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 كلمة شكر

  

  

بعد إتمام هذا العمل على ما هو عليه بفضل اهللا و حمده أتقدم بالشكر الجزيل الى آل من 

الذي تفضل "  رابح عالهم" اعدني على انجازه و أولهم األستاذ الفاضل الدآتور س

باالشراف على هذا العمل رغم مشاغله العلمية الكثيرة و على تفانيه في تقديم نصائحه و 

" روزة ايصوالح" توجيهاته القيمة دون أن أنسى أن أنوه بالمجهودات التي قدمتها الدآتورة 

  .عرفةمن نصح و ارشاد و م

آما أتقدم بالشكر الى السيدة وهيبة جدون محافظة المكتبة بقسم الصيدلة التي ساعدتني أثناء 

البحث، دون أن أنسى آل زمالء مكتبة جامعة الجزائرالذين آانوا بجانبي من اجل انجاز هذا 

ئية السيدة رقية بتكة التي شجعتني و رافقتني في المراآز االستشفا: العمل و أذآرمن بينهم 

سميرة بن يلس وزآية مروش و : عند توزيع االستبيانات، و السيدة وهيبة بوعرة و اآلنسات

 .تسعديت أعراب

آما أشكر الزميالت حورية جودي و نصيرة لواني من مكتبة قسم األدب العربي اللتان أسدتا 

  .إلي المعونة أثناء انجاز هذا العمل
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  : الكلمات الدالة
  مكتبة جامعة الجزائر/ استخدام الدوريات العلمية / تقييم الدوريات 

  
  المستخلص 

ل للمصادر                    ان الهدف الرئيسي     ة هو االستعمال األمث ات الجامعي ه المكتب شر من أجل ذي تن ال
يم                        اك تقي ه ينبغي أن يكون هن ة المجموعة فان الوثائقية ومهما يكون من أمر الغرض من تنمي

و الى أي مدى نجحت في         . دوري لتحديد ما اذا آانت المجموعات تحقق أهداف المكتبة أم ال          
ذي يمكن                  خدمة المستفدين منها و ما هي م         ا ال وة في المجموعات ، و م واطن الضعف و الق

  .عمله لتطوير المجموعة و عالج أوجه القصور بها
ر حيث                  ة الجزائ ة جامع ائقي لمكتب ة بالنظام الوث ذه الدراسة التقييمي ففي هذا السياق اهتمت ه

اد             ا في     تناولت الدوريات األجنبية المقتناة عن طريق الشراء في العلوم الطبية ومدى االف ة منه
ا و                   ة و تطوره البحث و التدريس، و هي دراسة ميدانية أظهرت في الفصل األول نشأة المكتب

  .مقتنياتها مع التغيرات العميقة التي عرفتها جامعة الجزائر و الخدمات التي تقدمها المكتبة
دآتو       واردة في رسائل ال راه و في الفصل الثاني اعتمدت الدراسة على طريقة االستشهادات ال

نهج                    ة، و هو الم دوريات العلمي المتمثلة في العلوم الطبية و ذلك للكشف عن درجة استعمال ال
م استغالل          ومتري، وت نهج البيبلي ة أي الم الة  111الذي يعتمد على القياسات البيبليوغرافي  رس

  .2004-1996لفترة 
ستفدين    ة الم تم البحث بدراس ث اه صل الثال ي الف ة و ه ة الثاني ا الطريق ستفدين أم ر الم و غي

وفر      تخدام و ت و اس ب نح ع الط ات و آراء مجتم اس اتجاه ك لقي تبيان و ذل طة االس بواس
  .الدوريات األجنبية في المكتبة الجامعية

ا            فعرضت الدراسة تحليل اجابات األطباء و أخيرا تم مناقشة مجموعة النتائج التي خرجت به
  .هذه الدراسة

ن التوصيات و ال ة م دمت مجموع ا ق ي  آم دمات الت أنها النهوض بالخ ن ش ي م مقترحات الت
 .تقدمها المكتبة
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:                                                                                                   ــــــــةدمـقـم
          إن القرن الذي نعيشه عرف تطورا في مجال الطب التقليدي ، فالمالحظة العلمية 

انتهت باعتماد المالحظة التطبيقية بحيث مازلنا نحس النبض ونقيس الحرارة  للمريض 

وآل ) أي لعالج المريض ( لكن آل هذه الممارسات ما هي إال مدخل للعالج ... ونفحصه الخ

مالحظة العلمية التي تقوم على التشخيص بواسطة التصوير باألشعة أو ذلك يعتمد على ال

 بحيث تكون الفحوصات أآثر دقة لألعضاء أو (Radiographie)بواسطة األشعة السينية 

 أو عن طريق سكانير أو (Radioactif)للجسم وذلك بمساعدة مواد إشعاعية النشاط 

  .خ ال...الفحوصات البيولوجية والتحاليل المخبرية 

 المالحظة العلمية مهمة جدا بالنسبة لطريقة العالج وهي في (Arsenal)      إن ترسانة 

تطور مستمر منذ حوالي ستين سنة أي أن الطب قد تطور تطورا سريعا وذلك بفضل الجهود 

فتطور البحث العلمي " إطالقا  جال البحث العلمي والتي لم تتوقفالمعتبرة والمبذولة في م

من الباحثين والمختصين في هذا المجال والذين وضعوا فيه  % 80ح بحوالي الملحوظ سم

بصماتهم في االآتشافات العلمية الحالية بالبقاء على قيد الحياة إلى يومنا هذا ونفس الشيء 

   .)1(" بالنسبة ألصحاب براءات االختراع عبر أنحاء العالم 

 البيع مرورا على التطور واإلنتاج      ونستنتج بأن آل سلسلة التي أدت من البحث إلى

حتى للقيام ببحث ما البد من استعمال المعلومات من نوع نظري " المعلومات "تتطلب 

وعلمي فهي تميز مرحلة المخبر عندما يستعمل الباحث هذا النوع من المعطيات ثم 

  .الخ … يستخلصها عن طريق المالحظات والتقارير والمنشورات والكتب واألطروحات

   فالمعلومات هي شروط أساسية بتقدم علمي وتقني آما هي عامل أساسي لتحرير وتطور  

ال للهيئات فقط ولكن للفرد أيضا ،حتى البلدان الغير متقدمة اعترفت بأن المعلومات ثروة 

آما يمكن لهذه األخيرة أن تلعب دورا . يجب معرفتها واقتنائها وتخزينها ومعالجتها ثم بثها

  . األمية وسوء التغذية واألمراض باعتبارها أداة التطور االجتماعي والثقافيهاما في محو

  
1) Humblet , Jean. - Comment se document. - 3 ème éd.rev. et augm.- Paris : F . Nathan , 1985,p.19 
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ة         ويتبين حسب العديد من المصادر أن المعلومات تتزايد في العصر الحالي بصفة آبير

خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية إذ أصبح العالم المتقدم يتسم أآثر من أي وقت مضى بما 

تفجر الوثائق " أو ما يسمى بعبارة أخرى استخدمها الباحثون " بانفجار المعلومات " يسمى 

ا وإذا اآتفينا بهذه الظاهرة لهذا االنفجار في مجاالت اإلنتاج الفكري والمعرفة والعلوم وإذ" 

أخذنا أيضا بعض اإلحصائيات المتعلقة باألدبيات المسجلة في الوثائق والمنشورات فإنها تأآد 

  ،أن المعلومات قد وصلت في آميتها ودرجة تعقيدها حدا لم يسبق له نظير في تاريخ البشرية

إذ أن المعدل الراهن لما يشير من آتب ودوريات وتقارير ووثائق أخرى على المستوى 

  ) 2(.سرعة ثالث مرات قدر نمو السكانأصبح يتزايد تقريبا ب" بات من الضخامة حتىالعالمي 

 عاما تقريبا، وبعض 15 أو 10     وتتضاعف المعلومات حسب بعض التقديرات آل 

  . مرات آل خمسين سنة10التقديرات األخرى يشير إلى أن عدد الدوريات العلمية يتضاعف 

   
آان عدد الدوريات ال يتجاوز العشر دوريات : 1750نة      آما أوضح جيمس مارتن في س

  :  سنة آما يلي 50علمية وتضاعف هذا العدد عشر مرات آل 

  1800 دورية علمية في عام 100   ـ  

  1850 دورية علمية في عام 1000   ـ  

  1900 دورية علمية في عام 10.000   ـ 

  1950 دورية علمية في عام 100.000   ـ 

البعض إن ما صدر من دوريات حتى اآلن في مختلف أنحاء العالم يصل إلى   وآما يقول 

نحو المليون دورية ولنا أن نتصور حجم المعلومات التي تذخر بها هذه الدوريات وبالتالي 

  .مدى األهمية التي تشكلها الدوريات بالنسبة للباحثين

 

 
(2) Martin ,James.-the wired society. –N.Y. : Englewood cliffs, printice-hall inc,1978 , pp.116-

117 in : 

<Revue Maghrébine de documentation >,1986.  
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   ومن هذا المنطلق أصبحت الدوريات هدفا للبحوث الجادة ومحل دراسة مستمرة ألنها 

تشكل أهم جزء من مصادر المكتبة الجامعية ، بل هي العمود الفقري لمجموعات هذه 

 بل تتأثر بالنصيب األآبر من ميزانيتها أو ميزانية هذه المكتبات إذا قورنت المكتبات ،

  .بالمصادر األخرى 

   ومن أجل ذلك فإن دراسة مجموعة الدوريات الجارية لمعرفة سماتها تمثل أهمية آبيرة في 

هذا المجال ، وقد يصل األمر في بعض الموضوعات أن تكون الدوريات هي المرجع الوحيد 

في ة والتطبيقية ، فمن خالل هذا المنظور فإنه من المهم و تا في مجاالت العلوم البحالسيم

حالة الجزائر التي تعرف ضعفا في قدراتها في اإلنتاج المطبعي خاصة فيما يتعلق بالميدان 

الطبي أن نتساءل آيف يستطيع النظام الوثائقي وبصفة خاصة نظام المكتبة الجامعية 

  طلب على الدوريات من طرف مستعمليها ؟ الجزائرية تلبية ال

    وخاصة إذا علمنا أن المكتبة الجامعية قامت باشتراك في الدوريات العلمية في العلوم 

الطبية منذ  السنوات األخيرة بعدما عاشت في فترة الثمانينات مراحل صعبة تميزت بنقص 

  .  قتناءاتالميزانية نتيجة األزمة االقتصادية التي أثرت سلبا على اال

    وبذلك أصبحت عملية االقتناء في تلك الفترة مستحيلة مما أدى إلى تدني عدد الوثائق منها 

  .الكتب والدوريات األجنبية 

   ثم تغيرت األمور في فترة التسعينات في مكتبة جامعة الجزائر التي استفادت بميزانية هامة 

ذ وصل العدد الى إ  األجنبية العلميةلدورياتارتفع عدد اب  مما سمحبالنسبة للسنوات السابقة

  . دورية271 الذي بلغ عدده دوريات العلوم الطبية وبالخصوص 1994 دورية سنة 947

   

   وهكذا جاء اهتمامنا بضرورة تقييم هذه الدوريات األجنبية الجارية والمقتناة عن طريق 

  .االشراء حيث تتناول الدراسة االتجاهات العددية والنوعية له

.    ألن اختيار المواد المكتبية وتوفيرها عملية موجهة أوال وأخيرا إلى مجتمع المستفيدين

وتهدف في النهاية إلى إشباع حاجته المختلفة للمعلومات وال يمكن للمكتبة أن تنجح في أداء 

  .فالمكتبة وجدت أساسا لخدمة القارئ . رسالتها بمعزل عن مجتمع المستفيدين
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ني أن العملية ال تقتصر على مسألة التزويد فقط بل من واجب إدارات المكتبات     فهذا يع

  .التعرف على طبيعة خصائص وحاجات مجتمعاتها من المستفيدين

   فكل نظم المعلومات هدفها األساسي نقل المعلومات إلى المستفيدين ولذلك تعتبر دراسة 

فإن دراسة المستفيدين " نى آخر المستفيدين هي حجر األساسي في تخصص المكتبات وبمع

  .)3(" أو تحليل طلبة اإلفادة هي عوامل مكملة لإلدارة السليمة 

   ولهذا فإن دراستنا أهمية آبيرة في علوم المكتبات والمعلومات وهي تهدف إلى التعرف 

 لتقييم 2004ـ1996على نقاط الضعف الموجودة في النظام و هذا قد تم اختيار السنوات 

ت األجنبية أي بداية ارتفاع عدد الدوريات ، من خالل االستشهادات الواردة في الدوريا

إلقامة  الرسائل الجامعية للتعرف على درجة استعمال هذه الدوريات وبعد ذلك استلزم األمر

 2003دراسة ميدانية بواسطة االستبيان الذي وزع على مجتمع الطب في السنة الجامعية 

  : للتعرف على2004ـ

  قف و آراء المستفيدين أمام هذه الخدمة المتقدمة إليها من طرف المكتبة الجامعية  مو∗

  . استخدام هذا الرصيد المهم الموجود في المكتبة الجامعية منذ نشأتها ∗

  

  

  

  

  

  

  

  
(3) Andy Exon.- Getting to Know the never better. - Aslib proceeding, vol. 30, n°10-11, 

1978.-p.352 in : 

 ص 1996 ، 5، العدد " االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات : " دراسة المستفيدين من مكتبة األندية الرياضية في 

97.   
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  : ـ أهمية الدراسة وسبب اختياره 1
ية في ر     تتناول هذه الدراسة االتجاهات العددية والنوعية للدوريات العلمية األجنبية الجا

المقتناة عن طريق الشراء في مكتبة جامعة الجزائر حيث تطرقنا إلى بعض العلوم الطبية 

المحاور المرتبطة باقتناء الدوريات مثل مجتمع المستفيدين والمجموعة الحالية والميزانية ، 

  :    ونهتم بهذه الدراسة في المقام األول بالدوريات العلمية لعدة أسباب منها 

  

قييم على مستوى مكتبة جامعة الجزائر رغم آونها أقدم مكتبة  ـ قلة البحوث الخاصة بالت1  

  .في الجزائر ورغم أهمية الرصيد لدوريات العلوم الطبية الموجودة في المكتبة

  

 ـ عزوف األستاذة على استخدام المكتبة الجامعية خاصة مع إنشاء المكتبة المرآزية 2  

م آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ما الجديدة لجامعة بوزريعة التي جمعت آل مكتبات أقسا

 التي بقيت في جامعة الجزائر،) الطب ـ الصيدلية ـوجراحة األسنان(عدا أقسام علوم الطبية 

باإلضافة إلى أن المكتبة الجامعية آانت ال زالت تواصل االشتراك في الدوريات األجنبية في 

  . م1998 ـ 1984ة ما بين عامي العلوم الطبية رغم انفصال العلوم الطبية عن الجامع

  

 ـ الرغبة في معرفة مدى مساهمة المكتبة الجامعية في تلبية حاجيات المستعملين ومدى 3  

استخدام دوريات العلوم األجنبية الذي ارتفع عددها في التسعينات وهي تأخذ أآبر نصيب في 

مي حيث أشارت إحدى ميزانية التوثيق لجامعة الجزائر ، آما تمثل فيها عصب البحث العل

  .)4(من اإلشارات البيبليوغرافية للباحثين آانت للدوريات العلمية  % 95الدراسات إلى أن 

 ـ إفادة المكتبة الجامعية بموضوع هذا البحث وأخذه بعين االعتبار، لرسم سياسة مستقبلية 4  

  .مات التي تقدمهاأو بعبارة أخرى المساهمة في تسيير إدارة المكتبة الجامعية لتحسين الخد

  
.  ـ ط مزيدة و منقحة. دراسات في المكتبات األآاديمية والشاملة: ـ المكتبة الجامعية . أحمد بدر ومحمد فتحي عبد الهادي) 4(

   .185-184.  ص- .1987مكتبة غريب ، : القاهرة -

  

  



  
 

 

 6

  : ـ مجال الدراسة وحدودها 2
رية المقتناة عن طريق الشراء والمتمثلة      اقتصرت دراستنا على الدوريات األجنبية الجا

في العلوم الطبية منها الطب الصيدلة وجراحة األسنان في مكتبة جامعة الجزائر انطالقا من 

 ، وأجريت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في آلية 1864سنة 

  .العلوم الطبية 

 فيما يتعلق بمجموع أعضاء هيئة 2004ـ  2003     وقد اعتمدنا على إحصائيات عام 

التدريس المتخصصين في العلوم الطبية مع استبعاد طالب العلوم الطبية وعند استغالل 

 لتكون محل 2004 ـ 1996رسائل الدآتوراه في العلوم الطبية تم اختيار السنوات األخيرة 

  .الدراسة 

دراسي الثاني في بداية ماي إلى نهاية      آما تم توزيع االستبيان على األطباء في الفصل ال

   .   2004 ـ 2003جويلية من العام الجامعي 

    
  : ـ إشكالية الدراسة 3

     في عصر انفجار المعلومات نجد أنه من أصعب المشكالت بالنسبة للباحثين والمكتبات 

ي تتوالد ومراآز المعلومات في أنحاء العالم السيطرة على اآلالف من أعداد الدوريات الت

 ، وإن آانت الدوريات اإللكترونية قد بدأت تنازعها ونسبتها أخذت )5(بشكل يصعب مالحقته 

  .في الزيادة إال أنها ال زالت سائدة

وعلينا أن ننظر إلى حجم هذه المعلومات التي تذخر بها هذه الدوريات وبالتالي مدى األهمية 

  .التي تشكلها الدوريات بالنسبة للباحثين

هذا األساس أصبحت الدوريات هدفا للبحوث الجادة ومحل دراسة مستمرة ألنها تشكل وعلى 

  .أهم جزء من مصادر المكتبة الجامعية

   
 ، ع " االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات":عبد اللطيف ، منى ـ البحوث الزراعية في المملكة السعودية في ) 5(

   73 ـ57ص  ، 1998 ، 10
  



  
 

 

 7

 مكتبة جامعة الجزائر التي تعتبر من أقدم وابرز مكتبة في العالمين العربي وعلى مستوى

من بين أهم  واإلفريقي من حيث تاريخ نشأتها وحجم رصيدها ، يعد رصيد الدوريات العلمية

 عنوانا 4705 عنوانا منها 5345وأغنى األرصدة حيث حجم يبلغ حجم رصيدها ما يقارب بـ 

   )6(%11.08 عنوانا للدوريات العربية بنسبة 640و %  88.02ة للدوريات األجنبية أي بنسب

 بقيت مكتبة جامعة 1962 جوان 7      و رغم ضياع عدد آبير من الدوريات بعد حريق 

، وآخر ) الشراء ـ اإلهداء ـ التبادل(الجزائر تعتمد في تنمية مجموعاتها بمختلف الطرق 

 دورية بمختلف )7( 4238ت األجنبية إلى  وصل عدد الدوريا1986عملية إحصائية في سنة 

  . التخصصات و اللغات

  والجدير بالذآر أن المكتبة الجامعية آانت ذات طابع موسوعي لمختلف المعارف اإلنسانية 

(Pluridisciplinaire) ة والتطبيقية وإنشاء جامعة ت ثم مع انفصال معهدي العلوم البح

 ، أصبح محاور 1978نولوجيا ابتداءا من سنة باب الزوارللعلوم والتك) (هواري بومدين

  .اهتمام مكتبة جامعة الجزائر هي العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم الطبية

 بقيت المكتبة 1998 إلى 1984ورغم انفصال العلوم الطبية عن الجامعة مابين عامي 

  . الطبيةالجامعية تواصل االشتراآات في الدوريات األجنبية المتمثلة في العلوم

وخالل عشرية الثمانينات عرفت عملية شراء الدوريات األجنبية انخفاضا وتراجعا آبيرا 

 دورية في 83 إلى 1983 دورية في سنة 1045حيث انخفض عدد الدوريات الذي آان يبلغ 

  . مثلها ومع جميع األرصدة األخرى من آتب ودوريات أجنبية وعربية1987سنة 

 العالمية التي عرفت تدني أسعار البترول ومن تبعاتها تراجع والسبب في ذلك هي األزمة

  .مداخيل الدولة وشح الميزانية على جميع المستويات ومنها المكتبات

  

  
دراسة تحليلية تقويمية لمجموعاتها ودرجة استعمالهاـ جامعة الجزائر ، : ترفاس ، سعيد ـ الدوريات العربية بمكتبة جامعة الجزائر ) 6(

   .251  ـ ص2003

   .2003الجزائر : علم المكتبات والتوثيق : مذآرة ماجستير 

(7) Djeffel Farida – éléments de décision à la sélection de publication en série – Alger : [s.n], 1999.- 2 

vol.- [494]p.                                                                                                                                        

 Mém. Magister : Bibliothéconomie : Alger :1999     
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و أول ما قامت به المكتبة الجامعية هي إلغاء اشتراك الدوريات المتمثلة في العلوم والجرائد 

 .اليومية

ية لمجموعة الدوريات األجنبية المتمثلة في قد تعرضت بالدراسة التقييم  ∗و آانت السيدة جفال

علم النفس إليجاد آليات أو عناصر دالة لالختيار األمثل للدوريات األساسية والمتخصصة في 

  .ظل هذه الوضعية الصعبة المتمثلة في تقلص الميزانية

أما مرحلة التسعينات عرفت المكتبة الجامعية تحسنا في ميزانية المكتبة وفي نفس الوقت 

عرفت جامعة الجزائر تغييرات جذرية على مستوى تنظيمها حيث تم إعادة نظام الكليات 

، آما أن التطور السريع ألعداد 1998وإدماج آلية الطب وأصول الدين في بداية سنة 

المسجلين من طلبة وأستاذة على مستوى جامعة الجزائر صاحبه ارتفاعا طفيفا في عدد 

  .ة الجزائرالرواد على مستوى مكتبة جامع

لذا حرصت المكتبة الجامعية على اقتناء مجموعة من الوثائق وبالخصوص الدوريات 

األجنبية الجديدة باعتبارها من أهم مصادر المعلومات التي ال يستغنى عنها أي باحث حيث 

  .تتيح للمستفيدين متابعة نمو العلوم وتطورها ألنها تمتاز بحداثة المعلومات التي تقدمها

 المكتبة الجامعية أن تسترجع عناوين الدوريات المشترك فيها والتي تم إلغائها من فحاولت

  .قبل

 دورية بمختلف 947 بـ 1994وقد بلغ عدد عناوين الدوريات األجنبية المشترك فيها سنة 

   %.32.84 دورية في العلوم الطبية أي بنسبة 311التخصصات منها 

  .   دورية أجنبية1226 بـ 2004 إلى أن وصل سنة وبقي عدد الدوريات األجنبية في التطور

وهذه الزيادة آان علينا األخذ بعين االعتبار خاصة عندما نعرف أن الدوريات تعتبر غالية 

الثمن، ولذلك آان على المكتبة الجامعية أن تخضع لعملية تقييم دقيق قبل االشتراك فيها، 

وريات وإال يكون وجود المكتبة عبث المكتبة االستعمال األمثل بهذه الد وتصبح أهداف

 والميزانيات وتضييع الجهود

  
  حفال فريدة ، نفس المرجع
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و في هذا اإلطار يدخل موضوع دراستنا المتمثل في تقييم الدوريات األجنبية المقتناة عن 

طريق الشراء، و انحصر االختيار في دوريات العلوم الطبية التي تأخذ أآبر عدد من بين هذه 

ريات األجنبية ، إذ الحظنا وآوننا نشتغل في المكتبة الجامعية أن هناك خلال آبيرا الدو

فقد آشفت اإلحصائيات . واضحا في قانون العرض والطلب إذا ما تم تطبيقه على المكتبة

 أن عدد هيئة التدريس في العلوم الطبية في المكتبة الجامعية قليال جدا 2004 ـ 2003للسنة 

ليل على ذلك إذ بلغ عدد المسجلين لهيئة التدريس في آل التخصصات بـ و األرقام خير د

 مسجال فقط وهو المجتمع الذي تقدم له المكتبة 84 مسجال وأن عدد مجتمع الطب بلغ 464

  .الجامعية خدمتها بأآبر نسبة إذا ما قورن بالتخصصات األخرى

ن إلى هذه الخدمة التي تقدمها ونهتم بهذه الدراسة حتى نتحقق من وصول الباحثين والمستفيدي

  .المكتبة الجامعية منذ هذه السنوات األخيرة

وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الوضع القائم لهذه الخدمة التي تقدمها المكتبة ألعضاء 

الطب، جراحة األسنان (هيئة التدريس أي األطباء وطالب المختصين في العلوم الطبية 

  :من أجل )والصيدلة

رفة مدى إفادة أعضاء هيئة التدريس من الدوريات األجنبية في العلوم الطبية منذ هذه ـ مع

  .السنوات األخيرة

  .ـ معرفة مدى تلبية مصلحة الدوريات لمتطلبات أعضاء هيئة التدريس البحثية والتدريسية 

  .ـ معرفة صعوبات والمشاآل التي تعوق استخدام دوريات العلوم الطبية

قتراحات والتوصيات التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها ـ تقديم بعض اال
  :المكتبة الجامعية، ويمكن تحقيق هذه األهداف من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

  
   ما هو واقع رصيد دوريات العلوم الطبية لمكتبة جامعة الجزائر؟ ∗

   ما مدى استعمال هذا الرصيد من قبل األطباء ؟∗

ا مدى معرفة مستفيدين المكتبة الجامعية من أعضاء هيئة التدريس في العلوم الطبية  م∗

  بوجود الدوريات األجنبية ؟ 
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   ما مدى التردد واالستخدام من جانب أعضاء هيئة التدريس للدوريات العلوم الطبية ؟ ∗

   منها ؟ ما الطرق المستخدمة في تنظيم مصلحة الدوريات ليسهل استخدامها واالستفادة∗

  

  :لقد طرحت آل هذه األسئلة من الفرضيات اآلتية 
ـ عدم استعمال رصيد الدوريات العلوم الطبية بسبب انفصال العلوم الطبية عن جامعة 

 مع إنشاء المعهد الوطني العالي للعلوم الطبية 1998 و 1984الجزائر ما بين عامي 

(INESSM)آذلك بسبب  جامعة الجزائر، عد عن مصادر مكتبة الذي جعل مجتمع الطب يبت

الظروف السياسية القاسية التي مرت بها الجزائر خالل التسعينات والتي أثرت على البحث 

  .العلمي حيث نالحظ أن في هذه الفترة تناقص في إعداد رسائل الدآتوراه في العلوم الطبية

تبة الجامعية مما جعل قتناءات الجديدة من طرف إدارة المكإلـ عدم وجود مواد وثائقية تعلن با

  .مجتمع الطب يجهلون تماما رصيد الدوريات العلمية 

  
  : ـ مناهج البحث4

      إن المراحل التي مرت بها المكتبة الجامعية في الثمانينات والتي تميزت بنقص الميزانية 

ية وفي ثم بارتفاع هذه األخيرة في التسعينات التي تمثلت بعد ذلك بزيادة عدد الدوريات األجنب

نفس الوقت العودة إلى نظام الكليات لكلية الطب بجامعة الجزائر بعد انفصالها عن الجامعة 

 ، أثار اهتماما آبيرا إلقامة بحث حول تقييم رصيد الدوريات العلمية في 1984في سنة 

العلوم الطبية لهدف معرفة درجة استعمال هذا الرصيد الهام الموجود في المكتبة الجامعية 

  .     نشأتهامنذ

  :وتناولت الدراسة بقيام األساليب التالية

ـ دراسة تقييمية لرصيد الدوريات الجارية في العلوم الطبية بمكتبة جامعة الجزائر باتجاهاتها 

  .عددية والنوعيةال

ـ دراسة تقييمية للدوريات من خالل االستشهادات الواردة في حوالي أآثر من مائة رسائل 

  .2004 إلى 1996لوم الطبية وقد تم االنتهاء منها في الفترة الدآتوراه في الع
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ـ دراسة تقييمية عن طريق البحث الميداني حول آراء وسلوك المستفيدين بواسطة االستبيان 

  .حول استعمال الدوريات

ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي للتعرف على الوضع القائم في مكتبة جامعة 

يما تضمه من دوريات أجنبية وآذلك التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة الجزائر وخدمتها وف

  .التدريس وطالب الدراسات العليا بجامعة الجزائر نحو استخدامها

  .فلكل دراسة تقييمية استعنا على منهج اإلحصاء الوصفي التحليلي

رة أعاله بحث حسب المناهج المذآووهكذا تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول أساسية وخاتمة ال

ـ الفصل األول وهو المنهج اإلحصاء الوصفي تمثل في لمحة تاريخية تعيد مراحل التطور 

والنمو التي مرت بها جامعة الجزائر مع تقديم مكتبة جامعة الجزائر من حيث أهمية وتطور 

  .اقتناءات رصيد الدوريات األجنبية

ه لنبين أهميته آوعاء متطور آما تناول هذا الفصل دراسة وعاء الدوريات من جميع جوانب

  .لنقل المعرفة البشرية إلى الباحثين والمتخصصين في المجاالت العلمية المختلفة

ثم الفصل الثاني وهو المنهج التحليلي وآان بمثابة الجزء النظري الذي تعلق بدراسة رصيد 

 أهميتها الدوريات في العلوم الطبية ، ثم تعلق بدراسة رصيد األطروحات من جهة إلبراز

حيث تعتبر في الغالب أول تجربة جدية في مجال التأليف العلمي ، ومن جهة أخرى هو 

 للتعرف على درجة 2004 ـ 1996 أطروحة لفترة 111الجزء التطبيقي الذي تم باستغالل 

استعمال دوريات العلوم الطبية من قبل مجتمع العلوم الطبية و ذلك من خالل االستشهادات 

، سائل الدآتوراه لألطباء المسجلين والغير مسجلين في مكتبة جامعة الجزائرالواردة في ر

  :وللحصول على المعلومات المهمة للبحث لقد مرت هذه الدراسة التقويمية بالمراحل اآلتية 

وغرافية الموجودة في آخر الوثيقة التي تحتوي معظمها من يبلي ـ اإلطالع على القائمة الب1

  .عداد قائمة لكل رسالة  صفحة مع إ30 إلى 20

 ـ تسجيل عنوان الدورية التي تأتي بعد وصف المؤلف وعنوان المقالة في القائمة 2

  .الببليوغرافية لكل رسالة
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 ـ يسجل المصدر إال مرة واحدة في نفس الرسالة إذا آان تكرار ظهورها في القائمة أآثر 3

  .من مرة

  . المتعلقة لنوع من أنواع الدوريات آالجرائد ـ استبعاد في هذه الدراسة عن االستشهادات 4

  
وقد قمنا في هذه الدراسة بفرز هذه المعطيات الذي تم يدويا حيث تم تسجيل آل العناوين 

الموجودة في قائمة آل رسالة في البطاقات الفنية للدوريات التي أعدت في بداية البحث بعد 

جميع الدوريات العلمية األجنبية في آل استخراج آل عناوين الدوريات في العلوم الطبية من 

  .التخصصات

فهذه العملية أدت إلى تحديد قائمة للدوريات المستشهدة وقائمة أخرى للدوريات الغير 

ثم تم إحصاء عدد مرات ظهور عنوان المجلة  رسالة دآتوراه، 111مستشهدة والتي ترد في 

  .   اختصاص39الدوريات في   وهذه العملية أدت إلى ترتيب هذه ،في البطاقة الفنية

  
  .وتمثلت جمع هذه البيانات في استعمال الجداول والرسوم البيانية القابلة للتعليق والتحليل 

أما الفصل الثالث الذي يتضمن الجزء التطبيقي خصص لعرض نتائج البحث الميداني 

لتعرف على المتعلق باستعمال رصيد دوريات العلوم الطبية في مكتبة جامعة الجزائر مع ا

مختلف العوامل المؤثرة في عملية البحث أثناء انجاز األعمال الجامعية ، وهذا عن طريق 

  .االستبيان الموزع على أعضاء هيئة التدريس والطلبة بعد التدرج في العلوم الطبية

  
وقد تم توزيع االستبيان في بداية البحث في المكتبة الجامعية والمكتبات المجاورة لقسم 

 األسنان وقسم الصيدلة ، وبسبب عدم تواجد األطباء في المكتبات وقع االختيار بعد جراحة

ذلك على المراآز االستشفائية الجامعية بالجزائر باعتبارها تتمتع بعدد هائل من المصالح 

 بعدد هائل من المختصين في الطب الذين لهم الحق في التسجيل في ىالصحية آما تحض

  .مكتبة جامعة الجزائر 
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ولتحليل البيانات اتبعنا األساليب اإلحصائية المختلفة مثل النسب المئوية والتوزيعات 

  .التكرارية

 Comportement)فهذا البحث الميداني سيسمح لنا باآتشاف السلوك اإلعالمي 

informationnel ( في نتائج هذا البحث على الترآيز من جديد يساعدلمجتمع الطب آما 

  .مصالح المكتبةلتوجيه األعمال 

وعلى ضوء هذه النتائج قمنا بوضع بعض االقتراحات والتوصيات من أجل إيجاد حلول 

لبعض المشكالت التي الحظناها في تسيير الوثائق والتي تحول دون تفعيل الخدمة المكتبية 

  .واالستغالل الجيد للمجموعة

  
  : ـ الدراسات السابقة 5

ت األآاديمية للدوريات آمقتنيات لبعض المكتبات      لقد سبق أن تناولت بعض الدراسا

الجامعية ، وتناول البعض اآلخر الدوريات آآخر أوعية المعلومات الموجودة في المكتبة 

  : ومن بين هذه الدراسات 

  : تحت عنوان نوسعيدة بوعو سيدةـ دراسة لل
« Etat de la documentation à la bibliothèque de l’institut de chimie (U.S.T.H.B) : 

évaluation et utilisation du périodique scientifique spécialisé »   

 ، وهي دراسة تناولت االتجاهات العددية والنوعية (D.S.B)لنيل شهادة العليا للمكتبي 

لرصيد الدوريات األجنبية الخاصة بالكيمياء الموجودة في مكتبة قسم الكيمياء في جامعة باب 

 باحث في مكتبة قسم الكيمياء ومن 293وريات لـ د وآان هدفها هو تحليل الطلب الالزوار ،

خالل هذه الدراسة حاولت الباحثة أن توضح اختالل التوازن بين حاجات المستعملين 

  .(I.S.T)وعرض اإلعالم العلمي التقني 

تخزين وتستنتج الباحثة في هذه الدراسة أن المكتبة ال تؤدي إال وظيفة واحدة هي ال

  .والمحافظة بدال من البث
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وهناك أيضا دراستين في الماجستير في علم المكتبات والتوثيق تتعلق بالمكتبة الجامعية 

الجزائرية، تناولت دراسة وعاء الدوريات ودراسة استعمال هذه األوعية وهي نفس 

  :ىو األولتوجيهات موضوع هذا البحث 
« Eléments de décision à la sélection des publications en série »                                          

- Vol. 1 : Etude de cas : les publications en série de psychologie et sciences 

connexes à la bibliothèque universitaire d’Alger .                                                  

- Vol 2 : Les publications en série imprimées vivantes à la B.U.A en 1986  

  (catalogue alphabétique).                                                                                       
                             

 تحت 1999، وهي دراسة حول مكتبة جامعة الجزائر أنجزتها سنة فريدة جفالمن تقديم  

 ، وقد أنصب موضوع الدراسة حول البحث عن حل المشكلة في Robert ESTIVALSإشراف 

تسيير المواد الوثائقية في المكتبة الجامعية وذلك بإيجاد توازن بين الحاجة إلى الوثائق من 

  .ض أعباء الميزانية من جهة أخرى جهة وبين ضرورة تخفي

وآان المطلوب انتقاء بصفة واضحة للدوريات الخاصة بمجال علم النفس التي ستستمر 

المكتبة في االشتراك فيها والحصول عليها لفائدة قرائها وذلك باألخذ بعين االعتبار العجز في 

م والبحث من جهة مواردها المكتبية، أي البحث عن توافق أو توازن بين أهداف التعلي

  .واإلمكانيات المالية المتاحة من جهة أخرى

والنتائج التي تم التوصل إليها حول استخدام الدوريات أآدت أن الرصيد قليل االستعمال حيث 

 من الدوريات  %61 من الطلبة يستعملون هذه الدوريات في علم النفس وأن 3/10

 المكتبات التي يرتدونها أي أن هناك المستشهدة من طرف هيئة التدريس غير موجودة في

  .خلل بين العرض و الطلب 

والجدير بالذآر أن هذه الدراسة أنجزت تبعا لألزمة االقتصادية التي مرت بها الجزائر في 

الثمانينات والتي أدت إلى تقلص في ميزانية الجامعة ثم المكتبة ، بينما موضوع دراستنا 

لفترة أي في التسعينات التي تميزت بارتفاع الميزانية تعرض الوضعية التي تأتي بعد هذه ا

  .وبالتالي ارتفاع في اشتراك عدد أآبر من الدوريات األجنبية
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  :ة ــــة الثانيـــــــوالدراس

ة ـة تقويميــيـة تحليلـــدراس: ر ــزائـة الجـــة جامعـــة بمكتبـــات العربيـــالدوري" 

راف ــت إشـ تحاسـرفـد تــمـمحم السيد ـــن تقديـم" اـهـالـة استعمــا ودرجـــلمجموعاته

ي ــالــحـع الــوضــة الـــدراسـت الــاولـنـوتد ـــد الحميــراب عبــور أعـــدآتـالاذ ــاألست

ا ــهــأتـث نشـزائرية من حيــة الجـــيــامعـجـة الــبـتـكــمـي الــة فــــيـربـعـات الــدوريـلـل

ات وطرق الحصول عليها ـــموعاتها ومدى اآتمال  أعداد الدوريوحجمها وتطور مج

اج ــم آل ما يحتـــتبع فيها في تقديـــظام المــدى نجاح النـــياس مـوتنظيمها وتخزينها وق

  .راءـــن والقــيـثــه الباحــإلي

  
الخاصة اولت الجوانب الفنية والتنظيمية للدوريات العربية لمعرفة أهم المشكالت ــا تنــآم

  .بها 

ا ومن المفهوم أننا ننتظر بهذه ــيــ من الرصيد غير مستعمل نهائ5/6 بأنوخرجت الدراسة 

اب ـــاك غيــادل وأن هنـــجة خاصة عندما نعلم أن طريقة التزويد هي اإلهداء والتبــيــتـنــال

  .ةــثـديــحــة الـــعربيـن الــاويـنـعـالـراك بـــتــة االشــيـلـمــي عـر فــيـآب

  

  .بين هذا الموضوع و موضوع دراستنا وهذا ما يبين الفرق الكبير

ات السابقة قد تناول موضوع الدوريات األجنبية المقتناة ـــوعلى ذلك فال نجد أي من الدراس

  .ة بمكتبة جامعة الجزائرـــيـعن طريق الشراء في مجال العلوم الطب

  
ث العهد في الجزائر فال توجد أية دراسة عن ــديــحر ـــأما في المجال االلكتروني وهو أم

ا من جانب االستعمال وهناك دراسات ــنـاهــبـتـال شد انــالموضوع ، غير أن هذا المج

  .ة ـيـرونـــتــعمال المصادر االلكـــألة استــــتناولت مس

  
 )8( آيلي يحيباولعل من الدراسات المهمة التي أجريت في هذه السنوات األخيرة ما قام به 

لكتروني الذي يدخل ضمن إطار إشكالية إل في مذآرة ماجستير، تناول النشر ا2000في سنة 

المعلومات في القطاع الجامعي الجزائري حيث أظهرت الدراسة أن تقديم المجال االلكتروني 
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في الجزائر وفي الوسط الجامعي يبقى محدودا رغم االستعمال الواسع ألجهزة اإلعالم 

  .نترنت إلتصال بشبكة اواال

وحسب رأيه أن في الواقع نقتصر على االحتفاظ بدال عن البث ، والنتائج التي توصل إليها 

مجتمع المستهدف أن ال يمكن حاليا أن نفكر بموجب البعد توزيع االستبيان الذي تم على 

 )دوافع بموجب ال) ونعتمد( احتياجات المستعملين اتجاه المصادر االلكترونية بل نفكر 

Motivations) وإجبار أو إرغام .  

     
    فاالهتمام بهذه الدراسة بالنسبة إلى موضوع دراستنا تبين أيضا أن سواء في النشر 

أو في النشر االلكتروني تعاني ) ونقصد بالدوريات العلمية على شكل ورق (التقليدي 

وعي االجتماعي والسياسي المكتبات ومراآز المعلومات من مشاآل عديدة تتمثل في نقص ال

بأهمية المعلومات ودورها في دعم البحث والتنمية وآذلك جهل المستفيد بأحدث التطورات 

في مجال المعلومات التقليدية وااللكترونية وآيفية االستفادة منها للوصول إلى اإلنتاج الفكري 

  .العالمي 

 

 البحث حول الكتاب ، تؤآد هذه  في موضوع)9( مولود حواليوالدراسة التي تناولها الباحث 

التعليم والبحث في الجزائر يبقى إلى حد آبير يتوقف على الكتاب " الفكرة حيث يقول أن 

الذي ينشر على شكل المطبوع الورقي بما أن اإلنتاج المطبعي الجزائري عاجز ليغطي الحد 

 الجديد وهو المطبوع األدنى لالحتياجات الوطنية في هذا المجال ومن البديهي أن هذا الوعاء

  ".لمعروف في هذه السنوات األخيرة يشاهد عراقيل جدية اإللكتروني ا 

 

 

  
 

(8) BAKELLI Yahia – Contribution à l’étude de la problématique de l’édition électronique : cas du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. – 260p. 

Mém. magister : bibliothéconomie : Alger : 2000  
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  : ـ مصطلحات الدراسة 6
  :تقويم المجموعات    

  .        إن عملية التقييم بصفة عامة هي اإلجابة على األسئلة التي تطرحها آل مكتبة 

مجموعات وقد يعرف المعجم الموسوعي في علم المكتبات والتوثيق والمعلومات أن تقويم ال

عملية تقدير مجموعات المكتبة على ضوء األهداف المسطرة مسبقا ، واالحتياجات "هي 

   .)10(" الخاصة بالفئات المستهدفة من هذه المجموعات بالذات 

بمعنى أن الهدف النهائي من عملية تقييم المجموعات التأآد من مدى تحقيق المكتبة ألهدافها 

  .ا المختلفة ومدى رضي المستفيدين عن خدماته

عملية تقدير لكمية ونوعية مجموعات " وهناك من يعرف أن عملية تقييم المقتنيات بأنها 

المكتبة أو مرآز المعلومات في ضوء األهداف المحددة أو االحتياجات الخاصة لفئات 

  .)11(" المستفيدين من هذه المقتنيات 

داف و توضيح األسئلة التي ستجيب أي أن العملية تحتاج إلى تخطيط دقيق يبدأ بتحديد األه

  .عنها عملية التقييم

  

  

  

  

  

  

  
(9) HAOUALI, Mouloud – contribution à l’analyse de l’adéquation de l’offre et de demande d’ouvrage 

imprimés en milieu universitaire algérien : le cas du système documentaire de l’université scientifique et 

technologique Houari Boumediene 

 ( U.S.T.H.B) . 

Mém. de magister : bibliothéconomie : Alger : 20 

   .274، ص ) انجليزي ـ عربي (الشامي ، أحمد ـ المعجم الموسوعي لعلم المكتبات والمعلومات ) 10(
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  : التاليةفهو يلخص أسباب تقديم المجموعات في الفئات الثالثة  Gormanأما 

   أسباب مهنية، وذلك للتأآيد من أن مجموعات المكتبة تؤدي وظائفها-1

   أسباب اقتصادية، وذلك لتبرير تكلفة مجموعات المكتبة-2

   أسباب إدارية وذلك لتقييم الجوانب المتنوعة لألداء الوظيفي و اإلداري   -3

انه ينبغي أن يكون هناك  و نستنتج أن مهما يكن من أمر و الغرض من تنمية المجموعة ف

تقييم دوري لتحديد ما إذا آانت المجموعات تحقق أهداف المكتبة أم ال ، و إلى أي مدى 

المجموعة و عالج أوجه  نجحت في خدمة المستفيدين منها و ما الذي يمكن عمله لتطوير

  . القصور بها

وضوعا لعدد من و هذه أسئلة عديدة يجب أن يجيب عنها تقييم المجموعات و الذي آان م

و آذلك  … الخ ..Mosher ,Clapp Jordan ,Bonn ,Stoneالكتابات و المؤلفات  

casterLan وهو أحد العلماء البارزين في مجال المكتبات و المعلومات بجامعة الينوى منذ   

1970.  

  :و نحن في هذا الصدد نتبنى تعريفه لعملية التقييم حيث يقول

 من أدوات التسيير فهي أوال تحليال موضوعيا و متعمقا للمواد و ٌٍٍٍ أنها بشكل أساسي أداة

الخدمات المقدمة من المكتبة وهي تحدد ألي مدى تلبي المكتبة حاجيات المستفيدين و تبين 

  .)13(نواقص الخدمات المكتبية و تقدم بعد ذاك اإلجراءات الصحيحة 

  

  

  

  

  

  
  .127، ص 2000دار صفاء للنشر و التوزيع، :  عمان–)التزويد(ية مجموعة المكتبة تنم -.ربحي مصطفى عليان و يسرى أبو عجمية )11(

  .129نفس المرجع، ص ) 12(

(13) AUPELF. – L’évaluation des bibliothèques ,ouvrage collectif  sous la dir. de Jean Pierre. 

-Montréal : AUPELF, 1984. – 370 p.  
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 طرق رئيسية هي الطرق الكمية، الطرق النوعية و طرق و يقسم طرق التقييم إلى ثالث

  .خاصة باالستخدام

 اتـــعلومـات و المـبـتـكـمـات الـدمـخو انطالقا من هذه التعريفات نضيف تعريف آخر و هو 

أن  المكتبات بأنها مؤسسات علمية و ثقافية تهدف إلى جمع و تنظيم و :"خاصة إذا عرفنا

ات بأشكالها آافة ثم تسهيل أو تسيير وصول الباحثين و استرجاع وبث مصادر المعلوم

  .)14(" المستفيدين إلى هذه المصادر بأسرع وقت و أقل جهد ممكنين

أن خدمات المكتبات و المعلومات تعني األنشطة و العمليات و " دـــارولــهو لهذا يعرف 

ات ممثلة في العاملين الوظائف و اإلجراءات و التسهيالت التي تقوم بها المكتبات والمعلوم

لديها من أجل خلق الظروف المناسبة لوصول الباحث أو المستفيد إلى مصادر المعلومات 

التي يحتاجها بأسرع الطرق و أيسرها من أجل تخفيف أو إشباع ما لديه من حاجيات 

  .)15(" للمعلومات

 
 : صعوبات البحث– 7

اد البحث إلى مشاآل و صعوبات من الطبيعي أن الباحث قد يتعرض أثناء قيامه بإعد  

قد تعرقل السير الحسن للبحث ومن بين هذه الصعوبات في إتمام هذا البحث و التي لم نكن 

  :نتصورها

 عدم وجود فهرس الدوريات األجنبية مرتب حسب مواضيع المعرفة باإلضافة إلى القائمة -

 لزاما علينا أن نقوم الموجودة في الكارديكس التي توجد بالترتيب الهجائي و لهذا آان

  .آنا بحاجة إليهاباستخراج العناوين الخاصة بالعلوم الطبية مع آل المعلومات التي 

" يتبع"و من الغريب أننا   تعرضنا  في هذه العملية لبعض الدوريات وهي عدم وجود ذآر 

   ."Devient"بمعنى " أصبحت"و آذلك  "Fait suite à"أي 

 
 1999دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، :  عمان-.  مقدمة في علم المكتبات و المعلومات-.النجداوي ربحي مصطفى عليان و أيمن  )14(

  .202 ص -

                                                               …Harrold, R. – The librarians glossary – 1986 cité parنفس المرجع )15(
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  .وقتا طويال في تحديد عدد الدوريات الجارية و المتمثلة في العلوم الطبيةو هذا ما ا ستغرق 

 آذلك عدم وجود اإلحصائيات لألعوام السابقة الخاصة بتسجيل األساتذة و طلبة الدراسات -

للمكتبة الجامعية رغم وجود قاعدة ) طب، جراحة األسنان و الصيدلة(العليا في العلوم الطبية 

 للمسجلين و آانت هذه األخيرة ال تتوفر على المعلومات المطلوبة في بيانات على الحاسوب

دراستنا و المتمثلة في عدد المسجلين لهيئة التدريس و طلبة دراسة العليا، حيث آانت 

اإلحصائيات الموجودة تشمل آل أقسام الكليات لجامعة الجزائر، مما استلزم علينا أن نقوم 

دريس و الطلبة في الدراسات العليا في العلوم الطبية في شخصيا بعملية البحث عن هيئة الت

  .بطاقات التسجيالت المرتبة حسب األرقام

 عدم وجود إحصائيات خاصة بميزانية المكتبة الجامعية حسب أوعية المعلومات، و حتى -

عند اتصالنا بمصلحة المالية برئاسة جامعة الجزائر تحصلنا إال باألرقام الخاصة بعدد 

على مستوى المكتبات لجامعة ) آتب و دوريات و أوعية أخرى(ءات المواد المكتبية اإلقتنا

  .الجزائر فقط

 وجود صعوبات أيضا عند توزيع استمارة، فعدم تواجد المستفيدين في المكتبة الجامعية أدى -

 بنا إلى البحث عن مجتمع العلوم الطبية في بداية المر في المكتبات المجاورة ألقسام  جراحة

 باب –مستشفى مصطفى باشا (األسنان و الصيدلة ثم إلى المراآز المستشفيات الجامعية 

  .إلخ...  بني مسوس–الواد 

فهذا الوسط الطبي خلق لنا عراقيل جمة خاصة عند توزيع االستمارة و التحدث مع األطباء 

جل لمختلف التخصصات حيث آان التنقل نحو المراآز الجامعية تجاوز عدة أشهر من أ

  .الحصول على أآبر عدد من االستمارات المملوءة
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الجامعة و المكتبة : الفصل األول
 الجامعية
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  :الجامعة و المكتبة الجامعية

  : جامعة الجزائر– 1
الجامعة في األصل هي مجموعة من العلماء و هبوا أنفسهم للدراسة و البحث و "  

ياة و مشكالت المجتمع نظرة عملية شمولية متكاملة، و يستعينون المعرفة و ينظرون إلى الح

في اإلضافة إلى المعرفة مع طالبهم بالكتاب و المعلومات و المعلومات و المختبر أو 

 . )16(" الدراسة الميدانية

و من هذا المنطلق لقد حاولت جامعة الجزائر رغم الظروف الصعبة التي مرت بها أن تحقق 

فهي تعتبر في المجتمع الجزائري ). ديسمبر30قانون  (1909نذ نشأتها سنة هذه األهداف م

  .المتحول العمود الفقري للتنمية االجتماعية و االقتصادية

  
  : في العهد االستعماريعلياالمدارس ال.1.1

   
الطب : أربعة مدارس عليا و هي)  ديسمبر20قانون (1879أنشئت في سنة   

و في سنة .  الحقوق تلبية الحتياجات االستعمار االستيطانيوالصيدلةـ العلوم ـ اآلداب و

 تم جمع هذه المدارس لتحضير الطلبة الذين يرغبون في تكوين التعليم العالي 1886

، وأصبحت هذه المدارس "métropolitaine université'L"بالجامعات الفرنسية األم 

في منح شهادات جامعية و تتساوى درجاتها مع الكليات الفرنسية و يصبح لها الشرف 

، غير أنه قبل 1909تطورت هذه المدارس الى معاهد تكون في تجمعها جامعة الجزائر سنة 

النشاء المدرسة )  أوت4مرسوم (1857هذا التاريخ آان قد تم وضع اللبنة األولى سنة 

 "  م بمستشفى1833التحضيرية للطب والصيدلة التي يرجع تاريخ والدتها األولى الى سنة 

في مدينة الجزائر و الذي آان يلقي فيها أطباء عسكريون دروس في مادة الفسيولوجيا " الداي

، ونعطى نبذة تاريخية  ) ephysiologie et anatomie descriptiv(و التشريح الوصفي 

للطب و الصيدلة لعمق معلوماتنا لمجال الدراسة حتى نعرف تطور الطب في جامعة 

  .الجزائر

 
  5 .نفس المرجع ص: بدرأحمد ) 16
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   :مدرسة الطب. 1.1.1
  

             آانت توجد في مدينة الجزائر في فترة االحتالل الفرنسي حوالي ثالثة أطباء مدنيون

 La" و آان ينبغي في تلك الفترة االهتمام و العناية ببعض األمراض الموجودة آنذاك الحمى 

fièvre " و مرض البطن"La dysenterie "جاء الطب العسكري ليقدم الصفحة و بذلك 

  .المجيدة في هذا المجال

و تأخذ الصحة العمومية المرتبة األولى من االهتمامات االجتماعية حيث آان البد من ارتفاع 

  .مستوى الطب و بذلك اهتمت الصحة العمومية بتجنيد بعض األطباء

 . الجزائر طلبت شرآة الطب في الجزائر بانشاء تعليم طبي في1849في سنة 

إلنشاء المدرسة التحضيرية )  أوت4مرسوم  (1857و هكذا تم وضع اللبنة األولى سنة 

و أربعة ) Titulaire(للطب و الصيدلة، فمنح هذا المرسوم لهذه المدرسة ثمانية مدرسون 

دراسة ترآيب األجسام (و زيادة عن ذلك رئيس األعمال التشريحية ) مؤقتون(مدرسون 

 و أخيرا  )les dissections( الذي يحضر   (Prosecteur)حضر التشريحو واحد م) الحية

  . )17(محضرا 

 مسجل في شهر جـــوان و آان 21 بدأت هذه المدرسة نشاطها بــ 1859و ابتداءا من عام 

 وضعت هذه المدرسة 1879رئيسا ألآاديمية الجزائر، و في سنة  Delacroix "دوالآروا"

 تحولت 1905إنشاء جامعة الجزائر سنة و مع   Montpellierتحت إشراف آلية الطب بــ 

  .المدرسة إلى آلية الطب و الصيدلة بالجزائر

فقد تم ايجاد مكتبة صغيرة تابعة للمدرسة و آانت أولى أرصدة المكتبة مستمدة من مدرسة 

 .الطب آنذاك

  

  

 
  

                                                                    (17)INESSM, hier, aujourd’hui et demain in : viaduc, N° 00, 1995, p.4 
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  : تطور جامعة الجزائر -2.1

  
 آان يشرف 1909 و انشاء جامعة الجزائر في سنة 1879بعد انشاء المدارس العليا في سنة 

ة فقد آان على هيئة التدريس في هذه الجامعة حتى االستقالل أوروبيين، أما بالنسبة للطلب

  . الجزائريون  يشكلون النسبة القليلة مقابل العدد الكبير من الطلبة األوروبيين

و أخذ هذا الفارق يتزايد خالل فترة حرب التحرير الوطني  إثر التعبئة و التجنيد الجماعي 

للطلبة الجزائريين في صفوف جيش التحرير الوطني و جبهة التحرير الوطني، السيما بعد 

  .)18( 1956 ماي 19اضراب 

 مسجل 47 طالب و من بينهم 1282 آان عدد الطلبة المسجلين بالجامعة  1920و في سنة 

 عشية االستقالل 1962جزائريون ، و وصل عدد الطلبة األوروبيين بجامعة الجزائر سنة 

  . طالب200أما عدد الجزائريين ال يتعدى .  طالب4500إلى 

آانت الكلية المشترآة للطب و الصيدلة تضم خمسة و  1959و قبل هذه السنة أي في سنة 

ثالثين آرسيا جامعيا، و ستة و عشرين في آلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و آلية العلوم 

ثمانية عشر آرسيا جامعيا، و إلى جانب هذه الكليات أنشئت العديد من المعهد بجامعة 

  .الجزائر

و تتطور إلى يومنا هذا و خاصة بعد عملية فمنذ االستقالل أخذت جامعة الجزائر تنمو 

  .1971ديمقراطية التعليم العالي و إصالحه سنة 

  

  

  

  

  

   
  1989 - 1988 السنة –جامعة الجزائر / دليل الجامعة الجزائرية للمدرسين و الطالب ) 18(
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 فابتداءا من هذه السنة، جاء إصالح التعليم العالي و الذي ألح على ضرورة السعي من أجل

تحقيق نظام تكويني  يضمن المردودية القصوى التي تتناسب و متطلبات مناصب العمل أخذه 

 . )19(بالحسبان المؤهالت الضرورية 

بعد ذلك تم تحويل آلية العلوم التابعة لجامعة الجزائر إلى جامعة العلوم و التكنولوجية بعد 

يادين العلوم الطبيعية و علوم  و التي أنشئت بغية التكوين العالي في م1974تأسيسها سنة 

  .األرض، و العلوم الدقيقة و التكنولوجيا

 تتخصص في مجال العلوم اإلنسانية و 1978و بدأت جامعة الجزائر ابتداءا من سنة 

  .االجتماعية

 تم تعريب العلوم اإلنسانية واالجتماعية في التعليم العالي حيث بلغت النسبة 1980و في سنة 

إذا استثنينا من التحليل طلبة اللغات  % 98ثم ارتفعت هذه النسبة لتبلغ  % 86.6المئوية بــ 

  .)20(الحية األجنبية 

 مع استثناء المعهد 1998 و 1984و تم فصل العلوم الطبية عن جامعة الجزائر ما بين عامي 

 و الذي يشمل الطب، جراحة األسنان و الصيدلة،  INESSMالوطني العالي للعلوم الطبية  

 غير أن نظاما جديدا شرع فيه )21(لك الحال بالنسبة لتأسيس معهد الشريعة و أصول الدين آذ

 ربيع 24 الصادر في 253 – 98 على غرار القرار التنفيذي رقم 1998ابتداءا من سنة 

 544 – 83و الذي يغير أو يكمل القرار رقم ) 1998 أوت 17الموفق لــ  (1419الثاني 

  . و الخاص بالقانون األساسي للجامعة1989 سبتمبر 24الصادر في 

  .و قد شرع من تطبيق نظام الكليات و إلحاق آلية الطب و آلية أصول الدين بجامعة الجزائر

بعد إنشاء ) المختص في إعطاء دروس ليلية(آما تم إلغاء معهد الترقية االجتماعية و العمل 

  .1990جامعة التكوين المتواصل عام 

  

  
  1987 - 1986، 1، العدد "حوليات جامعة الجزائر:" الجامعة الجزائرية و التنمية في –  حبة العقبي)19(

  131، ص 1987 – 1986، 1 حوليات جامعة الجزائر رقم )20(

 .2002مرآز الطباعة لجامعة الجزائر، :  الجزائر– 2002 – 2001 دليل الطالب للتسجيالت الجامعية )21(
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يير في تنظيم جامعة الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم و بعد تجربة قصيرة تم إحداث تغ

 ثم بموجبه إنشاء آلية العلوم السياسية و إلعالم و آذلك 18/09/2001 المؤرخ في 01/264

إدماج آل من آليتي العلوم االجتماعية و اإلنسانية في آلية واحدة هي آلية العلوم اإلنسانية و 

  .)22(االجتماعية 

معة الجزائر تحتوي على سبعة آليات متواجدة في عدة مواقع جغرافية و بذلك أصبحت جا

  .بسبب آبر حجمها و آثافة طالبها

و هكذا بعد التغيرات العميقة التي عرفتها جامعة الجزائر من تطورات نوعية و هيكلة، فقد 

  .واصلت مهامها في التكوين و تخريج اإلطارات التي آانت الجزائر في حاجة إليها

  

 :لجامعة و مهمة البحث العلميا 3.1

إن دور البحث العلمي يبرز أساسا في قابلية الجامعة على خلق المعرفة و نقلها   

لألجيال، و مساهمتها الفعالة في حل المشاآل المختلفة التي تواجه محيطها و آذلك في قوة و 

  .)23(فعالية البرامج البيداغوجية للتكوين 

امعة آرائد للبحث العلمي أخذ بعدا جديدا إلى مناهجها و أن بعض الدراسات بينت أن دور الج

عالقة اإلشكالية بين البحث و بين القطاعات المنتجة في االقتصاد تم دمجها على التوازي مع 

  .تطور الثورة العلمية الصناعية

آما ظهر نموذج جديد من الجامعات خاصة في األعوام الثالثين األخيرة حيث أصبحت 

ثر استعدادا لخدمة المجتمع و أصبحت أيضا قادرة بشكل أآثر على إنجاز الجامعات أآ

األبحاث و تدريسها بطرق تطبق المعرفة في حل مشكالت المجتمع الصناعية و االقتصادية 

 و السياسيــة و االجتماعيــة و المشكــالت األخــرى، بمعنى أن الجامعــات أضافــت بجانــب 

 
  14، ص 2002مرآز الطباعة، :  الجزائر–جامعة الجزائر / دارية و البيداغوجية لجامعة الجزائر دليل اإلجراءات اإل) 22(

 الجزء الثاني 11، العدد "حوليات جامعة الجزائر: " البحث العلمي في الجزائر بين غياب السياسة و ثقل مهمة التنمية في–عيسى بن صديق ) 23(

 .87 ص – 1998
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 أي التعليم و البحث وظيفة ثالثة هي خدمة المجتمع التي ترآز الوظيفتين األساسيتين لها

االنتباه على الجامعات آوسيلة للتعليم مدى الحياة باإلضافة إلى دورها آمراآز خدمات علمية 

  .في شكل عملية نقل التكنولوجيا لقطاع األعمال من أجل مالحقة تميز االقتصاد الوطني

 ينظر إليها على أساس أنها بالغة األهمية في تطوير و في العديد من الدول فإن الجامعات

  .االستراتجيات اإلقليمية

و قد تلعب وظيفة البحث و التطوير الخاصة بالجامعات في مجموعة دول التعاون 

  .االقتصادي و التنمية، دورا وسطا في النظم العلمية في هذه المجموعة من الدول

الواليات المتحدة، اليابان، ألمانيا، (وى علمية فمجهود المؤسسات الجامعية في أآبر خمس ق

 بينما في بقية  %15في مجال البحث  و التطوير تصل النسبة ) فرنسا و المملكة المتحدة

  . من جهود الجامعات بها %30 إلى  %25المجموعات تصل من 

لرئيسية  أو أآثر من األبحاث ا %60آما تقوم هذه الجامعات للقوى العلمية الرئيسية بإنجاز 

 . )24(و أن عدد البحوث األساسية يصل إلى نصف عدد أبحاث الجامعة 

و مع تغير مصادر تمويل البحث العلمي في الجامعات فقد ضاعفت الجامعات األلمانية دخلها 

 من خالل األبحاث التعاقدية، أي ما يقدر اآلن 1992 – 1980بمقدار ثالث مرات بين أعوام 

  .بربع دخل الجامعات

يما يتعلق بدور المجتمع في تمويل البحث العلمي لقد يتمثل ذلك حاليا في ثالثة أشكال هي و ف

  .التمويل األساسي و تمويل المبنى على المنح و التمويل التعاقدي

 الذي اهتم بالنشر العلمي و أسس "عبد الجليل التميمي"و في البلدان العربية حسب الدآتور 

  :أن ) 1987-1983( أعداد 5و أصدر منها " المعلوماتالمجلة المغاربية للتوثيق و "

 الشعارات و الخطب الرسمية الرنانة في العديد من البلدان العربية التي  غلبة سياسة«

تتناقض مع السياسة المنتهجة و التي تتمثل في تهميش الباحثين و عدم اعتبار طموحاتهم و 

  » آفاءاتهم المعرفية بحد آاف

 
 97. ، ص2000، "مجلة عالم المعلومات و المكتبات و النشر " : صورة البحث العلمي في القرن الواحد و العشرين في–الهادي عبد ، زين  (24)
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ظومة ن أن البلدان العربية لم تول اهتماما و وزنا لدور البحث العلمي في مـاآما اعتبر أيض

 تها الدور المحوري في مخططاـنمية الشـاملة بل سعت البعض منها إلى تهميشه وعد إيالئهتال

ضحالة الميزانيات المخصصة لمراآز البحوث غير الخليجية في : لك ذل على دو مما ي

  .)25( الوطن العـربي

 آان البحث العلمي من االهتمامات الثابتة للسلطات السياسية 1962أما في الجزائر منذ سـنة 

انيـات المقبولـة، ألن االهتمام بالبـحث الجزائـريـة فهي لم تستـطيع أن تكون في مستوى اإلمك

العلمي آان محدودا إذ انعـدمت سياسـة واضحـة في هذا المـجال واقتـصر على المبادرات 

الفرديـة و آان البـاحث يعيش حـالة عـزلـة و لم تـكن البـحوث التي أجريـت مالئـمة لواقـع 

 و هذا رغـم ارتـفاع الباحثين ذو مستوى البـالد و بالحاجيات المتأآدة القتـصادهـا و مجتمعهـا

  .عالي في بدايـة التسـعيـنات

هذا ما نالحـظه في البـحث الجامعي بصفـة عامـة، و لم تسلم من هذا التقلب  و

)Fluctuations(البـحث الطبي و الصحي الذي يمثل جزءا منـه .  

ـم من المـجهودات التي فالبحث العـلمي في الجزائر ال يزال في مرحلتـه التأسيسيـة بالرغ

يسـعى هذا الوطن من أجل تلبيـة الظروف المالئـمة لتطويره من خالل الوسائل الماديـة و 

المـعنويـة التي تقيـمها الدولـة في إطـار مؤسسـاتي، منـها وجود وزارة التعليـم العـالي و 

  ."آذلك آتابـة دولـة مختصـة بالبـحث العلـمي"البـحث العـلمي و 

شيء المالحـظ خالل هذه السـنوات األخيـرة أن الجامعـة الجزائريـة أعطيت أهميـة و ال

آبيـرة للبحث العلمي و ذلك عـن طريق التشـجيع الذي يخص بـه طلبـة ما بـعد التدرج من 

حيث التأطير و آذلك تزويد األساتذة الجامعيين بـمنح طويلـة أو قصيـرة المدى في إطار 

يـة تطوير معلوماتهم المعرفيـة و متابـعة تلك البحوث بأآثر جدية، و التبادل العلمي بـغ

الحقيقـة أن األمـر يتطلب العـنايـة و االهتمام أآثر بالبـحث آوسيلـة أساسيـة في التـنميـة و 

 .  عـدم االستهانة بـه

  
لعلمي في علوم المعلومات و المكتبات و األرشيف في تونس  و مساهمـة األستاذ الدآتور عبد الجليل التميمي في تنميـة التعليـم و البـحث ا) 25(

  21 .، ص2000،سـنة 10 رقم ،"  المجلـة المغاربية للتوثيق":البالد العربية في 
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المكتبـة ب البـحث العـلمي مرتبـط بـصفـة تنظيـمية  أنو انـطالقـا مـن هـذه العـوامل نشيـر إلى

  .عيـم البـحث العـلميالجامعيـة، فمساهمتها ضروريـة في تـد

و من المـعروف أن البـحث العلمي يتـطلب مصالح تـضم المعلومـات و لهذا ترجـع 

المسؤوليـة األولى إلى المكتـبات الجامـعيـة التي ال تؤدي رسـالتـها إال إذا وفـرت للباحثين 

ـات و الرسـائل مصادر المعلومـات الالزمـة من آل أنـواعهـا المختلفـة منـها الكتب  و الدوري

  ...  األآاديميـة و األوعيـة اإللكترونيـة إلخ 

و يـمكن القـول إذا آان البـحث العـلمي هو وسيـلة التقدم و الرقي فإن المكتبـة بـصفـة عامـة 

و الجامعـة بصفة خاصـة تـعد بـمثابـة السـند األسـاسي في إنـجاز أنـفع البـحوث العـلميـة و 

  . أجودهـا

 بـحث علمي منـجز إال و آـان أهـم معـون اعتـرض سبيله، هـو افتـقار المكتبـة فـما من"

  )26(. "الجامعيـة إلى مصادر و األوعيـة المرجعيـة التي تمده بالمعلومـات العلميـة الالزمـة

  
  : و تكنولوجيا المعلومات و االتصالجـامـعـةال -4.1

حاليـا موضوع اإلنترنيت، و تتوسـع مـن أهـم الموضوعـات التي تشغل الرأي العـام 

و قـد أدى تغلغـلها و اتـساع مداهـا إلى . شبـكة اإلنترنيت اآلن لتشمل غالبيـة بلدان العـالم

 و " الفضاء المعلوماتي"وصـفها بشبكـة الشبـكات و آذلك آـونت اإلنترنيت عالما جديدا هـو

ل الشبكة، و أصبح بـمقدور ماليين الذي يتكـون من مالييـن الحواسيب المرتبـطة مـعا خال

  .  األفـراد من التـواصل و التعاون فيـما بيـنهم بسهولة

غيـر أن هـذا النشاط ما زال ضعيـفا في قطـاع االتصاالت في الجزائر، و السبب في ذلك أن 

 بالمقـارنة مع الجارين 5.52% في اإلنترنيت نـاقص و تبلـغ Pénétrationنسبـة التدخل 

  و عدد مستخدمي اإلنترنيت في 10% المغرب األقصـى حيث تتجاوز نسبتـهم تونس و

 ARPT )Autorité de régulation de la poste et desالجزائر حسب 

télécommunications( 1.4 بالمقابل 2005 مليون مشترآين حتى آخر سـنة 1.9 يـقدر بـ 

   .2004مليون في سنة 

- 109،ص1998، العدد التاسع، " مجلة جامعـة قسنطينة للعلوم اإلنسانية":عية،و البحث العلمي في الجزائر في المكتبة الجام-.بطوش، آمـال) 26(

123 .  
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و هـذا العـدد يتـضمن المستـعمليـن من خالل االرتباط بشبكة اإلنترنيت انـطالقا من منزلهم 

جامعـات و  و ال"Cyber espace" اعات اإلنترنيت في أحياء المـدن و المؤسسات و ق

اإلدارات، و يرجـع السبب األول حسب المختصيـن في مجال اإلعالم اآللي إلى السـعر الذي 

 دينارا في الساعـة في ارتباط بشبكـة اإلنترنيت و 70 و 50لم يتغير حيث يقـدر ما بين 

  .السبب اآلخر يعـود إلى الثمن الباهظ ألجهزة اإلعالم اآللي

ه الخدمـة الحديثـة و الهامة ينبغي االنخفاض ذة ممكنـة من هو حتى يمكن تحقيق أقصى إفاد

  .ه الوسائل في أقرب وقت من أجل إرضاء احتياجـات مجتمع المستفيديـن منـهاذفي أسـعار ه

و نـظرا الرتباط اإلنترنيت بصناعـة المعلومات بصفـة خاصـة فقد ظهر تأثيرها واضحـا 

 مثل المكتبـات و مراآز المعلومات و الخدمات ها المجال و المجاالت المرتبطـة بـذعلى ه

  .التي تقدمـها

و مـن أبرز خدمـات اإلنترنيت المـقدمـة للمستفيديـن في المكتبات و مراآز المعلومات هي 

الذي يمثل إحدى المميزات الرئيسية ألنـه يمتاز بالسرعـة  (E.mail) البريد اإللكتروني

  .تكاليف و تسهيل المراسالت الدوليةالكبيرة في توصيل الرسائل و قلـة ال

ا فديمومـة المكتبات و مراآز المعلومات في المستقبل سيعتمد إلى حد آبير على مـدى ذو لـه

  .استيعابـها للتغير و التكنولوجيـا الحديثة

و على مستـوى جامعـة الجزائر تم فتح قاعـة اإلنترنيت و البحث في المكتبة الجامعيـة و هي 

ة الماجستير و الدآتوراه و األساتذة و الباحثين تحت إشراف نائب رئيس خاصـة بطلبـ

، و تتضمن سياسـة استخدام 1995 سـنة ذا منـذا بعد التدرج و البحث و همالجامـعة المكلف ب

اإلنترنيت على بعض اإلجراءات الخاصـة بالخدمـة مثل مواعيد الخدمـة و مدة االستخدام 

ه السـنوات األخيرة وضـع مجموعـة من األجهـزة اآلليـة في ذآما تـم في ه. المسموح بها

  .المكتبة الجامعيـة ليستفيد منـها الطلبـة آلخر السـنة الدراسيـة في قاعـة المطالعـة للطب

  . ا الـنشاط إلى المكتبات األخرى لجامـعة الجزائر في عـقد األلفينيـاتذثـم واصل هـ
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  :   المـكتبـة االفتراضية .1.4.1
  

 أي ما يسمى اآلن "المكتبة االفتراضية"لقـد بدأ التـفكير فعليـا في الجامعة في مشروع 

المكتبة اإللكترونية أو الرقمية بهدف تطوير التقنية، و هو التحول من المكتبة التقليدية إلى 

 في اشتراك الدوريات 2004المكتبة اإللكترونيـة حيث بدأت المكتبة الجامعية منـد سنة 

 الميكرومية اإللكترونية و لو أن الخطوات األولى قد بدأت في المصغرات الفيلمية منـها العل

 عنـدما قامت المكتبة في عقد التسعينات بتحويل الرسائل الجامعيـة الميكروفيشفيلم و 

الورقيـة المسجلة و المفهرسـة على أشرطة فيلمية، و يتم قراءة هده المصادر بعد دلك حسب 

  .سخ فيلميـة عـن طريق جهاز أو على ورق عند طلبهاالطلب على ن

  

و إدا نظرنـا إلى دور النشـر اإللكتروني فهو مشابه لما حدث في تقنيـة التصوير المصغر 

 و دلك بالمساهـمة في وجود وسيلـة أخرى لتخزيـن المعلومات و البيانات )ةالميكروغرافي(

ه التقنيـة الجديدة المتمثلـة في التزاوج   و الحقيقـة أن هدCD ROMعلى األقراص المدمجة 

المتكامل بيـن تقنيـة المعلومات و تقنيـة االتصال سيقدم للمكتبـة الجامعـية إمكانـات أفضل 

ألنـها تضيف مزايا جديدة لم تكن موجودة من قبل، و في نفس الوقت تسمح بحل المشاآل 

فوفـها أن تسع رصيد السنوات القليلة المتمثلـة في نقص المكان في المخازن التي ال تستطيع ر

القادمة، و أيضا نقص مساحات القاعات المطالعة و بالتـالي نقص في عدد المقاعـد، مما أدى 

  .إلى عدم ارتياد مجتمع البحث و الدراسـة عن المكتبـة

ة مجموعاتـها االفتراضية عبر اإلنترنيت إلى األشخاص الدين رو سيكـون بإمكان المكتبة إعا

 يستطيعون الحضور شخصيا إلى المكتبة، آما هو الحـال للمجتمع الطبي الذي ليس لديـه ال

  .الوقت لمطالعة الدوريات الطبية في المكتبة الجامعيـة

 اإللكتروني يستلزم للمكتبة الجامعية  الى المجتمعا التحول من المجتمع الورقيذغيـر أن هـ

  :      وات عـديدة  تطالبها منـد سن آانتإمكانيات عديدة التي

توفيـر أجهـزة الحاسوب المفقودة سواء في اإلدارة أو في قاعات المطالعة على نطاق    

  .واسع و مستمر
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و وجود جمـهور بحجم آبيـر يستفيد من المطبوعـات اإللكترونيـة باالستخدام على الخط 

  .  On lineالمباشر 

ل متطور من المكتبات الحالية، فهي فالمكتبـة اإللكترونيـة هي رؤيـة مستقبليـة لشك

مجموعات منظمـة من المعلومات الرقميـة، تجمع بيـن الترآيب و التجميـع الذي آانت 

  .    المكتبات تقوم بـه دائـما مع التمثيل الرقمي الذي جعله الحاسوب ممكنا

  

   : عـالقـة الجـامعـة بالمـكتبـة-5.1
ا اعتمدت على ذرآز للتعليـم و البحث إال إال يمكـن للجامـعة أن تؤدي رسالتـها آم

فالنظام الجامعي يقوم على مثلث زاويتـان قاعدتـه الطالب  و "مكتبة جامعية حديثة و متعددة 

        .)27(" تاذ و زاويـة القمة فيـه المكتبةاألس

امة أي أن رسالة المكتبة الجامعية و وسائل العمل بها مرتبطان ارتباطا وثيقا باألهداف الع

  .للجامعة

لك أن أهـداف المكتبة الجامعيـة هو تقديم الخدمات المكتبية و اإلعالمية المختلفة للطلبـة ذو ب

  .و األساتذة و الباحث

فالمكتبـة الجامعيـة جزء حيوي و هام من الحيـاة الجامعيـة و تحت إدارتـها المباشرة، آما 

 و آلياتها على تنفيذ برامجـها التعليميـة و هي من أهم الوسائل التي تساعـد الجامعـة بأقسامها

  .خدمـة أغراض الدراسـة و البحث فيـها

و يمكن القول أن الدور العلمي للمكتبـة األآاديمية ال يتوقف على االستجابة لحاجيات الطلبـة 

في دراساتهم بل يتعداه لخدمـة األساتذة و الباحثين بالجامعة الدين يساهـمون في دفـع البحث 

علمي و إثراء المعـرفـة بفضل النظريات و االآتشافات الجديدة و ال يمكن للباحثين القيام ال

  زود المستمرـالل التـن خـائق مـدث الوثــبـة الجامعيـة أحـمكتــا وفـرت لهـم الذم إال إــبعملهـ

  .ـشورةبالدوريـات و الكتب و المراجع و الرسائل و غيرها من الوثائق المنشورة و الغير المن

  
)   "27    ( Revue maghrébine de documentation",n° 4, 1986, p112. 
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و نستنج أن المكتبـة الجامعية لها ثالث وظائف رئيسية مستمدة من وظائف الجامعة و هي 

ه ذا يجب على مكتبة الجامعة أن تسعى إلى خدمة هذالتعليم و البحث و خدمة المجتمع و له

 و من بين .لية من خالل تقديم ما يلزمها من مصادر و خدمات مكتبيـةالبرامج الثالث بفعا

هذه المصادر نجد الدوريات العلمية التي تقدم أحدث المعلومات خاصة في مجال الطب أي 

المجال الذي نهتم به في هذه الدراسة، ولهذا نعطي بعض المعلومات حول هذه األوعية حتى 

  .نبين أهميتها

 

  : علميـة و أهميتـها  الدوريـات ال -6.1

للدوريـات أهميـة آبيرة في مختلف أنـواع المكتبات و هي إحدى المصادر الهامة 

 نهايـة الحرب العالمية األولى و مع التطور لومات الحديثة و قد أصبـح لها منذللمع

ر يقدم أحدث المعلومات التكنولوجي السريع في القرن الواحد و العشرون قيمة آبيرة آمصد

ه الناحيـة تتميز عن الكتب في سرعـة إصداره و تكمن أهميـة الدوريات في أنها ي من هذو ه

  .وسيلـة لنشر المعلومات و اإلآتشافات العلمية

  )28(:   في ثـالث أبـعاد Robert Bourreو تتخلص أهـمية الدوريـات العلمية حسب 

ر نظام و مفاهيم خاصة بها األمر بتطو حيث يتعلق Dimension Scientifiqueالبـعد العلمي 

" Dimension Institutionnelle"ثم البعد التنظيمـــي . إلى جانب المناقشــات بين الباحثين

  .أي أن عن طريق الدوريات العلمية يمكننا متابعة تأسيس و آذا تطور منظمات البحث

ريات مرآة تبين يذآر أن الدو"  Dimension Humaine"أما البعد الثالث و هو البعد اإلنساني 

سير منظمات البحث و آذا عمل الباحثين في ميدان العلوم من خالل هذه الدوريات يحاول 

و هذا ما يشكل وجود ". Notoriété"الباحثين الشباب و الباحثين المحترفين تثبيت شهرتهم 

    .الدوريات في معظم المكتبات

 
(28) Bourre, Robert. – Sociologie des revues des sciences sociales et humaines Y.F. in : RIST, Vol.7, N°1, 

1997.- p. 11-28  
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  : الدوريات في المكتبات– 1.6.1
و قد احتلت الدوريات مكانة بالغة األهمية في المكتبات منذ سنوات عديدة، مما دفع   

 .عينهابالمكتبات الجامعية إلى أن تولي عناية خاصة بالدوريات حيث أفردت لها مصلحة ب

لبلجيكا تحتوي على " Bibliothèque Royale" المكتبة الملكية نرى على سبيل المثال

و في المجموع ) Réserve( في المخازن 1500 دورية متنوعة في القاعة العامة و 4000

آما نجد في المكتبة الوطنية الفرنسية قاعة .  مع السالسل الغير مستمرة10.000حوالي 

 4168على "  John Grérar Libary"  و في انجلترا تحصل مكتبة خاصة للدوريات فقط،

 Science" سلسلة من الدوريات العلمية و التقنية إلى 11000دورية  جارية، و تسلم 

Muséum " 29(في لندن(.  

و تهتم هذه المكتبات بتخصيص جزء آبير من ميزانياتها القتناء الدوريات و دلت 

ميزانيات المكتبات المتخصصة و الجامعية في بريطانيا و اإلحصاءات المشتقاة من دراسة 

 )30(. الدوريات  من ميزانياتها على% 40-30أمريكا على أنها تنفق ما بين 

الجامعية الجزائرية فهي تعطي عناية خاصة لقسم الدوريات و تدفع مبالغ عالية أما المكتبات 

  .ى حد بعيد مكتبات أوروبامن ميزانياتها لالشتراك في الدوريات و لكنها تشبه إل

  
  : لمحة تاريخية– 2.6.1
إن معظم الباحثين اتفقوا على أن تاريخ الدوريات أحدث من تاريخ الكتب و أن ظهور   

الدوريات مرتبط بالطباعة و إن آان بعض الباحثين يرجع أصل الدوريات إلى تاريخ يسبق 

 الذي يؤآد أن تاريخ  Donald Davinsonعصر الطباعة بزمن بعيد و من هؤالء الباحثين 

الجرائد أمر هام حتى نفهم الدوريات آما يذآر أنه البد من التعرض لتاريخ الصحف، و رجع 

 )31(... بأصول الصحافة و الدوريات إلى ما آان في روما و الصين و مصر القديمة الخ
  

  Otlet, Paul. – Traité de documentation : Le livre sur le livre. – C.L.P.C.F, 1989. – p. 146)29  

.ص-.2001المكتبة األآاديمية، :  القاهرة-. الدوريات المطبوعات الرسمية–. الهوش، ابو بكر محمود) 30(  

)31(  Davinson, Donald.- The périodicals collection, Andre Deutsch/Grafton book, 1978 in :  الهوش  نفس المرجع 
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ى التاريخ الحقيقي للصحف و الدوريات يجب األخذ بعين االعتبار قول أردنا الرجوع إلو إذا 

بعض الباحثين و الذين ذآروا بأنه آان هناك في مصر القديمة نوع من صحيفة األخبار 

  .الرسمية المنتظمة قبل ثالثة آالف عام

أن أول دورية هي الحوليات التي وجدت منقوشة على مقابر ملوك األسرة الخامسة و 

 )32(. م . ق2526 إلى 2750ية التي حكمت من المصر

م تحت عنوان . ق911يذآر بأن أول دورية أو صحيفة تم نشرها آانت عام و في الصين 

و أنـها ال تـزال باقية إلى اآلن تنشر األوامر الرسمية و أخبار دوائر " جريدة باآين"

 ).33(. الحكومة

" صحف و مجالت"منذ زمن بعيد   بأنه توجد في الصينEmile Bovinآما ذآر أيضا 

و بدأت مخطوطة في " تي باو"ووفقا لمصادر أخرى فإن أول جريدة في الصين هي جريدة 

 م  و استمرت هذه 220م إلى . ق206التي امتد حكمها من سنة " هان"عصر األسرة 

 الجريدة في الصدور في فترة الطباعة على األلواح الخشبية ثم إلى الحروف المتحرآة و لم

و بذلك تكون أطول دورية ) شبخ باو( م  وصلت محلها أخرى باسم 1736تتوقف إال سنة 

   )34(. في التاريخ حيث عمرت ما يقرب من تسعة عشر قرنا من الزمن

و في رومـــا أصـدر يوليوس قيصر في أواسط القرن األول قـبل الميالد نشرة يومية   

اسط القرن الرابع الميالدي ثم توقفت التي ضلت تصدر حتى أو" Acta Diurna"سماها  

عن الصدور عندما جعل قسطنطين القسطنطينية عاصمة لإلمبراطورية الرومانية سنة   

  )35(.  م330

 200حين بلغت بابل أوج عظمتها عام (آــذلــك فــي الحضارة البابـلـيـــة في عهد حمورابي 

و اعتبرها " حمورابي للقوانينوهي مجموعة "تنسب صحيفة مدونة عرفت في العالم ) م.ق

  )36(.علماء تاريخ القانون أول صحيفة أي قانون مدون في تاريخ علم القانون

 
 .20.   ص-] .ت.د[العربي للنشر و التوزيع :  القاهرة-. الدوريات في المكتبات و مراآز المعلومات-.شعبان عبد العزيز خليفة) 32(

   )33(  Ibid cité par   الهوش 

 .10.  ص-.مكتبة األنجلو مصرية:  القاهرة-. تطور الصحافة اإلنجليزية، في القرنين السابع عشر و الثامن عشر-. إبراهيم إمام)34(

  .33. مصدر سبق ذآره ص-. الهوش، أبو بكر محمود)35(

  .نفس المرجع) 36(
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  فإليهم يرجع الفضل ألنهم أول من أبدع الصحافة المصورة بتقديم حوادثولآلشوريين

انتصارهم مع صور األسرى من ملوك و رعايا ، بينها بعض مشاهد تصور التمثيل بهم و 

يعرضونها في قصورهم و أبهائهم العامة و شوارعهم الكبرى ويلقي المرء نماذج من هذه 

 ) 37(. األرقام المصورة في متحفي بغداد و لندن

ن ترسل سلسلة طويلة من أما في أوربا ابتداءا من القرن الثالث عشر آان من الشائع أ

الخطابات الخطية إلى آبرى البيوت التجارية في الدول المختلفة مثل أنتوبرت، آولون، 

  .فينيسيا أو في المدن التي تعقد فيها األسواق و المعارض مثل فرانكفورت

و يذآر بعض الباحثين بأن أعظم وظائف هذه الرسائل المنسوخة إذاعة أنباء الحروب 

بين اإلنجليز والفرنسيين و )  م1337سنة " (المائة سنة"مختلفة و خاصة حرب األوروبية ال

 )38(. وظيفة هذه الرسائل آانت أن تعلن للجمهور أنباء االنتصارات الحربية المختلفة

  
 من تاريخ الدوريات سواء في مصر أو في روما أو لدى اآلشوريين أو رغم آل ما أشرنا إليه

 في العصور الوسطى، فإن أغلب الباحثين يرون بأن الدوريات قد الصينيين و في أوربا أيضا

  .نمت و ظهرت بشكل عام في منتصف القرن السابع عشر

  

 :  تطور الدوريات– 3.6.1
إن النشاط الملحوظ في مجال نشر الجرائد و نشر الدوريات في أواخر القرن السابع   

ور الطباعة ظهرت المجلة عشر يمثل مرحلة متميزة في مسلسل متصل الحلقات، و بظه

 1665 يناير سنة 5في " Journal des savants"العلمية و هكذا صدرت في فرنسا مجلة  

  .التي تعتبر من طرف الباحثين من أول الدوريات بالمعنى االصطالحي الحديث في فرنسا

  .شرآة الستمرارية هذه الدورية" L’abbé Bignon" أسس رئيس 1702و منذ سنة 

 
 .33 مصدر سبق ذآره ص -.هوش، أبو بكر محمودال) 37(

 . 10 ص -.1956مكتبة األنجلو المصرية، :  القاهرة-. تطور الصحافة اإلنجليزية في القرنين السابع عشر و الثامن عشر-. إبراهيم إمام)38(
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 "Philosophical transactions"و " Acta Philosophica"في بريطانيا مجلة آما ظهرت 

   )Royal Society .()39(ن الجمعية الملكية  م1665في 

  .1682في سنة  "Acta Eruditororum"و في ألمانيا تم ظهور مجلتهم 

 تحت عنوان 1690أما في أمريكا فإن أول صحف صدرت و ظهرت في بوسطن عام 

"Public occurrences ." و آانت أقدم المجالت العلمية األمريكية الباقية حتى اآلن هي

"North American reviews"   40(. م1815التي بدأت ظهورها عام(  

و هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر زادت المطبوعات الدورية بصورة آبيرة و ذلك 

  .بسبب تطور تحسين آالت الطباعة

 1875و في " The classical review "1887لذلك نالحظ ظهور مجالت أخرى في 

"َAsiatic review" قد سبقت هذا النوع من الدوريات حيث ظهرت دورية ، و آانت فرنسا

"Journal du palais " و االآتشافات الجديدة في ميدان الطب 1672في مجال القانون سنة 

 ) 41(. 1679في سنة 

  
  : تعريف الدوريات– 4.6.1

  
 استعمال  ليس من السهل وجود تعريف شامل و متفق عليه لمفهوم الدوريات و حدود  

و عالقته بغيره من المصطلحات القريبة، في المجال آالمسلسل و المجلة " يدور"المصطلح 

  ...و الصحيفة و النشرة إلخ 

و هناك خالفا بين البريطانيين و األمريكيين في استخدام مصطلح الكلمة فالبريطانيون 

  .يفضلون استعمال مصطلح دوريات، و يفضل األمريكيون مصطلح مسلسالت

  : تفاق عام و نهائي حول هذه التعريفات بين الباحثين فقد عرفتو على الرغم من عدم ا

  

 
(39) Otlet, Paul.- op.cité 

  .33.مصدر سبق ذآره ص .الهوش، أبو بكر) 40(

 

 
)41(  Otlet, Paul .- op.cité 
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 أنها مسلسل في أجزاء ليست : على1943في سنة ) ALA( جمعية المكتبات األمريكية – أ

ة تحتوي على مقاالت لكتاب متعددين و لها عنوان مميز بوجه عام و مونوجرافيات، و عاد

يقصد بها من أعدادها المتتابعة و أجزائها أن تظهر في فترات محددة أو منتظمة و لفترة غير 

محدودة  آقاعدة، و الجرائد التي تكون وظيفتها الرئيسية نشر األخبار و المذآرات و أعمال 

إلخ التي تصدر عن جمعيات ال تعتبر دورية وفق لقواعد ... المؤتمرات و الجورناالت

 ) 42. (الفهرسة

  
 بأنها تلك المطبوعات التي "UNESCO" عرفت منظمة اليونسكو 1964 و في سنة –ب 

تصدر على فترات محددة أو غير محددة و لها عنوان واحد في جميع أعدادها و يشترك في 

  ".در إلى ما  ال نهايةتحريرها العديد من الكتاب و يقصد بأنها تص

  :و قد قسمت المنظمة المطبوعات إلى نوعين

 و تنقسم إلى مجالت عامة تهم المثقف و المتعلم العام و مجالت متخصصة :التـــــ المج– 1

و هذه ال تهم إال المتخصصين في مجالهم ومجالت العمل تصدره شرآة أو مؤسسة تجارية 

  .لمؤسسة و للعاملين بهاأو صناعية أو مهنية و هي تهم بشؤون ا

 و لقــد  خــرج األمـريـكـيون عن هذا )43( و منها اليومية و غير اليوميــة : فـــــ الصح– 2

  التعريف األوروبي و العالمي و أقحموا في الدوريات مطبوعات تنأي بطبيعتها عن ذلك مثل

 التقارير المسلسلــة  آتب السالسل و محاضر الجلسات و الببليوغرافيات و الكتب السنوية و

إلخ مما أدى توسيع المفهوم على هذا النحو إلى حدوث خلط شديد بين الكتب و الدوريــات ...

 )44(. في بعض األحيان وحتى إلى تداخل في قواعد فهرسة الكتب و الدوريات

أن و انطالقا من التعريفات العديدة التي الحظناها أثناء قراءة الوثائق المختلفة نشير إلى 

 المطبوع الدوري له خصائص أساسية و هي أن يكون له عنوان متميز و أن يصدر بشكـــل "

آتاب أي يساهم عدد منتظم و له ترقيم متسلسل و أن يتسم باالستمرارية و أن يؤلف من عدة 

  .من المؤلفين، في إخراجه
  . الهوش، أبو بكر محمود(42)

  نفس المرجع(43)

 ].؟1980[دار المريخ، :  القاهرة-.شعبان عبد العزيز خليفة و محمد عوض العايدي/فية و مراآز المعلومات موسوعة الفهرسة الوص(44)
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  : أنــواع الـدوريــــات– 5.6.1
ظهرت عدة محاوالت لتقسيم الدوريات فهناك تقسيم حسب فترات الصدور و تقسيم   

 التي ات العامةالدوريحسب جهات الصدور و تقسيم آخر حسب موضوعات الصدور منها 

تقوم بنشر المقاالت و األخبار و الدراسات العامة ألنها موجهة إلى جمهور واسع من القراء 

 التي تهتم بنشر و الدوريات المتخصصة. و يهدف إلى نشر الوعي الثقافي و الترفيهي

البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في موضوع أو مجال معين و تصدر عن مؤسسات 

  .خصصةعلمية مت

  .أما التقسيم من حيث الوظيفة فكان من أشهر أنواع التقسيمات للدوريات

   :)45( الدوريات على الجانب الوظيفي على النحو التالي  "B.Houghton"فقسم 

تسمى بالدوريات التجارية و الهدف أن يكون  وعادة ماالدوريات التي يصدرها التجاريون 

 الفئة جميع الدوريات الخفيفة التي تقرأ ألغراض تحقيق الربح المادي و تدخل ضمن هذه

  .المتعة والتسلية آما تدخل الصحف ضمن هذه الفئة

 و التي تشكل أصغر الفئات و هي الدوريات التي تصدرها الشرآات لتلبية الدوريات المحلية

ية االحتياجات اإلعالمية للعاملين فيها أو ألغراض الترويج والدعاية أو لبث األخبار المحل

  . للشرآة

 و هي التي تدخل ضمن موضوع دراستنا، فإنها ال تهدف إلى و أخيرا الدوريات العلمية

تحقيق ربح مادي و إنما خدمة أهداف البحث و االتصال العلمي في مجالها و عادة ما توزع 

دوريات االتحادات و الجمعيات  العلمية على أعضائها، آما يمكن لغير األعضاء الحصول 

  .االشتراكعليها ب

 

 

 

 
(45) Houghton, Bernard.- Scientific périodicals, their historicals development, characteristics and control.- 
London : Clive Bingley, 1975.- p.11. cité  par : …الهوش ، أبو بكر محمود     
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نشر المعلومات و آمصدر للحصول أن األهمية النسبية للدوريات آمنفذ لو يمكننا أن ِنؤآد 

على المعلومات تفاوت من مجال آلخر حيث تبلغ ذروتها في العلوم و التكنولوجيا، ثم 

 .)46(تتضاءل قليال في العلوم االجتماعية 

نستنتج أن اإلفادة الفعالة من آنوز ما تشمل عليه الدوريات من معلومات تتطلب نوعا و لهذا 

رات المستخلصات ألن الدورية العلمية وسيلة لنقل المعلومة و من الخدمات آالكشافات و نش

تعتبر حاليا المورد األساسي للمعلومات في الميدان العلمي و التكنولوجي بالنسبة "أنها 

من مصدر المعلومات المستخدمة في البحث العلمي و  % 75للباحثين و هي تمثل نسبة 

  .)47(" التقني

ية فان هذه الدوريات العلمية التي تشكل مصدرا من و على مستوى الجامعات الجزائر

  . المصادر األولية و األساسية للمعلومات ال نجدها اّال في المكتبات الجامعية

  

و قبل تقديم رصيد الدوريات األجنبية على مستوى المكتبة الجامعية سنتطرق الى وصف هذه 

  . ااألخيرة مع عرض امكانياتها و مختلف المهام التي تقوم به

  

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 
  .75 ص -.1993دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، :  القاهرة -. الطبعة الثانية-. المكتبة و البحث-. حشمت قاسم(46)

(47) Le Coadic, Y.F.- La science de l’information.- Paris : P.U.F, 1994.- p.98.- (Que sais-je ?)  
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 : المكتبة الجامعية– 2
 

 إسهاما إيجابيا في تساهمالمكتبة الجامعية موقع القلب من الجامعة ذلك ألنها تحتل   

  . تحقيق أهداف الجامعة

و قد تعتبر أآثر أهمية على المصالح المشترآة في تنظيم و هيكلة الجامعة ألنها تحتوي على 

رصيد هام قديم و حديث و هي التي تتكفل بتنسيق نشاطات مكتبات األقسام و الكليات  

  .المتواجدة في جامعة الجزائر

و من ثم تمثل المكتبة الجامعية في جامعة الجزائر حجر الزاوية في منظومة البحث العلمي 
 و 1879في هذه الجامعة حيث عرفت هي أيضا مراحل عديدة و متنوعة منذ نشأتها سنة 

  .1888استقرارها نهائيا في بنايتها الحالية 
ا المكتبة الجامعية حينما تعرضت لعنف و جنون منظمة و هذا رغم الصعوبات التي عاشته

الذي أضرم فيها النيران ) OAS) "Organisation de l’armée Secrète"الجيش السري 
  و بعد ستة سنوات من )48( مجلد 200.000، و الذي أدى إلى إتالف 1962 جوان 7يوم 

قامت المكتبة الجامعية ) C.I.R.B.U.A(المجهودات المبذولة و بمساعدة اللجنة العالمية 
  .1968 أفريل 12بإعادة فتحها يوم 

  
  :ةــــات المطالعــ قاع -1.2

تعتبر عملية تخطيط مبنى المكتبة الجامعية و تجهيزاته عامال رئيسيا في تقديم خدمات   

ثالثة "مكتبية فعالة، و في هذا الصدد يشير البعض إلى أن الخدمة المكتبية الفعالة تقوم على 

اب رئيسية هي المبنى و المواد و الموظفون، و أي خلل في قطب منها ِيؤدي إلى فشل في أقط

  .)49(" القطبين اآلخرين في تحقيق مهمته

و من خالل ما توفر من بيانات عن مباني المكتبة الجامعية محل الدراسة الميدانية نجد أنها 

 :تتكون من قاعتين للمطالعة خاصتين للطلبة

  

  
(48) Guide de l’Université d’Alger/Université d’Alger.- Alger : OPU, 1988 – 1989.- p 1 

 -.1982، أبريل 2، ع2مجلة المكتبات و المعلومات العربية، س:  مباني المكتبات المدرسية و تجهيزاتها في-. شعبان عبد العزيز خليفة(49)

  28.ص
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 من 1995 خصص حيز منها في سنة األولى في الطابق األول خاصة بالعلوم الطبية و التي

أجل تزويد الجامعة بقاعة لإلنترنت في متناول طلبة الماجستير و طلبة الدآتوراه و األساتذة 

  . قارئا271المدرسين و الباحثين في جامعة الجزائر، و تتسع لـ 

 181و الثانية خاصة بطلبة اآلداب و العلوم اإلنسانية موجودة في الطابق الثاني و تتسع لـ 

قارئ، و إلى جانبها في مدخل إدارة المكتبة قاعة أخرى صغيرة خاصة لألساتذة و تتسع لــ 

  .  قارئ24

 مثل وحدات الرفوف التي تحتوي على آثيرة تجهيزات علىو تشتمل المكتبة الجامعية 

مصادر و لكنها قديمة مع العلم أن المكتبة تحصل حاليا على بعض المراجع على شكل 

مطبوع الذي آان موجودا على شكل  L’URICH’Sكتنزة و على سبيل المثال األقراص الم

ورقي، آما تتضمن أيضا الفهارس التي تحتوي على بطاقات فنية للكتب و الدوريات و 

  .األطروحات و آذلك المناضد و المقاعد باإلضافة إلى األجهزة المكتبية بكافة أنواعها

عرفت مساحة قاعات المكتبة الجامعية تقلصا مستمرا و المالحظ أن بعد إنشاء قاعة اإلنترنت 

في الطابق األول من جهة و تزايد مستمرا في عدد القراء من جهة أخرى، و لهذا نجد نقص 

  . مقعدا500 مقعدا و أصبح يتسع حاليا حوالي 700في عدد المقاعد الذي آان يتسع لـ 

 في هذا الصدد حيث تشير أحدث هذه فلم تحقق المكتبة النسبة التي حددتها المعايير الموحدة

  .المعايير بأنه البد من توافر مقعد واحد لكل خمسة طالب و هو الحد األدنى

و يتضح هذا من خالل الواقع الملموس الذي نعيشه في المكتبة و هو ما يتراءى للعيان في 

 بمكان مدخل المكتبة الجامعية من ازدحام الطالب و مكوثهم الوقت الطويل من أجل الظفر

داخل قاعة المطالعة و خاصة في فترة االمتحانات من أجل انجاز بحث و استعارة الوثائق أو 

  .مراجعة الدرس 

  .فهذه الوضعية قد تؤثر سلبا على وقت الطالب و ال تشجعه  للجوء إلى المكتبة

  
  : العاملون– 2.2

أفضل استثمار يعود إن العاملون هي القوى العاملة في المكتبات الجامعية التي تعتبر   

  .بالنفع على العمل في المكتبات الجامعية
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و قد تبين فيما يتعلق بعدد العاملين في هذه السنوات األخيرة أن المكتبة الجامعية تحضى 

  . موظفا81بواقع 

  .غير أنها ال تزال تعاني من نقص فادح في عدد المتخصصين منهم

ين و المساعدين أبحاث بالمكتبة ال يوجد  أن عدد الملحق2004 و تشير اإلحصائيات لسنة 

و بالمقارنة .  مهنيا أي ممن تلقوا تكوينا أآاديميا أو تابعوا دورات تدريبية16ضمنهم سوى 

مع مجموع عدد الطلبة الحالي فإن اإلطار المكتبي ال يفي بالحاجة  من حيث الكم و آذلك 

لجديدة عند المعالجة الفنية للوثائق الكيف حيث يجد الكثير منهم صعوبة في مواآبة التقنيات ا

و إتباع  أحدث الطرق في خدمة المستفيدين الذين يرغبون في إجراء بحوث ببليوغرافية 

  .دقيقة و عميقة

  

    : المستفيدون– 3.2
على المستفيدين من مكتبة جامعة الجزائر يعد أمرا مهما ال يمكن تجاوزه عرف تإن ال  

النوعية للدوريات، حيث تؤثر حاجاتهم إلى المعلومات في عند دراسة االتجاهات العددية و 

اقتناء مثل هذه الدوريات و تعاملهم  معها من أجل اإلفادة منها حتى تظل مكتبة جامعة 

الجزائر على عالقة اتصال دائم و إحاطة مستمرة بمجتمع المستفيدين خاصة إذا علمنا أن 

 لذلك يصبح هدف المكتبة االستعمال إلى الدوريات تأخذ أآبر مبلغ من ميزانية التوثيق و

  .أقصى حد ممكن

و تخدم مكتبة جامعة الجزائر أعضاء هيئة التدريس من أساتذة مساعدين و مدرسين، و 

 أستاذا لجميع آليات الجامعة و منها 464 بــ 2003/2004معيدين الذين بلغ عددهم في سنة 

و نحن ) الطب، جراحة األسنان و الصيدلة( أطباء 84آلية العلوم الطبية الذي بلغ عدده بــ 

نهتم بهذه الفئة األخيرة ألن موضوع دراستنا يخص الدوريات و هي نوع من الوثائق التي 

نادرا ما تستعمل من طرف الطالب الذي يعتمد بالخصوص على الكتب الجامعية العامة و 

فإنه يطلب أآثر ) ات األخيرةالسنو(األساسية في ميدان دراسته ثم عند انتقاله للمرحلة الثانية 

من ذلك حيث يزداد التعمق في التخصص و يبدأ الخطوات األولى في البحث العلمي و يكون 

  .اتصاله أآثر بالدوريات
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عدد األساتذة في العلوم الطبية و في آل التخصصات لسنة ) 01(و يوضح الجدول رقم 

2003 – 2004.  

 
ة الجامعية                 مكتبالفي  الطبية آلية العلومسجلين مفئات  ):01(جدول رقم 

2003/2004  
  
  
  

 % العـــــــــدد العدد اإلجمالي الـفـئــــة
  

  آليات جامعة الجزائر
 

  
469 

  

  آلية العلوم الطبية
  الطب

  جراحة األسنان
 الصيدلة

   
65  
04  
15 

 

  
17.9% 84 469 المجموع

  
  

 في المكتبة 2003/2004إلى أن عدد األساتذة المسجلين في سنة ) 01(يشير الجدول رقم 

 أستاذا لكلية العلوم الطبية 84 أستاذا لجميع آليات جامعة الجزائر و منهم 469الجامعية بلغ 

  ).الطب، جراحة األسنان و الصيدلة(

                           
 

 

 

  

 

 

  نسبة مسجلين آلية العلوم الطبية في المكتبة الجامعية : )01(بياني رقم           الرسم ال

 مسجلين 
 آلية العلوم الطبية
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  عــــــدد األساتذة المسجلين في العلوم الطبية التـي تمثـــل إال) 01(يوضح الرسم البياني رقم 

  .معيةامجموع الفئات المسجلة في المكتبة الج من % 17،9 

قارنة مع السنوات الماضية حينما بلغ عدد و ما يمكن القول أن هذه النسبة قليلة جدا بالم

 أستاذا من 580 على (*) أستاذا 235، بــ 1985األساتذة المسجلين في العلوم الطبية سنة 

  .  % 40،51مجموع األساتذة المسجلين لجميع التخصصات أي نسبة تمثل 

  

 :مكتبة جامعة الجزائرفي  اإلعالم اآللي – 4.2
سعت هذه األخيرة إلى برمجة اإلعالم  1986لي سنة بعد إنشاء مصلحة اإلعالم اآل  

  .اآللي في اإلعارة الخارجية وحتى في مصلحة االقتناء

واصلت المكتبة الجامعية في بذل مجهوداتها إلدخال اإلعالم اآللي على مستوى مصالحها 

لية بدأت اإلدارية و الفنية في بداية التسعينات الذي تم بإنجاز تألية فهارس المكتبة، و هي عم

وفق ) CERIST(المصمم من قبل مرآز البحث العلمي و التقني " SYNGEB"تحت نظام 

 .)Convention BU - CERIST(اتفاق أبرم بين المؤسستين 

و من التطورات التي عرفتها  المكتبة الجامعية في هذه السنوات األخيرة هي وضع قواعد 

 ربط هذه األخيرة بقاعات المطالعة بوضع بيانات المكتبة الجامعية على شبكة اإلنترنت مع

حواسيب في متناول المستفيدين للبحث الببليوغرافي حول المصادر التوثيقية للمكتبة، و هذا 

رغم الصعوبات التي تواجه المكتبة مع ارتفاع تكاليف العمليات الفنية و الخدمات المكتبية 

  .ة أو في قاعات المطالعةالتي تتمثل في نقص الحواسيب سواء في المصالح اإلداري

 

 
 
  
 

 
 

 *  Touati Nour eddine.- l’information et la formation des usagers de la bibliothèque universitaire d’Alger.- 
Alger : [s.n], 1986 
Mém. DSB : bibliothéconomie : Alger :  1986 
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  :    الجزائر ة رصيد مكتبة جامع– 5.2
 و استقرارها نهائيا في بنايتها الحالية سنة 1879لمكتبة الجامعية سنة بعد إنشاء ا  

 من آتب و دوريات 17900 مجلدا منها 40.000 ، آان رصيدها األصلي يتكون من 1889

 مجلدا )51( 500.000 إلى 1959 رسائل جامعية و بقي يتطور إلى أن وصل سنة 22410و 

  . دوريات1275و 

  

الذي  ) OAS( قد تعرضت لعنف و جنون منظمة الجيش السري و آانت المكتبة الجامعية

  . مجلدا200.000 مما أدى إلى إتالف 1962 جوان 7أضرم فيها النيران يوم 

 بعد  عملية التدمير إلى أن 1970و رغم هذا الرصيد المفقود  لقد تطور هذا األخير في سنة 

القادمة من المكتبات من  نسخة بفضل تعويض هذا الرصيد من الهبات 600.000وصل بــ 

  .يوضح هذا التطور) 02(مختلف أنحاء العالم و الجدول رقم 

  

  
 الـرصـيــــــــــد الـسـنــــــــــة

 ن 600.000 )قبل الحريق (1962
  ن347.742 )بعد الحريق (1962

  ن600.000 1970
  ن700.000 1980
  ن800.000 1990
  ن900.000 2000

 
  تطور رصيد المكتبة الجامعية بعد االستقالل : )02(جدول رقم 

   22. ص.... رصيد الحقوق. بودربالة، صالح الدين: المصدر

  

  
(51) Université d’Alger : Cinquantenaire 1909 – 1959.- A1ger : imprimerie officielle de la délégation du 

gouvernement en Algerie  (s.d) .- p.21. 
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  تطور رصيد المكتبة الجامعية بعد االستقالل):02(ي رقم الرسم البيان  
  

  
  

  : يمكن تقسيم هذا المنحنى الى ثالث مراحل
 347.742 الى 600.000 حيث تناقص رصيد المكتبة من 1962مرحلة أولى تضم سنة 

 حيث 1970و مرحلة ثانية و هي مرحلة ما بعد االستقالل الى ) OAS(نسخة بسبب الحريق 
أما المرحلة الثالثة تمتد من .  نسخة 600.000 المكتبة الجامعية ليعود الى يتزايد رصيد

 ، وقد يستمرالرصيد في التزايد لكن بنسبة أقل حيث نالحظ  زيادة 2000 الى 1970
  . سنوات10 نسخة لكل 100.000

  
  
  

   :و يتكون هذا الرصيد من أربعة أنواع من الوثائق منها

  

 .)Isolés(و الكتب و آتب المنفردة بفرعه آتب السالسل :  رصيد– 1

 .)Fonds Okba( رصيد الكتب القديمة – 2

  . رصيد الدوريات– 3

  . رصيد األطروحات– 4

  

و نحن نهتم بجزء من هذا الرصيد الموجود في مكتبة جامعة الجزائر أال و هو الدوريات 

  . األجنبية و بالخصوص دوريات العلوم الطبية
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  :االقتناءات– 1.5.2
مورد األساسي التي تنمو به مجموعات المكتبات هو الشراء الذي يعتبر المصدر إن ال  

الرئيسي لتوفير معظم مقتنيات المكتبة، و تتم عملية الشراء في المكتبة الجامعية عن طريق 

االختيارات التي يقوم بها مسؤول مصلحة االقتناءات مشاورة مع محافظ المكتبة و لجنة من 

ه العملية نتيجة تفحص قوائم و جداول الناشرين و عن طريق استعمال األساتذة، و تكون هذ

 …Cercle de la Librairie بدائرة Electreمثل ) cdrom(قواعد بيانات 

تستوحذ على أغلبية الميزانية في عملية االقتناء ) دوريات و آتب(إن نسبة آبيرة من الوثائق 

 الكلية ، فال توجد ميزانية خاصة بالمكتبة و هذه الميزانية تمثل فصال من ميزانية الجامعة

و قد أصبحت المكتبة الجامعية منذ عهد . الجامعية فهي خاصة بمكتبات معاهد الجامعة

التسعينات هي المسؤولة عن شراء جميع الدوريات العلمية للمكتبات المشترآة، غير أن هذا 

الطب، جراحة األسنان و  (النوع من الشراء المرآزي لم تدخل فيه مكتبات العلوم الطبية

فهذه األخيرة تتمتع باالستقاللية و ال تشترك في ميزانية جامعة الجزائر و ذلك رغم ) الصيدلة

  .العودة إلى نظام الكليات

  
  :الـمـيـزانـيــــــة  - 2.5.2  

  
يتوقف نجاح المكتبة في تحقيق أهدافها على ما يوفر لها من دعم مالي يساعدها في   

  .)50(مية و تحديث مجموعاتها بما يتالءم مع احتياجات المستفيدين تكوين و تن

غير أن األزمة االقتصادية التي مرت بها الجزائر خالل عشرية  الثمانينات أثرت سلبا على 

  ميزانية الجامعة و بالتالي على المكتبة الجامعية التي عرفت ميزانيتها انخفاضا آبير

  
  
  

  
   -.1972وآالة المطبوعات، :  الكويت -. المكتبات المتخصصة و مراآز المعلومات-. المكتبات-.أحمد بدر و حشمت قاسم) 50 (
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  1990 – 1980ميزانية المكتبة الجامعية ) : 03(جدول رقم 

  

 الـميـزانـيـــة الـسنـــــــوات 1980نسبة التزايد أو التناقص لسنة 
 النسبــــة المبلـــــغ

1980 1.600.000   
1985 1.350.000 - 250.000 - 15.62%  
1986 1000.000 - 600.000 - 37.5%  
1987 761.000 - 839.000 - 52.43%  
1988 900.000 - 700.000 - 43.75%  
1989 2.304.000  +704.000  +44%  
1990 1.528.000 - 72.000 - 4.5%  

  33 . ص الدينبودربالة صالح: المصدر           
  

االنخفاض الملحوظ في الميزانية و قد بلغت نسبة التناقص ) 02(ن الجدول رقم و يالحظ م

  .% 52 أآثر من 1987في سنة 

و هذا ما يوضح لنا النقص المفرط في عناوين الدوريات األجنبية المقتناة عن طريق الشراء 

  .في هذه الفترة

  

  : تطور ميزانية التوثيق لمكتبات جامعة الجزائر – 5.23.
ميزانية مكتبات جامعة الجزائر على ميزانية الجامعة، فيخصص لها بند من تعتمد   

  .الميزانية األساسية للجامعة

و نقدم ميزانية التوثيق المخصصة لكل مكتبات جامعة الجزائر لهذه السنوات األخيرة و 

  . مكتبة بما فيها مكتبة جامعة الجزائر19يبين تطور هذه الميزانية لــ ) 03(الجدول رقم 

و نالحظ هنا أننا لم نتمكن من الحصول على مبلغ الميزانية المخصصة لمكتبة جامعة 

  .الجزائر
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  تطور ميزانية التوثيق المخصصة لمكتبات جامعة الجزائر) : 04(جدول رقم 
       

الميزانية العامة لجامعة  السنـــوات
 الجزائر

الميزانية المخصصة للتوثيق 
 لمكتبات جامعة الجزائر دج

  النسبـــــة
% 

1992 409.845.000 5.000.000 1.21 % 
1993 579.860.000 9.000.000 1.55 % 
1994 707.547.000 10.461.000 1.47 % 
1995 730.980.000 20.261.000 2.77 % 
1996 945.184.000 34.000.000 3.59 % 
1997 1.025.375.300 35.000.000 3.41 % 
1998 1.269.640.000 58.000.000 4.56 % 
1999 1.421.868.000 80.306.000 5.64 % 
2000 1.388.550.000 80.000.000 5.76 % 
2001 1.482.401.900 74.000.000      5 % 
2002 1.832.629.700 80.000.000 4.36 % 
2003 1.490.436.000 78.000.000 3.13 % 

  مكتبات جامعة الجزائر  مصلحة ميزانية التوثيق المخصصة ل: لمصدر            ا
  

هو ارتفاع ميزانية ) 04(ما يمكن مالحظته لهذا الجدول رقم ) 03(خالفا للجدول السابق رقم 

التوثيق من سنة إلى أخرى و بالرغم من ارتفاع نسبة ميزانياتها بالقياس إلى الميزانية  العامة 

 ثم 2000 في سنة % 5.76 إلى 1992 في سنة % 1.21للمؤسسة التابعة لها انتقلت من 

، و رغم ذلك لم يكن بالقدر الكافي و هذا ما 2003 في سنة % 3.13تنخفض نسبيا إلى 

يصادف ارتفاع عدد الدوريات األجنبية المقتناة عن طريق الشراء مع العلم أن الدوريات هي 

الثة للسنوات الث) 04(التي تأخذ المبلغ المرتفع من ميزانية التوثيق آما يوضحه الجدول رقم 

  .األخيرة
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   : ميزانية الدوريات العلمية– 5.24.

  
 النسبــــة اشتراآات علميــة التوثيــــــق السنـــــــة

2001 74.000.000 43.000.000 58.1 % 
2002 80.000.000 46.000.000 57.5 % 
2003 78.000.000 44.000.000 56.41 % 

  زانية اشتراآات الدوريات العلميةيم): 05(                     جدول رقم 

  مصلحة المالية لجامعة الجزائر: المصدر

هذه النسب التي تختلف من سنة إلى أخرى و هذا ما يفسر لنا األعداد ) 05(يبين الجدول رقم 

  .الناقصة لبعض الدوريات األجنبية

ودا مالية فقط و و على هذا األساس يمكن القول على الجامعة أال تعكس الميزانية أرقاما و بن

لكن من المفروض أنها تعكس خطة العمل و التطوير بالمكتبات الجامعية، خاصة عندما 

نالحظ  ارتفاع أسعار المجلدات من أسواق النشر و أن مبالغ االشتراك في الدوريات 

  . سنويا% 15المتخصصة تزداد بنسبة 

  

  :رصيد الدوريات األجنبية – 6.2
 مكانة 1888نبية في المكتبة الجامعية منذ نشأتها سنة يحتل رصيد الدوريات األج  

  .هامة،  مما جعل ارتفاع ملحوظ في العدد مقابل رصيد الدوريات العربية

 عنوانا في 815 عنوانا منها 4515و بلغ عدد الدوريات األجنبية قبل االستقالل بحوالي 

 عنوانا من 228لي  تم ضياع حوا1962 جوان 7، لكن بعد حريق )52(الدوريات العربية 

  . )53(عند إعداده لمذآرة الليسانس " عبد اهللا عبدي"الدوريات حسب السيد 

 دورية 4238 إلى 1986 بقي في التطور إلى أن وصل في سنة 1970و ابتداءا من سنة 

  ).الشراء اإلهداء و التبادل(بمختلف طرق الحصول على الدوريات 

 
(52) Guide de l’université d’Alger.- année 1998.-p 19. 
(53) Abdi, Abdellah.- la reconstitution de la bibliothèque université d’Alger après l’incendie du 07 Juin 1962 
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  : رصـيـــد دوريــــات العـلــوم الـطـبـيـــة – 1.6.2
  

بة لقد وضحنا سابقا أن هناك حصر في تناول جزء من رصيد الدوريات األجنبية لمكت

جامعة الجزائر، و هي مجموعة الدوريات العلمية الجارية المقتناة عن طريق الشراء في 

  .مجال العلوم الطبية أي الصيدلة، جراحة األسنان و الطب

وقد لحظنا أثناء عملية تعداد الدوريات أنه ليس من السهل تحديد رقم نهائي و صحيح مائة 

توجد في مكتبة جامعة الجزائر، و ذلك ألن هذا العدد بالمائة لعدد هذه الدوريات الجارية التي 

في تغير دائم و أن هناك دوريات جديدة تصدر بانتظام، آما أن هناك دوريات قد تم إلغاء 

االشتراك لفترة من الزمن و خاصة في الثمانينات ، ثم عاودت االشتراك من جديد في 

صدورها،  لهذا السبب واجهتنا التسعينات، آما يوجد دوريات تغيرت عناوينها و فترات 

  .مشاآل آثيرة أثناء قيامنا بتحديد الرقم النهائي لعـــدد الدوريـــات

 دورية، و للحصول على المعلومات 296و تحتوي مجموعة هذه الدوريات على حوالي 

  :المهمة اعتمدنا على األدوات اآلتية 

لطبية انطالقا من عدد عناوين الدوريات في العلوم ا )Recensement(اإلحصاء  •

 .الذي يحتوي على بطاقات مرتبة بالترتيب الهجائي" الكارديكس"الفهرس المرئي 

على مستوى سجالت الجرد الخاصة بالدوريات للحصول ) Vérification(الفحص  •

مثل تاريخ بداية االشتراك أو العنوان " الكاردآيس"على المعلومات الغير موجودة في 

 .الخ... الحالي

 المعلومات آالتاريخ، بداية الصدور و معرفة الموقع الجغرافي و اللغة المستعملة استكمال •

 "Ulrich’s International Périodicals Directory"عبر الدليل الذي يسمى  في الدورية 

و الذي سمح لنا بتغطية مجموعة من العنوانين في مجال الطب مع مختلف أقسامها و 

 .فروعها
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شارة على أنه على  مستوى التوثيق الخاص بالعلوم الطبية، هناك دليل أو و يجدر بنا  اإل

آشاف من أقدم و أفضل في التنظيم، فمن بين مجموعة الدوريات، العلوم الطبية التي تخص 

التي مازالت تقتنيها المكتبة  "Index Médicus"دراستنا نجد الببليوغرافية المشهورة باسم 

ثل في قائمة الدوريات للعلوم الطبية التي تستحق ذآرها في هذا  تتم1950الجامعية منذ سنة 

  " Natinonal Library of Medecine"الكشاف الصادر من المكتبة الوطنية للطب 

  ).للواليات المتحدة(

 لنقدر قيمة رصيد الدوريات ذو طابع  "Norme"و نستطيع استعمال هذه القائمة آقياس 

  .نة مجموعات الدوريات لمكتبتين أو عدة مكتباتجامعي و وطني لمكتبة أو لمقار

  
  : حـالـــة اشتـراآــــات مـكـتـبـــة جـامعــــة الجزائــــر–2.6.2

  
إن الدورية الجارية من أهم مصادر المعلومات الحديثة و التي تسعى المكتبة إلى الحصول 

دوريات مبالغها عليها في وقتها المناسب، آما أن الميزانية المخصصة لالشتراك في ال

مرتفعة، و هي تأخذ جهدا و وقتا آبيرين من نشاطات عمال قسم الدوريات لتنظيمها و 

  .متابعتها

نظرا ألهمية الرصيد الموجود في الدوريات األجنبية تعطي المكتبة الجامعية عناية خاصة 

 .لقسم الدوريات بحيث تحاول متابعة حل مشاآلها في وقتها

 للدوريات  تأخر إصدارها، تغيير عناوينها، آذلك إعداد و تاريخ و من المشاآل المالزمة

الدورية، و هذا  إلى جانب المشاآل األخرى المتصلة بالمطالبات و الدفع و تجديد و إلغاء 

  .االشتراك
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و من المشاآل التي عرفتها المكتبة الجامعية و هي في فترة الثمانينات نتيجة األزمة 

 آل القطاعات بصفة عامة و القطاع التعليمي بصفة خاصة و مما االقتصادية التي مست

اضطر المكتبة الجامعية في هذه الفترة إللغاء الجزء األآبر من االشتراك في الدوريات و 

  . بالخصوص الدوريات األجنبية

، آما يوضحه الجدول 1987و هذا ما أدى إلى االنخفاض الشديد في عدد من الدوريات سنة 

  .                                                و قد دامت هذه الوضعية عدة سنوات، )06(رقم 

 
   حالة االشتراآات لمكتبة جامعة الجزائر) :06(جدول رقم 

  

 عناوين الدوريــات العربية عناوين الدوريــات األجنبية الــســنـــــــــة

1983 – 1984 1045 193 
1984 – 1985 1007 173 
1985 – 1986 896 150 
1986 – 1987 432 119 
1987 – 1988 83 72 
1988 – 1989 215 41 
1989 – 1990 270 35 
1990 – 1991 120 17 
1991 – 1992 270 00 
1992 – 1993 450 10 
1993 – 1994 760 102 
1994 – 1995 947 21 

1995 – 1996 935 144 
 

  p-1998- Guide de l’université d’Alger.19: المصدر

 



  
 

 

 55

إلى أن عدد الدوريات المقتناة عن طريق الشراء عرف إنخفاظا  ) 06(يتضح من الجدول رقم 

   دورية و عدد الدوريات83 حيث بلغ عدد الدوريات األجنبية بــ 1987آبيرا في سنة 

  دورية و يالحظ بعد ذلك أن هناك تفاوتا في عدد الدوريات األجنبية من عام إلى72 العربية 

 و 1988 دورية في األعوام 947 دورية إلى 215أخر حيث يتراوح عدد الدوريات من 

  حيث بلغ عدد الدوريات في 1994 و 1992، بينما هناك تطور ملحوظ في سنوات 1994

 1987 دورية أي ما يقارب السنوات السابقة قبل سنة 947 دورية إلى 450هذه السنوات من 

  . ة عاما بعد  عامو هذا يدل على تزايد الميزاني

        

           

 تطور الدوريات األجنبية في التسعينات                 ):03(الرسم البياني رقم            
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  :اني هذا التذبذب في االقتناءات اذ تظهر مرحلتين نالحظ من خالل المنحنى البي

 دورية سنة 1000مرحلة اولى تتجه نحو االنخفاظ اذ انخفظ عدد الدوريات من أآثر من 

أما المرحلة الثانية فانها تنطلق  . 1988-1987 دورية سنة 200 الى اقل من 1983-1984

 200 الدوريات من أقل من  و هي مستمرة الى يومنا هذا ، اذ ارتفع عدد1992من سنة 

  .1996-1995 دورية سنة 900 الى اآثر من 1992دورية سنة 

 1987و هذا راجع الى ارتفاع الميزانية خالل هذه الفترة اذ بلغت نسبة التناقص في سنة 

  .  1989في سنة % 44لترتفع بعد ذلك بنسبة التزايد اآثر من %  52اآثر من 

  
  :بية اشتراآات العلوم الط– 1.2.6.2

 رصيد مكتبة الطب التي أنشئت سنة 1880لقد اآتسبت المكتبة الجامعية في سنة 

1857.   

فمن الطبيعي أن بداية االشتراآات للدوريات العلمية يعود تاريخها إلى تأسيس المكتبة 

  .الجامعة و ذلك في الفترة االستعمارية

  .بيةيوضح تطور اشتراآات الدوريات للعلوم الط) 07(و الجدول رقم 

  

  : تطور اشتراآات العلوم الطبية– 2.2.6.2

و نوضح عبر الجدول اآلتي و الرسم البياني تطور اشتراآات الدوريات للعلوم الطبية   

  .2004 إلى غاية 1864و هذا منذ سنة 
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  تطور اشتراآات العلوم الطبية): 07(الجدول رقم 

 مالحظات العددالسنة مالحظات العدد السنة مالحظات العددالسنة مالحظات العدد السنة

1864 02  1920 01  1948 04  1971 06  

1875 02  1921 03  1949 03  1976 01 
 إلى 1988من 

  ناقصة1990

1880 01  1925 01  1950 18  1978 02  

1881 01  1928 01  1951 03 
 إلى 1987من 

  ناقصة1992
1979 01 

 الى 1987من 

  ناقصة1992

1882 01  1930 02  1953 03  1982 02  

1887 02  1932 02  1954 05  1988 01 
 1995السنة 

 ناقصة

1891   1934 01 
ناقصة من 

  إلى 1986

1992 
1955 02 

إلى 1955من

 ناقصة 1962

 لبعض الدوريات
1990 03 

 و 1991السنة 

  ناقصة1992

1893 02 
 1995السنة 

 ناقصة
1935 01  1956 05  1991 02  

1899 01  1936 01  1957 05  1993 04  

1903 01  1938 02  1960 07  1994 110  

1906 02 
 إلى 1988من 

  ناقصة1992
1940 03  1963 04  1996 02  

1908 05  1943 04  1964 12  1998 04  

1909 01  1944 03 
 1995السنة 

 ناقصة
1965 02  2000 12  

1910 01  1946 04 
إلى 1987من

 1995 و1992

 ناقصة
1967 02  2001 07  

1814 01  1947 05  1968 06  2002 00  

         2003 00  

         2004 00  

   157  81   33   25 المجموع

 296 المجموع الكلي         

  معلومات مأخوذة من الكارديكس و سجل الجرد: مصدرال

  .ةتطور اشتراآات العلوم الطبي): 04(الرسم البياني رقم 
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أن الفترة الزمنية للدوريات التي ) 04(و الرسم البياني رقم ) 07(نالحظ من الجدول رقم 

عام حيث بدأ عدد الدوريات للعلوم الطبية عام  137 تقتنيها مكتبة جامعة الجزائر تمتد نحو

  . دورية113 أي قبل االستقالل بـ 1960لتصل في سنة  )02( بدوريتين 1864

 دورية، يلي ذلك  الفترة الزمنية 145 بـ 1971ل بلغ عدد الدوريات في سنة أما بعد االستقال

 دورية، أي أن عدد الدوريات زاد بـ 157 حيث بلغ عدد الدوريات بها 1991 إلى 1971من 

 سنة و يرجع ذلك إلى ضعف الميزانية في الثمانينات نتيجة األزمة 20 دورية فقط في 12

حوظ في أسعار الدوريات، مما أدى إلى عدم االشتراك في االقتصادية و مع االرتفاع المل

  .العناوين الجديدة على الرغم من الزيادة العالمية في عدد العناوين

 بدأ عدد الدوريات العلوم الطبيعية يرتفع حيث قامت مكتبة جامعة 1994و ابتداء من سنة 

ريات في هذا المجال  دورية في هذه السنة و أصبح مجموع عدد الدو110الجزائر باشتراك 

 دورية و هذا نتيجة حجم الميزانية التي ارتفع منذ هذه السنوات 271و في هذه السنة بـ 

 و الذي يبلغ 2004 إلى 1994األخيرة آما  أن هناك ارتفاعا في عدد الدوريات في الفترة 

  . دورية في مجال العلوم الطبية296

اقصة لبعض الدوريات و هذا نتيجة تغير  آما يبين الجدول في المالحظات األعداد الن-

الوآالء، قد تكون لبعض العناوين التي تشترك فيها المكتبة ال يستطيع الوآيل الجديد أن 

يحصل عليها و لهذا تبقى العناوين ناقصة لفترة زمنية، آما أن هناك في  بعض العناوين نجد 

تي تمثل الفترة الزمنية من  فيها أعداد ناقصة بسبب انخفاض الميزانية و هي السنوات ال

  . 1992 إلى 1987
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  :يــــرافـغـجـع الــوزيــ  الت- 3.2.6.2

  
الـنـسـب المـئـويــة عـــدد الـعـنـاويـن الـمـكــــــان الــرقــــــم

% 107 الواليات المتحدة 01  36.14  

 33.78% 100 فرنســــا 02

 16.21% 48 انجلتـــرا 03

 3.04% 09 ــاألمانيــ 04

 2.36% 07 الدانمرك 05

 2.36% 07 هولنـــدا 06

 1.35% 04 ايطاليــا 07

 1.35% 04 بلجيكا 08

 0.67% 02 سويسرا 09

 0.67% 02 آـنـــدا 10

 0.67% 02 ايرلندا 11

 0.33% 01 تونـــس 12

 0.33% 01 بنغالدش 13

 0.33% 01 استراليا 14

 0.33% 01 السويد 15

 % 100 296 المجموع

  
 التوزيع الجغرافي لدوريات العلوم الطبية الجارية المقتناة عن طريق ):08(الجدول رقم 

  .الشراء

التوزيع الجغرافي لدوريات العلوم الطبية الجارية و المقتناة عن ) 08(رقم يوضح الجدول 

 دولة حسب نسب التمثيل 15طريق الشراء في مكتبة جامعة الجزائر و التي تتوزع ما بين 

  :للدوريات
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الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، انجلترا، ألمانيا، الدانمرك، هولندا، ايطاليا، بلجيكا، 

  . آندا، ايرلندا، تونس، بنغالدش، السويدسويسرا،

و تحتل الدوريات المنشورة في الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى حيث بلغ عددها 

 من مجموع الدوريات، تليها في المرتبة الثانية الدوريات % 36.14 دورية بنسبة 107

  . % 33.78 دورية بنسبة 100المنشورة في فرنسا حيث بلغ عددها 

 دورية بنسبة 48أما انجلترا فإنها تمثل المرتبة الثالثة حيث يبلغ عدد الدوريات المنشورة بها 

16.21 %.  

و تتضاءل النسب لبقية الدول، و تأتي ألمانيا في المريبة الرابعة و يبلغ عدد الدوريات 

 و % 2.36 ، ثم تتضاءل النسب لتتراوح ما بين % 3.04 دوريات بنسبة 9المنشورة بها 

  . لبقية الدول% 0.33

و يالحظ من هذا التوزيع الجغرافي في االتجاه نحو الدوريات المنشورة في الواليات المتحدة 

األمريكية التي تأتي على رأس الدول المنتجة ألعلى إنتاج في العالم و يرجع ذلك إلى تطور 

  .هذه الدول في مجال البحث العلمي، و آثرة عدد الباحثين بها

  . األمر أيضا على فرنسا التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد انجلتراو ينطبق

  

  ـــويــــــع الـلـــغـــوزيــتـ ال– 4.2.6.2
  

 الـنـسـبـــة الـمئـويـــة عــــدد العناويـــــن الـلـغــــــــة

 % 65.54 194 االنجليزيـة
 % 34.45 102 الفرنسيـــة

 % 100 296 الـمـجـمـــــوع
 التوزيع اللغوي للدوريات العلوم الطبية المقتناة عن طريق الشراء في :)09(م ــدول رقـج

  .مكتبة جامعة الجزائر
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يتضح من هذا الجدول أن التوزيع اللغوي يرتبط بالتوزيع الجغرافي إلى حد آبير ألن ما 

  . هذه المنطقةينشر في منطقة معينة البد أن يكون باللغة القومية أو اللغة السائدة في

 194أن الدوريات التي تصدر باللغة االنجليزية يبلغ عددها ) 09(و نالحظ من الجدول رقم 

 للغات مجموعة الدوريات التي تقتنيها مكتبة جامعة الجزائر، % 65.54دورية، أي نسبة 

 يرجع ذلك إلى أن اللغة االنجليزية هي لغة الدول السائدة في مجال النشر، فإن التطورات

العلمية الهائلة بعد الحرب العالمية الثانية حدثت في الدول المتحدثة باللغة االنجليزية، و 

بالتالي استخدمت االنجليزية آلغة دولية للنشر هذا فضال عن تطوع الدول غير الناطقة 

  .باالنجليزية للنشر باللغة االنجليزية

الثة بالنسبة للتوزيع اللغوي العالمي و على الرغم من أن اللغة الفرنسية تأتي في األهمية الث

 دورية أي بنسبة 102إال أننا نجدها هنا تأتي في المرتبة الثانية بمجموع الدوريات يبلغ 

 من حيث توزيع اللغات و يرجع ذلك إلى اعتماد أعضاء هيئة التدريس في آلية % 34.45

 .ةالعلوم الطبية من زمن بعيد على مصادر المعلومات باللغة الفرنسي

 

  

  
   التوزيع اللغوي للدوريات العلوم الطبية المقتناة عن طريق الشراء  ):05(الرسم البياني  رقم 

  .                                 في مكتبة جامعة الجزائر

  

  

 اإلنجليزية      

 الفرنسية
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  :يــوعـع الموضــوزيـ الت– 5.2.6.2

 مواضيــع العلــوم الطبـيــــة الرقـــم
ـدد عــ

 العناويــن
% 

01Allergologie. Immunologie09 3.04 
02 Anesthésiologie. Soins intensifs 05 1.69 
03 Biologie. Génétique. Biochimie11 3.71 
04 Cancérologie 05 1.69 
05 Cardiologie, Maladies Cardio vasculaires17 1.74 
06 Chirurgie15 5.07 
07 Dentisterie06 2.02 
08 Dermatologie08 2.70 
09 Endocrinologie, Diabète12 4.50 
10 Gastrœntérologie11 3.71 
11 Hématologie06 2.02 
12Kinésithérapie02 0.67 
13 Maladies infectieuses09 3.04 
14 Médecine légale10 3.38 
15 Médecine Générale32 10.81 
16Médecine Nucléaire, Radiologie06 2.02 
17 Neurologie12 4.05 
18 Nutrition, Diététique03 1.01 
19 Obstétrique, Gynécologie10 3.38 
20 Ophtalmologie, Optométrie  08 2.70 
21 Orthopédie. Traumatologie14 4.73 
22 Oto-rhino-laryngologie04 1.35 
23 Parasitologie, Maladies Contagieuses13 4.39 
24 Pédiatrie11 3.71 
25 Pharmacie10 3.38 
26 Physiologie, Anatomie, pathologie10 3.38 
27 Pneumologie, Maladie respiratoires06 2.02 
28 Psychiatrie22 7.43 
29 Urologie, Néphrologie06 2.02 
30   Rhumatologie03 1.01 

 100 296 الـمـجـمـــــوع
  احصائيات مأخوذة من الكارديكس              :                             المصدر

 التوزيـع الموضوعي لدوريات العلـــوم الطبية المقتناة عن طريق ):10(جدول رقم  
  لمكتبة جامعة الجزا الشـــراء
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اختصاصات  30 دورية موزعة على 296أن المكتبة الجامعية تقدم ) 10(يبين الجدول رقم 

  .في العلوم الطبية

بنسبة تقدر بــ " الطب العام" دورية في اختصاصات 32آما يبين أن المكتبة قامت باقتناء 

 و هي أآبر نسبة من مجموع اختصاصات دوريات العلوم الطبية ثم يأتي بعدها % 10.81

  .% 7.43 دورية بنسبة 22ه الذي بلغ عدد  )Psychiatrie" (أمراض العقل"اختصاص 

بنسبة " أمراض القلب" دورية الختصاص 17أما االختصاصات الباقية فهي تتراوح ما بين 

 و هي % 0.67 دورية بنسبة 2الذي بلغ عدده " Kinésithérapie" و اختصاص % 5.75

  .النسبة أآثر انخفاضا ألنه حديث العهد
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  :خـــالصــــــــة

  
هذا الفصل التغييرات العميقة التي عرفتها جامعة الجزائر من تطورات نوعية تناول   

و هيكلية مثل انفصال العلوم الطبية ثم العودة إلى نظام الكليات حيث أصبحت آلية العلوم 

  . تنتمي إلى جامعة الجزائر1998الطبية منذ  

  
ليها مع المصالح التقنية و تقوم الجامعة حاليا في تنسيق بين نشاطات الكليات المنتمية إ  

  .و اإلدارية المشترآة و منها المكتبة الجامعية

  
آما تناول الفصل تقديم المكتبة الجامعية من حيث المبنى و تطور اإلعالم اآللي، و   

تقديم رصيد الدوريات األجنبية مع تطور اشتراآات مكتبة جامعة الجزائر بتحليل و تفسير 

الدوريات األجنبية المقتناة عن طريق الشراء، و منها الدوريات البيانات اإلحصائية الخاصة ب

المتمثلة في العلوم الطبية  و هذا اعتمادا على عدة مؤشرات و مقاييس للحكم على مجموعة 

  مثل تطور ميزانية التوثيق لمكتبات جامعة الجزائر و الحجم الكلي للرصيد و عالقته بفئات

  .بيــــــــة المستخدمين من أساتذة العلوم الط

  

 نتطرق في الجانب التطبيقي من دراستنا إلى تحليل بيانات الدراسة من خالل اإلستشهاداتس

الواردة في رسائل الدآتوراه المتمثلة في العلوم الطبية للتعرف على درجة إستعمال رصيد 

  . اليةالدوريات األجنبية وذلك لنتمكن من اإلجابة على مختلف األسئلة المتضمنة داخل اإلشك
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الثاني الفصل  
 االستشهادات خالل من الدوريات تقييم

  الدكتوراه رسائل في الواردة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  
 

 

 67

   :ةــــــــــدمــقـــم

تعتبر األطروحة الجامعية إنتاج علمي و فكري و هي تمثل مصدر من أهم المصادر   

 ذات أهمية بالغة للباحثين في الدراسات التي تحتويها المكتبات و مراآز المعلومات حيث تعد

العليا في آافة فروع المعرفة ألنها من المصادر التي ال غنى عنها لهم عند اختيار 

موضوعات أبحاثهم و التعرف على الموضوعات التي درست من قبل و مناهج البحث 

بالمراجع في المستخدمة، و أهم النتائج التي توصلت إليها فضال عن أنها تشتمل على قائمة 

تخصصها مما تعتبر ذات فائدة بالنسبة للباحثين و اإلداريين ألنها من األساليب التي يمكن 

  .استخدامها في إدارة مشاريع تقييم المجموعات في المكتبات و مراآز المعلومات

فتعتبر األطروحة في مكتبة جامعة الجزائر من أقدم الوثائق الموجودة، و أقدم أطروحة 

 أي مع نشأة مدرسة الطب، و نوقشت في 1859المكتبة يعود تاريخها إلى سنة وجدت في 

 Considérations sur les tumeurs blanches en: "جامعة باريس تحت عنوان 

général"  من طرف الدآتور بسنار فيكتور"Victor Besnard". 

 "  Alfred من طرف 1910و أطروحة أخرى نوقشت في جامعة الجزائر سنة 

Solo Croup " بعنوان:  

"L’action du comphorate de pyramidons dans la fièvre typhoïde " 

ابن العربي :  هو الدآتور 1884و أول جزائري ناقش أطروحته في جامعة باريس سنة 

  )La médecine Arabe en Algérie ")54"الصغير محمد تحت عنوان 

 

 

 

  

 

 
(54) Ben Larbey, Med Seghir.- La médecine arabe en Algerie.- Paris : imprimerie de la faculté de médecine, 

1884.  
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  : تطور األطروحات في مكتبة جامعة الجزائر– 1
 و يجدر 2004 إلى سنة 1996إن الفترة التي اعتمدنا عليها لدراسة موضوعنا هي من سنة 

لة ما قبل و بعد االستقالل بنا التحدث و لو بصفة وجيزة على رصيد األطروحات في مرح

حتى يمكننا التعرف على أهمية و تطور رصيد األطروحات في مكتبة الجزائر و 

  .بالخصوص رسائل و أطروحات العلوم الطبية

 بعدد يقدر بـ 1882فبصفة عامة لقد بلغ رصيد األطروحات لمكتبة جامعة الجزائر منذ سنة 

 نسخة، أي يمثل نسبة 22410 يقرب بــ  ما1888 إلى أن وصل في سنة )55( نسخة 12708

  . من الرصيد العام للمكتبة الجامعية% 56

  . نسخة243591 ما يقدر بـ 1958و هكذا بدأ يتطور إلى أن وصل في عام 

 
  . تطور رصيد األطروحات و البحوث خالل الفترة االستعمارية) : 11(الجدول رقم      

  يدنسبة التزا الـحـجــــــم  الـســنـــــة

1882 12708 
1888 2241076.3  
1900 72770224.71 
1905 9900036 
1910 12480326 
1914 14808918.6 
1919 1597887.9 
1920 17598810.1 
1930 19495710.8 
1934 2035834.4 
1936 2083852.3 
1939 2147393 
1941 2192032.1 
1942 2201970.4 
1953 2346616.5 
1955 2375471.2 
1958 2435912.5 

  .61تسعديت أعراب و زآية مروش ص  :المصدر    
 
(55) ABDI Abdellah. – La reconstitution de la bibliothèque universitaire après l’incendie du 7 Juin.-Alger : [s.n] 
1985, p.21-22  
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أن عدد األطروحات الموجودة على مستوى مكتبة ) 11(نالحظ من خالل الجدول رقم 
 أي 1888  نسخة سنة 22410 الى 1882 نسخة سنة 12708جامعة الجزائر قد انتقل من 

ورغم انخفاض نسبة التزايد ابتداءا . 1914، وتستمرهذه الزيادة حتى سنة %76.3بزيادة 
 ما يقدر ب 1958 بقي رصيد األطروحات يتطور الى أن وصل في عام 1919من سنة 
  . نسخة243591

  
  
  

 
  

  تطور رصيد األطروحات خالل الفترة االستعمارية): 06(             الرسم البياني رقم 
  
  

، و قد 1930 و 1882و يظهر من خالل هذا المنحنى البياني تزايد مستمر في الفترة ما بين 
  . لكن بنسبة أقل1958 و 1934يستمر هذا التزايد ما بين 
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  : مـرحـلـــة مـا قـبـل االسـتـقــــــالل– 1.1

لقد تمكنت الطالبتان تسعديت أعراب و مروش زآية أثناء دراستهما في إطار مذآرة 

  .الليسانس الحصول على اإلحصائيات التالية

 إلى 1910بلغ عدد األطروحات المسجلة في جامعة الجزائر خالل الفترة الممتدة من سنة 

الطب (التخصصات الموجودة آنذاك أال و هي اآلداب، الحقوق و العلوم الطبية  حسب 1961

  . أطروحة1293بـ )  جراحة األسنان– الصيدلة –

حيث بلغ من رصيد األطروحات و آان عدد أطروحات  العلوم الطبية يغطي الجزء األآبر 

 244عددها و يبلغ  أطروحة ثم يأتي بالدرجة الثانية األطروحات بالحقوق 996عددها 

  )56(.أطروحة 53 و أخيرا األدب بـ أطروحة

أما فيما يخص الجزائريون الذين ناقشوا رسائلهم من دبلوم الدراسات المعمقة و دبلوم 

الدراسات العليا إضافة إلى دآتوراه الدرجة الثالثة و دآتوراه الدولة و هي الشهادات 

  .الموجودة حينها داخل الوطن و خارجه خاصة في فرنسا

 في 37 أطروحة و رسالة ما بعد التدرج في اآلداب، و 11لقد نوقشت في جامعة الجزائر 

 في العلوم و الهندسة وال واحدة في الحقوق 24 في الطب البيطري ، 2 في الصيدلة 2الطب، 

 72 اآلداب، 27 رسالة جامعية ما بعد التدرج في الحقوق، 17، بينما في خارج الوطن فنجد 

  . في العلوم و الهندسة41 في الطب البيطري، و 4ي الصيدلة،  ف19في الطب، 

و هكذا وصل عدد رسائل من قبل الجزائريين المودعة في مكتبة جامعة الجزائر في فترة ما 

 داخل 86 خارج الوطن و 180 أطروحة و رسائل ما بعد التدرج منها 266 إلى 1962قبل 

  .جامعة الجزائر

  

  
دراسة ببليومترية :  رصيد األطروحات و المذآرات المناقشة بجامعة الجزائر و المحفوظة بالمكتبة الجامعية-.مروشتسعديت أعراب و زآية ) 56(

  . ص245 -.2002جامعة الجزائر، :  الجزائر -).2001 – 1962(

  .2002: الجزائر : علم المكتبات و التوثيق :  مذآرة ليسانس 
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  1962ما قبل  فترة حسب التخصصات فيت  رصيد األطروحازيعتو) : 12  (لجدول رقم ا

  

    المجموع    خارج الوطن   جامعة الجزائر التخصص

 38 27 11 اآلداب

 119 72 47 الطب

 21 19 02 الصيدلة

 06 04 02 الطب البيطري

 65 41 24 العلوم

 17 17 00 الحقوق

 266 180 86 المجموع

       

  ات مصلحة االطروحاتاحصائي:                         المصدر

  

أن  األطروحات من قبل الجزائريين المودعة  ) 12( نالحظ من خالل هذا الجدول رقم 

 أطروحة و أن عدد األطروحات في العلوم 180خارج الوطن تمثل أآبر عددحيث تقدر ب

 119الطبية هي التي تغطي الجزء األآبر من رصيد األطروحات حيث بلغ عددها الكلي 

  .أطروحة

 أطروحات الحقوق داخل الوطن فهي منعدمة و هذا راجع الختفاء آثار هذا االختصاص أما

  .ربما بسبب الحريق الذي مسى المكتبة
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  : مرحلـة ما بعـد االستقــالل–2.1
لقد آانت األطروحات و المذآرات المناقشة في جامعة الجزائر ذات تخصصات 

آنذاك في آلية واحدة بنسبة مئوية تقدر بــ مختلفة معظمهــا الطــب و الصيدلة الموحد 

 غداة فتح مكتبة جامعة الجزائر بعد الحريق الذي تعرضت له 1968 إلى غاية % 94.59

  .قبيل االستقالل و بعد إعادة ترميمها و استقبالها للرواد

 %  7.53 بدأت هذه النسب تتزايد إلى أن وصلت إلى 1974 إلى سنة 1972و من سنة 

  . الخاص بإيداع أطروحات الطب200 -74العلوم الطبية بسبب صدور قانون أغلبها يخص 

 1987 إلى غاية 1979  و وصلت أقل نسبة سنة 1975و تقهقرت النسب بعد ذلك منذ سنة 

 و بقيت هذه النسب في تذبذب خالل السنوات  % 4.11أين صعدت النسبة المئوية إلى 

  .1996 و 1988

  ب في ارتفاع بطيء لكل التخصصات ما عدا العلوم الطبــيــة،  بدأت النس1997و ابتداءا من 

اإلستشهادات  الواردة في "و هي من أهم الدواعي التي دفعتنا أن نختار الطريقة األولى وهي 

، في منهجية العمل لدراسة تقييم الدوريات حيث تم استغالل "رسائل الدآتوراه للعلوم الطبية

  .2004  إلى 1996 أطروحة من سنة  111

 بنسبة مئوية 2001فالعلوم  االجتماعية و اإلنسانية تضاعفت نسبتها حيث وصلت في سنة 

، و قدرت النسبة المئوية في قسم اآلداب العربية و في بقية التخصصات %  26.68تقدر بـ 

   .%  14.35بـ 

دلة، أما في العلوم الطبية بقي عدد األطروحات يتضاءل في السنوات األخيرة و خاصة الصي

و جراحة األسنان ألسباب عديدة عرفتها آلية الطب من نقص في اإلمكانيات المادية و 

البشرية و آذا النقص الموجود على مستوى الميزانية  و قلة عدد المشرفين، بعضهم استقالوا 

 خالل العشرية السوداء التي )57(عن الجامعة و البعض اآلخر فضلوا المغادرة إلى الخارج 

  .1996 – 1988لجزائر ما بين عاشتها ا

  
(57) VIADUC / INESSM.- N°3, 1998. 



  
 

 

 73

فبعد االستقالل عرفت جامعة الجزائر مراحل عديدة و متنوعة بعدما آانت هي الوحيدة على 

المستوى الوطني يدرس فيها تخصصات العلوم الدقيقة، و العلوم التكنولوجية، و العلوم 

  .ة و العلوم اإلنسانيةالطبية إضافة إلى العلوم االجتماعي

فالتغيير الذي عرفته جامعة الجزائر آما سبق و أن ذآرنا آتحويل معاهد العلوم الطبية سنة 

 إلى معهد وطني عالي للعلوم الطبية ثم العودة إلى نظام الكليات، أثر على تطور 1984

وريات و المجموعات بالمكتبة الجامعية سواء في الكتب و األطروحات و االشتراك في الد

  .غيرها من أوعية أخرى، آما أثر أيضا على سلوك مجتمع العلوم الطبية

 حيث أصبحت الرسائل (*)لقد شهدت مرحلة الثمانينات ظهور نتائج أولية لسياسة التعريب 

الجامعية الخاصة بما بعد التدرج مناصفة بين اللغتين العربية و الفرنسية باستثناء أطروحات 

  . بقيت مطبوعة باللغة الفرنسيةالعلوم الطبية التي

فازداد عدد الرسائل بفضل تضاعف عدد الطلبة ما بعد التدرج في المعاهد، آما شهدت هذه 

الفترة ظهور مناقشات في تخصصات حديثة النشأة آعلم المكتبات و التوثيق و التربية البدنية 

  .و آذا معهد العلوم اإلسالمية

لتذبذب في ميدان البحث العلمي، و هذا راجع إلى أما مرحلة التسعينات فقد تميزت با

الظروف السياسية العسيرة التي مرت بها الجزائر و التي أثرت سلبا على المحيط االقتصادي 

  .و االجتماعي و الثقافي

آما تميزت أيضا بتعريب أغلبية البحوث الخاصة بما بعد التدرج، و المالحظ أن في هذه 

مناقشات الرسائل في أغلب أقسام آليات جامعة الجزائر ما عدا السنوات األخيرة ارتفع عدد 

  .أقسام آلية الطب

                         

  

  
  .1971 أوت 25إدراج التعليم اإلجباري للغة العربية في جميع التخصصات طبقا لقانون (*) 

  

  



  
 

 

 74

                                                                                                                                   
   :اتــداع األطروحـــ إي– 3.1

  
قسم األطروحات من التحصل على اإلحصائيات التي تخص تطور رصيد إذا تمكن 

اع األطروحات على مستوى مكتبة جامعة الجزائر التي آانت األطروحات فهذا بفضل إيد

 .خاضعة إلى نفس التعليمات الفرنسية

  
  :ل االستقاللـداع قبــ اإلي– 1.3.1

 قرارين رسميين يثبت و يحدد النسخ التي يجب 1923 و 1922صدر في سنتي 

 105طبية  نسخة أما العلوم ال95إيداعها و تخص العلوم اإلنسانية، علوم الحقوق وهي 

توزع هذه النسخ على أعضاء اللجنة، مكتبات الكليات، وزارة التعليم الوطني، . "نسخة

 44  مكتبة جامعية و17المراآز العلمية الموجودة بباريس منهم المكتبة الوطنية الفرنسية، 

  (*)". مكتبة جامعة أجنبية

ة أخرى التبادل ما بين فكان هدف هذه العملية من جهة المحافظة على هذه الوثائق و من جه

  .المكتبات على المستوى الوطني و الدولي

  
  : اإليداع بعد االستقالل– 2.3.1

 ينص في عنوانه العاشر أنه 200 -74 جاء مرسوم 1974أآتوبر ) 01(في أول "

نسخة من بحثه في األمانة العامة للمعهد فيما يخص ) خمسون (50البد على الطالب إيداع 

و بع ذلك تبعث إلى المكتبة الجامعية و )  جراحة األسنان و الصيدلة–لطب ا(العلوم الطبية 

 25 فــــي 243 و بعد ذلك جاء منشور رقـــم )58(" المالحظ أن هذا اإليداع يتم قبل المناقشة

 يتعلق بتنظيم مناقشات رسائل الماجستير و ال يتطرق  لقضية مكان إيداع النسخ 1978ماي 

  .يداعو ال يحدد إجبارية اإل

  
  66 مرجع سبق ذآره ص -.تسعديت أعراب و زآية مروش(*) 

  :  الجزائر-.1985 ديسمبر 31 فهرس األطروحات و المذآرات التي دخلت إلى مكتبة جامعة الجزائر الوسطى إلى غاية -.محوس، محمد) 58(

  .1986: الجزائر: علم المكتبات و التوثيق:  مذآرة ليسانس1986، )د، ن(
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انينات آان رصيد األطروحات و الرسائل الجامعية المناقشة في جامعة الجزائر و في الثم

المودعة في هذا القسم يخضع لمرسوم جمهوري خاص بأطروحات العلوم الطبية بحيث 

  . نسخة)40(يفرض على آل طالب في الدآتوراه إيداع أربعين 

ا للنظام الداخلي يقدر بعشرين أما العلوم اإلنسانية فكان عدد النسخ التي تستوجب إيداعها طبق

 نسخة، و تحتفظ المكتبة بنسختين لرصيدها الخاص، أما الباقي فيخضع لعملية التبادل )20(

  .بين مختلف المكتبات الجامعية على المستوى الوطني و الدولي

 المتعلق بالتكوين في الدآتوراه و 1998 أوت 17 الصادر في 254أما المرسوم التنفيذي رقم 

د التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي و بناءا على قرار مجلس إدارة رئاسة جامعة ما بع

 تم تحديد عدد النسخ التي يجب إيداعها في المكتبة 1998 نوفمبر 21الجزائر المنعقد يوم 

  (*). الجامعية و التي تقدر بنسختين و نسخة واحدة لمكتبة المعهد

 و 1999 نوفمبر 23 العلمي القرار المؤرخ في و بعد سنة صدر عن وزارة التعليم و البحث

الذي يكلف مؤسسات التعليم العالي بإيداع نسخة من مذآرات و أطروحات التكوين ما بعد 

 ."CERIST"التدرج لدى مرآز البحث في اإلعالم العلمي و التقني 

لتي اعتمدنا و انطالقا من هذا الرصيد الهام الذي تملكه المكتبة الجامعية، فالطريقة األولى ا

 – 1996عليها في منهجية البحث هي االستشهادات الواردة في البحوث الجامعية خالل فترة 

2004.  

  

  : تحليل االستشهادات الببليوغلرافية الواردة في رسائل الدآتوراه-2

لإلطالع على احتياجات المستعملين و آذا معرفة مدى استعمالهم لدوريات العلوم 

تحليل قوائم المراجع التي يعتمد عليها الطلبة في بحوثهم الجامعية يسهل الطبية يبدو لنا أن 

  .على المسيرين للمكتبات عملية و سياسة االقتناء

 

  
  .1998 غشت 17 الموافق لــ 1419 ربيع الثاني 24 المؤرخ في 254 – 98انظر المرسوم التقني رقم (*) 
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الدوريات المستعملة، و التعرف على بمعنى أن هذا التحليل سيساعدنا على تحديد خصائص 

درجة استعمال رصيد دوريات العلوم الطبية، و ذلك خالل جملة من األسئلة تم اختيارها من 

  : طرفنا

   ما مدى استعمال رصيد الدوريات الطبية من طرف األطباء ؟-

   و ما هي عناوين الدوريات التي تستعمل أو ال تستعمل مطلقا ؟-

يبليومترية من أهم الطرق المستخدمة في قياس خصائص اإلنتاج الفكري،  تعتبر القياسات الب

و االستشهادات المرجعية هي عملية توثيق ناتجة عن اطالع الباحثين على وثائق معينة و 

  .االستفادة من تلك الوثائق في بحوثهم

ل من إحدى الدراسات الكالسيكية ارتكزت على إحصائيات اإلعارة، و هذه الدراسة تبناها آ

"Fussler  و Simon "59(: و برزت منها مبدآن أساسيين(  

  . نسبة االستعمال الماضية تساعد على توقع نسبة االستعمال الحاضر  – 1

  .نسبة االستعمال المستقبل) Prédire(  و نسبة االستعمال الحاضر تساعد على توقع - 2

 أن تحديد آمية  "La bibliométrie"آما يعرف الدآتور أعراب عبد الحميد في آتابه 

االستشهادات  هي عملية تقنية تحدد درجة االستعمال أو االستشهادات لوثيقة أو مؤلف أو 

و من الواضح أن االستشهادات هي المؤشرات المستهدفة . الخ خالل فترة معينة...لجريدة 

دورية أقل اج أآثر من اللفائدة وثيقة ما أو الدورية المستعملة بكثرة، لها فائدة أو إنت

  .)60(استعماال

و هكذا نستنتج أن قيمة المجموعة المختارة من الدوريات تزداد بكثرة استعمالها، بمعنى آلما 

زاد استعمال المجموعة المختارة من الدوريات آلما تعاظمت قيمتها العلمية عند مستعمليها  

  ".Ses gestionnaires"و مسيريها 

  
(59) cité par Paul Otlet.- Fussler, H and Simon, J.- Patterns in the use of books larger research libraries.- 

Chicago : University of Press, 1969. 

(60) Abdelhamid, Arab.- la bibliométrie.- Alger : OPU, [s.d], p.12 
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صل على هذا والواقع أن المكتبة الجامعية، و نحن في مشارآة تسيير إدارة المكتبة، لم ت

المستوى لقياس قيمة الدورية، في حين أن المكتبة الجامعية هي أقدم مكتبة في الجزائر و 

بذلك تصبح معروفة لدى الباحثين و المدرسين و آان من المفروض على المكتبة قبل عملية 

اشتراك الدوريات العلمية أن تتعرف على مجتمع غير المستفيدين من المكتبة و تتعرف على 

  .ائصهم المختلفة و أسباب عدم ارتيادهم للمكتبةخص

و لهذا سنعتمد أوال على البحوث الجامعية في العلوم الطبية المودعة لدى المكتبة الجامعية 

بهدف التعرف على درجة استعمال رصيد الدوريات األجنبية المقتناة عن طريق الشراء و 

  .طباءالتعرف على التخصصات و اللغات المستعملة من قبل األ

 رسالة الدآتوراه التي تغطي الفترة الممتدة ما 111و هذه الدراسة ستقوم باستغالل حوالي 

  .2004 إلى 1996بين 

  
  :رـزائـة الجـة جامعـكتبـي مـازة فــمجـات الــد األطروحـ رصي– 1.2

 درجة ما بين 2763لقد بـلغ رصيد األطروحات المجازة في مكتبة جامعة الجزائر بــ 

، بينما تمثل الدآتوراه % 88.70 درجات ماجستير تمثل 2452ستير و الدآتوراه، بعدد الماج

 إلى 1998 درجة من سنة 311 فقط من إجمالي األطروحات المجازة بعدد % 11.22

2004.  

الحقوق، العلوم االقتصادية و علوم التسيير، الطب، العلوم : "تتكون الجامعة بكلياتها السبع

سانية، اآلداب و اللغات، العلوم اإلسالمية و أخيرا العلوم السياسية و االجتماعية و اإلن

  ".اإلعالم

و الجدول اآلتي يبين التوزيع الزمني للرسائل الجامعية في جميع التخصصات حسب 

  .المستويات و  الرسم البياني يبين التوزيع  الزمني لألطروحات حسب المستويات
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 لألطروحات حسب المستويات الدآتوراه و مذآرات  التوزيع الزمني):13(جدول رقم 

  .الماجستير

   

 دآـتـــــوراه مـاجـسـتـيــــر
المجموع 

 الـكـلـــي
% 

ــة
ــــ
ـنـ
ـس
ال

 % الـعـــدد % الـعـــدد % الـعـــدد 

1998 158 5.71 42 1.52 200 7.23 
1999 161 5.81 35 1.26 196 7.09 
2000 169 6.11 29 1.04 198 7.16 
2001 347 12.55 54 1.95 401 14.51 
2002 587 21.24 41 1.48 628 22.72 
2003 560 20.26 40 1.44 600 21.71 
2004 470 20.26 70 2.53 540 19.54 

 % 100 2763 11.22 311 88.70 2452 المجمـوع

 

 معة الجزائرإحصائيات مصلحة األطروحات لمكتبة جا : المصدر

  

  
  

 التوزيع الزمني لألطروحات حسب المستويات): 07(الرسم البياني رقم 
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  : التوزيع الزمني لألطروحات المستغلة في العلوم الطبية– 2.2
آما  2004 إلى سنة 1996 رسالة دآتوراه في العلوم الطبية من سنة 111لقد تم استغالل 

  .ي العلوم الطبية موزعة حسب السنواترسائل الدآتوراه ف): 13(يوضح الجدول رقم 

  
 %عدد الرسائل المستغلة السنة

1996 6 5.40 

1997 13 11.71 

1998 9 8.10 

1999 9 8.10 

2000 8 7.20 

2001 22 19.87 
2002 15 13.51 

2003 16 13.41 

2004 13 11.75 

 % 100 111 المجموع
  

  توراه في العلوم الطبية رسائل الدآ):14(الجدول رقم 

  
أن هناك تفاوتا في عدد البحوث من عام إلى آخر، حيث ) 14(و يتضح من هذا الجدول رقم 

، و هذا راجع إلى 2000 – 1996 بحوث في األعوام 08 إلى 06تراوح عدد البحوث من 

تعاني الفترة التي عاشتها الجزائر خالل العشرية السوداء باإلضافة إلى نقص اإلطارات التي 

 شهدت تطور ملحوظا حيث بلغت عدد 2004 – 2001منها آلية الطب، بينما نجد األعوام 

البحوث في هذه األعوام ما يقارب ضعف السنوات السابقة و هذا ما يدل على تزايد التأليف 

  .العلمي في المجال الطبي
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  م الطبيةرسائل الدآتوراه المستغلة في العلو: )08(لرسم البياني رقم          

  

  

 1996 نالحظ أن هذا المنحنى البياني متذبذب و قد بلغ عدد الرسائل المستغلة أدنى حد سنة 

   رسالة، 22 قدر بـ 2001 رسائل و أقصى حد سنة 6بـ 
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  : التوزيع الموضوعي لرسائل الدآتوراه في العلوم الطبية– 1.2.2

  
  .راه في العلوم الطبية رسالة دآتو111اختصاص لــ ): 15(الجدول رقم 

  عدد الرسائل
الرقم عناويــــــــن االخـتـصـــــــــاص  التي تم استغاللها

01 Anatomie et Pathologie = 01 علم التشريح و علم األنسجة 
01 Anatomie Générale = 02  علم التشريح العام 
04 Anesthésie. Réanimation = 03 التخدير المنشط 
01 Cancer = 04 السرطان 
11 Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire05 
04 Chirurgie Dentaire = 06 جراحة األسنان 
04 Chirurgie Générale =  07 جراحة عامة 
01 Chirurgie maxillo faciale = 08 جراحة الفك و الوجه 
02 Chirurgie plastique09 
02 Dermatologie =  الجلدمبحث أمراض  10 
03 Endocrinologie et maladie métaboliques =11 الغدد الصماء 
03 Epidémiologie et médecine préventive 12 
03 Gastroentérologie = 13 مبحث المعدة و األعصاب 
01 Handicap du travail 14 
02 Hémobiologie transfusion sanguine 15 
03 Hématologie = م  مبحث الد  16 
01 Histologie embryologie = 17  عمل األنسجة الجنينية 
03 Maladies Infectieuses = 18 األمراض المعدية 
01 Médecine du Travail = 19 طب العمل 
06 Médecine Interne =  20 الطب الداخلي 
01 Médecine Légale = 21 الطب الشرعي 
01 Médecine Physique et réadaptation 22 
02 Microbiologie  = 23 البيولوجيا المجهرية 
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04 Neuro-Chirurgie = 24 مبحث جراحة األعصاب 
01 Neurologie = 25 مبحث األعصاب 
01 Nutrition = 26  التغذية 
01 Oncologie médicale 27 
05 Ophtalmologie = 28 طب أمراض العيون 
04 Orthopédie 29 
02 Oto-Rhino Laryngologie = 30 طب أمراض الحنجرة 
03 Parasitologie = 31 علم الطفيليات 
07 Pédiatrie = 32 طب األطفال 
02 Pharmacologie  33 
01 Physiologie = 34 علم وظائف األعضاء 
03 Pneumo-phtisiologie = 35 مبحث أمراض الرئة و السل 
05 Psychiatrie = 36  التحليل النفسي 
04 Radiologie et médecine nucléaire = 37 الطب اإلشعاعي 
03 Rééducation Fonctionnelle =  38 إعادة التربية الوظيفية 
04 Urologie = 39 طب البول 
 الـمـجـمـــــــوع 111

 
  . رسالة دآتوراه في العلوم الطبية111اختصاص لــ ): 15(الجدول رقم 

  
استغالل رسائل الدآتوراه في العلوم الطبية حسب االختصاص، و ) 15(قم يوضح الجدول ر

من خالله نالحظ التوسع األفقي لمجال الصحة و هو محل اهتمام األطباء و أصحاب 

 رسالة 111االختصاص، حيث شهدت التسعينات مولد اختصاصات جديدة و من بين 

مدروسة علم أمراض المقاص  اختصاص رغم عدم وجود هذه السنوات ال39المستغلة نجد 

)Rhumatologie (و هي من اختصاصات قديمة الوجود.  
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  :ةـــدراسـات الـــل بيانــ تحلي– 3.2
  

تعتبر القياسات الببليومترية من أهم الطرق المستخدمة في قياس خصائص اإلنتاج   

على وثائق الفكري، و االستشهادات المرجعية هي عملية توثيق ناتجة عن اطالع الباحثين 

  .معينة و االستفادة من تلك الوثائق في بحوثهم

 جاء توزيع 2004 إلى 1996فبعد استغالل رسائل الدآتوراه في العلوم الطبية من   

  :  الدوريات األجنبية المستشهدة بها في تلك الرسائل على النحو التالي

  
  : الدوريات األجنبية المستشهدة بها في رسائل الدآتوراه– 1.3.2

  
 57بلغ عدد الدوريات األجنبية التي استخدمها الباحثين في تخصص العلوم الطبية   

، و استخدمت % 19.25 دورية الموجودة في المكتبة الجامعية أي بنسبة 296دورية من بين 

 استشهادات للدورية الواحدة، و قد تم تعداد االستشهادات 14 استشهادا، بمعدل 791في 

يها آل دورية و ترتيبها تنازليا من األآثر استشهادا إلى األقل المرجعية التي حصلت عل

 06آما تم االآتفاء في هذه الدراسة بذآر أهم الدوريات األجنبية التي نالت . استشهادا

 فكرة حول استخدامات )G. William )61استشهادات فأآثر، و قد قدم في هذا الصدد 

و طلبات حول عنوان من العناوين في العام الدوريات و قال أنه إذا آان هناك أقل من ست

  .الواحد فمن األفضل اقتصاديا الحصول على نسخ مصورة بدال عن االشتراك

 و لهـــذا في هـــذه الـــدراسة فضلنا عـدم أخذ بعين االعتبار العناوين المستشهدة أقل من ستة

  .2004 و 1996عدد االستشهادات خصوصا إذ أن العناوين تتعلق بين األعوام ) 06( 

  

  

  

  
(61) Wiliams Gordon.- Library Cost models : owing versus borrowing serials publications.- Washington, D.C : 

National Science Foundation , 1968. Cité par الهوش ، أبو بكر محمود    ...  
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  بها في رسائل الدآتوراههم الدوريات المستشهد لتنازلي ألالترتيب ا: ) 16(جدول رقم 

 اللغة
بداية 

 االشتراك

عدد 

 االستشهادات
 العدد الدوريات األجنبية

 The new England Journal of Medecine01 58 1966 إنجليزية 
 Lancet02 57 1956 إنجليزية
 Revue du Praticien03 43 1951 فرنسية

 JAMA (Journal Of American Médical 38 1952 إنجليزية
Association)

04 

 Presse Médicale05 37 1893 فرنسية
 American Journal of Medecine06 27 1964 إنجليزية
 Annals Of Internal Medecine07 24 1950 إنجليزية
 Annals de Chirurgie08 20 1956 فرنسية
 British Journal of Cardiology09 19 1943 إنجليزية
 American Heart Journal10 17 1951 إنجليزية
 American Journal of Cardiology11 17 2001 إنجليزية
 Annals of thoracic Surgery12 15 1994 إنجليزية
 Journal de chirurgie13 14 1908 فرنسية
 European Heart Journal14 13 1998 إنجليزية
 Archives des Maladies du cœur et des 12 1908 فرنسية

vaisseaux
15 

 British Heart Jouranl16 12 1944 إنجليزية
 American Journal Of Gastroenterology17 12 1994 إنجليزية
 G.U.T (Journal of British Society of 12 1992 إنجليزية

Gastroentrology)18 

 Journal of Infections Diseases.19 12 1994 إنجليزية
 American Journal of Roentgenology20 12 1930 إنجليزية
 American Journal of Ophtalmology 21 12 1947 إنجليزية
 Gastroentérologie Clinique et biologique22 12 1950 فرنسية
 Archives of Disease in child23 11 1950 إنجليزية
 Annales de médecine interne24 11 1864 فرنسية 
 Archives of Neurology25 11 1950 إنجليزية
 Chirurgie26 11 1875 فرنسية

 Journal of the American College of surgeons27 11 1920 إنجليزية
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 American journal of Epidemiology 28 10 1994 إنجليزية
 Archives of internal medecine29 10 2001 إنجليزية

 Concours Médical 30 10 1976 رنسيةف
 Journal of internal médecine31 10 2001 إنجليزية
 American review of respiratory 32 9 1950 إنجليزية
 Annales cardiologie et dangéologie 33 9 1960 فرنسية

 International Journal of Epidemiology  34 9 1994 إنجليزية
ةإنجليزي  1946 9 Journal of clinical investigation 35 
 Blood 36 9 1950 إنجليزية
 Journal of Clinical Endocrinology 37 9 1954 إنجليزية
 Médecine et maladies infectieuses 38 9 1994 فرنسية 
 Pédiatries  39 9 1978 إنجليزية

 Revue d’épidémiologie : Médecine sociale et 9 1953 فرنسية
santé publique. 40 

 Annales Françaises d’Anesthésiologie et de 8 1935 فرنسية
réanimation. 41 

 Archives de pédiatrie  42 8 1942 فرنسية
 Journal of Pediatric surgery 43 8 1994 إنجليزية
 Journal of Bone and joint surgery 44 8 1964 إنجليزية

 Journal de Radiologie  45 8 1914 يةفرنس
 Journal of experimental medecine 46 8 1947 إنجليزية
 Annales d’otolaryngologie 47 7 1875 فرنسية

 Annales de chirurgie plastique et esthétique 48 7 1958 فرنسية

 International journal of cardiology 49 7 1994 إنجليزية
 Journal Français d’ophtalmologie 50 7 1881 نسيةفر

 Revue de médecine interne 51 7 1980 فرنسية

 Revue du Rhumatisme et des maladies 7 1954 فرنسية
osteoarticulaires 52 

 American journal of obstrics and gynecology 53 6 1951 إنجليزية

 Annales de dermatologie et de vénéréologie 54 6 1955 فرنسية
 American journal of clinical pathology 55 6 1950 إنجليزية
 Journal Européen des urgences 56 6 1994 فرنسية
 Journal of applied physiology 57 6 1958 انجليزية

  791 Total 
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 American journal of tropical médecine 58 5 1954 إنجليزية
 Archives of ophtalmology 59 5 1947 إنجليزية
 American journal of neuroradiology 60 5 1994 إنجليزية
 Journal of laboratory clinical médecine 61 5 1950 إنجليزية
 Journal of Immunology 62 5 1946 إنجليزية
 European journal of cancer care 63 5 1994 إنجليزية
 Nero chirurgie 64 5 1994 فرنسية
 Annales d’endocrinologie 65 5 1928 فرنسية

 Acta ophtalmologica copenhagen 66 4 1964 إنجليزية
 American journal of medical sciences 67 4 1936 إنجليزية
 British journal of radiology 68 4 1944 إنجليزية
 British journal of ophtalmology 69 4 1943 إنجليزية
 British medical bulletin 70 4 143 إنجليزية
 Clinical orthopaedies and related researh 71 4 1964 إنجليزية
 Diabetes care 72 4 2000 إنجليزية
 Endocrynology 73 4 1954 إنجليزية
 European journal of pediatric 74 4 1994 إنجليزية
 Heart 75 4 1944 إنجليزية
 Revue des maladies respiratoires 76 4 1893 فرنسية
 Revue française de gastroentérologie  77 4 1994 فرنسية

 Transaction of the royal society 78 4 1954 إنجليزية
 Acta anesthsiologica scandinavica 79 3 1964 إنجليزية

 Diabètes et métabolisms 80 3 1994 يةفرنس
 British journal of hematoligy 81 3 1994 إنجليزية
 European journal of immunology 82 3 1994 إنجليزية
 Médecine et chirurgie digestive 83 3 1994 فرنسية

 Annals of otology-rhinology surgery 84 3 1950 إنجليزية
 Exceppta medica : orthapaedic Surgery 85 3 1964 إنجليزية
 Médecine tropical  86 3 1941 فرنسية
 Journal de physiologie 87 3 1899 فرنسية
 Revue de chirurgie orthopédique 88 3 1910 فرنسية
 Revue neurologique89 3 1907 فرنسية
 L’évolution psychiatrique  90 2 1971 فرنسية

 European journal of anesthesiology 91 2 1994 إنجليزية
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 Exerpta medica : clinical and experimental 2 1948 إنجليزية
biochemistry 92 

 Revue de médecine du travail 93 2 1994 فرنسية 
 Journal français d’otorhynologie  94 2 1994 فرنسية 
 Acta psychiatrica Belgica 95 1 1996 فرنسية
 American journal of Nephology 96 1 1994 إنجليزية
 Revue française de psychanalyse 97 1 1953 فرنسية 
 Tunisie Médicale 98 1 1965 فرنسية
 

  .  هم الدوريات المستشهد بها في رسائل الدآتوراهألالترتيب التنازلي : ) 16(جدول رقم 
  
  

االرتفاع الملحوظ لعدد االستشهادات المرجعية التي وردت ) 16(قم يوضح الجدول ر  

) 1966بداية االشتراك سنة "(The New England Journal of Medecine"للمجلتين 

باللغة اإلنجليزية، و هذا عكس قيمة هذه المجالت السيما في ) 1956سنة " (Lancet"و 

بداية " (Revue de Praticien"نسية مجال الطب العام، تليها مجالت أخرى باللغة الفر

و هي دائما في مجال الطب ) 1983سنة " (Presse Médicale"و ) 1951االشتراك سنة 

العام، و المالحظ أن هذه المجالت يرجع تاريخها في فترة االستعمار باستثناء المجلة األولى 

 إعادة فتح المكتبة  استشهادات و التي يعود تاريخها تقريبا مع58التي نالت ) 1966سنة (

  .1968الجامعية سنة 

    
آما يعكس الجدول أيضا مدى االرتباط بين أآثر الموضوعات غزارة في المجلة   

 ,Cardiologie" (القلب"و ) Surgery = Chirurgie" (الجراحة"خاصة في مجال 
Heart = Cœur(. 
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  : التوزيع الموضوعي للدوريات المستشهد بها– 2.3.2
  

 57الي عدد االستشهادات المرجعية للدوريات الواردة في هذه الدراسة بــ بلغ إجم

استشهادا، و على الرغم من أهمية أعمال المؤتمرات و الرسائل الجامعية و الدراسات البحثية 

في حداثة المعلومات إال أن الدوريات في نسبة االعتماد عليها من جانب الباحثين في العلوم 

  .  الطبية

 
عناوين عدد  ال

عدد  مواضيع العلوم الطبية المستشهدة
 الموضوعات

1 Anesthésiologie 1 
8 Cardiologie 2 
8 Chirurgie 3 
1 Dermatologie 4 
1 Endocrinologie 5 
3 Gastrologie 6 
1 Hématologie 7 
5 Maladies infectieuses 8 
15 Médecine générale 9 
2 Médecine nucléaire 10 
1 Neurologie 11 
1 Obstétrique 12 
2 Ophtalmologie 13 
1 Otorhynologie 14 
3 Pédiatrie 15 
2 Physiologie 16 
1 Pneumologie 17 
1 Rhumatologie 18 
 18 المجموع 57

  

  التوزيع الموضوعي للدوريات المستشهد بها) : 17(جدول رقم 

  

 18تم توزيع االستشهادات المرجعية في ) 17(ل رقم آما هو واضح في هذا الجدو

هو من أآثر الموضوعات استخداما من " الطب العام"موضوعات، ومنه يتضح أن موضوع 

 استشهادا و الذي احتل المرتبة األولى بين 15جانب األطباء، حيث بلغ عدد االستشهادات 
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 08 ص القلب الذي نالالموضوعات الطبية، يلي ذلك موضوع اختصاص الجراحة و اختصا

  .و أقلها لبقية آل الموضوعات. استشهادا

  
فنالحظ أن الباحثين ال يستخدمون الدوريات الخاصة لمجال تخصصهم، و هذا يدل ربما على 

عدم معرفة وجود هذه الدوريات المتخصصة في المكتبة الجامعية و لهذا يفضلون الدوريات 

  .قديمة الوجودو هي بصفة عامة " الطب العام"التي تخص 

  
  : التوزيع اللغوي للدوريات األجنبية المستشهد بها في رسائل الدآتوراه– 3.3.2

  

 الـلـغـــــــة
عـــدد الـدوريــات 

 المستشهـــدة
 النسـبــة المئويـــة

 % 38.59 22 اللغة الفرنسية

 %  61.40 35 اللغة اإلنجليزية

 % 100 57 المجموع

  
  .التوزيع اللغوي للدوريات المستشهد بها): 18(دول رقم ج    

  
 22أن الدوريات المستشهدة من قبل األطباء باللغة الفرنسية بلغ ) 18(يبين الجدول رقم 

 و % 61.40 دورية باللغة اإلنجليزية بنسبة تبلغ 35 يقابلها % 38.59دوريات أي بنسبة 

 الدوريات المنشورة في أمريكا والدوريات :هذه األخيرة بطبيعة الحال أنها تجمع دولتين

  .المنشورة في بريطانيا

  .و نستخلص أن اللغة اإلنجليزية لها أآثر أهمية و أآثر استعماال من اللغة الفرنسية
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  :ة ــــدراســج الــائــتـ ن– 4.3.2

  
و آشفت الدراسة التي تتناول الدوريات العلمية األجنبية المتمثلة في العلوم الطبية 

  :المقتناة عن طريق الشراء في المكتبة الجامعية عن أن

  
 إجمالي عدد الدوريات األجنبية الجارية في العلوم الطبية التي تقتنيها المكتبة الجامعية عن -

 دورية و أّن التوزيع الجغرافي في هذه الدوريات تتوزع ما 296طريق الشراء قد بلغ حوالي 

المشورة في الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى  دولة حيث تحتل الدوريات 15بين 

من مجموع الدوريات يليها المرتبة الثانية فرنسا ) 08جدول رقم  (% 36.14تمثلت بنسبة 

 و تتضاءل % 16.21 ثم المرتبة الثالثة التي تمثلها إنجلترا بنسبة % 33.78بنسبة تمثل 

  ).08جدول رقم (النسب لبقية الدول 

  
 تمثلت 2004 إلى سنة 1996 رسالة دآتوراه في العلوم الطبية من سنة 111تغالل  بعد اس-

  . اختصاصات39في 

و أول مالحظة  في استغالل هذه الرسائل هي أّن أغلبية الوثائق المستشهدة في القائمة 

المرجعية هي الدوريات مما يدل على أّن أهمية هذه األوعية يتم االعتماد عليها أآثر من 

  .ة األخرى لدى مجتمع الطب ألّنها من المصادر األساسية في نقل المعلوماتاألوعي

  
 دورية 57 عدد الدوريات األجنبية التي استخدمها الباحثون في تخصص العلوم الطبية بلغ -

 من مجموع % 19.25 دورية الموجودة في المكتبة الجامعية أي أنها حققت نسبة 296على 

  . استشهاد791الدوريات  و استخدمت في 

  
و " Lancet" االرتفاع الملحوظ لعدد االستشهادات المرجعية التي وردت للمجالت -

"Jama " و"The New England Journal of Medecine " باللغة اإلنجليزية السيما

و " La Revue du Praticien"في مجال الطب العام آما تليها المجلتين بالّلغة الفرنسية 

"Presse Médicale "و هي دائما في مجال الطب العام. 
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هو من أآثر الموضوعات استخداما من جانب األطباء، " الطب العام" فتبين لنا أّن موضوع -

  . استشهاد08و يلي ذلك موضوع اختصاص الجراحة و اختصاص القلب الذي نال 

  
ستشهدة  اللغة اإلنجليزية هي أآثر استخداما من طرف األطباء حيث بلغ عدد الدوريات الم-

 دورية بنسبة 22 تليها اللغة الفرنسية التي نالت % 61.40 دورية بنسبة 35بهذه اللغة 

  ).17جدول رقم  (% 38.59

  
من هذه النتائج تبين أن رغم ارتفاع عدد دوريات العلوم الطبية فإن درجة استعمال و استنادا 

  . من مجموع الدوريات% 19.25هذه الدوريات قليلة جدا إذ تمثل 
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  :ة ـــــــالصــخ

    
في هذا الفصل إلى تقييم الدوريات األجنبية المتمثلة في العلوم الطبية عن تعرضنا   

طريق االستشهادات الواردة في البحوث الجامعية للتعرف على درجة استعمال رصيد 

، و ذلك الدوريات األجنبية و التعرف على التخصصات و اللغات المستعملة من قبل األطباء

بعدما تم تقديم رصيد األطروحات لمكتبة جامعة الجزائر في مرحلة ما قبل االستقالل التي 

تميزت بتناقص عدد األطروحات نتيجة العدد القليل من الطلبة في تلك الفترة، و مرحلة ما 

بعد االستقالل التي تميزت بتزايد آبير في عدد األطروحات نتيجة تطور جامعة الجزائر و 

  .ين إمكانيات التعليمتحس

أن من خالل االستشهادات الواردة في رسائل الدآتوراه في العلوم الطبية و تبين من التحليل 

 57أن عدد االستشهادات قليل جدا حيث بلغ عدد الدوريات المستخدمة من قبل األطباء 

اد  فقط، خاصة إذا آانت هذه األعد% 19.25 دورية أي ما يمثل بنسبة 296دورية على 

 سنوات 09 عدد االستشهادات في 791، أي أننا نجد 2004 إلى 1996تمثل األعوام من 

   !  استشهادا للسنة الواحدة88بمعدل 

 دورية، و بالتالي آل دورية واحدة نالت 57يمثل )  استشهادا88(و ال ننسى أن هذا العدد 

  .)02(تقريبا بمعدل استشهادين 

وريات العلوم الطبية، رغم ارتفاع عدد الدوريات و رغم و من هذه النتائج نشاهد أن رصيد د

عودة آلية الطب إلى جامعة الجزائر، لم يستعمل من قبل مجتمع العلوم الطبية و أن 

االشتراآات التي بدأت في التسعينات إلى يومنا هذا، عبارة عن تضييع المال و الجهد من 

  .إدارة المكتبة الجامعية

 ميدانية اتجاه مجتمع العلوم الطبية للتعرف على أسباب عدم و لهذا ارتأينا إلى دراسة

استعمال رصيد دوريات العلوم الطبية الجارية و المقتناة عن طريق الشراء، وذلك من خالل 

  . أطباء80استبيان وزع على 
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 الفصل الثالث
نتائج الدراسة الميدانية حول استخدام 

رصيد دوريات العلوم الطبية في 
 كتبة الجامعيةالم
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  :تـــمـــهــيـــــد
  

أن اختيار موارد التوثيق في أنظمة المعلومات ال يؤدى إلى نتائج مرضية إال من الواضح 

بإجراء عملية تحقيق موجهة إلى المستفيدين و من المعروف أيضا أن المكتبات الجامعية لها 

بل األساتذة والباحثين و الطلبة بمستوى  امتيازات بالنسبة إلى المكتبات األخرى بحيث تستق

الدآتوراه و هم إختصاصيون في ميدانهم، قادرين على تحليل مواطن الضعف و القوة 

  . للمجموعات المتوفرة لهم

  
  :يـــدانـث الميــدف البحــــ ه– 1

إن نوع البحث الميداني الموجه لدى المجتمع الطبي هو سلوك و مواقف مستعملي 

  :معية، و العوامل التي تحتوي على هدف الدراسة الميدانية هيالمكتبة الجا

 التعرف على وجود رصيد الدوريات في العلوم الطبية لدى األطباء المسجلين و -/ أ

  .الغير المسجلين

  . آراء و تقديرات المستعملين حول التوثيق الخاص بالدوريات الطبية-/ ب

  
فيد من خدمات المكتبة الجامعية ارتأينا أن نستخدم  و حتى نتأآد ما إذا آان المجتمع الطبي يست

  :بعض األدوات و التي تمثلت في

  
  :أدوات التجميــــــــع – 1.1

إجراء عملية التحقيق بواسطة األدوات المختارة من طرفنا و هي المقابلة التي و تم 

ذي أدى إلى تمت مع بعض األطباء فقط  و االآتفاء باالستبيان مع اآلخرين و آان السبب ال

  :استعمال المقابلة هو

  . العدد القليل من المجتمع الطبي الموجود في المكتبة الجامعية-  

   النتائج التي تحصلنا عليها خالل تحليل بيانات االستشهادات الواردة في رسائل -  

  .           الدآتوراه
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ذلك لما يمتاز به االستبيان بأنه لقد تم اإلعتماد على هذه األدوات آوسيلة لتجميع البيانات و 

أنسب األدوات في دراسة المجتمعات الكبيرة، فيسهل الحصول على نتائج من المجتمعات 

الكبيرة و يمكن تحليلها إحصائيا بسهولة ذلك ألن اإلجابة على األسئلة و تسجيلها أمر متروك 

  .للفرد ذاته

ب األسئلة و تسجيل اإلجابات بشكل و تتوفر لالستبيان ظروف التقنين في األلفاظ و ترتي"

آما يساعد أيضا في الحصول على بيانات قد يصعب . )62(" أفضل من الوسائل األخرى

الحصول عليها إذا ما استخدمت وسائل أخرى و يتردد الفرد في اإلجابة عليها بصراحة في 

  .حضور الباحث

ل نتائج المقابلة أآثر مدعاة آذلك المقابلة الشخصية هي إحدى طرق تجميع البيانات التي تجع

للثقة من نتائج االستبيان حيث يكون القائم بإجراء المقابلة جاهزا للرد على بعض 

  .االستفسارات أو استيضاح بعض الردود

و لكل هاته األسباب اعتمدنا على هذه األدوات للحصول على نتائج نوعية و دراسة تحليلية 

  .معمقة

  :انــــــارة االستبيــ استم– 2.1
بعد الطريقة التي اعتمدنا عليها في الفصل السابق و هي تقييم الدوريات عن طريق 

االستشهادات الواردة في الرسائل الجامعية، ارتأينا أن نقوم دراسة ميدانية عن طريق 

االستبيان حتى نتعرف على سلوك و مواقف المستعملين، فهو عمل مكمل للطريقة المستعملة 

  .في بداية الدراسة

 إن الهدف الرئيسي للمكتبة هم تقديم الخدمات للمجتمع و أن الخدمة المكتبية شيء أساسي و 

ضروري تساهم في تكوين شخصية القارئ آما أنها من الوسائل التي تساعد على انجاز 

  .بحوث المستعمل بصورة مفيدة و نافعة

  

                                                 
، 5، العدد "االتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات: "  دراسة المستفيدين من مكتبة األندية الرياضية في –  حسناء محمود محجوب -) 62(

  .97، ص 1996
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ن من مكتبة الجامعة دراسة و من هنا فقد جاءت هذه الدراسة لتهتم بدراسة مجتمع المستفيدي

تحليلية سواء آانوا مستخدمين فعليين أو غير مستخدمين حيث يعرف المستفيد من المكتبة 

 و نحن نتساءل هل المجتمع )63(" بأنه الشخص الذي يستفيد من موارد المكتبة و خدماتها"

  الطب يستفيد من الدوريات الجديدة التي دخلت المكتبة منذ  التسعينات ؟

و قد تم توزيع . غرض هذه الدراسة فقد لزم األمر اختيار الفترة المناسبة لتوزيع االستبيانو ل

هذا األخير في بداية شهر ماي ثم تم إسترجاع االستبيان في آخر شهر جويلية ألن نهاية 

  .الدروس في العلوم الطبية تكون في هذه الفترة

رأيه و يقدر نوعية موارد الوثائق التي لقد فضلنا  هذه الفترة التي يمكن للطبيب أن يقدم 

تقدمها المكتبة إذا آان مطلع عليها و أنه واع باحتياجاته إلى المعلومات، عكس بداية السنة 

حين يدخل المكتبة ليسجل نفسه ألول مرة و هو ال يعرف موارد المكتبة أو قد نسي إن آان 

  .مسجال من قبل

  .ستبيان إال إذا آان قد استعمل موارد المكتبةو لهذا فهو مستعد لإلجابة على أسئلة اال

  
  : تحديد عينة البحث– 2

و قد قمنا بتحديد العينة اعتمادا على عدد األطباء المسجلين في المكتبة الجامعية في   

 أستاذا و بالتالي وقع 84و الذي بلغ ) الطب، جراحة األسنان و الصيدلة(العلوم الطبية 

كذا تم توزيع  استمارات البحث على األطباء المسجلين و الغير  أستاذا  و ه80االختيار على 

المكتبة الجامعية و مكتبة قسم جراحة األسنان و مكتبة قسم (المسجلين على مستوى المكتبات 

  .ثم على المراآز االستشفائية الجامعية نظرا لعدم تواجد األطباء في المكتبات) الصيدلة

  
  : إعداد استمارة البحث– 1.2
التي توصلنا إليها خالل االستشهادات الواردة في الرسائل الجامعية بينت إن  النتائج        

من الدوريات األجنبية في العلوم الطبية غير مستعملة من طرف مجتمع  % 80.75بأن 

الطب مما دفعنا الى القيام بعملية التحقيق بواسطة استمارة االستبيان الذي يعتبر عمل إضافي 

  .ريقة المذآورة أعالهو مكمل للط
  92. دراسة المستفيدين من مكتبات الندية الرياضية مرجع سبق ذآره ص) 63(
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نتمكن من معرفة سبب عدم استخدام هذه الدوريات و لفعالية الدراسة الميدانية، آان و حتى 

  :من الضروري احترام بعض الشروط 

بالنسبة لألهداف و السياسة  مهمةلم نطرح آل األسئلة الممكنة إال التي تتطلب أجوبة تكون 

  .من طرف المكتبة) Fixés(المحدودة 

حتى يسهل للطبي أن يجيب ) questions fermées(آما فضلنا أن تكون األسئلة مغلقة 

على األسئلة في أقرب وقت ممكن و عليه أن يضع فقط العالمة على الجواب المناسب و ذلك 

  .لسهولة فرز االستبيانات

تبيان بخطاب يشرح الهدف منه و الرجاء بالتعاون في اإلجابة على أسئلة هذا لقد أرفق االس

  : سؤال و آانت على النحو التالي)13(االستبيان و يتكون هذا األخير من ثالثة عشر 

  
 أسئلة حول معلومات عامة يجيب عليها مجتمع العلوم الطبية منها القسم و التخصص ثم – 1

لمصلحة التي يعمل فيها، و أخيرا الرتبة التي ينتمي إليها أي مكان المرآز االستشفائي مع ا

أو أستاذ   )Docent( أو أستاذ محاضر  (Maître assistant) أو أستاذ مساعد)résident(مقيم 

  . )professeur(التعليم العالي أي ما يعرف في الوسط الطبي بالبروفيسور 

  . و االثنين معا أسئلة خاصة بمجال نشاطهم أي التدريس، البحث أ-2

   أسئلة للتعرف على مشاريع البحث الجارية، فإذا آان الجواب بنعم فنطلب منه في أي – 3

  .     إطار

 أسئلة خاصة بالتسجيل في المكتبة الجامعية لدى المستخدمين و الغير المستخدمين – 4

م معرفة عد: للتعرف على نسبة المسجلين و آذلك للتعرف على أسباب غير المسجلين منها

  ...توثيق المكتبة أو إيجاد نوعية التوثيق غير نافع الخ

  . أسئلة خاصة بارتياد األفراد في المكتبات و في نظم المعلومات األخرى– 5

  . أسئلة حول استعمال رصيد العلوم الطبية في المكتبة الجامعية– 6

  

  

  



  
 

 

 98

  مطلع ) الطبيب(ل هو  أسئلة خاصة بإعالم الرصيد التوثيقي للمكتبة الجامعية مثل ه– 7

        بالدوريات األجنبية الموجودة في المكتبة ؟

  . أسئلة عن الدوريات األجنبية و مدى مالئمتها   لحاجيات األفراد القرائية– 8

  . أسئلة عن اللغة األآثر استعمال عند قراءة الدوريات– 9

  .مكتبة الجامعية أسئلة عن مشارآة الطبيب في إنتقاء و إختيار الدوريات في ال– 10

   أسئلة عن أعمال البحث التي قام بها الطبيب، فيطلب منه ما هي أهم المصادر التوثيقية – 11

  .        التي يستعملها إليجاد المعلومات

   أسئلة حول عملية االشتراك في الدوريات و نطلب من الطبيب هل يشترك بصفة – 12

  .          شخصية في بعض الدوريات

  .ئلة للتعرف على الدوريات التي يستعمل الطبيب بانتظام أس– 13

  

و قد تم توزيع استمارات البحث على األطباء المسجلين و الغير المسجلين في مكتبات جامعة 

ثم واصلنا توزيع ) المكتبة الجامعية، مكتبة قسم جراحة األسنان، مكتبة قسم الصيدلة(الجزائر 

 المصالح بالمراآز االستشفائية الجامعية منها مرآز هذه االستمارات على األطباء في بعض

باب الواد، مرآز باستور، و بالخصوص مرآز مصطفى باشا ألنه أقرب من المكبة 

  .الجامعية

و من الضروري القول أنه بعد التنقل عدة مرات على مستوى هذه المصالح و صعوبة 

تي من االستمارات آما يظهر التحدث شخصيا مع رؤسائها، تمكنا من الحصول على العدد اآل

  ).19(في الجدول 
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 نسبة اإلجابة االستمارات المسترجعة االستمارات الموزعة 

 مكتبات جامعة الجزائر

  10: الصيدلة

  10: المكتبة الجامعية

  10: جراحة األسنان

 =30 

10 

08  

05  

 =23 

76.66 % 

 % 70 07 10 مرآز باستور

 % 60 06 10 مرآز باب الولد

 % 66.66 20 30 رآز مصطفى باشام

 % 70 56 80 المجموع

  
  . توزيع عينة البحث حسب المكتبات و المراآز االستشفائية):19(جدول رقم 

  
 استمارة و عدد 80أن عدد االستمارات الموزعة يقدر بــ ) 19(يوضح هذا الجدول رقم 

  . % 70 بنسبة أي  استمارة56االستمارات المسترجعة قدر بــ 

ين الجدول نسب إجابة المجتمع المشارك في البحث على مستوى الجامعة و على مستوى فيب

  :المراآز االستشفائية الجامعية، إذ شارآت مكتبات جامعة الجزائر منها

  
 استمارة 23: المكتبة الجامعية و مكتبة قسم جراحة األسنان و مكتبة قسم الصيدلة بــ

أما بمراآز المستشفيات آانت المشارآة بمرآز .  استمارة موزعة30المسترجعة من مجموع 

 استمارات موزعة و مرآز باب الواد 10 استمارات مسترجعة من مجموع 07: باستور بــ

استمارة  20 استمارات موزعة و أخيرا 10 استمارات مسترجعة من مجموع 06: بــ

  . استمارة موزعة30 من مرآز مصطفى باشا  من مجموع   مسترجعة
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  : حجـــــم الـعـيـنـــــــــة– 2.2
إن مجتمع العلوم الطبية الموجود في مكتبات جامعة الجزائر يشمل الطالب الذي يبلغ 

، )Résident(منهم طالب بعد التدرج أي المقيم  : عدد آبير من هذا المجتمع ثم األطباء 

ذ التعليم و أخيرا أستا) Docent( و أستاذ محاضر  )Maître assistant(أستاذ مساعد 

  ).Professeur(العالي 

و من المعروف أن مجتمع الطالب في العلوم الطبية يدخلون المكتبة الجامعية إال بهدف 

  .مراجعة الدروس، آما أن لهم الحق في التسجيل في المكتبة إال في السنة الثالثة

ختيار و لهذا آان من الضروري اختيار أفراد العينة حسب موضوع الدراسة و بذلك تم ا

مجتمع األطباء فقط ألن الدوريات العلمية ال تستعمل إال من طرف هذه الفئة في إطار بحوثهم 

  .الخ... أو التعليم و الدراسة أو األعمال الجامعية

لذلك فقد تم تقسيم مجتمع العلوم الطبية و مجتمع المستفيدين من خدمات المكتبة إلى الفئات 

  :التالية

و هو الطالب ذات التكوين العالي لما بعد التدرج و )" Résident(المقيم  ":الفئة األولى

يدخل في تحضير شهادة الدراسات  الطبية المتخصصة عن طريق المسابقة و بعد نيل شهادة 

  . سنوات حسب التخصص5 إلى 3الدآتوراه في العلوم الطبية  و يستمر في الدراسة لمدة 

و هو الذي يمارس التعليم و يختار )" Maître assistant(األستاذ المساعد  ":الفئة الثانية

في نفس الوقت موضوع الرسالة مع رئيس المصلحة المشرف عليه بعد التجنيد في تلك 

  .المصلحة

و يكون تجنيد هذه الفئة عن طريق المسابقة )" Docent(األستاذ المحاضر  ":الفئة الثالثة

سات في العلوم الطبية بعد مناقشة من بين األساتذة المساعدين الحاملين شهادة الدرا

  .األطروحة

  

  

  



  
 

 

 101

  : التي تتضمن)grille de notation(و تحتوي المسابقة لهذه الفئة حسب شبكة التنقيط 

  . تعميق المعارف في تخصص أساسي- 

. التعليم األول لتقنيات التفكير و التجربة الضرورية في النشاطات المهنية أو البحث-  

  مترشح لتحقيق و مناقشة عمل بحث أصلي يساهم في تقدم   تطوير مؤهالت ال-  

    .)64(            المعارف 

  

  )"Professeur(أستاذ التعليم العالي  ":الفئة الرابعة

فهذه الفئة األخيرة هم رؤساء المصالح في المراآز االستشفائية الجامعية و يكون التجنيد عن 

  )Docent. (طريق المسابقة آالفئة السابقة الذآر

  

إن أصعب مشكلة هي عدم تواجد األطباء و الصيدليون و أطباء جراحة األسنان الذين سوف 

  .يقع عليهم االختيار و لذلك تم اختيار عينة عشوائية

 مقيم 22 فرد تشمل آل منها 56 استمارات إلى 80فوصل عدد هذه الفئة بعد توزيع 

)Résident ( أساتذة مساعدين و واحد 27و )(تاذ محاضر فقط أس) 01Docent ( و أخيرا

  .يبين عدد آل فئة) 20( أساتذة التعليم العالي و الجدول رقم 6

  
 الــعــــدد الـــفـــئــــــة

 22 المقيم
 27 أستاذ مساعد
 01 أستاذ محاضر

 06 أستاذ التعليم العالي
 56 المجموع

  
  .ئات توزيع عينة البحث حسب الف):20(الجدول رقم 

  

  
 للجريدة 1999 أفريل 4 الموافق  1419 ذي الحجة عام 18 مؤرخ في 05 – 99الباب الثاني للتكوين العالي من القانون رقم :  في15 المادة )64(

    .1999 أفريل 07 الصادرة بتاريخ 24الرسمية عدد 
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ة الجزائر الجدول يبين مجموع عدد األطباء المسجلين والغير المسجلين في مكتبات جامعهذا 

  .مع عدد أطباء مراآز المستشفيات الجامعية الذين وزعت لهم استمارة البحث

  

  : تحليل إجابات أسئلة االستبيان– 3
التطبيقي من دراستنا إلى تحليل نتائج االستبيان الذي تم توزيعه سنتطرق في الجانب 

آز االستشفائية على عينة البحث المتمثلة في مكتبات جامعة الجزائر و في مصالح المرا

الجامعية حيث يتضمن هذا االستبيان أسئلة تتكون بصفة عامة حول الممارسة الوثائقية 

 ثم حول استعمال الوثائق مع األوعية المختلفة و أخيرا حول الخدمة التي تقدمها للطبيب

  ".العرض"المكتبة الجامعية في سياق 

مكن من اإلجابة على األسئلة المتضمنة لقد قمنا ببلورة هذا الجانب التطبيقي للبحث حتى نت

  .داخل اإلشكالية

  
  : مجال نشاط األطباء– 1.3

 % البحث % التعليم الفئة العدد
  التعليم

 و البحث
% 

بدون 

 إجابة
% 

22.72 09.0905 02 36.4 08 31.8 07 المقيم 22

27 
األستاذ 

 المساعد
07 25.9202 07.4017 62.9601 03.70

01 
األستاذ 

 اضرالمح
    01 100   

06 
أستاذ التعليم 

 العالي
    06 100   

10.71 46.4260 17.8526 10 25 14 المجموع 56

  
  هم  مجال نشاطتوزيع فئة المستجوبين حسب) 21(جدول رقم 
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تخصص مجال " المقيم"من مجموع الفئة األولى  % 31.8 أن) 21(يبين الجدول رقم 

 % 22.72 في التعليم و البحث بينما % 09.09 في البحث ثم % 36.4نشاطها في التعليم و 

  .من هذه الفئة لم تجب عن هذه األسئلة

تخصص مجال  % 25.92الذي يبلغ أآبر عدد نجد أن " األستاذ المساعد"و في الفئة الثانية 

 في البحث والتعليم وهي أعلى نسبة % 62.96 في البحث  و % 07.04التعليم، نشاطها في 

  . بدون إجابة% 03.72في هذا المجال ثم نجد إال 

الذي يبلغ عددهم " أستاذ التعليم العالي"و الفئة الرابعة " األستاذ المحاضر"أما الفئة الثالثة 

  .مجال التعليم و البحث يخصصها في % 100قليال جدا تكون نسبتهم بطبيعة الحال 

يخصص مجال نشاطهم في التعليم و البحث و  % 46.42و إذا أخذنا مجموع الفئات نرى أن 

  .بدون إجابة % 10.71نجد 

  

  :ةـــاريـث الجـع البحـاريـ مش– 2.3
و قد جاءت هذه األسئلة للتعرف على مشاريع البحث الجارية لألطباء و التعرف على 

  ):22(ي إطار آما يوضحها الجدول النسبة المئوية و في أ

                                                       

  نوع  
 االجابة

  

 % بدون إجابة ال نعم الفئة العدد

 50 1 10 11 المقيم 22
 81.48 1 4 22 أستاذ مساعد 27
 100 0 0 1 أستاذ محاضر 1
 100   6 أستاذ التعليم العالي 6

 71.42 2 14 40 المجموع 56

  

   المعرفة ما اذا آان لألطباء مشاريع بحث حسب المستوى) :22(الجدول رقم   
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 للفئة الثانية  و % 81.48 للفئة األولى و % 50بنسبة " نعم"و قد احتلت نوع اإلجابة بــ 

 للفئة الثالثة و الرابعة، و هذا يدل على اهتمام األطباء لمجال تخصصهم في العلوم % 100

   .الطبي

  الفئة

 
  مقيم

 %عدد             

  أستاذ   مساعد

 %عدد           

  أستاذ محاضر

 %عدد            

  أستاذ لتعليم العالي

 %عدد         

تحضير 
 الرسالة

5 45.45 8 36.36 x    

اشراف 
 الطلبة

/ / 1 04.54   x  

نشر 
 المقاالت

2 18.18 5 22.72 x  x  

أعمال 
 مؤتمرات

3 27.27 8 36.36   x  

انجاز 
 استنساخ

1 9.09 / /     

%100 6  %100 22%100 11 المجموع

  توزيع المستجوبين بنعم                       : )23(الجدول رقم                        

مقيم للفئة 11فنالحظ أن من بين ) 21(السؤال الذي يتبع الجدول رقم ) 23( يبين الجدول رقم 

 لنشر % 18.18 أجابوا في إطار تحضير الرسالة، % 45.45" نعم"أجابوا بــ األولى الذين 

  ).polycopiés(إلنجاز استنساخ   %   9.09 و ألعمال مؤتمرات % 27.27المقاالت، 

 لتحضير % 36.36 نجد من بينهم 22الذي يبلغ عددهم "أستاذ مساعد"و الفئة الثانية أي 

 4.54 لنشر مقاالت في الدوريات و % 22.72ت الرسالة و لتحضير مقاالت في المؤتمرا

  . إلشراف الطلبة في تقرير التربص%

لتحضير الرسالة و " نعم"منها فهي أجابت بــ ) 01(و الفئة الثالثة التي يبلغ عددها إال واحد 

أما الفئة الرابعة و هي ما يسمى بالوسط الطبي بالبروفيسور لقد . نشر المقاالت في الدوريات

في إطار إشراف رسائل و نشر مقاالت في الدوريات و آذلك أعمال " نعم"لهم بــ أجابوا آ

  .المؤتمرات
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  :  التسجيل في المكتبة الجامعية- 3.3
إن التسجيل أمر مهم في دراستنا فهو يساعد على آشف عدد األطباء المسجلين و في نفس 

ل يتضح لنا أعداد فمن خالل التسجي. الوقت يساعد على معرفة أسباب الغير المسجلين

المترددين على المكتبة أي من يستفيد من المكتبة، و هذه المالحظة هي من أهم ما أثار بنا 

 .الرغبة في دراسة المجتمع الموجه إليه الخدمة المكتبية

  

  

 % الغير المسجلين % المسجلين الفئة العدد

77.22 17 22.72 5 مقيم 22

74.07 20 25.92 7 أستاذ مساعد 27

 100 1 0 0 أستاذ محاضر 1

 50 3 50 3 أستاذ التعليم العالي 6

73.21 41 26.78 15 المجموع 56

  
   في المكتبة الجامعية حسب المستوىنسبة تسجيل األطباء): 24(الجدول رقم 

 

  
جلين في المكتبة يقدر بـصــفة عامة أن عدد األطباء المس) 24( رقم دولـجـن الــح مــو يتض

 من آل األطباء الذين وزعت لهم االستبيانات غير % 73.21 فقط أي أن % 26.78بنسبة  

  .مسجلين في المكتبة الجامعية

  )أستاذ مساعد(و الفئة الثانية ) مقيم( للفئة األولى % 74.07 و % 77.22و تبلغ نسبة 

 و % 100احتلت نسبة ) أستاذ التعليم العالي(و الفئة الرابعة ) أستاذ محاضر(أما الفئة الثالثة 

 و هذه النسبة قليلة جدا عندما نعلم أن المكتبة الجامعية في حاجة إليهم عند اختيار و % 50

  .انتقاء لالشتراك في الدوريات العلمية
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  نسبة تسجيل األطباء في المكتبة الجامعية): 09(الرسم البياني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لــــدم التسجيــاب عــ أسب– 1.3.3
سنحاول اآتشاف أسباب عدم تسجيل األطباء في الجزء الثاني من السؤال الرابع 

  )23(خالل الجدول الموالي رقم 

أستاذ  المقيم األسباب

 مساعد

أستاذ 

 محاضر
 % أستاذ التعليم العالي

57.14 3 1081ال يعرف رصيد المكتبة
 5.35  3نوعية الرصيد غير مفيد

 12.5  34 خرىأسباب أ
  

  . أسباب عدم التسجيل في المكتبة الجامعية):25(جدول رقم 

 أجابوا بأنهم يجهلون رصيد المكتبة % 57.14أن ) 25(و يتضح من الجدول رقم 

" أسباب أخرى"أما نوعية . % 5.35بنسبة " غير مفيد"بينما تم  الجواب عن نوعية الرصيد 

لبعد عن المنزل أو جو المكتبة غير مالئم لإلطالع،  و هي أسباب مختلفة آا % 12.5احتلت 

  .و المكان غير هادئ و آذلك عدم وجود  وقت  للمطالعة

  و نالحظ أيضا لهذه األسئلة لبعض األطباء و التي  تبقى بدون إجابة بالخصوص الفئة 

  ).أستاذ التعليم العالي(و الفئة الرابعة ) أستاذ محاضر(الثالثة 

ydd غير المسجلين 
 المسجلين
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يل األطباء في المكتبة الجامعية نواصل الحديث عن ارتياد األطباء و من أسباب عدم تسج

  .على المكتبات أو هيئات أخرى

  
  : ارتياد األطباء في المكتبات و هيئات أخرى– 4.3

  
  ):24(و جاءت اإلجابة على هذا السؤال آما يوضحه الجدول رقم 

  

أستاذ التعليم أستاذ محاضرأستاذ مساعدمقيمنوع اإلجابة
 % المجموع ليالعا

66.07 37 4 1 19 13 نعم
33.92 19 2 0 9 9 ال

  
   ارتياد األطباء على المكتبات أو الهيئات األخرى):26(جدول رقم 

  

 من آل الفئات أجابوا بترددهم على المكتبات   % 66.07و يتضح من هذا الجدول أن 

 و المقيمين بنــسبة % 70.37ـدر نسبتهم و الهيئات األخرى و أغلبهم  أساتذة الذين يقـ

  . و هذا يدل على اهتمامهم للمعلومات % 59.09

و قد وضح بعض األطباء أن المكتبات التي يترددون عليها هي مكتبات مراآز االستشفيات، 

آما ذآر البعض منهم مكتبة جامعة باب الزوارخاصة فئة األساتذة المساعدين من فرع 

  .الصيدلة

  
       : عمال رصيد العلوم الطبيعية للمكتبة الجامعية است– 5.3

إن المكتبة الجامعية تتميز بأنها تعمل في إطار اجتماعي، فهي تؤثر في مجتمع 

  .المستفيدين وتتأثر بحاجته،  و ال يمكنها أن تعيش بمعزل هذا المجتمع

لمي في         فالتعرف عن مدى استعمال رصيد العلوم الطبية أمر مهم إلتباع األسلوب الع

  .اختيار المواد و إيجاد الحلول، في دراسة المشكالت التي قد تظهر أثناء العمل
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" أبدا" لم يستعمل % 58.92أن ) 27(و جاءت إجابة األطباء آما يوضحها الجدول رقم 

فكانت اإلجابة إال واحدة فقط من الفئة " آثيرا"أما الذين استعملوا المكتبة . رصيد المكتبة

  .% 1.78أي ما يقدر بنسبة ) أستاذ مساعد(ية الثان

  

 % المجموع أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضر أستاذ مساعد معيد نوع اإلجابة
 1.78 1 0 0 1 0 آثيرا
 19.64 11 3 0 5 3 أحيانا
 14.28 8 1 0 3 4 نادرا
 58.92 33 2 1 16 14 أبدا

 5.35 3  0 2 1 بدون إجابة
%100 56 6 1 27 22 المجموع

  
  . استعمال رصيد العلوم الطبيةنسبة): 27(   جدول رقم 

  

  

  :  إعالم األطباء برصيد المكتبة الجامعية- 6.3
هذه األسئلة هل تعلم برصيد المكتبة الجامعية للتعرف عن أسباب عدم و قد وجهت 

  .استخدام هذا الرصيد

لطبية بالمكتبة الجامعية، ال يعلمون بوجود رصيد العلوم ا % 89.28و جاءت اإلجابات أن 

  :آما يوضحه الجدول التالي

  

 %المجموع أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضرأستاذ مساعد معيد نوع اإلجابة
 8.92 5 1 0 3 1 أعلم

89.28 50 5 1 24 20  ال أعلم
  

   نسبة إعالم األطباء برصيد الدوريات العلمية في العلوم الطبية):28(جدول رقم 
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  :تلبية طلب األطباء فيما يخص الدوريات الموجودة في المكتبة – 7.3
  :لقد طرحت األسئلة في هذا الصدد آاآلتي

  

هل مجموعة الدوريات تلبي طلبكم ؟ و آانت اإلجابة بطبيعة الحال أغلبها بدون إجابة خاصة 

ين يب) 29 (و الجدول رقم . ال يعلمون بوجود رصيد العلوم الطبية% 89.28إذا علمنا أن 

  :نسبتها

  

 % أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضرأستاذ مساعد معيد نوع اإلجابة
12.50 2 0 3 2 نعم
32.14 0 0 10 8 ال

54.35 4 1 14 12 بدون إجابة
  

   نسبة إجابة األطباء حول السؤال هل الدوريات تلبي طلبكم ؟):29(جدول رقم 

  

هي المرتفعة و تحتل " بدون إجابــة"بة أن نس) 29(و قد نالحــظ خــالل الجدول رقم 

  .، و يبرر ذلك إجابات األسئلة السابقة%  54.35

آما نالحظ أن الذين أجابوا بالنفي هي نسبة غير مفهومة إذا آانوا يجهلون وجود رصيد 

المكتبة فهذا راجع حسب رأينا إلى عدم استخدام و عدم معرفتهم للدوريات الموجودة في 

  .المكتبة الجامعية

  
  : اللغات المستعملة عند إطالع الدوريات– 8.3

إن موضوع دراستنا خاص بالدوريات األجنبية و لهذا آان من الضروري أن نتعرف 

) 30(عن اللغات المستعملة من طرف مجتمع العلوم الطبية و يوضح الجدول التالي رقم 

  .اللغات التي يفضل األطباء القراءة بها
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تـاذ أس معيــد الـلـغــــة
 مساعـــد

أستـاذ 
 محاضــر

أستـاذ التعليم 
 % المجموع العالــي

 1.78 1 / / / 1 العربية
 48.2 27 / / 12 15 الفرنسية
 1.78 1 / / / 1 اإلنجليزية

  الفرنسية
 اإلنجليزية

5 15 1 6 27 48.2 

 / / / / / / األلمانية
 / / / / / / اإلسبانية
 / / / / / / اإليطالية
 100 56 6 1 27 22 عالمجمو

   نسبة اللغات التي تستعمل من طرف األطباء):30(جدول رقم 

  
و يتضح من هذا الجدول أن اللغة الفرنسية هي التي تحتل أعلى نسبة، بحيث نجد           

الفرنسية و " آخرون يستعملون اللغتين 27 أطباء  يستعملون اللغة الفرنسية و 27

، ثم تأتي اللغة اإلنجليزية التي % 96.4 لتمثل  x 2 % 48.2ـ أي ما يقدر بـ" اإلنجليزية

   .% 50 لتمثل % 1.78 + % 48.2تقدر بــ 

 و هو بطبيعة الحال من % 1.78أما اللغة العربية فقد تستعمل من شخص واحد فقط بنسبة 

  .أي من الجيل الحالي المعرب" المعيد"فئة 

  لدوريات األجنبية في مكتبة جامعة  مشارآة األطباء في انتقاء و اختيار ا– 9.3

  :رــــ         الجزائ

  إن اختيار المواد المكتبية المختلفة و توفيرها عملية موجهة إلى مجتمع المستفيدين و   

تهدف في النهاية إلى إشباع حاجاته المختلفة للمعلومات و لذلك فإن من واجب إدارة المكتبة 

  .ال عند اختيار و انتقاء الدورياتأن تقوم بمشارآة  المتخصصون في المج

بيانات حول مدى مشارآة األطباء في انتقاء و اختيار الدوريات ) 31(و يتضمن الجدول رقم 

آثيرا، أحيانا، : و قد أشرنا لكل نوع من اإلجابة بخمسة درجات. األجنبية في المكتبة الجامعية

  .نادرا، أبدا، بدون إجابة
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 % المجموع أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضر أستاذ مساعد معيد نوع اإلجابة
 / 0 / / / / آثيرا
 5.35 3 1 0 1 1 أحيانا
 / / / / / / نادرا
92.85 52 5 1 21 25 أبدا

 / 1 / / / / بدون إجابة

  
  مشارآة األطباء في انتقاء و اختيار الدوريات األجنبية): 31(جدول رقم     

ألولى حول مشارآة األطباء في انتقاء و اختيار الدوريات و المرتبة ا" أبدا"احتلت درجة قد ل

من فئة أساتذة التعليم العالي أعاد هذه  5/6 لجميع الفئات آما يالحظ أن % 92.85هذا لنسبة 

و هي فئة مهمة عند عملية اشتراك في الدوريات و أن المكتبة الجامعية " أبدا"المرتبة بدرجة 

  . فقط% 5.35لتمثل " أحيانا"بة الثانية درجة ثم تأتي بالمرت. في حاجة إليهم

فهذه النتائج تؤآد لنا عدم تواجد األطباء في المكتبة الجامعية مما يثبت أن األطباء يجهلون 

 .تماما رصيد دوريات العلوم الطبية لمكتبة جامعة الجزائر

  : المصادر التوثيقية المستعملة من طرف األطباء– 10.3
  ن البحث لمعرفة مختلف المصادر التوثيقية المستخدمة خصص هذا السؤال ملقد   

  .إليجاد المعلومات من طرف األطباء من أجل قيام أعمال بحوثهم

  :و يمكن الكشف عنها من خالل الجدول التالي

أستاذ  المقيم المصادر التوثيقة
 مساعد

أستاذ 
 محاضر

أستاذ التعليم 
 % المجموع العالي

57.144 32 4 / 20 8 الدوريات
الببليوغرافيا المتخصصة على 

 30.35 17 5 / 12 / شكل ورق

الببليوغرافيا المتخصصة 
 )قاعدة بيانات(

4 / / 4 8 14.28 

 73.21 41 6 / 20 15 انترنت
 14.28 8 / / 8 / عن طريق الزمالء

 3.57 2 / / 2 / بدون إجابة

   المصادر التوثيقية إليجاد المعلومات):32(جدول           
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  ".انترنت"يتبين لنا أن اإلجابة متضمنة أفضلية ) 32( من خالل هذا الجدول رقم و

من استعمال  % 57.14و تضيف نسبة  % 73.21فالمجتمع يستعمل االنترنت بنسبة تبلغ 

  . منهم يستعملون البيبليوغافية المتخصصة الوراقية%30.35الدوريات، آما تضيف نسبة 

لسؤال الثالث حيث مثلت نسبة مشــارع البحــث الجارية النتائج تؤآد إجابات عن افهذه 

  . لجميع الفئات% 71.42

  و آذلك " للبيبليوغرافية المتخصصة لقاعدة البيانات "% 14.28نسبة ضئيلة تمثل و تبقى 

  "عن طريق الزمالء" 

  : اشتراك في الدوريات من طرف األطباء– 11.3
ضاء هيئة التدريس إلى الدوريات و  الدراسة إلى التعرف على مدى حاجة أعو تهدف

االجابة على اإلستبانة ) 33(مدى اإلفادة منها في البحث و التدريس، و يعرض الجدول رقم 

  .للسؤال في هذا الشأن حول اشتراك في الدوريات

  

أستاذ  معيد نوع اإلجابة
مساعد

أستاذ 
محاضر

أستاذ التعليم 
 العالي

النسبة المجموع
% 

 25 14 2714 نعم
71.42 40 20182 ال

 3.57 2 2 بدون إجابة
  

   اشتراك األطباء في الدوريات):33(جدول رقم 

 لم يستطيعوا االشتراك في % 71.42لنا هذا الجدول أن أغلبية األطباء التي تمثل لقد أظهر 

 الذين يشترآون % 25الدوريات األجنبية و أجابوا البعض منهم بسبب األسعار الباهظة و 

   . الدوريات و هم من فئة األساتذة و البروفيسورفي

  : الدوريات التي يستعملها األطباء بانتظام– 12.3
 و قد طلب في هذا السؤال التعرف على عناوين الدوريات المعروفة          

  )34(والمستعملة بانتظام من جانب األطباء، آما يوضحه الجدول رقم 
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 جلواعدد األطباء الذين س الفئةالعدد
 الدوريات المستخدمة

  عدد الدوريات المستشهدة %
 من طرف األطباء

% 

  أستاذ التعليم 6
 11.33 17 66.66 4 العالي

 / 0 0 0 أستاذ محاضر 1

 64 96 85.18 23 أستاذ مساعد 27

 24.66 37 40.90 9 معيد 22

  150 64.28 36 المجموع 56

  
   من جانب األطباء الدوريات المستخدمة بانتظام):34(جدول رقم 

  

أن الذيـن أجابوا على هــذا السؤال بلغــت نسبتهم ) 34(و نالحظ من هذا الجدول رقم 

  . من مجموع الفئات%  64.28

و يتضح من خالل أن الفئة األآثر أهتماما للدوريات هي فئة األساتذة المساعدين احـتـلـت 

  .% 66.66ور التي احتلت نسبة  من مجموع الفئات، ، تليها فئة البروفيس% 85.18نسبة 

  
و آما هو موضح في الجدول السابق فقد جاءت اإلجابة عن عدد الدوريات المستشهدة من 

 دورية من فئة األستذة 96 دورية ذآرت من فئة البروفسور، 17طرف األطباء بـــ 

  . دورية من فئة المقيمين37المساعدين و 

  

 الدوريات التالية في الجدول التالي األآثر استشهادا و قد شملت القائمة التي تم اختيارها على

، آما تم استبعاد الدوريات المستشهدة )34(من أغلبية الفئات المذآورة سالفا في الجدول رقم 

  . مرات3أقل من 
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   الدوريات المستشهدة من قبل األطباء– 1.12.3
  

 % العدد الدورية المستشهدة

Revue du Praticien 23 26.43 % 
E.M.C 21 24.13 % 

New England Journal of Medecine 15 17.24 % 
Lancet 13 14.94 % 

Annales de Médecine interne 7 8.04 % 
British Medical Journal 5 5.74 % 

Blood 3 3.44 % 

 % 100 87 الـمـجـمـــوع

    
  .ألطباء الدوريات المستشهدة من قبل ا):35(جدول رقم     

  

و يتضح من الجدول أنه بعدما أتيحت لألطباء حرية االختيار الدوريات المستعملة بانتظام تم 

 دوريات أجنبية استعملــت أآثر مــن ثالث مرات و احتـــــلت رأس القائمــة 7تجميــــع 

"La revue du praticien " الطب " و هي مجلة تدخل في تخصص  %26.43بنسبة

اثنتان  "New England Journal of Medecine"و  " Lancet" مجلتين مع ال" العام

     .% 14.95و  % 17.24تمثالن 

   

  
هذا واقع تحليل أسئلة االستبيانات الموزعة على أعضاء العلوم الطبية بكافة الفئات و قد تبين 

ستخدام منها من هم مستخدمين المكتبة الجامعية و الغير المستخدمين و ما هي أسباب قلة ا

  .الدوريات و ما هي سلوآاتهم القرائية و مجال اهتمامهم حول المعلومات الخاصة بالدوريات
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   :نـتـائـــــج الـدراســــــة
إن النتيجة األساسية التي خرج بها هذا البحث في دراسة مجتمع العلوم الطبية هو عدم   

ية أو ما يمكن أن نسميه القصور في وصول المكتبة إلى أفراد هذا المجتمع بخدماتها المعلومات

  .الدعاية و اإلعالم عن االشتراآات الجديدة التي بدأت في عقد التسعينات

و قد آانت األرقام و هي أصدق اللغات في التعبير عن الحقائق التي تخرج بها تحليل   

  :االستبيان، و أآبر مثال على ذلك

 من % 70ت المسترجعة ب  استمارات الموزعة آانت نسبة االستمارا80 فمن   

) 21جدول رقم ( من فئة األساتذة المساعدين % 62.96األطباء و من هذه النسبة نجد أن 

 منهم لهم مشاريع % 81.48 تمثل مجال نشاطهم في التعليم و البحث، آما نجد أيضا أن

  )22جدول رقم (البحث الجارية 

 من األطباء غير % 73.21فرغم هذا االهتمام نحو البحث و التعليم، نالحظ أن   

و السبب في ذلك عدم معرفة الكثيرين منهم ) 24جدول رقم (مسجلين في المكتبة الجامعية 

  .، بوجود رصيد الدوريات العلوم الطبية)28جدول رقم  (% 89.28تقدر نسبتهم 

و ) 27جدول رقم " (آثيرا" فقط من الذين استعملوا المكتبة % 1.78و لهذا نشاهد   

 من األطباء الذين أجابوا بترددهم على المكتبات و الهيئات % 66.07لنا نسبة هذا يفسر 

  ).26جدول رقم (األخرى 

أما عن الوسائل المستعملة في البحث عن المعلومات، فيظهر لنا أن الجميع يستعمل 

  . و هي الخدمة التي يعتمد عليها الباحثون أآثر فأآثر% 73.21و ذلك بنسبة " اإلنترنيت"

 من األطباء أظهرت اهتمامهم في % 57.14تبين من تحليل االستبيان أن آما   

  ).32جدول رقم (استعمال الدوريات 

  

لم يستطيعوا االشتراك في  % 71.42غير أننا نالحظ أن أغلبية األطباء التي نسبتهم تمثل 

  ).33جدول رقم (الدوريات األجنبية بسبب األسعار الباهظة 
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تشهدت من قبل األطباء فما هي إال الدوريات التي تدخل في و على الدوريات التي اس  

 New England Journal of"و " La revue du praticien"منها " الطب العام"مجال 

Medecine"  ثم "Lancet " و هذا يدل على أنهم يجهلون تماما الدوريات التي تمثل

  .اختصاصهم
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  :الـخـاتـمـــــــــة 
  
 المعروف أن المكتبة الجامعة مؤسسة أآاديمية و طابعها العام التعليم و البحث العلمي في من

الدرجة األولى، و هذا باإلضافة إلى دورها الفعال في خدمة البيئة المحيطة بمختلف جوانبها 

و أبعادها، و لهذا يجب على مكتبة الجامعة أن تسعى إلى خدمة هذه البرامج بفاعلية من خالل 

ديم ما يلزمها من مصادر و خدمات مكتبية، ثم تسهيل وصول الباحثين و المستفيدين إلى تق

هذه المصادر بأسرع وقت و أقل جهد ممكنين، من أجل استخدام مصادرها و مقتنياتها أفضل 

  .استخدام

غير أن الواقع غير ذلك في مكتبة جامعة الجزائر حيث الحظنا من خالل النتائج التي توصلنا 

ا أن رغم األهمية المتزايدة لعدد الدوريات األجنبية في العلوم الطبية إال أن هناك عزوفا إليه

من جانب المستفيدين عن استخدام الدوريات، و في هذه الحالة يكون وجود المكتبة مجرد 

  :عبث و تضييع للجهد و الميزانيات، و يمكن أن يرجع ذلك إلى األسباب التالية

  

دوريات الموجودة في المكتبة الجامعية منذ التسعينات لكافة  عدم اإلعالن عن ال– )1

  .المستفيدين

 انعدام وسائل العمل الضرورية و الالزمة في عملية البحث عن الدوريات – )2

الجديدة التي اقتنتها المكتبة أو قائمة المقتنيات الجديدة للدوريات توضع تحت 

بسبب ضغط العمل الكبير تصرف المستعملين من أجل سهولة الوصول إليها، ذلك 

المفروض على عمال مصلحة الدوريات بعملية تسيير و متابعة االشتراآات 

واستالم أعدادها و توزيعها على مختلف مكتبات جامعة الجزائر ما عدا مكتبات 

، ألن عملية الشراء )قسم جراحة األسنان، الطب و الصيدلة(العلوم الطبية 

 .ريات األجنبية في آن واحد في عقد التسعيناتالمرآزي أدخلت مع اشتراآات الدو

 نقص في العمال بصفة عامة و المؤهلين بصفة خاصة لدى مصلحة الدوريات – )3

عمال من بينهم عامل واحد مؤهل فقط لتسيير إقتناءات ) 04(حيث نجد أربعة 

 .الدوريات
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ذه  وجود مشاآل عديدة في استخدام األنظمة اآللية و ذلك بسبب قدم و تجاوز ه– )4

اآلالت و تعطالتها  المتكررة مما أدت هذه الوضعية إلى إهمال في عملية تحديث 

 .بطاقات الكارديكس و تجديدها

 عدم وجود رآن خاص لإلطالع على آخر رقم للدوريات الجديدة التي اآتسبتها – )5

فهذه  األخيرة تتسم الخدمات التي تقدمها  بالتقليدية من حيث . المكتبة الجامعية

مكتبة بإتباع نظام الرفوف  المغلقة و مع ذلك ال يتيح للقارئ اللقاء المباشر وضع ال

 .مع مصادر المعلومات

 
و ما يمكن القول أن المكتبة الجامعية الزالت بعيدة عن تحقيق هدفها األول و الرئيسي و 

هو ربط الخدمات التي تقدمها بالعملية التعليمية، فأغلب أنشطتها تقتصر على إعارة 

  .تب و اإلرشاد القرائي أي الخدمات التقليديةالك

  ، و قد يبدو القانون األولالخمسة لعلم المكتبات"  رانجاناتان"فهي ال تراعي قوانين 

و لكن في الواقع ظهر من النتائج أن إدارة المكتبة الجامعية اهتمت " الكتب لالستخدام"

لذي يعني أن الكتب تحتاج إلى ا" لكل آتاب قارئه"بالحفظ فقط ، و في القانون الثالث 

العثور على المستفيدين المتحملين مثلما يحتاج المستفيدون إلى العثور على الكتب التي 

يحتاجونها، نجد أن المكتبة الجامعية لم تقم بوظيفتها المهمة و هي إشعار المستفيدين 

  .يةبالمطبوعات الجديدة و لم تعني بالتعريض و إتاحة وصول المستفيدين لألوع

و بالفعل حسب المعلومات التي آشفت عنها الدراسة بلغ عدد األطباء المسجلين في 

 أستاذا من 469على ) أطباء( أستاذا 84، 2004 – 2003المكتبة الجامعية من فترة 

 ، آما بلغ عدد % 17.9مجموع األساتذة المسجلين و من جميع آليات الجامعة أي نسبة 

 دورية في جميـــع 1226ي العلـــوم الطبيــة على  دورية ف296الدوريـــات بــ 

   )*65( 1985 فــي حــين أن فـــي ســنــــة % 24.14التخصصـــات بنسبــة تـقـــدر بــ 

  
  :إحصائيات مأخوذة من أطروحة )* 65(

Touati, Nour Eddine.- L’information et la formation des usagers de la bibliothèque universitaire d’Alger.- 

Alger : [s.n] : 1986. 

Mém. DSB : bibliothéconomie : Alger : 1986  
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دورية في آل التخصصات  1046 دورية في العلوم الطبية على  270بلغ عدد الدوريات 

 دورية  و آان عدد األساتذة المسجلين في العلوم الطبية بـ 200و منها العلوم التي بلغت 

 أستاذا من مجموع أساتذة المسجلين لجميع التخصصات بنسبة 580 أستاذا على 235

، و هي تمثل نسبة أآبر بالنظر إلى النسبة المسجلة في هذه السنوات % 40.51تقدر  بـ 

  .األخيرة بينما آان عدد الدوريات المسجل في هذه الفترة أقل من العدد الحالي

  
ى المكتبة الجامعية آان مهم جدا في فمن هذه النتائج نستنتج أن ارتياد مجتمع الطب عل

الثمانينات بينما منذ فترة التسعينات نشاهد ابتعاد هذا المجتمع بسبب انفصال العلوم الطبية 

 مع إنشاء المعهد الوطني العالي للعلوم الطبية 1998 و 1984عن جامعة الجزائر ما بين 

"INESSM "ة السترجاع هذا ، هذا باإلضافة إلى غياب دور ادارة مكتبة الجامع

  .المجتمع

  
 آما سجلنا من خالل النتائج التي توصلنا إليها عن طريق االستشهادات الواردة في -

رسائل الدآتوراه ضعفا آبيرا في استعمال الدوريات ذلك أن لم يحدث لبعض عناوين 

الدوريات إال باستخدام ضئيل و بعضها األخر ال تستخــدم مطلقا بحيث تعدت نسبة 

 296 دورية من بين 57  من عدد الدوريات المستخدمة من قبل األطباء أي % 19.25

  .دورية الموجودة في العلوم الطبية

  
 و آانت أآثر اللغة استعماال هي اللغة اإلنجليزية حيث بلغ عدد الدوريات المستشهدة من -

 22دها بـ  تقابلها اللغة الفرنسية التي بلغ عد% 61.40 دورية بنسبة 35طرف األطباء بـ 

 و بشكل طبيعي فهذه النتائج التي تأتي في سياق الطلب فهي % 38.52دورية بنسبة 

تتناسب تماما مع العرض في االشتراآات العلوم الطبية التي تمت من طرف إدارة المكتبة 

فتبقى .  للغة الفرنسية% 34.45 للغة اإلنجليزية و % 65.54الجامعية و التي تمثلت بـ 

  . يزية هي اللغة العلمية و الدولية والمستعملةاللغة اإلنجل
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 30 و في الجانب الموضوعي نالحظ أن المكتبة الجامعية قدمت رصيد العلوم الطبية بـ -

 18و من خالل االستشهادات الواردة في الرسائل نجد .  دورية296اختصاصات من بين 

آد أآثر على أهمية رصيد و هذا يؤ. اختصاصات من الدوريات المستشهدة من طرف األطباء

  .العلوم الطبية الذي تكتسبه  المكتبة الجامعية

  
أما النتائج التي توصل إليها البحث الميداني في استعمال دوريات العلوم الطبية في المكتبة 

  :الجامعية تمحورت حول النقاط التالية 

  
 من % 73.21 اتضح من خالل بيانات خاصة بالتسجيل في المكتبة الجامعية أن – )1

األطباء الذين وزع لهم االستبيان غير مسجلين في المكتبة الجامعية، بسبب عدم معرفة 

الكثيرين منهم بوجود رصيد دوريات العلوم الطبية و ذلك رغم اهتمامهم نحو البحث و 

 من بين 37، و"آثيرا"من الذين استعملوا رصيد المكتبة  % 1.78التعليم و أن واحد فقط أي 

من األطباء أجابوا بترددهم على المكتبات و الهيئات األخرى و  % 66.07سبة  أي ن56

  .بالخصوص مكتبات مراآز اإلستشفيات

 و آانت أآثر الوسائل المستعملة في البحث عن المعلومات هو أن الجميع يستخدم -)2

  و هي الخدمة الجديدة التي % 73.21 بحيث تعدت نسبة 41و يبلغ عددهم " اإلنترنت"

 من 32  أي % 57.14آما تبين من تحليل االستبيان أن نسبة . عتمد عليها الباحثون بكثرةي

األطباء أظهرت اهتمامهم في استعمال الدوريات، و لكن نجد نسبة قليلة جدا في استعمال 

، و الشيء الغريب الحظنا إال واحد  من بين األطباء الذي "Index Medicus"الكشاف 

و هي قاعدة موجودة (*)   Medline"  ميدالين"المعروفة عالميا باسم ذآر قاعدة البيانات 

  ".Lapperine"بمكتبة قسم الطب بـ البيرين 

  

  
(*) Medline =  قاعدة بيانات الصادرة من المكتبة الوطنية     ميدالين  :  

 ماليين من 11 و تحتوي على 1966ب، فظهرت منذ للعلوم الطبية و هي أهم القواعد البيبليوغرافية التي يستعملها المختصون في مجال الط

  .المقاالت الطبية
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 أما الجانب المتعلق باشتراآات في الدوريات فنالحظ أن أغلبية األطباء الذين يبلغ عددهم -3

 لم تتمكن باالشتراك في الدوريات بسبب األسعار الباهظة % 71.42 و التي تمثل نسبة 40

  . اجة إلى رصيد المكتبةمما نتج عن ذلك أن األطباء في ح

  آما نالحظ أيضا أن األطباء ليس لديهم خبرة علمية في عناوين الدوريات حيث اتضح من 

 La"البيانات أن الدوريات أآثر استشهادا من قبل األطباء هي الدوريات الثالثة القديمة 

Revue du Praticien" " The New England Journal Of Medecine  "  و

 Médecine" "الطب العام"، فهذه الدوريات تدخل في مجال " Lancet"أخيرا 

Générale "  و لهذا نستنج أن األطباء يعانون بنقص المعلومات حول عناوين العلوم الطبية

التي توجد بعدد مرتفع و بمختلف التخصصات، آما توجد أيضا عناوين جديدة في 

  .التخصصات الجديدة

ل من خالل هذه البيانات أن رصيد دوريات العلوم الطبية غير و في نهاية األمر نستطيع القو

مستغلة استغالال واعيا، و إذا نظرنا إلى المكتبة الجامعية بمنظار الخدمة المكتبية الفاعلة  و 

في إطار الدراسة التحليلية لوجدنا أن المكتبة متأخرة آما و متخلفة نوعا عن مستوى 

ابية في عملية التعليم و البحث العلمي و لعل ذلك يرجع المكتبات العصرية التي تشارك بإيج

  :إلى بعض العوامل التي آشفت عنها الدراسة منها 

 .غياب التخطيط العلمي السليم للعمل المكتبي و تطوير المكتبات •

 جراحة –الطب (غياب التعاون و التنسيق بين أقسام المكتبات الجامعية الجزائرية  •

 ). الصيدلة–األسنان 

وجود الخدمات اإلعالمية و هي األساليب و األنشطة و البرامج التي تقوم بها المكتبة عدم  •

 .الجتذاب المستفيدين و التعريف بسياسة المكتبة و برامجها و أنشطتها المختلفة

عدم تنظيم عملية التزويد و هي أمور أساسية غابت عن أذهان المسؤولين من بينها  •

يد و ضرورة القيام بعملية التقييم لمعرفة مواطن ضرورة وجود سياسة مكتوبة للتزو

 .الضعف و القوة، ألن حاجة المستفيد هي العامل األساسي الذي يحكم العملية

الفراغ القانوني للمكتبة و افتقارها لقانون أساسي أدى إلى عدم امتالك مسيري المكتبة  •

 .روح المبادرة في خلق أنشطة من شأنها تفعيل الخدمة المكتبية
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دم وجود العنصر البشري المؤهل خاصة المكتبي منه أدى إلى االآتفاء حاليا بالعمل ع •

الروتيني المتمثل في اإلحصائيات الخاصة بعدد المسجلين و عدد المستعملين بالمكتبة 

الجامعية مع نسبة استعمال مجموعات المكتبة و ذلك رغم وجود عمال مؤهلين في 

 .األنظمة اآللية

تبة الجامعية على أدوات البحث الحديثة المتمثلة في الحواسيب و الشبكات عدم اعتماد المك •

 . الداخلية للمكتبات

  

  : الـتـوصـيـــــــــات-
  

تواجه الخدمة المكتبية في جامعة الجزائر عدد من الصعوبات البد من التغلب عليها و لهذا 

 المجاالت، و لهذا الغرض ظهر أن المكتبة الجامعية تحتاج إلى التطوير و التوسيع في جميع

يجب وضع أسس علمية لهذا التطوير، و لعل من بين التوصيات العامة التي يمكن تقديمها 

إلى متخذي القرارات نذآر بعض الحلول للمشكالت التي تقف عائقا في االستغالل األمثل 

  :لمصادر المعلومات للمكتبة الجامعية

  
و " لقاعة الدوريات"كلة المكان بالنسبة حلول مرحلية و حلول جذرية للتغلب على مش •

يتمثل الحل المرحلي في أن يطلب من إدارة الجامعة و الوزارات المعنية إفساح مكان 

مالئم الستخدام األساليب الحديثة لإلرشاد و التوجيه نحو وجود الدوريات المقتناة عن 

 .طريق الشراء و التعريف بها

دة المتاحة لديها لكافة المستفيدين، أي ضرورة  اإلعالن عن قائمة االشتراآات الجدي •

وجود قاعة للدوريات فقط و على جدرانها رفوف تجعل فيها المهم من الدوريات الجارية 

و الحديثة و بالخصوص آخر رقم من آل عنوان من الدوريات الموجودة في المكتبة 

 طريقة آانت تستعمل الجامعية ، فيستطيع القراء أن يستعملوا هذه األرقام مباشرة، و هي

في قاعات المطالعة لمكتبة جامعة الجزائر في الثمانينات و لكن تنازلت مصلحة 

 .الدوريات  عنها منذ عقد التسعينات
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أما الحلول الجذرية فهي أن تتخذ المكتبة الجامعية الخطوات منذ اآلن على العناية  •

المستفيدين الستخدام الدوريات بالمستفيدين و تفهم العوامل التسويقية أي العمل على جذب 

 .و بالتالي رفع نسبة عدد المستفيدين

ضرورة االهتمام بوجود صلة بين المسؤولين عن مصلحة الدوريات و قسم اإلقتناءات  •

لمكتبة الجامعة و بين أعضاء مجتمع الطب لمعرفة احتياجاتهم من المعلومات  بصورة 

امهم للدوريات حتى تمكنهم من مستمرة و الكشف عن الصعوبات التي تعوق استخد

 .الوصول إلى المعلومات بسهولة و يسر

 .تأييد اإلدارة العليا ألفكار الخدمات الجديدة •

إعادة التنظيم اإلداري للعاملين و إعداد الدورات التدريبية الالزمة و المرونة الكاملة  •

 .للمسؤولين عند التخطيط و التنفيذ

 .ة للمقتنيات وفقا للقواعد المقننةاالهتمام بعمل فهارس آاملة و دقيق •

إعداد و إصدار الكشافات و نشرات االستخالص لمحتويات الدوريات تبعث لمختلف  •

 .مكتبات الجامعة و مكتبات مراآز اإلستشفيات

 .تقديم خدمات المعلومات الحديثة و النهوض بالخدمات التقليدية •

 .علوماتتدريب المستفيدين و توعيتهم بأهمية و قيمة خدمات الم •

 .االستفادة من التطورات التكنولوجية •

االتصال ببنوك و قواعد البيانات في الخارج مساهمة من تلك المكتبات في تنشيط البحث  •

 .العلمي

 .التعاون و التنسيق بين المكتبات الجامعية في إظهار الخدمة •

ام الذي يكشف و أخيرا االهتمام بدراسة استخدام  الدوريات األجنبية لمعرفة حجم االستخد •

عن مدى وعي المستفيدين و عن مدى الخدمات التي تقدمها المكتبة و من ثمة تقويم هذه 

 .   الخدمات بصفة مستمرة يحقق الفائدة الموجودة للمستفيدين

 

  :و من ابرز التوصيات التي نوصي بها أيضا قد قدمت في الخدمات التالية
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 :الشـــراء المرآـــــزي •

ي يجعل لكل مكتبة تشتري في حدودها دوريات أو آتب و مواد أخرى قد إن الشراء المرآز

يصل مستواها من التخصص حدا بحيث ال يسمح بتكرار في آل مكتبة أخرى خصوصا أن 

الدوريات المتخصصة تكون أثمانها مرتفعة جدا و لهذا من األفضل أن تشترك مكتبات العلوم 

كتبات العلوم الطبية بالشراء من خالل المكتبة الطبية مكتبات جامعة الجزائر أي أن تقوم م

  .الجامعية

فعن طريق الشراء المرآزي تحصل المكتبات على أسعار أرخص و بالتالي مع الفهرس 

  .الموحد يستطيع المستفيد أن يتجه نحو المكتبة التي تملك ما يحتاجه من مواد معلوماتية

  

  :الـنـشــر اإللـكـتـرونــي و الـتـسـويـــــق •
ن النشر اإللكتروني الذي ظهر نتيجة تكنولوجيا المعلومات مع مختلف التقنيات للحصول إ

على المعلومات و حفظها و نقلها باستخدام الحاسبات اآللية هي وسيلة هامة جدا في اإلعالم  

العلمي و التقني و أصبحت اليوم ممكنة في مكتبة جامعة الجزائر منذ اشتراك الدوريات 

  .2004ترونية في سنة العلمية اإللك

 من األطباء يستعملون اإلنترنت الحظنا % 73.21و حسب الدراسة الميدانية التي آشفت أن 

 % 73.21أن أغلبهم يجهلون تماما  وجود هذه الدوريات اإللكترونية و خاصة إذا علمنا أن 

  .من األطباء غير مسجلين

  

معلوماتية و تطبيق تقنيات التكنولوجيا فإذا آانت المكتبة الجامعية تسعى لتحسين الخدمات ال

الحديثة، فنحن نأمل أن تكون هناك إستراتيجية أو سياسة إعالم علمي و تقني داخل المكتبة 

الجامعية انطالقا من إمكانياتها المادية و مقوماتها البشرية حتى و لو آانت غير آافية، لنشر 

  .روتينية وأن تتفتح في فضاء جديدآل ما يتعلق بأنشطتها و خدماتها، أي أن تخرج من ال

الذي يلعب " بالتسويق"و لهذا نقترح أن تقوم المكتبة بأحدث و أفضل وسيلة المعروفة حاليا 

  .دورا حيويا لإلعالم بخدمات المعلومات و جعلها في متناول المستفيدين بشكل واسع
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عد على تخطي الكثير آوسيلة إعالم فتسا" التسويق"و إذا حاولت المكتبة الجامعية استغالل 

ألن التسويق يساعد المؤسسة "من العقبات إلرضاء فضول جمهورها بسرعة و دقة أآبر، 

على تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين و يسمح للمؤسسة أن تحقق األهداف التي 

   )66(". تطمح إليها
  

 :الـتـرجـمـــة •

  
ها في استعمال الدوريات األجنبية أن مجتمع لقد الحظنا من خالل النتائج التي توصلنا إلي

  .الطب في حاجة إلى خدمة الترجمة

و إذا آان اقتناء الدوريات األجنبية يتم أيضا باللغة اإلنجليزية و المقررات الدراسية بالنسبة 

لفرع العلوم و التكنولوجيا تتم باللغة الفرنسية فإن ضرورة وجود مثل هذه الخدمة تساعد في 

  .  و بالتالي تشجع المستفيدين على ارتياد المكتبة الجامعيةربح الوقت
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QUESTIONNAIRE  
  

Evaluation des périodiques en sciences médicales 

 

Ce questionnaire vise à faire une étude d’évaluation sur l’utilisation du 

fonds médical  de la bibliothèque universitaire d’Alger, et à connaître  

vos pratiques documentaires. 

 

Cette étude rentre dans le cadre de la préparation d’un mémoire de 

magister en sciences documentaires. 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

  

  

  

  

                  



  
 

 

 

 
I -  Identification de l’utilisateur 
    1. Institut Universitaire de........................................................................ 
        Département……………………………………………………………….. 
        Spécialité…………………………………………………………………... 
 
    2. Centre Hospitalier : ……………………………………………………….. 
                  Service : …………………………………………………………………… 
 
    3. Grade universitaire : 

 
               Résident    

                 Maître assistant          

                 Docent 

                  Professeur 

 
II- Quel est votre domaine d’activité ? 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
 III - Auriez-vous des projets de recherche en cours ? 

 

           OUI        NON 

         Si oui dans quel cadre ?............................................................................... 

                                     ......................................................................................... 
 

                                      
         

  a)_Préparation d’une thèse 
  
          b)_Encadrement de thèses 
 
          c)_Publication d’articles 
 
          d)_Communication à des congrès  
 
          e)_Elaboration de polycopiés 
 



  
 

 

 

          f)_ Autres précisez ………………………………………………………… 

 

        IV – Etes-vous inscrit à la B.U.A. (Bibliothèque universitaire d’Alger)? 

        OUI        NON 
                

                Si Non                            Vous ne connaissez pas son fonds 

                                          Vou       Vous jugez que la qualité du fonds est inutile 

               Autres 
précisez.……………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………….………….. 
          
 
        V – Fréquentez- vous des bibliothèques ou des organismes autres que  
               la B.U.A ? 
    

    NON 
            
              OUI                
                                           Lesquels :  …………………………………………. 
 ……………………………………………………..       
 
       VI – Utilisez-vous le fonds Sciences Médicales de la B.U.A ? 
                  
               Souvent                                         Parfois 
             
               Rarement                                       Jamais 
  
 
      VII -  Estimez-vous être informé du fonds Documentaire de la B.U.A ? 
                         
               Très bien informé                             Assez informé 
             
               Mal informé                                       Pas informé 

 
 

VIII – La collection des périodiques dont dispose la B.U.A répond-elle à 
vos   demandes ? 

 
      OUI        NON 

 



  
 

 

 

Si non pourquoi ?........................................................................................... 
 

IX – Quelle langue utilisez-vous le plus lorsque vous consultez les 
périodiques ? 

 
  Arabe     
 
  Français 
 
  Anglais 
 
  Allemand 
 
  Espagnol 
 

 
X -    Participez-vous à la sélection et au choix des périodiques de 

la B.U.A ? 
 
                Souvent                                                     Parfois 
             
             
          Rarement                                                Jamais 
 

XI -  Pour vos travaux de recherches, puisez-vous vos informations          
dans les  sources documentaires suivantes ? 

   
         1. Périodique 
 
         2. Bibliographie spécialisée (imprimée) 
 
                  3. Bibliographie spécialisée automatisée (bases de données) 
                  
                  Si oui lesquelles ? 
 
         4. Internet 
 
                  5. Auprès de vos collègues 
 
         6. Autres précisez :   
                               ……………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………. 
 



  
 

 

 

 
            XII -   Etes-vous abonné à titre personnel à des revues étrangères ? 

     
        OUI              NON 
 
    Si oui lesquelles ? 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..         
 
 
 

  XIII – Quels sont les titres de périodiques que vous utilisez 
régulièrement ? 

 
         1. 
                  2. 
                  3. 
                  4. 
                  5. 
                  6. 
                  7. 
                  8. 
                  9. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Périodiques ayant subi un changement de titre 
 
   
 
 
1.Acta Gastro-entérologica belgica    Fait suite à  «  Journal belge de Gastro-
enterologie » 
 
2.Acta Psychiatrica belge  Fait suite à  «  Journal belge de Neurologie et de 
Psychiatrie » 
 
3.American Journal of Respiratory & Critical Care Medecine Fait suite à 
American Review of   
    Respiratory Disease 
 
4.American Review of Respiratory Disease Fait suite à American Review 
ofTuberculosis 
 
5.Annales de Dermatologie et de Vénérologie Fait suite à Minerva gastro-
entérologica ( de 1955 à 1962 brûlés , V. cote 62037) 
 
6.Annales de Médecine Interne et du Sida Fait suite à Société médicale 
Hopitaux Paris 
 
7.Annales d’endocrinologie Fait suite à  Revue Française d’endocrinologie  
 
8.Annales d’otolaryngologie et de Chirurgie cervico-facial Fait suite à Ann. des 
maladies de  
l’oreille et du larynx 
 
9.Annales françaises d’Anesthésie et de Réanimation Fait suite à Anésthesie et 
Analgésie-Réanimation 
 
10.Archives de Pédiatrie Fait suite à Archives françaises de Pédiatrie 
 
11.British Medical Bulletin Fait suite à British Journal of Urology 
 
12.Cellular and Molecular Biology Fait suite à Annales d’Histochimie 
 
13.Chirurgie Fait suite à Bulletin et Mémoires de la Société Chirurgicale de 
Paris 
 



  
 

 

 

14.European journal of endocrinologica Fait suite à Archives des Maladies de 
l’appareil digestif 
 
15.Gastroentérologie clinique et biologique Fait suite à Archives des maladies 
de l’appareil digestif 
 
16.Heart Fait suite à British Heart Journal 
 
17.Hematology and Cell therapy Fait suite en 1950 à Revue d’Hematologie puis 
devenue en 1960 : Nouvelle revue française d’hématologie 
 
18.Homéopathie Européenne Fait suite à l’homéopathie française 
 
19.Index Medicus Fait suite à Current List of Literature 
 
20.Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de Reproduction Fait suite à 
Gynécologie    
etObstétrique  
 
21Journal de Médecine Légale. Droit médical Fait suite à Médecine légale. 
Toxicologie 
 
22.Journal de Radiologie Fait suite à Journal de Radiologie et d’électrologie. 
Devient Radiologie Imaging science and oncology 
 
23.Journal français d’ophtalmologie Fait suite à Archives d’ophtalmologie 
 
24.Journal of Anatomy Fait suite à Journal of Anatomy and physiology 
 
25.Journal of Applied Biomechanics Fait suite à International journal of Sport 
Biomechanic 
 
26.Journal of Cell Biology Fait suite à Journal of biophysical and biochemical 
cytology 
 
27.Journal of the American College of Surgeons Fait suite à Surgery, 
Gynecology and obtetrics 
 
28.Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Fait suite à Journal of 
thoracic surgery 
 
29.Microbes et Infection Fait suite à Annales de l’institut Pasteur 
.Microbiologie et Urologie 



  
 

 

 

 
30.Microbiology and Molecular Biology reviews Fait suite à Bacteriological 
reviews 
 
31.Psychiatric bulletin Fait suite à Bul.of the Royal, College of Psychiatry 
 
32.Revue de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’appareil moteur Fait 
suite à Revue d’orthopédie 
 
33.Revue des Maladies Respiratoires Fait suite à Revue française des mal. 
Respiratoires et aussi  Revue la tuberculose 
 
34.Gynécologie Obstétrique Fertilité Fait suite à Revue mensuelle de 
gynécologie d’obstétrique et de pédiatrie 
 
35.Spécialité de Médecine du Sport Fait suite à Actualité Sport et Médecine 
 
36.Thérapie : journal de pharmacologie clinique et médecine thérapeutique Fait 
suite à Thérapie : revue de thérapeutique et de pharmacodynamie  
 
 

 

 

 


