


 

 شكر:                                      

 

 كما هذا العمل المتواضع برحمته ولطفه الشكر والحمد هلل رب العالمين الذي وفقنا إلنجاز
نتقدم بالشكر والتقدير لألستاذة المشرفة "عيسات وسيلة " إلشرافها على هذا العمل وتقديمها 

 .التوجيهات والنصائح إلتمامه

لى  ونتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة قسم علم االجتماع على رأسهم أستاذ "مرقومة منصور" وا 
لى الطفلة "سندس" على مساعدتنا في الجانب الميداني.كل الزميالت والزمالء ا  لدراسة، وا 

  



                                    

 إهداء:                                      

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل نحمد اهلل تعالى ونشكره على توفيقنا بإتمام هذا 
 العمل.

لى اهدي هذا البحث  المتواضع إلى منبع الحنان والدتي أدامها اهلل لنا ورزقها طول العمر، وا 
والدي أطال اهلل في عمره، كما أهدي شكري وتقديري إلى أستاذتي "عيسات وسيلة" إلشرافها 
لى أبناء أخي وبنات ألختي، كما أهديه إلى أقرب  على هذا البحث ومتابعته خطوة بخطوة، وا 

لنجاح، كما أهديه لكامل أفراد ، خضرة، نجاة متمنية لهن دوام االصديقات سميرة، نصيرة
 عائلتي.

 .روفي األخير تقبلوا مني أسمى عبارات الشكر واالمتنان والتقدي   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   خاتم أم الجياللي                                                                   

                                       



                                         

 إهداء:                                       

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين         

 أهدي هذا العمل إلى:                                

 الغالية العزيزة أطال اهلل في عمرها وحفظها تقديرا لها وعرفنا بفضلها العظيم أمي الحبيبة.

 .من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وكان لي دوما خير عون أبي حبيبي إلى

لى أ لى كل أفراد عائلتي من صغيرهم إلى كبيرهم واألقارب، وا  المشرفة  ستاذتي الفاضلةوا 
لى كل من زميالتي بالدراسة "نصيرة  ، خيرة على إنجاز هد العمل " عيسات وسيلة ". وا 

" أمينة، نادية، فاطيمة بوعيسي محمد  يالتي باإلقامة الجامعية وزم وميمي، نجاة ،الحاجة "
لى كل من ساعدني في في هذا العمل .   وا 
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 مقدمة عامة:   

تعد المكتبات العامة من بين المؤسسات االجتماعية أنشأها المجتمع لتكون في خدمة    
أفراده، "فهي تلك المؤسسة الثقافية واالجتماعية والتي فيها مصادر المعرفة بكافة أشكالها 

فهي المكان الذي يقصده القراء على اختالف  1وأنواعها وتيسيرها كي ينتفع منها الجمهور."
فئاتهم وأعمارهم لطلب المعرفة وتنمية قدراتهم وزيادة مكتساباتهم المعرفية، فهذه األخيرة 
تسعى جاهدة إلى تقديم أحسن الخدمات العلمية واألنشطة التربوية والثقافية لكل أفراد 

وتنمية معارفهم وزيادة ثقافتهم المجتمع الذي من شأنه أن تساعدهم على توسيع مداركهم 
العامة، بحيث تعتبر من أنجع الوسائل لنقل المعلومات عبر األجيال ومن خاللها يستطيع 
الفرد القيام بأهم عملية أال وهي المطالعة فهذا النوع من المكتبات يعتبر المكان المناسب لها 

يساعد ويشجع على  خاصة وأنها تعمل على توفير الجو المالئم  كعامل الهدوء الذي
 المطالعة.

براز دورها في تلبية     تتعدد الوظائف التي تقوم بها المكتبات العامة من أجل جلب الرواد وا 
حاجياتهم، غير أن االنفجار المعلوماتي وبروز ثورة تكنولوجيا الحديثة بتقنياتها ووسائلها 

ى غرار مساحة التخزين المتطورة ومع قدرتها على تخزين الكم الهائل من المعلومات عل
المحدودة في المكتبات التقليدية، قد جعلها تؤثر سلبيا على هذه األخيرة فيمكن ألي فرد 
الحصول على المعلومات بطريقة سهلة وسريعة كما يمكنه استخراجها باستخدام كلمة أو 

قت، جملة أو موضوع، مع إمكانية استخدام المصدر من قبل العديد من األفراد في نفس الو 
وهو ما ال تتوفر عليه هذه المكتبات، ونتيجة لهذه المميزات التي تتمتع بها المكتبات الرقمية 
فإن أغلب المستفيدين يلجئون إليها للحصول على ما يحتاجونه من معلومات دون الحاجة 

 إلى التردد على المكتبات العامة، ما يجعلها تعرف نوعا من العزوف.

 
                                                           

1
 .246، ص2009، إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، سماعيلإوائل مختار - 
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معرفة دور المكتبة العامة في نشر ثقافة المطالعة، فمن خالل هذا في بحثنا هذا سنحاول   
جزء نظري تم فيه التطرق إلى لميداني اشتملت الخطة على جزئين: الطرح بشقيه النظري وا

إشكالية الدراسة والفرضيات ومنهجية البحث، ضبط أهم المفاهيم، النظرية أما الجزء الثاني 
الميدانية، بحيث احتوت على ثالثة فصول الفصل األول  فقد خصص للتحليل النتائج الدراسة

تناولنا فيه المكتبة العامة كمؤسسة اجتماعية مع تحديد مفهومها ووظائفها وأهدافها 
وخصائصها  وأهم أسباب العزوف عنها. أما الفصل الثاني جاء تحت عنوان دور مكتبة 

وم المطالعة وأهميتها في تنمية العامة كمؤسسة لتشجيع سلوك المطالعة تطرقنا فيه إلى مفه
معارف الفرد والعوامل المساعدة على المطالعة، دور المكتبة في خدمة المجتمع، صعوبات 
ارتيادها، أما الفصل الثالث واألخير تناولنا فيه تعريف المكتبة الرقمية ومميزاتها وأهمية ودور 

 يا عليها، ومستقبلها.المكتبة العامة في ظل التطور التكنولوجي، تأثير التكنولوج

 باإلضافة إلى الخاتمة العامة، قائمة المراجع والمالحق.-
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 اإلشكالية:-1       

ا دور جوهري في لما له ،واعها من أهم المؤسسات التعليميةتعد المكتبات بمختلف أن-       
الفئة التي  نوعدة منها و فتعدد المكتبات يرجع إلى دور كل واح رقيها،بناء المجتمعات و 

الطاقم المتمدرسين بالمؤسسة التربوية واألساتذة و  فنجد المكتبة المدرسية تخدم فئة تخدمها.
طلبة ماتها لكامل أفرادها من أساتذة و أما المكتبات الجامعية فإننا نجدها تقدم خد العمل بها،

تربوية التي و  قافيةفيمكن أن نعتبرها مؤسسة تعليمية، ث،أما إذا انتقلنا إلى المكتبات العامة 
أفراد المجتمع باختالف فئاتهم ومستواهم  على كسب المعرفة كونها موجهة لجميع تساعد

التي ختلف المعلومات التي يحتاجونها و . فهي بذلك تعمل على تزويدهم بمالعلميالثقافي و 
ن خالل توفير األرصدة الوثائقية ال يكون ذلك إال مو  ،نها أن تزيد في قدراتهم المعرفيةمن شأ

 .دمات المرتبطة بالمطالعةكذا الخ و

قضاء ك هرد في دراستوجودها داخل المجتمع أهمية كبيرة يحتاجها الفللمكتبات العامة و     
خيرة كافة جهودها لجلب روادها وزيادة نسبة توسيع معارفه، إذ تسخر هذه األوقت فراغه، و 

إذ يعرف عن هذه المكتبات  مات لهم،تقديم مختلف الخدحتياجاتهم و التردد إليها وذلك بتلبية ا
توفر له إمكانيات البحث الذاتي أنها تفتح المجال لكل فرد بزيادة رصيده المعرفي و الثقافي و 

من كتب دون قيود تمنعه من ذلك، فهي على غرار باقي المكتبات ال تجبر  اختيار ما يريدهو 
الجامعية بل تأخذ بعين ي نصادفه في المكتبات المدرسية و الذ أحدا على ارتيادها على النحو

عه على ، ليس هذا فقط  بل تحرص كذلك على تشجيغبة الفرد في تثقيف نفسهاالعتبار ر 
حسن و العوامل األساسية التي تيسر له المطالعة كنظافة المبنى ارتيادها بتوفير الشروط و 

 .اإلقبال عليهان تزيد من نسبة الموقع و غيرها من العوامل التي من شأنها أ

ا المعلومات بروز تكنولوجيالمجتمعات اإلنسانية و لكن مع التطور الذي شهادته     
قت ممكن مما اقل و  التي سهلت للفرد الحصول على المعلومات في"االنترنيت" خاصًة و 

دما أصبحت خاصة بع ،أفرادهفي خدمة المجتمع و أهمية المكتبات أدى إلى تراجع دور و 
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التردد على المكتبات في نظر العديد من قراءة ومطالعة الكتب و و طرق البحث التقليدية 
هو ما حققته بدائل، و المما استدعى بذلك البحث عن  الجهداألفراد تتطلب الكثير من الوقت و 

ي يمكن الحصول الكتب اإللكترونية التخاصة مع ظهور المكتبات الرقمية و هذه التكنولوجيا 
تبات تعرف نوعا من ما جعل هذه المك ،رليها في أي وقت وأي مكان دون بذل جهد يذكع

 . العزوف وقلة التردد عليها

عامة باعتبارها الفالمكتبات  ،راء اهتمامنا بدراسة هذا الموضوعوقد كان هذا دافعا و     
الذي تقوم ال يمكننا غض النظر عن الدور دراسة و الداخل المجتمع تحتاج إلى مؤسسة هامة 

 .خاصة بما يتعلق بجانب التعليمي والتثقيفيبه 

 لقد حظي موضوع المكتبات العامة بدراسات عديدة نظرا لألهمية التي تكتسبها هذه    
، والتي جاءت تحت عنوان 2006-2005سنة  1من بينها: دراسة "سمية الزاحي"األخيرة و 

معطيات الواقع" لنيل شهادة الماجستير ة و الجزائر: بين النظريات العلمي"المكتبات العامة في 
 هو واقع المكتبات العامة في الجزائر؟ما  :رحها لسؤال اإلشكالية المتمثل فيبط

إلى يسير المكتبة العامة أدى غياب قانون يؤسس و  قد صاغت فرضيات البحث كالتالي:و  
الضرورية للعمل  عدم توفر المكتبة العامة على المقوماتو  .قصور في أداء المكتبة العامة

بعد االنتهاء من الدراسة توصلت إلى و  المكتبي أدى إلى غياب فعاليتها في المجتمع.
إضافة  ،مجموعة نتائج مفادها أن غياب القانون تسير المكتبة العامة أدى إلى ضعف أدائها

 ،كذا انعدام التعاون بين المكتباتلى ضيق مساحة المخصصة للمطالعة وتخزين الرصيد، و إ
 ما توصلت هذه الدراسة إلى أن المكتبات العامة تستقبل بصفة أساسية جمهور المتمدرسين،ك
لتعريف بأهمية المكتبات العامة ودورها في تشجيع من هذا المنطلق تأتي أهمية دراستنا باو 

ف التي الوظائ، إضافة إلى معرفة أهم الخدمات و توسيعها بين أفراد المجتمع عامةالمطالعة و 
                                                           

1
في علم  الماجستيرمذكرة لنيل شهادة  المكتبات العامة في الجزائر:بين النظريات العلمية ومعطيات الواقع، سمية الزاحي،- 

 .2006- 2005 ،ةسكيكد ،المكتبات



5 
 

معرفة تي تساعدها على تحقيق أهدافها، و الطرق الهذه المكتبات، وكذا الوسائل و  تقوم بها
ساليب التي تتبعها المكتبات العامة لمعالجة العزوف عن ارتيادها، إلى جانب معرفة األكذلك 

 فعالية هذه المكتبات في ظل التطور التكنولوجي.

نحاول  ،العمومية لوالية مستغانم تتمحور دراستنا حول مكتبة "موالي بلحميسي" للمطالعة   
دور في نشر ثقافة عامة ية التالية: هل للمكتبة الفيها اإلجابة عن التساؤالت السوسيولوج

المطالعة؟ ما هي أهم الطرق واألساليب المتبعة لذلك؟ هل تهتم المكتبات العامة بتلبية 
ما هي و  المكتبات العامة ؟احتياجات المستفيدين منها؟ هل هناك عزوف في التردد على 

 أسبابه؟

  فرضيات البحث:-2

  للمكتبة العامة دور في نشر ثقافة المطالعة.-

 عزوف وقلة التردد عن المكتبة العامة.-
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 منهجية البحث:-3  

 :المنهج المستخدم-3-1   

معينة،  يتبع كل باحث عند قيامه بدراسة حول مشكلة ما منهجا معينا للوصول إلى نتائج   
"الطريقة التي يسلكها الباحث لإلجابة على األسئلة التي  ويمكن أن نعرف المنهج على أنه:

  1".تثيرها مشكلة البحث

مبادئ والطرق الفعلية التي يستعين بها الباحث ال"مجموعة منتظمة من  ويعرف كذلك:  
فالمنهج هو أسلوب للتفكير المنظم، وأداة للبحث والكشف عن  2 ".للكشف عن الحقيقة

 الحقيقة.

الذي يعتبر من بين المناهج المستخدمة في  استنا على المنهج الوصفيلقد اعتمدنا في در    
"طريقة  علوم االجتماعية، ويعرف المنهج الوصفي على أنه:الدراسات في الاألبحاث و 

تعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع منتظمة لدراسة الحقائق الراهنة، م
معينة، بهدف الكشف عن حقائق جديدة والتحقق من حقائق قديمة، والعالقات التي تتصل 

فهو يعتمد على وصف الظاهرة كما توجد في الواقع  3".بها وكشف الجوانب التي تحكمها
 بهدف كشف الحقيقة والوصول إلى نتائج الدراسة وتعميمها.

"استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في ه: ويعرف كذلك على أن  
ين عناصرها أو بينها وبين ظواهر الواقع بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات ب

نما يتعخرى، وال يقتصر هذا المنهج أ ذلك إلى التحليل  دىعلى مجرد وصف الظاهرة وا 

                                                           
1
 ،2009، 1إبراهيم اإلبراش، المنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم االجتماعية، دار الشروق للنشر  التوزيع، عمان، ط- 

 .65ص
 .31ص، 2011 ،1ط األردن، دار اليازوري للنشر، البحث العلمي، علي عباس العزاوي، محمد األزهر سماك،- 2
  .133ص ،2012، 1طمصر، األساسية في البحوث االجتماعية،المناهج  حسان الجيالني، بلقاسم سالطنية،- 3
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ضافة إلى قدرته على وصف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصول فباإل 1".والتفسير والمقارنة
إلى نتائج عامة حول موضوع الدراسة، خاصة وأن موضوعنا يصب حول معرفة دور 

 المكتبة العامة في نشر ثقافة المطالعة.

"أداة  وقد اعتمدنا في دراستنا لجمع البيانات على تقنية االستبيان، الذي يعرف على أنه:  
على المعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين، يقدم على شكل أسئلة، للحصول 

بحيث هو  2".عنها من قبل عدد من األفراد المعنيين بموضوع االستبيان يطلب اإلجابة
األسئلة تقدم للمبحوثين من أجل الحصول على إجابات تتضمن معلومات من  مجموعة

ومعطيات المطلوبة للتوضيح حول الموضوع وتعريفه من مختلف جوانبه، وقد احتوت 
سؤال موزعة بين أسئلة مفتوحة ومغلقة تم تحكيمها من قبل مجموعة من  28االستمارة على 

الستمارة لإلشكالية المدروسة قبل توزيعها األساتذة لغرض التأكد من مدى معالجة أسئلة ا
مفردة ومعرفة مدى بساطة األسئلة وفهمها من قبل  80على عينة البحث والتي بلغ عددها 

 األفراد. 

صيغت االستمارة بطريقة تغطي مختلف محاور الدراسة والمتمثلة في: المحور األول    
ا المحور الثاني المكتبة العامة سؤال، أم 14المكتبة العامة وخدماتها بحيث احتوى على 

 سؤال. 14وأسباب العزوف عنها احتوى على 

تم إجراء البحث في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "موالي بلحميسي" لوالية مستغانم،    
 2018مارس21إلى غاية  2018مارس 07وقد استغرقت هذه الدراسة فترة وجيزة امتدت من 

متردد من مختلف الفئات التعليمية )اإلبتدائي،  80بلغ عددها  وزعت االستمارة على عينة
 (، 15إلى أقل من  10المتوسط، الثانوي، الجامعي(، ومن مختلف الفئات العمرية )من 

                                                           
 .06، ص2011، 1طالتوزيع، عمان، دار أسامة للنشر و التربوي، البحث العلمي و يزيد داود، مناهج - 1
 .106ص ،2013 ،15ط األردن، دار الفكر للنشر، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، ذوقان عبيدات،- 2
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(، )من 30إلى أقل من  25(، )من 25إلى أقل من  20(، )من 20إلى أقل من  15) من 
 " فما فوق(. 30

 العينة:-3-2   

"يعد اختيار وتحديد عينة البحث من أهم المراحل للقيام بأي بحث علمي باعتبارها مصدرا    
فهي جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع منه  1للحصول عل المعلومات والمعطيات."

 المعطيات البحث الميداني.

ألفراد ولتطبيق هذه الدراسة اعتمدنا على العينة الصدفية، وتتمثل في اختيار عدد من ا  
أي يوزع الباحث  2الذين نستطيع العثور عليهم بشكل عرضي أو عن طريق الصدفة."
 االستمارات على عدد من األفراد الذين يلتقي بهم عن طريق الصدفة.

 النظرية المستخدمة في البحث:-4   

اد تعتبر النظرية أهم خطوة للقيام بالبحث العلمي، فمن خاللها نفهم ونفسر الظاهرة المر    
 دراستها كدراستنا لدور المكتبة العامة في تشجيع ثقافة المطالعة.

ولقد اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا على النظرية البنائية الوظيفية التي " تعتبر من بين    
النظريات المستخدمة في دراسة الظواهر في العلوم االجتماعية، فالمؤسسة أو النسق له بناء 

تعرف باألدوار، وهذا الدور مرتبط بالوظيفة وهذه األدوار مكملة الذي يتكون من عناصر 
فالمكتبة العامة من بين المؤسسات االجتماعية التي لها دور في خدمة  3لبعضها البعض."

 .أفراد المجتمع

    
                                                           

 .112، ص2002البحث ومناهجه في علم المكتبات، الدار المصرية اللبنانية، مصر، عبد الهادي محمد فتحي، - 1
2
 .148، ص1999البحث العلمي واستخدام مصادر معلومات، دار بازوري العلمية، عمان،  يلجي،ندقعامر - 

 .51، ص2005، 1والتوزيع، بغداد، طإحسان محمد الحسن، النظريات االجتماعية المتقدمة، دار وائل للنشر - 3
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 تحديد مفاهيم الدراسة:-5    

 ذلك الختالفو  لمراحل المهمة في البحث العلمي،"تعتبر مرحلة تحديد المفاهيم من ا   
لهذا يجد الباحث نفسه ال اتجاهات الباحثين وما ينتج عنه من تنوع المفاهيم وتعددها و 

 ألنها حجر الزاوية في بناء فروضه و نظرياته واستنتاجاته. 1"،يستطيع االستغناء عنها

  ومن أهم المفاهيم التي سنتطرق إليها:

  المكتبة العامة:-1  

 الثقافية موجودة لخدمة الفرد والمجتمع،المؤسسات االجتماعية و من بين تعد المكتبات    
 ولهذه األخيرة عدة تعريفات:

المنفعة العامة يرتادها العام من أجل االستخدام العام و  "هي مكتبة تعتمد على التمويل   
نما من تلقاء نفسهالفرد دون إجبار أو إكراه و  فالمكتبة العامة حسب هذا التعريف هي  2".ا 

ولكل فرد الحرية في ارتيادها وحسب  سة وجدت لتلبية احتياجات المستفيدين عامة،مؤس
 رغبته الخاصة.

 أطفال، كما تعرف على أنها "المكتبات التي تقدم خدماتها للجمهور العام بمختلف فئاته،    
غطي كافة فروع معلومات تالتمتلك هذه المكتبات مصادر و  مهنيون، عاملون، طالب،
فالمكتبة العامة تسعى لتلبية ما يحتاجه األفراد من  3".مختلف الموضوعاتالبشرية و المعرفة 

 المعلومات كونها تحتوي على مختلف المعارف في مختلف المجاالت.

                                                           
 .28ص ،1993، سكندريةاإل مؤسسة شباب الجامعة، علم االجتماع الحضري، نادية عمر الجوالني،_ 1
 1طللبنانية للنشر و التوزيع، مصر، محمد فتحي عبد الهادي، نبيلة خليفة جمعة، المكتبات العامة، دار المصرية ا- 2
 .17ص، 2010،

 .177ص،  1،2014ط األردن، التوزيع،دار عالم الكتب الحديث للنشر و  المكتبات،الثقافة و  الدبيس،ماجد مصطفى - 3
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يمولها من خالل يدعمها و تعرف كذلك على أنها "مؤسسة ينشئها المجتمع المحلي و و    
مات من خالل ل إلى المعارف والمعلو فهي تتيح الوصو  الحكومة المحلية أو اإلقليمية،

الخدمات التي تؤدي إلى جميع أفراد المجتمع  بغض النظر عن مجموعة من الموارد و 
فالمكتبة العامة حسب هذا التعريف  1".الجنس أو اللغة أو الوظيفة أو المستوى التعليمي

لمجتمع مهما كان إذ تقدم خدماتها لجميع أفراد ا مؤسسة أنشأتها الدولة لالستفادة العامة،
يمكن أن نعرف المكتبة  وعليه وانطالقا من هذه التعريفات، جنسهم أو مستواهم التعليمي.

و العامة على أنها مؤسسة ثقافية وتعليمية وتربوية تسمح لكل فرد داخل المجتمع بارتيادها 
 ذلك أنها مؤسسة تعطي للفرد فرصة بأن يثقف نفسه عن طريق مطالعة ستفادة منها،اال

 الكتب التي يرتادها الحتواء هذه المكتبات على كافة فروع المعرفة.

عطاء تعريف مختصر حول المكتبة إلموضوع المكتبات العامة يمكننا  وبالنسبة لدراستنا   
حد أنواع المكتبات اتور موالي بلحميسي بمستغانم، هي الرئيسية للمطالعة العمومية الدك
بحيث تصنف ضمن المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية  العامة الموجودة في الجزائر،

، بحيث طار الخدمات العموميةوهي ضمن المشاريع التي استفادت منها والية مستغانم في إ
بقرار من وزارة الثقافة وهي عبارة عن مؤسسة ثقافية وتعليمية واجتماعية،  2011أنشئت سنة 

فة شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو تتميز بفضاءاتها المفتوحة وتقدم خدماتها لكا
العمر أو العرق أو الدين...الخ، وتعتبر واحدة من أهم المكتبات التي تقوم بتنظيم نشاطات 
ثقافية وفنية وعلمية والتي تؤكد في مجملها على أهمية الكتاب وضرورته في حياة الفرد 

ة والدينية وأخرى عالمية، حيث والمجتمع، حيث تتناسب هذه النشاطات مع المناسبات الوطني
منخرط إضافة إلى ذلك تتوفر على رصيد وثائقي جد هام  5302يقدر عدد المنخرطين فيها 
 لمختلف المجاالت والعلوم .

                                                           
 مصر، ،1ط دار الوفاء لدنيا الطباعة، الرقمية وأثرها الثقافي في المجتمع،و المكتبات اإللكترونية  نجالء عبد الفتاح،- 1

 .261ص ،2014
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  المطالعة:-2   

 تعريفها لغة:-    

أي  أو تطلعه نظره وعلمه وأشرف عليه، "أطلع على شيء، جاء في قاموس الطالب،   
 1" .إدامة النظر فيه ويقال اطلع على شيء، طالع يطالع، هو، مانظر  تطلع رأيه،

 اصطالحا:-   

اللغوية  لى تنمية المهارات القرائية المختلفة والحصيلةإالمطالعة هي عملية ذهنية تهدف "   
وزيادة القدرة على  اإلحساس والجمال،، والقدرة على التحليل والحكم النقدي والذوق األدبي

 فالمطالعة عملية عقلية هدفها تنمية المهارات المختلفة لدى الفرد، 2".المكتبةالبحث من 
 المعلومات المختلفة التي يمكن توظيفها في مختلف المواقف.و صيد اللغوي كالر 

 الدور:-3

نثروبولوجيا بمعان األجتماع وعلم النفس االجتماعي و "يستخدم مصطلح الدور في علم اال   
تميز بمجموعة من ي للبناء االجتماعي على وضع اجتماعي معين،فيطلق كمظهر  مختلفة،

يرتكز حول بعض الحقوق األنشطة، كما يمكن تعريفه على أنه نموذج و الصفات الشخصية 
ويتحدد  ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل الجماعة أو موقف اجتماعي معين، ،والواجبات

نقها اآلخرون كما يعتنقها دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة توقعات يعت
فالدور هو مجموعة سلوكات أو التوقعات التي يتوقعها الفرد من اآلخرين  3".الشخص نفسه

فهو الذي يحدد المكانة  ما يتوقعه اآلخرين من الفرد القيام به اتجاههم،و  القيام بها اتجاهه،
 االجتماعية لألفراد داخل المجتمع.            

                                                           
 .492، ص2008 الكتاب الحديث، الجزائر،دار  قاموس الطالب، شمس الدين أحمد،- 1
 .97، ص2006 التوزيع، عمان،دار يانا للنشر و فهد خليل زايد، استراتجيات القراءة الحديثة، - 2
 .120، ص 2003فاروق المداس، قاموس مصطلحات علم االجتماع، دار المدني، مصر،- 3
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" مفهوما محوريا سواء لفهم النتائج أو اآلثار أو فهم المكونات البناء يعد مفهوم الدور   
 1".فالدور هو الوظيفة بمعنى هو السلوك الذي يؤديه الجزء من أجل بناء الكل االجتماعي،

كل عنصر فيه وجد للقيام بوظيفة أو دور ظام داخل مجتمع يتكون من عناصر و ن كل نإ
 قق غاية البناء االجتماعي ككل.معين وتكامل أدوار هذه العناصر يح

وما يتوقعه  وعليه يمكن أن نعرف الدور على أنه سلوك الذي يتوقعه الفرد من اآلخرين،   
فلكل فرد أو مؤسسة باألفراد العاملين فيها مجموعة األدوار  اآلخرون من الفرد القيام به،

الدور الذي تقوم به ظيفة و مرتبط بالو  بمعنى أن الدور المرتبطة بوظائف الواجب القيام بها،
 الرواد.ة ووظيفتها في خدمة المستفيدين و المكتبة العمومي

 الثقافة:-4    

 تعريفها لغة:    

وثقفت  "ثقف الشيء بمعنى حذقه، :ي قاموس لسان العرب إلبن المنظورورد الفعل ثقف ف   
أي ثابت  حاذق والمراد هنا فهم، أي فطن، وثقف الرجل، أي قومت اعوجاجه، الرمح،

 2".المعرفة بما يحتاج اليه

 اصطالحا:-   

فالثقافة هي مجموع  3"."هي إدراك الفرد والمجتمع للعلوم والمعرفة في شتى مجاالت الحياة   
 المعارف التي يكتسبها اإلنسان في كل المجاالت.العلوم و 

                                                           
 .186ص، 2011 دار المعرفة الجامعية، اع،االتجاهات األساسية في نظرية علم االجتم عبد الرزاق جبلي،- 1
 .111ص ،1999، 1ط حياء التراث العربي،إدار  ابن المنظور لسان العرب، محمد جمال الدين،- 2
 ،2014، 1ط مصر، التوزيع،دار الوفاء للنشر و  التقنيات الحديثة وأثرها في المكتبات، نجالء عبد الفتاح طه،- 3
 .461ص
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نسان بما فيها المنتجات بأنها البيئة التي خلقها اإل" تعريف الثقافة في علم االجتماع:    
ي بذالك تتضمن األنماط الظاهرة فه غير المادية التي تنتقل من جيل إلى آخر،و المادية 

من علوم  والذي يتكون في مجتمع معين الباطنة للسلوك المكتسب عن طريق الرموز،و 
فالثقافة هي تحصيل اإلنسان كل ما  1".قوانين وعادات وغير ذلكومعتقدات وفنون وقيم و 

 يتعلق بالحياة االجتماعية كونه عضو في مجتمع معين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .158ص ،2010 عمان، دار أسامة للنشر، علم االجتماع،معجم  بو مصلح عدنان،أ- 
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 ول:الفصل األ
            

 العامة كمؤسسة المكتبة   

 اجتماعية           
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 :مقدمة    

المكتبة العامة أو مدرسة الشعب واحدة من أهم مقاييس تطور األمم وارتقاء الشعوب     
ومستواها العلمي والثقافي، فهي مؤسسة ثقافية لها رسالة ونموذج واضح لوعيها الفكري 

سامية في حياة الشعوب واألمم وتقدمها وهي مركز علمي تربوي، كما أنها تعمل على تقديم 
واألنشطة التربوية والثقافية لكل أفراد المجتمع بدون تمييز، بحيث  أحسن الخدمات العلمية

تعتبر المكتبة العامة مؤسسة ذات قيمة عالية في المجتمع وذات أثار قوية في عملية التنمية 
للفرد والمجتمع ككل ومن خالل هذا يمكننا أن نوضح أهم ما جاء في هذا الفصل من مفهوم 

                                                                                      أهدافها، وأهم األسباب العزوف عنها.المكتبة ووظائفها وخصائصها و 

  



16 
 

 تعريف المكتبة العامة :-1     

تعد المكتبات العامة من بين المؤسسات االجتماعية ذات أهمية كبيرة داخل أي مجتمع     
 هما كانت فئته العمرية أو مستواه.  خدمات لكل من يقصدها مالوقد وجدت لتقدم  . إنساني

أي تخدم  "جامعات شعبية تعطي العلم حرا لكل من يقصدها، ويعرفها أحمد أنور عمر:    
كما تعرف على أنها "مؤسسات ثقافية   1وطبقات الشعب دون تمييز." كل فئات المجتمع

وتزويدها بمختلف أنواع مصادر المعلومات   و السلطات المحلية،شعبية تقوم بإنشائها الدولة أ
كما أنها "مؤسسات ثقافية تعليمية  2التي تعين على كسب المعرفة والتثقيف الذاتي الحر."

 3." تعمل تعلى حفظ التراث ليكون في خدمة أفراد المجتمع  فكرية وتثقيفية،

معلومات المختلفة التي من التمثل مكان للمطالعة لما تحويه من مصادر  فهذه األخيرة   
 المعلومات بانتقاء  الخ  شأنها أن تساعد كافة األفراد المجتمع، أطفال، متعلمين، مهنيين...

 ، بإتاحة لهم حرية البحث وتصفحو المعارف التي يريدونها في أي مجال أو تخصص كان
والعمل على رفع المستوى العلمي التثقيف الذاتي و الترفيه. م و الكتب، فتزيد بذلك فرص التعل

 المختلفة. الثقافي للفرد الذي من شأنه توظيف هذه الخبرات التي اكتسبها في مجاالت الحياةو 

فإن المكتبة تمثل  -بحوثينحسب رأي المو - واستنادا إلى ما جاء في الدراسة الميدانية    
تساعدهم  نها وستفيدين مللم المعلوماتو  كافة أنواع المعرفة   فهي تتيح مكان للمطالعة،

بغية معلومات المن أوعية  مما تحويه  باالستفادة  لهم الفرصة  ، بإتاحة على التعلم الذاتي
           التالي: دول الج يوضحه الثقافي ألفراد المجتمع، وهذا ماو   العلمياالرتقاء بالمستوى الفكري و 

  

                                                           
 .139حسان عابدة، أثر تكنولوجيا المعلومات على خدمات المكتبية، دار المعتز للنشر، عمان، ص- 1
  .88ص، 1999 ،1ط األردن، دار الوراق للنشر، المكتبة العامة، عمار عبد اهلل، حسن صالح غانم،- 2
 .256ص رياض، دار المريخ للنشر، المعلومات و المكتبات، أساسيات في علم أحمد بدر،- 3
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     :ماهية المكتبة بالنسبة للمبحوثين : 01الجدول رقم 

 النسبة المئوية         التكرار             ماذا تمثل لك المكتبة؟ :1س
 %35               29              مكان للمطالعة

 %59               49              تعلم الذاتيلمكان ل
 %06               05              ترفيهلمكان ل
 %100              83              المجموع

  

المكتبة يعتبرون  بحوثينمن الم %35( أن ما نسبته 01ل الجدول رقم )يتضح من خال   
 %59أما ما نسبته  ،المختلفةمصادر المعرفة  علىالعامة مكان للمطالعة الحتوائها 

كل فرد داخل المجتمع التردد إليها لمطالعة أي كتاب بإمكان تعلم الذاتي، فليعتبرونها مكان ل
، فهذه األخيرة ال تمنع أي مستفيد من رفي مجال تخصصه أو في أي مجال آخ يريده سواء

قراءة و مطالعة الكتب وفقا للرغبة الذاتية، و وفقا الالبحث بل تعطيه كامل الحرية في 
و قضاء لترفيه لرون المكتبة مكان يعتب %06لميوالت و اتجاهات األفراد، أما ما نسبته 

 أو الجلوس وتبادل األحاديث. لمطالعةإما لأوقات الفراغ 

يمكن أن نعتبرها مدرسة مستمرة غير رسمية تسهم في تنمية معارف فالمكتبات العامة    
 المعلومات الخاصة بالترفيه  و التسلية. سعى للترويح عن طريق توفير مصادراألفراد  كما ت

الجدول كذلك على أساس الجنس، كما هو موضح في معطيات بتحليل أن قمنا  وبعد   
 الجدول األتي:
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 ماهية المكتبة بالنسبة للرواد : :02الجدول رقم 

 أنثى            ذكر             : ماذا تمثل لك المكتبة؟1س
 النسبة المئوية التكرار     النسبة المئوية التكرار   

 %32      22      %47      07      مكان للمطالعة
 %65      44      %33      05      مكان للتعلم الذاتي

 %03      02      %20      03      مكان للترفيه
 /       /       /       /       أخر

 %100      68      %100     15      المجموع
    

 %65فإننا نستنتج بأن اإلناث هم أكثر فئة مترددين على المكتبة حيث قدرت بنسبة     
، فهذه األخيرة أصبحت من األماكن التي تلجأ %33مقارنة مع نسبة الذكور التي قدرت ب

غرض األصدقاء خاصة لقاء خروج من المنزل للإليها معظم الفتيات باعتبارها كمتنفس لهن لل
اهتمامهن أكثر بالتعليم مقارنة بالذكور الذين يميلون إلى عالم الشغل  دراسة إذ يظهر لديناال

 بصفة كبيرة .

أن المكتبة العامة هي ( 02رقم )نا و مناقشتنا لمعطيات الجدول نستنتج من خالل تحليل   
بمثابة المكان الذي بإمكان أي فرد قصده أو لمن كانت له الرغبة في زيادة ثقافته و رصيده 

، فهي الت المعرفةاخيرة من مصادر مختلفة في كل مجهذه األالمعرفي، لما تتوفر عليه 
ذلك في قراءة الكتب وفق الرغبة الذاتية سواء كان تتيح لروادها حرية البحث والتصفح و 

مجال التخصص أو في مجاالت أخرى، ما يساعد بذلك على االستغالل لألوقات الفراغ 
 الترفيه.و 
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 وظائف المكتبة العامة وخصائصها :-2    

من ذلك  تعمل على تقديمها لجميع المستفيدين منها،  للمكتبات العامة مجموعة وظائف    
تقديم مصادر المعلومات المتنوعة لتخدم كل فئات المجتمع و تلبية ميولهم واهتماماتهم  "
المستمر، ودعم الطالب المطالعة لتحقيق التعلم لى تنمية عادة القراءة و ة إباإلضاف رغباتهم،و 

اء وقت الجامعات، حيث تجعلهما يعمالن بصورة أفضل، وتسهم هذه األخيرة بقضبالمدارس و 
فهذا النوع  1ا ".متقدمه في مها لعبه المطالعة من دورلما ت المجتمعبشكل أنفع للفرد و الفراغ 

من المكتبات قد خصص لكل فئة الوسائل التي من شأنها أن تساعدهم على تلبية  حاجاتهم 
 لكونها تضم  سواء كانت متعلقة بالبحوث الدراسية، أو كانت متعلقة بالمطالعة بصفة عامة، 

غير ثة، ديانات، علوم اجتماعية ... و م بحو المعرفة البشرية في جميع العلوم، عل" كل أنواع 
ذلك، فهي مؤسسات اجتماعية ذات فائدة جمعية تفتح المجال لكل روادها الرتيادها بغية 

 2معلومات ."الاالستفادة مما تحويه من مصادر 
لمعلومات ختلف مصادر اها تقديم ممن تبات العامة بمجموعة وظائف أخرىكما تقوم المك    

من خالل ذلك ء البحوث الدراسية الموكلة لهم و الطلبة على أداالتي تساعد المتعلمين و 
المراجع التي توفرها لهم هذه األخيرة، كما تسعى إلى توفير أماكن خاصة االستعانة بالكتب و 

على اإلعداد لالمتحانات في مجاالت اختصاصهم ما يساعدهم  ذلك مراجعة الدروس و ل
مجال لالستفادة من الكتب للفهم أكثر إلى جانب النها تعطيهم أعاب أكثر خصوصا و االستي

 التالي:وية . و هذا ما يوضحه الجدول ما يقدم لهم داخل المؤسسات الترب

 

 

                                                           
 .80،81ص ،1،2015ط مصر، دار العلم و اإليمان للنشر و التوزيع، المكتبة و المجتمع، هاني محمد،- 1

  1988شعبان عبد العزيز خليفة، أوراق الربيع في المكتبات و المعلومات، دار الغربي للنشر و التوزيع، مصر،- 2
 .183ص
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  لجوء للمكتبة العامة من أجل :ال: 03الجدول رقم 

 

من المبحوثين ذكور يقصدون المكتبة من  %27أن نسبة  (03) يتضح من الجدول رقم   
يقصدونها للمطالعة من أجل  %12أجل إعداد البحوث المتعلقة بالدراسة، أما ما نسبته 

في مقابل نجد  يقصدونها من أجل إعداد لالمتحانات النهائية، %15التثقيف، في حين نسبة 
فقط  %04يقصدونها الستغالل أوقات الفراغ، بينما خصصت نسبة  %19أن ما نسبته 

إذ تتمثل هذه النسبة في المطالعة من أجل التثقيف كهواية وزيادة الرصيد المعرفي  مطالعةلل
  %18أما فيما يتعلق بالمبحوثين إناث، فإننا نجد نسبة  الذاتي خارج نطاق الدراسة والتعليم،

يقصدنها   %14د للبحوث المتعلقة بالدراسة، ونسبة المكتبة من أجل اإلعدا يقصدن
 %28و  ،الدروس يقصدنها من أجل مراجعة  %24للمطالعة من أجل التثقيف، وما نسبة 

هل تقصد المكتبة  :2س
 العامة من أجل ؟

 أنثى            ذكر            
   النسبة تكرار    

 المئوية

 النسبة تكرار    
 المئوية       

إعداد البحوث المتعلقة 
 بالدراسة

     07           27%      20          18% 

 %14      16      %12     03      مطالعة من أجل التثقيف
 %24      27      %23     06      مراجعة الدروس

 %28       32      %15     04      إعداد لالمتحانات
 %05     06     %04      01      كهاو للمطالعة

 /      /            /      /       آخر

 %100    113     %100    26      مجموع
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فيقصدن المكتبة من أجل استغالل أوقات   %1من أجل اإلعداد لالمتحانات، أما ما نسبته 
 فقط .  %04الفراغ، بينما قدرت نسبة المطالعة ب 

قتراحات التي وبجمع نسبة اال  ،(03)دول رقم من خالل تحليلنا لمعطيات الج كذلكو    
إعداد البحوث، ) والتي تتمثل في: تلك المتعلقة بالجانب التعليمي تصب في نفس الهدف أي

 تية:اجعة الدروس، اإلعداد لالمتحانات( وفقا للصيغة اآلمر 

 18 +24+28=70%   . 

 27+23+15=65%   . 

من المبحوثين ذكور يقصدون  %65من المبحوثين إناث و  %70ما نسبته  وبالتالي   
نسبة الكبيرة من المبحوثين المكتبة العامة للقيام باألمور المتعلقة بالدراسة، فإننا نستنتج أن ال

المتحانات لإعداد ذكورا أم إناثا يقصدون المكتبة العامة لمراجعة الدروس أو  اكانو سواء 
المجال الدراسي، في مكتبات محصور فقط على الويشير ذلك أن ترددهم  الدراسية،البحوث و 

دة من الكتب المختلفة، بإمكانهم االستفاو خيرة قد خصصت لهم مكان لاللتقاء كون أن هذه األ
، بينما لم تحظ المطالعة إال بنسبة قليلة قدرت يمكن أن توفره لهم باقي المكتباتهذا ما ال و 

، المجتمع إناثا ما يعكس واقع المطالعة و تراجعها لدى األفراد %05 ذكور، و %04ب 
لومات معالفالمكتبة العامة لم تعد في الوقت الذي نعيشه اليوم إال مصدرا للحصول على 

 . فقط المرتبطة بالجانب التعليمي

"فهذه األخيرة مؤسسة ثقافية تعمل على نشر الثقافة، وتنمية قدرات األفراد ومواهبهم وتنمية    
هواياتهم المختلفة، فهي تخدم جميع شرائح المجتمع بدون استثناء وتقدم خدماتها لكل فئاته، 
ا ولها أهميتها في التثقيف والتوعية والتعليم المستمر والذاتي بغرض ارتقاء بثقافة الفرد م
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مستمر غير ال يسهم كذلك في تقدم المجتمع وهو ما تقدمه المكتبة العامة كجهاز التعليم
 1الرسمي."

وعليه فالمكتبة العامة من بين المؤسسات التي تعمل على دعم الثقافة والتشجيع على     
نشرها بين أفراد المجتمع وذلك من خالل إقامة معارض للكتب ومحاضرات بمختلف 

لع فيها العلوم المختلفة التي تنمي مهاراته ا، ليطا تشغل أوقات فراغ األفرادالمواضيع، كم
 وتساعده في حياته اليومية.

 أهداف المكتبة العامة :-3    

تسعى المكتبات العامة من خالل الخدمات التي تقدمها إلى تحقيق مجموعة األهداف،     
التعليم الذاتي الحر، كما تسعى من خالل "فهي مؤسسات تعليمية دائمة للنظم التربوية تشجع 

تاحة فرصة يع أفراد المجتمع على ارتيادها و تشج اإلفادة منها على رفع المستوى العلمي وا 
الثقافة المستمرة، باإلضافة إلى دعم العالقات االجتماعية بين األفراد من خالل فرص اللقاء 

المطالعة غالل الوقت في القراءة و م المكتبة في حل مشكالت الفراغ واستوالنقاش، كما تسه
ل تنمية من أجخدمات البحث الحر لمكتبة العامة " توفر إمكانيات و او  2واألنشطة المفيدة."

  3رغباته."الفرد وفقا الحتياجاته و 

ي مؤسسة تعليمية تعمل على تشجيع التعلم هف ،ة العامة مجموعة األهداف األخرىوللمكتب   
األكاديمية، كما تعد د ال توفرها المكتبات المدرسية و التي قالمختلفة و الذاتي، بتوفير مصادر 

هذه األخيرة مؤسسة ثقافية اجتماعية تعمل على إعداد أفراد ثقافيا بتقديم لهم مختلف المعارف 
كذلك تعمل هذه األخيرة و  اتجاهاتهم المعرفية،نها أن تنمي قدراتهم، ومهارتهم و التي من شأ

                                                           
 دار الوراق للنشر، )العامة ،المدرسية( ، محمد عودة عليوي، مجبل الزم المالكي، المكتبات النوعية الوطنية- 1

 .63،ص 2006عمان،
 ،2014، 1ط ربحي مصطفى عليان، المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،- 2

 .21ص
 .209، ص1985و المكتبات، دار المريخ للنشر والتوزيع، الرياض، احمد بدر، مدخل إلى علم المعلومات - 3
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الخدمات المتنوعة لتشجيع ارئ بالكتب والبرامج و اغ عن طريق تزويد القعلى شغل أوقات الفر 
 تلبية رغباته قارئ بالنفع في مختلف المجاالت و االنتفاع األمثل ما يعود على ال

 ذلك ما هو موضح في الجدول التالي :المختلفة. و  تياجاته احو 

 : الهدف من المكتبة العامة :04 الجدول رقم

األساسي الذي وجدت ما هو الهدف  :12س
 من أجله المكتبة العامة؟

 النسبة المئوية     التكرار      

 %34          55         هدف تعليمي
 %30          49         هدف ثقافي
 %13          21         هدف تنموي
 %08          13         هدف ترفيهي
 %15          24         هدف تربوي

 /           /          أخر
 %100         162        المجموع

                                            

يرون أن الهدف  من المبحوثين %34( أن نسبة 04يتبين من خالل الجدول رقم)   
فتبين أن هدف المكتبة ثقافي،  %30األساسي من المكتبة هو هدف تعليمي، أما ما نسبته 

يعتبرون  %15هدفها ترفيهي، ونسبة  %08هو هدف تنموي، و  %13نسبته  في حين ما
( وذلك 03كما يمكننا اإلشارة إلى نتائج المتحصل عليها في الجدول رقم ) أن هدفها تربوي.

الجانب التعليمي تي تصب في نفس الهدف والمتمثل في وفقا للصيغة المذكورة في النتائج وال
 بحيث أننا نجد معظم المبحوثين يقصدون المكتبة العامة من أجل أمور متعلقة بالدراسة.

( أن العديد من رواد 04م)الجدول رقمناقشتنا لمعطيات نستنتج من خالل تحليلنا و     
، ت من أجله المكتبة هو هدف تعليميالمكتبة العامة يعتبرون أن الهدف األساسي الذي أنشأ
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فهي تساعد المؤسسات التعليمية بالقيام بوظيفتها من خالل مساهمتها في تقديم الكتب 
تشجيعهم على مد لألفراد بالمعلومات العامة، وتوفر لهم فرص المطالعة و للمتعلمين، كما ت

، فالمكتبة العامة تعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم يفيداستغالل أوقات الفراغ فيما 
  ثقافة لدى أفراد المجتمع .في تنمية ال

من  االبتدائيةموجهة للمتعلمين سواء بالمدارس كما تقوم هذه المكتبات بتقديم نشاطات     
 من ذلك تنظيم مسرحيات أو إقامة معارض مضاعفة قدراتهم وتنمية شخصيتهم و أجل 

ساعدهم تعلمين بالمكتبة و غيرها من األنشطة التي من شأنها أن تربط المتورش للرسم و  و
توظيفها بشكل أفضل داخل قاعات ها في تطوير مهارتهم التعليمية و ستفادة منعلى اال
 الدراسة.

 توفيرمجانا و  معلومات المتوفرة بهاالتسعى هذه األخيرة إلى إتاحة جميع مصادر و    
البحث، لك وجودها مهما من أجل التعليم و البحث الحر والثقافة الذاتية . فيعتبر بذ إمكانيات

فالمكتبات العامة تتيح جميع  "المؤسسات التربوية في تحسين وظيفتها . ما يساعد ذلك
دون أن تكون  مصادر المعلومات المتوفرة بها مجانا لجميع من يرغبون في اإلطالع عليها

هناك حواجز تعيق الوصول إلى ذلك وبغض النظر عن العمر والمستوى االجتماعي 
والتعليمي، كما أنها تعطي للفرد حرية قراءة ما يريده فهي ال تحجب المطبوعات عن القارئ، 
وكذلك حتى يتسنى له انتقاء ما يريد اإلطالع عليه، على غرار مساهمتها في توسيع مدارك 

حث والب لطالب وفهمه لموضوعاته الدراسية عن طريق تشجيعه على العملومعارف ا
 1قتصار على المحاضرات الصفية."المستقل بالمكتبة بدال على اال

فهذا النوع من المكتبات تعمل على تشجيع ودعم المطالعة عن طريق تقديم الخدمات     
ستفيدين منها التي قد ال توفرها واألوعية المعلومات المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات الم

                                                           
 .76، ص2001هات الحديثة في علوم المكتبات والمعلومات، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، امجبل الزم المالكي،االتج - 1
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المكتبات المدرسية أو األكاديمية، كما تعمل هذه األخيرة على شغل أوقات الفراغ بتزويد 
 القارئ بالكتب واألنشطة المتنوعة بغرض االنتفاع األمثل ألوقات الفراغ وتطوير المهارات 

 القدرات المختلفة.و 

 أسباب العزوف عن المكتبات العامة :-4   

لقد أضحت المكتبات العامة أماكن مهمة تمكن األفراد من جميع األعمار وتوفر لهم "   
فرص اللقاء وحتى تتمكن من تأدية دورها كمكان للتثقيف هو تنظيمها لنشاطات ثقافية 

األفراد على ارتيادها، مما يجعلها جزءا أساسيا في تكوين الحياة  بهدف تشجيع تعليمية،
 1 االجتماعية."

براز أهمية دورها ومن أهم "    فهذه النشاطات تعمل على ربط المكتبة بالمجتمع ومؤسساته وا 
األنشطة التي تقوم بها المكتبة، تلك األنشطة الثقافية التي تشمل الندوات والمحاضرات 
قامة معارض خاصة  والمسابقات الثقافية ومناقشة الكتب وتقديم العروض المسرحية، وا 

ضافة إلى األنشطة اإلعالمية التصال بأفراد المجتمع والتعريف إلالمتعلقة بالكتب، با
  2 ".غيرهاة وأنشطتها كالنشرات و يخدمات المكتبالب

فالمكتبة العامة تعمل على جذب األفراد لمثل هذه النشاطات التي تقيمها وتقوم بتنظيم    
لقاء محاضرات حول مختلف المواضيع، كما تقوم بتقديم  برامج ثقافية كإقامة عروض وا 

 تالءمألطفال وتخصيص قاعات مناسبة لهم وتنظيم نشاطات محببة إليهم لخدمات 
التعريف باألنشطة التي تقيمها هذه المكتبات تجعلها تعاني  مستوياتهم وقدراتهم، إال أن نقص

 نوعا من العزوف وقلة التردد عليها وحضورها وهو ما يوضحه الجدول التالي :

 
                                                           

 .241، ص2013، 1عبد القادر قسمي، علم المكتبات وتوظيف التكنولوجيا، دار الكتاب الحديث، مصر، ط- 1
 .242عبد القادر قسمي، نفس المرجع،ص- 2



26 
 

 النشاطات الثقافية التي تنظمها المكتبة العامة: :05الجدول رقم

 المئويةالنسبة  التكرار    هل تحضر النشاطات الثقافية التي تنظمها المكتبة؟ :3س
 %12      10     نعم  
 %64      51     ال 
 %24      19     أحيانا 
 %100     80     المجموع 
 

لنشاطات ليؤكدون حضورهم  %12أن ما نسبته  (05خالل الجدول رقم )يتبين من    
على عدم حضورهم لمثل  يؤكدون %64الثقافية التي تنظمها المكتبة، في حين أن ما نسبته 

فيحضرونها في أغلب األحيان، فهذه المكتبات تقوم  %24بينما ما نسبته هذه النشاطات،
بتنظيم فعاليات ومحاضرات ومسرحيات التي هي سبب في زيادة التفاعل بين األفراد من 

لفة المعارف المخت خالل ما توفره من فرص اللقاء والنقاش وتبادل األفكار إلى جانب اكتساب
مها هذه المكتبات فإنها تبرز ، فمن خالل هذه النشاطات التي تقدحول مختلف المواضيع

تنظم نشاطات تناسب مختلف األعمار    نفسها كمؤسسة فاعلة داخل المجتمع، خاصة أنها 
ضافة إلى إقامة ، فنجدها مثال تنظم مناسبات توعية حول مختلف األمراض باإلالفئاتو 

مارس عيد  21فريل و أ 16بمختلف المناسبات كيوم العلم  حتفالمعارض الكتب واال
تساعدهم في الترويح واستغالل أوقات  التيمسرحيات لألطفال  هاميالشجرة، وكذلك تنظ

فراغهم وغيرها من النشاطات الثقافية التي لها أهمية في تثقيف واكتساب المعرفة ودعم 
 العالقات االجتماعية بين األفراد.

امل التي تقف عائقا و عاني المكتبات العامة نوعا من العزوف نتيجة لمجموعة العوقد ت    
أمام حضور العديد لمثل هذه النشاطات المكتبية، وهو ما يفسر سبب عدم حضور الكثير 

هل تحضر النشاطات الثقافية التي   (04ومن خالل طرحنا لسؤال رقم ) من هذه النشاطات،
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تركنا فيه الحرية للمبحوث لإلجابة على عدم حضور النشاطات التي الذي و   تنظمها المكتبة؟
 تنظمها المكتبة فقد كانت إجابتهم كاألتي:

 تنظم أنشطة ثقافية. العدم علمي بأن المكتبة أساس احضر مثل هذه النشاطات ال- 

 ضيق الوقت وانشغال بالعمل يقف عائقا أمام حضوري لمثل هذه النشاطات.-

ه النشاطات، وأعتبر المكتبة مكان للدراسة فقط، كما أن أغلب األوقات ال أهتم لمثل هذ-
أقضيها بالدراسة والتحضير لالمتحانات، كما أن المكتبة ال تقوم باإلعالم الكافي والالزم 

 لنشاطاتها.

أن هناك مجموعة عوامل هي  (05)ونستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقم     
ثير بأمور مختلفة خاصة وراء عزوف العديد عن التردد على المكتبات العامة، فانشغال الك

العمل وضيق الوقت يمنعهم بالتردد على المكتبات كما أن نقص التعريف المكتبة الدراسة و 
زيد من نسب باألنشطة التي تقيمها وعدم استغاللها لمختلف الوسائل التي من شأنها أن ت

إقبال عليها كفيل بأن يجعلها تعرف عزوفا وقلة التردد عليها من قبل العديد من األفراد 
 المجتمع.

قد يؤثر  ص أوعية المعلومات كالكتب وغيرهاكذلك فإن ما تعانيه المكتبة خاصة في نق   
 على تردد األفراد على هذه المكتبات وهو ما يوضحه الجدول التالي:
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 يمثل رصيد المكتبة: :06رقمالجدول 

هل رصيد المكتبة  :10س
 يوفر لك كل احتياجاتك؟

 النسبة المئوية   التكرار      

 %18        14        بشكل كلي
 %76        61        بشكل نسبي

 %06        05        ال يوفر
 %100       80        المجموع

 

يؤكدون على أن المكتبة توفر  %18أن ما نسبته  (06يتضح من خالل الجدول رقم)    
 أن المكتبة العامة ال توفر لهم كلفيؤكدون  %76لهم كل احتياجاتهم في حين أن ما نسبته 

ويرجع  فيؤكدون أن المكتبة العامة ال توفر لهم أي احتياجات،  %06وما نسبته  ،هماحتياجات
 د في مصادر المعلومات، وبالرغم ذلك إلى نقص الكتب التي توفرها هذه األخيرة وقلة التجدي

العديد من المبحوثين من يؤكدون على انخراطهم في المكتبة كما هو موضح في الجدول 
 التالي:

 : يمثل االنخراط بالمكتبة:07الجدول رقم 

منخرط هل أنت  :2س
 بالمكتبة؟

 النسبة المئوية       ارالتكر           

 %75            60            نعم
 %25            20            ال

 %100           80            المجموع
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غير  %25من المبحوثين المنخرطين بالمكتبة، أما ما نسبته  %75فإن ما نسبته      
ترددهم للمكتبات نتيجة عوامل و يؤكدون على عدم المستجوبين منخرطين، إال أن أغلب 

صعوبات تمنعهم من ذلك موقع المكتبة وعدم قربها من أماكن الدراسة أو اإلقامة وكذلك 
ضيق الوقت وكثرة االنشغاالت التي تمنع العديد من اإلقبال على المكتبة العامة و االستفادة 

 من خدماتها كما هو موضح في الجدول التالي:

 االنخراط بالمكتبة::عدم 08الجدول رقم 

 جابتك:في حالة إ3س
بال هل يعود السبب 

  إلى؟

 أنثى         ذكر         
 النسبة المئوية تكرار    النسبة المئوية تكرار    

بعد المكتبة عن مكان 
 اإلقامة

    /        /    06      25% 

بعد المكتبة عن مكان 
 الدراسة

    /        /    04      17% 

 %42      10    %100       03    ضيق الوقت
 %17      04    /        /     كثرة االنشغاالت

 %100     24    %100      03    المجموع
 

غير  ن همممن المبحوثين ذكور  %100( أن ما نسبته 08يتبين من خالل الجدول رقم)   
منخرط بالمكتبة نتيجة لضيق الوقت، فالبعض منهم من هو مرتبط بالدراسة أو العمل أو 

معا وبذلك ال يملك الوقت الكافي يخصصه لزيارة المكتبة والمطالعة فيها، فالعديد من  االثنين
، أما فسه ولذلك تكثر لديهم االنشغاالتوقت نالالشباب اليوم من يقومون بأكثر من أمر في 

غير منخرطين بالمكتبة نتيجة لبعدها عن  %25ا يتعلق بالمبحوثين إناث فإن ما نسبة فيم
نتيجة لضيق  %42أما ما نسبته  لبعدها عن مكان الدراسة، %17مكان اإلقامة وما نسبته 
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قبال على المكتبات اإلفبعد المسافة لها دور هام في زيادة لكثرة االنشغاالت  %17الوقت و
أن ضيق الوقت حتى بالنسبة لإلناث يعد عامال في قلة ترددهم على  أو عكس ذلك، إال

المكتبات، فهناك نسبة منهن من يدرسن ويعملن في نفس الوقت، كما أن عامل الجنس يلعب 
ينعكس  دورا مهما، فال يمكن للفتاة البقاء حتى وقت متأخر خارج البيت عكس الرجل، ما

 على إقبالهن على هذه األخيرة.

( أن كثرة االنشغاالت وخاصة 08تج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقم)نستن     
ضيق الوقت عامالن أساسيان في قلة تردد العديد على المكتبات العامة الرتباطهم بأعمال 

عن هذه  ه العوامل من أسباب العزوف المبحوثينكالدراسة أو العمل، وبالتالي تعد هذ
 األخيرة.
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 خاتمة :     

خالصة ما توصلنا إليه في هذا الفصل هو أن المكتبة العامة إحدى المؤسسات      
االجتماعية والتثقيفية والتربوية التي لها دور هام داخل المجتمع خاصة فيما يتعلق بتقديم 

تاحة كل جتماعية، فهذه األخيرة تعمل على إخدمات لمختلف الرواد من كافة فئات االال
المعلومات وتسهيل الوصول إليها من قبل المستفيدين من خالل مختلف الوظائف  مصادر

يساعدهم على تطوير مهارتهم وزيادة رصيدهم المعرفي  التي تقدمها ذلك من شأنه أن
والثقافي، ومن هنا فإن هذه المكتبات تعد وسيلة لتقدم المجتمعات بإتاحتها دائما فرص التعلم 

 ر ألفراد المجتمع.والتثقيف والتعلم المستم
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 :الثاني الفصل
 

  المكتبة العامة كمؤسسة ر دو 
 لتشجيع سلوك المطالعة
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 :مقدمة     

والثقافية لها أثر في تكوين  جتماعيةكتبات العامة من أهم المؤسسات االتعتبر الم     
تاحة لهم مختلف مصادر وزيادة رصيدهم المعرفي من خالل إ شخصية األفراد وتنمية ثقافتهم

الثقافية والترفيهية التي تقوم بها وكذلك حرصها على تقديم المعلومات، فمن خالل األنشطة 
مختلف الخدمات لمختلف الفئات فإننا نجدها بذلك تشجع الرواد على المطالعة واقتناء 

مختلف احتياجاتهم، فالمطالعة من أهم العمليات التي  مختلف الكتب والمراجع التي تلبي لهم
اءة الدائمة لمختلف الكتب لمختلف مجاالت تسهم في تكوين ثقافة الفرد من خالل القر 

المعرفة اإلنسانية وسنوضح من خالل ذلك أهم ما جاء في هذا الفصل من مفهوم المطالعة 
وأهميتها في تنمية معارف الفرد والعوامل المساعدة على المطالعة، ودور المكتبة العامة في 

 خدمة المجتمع.
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 تعريف المطالعة : -1   

لعة من أهم وسائل كسب المعرفة، والحصول على المعلومات بمختلف تعتبر المطا   
الزيادة في الثروة اللغوية والفهم والتنمية الرغبة في قراءة  أنواعها، ويعرفها كارل يونغ بأنها: "

فللمطالعة أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع، كما لها دور  1والزيادة في التركيز."الكتب 
حيث تعتبر عملية فكرية فعالة، تمكنه من توسيع  في تنمية القدرات الذهنية والعقلية للقارئ،

معارفه وتعلمه النقد والتحليل، ولهذه العملية أهمية اجتماعية " كونها تؤدي وظيفة لالتصال 
فالمطالعة تساعد  2ة مع اآلخرين وتبادل األفكار واالستفادة."والدخول في عالقات اجتماعي

سلوب التفكير السليم والقدرة على التحليل على بناء وتدعيم شخصيتهم وتنمية أاألفراد 
عملية أساسية خاصة في الوسط التعليمي لكونها تمكن ركيب والتطور، وتعتبر المطالعة "والت

المواد ووسيلة للتقدم في المستويين العلمي  المتعلم من تحصيل المعلومات في مختلف
فالمطالعة من أهم العمليات التي  3والثقافي، كون أن ترسيخ المعارف ال يتم إال بالمطالعة."

ما تتيحه المكتبات العامة    يستطيع من خاللها أي فرد تنمية معارفه في كل المجاالت وهذا
فراد وهو ما يوضحه الجدول أليحتاجها ا توفرها على مختلف مصادر المعرفة البشرية التيل

 التالي:

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .98،ص1961عبد العليم ابراهيم، الموجه الفني المدرسي، دار المعارف للنشر والتوزيع، مصر، - 

2
 .26،ص 1985أثل فير، فن المكتبات في خدمة الناشيء،تر:محمد الكافي،دار المعارف للنشر والتوزيع، - 

3
 .20، ص-200واألسرة، دار الفكر للنشر والتوزيع، مصر،  متولي محمد، مدخل إلى رعاية الطفل- 
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 المكتبة العامة:التي تقدمها خدمات نوع ال : 09الجدول رقم 

هي الخدمات التي  : ما7س
تستفيد منها عند ارتيادك 

 المكتبة؟

 ذكر            
 

 أنثى            

 النسبة المئوية التكرار     النسبة المئوية التكرار   
 %49      41      %65      15     مطالعة الداخليةال

 %39      33      %26      06     خدمة اإلعارة
 %12       10      %09      02     خدمة المرجعية

 %100     84      %100     23     المجموع
   

من المبحوثين ذكور يؤكدون أن  %65( أن ما نسبة 09يتبين من خالل الجدول رقم)    
خدمة التي يستفيدون منها عند ارتيادهم المكتبة هي خدمة المطالعة الداخلية، في حين أن 

يستفيدون من الخدمة  %09يستفيدون من خدمة اإلعارة أي استخراج الكتب، و %26نسبة 
يستفيدون من خدمة  %49المرجعية، أما فيما يتعلق بالمبحوثين إناث فإن ما نسبته 

يستفيدون من الخدمة  %12يستفيدون من خدمة اإلعارة، و %39و المطالعة الداخلية،
. فالمكتبة العامة تسعى جاهدة لتوفير الجو المالئم من أجل المطالعة بتوفيرها المرجعية

ستفادة باستعارة الكتب خارج المكتبة لال مصادر المعلومات المختلفة، كما تسمح للمستفيد
خدمات المنها خالل فترة زمنية محددة فهي بذلك تتيح لكل الرواد فرص لالستفادة الجيدة من 

 التي تقدمها هذه األخيرة. 

( المتعلق باللجوء 20، ص)(03وكما ذكرنا في النتائج السابقة والمتعلقة بالجدول رقم )   
داء وظيفتها التعليمية إن أهمية المكتبة تكمن في دعمها للمؤسسات التربوية في أف للمكتبة،

عطائهم حرية البحث وكذا االستعانة بالمراجع المختلفة  وذلك بفتح المجال للمتعلمين وا 
عتبار احتياجات كل روادها، ومن فهذه المكتبات تأخذ بعين اال ،كالكتب والقواميس وغيرها

ذلك حاجة المتعلمين لتطوير وزيادة الفهم لديهم حول ما يكتسبونه داخل المؤسسات 
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إذ أن هذه األخيرة تتيح فرص  المجتمع،بة العامة أهمية في حياة الفرد و وللمكتالتعليمية، 
ك باستغالل أوقات التعلم والتثقيف وتشجيع أفراد المجتمع على التعلم الذاتي والمستمر وذل

الفراغ بالمطالعة وقراءة الكتب المختلفة سواء كانت متعلقة بالمجال الدراسي أو أي مجال 
آخر. ومن هنا تكمن أهمية المكتبة العامة في تقديم الخدمات للطالب بالمدارس والجامعات 

 وظائفها.ية أهدافها و لتجعل التعليم أكثر فعالية، فهي تشارك المكتبات المدرسية والجامع

(، أن أكثر خدمة يستفيدون منها رواد 09ونستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقم)  
 في تنمية معارف مها المكتبة العامة هي خدمة المطالعة، لما تلعبه هذه العملية من دور

فهذه األخيرة مؤسسة تدعم كل من يريد أو لديه  واللغوي، األفراد ورصيدهم الثقافي، العلمي
معلومات جديدة، فتعمل بذلك على توفير كل ما يحقق ذلك الالرغبة في التثقيف واكتساب 

من كتب ومجالت وقواميس وبإمكان أي فرد اإلطالع على ثقافات مختلف المجتمعات 
العالمية، وبذلك تكون المكتبات العامة من بين المؤسسات التي تسهم في تنمية المهارات 

 الوعي داخل المجتمع.و   التثقيف والقدرات األفراد، وزيادة

ومن خالل الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة، خاصة خدمة المطالعة واإلعارة، فإنها    
الدائمة  بذلك تشجع العديد من األفراد على التردد إليها وزيادة اإلقبال عليها، فالمطالعة

لمختلف الكتب لها العديد من االنعكاسات اإليجابية على األفراد ومن ذلك " المساهمة في 
ضافة إلى تنمية القدرات النفسية والعقلية للقارئ، صية الفرد واكتسابه المعرفة، باإلبناء شخ

 1وتوسيع معارف الفرد بما يكتسبه من معلومات، وأفكار جديدة، وتعلم لغات جديدة."

فالمكتبة العامة من المؤسسات العاملة داخل المجتمع، وجدت لتقدم خدماتها لجميع أفراده    
من خالل أرصدتها وأنشطتها وتقديمها لمصادر المعرفة البشرية التي يستطيع من خاللها 

ر قدراته، فهي المكان األمثل الذي يمكن معرفته وثقافته ويوسع مهارته ويطو الفرد أن ينمي 
ضحت مثل هذه المكتبات من االحتياجات اإلنسانية وقد أمنه لتنمية المعرفة أن نستفيد 

                                                           
1
 . 15، ص2002حسان عبابدة،تشجيع عادة القراءة لدى األطفال، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، - 
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معلومات فبإمكان أي فرد أن يستفيد ادر اللتوفرها على مصالضرورية لخدمة أفراد المجتمع 
 منها متى أراد ذلك.

مؤسسة أوجدها  فإن المكتبة العامة 20ص ،(03)وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم   
المجتمع لتقدم خدماتها لكل من يرغب في االستفادة منها، فكما أنها تشجع على المطالعة 
والتثقيف المستمر، فإننا نجدها كذلك تدعم المؤسسات التعليمية التربوية بفتحها المجال 
وتخصيصها أقساما خاصة لكل مرحلة تعليمية حتى يتمكن كل متعلم أن يستفيد بطريقة 

من ما تحويه هذه األخيرة من مصادر المعلومات، ما يسهم في األخير في تطوير  أفضل
ستعاب والفهم أكثر، ومن هنا نستنتج بأن المكتبة العامة ومساعدته على اإلمعارف المتعلم 

لها دور فعال في خدمة أفراد المجتمع خاصة تنمية الثقافة لديهم كما لها دور في تقدم 
 المجتمع وتطوره.

 أهمية المطالعة في تنمية معارف الفرد:-2   

باعتبار أن المكتبات العامة من بين المؤسسات االجتماعية التي أوجدها المجتمع لخدمة    
أفراده مهما كانت فئاتهم أو مستواهم االجتماعي والتعليمي، بإتاحة لهم جميع مصادر 

تسعى أن تكون في مستوى المعلومات المتوفرة بها وتسهيل اإلطالع عليها، فإنها دائما 
يجعلها كمؤسسة فاعلة داخل المجتمع، وبذلك تعمل على تقديم مختلف الخدمات لجميع 

 من أجل تشجيعهم على االستفادة منها. وهذا ما يوضحه الجدول التالي: روادها

 : مدى استفادة رواد المكتبة العامة من الخدمات التي تقدمها: 10الجدول رقم 

الخدمات هل هذه  :8س

 تشجعك على ارتيادها؟

 النسبة المئوية            التكرار            

 %88                   70              نعم
 %01                   01                    ال

 %11                   09                    نوعا ما

 %100                  80                    المجموع
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يؤكدون على أن  لمبحوثينمن رواد ا %88( أن ما نسبته 10يتبين من خالل الجدول)   
ال  %01تشجعهم على ارتيادها في حين أن ما نسبته الخدمات التي تقدمها لهم هذه األخيرة

فالمكتبة العامة وخدماتها التي  ما، بنوعامن أجابوا  %11وما نسبته  تشجعهم على ارتيادها،
تسعى إلى تقديمها ألفراد المجتمع تشجعهم على ارتيادها سواء من أجل تنمية المستوى 
الثقافي أو تشجيعهم على مطالعة واالستعانة بالكتب الموجودة، وكذا توفير مكان خاص 

وحسن  اء،لتقاء مع األصدقحل التمارين ومراجعة الدروس، واالمتحانات و لاللإلعداد 
مكانية البحث عن الكتب وتصفحها من قبل العاملين بالمكتبة وكذا إ حترامالاالمعاملة و 

من  بحرية. كفيل بأن يشجع العديد من التردد على مثل هذه المكتبات خاصة مع ما توفره
 مكانيات التي ال يمكن أن نجدها في باقي المكتبات.إ

( المتعلق بنوع الخدمات التي تقدمها 35، ص)(09وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم)   
مطالعة الداخلية الخدمات مختلفة كخدمة الفإن ما توفره المكتبة العامة من  المكتبة العامة

واإلعارة فإن ذلك يشجع العديد من اإلقبال عليها، خاصة وأنها تعطيهم إمكانيات عديدة من 
مخصصة لذلك، فبإمكان ألي شخص الذلك مطالعة الكتب بكل راحة وحرية داخل القاعات 

الجلوس لعدة ساعات ما يرغب فيه دون وجود شيء يمنعه من ذلك، كما يمكنه إن لم يكن 
يملك الوقت الكافي أن يستعير ما يريده من الكتب خالل فترة زمنية معينة  وذلك بعد أن 

 د المجتمع.وفقا لما يريده، فهي بذلك تسعى أن تكون دائما في خدمة أفراكان قد تصفحها 

أفراد المجتمع  ( أن العديد من10خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقم)وعليه نستنتج من   
يرتدون المكتبات العامة كونها تختلف عن المكتبات األخرى، إذ أنها تبقى مفتوحة أمام كل 
الرواد طيلة أيام األسبوع، ثم إن سعي هذه األخيرة لتلبية احتياجات المستفيدين منها 

تصفح وفق الرغبة الشخصية دون الزات التي تتمتع بها خاصة حرية البحث الذاتي و يممالو 
ى المكتبات، وهو ما توضحه إجابات التردد علب ع ذلك من شأنه أن يشجع العديد قيود تمن
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الذي تركنا فيه  هل هذه الخدمات تشجعك على ارتيادها؟ (09على السؤال رقم ) المبحوثين
 الحرية للمبحوثين وكانت إجاباتهم كاألتي:

ضافة إلى اإلعظم الكتب التي أريد مطالعتها بتشجعني المكتبة على ارتيادها ألنني أجد م-  
، كما الدراسية أنها تقدم لنا الكتب األكاديمية والتعليمية من أجل التثقيف واإلعداد للبحوث

واالستفادة من الكتب أحسن من االنترنيت، باإلضافة دراسة أنها تعطيني الرغبة أكثر في ال
مكانية استعارتها، فإن ذلك يشجعني على ارتيادها فهي  إلى توفرها على الكتب القيمة وا 
تساعد على كسب الرصيد المعلوماتي وتشجع كذلك على استغالل أوقات الفراغ في 

إلى ذلك إذ وجد أي فرد المعاملة  المطالعة وبالتالي سيعود ذلك بالفائدة على روادها، ضف
 الحسنة والجيدة ستزيد من رغبته في التردد على ذلك المكان .

نستنتج بأن المكتبات العامة تعتبر مؤسسة ثقافية تعليمية يحتاجها الفرد فهي تسعى دائما    
خدمات مختلفة  لكل من يقصدها وتشجيعهم على ارتيادها، وبذلك تؤدي الدور الإلى تقديم 

لذي وجدت من أجله وهو خدمة أفراد المجتمع باختالف فئاتهم من جهة، والعمل على خدمة ا
 المجتمع ومؤسساته وتطوره من جهة أخرى.

 العوامل المساعدة على المطالعة:-3   

من حيث  والمهيأةإن توفر المكتبة العامة على فضاءات كافية وتهيئة قاعات للمطالعة،    
التجهيزات المناسبة من هدوء وتهوية مناسبة واإلضاءة، مما يخلق محيط مناسب للمطالعة 

و حسن المعاملة دورا كبيرا في تشجيع العديد من األفراد  االستقباليلعب  يريح القارئ ."
بالتردد على المكتبات العامة، ألن انعدام المعلومات و التنظيم الوظيفي هي من بين أسباب 

 1لعزوف عن مثل هذه المكتبات ".ا

                                                           
1
 .157،ص1999طاشور محمد، مباني المكتبات، رسالة الماجستر في علم المكتبات، قسنطينة، - 
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فالمعاملة الجيدة التي يتصف بها العاملين بالمكتبة مع الرواد، وكذا التوجيهات واإلجابة عن  
ستفسارات المطروحة من قبل المترددين على هذه األخيرة، كفيل بأن يضمن لهؤالء أي ا

 الرغبة في االستفادة منها، و تشجيعهم على ارتيادها .

وتعتبر المساحة المخصصة للمطالعة مكانا مهما من أجل ضمان راحة المستفيد، و من    
من ذلك قربها من أماكن تنظيم الكتب وتوفرها على " الضروري توفرها على أساسيات هامة، 

اإلضاءة الجيدة، إلى جانب توفر أماكن عمل للموظفين من أجل خدمة المستفيدين، ومن 
مكتبة العامة أقساما و مساحات لكل الفئات العمرية من أجل الضروري كذلك أن تخصص ال

االستفادة الجيدة من الخدمات المكتبية، وكذلك توفر المكتبة على األثاث المناسب للمطالعة 
لخ، كفيل بجلب الرواد إلى مثل هذه المكتبات حة ...اكالكراسي و الطاوالت، والرفوف المفتو 

  1".و االستفادة من خدماتها

المكتبات العامة على الشروط األساسية الضرورية لتسيير االستفادة من الخدمات التي  فتوفر
 :و هو ما توضحه نتائج الجدول التاليتقدمها هذه األخيرة ، 

 مدى االستفادة من ارتياد المكتبة: : 11جدول رقم 

هل تستفيد من ارتيادك  :5س
 المكتبة ؟

 النسبة المئوية         التكرار         

 %88                                       70            نعم 
 /                   /             ال

 %12                  10            نوعا ما
 %100                  80            المجموع

  

                                                           
1
جة بوخالفة، المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة،مراجعة: احمد العربي وبودية قموح نجية،سمية الزاجي، خدي- 

 .56، ص2013بسيوني،
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تهم من استفاداغلب المبحوثين يؤكدون على أن  (11)ل الجدول رقميتبين من خال   
بنوعا ما و  في حين أجاب اآلخرون  %88و قدرت ب  ،كتبةملالخدمات التي تقدمها لهم ا

 . %12قد قدرت بنسبة 

دين خاصة توفير خدمة فالمكتبات العامة تسعى دائما إلى توفير مختلف الخدمات للمستفي   
يحتاجها الفرد في تاحتها لمختلف مصادر المعرفة في مختلف المجاالت التي المعلومات بإ

 حياته .

( المتعلق بنوع الخدمات التي تقدمها 35، ص)(09)وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم   
تقديم  إلى عليه المكتبة من مميزات و شروط أساسية باإلضافة فإن ما تتوفر المكتبة العامة

كتب، فإن الخدمات المختلفة التي تسهم في تنمية ثقافة األفراد بالمطالعة الدائمة لمختلف ال
خيرة، وبذلك تقوم ستفادة الجيدة مما تقدمه هذه األفراد على االذلك يساعد الكثير من األ

 المكتبة بدور الذي وجدت من اجله.

أن مراعاة القائمين على المكتبات ( 11)خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقمج من تنستن   
ويتضح ذلك  التردد عليها،ساسية وضرورية كفيل بزيادة ورفع نسبة اإلقبال و العامة لشروط األ

التي  هل تستفيد من ارتيادك المكتبة؟ ( 06جابات المبحوثين على السؤال رقم )من خالل إ
 للمبحوث وكانت اإلجابات كاألتي : تركنا فيه الحرية

نها مكان هادئ يوفر بيئة مساعدة على الدراسة، وذلك نستفيد من المكتبة العامة أل نحن-   
وقات الفراغ في المطالعة مما يساعدنا ستعاب أكثر باإلضافة إلى استغاللنا أااليساعدنا على 
كذلك تساعدنا عامة، ألنها تحوي على كتب مختلفة و بإمكاننا تصفحها و  ثقافة على تكوين

بأخذها  نها توفر لنا خدمة المطالعة الداخلية وخدمة اإلعارة التي تسمح لناكثيرا خاصة وأ
 بعدما تصفحنا محتواها وفق ما نحتاجه.
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عداد و اإلألصدقاء جيد للمراجعة مع االفضاء الوفر لنا المناسب تمكان النها أكما     
 واالستعانةفكار تسمح لنا بفرص النقاش وتبادل األ لالمتحانات وكذا البحوث الدراسية لكونها

خرى هناك فرق في الدراسة على غرار األماكن األن تب الموجودة فيها، وبالتالي نجد أبالك
مناسب لزيادة المكان النها أو حتى  البيت، كما أ خاصة المكتبات التابعة للمؤسسات التربوية

إلمكانية المطالعة الكتب التي نريدها وفقا لميولنا ثقافي والتثقيف الذاتي الرصيدنا المعرفي و 
باإلضافة كذلك إلى المعاملة ، نها توفر لنا خدمة االنترنت كذلكإلضافة إلى أرغباتنا باو 

 . الجيدة لها دور في زيادة االستفادة منها كثيرا

 جابات المقدمة من قبلاإل خالل ( وكذلك من11)تائج الجدول رقمونستنتج من خالل ن   
أوجدها التي  و من المؤسسات االجتماعيةأن المكتبة العامة تعتبر من األماكن أ المبحوثين

مناسب ليطور الفرد من ال مكانالنها ولى لخدمة كافة أفراده، خاصة وأألالمجتمع بدرجة ا
لمعلومات المختلفة يوسع معارفه وذلك باالستفادة من ما تحويه من مصادر امهاراته و 

مثل للمطالعة ، وهي في نظر العديد المكان األدنواع المعرفة التي يحتاجها الفر المتعلقة بكل أ
ستعاب أكثر على ساسية التي تساعد على اإلدئ وكل المتطلبات األلتوفرها على الجو الها

من هنا تبقى المكتبات العامة مؤسسة يحتاجها الفرد للحصول على خرى، و غرار األماكن األ
 المعلومات المختلفة.

ولكل مستفيد من المكتبات العامة الحق في الحصول على مختلف المصادر التي توفرها     
هذه األخيرة، ولكن هناك بعض الصعوبات تقف عائقا أمام االستفادة األمثل من مختلف 

فيعرقلهم عن  الرواد،ؤثر تأثيرا سلبيا على الموظفين و ، " فالضجيج وقلة الهدوء يخدماتها
العمل والتركيز المطلوب واالستيعاب، فالهدوء يعتبر شرطا أساسيا يجب توفره داخل المكتبة 
حتى تؤدي هذه األخيرة رسالتها، والتقليل من نسب الضجيج وضمان االستفادة المثلى من 
الخدمات المكتبية، فإن المكتبة العامة تسعى جاهدة لتوفير ذلك، من خالل اللوحات 
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فالهدوء   1نتساب وكل المعلومات الضرورية. "ادية لبناء المكتبة وأقسامها وشروط االاإلرش
 باإلضافة داخل قاعات المطالعة يوفر جوا مالئما لكل الرواد حتى يتمكنوا من التركيز أكثر،
ي يقدمها إلى قيام العاملين بالمكتبة بوظيفتهم من ذلك اإلجابة عن مختلف االستفسارات الت

االستفسار عن مختلف أقسام المكتبة واء تعلق األمر بخدمة المعلومات أو الرواد س
ونشاطاتها وغير ذلك، وكذلك " تلعب األجهزة المناسبة داخل المكتبات دورا مهما في جلب 

إلى حجرة  ضافةوحة باإلوالرفوف المفت المستفيد، فاألثاث المريح من أدراج الفهارس والمقاعد
على غرار  2ساسية تساهم في زيادة التردد على المكتبات العامة."المطالعة، كلها عوامل أ

 اإلضاءة والتهوية الواجب توفرها في كل قسم من أقسام المكتبة.

( المتعلق بمدى استفادة رواد المكتبة 37، ص)(10وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم)    
فإن مثل هذه العوامل وتوفر المكتبة على الشروط  العامة من الخدمات التي تقدمها

هذه األخيرة خاصة خدمة  ااألساسية، يساعد العديد على االستفادة من الخدمات التي تقدمه
 المعلومات التي تساعد على تطوير ثقافة الفرد.

 صعوبات ارتياد المكتبة العامة:-4    

يوضحه  من خدمات المكتبة وهو ماغير أن هناك صعوبات تمنع الرواد من االستفادة     
 الجدول التالي:

 

 

 
                                                           

1
مالل سعاد، أبنية المكتبات وتأثيرها على خدمات المعلومات، دراسة ميدانية بجامعة األمير عبدالقادر،  مشري نوال، - 

 .39، ص2011مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات، قسنطينة، 

2
، المكتبات ومرافق المعلومات النوعية)ماهيتها، إدارتها، خدماتها(، دار الغراس للنشر والتوزيع، القاهرة،  غادة عبد المنعم - 

 .140، ص2007
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 صعوبات ارتياد المكتبة : :12الجدول رقم 

هل تواجه صعوبات  :4س
 أثناء ارتيادك المكتبة؟

 النسبة المئوية        التكرار           

 %10              08            نعم
 %69             55            ال

 %21             17            نوعا ما
 %100            80            المجموع

 

بحوثين يؤكدون على عدم من الم %69أن ما نسبته  (12يتضح من خالل الجدول رقم)    
ي صعوبات عند ارتيادهم المكتبة، ويرجع ذلك إلى توفير المكتبة الظروف أمواجهتهم 

فيما يتعلق بمصادر المعلومات وكذا حسن المعاملة التي المالئمة وتلبية حاجاتهم الخاصة 
يضا استقطابها لجمهور متنوع ومتعدد وأ يتلقونها من قبل العاملين بالمكتبة كتوجيه وغيره،

ومعرفة  بمستفيدهامن جميع الفئات المجتمع، كما أنها تعمل أيضا على اتصالها الدائم 
البريد االلكتروني مع توفير لهم وك و يسبوهذا من خالل صفحتها على شبكة ف حاجياتهم
  %10 ، في حين أن ما نسبته، وعملها الدائم على الترويج للمكتبة وخدماتهااالقتراحاتسجل 

يؤكدون أنهم يواجهون صعوبات أثناء ارتيادهم المكتبة خاصة فيما يتعلق بموقع المكتبة وقلة 
 يوضحه الجدول التالي:الهدوء وكثرة الضجيج داخل قاعات المطالعة و هو ما  
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 أهم صعوبات ارتياد المكتبة : :13 قملجدول ر ا

جابتك بنعم في حالة إ :5س
هل تتمثل هذه الصعوبات 

 في؟

 أنثى              ذكر             

النسبة  التكرار   
 المئوية

النسبة  التكرار    
 المئوية

عدم توفر المكتبة على 
 جهزة المناسبةاأل

     /       /     01      12% 

 %38                03     /       /       موقع المكتبة غير مناسب
الضجيج وقلة الهدوء في 

 قاعات المطالعة
      /       /     04                50% 

سوء المعاملة من طرف 
 العاملين بالمكتبة

      /       /      /      / 

قبل العاملين قلة التوجيه من 
 بالمكتبة

      /       /       /      / 

     %100   08     %100     /       المجموع
 

يؤكدون انه عدم توفر المكتبة  %12نسبته  ( أن ما13يتضح من خالل الجدول رقم)    
مساحة المطالعة والتهوية وغيرها من العوامل جهزة المناسبة من طاوالت وضيق على األ

 %38خدمات التي تقدمها المكتبة، في حين ما نسبته خرى يقلل من استفادة الفرد من الاأل
ثل هذه المكتبات وبالتالي يؤكدون أن موقع المكتبة غير المناسب له دور في عدم تردد إلى م

فوجود المكتبة وسط أماكن يكثر فيها الضجيج، خاصة بقربها ستفادة من خدماتها، عدم اال
لسيارات وغيرها يسبب إزعاجا للكثير وبالتالي عدم تركيزهم، في حين أن ما طرق سير االمن 

قاعات المطالعة لى أن الضجيج وقلة الهدوء داخل من المبحوثين فيؤكدون ع %50نسبته 
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يؤثر تأثير سلبي على رواد المكتبة خاصة التكلم بصوت مرتفع أثناء القراءة أو أثناء 
 ى استيعاب الرواد أثناء قيامهم بأعمالهم.المناقشة والحديث، فيؤثر بذلك عل

( أن توفر المكتبات العامة على 13نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات جدول رقم)    
كتبات، مما إقبال وتردد العديد من األفراد على هذه الم شروط أساسية أمر ضروري لزيادة

من تقديمها مختلف مصادر الء من الخدمات التي تقدمها هذه األخيرة يساعد على استفادة هؤ 
سلبي  المعرفة البشرية وفي مختلف المجاالت، فعدم توفر مثل هذه الشروط يؤثر تأثير

خدمات التي تقدمها المكتبات العامة، فالهدوء وقلة الخاصة فيما يتعلق باالستفادة الرواد من 
عاب و التركيز الضجيج داخل قاعات المطالعة له دورا فعال خاصة بزيادة القدرة على االستي

حول ما يتم مطالعته، وبذلك يكون الهدوء عامال أساسيا يساعد على المطالعة وبالتالي تنمية 
ة األحسن من الخدمات التي تقدمها، فهي قدرة االستيعاب وكذا تنمية ثقافة الفرد واالستفاد

والقراءة تشجع على المطالعة، لما توفره من جو مالئم للقارئ، حيث " تساعد على التركيز 
من توفر اإلضاءة الجيدة والتهوية والجو الهادئ، والمقاعد و الطاوالت، وكذا توفير 

فإن هذه األخير تعتبر من أهم المراكز  1المعلومات المختلفة لتلبية جميع رغبات الرواد ."
ذا انعدمت مثل هذه الشروط الثقافية التي تسعى إلى ترقية المقروئية بين أفراد المجتمع، وا  

دور المكتبة  سيؤثر على استفادة الرواد من خدمات هذه األخير من جهة وعلى أداء فإن ذلك
  العامة من جهة أخرى .

 :دور المكتبة العامة في خدمة المجتمع -5    

تحرص دائما على خدمة  ،جابية فيهعامة جزء من حياة المجتمع و قوة إين المكتبة الإ    
 تترك و الترويح أو طلب المعرفة، فهيالستثمار وقت الفراغ أ، سواء دهاجميع من يقص

 فكار واالتجاهات .للمستفيد حرية االطالع وبناء األ

                                                           
1
 .31، ص1960رضوان محمد، طفل يستعد للقراءة، دار المعارف للنشر والتوزيع، - 



47 
 

الخدمات توفر  فالمكتبة العامة مؤسسة ثقافية ومركز علمي تربوي وثقافي للمجتمع،    
 تقدم المجتمع. نشطة التربوية و الثقافية لكل أفراد المجتمع، فهي بذلك تسهم فيالعلمية واأل

زة الثقافة العامة لجميع شرائح المجتمع، لكونها ركي صال يخيرة دورا متميزا في إولهذه األ    
همية التي ضره  وتقدمه، وانطالقا من هذه األساسية من ركائزه، وأداة تربوية تسهم في تحأ

 تحتلها المكتبة العامة، يتوجب عليها تسهيل اقتناء المصادر للجميع.

فراد، ولها أهمية داخل المجتمع، مؤسسة تربوية تعليمية في خدمة األالمكتبة العامة ف    
ما  من قبل الجميع كونها تقدم مختلف الخدمات ومصادر المعلومات تسهيل االستفادة منها

 المجتمع معا .يجابا على  الفرد و ما ينعكس إ

 لؤلئك الذين يردون العلم والرفع مكتبات لتوفير الفرصةالولقد اوجدا المجتمع مثل هذه     
يمية ترفيهية تخدم المجتمع سواء ن هذه األخيرة مؤسسة ثقافية تعلأل  ،من مستواهم المعرفي

من خالل توفيرها لوسائل المعرفة كان مدرسيا أو جامعيا أو حتى خاصة الناس وذلك 
 المتنوعة .

كساب الفرد خبرات لى إة دور في المجتمع بحيث تعمل علقد أصبح للمكتبة العام    
. فالمكتبة عادة ترتبط بالمؤسسات التربوية ومهارات التي يمكن أن يستثمرها في حياته العملية

كالمدارس و الجامعات فهي بذلك بمثابة أداة تساعد األفراد على التثقيف والتعلم وتعمل هذه 
فتسعى على توفير  األخيرة على مساعدة المؤسسات التربوية المختلفة على أداء وظائفها،

عملية لكافة فئات الالكتب التي من شأنها أن تسهل ر المعلومات المختلفة كالمراجع و مصاد
المتعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وعادة ما تتوفر هذه المكتبات على مصادر المعلومات 

كافة بحيث يستطيع أي  طالب اللجوء إليها إلعداد البحوث المطلوبة، فهي بذلك تركز 
 التالي: اهتمامها على كافة الفئات في جميع المراحل التعليمية، وهو ما يوضحه الجدول
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 : دور المكتبة العامة :14 جدول رقم

: فيما يتجلى دور 11س
 المكتبة العامة ؟

 أنثى             ذكر           
 النسبة المئوية التكرار    النسبة المئوية التكرار   

خدمة المجتمع العمل على 
 وتطوره

     05      25%      28      35% 

 ةخدمة المؤسسات التربوي
 المختلفة

     05      25%      14      17% 

تقديم الخدمات لجميع فئات 
 المجتمع

     08      40%      39      48% 

 /       /       %10      02      آخر 
 %100      81      %100     20      المجموع 

 

من المبحوثين ذكور يؤكدون أن  %25( أن ما نسبته 14)يتبين من خالل الجدول رقم   
هو خدمة المؤسسات  %25دور المكتبة العامة هو العمل على خدمة المجتمع وتطوره و

يرون أن هدفها هو خدمة جميع فئات المجتمع، أما فيما يتعلق  %40التربوية المختلفة و 
يؤكدون على أن دور المكتبة هو خدمة المجتمع  %35بالمبحوثين إناث فإن ما نسبته

دورها هو خدمة المؤسسات التربوية المختلفة يؤكدون على أن  %17وتطوره أما نسبة 
 هو خدمة جميع فئات المجتمع . %48و

فباإلضافة إلى الدور التثقيفي والتعليمي الذي تقوم به المكتبة العامة خاصة تقديم مصادر    
المعلومات لكل الفئات المتعلمين ودعمها للمؤسسات التربوية في أداء وظائفها وكذا 

، (04ألفراد، كما تم اإلشارة إليه في نتائج الجدول رقم)لمساهمتها في تنمية الثقافة العامة 
 . متعلق بالهدف من المكتبة العامةال (23ص)
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النتائج في  -ي المستجوبينحسب رأ-مجموعة أدوار أخرى تتمثل  فإن للمكتبة العامة   
المجتمع لتقدم  أنشاءهاثقافية تعليمية  ( فهذه األخيرة مؤسسة14)الموضحة في الجدول رقم

مختلف الخدمات لجميع فئات المجتمع بالدرجة األولى وذلك بتلبية احتياجاتهم من 
تاحة لهم مختلف المصادر وتسهيل لهم اإلطالع والتعامل معها، كما معلومات من خالل إال

أنها تعتبر مؤسسة اجتماعية تدعم المؤسسات التربوية في أداء وظائفها وذلك من خالل 
جال لكل المتعلمين في مختلف المراحل التعليمية الستفادة منها خاصة وأنها توفر فتحها الم

مراجعة الدروس واإلعداد البحوث وغيرها من األمور من أجل  اللتقاءلقسما خاصا لهم 
 المتعلقة بالعملية التعليمية .

ت من  ساسي الذي وجد( أن الدور األ14)خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقمنستنتج من    
دمة جميع فئات المجتمع ، فوجب عليها بذلك توفر مصادر أجله المكتبة العامة هو خ

المعلومات التي من شأنها أن تساعد كافة أفراد المجتمع بالحصول على المعلومات التي  
وأن تتيح لهم فرصة التعامل مع هذه المصادر وفق ما  يسمى يحتاجونها مهما كان نوعها، 

 ذلك من شأنه أن يساعد العديد على تنمية و زيادة رصيدهم المعرفي.بالبحث الذاتي و 
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 خاتمة:   

نستنتج من خالل هذا الفصل أن المكتبة العامة من أهم المؤسسات التي تشجع األفراد    
تاحتها لمختلف مصادر المعرفة لذاتي، بتقديمها مختلف الخدمات وا  على المطالعة والتثقيف ا

البشرية المختلفة، فتواجد مثل هذه المكتبات يعتبر ضروريا داخل أي مجتمع إنساني خاصة 
قرائية للرواد، فهي بذلك تعد من أهم الوأنها تسهم في نشر ثقافة المطالعة وتنمية ميول 

 .المؤسسات االجتماعية والثقافية لها دور فعال في تقدم الفرد والمجتمع
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 الثالثالفصل 

المكتبة العامة والمكتبة         
 الرقمية
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    :مقدمة     

عرفت المجتمعات البشرية تغيرات جذرية وتطورات هائلة خاصة تلك التطورات التي      
مست مجال المعلومات وكيفية الحصول عليها، ومن المعروف أن المكتبات العامة بشكلها 
التقليدي من أهم المراكز التي تساعد على كسب المعرفة، ولكن مع التقدم العلمي وظهور 

خرى و األمعلومات الالمعلومات أدت إلى ظهور وبروز مصادر  ثورة جديدة ثورة تكنولوجيا
ما يعرف عنها بالمكتبات الرقمية التي أتاحت للمستفيدين فرص الحصول على ما يحتاجونه 

معارف بأقل وقت وجهد خاصة مع انتشار تكنولوجيا الحديثة المعروفة المعلومات و المن 
صل تعريف المكتبة الرقمية ومميزاتها وتأثيرها باالنترنيت، ومن خالل هذا سنتناول في هذا الف

 على خدمات المكتبة التقليدية، ومستقبلها.
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 تعريف المكتبة الرقمية:-1   

يتجه نحو مجموعة من التطورات التي يمكن أن نقول أنها  لقد أصبح المجتمع اليوم   
مسست كافة جوانب الحياة االجتماعية، ومن ذلك تلك التغيرات التي طرأت على كيفية 
الحصول على المعلومات، وبعدما كانت المكتبات العامة من بين المؤسسات الهامة التي 

در مختلفة خاصة الكتب، قد يقصدها كل فرد للحصول على المعرفة، لما توفره من مصا
تغير األمر تماما في العصر الذي نعيشه اليوم، خاصة مع ظهور ما يسمى بالتكنولوجيا 
المعلومات وعلى رأسها "االنترنيت" التي انتشرت انتشارا واسعا داخل المجتمعات، وظهور ما 

قدم خدماتها يعرف "بالمكتبات الرقمية" التي يمكن تعريفها على أنها " المكتبات التي ت
، 1كتروني للمستفيدين عامة "ليتجلى دورها في توفير المصادر المختلفة بشكلها اإلالمختلفة، 

معلومات الفهذه المكتبات تختلف عن المكتبات التقليدية في كونها توفر للمستفيدين مصادر 
وء كترونية، كما يمكن تعريفها على أنها " مجموعة من المصادر متاحة في شكل مقر لاال

فيمكن لكل فرد تحميل مختلف الكتب وقراءتها الكترونيا. أو هي" مجموعة  2الكترونيا. "
تقنيات واألدوات والمحاور واإلجراءات ذات صلة بإدارة لمحتوى في بيئة المعلومات ال

و عن طريق كل إلكتروني أشى توفير المعلومات بفهذه المكتبات تعمل عل  3اإللكترونية. "
ووسائل للحصول على مختلف الخدمات المتاحة بشكل يمكن قراءته استعمال أجهزة 

، وقد أصبح العديد من أفراد المجتمع بالنظر إلى الواقع الذي نعيشه اليوم، من إلكترونيا
 .يلجئون إلى مثل هذه الوسائل واألجهزة للحصول على ما يحتاجونه من المعلومات

 

 

                                                           
 .09، ص2013، 1ابراهيم، المكتبات ومنظومة التعليم االلكتروني، دار وفاء لدنيا الطباعة، مصر، ط السعيد مبروك- 1
2
 .12، ص2008، 1، المكتبات الرقمية، دار الكتب العلمية، مصر، طعبد الحميد بسيوني- 

 .152، ص2005كريم مراد، النشر االلكتروني ومكتبة المستقبل، دار الهدى للنشر والتوزيع، - 3
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 الرواد: نوع المكتبة التي يلجأ إليها: 15الجدول رقم

إلى من تلجأ بكثرة  :6س
 للحصول على المعلومات؟

 النسبة المئوية        التكرار           

 %45            36             المكتبة العامة
 %55            44             المكتبة الرقمية

 %100            80             المجموع
  

  %55والتي قدرت نسبتهم ب  ين( أن أغلب المبحوث15يتضح من خالل الجدول رقم)     
يلجئون بكثرة إلى المكتبة الرقمية للحصول على المعلومات، وهذا يرجع إلى إمكانية توفير 
هذه المصادر المعلوماتية الحديثة المعلومات غير المتاحة في األوعية المطبوعة، والوصول 

متالك جهازه الخاص، قت وبما انه أصبح بإمكان أي فرد افي أي و إليها في أي مكان و 
بإمكانه أيضا أن يحصل على المعلومات التي يحتاجها من خالل هذه الوسائل دون حاجته ف

إلى التردد على المكتبات والبحث المستمر داخل المراجع والمصادر الورقية واستغالل الوقت 
وهذا ما يفسر لجوء الكثير  بديل لتسهيل كل ذلك،داما أن هناك الطويل في تصفحها، فما 

 إلى المكتبات الرقمية للحصول على ما يحتاجونه من المعلومات.

يستخدمون  أغلب المبحوثين ( أن15)خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقمنستنتج من     
االنترنيت في الحصول على ما يحتاجونه، ما أثر على تعامل األفراد مع مصادر المعلومات 
التقليدية الورقية "الكتب" خصوصا أنه أصبح بإمكان أي فرد تحميل الكتب التي يريدها 

 الكترونيا دون أن يضطر إلى قضاء وقت في البحث عنها داخل المكتبات.
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 المكتبة الرقمية: مميزات-2   

إن االنتشار لوسائل المعلومات الحديثة ولجوء العديد وتفضيلهم المكتبات الرقمية، لم يكن    
 إال لمميزات التي تتمتع بها هذه األخيرة ما جعل اإلقبال عليها كثيرا .

 وعية المعلومات والخدمات المختلفةعلى أنية تتيح " إمكانية الحصول فالمكتبة االلكترو     
أي فرد أن يحصل على ما يريده وهو في  حيث بإمكانن بعد، واختصارها الوقت والجهد، فع

ويمكن له البحث واالستفادة منها في كل األوقات أو في أي مكان،  ،مكانه أو مكتبه
باإلضافة إلى  واستخدمها واللجوء إليها ساعة نشاء ألنها تبقى مفتوحة أربعة وعشرون ساعة،

 1يد من المستفيدين في الوقت نفسه."االستفادة من  الوعاء الواحد من قبل العدإمكانية 

فالمكتبة الرقمية توفر للمستفيد مختلف المعلومات وهو في منزله أو مكان عمله أو أي     
مكان أخر، وبإمكانه أن يستفيد منها متى أراد ذلك ألنها متوفرة ومنتشرة بكثرة، كما يمكن 

يستفيد من وعاء واحد في الوقت نفسه، على غرار" سرعة الوصول ألكثر من شخص أن 
الكم الهائل من  إلى المعلومة في أي مكان من أماكن وجودها في العالم لتوفرها على

فهذه  2قد تعجز عنه العديد من المكتبات التقليدية نظرا لمرونة هذه المكتبات." المعلومات،
لى مدار الساعة، باإلضافة إلى إمكانية الحصول المعلومات بصورة دائمة وع يحتخيرة تاأل

عليها بأقل وقت مقارنة مع البحث والجهد  الذي يتطلبه العمل داخل المكتبات التقليدية، 
فالمكتبات الرقمية تتميز بسهولة االستخدام فعندما تحول الكتب إلى شكلها الرقمي يمكن 

اص قراءة الكتاب نفسه أو رؤية للمستفيد استرجاعها بثوان كما يمكن للعديد من األشخ
الصورة نفسها في الوقت نفسه، فالمميزات التي تتمتع بها هذه المكتبات جعلتها محل 

لعديد من المستفيدين على اختالف فئاتهم مثل سرعة الوقت، توفر المراجع بكثرة، اب ااستقط
 استخدامها في أي وقت...الخ وهو ما يوضحه الجدول التالي: 

                                                           
1
 .144، ص2014، االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات، دار المعرفة الجامعية، مصر، هال فؤاد_ن 

2
 .102، ص2010المكتبات الرقمية واقعها ومستقبلها، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان،  جعفر حسن جاسم،- 
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 مميزات المكتبة الرقمية: :16الجدول رقم 

في حالة اختيارك للمكتبة الرقمية  :7س
 هل يعود السبب إلى؟

 النسبة المئوية      التكرار          

   %37          16          سرعة الحصول على المعلومات
 %18          08          اختصار الوقت والجهد في البحث

 %23          10          توفرها بكثرة
إمكانية استخدامها في أي وقت وفي أي 

 مكان
         09          21% 

 /                 /           أخر
 %100         43          المجموع

 

يلجئون للمكتبة  من المبحوثين %37ما نسبته  ( أن16يتضح من خالل الجدول رقم)    
الختصار الوقت والجهد في  %18الرقمية نظرا لسرعة الحصول على المعلومات، أما نسبة 

إمكانية استخدامها في أي وقت وفي أي  %21لتوفرها بكثرة، و %23البحث، أما ما نسبته 
مكان، ونظرا لتحقيق هذه التكنولوجيا الحديثة خاصة مع توفر محركات البحث المختلفة 

ل على المعلومة بأقل ثوان دون بذل أي مجهود، فاالنترنيت تعتبر وسيلة أسرع للحصو 
للحصول على المعلومات بأقل تكلفة ومن مختلف أنحاء العالم، كما أن الوقت المخصص 

نترنيت للبحث عن موضوع معين باستخدام االنترنيت يكون قليال مقارنة بالطرق التقليدية، فاال
التي شهدها العالم، فهي بمثابة موسوعة تقدم خدماتها لكافة  يةأحدث األساليب التكنولوج

معلومات التي المستفيدين في جميع المجاالت، وقد أصبح بإمكان أي فرد أن يحصل على ال
بأن المكتبات  ضطرار إلى التنقل بين المكتبات المختلفة، ويمكن القوليحتاج إليها دون اال

الرقمية بكل ما تقدمه اآلن من خدمات معلوماتية لإلنسان، أصبحت مصدرا من مصادر 
 الحصول على المعرفة، لكن شريطة اختيار الطرق المثلى الستخدامها واالستفادة منها.
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( المتعلق بنوع المكتبة التي يلجأ إليها 54، ص)(15وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم)   
تاحة المعلومات للمستفيدين مهما به المكتبات الرقمية خاصة سرعة إ إن ما تتميزف الرواد

كان نوعها، فإن ذلك يجعلها تلقى استقطابا كبيرا من قبل العديد من األفراد، ما يفسر لجوء 
 إليها للحصول على مختلف الخدمات التي توفرها. ينالكثير 

مميزات التي قدمتها المكتبة ال( أن 16م)نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رق    
من قبل الكثير،  ها جعلتها من أكثر الوسائل المرغوبة وأكثرها استقطابايالرقمية لكافة مستفيد

إن  ف بعصر التكنولوجيا المعلومات، ثمخصوصا وأن العصر الذي نعيشه اليوم يعر 
االنتشار الذي تعرفه هذه األخيرة جعلتها من أهم متطلبات العصر، ما يجعل بذلك اللجوء 
إليها يزداد خاصة من قبل الراغبين في الحصول على المعلومات بسرعة وبأقل تكلفة أو 

 جهد يذكر.

 أهمية المكتبة العامة في ظل التطور التكنولوجي:-3    

المكتبات العامة من أهم المكتبات الموجودة في المجتمع، بحيث يقصدها الكثير طلبا    
للمعرفة وسعيا للثقافة وسبيال للتعلم الذاتي، فهي توفر الموارد وتقدم الخدمات للمستفيدين 
والوصول لمختلف مصادر المعرفة، للمكتبة العامة أهمية بارزة في أي مجتمع من خالل 

 للرواد. تقدمها وهذا ما يكسبها مكانة تجعلها من أكثر المرافق الثقافية استقطاباخدماتها التي 

هذه األخيرة " تسهم في دعم المؤسسات التربوية وكافة أفراد المجتمع من خالل المطالعة    
من خالل توفيرها  ء دورها داخل المجتمع التي تخدمهالحرة لروادها، كما تحرص على أدا

لمختلف مصادر المعلومات التي بإمكان لكل الرواد اإلطالع عليها مما يساعدهم على 
التثقيف والتعلم، كما تسهم في تنمية ثقافة األفراد المجتمع من خالل الخدمات واألنشطة التي 

( 3)لجدول رقموبالرجوع إلى نتائج ا 1"تثقيفية والتعليمية التي تقدمها.تقوم بها، والمواضيع ال

                                                           
1
 .34، ص2008مركز االسكندرية للكتاب،  ابراهيم،  نظم المعلومات والمجتمع، هانم عبد الرحيم- 
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( أنه من بين وظائف المكتبة العامة: إعداد 20المتعلق بوظائف المكتبة العامة أنظر ص)
 %12إناث، المطالعة من أجل التثقيف  %18ذكور و %27البحوث المتعلقة بالدراسة 

 %15إناث، اإلعداد لالمتحانات  %24ذكور و %23مراجعة الدروس إناث،  %14ذكور و
ذكور  %04إناث، هاو للمطالعة  %11و %19ستغالل أوقات الفراغ إناث، ا %28ذكور و

إناث. ومن خالل هذه النسب فإن هذه األخيرة توفر مختلف مصادر المعلومات لكل %05و
 رف المكتبة العامة أنظأهداالمتعلق ب، (04)مية، وبالرجوع لنتائج الجدول رقمالفئات التعلي

، %13، تنموي %30وهدف ثقافي  %34، أنه من بين أهدافها، هدف تعليمي (23ص)
فهي تقدم الخدمات للمتعلمين من أجل تنمية  ،%15، أما الهدف التربوي %08ترفيهي 

 .مهاراتهم وقدراتهم التعليمية بإتاحة لهم مختلف مصادر المعلومات

فالمكتبة العامة تسعى جاهدة إلى أن تكون في خدمة أفراد المجتمع وذلك بتقديم لهم     
تاحة لهم إمكانية التعامل معها واإلطالع عليها عن طريق البحث مختلف  مصادر المعرفة وا 

والتصفح الذاتي، ويبقى لهذه األخيرة أهمية كبيرة داخل المجتمع ويبقى لها دور في خدمة 
 األفراد بتقديم لهم ما يحتاجونه من المعلومات والمعرفة، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

 مية المكتبة العامة:أه :17 الجدول رقم

 

 

هل تعتقد أن المكتبة لم يعد  :8س
 لها أهمية في تلبية احتياجات روادها؟

 النسبة المئوية    التكرار       

 %16       13          نعم
 %58       46          ال

 %26       21          نوعا ما
 %100      80          المجموع
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يؤكدون أن المكتبة العامة لم يعد لها  %16( أن نسبة 17رقم) الجدول يتضح من خالل    
من  %26يؤكدون على أهميتها، و  %58أهمية داخل المجتمع، في حين أن ما نسبته 

 الرواد يؤكدون أن لها أهمية نسبية داخل المجتمع.

ك ال يمنع بأن فالمكتبة العامة بالرغم من التطور الذي تعرفه المجتمعات اليوم، إال أن ذل   
تسهم في تشكيل فكر القارئ، وتحقق له  فهي يبقى لها أهمية في خدمة المجتمع وأفراده،

لذي بإمكانه يد وتقديم له المصادر المعلومات اكساب المستفالمستمر، عن طريق إالتعليم 
اجات ، وتسهم كذالك في استمرار أوقات الفراغ وتسعى لتلبية احتياستخدامها في أي وقت
وتعليمية ال يمكن  ثقافية ، والزال العديد من الرواد يعتبرونها مؤسسةالمستفيدين الثقافة العلمية

ستغناء عنها، لما تقدمه من الخدمات الهامة تساعد الكثير من األفراد على استخراج اال
الطالع لالمعلومات التي يحتاجونها من مختلف المصادر التي تحتويها، وتعطيهم فرصة 

 (20، ص)(03لرغباتهم دون قيود تمنع ذلك. وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم) افقعليها و 
عداد اإلأن أغلب المبحوثين يقصدون المكتبة لمراجعة الدروس و  متعلق باللجوء للمكتبةال

لالمتحانات والبحوث الدراسية، ويشير ذلك ترددهم على المكتبات من أجل أمور متعلقة 
صصت لهم مكان لاللتقاء وبإمكانهم االستفادة من مختلف الكتب بالمجال الدراسي، كونها خ

متوفرة بها، فإن المكتبة العامة من بين المؤسسات الثقافية التي تسعى إلى أن تكون في 
خدمة جميع فئات المجتمع وذلك من خالل تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجونها، فهي 

الكتب التي من شأنها أن تنمي ثقافة  تسعى إلى إشغال أوقات الفراغ، بمطالعة مختلف
 ومعارف األفراد الحتواء هذه األخيرة على مختلف فروع المعرفة البشرية.

هل تعتقد أن المكتبة  كنا فيه الحرية للمبحوثالذي تر  (09)ومن خالل طرحنا لسؤال رقم    
العامة في كونها  همية المكتبةفتتمثل أ العامة لم يعد لها أهمية في تلبية احتياجات روادها؟ 

مؤسسة ال يمكن االستغناء عنها لكونها جزء من المجتمع، كما أنها من أهم األماكن أو 
، وبالرغم من المرافق االجتماعية التي توفر الكتب التي يرغب أي فرد في مطالعتها
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الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الرواد خاصة صعوبة تصفح الكتب والوقت والجهد الذي 
، إال أن الكتاب أو المكتبة بصفة عامة تبقى وسيلة األمثل الستخراج المعلومات تتطلبه

وطلب المعرفة وذلك تبقى من أهم المؤسسات االجتماعية التي تساعد األفراد على اكتساب 
 الثقافة والتثقيف وتساعد مختلف فئات المجتمع وتعطيهم دافع نحو التعلم.

عامة من بين أهم المؤسسات الثقافية الموجودة في ومن هنا نستنتج بأن المكتبة ال     
المجتمع، وتبقى في نظر العديد مركزا ومكانا للتثقيف والتعلم، فهي كانت محل استقطاب 
العديد من طالبي المعرفة والزالت حتى يومنا هذا رغم التطورات التي تعيشها المجتمعات 

احتياجات روادها دون مقابل. فما اليوم. فهي من المؤسسات التي تعمل على خدمة وتلبية 
تتوفر عليه من مصادر المعلومات وتخصيصها أقسام لكل فئة بالذي يناسبها من احتياجات 
بإضافة إلى العاملين بها الذين يسعون إلى تقديم أفضل وأحسن الخدمات للرواد، نجدها بذلك 

 مؤسسة فاعلة داخل المجتمع.

 ت العامة:تأثير التكنولوجيا على المكتبا-4     

نحن نعيش اليوم عصر المعلومات الذي يتميز بكثرة متطلبات المجتمع، فلم تعد      
المكتبات العامة المصدر الوحيد للحصول على المعرفة أو المعلومة بل أصبحت 
للتكنولوجيات الحديثة ووسائل اإلعالم واالتصال دورا مهما في تقديم المعلومات التي يحتاج 

المستفيدين في مختلف المجاالت سواء تعلق األمر بالدراسة أو الحياة الخاصة أو إليها 
 العلمية، خاصة في عصر السرعة التي يشهدها العالم اليوم.

" لقد كانت المكتبات العامة من أهم المؤسسات االجتماعية والثقافية التي تساعد األفراد    
التطور المجتمعات وتعقدها خاصة في مجال على اكتساب المعلومات والمعارف، إال أنه مع 

المعلومات، بدأت هذه المكتبات تشهد تغيرات عديدة، ومن ذلك طرق الحصول على 
معرفة، فلم تعد خدمات المعلومات محصورة داخل مباني المكتبات، بل خرجت عن تلك ال
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تكنولوجيا الحديثة وفي المقابل استطاعت ال 1زمانية."المكانية و القيود اللتتاح من دون  الحدود
خاصة االنترنيت أن تؤثر على خدمات المكتبات التقليدية وخاصة العامة منها، فبدل أن 

مكانهم تحصيل معلومات من أي مكان وفي بإيقوم األفراد بالتردد على هذه األخيرة أصبحت 
 أي وقت، فلقد أصبحت هذه التكنولوجيا تستخدم في شتى فروع الحياة.

أصبحت إحدى  ى الخدمات المقدمة للمستفيدين، إذ" ولقد أثرت تكنولوجيا المعلومات عل   
  2العوامل المهمة في الحصول على المعلومات وتلبية احتياجات المختلفة لألفراد ."

معلومات حول أي الهذه التكنولوجيا يمكن للعديد من األفراد الحصول على فمن خالل      
وب، أو رسوم لما تتضمنه هذه األخيرة على الكم الهائل من موضوع في شكل نص مكت

 المعلومات والمعارف فقد أصبحت هذه الوسائل مهمة لتقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع.

مختلف الوسائل لتسهيل  يا تلعب دورا حيويا ومهما، فهي تتيح" إذ أصبحت التكنولوج   
 3الحصول على المعلومات، وجعلها في متناول طالبيها  بسرعة ودقة، خاصة االنترنيت."

معلومات التقليدية، الفهذه التقنيات الحديثة تقدم خدمات بتكاليف أقل بدل اقتناء أوعية     
 المعلومات، ولقد " كما توفر هذه األخيرة لألفراد ما يريدونه الحتوائها على الكم الهائل من 

أثرت تكنولوجيا المعلومات في طبيعة تفاعل المستفيدين مع المكتبة العمومية، فقد أصبحت 
 4معلومات وتلبية احتياجاتهم."الإحدى العوامل المهمة في حصول المستفيدين على 

خاصة  المعلومات فالعصر الذي نعيشه اليوم يشهد تقدما هائال في مجال التكنولوجيا   
نترنيت التي عرفت انتشارا واسعا داخل المجتمعات، وأتاحت الفرصة لكل المستفيدين بأن اال

                                                           
1
 .144، ص1999حشمت قاسم، تقنيات المعلومات في المكتبات، الرياض، - 

، التكوين الوثائقي لدى المستفيدين من المكتبة المركزية لجامعة منتوري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في صبرينة مقناني- 2
 . 34، ص2005، 2004علم المكتبات، قسنطينة، 

3
 .56، ص2013، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، دار البداية للنشر، حسن جعفر الطائي- 

4
 .96، ص2002دراسات في نظم وخدمات المكتبات والمعلومات، دار الثقافة العلمية، القاهرة،  غادة عبد المنعم،- 
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حتى وهم في مكان العمل أو الدراسة أو حتى في  معلومات مهما كانت نوعهااليحصلوا على 
 المسكن، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

 العامة:الحديثة على المكتبات  تأثير التكنولوجيا: 18 الجدول رقم

هل تؤثر التكنولوجيا الحديثة  :10س
 بميزاتها على المكتبات العامة؟

 النسبة المئوية     التكرار       

 %41          53          نعم
 %30          24          ال

 %29          23          نوعا ما
 %100         80          المجموع

 

من المبحوثين يؤكدون على أن  %41( أن ما نسبته 18)الجدول رقميتبين من خالل     
 %30التكنولوجيا لها تأثير على الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة، في حين ما نسبته 

على المكتبات العامة، يقصد المبحوث هنا ليس لها  فيؤكدون بأن هذه األخيرة ليس لها تأثير
من خالل البحث على الكتاب عبر االنترنيت وفي حالة تأثير من الجانب اإليجابي، وذلك 

ي الحصول على المراجع عدم توفره ورقيا أو هناك احتمال أخر وهو السرعة في الوقت ف
فالتحول من شكل المكتبة التقليدية إلى  يرون أن لها تأثير نسبي. %29والمعلومات، و

المكتبة الرقمية أثر على الخدمات التي تقدمها المكتبات خاصة العامة منها، فظهور 
تكنولوجيا الجديدة ولدت لدى المستفيدين احتياجات جديدة من ذلك رغبتهم في الحصول ال

لرقمية " تعمل على على المعلومات بطريقة سهلة وسريعة، وبأقل مدة زمنية، فالمكتبات ا
 1تاحة مختلف المعلومات في مختلف المجاالت."منها من إ تلبية احتياجات المستفيدين

                                                           
1
، 2015، مصر، 1المصرية اللبنانية، طالمكتبات الرقمية)الخصائص، الوظائف، النماذج(، الدار  منال جابر عكاشة،- 

 .35ص
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من خالل ،-حسب رأي المبحوثين-ويتمثل تأثير التكنولوجيا الحديثة على المكتبات العامة     
بمميزاتها على المكتبة العامة؟ الذي  الحديثة ر التكنولوجياهل تؤث (11طرحنا لسؤال رقم )

تركنا فيه الحرية للمبحوثين، وفي كون هذه األخيرة تتميز بالسرعة وسهولة استخدامها، 
فاالنترنيت تلبي احتياجات كل األفراد بطريقة سريعة فالكل يبحث على أسرع طريقة لتوفير 

زوف يقل اللجوء إليها والعالجهد والوقت في البحث ما ينعكس على أداء المكتبات العامة، ف
 ية داخل المجتمع.عنها  وقلة المطالعة والمقروئ

(، أن االنتشار الذي تعرفه هذه 18م)نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رق    
التكنولوجيا الحديثة باإلضافة إلى ما تتميز به في سرعة إتاحتها المعلومات وسهولة الوصول 

الوقت مقارنة مع المكتبات العامة، قد جعلها محل استقطاب العديد إليها، وتقليصها الجهد و 
من األفراد ما أثر على تعامل هؤالء مع مصادر المعلومات الورقية وفي الخدمات التي 

فالتطور التكنولوجي وما يتبعه من زيادة استخدام اآلالت وتغيير في  "تقدمها هذه المكتبات،
ى المكتبات العامة تقديم المعلومات التي تساعد القارئ أساليب الخدمات التقليدية، فرض عل

فهذه األخيرة وفي العصر  1يتالءم مع هذه التطورات التكنولوجيا."على زيادة معلوماته بما 
الذي نعيشه اليوم والتغيرات التي تعرفها المجتمعات خاصة في مجال المعلومات وظهور 

أثرت على تعامل العديد مع الخدمات التي  مختلف التكنولوجيات المتطورة "االنترنيت" قد
سهلت لهم الحصول على المعلومات  تتقدمها المكتبات العامة، خاصة وأن هذه التكنولوجيا

 في أقل وقت ممكن.
  

                                                           
1
 . 223مدخل إلى علم المعلومات والمكتبات، المرجع السابق، ص  أحمد بدر،- 
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 دور المكتبة العامة في ظل التطور التكنولوجي:-5    

المجتمع وذلك " عن ما تلعب المكتبة العامة اليوم دورا مهما في نشر الثقافة بين أفراد     
تحويه من كتب ومجالت ومراجع مطبوعة، تعين الجميع على كسب العلم والمعرفة ، فهي 

فهذه األخيرة هي  1"، والمجتمع بصورة عامة.تسهم في تشكيل ثقافة الفرد بصورة خاصة
مؤسسات تعليمية ثقافية فكرية تخصص مختلف المصادر التي تغطى مختلف المواضيع 

فرصة الثقافة المستمرة لألفراد، وهي جزء من المجتمع أوجدها لخدمة جميع أفراده، التي تتيح 
أو طلب المعرفة، فهي تترك وقت الفراغ سواء فيما يتعلق بخدمة المعلومات، أو استثمار 

دور في  مهاراته وقدراته، ولهذه األخيرة مختلف  للمستفيد حرية االطالع من أجل تنمية
ساسية من ركائزه وأداة تربوية تسهم األركيزة الهمال الثقافة لجميع شرائح المجتمع، لكونها إ

ة في تحضره وتقدمه، وهي من المؤسسات الثقافية التعليمية التي وجدت من اجل خدم
 األفراد.

المتعلق بدور  (48، ص)(14)بالرجوع إلى نتائج الجدول رقمويتجلى دور المكتبة العامة     
، (04وكذلك بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم) ،في خدمة المجتمع وتطوره ،تبة العامةالمك
فيتمثل دور المكتبة العامة في دورها التثقيفي  المتعلق بالهدف من المكتبة العامة (23ص)

والتعليمي الذي تقوم به ودعمها المؤسسات التربوية في أداء وظائفها ومساهمتها في تنمية 
 لألفراد. الثقافة العامة

انه وفي ظل التطور التكنولوجي التي شهدته المجتمعات، خاصة بظهور تكنولوجيا غير     
المعلومات التي سهلت للعديد من األفراد الحصول على المعلومات، فبالرجوع إلى نتائج 

وانتشارها  تفإن هذه التكنولوجياالمتعلق بمميزات المكتبة العامة  (56، ص)(16الجدول رقم)
 جعلها محل استقطاب من طرف الكثير من المستفيدين، نظرا للمميزات التي تتمتع بها،قد 

فهي تتيح لهم الحصول على أوعية المعلومات المختلفة عن بعد، واختصارها الوقت والجهد، 
                                                           

1
 .217، ص2011، 1مدخل في علم المكتبات، دار الوفاء للنشر، مصر، ط محمد علي خير المغربي،- 
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بحيث يستطيع أي فرد ان يحصل  فرد على ما يريده في أي مكان وفي اقل وقت، ما أثر 
لمكتبات العامة وجعلها تعرف نوعا من التراجع. وهو ما يوضحه على تعامل األفراد مع ا

 الجدول التالي:

 تراجع دور المكتبة في ظل التطور التكنولوجي:: 19 الجدول رقم

هل تراجع دور المكتبة  :12س
 في ظل التطور التكنولوجي؟

 النسبة المئوية        التكرار          

 %43            34            نعم
       %27            22            ال

 %30            24            نوعا ما
 %100           80            المجموع

  

من المبحوثين يؤكدون على  %43( أن ما نسبته 19يتضح من خالل الجدول رقم)    
فيؤكدون على استمرار دورها داخل  %27تراجع دور المكتبة العامة، وفي حين أن ما نسبته 

وكذلك  تأجابوا بنوعا ما، فمع ظهور هذه التكنولوجيا %30المجتمع، في حين أن ما نسبته 
أخرى، وما يعرف التغيرات التي عرفها المجتمع في مجال المعلومات، قد ظهرت المكتبات 

 للمستفيدين بشكل الكترونيعنه بالمكتبات الرقمية التي أصبح لها دور في تقديم المعلومات 
سريع وسهل خاصة وأنه يمكن أن يستفيد الكثير من األفراد من الوعاء الواحد في نفس 
الوقت وكذلك إمكانية الحصول على المعلومة من أي مكان دون الحاجة إلى التردد على 

طاب قاستما جعلها محل  ته هذه التكنولوجياالمكتبات العامة. على غرار انتشار الذي تعرف
هل تراجع دور المكتبة العامة في  (13)ها، ومن خالل طرحنا لسؤال رقماألفراد وتفضيلهم ل

الذي تركنا فيه الحرية للمبحوث فيؤكدون على تراجع دور المكتبة  ظل التطور التكنولوجي؟
معظم األفراد في شبكة االنترنيت وبالتالي  و انشغال تالعامة نتيجة النتشار هذه التكنولوجيا
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التأثير على المطالعة، باإلضافة إلى أنه يمكن الحصول على المعلومة بمحركات البحث 
دون بذل جهد، وكذلك نتيجة لقلة الكتب والمطبوعات يجعل العديد من يلجأ إلى االنترنيت 

رغبة في مواكبة العصر والتطور التكنولوجي الذي يعرفه الفيتراجع بذلك دورها، إضافة إلى 
 المجتمع.

ع المكتبة التي يلجأ إليها المتعلق بنو  (54ص) ،(15بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم)و     
فإن العديد من األفراد يفضلون المكتبات الرقمية ويلجئون إليها للحصول على ما ، المبحوثين

يحتاجونه من المعلومات خاصة وأنه أصبح بإمكان أي شخص امتالك جهازه الخاص الذي 
على المكتبات العامة وتكبد عناء  دون حاجته إلى التردد ما يريده الحصول علىيمكنه من 

 البحث.

( فإن ما تتميز به تكنولوجيا 19وعليه نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدول رقم)    
المعلومات وكذلك استخدام الكثير من األفراد االنترنيت للحصول على المعلومات وكذلك 

نيا دون الحاجة إلى البحث عنها داخل المكتبات، قد جعل هذه إمكانية تحميل الكتب إلكترو 
األخيرة تعرف تراجعا في دورها خاصة فيما يتعلق بالدور األساسي الذي وجدت من أجله 

 وهو خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته.

 : مستقبل المكتبات العامة-6    

المعاصرة مكانا بارزا  تالتكنولوجياال شك أن العصر الذي نعيشه اليوم والذي تحتل فيه     
كثر الحديث في اآلونة األخيرة حول ما سيؤول إليه مستقبل المكتبات  أينداخل المجتمعات، 

العامة و مصادر المعلومات الورقية التقليدية، وسيبقى السؤال مطروح، هل ستبقى المكتبات 
 لرقمية؟العامة أم ستزول في ظل التطور التكنولوجي وظهور المكتبات ا

ال يتفق اغلب العلماء حول هذا الطرح، " فالعديد منهم يعتبرون أن الدور الذي باتت     
التي أصبحت تؤديها في  تلعبه تكنولوجيا المعلومات في جميع ميادين الحياة، والخدمات
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مجال المعلومات قد يتضاءل بذلك دور ووظيفة المكتبات، بل وستظهر بمرور الزمن 
 1الذي تعرفه المجتمعات إلى ظهور مفهوم مكتبة المستقبل." والتطور السريع

مع عدم قدرة المكتبات التقليدية على تقديم خدمات المعلومات بشكل سريع قد جعلها و     
تعرف تراجع أمام مصادر المعلومات اإللكترونية، " إذ أصبحت هذه األخيرة، قادرة على 

يحتاجه من المعلومات، دون  محله للحصول على ماتوفير للفرد إمكانية االتصال ببيئته أو 
الحاجة إلى التردد على المكتبات وقضاء الوقت في البحث، وخاصة أنه أصبح بمقدور الفرد 
تصفح الكتب اإللكترونية، وبالتالي أثرت على تعامله مع الكتب الورقية فالعالم اليوم يشهد 

من خصائص جعلتها محل إقبال العديد  هب انتشارا واسعا لمثل هذه الكتب، نظرا لما تتميز
مكانية التعامل مع النصوص  من المستفيدين، خاصة سهولة البحث عن المعلومات وا 

( 62(، ص)18وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم) 2واحد."الوقت الوالصوت والصورة في 
تأثير ن يؤكدون على المكتبات العامة فأغلب المبحوثي المتعلق بتأثير التكنولوجيا على

ينفون ذلك والبعض  %30، بينما نجد نسبة %41التكنولوجيا على المكتبة العامة بنسبة 
 .%29األخر من المبحوثين يؤكدون على أن لها تأثير نسبي فقط بنسبة 

إن الحديث عن دور المكتبات التقليدية، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات األفراد من     
تكنولوجيا المعلومات "المكتبة الرقمية"، أمر ال يمكن التسليم معلومات، وتراجعها في ظل ال

به، ذلك أن المكتبات التقليدية وخاصة العامة منها، ال يزال وجودها ضروريا داخل المجتمع 
 . يبدو أن المستفيد بحاجة إلى هذه األخيرة في اقتناء المعلومات

                                                           
1
 .190، األردن، ص1تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، دار البداية للنشر والتوزيع،ط حسن جعفر،- 

2
، 2007، مصر، 1المكتبات والمعلومات في عالم الجديد، الدار المصرية اللبنانية، ط محمد فتحي عبد الهادي،- 

 .222ص
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د أن تصبح االنترنيت حقيقة واقعة وبالتالي هل ستختفي المكتبات العامة عن الوجود؟ بع    
بكل مكان، ويصبح بمقدور كل إنسان تحصيل المعلومات التي يريدها من أي مكان وبدون 

 حدود؟ كما هو مالحظ في الواقع ومن خالل النتائج المتحصل عليها سابقا.

د، ومن خالل ال زالت المكتبات العامة من بين المؤسسات المطلوبة في حياة األفرا    
كيف ترى مستقبل المكتبات العامة؟ فإن نظرتهم لمستقبل المكتبات  (14رحنا لسؤال رقم)ط

العامة تختلف، فنظرا لتطور الثقافي والتكنولوجي الذي تعيشه المجتمعات، فإن البعض من 
المستجوبين، من يؤكد على زوال المكتبات العامة ولم يعد لها أي دور، ويرجع ذلك إلى 

فكيف لمثل هذه المكتبات أن تحافظ على دورها وأهميتها  تماعي وأهميتها.الجهل بدورها االج
 داخل المجتمع؟ 

خاصة خدمة  ما تقدمه هذه األخيرة من الخدمات المختلفة لكل من يقصدها،بالرغم م    
من يؤكدون أنه يجب على هذه  ها األفراد، فإن أغلب المبحوثينالمعلومات التي يحتاج

األخيرة أن تطور في خصائصها لتواكب متطلبات العصر، بإدخالها هي األخرى الوسائل 
التكنولوجيا إلى جانب الكتب الورقية، أي الجمع بين الخدمات التقليدية والعصرية على حد 

 ادورا اجتماعي للمطالعة والتثقيف، ويبقى لها اسواء، حتى تبقى بذلك المكتبة العامة معيار 
 ت الحديثةداخل المجتمع. لذا يتطلب من هذه األخيرة إدخال مثل هذه التكنولوجيا اوثقافي

أن التراجع وقلة  -وحسب رأي المستجوبين-ة، ذلك أن يلزيادة االستفادة من الخدمات المكتب
نما  يرجع كذلك التردد على المكتبات العامة ال يرجع إلى نوعية الخدمات التي تقدمها فقط، وا 

إلى نقص الوعي بأهمية المكتبة العمومية، وكذلك نقص التوعية برسالة هذه األخيرة 
لذلك الواجب باعتبارها مؤسسة اجتماعية وتعليمية ثقافية تهدف إلى خدمة أفراد المجتمع، 

أن تدخل مثل هذه الوسائل التكنولوجيا كشبكة االنترنيت والحاسوب، لمساعدة مختلف  اعليه
على االستفادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة سواء البحث في الكتب وغيرها من  الرواد
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المصادر الورقية، أو البحث في شبكة االنترنيت حتى تبقى بذلك المكتبات العامة كمؤسسة 
 لها دورها االجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتثقيف والتعلم وكذا خدمة أفراد المجتمع كافة.
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 :خاتمة    

 تتميز به المكتبات الرقمية من وخالصة ما توصلنا إليه من خالل هذا الفصل أن ما    
سرعة الحصول على المعلومات وانتشارها الواسع وتقليلها الجهد والوقت في البحث قد جعلها 

المكتبات  أثر على الخدمات التي تقدمها محل استقطاب العديد من المستفيدين، ذلك ما
العامة خاصة وأن العصر الذي نعيشه اليوم يتطلب مواكبة تطوره ما يجعل هذه األخير في 

 نظر العديد مكتبات المستقبل.
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 )مناقشة الفرضيات( الدراسة الميدانية : لنتائجخالصة عامة       

العامة دور في نستنتج من خالل تحليل المعطيات الميدانية للفرضية األولى أن للمكتبة      
أن المكتبة العامة تعتبر من بين أهم  توصلنا إلى مجموعة نتائج منها، ،نشر ثقافة المطالعة

المؤسسات االجتماعية التي تسهم في تنمية معارف األفراد عن طريق توفير مصادر 
ه وتنمية رصيدالمعلومات المختلفة، إذ أنها المكان المناسب الذي يقصده الفرد من أجل زيادة 

المعرفي والثقافي كونها تعطيه الحرية في البحث وقراءة ما يريده من كتب ومراجع متعلقة 
نسانية، وبالرغم من أهمية التي تكتسبها المكتبة العامة كمساهمتها اإل بمختلف أنواع المعرفة

في تثقيف أفراد المجتمع من خالل فتحها المجال لكل من يقصدها من أجل المطالعة والتعلم 
اتي، غير أن أغلب المترددين على هذه المكتبات هم من فئة المتعلمين، فهذه األخيرة لم الذ

إنجاز  تعد إال مكانا للحصول على المعلومات للقيام باألمور المتعلقة بالدراسة من ذلك
البحوث الدراسية والمراجعة وغيرها لتوفرها على مختلف المصادر والمراجع التي تساعد 

يادة فهم ما يتلقونه داخل المؤسسات التربوية فنجدها بذلك تدعم هذه المتعلمين على ز 
المؤسسات في أداء وظيفتها التعليمية، فتبقى بذلك وظيفة المكتبة محصورة بالمجال التعليمي 

كهواية والتي تراجع الوعي بأهميتها كوسيلة أو أداة تسهم في تنمية  طالعةممقارنة مع ال
بالرغم من أن المكتبة العامة تسعى جاهدة لتقديم مختلف الخدمات معارف األفراد وثقافتهم، ف

نشر والتشجيع على المطالعة كهواية أو أداة للتثقيف  دها إال أنه لم يعد لها دور فيلكافة روا
 والتعلم بعيدا عن المجال التعليمي.

 عزوف الرواد وعند تحليلنا لمعطيات الفرضية الثانية المتمثلة في معاناة المكتبة العامة    
 وعا من العزوف وقلة التردد عليهاأن تعرفا ن يمكن لهذه المكتباتوقلة التردد عليها، بحيث 

وقلة  عوامل خاصة تلك المتعلقة برصيد المكتبة، فقلة المراجع والكتبالكنتيجة لمجموعة 
ذلك ول دون قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين منها، وكتجديد مصادر المعلومات سيح

فإن قلة التوعية بأهمية المكتبة ودورها االجتماعي والتثقيفي، التعليمي والتربوي من خالل 
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المحاضرات وغيرها من األنشطة التي تبرز هذه األخيرة كمؤسسة للتعلم والتثقيف، وباإلضافة 
فإن عامل التطور التكنولوجي الذي تعرفه المجتمعات خاصة في مجال تكنولوجيا  إلى ذلك

لومات وظهور ما يعرف عنه "بالمكتبة الرقمية"، بمختلف وسائلها خاصة شبكة االنترنيت المع
قد أثرت سلبا على الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة، فالمميزات التي تتمتع بها هذه 

تاحة المعلومات وتقليل " من سرعة إ"بمكتبات المستقبل المكتبات أو كما سمها بعض العلماء
ت في البحث مقارنة بالطرق التقليدية، على غرار االنتشار الواسع الذي تعرفه، قد الجهد والوق

جعلها محل استقطاب العديد من المستفيدين خصوصا وأن الكثير منهم من يعتبرونها مظهرا 
من مظاهر مواكبة العصر وتطوراته، وكذلك فإن عدم تغيير المكتبات العامة في بعض 

الحديثة والجمع بين الخدمات االلكترونية  تبالتكنولوجياخصائصها من ذلك االستعانة 
والورقية سيجعلها تعرف نوعا من التراجع في أداء دورها األساسي خاصة خدمة أفراد 

 المجتمع.
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 خاتمة عامة :   

تعد المكتبة العامة مؤسسة اجتماعية يلجأ إليها عامة األفراد طلبا للمعرفة وسعيا للثقافة    
والتعلم الذاتي، فهي تعتبر من أهم المرافق الحضارية التي تقدم خدماتها لجميع المستفيدين 

قضاء أوقات بدون مقابل، وتسعى جاهدة من أجل تنمية الثقافة العامة لألفراد والمساهمة في 
اغهم بالمطالعة والتثقيف، فهي تعتبر المقصد المعرفي الذي يلجا إليه القراء لتلبية فر 

احتياجاتهم وتوسيع معارفهم ومداركهم من خالل المطالعة وبذلك نجدها جزء مهم داخل 
 المجتمع وأحد مظاهره الفعالة المساهمة في تطويره وازدهاره.

تكتسب المكتبات العامة أهمية داخل المجتمع، نظرا للخدمات التي تقدمها لكافة روادها،    
تاحة لهم مختلف مصادر المعلومات، غير أن هذه األخيرة لم تعد الوسيلة الوحيدة  كتقديم وا 

معارف، نتيجة لظهور تكنولوجيا الالتي يقصدها المستفيد ليحصل على ما يحتاجه من 
يثة التي أثرت على خدمات المكتبات التقليدية، فاالنتشار الذي تعرفه مثل المعلومات الحد

هذه الوسائل والتقنيات الحديثة وكذا توفرها بكثرة وتسهيلها طرق الحصول على المعلومات قد 
الكثير من المستفيدين، ما يطرح بذلك غموضا حول ما ستؤول إليه  جعلها محل استقطاب

لم تغير هذه األخيرة في بعض استراتيجياتها كإدخال المكتبات العامة، خاصة إن 
خدمات الورقية وااللكترونية في نفس الوقت.الالحديثة لالستفادة من  تالتكنولوجيا
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 قائمة المراجع : 

 _الكتب :1

، 1، طوالتوزيع أحمد بدر، أساسيات في علم المعلومات والمكتبات، دار المريخ للنشر-1
2015. 

د  إلى علم المعلومات والمكتبات، دار المريخ للنشر والتوزيع، الرياض،أحمد بدر، مدخل -2
 .1985 ط،

 أثل فير، فن المكتبات في خدمة الناشئ، تر: محمد الكافي، دار المعارف للنشر والتوزيع،-3
 .1985 د ط،

، 1إحسان محمد الحسن، النظريات االجتماعية المتقدمة، دار وائل للنشر والتوزيع، ط-4
2005. 

كتروني، دار الوفاء لدنيا الطباعة، هيم، المكتبات ومنظومة التعليم اإلبراالسعيد مبروك إ-5
 .2013، مصر،1ط

براش، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعية، دار الشروق للنشر إبراهيم األ-6
 .2009، 1والتوزيع، عمان، ط

في البحوث االجتماعية، مصر،  بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني، المناهج األساسية-7
 .2011، 1ط

جعفر حسن جاسم، المكتبات الرقمية واقعها ومستقبلها، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، -8
2010. 
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شر والتوزيع، حسان عابدة، أثر التكنولوجيا المعلومات على خدمات المكتبة، دار معتز للن-9
 عمان، د س.

ردن، ، المكتبة العامة، دار الوراق للنشر والتوزيع، األحسن صالح غانم، عمار عبد اهلل-10
 ، د س.1ط

ان، حسان عبابدة، تشجيع عادة القراءة لدى األطفال، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عم-11
2002. 

 .1999 د ط، الرياض، حشمت قاسم، تقنيات المعلومات في المكتبات،-12

يقاتها، دار البداية للنشر والتوزيع، حسن جعفر الطائي، تكنولوجيا المعلومات وتطب-13
 .2013 د ط، عمان،

، األردن، 1ط حسن جعفر، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، دار البداية للنشر والتوزيع،-14
 د س.

، 15ذوقان عبيدات، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط-15
 .2013األردن، 

عليان، المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات، دار الصفاء للنشر ربحي مصطفى -16
 .2014، عمان، 1والتوزيع، ط

 .1960د ط، رضوان محمد، طفل يستعد للقراءة، دار المعارف للنشر والتوزيع، -17

شعبان عبد العزيز خليفة، أوراق الربيع في المكتبات والمعلومات، دار الغربي للنشر -18
 .1988ط،  دوالتوزيع، مصر، 
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عبد القادر قسمي، علم المكتبات وتوظيف التكنولوجيا، دار الكتاب الحديث، مصر، -19
 .2013، 1َط

د ط، عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني المدرسي، دار المعارف للنشر والتوزيع، مصر، -20
1961. 

 .2008، 1عبد الحميد بسيوني، المكتبات الرقمية، دار العلمية، مصر، ط-21

عبد الرزاق جبلي، االتجاهات األساسية في نظرية علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، -22
 .2011د ط، 

 في نظم وخدمات المكتبات والمعلومات، دار الثقافة العلمية، غادة عبد المنعم، دراسات-23
 .2002 د ط،

تها، خدماتها(، دار غادة عبد المنعم، المكتبات ومرافق المعلومات النوعية)ماهيتها، إدار -24
 .2007 د ط، الغراس للنشر والتوزيع،

 د ط، فهد خليل زايد، استراتيجيات القراءة الحديثة، دار يانا للنشر والتوزيع، عمان،-25
2006. 

قموح نجية، سمية الزاحي، خديجة بوخالفة، المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة، -26
 .2013 د ط،،مراجعة: أحمد العربي، بودية بسيوني

 د ط،  كريم مراد، النشر االلكتروني ومكتبة المستقبل، دار الهدى للنشر والتوزيع،-27
2005. 

محمد عودة عليوي، مجبل الزم المالكي، المكتبات النوعية الوطنية)العامة، المدرسية(، -28
 .2006 د ط، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان،
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والمعلومات، مؤسسة الوراق  الحديثة في علوم المكتبات مجبل الزم المالكي، االتجاهات-29
 .2001د ط، للنشر والتوزيع، عمان، 

د ط،  ر،متولي محمد، مدخل إلى رعاية الطفل واألسرة، دار الفكر للنشر والتوزيع، مص-30
2006 . 

منال جابر عكاشة، المكتبات الرقمية)الخصائص، الوظائف، النماذج(، الدار المصرية -31
 .2015مصر، ، 1انية، طاللبن

، مصر، محمد علي خير المغربي، مدخل في علم المكتبات، دار الوفاء للنشر والتوزيع-32
 ، د س.1ط

محمد فتحي عبد الهادي، المكتبات والمعلومات في العالم الجيد، الدار المصرية -33
 .2007، 1اللبنانية، مصر، ط

مكتبات العامة، دار المصرية اللبنانية محمد فتحي عبد الهادي، نبيلة خليفة جمعة، ال-34
 .2010 د ط، للنشر والتوزيع، مصر،

ماجد مصطفى الدبيس، الثقافة والمكتبات، دار الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن، -35
 .2014، 1ط

محمد األزهر سماك، علي عباس العزاوي، البحث العلمي، دار اليازوري للنشر والتوزيع، -36
 .2011، 1األردن، ط

نهال فؤاد، االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات، دار المعرفة -37
 .2012 د ط، الجامعية، مصر،

د سكندرية، ع الحضري، مؤسسة شباب الجامعة، اإلنادية عمر الجوالني، علم االجتما-38
 .1993ط، 
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لثقافي في المجتمع، دار الوفاء نجالء عبد الفتاح، المكتبات االلكترونية والرقمية وأثرها ا-39
 .2014، مصر، 1لدنيا الطباعة، ط

نجالء عبد الفتاح طه، التقنيات الحديثة وأثرها في المكتبات، دار الوفاء للنشر والتوزيع، -40
 .2014، 1مصر، ط

، 1هاني محمد، المكتبة والمجتمع، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، مصر، ط-41
2015. 

د  ،الرحيم إبراهيم، نظم المعلومات والمجتمع، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر هانم عبد-42
 .2008 ط،

سيرة للنشر وائل مختار إسماعيل، إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات، دار الم-43
 .2009 د ط، والتوزيع، عمان،

لنشر المسيرة لوائل مختار اسماعيل، إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات، دار -45
 .2009والتوزيع، عمان، د ط، 

، 1يزيد داود، مناهج البحث العلمي والتربوي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط-64
2011. 

 القواميس والمعاجم :-2

 .2010 د ط، أبو مصلح عدنان، معجم علم االجتماع، دار أسامة للنشر، عمان،-1

 .2003 د ط، االجتماع، دار المدني، مصر،فاروق المداس، قاموس المصطلحات علم -2

 .2011، 1محمد جمال الدين، ابن المنظور لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، ط-3

 .2008 د ط، شمس دين أحمد، قاموس الطالب، دار الكتاب الحديث، الجزائر،-4
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 المذكرات :-3

العامة ومعطيات الواقع، مذكرة : بين النظريات سمية الزاحي، المكتبات العامة في الجزائر-1
 .2006-2005لنيل شهادة ماجستر في علم المكتبات، سكيكدة، 

صبرينة مقناني، التكوين الوثائقي لدى المستفيدين من المكتبة المركزية لجامعة منتوري، -2
 .2005-2004رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علم المكتبات، قسنطينة، 

 .1999بات، رسالة الماجستر في علم المكتبات، قسنطينة، طاشور محمد، مباني المكت-3

مشري نوال، مالل سعاد، أبنية المكتبات وتأثيرها على خدمات المعلومات، دراسة ميدانية -4
 .2011بجامعة األمير عبد القادر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات، 
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 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية                       

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                          

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد ابن باديس                        

 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية                          

  شعبة علم االجتماع 

 تخصص علم االجتماع التربوي

  

 استمارة بحث حول موضوع :

الرئيسية للمطالعة العمومية المكتبات العمومية و دورها في نشر ثقافة المطالعة.المكتبة -
 لوالية مستغانم "موالي بلحميسي "نموذجا.

 

في إطار تحضير شهادة ماستر في علم االجتماع ، تخصص في علم االجتماع التربوي، 
نطلب من سيادتكم  –المكتبات العمومية و دورها في نشر ثقافة المطالعة –حول 

م الصريحة و الواضحة على كل مساعدتنا في بحثنا هذا ،و ذلك من خالل إجاباتك
 تساؤالتنا في هذا االستبيان .

واعلموا أن كل المعطيات و المعلومات التي سيتم الحصول عليها بعد تطبيقنا لهذا 
 االستبيان ستوجه لغرض البحث العلمي .

 .وشكرا على مساعدتكم
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 2018-2017السنة الجامعية:

 رأيك .في الخانة التي تعبر بصدق عن (X)ضع العالمة-

 المعلومات الشخصية :-

 الجنس:  ذكر                        أنثى  -
 

  20إلى أقل من  15من              15إلى أقل من  10من  السن :  -
  30إلى أقل من  25من              25إلى أقل من  20من  
 فما فوق  30من  
 

 متوسط               ثانويالمستوى التعليمي : ابتدائي                   -
 جامعي                مدرسة قرآنية          آخر........

 

 . المحور األول : المكتبة العامة و خدماتها

 ماذا تمثل لك المكتبة ؟ -1

 مكان للمطالعة -

 مكان لتعلم الذاتي -

 مكان للترفيه -

آخر...................................................................................-
........................................................................................

........................... 
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 هل تقصد المكتبة عامة من أجل ؟ -2

 قة بالدراسة إعداد البحوث المتعل-

 المطالعة من أجل التثقيف -

 مراجعة الدروس-

 اإلعداد لالمتحانات-

 استغالل أوقات الفراغ-

 كهاو للمطالعة -

آخر....................................................................................
........................................................................................

........................... 

 هل تحضر النشاطات الثقافية التي تنظمها المكتبة ؟ -3

 نعم                   ال               أحيانا    

 في كل الحاالت، علل إجابتك ؟ -4

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

.......................................... 
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 تستفيد من ارتيادك المكتبة ؟ هل -5

 نعم                  ال                  نوعا ما 

 في كل الحاالت، علل إجابتك ؟ -6

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
.......................................... 

إذا كانت إجابتك بنعم أو نوعا ما ، ماهي الخدمات التي تستفيد منها عند ارتيادك  -7
 المكتبة العامة ؟

 المطالعة الداخلية -

 خدمة اإلعارة -

 الخدمة المرجعية-

 هل هذه الخدمات التي تقدمها لك المكتبة تشجعك على ارتيادها ؟-8

 انعم                 ال               نوعا م

 كيف ذلك ؟ -9

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

.......................................... 
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 هل رصيد المكتبة يوفر لك احتياجاتك ؟ -10

 يوفر  بشكل كلي                بشكل نسبي                          ال

 حسب رأيك ، فيما يتجلى دور المكتبة العامة ؟ -11

 العمل على خدمة المجتمع و تطوره-

 ات التربوية المختلفة خدمة المؤسس-

 تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع-

آخر -
........................................................................................
........................................................................................

............................ 

 ماهو الهدف األساسي الذي وجدت من أجله المكتبة العامة ؟ -12

 هدف تعليمي -

 هدف ثقافي -

 هدف تنموي -

 هدف ترفيهي -

 هدف تربوي -
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آخر...................................................................................-
........................................................................................

.................... 

 هل ساهمت المكتبة العامة في تنمية ميوالتك القرائية ؟ -13

 نعم                ال                   نوعا ما 

 كيف ذلك ؟ -14

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

.......................................... 

 الثاني :المكتبة العامة و أسباب العزوف عنها.المحور 

 هل تزور المكتبة ؟-1

 دائما              أحيانا                     نادرا           

 هل أنت منخرط بالمكتبة ؟-2

 نعم                    ال                         

 في حالة إجابتك بال ، هل يعود السبب إلى :-3

 بعد المكتبة عن مكان إقامتي -

 بعد المكتبة عن مكان دراستي -



87 
 

 ضيق الوقت -

 كثرة االنشغاالت -

آخر -
.....................................................................................

.....................................................................................
........................ 

 هل تواجه صعوبات أثناء ارتيادك المكتبة ؟-4

 نعم              ال                     نوعا ما 

 في حالة إجابتك بنعم ، هل تتمثل هذه الصعوبات في :-5

 عدم توفر المكتبة على األجهزة المناسبة -

 موقع مكتبة غير مناسب -

 لة الهدوء في قاعات المطالعة الضجيج و ق-

 سوء المعاملة من طرف القائمين على المكتبة -

 قلة التوجيه من قبل العاملين بالمكتبة -

آخر -
.....................................................................................

.....................................................................................
........................ 

 إلى من تلجأ بكثرة للحصول على معلومات ؟-6
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 المكتبة العامة -

 المكتبة الرقمية "االنترنيت"-

 في حالة اختيارك للمكتبة الرقمية ، هل يعود السبب إلى :-7

 سرعة الحصول على المعلومات -

 اختصار الوقت و الجهد في البحث -

 توفرها بكثرة -

 إمكانية استخدامها في اي وقت و في اي مكان -

آخر................................................................................-
.....................................................................................

........................ 

 ت روادها ؟هل تعتقد أن المكتبة العامة لم يعد لها أهمية في تلبية احتياجا -8

 نعم                  ال                   نوعا ما 

 كيف ذلك ؟ -9

.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.................................... 

 هل تؤثر التكنولوجيا الحديثة بميزاتها على المكتبات العامة ؟ -10
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 نعم               ال                   نوعا ما

 كيف ذلك ؟ -11

.....................................................................................
.....................................................................................

........................ 

 حسب رأيك ، هل تراجع دور المكتبة العامة في ظل التطور التكنولوجي ؟ -12

 ال               نوعا ما                  نعم 

 كيف ذلك ؟ -13

.....................................................................................

.....................................................................................
........................ 

 كيف ترى مستقبل المكتبات العامة ؟ -14

.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
......................................................      
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 الجداول:-2

 .: المبحوثين حسب الجنس01الجدول رقم 

 النسبة المئوية        التكرار           الجنس
 %10,75         15            ذكر
  %          81,25         65            أنثى

   %100           80            المجموع
 

 .المبحوثين حسب السن :02الجدول رقم 

 النسبة المئوية        التكرار          السن
 %12,05           10           15إلى أقل من  10من 
    %30             24           20إلى أقل من  15من 
 %40             32           25إلى أقل من  20من 
 %06,25           05           30إلى أقل من  25من 
 %11,25           09           فما فوق 30من 

 %100            80           المجموع
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 : المبحوثين حسب المستوى التعليمي.03الجدول رقم 

 النسبة المئوية        التكرار           المستوى التعليمي
 %03,75           03            ابتدائي
 %10             08            متوسط
 %36,25           29            ثانوي

 %50             40            جامعي
 %100            80            المجموع
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