  -

 تحتاج إلى فترة زمنية طكيمة .  -

عممية مزعجة كغير مفصمة لدل المستفيديف كخاصة عند مطالبتيـ بإعادة جميع المكاد   -
 المكتبية التي لدييـ أك منيـ مف الدخكؿ إلى الرفكؼ .

إف عممية الجرد ال تؤدم إلى نتيجة كخاصة في حالة الكتب المفقكدة فيك لف يعيدىا إلى   -
 المكتبة إطالقا .

                                                             
 damasquin .edu.sy  2016 03ـ  ـ ـ  18    31 :16                   
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 1 هاعمميات بناء المجموعات وتنميت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .33 . ص.انمرجع وفسه، صانح إسماعيم ، اإلدارة انفىيت في انمكتباث ومراكس انمعهوماث  ،حسه  1

 انتعرف عهى مجمــع انمستفيديه

سياست بىاء وتطوير 

 انمجموعاث

انتقييـم انمستمــــر 

 نهمجموعاث

عمهيــــــــــــــــت 

 االختيــــــــــار

انصياوت وانجرد 

 وانتعشيب

عمهيــاث 

 انتسويــــــــــد
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 تسمسالت إجراءات االقتناء 
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 .89 .صالمرجع نفسو، عمياف ، يسرل أبك عجمية ، تنمية مجمكعات المكتبة ، التزكيد ،  ، مصطفىربحي  1

 االختيار 

تسجيؿ ناتج 
 لالختيار

 التحقؽ البيميكغرافي

إخطار الكتب تحت 
 األعداد 

سجؿ الرصيد 
 الدائـ

إخطار الكتب تحت 
 األعداد 

تحكيؿ الكتب 
 الفيرسية

إخطار الكتب تحت 
 األعداد 

إخطار الكتب تحت 
 األعداد 

إخطار طالب 
 الكتاب

إخطار الكتب تحت 
 األعداد 

 ختـ الكتب المكاصمة

تحكيؿ المستندات 
 لمحسابات

مراجعة 
مستندات 
 الصرؼ

سجؿ الكتب 
 الكاصمة

 إخطار المكرد ىؿ الكثائؽ كاممة

 إخطار المكرد ىؿ الكتب مطابقة

إبالغ طالب 
 الكتاب

ىؿ الكتاب 
 مكجكد

التحقؽ مف 
 السعر

السعر ىؿ 
 معركؼ

سجؿ الكتب  ىؿ الميزانية تسمح
 المرغكبة

 مراجعة الكتب الكاصمة
 

سجؿ الكتب  إعداد أمر الطمب
 نمقي الكتب المطمكبة

ىؿ الكتاب  إرساؿ أمر الطمب
 متكافر
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    خالصة :

كفي خالصة الفصؿ نستنتج اف المكتبة تتبع طرؽ كأساليب لتنمية مقتنياتيا كفؽ سياسة 
مبرمجة تحتكم عدة عمميات متسمسمة بداية مف االختيار الى غاية عممية صيانة كتنظيـ 

حتى تستجيب لمتغيرات المجمكعات كفي نفس الكقت يجب تحديث ىذه السياسة بصفة مستمرة 
 العصر مف جية كال تترؾ مجاال لالجتياد الشخصي مف جية أخرل .
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 ـهيد:تم

تعتبر المكتبة منارة العالـ كالمعرفة كلبنية أساسية في التككيف الييكمي كاإلدارم لمكمية حيث 
كالتقنية عمى اختالؼ أنكاعيا كأكعيتيا لمستعممييا مف أجؿ تتكفؿ يتكفر مصادر المعمكمات العممية 

تكفير المادة العممية كتطكير البحث العممي في جميع التخصصات المدرجة في الكمية فبالنسبة 
لمقتنيات المكتبة الجامعية فيي كاسعة كمتعددة شكال كمكضكعا كذلؾ بسبب تنكع برامج الجامعة 

الجامعة الكتب بأشكاليا المختمفة الدكريات العامة كخصائص مجتمعا كعادة تضـ مكتبة 
الطمبة في  كالمتخصصة، الدراسات كالبحكث كالرسائؿ الجامعية كالمصادر عاقة التي تساعد
عداد دراستاىـ كالقياـ بإعماليـ األكاديمية المختمفة.  الدراسة كالتحضير ككتابة البحكث كا 
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 II- 1   تعريف المكتبات الجامعية 

عرفت المكتبة الجامعية عند الكثير مف التخصص في مجاؿ المكتبات بتعاريؼ مختمفة كؿ 
 حسب الزاكية التي يراىا منيا، كفي مجمميا تصب في كاد كاحد .

حيث عرفيا سعيد أحمد حسف بأنيا ذلؾ النكع مف المكتبات كالذم يخدـ مجتمعا معينا، 
كالطمبة كاإلدارات المختمفة في الجامعة أك الكمية أك المعيد حيث تكفر ليـ  كىك مجتمع األستاذة

 1.الكتب الدراسية كغيرىا مف أجؿ خدمو أىداؼ كأغراض ىذه الجامعة ،كفي تعريؼ آخر لو

"ىي عبارة عف مجمكعة مف الكتب كالمخطكطات كالكثائؽ كالسجالت كالدكريات كغيرىا مف المكاد 
  2.لخدمة طكائؼ معينةمنظمة تنظيما مناسبا 

كما عرفت المكسكعة العربية لمصطمحيا عمـك المكتبات كالمعمكمات كالحسابات المكتبة 
الجامعية بأنيا "مكتبة أك نظاـ مف المكتبات تنشئو كتدعمو كتديره جامعة لمقابمة االحتجاجات 

 دمات .المعمكماتية لمطمبة كىيئة التدريس كما تساند برامج التدريس كاألبحاث كالخ

ػ إحدل المؤسسات التعميـ العالي التي تقدـ خدماتيا إلى مجتمع األساتذة كالطالب كاإلدارات 
  .المختمفة في الجامعات

كيمكؿ  كيدارػ كيمكف لمباحث تعريؼ المكتبة الجامعية بأنيا مرفؽ معمكمات ينشأ داخؿ الجامعة 
تاحة أكعية المعمكمات كتنظيميا كت جييزىا لتقديـ خدمات المعمكمات المختمفة مف قبميا بفنية جمع كا 

   3.لمجتمع المستفيديف مف المجتمع الجامعي

 

ارتبطت نشأة الجامعات تاريخيا بالمكتبة، فأينما كجدت جامعة لـ يكف ىناؾ ثمة مفرد مف 
 أف تمحؽ مكتبة بيا، فالمكتبة تعد أحد لكاـز الجامعة كجزءا فاعال ليا.

                                                             
 .473.، ص2004دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،  التقنيات الحديثة كأثرىا في المكتبات.القاىرة5.نجالء،عبد الفتاح طو عشرم  1

 .166.ص، 2002المكتبات النكعية5ماىيتيا ،إدارتيا، خدماتيا ،القاىرة5 دار الثقافة العممية ، .غادة،عبد المنعـ مكسى  2
 .71 .ص 2015دار انوفاء نهطباعت وانىشر ، :تطوير عهم انمكتباث في انقديم إنى انحديث، انقاهرة. ابر مرسيجمحمد  ،وجالء  3
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ذا كاف مف المتصكر كجكد مك تبة بدكف جامعة، فال يتصكر البتة أف تككف ىناؾ جامعة كا 
ليس بيا مكتبة تساند كشيـ في العممية التعميمية التي تقـك بيا الجامعة ،فالذم يربط الجامعة 
بالمكتبة ىك اليدؼ المشترؾ الذم يسعى كؿ منيما إلى تحقيقو، كالذم يتمثؿ أساسا في التعميـ 

شاعة المعرفة .  كا 

عبارة عف مجمكعة مف الكتب كالمخطكطات كالكثائؽ كالسجالت «  ض أنياكما عرفيا البع
كالدكريات كغيرىا مف المكاد،منظمة تنظيميا مناسبا لخدمة طكائؼ معينة، كىي طكائؼ الطالب 

كفي  » كاألساتذة الجامعييف التي يجب أف تتمثؿ فييا المكاد التي تدرسيا الجامعة تمثيال متكازنا
المكتبة الجامعية ذلؾ النكع مف المكتبات التي يخدـ مجتمعا معينا، كىك مجتمع تعريؼ أخر تعد 

األستاذة كالطمبة كاإلدارات المختمفة في الجامعة أك الكمية، أك المعاىد حيث تكفر ليـ الكتب 
 الدراسية كغيرىا مف أجؿ خدمة أىداؼ كأغراض ىذه الجامعة .

نيا تتفؽ في مجمميا عمى أف المكتبة الجامعية كقد تعددت تعريفات المكتبة الجامعية إال أ
ليست مجرد مستكدع يضمف مقتنيات مكتبية يقـك عمييا كينظميا مجمكعة مف األفراد كأنيا أعـ 

 6كأشمؿ مف ذلؾ فيي رسالة ميمتيا خدمة التعميـ الجامعي كالبحث العممي.

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .ص، 2011مصادر المعمكمات االلكتركنية في المكتبات الجامعية. الرياض5 مركز الدراسات كالبحكث،  تكفيؽ أحمد مممح. عصاـ،
133 . 
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II  أهمية المكتبة الجامعيةػ  2ػ: 

أىمية المكتبة إلى عظـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا باعتبارىا الجياز المسؤكؿ في  ترجع 
ذا كانت الجامعة  الجامعة عف تكفير مختمؼ أكعية المعمكمات الالزمة إلنجاح رسالة الجامعة، كا 
تضـ أجيزة كثيرة تعمؿ عمى خدمة أغراضيا فميس ىناؾ جياز أكثر ارتباطا بالبرامج األكاديمية 

بحثية كالجامعة مثؿ المكتبة كليس ىناؾ جياز يخدميا بصكرة مباشرة كما ىك الحاؿ بالنسبة كال
لممكتبة، كانطالقا مف ىذه األىمية لمكتبة الجامعة يرل البعض أنيا بمثابة القمب النابض كذلؾ لما 

اسقة تقـك بو مف دكر ريادم كميـ في نجاح العممية التعميمية كبقدر ما يعمؿ القمب بصكرة متن
كمنتظمة يعمؿ تبعا لذلؾ الجسـ كأم اختالؿ في كظائؼ القمب ينعكس بالضركرة عمى سائر 
أعضاء الجسـ، فالمكتبة ىي المرآة العاكسة ألىداؼ الجامعة كعمييا يتكقؼ نجاح أك فشؿ مجمؿ 

 العممية التعميمية .

في الدكؿ المتقدمة كنظرا ألىمية الدكر العممي األكاديمي فقد حظيت ىذه المكتبات كالسيما  
باىتماـ كبير كدعـ مادم كمعنكم يكافئ الدكر الكبير التي تقـك بو في خدمة التعميـ كالبحث 

 العممي كخدمة المجتمع، كىناؾ أىمية أخرل تتمثؿ فيما يمي5

 .تشجيع البحث العممي كدعمو بيف الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس  -

 كغيرىا(.تشجيع النشر العممي )بحكث كدراسات ككتب  -

 المساىمة في البناء الفكرم لممجتمع . -

تاحتو لالستعماؿ . -  حماية التراث كالفكر اإلنساني كالحفاظ عميو كا 

عداد ككادر بشرية متخصصة . -  تعميـ كا 

تكفير مجمكعة حديثة كمتكازنة كشاممة كقكية مف مصادر المعمكمات التي ترتبط ارتباطا كثيقا   -
 كاديمية كالبحكث العممية الجارية في الجامعة .بالمناىج الدراسية كالبرامج األ

تقديـ الخدمة المكتبية كالمعمكماتية المختمفة لمجتمع المستفيديف مثؿ اإلعارة كالدكريات  -
    2كالمراجع...  إلخ.

 

                                                             

 .100 .، ص1993المكتبات كالمعمكمات5 بالمدارس ك الكيات، القاىرة 5 دار المصرية المبنانية .  .ليجرسي سعدامحمد، 
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II أهداف المكتبة الجامعيةـ  3ـ: 

 .تكفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات العممية المختمفة  -

 النظـ المكتبية بما يتفؽ مع التطكرات الحديثة في مجاؿ خدمات المكتبات كالمعمكمات.تطكير  -

كذلؾ مف خالؿ ما   تقديـ الخدمات المعمكماتية كالمكتبية لتيسير سبؿ البحث كاالسترجاع  -
 تصدره مف مطبكعات فيارس ببميكغرافية أدلة ككشافات .

جامعات كالمؤسسات العممية بالداخؿ تبادؿ مطبكعات الجامعة كمطبكعات العمادة مع ال  -
 كالخارج.

إعداد برامج تعريفية لمطالب كالطالبات كأعضاء ىيئة التدريس بالخدمات التي تقدميا ككيفية   -
 استخداـ مصادر المعمكمات المتكفرة .

يصاؿ الطمب في أسرع كقت   - تقديـ خدمات لممستفيديف عف طريؽ الرد عمى االستفسارات كا 
 ممكف.

 مناخ المناسب داخؿ المكتبة لمدراسة كالبحث.تييئة ال  -

النيكض بالحركة العممية كالبحث العممي إلى أرفع مستكل كبمعدؿ تقدـ مثرابد لكؿ الراغبيف   -
 مف دكم الكفاءة ضمف متطمبات خطة التنمية.

تمبية حاجات األمة بتزكيدىا بالمختصيف في جميع المياديف كاإلسياـ في التنمية االجتماعية  -
 1قتصادية .كاال

تقديـ الخدمات المعمكماتية كالمكتبية لتسيير سبؿ البحث كاالسترجاع كذلؾ مف خالؿ ما تصدره  -
 مف مطبكعات، فيارس،بيميكغرافيات أدلة لكشافات .

إعداد برامج تعريفية لمطالب كالطالبات كأعضاء ىيئة التدريس بالخدمات التي تقدميا ككيفية   -
 استخداـ مصادر المعمكمات المتكفرة .

 تييئة المناخ المناسب داخؿ المكتبية لمدراسة كالبحث .  -

يصاؿ الطمب في أسرع كقت   - تقديـ خدمات لممستفيديف عف طريؽ الرد عمى استفساراتيـ كا 
 ممكف.

تبادؿ مطبكعات الجامعة كمطبكعات العمادة مع الجامعات كالمؤسسات العممية بالداخؿ   -
 كالخارج.

 

                                                             

  88  .ص، 2013انرمال نهىشر وانتوزيع ، : وواع انمكتباث انحديثت ،عمان. اتوفيق انعريضي ،جمال



48 
 

II وظائف المكتبة الجامعيةـ  4 ـ: 

ذاتيا كبالتالي فإف أىدافيا ىي تستمد المكتبة الجامعية كجكدىا كأىدافيا مف الجامعة 
أىداؼ الجامعة، كرسالة المكتبة كىي جزء ال يتجزأ مف رسالة الجامعة التي تتركز في التعميـ 
كالبحث كخدمة المجتمع أم اإلضافة لممعرفة عف طريؽ البحث كتعميـ مكضكعات معينة كأنظمة 

 كشخص أك كمكاطف . فكرية أك اإلعداد لميف معينة كأخيرا تمكيف الطالب مف أف ينمك

كينبغي عمى أف تعكس ىذه األىداؼ ػ فالمكتبة في الجامعة بمثابة قمب ليا فيي تقدـ 
خدماتيا لطالب المرحمة الجامعية األكلى كالطالب الدراسات العميا كالبحكث كألعضاء ىيئة 

 التدريس ثـ ىي تخدـ المجتمع أيضا بتقديـ خدماتيا لكؿ مف يستطيع اإلفادة منيا .

ا كقد كرد في تقرير إحدل الحمقات الدراسية أف مستكل التقدـ في بمد ما يرتكز بالدرجة ىذ
األكلى عمى مستكل التعميـ العالي بو ، كما أف مستكل التعميـ العالي يقـك أساسا عمى أداء 

 1الجامعات لدكرىا كمستكل الجامعات يعتمد إلى حد كبير عمى مستكل مكتباتيا .

ائؼ المكتبة الجامعية كقدرتيا عمى االستجابة الحتياجات الجامعة في ىذا كيمكف تمخيص كظ
 النقاط التالية 5

بناء كتنمية المجمكعات أم تكفير مصادر المعمكمات الالزمة بقياـ الجامعة بمياميا في  (0
  .التعميـ كالبحث، كذلؾ عف طريؽ االختيار كالتزكيد كالتسجيؿ كغيرىا

ذلؾ مف تصنيؼ كتكشيؼ كاستخالص كغيرىا مف  ننظـ تمؾ المجمكعات بما يتضمنو  (4
 العمميات التي تكفؿ ضبط المجمكعات كتحميميا كحفظيا كصيانتيا .

تقديـ الخدمات المكتبية كما يتضمنو ذلؾ مف اإلرشاد المكتبي الميني كمعاكنة ركاد المكتبة  (2
اد كغير عمى اإلفادة مف المجمكعات كيشمؿ ذلؾ عمميات اإلعارة كالتصكير كخدمات اإلرش

 ذلؾ.

                                                             

السعيد، مبركؾ خطاب.الدكر الثقافي لممكتبات الجامعية بيف تكنكلكجيا االتصاالت كثكرة المعمكمات.عماف5 الكراؽ لمنشر كالتكزيع، 
 .220  .، ص2014
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التعاكف كالتنسيؽ كذلؾ لإلفادة مف مصادر المعمكمات داخؿ الكطف كخارجو كالمشاركة كاإلسياـ 
 1 .في نجاح شبكة المعمكمات الكطنية

  5الكظائؼ التي تقـك بيا الجامعة ذات شقيف

 كظيفة إدارية كتتمثؿ في5الشق األول: 

كضع المكائح كالقكانيف التي مف شأنيا تخطيط نمك المكتبة كرسـ سياستيا كالمشاركة في  -
 العمؿ عمى تيسير العالـ بالمكتبة كمتابعة تنفيذه .

 العمؿ مع إدارة الجامعة إلعداد ميزانية المكتبة كالمشاركة في تكزيع بنكدىا .  -

 اختيار العامميف بالمكتبة كتدريبيـ كاإلشراؼ عمييـ كمتابعة أعماليـ كتقييميا .  -

 الشق الثاني: وظيفة فنية وتتمثل في: 

بناء المجمكعات كالمصادر كتنميتيا بما يضمف تكفير المقتنيات األساسية الالزمة لقياـ   -
 الجامعة بتنفيذ برامجيا الدراسية كالبحثية .

 تنظيـ تمؾ المجمكعات باستخداـ التقنيات المناسبة .  -

 كفير سبؿ اإلفادة مف مصادر المعمكمات .تقديـ الخدمة المكتبية لمدراسييف كالباحثيف كت  -

استرجاع المعمكمات كالخدمات المكتبية كما يتضمنو ذلؾ مف اإلرشاد المكتبي الميني   -
كمعاكنة ركاد المكتبية عمى اإلفادة مف تمؾ المجمكعات المكجكدة،كيشمؿ ذلؾ عمميات اإلعارة 

 المخصصة . كالتصكير كخدمات المراجع،فضال عف خدمات استرجاع المعمكمات

2التعاكف كالتنسيؽ كذلؾ لإلفادة مف مصادر المعمكمات.  -
 

 

 

                                                             
 .195 .ص المرجع نفسو،نجالء،محمد جابر مرسي . تطكر عمـ المكتبات مف القديـ إلى الحديث.   1

 .144  .ص نفسو، لمرجع، اعصاـ، تكفيؽ أحمد ممحـ. مصادر كالمعمكمات اإللكتركنية في المكتبات الجامعية  2
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 أما دكر المكتبة الجامعية يتمثؿ في أنيا5 

ػ تحقؽ المكتبة كظائؼ عديدة أذاف مركزىا الجامعة كركادىا طالب الحـر الجامعي لتحتؿ مكقع 
  .كتمكؿ مف قبؿ الجامعةتيا كتنشأ القمب بالجامعة كنستمد كجكدىا كأىدافيا مف الجامعة ذا

ػ تؤدم المكتبة الجامعية كظيفتيا عمى أكمؿ كجو كجب أف تنظـ بطريقة عممية يمكف الكصكؿ إلى 
 1حكامؿ المعمكمات باسط الطرؽ كبأقصر كقت.

 الكظيفة التعميمة المكتبة الجامعية5

ينطمؽ مف إف إدارة المكتبة الجامعية ييدؼ تأدية خدمتيا عمى مستكل التدريس كالبحث 
نما ىي  فمسفة تعميمية متطكرة قكاميا أف التعمـ يتـ بكسائؿ متعددة ال تعتمد عمى محاضرة كحدىا كا 
المكتبة كحمقات الدراسة كالتجارب المحمية كالرحالت الميدانية كالمكتبة التي يرتادىا ليتعمـ بنفسو 

 تمفة .كبمعاكنة األمناء ، ككيفية الكصكؿ إلى المعمكمات مف مصادرىا المخ

 الطرؽ المتبعة كخطط الدراسة الخاصة بتعميـ استخداـ المكتبة في بعض الجامعات األجنبية . 

ىناؾ دراسات متعددة أجريت في كؿ مف الكاليات المتحدة كبريطانيا لمتعرؼ عمى نشاط الجامعات 
 األمريكية .

تعميـ التي كضعتيا تكصيات جمعية المكتبية البريطانية بشأف تعمـ استخداـ المكتبة كخطة ال
 لمطالب الجامعييف كىي عمى المستكيات الثالث التالية 5

مقدمة عف المكتبة عند بداية دخكؿ الطالب الجامعة كتستعمؿ المقدمة محاضرة يكزع معيا  -
 دليؿ مطبكع لتعميـ كتكضيح النقاط التي أشارت إلييا المحاضرة .

عادة في السنة األكلى كالثانية أك الثالثة(، فيجب  يككف عند يبدأ الطالب دراستو المتخصصة ) -
أف يعطي الطالب مقدمة في الببميكغرافيا األساسية كتتضمف المقدمة األساليب الفنية كاألدكات 
المرجعية التي تعاطي مختمؼ المكضكعات كالدراسات باإلضافة إلى المراجع التي تتصؿ 

 بمكضكع دراساتو األساسية .
                                                             

  Ibrahim Ahmed Taleb.la colonisation a la révolution culturelle .Alger : [S.,ED.],1973 .p35 
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ي،لطالب بحث منيجا مكسعا في الببميكغرافيا المكضكعية ىذا كيقـك أمناء كأخيرا يجب أف يعط
كرد عممية تدريس د فالمكتبات الجامعيف بيذه الدراسات كالمحاضرات لمطالب كتعتبر جامعة يرا

 1تستخدـ المكتبة كاإلنتاج الفكرم المكضكعي مسؤكلية أعضاء المكتبة .

II -4-1-  ة:بالمكتبة الجامعيالعاممين إدارة واختيار 

تعتمد خدمات المكتبات الجامعية عمى مستكل كنكعية الذيف يقكمكف بتمؾ الخدمات مقدرتو 
 عمى جذب كاختيار األفراد المؤىميف الصالحيف لمخدمة المكتبة.

 كالخطكة األكلى في عممية االختيار ىي تحديد مسؤكليات ككاجبات الكظيفة كمكاصفات الشخص .

باختيار كالمؤىالت المطمكبة كالمرتب  الكظيفةإعداد مسكدة إعالف تحدد مسؤكليات  كالخطكة الثانية
 كاإلعالف عف الجية التي يتقدـ إلييا المرشح في الجامعة .

كأخيرا أف يعرؼ المسؤكلكف في مقابمة رأم المرشح نفسو كمصادر الثقة في ذاتو ككثيرا ما 
 لذم كاجو الماضي .يبدأ المرشح في استعادة خطة العاتر كالظالـ ا

تحتاج المكتبات مثؿ غيرىا مف المؤسسات الى التنظيـ الجيد،كاإلدارة الناجحة لكي تؤدم ك 
كظائفيا ،كتقدـ خدماتيا،كتمبي احتياجات المستفيديف منيا ،كتحتاج المكتبات الى مكارد بشرية 

األفضؿ،كبذلؾ فاف اإلدارة كاعية فاعمة قادرة عمى القياـ بجميع عناصر العممية اإلدارية عمى الكجو 
في المكتبات ،تؤدم كظيفة ميمة ال غنى عنيا كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ كحصر كاجبات كالتي تتمثؿ 

 1فيما يمي5

 كضع األىداؼ كالسياسات العامة الرئيسية لممكتبة . -
 11التخطيط العاـ لبرامج المكتبة كأنشطتيا كمتطمباتيا األساسية . -
 خالؿ تحديد الدكائر كاألقساـ كالشعب ككاجباتيا .التنظيـ الداخمي لممكتبة مف  -
 اإلشراؼ عمى حسف سير العمؿ في جميع األقساـ كبيف العامميف كافة . -

                                                             
 .  58. المرجع نفسه، ص  
 

  67. السعيد، مبركؾ ابراىيـ.إدارة المكتبات الجامعية في ضكء اتجاىات اإلدارة المعاصرة. المرجع نفسو، ص
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 تحديد أنكاع السجالت كنماذج المطبكعات . -
 مراقبة النظاـ كالنظافة كصيانة األثاث كالمبنى. -
مستفيديف كاالتصاؿ إقامة عالقات جيدة عالقات جيدة مع المكتبات األخرل كمع مجتمع ال -

 معيـ .
يجاد الحمكؿ ليا . -  دراسة المشكالت اإلدارية التي قد تظير أثناء العمؿ كا 
 إعداد الميزانية كتكزيعيا كاإلشراؼ عمييا كمراقبتيا . -
عداد التقارير كرفعتيا إلى الجيات المسئكلة. -  ترؤس المجاف المختمفة كا 

 واهم مميزاتها :

 باختالؼ نكع المكتبة كاإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة لدييا .أكال5 تختمؼ طبيعة اإلرادة 

ثانيا 5إدارة المكتبات تعمؿ في إطار اجتماعي ،فيي تؤثر في مجتمع المستفيديف كتتأثر بحاجاتو، 
كال يمكنيا اف تعيش بمعزؿ عف المجتمع الداخمي ،المككف مف العامميف أك المجتمع الخارجي 

 المستفيديف.المككف مف 

فيناؾ  ثالثا5العمؿ اإلدارم في المكتبات متدرج ،كىك عبارة عف مجمكعة مف المستكيات الكظيفية ،
 مدير المكتبة ، كرئيس القسـ ،كرئيس الشعبة .

رابعا5إدارة المكتبات مثؿ غيرىا مف اإلدارات تعمؿ في ايطار البيركقراطية بمعنى االلتزاـ بالطابع 
قكانيف كاألنظمة اإلدارية المكتكبة كتسمسؿ إجراءات العمؿ كفؽ المستكيات الرسمي كالمكائح كال

 الكظيفية .

 خامسا5إيجاد نكع مف التكازف بيف مظاىر اإلدارة الرسمية كغير الرسمية . 

مكانات المؤسسة األـ التي تتبعيا  سادسا5تعمؿ اإلدارة ضمف اإلطار العاـ لفمسفة كسياسات كا 
 فؽ متطمبات ىذه الفمسفة كالسياسات كالظركؼ.المكتبة،كتكؼ اإلدارة ك 

 1كمف بيف كظائفيا اإلدارية مايمي5

                                                             

 68. صالمرجع نفسه، 
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 التخطيط بالمكتبات الجامعية :

يعد التخطيط بالمكتبات الكظيفة اإلدارية األساسية التي تسبؽ أم عممية إدارية ميما بمغت 
كالتصرفات الالزمة  أىميتيا حيث انو يرتكز عمى بمكرة كتحديد أىداؼ المكتبة ،كتحديد اإلعماؿ

كتعتبر األىداؼ بمثابة الدليؿ كالمرشد لإلدارة في تكجيو كاستخداـ الككادر المتاحة بكفاءة كفاعمية 
.كتقكد األىداؼ الى تصميـ االستراتيجيات كالخطط كالسياسات كالبرامج الالزمة لتحقيؽ تمؾ 

ايير أساسية لتقييـ األداء األىداؼ كمدل مالئمتيا لممكقؼ ،كما اف األىداؼ تككف بمثابة مع
كالحكـ عمى كفاءة العممية التخطيطية كيجب اف يشترؾ جميع الرؤساء في مختمؼ المستكيات 
اإلدارية في صياغة األىداؼ العامة لممكتبة ،كبعد تحديد األىداؼ العامة طكيمة األجؿ كالتي 

ستكل اإلدارات اك األقساـ تكضح رؤية المكتبة كرسالتيا ،يتـ تحديد األىداؼ قصيرة األجؿ عمى م
 ،كتتميز األىداؼ القصيرة األجؿ بأنيا أكثر تحديدا .

كالتخطيط يؤثر في جميع المياـ كالعمميات التتـ في المكتبات ،كما اف أساليب التخطيط كثيرة 
 كمتنكعة ،كتنبثؽ مف الخبرة بالبرامج كالميزانيات كالرقابة كتحديد خطكط خدمات كأنشطة المكتبة .

 ظيم في المكتبات الجامعية:التن

يعتبر التنظيـ اإلدارم أكثر كظائؼ اإلدارة تطبيقا في المكتبات ،حيث يعمؿ عمى تجميع  
تساعد عمى انجاز األعماؿ كبالتالي تحقيؽ األىداؼ  المسئكليات كالكظائؼ ،في كحدات معركفة ،

تنسيؽ كتطكير المستكيات كاعتماد خطكط كاالستشارات الفنية ،كقنكات السمطة كابتكار أدكات لم
 1.التنظيمية عندما تنمك المكتبات 

كيجب اف يراعي التنظيـ في المكتبات عدة أمكر ىامة ،تجعؿ منو تنظيما جيدا كلمتنظيـ 
 الجيد بالمكتبة عدة خصائص نجمميا فينا يمي5

ات التكزيع الجيد لألعماؿ 5حيث يؤدم تكزيع األعماؿ تكزيعا جيدا الى التنسيؽ بيف الكحد -
اإلدارية لممكتبة ،منعا لمتكرار كاالزدكاجية كتصارع األدكار ،حيث يعد حسف التنسيؽ بيف أعماؿ 

 المكتبة دليال عمى جكدة التنظيـ كفاعميتو . 
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االتصاؿ الفعاؿ 5يجب اف يتضمف التنظيـ في المكتبة شبكة اتصاالت كاضحة كفعالة تكفؿ  -
المستكيات العميا فيو كبالعكس ،كذلؾ بسرعة فائقة تدفؽ المعمكمات مف ادني مراتب التنظيـ الى 

 كبدكف عكائؽ .
اإلفادة مف التخصص حيث يساعد التنظيـ اإلدارم الجيد لممكتبة في تطبيؽ مبدأ  -

التخصص في العمؿ باف يختص كؿ فرد بعمؿ ما يتعمؽ في معرفة تفاصيمو كاستيعابو بدرجة 
 كمؿ كجو ،مما يساعد في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.كتممكو الميارة األزمة لمقياـ بو عمى أ كبيرة،
تحقيؽ التعاكف بيف العامميف 5يكفر التنظيـ الجيد عمى تحمؿ الفرد ركح التعاكف في سبيؿ  -

 تحقيؽ األىداؼ ،حيث تجتمع منظكمة األعماؿ كميا عمى أكمؿ كجو .
لذم يراعي مراعاة الظركؼ الداخمية كالخارجية لممكتبة 5التنظيـ اإلدارم الجيد ىك ا -

 الظركؼ كالتغيرات الحيطة بالمكتبة ،كيضع األساليب كالطرؽ المناسبة لمتعامؿ معيا.

 التوجيه في المكتبات الجامعية:

كيعني تكفير اإلرشاد الذم يحتاج إليو الفرد لكي يمارس مسئكلياتو في العمؿ ،كيمثؿ 
رشادىـ عف كيفية أداء األعم اؿ بإصدار التعميمات كالشرح التكجيو أيضا االتصاؿ بالمرؤكسيف كا 

ف،كااللتزاـ بمفاىيـ القيادة بيدؼ الحصكؿ يكالكصؼ كضرب األمثمة كرفع الحالة المعنكية لممرؤكس
 1عمى تعاكنيـ االختيارم في تنفيذ األعماؿ .

 الرقابة في المكتبات الجامعية :

المكضكعة عمى نحك تيدؼ ىذه الكظيفة إلى التأكد باف األداء الفعمي يسير حسب الخطط 
يؤكد مدل االتجاه نحك اليدؼ ،كمف ثـ يكمف تصحيح المسار عف طريؽ اكتشاؼ االنحرافات 
كتحديد مكاطف الخمؿ كالعمؿ عمى تالفي أسبابيا باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة كمكاجيتيا 

 باألسمكب المالئـ .

 حيث تيدؼ الى5
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تخطيط فالرقابة شديدة االرتباط بو كىما كجيتاف الحرص عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة مف قبؿ ال
 لعممية كاحدة .

 التأكد مف تنفيذ المياـ المخططة كمعرفة مدل تنفيذ الكاجبات المكضكعة كمينة ينبغي إتماميا .

معرفة األخطاء في الكقت المناسب كاكتشاؼ النقائص كمعرفة مكاضيع نشكء الصعكبات ككذا 
 1سرعة كبدكف تأخير حتى يتكاصؿ كيستمر نشاط المؤسسة.أسبابيا بغية إزالتيا بأقصى 

II -4-2- : أساسيات برنامج المكتبة الجامعية 

ي خدمة التدريس تتضمف ىذه األساسيات بعض العناصر الالزمة لنجاح أىداؼ المكتبة ف
 ؽ اإلشارة إلييا كما يمي5ثايكالبحث بالجامعة م

 الزيادة المستمرة في عدد الطالب المقبكليف كأعضاء البحث.  -0

 مصادر المعمكمات الالزمة لمتعميـ كالبحث كاإلرشاد كالنكعية . -4

 تكامؿ مصادر المكتبة مع مصادر المعمكمات في شبكة المكتبات .  -2

 .% 12إلى% 4ميزانية كافية لممكتبة الجامعية تتراكح الميزانية بيف   -2

 الييئة الكظيفية القادرة .  -5

  تنظيـ مكاد المكتبة لالستخداـ .  -6

II -4-3-: خصائص المكتبة الجامعية 

 لمساىمة في تشجيع البحث العممي .ا -
 الشمكلية في اختيار 5 -

تختار المكتبة الجامعية في مختمؼ فركع المعرفة مع تركيزىا عمى المكارد التي تمثؿ برامج 
 الجامعة ككمياتيا.

 مكتبة مفتكحة النيايات 5تعتبر 
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تتكقؼ عممية االقتناء فييا عند حد  الف المعرفة البشرية تتطكر باستمرار كتتنكع المكاد المنشكرة كال
 1معيف .

 سياسة المكتبة الجامعية:

يقصد بسياسة المكتبة الجامعية مجمكعة القكاعد كاإلجراءات التي تضعيا المكتبات 
الجامعية كتنظميا لتحكـ في مختمؼ العمميات التي تتـ بيا ،كىي نفسيا العمميات األساسية 
 الخاصة بالمكتبة كمنظمة ،منيا يتـ تحديد مجمكعة مف العناصر المرتبطة بالجانب اإلدارم مثؿ5 

 ويد:سياسة التز 

يجب اف تككف لممكتبة سياسات لمتزكيد كاضحة كمحددة كأيضا مقننة اإلجراءات ،كقد كجد 
اف بعض المكتبات الجامعية كمكتبات الكميات تتـ فييا عممية التزكيد بشكؿ مركزم بصفة عامة 
،بحيث تقـك جميع مكتبات الكميات كاألقساـ بالجامعة بتقديـ طمبات التزكيد بالكتب كتادكريات 

 بشكؿ سنكم كفقا لبنكد ميزانية محدكدة مف قبؿ رئاسة الجامعة .

 االختيار بالمكتبات الجامعية:

تركز المكتبة األكاديمية عمى اقتناء المكاد المكتبية لسد حاجة الطالب في كميات الجامعة 
المختمفة كتساىـ ايضا في مساندة متطمبات الجامعة الدراسية في مختمؼ الحقكؿ التي تدرسيا 

 1ككظيفتيا األساسية تكمف في خدمة البحث العممي.

 

 

 

 

                                                             
 48.ملحم.مصادر المعلومات االلكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة. المرجع نفسه، صعصام، توفٌق أحمد 

 15. ،ص. المرجع نفسونافع المدادحة.التنمية الحديثة لممجمكعات المكتبية في مكتبات الجامعات احمد،
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II -4-4-: أنواع المكتبات الجامعية 

تختمؼ أنكاع المكتبات الجامعية باختالؼ مجتمع المستفيديف الذم تخدمو ،كممكف حصر 
 تمؾ األنكاع فيما يمي5

طالب الدراسات كىي المكتبة الرئيسية لمجامعة، كتيتـ بصفة أساسية بخدمة المكتبة المركزية : 
العميا كأعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف مع االىتماـ باقتناء المراجع العامة كالمتخصصة،كتقديـ 
خدمات المعمكمات المتقدمة، كتقـك المكتبة المركزية بالتنسيؽ كالتكامؿ مع المكتبات الكميات،كفد 

 . تحتكم عمى المكاد المكتبية التي ال يمكف تكفيرىا بمكتبات الكميات

كتقـك ىذه المكتبات داخؿ الكميات الجامعية، كتكجو خدماتيا لمجتمع المستفيديف مكتبات الكميات: 
مف الدارسيف كاألساتذة كالعامميف في الكمية، كتككف كؿ مكتبة منيا متخصصة في تخصص 

 الكمية، كتطكر مجمكعاتيا في ىذا االتجاه، كما تشرؼ عمى مكتبات األقساـ في حالة كجكدىا .

كتقـك بخدمة الدارسيف كالييئة في القسـ،كتنمي مجمكعاتيا كتقدـ خدماتيا، لخدمة مكتبات األقسام: 
تخصص القسـ التابعة لو، كقد ظيرت ىذه األقساـ مع تعدد التخصصات العممية كزيادة عدد 

 1الدارسيف في التخصصات المختمفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .230  .، صالمرجع نفسوأنكاع المكتبات.  .أحمد، نافع المدادحة
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 الصة:خــ

كفي خالصة ىذا الفصؿ نستنتج أف المكتبات الجامعية بمثابة مكتبة مركز تتفرع منيا 
المكتبات الكميات الفرعية لمحـر الجامعي بجميع أنكاعيا فيي تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ متنكعة 
لخدمة المستفيد بصفة خاصة كالمؤسسة بصفة عامة كىي كغيرىا مف المؤسسات األخرل نقـك 

رسمية كتستمد أىدافيا مف أىداؼ الجامعة نفسيا كما تبمغو مف أىمية في تطكر عمى أسس كقكاعد 
 الحركة العممية كالبحث العممي.             
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 تمهــيد :

فاألكؿ يستدعي معطيات كؿ بحث عممي يتطمب التكامؿ بيف الجانب النظرم كالتطبيقي 
عممية انطالقا مف مرجعية كثقافية ترتبط بالمكضكع المعالج كىذا ما تـ العمؿ عميو مند بداية 
المكسـ الدراسي كبعد االنتياء مف اإلطار النظرم كالتثبت بالمعمكمات كالذم داـ إلى غاية شير 

داتيف المقابمة كاالستبياف إذ مام بعدىا اتضحت الرؤية حكؿ الجانب التطبيقي حيث اعتمدنا عمى أ
يغير ىذا األخير أداه بحث باعتباره مف أدكات البحث األساسية الشائعة االستعماؿ يتقدـ لمحصكؿ 
عمى معمكمات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتيا بنفسو مف المجاؿ المبحكث لككنيا معمكمات ال 

 يمكنيا إال صاحبيا المؤىؿ قبؿ غير عمى البكح بيا .

باحث في انجاز مبحثو ال يحتاج فقط إلى ما تكفر لديو مف كثائؽ مختمفة مجامعو فال
لممعمكمات كالبيانات كالحقائؽ بؿ أيضا مقابمة في جمعو لممعمكمات كالبيانات كالحقائؽ بؿ أيضا 
إلى مقابمة بعض الشخصيات التي عاشت الحدث أك ذات الخبر في مجاؿ عممي معيف أك ميني 

كمات التي يبحث عنيا في ىذه الحالة مازالت حبيسة صدكر أصحابيا كلـ تكثؽ محدد، ألف المعم
بعد حتى يعكد إلى قراءتيا لذا فيك مضطر إلى التنقؿ إلى ىؤالء األشخاص لمقابمتيـ قصد 
الحصكؿ عمى ما يريد مف معمكمات كبالتالي اعتبارا ىؤالء األشخاص مف تكثيؽ المعمكمات 

 الببميكغرافية الخاصة بيـ .
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 منهج البحث:

تختمؼ مناىج البحث باختالؼ المكاضيع ككؿ منيج لو طريقة ككظيفة كخصائصو التي 
 يستخدميا كؿ باحث في الميداف .

ػ فمنيج البحث المحي بيدؼ إلى دراسة الظكاىر المكجكدة بفيو استخداـ البيانات لتبرير كتكضيح 
 األكضاع كىك المنيج المالئـ بمشكمة بعضنا .

 عينة الدراسة :

 10أستاذ مشارؾ بالمكتبة ك 30لقد اختيارنا لعينة بطريقة )مقصكدة( حيث قدر عددىا بػ 
مكظفيف، كما تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مختمؼ المستكيات لقد استغرقت الدراسة حكالي 

 : أفريؿ20 أفريؿ أجرينا مقابمة مع المسؤكؿ المكتبة يـك  18أفريؿ إلى03 أسبكعيف إبتداءا مف

 ـ األسموب اإلحصائي المستخدم :

 تـ استخداـ طريقة النسب المئكية .

 العدد الجزئي                          

 العدد الكمي                          

 

 

 

 

 

 

 

= 
100 x  النسبة المئكية 
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 التعريف بالمؤسسة المستقبمة:

كمية الحقكؽ  إنشاءمكتبة العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير سنة مع  أنشأت
بسمماف ثـ انفصمت عنيا سنة مف قبؿ منشكر كزارم كأصبحت تعرؼ بمكتبة كمية العمـك 
االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بجامعة عبد الحميد بف بأديس ،كصارت كؿ العمميات الفنية 

كأصبحت قادرة عمى تكفير كـ متنكع مف مصادر المعمكمات  كاإلدارية تنجز بيا
 التدريبية كالبحث العممي. األغراض"لخدمة أقراص"كتب،دكريات،رسائؿ،

 موقع ومواصفاتها الداخمية:

تقع مكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير في مكقع جامعة عبد الحميد بف 
 تتكاجد بنفس المبنى مع مكتبة كمية االدب العربي .        باديس بخركبة كالية مستغانـ حيث

 يكجد بيا ثالث طكابؽ5

 :األرضيالطابق 

يكجد بو مكتب كاحد يظـ عدة مصالح حيث خصص ليا قاعة البحث االلي لمطمبة تظـ 
الى  إضافةستة حكاسيب كخمسة حكاسب لمعماؿ فبمكتب خاص بيـ كحاسكب خاص باألساتذة 

 .قاعة استقباؿ.

 لطابق االول:ا

 تكجد بو قاعة دكتكراه كماجستير كقاعة مطالعة كبيرة لمطمبة .

 الطابق الثاني:

 طالب. 200مخصص لقاعة المذكرات كقاعة مطالعة حيث تتسع لحكالي 

 النظام الداخمي:

يتضمف القانكف الداخمي ليذه المكتبة جممة مف الحقكؽ كالكاجبات كما ىك معركؼ لدل 
 العقكبات المطبقة عمى كؿ مف يخالؼ النظاـ كمف اىميا5 جميع الجامعات ككذا
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 يسمح الدخكؿ الى المكتبة بدكف تقديـ الكثائؽ. ال

 التحمي باالحتراـ كاآلداب العامة.

 كؿ تجاكز ليذا النظاـ يعرض صاحبو الى عقكبات.

 :بالمكتبة نموذج عن سجل الجرد

 المــوزع الفاتورة اسم الجودة تاريخ التسجيل التصنيف التحويل المالحظات

Observation

s 

Affectatio

n 

Classifica

tions 

Date de Ntre Prix Unit  Facture  
Fourniss

eur  
24-12-2012 276.42 26 OPU 

 رقم البـــــرد الناشــــر المؤلف عنوان الكتاب

Titre L’ouvrage  Autre  Editer  N° d’inventeur  

 26 دار هومـــا أشراين دمزة اإلئتمانالمكتبة كوسيمة ألعمال 
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 تحميل الجداول: 

 ـ بيانات شخصية عن مجتمع الدراسة:

سكؼ نقـك بداية بالتعرض إلى بعض الخصائص المميزة لمجتمع الدراسة المتمثمة في 
الجنس كالسف كالمستكل التقميمي كىي كميا متغيرات يمكف أف يككف ليا معرفي في التأثير عمى 
نتائج الدراسة أم عالقة مابيف التغيرات بمدل المشاركة في تنمية المجمكعات المكتبة في المكتبات 
الجامعية كتبقى المتكصؿ إلييا حسب الجداكؿ مجرد اقتراب مف الفرضيات التي قد تثبت أك تتقى 

 اف .بيبعد عرض كافة نتائج اإلست
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 .أفراد العينة حسب متغير الجنس( : يوضح توزيع 1الجدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس
 70% 40 ذكر

 30% 19 أنثػػػى
 100% 21 المجمكع

 

 .الشكل التالي يوضح متغير الجنس

 

بالمائة أم ما يعادؿ  %70نالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف أكبر نسبة ىي نسبة الذككر 
( مف المجمكع الكمي كىذا 9يعادؿ تسعة )ما %30 يمفت مف المجمكع الكمي أما نسبة اإلناث 21

 رابع إلى عدة أسباب .
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 ( يوضح الفئة العمرية ألفراد العينة.2الجدول ) 

 النسبة التكرار السػػف
41-49 12 %10 

21 – 29 01 %33.33 
 56.67% 07 فما فكؽ – 21

 100% 21 المجمكع
 

 الفئة العمرية ألفراد العينة. الشكل التالي يوضح

 

فما ما فكؽ ىـ  40نالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف نسبة األستاذة التي تتراكح أعمارىـ مف
كأميرا  %33,33بنسبة  39إلى30تمييا نسبة اذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف %56,67 أكبر نسبة 

 . %10بنسبة  29إلى 20التي تتراكح ما بيف 
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 مستوى التعميمي.(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب ال3الجدول رقم )

 النسبة التكرار المستكل التعميمي
 00% 11 ليسانس

 6.67% 14 ماستػر
 26.66% 18 ماجستير
 66.67% 41 دكتػكراه
 100% 21 المجمكع

 

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي. الشكل التالي يوضح 

 

أم ما %66,67أعمى نسبة  يمثؿنالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف المستكل الدكتكراه 
مف  08ما يعادؿ%26,66مف المجمكع الكمي ثـ يميو مستكل الماجيستر التي تمثمت في 20يعادؿ 

مف المجمكع الكمي في المقابؿ  02بما يعادؿ %6,67المجمكع الكمي، تمييا مستكل الماستر بنسبة 
  .لـ نسجؿ أم نسبة ألم مستكل ليسانس
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   .في تنمية المجموعة المكتبةـ المحور األول: المشاركة 

 ( : يوضح المشاركة في تنمية المجموعات المكتبة لدى أفراد العينة.4الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 73.33% 44 نعـ

 6.67% 14 ال
 20% 16 أحيػػانا
 100% 21 المجمكع

 

 مشاركة األساتذة في اختيار الكتب.الشكل التالي يوضح 

 

 

تبيف إحصائيات الجدكؿ احتماالت مشاركة في تنمية المجمكعة المكتبة لدل أفراد العينة 
ما %73,33بحيث أفضت النتائج إلى أنيـ يشارككف في التنمية المجمكعة المكتبية بكثرة بنسبة 

مف أشخاص كفي 6ما يعادؿ %20فرد ثـ تمبييا نسبة آخريف يشارككف أحيانا بنسبة   20يعادؿ
 . ما يعادؿ فرديف مف مجمكعة العينة%6,67 األخير نسبة الذيف ال يشارككف بػ 
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 ( هل تعتمد عمى أدوات في اختبار الكتب ؟5الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 73.33% 44 نعـ

 20% 14 ال

 6.67% 16 أحيػػانا
 100% 21 المجمكع

 االعتماد عمى أدوات اختيار الكتب.نسبة الشكل التالي يوضح 

 

مف محتكل الجدكؿ يبقى لنا أف أكثر أفراد العينة يعتمدكف عمى أدكات في اختيار الكتب 
مف المجمكع 06ما يعادؿ %20فرد كتمييا نسبة الذيف ال يعتمدكف بػ 22 ما يعادؿ 73,33بنسبة 

          ما يعادؿ فرديف مف المجمكع الكمي .  %6,67الكمي ثـ الذيف يعتمدكف أحيانا بنسبة 
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 ؟( هل تستجيب المكتبة ألرائك واقتراحاتك عند شراء الكتب6الجدول )

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 33.33% 01 تستجيب دائما

 66.67% 41 تستجيب أحيانا

 0% 11 ال تستجيب
 100% 21 المجمكع

 

 الكتب. شراءواقتراحات أفراد العينة أثناء  راءآلاستجابة المكتبة نسبة الشكل التالي يوضح 

 

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أكثر مف نصؼ العينة يستجيبكف أحيانا القتراحاتيـ كآراءىـ عند الشراء 
دائما ألرائيـ   ممف يستجيبكف%33,33مف المجمكع الكمي تمييا 20ما يعادؿ %66,67بنسبة 

 .ثراء كاالقتراحات فمـ نسجؿ أم نسبة  االستجابةكمقترحاتيـ عند الشراء أما في عدـ 
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 وفرة المجموعات المكتبية.  :المحور الثاني

 ( هل ترى أن الكتب المتوفرة بالمكتبة تخدم مجال تخصصك؟7الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 73.33% 44 نعـ

 13.33% 12 ال

 13.33% 12 أحيػػانا
 99.99% 21 المجمكع

  

 نسبة الكتب المتوفرة بالمكتبة التي تخدم مجال التخصص.الشكل التالي يوضح 

 

نسبة نصؼ مجمكع العينة أم ما  اإلجابة بنعـ تفكؽيكضح الجدكؿ أعاله أف احتماؿ 
مف مجمكع الكمي ثـ تأتي احتماالت باإلجابة بالء كأحيانا بنسبتيف متساكيتيف كانتا  44يعادؿ نسبة 

 .مف المجمكع الكمي لكؿ فئة 2ما يعادؿ  %13,33كاألتي5
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 ؟ ة مستمرة طبعات حديثةف:في رأيك هل ترى أن المكتبة توفر بص 80الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 30% 19 دائما

 70% 40 أحيػػانا

 00% 11 ال يكجػػػد
 100% 21 المجمكع

 

  .طبعات حديثة المكتبة عمىتوفر  نسبة الشكل التالي يوضح 

 

 

 %70مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف نسبة إلجابة بػ أحيانا تفكؽ نسبة المجمكع الكمي بمعدؿ
 فمـ نسجؿ ام نتيجة.أما اإلجابة ال يكجد  %30تمييا نسبة اإلجابة بػ دائما بمعدؿ
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 ؟( ما هي المصادر األساسية المستندة في األعمال العممية9الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 6.67% 14 كتب مرجعية

 3.33% 10 دكريات

 00% 11 رسائؿ أكاديمية
 90% 47 كؿ اإلحتماالت

 100% 21 المجمكع
 

  .المصادر األساسية المستندة في األعمال العممية نسبة الشكل التالي يوضح 

 

مة في األعماؿ العممية في الحصكؿ عمى ديف إحصائيات الجدكؿ أف المصادر األساسية المستختب
المجمكع الكمي مف 27كتعادؿ  %90المعمكمات المطمكبة ترشح كؿ االحتماالت بنسبة كبيرة تقدر

 ما يعادؿ فرد . 3,33ما يعادؿ فرديف ،ثـ الدكريات بنسبة %6,67أما بالنسبة لمكتب المرجعية
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 ( هل تستفيد من الرسائل األكاديمية المتصمة بمجال دراستك ؟10الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتمػػاالت
 50% 09 أستفيد

 10% 12 ال أستفيػػد

 40% 04 أستفيػػد أحيػانا
 100% 21 المجمكع

 

 نسبة االستفادة من الرسائل األكاديمية المتصمة بمجال الدراسة.الشكل التالي يوضح 

 

نالحظ مف خالؿ أف الجدكؿ أف احتماالت اإلجابة بأستفيد كأستفيد أحيانا بنسب متقاربة 
مف المجمكع الكمي كإلجابة بأستفيد أحيانا 15بما يعادؿ  %50حيث أف اإلجابة بأستفيد بمغت

ما %10مف المجمكع الكمي كأخيرا اإلجابة إال أستفيد بمغت نسبة 12بما يعادؿ %40 بنسبة 
 أفراد مف العينة.  3 يعادؿ 
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 نتائج الدراسة:)استمارة األساتذة(

 تمثمت أىـ نتائج ىذا المحكر فيما يمي 5 نتائج المحور األول:

العينة يشارككف مع مكتبة الكمية في تنمية المجكعة المكتبية كىذا يدؿ عمى أف المكتبة معظـ أفراد 
 تفتح ليـ مجاؿ كحرية االختيار لرصد المكتبة كىذا لمدل معرفتيـ الحتياجات المكتبة كالمستفيديف.

اـ _الذككر يشارككف أكثر في تنمية المجمكعات المكتبية أكثر مف اإلناث كىذا يدؿ عمى أف اىتم
 األساتذة بيذه العممية أكثر مف األستاذات ككذلؾ نسبتيـ في ىذه الكمية اكبر.

فما فكؽ( يعممكف أكثر عمى ىذه العممية باعتبارىـ أكثر خبرة كليـ مؤىالت كبيرة  11_الكيكلة )مف
 في ميداف البحث العممي . 

إلى تعدد أدكات البحث منيا _معظـ أفراد العينة يعتمدكف عمى أدكات في اختيار الكتب كىذا راجع 
 قكاعد البيانات كالفيارس كأدلة الناشريف .

 نتائج المحكر الثاني 5تمثمت أىـ نتائج ىذا المحكر في ما يمي5

_اغمب أفراد العينة راضكف عمى الرصيد المتكفر بالمكتبة كىذا يدؿ عمى أنيا تخدـ مجاؿ 
 تخصصاتيـ كاألبحاث المكمفة لطالبيـ .

ف عدد المتردديف عمى المكتبة يتناسب مع أمكجكدة بالمكتبة كافية كىذا راجع إلى _عدد النسخ ال
 عدد النسخ .

أكثر أفراد العينة يستخدمكف مصادر متنكعة لمحصكؿ عمى المعمكمات في انجاز األعماؿ العممية -
 كىذا يدؿ عمى كمية كنكعية الرصيد المتكفر بالمكتبة .
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 تحميل الجداول 

 عن مجتمع الدراسة:بيانات شخصية 

 ( يوضح توزيع العينة حسب متغير الجنس:1الجدول )

 النسبة التكرار الجنس
 60% 16 ذكر

 40% 12 أنثػػػى
 100% 01 المجمكع

 

    نسبة متغير الجنس. الشكل التالي يوضح 

 

( المخصص لتكزيع العينة حسب متغيرات الجنس،نالحظ أف نسبة الذككر 1مف خالؿ الجدكؿ )
 أفراد.  4مف %40  أفراد كىي نسبة كبيرة بالنسبة اإلناث التي تقدـ بػ  6مف مجمكع  %60تقدـ بػ 
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 يوضح توزيع العينة حسب متغير السن. (:2الجدول )

 النسبة التكرار السػػف
41-49  12 %40 

21 – 29 14 %20 
 40% 12 فما فكؽ – 21

 100% 01 المجمكع
  

 نسبة متغير السن.الشكل التالي يوضح 

 

 

 

( المخصص لتكزيع العينة حسب متغير السف نجد أف نسبة األفراد 2مف خالؿ الجدكؿ)
مف  4لكؿ فئة بعدد  %40 فما فكؽ تقدر نسبة تضـ بػ 40كمف 29إلى  20 المحصكر سنيـ مف

ما يعادؿ فرديف مف المجمكع  %20تقدر بػ  39إلى 30أفراد،كالفئة المحصكرة سنيـ بيف 10مجمكع 
 .الكمي
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 ( يوضح توزيع العينة حسب متغير المستوى التعميمي.3الجدول )

 النسبة التكرار المستكل التعميمي
 10% 10 سنة الثالثة ثانكم

 10% 10 التككيف الميني
 80% 18 المستكل الجامعي

 100% 01 المجمكع
  

 نسبة المستوى التعميمي.الشكل التالي يوضح 

 

( نالحظ أف المخصص لتكزيع العينة حسب المتغير لممستكل 3مف خالؿ الجدكؿ رقـ)
ما  %80التعميمي نالحظ أف نسبة األفراد ذك المستكل الجامعي أكبر مف نصؼ العينة بحيث تقدر

ما  %20أفراد، تمييا السنة الثالث ثانكم كالتككيف الميني بنسبتيف متساكيتيف قدرتا بػ  8يعادؿ 
 يعادؿ فرديف مف المجمكع الكمي. 
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 .( يوضح توزيع العينة حسب متغير الرتب4الجدول )

 النسبة التكرار الرتبػة
 30% 12 رتبة مساعد

 30% 12 ممحؽ 
 00% 11 محافظ رئيسي

 10% 10 محافػػػظ
 30% 12 عكف تقنػػي
 100% 01 المجمكع

 

 نسبة متغير الرتب.الشكل التالي يوضح 

 

( المخصص لتكزيع العينة حسب متغير الرتبة حيث نالحظ أف 4مف خالؿ الجدكؿ رقـ)
أفراد لكؿ رتبة 3لكؿ رتبة ما يعادؿ  %30رتبة مساعد كممحؽ كعكف تقني بنسب متساكية تقدر بػ 

 مف المجمكع الكمي .
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 :إلزام الموظف بتطبيق سياسة تنمية المجموعات المكتبية .المحور األول

 ( هل يوجد سياسة مكتوبة تنمية المجموعات المكتبية ؟5الجدول )

 النسبة التكرار االحتماالت
 100% 01 نعـ

 00% 11 ال
 100% 01 المجمكع

 

 المكتبية.نسبة وجود سياسة مكتوبة لتنمية المجموعة الشكل التالي يوضح 

 

ة المكتبة مكتكبة ( يتباينا أف نسبة كجكد سياسة لتنمية المجمكع5عمى ضكء الجدكؿ رقـ )
 مف المجمكع الكمي. 10ما يعادؿ  %100ة كمطبق

 

100 

0 

 نعم

 ال



82 
 

 ؟بالمكتبة لهم عدة اختصاصات( هل موظفي قسم التزويد 6الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت
 80% 18 نعـ

 20% 14 ال
 100% 01 المجمكع

 

 نسبة موظفي قسم التزويد بالمكتبة.الشكل التالي يوضح 

 

( يتضح أف معظـ مكظفي قسـ التزكيد متخصصيف في مجاؿ 6عمى ضكء الجدكؿ رقـ)
أفراد مف المجمكع الكمي، أما النسبة الثانية كالضعيفة  8ما يعادؿ  %80عمـ المكتبات بنسبة تقدـ 
 ما يعادؿ مكظفيف . %20مقارنة باألكلى أال كىي 
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 ( عمى من تقع مسؤولية صياغة سياسة تنمية المجموعات؟7الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت
 100% 01 المسؤكؿ

 00% 11 المكظؼ
 00% 11 األستػػاذ
 100% 01 المجمكع

 

   .مسؤولية صياغة سياسة تنمية المجموعاتالشكل التالي يوضح 

 

( أف مسؤكلية صياغة تنمية المجمكعات المكتبة تقع عمى 7الجدكؿ)يتضح لنا مف خالؿ 
بنعـ كلـ تسجؿ  إيجابيات 10ما يعادؿ %100عاتؽ مسؤكؿ المكتبة فقط بحيث قدرت النسبة بػ 

 أم نسبة في االحتماالت األخرل . 

 

 

100 

0 0 

   المسؤول

 الموظف

 االستاذ



84 
 

 : نوعية وكمية الرصيد الوثائقي .المحور الثاني

 المعمومات بمختمف أنواعها ؟ ( هل تقتني المكتبة مصادر8الجدول رقم)

 النسبة التكرار االحتماالت
 90% 19 نعـ

 00% 11 ال
 10% 0 أحيانا
 100% 01 المجمكع

 

 نسبة اقتناء المكتبة لمصادر المعمومات بمختمف أنواعها. الشكل التالي يوضح

 

( يتبيف لنا أف أكثر أفراد العينة يركف أف المكتبة تقتني مصادر 08مف خالؿ الجدكؿ رقـ)
ما يعادؿ كأفراد مف المجمكع الكمي أما نسبة اإلجابة %90المعمكمات بمختمؼ أنكاعيا كذلؾ بنسبة 

 ما يعادؿ فرد كاحد فقط كفي األخير اإلجابة ال لـ نسجؿ أم نتيجة . %10 بأحيانا تقدر بػ 
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 الفترة الزمنية الذي يتم فيها اقتناء المصادر ؟( ما هي 9الجدول )

 النسبة التكرار االحتماالت
 00% 11 شيريا

 100% 01 سنكيا
 00% 11 أكثر مف سنة
 100% 01 المجمكع

 

 .الفترة الزمنية الذي يتم فيها اقتناء المصادر الشكل التالي يوضح

 

كىي نسبة تؤكد أف  %100يتبيف مف خالؿ الجدكؿ االحتماؿ الثاني قد نحصؿ عمى نسبة 
الفترة الزمنية التي يتـ اقتناء المصادر فييا ىي سنكيا أما في االحتماليف األكؿ كالثالث فمـ نتحصؿ 

 عمى أم نتيجة.
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 ( ما هي الكتب التي يشتد عميها الطمب ؟ 10الجدول )

 النسبة التكرار االحتماالت
 50% 19 اإلدارة كالتسكيؽ

 10% 10 االقتصاد
 40% 12 كؿ االحتماالت

 100% 01 المجمكع
 

 .الكتب التي يشتد عميها الطمبنسبة  الشكل التالي يوضح

 

األكؿ اإلدارة كالتسكيؽ  احتماالت، فقط تحصؿ االحتماؿ 2( تحتكم عمى10الجدكؿ رقـ )
ميو )كؿ االحتماالت( تقدر يأفراد أما االحتماؿ الذم  5ما يعادؿ %50 عمى أعمى نسبة تقدر بػ

كىي  %10أفراد أما االحتماؿ الثالث االقتصاد فقد تحصؿ عمى نسبة  4ما يعادؿ  %40نسبتو بػ 
 نسبة ضئيمة مقارنة مع النسب األكلى .

 

50 

10 

40 

 االدارة و التسوٌق

 االقتصاد

 كل االحتماالت
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 ( هل مجموعة الكتب الموجودة بالمكتبة كافية لسد احتياجات المستفيدين ؟11الجدول رقم)

 النسبة التكرار االحتماالت
 90% 19 نعـ

 10% 10 ال
 100% 01 المجمكع

 

 .مجموعة الكتب الموجودة بالمكتبة الشكل التالي يوضح

 

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف الكتب المكجكدة بالمكتبة كافية لسد احتياجات المستفيديف 
كىذا راجع إلى تكفر المكتبة عمى رصيد ىائؿ مصادر المعمكمات بينما  %90كىذا ما بينتو نسبة 

 نسبة اإلجابة بال كىي تعتبر نسبة ضعيفة مقارنة باألكلى.   %10قدرت نسبة 

 

 

 

90 

10 

 نعم

 ال
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حظى المجموعات بالدعم الذي يكفل لسد الفجوات والنقائص الموجود ( هل ت12الجدول رقم )
 بالمكتبة ؟

 النسبة التكرار االحتماالت
 20% 14 دائما

 80% 18 أحيانا
 00% 11 ال تكجد
 100% 01 المجمكع

 

حظى المجموعات بالدعم الذي يكفل لسد الفجوات والنقائص الموجود ت الشكل التالي يوضح
 .بالمكتبة

 

يركف أف المجمكعات المكتبية  %80( نستخمص أف نسبة 12) مف خالؿ الجدكؿ رقـ
يركف أنيا  %20جد نسبة لفجكات كالنقائص أحيانا، في حيف نتحظى بالدعـ الذم يكفؿ لسد ا

تحظى دائما،أما االحتماؿ األخير فمـ نسجؿ أم نتيجة كىذا راجع إلى نقص التقنية المناسبة التي 
  تجعميا قكية كقادرة عمى مالحظة التطكرات الجارية.  

 

 

20 

80 

0 

 دائما

 احٌانا

 ال توجد
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 المترددين عميها ؟( هل عدد النسخ الموجودة تتناسب مع عدد 13الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت
 60% 16 نعـ

 40% 12 ال
 100% 01 المجمكع

  

 نسبة النسخ الموجودة التي تتناسب مع عدد المترددين عميها . الشكل التالي يوضح

 

( نالحظ أف أغمبية المكظفيف أجابكا بنعـ فيما يخص عدد النسخ 13مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
مكظفيف في  6ما يعادؿ % 60المكجكدة التي تتناسب مع عدد المتردديف عمييا حيث قدرت بػ 

 أفراد مف المجمكع الكمي . 4ما يعادؿ 40 %المقابؿ نجد نسبة اإلجابة بػ 

 

 

 

60 

40 

 نعم

 ال
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 نتائج الدراسة )استمارة الموظفين( 

 5اىـ نتائج ىذا المحكر تتمثؿ في مايمي 5 المحكر األكؿ

_اف افراد العينة ممزمكف بتطبيؽ سياسة تنمية المجكعات المكتبية كىذا يدؿ اف ليا قكانيف كقكاعد 
 مبرمجة .

 _يعمؿ بقسـ التزكيد بالمكتبة عدد مكظفيف بمختمؼ المستكيات )ثانكم ،تككيف ميني،جامعي(

المجمكعات المكتبية عمى عاتؽ المسئكؿ كىذا ما دؿ عميو تقع مسؤكلية صياغة سياسة تنمية -
 .12الجدكؿ رقـ 

_معظـ افراد العينة يركف اف ىناؾ قيكد مادية كمكانية في صياغة سياسة تنمية المقتنيات كىذا 
 راجع الى نقص في الميزانية كضيؽ المساحة .

 المحكر الثاني5اىـ نتائج ىذا المحكر تتمثؿ في ما يمي 5

( 01لمكتبة مصادر المعمكمات بمختمؼ انكاعيا سنكيا كىذا ما دلت عميو الجداكؿ رقـ )_تقتني ا
 ( .00ك)

تحتؿ الكتب الرصيد االكبر مف مقتنيات مكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كمف اكثر الكتب -
 التي يشتد عمييا الطمب 5االدارة،االقتصاد ،التسكيؽ .

ـ الذم يكفؿ لسد الفجكات كىذا راجع الى عدـ برمجة سياسة _تحظى المجمكعات احيانا بالدع
 التعاكف مع المكتبات االخرل.
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 المقابمة :

أجرينا المقابمة مع مسؤكؿ مكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية حكؿ مكضكع تنمية 
 المجمكعة المكتبية كانت كالتالي5

ى سياسة تفصمية مكتكبة كمعتمدة لبناء كتنمية ىؿ تعتمد مكتبة العمـك االقتصادية ػ كالتجارية عم
 مجمكعاتيا ؟

ػ نعـ ىناؾ سياسة مكتكبة كمعتمدة مف قبؿ مجمس أمناء المكتبة أما فيما يخص أنيا تفصيمية فإنيا 
 تفتقر إلى عديد مف البنكد فيما يخص التقنية كأنكاع المكاد .

 ػ ىؿ يكجد أقساـ ككحدات معينة ببناء كتنمية المجمكعات ؟

ػ ال يكجد مصمحة معينة بؿ ىناؾ مكتب كاحد يتـ فيو انحياز كؿ العمميات العينة كذلؾ لضيؽ 
 المساحة .

 ػ ىؿ تحرص المكتبة عمى العمؿ بطرح كأساليب تنمية المجمكعات ؟

ىداء مف قبؿ  يداع كا  ػ نعـ دائما تسعى المكتبة إلى زيادة معدالت التنمية بكافة الطرؽ مف شراء كا 
 كاألساتذة .الطمبة 

 ػ ما ىي مصادر تمكيؿ المكتبة ؟

 ػ دكر النشر عمى مستكل القطر الكطني .

 ػ ديكف المطبكعات الجامعية .

 ػ ىؿ يكجد بدراسة مجتمع المستفيديف كاألخذ بعيف االعتبار آراءىـ كاقتراحاتيـ ؟

 . ػ نعـ كيتجمى ذلؾ في تكفير ليـ سجؿ خاص يتـ فيو تدكيف اقتراحاتيـ كمالحظاتيـ

 ـ من مسؤول عن عممة االختيار 

 تقع مسؤكلية االختيار عمى عاتؽ األستاذة، أما المسؤكؿ فمو دكر في اختيار عدد النسخ  .
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 ـ ما مدى اعتمادكم عمى التكنولوجية الحديثة ؟

ػ االعتماد عمى التكنكلكجية الحديثة يتركز بالبحث في قكاعد البيانات حيث تتـ إجراءات الشراء 
 بطريقة تقميدية . كالتزكيد

 ـ هل تشتمل مكتبة لمكتاب عمى مطبوعة من المواد السمعية البصرية ؟

 ػ نعـ يكجد بصفة قميمة في بعض المكاد العممية .

 ـ ما هي المغات التي ترتكز عميها المكتبة في سياسة التنمية ؟

 .ترتكز سياسة التنمية بالمكتبية عمى المغات الثالث عربية فرنسية إنجميزية 

 ـ ما هي نوعية المجموعات التي تهتم بها المكتبة ؟

تشمؿ ىذه المكتبة عمى مطبكعات كالكتب كالمراجع كالدكريات كالرسائؿ الجامعية كالكسائط 
 .CDالمغناطيسية مثؿ 

 ـ ما هي أساليب اختيار وأدواته ؟

 رس .ػ تتـ عممية االختيار عمى أساس المقياس المبرمج بالكمية كىذا عف طريؽ الفيا

 بكم عدد موظفي قسم التزويد ؟ػ 

 ػ أقـك ىذا العمؿ شخصيا مساعدة أحد المكظفيف .

 ؟   التزويد عممية إجراء عند تتبعها التي الطرق هي ماػ 

 ػ الطرؽ التي تتبعيا المكتبة عند إقراء عممية التزكيد ىي الشراء كاإلىداء .

 بها في تنمية مقتنياتها ؟ـ ما هي المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات االلتزام 

 ػ المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات االلتزاـ بيا في تنمية المقتنيات 

 ػ الضمير الميني ػ إتقاف العمؿ ػ مراعاة التكافؽ بيف احتياجات 
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 المستفيديف كالمجمكعات المرشحة لالقتناء .

 خدمة جمع فئات المستفيديف مف المكتبة .

 االقتناء .مراعاة التنكع في 

 ػ حسف السمكؾ مع المستفيد .

 ـ هل تساهم اإلهداءات في تنمية رصيد الكتابية ؟   

 نعـ مثؿ مجالت كتب ػ مذكرات .

 مجموعاتها؟ ةتنقيحددة بالنسبة لعمميات التقييم و ـ هل تتبع المكتبة سياسة م

طريؽ عممية الترقيـ كاستعاد  كذلؾ مف ةػ تتبع المكتبة سياسية محددة بالنسبة لعمميات التقييـ كالتنقي
 تماما . ةبالمكاد التالفة كالقديم

 ـ هل مصادر المعمومات المتوفرة بالمكتبة كافية لسد احتياجات المستفيدين؟

الكقت الحالي  %75إلى في %70ػ نسبة مصادر المعمكمات المتكفرة بالمكتبية تتراكح ما بيف
اجع إلى تضر سياسة تنمية المجمكعات بمعدؿ أفضؿ مقارنة مع السنكات الماضية كىذا ر 

 بالمكتبات الجامعية .

 ـ ما هي العدد المسموح به إلعارة الكتب بالنسبة ؟

 لطمبة ليسانس ػ كتابيف .

 . 2لطمبة ماستر ػ 

 .3 لطمبة دكتكراه  ػ 

 . 3متقاعديف  5األساتذة 
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 ـ ما هي نوعية الرصد الموجود بالمكتبة ؟

 نكعية الرصد المكجكد ىك 5

 قكاميف مقاـ مجالت كتب ػ مفكرات ػ دكريات . ػ

 ـ ما هو المجموع بالكمي لرصيد المكتبة ؟

 نسخة بكافة أنكاعو . 20000المجمكع الكمي لرصيد المكتبة ما يفكؽ 

 ـ هل هناك معايير الستيعاد المواد الغير المالئمة؟

 ال يكجد معايير خاصة بإستيعاد المكاد الغير المالئمة .

 مكتبات يتم التبادل معها؟ـ ما هي ال

 ال يكجد مكتبات يتـ التبادؿ معيا .

 ـ هل هناك إيداع قانوني لممطبوعات في المكتبة؟

 ال يكجد إيداع قانكني .

 ـ قيم تتمثل أسس ومعايير اختبار الكتب ؟

 ػ ال يكجد .
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 نتائج المقابمة :

كمطبقة لتنمية المجمكعات المكتبية أظيرت الدراسة الميدانية اف بالفعؿ ىناؾ سياسة مدكنة 
ثابتة كمبدأ عاـ بمكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية فيي دائما في تطكر كزيادة الرفع مف 
مستكاىا الخدماتي بالنسبة لممستفيديف كالباحثيف كالمكظفيف كنظرا لتنكع فئاتيـ كمستكياتيـ فالبد مف 

فيديف لمتعرؼ عمى اىتماماتيـ كاحتياجاتيـ مف المكتبة القياـ سمسمة مف الدراسات الخاصة بالمست
بدراسة مجتمع المستفيديف منيا دراسة عممية اك منيجية سميمة لالستفادة منيا قبؿ كبعد عمميات 
االختيار كتنمية المجمكعات المكتبية ، اما بالنسبة ألساليب كأدكات اختيار مصادر المعمكمات 

مميات االختيار كاالنتقاء لمصادر المعمكمات الالزمة لممكتبة تتـ تبيف مف الدراسة الميدانية اف ع
يكجد تكازف  بصكرة منتظمة سنكيا كلكف دكف تحديد معايير اك أسس لالختيار كبالتالي ال

مكضكعي اك نكعي لمصادر المعمكمات بالمكتبة ، اما عف مصادر التزكيد فقد اشارت الدراسة الى 
شراء كاإلىداء كيعتبر الشراء المصدر األساسي لمتزكيد بيذه المكتبة، تنكع مصادر التزكيد ما بيف ال

إال أف المكتبة لـ تحدد سياستيا المستقبمية بالنسبة لمتبادؿ بينيا كبيف المكتبات األخرل كخطة 
ككذلؾ لـ  المكتبة بالنسبة لتقييـ كاستبعاد بعض مجمكعاتيا كأنكاع المكاد الميداة ككيفية تقكيميا

مكانيات التعاكف مع المكتبات كمراكز المعمكمات األخرل ، بالنسبة تكضح ىذه  السياسة حدكد كا 
لمصادر تمكيؿ المكتبة كأكجو اإلنفاؽ فقد تبيف تعدد مصادر التمكيؿ المادم كالعيني حيث تعتمد 
المكتبة عمى دار النشر كديكاف المطبكعات الجامعية في مستكل القطر الكطني ،اذ تكصمت ىذه 

اف كجكد سياسة لتنمية المقتنيات بيذه المكتبة سبب في نشكءىا كتقدميا في خدمة البحث  الدراسة
العممي كالباحثيف لما ليا مف ضركرة لتأدية العديد مف الكظائؼ كاإلحاطة بأكلكيات االقتناء كالتقميؿ 
مف الحكـ الشخصي القائـ عمى االختيار كتجنب التحيز فضال عف االلتزاـ بتحقيؽ أىداؼ 

لمكتبة،اما في عممية االختيار فاألساتذة ليـ دكر أساسي في اختيار المكاد المكتبية التي تخدـ ا
التخصصات المكجكدة بالكمية كالمسؤكؿ لو ميمة اقتناء عدد النسخ التي تسد احتياجات المستفيديف 

السنجاب  ، كفيما يخص االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة فيتـ ذلؾ بصفة قميمة تتمثؿ في نظاـ
عداد قكاعد بيانات لمبحث اآللي خاص بالمستفيديف ،أما عدد  إلعداد البطاقات الفيرسية لمكتاب كا 

عربية كىذا راجع إلى الطمب ىا بالمغة النسخة أكثر  21111لمكتبة بمغت حكالي النسخ المتكفرة با
قكاميس كمعاجـ  ر عمييا مقارنة بكتب الفرنسية، حيث اختمفت نكعية الرصيد الكثائقي مفالكبي
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ككتب مرجعية كدكريات كمذكرات، إضافة إلى مكاد الكتركنية كاألقراص المضغكطة تكجد بصفة 
قميمة فال يتـ استعارتيا لمطمبة بؿ تبقى كنسخة بديمة داخؿ المكتبة عف بعض المكاد المطبكعة ، 

ت انو يجب مراعاة كما تمثمت المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات التحمي بيا في تنمية المقتنيا
شكاليا كأنكاعيا ،كاالتجاه نحك االستفادة أكتمثيؿ جميع المكضكعات التي تخدميا المكتبة كبكافة 

 مف إقامة المعارض ، كتنكع مصادر الشراء.
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 اختبار الفرضيات من خالل نتائج الدراسة :

 مدل المشاركة في سياسة تنمية المجمكعات المكتبية ._

 _الفرضية األكلى 5مشاركة األساتذة في تنمية المجمكعات المكتبية بكثرة كذلؾ لخدمة الطمبة .

_كقد تحققت ىذه الفرضية مف خالؿ نتائج الدراسة التي أثبتت اف نسبة األساتذة الذيف يشارككف 
فكؽ فما  11بالمائة خاصة الذيف تتراكح اعمارىـ مابيف  21,11في التنمية اكبر كذلؾ بنسبة 

 بالمائة . 51,12بنسبة

 بالمائة. 21كفيما يخص كفرة المجمكعات المكتبية فقد قدرت عدد االجابات حكالي نسبة 

 الفرضية الثانية 5ضركرة االلتزاـ بتطبيؽ سياسة تنمية المجمكعات المكتبية .

تنمية كقد تحققت ىذه الفرضية مف خالؿ نتائج الدراسة التي اثبتت اف االلتزاـ بتطبيؽ سياسة 
المجمكعة يساعد المكتبة عمى تجاكز المشاكؿ كالصعكبات التي تعرقؿ سيرىا ،كالتي قدرت حكالي 

  .بالمائة 25بالمائة ىذا ما جعميا تقتني رصيد كافي كمعتبر كمتنكع قدر بنسبة  43نسبة 

 . الفرضية الثالثة 5اعتماد المكتبة عمى سياسة تفصيمية مكتكبة لتنمية المجمكعات المكتبية

كقد تحققت ىذه الفرضية حسب نتائج الدراسة المتكصؿ الييا اف المكتبة تعتمد عمى سياسة 
تفصيمية مكتكبة لتنمية المجمكعة المكتبية كذلؾ مف اجؿ تطكيرىا كالرفع مف مستكاىا الخدماتي 

 كتمبية احتياجات المستفيديف ،حيث اعتمدت عمى قكانيف كمبادئ ممتزمة بيا .
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 ـة :خالصـــ

تناكلت ىذه الدراسة سياسة تنمية المجمكعات المكتبية بمكتبة كمية العمـك االقتصادية 
كالتجارية حيث ييدؼ إلى تكممة الدائرة العممية في المكتبات فيما يخص ىذا المكضكع كلفت 

جات االنتباه إلى كاقع المجمكعات المكتبية كالتفكؽ عمييا كمدل أىميتيا كما كنكل لمقابمة االحتيا
المتباينة لممستفيديف، كأىميتيا كصكرة بناءة في تسيير كتنظيـ المكتبة كىذا كقد تكصمت ىذه 
الدراسة إلى ربط النتائج بالفركض التي كضعناىا في بداية البحث كمرشد ليا عند قيامنا بيذه 
ع الدراسة حيث تـ تفكيؾ المكضكع إلى فرضيات كالتي عممنا عمى التحقؽ منيا مف خالؿ نتاب

ياف بيدؼ جمع أكبر قدر بالدراسة كلمعالجة ىذا المكضكع تـ االعتماد عمى منيج المسح باإلست
عمى محكريف ممميف بمكضكع  مى التماريف األكلى لألساتذة احتكتممكف مف المعمكمات اشتممت ع

الدراسة كالثانية خاصة بالمكظفيف احتكت عمى باإلضافة إلى قسـ خاص بالبيانات الشخصية 
مكظفيف مف مكتبة كمية  10مف أستاذ ك30حكثيف تـ تكزيعيا عمى مجتمع البحث المتككف لممب

العمـك االقتصادية كالتجارية خمصنا في األخير عمى مجمكعة مف النتائج كالتي تجيب عمى 
 تساؤالت الدراسة .
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 خاتمة:

عالمنا المعاصر بفيض المعمكمات العممية اليائؿ الذم تتميز الثكرة العممية التي يعيشيا 
أصبح يغير حتى المؤسسات التي أنتجتو فقد كصؿ بكميتو كتعدده المكضكعي كالمغات التي ينشر 
بيا حدا كبيرا ،أفزر ىذا االىتماـ الكبير بالعمـ كمناىجو ظفرة نكعية في ميداف النشر كاف ليا أثرا 

،كمما الشؾ فيو اف العصر الحالي ىك كقت معمـك لبمكغ المكتبات كبيرا عمى المكتبات الجامعية 
أىدافيا المرجكة منيا لكف تدفؽ الكتب كالنشرات كالدكريات كالقكاميس عمى ىذه المؤسسات كعدـ 
الضبط لمخركج بنشرات بنشرات فنية لمنيج العمؿ ضيؽ بشكؿ بعيد األداء الفعاؿ ليذه المؤسسات 

تباعيا أكمؿ كأحسف سياسة إذ تعتبر عممية التحقؽ مف  فيما يخص تنمية المجمكعات المكتبية كا 
مظاىر القكة كالضعؼ في رصد المكتبة مف مصادر المعمكمات في ضكء احتياجات المستفيديف 
مف المكارد المتاحة لممجتمع كمحاكلة عالج نقاط الضعؼ اف كجدت ،فالخالصة العامة التي أتت 

اد عمى سياسة معركفة كالعمؿ بيا مف اجؿ ترتيب كتحسيف بيا ىذه الرسالة ىي كجكب االعتم
مستكل األداء في المكتبات خصكصا لدل كحدات تنظيـ كاحتكاء المعرفة كالمعمكمات التي تدخؿ 

أف الركح الحقيقية التي تقدميا ىذه المذكرة ىي تصحيح النظرة العامة المكجكدة كالتي  الجامعة،
نية لتنمية المجمكعات بالمكتبات الجامعية مف خالؿ تكحيد  كؿ تسير بيا العمميات كاإلجراءات الف

ضافة الى اشتراؾ المكارد البشرية  العمميات مف اختيار كاقتناء كتزكيد كجرد، تعشيب كاستبعاد كا 
كتكفر المكارد المادية كالمالية ،كاليدؼ األساسي مف صياغة سياسة لبناء المجمكعات المكتبية ىـ 

ر ضابطة لبناء مجمكعات أم مكتبة ،يستطيع عمى أساسيا القائمكف عمى بناء إيجاد قكانيف كمعايي
 المجمكعات بصكرة قكية كمتماشية مع أىداؼ مسطرة. 
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 ة مستغـانـــــــمجـامعــ                     81الممحق رقم : 

 االجتػػػػماعية العمـك كمية

 ـ العمـك اإلنسانيةقسػػػػػ

 شعبة 5 عمـ المكتبات

 التكنكلكجية الحديثة كالتكثيؽتخصص نظـ المعمكمات 

    

 استمارة موجـهة لألساتذة .

ىذه االستمارة خاصة ببحث عممي لنيؿ شيادة ماستير حكؿ مكضكع تنمية المجمكعة المكتبية 
بالمكتبات الجامعية دراسة ميدانية بمكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية بجامعة عبد الحميد بف 

 ـ .باديس ػ خركبة ػ مستغان

طار التحضير لنيؿ شيادة ماستير،عمما أف المعمكمات المتحصؿ نرجك مأل ىذه االستمارة في إ
 عمييا الستخداـ إال ألغراض البحث العممي 

 تحت إشراف:                                           من إعداد الطالبتين    

 ألستاذ نيمكر عبد القادر ا        ىاشمي إيماف                                          

 طيارم فكزية   

      

 ( في المكاف المناسب Xضع عالمة )مالحظة : 

                                          

     2815/2816السنة الجامعية : 

  داخل الخانة المناسبة  (xضع العالمة )       



108 
 

معلومات شخصٌة -  

كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة                                             اسم المكتبة:مكتبة 

 والٌة مستغانم.

الجنس:                 ذكر                                أنثى -  

فما فوق  00من            02إلى  00من                   02إلى  00من  السن:-  

التعلٌمً:المستوى -  

لٌسانس                       

ماستر                      

ماجٌستٌر                    

                دكتوراه                   

المشاركة فً تنمٌة المجموعات المكتبٌة. :ولالمحور األ-  

هل تشارك مع مكتبة الكلٌة فً اختٌار الكتب؟-  

أحٌانا           نعم                          ال                                      

  هل تعتمد على أدوات فً اختٌار الكتب؟-

أحٌانا                 نعم                           ال                               

   االعتبار عند شراء الكتب؟رائك و اقتراحاتك بعٌن آلهل تستجٌب المكتبة -

تستجٌب دائماً                                                    

تستجٌب أحٌاناً                           

ال تستجٌب                         
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.وفرة المجموعات المكتبية :نيالمحور الثا -  

                                                                                          

هل ترى أن الكتب المتوفرة بالمكتبة تخدم مجال تخصصك                        -

أحٌانا                              نعم                           ال                      

   

فً رأٌك هل ترى أن المكتبة توفر بصفة مستمرة طبعات حدٌثة؟ -  

دائًما                                         

 أحٌاناً                          

ال ٌوجد                       

            

 

المطلوبة ما هً المصادر األساسٌة التً استخدمتها بنجاح فً الحصول على المعلومات  -

 فً أعمالك العلمٌة؟

كتب مرجعٌة                                                  رسائل أكادٌمٌة    

        كل االحتماالتدورٌات                                                         

هل تستفٌد من الرسائل األكادٌمٌة المتصلة بمجال دراستك؟-  

حٌانا  أستفٌد أ                       استفٌد                               ال استفٌد    
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 ة مستغـانـــــــمجـامعــ                 00الممحق رقم : 

 االجتػػػػماعية العمـك كمية

 ـ العمـك اإلنسانيةقسػػػػػ

 شعبة 5 عمـ المكتبات

 الحديثة كالتكثيؽتخصص نظـ المعمكمات التكنكلكجية 

    

 لمموظفيناستمارة موجـهة 

ىذه االستمارة خاصة ببحث عممي لنيؿ شيادة ماستير حكؿ مكضكع تنمية المجمكعة المكتبية 
بالمكتبات الجامعية دراسة ميدانية بمكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية بجامعة عبد الحميد بف 

 باديس ػ خركبة ػ مستغانـ .

طار التحضير لنيؿ شيادة ماستير،عمما أف المعمكمات المتحصؿ ىذه االستمارة في إنرجك مأل 
 عمييا الستخداـ إال ألغراض البحث العممي 

 تحت إشراف:                                           من إعداد الطالبتين    

 اذ نيمكر عبد القادر ألستاىاشمي إيماف                                                  

 طيارم فكزية   

      

 ( في المكاف المناسب Xضع عالمة )مالحظة : 

                                          

     2815/2816السنة الجامعية : 

                  ( داخل الخانة المناسبة xضع العالمة )
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المعلومات الشخصٌة.     

   العلوم االقتصادٌة و التجارٌة.اسم المكتبة:مكتبة كلٌة 

 والٌة مستغانم.

الجنس:               ذكر                               انثى-  

فما فوق 00من            02إلى  00من                   02إلى  00من السن:   

المستوى التعلٌمً:-  

السنة الثالثة ثانوي                         

التكوٌن المهنً                         

مستوى جامعً                         

المستوى وظٌفً:-  

 رتبة مساعد                                          محافظ

 ملحق                                                 محافظ رئٌسً

عون تقنً                                                        

  إلزام الموظف بتطبٌق سٌاسة تنمٌة المجموعات المكتبٌة. ول:المحور األ-

هل ٌوجد سٌاسة مكتوبة لتنمٌة المجموعات المكتبٌة؟ -  

نعم                                                           ال                      

بالمكتبة لهم عدة اختصاصات؟هل موظفً قسم التزوٌد -  

 نعم                                                                ال 

هل تقع مسؤولٌة صٌاغة سٌاسة تنمٌة المقتنٌات ؟                                      -

            

 المسؤول                                                   األستاذ     

 الموظف                                                   

     

نوعٌة وكمٌة الرصٌد الوثائقً. المحور الثاني: -   
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هل تقتنً المكتبة مصادر المعلومات بمختلف أنواعها؟ -   

ال                   أحٌانا                                                        نعم              

ما هً الفترة الزمنٌة التً ٌتم فٌها اقتناء المصادر ؟                                               –

 شهرٌاً                                                    سنوٌاً  

سنة أكثر من  

  

ما هً الكتب التً ٌشتد علٌها الطلب؟-  

 اإلدارة والتسوٌق                      االقتصاد                    كل االحتماالت

                                                                                                      

بالمكتبة كافٌة لسد احتٌاجات المستفٌدٌن منها؟                 هل مجموعة الكتب الموجودة -

                                                                                                     

        نعم                                                          ال                               

                                                                                                       

                                                                                                    -

ات و التقنٌة المناسبة التً تجعلها قوٌة هل تحظى المجموعات بالدعم الذي ٌكفل لسد الفجو

 و قادرة على مالحظة التطورات الجارٌة؟

 دائًما                                 أحٌاناً                                 ال توجد 

هل عدد النسخ الموجودة تناسب مع عدد المترددٌن علٌها؟-  

ال                                            نعم                                 
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 جامعـــة مستغانــــم                      00الممحق رقم : 

 كمية العمـك  االجتماعية

 قسـ العمـك اإلنسانية

 شعبة 5 عمـ المكتبات .

 تخصص5 نظـ المعمكمات التكنكلكجية الحديثة كالتكثيؽ

 

مكتبة كمية العموم االقتصادية والتجارية جامعة عبد الحميد بن                                دليل المقابمة موجه لمسؤول 
 باديس  ـ خروبة ـ مستغانم

في إطار تحضير لنيؿ شيادة الماستر حكؿ مكضكع تنمية المجمكعات المكتبية بالمكتبات 
 الجامعية .

جزءا مف كقتكـ كىذا إلعادة مقابمة شخصية إلمدادنا ببعض  امنكـ أف تمنحكن نرجك
 المعمكمات الخاصة بسياسة تنمية المجمكعات بمكتبكـ .

 

 

 تحت إشراف:                                           من إعداد الطالبتين

 عبد القادر  ىاشمي إيماف                                             األستاذ المحتـر نيمكر 
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 دليل المقابمة:
ىؿ تعتمد مكتبة العمـك االقتصادية ػ كالتجارية عمى سياسة تفصمية مكتكبة كمعتمدة لبناء  -

 كتنمية مجمكعاتيا ؟

 ىؿ يكجد أقساـ ككحدات معينة ببناء كتنمية المجمكعات؟  -

 ىؿ تحرص المكتبة عمى العمؿ بطرح كأساليب تنمية المجمكعات؟  -

 ما ىي مصادر تمكيؿ المكتبة ؟  -

 ىؿ يكجد بدراسة مجتمع المستفيديف كاألخذ بعيف االعتبار آراءىـ كاقتراحاتيـ؟  -

 ة االختيار؟يمف مسؤكؿ عف عمم  -

 ما مدل اعتمادكـ عمى التكنكلكجية الحديثة ؟  -

 مى مطبكعة مف المكاد السمعية البصرية؟ىؿ تشتمؿ مكتبة لمكتاب ع  -

 ما ىي المغات التي ترتكز عمييا المكتبة في سياسة التنمية؟  -

 ما ىي نكعية المجمكعات التي تيتـ بيا المكتبة؟  -

 ما ىي أساليب اختيار كأدكاتو؟  -

 بكـ عدد مكظفي قسـ التزكيد؟  -

 ما ىي الطرؽ التي تتبعيا عند إجراء عممية التزكيد؟    -

 المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات االلتزاـ بيا في تنمية مقتنياتيا ؟ ما ىي  -

 ىؿ تساىـ اإلىداءات في تنمية رصيد الكتابية؟     -

 ىؿ تتبع المكتبة سياسة محددة بالنسبة لعمميات التقييـ كالتنقية مجمكعاتيا؟  -

 ىؿ مصادر المعمكمات المتكفرة بالمكتبة كافية لسد احتياجات المستفيديف؟  -

 ما ىك العدد المسمكح بو إلعارة الكتب بالنسبة؟  -

 ما ىي نكعية الرصد المكجكد بالمكتبة؟  -

 ما ىك المجمكع بالكمي لرصيد المكتبة؟  -

 ىؿ ىناؾ معايير الستعاد المكاد الغير المالئمة؟  -

 ما ىي المكتبات يتـ التبادؿ معيا ؟  -

 ىؿ ىناؾ إيداع قانكني لممطبكعات في المكتبة؟  -

 قيـ تتمثؿ أسس كمعايير اختبار الكتب؟  -
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                       00:  رقم الممحق
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 خص الدراسة :مم

سعت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى تنمية المجمكعات المكتبية في المكتبات 
مدل يمكف الجامعية مف خالؿ اإلشكالية التالية 5ما المقصكد بالمجمكعات المكتبية ؟كالى أم 

تطبيؽ سياسة تنمية المجمكعات في المكتبات الجامعية كمكتبة العمـك االقتصادية بصفة خاصة 
كمثؿ ىذا المكضكع الشائؾ كاف في حاجة إلى تفكيكو الى فرضيات كالتي عممنا عمى التحقؽ منيا 

 ية ،مف خالؿ نتائج الدراسة كما حاكلنا أف نؤطر نظريا لكؿ مفيـك كرد في تساءؿ اإلشكال
كلمعالجة ىذا المكضكع تـ االعتماد عمى منيج المسح باالستبياف كأداة المقابمة بيدؼ جمع  اكبر 
قدر ممكف مف المعمكمات ،اشتممت االستمارة عمى محكريف كالمقابمة عمى محكر مممة بمكضكع 

لبحث الدراسة ،باإلضافة إلى قسـ خاص بالبيانات الشخصية لممبحكثيف تـ تكزيعيا عمى مجتمع ا
شخص مف كمية العمـك االقتصادية كالتجارية ،خمصنا في األخير إلى مجمكعة  11المتككف مف 

 مف النتائج كالتي تجيب عمى تساؤالت الدراسة الى حد ما تمثمت أىميا فيما يمي 5 

األساتذة بمكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية اكثر اىتماما باالشتراؾ في سياسة تنمية 
 عة المكتبية .المجمك 

المكظفكف بمكتبة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية ممتزمكف بتطبيؽ سياسة تنمية المجمكعات 
 المكتبية. 

 تنمية المجمكعات المكتبية بمكتبة العمـك االقتصادية كالتجارية سياسة مكتكبة كمعتمدة .

 

 

 

 

 


