مكتبات

خدمات املكتبات
د .ربحي مصطفى عليان

ي��رى معظم املتخصصني في علم املكتبات بش��كل عام وخدمات
املكتبات بش��كل خاص أن هذه اخلدمات املكتبية تقس��م إلى قسمني
رئيسيني هما:
أوالً :اخلدمات الفنية (اخلدمات غير املباشرة)Technical Services
ثانيا ً :اخلدمات العامة أو خدمات املستفيدين (اخلدمات املباشرة)Public
Services

ويقص��د باخلدمات الفني��ة كل ما يتعلق باإلج��راءات والعمليات
الفني��ة التي يق��وم بها العاملون في املكتب��ات دون أن يراهم الباحث
مباش��رة ،ولكنه يس��تفيد من النتائج النهائية لهذه اخلدمات وتشمل
اخلدمات الفنية:
أ ـ خدمات التزويد Acquisition
ب ـ خدمات الفهرسة Cataloging
جـ ـ خدمات التصنيف Classification
أما اخلدمات العامة أو اخلدمات املباش��رة أو خدمات املس��تفيدين
فتش��مل كافة العمليات واألنش��طة الت��ي تقدمها املكتب��ات للباحثني
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مباشرة ،والتي تتعامل فيها املكتبات معهم بشكل مباشر وتشمل هذه
اخلدمات:
 1ـ خدمات الإعارة Circulation Services
وتش��كل اإلعارة العصب احليوي للخدم��ات املكتبية العامة ،وتعد
واحدة من أهم اخلدمات التي تقدمها املكتبات للباحثني وأحد املؤشرات
املهم��ة على فاعلي��ة املكتبة وعالقته باملس��تفيدين ،وتش��مل خدمات
اإلعارة:
ـ املطالعة أو القراءة الداخلية.
ـ اإلعارة اخلارجية.
ـ جتديد اإلعارة للمواد املستعارة والتي انتهت مدة إعارتها.
ـ حجز الكتب عند إرجاعها لباحثني بحاجة إليها.
ـ اإلعارة املتبادلة بني املكتبات.
ـ متابعة الكتب املتأخرة وتذكير املستعيرين.
 2ـ اخلدمات املرجعية Reference Services
وتعد م��ن أهم اخلدمات العامة أو املباش��رة التي يقدمها قس��م
املراج��ع في املكتبة للباحثني عن املعلوم��ات ،وتتطلب هذه اخلدمة
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توافر مجموعة غنية من األعمال املرجعية (القواميس ،املوسوعات،
األدلة الببليوغرافيات ...وغيرها).
وتواف��ر أمني مراجع مؤهل أو متخص��ص ولديه اخلبرة الكافية
والرغبة في العمل ومساعدة الباحثني والثقافة العامة وإجادة أكثر
من لغة عاملية.
وتقسم اخلدمات املرجعية إلى قسمني رئيسيني هما:
أوالً :اخلدمات املرجعية املباش��رة وتش��مل :اإلجابة على األس��ئلة
املرجعية التي ترد من الباحثني ،وإرشادهم وتوجيههم إلى املصادر
التي يحتاجون إليها ،وتدريبهم على استخدام املراجع ،وإعداد قوائم
ببليوغرافي��ة لهم عند الضرورة ،وتق��دمي خدمة التصوير للمراجع
وتقدمي خدمة اإلنترنت.
ثاني��ا ً :اخلدمات املرجعية غير املباش��رة وتش��مل :اختيار املراجع
املناس��بة ،بعد عملية تقيي��م دقيقة ،ترتيب املراج��ع على الرفوف
بش��كل دائم ومستمر ،تبادل املراجع واخلدمة املرجعية مع املكتبات
األخ��رى ،ضبط اإلع��ارة الداخلي��ة للمراجع وإع��داد اإلحصاءات
والتقارير الالزمة حول قسم املراجع وخدماته.
 3ـ اخلدمات الببليوغرافية Bibligraphic Services
وتع��د هذه اخلدم��ات على درج��ة كبيرة من األهمي��ة وخاصة
للباحث�ين وطلبة الدراس��ات العلي��ا ،ولهذا حترص عل��ى تقدميها
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املكتبات املتخصصة وباملكتبات األكادميية بسبب طبيعة جمهورها
وطبيع��ة احتياجاته��م .ويتلخص ال��دور الذي ميك��ن أن تقوم به
املكتبات في مجال اخلدمات الببليوغرافية في النقاط التالية:
 1ـ اختيار الببليوغرافيات املختلفة (الوطنية ،املتخصصة وغيرها)
واملناسبة.
 2ـ توفي��ر الببليوغرافي��ات املناس��بة للباحث�ين وإعالمه��م ع��ن
توافرها.
 3ـ إرش��اد الباحث�ين وتدريبه��م عل��ى كيفي��ة التعام��ل م��ع
الببليوغرافيات.
 4ـ تق��دمي معلوم��ات ببليوغرافية عن املص��ادر التي يحتاج إليها
الباحثون.
 5ـ إع��داد قوائم ببليوغرافية عند الض��رورة وتوفيرها للباحثني،
ويأتي ذلك بالتعامل مع األقس��ام األخرى وخاصة قس��م الفهرسة،
وقد أصبحت هذه اخلدمة متقدمة جدا ً وس��هلة مع توافر احلواسيب
وقواعد البيانات الببليوغرافية وشبكات املعلومات.
 4ـ خدمات التك�شيف واال�ستخال�ص Indexing and Abstracting Services
الكش��افات عبارة عن أدلة منظمة وفق قواعد معينة ألهم األفكار
واحلقائق واملعلوم��ات واحملتويات ..وغيرها التي تتضمنها الكتب
والدوري��ات والصحف واملراجع وغيرها م��ن املصادر ،وتكون هذه

الأ من واحلياة

53

امل��واد أو املوضوع��ات ممثلة بواس��طة مداخل رئيس��ية وفرعية،
ومرتب��ة وفق نظام معني كالترتيب الهجائ��ي أو املوضوعي ،وذلك
لتس��هيل عملية اس��ترجاع املادة أو املعلومة املطلوبة عند احلاجة،
بأقل جهد وبأسرع فرصة ممكنة ويطلق على عملية إعداد الكشافات
عملية التكشيف.
أما املستخلصات ،فهي عبارة عن أعمال تقدم معلومات ملخصة،
مكثفة ،ذات داللة وأهمية للباحث ،ومضاعفة بطريقة معينة للتعريف
مبحتويات وثيقة معينة (كتاب ،دورية ،مرجع ،رس��الة جامعية..
وغيره��ا) ،دون اضطرار الباحث للرجوع إلى الوثيقة ،كما تقدم له
معلومات ببليوغرافية كاملة عن الوثيقة ليس��تطيع الوصول إليها
إذا احتاج إليها ،وميكن أن تظهر املستخلصات مع الوثائق نفسها أو
مس��تقلة عنها متاما ً ومجمعة في دورية متخصصة في ذلك .وتقدم
غالب��ا واملكتبات الوطنية واملكتبات اجلامعية
ً
املكتبات املتخصصة
أحيانا ً خدمات التكش��يف واالستخالص للباحثني من خالل الطرق
التالية:
 1ـ االش��تراك ف��ي دوريات التكش��يف واالس��تخالص وتوفيرها
للباحثني سواء بشكلها املطبوع أو احملوسب.
 2ـ إرش��اد الباحث�ين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الكش��افات
واملستخلصات كأدوات السترجاع املعلومات.
 3ـ االش��تراك ف��ي نظ��م وش��بكات املعلوم��ات الت��ي توف��ر هذه
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اخلدمات.
 4ـ عمل الكشافات واملستخلصات لبعض مصادر املعلومات املتوافرة
التي يكثر الطلب عليها واستخدامها ألغراض البحث العلمي.
 5ـ خدمات الإحاطة اجلارية Current Awareness Services
تعرف خدمة اإلحاطة اجلارية بأنها عملية اس��تعراض وحتليل
الوثائ��ق واملصادر املتوافرة حديثا ً في املكتبة واختيار املواد وثيقة
الصلة بحاجات الباحثني وتس��جيلها من أج��ل إعالمهم (إحاطتهم
علم��ا ً) بالطرق املناس��بة عن توافر هذه املواد ل��دى املكتبة ،وتأتي
أهمية هذه اخلدمة من حاج��ة الباحثني إلى مالحقة آخر التطورات
اجلاري��ة في مج��ال اهتماماتهم وتخصصاته��م وخاصة في مجال
العلوم والتكنولوجيا.
وهن��اك عدة أس��اليب أو طرق ميكن أن تتبعه��ا املكتبات لتقدمي
خدم��ة اإلحاط��ة اجلاري��ة وإعالم الباحث�ين عما يتوف��ر لديها من
معلومات جديدة تهمهم ،وأهم هذه الطرق واألساليب:
 1ـ إعداد نش��رة املعلومات أو النشرة اإلعالمية أو صحيفة املكتبة
وتوزيعها.
 2إع��داد نش��رة اإلضاف��ات اجلدي��دة بش��كل دوري وتوفيره��ا
للباحثني.
 3ـ االتصال الهاتفي أو البريدي مع الباحثني.
 4ـ لوحة اإلعالنات والعرض.
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 5ـ تنظيم معارض الكتب والوثائق املختلفة.
 6ـ االشتراك في نظم وشبكات املعلومات.
 6ـ خدمة البث االنتقائي للمعلومات Selective Dissemination of Information
تع��د خدمة الب��ث االنتقائ��ي للمعلومات أهم خدم��ات اإلحاطة
اجلاري��ة وأكثر أس��اليبها فاعلي��ة .وتهدف هذه اخلدم��ة إلى إبقاء
الباح��ث مطلعا ً على آخ��ر التطورات واإلجن��ازات واإلصدارات في
حقل تخصص��ه واهتماماته البحثية واملوضوعية التي يحددها هو
بنفسه للمكتبة ويعدلها من حني آلخر ،وتتميز خدمة البث االنتقائي
للمعلوم��ات عن غيره��ا من خدم��ات اإلحاطة اجلاري��ة بضرورة
استخدام احلاسوب لتقدميها ،وذلك بسبب انفجار املعلومات وعدم
اإلحاط��ة اجلارية بضرورة اس��تخدام احلاس��وب لتقدميها ،وذلك
بس��بب انفجار املعلومات وعدم القدرة على إمكانية السيطرة عليها
يدوي��ا ً دون االس��تفادة من إمكانيات احلاس��وب الهائلة في خزنها
واسترجاعها.
وحتتاج خدمة البث االنتقائي للمعلومات لكي تقدم بشكل فعال
إلى املتطلبات الرئيسية التالية:
ـ ملف��ات للباحثني تضم معلومات ش��خصية كافية عنهم كاالس��م
والعن��وان والتحصيل العلمي والتخصص واللغات التي يجيدونها

العدد ( )321ـ �صفر 1430هـ

واالهتمامات العلمية والبحوث والدراسات التي يقومون بها.
ـ ملف الوثائق ومصادر املعلوم��ات ويضم معلومات ببليوغرافية
كامل��ة عنه��ا ،باإلضاف��ة إل��ى مواصف��ات أو مصطلح��ات تعكس
موضوعاتها وتستخدم في استراجاعها.
ـ املطابق��ة ،وتت��م مبقارن��ة املصطلحات أو املواصف��ات التي متثل
اهتمام��ات الباح��ث وتلك التي أخذت من الوثائ��ق واملصادر ،وتتم
عملية املطابقة آليا ً ليتم حتقيق عنصر الدقة والسرعة.
ـ اإلع�لام ويعني إخبار الباحث بوج��ود وثائق أو مصادر مطابقة
الحتياجاته وميول��ه واهتماماته وتخصصه ،ويتم ذلك بواس��طة
الهات��ف أو البريد العادي أو البريد اإللكتروني ،وميكن أن ترس��ل
الوثائق نفسها أو صورا ً منها للباحث.
ـ حتدي��ث امللفات ،وتعن��ى إبقاء ملفات الباحث�ين وملفات الوثائق
محدثة عن طريق اإلضافة أو التعديد أو احلذف.
 7ـ خدمة البحث املبا�شر يف قواعد ونظم و�شبكات املعلومات Online Searching
وهي أسلوب متقدم السترجاع املعلومات املخزنة في قواعد ونظم
وش��بكات املعلومات املختلفة بش��كل مباش��ر عن طريق احلواسيب
وتزوي��د الباحث�ين بهذه املعلوم��ات ،وقد بدأت املكتب��ات تقدمي هذه
اخلدمة منذ بداية الس��تينيات ،وكان��ت قواعد البيانات يومها حوالي
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مئة قاعدة ،أم��ا اليوم فإن هذه القواعد صارت باآلالف ،وتتطلب هذه
اخلدمة أربعة متطلبات أساسية هي:
 1ـ قواع��د أو بن��وك معلوم��ات ونظ��م وش��بكات معلوم��ات مث��ل
اإلنترنت.
 2ـ موزع أو مورد للخدمة.
 3ـ مكتبات تشترك في هذه القواعد والنظم والشبكات.
 4ـ باحث يستطيع التعامل مع هذه اخلدمة.
وق��د خلصت تي��د (  )Teddفوائد خدمة البحث املباش��ر للباحثني في
النقاط التالية:
ـ وصول مباشر إلى مجال واسع جدا ً من مصادر املعلومات.
ـ بحث أكثر فعالية بس��بب اإلمكانات الواس��عة واملتعددة للوصول
للمعلومات.
ـ عم��ل كتاب��ي أق��ل ضج��را ً ،والقدرة عل��ى احلصول عل��ى النتائج
مطبوعة.
ـ حداثة أكثر في املعلومات.
ـ بحث أس��رع ويصل إل��ى  %5من الوقت الذي يحت��اج إليه البحث
اليدوي.
ـ إمكاني��ة البحث في قواع��د معلومات غير متوافرة بش��كل تقليدي
مطبوع.
 8ـ خدمة الرتجمة Translation Services
تعد احلواجز اللغوية من أكثر معوقات تداول مصادر املعلومات
ونش��رها لتس��تخدم من قبل الباحثني وميكن لبع��ض املكتبات أن
تسهم في حل هذه املشكلة ولو جزئيا ً من خالل مايلي:
 1ـ تقدمي ترجمات كاملة لبعض الوثائق واملصادر األجنبية املهمة
التي يحتاج إليها عدد كبير من الباحثني.
 2ـ إع��داد مس��تخلصات له��ذه املص��ادر باللغ��ة األم وتقدميه��ا
للباحثني.
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 3ـ مس��اعدة الباحثني في إيجاد املرجمني واملؤسس��ات التي تقوم
بالترجمة والبرمجيات اخلاصة بالترجمة.
 4ـ توفي��ر املص��ادر األجنبي��ة املترجم��ة واملنش��ورة وتقدميه��ا
للباحثني.
وميك��ن للمكتب��ات أن تتعام��ل مع ه��ذه اخلدمة من خ�لال تعيني
مترجم�ين يقومون بالترجمة داخل املكتبة ،أو من خالل التعامل مع
املؤسس��ات التجارية التي تقدم هذ اخلدمة مبقابل مادي ،وس��وف
تسهم الترجمة اآللية في تطوير هذه اخلدمة مستقبالً.
 9ـ خدمة الت�صوير للوثائق وم�صادر املعلومات Photocopying
وتع��د هذه اخلدم��ة من خدم��ات املكتبات األساس��ية والضرورية
للباحثني وبخاصة في حال��ة وجود وثائق ومصادر للمعلومات ال
ميكن للباحث أن يستعيرها خارج املكتبة ،وتعد هذه اخلدمة مكملة
خلدمات اإلع��ارة .ومتكن هذه اخلدمة الباحثني من االس��تفادة من
كافة الوثائق واملصادر املتوافرة لدى املكتبة ولهذا حرصت املكتبات
املتقدمة على إدخالها إلى املراجع والدوريات وغيرها من األقس��ام،
وتسهم هذه اخلدمة في التقليل من إمكانية سرقة بعض الوثائق أو
متزيق بعض الصفحات.
 10ـ خدمة تدريب الباحثني على ا�ستخدام املكتبة User Education
ب��دأت خدم��ة تدري��ب الباحثني حتظ��ى باهتمام كبي��ر من قبل
املكتبات بش��كل عام واملكتبات الضخمة ،بش��كل خاص ،لقد وجدت
املكتبات من أجل االس��تخدام من قبل الباحث�ين لألغراض املختلفة
ولهذا فإن تدريبهم على كيفية اس��تخدامها بش��كل فاعل يعد قضية
مهمة للطرفني (الباحث واملكتبة).
وميك��ن للمكتبات أن تنظم برام��ج تدريبية للباحثني وذلك وفقا ً
لطبيع��ة املكتبة وطبيعة الباحثني ،فاملس��توى األول يعطي مقدمة
عامة عن املكتبة وس��اعات الدوام وتنظيمها العام وكيفية االشتراك
فيها واستعارة املادة املطلوبة ويقدم املستوى الثاني معلومات كافية
عن أقسامها املختلفة واملصادر املتوافرة وكيفية استخدام الفهارس
للوصول إل��ى املادة املطلوبة ،أما املس��توى الثالث فيقدم للباحثني
املتخصصني وطلبة الدراسات العليا في املكتبات األكادميية ويهدف
إل��ى تقدمي معلومات ش��املة ودقيقة حول املص��ادر غير التقليدية
للمعلومات واخلدمات الفنية التي تقدمها املكتبة واألساليب احلديثة
السترجاع املعلومات وأدواتها واخلدمات الفنية التي تقدمها املكتبة
واألس��اليب احلديثة الس��ترجاع املعلومات وأدواتها كالكش��افات
واملستخلصات والببليوغرافيات ،والبحث املباشر في قواعد ونظم
وشبكات املعلومات كاإلنترنت وغيرها.
ولكي تس��تطيع املكتبة تقدمي هذه اخلدم��ات املختلفة للباحثني
فإنها بحاجة إلى توفير عدد من املتطلبات الرئيسية التي أهمها:
 1ـ مجموع��ة غنية م��ن الوثائق ومص��ادر املعلوم��ات التقليدية
واحلديثة واشتراك في شبكات ونظم املعلومات.
 2ـ كادر بشري مؤهل ومتخصص وقادر على التعامل مع الباحثني
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وخدمتهم ،وإدارة ناجحة لهذا الكادر.
 3ـ أثاث وأجهزة وتسهيالت مختلفة يحتاج إليها الباحث.
 4ـ بيئةومناخ وجو عام مناسب للبحث العلمي.
 5ـ ميزانية ومخصصات مالية كافية.

الإ نرتنت يف خدمة الباحثني

كلمة اإلنترنت ( )Internetمش��تقة من » «International Networkأي
الش��بكة العاملية ،وهي عبارة عن ش��بكة ضخمة جدا ً من احلواسيب
املتصل��ة ببعضها البعض من خالل خطوط اتصال مختلفة األش��كال
واألن��واع ،ومن خالل ما يعرف بالبروتوك��والت يتم توحيد عمليات
االتص��ال بحي��ث متكن املش��ترك من ق��راءة ملف متوف��ر على جهاز
حاسوب آخر.
وه��ذه احلواس��يب منتش��رة في جمي��ع أنحاء العال��م وترتبط
ببعضه��ا البع��ض من خالل ش��بكة اإلنترن��ت ،التي ب��دأت منذ عام
1996م كش��بكة جتريبي��ة في الوالي��ات املتح��دة األمريكية من قبل
وزارة الدفاع األمريكية بهدف دعم األبحاث العسكرية وكانت تعرف
في تلك الفترة أربانت  ،Arbanetالتي انقس��مت فيما بعد إلى ش��بكتني
احداهما عس��كرية واألخرى غير عس��كرية وهي التي تطورت إلى ما
يعرف حاليا ً باإلنترنت ،التي تنتشر في أكثر من  160دولة في العالم
ويستخدمها أكثر من  150مليون شخص.
وللوصول إلى شبكة اإلنترنت تتطلب العملية مايلي:
أوالً :حاسوب (  )Computerمن أي نوع أو أي نظام تشغيل.
ثاني��ا ً :مودم (  )Modemوهو جهاز حتويل وإعادة حتويل اإلش��ارات
الصوتية إلى رقمية.
ثالثا ً :خط هاتف (  )Telephoneس��واء ع��ن طريق تخصيص خط أو
طلب خط معني.
رابعا ً :مزود خدمة اإلنترنت س��واء كانت هيئ��ة االتصاالت أو مركز
املعلومات الوطني أو مؤسسة جتارية متخصصة.
خامس��ا ً :رقم هاتف معني لالتصال به كعنوان ملزود اخلدمة مع كلمة
سر.

س��ابعا ً :باحثني ع��ن املعلومات لديه��م حاجة حقيقية الس��تخدام
اإلنترنت.
وهناك ثالثة مستويات للوصول إلى اإلنترنت والربط بها وهي
على النحو التالي :املس��توى األول م��ن خالل البريد اإللكتروني من
حاسوب إلى حاسوب آخر في اإلنترنت ،املستوى الثاني وهو وصول
محدود وفيه ال يكون احلاس��وب املتصل ج��زءا ً كامالً من اإلنترنت،
واملس��توى الثالث هو الوص��ول الكامل إلى اإلنترنت واالس��تفادة
الكاملة من خدماتها ومواردها.
وهن��اك مجموعة من اخلدم��ات واملوارد الت��ي تقدمها اإلنترنت
للباحثني والتي من أهمها على سبيل املثال ال احلصر:
ـ خدمة البريد اإللكتروني Electronic Mail
ـ خدمة الدخول عن بعد
ـ خدمة  P.T.Fوتعني بروتوكول نقل امللفات وهي من أهم خدمات
الشبكة وأوسعها انتشارا ً.
ـ خدمة التقصي أو البحث Finger Services
ـ خدمة مجموعة املناقشة Usenet
ـ خدمة احملادثة Talk
ـ خدمة الدردشة اجلماعية Relay Talk
ـ خدمة  Gopherوهي من اخلدمات الشائعة وتعرض قوائم تستطيع
من خاللها الدخول إلى موارد الشبكة والبحث فيها عن املعلومات.
ـ خدمة آرشي  Archieالتي تسمح بالبحث عن امللفات واستخراجها
ونقلها للباحث.
ـ خدمة الوايز Waisالتي تس��مح بالبحث خ�لال كميات ضخمة من
املعلومات بطريقة سريعة ودقيقة للوصول إلى معلومة معينة.
ـ خدمة الويب WEBتشبه خدمة الوايز ولكن بطريقة أكثر مرونة.
ـ املجالت اإللكترونية املتخصصة والعامة.
ـ لوحة النش��ر اإللكتروني Bulletin Boardوهي عبارة عن مستودع
للملفات والرسائل املرتبطة مبوضوع معني.
وهناك العديد من املجاالت التي تستخدم فيها اإلنترنت في املكتبات
ومراكز املعلومات بهدف خدمة املستفيدين والباحثني ومن أهمها:
 1ـ املراجع اإللكترونية كاملوسوعات والقواميس ...وغيرها.
 2ـ املجالت والصحف اإللكترونية العامة واملتخصصة.
 3ـ فهارس املكتبات العاملية ،حيث توفر أكثر من ألف مكتبة وطنية
وجامعية فهارس على اإلنترنت ،هذا باإلضافة إلى الببليوغرافيات
والكشافات املختلفة.
 4ـ تطوير مجموعات ومقتنيات املكتبة من خالل التزويد اإللكتروني
عن طريق االتصال املباشر بدور النشر.
 5ـ إعداد نش��رات اإلحاط��ة اجلارية والبث االنتقائ��ي للمعلومات
واخلدمات اإلعالمية.
 6ـ تقدمي خدمات مرجعية سريعة وواسعة ودقيقة.
 جامعة البلقاء التطبيقية ـ األردن
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