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 مبررات وضع سياسة لتنمية املقتنيات -1

إن إعداد بيانات سياسة تنمية املكتبات مهمة للغاية وذلك بغرض التخطيط وحصول املكتبة على الوثائق    

 وثو  هها ، سياسة تنمية املقتيياتاملو . أدة ضرورة تؤدي إلى القرارات املنظمة ألاساسية، ألنها ترى هذه السياسة

يرة للتطورات املختلفة و السياسة الدينامكية إلى تنظم املثالية هي وثيقة حية ترجع تعد بصفة منتظمة لجعلها مسا

 .وترشد عمليات التزويد التي أدخلت إلى سيد املدير أنظمة املعلومات و املكتبات

 :و إلامكانيات املستقلة تنظيم إدارة تنمية املقتنيات -2

مع وحدات  اتوظيفة دائمة دمجت تنمية املقتيي ألغت إحدى املكتبات مفهوم الببليوغرافي الذي يشغل - أ

خدمات املصادر املسؤولة من خدمات للمعلومات الالكترونية، و الاتصاالت مع أعضاء هيئة التدريس 

 .«((CDO(( ))OPA))ضابط تنمية املكتبات »وتعليم وفي هذه الحالة 

 .الدارة وظيفة تنمية املقتييات تتتو أنشأت '' cdo''ألغت املكتبات وظيفة ضابط تنمية املقتييات   - ب

مت مكتبات أخرى يضم خدمات املراجع مع خدمات املستفيدين في مركز الحاسبات التابع للهيئة ألام قا - ت

 .حيث يتبع جميع موظفي املراجع 

، تبين أن هناك 5991ملدة سنة أشهر خالل سنة  ألامريكيةطلب الوظائف في مجلة املكتبات  إعالناتفي  - ث

 .وطنية شملت معظمها مسؤوليات في تنمية املقتييات 15

 .وظيفة في املكتبات العلمية أو اشترطت خلفية علمية 51وكان هناك 



 .إلى عشرة عوامل لها تأثير مباشر على ميزانية املكتبة – 5991ويشير ليندون 

 .اليشرالتضخم املتزايد ملختلف الشكل  - أ

 .انخفاض نسبة امليزانيات التي تخصصها الهيئة ألام للمكتبات - ب

 .زيادة مدى املواد املشتراة وتنوع أشكالها - ت

 .التجهيزات املطلوبة للمواد الجديدة - ث

 .مباني املكتبات غير املالئمة أو غير الكافة - ج

 .إعادة هيكلة ميزانيات املكتبة.3

 :أسس الاعتبارية للقيام بعملية التقييم -

 .أن يفيد التقييم في الحكم فعالية املجموعات ضرورة - أ

 .ضرورة أن يعتمد التقييم على السياسة، الحالية - ب

 .تسجيل ألاهداف و البيانات املطلوبة - ت

 .لطر  التقييم الخاص باملجموعاتالاختيار الدقيق  - ث

 :أساليب التقييم.4

 .تجميع إحصائيات عن املقتييات -

 .الحصول على أداء املترددين على املكتبة -

 .حص املباشر للمجموعاتف -

 .تطبيق استخدام املعيار الخاصة -

 .قدرة املكتبة على توفير خدمةقياس  -

 .مالحظة نسبة استخدام فئة معنية لخدمات -

هي الطر  الكمية، الطر  النوعية، و الالال  طر  التقييم إلى ثالث طر  ونسبة هي الطر   Lancasterيقسم النكستر    

 :وجمعية املكتبات ألامريكية أما أكثر طر  شيوعا« Hallهال »و « Gardnarجاردنر »ويؤكد طر  خاصة باالستخدام، 

 Gross size: كليالحجم ال -1

عدد الكتب )دين الذين تخدمهم املكتبة، ويمكن استخدام مقياس يويعتمد على حجم مجتمع املستف   

 .في املكتبة العامة( للفرد الواحد

املقتييات باملراجع ألاكاديمية، وهناك معادالت لحساب الحجم الكلي ملختلف  بينما يتطلب ربط حجم

 .املكتبات



 :معدل نمو املجموعات -2

 : يتم حساب معدل النمو

 

 عدد الفئات املضافة               

 X  111%               =نسبة النمو 

 إجمالي عدد العناوين               

من خالل فحص املجموعات عن طريق خير متصفح أو الاستداللي من الخارج، أو عضو من أعضاء املؤسسة  ذلك   

 .نفسها، أو فريق متخصص

 :دور التنظيمي لتنمية املكتبات.5

القيادة في املكتبات، وقد انسحب ذلك على تنمية املجموعات، حيث  تتتت ترتبط النماذج التنظيمية ارتباطا وثيقا   

إلى كونه مسؤوال إما عن  باإلضافةأغلب املكتبات ألامريكية وطنية مساعد املدير املسؤول عن هذا اليشاط، يوجد في 

 الخدمات العامة أو الخدمات

العمل البيليوغرافي أو أما من ناحية دور ضابط تنمية املقتييات أو هو الذي يمكن أن يحمل لقبا آخر كاختصاص ي    

 الخ...ملوضوعي أو مدير املجموعات ختيار أو املتخصص االقائم با

التخطيط ووضع السياسة تحليل املجموعات، اختيار املواد ، صيانة : نمو يقوم بالوظائف التالية كلها أو بعضها   

ميزانية التزويد، ضبط الاتصال مع املستفيدين، املشاركة في املصادر، تقييم البرامج وقد تتوسع  إدارةاملكتبات، 

 .اساتتتبع مصادر الدر عدات والتبادل و لم يشمل املالضابط  وظائف ودور هذا

 :تغيير بؤرة الاهتمام في تنمية املقتنيات.6

يرى أن  ااااا لقد ظهرت محاوالت كثيرة عن أهمية إلاتاحة و امللكية، و أيها يعتبر موجة املستقبل، فالباحث   

 .على أخصائي تنمية املقتييات

 .تكون جزء من الرصيد أنتحديد املصادر التي يمكن  - أ

املعلومات وشرح مستويات امللكية في استجابتها  إلىأن يختار من بين مستويات مختلفة للوصول  - ب

 .للمعلومات إلاتاحةللطلبات، ثم الوصول 

  Officier de Colocationهناك من يرى أن هناك أربعة أدوار لضباط املعلومات 

 .ملوضوعية التي تستمر في الاعتماد على الور حماية وصيانة الخدمات الوسيطة للمجاالت ا .5

تقديم تحويل رجعي للنص الكامل، وهذا عمل ضخم ، وسيشكل الجهد الرئيس ي ألاخير لتنمية املجموعات  .2

 .التقليدية 



 .على التزويد لتصميم إجراءات امليزانية للوصول إلى املعلومات على الخط املباشر العمل .3

 التأكد من أن القائمين على الاختيار يشكلون روابط إدارية مرتبطة بالعمليات التقنية  .4

 :أهداف التقييم.7

 قياس مدى رضا املستفيدين من ألارصدة املوجودة في  -

 .التعرف على مواطن القوة و الضعف في املجموعات واقتراح الحلول الواضحة -

 .تبرير املطالب بزيادة ميزانية إدارة املصادر -

قناع لجان الاعتماد وجهات التقييم الخارجي بأن املكتبة لديها املصادر الالزمة لخدمة حاجات و أنشطة إ -

 .الرواد

 .الرغبة في توجيه املوارد املالية و البشرية نحو تنمية قطاعات محددة -

 .قياس مدى فاعلية سياسة الاختيار و التزويد و العمل -

 واقع مقتييات املكتبة مع غيرها من املكتبات بغرض التطوير وتقديم املصادر مقارنة -

 .تأكيد الحاجة إلى ضرورة تنقية املجموعات -

 .تعديل برنامج إدارة املصادر املعلومات -

 :Gormanأسباب تقييم جورمان .8

 .تأكيد املجموعات واجباتها و أهدافها: أسباب مهنية - أ

 .فة املجموعاتوذلك لتبرير تكل: أسباب اقتصادية - ب

 .إلاداري أسباب إدارية وذلك لتقييم الجوانب املتنوعة لألداء املنهي الوظيفي و  - ت

 

 

 

 

 

 

 



 تقييم مجموعات املكتبات و مراكز املعلومات.9

ألاساسية، التي  إلاداريةمن صفات كما تعد إحدى العمليات تعد عملية تقييم املكتبات ومصادرها املختلفة صفة    

ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط واختيار املجموعات وتنقيتها، و الهدف النهائي من عملية تقييم مصادر املعلومات 

التأكد من مدى تحقيق املكتبة ألهدافها ومدى مساهمة و تعرف عملية تقييم املقتييات بأنها عملية تقدير لكمية 

علومات في ضوء ألاهداف املحددة ، أو الاحتياجات الخاصة لفئات املستفيدين ونوعية مجموعات املكتبة أو مركز امل

، وذلك عبر املؤشراتبتحديد ألاهداف وتوضيح ألاسئلة و من هذه املقتييات، وتحتاج العمليات إلى تخطيط دقيق يبدأ 

 : اعتبار مؤشرات صحيحة و موثو  هها

 باستخدام طر  القياس الكمية و النوعية الحكم على قيمة املجموعات. 

 التوصل إلى نتائج معينة يتم بناء عليها إصدار ألاحكام و اتخاذ القرارات املناسبة. 

 :ويمكن التمييز بين هدفين لهذا التصور 

   واحتياجاتهاتقييم املقتييات ههدف اختيار املناسب منها ألاهداف املكتبة. 

 قيمتها باليسبة لدرجة دعمها للخدمات املختلفة تقييم املقتييات ههدف الحكم على. 

 :أساسيات إلادارة و عملية تقييم املجموعات.11

تشكل إلادارة عامال جوهرا بين التصورات التقليدية و الحديثة، كمرحلة تنظيمية وتسييرية في املؤسسات بحيث    

 .رية املتخصصةالجوهنجد أن هناك رسالة واقعية لعملية أعداد وتنظيم و تسيير الرسائل 

يم شروطها وظروفها من خالل عدة عوامل تأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة املؤسسات الوثائقية غالبا لتقفتلجأ    

 .على ثقافة املنظمة

 :تأثير املباشر

 الاستهالك املوارد املالية تقنين تزكية. 

 تحديث مكانة املؤسسة من خالل عملية التقييم. 

 نوع من الثقافية و املصداقية عمل املوسم إضفاء 

 :الغير مباشر تأثير 

 مكانة واقع التمييز بين املؤسسة إعداد 

  املؤسسةفتح التقييم من طرف 

 ترقية الصورة الوظيفية للمؤسسة. 

 


