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املكتبة مؤسسة انمية، : نتاناراجنيقول 
ة يف جمال  أي أهنا مؤسسة حتتاج إىل التطوير والتعديل الدوري خاص

طلبات من أجل االستجابة ملت. تنمية املقتنيات وبناء اجملموعات
املعلومايتالنفجار املستفيدين أو املستعملني، يف بيئة حديثة تتسم اب

ات وضع حديثا أصبح لزاما على املكتبات ومراكز املعلوم. الكبري
لية يف جمال سياسة جدية وجيدة، من اجل استشراف التغريات املستقب

.تنمية وبناء جمموعات مكتبية جيدة وفعالة
قواعده اخلمسة، اليت كما اشتهر ب. ديوي، عامل مكتبات هندي، له تصنيف مسي ابمسه على غرار تصنيف راجنانتان-

(......املكتبة مؤسسة انمية، حافظ على وقت القارئ، لكل قارئ كتاب ولكل قارئ كتاب) من بينها 



اخلطوط الكربى لسياسة تنمية اجملموعات.1
الهدف
 املخططمحتوى
التوجهات اإلستراتيجية
النطاق
مبادئ عامة
 (املجموعات) اختيار وسائط املعلومات
أشكال أوعية املعلومات
إدارة املجموعات املقتناة
ع القانوني بعض السياسات الخاصة بنوع معين من املكتبات، مثال اإلهداء، اإليدا

.كما هو الحال بالنسبة للمكتبة الوطنية



سياسة تنمية اجملموعاتيانب.2
:الغرض األهداف 1. 

الغرض1.2
تنيات املكتبةلتنمية مقطريقة فعالةالغرض من وضع سياسة لتنمية املقتنيات هو إجياد،

وعات واللغات ضع معايري لالختيار من بني جمموعات خمتلفة من املوضبو ها واحلفاظ علي
.لبناء جمموعات جيدةوالتقنيات هبدف اعتماد أساس اثبت ومتماسك 

:تستخدم هذه السياسةكما 
ومات كدليل إرشادي عند اختيار واقتناء وصيانة وتوفري سبل احلصول على املعل
التوجهات واملمارسات اإلسرتاتيجية يف تنمية جمموعاهتا.
م والبحث العلميضمان اختيار وإدارة املصادر مبا يفي احتياجات اجلامعة يف التعلم والتعلي.

األهداف 2.2
نيات، من خالل اهلدف من وضع سياسة تنمية اجملموعات هو التحكم يف عملية اختيار املقت

اء واحرتافية، تضمن ذكبواستغالهلا . االستعمال اجليد ملقدرات املكتبة املادية والعلمية املتاحة
.الوفرة واجلودةخدمات نوعية ترضي متطلبات املستفيدين، من خالل مبدأ 



،اقتناء وتنظيم ونشر مواد املكتبة بكل األشكال
،دعم استخدام املستفيدين للمجموعات الغنية واملتنوعة
 املهارة العالية،تنمية قدرات العاملني ابملكتبة من ذوي الكفاءة واجلدارة واملعرفة و
ادر بفاعليةحفظ واحلفاظ على جمموعات املكتبة لألجيال املقبلة، أي إدارة املص.
:التوجهات اإلسرتاتيجية .3
يف مكتبة تتضمن التوجهات اإلسرتاتيجية لتنمية جمموعات أوعية املعلومات

:اجلامعة ما يلي
وصااالهتمام بتنمية كفاءات املكتبيني والقيمني على االختيار خص.
الرتكيز على إمداد البحث العلمي ابملصادر اجليدة واحلديثة.
مواصلة تطوير اجملموعات اإللكرتونية.



اجملموعات يف املكتبات. 3
ات وجتمعه من مواد هي كل ما تقتنيه املكتبات ومراكز املعلوم‘: مفهوم اجملموعات يف املكتبات.أ

حسن الطرق من وتعمل املكتبة على تنظيمها ، أب”مكتبية سواء كانت مطبوعة أو غري مطبوعة 
.خالهلا تقدمي معلومات معينة حيتاجها املستفيد

.ويعين ذلك مصادر املعلومات مبختلف أنواعها
موعات املكتبية هي جمموعة من اإلجراءات اليت تتبع يف اختيار اجمل: سياسة تنمية اجملموعات . ب

.كالتزويد والشراء والصيانة والتنقية
ة معلومات يف كما تعرف أبهنا عملية التحقق من مظاهر القوة والضعف يف رصد املكتبة من أوعي

.عف إن وجدتضوء احتياجات املستفيدين من املوارد املتاحة للمجتمع وحماولة عالج نقاط الض



أشكال اجملموعات املعنية ابالقتناء يف معظم أنواع املكتبات. ب
أشكال أوعية املعلومات
عها، منهجية وذلك حلداثة مواضي. اجملالت أو الدورايت وهي املصادر األكثر عملية وفعالية ضمن منتجات النشر احلديث

اللكرتونية يف سياستها لذا جند اغلب املكتبات البحثية تفضل اجملالت الورقية أو ا. البحوث املنشورة يف هذا النوع من األوعية
.املوضوعة لتنمية جمموعاهتا

لعدة أسبابتضع بعض املكتبات يف أولوية سياستها تدعيم جمموعاهتا ابلصحف: الصحف:
.توفري سبل الوصول إىل األخبار واألحداث الراهنة، حيث تشرتك املكتبة يف عدد من الصحف املطبوعة.أ

ااتحةلعامة اليت تعتمد على توفري سبل الوصول إىل هذه املصادر ألمهيتها يف تدريس بعض التخصصات، أو ابلنسبة للمكتبات ا.  ب
.هذه املؤسسات خلدمة جمتمعية وحفظ الذاكرة الوطنيةهباوهي خدمة تضطلع . الصحف وأرشفتها

 كتب مطبوعة:
ظم املكتبات أعضاء هيئة يتم اختيار الكتب املطبوعة متهيدا لشرائها مبعرفة موظفي املكتبة ابلتعاون مع القراء والرواد يف مع

.التدريس والباحثني، يف املكتبات اجلامعية على سبيل املثال
مواد غري الكتب:
هناك اعتبارات إضافية يتم كما أن. عند اختيار مواد غري الكتب تُ تَّبع نفس معايري االختيار املتبعة عند اختيار العناصر األخرى

:، تشمل ما يليهبااألخذ 
 وصول إليها، مع إاتحة أسلوب مناسب لل(وليس األفراد فقط)تطبق شروط الرتخيص، حيثما وجدت، على املكتبات.
 شراء املواد يف أحدث شكل معاصر هلا، مثل أقراص الفيديو الرقميةDVD 

 حتياجات اخلاصة نصوص مرتمجة لزايدة إمكانية وصول املستفيدين من ذوي االتصحبهاإذا كان متاًحا، يفضل توفري مواد
.إليها



تقييم اجملموعات. 4
ات التعلم والتعليم والبحث يتم تقييم جمموعات أوعية املعلومات ابملكتبات  عموما بصفة دورية لضمان قدرهتا على دعم متطلب

:وعادة ما يتم تقييم اجملموعات استناًدا إىل. العلمي يف اجلامعة وحتديثها واكتماهلا وصالحيتها
تطوير الربامج واملقررات األكادميية اجلديدة.
إعادة هيكلة اجملموعات األكادميية أو أجزاء منها.
إعداد خطط مصادر املعلومات استناًدا إىل املوضوعات.
 حيث يتم مراجعة واستبعاد جمموعات املكتبة سنواي. التعشيبتطوير خطط االستبعاد أو.
،وشراء قواعد بياانت رئيسية جديدةإاتحة جتريبية.
جتديد االشرتاكات.
وذلك من خالل دراسة جدية ومعيارية لتوجهات ومتطلبات املستفيدين. إحصائيات االستخدام.
تؤخذ االعتبارات التالية يف احلسبان لتحديد املواد اليت يتم استبعادها والتخلص منها:
ابقة، مع االحتفاظ بنسخة نسخ متعددة لطبعات س. املواد اليت ال تليب احتياجات التعليم والتعلم والبحث العلمي للجامعة

.ومواد قليلة االستخدام. وكذا املواد اليت ال يوجد عليها طلب أو ال يتوقع طلبها. واحدة 
تعداد املستفيدين والباحثني واألكادمييني  .
املصادر املتلفة وغري قابلة للرتميم، والسيما تلك اليت قد تُعر ِّض مصادر أخرى خلطر التلوث.
 ولوجيا ؛ مصادر تكن(مثل مصادر املعلومات الطبية غري الصحيحة)مصادر تقادمت ، وأصبحت مواد غري صحيحة

.املعلومات املتقادمة



وخطوات إعداد سياسة تنمية اجملموعاتكيفيات.5
عالية وجودةف، وإمناجمموعاهتاو ليس حجم املكتبة املكتبات احلديثة ما مييز 

تفيدين ، فقد تتشابه اجملموعات اليت تقتنيها وقدرهتا على تلبية اهتمامات املس
م واخلدمات اليت املكتبات يف نواحي عديدة منها الفهرسة والتصنيف والتنظي

أي مكتبة عن يزتقدمها ،لكن تظل اجملموعات املكتبية حموراً أساسياً يف مت
ملكتبات ألهدافها ، أساسياً يف حتقيق ابل تكون عامال.ا من املكتباتهتمثيال

من أوعية هومن هذا املنطلق اهتمت كثري من املكتبات بنوعية ما تقتني
نمية اجملموعات خاصة ببناء وتيف تدوين سياسة املعلومات املختلفة وشرعت 

تطويرها مبا املكتبية وحرصت على مراجعتها يف فرتات حرصاً منها على
أوعية املعلومات التطور احلاصل وظروف التطور يف جمال املكتبات و هيقتضي

تحقيق ليتم التخطيط لسياسة تنمية اجملموعات.وأساليب التزويد املختلفة
:األهداف اآلتية



أهداف إعداد سياسة تنمية اجملموعات. 6
شكل حددت كثري من املصادر هذه األهداف وبعضها أسهب وب

العناصر غري أن جل الدراسات اتفقت عموما علىكبري يف ذلك ،
:الرئيسة اآلتية

.حتديد مسات اجملموعات-
.تدريب املسئولني فن االختيار-
.االلتزام مبقتضيات التخطيط السليم-
.ترشيد توزيع ميزانية االقتناء-
.تفسري االحتياجات والظروف واإلجراءات-



إجراءات سياسة تنمية اجملموعات. 7

ي مكتبة أو مركز سياسة تنمية اجملموعات املكتبية يف أرسيموتكتابةعند  
:حتقيقينبغي على األقل معلومات 

وير جمموعات تقنني عملية التزويد مبواد مناسبة تسهم يف عملية تط-
.ليةوتليب احتياجات املستفيدين املستقبآلنية ااملكتبة 

اسبة واليت مل ودراستها واستبعاد املواد الغري منودةوجاملتقومي املواد -
وإحالل مواد يعد هناك إقبال عليها من قبل املستفيدين ورواد املكتبة

.حديثه بدالً عنها
ية يفضل وعلى أي حال وعند كتابة سياسة لتنمية اجملموعات املكتب

:تية اآلاألخذ ابخلطوات 



سياسة تنمية اجملموعات املكتوبة.8
:تكون سياسة تنمية اجملموعات يف املكتبات شكال كاآليت

املقدمة
اجعتها بصورة وتشتمل على إيضاح األمهية هذه السياسة وأمهية تدوينها بشكل جيد وأمهية مر 

واألمور املتعلقة بذلك دورية بغية حتديثها لتناسب التطور احلاصل يف جمال املكتبات واملعلومات
، كما التزويديةا كما ينبغي اإلطالع على سياسات املكتبات املماثلة للمكتبة ودراسة سياسته

من تعديالت هباينبغي بيان اجلهد الذي بذل يف سبيل أجناز هذه السياسة واملراحل اليت مرت
.وإضافات ومناقشات حىت اعتمادها لتكون وثيقة عمل يف هذا اجملال

:أن سياسة تنمية اجملموعات تتكون من ثالثة أجزاءويرى كثري
أوليات التزويد يتناول فيه املكتبة وأهدافها ونوعية املستفيدين واحتياجاهتم و اجلزء األول-

وغريها
ون عن عملية من سياسة التنمية اجملموعات املكتبية فيحدد فيها من هم املسئولاجلزء الثاين-

.التزويد وآلية العمل
صة بعملية يتناول طرق التزويد واحلفظ والتقييم واالستبعاد واإلجراءات اخلااجلزء الثالث-

...الصيانة



اختيار اجملموعات املكتبية.9
:على املكتبات عموما من خاللاملسؤولنيوهي من وظائف 

إنشاء هيئة تضع إسرتاتيجية لتنمية اجملموعات.
يص، واختيار تطوير السياسة واملوازانت وعمليات املناقصة والعقود ومفاوضات الرتخ

.املصادر ذات التكلفة العالية
:أسس االختيار كاآليت وتكون 

املختصون ابملكتبة تطبق املبادئ التالية عند اختيار مجيع أوعية املعلومات حيث يتوىل
وز ملوظفي وطالب وجي. اجلامعية مثال ابلتعاون مع أعضاء هيئة التدريس اختيار احملتوى

عادة شراء ويعود القرار النهائي يف إ. اجلامعة تقدمي توصيات لشراء مواد املكتبة
.اجملموعات املنتقاة على عاتق مدير املكتبة



معايري االختيار. 10

:تتلخص معايري اختيار اجملموعات يف املكتبات على
ة منها مثال يكون  ترتكز أي عملية اختيار على دعم األهداف اخلاصة بنوع املكتبة فاجلامعي. أ

وفــري املــواد املرجعية التعليم يف الربامج الدراسية جلامعة هو املعيار األساسي، فهو يشمل ذلك ت
.والدراسية وتلك املطلوبة بكافة أشكاهلا

خــرج والدراسات بناء جمموعات البحث العلمي يف جماالت تدعم فيها اجلامعة كأحبـاث الت. ب
منه املكتبة إضافة إىل شراء ما تتمكن. ويف الظروف العادية. العليا، واألحباث األكادميية

ويقوم مسئولو .اجلامعية من شراء أوعية املعلومات يف جماالت تتعلق جبميع برامج اجلامعة
د تقييم العناوين لإلضافة االختيار يف هذا النوع من املكتبات بتطبيق معايري االختيار التالية عن

حسب نوع ( قلتزداد أمهيتها أو ت)وتتفاوت درجة أمهية معايري معينة . أو احلذف من اجملموعة
.املواد قيد املراجعة، واملصادر املتاحة، وااللتزام أبولوايت اجلامعة



االختيار وأهدافه. 11

إجياد العالقة بني املكتبة ينبغي هنا الرتكيز على املكتبة وبيان رسالتها اليت هتدف إليها و 
بني أهداف املكتبة واملؤسسة اليت تتبعها ، كما يبني هنا أهداف التزويد والربط بينها و 

.والوسائل اليت ميكن أن حتقق تلك األهداف من خالهلا
اإلجراءات اخلاصة بعملية االختيار والتزويد-
.حتديد مسؤولية االختيار-
.هل ستكون هناك جلنة لالختيار-
.ممن تتكون هذه اللجنة-
.مسات هذه اللجنةماهي-
:هذه اللجنة مثلهبااليت ينبغي أن تكون على علم لتفاصيل اماهي-
.اهتمامات املستفيدين واحتياجاهتم-
.العلم والدراية مبا ينشر من قبل الناشرين وفحص قوائم النشر-
.العلم ابجملموعات اليت تضمها املكتبة حالياً -

-



أسس االختيار.12
األسس اليت يبىن عليها االختيار:

بةمراعاة الظروف والبيئية املكتبية املالية واملكانية املتاحة ابملكت.

اف املكتبة احلرص على أن تكون أوعية املعلومات اليت يتم اختيارها حتقق أهد

.ومناسبة الحتياجات املستفيدين



:طرق اختيار املقتنيات واجملموعات. 13
طرق اختيار املواد:

"حتدد" عن طريق قوائم الناشرين املختلفة -
.من خالل معارض الكتب احمللية والدولية-
.من خالل مقرتحات القراء بعد دراستها وتقوميها-

:مع مالحظة التايل وتدوينه
.ويدحتديد مستوى التكرار يف النسخ للعنوان الواحد وفقا ملعايري تعتمد عند التز -
بكل دقة من قبل حتديد نسبة االستبعاد واإلحالل يف اجملموعات املكتبية وفقاً لضوابط حتدد-

.عن ذلكاملسؤوليني
.ب مع األهداف املرسومةحتديد نسبة التعويض يف املواد املفقودة وطريقة التعويض املمكنة مبا يتناس-
.حتديد نسبة التالف املتوقع يف جمموعات املكتبة واإلجراءات املتبعة يف ذلك-
ن أن حتققه هذه وضع معايري وشروط قبول املواد اليت تصل للمكتبة عن طريق اإلهداء ومدى ما ميك-

.املواد من تكامل ودعم للمجموعات املكتبية احلالية
.وضع معايري وأسس التعاون وتبادل أوعية املواد مع املكتبات األخرى-
.حتدد أسس وأساليب تقومي اجملموعات املكتبية املوجودة-
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زويد، اليت تكون بعد إعداد عملية االختيار وتدقيقها، تتجه السياسة املدونة لتحديد طرق الت
:ا اجملالغالبا حسب طبيعة وإمكانية املكتبة وكذا قدرهتا يف التواصل ، وأدائها يف هذ

عن طريق الشراء.
عن طريق اإلهداء.
عن طريق التبادل مع بعض املكتبات املشاهبة.
 وطنيةكاملكتبة ال( يف حال ما تكون املكتبة تعتمد طريقة اإليداع) عن طريق اإليداع.
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:حتديد أشكال أوعية املعلومات-
.مواد مسعية وبصرية-كتب-أ

."حتدد" وسائط ختزين معلومات أخرى -ه 
فظ أوعية املعلومات حتديد الفرتة الزمنية حل، سياسة تنمية املقتنياتكتابةينبغي عند  -

.املوجودة ابملكتبة
.لفةوضع معايري لعملية التجليد والصيانة اخلاصة أبوعية املعلومات املخت-
يفية التخلص منها حتديد ضوابط التعامل مع املواد املستبعدة من اجملموعات املكتبية وك-

:أما عن طريق
 .التبادل أو البيع أو اإلهداء أو التخزين



خالصة
د وفعال وضع سياسة تنمية اجملموعات  أصبح الوظيفة األساسية من أجل تزويد جي

املرافق خاصة يف من أجل احملافظة على استمرار وجود هذه. ملقتنيات املكتبات احلديثة 
ية جيدة قد تصبح وبدون بناء جمموعات مكتب. بيئة تتسم ابلتطوير والتغيري السريع

املكتباتبعضوإذا وجدت . املكتبات فائضا عن احلاجة، وتفقد مستعمليها وروادها
ا ملا يتطلبه أو نتيجة عدم القدرة يف إعدادههبالعدم االقتناع اهتماما لذلك، التويل

احلال من مجع معلومات عن واقع احلال املوجود وعدم القدرة على رسم خطوط 
اخلدمات اليت أرقام تستمد منواملستقبل ابلنسبة للمجموعات املبنية على حقائق 

عدم القدرة على تقدم وابلتايل تظل هذه املكتبات مبجموعاهتا دون مستوى التطلع ل
لى أسس كشف نقاط القوة والضعف يف اجملموعات من خالل التقييم الذي يقوم ع

لكن الشيء املؤكد أن .من تفكري وحتليل عميق للواقع بكل تفاصيلهومبادئ منطلقة
.جودوضع سياسة من أجل تنمية جمموعات أقوى وأاىلهذه املكتبات ستضطر 



تذكري
مية اجملموعاتيف األخري أنبه أبنائنا الطلبة أن األوراق املقدمة كملخص لدروس مادة تن  .

.ال تغين عن اجتهاد الطالب وحبثه حول املوضوع
 ذه املادةاملراجع اليت يعتمد عليه يف دراسة هبقائمة لبعض هذا امللخص أرفق.

هللاوفقكم
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