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 :مقدمة .1

عند الكثير من املختصين واملتتبعين في ميدان املكتبات واملعلومات نأن املجال يفتقد  الاعتقادلقد ساد 

ألسس ونظريات ونظم تضبط خصوصا عملية التزويد وتنمية املجموعات ،وعلى نقيض ذلك تدفق 

الصعيد العاملي في تبني رسالة أو مضمون  املعرفة واملعلومات وكثرة النشر والتوزريع دفع الخبراء على

 الارتباطات،من خالل النشاطات املنظمة للمؤسسة الوثائقية خصوصا في جديد للمؤسسة الوثائقية 

 يالوثائقية للمؤسسة ،ف

 النظرية الثالثية القاعدة.2

تالحظ الباحثة أن إلانتاج الفكري للمكتبات و املعلومات يشمل النظريات املختلفة ذات مستويات فكرية    

النظرية الثالثية القاعدية ملستويات  ايلدمانورياضية و علمية واضحة ، وعلى سبيل املثال وضع الباحث 

 .التنمية املكتبات كما جاءت

تنمية املقتنيات حيث يتم تفسير مصطلح بطريقة ايجابية لوصف نمو املقتنيات و  :املستوى ألاول  - أ

 .التخطيط لهذه الوظيفة حيث يتبع منها تخصيص امليزانيات في املؤسسة

الاختيار و هو الوظيفة املباشرة لتنمية املقتنيات حيث تتم عملية إيجاد القرارات  :املستوى الثاني - ب

 .وضوعة سلفا املتصلة بتطبيق ألاهداف امل
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 .التزويد حيث يشكل العملية التي يتم بموجبها الحصول على املواد باملكتبة :املستوى الثالث - ت

وقد حدث التمييز بين التزويد وتنمية املقتنيات في الثمانيات مع التحقق من وظيفة تنمية املقتنيات التي 

أي أن تنمية املقتنيات تركز على  Collectionوليس مجرد التجميع  Service Orientéesتدور حول الخدمة 

 .احتياجات املعلوماتية للمستفيدين وليس وسيلة تجميع املواد

 :نظرية أنشطة تنمية املقتنيات.3

نحو نظرية تنمية املقتنيات،  Edger.W.Bوليم ادجو هناك نظريات أخرى أكثر صعوبة وعمقا فقد كتب    

هذه الدراسة نتائج متصلة بنشاط الاختيار باملكتبة حيث  مدخل ألانشطة و الجوانب املتعلقة و قد قدمت

 .يخدم هذا النشاط أربعة شركات كونية عاملية 

 : Camtor Set theoryالنظرية الرياضية ملجموعة كامتور .4

في اتخاذ القرارات املتصلة بتقنية  كانتور بدراسة عن استخدام نظرية مجموعة  أنابير بيزقامت الباحثة    

 ت، ويرجع استخدام هذه النظرية الرياضية، إلى أن إلاجراءات التي يتم به تقييم مجموعات املكتبةاملقتنيا

 .معقدا أحيانا و بالتالي فقد استخدمت نظرية مجموعة كانتور  املسسل

 :تنمية املقتنيات بين العلم و الفن والسياسة.5

 Flnyوكثر دراسة  Collections managementوإدارة املجموعات  Collections Buildingبناء املجموعات    

Fardman  إلى جوانب تفصيلية حديثة للتخطيط خصوصا بالنسبة ألولويات و الصعوبات و السمات

السياس ي إدارة املجموعات ومنهجها ، فضال عن استخدام مرشد الاقتناء   Spécial parfileاملتخصصة 

Conspuâtes  العوامل التي تؤثر على تنمية املقتنيات باملكتبات  مع نماذج لسياسة تنمية املقتنيات و

 .املخصصة

 :فهناك عدة تساؤالت متعلقة بهذا التوجه.6

 ما عالقة تنمية املقتنيات بالعلم و الفن و الفلسفة؟ -1

 ما نظريات السائدة في تنمية املقتنيات؟ -2

 ما ألاطر و املعايير املتبعة في تنمية املقتنيات؟ -3

 ملقتنيات في مؤسسات املجتمع املعلومات؟ما أهمية سياسة تنمية ا -4
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 :تنمية املقتنيات بين العلم و الفن و الفلسفة.7

تعتبر تنمية املقتنيات علما وفنا في نفس الوقت ، فهي علم ألنها عملية تتم بطريقة منهجية شبيهة    

ملقتنيات يعتمد على بالطرق املتبعة في املجاالت العلمية كمعرفة منهجية كما أن الجانب العلمي لتنمية ا

سنوات طويلة من املمارسة و املالحظات املهنية وقد وضعت معايير الاقتناء في أمريكا شكال عام 

 .للمكتبات املدرسية 1221/1221

 :تنمية املقتنيات كفن و فلسفة.8

عناصر  على الرغم من أن تنمية املقتنيات تتضمن وجودها عديدة من إلادارة العلمية إال أن هناك أيضا   

يعرف بأنه الاستخدام الواعي للمهارات و التصورات إلابداعية  Loebsturفنية ، وإذا كان قاموس ويعتبر 

فان تنمية املقتنيات مثل الفن، تعتمد عادة على الخبرات الشخصية و املالحظات و املهارات و التصورات 

برات الشخصية و املالحظات و املهارات و إلابداعية، فان تنمية املقتنيات مثل، الفن تعتمد عادة على الخ

 .التصورات إلابداعية وهي عناصر ال تدرس و ال توضع في خطة الفهم املعرفي إال بصعوبة

 النظريات و املداخل املتصلة باالختيار.9

 :النظريات ألادبية والجمالية  -1

لقد كان للنظرية ألادبية و الجمالية تاريخيا أقوى تأثير في بناء املجموعات املكتبية املدرسية و العامة، الن    

هذا الاتجاه كان يمر على أن أفضل املواد ألادبية يجب أن تتاح لألطفال والشباب حتى تعطيهم القيم 

 .إلانسانية و الاجتماعية

 :لثقافيةالنظريات و املداخل الاجتماعية و ا -2

و املكتبات املدرسية، ويرى  امليديا يعتبر املدخل الاجتماعي أيضا ذا تاريخ طويل من ناحية اختيار ملواد ملراكز 

هذا املدخل أن ألادب وسيلة للتعبير عن ألافكار و السلوك الاجتماعي والثقافي وهم يتوقعون أن يلعب ألادب 

 .دورا ايجابيا في التأثير على املجتمع

 .دب يعكس املجتمعألا ( أ)

 .ألادب يتحكم في املجتمع( ب)

 ألادب يؤثر في املجتمع( ج)
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يرى أن ألادب يعكس ما هو أصيل باملجتمع وبالتالي فهو ال يهتم باستخدام ألادب إلحداث : التفسير ألاول 

 .التغيير، وهو بذلك عامل شخص ي و أداة وصفية للمجتمع

مات الجديدة في معزل عن املعلومات السابقة املوجودة لديهم كما أن ألافراد ال يرون املعلو  :التفسير الثاني

 .الطريقة التي تتم معالجة املعلومات بها طريقة ذاتية جدا

 :املداخل و النظريات البيبليوغرافية.11

على الرغم من أن البيبليوغرافية و نظمها تستخدم في العديد من املهن و التخصصات ألاكاديمية، إال أن    

 .ناقشة تركز على مفاهيم علم املكتبات و املعلومات و التخصصات ألاكاديميةامل

 .ففي املكتبات يعتبر الضبط البييليوغرافي في بؤرة النظرية البيبليوغرافيا   

 :بدائل الشراء و تخصيص امليزانيات.12

إذا ما تم تحديد املستفيدين و الرسالة أو املهمة التي تتوالها املكتبة و السياسات الخاصة بالتسمية،    

ليكم لنا اعتبارا البدائل الخاصة بشراء املواد، فهناك بدائل تقليدية كاإلعارة املتبادلة والفهارس املوجودة و 

كتبات املتعاملة وتقدم خدمة توصيل الوثائق، هذه املشاركة في املجموعات و الشبكات املحلية التي تخدم امل

 .جميعا النماذج تشير إلى أن املشاركة في املعادلة والتعاون لها تاريخ مشرف

 :الحفظ والصيانة.13

تحتاج الكتب بصفة عامة و الكتب الشعبية بصفة خاصة ، و التي يتم الحصول على نسخ كثيرة منها ،    

ها أحيانا ، كما تجب تحويل الدوريات الشعبية والصحف إلى الشكل إلى إصالح املستمر واستبدال

 .امليكروتيلمي 

وكذلك بالنسبة للتلف املادي، هناك التقادم الفكري كما أن املعلومات الحقائقية تصبح بعد فترة    

 .متقادمة، أي أن املجموعات يجب أن تتجدد بصفة مستمرة

 :التوقعات املستقبلية.14

عنا بناء أفضل املجموعات من اجل خدمة املستفيدين و تحقيق رغباتهم خاصة وقد حاولنا إذا ما استط   

 .ترجمة احتياجاتهم املعتمدة بهذا فالخطوة التالية بعد تحقيق هذه الاهتمامات إلادارية ألاولية 
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 كيف نقوم باختيار املجموعات؟ 

 توازن بين املقتنيات املحلية الالزمة كمقتنيات محورية في مكتبة معينة واملقتنيات  كيف

 الخارجية أي إلاتاحة الخارجية؟

 كيف تستخدم امليزانيات املحدودة الاستخدام ألامثل؟ 

     ما عدد الدوريات التي تشترك فيها ؟ و ما الدوريات التي تعتبرها 

 


