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:  املسخخلص 

الؿغض مً هظا البدث هى الخػغف غلى زضماث اإلاػلىماث بالترييز غلى مٌخبت اإلاؼالػت         

ت حػلُمُت بأم البىاقي  والتي جىصلىا غلى أنها مإؾؿت زهاقُت الػمىمُت مالَ بً هبي  قٌٍغ

ت  يما أن ًاقت الكئاث الػمٍغ  اإلااصة أهمُت غً جأحي الٌخاب أهمُت وجثهُكُت حػمل غلى ئقاصة 

ه، الظي الػلمُت  صوعن ًأحي هىا ومً الٌخب ، هظه الكغص انخىاء بمهضوعن ًٍىنن ال نض يما ًدخٍى

لالػالع  اإلاؿخكُضًً  لممىعن أبىابها زالُ قخذ مً باإلاػلىماث، اإلاؿخكُضًً جؼوٍض غملُت في اإلاٌخبت

 .نناإلاٌخبت   بخأصًخه  نامذ عائض ا صوعن وهظا والبدث، الهغاءة و 
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:  ملدمت 

 ولما ًىكػه وما ًدخاحه ما للمؿخكُض ًىقغ   حػخبر اإلاٌخباث الػامت وشػاعها إلاً ال ًهغأ لُهغأ مغيؼانننننننن

للمؿخكُضًً  ووشغ الهُم الخهضمُت والىعي  ؤلاصعاى مؿخىين عقؼ غلى وجىحيهه يما حػمل ئعشاصه في صوعن

 مغيؼ ئشػاع حػخبر الثهافي وحػلُم وجغبُت ألاحُاُ لخأزظ صوعها في بىاء اإلاجخمؼ وجدهُو أهضاقه يما 

و ؾُاؾت   جىمُت وأهىاغما بأشٍالما واإلاػلىماث اإلاػاعف قٌغي  و ئجاخت  اإلاسخلكت    و ًٍىن غً ػٍغ

 وهظه ، اإلاػلىماث ئجاخت ججاه بضوعهم اإلاإهلين للهُام اإلاػلىماث وجىظُمما مً نبل أزصائي مهخيُاتها

 اإلاػلىماث زضماث غبر منها لإلقاصة وئجاختها وجىظُمما اإلاػلىماث مصاصع جٍىن مً زالُ ججمُؼ ؤلاجاخت

 . وهى ما ًميز اإلاٌخبت .للمؿخكُضًً اإلاٌخباث جهضمما اإلاسخلكت التي
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 :الجاهب املنهجي- 1

 :  مشكلت الدراست 1-1

     حػخبر  اإلاٌخباث الػامت صغخا للخػلُم ومغيؼا للثهاقت والبدث وتهُئت حُل مثهل و واع هظا 

الػامت ،وجدىلما  اإلاٌخباث لىحىص الغئِس ي اإلابرع التي حػخبر  اإلاػلىماث الضوع ال ًٍىن ئال مً زالُ زضماث

للمؿخكُضًً بخدهُو الاؾخكاصة منها و جِؿير ؾبل  قػالت زضماث مً زالُ جهضًم ئلى مغايؼ مػلىماث 

الىصُى ئليها و ئجاختها لؼالبيها غلى أيمل وحه و هظا ما ًصؼلح غلُه بسضماث اإلاػلىماث ، مً هىا 

ما دور و فعاليت خدماث املعلىماث في إجاحت و جيسير سبل الىصىل و الاسخفادة مً :هؼغح ؤلاشٍالُت 

ن.املعلىماث في املكخباث العامت  

ًاآلحي ن:نما هالخظه هىا هى أن هاجه ؤلاشٍالُت جؼغح غضة حؿاؤالث  هىعصها  

 ن ما هي أهىاع زضماث اإلاػلىماث؟ما مكمىم زضماث اإلاػلىماث و

 هل جهىم زضماث اإلاػلىماث بىظائكما في غملُت ئجاخت اإلاػلىماث ؟ 

 ما هي مهىماث الىصُى ئلى زضماث مػلىماث حُضة في اإلاٌخباث الػامت  ؟ 

  ؟هل هىاى مػىناث جدُى صون الاؾخكاصة اإلاثلى مً زضماث اإلاػلىماث 

: أهميت الدراست  1-2

اهؼالنا مً أهمُت اإلاٌخباث  الػامت في خُاجىا قهي حؼء ال ًخجؼأ مً حمُؼ ا خبراث ؤلاوؿاهُت و 

مً مؿيرجىا الثهاقُت و الاحخماغُت اإلاخمثلت أؾاؾا في صغم البدىر الػلمُت التي حػخبر مصضع اإلاػلىماث 

اث وحب ئًجاص الؼغم و الىؾائل الٌكُلت  باإلطاقت ئلى أهمُتها في صىؼ الهغاعاث غلى مسخلل اإلاؿخٍى

بخدهُو الاؾخكاصة منها و جِؿير ؾبل الىصُى ئليها و ئجاختها لؼالبيها غلى أيمل وحه و هظا ما ًصؼلح 

غلُه بسضماث اإلاػلىماث ، مً هىا جبرػ أهمُت صعاؾت هظا اإلاىطىع الظي ٌػخبر اإلاهُاؽ الغئِس ي إلاضي 

.نوشاغ وهجاح اإلاٌخبت الػامت  في جدهُو أهضاقما

نن :أهداف البحث 1-3

:نتهضف هظه الضعاؾت ئلى حؿلُؽ الظىء غلى 

مكمىم وزضماث اإلاػلىماث اإلاهضمت في اإلاٌخباث الػامت و مداولت جبُان مٍاهتها و طلَ مً -ن

ن.زالُ أهمُتها و صوعها في ئجاخت اإلاػلىماث و مخؼلباث جدهُهما و هجاخما 

 .مداولت ؤلاخاػت بأهىاع ا خضماث اإلاهضمت مً نبل مٌخبت اإلاؼالػت الػمىمُت ام الىاقي -ن



غ -ن ً قٌغة  خُى أهمُت زضماث اإلاػلىماث في مؿاع الىصُى ئلى اإلاػلىماث و حؿمُل و جؼٍى جٍٍى

 .البدث الػلمي 

وانؼ ا خضماث اإلاهضمت مً نبل اإلاٌخبت ومؿخهبل زضماث اإلاػلىماث غلى مؿخىي اإلاٌخبت  -ن

 :فرطياث الدراست  1-4

 .حػخبر زضماث اإلاػلىماث اإلابضأ الغئِس ي لىجاح وشاغ اإلاٌخبت الػامت *ن

.ناؾخكاصث اإلاٌخباث الػامت مً زضماث اإلاػلىماث ًٍىن مً زالُ حشاػغ اإلاػاعف وئجاختها ن*ن

 : الدراست مىهج 1-5

 ومً وجدلُلما الضعاؾت مدل الظاهغة بىصل لىا ٌؿمذ الظي الىصكي اإلاىهج غلى الضعاؾت اغخمضثنننننننننن

 اإلاخػلهت الىخائج باؾخيباغ لىا ٌؿمذ ما واإلاالخظت، اإلاهابلت مً البُاهاثن لمؼ أصواث اؾخسضام زم

 .بالظاهغة

 : الجاهب الىظري / 2

:   مفهىم املكخباث العامت 1- 2

هي حامػاث شػبُت حػؼي الػلم خغا لٍل مً ًهصضها قهي جسضم ًل قئاث الشػب غماال ، قالخين نننننن

ًاهال  أي جسضم ًل أبىاء الشػب غلى ...،صىاع وججاع ػبِبا وممىضؾا، غاإلاا ومخػلما ػكال ،شابا و

ن1.ازخالف أغماعهم وممىتهم ومُىلمم وعؾباتهم وزهاقاتهم 

مإؾؿت زهاقُت حػلُمُت احخماغُت حػمل غلى خكظ الترار :ننٌػغقما مجبل الػم اإلاالٍي غلى أنها *ن

اتهم  ؤلاوؿاوي و ا خظاعي وجىظُمه وحؿمُل مممت جهضًمه ئلى مسخلل شغائذ اإلاجخمؼ بمسخلل مؿخٍى

ا وصًمهغاػُا غلى اغخباعها جهضم زضماتها مجاها لػمىم  الخػلُمُت والثهاقُت يما أنها جمثل مظمغا خظاٍع

ت في الخثهُل والخىغُت  اإلاؿخكُضًً صون جميزهم بين حيـ صًً أو ػبهت مػُىت مما ٌػؼيها ألاولٍى

ت  وزضماث البدث ا خغ ومخابػت جؼىعاث الػلم واإلاػغقت   ن2.ا لماهيًر

 

ن
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: أهداف وأغراض املكخباث العامت 2-2  

 مؼ ئعشاصهم لالؾخكاصة  مً مهخيُاث  اإلاؿخكُضًً قئاث  لمُؼ للمؼبىغاث اإلاسخلكت اإلاصاصع ئجاخت

 .ناإلاٌخبت بما ًدهو ؾاًت الخػلم الظاحي 

 ُن مغيؼ الػامت اإلاٌخبت  غما ا خهُهُت ألاهالي ألازباع منها ٌؿخمض الصخُدت اإلاػلىماث غلى للخصى

اث حمُؼ غلى أخضار مً خىلمم ًضوعن .ناإلادلُت والىػىُت  اإلاؿخٍى

 زالُ مً وطلَ ، جسضمما اإلاٌخبت التي للبِئت واإلانهي والؿُاس ي والىظُكي والػلمي الكني اإلاؿخىين عقؼ 

 .وازخصاصمم  مجاالث أغمالمم في يخب ما ألخضر مشاهضتهم أو ئػالغمم

 في الىنذ هظا ، واؾخؿالُ ؤلاحاػاث مىاؾم في زاصت اإلاىاػىين غىض الكغاؽ مشٍلت خل في اإلاؿاهمت 

 . اإلاٌخبت مً زضماث اإلاؿخكُضًً غلى بالكائضة ٌػىص بما والبدث الهغاءة

 ؼ في اإلاشاعيت  .اإلاجخمؼ وزضمت الٌباع حػلُم وبغامج ، ألامُت مدى مشاَع

 غلى اإلاػلىماث أوغُت في الهغاءة والبدث غلى الؼالب بدشلُؼ ، الغؾمي الخػلُم أهضاف جدهُو في اإلاػاوهت

نن3ن. وحؿاهضه جخصل باإلاىهج التي جلَ زاصت ، أشٍالما ازخالف

  :العامت املكخبت بها جلىم التي الىظائف أهم2-3

 أقغاص الثهاقت لضي جىمُت في حؿمم التي اإلاػلىماث، مصاصع جىقير غلى حػمل ألنها : وظيفت جثيلفيت 

 .ناإلاجخمؼ

 غلى جىقير حػمل قهي اإلاجخمؼ، أبىاء لٍاقت اإلاػغقت جىقير غلى حػمل  ألنها:حعليميت وظيفت 

 للٌباع ا خضماث واإلاػلىماث جهضم زاهُت، هاخُت ومً اإلاضعؾت، نبل ما زاصت لألػكاُ، ا خضماث

 .يظلَ 

 يخب ووشغاث ، مً اإلاىاؾبت، وؤلاغالمُت الثهاقُت الىؾائل جىقير غلى حػمل  ألنها:إعالميت وظيفت 

اث  .اإلاػغقت له وجهضًم ا لممىع، اؾخكؿاعاث غلى زاللما مً ججُب وعنُت، ومؼٍى

 نغاءتها ألؾغاض   ًمًٌ التي اإلاػلىماث، مصاصع انخىاء غلى حػمل ألنها  وطلَ:جرويحيت وظيفت

ن مجٍض، بشٍل الكغاؽ أوناث اؾدثماع
ًال
 4.ال ًىكؼ قُما واللػب اللمى في جظُِػما مً بضال
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: مشكالث املكخباث العامتن2-4

 مثل نصغ  جدبؼ مػظم اإلاٌخباث للػضًض مً الىػاعاث والمُئاث ولِؿذ جدذ ئشغاف مىخض

  .الثهاقت

 غضم جىقغ ؤلامٍاهاث اإلااصًت واإلاالُت. 

 ت واإلاٌخبت الغنمُت والاهترهِذ ن5.غضم جىقغ ألاوغُت ؾير الىعنُت  مً ؾير ألاوغُت الؿمػُت البصٍغ

:  حعريف خدماث املعلىماث 2-5

زضمت تهُئها مٌخبت مخسصصت "ن    ٌػغقه اإلاعلم اإلاىؾىعي إلاصؼلخاث اإلاٌخباث و اإلاػلىماث بأنها 

و  هضقما حظب ئهدباه اإلاؿخكُضًً ئلى اإلاػلىماث التي بدىػتها و طلَ جىنػا لؼلبها ، و ًخم هظا غً ػٍغ

وعنت ألازباع و مسح ؤلاهخاج ألاصبي و نىائم الهغاءة و اإلاسخصغاث و الانخباؾاث مً اإلاهاالث اإلايشىعة في 

 6 "اإلاجالث

الىاجج النهائي الظي ًدصل غلُه اإلاؿخكُض مً اإلاػلىماث و :" خشمذ ناؾم ًغي بأنها  يما ٌػغقما         

ت ، و جغجبؽ هظه ا خضماث  الظي ًخدهو بخكاغل بين ما ًخىاقغ ألحمؼة اإلاػلىماث مً مىاعص ماصًت و بشٍغ

بؼبُػت وشاغ اإلاؿخكُضًً و أهماغ اخخُاحاتهم للمػلىماث ، أي أن ًل زضمت تهضف ئلى مؿاغضة 

 7 "اإلاؿخكُض غلى جسؼي غهبت مػُىت مً الػهباث التي ًظػما جكجغ اإلاػلىماث أمامه

:  عىامل ظهىر خدماث املعلىماث 2-6

  ًمًٌ جلخُص ألاؾباب التي أصث ئلى ظمىع زضماث اإلاػلىماث في ماًلي

  الاهكجاع اإلاػلىماحي و اعجكاع مػضالث ؤلاهخاج الكٌغي. 

  ، حػضص أشٍاُ وشغ ؤلاهخاج الكٌغي مً يخب ، صوعٍاث ، عؾائل حامػُت ، بغاءاث ئزتراع.... 

  حػضص لؿاث ؤلاهخاج الكٌغي و بالخالي ههص الترحماث لٌثير مً اإلاؼبىغاث التي جظمغ بلؿاث ال

 .ًهغؤها الٌثير مً الباخثين 

  حػهض ئخخُاحاث الباخثين مؼ حػمو و احؿاع اإلاػغقت. 

  ئعجكاع جٍالُل ؤلاهخاج الكٌغي ،خُث أصبذ مً اإلاؿخدُل غلى اإلاٌخباث و مغايؼاإلاػلىماث

 .ا خصُى غلى حمُؼ ئخخُاحاتها مما ًيشغ في الػالم 
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  ت و مدضوصًت اليشغ و الخىػَؼ  .نؾٍغ

 ههص الىؾائل و ؤلامٍاهُاث الكػالت التي ًمًٌ الاغخماص غليها في خكظ و اؾترحاع اإلاػلىماث. 

  ًجٌغاع ا لمىص زاصت باليؿبت لألغماُ البِبلُىؾغاقُت التي جخم في أمايً مسخلكت قظال غ

ن8.صػىبت البدث في هظه ألاغماُ التي جدبؼ أؾالُب مسخلكت في جدضًضها للمػلىماث 

:  دور خدماث املعلىماث ووظائفها 2-7

الىظُكت ألاؾاؾُت ألي زضمت مػلىماث هي الىؾاػت بين حممىع مػين مً اإلاؿخكُضًً و 

هت قػالت و انخصاصًت نضع ؤلامٍان  مجمىغاث مصاصع اإلاػلىماث اإلاؼبىغت و ؾير اإلاؼبىغت و طلَ بؼٍغ

أي أن مممتها هي طمان جىقير حمُؼ الىزائو و اإلاػلىماث التي ًمًٌ أن ًدخاحما أي غظى مً مجخمؼ 

ًاهذ :ناإلاؿخكُضًً ونخما شاء وفي هظا ؤلاػاع ًبرػ خشمذ ناؾم صوع زضماث اإلاػلىماث بهىله  ئطا 

و هظه الؿلػت وزضماث اإلاػلىماث هي وؾُلت  اإلاػلىماث ؾلػت قان مغايؼ اإلاػلىماث هي اإلاىاقظ لدؿٍى

ل هظه الؼانت ئلى  ًاهذ اإلاػلىماث ػانت قان أحمؼة اإلاػلىماث هي اإلاؿإولت غً جدٍى جغوٍج لما ، وئطا 

ن9.نىة صقؼ  في زضمت بغامج و أهضاف الخىمُت الشاملت 

:   خدماث املعلىماث 2-8

مًٌ هت خُث مً اإلاػلىماث زضماث جكصُل       ٍو  ؾير وزضماث جهلُضًت زضماث ئلى ا خضمت جهضًم ػٍغ

 الخهلُضًت ا خضماث بضمج اإلااض ي الهغنن مً ألازيرة الؿىىاث في اإلاٌخباث ونض بضأث ئلٌتروهُت، أو جهلُضًت

، اإلاضغمت ا خضماث مؼ
ًال
مًٌ الاؾخكؿاعاث والغص غلى اإلاغاحؼ يسضماث ئلٌتروهُا  جهؿُم وؤلاعشاص ٍو

 : ألاحي ئلى اإلاػلىماث زضماث

 :نزضماث ؤلاغاعة وجىهؿم ئلى نؿمين -ن1

 اإلاٌخبت مهخيُاث ًاقت غلى باالػالع للمؿخكُض بالؿماح وطلَ اإلاٌخبت صازل جخم:نؤلاغاعة الضازلُت نننن*ن

،مثل
ًال
 اإلاػلىماث وأوغُت اإلاغحػُت، والٌخب ، ، وا خغائؽ واإلاسؼىػاث الىاصعة، الٌخب : صازلُا

 اإلاػلىماث أوغُت وؾيرها مً منها، اإلاىحىصة اليسخ نلت مؼ اؾخسضامما لٌثرة اإلاحلىػة ؤلالٌتروهُت،والٌخب

 .ا خاصت الؼبُػت طاث

 مً لُخمٌىىا للمؿخكُضًً اإلاٌخبت جهضمما ؤلاحغاءاث مً مجمىغت بأنها  وحػغف:نؤلاغاعة ا خاعحُت نننن*ن

 التي ا خضماث أهم مً واخضة ا خاعحُت ؤلاغاعة زاعج و حػخبر منها والاؾخكاصة اإلاػلىماث أوغُت اؾخػاعة
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 غلى المامت اإلاإشغاث الػامت واخض اإلاٌخبت ئصاعة جظػما مػُىت طىابؽ وقو اإلاٌخبت ، اإلاٌخباث جهضمما

جهضًم  في اإلاٌخباث قاغلُت مضي لهُاؽ حُض ومػُاع اإلاؿخكُضًً، بمجخمؼ وغالنتها اإلاٌخبت قاغلُت

.نزضماتها وجدهُو أهضاقما

وحشمل زضماث ؤلاغاعة ا خاعحُت في اإلاٌخباث الػامت ما ًلي  

 .الخارجيت إلاعارة.1 

 .اإلاؿخػاعة للمىاص ؤلاغاعة ججضًض .2

 .لما خاحت في الظًً للمؿخكُضًً اؾترحاغما غىض الٌخب حلؼ .3

 .اإلاخأزغة اإلاىاص مخابػت .4

 اإلاٌخباث بين اإلاخباصلت ؤلاغاعة .5

  : الخدماث املرجعيت- 2

 مً اإلاغاحؼ نؿم ًخلهاها التي والاؾخكؿاعاث ألاؾئلت ًاقت غلى ؤلاحابت" اإلاغحػُت ا خضماث بمكمىم ًهصض

 وا خؼىاث والىظائل اإلامام لدشمل جخػضاها بل قهؽ، هظا غلى اإلاغحػُت ا خضمت والجهخصغ اإلاؿخكُضًً،

 غلى الخهىُت ؾاغضث ونض اإلاؿخكُضًً، وأؾئلت الاؾخكؿاعاثنغلى ؤلاحابت غملُت جخؼلبها التي الالػمت

غ  غلى وئًجابي مباشغ أزغث بشٍل حضًضة أؾالُب وظمغث يبير، بشٍل اإلاغحػُت ا خضمت مكمىم جؼٍى

هت خمثل .ا خضمت هظه جهضًم ػٍغ ن:في الخأزير هظا ٍو

 .غليها والغص والاؾخكؿاعاث ألاؾئلت جلهي في الؿغغت .1

ض مثل اإلاغاحؼ وأزصائي اإلاؿخكُض بين والخىاصل الاجصاُ في ومخميزة حضًضة أؾالُب ظمىعن .2  البًر

 اإلاباشغ ا خىاع ؤلالٌترووي،

 .ؤلالٌترووي

.نواإلاؿخكُض اإلاٌخبت) "الؼغقين مً لٍل والخٍلكت وا لمض الىنذ جىقير .3ننننننننننن

 

ن:نخدماث الخكشيف والاسخخالص- 3

ن
ًال
 وعلؼ اإلاػغفي، الاهكجاع غصغ في جسصصاتهم في ًيشغ ما بٍل ؤلاإلاام ئلى والباخثين الػلماء  خاحت وؿبت

 لخدلُل مخسصصت قىُت غملُاث ظمغث اخخُاحاتهم، جلبُت غً اإلاٌخباث اإلاخبػتفي الخهلُضًت الىؾائل

اث  بسضماث ٌػغف ما وهى منها، اإلاؼلىبت اؾترحاع اإلاػلىمت ٌؿمل بدُث وجىظُمما اإلاػلىماث أوغُت مدخٍى

 والاؾخسالص الخٌشُل



 ًيخج اإلاػلىماث إلاصاصع اإلاىطىعي بالخدلُل التي حػنى ألاؾاؾُت ا خضماث مً  وهي: الخكشيف -

 أوغُت في اإلادخىاة اإلاصؼلخاث أو لألقٍاع منهجي مىظم صلُل غً غباعة وهى الٌشاف غنها

 ، مػين هظام وقو جغجب وقغغُت، عئِؿت مضازل شٍل في جمثل اإلاسخلكت اإلاػلىماث
ًال
ُن حؿمُال  لىصى

ن.ونذ وأؾغع حمض بأنل اإلاؼلىبت للمػلىمت اإلاؿخكُض

 شاملت، مٌثكت ملخصت جهضم أغماُ غً غباعة": أنهاا غلى قخػغف  اإلاؿخسلصاث:الاسخخالص - 

هت ومصاؾت وأهمُت، صاللت طاث اث لخػٍغل اإلاؿخكُض مػُىت بؼٍغ  مػين مػلىماث وغاء بمدخٍى

الىصُى  لِؿخؼُؼ الىغاء هظا غً ًاملت ببلُىحغاقُت مػلىماث له جهضم يما ئلُه، الغحىع صونن

مًٌ .ا خاحت غىض ئلُه  صوعٍت شٍل في غىه مىكصل أو الىغاء، مؼ اإلاؿخسلص ًظمغ أن ٍو

ن.اإلاجاُ هظا في مخسصصت

ت  ؤلاخاػت  :خدماث إلاحاطت الجاريت – 4  ٌؿخجض ما بٍل اإلاؿخكُض ئخاػت هي البؿُؽ بمػىاها ا لاٍع

ن اإلاٌخبت ئلى وصلذ حضًضة مػلىماث أوغُت مً
ًال
 ما بٍل اإلاؿخكُض ئخاػت ئلى اإلاكمىم هظا جخجاوػن  ونض.خضًثا

ت ؤلاخاػت زضمت وحػخبر .اإلاٌخبت أوشؼت مً ٌؿخجض  غملُت وهي اإلاػلىماث اإلاممت، زضماث مً ا لاٍع

 مً اإلاؿخكُضًً باخخُاحاث الصلت الىزُهت وؤلالٌتروهُت الىعنُت وبأشٍالما اإلاسخلكت اإلاػلىماث اؾخػغاض

 بها  أحل
ًال
 هظه جهضًم أحل مً ئجباغما للمٌخباث ًمًٌ مسخلكت وػغمن أؾالُب وهىالَ ئخاػتهم غلما

 ا لضًضة، ؤلاطاقاث وشغة ، اإلاػلىماث وشغة الاهخهائي للمػلىماث، البث: اإلاثاُ ؾبُل غلى منها ا خضمت،

.نالٌخب  مػاعض جىظُم والػغض، ؤلاغالهاث لىخت

 اإلااض ي، الهغنن مً الؿاصؽ الػهض في ا خضمت هظه  ظمغث:املباشر خدماث البحث باالجصال–  5

 ا خاؾىب اؾخسضام ػٍغو غً قىعي ومباشغ بشٍل اإلاػلىماث الؾترحاع هظام غً غباعة": بأنها وحػغف

اإلاهغوءة ألُا  اإلاػلىماث ونىاغض وبىىى هظم في اإلاسؼهت باإلاػلىماث اإلاؿخكُض جؼوص التي الؼغقُت، واإلادؼاث

  أزغي، مٌخبت جهضمه أن بالظغوعة لِـ مٌخبت جهضمه قما ألزغي، مٌخبت مً جخكاوث ا خضماث وهظه.ن

غحؼ  أن ًمًٌ التي ا خضماث ابغػن أن ئال منها، اإلاؿخكُضًً ومجخمؼ مٌخبت ًل ػبُػت ئلى هظا ٍو

با اإلاٌخباث حمُؼ في هجضها :نهي  جهٍغ

ه بما للخػٍغل اإلاىاؾبت الىؾُلت وأهىاغما أشٍالما بٍاقت الكماعؽ حػض : للمٌخبت اإلاباشغ الكمغؽن-ن1  جدٍى

ن.اإلاػلىماث مً مصاصع اإلاٌخبت وجهخيُه

 مصاصع البػع غليها ًؼلو ما أو ؤلالٌتروهُت، اإلاػلىماث مصاصع حػض :ؤلالٌتروهُت اإلاػلىماث مصاصع-ن2

ن اإلاػلىماث اإلادىؾبت
ًال
، حؼءا

ًال
 اإلاػلىماث ومغايؼ اإلاٌخباث وزضماث أوشؼت في غنها الاؾخؿىاء ًمًٌ ال ممما

ن.ا خضًثت



جىقيرها  غلى اإلاٌخباث جدغص التي اإلاػلىماث مصاصع أهم مً هي و : اإلاػلىماث نىاغض في البدث زضماث3

ن للمؿخكُضًً،
ًال
خم .وئمٍاهاث زصائص مً الهىاغض هظه به جخميز إلاا هظغا  في اإلاػلىماث نىاغض جأمين ٍو

هخين مً زالُ اإلاٌخبت  :ػٍغ

اوشاء نىاغض بُاهاث زاصت باإلاٌخبت  -نا

.-نالاشتراى في نىاغض اإلاٌخباث اإلادلُت والضولُت -نب

ن:ننخدماث جدريب املسخفيديً-ن6

 جضٍعب في وجخمثل غام بشٍل الػامت اإلاٌخباث لضي يبير باهخمام جدظى التي ا خضماث ابغػن    مً

 يما لمم، اإلاٌخباث هظه جهضمما التي اإلاسخلكت وا خضماث اإلاصاصع يُكُت اؾخسضام غلى اإلاؿخكُضًً

بهم اإلاؿخكُضًً حػٍغل وجىغُت لمم بهضف اإلاٌخبت جهضمما مسخلكت أوشؼت ا خضمت هظه جخظمً  في وجضٍع

للمػلىماث،  ومصاصع ومجمىغاث وناغاث مباوي مً اإلاٌخبت ئمٍاهاث غلى والخػغف اإلاجاالث مً غضص

غ وآالث الالٌتروهُت ًا خاؾباث وآالث وججميزاث وأصلت ويشاقاث قماعؽ مً وأصواتها  والاؾخيؿار الخصٍى

 زضماث غلى والخػغف منها، الاؾخكاصة وؾبل وؾيرها اإلاصؿغاث والاؾخماع  وناعئاث الػغض وأحمؼة

 بػضص اإلاٌخباث وجهىم ألاؾاؾُت، واإلاماعاث اإلاٌخبُت منها، الاؾخكاصة وؾبل اإلاٌخبت جهضمما التي اإلاػلىماث

مثل   وئمٍاهاتها اإلاٌخبت هىع خؿب جلَ ؾاًتها لخدهُو ألاوشؼت مً

 اإلاٌخبت زاعج هى ما منها ومجمىغاتها وأنؿامما ومباهيها اإلاٌخبت إلاٍان اإلاىاؾبت ؤلاعشاصًت اللىخاث ئغضاص-ن

 اإلاسخلكت وأنؿامه وػىابهه اإلابنى مسؼؽ لُبين اإلاٌخبت مضزل في ما ًٍىنن ومنها

اث الىعٍهاث ئغضاص-ن ُن واإلاؼٍى ُن وزضماتها وئمٍاهاتها ومجمىغاتها اإلاٌخبت خى  باإلاٌخبت الخػٍغل جدىاو

 ومىنػما

اث ومجمىغاتها وزضماتها في ُن واإلاسؼؼاث بالصىعن جؼوص بؿُؼت مؼٍى  .وؾيره وا لضاو

ن.والخكصُلُت اإلاىحؼة ؤلاعشاصًت واإلاىحؼاث الٌخِباث ئغضاص -ن

 

ت  ا خىاحؼ :خدماث الترجمت- 7 ُن مػىناث أيبر مً اللؿٍى مًٌ ووشغها، اإلاػلىماث مصاصع جضاو  ٍو

 :آلاحي  زالُ اإلاشٍلت مً هظه خل في حؿمم أن الػامت للمٌخباث

 .اإلاؿخكُضًً مً يبير لػضص ألاهمُت طاث اإلاصاصع لبػع الترحمت زضمت جهضًم-ن 1

 .اإلادلُت باللؿت اإلاممت اإلاػلىماث إلاصاصع مؿخسلصاث ئغضاص-ن 2

 .واإلايشىعة اإلاترحمت ألاحىبُت اإلاصاصع جىقير-ن 3

 .الترحمت زضمت جهضم التي واإلاإؾؿاث اإلاترحمين ئًجاص في اإلاؿخكُضًً مؿاغضة-ن 4



 آلالُت  الترحمت بغامج جىقيرن-ن5

ت ألاؾاؾُت ا خضماث مً وحػخبرن:نخدماث الخصىير والاسخيساخ- 8  وحىص خالت في وبساصت ، والظغوٍع

 اإلاػلىماث مصاصع مً الاؾخكاصة مً ا خضمت اإلاؿخكُض هظه وجمًٌ .باغاعتها ٌؿمذ ال مػلىماث أوغُت

غ الىعقي الاؾخيؿار ػٍغو غً وطلَ وؤلالٌترووي، الىعقي بىىغيها اإلاٌخبت في اإلاخىقغة  ا خؼنن أو والخصٍى

 الىزائو جباصُ مجاُ في ا خضمت هظه مً ا لامػُت اإلاٌخبت وحؿخكُض .الظىئي اإلاسح بىاؾؼت ؤلالٌترووي

غها، مً ن10ألاصل غلى للمداقظت اإلاؿخكُضًً أًضي بين ووطػما الىاصعة للىزائو وجىقير صىعن جصٍى

: إلاطار امليداوي للدراست - 3

:  مجاالث الدراست -  3-1  

 نن:املجال الجغرافي 

و ًل مً  البىاقي أم مالَ بً هبي  الغئِؿُت للمؼالػت الػمىمُت  اإلاٌخبت خضوص غلى الضعاؾت أحٍغذ 

كسمي معالجت الرصيد الىثائلي بمصلحخيه معالجت الرصيد الىثائلي ومصلحت الاكخىاء وكسم 

.نن مصلخت اليشاػاث ومصلخت جىحُه الهغاء خدمت املسخعملين  بمصلحخيه

.ن2017ؾىت مً صٌؿمبر   شمغن:املجال السمني 

ن:ننمجخمع وعيىت الدراست-نن3-2

 .أم البىاقي  في مؿإوُ اإلاٌخبت الػامت مالَ بً هبي  الضعاؾت شملذ

ننن:أدواث جمع البياهاث-ن3-3

 ؾإالا 14بصُاؾت  وطلَ الضعاؾت بُاهاث  لمؼ اإلاهابلت  أصاة اؾخسضمىا قهض اإلاالخظت، جهىُت ئلى باإلطاقت

ن:ننجحليل إجاباث امللابلت 3-4

نن: مجال الدراست حعريف املكخبتن-نننننن

ًاهذ جابػت  للمٌخبت 2008جأؾؿذ بمغؾىم ئوشاء اإلاٌخباث الػامت جدذ حؿمُت   مالَ بً هبي نننننننن  

 متر مغبؼ باليؿبت إلاصا خما هجض قغع 6007  جم اقخخاخما عؾمُا جهضع مؿاختها 2010الىػىُت وفي 

اإلاؿخسضمين وقغع الىؾائل الػامت قغع اإلايزاهُت واإلاداؾبت ،نؿم مػا لت الغصُض الىزائهي وجثمُىه 

ىهؿم مصلخت  ىهؿم إلاصلخخين مػا لت الغصُض ومصلخت الانخىاء ، نؿم زضمت اإلاؿخػملين ٍو ٍو

بجمُؼ .ن مغأة34عحل و 67بمجمىع ن:101ًبلـ غضص مىظكيها .اليشاػاث ومصلخت جىحُه الهغاء 

ن22أما مىظكي اإلاٌخبت قػضصهم .نملخهاتها

ًخىػغىن غلى اإلاىاصب وزائهي أمين مدكىظاث، مؿاغض وزائهي ، و مٌخبي وزائهي أمين مدكىظاث أما 

مؿإوُ اإلاٌخبت  مخصغف عئِس ي 

                                                           
اعمال المؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .مستقبل خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية . شيخ ادريس محمد  - 

10
  



  ألل وسخت وهى ما ًإيض ئزغاء اإلاٌخبت 220 غىىان بما ًهابل 9800غضص مهخيُاث اإلاٌخبت 

ش ا لؼائغ أصب، عواًاث ،شػغ ، نىامِـ ،أصب قغوس ي   ....ألعصضتها  خُث هجض جاٍع

  وأؾلبهم ػلبت وأؾاجظة أػكاُ خُث 1732 غضص اإلاىسغػين في اإلاٌخبت غضصهم 2017في ؾىت 

اؾخؼاغذ اإلاٌخبت مً جسكُل الػبء غلى اإلاؿخكُضًً مً الخىهل للمٌخبت الىػىُت أو اإلاٌخبت 

 .ا لامػُت  

  21 الخصيُل اإلاؿخسضم في اإلاٌخبت جصيُل صًىي الػشغي في الؼبػت ا لضًضة. 

  باليؿبت لليشاػاث التي جهىم بها اإلاٌخبت قهي ػُلت الؿىت مىايبت لٍاقت الخظاهغاث خُث هجض

جظاهغة نغاءة في اخخكاُ ،جظاهغة الؿبؼ للؼكل ،جظاهغة عبُؼ الهغاءة ، زاعحاث مُضاهُت 

ت وغلمُت مػاعض ػُلت الؿىت وزاصت في اإلاىاؾباث الىػىُت  باإلاٌخبت اإلاخىهلت هضواث قٌٍغ

 .والثهاقُت 

  نجهضم اإلاٌخبت زضماث اإلاػلىماث اإلاخمثلت في: 

ن.لالػالع اإلاىاؾب ا لى جىقير زالُ مً الضازلي الاػالع زضمتننننننننن*ن

 طىابؽ وقو ا خاعجي وللمجخمؼ قئاتهم، بمسخلل ا لامػت إلايؿىبي وجهضم ا خاعحُت ؤلاغاعة زضمت*نننننننننن

 .مدضصة

غ زضمت ًاهذ اإلاٌخبت جهضمننننننننن*ن غ زاللما مً للؼالب ًمًٌ خُث الخصٍى  الػملُت ًسص ما جصٍى

ن الخػلُمُت،
ًال
 جظػما التي للظىابؽ وقها

.نزم ألؿذ هظه ا خضمت .اإلاٌخبت

 غلى باالغخماص وطلَ اإلاؿخكُضًً، مً اإلاهضمت والاؾخكؿاعاث ألاؾئلت غلى والغص اإلاغحػُت ا خضمتننننننننن*ن

 مثل اإلاغحػُت اإلاصاصع

غ وألاصلت اإلاػاعف وصوائغ اإلاػاحم .ن والخهاٍع

 مً مجمىغاث اإلاٌخبت حؿخهبل خين حماعي أو قغصي بشٍل ، للمؿخكُضًً والخىحُه ؤلاعشاص زضمتنننننننن*ن

ُن مىظكي اإلاٌخبت اإلاػلىماثنبػع باشغاف الؼالب  في جهضمما التي وا خضماث اإلاٌخبت اؾخسضام يُكُت خى

ن.بسضماتها اإلاٌخبت  ميؿىبي حػٍغل غلى اإلاٌخبت ئػاع خغص

ت ؤلاخاػت زضمتننننننن*ن  بخػٍغل غلى الخىاصل الاحخماعي قِـ بىى  مىنػما غبر اإلاٌخبت جهىم خُث ا لاٍع

ن ئليها وصل بما اإلاؿخكُضًً
ًال
و اللىائذ  مً خضًثا .نمصاصع اإلاػلىماث وغً ػٍغ

مػاعض الٌخب واإلاداطغاث  ننننننن*ن



 البُاهاث ًاقت وجدمُل وػباغت جصكذ ئمٍاهُت والضاعؾين للباخثين ؤلالٌتروهُت اإلاٌخبت جدُذنننن*ن

.ن بها جىحض واإلاػلىماث  التي

  ؼ و الشغاء وؤلاهضاء  ما ًضُ غلى ؾػيها غلى جىَى جهل ؾُاؾت جىمُت اإلاٌخبت إلاهخيُاتها غً ػٍغ

 .وئزغاء عصُضها وجهضًم زضماث مػلىماث أقظل 

  جهضم اإلاٌخبت الػامت زضماث لظوي الاخخُاحاث ا خاصت وزاصت في اإلاىاؾباث ا خاصت بهم

م   اإلاخكىنين غلى خؿب هىع ؤلاغانت   .يػمل مػاعض إلشؿالمم ووشاػاتهم وجٌٍغ

 ًاجغة في هسصص اإلاٌخباث شغف غليهم ص ً إلاىظكيها  صازل اإلاٌخبت َو  نن.جهضم اإلاٌخبت الػامت جٍٍى
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  أيضث الضعاؾت غً أهمُت اإلاٌخبت الػامت مً زالُ اليشاػاث وزضماث اإلاػلىماث التي

 جهضمما قىجاخما مغهىن بىجاح زضماتها التي جهضمما للمؿخكُضًً   

  ُبغهىذ الضعاؾت اؾخكاصث اإلاٌخباث الػامت مً زضماث اإلاػلىماث ًٍىن مً زال

ت في اإلاٌخبت وئنبالمم  حشاػغ اإلاػاعف وئجاختها وهى ما ًبن اهسغاغ ًل الكئاث الػمٍغ

خُث جىقغ اإلااصة الػلمُت و ما جهضمه مً مؿاغضة في الانخصاص في الىنذ ويظا ا لمض 

 .في الىنذ غىض البدث اطاقت ئلى ؾغغت وصىلمم ئلى اإلاػلىماث التي ًدخاحىنها 

:  الخىصياث 

  الهُام بػملُت الخٌشُل والاؾخسالص. 

  ئزغاج ا خضماث مً ؤلاػاع الغوجُني الٌالؾٍُي وزلو زضماث جىايب الخؼىع

 .ا خؽ  غلى اإلاخاح آلالي الكمغؽ في البدث يسضمتالخٌىىلىجي 
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:  خاجمت 
 حػخبر زضماث اإلاػلىماث في اإلاٌخباث الػامت حلغ ألاؾاؽ بهُام اإلاٌخبت بضوعها الغؾمي وهى نننننننننننن

ت منها والىصُى لغطاهم  يما أن  جأحي الٌخاب أهمُت ئجاخت ًل مهخيُاتها واؾخكاصة حمُؼ الكئاث الػمٍغ

ه، الظي الػلمُت اإلااصة أهمُت غً  هىا ومً الٌخب، هظه الكغص انخىاء بمهضوعن ًٍىنن ال نض هىا ومً ًدخٍى

 اإلاؿخكُضًً  لممىعن أبىابها زالُ قخذ مً باإلاػلىماث، اإلاؿخكُضًً جؼوٍض غملُت في اإلاٌخبت صوعن ًأحي

 .نناإلاٌخبت  بخأصًخه  نامذ عائض ا صوعن وهظا والبدث، الهغاءة لالػالع و 
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