
 :انواع المكتبات 

وهي مؤسسات تربوية تعليمية تهدف الى تقديم كل ما يساند العملية التربوية في : المكتبات المدرسية  .1

كما هو واضح من  تسميتها ترتبط هذه الفئة من المكتبات المدرسية بمراحلها االساسية المدارس ، و

وهي اول ما يمكن ان يصادفه الطالب في مقبل حياته التربوية : االبتدائية والمتوسطة والثانوية  الثالث ،

وتسعى هذه المكتبات الى مسايرة النمو العقلي للتالميذ وتطور  ،والتعليمية من موارد للقراءة الحرة 

ت االجتماعية كمراعاة فضال عن تنمية الوعي القرائي وغرس بعض القيم والعادا ،اهتماماتهم القرائية 

 .افظة على الممتلكات حالنظام والم

 وهــــي مؤسسات تعليمية تثقيفية وتهدف الى تقديم خدمة لكل شرائح المجتمع  :المكتبات العامة  .2

موجهه في خدماتها الى جميع فئات المجتمع بال استثناء بصرف النظر  ألنهاوسيميت بالمكتبات العامة 

الدين او العرق او االتجاه السياسي او المستوى التعليمي او الثقافي فهي متاحه عن الجنس او اللون او 

 .لجميع فئات المجتمع 

مورد ومفتاح للمعرفة على المستوى هي بذلك " جامعة للشعب "بمثابة تمع تعد لمجإن المكتبة العامة في ا

وير الثقافي للفرد والجماعات المحلي، وأداة أساسية للتعليم المستمر، التخاذ القرار السليم، وللتط

قوة حية في خدمة التربية والثقافة "تمع فحسب وإنما هي لمجوليست المكتبة أداة فاعلة داخل ا. االجتماعية

 "" .والعلم، ووسيلة أساسية لتنمية العقول على الدفاع عن السالم والمشاركة في الرقي الروحي لإلنسانية

وتعد هذه المكتبات يمية تثقيفية تهتم بحفظ التراث الوطني للبلد ، وهي مؤسسات تعل: المكتبات الوطنية  .3

 ، الخاص بالبلد( مصادر المعلومات) تهتم بحفظ وجمع النتاج الفكري  ألنهابلد  أليمن اهم المكتبات 

بلد  أليالمباشر على مثل هذا النوع من المكتبات وتسعى المكتبات الوطنية  باألشرافوتقوم الحكومات 

هي حفظ تراث البلد من خالل اقتناء كل ما يصدر عن البلد من مطبوعات وغيرها ،  ىاالول فتينوظيالى 

والثانية خدمة البحث العلمي الجاد من خالل توفير واتاحه كل المصادر التراثية والمخطوطات القديمة 

 .العليا للباحثين وبشكل خاص لطلبة الدراسات 

مية تثقيفية تهدف الى دعم العملية التعليمة في الجامعات من خالل وهي مؤسسات تعلي :المكتبات الجامعية  .4

المكتبات من اهم  مساندة البحوث العلمية ألعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات ، وتعد هذه

 .مؤسسات التعليم 

وهذا النوع من المكتبات موجه  بهاالمكتبات التابعة للجامعة أو الملحقة " نهاوتعرف المكتبات الجامعية بأ

تمع الجامعي لمجويتكون رواد المكتبات الجامعية من مختلف فئات ا. لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي

وتعتبر المكتبة "الطلبة الدارسين من مختلف المستويات واألساتذة والباحثين من  الذي يتكون أساسا

امج وأهداف وأغراض الجامعة سواء في عملية التدريس أو الجامعية هي الشريان الرئيسي الذي يغذي بر

 .العلمية  في البحوث



ضمن المناهج  وتتمثل مهمتها األساسية في خدمة البحث العلمي والتعليم الجامعي بكل مستوياته وذلك

وغرس تنمية القدرة على الحصول على " والمقررات والبرامج المسطرة في هذا المستوى من التعليم

ات وهو ما يسمى بالتعليم الذاتي، لهذا فمن الضروري أن تتنوع أوعيتها فتشمل أوعية المعلومات المعلوم

 .، ولهذه المكتبات فروع وهي مكتبات الكليات  المقروءة والمسموعة والمرئية وتنظم بطريقة فنية سليمة

 .احثين وهــي مؤسسات تعليمية تهدف الى خدمة شريحة محددة من الب :المكتبات المتخصصة  .5

في مجال موضوعي محدد كالطب والهندسة  المتخصصينوهي تلك المكتبات التي تقدم خدمات الى كافة 

عادة ، مكتبات الوزارات والهيئات الحكومية المتخصصةالخ ، ومن امثلة المكتبات ............. والزراعة 

 .التي تتبع لها  ما تقتصر خدمات المكتبات المتخصصة على العاملين بالهيئة او الوزارة

 

 :فهارس المكتبات 

فضال عن قلة النتاج الفكري  ،كانت المكتبات سابقا قبل ثورة المعلومات محدودة في مواردها ومقتنياتها 

وبذلك يمكن للمكتبات تحديد اماكن وجود مصادر المعلومات من خالل االعتماد على الذاكرة فيها المتاح 

ولكن مع مرور الزمن والتطور الحاصل اليوم والذي تمثل بالزيادة المفرطة في اعداد  لإلنسانالبسيطة 

اصبح من الصعب بل مستحيل ان تعتمد على الذاكرة بين االف ( مصادر المعلومات) النتاج الفكري 

الكتب وبالتالي كان البد من وضع اليات محددة تسهل عملية وصول المستفيدين والطلبة الى المصادر 

لتي يحتاجونها في بحوثهم بالسرعة الممكنة وهذه السبل تصطنع السيطرة الكاملة على مصادر ا

 :المعلومات داخل المكتبات وتعرف فنيا بالفهرسة 

اصطالحا هي وصف المواد التي تقتنيها المكتبات وصفا خارجيا وداخليا دقيقة بحث تيسر : لفهرسة فا

وتحدد مكانها بدقة  ةا تيسر الوصول اليها داخل المكتبوصول صورة مصغرة عن اي مصدر معلومات كم

 .لتوفير وقت الباحث وجهده 

وثمرة الفهرسة هي مفتاح او اداة تمكن الباحث من البحث عن مصادر المعلومات اذن الفهرسة يمكن ان 

حسب  الذي يرى من خالل مقتنيات المكتبة ويختار ما يحلو له القارئيقال عنها بانها مجهر الباحث او 

تسهل من مهمة الباحثين  اتجاهات عديدةتحديد في  تساهم  ةفان الفهرس وبالتأكيدميوله واهتماماته 

 : لوصولهم الى ما يصبون اليه ، ومن فوائدها

 .الذي يطلب اعمال لمؤلف معين  القارئفيد ت اانه .1

 .الذي يبحث عن عنوان كتاب معين  القارئفيد ت اانه .2

الذي ال يهمه مؤلف معين والعنوان محدد وانما يبحث عن موضوع خاص  القارئفيد ت اانه .3

يرغب القراءة فيه وهنا يبرز دور المكتبات في العصر الحديث حيث البحث عن موضوع معين 



ي ألدالة كلمات مفتاحية  بأعداد، ويقوم المكتبيين  حاليرواد المكتبة في الوقت الاغلب هو بغية 

 .مكانية استرجاع المعلومات من خالل هذا المدخل إ احهألتكتاب او مصدر معلومات 

 

 :س ارانواع الفه

، ويمكن  مؤلفيها بأسماء كل مصادر المعلوماتفهرس المؤلفين والذي ينظم بشكل هجائي واحد  .1

 .ألي طالب او باحث ان يبحث عن اسم مؤلف كتاب ما من خالل التسلسل الهجائي 

 .عناوينها  مصادر المعلومات حسبالذي ينظم في سياق هجائي واحد كل : فهرس العنوان  .2

لكل مصادر من خالل تحليل المكتبيين للكتب وايجاد كلمات مفتاحيه : فهرس الموضوعات  .3

 .رتب بشكل هجائي تا ضوايالمعلومات 

 

 :التصنيف 

م بتقسيم العلوم  1781ديوي لغرض استيعاب اكبر قدر ممكن من مصادر المعلومات قام ملفل 

اقسام رئيسية وكل قسم بالتالي يقسم الى فروع اخرى وكل فرع يقسم الى  11والمعارف العامة الى 

شعب متعددة ، ومن خالل ذلك يمكن للمكتبات ان تستوعب اي عدد من مصادر المعلومات ، فضال 

 :لتقسيمات العشرة هي كاالتي عن تنسيق انسيابه جيدة لوضع ارقام تصانيف لمصادر المعلومات وا

 .المعرفة العامة   111-100 .4

 الفلسفة وعلم النفس  111-100 .5

 الديانات  211-200 .1

 العلوم االجتماعية  311-300 .8

 اللغات 411-400 .7

 والرياضيات ( الطبيعية) العلوم البحتة  511-500 .0

 العلوم التقنية التطبيقية  111-100 .11

 الفنون الجميلة  811-800 .11

 اآلداب  711-700 .12

 التاريخ والجغرافيا  011-000 .13

 200-211ولغرض االيضاح نأخذ مثال حقل الديانات والذي يكون محصور بين  .14

 :ونالحظ تقسيماته كاالتي 

 الديانات    200 .15



 االسالم علوم الدين االسالمي  211 .11

 القران الكريم وعلومه  221 .18

 الحديث الشريف وعلومه  231 .17

 قيدة االسالمية علم الكالم الع 241 .10

 الفرق االسالمية  251 .21

 الفقه االسالمي التشريع االسالمي  211 .21

 االعمال العامة في فروع الفقه االسالمي  281 .22

 الدعوات والحركات واالحزاب والجماعات االسالمية الحديثة  271 .23

 الديانات االخرى  201 .24

 :وكاالتي  552وللتفصيل بشكل ادق نأخذ مثال  حقل  .52

  المصاحف 221 .21

 التفسير والتفاسير  222 .28

 التجويد والقراءات  223 .27

 نزول القران  224 .20

 لغة القران  225 .31

 فقه القران  221 .31

 مباحث وقضايا قرانيه  228 .32

 تاريخ الحوادث والوقائع في القران  227 .33

 الموضوعات غير الدينية التي عالجها القران  220 .34

 :وايضا تفرع  الى االتي  .35

 .وقواعد ه ومناهجه اصول التفسير  22221 .31

 .شروط وادأب وثقافة المفسر والعلوم التي يحتاجها  22222 .38

 التفاسير وانواعها  22223 .37

 .كتب التفسير  22224 .30

 كتب التفسير بالراي  22225 .41

 كتب تفسير آيات االحكام  22221 .41

 تفاسير الفرق االسالمية  22228 .42

 كتب التفسير الموضوعية  22227 .43

 .الى ماالنهاية دة والتفرع حسب تصنيف ديوي العشري وهكذا فباإلمكان االستزا



 

 

 

 

 مصادر المعلومات 

 "عملية نقل وتبادل المعلومات وجعل معانيها معروفة بين الناس لتحقيق غرض أو أثر ما"االتصال هو 

 :عناصر خمستقسم عملية االتصال إلى 

  المصدرSource 

  الرسالةMessage 

 وسيلة نقل المعلومةMedium 

  المستقبل و المتلقيReceiver 

 الرد أو اإلجابةFeedback  

 

مصادر المعلومات هي مصطلح عام وواسع وتعرف على انها جميع القنوات او الوسائل التي يمكن من و

او هي جميع مصادر المعلومات التي يتم . خاللها نقل وايصال المعلومات من المرسل الى المستقبل 

 د إتاحتها لالسترجاع لتقديمها للدارسين والباحثين جمعها وحفظها وتنظيمها بقص

وتتعامل . جميع األوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن من خاللها نقل المعلومات إلى المستفيداو هي 

 :مصادر المعلومات بشكل عام مع مؤسسات مختلفة لتصل الى ما هي عليه وهي 

عن انتاج وتوفير المعلومات كالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد  ةمؤسسات مسؤول .1

 .الخ .......... والمختبرات 

مؤسسات مسؤولة عن نشر المعلومات وتشمل المطابع ودور النشر والتوزيع سواء كانت تجارية  .2

 .او حكومية او اكاديمية 

حددة السترجاعها من عن توفير واتاحة هذه المصادر وتنظيمها وفق اليات م همؤسسات مسؤول .3

 .قبل الباحثين والمستفيدين ومن أمثلته هذه المؤسسات المكتبات بكل اشكالها 

 


