
 د. رجاء حسين فرج                                                                        المكتبات  خدمات المعلومات فى

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

125 

 مكتبات ومرافق المعلوماتالخدمات المعلومات في 

 لمعاقين بصريًّا في ليبيالالمتوافرة 

 )*(د. رجاء حسين فرج الحاسي

 

 تمهيد:
بفئللة المعللابين باللري ا فللال معنلل  ال للوا ين  اد االهتمللاميللازد فللر للعامللل الللدينر ملللر ململلو 

ة النبوية الشلريفة  وملن مبلرز األم للة والتشريعات الخاصة بالمعابين مستمدة من ال رآل الكري  والسن

على ذلك ما ذُكر فر ال رآل الكري  بشأل الكفيف ابن مم مكتوم الذي جاء إلى الرسول صللى   عليل  

لمعاتبلة سليد ا محملد صللى   عليل  وسلل   فا سل م   (١)وسل  فلأعر  عنل  فنتللو سلورة علب 

ء المؤسسللات الخيريللة ودور الرعايللة الخاصللة سللعى إلللى تح يللا التكافللل االجتمللاعر للمعللابين با شللا

 .  المختلفة له 

 وتشللير الت للديرات إلللى مل  سللبة ا تشللار ا عابللة الباللرية حللول العللال  يتللراو 

ا  وبلللدال موروبللا الشلربية إلللى %0,3ملن فللر الهنللد  %0,6فللر البلللدال المت لورة ابتاللاديا

ملن كلل  ل  ال الث تسل وحتى فر إفري يا جنوب الاحراء الكبرى  ويعيش فر العا 1,4%

وباستخدام المعرفة والت نية المتلوافرة فلر هلذا العالر يمكلن تفلادي لل لر  .عشرة مكفوفين

 .(٢ (حاالت كف البار إما بتجنبها بالوباية مو معالجتها

اكتفلو الدوللة بلنل ال لوا ين والتشلريعات ف لد  كال االهتمام بهذه الفئة بألليبيا فر و

والللذي  للل فللر مللواده علللى مح يللته  فللر  1987( لسللنة 5ربلل  ) ال للا ول صللدر بشللأ ه 

إلي  من األجهتة ال زمة الكتسلابه  الم لدرة عللى اسلتعادة  يحتاجول الحاول على كل ما

هلو حلا وواجلذ للذوي  األساسلرالتعللي   بدرته  على الحركة  كما  ل ال لا ول عللى مل

مدار  خاصة به   ول  الحلا ويتل ى المعاق تعليم  بدور ا يواء مو بمعاهد مو   االحتياج

( ملن ذات ال لا ول عللى 24فر التأهيل ال بر والنفسلر واالجتملاعر  كملا  الو الملادة )

ي ومول ب  من معملال. واهلت  المشلرت بت لدي   على ماإعفاء دخول المعابين من الضرائذ 

 كافة موج  الرعاية االجتماعية لتلك الفئات من مبناء المجتم .

للتواصل م  المجتم    الوسيلةتوفير المعلومات للمعابين باري ا هو  أللمشكلة الدراسة: 

هنا يأتر دور المكتبات ومرافا المعلومات لكر تساعده  فر الوبوف على ماادر المعرفة  

من خ ل ا حاطة بما يستجد من ت ورات  حتى يتسنر له  اال خراط فر مجتمعاته   شأ ه  

 لمعلومات  فهل توافرت له  فع  خدماتللوصول لا الحفر فر ذلك شأل الفئات األخرى 

 المعلومات المناسبة فر المكتبات ومرافا المعلومات المتوافرة لهذه الفئة؟.

الم دمة خدمات المعلومات  التعرف على هو الدراسةالهدف من هذه : أهداف الدراسة

االط ت  ةخدممل المتوافرة للمعابين باري ا فر ليبيا  وتش المعلومات مكتبات ومرافاب

وما يرتبط بها من ا عارة بايرة المدى  وا عارة طويلة  خدمة ا عارة  والداخلر

المدى  وتبادل ا عارة بين المكتبات  فض  عن خدمة التاوير وخدمة ا مداد بالولائا  

                                                 
 ليبيا. -جامعة عمر المختار)*(
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  وتشمل مي جهد تبذل  المكتبة ل رت اء بمستوى المرجعية اتالخدموخدمة الترجمة  و

ا فادة منها  كخدمات الرد على استفسارات المستفيدين  والخدمات ا رشادية  بما  فعالية

فيها التعريف بالمكتبات ومرافا المعلومات  وتدريذ المستفيدين. با ضافة إلى الخدمات 

 الم دمة بشكل خاصة لفئة المعابين باري ا.

 ملا ؟ليبيلا للمعابين بالري ا فلر معلوماتال المكتبات ومرافا المعلومات التر ت دم خدمات ما  تساؤالت :تساؤالت :

 باريا فر ليبيا؟ لمعابينومرافا المعلومات ل المكتبات هاخدمات المعلومات التر ت دم

المكتبات ومرافا المعلومات الخاصة  فر  الخدمات المتوافرة تتناول الدراسة: : حدود الدراسةحدود الدراسة

 .2012حتى عام –2008 من عاممدينة طرابل  وبنغازي  خ ل الفترة  رف بالمعابين باري ا

  : :   الدراسةالدراسة  صطلحاتصطلحاتمم

يُعرف المعابول باري ا كمستفيدين من خدمة المكتبات والمعلومات بأ ه  : ل باري االمعابو -

وبالتالر فا ه  من  براءة موعية المعلومات الت ليدية الم بوعة  مولئك الذين ال يست يعول

لوسائل الخاصة  م ل الكتذ الم بوعة المستفيدين المحتملين من موعية المعلومات وا

وتستعمل  .(٣)بحروف كبيرة  ومجهتة التكبير  وكتذ برايل  والتسجي ت السمعية  وهكذا

 هذه الدراسة ما لح المعابين باري ا ليشمل ك ا من المكفوفين وضعاف البار.

مرافللا تُعللرف خللدمات المعلومللات بأ هللا كللل مللا تللوفره المكتبللات وخللدمات المعلومللات:    -

المعلومات من تدابير لتيسير سبل ا فادة من المعلومات  وتشلتمل االطل ت اللداخلر وا علارة 

 .(٤)وما يرتبط بها  والترجمة العلمية 

بتشخيل النواهر  على المنهج الوصفر التحليلر الذي يعنى الدراسةت اعتمد:  منهج الدراسةمنهج الدراسة

 (٥)وتحليلها 

 دولللةبال مرافللا المعلومللاتر مللا يتللوافر مللن مكتبللات و: ياللل إجمللالة  وعينتهععاة  وعينتهععامجتمععا الدراسععمجتمععا الدراسعع

 ةمكتبل( 11) فال بيلال العينلة يتلألف ملن( مرفا ي دم خدمات  للمعابين باري ا   18إلى ) الليبية

وبل  االختيلار عللى مجموعلة ملن  حيلث من إجمالر ما يتوافر  %61بنسبة  فا معلوماتروم

 ر:المؤسسات  وروعر فر اختيار هذه المؤسسات ما يل

 توافر الحد األد ى من م ومات خدمات المعلومات الموجهة للمعابين باري ا. -

 ا لكترو ية المساعدة للمعابين باري ا. برامجتوافر بعض ال -

 توافر موارد بشرية بادرة على التعامل م  المعابين باري ا. -

 ء.ب  است ناالمعابين باري ا مل ت دم هذه المرافا خدماتها لكافة  -

 على الماادر التالية: ت الدراسةعتمداف د  أدوات جما البيانات:أدوات جما البيانات:

  الم حنة المباشرة ملناء التيارات الميدا ية.ـ   بائمة المراجعةـ 

تنوعو الدراسات التر تتناول موضوت خدمات المكتبات والمعلومات  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة

الجا ذ تناولو الدراسات واب  وضعاف البار  وفر هذا  للمعابين باري امن المكفوفين 

ففر عام   خدمات المعلومات لهذه الفئة فر شتر م وات المكتبات ومرافا المعلومات

التعرف على خدمات إلى دراسة تهدف ببدمو  اريمال إسماعيل متولر  (٦)(1996)

على التيارات  الباح ة   واعتمدتا سكندريةالمعلومات لضعاف البار والمكفوفين بمدينة 

ميدا ية لعدد من مكتبات المدار  التابعة لوزارة التربية والتعلي  )مدرسة النور للبنات/ ال

وال  افية للمكفوفين بجامعة  مدرسة النور للبنين( ومكتبات مركت الرعاية االجتماعية 
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اعتمدت الباح ة كذلك جم  المعلومات   المكتبة الم روءة( فر ا سكندرية )المكتبة المسموعة

 و علىله    ل لبة وال البات فر المدار  للتعرف على الخدمات الم دمةم  ا اب ت على الم

ال يتوافر فر   نتائج م المشرفين للتعرف إلى الخ ط المست بلية فر الت وير  ومن مبرز ال

مكتبة البنين الحد األد ى من الخدمة  فهناك باور واضح فر األجهتة وباور فر 

ال اضافة إلى م   خدمة األعداد المتتايدة من المكفوفين   ي ءم المبنر الالفهار   كما مل 

بخ ف مدرسة البنات التر يوجد بها مركت مجهتة ل باعة الناوص ب ري ة برايل.  تتوافر

لل باعة الحدي ة  ومما ي حظ مل ميتا ية مركت الرعاية االجتماعية وال  افية للمكفوفين تعتمد 

ا على التبرعات المادية  والعينية التر ت دم من فاعلر الخير. مساسا

بياتري  لـ  دراسة (1999(العام الخام  والستين)IFLAفر مؤتمر)إف   بُدموو 

منابشة بضية السياسة  تهدف الدراسة(٧)Beatrice Christensen Sköldكريستنسن

ج من األطفال المعابين  ول د اتب  المنه لضعاف البار وغيرها اتالمكتبالوطنية لخدمات 

 المسحر  كما اعتمد الباحث على االستبا ة التر مرسلو 

 17يم لول  22 من جاباتا    كا ولمكفوفينالمكتبات   معضاء بس  إف عضو من  78لـ 

سياسة وطنية لخدمات . ومن مه  ما توصلو إلي  من  تائج؛ مل سب  دول يوجد لديها ابلدا 

 جنوب مفري يا/ هولندا/ النرويج/ روسيا/ لد مارك/؛ كاباري االمعابين المكتبات لألطفال 

 سياسة وطنية لخدمات( دول لي  لديها 10.ومل هناك )الواليات المتحدة األمريكية السويد/

 إلى تفت روهى منه  )بوتسوا ا(/)كندا(/) فنلندا( . باري ا المعوبينالمكتبات لألشخاص 

 لديها سياسة وطنية لخدماتولكن   سياسة وطنية محددة لخدمات مكتبة لألطفال والشباب

المعابين باري ا ككل. ومل ك  من ملما يا وفر سا ال تتوافر بها سياسة مركتية للخدمات 

 .ماذا يمكن مل تحتوي السياسة الوطنيةوتنتهر بالتوصيات عن  .بيناالمكتبية للمع

لى تركتت مهدافها حول التعرف عالتر  (2005)(٨)جاءت دراسة  وال محمد عبد  و  

المارية   المكتبات الجامعيةوالمعلومات الم دمة للمكفوفين فر  المكتبات خدماتم ومات 

لكشف عن مسباب صعوبة الحاول على ماادر المعلومات وخدمات المعلومات ابا ضافة إلى 

ذلك الكشف عن مواطن ال وة ومسا دتها ومواطن الضعف وابترا  كمن جا ذ المكفوفين  و

ستخدمو الباح ة فر الدراسة المنهج الوصفر التحليلر الذي يعتمد اكما ا  هطرق ع جها وت وير

على دراسة الواب   لخدمات المكتبات الم دمة للمكفوفين فر محافنتر ال اهرة وا سكندرية ف ط  

والمتم لة فر لما ر مكتبات  سو منها تتب  المجل  األعلى للجامعات  ومكتبتال تتبعال جامعة 

ت الدراسة عن مجموعة من النتائج يمكن تلخياها فر م   يغلذ على جمي  م ار ومسفر  األزهر

ُ ش  ن  المكتبات الجامعية المدروسة م ها ل  تُ  والمعلومات    خدمات المكتباتيغر  ت دلا مساسا  أ

تفر بك افة االستخدام من جا ذ ال لبة المكفوفين  مل معداد األجهتة بليلة ال  وللمكفوفين

دوريات(    مجموعات المكتبات من المواد الم بوعة ب ري ة برايل)كتذ رف   وبالجامعات

وتشكل المواد السمعية المسجلة على شرائط كاسيو المادر األساسر فر بناء مجموعات 

فر العمليات  عدم استخدام مي  وت من م وات بواعد الفهرسة مو خ ط التانيفو  المكتبات

مدى إلى غياب الفهار  وصعوبة التعرف على ما  فنية لتنني  مجموعات المكتبات  مماال

المكتبات من مواد وما تحتوي  من موضوعات سواء فر الوبو الراهن مو فر   تضمنت

ت تار خدمات المكتبات ورتفات  سبة العاملين المبارين عن غير المبارين. وا  المست بل
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خدمة التسجيل  ؛متين ف ط هماخد والمعلومات للمكفوفين فر الغالبية من المكتبات الجامعية على

وخدمة االستمات بواس ة مجهتة الكاسيو ذات السرعات المختلفة  با ضافة إلى خدمة ل  تتح 

ا فر مكتبتين ف ط  هر خدمة   ل الناوص الم بوعة طباعة عادية إلى  ل آلر إال حدي ا 

 مسموت  مو تحويلها آليا إلى  ل م بوت طباعة برايل.

  Ratnaاللغات  م ل الهند ت دمو راتنا با ديوبادياي ةمتعددالو يةنامال البلدالمن و
  Bandyopadhyay )٩( )2007 )ن يلمعاباخدمات تهدف إلى التعرف على  بدراسة

على  توركت  فر والية البنغال الغربية المتوافرة المكتبات  م واتكافة فر باري ا 

ابتراحات حول الكيفية التر ب ودمت . كما لهذه الفئةت وير الخدمات المبتكرة الموجهة 

  وبد مبرزت الدراسة  تائج منها: تمديد يمكن بها تعتيت هذه الخدمات وجعلها مك ر فعالية

من مكتبات العامة فر غرب البنغال  تعتيت خدمات  2800خدمات المحمول من خ ل

يل بناء بر امج ا عارة التعاو ية  وبر امج التوعية والوباية  ومشاري  إعادة التأه

 للمشاركة فر المجتم .

( ١٠)Easther Moirangthemوإستاير  Phil Scholarوفيل    Singhكما ت دم سينج

التعرف على موعية المعلومات المتوافرة فر المكتبات الهندية فر  إلىبدراسة  تهدف ( 2010)

والكتاب الناطا الخدمات المكتبية التر ت دمها مكتبات برايل  وت التعرف على و العاصمة دلهر.

ف البار من الباح ين وط ب اضع حتياجات المستفيديناكذلك التعرف على    فر دلهر

  والتعرف على باري االدراسات العليا. وفه  طرق البحث المستخدمة من هذه الفئة من المعابين 

 ستخدمو الدراسة المنهجاو  الاعوبات التر تواج  المستفيدينوموج  الضعف فر المرافا 

من المكتبات ومراكت المعلومات فر  [7]خدماتالعتمد على دراسة واب  االذي الوصفر التحليلر 

الباح ين  دلهر  مما مدوات جم  البيا ات فكا و االستبا ة التر وزعو بشكل شخار من

مل خدمات  فرمبرز النتائج  تتم لالمستفيدين  وكذلك الم ابلة للمستفيدين. و[ من 100]على

 ت ويرتخاذ خ وات من مجل اومن الضروري   لمتوافرة للمعابين باري ا غير كافيةالمكتبات ا

حتياجات المعابين ا  با ضافة لضرورة بذل الجهود لتلبية وتحسينها الخدمات المكتبية الم دمة

 .هتمام بالمخااات المالية والموارد البشريةباري ا من المعلومات  واال

 ( 2011))١١( Haliso Yacob  وهالسو يع وب aBabalol Yemisi Tبابالوال  ومعد      

دراسة تركتت مهدافها حول التعرف على مستوى خدمات المكتبات والمعلومات للمعابين 

المكتبات العامة   والدور الذي تلعبة خدمات المعلومات لضعاف البارباري ا ووسائل تحسين 

  وذلك من خ ل دراسة مسحية فر  يجيريا للمكفوفين فر توفير خدمات المعلومات واألكاديمية

م  باحث م ابلة هاتفية المجرى   كما من ال  اعين العام والخاصية جامعة مكتب ةعشرألرب  

وبد مُدرجو مسماء ممناء المكتبات الذين ت    ممناء المكتبات فر بعض الجامعات النيجيرية

التر شملتها ا من المكتبات ئج مل مي  وكشفو النتاالوصول إلى مربام هواتفه  فر الدراسة  هذا 

الناط ة  احيفة ال  وناط ةكتذ الالب ري ة برايل  والم بوت  الكتاباا بها فراكن متويل   الدراسة 

وابترحو ف ط.  الكتذ المسموعة إال م   يتوافر بها عدد بليل منوالتكنولوجيات المساعدة. 

 كتبية والمعلوماتية للمعابين باري ا فر  يجيريا.الدراسة بعض الحلول العملية لتحسين الخدمات الم

 asanوحسن  Farideh Kharamin فريدهت دمو كل من  (2011فر العام  فس  )و

 Siamian )المعلومات فر المست بل  بدراسة تهدف  حول تكنولوجيا فر إطار المؤتمر الدولر )١٢
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درال بادرة على توفير خدمات خاصة محافنة ماز إيرال فر إلى ما إذا كا و المكتبات العامة فر 

للمكفوفين وضعاف البار والتعرف على المشاكل ال ائمة. با ضافة إلى آراء ووجهات  نر ممناء 

عتمدت الباح ات على او  تجاهاته  لتحسين خدمات المكتباتاالمكتبات حول المرافا والمعدات و

م   ةم  ممناء المكتبات  كذلك مُجريو الم ابل مدوات لجم  البيا ات والمتم لة فر الم ابلة التر مُجريو

( 40على) ستبا ات وزعو على ممناء المكتبات  ومخريا. كما معدت الباح ات باري االمعابين 

خدمات المكتبات العامة عن باري ا   ل يا  مدى رضى المستفيدين من المعابيناا مستفيد

وظفين فر الخدمة المكتبية الخاصة ومهارات المالمتوافرة  والمرافا والمعدات المتاحة  

للمعابين باري ا.ولتحليل البيا ات استُخدم األسلوب ا حاائر الوصفر االستداللر  

الوصول إلى  رضى المستفيدين عن مل  سبة وبر امج إكسل. ومن مبرز  تائج الدراسة

ابين المعكا و منخفضة. مبدى المستفيدول من  الدراسة فر مكتبات الموارد المتوافرة

 باري ا رضى مبل من المتوب  بالنسبة للمرافا والتجهيتات الخاصة للمكتبات العامة فر محافنة

عما ي دم   المكتبة  كما م ه  راضول عمل ماز درال بدم المستفيدول رضاه  عن ساعات

ب ري ة  الكتذ استخدام الموظفول من مهارات فر توفير خدمات المعلومات الخاصة به   ماعدا

 فر هذه وضعاف البار الخاصة)المكفوفين العامة للفئاتالمكتبات  ومل الخدمات فر ل براي

 الدراسة( ليسو جيدة.

وفيما يلر عر  تفايلر لخدمات المعلومات فر مكتبات ومرافا المعلومات 

 المتوافرة للمعابين باري ا.

مععاقين بصعريًّا فعي خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات ومرافعق المعلومعات المتعوافرة لل

 :ايبيل

تض ل  المكتبات ومرافا المعلومات بت دي  خدمات المعلومات للمعابين باري ا من 

خ ل االبتناء واالختتال  والتنني  والبحث عن المعلومات واالسترجات ا تهاءا بال راءة 

( يوضح الخدمات الم دمة للمستفيدين من ببل 1واالط ت وا فادة. والجدول رب  )

 .() المكتبات ومرافا المعلومات مجال الدراسة
 (1الجدول رقم )

  ليبيامكتبات ومرافق المعلومات المتوافرة للمعاقين بصريّا في ال هاقدمالتي تخدمات المعلومات 

 أنواع الخدمات
 
 
 
 
 
 

المكتبات  أو مرافق 
 المعلومات 

 خدمات أخرى للمعاقين بصريًّا   يةالخدمة المرجع خدمات إتاحة سبل التعامل ما أوعية المعلومات
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مكتبة جمعية النور 
 للمكفوفين ـ طرابلس

√ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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المطبعة البارزة  في 
جمعية النور للمكفوفين 

 طرابلس 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 √  

معمل الحاسب اآللي 
ار( في المدرسة إبص)

االبتدائية اإلعدادية 
والثانوية في جمعية 

النور للمكفوفين 
 طرابلس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 

( معمل الحاسعب اآللعي )جعوز
فععععععي المدرسععععععة االبتدائيععععععة 
اإلعداديعععععة والثانويعععععة فععععععي 
جمعيعععععة النعععععور للمكفعععععوفين 

 طرابلس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 

جمعية العامة بمكتبة ال
 الكفيف ـ بنغازي

√ √ √ 0 √ √ 0 0 √ 0 √ 0 √ 0 0 √ 0 0 0 0 0 

المكتبة اإللكترونية في 
 جمعية الكفيف بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 √ √ 0 √ 0 0 0 0 √ 0 0 √ 0 

المكتبة الناطقة ) الصوتية ( 
 في جمعية الكفيف بنغازي

0 0 0 0 √ 0 0 0 √ 0 0 √ 0 0 √ 0 0 √ 0 0 0 

مركز تقنية المعلومات في 
 جمعية الكفيف بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 √ √ √ 0 0 0 0 0 √ 0 0 √ √ 

المطبعة البارزة في 
 جمعية الكفيف بنغازي 

0 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 

مكتبة المدرسة اإلعدادية 
والثانوية في جمعية 

 الكفيف ـ بنغازي

√ √ 0 0 √ 0 0 0 √ 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 

معمل الحاسب اآللي في 
المدرسة اإلعدادية 

والثانوية  في جمعية 
 الكفيف ـ بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 √ √ 0 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 

 1 4 1 1 5 1 1 0 2 2 4 5 7 0 0 1 3 0 1 2 3 المجموع
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( مك ر الخدمات المتاحة فر المكتبات ومرافا المعلومات هى 1يتضح من الجدول رب  )

( %63.63خدمة التعريف بالمكتبة  وهذه تتوافر فر سب  مكتبات ومرافا المعلومات بنسبة )

ل الدراسة  وجمي  تلك المكتبات ومرافا من مجموت المكتبات ومرافا المعلومات مجا

المعلومات تتب  جمعية الكفيف بنغازي التر ت دم دلي ا للتعريف باداراتها ووحداتها  تليها خدمة 

تدريذ المستفيدين  وخدمة االستمات باستخدام برمجيات الحاسذ اآللر بعدد خم  مكتبات 

معامل الحاسذ اآللر الُمهيئة  ( وت دم تلك الخدمات%45.45ومرافا المعلومات بنسبة )

للتدريذ واستخدام البرمجيات الخاصة بالمعابين باري ا  تليها خدمة االط ت الداخلر وا عارة 

المكتبات ومرافا المعلومات مجال ( فر  %27.27المتبادلة وتتوافر هذه الخدمات بنسبة )

وص باستخدام طابعة برايل الدراسة  مما الخدمات استفسار الح ائا  والكتابة مو   ل النا

( من المكتبات ومرافا المعلومات %36.36)المتالة بالحاسذ فت دمها عدد النين بنسبة 

ا  تاج الفكري  موضوت الدراسة  مم الخدمات كا عارة العادية والبحث الراج  فر

ت ( مبل  سبة للخدما%9.09(  هذا وشكلو )%18.18وا حاطة الجارية فا ها توافرت بنسبة )

التسجيل لألشرطة   والتاوير وا عارةالمتاحة فر المكتبات ومرافا المعلومات؛ تم لو فر 

  الكتابة مو   ل المت وت  واالستمات باستخدام مجهتة االستمات الت ليدية  والسمعية )كاسيو(

دم  (  وتافح العنكبوتية العالمية.وتفاي ا لما ت لة برايل الكاتبة ) باركنتالناوص استخدام آ

 ( مل:1المكتبات ومرافا المعلومات من خدمات ف د تبين من الجدول رب  )
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ت للدم لمسللتفيديها خللدمتين ف للط همللا خدمللة االطلل ت  طللرابل  -مكتبللة جمعيللة النللور للمكفللوفين ●

 الداخلر  وخدمة ت دي  الح ائا.

  للل  بت للدي  خدمللة الكتابللة  مو البللارزة فللر جمعيللة النللور للمكفللوفين طللرابل تخللتل الم بعللة  ●

الناوص باستخدام طابعة برايل المتالة بالحاسذ وت لدمها ملن خل ل ملا يلت  طباعتل  لكتلذ 

 المناهج الدراسية.

( فللر المدرسللة االبتدائيللة ا عداديللة /وجوزمعمللل الحاسللذ اآللللر )إباللاريشللترك كللل مللن  ●

عللى  فر ت دي  خدمتين هملا: تلدريذ المسلتفيدين وال ا وية فر جمعية النور للمكفوفين طرابل 

اسللتخدام الحاسللذ اآللللر   وخدمللة االسللتمات باسللتخدام برمجيللات الحاسللذ اآللللر الخاصللة 

 با عابة البارية.

الناليذ االكبلر فلر الخلدمات الم دملة لمسلتفيديها؛  جمعيلة الكفيلف بنغلازيالعامة بمكتبة تحتل ال ●

ا مللن الخللدمات : خدمللة االطلل ت الللداخلر  ة المللدى  العاديللة  وباللير ا عللارة فهللى ت للدم تسللعا

  إحاطة جارية  وخدملة االسلتمات باسلتخدام ت دي  ح ائا  التعريف بالمكتبة والمتبادلة  التاوير 

 مجهتة االستمات الت ليدية.

فا هلا ت لدم خمل  خلدمات تم للو فلر خدملة  المكتبة ا لكترو ية فر جمعية الكفيف بنغازيمما  ●

  خدمللة لفكللرياراجلل  فللر ا  تللاج البحللث الالتعريللف بالمكتبللة  خدمللة تللدريذ المسللتفيدين  و

االسلللتمات باسلللتخدام برمجيلللات الحاسلللذ اآلللللر  الكتابلللة مو   لللل النالللوص )طابعلللة برايلللل 

 المتالة بالحاسذ(.

فا ها تلبلر احتياجلات المسلتفيدين  المكتبة الناط ة )الاوتية( فر جمعية الكفيف بنغازي ●

متبادللة مل  المكتبلات ال ا علارةمن خ ل خم  من الخدمات الم دملة لهل  هلى: خدملة 

التسلجيل لألشلرطة   التعريلف بالمكتبلة  البحث الراج  فر ا  تاج لفكريالمتجاورة  و

 عول.المت و  السمعية

خدماتل  لمسلتفيدي  ملن خل ل سلو مركت ت نية المعلومات فلر جمعيلة الكفيلف بنغلازي ي دم  ●

ائا  وخدملللة خلللدمات هلللى: خدملللة التعريلللف بالمكتبلللة  تلللدريذ المسلللتفيدين  وت لللدي  الح للل

االسللتمات باسللتخدام برمجيللات الحاسللذ اآللللر  الكتابللة مو   للل الناللوص )طابعللة برايللل 

 .نكبوتية العالميةعتافح ال المتالة بالحاسذ( 

ت للدم خللدمتين همللا: خدمللة التعريللف  الم بعللة البللارزة  فللر جمعيللة الكفيللف بنغللازي ●

 تالة بالحاسذ.بالمكتبة  الكتابة مو   ل الناوص باستخدام طابعة برايل الم

ت لدم سلو خلدمات هلى:  مكتبة المدرسة ا عدادية وال ا وية فر جمعية الكفيلف بنغلازي ●

باليرة الملدى والمتبادللة  خدملة التعريلف بالمكتبلة   ا علارة خدمة االط ت الداخلر 

 (.برايل الكاتبة )باركنت وت دي  الح ائا  وخدمة الكتابة مو   ل الناوص آلة

ت لدم لل ث  فر المدرسة ا عداديلة وال ا ويلة فلر جمعيلة الكفيلف بنغلازيمعمل الحاسذ اآللر  ●

خدمات هلى: خدملة التعريلف بالمكتبلة  خدملة تلدريذ المسلتفيدين  خدملة االسلتمات باسلتخدام 

  برمجيات الحاسذ اآللر.

ا كلل عللى حلدة  وتتناول الباح ة بشكل مفال دراسة خدمات المعلومات المذكورة ساب ا

: 
 ة سبل التعامل ما أوعية المعلومات.خدمات إتاح1 
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هى الخدمات التر تكفل للمستفيدين فرصة التعامل م  موعية المعلومات  داخل مو   
 .(١٣)كا و موعية المعلومات فر شكلها األصلر مو فر شكل بديلخارج المكتبة  وسواء 

 االطالع الداخلي.1/1
معللابين بالري ا هللو تهيئللة فللرص االطلل ت إل ملن مفضللل مللا ت دمللة المكتبلات ومرافللا المعلومللات لل   

الداخلر مو المذاكرة للمستفيدين داخل المكتبة فال ما تتاف ب  الكتذ الم بوعة ببرايل من ضخامة فلر 
مبلرت مكتبلة  1897الحج  ول ل فر الوزل يجعلل لهلذه الخدملة مهميلة لفئلة المعلابين بالري ا. ففلر علام 

كتللاب و وتلل  موسللي ية  500للمكفللوفين شللملو حللوالرالكللو جر  إلللى فللتح غرفللة لل للراءة الخاصللة 
 .(١٤  )م بوعة بالخط البارز 

مل  ()( 1مكتبلللات ومرافلللا المعلوملللات مجلللال الدراسلللة  يشلللير الجلللدول ربللل  )الوفلللر    
( ف للط مللن إجمللالر المكتبللات ومرافللا المعلومللات مجللال الدراسللة ت للدم هللذه 27,27%)

طلرابل   المكتبلة العاملة فلر جمعيلة الكفيلف الخدمة وهى )مكتبة جمعية النور للمكفوفين 
بنغللازي  مكتبللة المدرسللة ا عداديللة وال ا ويللة فللر جمعيللة الكفيللف بنغللازي(  ويُعللد سللجل 

السللجل الشللاهد علللى حركللة االطلل ت الللداخلر  حيللث كشللفو الدراسللة مل  المسللتفيدين هللو
وافر باعلات . فضل  علن علدم تل()جمي  المكتبات التوفر سج ا لضبط االط ت الداخلر 

مكتبلات ومرافلا المعلوملات المتلوافرة الومل الننام المتب  فر كلل   ()ل ط ت الداخلر
للمعابين باري ا هو وض  كل الم تنيات فر باعة واحدة مو بلاعتين عللى األك لر  كملا م ل  
ال يت  ت سي  باعات المكتبات على مسا  الموضوعات مو التخااات  ك اعلة المراجل   

بينملللا لوسلللائل السلللمعية والبالللرية  وباعلللة مُخلللرى للكتلللذ الم بوعلللة ببرايلللل  وباعلللة ل
الم تنيات من موعية المعلومات  مو مجهتة ل سلتمات وال لراءة الخاصلة بالمعلابين بالري ا 

يحلد ملن بلدرة اللذي  يت  وضعها فر باعة صغيرة  مو باعتين  وهذا  اتج عن ضليا الم لر
 اء الفعال فر ت دي  خدمة االط ت الداخلر. العاملين على التنني  الجيد واألد

 اإلعارة: .1/2
تُعد ا عارة من الخدمات األساسية التر ت دمها المكتبة للمستفيدين منها  فهر تكفل      

للمستفيد فرصة التعامل م  موعية المعلومات فر الوبو الذي يناسب   وفر المكال الذي 
نسبة للمعابين باري ا ممن ل  يتمكنوا من التردد يفضل   وهى ذات مهمية وفائدة كبيرة بال

بشكل يومر على المكتبة للتتود بما يحتاجو   من موعية معلومات وبد ت دم هذه الخدمة 
مكتبة ت دم خدماتها للمكفوفين عبر  1977البريد ف د مُ شئو فر تاي  د عام   من خ ل

فا المعلومات إلى ت دي  خدمة وهناك عوامل تدعو المكتبات ومرا (١٥)البريد  والهاتف
 (١٦)ا عارة هى: 

  ا كول مناسبيال للمكتبة  بد العامالجو الذي يجعل بعض  للم العة مو البحث  األمر ا

 .تفيدين يفضلول ال راءة فر المنتلالمس

  البعد الجغرافر للمكتبة  و صعوبة الوصول إليها تدف  المستفيدين إلى استعارة المواد المكتبية التر

 اجو ها.يحت

  ا بد ال يتوافر الوبو الكافر الستخدام المكتبة  وال تت ءم مواعيد فتح المكتبة م  وبو فراغ محيا ا

 المستفيد.

  ا آخر عدم توافر الم اعد فر بعض النروف  كأوبات االمتحا ات م  ا  يُع ت ب ُر دافعا

ا لإلعارة.  لإلعارة  ويمكن مل تكول االمتحا ات فر حد ذاتها دافعا
 اف   فسية تدف  البعض لإلعارة: وذلك لعدم وجود االستعداد النفسر لدى دو

 البعض للم العة فر مماكن مكتنة.
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 .عدم رغبة المعابين باري ا فر الحركة واال ت ال بشكل مستمر  نراا لإلعابة 
   دواف  ابتاادية لإلعارة: حيث ال يست ي  ال راء شراء كل ما يودول براءت   كما

ة من خ ل ا عارة إلى إيجاد شعور بين المستفيدين بأل موعية تسعى كل مكتب
 المعلومات للجمي .

ف د كشفو الدراسة كما  _موضوت الدراسة _بالنسبة للوض  فر المكتبات مرافا المعلوماتو    
( من مجموت المكتبات ومرافا %18,18( مل )()1هو مبين فر الجدول رب  )
نغازي  والمكتبة المدرسية فر المدرسة ا عدادية وال ا وية فر المعلومات)مكتبة جمعية الكفيف ب

( من مجموت المكتبات ومرافا % 81,81مما  سبة ) م هذه الخدمة د     جمعية الكفيف بنغازي( ت  
مكتبة جمعية النور للمكفوفين فر طرابل     ت دم هذه الخدمة  وبد يرج  ذلك إلى ملفالمعلومات 

لغر  التهيئة ل  ت ال من م رها  2011إلى 2008 ل الفترة من موبفو عمل هذه الخدمة خ
. 2010إلى  هاية2008الحالر  كذلك عدم توافر ممين للمكتبة بشكل لابو خ ل الفترة من 

مماالمكتبة الناط ة )الاوتية( جمعية الكفيف بنغازي فهى تعمل على بي  التسجي ت الاوتية 
لنسبة للمكتبات ومرافا المعلومات )المكتبة ا لكترو ية المتم لة فر األشرطة )الكاسيو(. وبا

الم بعة البارزة  فر   فر جمعية الكفيف بنغازي مركت ت نية المعلوماتجمعية الكفيف بنغازي  و
معمل الحاسذ   والم بعة البارزة فر جمعية النور للمكفوفين طرابل   جمعية الكفيف بنغازي

معمل الحاسذ اآللر   وبنغازي -وية فر جمعية الكفيفاآللر فر المدرسة ا عدادية وال ا 
معمل   و)إباار( فر المدرسة االبتدائية ا عدادية وال ا وية فر جمعية النور للمكفوفين طرابل 

( فر المدرسة االبتدائية ا عدادية وال ا وية فر جمعية النور للمكفوفين جوزالحاسذ اآللر )
تها التر ت دمها جعلها ال ت دم هذه الخدمة. وبالرغ  من ( فال اخت ف وظائفها  وخدماطرابل 

ذلك فال المكتبات ومرافا المعلومات التر ت دم هذه الخدمة من الضروري مل تض  الئحة مو 
 سياسة لتسير عليها . 

 ة فر ولي ة  بهدف إل الئحة ا عارة عبارة عن ضوابط وبوا ين مدو :ئحة اإلعارةال
كول مست لة  بائمة بذاتها  كما يمكن مل تكول جتءاا من   يمكن مل تتنني  ا عارة

تلك  فال هذه ال ئحة تغ ر الجوا ذ  مكا و هذه ممال ئحة العامة للمكتبة. وسواء 
  :(١٧)التالية

  فئات المستفيدين من إجراءات وشروط ا عارة لكل فئة: وي اد تحديد فئات
تكول ح ا مكتسبا لجمي   المستفيدين من خدمة ا عارة  فلي  من الضروري مل

فئات مجتم  المستفيدين المحتملين من المكتبة  وإ ما من الممكن مل تكول لفئات 
دول مُخرى  مادامو هناك المبررات الموضوعية لذلك  ول  ين و ذلك على مي 
شكل من مشكال التمييت ضد محد. مما شروط ا فادة من هذه الخدمة فتتم ل فر 

المكتبة  الذي يتراو  بين ارتباط المستفيد عضويا ضمال المحافنة على حا 
بالمؤسسة التر تتبعها المكتبة  والتأمين الن دي  مروراا بالضما ات وااللتتامات 

 الرسمية.
  عدد األوعية التر يسمح باعارتها  والفترة مو المدة التمنية لإلعارة: ويعنر عدد ما

ا لفئات يسمح ب  من إعارة للمستفيد الواحد فر الوبو  فس ة  حيث يت  تحديد العدد تبعا
 المستفيدين  ومدى حاجة كل فئة   وم ماط تعاملها م  موعية المعلومات.

  هناك م وات من موعية المعلومات ال يسمح باعارتها م ال الم تنيات النادرة وذات ال يمة
التاريخية  والنسخة الوحيدة واألخيرة  وموعية المعلومات السمعية والبارية  

 ال من. األطروحات  واألوعية المرجعية  كذلك الدوريات  والم تنيات غاليةو
 :الع وبات وا جراءات الجتائية التر تُ با على المستعيرين وتن س  إلى 
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 فر رد المعار. اتأخروالذين الفئات من المستعيرين  .1

 الفئات األُخرى التر تسببو فر إت ف مو ضيات ما استعاروا. .2

ى ت بيللا ال ئحللة ف للد تللنل علللى حرمللال المسللتعيرين مللن تحللرص المكتبللات عللل

ا م ابلل فتلرات التلأخير  مملا بالنسلبة  ا عارة لمن تأخروا  مو تحاليل الغراملات تالاعديا

لمن تسبذ فر إت ف مو ف د ما استعار فال المكتبات تنل على التعويض المادي  بلالرغ  

يمكللن  وال   فللذت طبعتللخاوصللا إذا كللال بللد  مللن م لل  اليعللو  المكتبللة عللن الكتللاب

 الحاول على  سخة بديل  ل .

 ت لللورت مشلللكال  نللل  تسلللجيل ا علللارات  ملللن السلللج ت طلللرق تسلللجيل ا علللارة :
الدفتريللة  إلللى السللج ت الب ابيللة  فالسللج ت الب ابيللة ذات الع مللات الملو للة  للل  

يلة رو السج ت المعتمدة على الب ابلات الم  بلة  إللى مل وصللنا إللى السلج ت ا لكت
ا كال الشكل المادي لننلام التسلجيل فا ل  علادة ملا ت لوم فر النن  اآللية المتكاملة . و ميا

ا إليهلا تلارية ا علارة مو  على المتاوجة بين بيا لات المسلتعير وبيا لات المعلار مضلافا
 تارية استح اق الرد مو كليهما. 

 :ليبيابصريًّا  في ئحة اإلعارة في مكتبات ومرافق المعلومات المتوافرة  للمعاقين ال
ل د كشفو الدراسة عن وجود ضوابط وبواعد خاصة با عارة فر المكتبات ومرافا المعلوملات 

التر توفر هذه الخدمة )مكتبة جمعية الكفيف بنغازي  والمكتبة المدرسية ا عدادية وال ا ويلة فلر جمعيلة 

  وتغ لر ال ئحلة الخاصلة () ( ملن مكتبلات مجلال الدراسلة%18.18الكفيف بنغازي( وهى بنسبة )

 بالمكتبات موضوت الدراسة الجوا ذ التالية: 

ال تختلللف شللروط ا عللارة بللين مكتبللات الدراسللة  حيللث إ هللا تسللمح لجميلل  فئللات 

تدري  وباح ين وطلبلة ملن مي فئلة دراسلية  وملوظفين  هيئةالمعابين باري ا من معضاء 

(  وذلللك بعللد ت للدي  تعارة)مللن داخللل وخللارج المؤسسللة التللر تخللدمها المكتبللة باالسلل

الضللما ات ال زمللة  ففللر مكتبللة جمعيللة الكفيللف بنغللازي تشللترط دفلل  مبللل  مللالر ياللل 

دينار ليبر  فض  عن مل يكول المستعير للكتاب الم بوت بالخط العادي من عملر  30إلى

سنة  ويمنح طالذ االشتراك ب ابة عضوية تشتمل عللى اسلم  وربل  عضلويت  فلر  16الـ

وصورت   مملا المكتبلة المدرسلية ا عداديلة وال ا ويلة فلر جمعيلة الكفيلف بنغلازي  المكتبة

فا هللا ت للدم هللذه الخدمللة لل لبللة ومعضللاء هيئللة التللدري  فللر المدرسللة  وال تفللر  ميللة 

 (.ضما ات )

كما كشفو الدراسة م ل  للي  هنلاك اخت فلات فلر علدد موعيلة المعلوملات المسلمو  

ف فلر ملدة ا علارة التلر تحلددها  لوت الدراسلة الم دملة ملن باعارتها  ولكلن يوجلد اخلت 

المستفيدين فلاذا كا لو الدراسلة لغلر  خدملة الجمعيلة فلال المسلتفيد يمكنل  ا علارة لملدة 

(. ول لد بينللو الدراسللة إمكا يللة شلهر  وغيللر ذلللك فا لل  يسلتعير لمللدة مسللبوت واحللد )

تحكلل  تجديللد االسللتعارة  د التللر( حيللث تم لللو الضللوابط مو ال واعللتمديللد مللدة ا عللارة )

 (.لفترات متتالية طلذ موعية المعلومات من مستفيد مخر)

عللدم وجللود اخللت ف فللر عللدد موعيللة المعلومللات المسللمو  باعارتهللا مللن فئللة الخللرى فللر 

ا المكتبة الواحدة  حيث يتراو  عدد موعية المعلومات المسمو  باعارتها كتابل   لكلل الفئلات اا واحلد ا

ر مكتبللة جمعيللة النللور للمكفللوفين ففللختلفللو لكللل فئللة مللن فئللات المسللتفيدين  اا عللارة إال مل مللدة 

طرابل  ال يوجد بواعد لتحديد مدة ا عارة بحسذ رغبة ممين المكتبة تحدد مدة ا علارة وهلى ال 
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تدري  والبلاح ين وطلبلة الدراسلات العليلا  وملوظفر المؤسسلة التتجاوز األسبوت  ألعضاء هئية 

نر  ن والمعللابين باللري ا  كللذلك بالنسللبة لمكتبللة جمعيللة الكفيللف بنغللازي التللر تسللتمللن المباللري

باعداد دراسات عن المؤسسة التر تتبعها المكتبة بحيلث تمتلد الملدة إللى  لالمستعيرين الذين ي ومو

ميللام ل لبللة المرحلللة األساسللية  3شللهر  ممللا مكتبللة المدرسللة ا عداديللة وال ا ويللة فمللدة ا عللارة 

خت ف م نمة ا عارة بين المكتبات ذات التبعية ا داريلة الواحلدة متلل مكتبلات اة. ويتبين وال ا وي

 جمعية الكفيف بنغازي.

كما حددت الئحة مكتبة جمعية الكفيلف بنغلازي الم تنيلات التلر اليسلمح باسلتعارتها خلارج 

عللى بلديل لهلا  المكتبات كالمراج   والدوريات  والكتذ النادرة إما ل لدمها مو لالعوبة الحالول

فر حالة ف دها  والكتذ التر تحو الحجت مي التر يك ر ال لذ عليها  مملا المكتبلة المدرسلية فا هلا 

 (. ل  تنل ال ئحة على هذا البند)

وفيما يتعلا با جراءات الجتائية والع وبلات فلال مكتبلة جمعيلة الكفيلف بنغلازي  والمكتبلة 

عية الكفيف بنغازي  التر تحرص على مل يكول الجلتاء ملن المدرسية ا عدادية وال ا وية فر جم

حرمللال مللن يتللأخر فللر رد الوعللاء المعللار مللن حللا االسللتعارة فتللرة تحللددها جللن  العمللل  مي 

الكفيلف بنغلازي عللى تحاليل غراملات ماديلة ت لدر بنالف  المكتبة  بينما تفضل مكتبة جمعيلة

ة لملن يتسلبذ فلر إتل ف مو ف لد ملا تملو دينار عن كل يوم تأخير لكل وعلاء مسلتعار  مملا بالنسلب

استعارت  فال المكتبة توبف عضوية الشخل المستعير م  ت دي  التعويض المادي مو توفير  سخة 

بديلة من الوعاء  فس   وإل ل  يلتتم بذلك تس ط العضوية ويسحذ لمن الوعاء من مبلل  الضلمال. 

ا كال الخيار الذي ت ب   المكتبة فا   ينبغر مل  ول لد كشلفو . ()يستند إلى مسا  با و روميا

الدراسة عن استخدام المكتبات )مكتبة جمعية النلور للمكفلوفين طلرابل   و مكتبلة جمعيلة 

الكفيللف بنغللازي   والمكتبللة المدرسللية ا عداديللة وال ا ويللة فللر جمعيللة الكفيللف بنغللازي( 

تسجيل االسلتعارة  إذ يلت  أل نمة ا عارة اليدوية المتم لة فر استخدام السجل الدفتري فر 

تسللجيل جميلل  المسللتعيرين دول تحديللد  للوت ا عابللة فللر السللجل الللدفتري  حيللث تشللتمل 

الاللفحة علللى )اسلل  المسللتعير  وعنللوال الوعللاء  وتللارية االسللتعارة  وتللارية ا رجللات  

 وتوبي  المستعير  وتوبي  ممين المكتبة عند رد الوعاء(.

مل السجل الدفتري المتوافر فر المكتبات ال ي لدم من خ ل التيارات الميدا ية لوحظ 

السلريعة الميسلرة الدبي لة عللى السلؤال ل للر األبعلاد: ملن اسلتعار؟ ملاذا ؟ ومتلى  ا جابة

صلعوبة فلر التعلرف عللى الموضلوعات التلر تسلتخدم مك لر ملن   يرد؟ ومن ل  فال هناك

حالاءات ألوعيلة اد ا غيرها  كما مل جميل  المكتبلات ومرافلا المعلوملات ال ت لوم باعلد

مهميتهللا فللر التعللرف علللى مللدى ا فللادة مللن م تنيللات المكتبللة المعلومللات المعللارة بللالرغ  مللن 

سللتعارة. ول للد بامللو الباح للة بللالفحل والتللدبيا المباشللر فللر الب ابللات والسللج ت تجاهللات االاو

 :حيث تبين الدفترية المتوافرة فر المكتبات
إلللى مخللرى ففللر مكتبللة النللور للمكفللوفين فللر  تفللاوت سللنوات بللدء الخدمللة مللن مكتبللة ●

وذلك  نلرا لنلروف  2008وتوبفو فر عام  1987طرابل  بدم ت دي  الخدمة فر عام 
تغييللر م للر المكتبللة. ممللا فللر المكتبللة العامللة بجمعيللة الكفيللف بنغللازي ف للد بللدم تسللجيل 

هللا إال مل المكتبللة  متلفللو السللج ت التللر كا للو بللد سللجلو ب1994ا عللارة  ببللل عللام 
ا عارات. وفر المكتبة المدرسية ف د بدمت خدملة ا علارة بعلد سلو سلنوات ملن بدايلة 

 تأسي  المكتبة.
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تأتر المكتبة العامة فر جمعية الكفيف بنغازي فر المرتبة األولى فر إعارة كافة م وات  ●
المعلومللات  حيللث وصللل معللداد الكتللذ الم بوعللة بللالخط العللادي مو بخللط برايللل موعيللة 
ا بنسبة  8390لى حوالر المعارة  إ   وتأتر مكتبة النلور للمكفلوفين طلرابل  % 62,64كتابا

ا معللار بنسللبة  1906فللر المرتبللة ال ا يللة بأعللداد تاللل إلللى   مللن مجمللوت  %14,23كتابللا
ا عارات فر المكتبلات ومرافلا المعلوملات المتلوافرة للمعلابين بالري ا  فلر الجماهيريلة   

وال ا وية بجمعية الكفيف بنغلازي  فتلأتر فلر المرتبلة األخيلره مما مكتبة المدرسية ا عدادية 
ا معللاراا  وتلللك بنسللبة  163بأعللداد تاللل إلللى  مللن مجمللوت ا عللارات فللر  %1,20كتابللا

المكتبات ومرافا المعلومات موضوت الدراسة . وهذا إ ملا يلدل عللى مل المكتبلة فلر  المرتبلة 
ومملا سلبا  وتضلعف فلر المكتبلات األخلرى.األولى تك ر فيها التداول ألوعيلة المعلوملات   

يتضح م   من الضروري للمكتبات مل تعمل على ا سرات فلر ميكنلة إجلراءات العملل 
داخللل المكتبللات  حيللث يكفللل الننللام اآللللر ت بيللا ال ئحللة بكللل عناصللرها  بللدءاا مللن 
  التح ا من المرخل له  با عارة وا تهلاءا باعلداد بلوائ  المسلتعيرين غيلر الملتلتمين
وإصدار رسلائل االسلتعجال والم البلة بلالرد  وحسلاب فتلرات الحرملال  مو غراملات 

 التأخير.

 :اإلعارة قصيرة المدى

تتال هذه الخدمة بالوظيفلة التعليميلة للمكتبلة  حيلث ال يسلمح بخلروج فئلات موعيلة 

المعلومات من م ر المكتبة إال فر مضيا حدود زمنية  تتراو  ما بين ا تهلاء وبلو العملل 

حتى بدء وبو العمل اليوم التالر  مو ما بين وبو ا تهاء العمل فر آخر ميام األسبوت حتلى 

ا واحللداا  وبللو بللدء العمللل فللر بدايللة األسللبوت التللالر  مي خلل ل ا جللازة األسللبوعية   يومللا

 .(١٨) كا و مو يومين

(  تلوافر خدمللة ا علارة باليرة ملدى فلر المكتبللة ( )1وتبلين ملن الجلدول ربل  )  

  %9,09ملن مكتبلات الدراسلة مي بنسلبة عامة بجمعية الكفيف بنغازي ف ط دول غيرها ال

حيث تتراو  حدود هذه ا عارة مابين بدء العمل حتى الساعات األخيلرة ملن ا تهلاء وبلو 

ميلام عللى مل تكلول تحلو تالرف المكتبلة إذا ملا طلبلو ملن  3العمل  مو لملدة ال تتجلاوز 

 .المستفيد

هناك من المستفيدين من تدعوه  مت لبات عمله   ل حتفاظ ى:اإلعارة طويلة المد

بالكتاب المستعار فترة مطول من تلك التر تحددها الئحة ا عارة  إال مل جمي  مكتبات 

 () (1الدراسة ال ت دم هذه الخدمة كما هو مبين فر الجدول رب  )

 تبادل اإلعارة بين المكتبات: 

من مشكال تبلادل المنفعلة  مو التعلاول بلين المكتبلات. ول لد  تبادل ا عارة بين المكتبات شكل

مل جميلل  المكتبللات ومرافللا  ()( 1بينللو الدراسللة  كمللا هللو موضللح فللر الجللدول ربلل  )

المعلومات ال توفر هذه الخدمة  نراا لعدم وجود خ ط تعاو ية دبي ة تحدد المسؤوليات واألدوار  

ألجهلتة واللنن  وطبيعلة المهلام والوظلائف  وتسلت نى فض  عن التفاوت والتبلاين فلر األدوات وا

المكتبة الناط ة )الاوتية( فر جمعية الكفيف بنغازي التر تتود كل من المكتبة العامة فلر جمعيلة 

وال ا ويلة فلر جمعيللة الكفيلف بنغلازي باألشللرطة  الكفيلف بنغلازي  والمكتبلة المدرسللية ا عداديلة

فيدين بالم ابلل فلال المكتبلة العاملة فلر جمعيلة الكفيلف المسجلة على كاسيو عند ال لذ من المسلت

بنغازي  والمكتبة المدرسية ا عداديلة وال ا ويلة فلر جمعيلة الكفيلف بنغلازي ت لدم خدملة ا علارة 
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ا عللى مشلرطة كاسليو تلبيلة  للمكتبة الناط لة ملن خل ل تتويلدها بالكتلذ لغلر  تسلجيلها صلوتيا

 ل لبات المستفيدين.

 :التصوير. خدمة 1/3

ي اد بالتاوير ال رق المختلفة التر يمكن بواس تها استنساخ مصل من األصول  كأل 

يكول ولي ة مو مخ وطة سواء كال ذلك  سخة واحدة مو مك ر بغر  الحفظ فر المكتبة  وفر 

بعض األحيال تكول خدمة التاوير بدي  لإلعارة  وخاصة فر حالة موعية المعلومات التر ال 

دة ما يكول التاوير طوت الربابة ف  يسمح بتاوير كتاب كامل مو عدد من يسمح باعارتها .وعا

ا  تت لذ هذه الخدمة األجهتة  (١٩)إحدى الدوريات  وإ ما ينبغر مل يكول التاوير دائما جتئيا

الحدي ة والمت ورة لغر  التاوير  فض  عن العنار البشري المدرب  والمواد ال زمة من 

 اعد المكتبات ومرافا المعلومات على مداء وظيفتها.ورق وحبر وغيرها مما يس

(  مل جمي  ( )1وكشفو  تائج الدراسة كما هو مبين فر الجدول رب  )

المكتبات ومرافا المعلومات ال ت دم هذه الخدمة  باست ناء المكتبة العامة فر جمعية 

دراسة. كما من مكتبات ومرافا المعلومات مجال ال %9,09الكفيف بنغازي مي بنسبة 

بينو الدراسة عدم ربط بيا ات ما يت  تاويره ببيا ات من ي لذ التاوير ف  يتوافر 

(. فض  عن مل عملية التاوير للمستفيدين سج ت توضح من يفيدول من التاوير)

من المكتبة العامة فر جمعية الكفيف بنغازي تت  خارج المكتبة  مي فر مبنر ا دارة 

يف وذلك لغر  المركتية فر توفير المواد الخام التر ترتكت عليها العامة لجمعية الكف

الخدمة. وبالرغ  من ذلك فال المكتبة ت دم هذه الخدمة لغر  تسهيل وتوفير المعلومات 

( مما عن مسباب عدم توفير الخدمة فر للمستفيدين  وللحفاظ على النسة األصلية )

ة المستفيدين من المكتبات ومرافا المكتبات ومرافا المعلومات فيرج  إلى طبيع

توفير  سة من ل وضعاف البار الذين فر حالة الرغبة فر والمعلومات وه  المكفوف

مجتاء موعية المعلومات التر يحتاجول اليها يت لذ ذلك ال باعة بخط برايل مو بخط كبير حتر 

 (.يست يعوا براءتها)

كتبة العامة فر جمعية الكفيف بنغلازي م ل  ال ومن الم حظ من تكرار التيارات الميدا ية للم

يوجد حرص منها فر ت دي  خدمة التاوير وفا ضوابط معينة  تتعلا بكمية ما يسمح بتاويره   

حيث تسمح المكتبة بتاوير الوعاء كل  وهذا يتنافى م  حمايلة ح لوق الملؤلفين والناشلرين  فملن 

وفللا الئحللة تننيميللة علللى معللداد  الضللروري علللى المكتبللات التللر تسللمح بالتاللوير مل تللنل

 الافحات التر يُسمح بتاويرها من كل وعاء المعلومات.

 : قائاإلمداد بالوث. 1/4

على المكتبة مال تدخر جهداا ألجل تلوفير ملا يحتاجل  المسلتفيدول ملن وللائا  إذ عليهلا مل ال 

الحدي ة  التر تعلرف مل تسعى لتلك  المؤسسات  ينبغرتكتفر بما لديها من موعية معلومات  وإ ما 

(  )1)كشفو  تائج الدراسة كما هو مبين فر الجلدول ربل  ) (.٢٠ا مداد بالولائا) بمراكت

 مل جمي  المكتبات ال ت دم هذه الخدمة. 

 .خدمة الترجمة العلمية:1/5

تتام المكتبات ومرافا المعلومات  حو مستفيديها لالجتياز الحواجت اللغوية  وال

د توفير موعية المعلومات فال على المكتبات ومرافا المعلومات مل بحيث ال ت ف عن
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: تحرص على ت دي  خدمة الترجمة العلمية  وين وي تنني  خدمة الترجمة العلمية على

ا: م ا توفير م ومات الترجمة المحلية  لال ا والا: التعرف على الترجمات المتاحة   لا يا

هذه الخدمة المستوى المناسذ لفاعليتها فا ها  التعريف بالترجمات المحلية. ولكر تُح ا

تحتاج لم ومات مساسية تتم ل فر الموارد البشرية من المترجمين  ومدوات العمل 

 .(٢١)كمعاج  الترجمة  ومعاج  لنائية اللغة مو متعددة اللغات

ينو بالرغ  من مهمية هذه الخدمة فر كسر الحاجت اللغوي إال م ها ل  تحظ بأي اهتمام ف د بو

( مل جمي  المكتبات ومرافا المعلومات ال ( )1 تائج الدراسة كما هو موضح فر الجدول رب  )

 تتوافر هذه الخدمة.

تشتمل هذه الخدمات على مي جهد تبذل  المكتبة من شأ   االرت لاء : الخدمات المرجعية .2

ملن األوعيلة   فضل  علن اسلت مارها لمجموعاتهلا ا فلادة منهلاواالرتفات بمسلتوى فعاليلة 

 .(٢٢)المرجعية للرد على االستفسارات 

ترتكللت هللذه الخللدمات علللى إرشللاد المسللتفيد ومسللاعدت  فللر  :الخععدمات اإلرشععادية 2/1

الوصلول إللى موعيلة المعلوملات ذات الع بلة بموضلوت معلين  حيلث يسلاعد اختااصلو 

عيلللة المكتبلللات  مو مرشلللد ال لللراء  مو اختااصلللو المراجللل   المسلللتفيد فلللر اختيلللار مو

المعلومات الكفيلة بتلبية احتياجات   وتبدم هذه الخدمات ا رشادية ببل مل يتعاملل المسلتفيد 

م  المكتبة مو مرفا المعلومات بشلكل مباشلر  وتتخلذ مشلكاالا علدة كوضل  ال فتلات التلر 

تللدل علللى وظيفللة كللل وحللدة  فضلل  عللن الجهللود المننمللة للتعريللف بالمكتبللة فللر موسللاط 

وت دم المكتبات ومرافا المعلوملات التابعلة لجمعيلة الكفيلف بنغلازي هلذه  (.٢٣المستفيدين)

  حيث ي وم العاملول بالمكتبات بتوجي  وإرشاد المستفيدين ويسلاعدو ه  فلر ()الخدمات 

المعلوملات  فضل  علن تعلريفه  كيفيلة اسلتخدام المكتبلة الوصول إلى ما يحتاجو   من موعيلة 

ت المننمللة  ومللا ي للدم مللن مدلللة إرشللادية  والتللدريذ علللى وماللادرها.وذلك مللن خلل ل الجللوال

 . ()استخدام ت نيات الحاسذ اآللر الخاصة بالمعابين باري ا

 :التعريف بالمكتبة أو مرفق المعلومات.2/1/1
هناك مك ر من سبيل واحد للتعريف بالمكتبة مو تعلي  استخدام المكتبة فر موساط 

السبل تكول منابة فر الجهود الرامية إلى زيادة فعالية  المستفيدين منها. إال مل كل تلك
ا فادة من محتويات المكتبة بما فر ذلك است بال المستفيدين  ودراسة مشك ته   
والتعرف إلى اهتماماته   وإكسابه  المهارات ال زمة للتعامل م  خدمات المكتبة 

  وتدريبه  على استخدام وتجهيتاتها  واص حابه  فر جوالت مننمة فر مبسام المكتبة
  .(٢٤)والتجهيتاتالماادر 
ا  (  مل( )1وكما هو موضح فر الجدول رب )  من ( %63.63)من المكتبات بنسبة  سبعا

مكتبات ومرافا معلومات الدراسة تتميت بت دي  هذه الخدمة. وتختلف سُبل التعريف بالمكتبة فر 
رشادي الذي ت وم باعداده المؤسسات الموجت ا  بعض المكتبات ومرافا المعلومات كاعداد

على الح ائا األساسية  التر تتبعها المكتبات ومرافا معلومات مجال الدراسة  ويشتمل الموجت
عن المكتبة ومرافا المعلومات وما ت دم  من خدمات  وشروط ا فادة من هذه الخدمات  

ة ا لكترو ية  والمكتبة الناط ة وتتميت كل من)المكتبة العامة فر جمعية الكفيف بنغازي  والمكتب
)الاوتية(  والمكتبة المدرسية ا عدادية وال ا وية بجمعية الكفيف بنغازي  والم بعة البارزة 
بجمعية الكفيف بنغازي  ومركت ت نية المعلومات  ومعمل الحاسذ اآللر فر المدرسة ا عدادية 

التر ت وم باعدادها جمعية الكفيف بنغازي  الكفيف بنغازي(بالموجتات ا ِرشاديةوال ا وية بجمعية 
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لتلك المكتبات ومرافا المعلومات تحو مسمى آفاق وجذور دليل جمعية الكفيف بنغازي  ويتخذ الشكل 
(  فض  عن م   من المفتر  توفير هذه األدلة فر شكل برايل  الوربر الم بوت  بالخط العادي )

 . هذه الخدمة وتهمل المكتبات ومرافا المعلومات األخرى

 :تدريب المستفيدين . 2/1/2
وي اد بالتدريذ هنا كل ما يبذل  العاملول بالمكتبة  كساب المستفيد المهارات  

  فلكل مكتبة مو مرفا (٢٥)األساسية ال زمة للتعامل م  المكتبة وما ت دم  من خدمات
ى المعلومات عن معلومات طري ة فر تنني  م تنياتها  لتساعد المستفيد من الوصول إل

مرافا  من المكتبات و ةطريا الوسائل المهيأة لذلك  فض  عن م ماط الخدمات الُم دم
واج  المعاق باري ا كغيره من المستفيدين الع بات التر يلجأ فيها إلى تمعلومات  و

ا بد يتحرج من استشارته   لهذا يجذ  العاملين فر المكتبات مو مرافا معلومات  فأحيا ا
لمكتبات ومرافا المعلومات مل تحرص على إعداد برامج لتدريذ المستفيدين  على ا

ليتسنى له  االستفادة الفعالة من م تنيات المكتبة مو المرفا. وبد مظهرت الدراسات بأل 
من وبت   %75ي ضي  الباحث فر المكتبة بح اا عن ماادر المعلومات يعادل  معدل ما

إهدار لل ابات العلمية والموارد المالية ألل موبات  ال مين  ومل هذا الوبو الضائ  هو
ا م  حج   الباح ين باهنة التكلفة  ومل هذا ا هدار يتيد بمرور التمن أل   يتناسذ طرديا

 .(٢٦)م تنيات المكتبة 
إل لتلللدريذ المسلللتفيدين مسلللتويات وبنلللوات متعلللددة  تتلللراو  بلللين تنميلللة مهلللارات 

ا كللال شللكلها  وتنميللة مهللارات المسللتفيدين فللر المسللتفيدين فللر التعامللل ملل  الفهللار   ميللا

التعامل م   وعيات غير ت ليدية من الخدمات  كالبحث فر مراصد البيا لات المتاحلة عللى 

االسلل وا ات المكتنللتة مو البحللث فللر مراصللد البيا للات المتاحللة علللى الخللط المباشللر عللن 

ف فئاتهللا علللى طريللا متعهللدي الللنن  المضلليفة  مو البحللث عللن المعلومللات علللى اخللت 

العنكبوتية  فضل  علن تنميلة مهلارات المسلتفيدين فلر التعاملل مل  ا  تلاج الفكلري بوجل  

. ولتلدريذ فئلة المعلابين (٢٧)عام  مو فر محد المجاالت الموضوعية على وج  الخاوص

 أليّ  ِمن  المت لباِت األساسيِة التر تُم ُّل المعيلار األد لىباري ا فال ذلك يت لذ توافر عدد 

والتر ي ِجُذ م ل  تُلت تم  بها  ه إعادةِ التأهيللتدريبه  مو  موذج 
(٢٨) : 

 ن ل ري ة برايل مكفاء  يفضل مل يكو وا مكفوفين.يوجود معلم .1

 توفير المواد واألجهتة الخاصة بتعلي  برايل بمستويات مختلفة ولمجموعات مختلفة. .2

 البار وكيفية التعامل معها. . وجود شخل ملّ  بالمشاكِل التر تواج ُ ضعاف 3

الحركة والتوجة لتدريذ المعابين باري ا على وجود مدربين على معرفة بت نيات  .4

 .الحركة داخل المكتبة

. اعتبار المراكت التدريبية فرصة طيبة للمكفوفين وضعاف البار لتحسين مهاراته  5

خبرات والمعلومات وليتعل  إضافة إلى م ها مكال يلت ول في  م  بعضه  البعض لتبادل ال

 كل منهما من اآلخر.

لك  الجنسين من   فسها . مّي بر امج إعادة تأهيل يجذ مل يضمن بأّل يتيح الفرص6

 الذكور وا  اث سواء مكا وا مطفاالا مو راشدين.
 .الحاسذ اآللر وبرمجيات وجود مدربين على معرفة بت نيات .7

من المكتبات ومرافا المعلومات  خم    مل()(1وكما هو مبين فر الجدول رب  )

)المكتبة ا لكترو ية فر جمعية الكفيف بنغازي  ومركت ت نية المعلومات فر جمعية 
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الكفيف ـ بنغازي  ومعمل الحاسذ اآللر فر المدرسة ا عدادية وال ا وية فر جمعية 

ية وال ا وية بنغازي  معمل الحاسذ اآللر )إباار( فر المدرسة االبتدائية ا عداد/الكفيف

فر جمعية النور للمكفوفين طرابل   معمل الحاسذ اآللر )جوز( فر المدرسة االبتدائية 

من بين ( %45,45)ا عدادية وال ا وية فر جمعية النور للمكفوفين طرابل ( بنسبة

   المكتبات ومرافا المعلومات مجال الدراسة ت دم خدمة تدريذ المعابين باري ا.

  من المكتبات ومرافا المعلومات مجال الدراسة دول غيرها بخدمة وتتفرد مرب     

فر جمعية الكفيف ـ ( وهى )مركت ت نية المعلومات %36,36تدريذ المستفيدين وبنسبة )

ا عدادية وال ا وية فر جمعية الكفيف ـ   ومعمل الحاسذ اآللر فر المدرسة بنغازي

سة االبتدائية ا عدادية وال ا وية فر معمل الحاسذ اآللر )إباار( فر المدر  وبنغازي

( فر المدرسة االبتدائية جوزمعمل الحاسذ اآللر )  جمعية النور للمكفوفين طرابل 

(  حيث ت دم دورات فر استخدام ا عدادية وال ا وية فر جمعية النور للمكفوفين طرابل 

ذي ي دم للمعابين ال إبااربرامج الحاسذ اآللر المستخدمة للمعابين باري ا  كبر امج 

 ه تدريب اآللر فض  عنالتعرف على لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسذ باري ا فرصة 

ويعتمد البر امج   كتابة الحروف والكلمات والجمل وإجراء عمليات الكتابة المختلفة على

 .(٢٩)على المستخدم عملية التعلي  الرسائل الاوتية المااحبة للتدريذ لتيسير على

)المكتبة االلكترو ية( فهى  كتبات ومرافا المعلومات األخرى المتم لة فرمما الم

ت دم دورات تدريبية على الس ر ا لكترو ر )س ر برايل( لل لبة المنتسبين إلى 

 (. المدرسة االبتدائية  والمدرسة ا عدادية وال ا وية فر جمعية الكفيف بنغازي )

وسنوات التدريذ على البرامج الخاصة بالمعابين ( معداد المتدربين 2ويوضح الجدول رب  )

 .باري ا
عدد المتدربين في مكتبات ومرافق المعلومات المتوافرة للمعاقين بصريا ( 2جدول رقم )

 الجماهيريةفي 

 عنوان الدورة 
 

 أسم المكتبة أو مرفق المعلومات

برنامج 
 إبصار

 تاريخ الدورة فيرجو

عدد 
 المتدربين

عدد 
 المتدربين

2
0
0
6

 2
0
0
7

 

2
0
0
8

 2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 2
0
1
2

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مكتبة جمعية النور للمكفوفين ـ طرابل 

الم بعة البارزة  فر جمعية النور 
 للمكفوفين طرابل 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

معملللل الحاسلللذ اآلللللر ) إبالللار(  فلللر  
المدرسللة االبتدائيللة ا عداديللة و ال ا ويللة  

 طرابل فر جمعية النور للمكفوفين 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

معمللللل الحاسلللللذ اآللللللر )جلللللوز(  فلللللر  
المدرسللة االبتدائيللة ا عداديللة و ال ا ويللة  

 فر جمعية النور للمكفوفين طرابل 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

المكتبة العامة فر جمعية الكفيف ـ 
 بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

المكتبة ا لكترو ية فر جمعية الكفيف 
 بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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) الاوتية ( فر جمعية  المكتبة الناط ة
 الكفيف بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

مركت ت نية المعلومات  فر جمعية 
 الكفيف بنغازي

9 27 √  0 0 0 0 0 

18 9 0 √ 0 0 0 0 0 

18  0 0 √ 0 0 0 0 

19 4 0 0 0 √ 0 0 0 

19  0 0 0 0 √ 0 0 

18  0 0 0 0 0 √ 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 √ 
الم بعلللة البلللارزة  فلللر جمعيلللة الكفيلللف 

 بنغازي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مكتبة المدرسة ا عدادية و ال ا وية فر جمعية 
 الكفيفـ  بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

معمللللل الحاسللللذ اآللللللر فللللر  المدرسللللة 
ا عدادية و ال ا وية  فر جمعية الكفيف ـ 

 بنغازي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 40 108  المجموت

 

حيث يشير الجدول السابا  إلى مل المكتبات ومرافا المعلومات ل  تسجل بيا ات 
بأعداد المستفيدين من خدمة التدريذ. باست ناء مركت ت نية المعلومات الذي عمل على 
توليا البيا ات عن المتدربين من المعابين باري ا و وت الدورة ويكول ذلك فر سجل 

 .  2012إلى  2006بتسجيل البيا ات فر الفترة من خاص 

 :ستفساراتالرد على اال. 2/2
يحتاج المستفيد لهذه الخدمة من المكتبة  لغر  الوصول إلى إجابة عن مي سلؤال   

ولهلذه الخدملة م وماتهلا المتم للة فلر العنالر البشلري ال لائ  عللى اللرد وا جابلة علن مي 
يمية المتالة ب نوات است بال االستفسلارات  با ضلافة استفسار  فض  عن الجوا ذ التنن

إلللللى  نللللام تسللللجيل االستفسللللارات  وبيا للللات المسللللتفيدين  وا جابللللات الم دمللللة عللللن 
استفساراته   فحفنها يؤدي إلى تلوفير ذاكلرة يمكلن اللجلوء إليهلا عنلد تكلرار االستفسلار. 

ر  ومنافلذ التعاملل مل  كما تشمل الم وملات الت نيلة مجهلتة االتالاالت  و مجهلتة التالوي
التر تأسسو علام األوعية ا لكترو ية باخت ف مشكالها وفئاتها. ول د بدمو مكتبة اليبري  

 هلذه الخدملة علن  لمكفوفين وضلعاف البالر  بهدف توفير المعلومات لفر ملما يا 1894
علن  ال لبلات إللى المسلتفيدين ويلت  إرسلال البريد ا لكترو ر الهاتف مو طريا الفاك  مو

 .(٣٠( مجا ا البريد طريا
مما فر مكتبات ومرافا المعلومات مجال الدراسة فلال هلذه الخدملة تُ لدم بلالرد عللى 
االستفسارات البسي ة كالرد عن سؤال يُستفسر في  عن وجود وللائا معينلة فلر موضلوت 
مو تخال معين  ويعتمد المكتبيول فر إجابته  عن ماادر المعلومات المتلوافرة داخلل 

مكتبة كالفهر  وكتلذ المراجل . وملن الم حلظ مل مكتبلات الدراسلة ال تخالل باعلة ال
مست لة للمراج  والخدملة المرجعيلة  حيلث يلت  وضل  المراجل  مل  الكتلذ وال تعلتل فلر 

 بس  مست ل. وتن س  استفسارات المستفيدين إلى: 

 :استفسارات الحقائق ●
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مكتبلات ومرافلا المعلوملات (  ملن ال%36.36( بنسلبة  )4تتوافر هذه الخدملة فلر )
(   وتتل لى ممينلة مكتبلة جمعيلة ( )1مجال الدراسة  كملا هلو موضلح فلر الجلدول ربل  )

طللرابل   وممينللة مكتبللة المدرسللية ا عداديللة وال ا ويللة فللر جمعيللة  –النللور للمكفللوفين 
ممللا المكتبللة العامللة فللر جمعيللة الكفيللف   الكفيللف بنغللازي األسللئلة مباشللرة مللن المسللتفيدين

الهاتفيلة  وعلادة ملا يكلول  نغازي فال االستفسار يُست بل مباشرة مو ملن خل ل المكالملاتب
 المتحدلول من داخل الب د  وت وم المكتبة بالرد الفوري بنع  مو ال. 

مما مركلت ت نيلة المعلوملات فلال مغللذ المتلرددين هل  ملن المتلدربين اللذين ك يلراا ملا يكلول 
شخار ويتركت سلؤاله  علن مواعيلد اللدورات التدريبيلة. مو استفساراته  عن طريا الحضور ال

وعلى الرغ  من تل لى المكتبلات (. استخدام العنكبوتية العالمية داخل المركت) عن إمكا ية
ومرافللا المعلومللات الم دمللة للخدمللة للكلل  الهائللل مللن األسللئلة و االستفسللارات  إال م لل  ال 

منهلا وتالنيفها واالهتملام بهلا مو ا فلادة يتوافر سجل خاص بهذه االستفسلارات وتلدوينها 
 (.فر ت يي  م تنيات المكتبات)

و نرا لما لهلذه الخدملة ملن مهميلة فلر تلبيلة احتياجلات المعلابين بالري ا ملن المعلوملات 
مل ت للدم فللر المكتبللات ومرافللا المعلومللات  مللن خلل ل كافللة م للوات وسللائل  فمللن الضللروري

د ا لكترو للر  حتللى يللتمكن المسللتفيد مللن إرسللال طلباتلل  االتاللال كالفللاك   والهللاتف  والبريلل
واستفسللارات  وتل يهللا وهللو فللر مكا لل . با ضللافة م لل  علللى المكتبللات مل تللوفر سللج ت لتللدوين 

 االستفسارات لتحديد م ماط ا فادة من المعلومات.
مدلو بعض المكتبات ومرافا المعلومات بأل هناك صعوبات فر ت لدي  الخدملة المرجعيلة و

تم للل فللر عللدم تللوافر المراجلل  الم بوعللة ب ري للة بريللل وت للادم المتللوافر منهللا  وال اللور فللر وت

مكتبللة طللرابل   و -التغ يلة الموضللوعية للمراجلل  بللاألخل فللر مكتبلة جمعيللة النللور للمكفللوفين

  والمكتبة العامة بجمعية الكفيف بنغازي  ـ بنغازي المدرسة ا عدادية وال ا وية فر جمعية الكفيف

)المكتبلة االلكترو يلة بجمعيلة الكفيلف بنغلازي  المكتبلة  ( من المكتبلات هلى7نسبة لعدد )وبال

الناط ة )الالوتية ( بجمعيلة الكفيلف بنغلازي  الم بعلة البلارزة بجمعيلة النلور للمكفلوفين 

طلرابل   والم بعلة البلارزة بجمعيللة الكفيلف بنغلازي  ومعمللل الحاسلذ اآلللر بالمدرسللة 

جمعيللة الكفيللف بنغللازي  معمللل لحاسللذ اآللللر )إباللار( بالمدرسللة ا عداديللة وال ا ويللة ب

االبتدائية وا عدادية وال ا وية بجمعية النلور للمكفلوفين طلرابل   ومعملل الحاسلذ اآلللر 

بنسلبة النلور للمكفلوفين طلرابل ( )جور( بالمدرسة االبتدائيلة وا عداديلة وال ا ويلة بجمعيلة 

 (.ت فا ها ال ت دم مو تهت  بهذه الخدمة)من المكتبات ومرافا المعلوما % 63.63

  :استفسارات الوثائق 

هناك ل لة مستويات مسا  للبحث عن الولائا مو موعية المعلومات ومبسط هذه المستويات 

البحث عن وعلاء بعينل   ويليل  المسلتوى الخلاص بالبحلث علن معملال مؤللف معلين ل  المسلتوى 

وهلذه الخدملة الت لدم   (.٣١) معلومات فر موضلوت معلينبالبحث عن الولائا مو موعية الالخاص 

فللر معنلل  المكتبللات ومرافللا معلومللات الدراسللة  ماعللدا فللر المكتبللة العامللة فللر جمعيللة الكفيللف 

جمعيلللة الكفيلللف بنغلللازي  مي بنسلللبة  بنغلللازي  ومكتبلللة المدرسلللة ا عداديلللة وال ا ويلللة فلللر

و تيجلللة للتيلللارات (   ( ملللن مكتبلللات ومرافلللا معلوملللات الدراسلللة )18.18%)

المتكررة للمكتبات ومرافا المعلومات ف د لوحظ م ها تفت ر لوجود مخاائر مراجل   وملا 

 .األساسيةهو متوافر من مكتبيين ليسوا ملمين باستخدام الكتذ المرجعية 

 البحث الراجا في اإلنتاج الفكري.2/3
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 للات الورابيللة يهللدف البحللث الراجلل  فللر ا  تللاج الفكللري إلللى تتبلل  واسللترجات البيا

الخاصة برصيد ا  تاج الفكري المتراك  فر موضوت معين  ويختلف المدى التمنلر لهلذا 

ا لحاجلة المسلتفيد وبلد ت لورت الم وملات الت نيلة للبحلث الراجل  فلر  الرصيد المتراك  تبعا

اال تللاج الفكللري مللن الللنن  الب ابيللة الت ليديللة  والوربيللات الم بوعللة  إلللى  نلل  الب ابللات 

  Batch processingبللة  للل  الللنن  ا لكترو يللة التللر ت للوم بللالتجهيت علللى دفعللاتالم  

و نلل  االسللترجات علللى الخللط المباشللر  ومراصللد البيا للات المسللجلة علللى االسلل وا ات 

 .(٣٢)المكتنتة   ومخيراا العنكبوتية 

ملن مكتبلات  % 18,18مي بنسلبة  النلين( مل ()1لجلدول ربل  )امن ومن الم حظ 

الخدمة. و جد مل المكتبة ا لكترو ية جمعية الكفيلف بنغلازي  والمكتبلة  ت دم هذه الدراسة 

الناط للة )الاللوتية ( فللر جمعيللة الكفيللف بنغللازي ي للوم موظفوهللا بالبحللث فللر ماللادر 

إلكترو يلللة عللللى العنكبوتيلللة العالميلللة  كمكتبلللة صللليد الفوائلللد ا سللل مية عللللى الموبللل  

http://www.saaid.net/book/index.phpالسلعودية عللى الموبل     ومكتبة األلوكة

http://www.alukah.net/Library.()  وال ت دم هذه الخدمة فر المكتبات ومرافلا

  والمكتبلة العاملة فلر جمعيلة الكفيلف طرابل  /للمكفوفين مكتبة جمعية النورالمعلومات )

الم بعة البارزة فلر جمعيلة   مركت ت نية المعلومات فر جمعية الكفيف بنغازيبنغازي  و

مكتبللة المدرسللة   والم بعللة البللارزة فللر جمعيللة النللور للمكفللوفين طللرابل   بنغللازيالكفيللف 

معملل الحاسلذ اآلللر فلر المدرسلة ا عداديلة و  ا عدادية وال ا وية فر جمعية الكفيف ـ بنغلازي

معملل الحاسلذ اآلللر ) إبالار( فلر المدرسلة االبتدائيلة   وبنغلازي .وال ا وية فر جمعيلة الكفيلف

( فللر جللوزمعمللل الحاسللذ اآللللر )  وللمكفللوفين طللرابل  ا عداديللة وال ا ويللة فللر جمعيللة النللور

( . ويت لللذ إجللراء نلور للمكفللوفين طلرابل جمعيللة ال المدرسلة االبتدائيللة ا عداديلة وال ا ويللة فلر

البحث واالسترجات على الخط المباشر شخل متلدرب ومتملر  لي لوم بلدور الوسليط بلين  نل  

والمستفيدين  حيث يشمل  نام االسترجات على الخط المباشر فلر االسترجات على الخط المباشر 

مكتبللات المعللابين باللري ا ا عللداد للبحللث  واالتاللال بننللام االسللترجات علللى الخللط المباشللر  

وتسجيل ما لحات البحث  وطباعتها برايل مو بخط  كبير حتى يتمكن المستفيدول من المعابين 

 باري ا من االستفادة منها. 

 :لبحث الجاري في اإلنتاج الفكريا. 2/4

 :اإلحاطة الجارية . 2/4/1

ا أل شلل ةف مألوفللةف فللر خللدمات المعلومللات بكللل فئاتهللا  هللى تسللمية حدي للة  سللبيا

ومستوياتها   فالحرص على م ح ة الت ورات الجارية فر مجلال التخالل سلمة عاملة 

طلة الجاريلة مشلكاال علدة وتتخلذ ا حا . (٣٣)لجمي  المستفيدين من المعلوملات بل  اسلت ناء 

كمللا تسلللك مسللارات مختلفللة   كاالتاللاالت الهاتفيللة الشخاللية  وا خ للارات اليوميللة  

وتمرير األعداد الجارية ملن اللدوريات عللى األفلراد واألبسلام  وتوزيل  بلوائ  ا ضلافات 

الجديدة  واستنساخ بوائ  محتويات األعلداد الجاريلة ملن اللدوريات  والنشلرة ا ع ميلة   

مكتبللات المعهللد إحللدى المكتبللة الوطنيللة برايللل . وفللر (٣٤)والتعريللف بللالبحوث الجاريللة 

  يمكللن نشللرةالمسلتفيدين منهللا ب د جميلل يللتتوت للدم هلذه الخدمللة باللوطنر للمعللابين باللري ا 

ال للذ   ملوذج مو تحميلل  رسلالة  مو بارسلال الهلاتفباالتاال للمستفيد طلبها من خ ل 

http://www.saaid.net/book/index.php،%20ومكتبة%20الالوكة
http://www.alukah.net/Library
http://www.alukah.net/Library
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( من مكتبلات ومرافلا %9.09إال مل  سبة ) (٣٥) ر العنكبوتيةفر مي وبو عب بكل بساطة

المعلومللات مجللال الدراسللة والتللر تم لللو فللر المكتبللة العامللة فللر جمعيللة الكفيللف بنغللازي 

تعمل على ت دي  هذه الخدمة وذلك من خل ل العلر  لعنلاوين موعيلة المعلوملات الحدي لة 

ت المتوافرة فر جمعية الكفيف التلر الم بوعة بالخط العادي و ببرايل على لوحة ا ع  ا

تعتبر الهيئة التابعة لها المكتبة. مما بالنسبة للمكتبات ومرافا المعلوملات التلر تشلكلو فلر 

( مللن المكتبللات ومرافللا المعلومللات فا هللا ال ت للدم هللذه الخدمللة %90.90بنسللبة ) 10عللدد

(.) 

 :للمعلومات االنتقائي. البث 2/4/2

وجيللل  اللللذي يكفلللل تعريلللف المسلللتفيد بالوللللائا المتاللللة الم الللود باال ت لللاء هلللو الت

  واألهمية األساسية لهذه الخدمة تكمن فر تلوفير الوبلو والجهلد (٣٦)دول غيره باهتمامات 

ملللن خللل ل فلللرز وجمللل  شلللتات ا  تلللاج الفكلللري الخلللاص بموضلللوت معلللين  لت لللديمها 

رافللا المعلومللات للمسللتفيد.على الللرغ  مللن مهميللة خدمللة البللث اال ت للائر فللر المكتبللات وم

الخاصة بالمعابين باري ا إال م ها ل  تحظ باالهتمام الكافر من ببل ال ائمين على المكتبلات 

 (  فا هلا ال( )1ومرافا المعلومات مجال الدراسة  فكما هو موضح فر الجدول ربل  )

 تتوافر تلك الخدمة فر جمي  مكتبات ومرافا المعلومات الدراسة.

 معاقين بصريًّا:لل خدمات أُخرى. 3 

ا هتمامللا المكتبللات هتمللوا لللي  ف للط  المعللابين باللري ا فئللة ل بت للدي  خللدماتها اا كبيللر ا

ا الخلدمات التلر تل ءم   . إمكا لات هلذه الفئلة ملن المسلتفيدينالخدمات األساسية وإ ما ميضلا

 علن طريلا ت لدي  الوسلائلالمعلابين بالري ا ت دي  خدماتها لفئة  فر المكتبات وبد برز دور

 ا المكتبلات ومرافلا المعلوملاتت تنيهلملن الضلروري مل الوسلائل التلر  وملن  الم ئملة

 .عابين باري اللم

 :التسجيالت الصوتية ) لألشرطة الكاسيت( 3/1

تتيح التسجي ت الاوتية للمعابين باري ا الحاول عللى المعرفلة ب ري لة ميسلرة   

بيعيللة كللالم ر  مو مصللوات ال يللور يمكللنه  التعللرف علللى مصللوات النللواهر ال فمللن خ لهللا 

علن  السليارة  فضل  مو صلوت والحيوا ات ومصوات وسائل الن ل والتفربة بينها كاوت ال  ار

وت لدم خدملة التسلجي ت الالوتية بال ري لة الت ليديلة  .(٣٧) م ها تفيلد فلر تعلل  الن لا السللي  للغلات

و بواسل ة مجهلتة تسلجيل وذلك ملن خل ل بلراءة اللنل الم بلوت وتسلجيل  عللى شلرائط كاسلي

وهلذا ملا يُعلرف بالكتلاب النلاطا اللذي يرجل  تاريخل  فلر بري ا يلا والواليلات  مختلفة السلرعات

عللن طريللا الماسللحة الضللوئية التللر ت للوم بن للل الناللوص    مو(٣٨) 1933المتحللدة إلللى عللام 

ا   مراجعلللة عرضلللها و  الللوص إلكترو يلللة العلللادي إللللى   الم بوعلللة بلللالخط  بواسللل ة  صلللوتيا

 :(٤٠)وإلنتاج التسجيالت الصوتية خطوات ومراحل تتلخص في.  (٣٩)اآللر حاسذال
ا بواسلل ة المللدر   .1 تحريللر الللنل الللذي يحتللوي المللادة العلميللة البللد مل يكتللذ تفالليليا

المختل  م  حذف العناصر المرئية  والجمل صعبة الفه  وال ويللة  وتن سل  الملادة 
ة مو مصوات تنبيهي  تدل على بدايلة ف لرة مو العلمية إلى   اط يشار إليها بنغمات محدد

 صوات عند عر  المادة .صفحة جديدة  بحيث تتضح هذه األ
تهيئة البيئة المحي ة ببل عملية التسجيل الفعليلة البلد ملن تهيئلة المكلال اللذي سلتت  فيل   .2

 عملية ا  تاج . حيث تراعى االعتبارات التالية:
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  صوات جيل بعيداا عن الضوضاء واألالتسجيل مو مكال التس مستوديومل يكول

 المتعجة.

 .تغ ية األرضيات بمادة عازل  لألصوات 
 .الجدرال عازلة للاوت 
 .النوافذ عازلة للاوت م  التهوية الجيدة 
 .توافر إضاءة صناعية جيدة 
 .تغ ية المناضد والم اعد بمادة تمتل األصوات 
  الخارجية.وجود وابر للاوت يمتل األصوات الر ا ة و يحذف األصوات 
 .م ئمة الشريط الخام للتجهيتات المتوافرة 
 .تجهيت مي شرائط سوف تساعد فر إ تاج الشريط كالمؤلرات والموسي ى 
   يفضللل وجللود حللاجت زجللاجر يفاللل بللين مكللال التسللجيل ومكللال الللذي يتواجللد بلل

 المدر  مو الموج  لتنبي  ال ارئ إذا لتم األمر. 
ال لارئ اللذي تل  اختيلاره  والملدر  اللذي حلرر تسجل المادة العلمية بحضور كل ملن  .3

 النل.
المراجعة والتعديل  يت  مراجعة النل المسلجل عللى الشلريط  وتالحيح األخ لاء لل   .4

 تحديد عدد النسة الم لوبة  وإ تاجها بواس ة جهاز  سة الشرائط.
وفلر مكتبلات ومرافللا المعلوملات المتللوافرة فلر الجماهيريلة للمعللابين بالري ا  فللال 

مللن مجمللوت المكتبللات ومرافللا المعلومللات  %9.09ة التسللجيل الت ليديللة ت للدم بنسللبة خدملل

مجال الدراسة  وتجسدت هذه النسلبة فلر المكتبلة الناط لة التلر تنلتج التسلجي ت الالوتية 

  ويت  التسجيل على بكلرات زملن 1973بال ري ة الت ليدية  فل د بدم التسجيل بالمكتبة عام 

تفرغ كل ل ث بكرات فى شريط واحد ملن مشلرطة التسلجي ت كل بكرة مرب  ساعات ل  

 الاوتية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فر مسايرة مايسلتحدث ملن  إال مل رغبلللة المكتبلللة 

بت لللللوير  نلللللام التسلللللجيل   نللللللل  التسلللللللجيل باملللللللو 

في  التسجيل على بكرة واحدة كبيرة بها ستة موجل  محدث يت  باستيراد  نام وذلك السابا  

ل  تنت ل المواد المسجلة عليهلا إللى علدة مشلرطة ملن التسلجي ت زمنها إلنتا عشرة ساعة  

الاللوتية ب ري للة مسللرت ومسللهل مللن ال ري للة السللاب ة   ويللت  االسللتمات إلللى التسللجي ت 

شلركة ككل رك وسلميثك الاوتية بواس ة جهاز يعرف بجهاز االستمات وهو من إ تلاج 

 نامهللا مللن ة غيللرت شللركة كلل ك الماللنعة ل شللرط(  وحللدث مل 9ا نللر الشللكل ربلل  )

 على شريط  الكاسيو كبير الحج  ذي األوج  تسجيل

 ( 9شكل رقم )

 جهاز إستماع من إنتاج شركة  الرك وسميث
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حاوللو  وبلد الحجل  الالغير وبأربعلة موجل   العلادي ذي نام شريط الكاسيو الستة إلى  
 اسلتيراد هلذا فلربلذل الجهلود الكبيلرة والمتواصللة  مل  الت لوير  يرا مسايرة هذاكالمكتبة 

فر  عللى اللب د فلجلأت  ظروف الحاار الذيم ها ل  تتمكن من ذلك بسبذ  الننام غير
البكرات العادية ل  الن ل منها إلى مشلرطة الكاسليو العاديلة ذات على  الننام التسجيل إلى 

 فللرتكتنفهللا بعللض الاللعوبات المتم لللة و الن للل الللوجهين وكا للو هللذه ال ري للة للتسللجيل 
  التسلجيل عللى شراء جهاز تسلجيل يكلول علن طري لالمكتبة إلى  خ وات العمل فاتجهو

(  وي للوم بتسللجيل الكتللذ شللريط الكاسلليو مباشللرة وهللذا هللو الننللام المعمللول حاليللا)
بال ري لة الت ليديلة مجموعلة ملن ال لراء مللن الملذيعين ومشلخاص مملن تتلوافر فليه  جللودة 

  .() ال راءة وإت ال اللغة العربية و  اوة الاوت
ا عن طريا الماسحة الضل وئية التلر ت لوم بن لل النالوص وتُ دم خدمة التسجيل ميضا

الم بوعة بالخط العادي ل  تختينها إلكترو يا ومراجعة عرضها صوتيا بواس ة الحاسلذ 

ملن مجملوت المكتبلات ومرافلا المعلوملات موضلوت  %9,09اآللر فا ها متلوافرة بنسلبة 

الدراسة  وذلك فر مركت ت نية المعلومات بجمعية الكفيف بنغلازي  وملن الم حلظ خل ل 

تيارات المتكررة للمكتبات ومرافا المعلومات مل تللك الماسلحات غيلر متلوافرة بأعلداد ال

كافيللة ألداء خدمللة التسللجيل لسللد احتياجللات المسللتفيدين  ممللا سللاعد علللى االعتمللاد علللى 

التسجيل بال ري ة الت ليدية المعتملدة عللى مجهلتة التسلجيل  ولتعلويض المكتبلات ومرافلا 

 ال در الكافر من الم بوعات ب ري ة برايل. المعلومات عجتها فر توفير

 : ستماعاال.  3/2

أل ها الحاسة الوحيدة التر   باري ا ينحاسة السم  ممر بال  األهمية بالنسبة للمعاب

باري ا  ينيعتمد عليها فر توجي  ذات   حو مادر الاوت لذا فمن المه  مل تكول للمعاب

بين األصوات المختلفة وتحديدها  وتحديد  تباه لألصوات  والتمييت على اال ال درة

عات الملح ة بأجهتت اسمالفر   ةوالمتم ل ةالت نية السمعيفر الت دم وب .( ٤١) مادرها

باري ا من االستفادة من بدراته  السمعية  ولالمعاب تمكنالتسجيل مو الحاسذ اآللر 

ر مل ال الذ يستخدم فاالستمات   وتتلخل خدمة به لتسهيل التواصل م  البيئة المحي ة 

بننام معين يستم  إلي  منفردا فر م اورة خاصة  ويكرر االستمات إلى  مسج ا  اشري 

 . (٤٢)ل ليجيذ عن مسئلت وحتاج إلى استفسار يلجأ إلى المسؤاكل جتء حتى يفهم   وإذا 

ا) ا واستخداما (  فبنسبة ول د كشفو الدراسة مل هذه الخدمة من مك ر الخدمات شيوعا

من مجموت المكتبات ومرافا المعلومات موضوت الدراسة  تعتمد االستمات الت ليدي ( 27,27%)

باستخدام الشريط الكاسيو  حيث تفردت المكتبة الناط ة بتسجيل األشرطة وهيئة مكال خاص لل يام 

من بتسجيل األشرطة  وت ديمها للمستفيدين  مما المكتبة العامة لجمعية الكفيف بنغازي وفرت عدداا 

المدرسية ا عدادية الم اورات المنفردة والسماعات  كما سعو المكتبة  و مجهتة االستمات

وال ا وية فر جمعية الكفيف بنغازي إلى ت دي  هذه الخدمة بما وفرت  من مشرطة كاسيو  

من مراكت التدريذ للمعابين باري ا )مركت ت نية المعلومات  و معمل ( %36,36)وهناك

فر المدرسة ا عدادية و ال ا وية فر جمعية الكفيف بنغازي   ومعامل الحاسذ اآللر 

الحاسذ اآللر إباار  ومعامل الحاسذ اآللر جوز فر المدرسة االبتدائية وا عدادية 

وال ا وية فر جمعية النور للمكفوفين طرابل ( اتخذت من الت ورات الت نية وسيلة لتحديث 

ت المستحدلة إلى مجموت خدماتها وت ديمها لمستفيديها خدمات االستمات وبامو بدمج الت نيا
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لت نية ال راءة المن وبة للنل المكتوب وهذه ا من المعابين باري ا والت نيات تتم ل فر

هو متواجد فر بر امج )إباار(  ك م ل ماالمستندات بارئتسمى فر بعض البرامج بـ ك

الناوص العربية وا  جليتية العادية بها براءة  (  وهذه الت نية يت جوز) وكذلك بر امج

مو التر تحتوي على ف رات  ومل بتلك الت نية رسائل صوتية تااحذ المعاق باري ا ملناء 

بتوجيه  فر كل مراحل البر امج وترشده لما يحذ علي  عمل  فر  استخدام  للحاسذ وت وم

 ل لوحة م  الناوص سواء كا و المكتوبة على الحاسذ من خ كل خ وة. وتتعامل

ا  وهذه البرامج من الممكن مل تحول  المفاتيح مو من خ ل الناوص التر ت  سحبها ضوئيا

ملفات صوتية يمكن للمعاق سماعها فر مي وبو كملف صوتر  مي ملفات إلكترو ية إلى

باريا من سمات ما يريده من كتذ عادية بعد سحبها  عادي  ومن هنا يتمكن المعاق

رمجيات معن  المكتبات ومرافا المعلومات التر ت تنر الب متواجدة فر ضوئياا  وهذه الت نية

 (. ٤٣)الخاصة بالمعابين باري ا

 تطوعونالم 3/3

إلى العمل الت وعر فر كل مجاالت الحياة التر تح ا التنمية الشاملة  ا س ميةدعو الشريعة 

ا إلى   سبحا   وتعالى  بال فالت وت هو طاعة غير واجبة يتبرت ا  سال بأدائها ت  للمجتمعات  ربا

ا فهو     تعالى فمن ت وت باصراا على المت وت  فس      فمن الت وت ما يكول  فع(٤٤) خيراا ل    خيرا

كنوافل الا ة والايام والحج واألذكار  وغير ذلك من العبادات الت وعية التر ي تار  فعها على 

ا إلى اآلخرين ك ضاء حاجات النا   وتيسير يكول  فع  م المت وت  فس   ومن الت وت ما تعديا

ومن مم لتها خدمة المت وعين فر المكتبات ومرافا المعلومات التر  (٤٥)الخدمات العامة للحياة

يستفاد منها بك افة فر إ جاز بعض المهام والبرامج التر تخدم المعابين باري ا  وتشمل الخدمات؛ 

م بوعة بالخط العادي على مشرطة  إال مل هذه الخدمة تت لذ ال لبات البريدية  وتسجيل الكتذ ال

 مهارات وبرامج تدريذ  ومنح مالية ت دم لألشخاص المت وعين .

(  تبين عدم وجود هذه الخدمة فر جمي  المكتبات و مرافا ( )1من الجدول رب  )

المذيعين  مو األفراد المعلومات  باست ناء المكتبة الناط ة ) الاوتية ( التر تستعين بمجموعة من 

الكاسيو وت دم المكتبة معايير ل بول المت وت للتسجيل بأل تتوافر  األشرطةالمت وعين عند تسجيل 

ا من فيه  جودة ال راءة  وإت ال اللغة العربية  و  اوة الاوت ) ا ماليا (  ويت اضى ال ارئ مبلغا

 المكتبة عن كل ساعة براءة.

إلى مل  يذهذ معن  الباح ين فر تأرية ظهور الكتابة البارزة :الكتابة أو نقل النصوص 3/4

   فر فر سافر ال رل التاس  عشر  لوي  برايللخط البارز هو ا مول من ترك ترالا مكتوبا

مبتكر  ال الث عشر والراب  عشر المي ديين ال ر ين الساب  وال امن الهجريين/بالرغ  من مل فر 

ا طري ة الكتابة البارزة  لتعين  على مداء عمل  كمحترف زين الدين اآلمدي وهو معاق باري  

من  براءة الحروف والكلمات للمعابين باري اال ري ة فر تعلي   لبي  الكتذ  كما استخدم تلك

ببل  واستخدمو من .(٤٦)رايل  فر العال ا تشرت  طري ة بوبعد خمسة برول   ببغداد ط ب

تح يا محو األمية و  مجل ر جمي  م حاء العال   منالبار ف وضعاف المكفوفين الم يين من

   .(٤٧)والمعلومات عال  المعرفة إلى الوصول 
 
 
 

 ( خلية برايل12شكل رقم )
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 برايل(قلم المرقم )لوحة و( ال13شكل رقم )

 
 
 

 

الوحدة األساسية فر   كا و الن اط  البارزة؛ هر اللم  تعتمد على حاسةبرايل طري ة وألل 

ى اليملين ل للة علل   لاط 6فر الخلية المكو ة ملن  واالختاارات والرموز األحرف  تشكل جمي 

 1يبدم من  رب  معينل الن اط من ةكل    حيث تُدلل    (12كما فر الشكل رب )اليسار  ول لة على

ملا يلت  ملن خل ل  فر  نام برايلل فل  يلت  بواسل ة علدد الن لاط  ب لدرالهجائية مما  .6ينتهر بـ و

دمو  ول للد .(٤٨)اا رمللت 63تغييللر مواضلل  الن للاط داخللل الخليللة الواحللدة مما يللنج  عنلل   اسللتُخ 

 طري ة برايل فر اللغة العربية فر منتاف ال رل التاس  عشر على يد محمد 

مشكال الحروف المستخدمة فر الكتابة العادية وشلكلها فلر الكتابلة  وفا بين  الذي األ سر

  إال بعللد مللن الكتللذ إال مل هللذه ال ري للة للل  تنتشللر وبهللذه ال ري للة   للل األ سللر عللدداا  .البللارزة

 وبجهلود. يتناسلذ واللغلة العربيلةة ملن المتخاالين لت لوير طري لة برايلل بملا محاوالت عد

 1951فللر عللام )اليو سللكو( مننمللة التربيللة والعلللوم وال  افللة التابعللة لهيئللة األملل  المتحللدة مللن 

 .(٤٩)فر العلال   و لتج علن ذللك الننلام الحلالر للرملوز العربيلةالبارزة بين اللغات بتوحيد الكتابة 

ملار  يمكنل  مل يمصلبح ال اللذ المعلاق بالري ا  تابة الخاصة بالمعابين باري اخترات الكو ب

األدوات  ومن ال لللراءة والكتابلللة كغيلللره ملللن األشلللخاص العلللاديين وإل اختلفلللو ال ري لللة

 ستخدام فر الكتابة بالخط البارز هر:واألجهتة  الشائعة ال

 نللر ا كية مسللت يلة:هللر عبللارة عللن لوحللة ب سللتي للوحععةا -اللوحععة والقلععم والمسععطرة

 قلععم برايععل. وخليللة برايللل العليللا فراغللات تم لللال ب للة طب تللين فللر مللن: تتكللول  (.13)الشللكل 

 ويسلتخدم  م بلو بل  طلرف مسلمار ملن الخشلذالشلكل وهو عبارة عن رم  كم لري : )المرقم(

 الضلغط ظهلورينتج عن هلذا حيث لغر  الكتابة   فر لو  برايل الفتحات الم  وبة على للضغط

  وت رم الن لاط  البلارزة. وتتميلت  الافحة اال تهاء من الكتابة ت لذ وبعد  الوربة اط بارزة على  

معلاق ال  اللمل  والسلم  عنلد  تنملر حاسلةاليدويلة ب ري لة برايلل بأ هلا  هذه ال ري ة ملن الكتابلة

خفلة  لكتابلة  با ضلافة إللى رخلل ملما هلا    باري ا  وكلل ذللك يسلاعد عللى إدراك الخ لأ ملنلاء

 .مكال إلى آخر ها من التن ل وز ها عند
 
 
 
 
 
 
 

  كا للو فللر فتللرة  :العاديععةاآللعععععععععة الكاتبعععععععععة

الوسللائل الكتابيللة مهميلللة  تعتبللر مللن مك للر مللا 

حيللللث إ هللللا تتيللللد مللللن    اللمعلللوبين بالللري  

تمكين المبالرين ملن بلراءة من خ ل التفاعل بينه  وبين مبرا ه  المبارين  إمكا ية

بين بالري ا بشلكل مباشلر وسلري   غيلر مل المشلكلة األساسلية المعلاألعمال الكتابيلة ل

عنللد اسللتخدام اآللللة الكاتبللة   وبالللذات المكفللوفين مللنه   بين باللري ااالتللر تواجلل  المعلل
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 ركينز(اكاتبة ) آلة ب ( جهاز اآللة14رقم )شكل 

العادية تكمن فر عدم بدرته  على مراجعة وتالحيح ملا يكتبلول. ول لد ممكلن التغللذ 

خدام بللرامج الحاسللبات اآلليللة علللى هللذه المشللكلة فللر الللب د المت دمللة عللن طريللا اسللت

 (٥٠) حيث يت  توفير التغذية الراجعة بواس ة برايل مو الاوت مو االلنين معا

 :)تعد مداة مساسية للمعاق باري ا سواء استخدمها فر  آلة برايل الكاتبة )باركنز

والتدريذ مو التأهيل  ولها عدة م وات: فمنها اليدوية والكهربية  مجال التعلي  

وتُمكن اآللة بأ ها سريعة   وتتميت هذه  .(٥١)ترو ية والمحوسبة وهر األك ر ت وراا وا لك

تختلف . األخ اء التر ترد عند ال باعة وهذا ما يجعلهاوتعديل  المعابين باري ا من مراجعة  

 للمعابين الكتابة عليها  وإ ما تت لذ شخل مبار لة  الكتابة العادية التر من الممكنآعن جهاز 

الاعذ على الكفيف حملها والتن ل بها  لمراجعة. مما عيوبها فتتم ل فر وز ها الذي يجعل منل

  .(14 نر الشكل رب  )اكما مل لمن تكلفة مرتف .  من مكال إلى آخر  
 
 
 
 
 
 
 

الطباععععععة العاديعععععة إلعععععى  أما عن نقل النصعوص معن 

يرجلللللل  تللللللارية هللللللذه    :الطباعععععة بطريقععععة برايععععل
ُمنحلللللو واليللللللة حلللللين   1858علللام إللللى  الخدملللة

ا   شللاء دار  كنتللاكر   AmericanPrintingال باعللة األمريكيللة للمكفللوفين ترخياللا

House For The Blind    لغر  توفير الكتذ بلالحروف البلارزة   وتتويلد الملدار

  .txtعلى الحاسذ ب ري ة مكتوب  طباعة مي  لفال . (٥٢) منها بسعر التكلفة والمعاهد

ومللن مم لتهللا :إفرسللو   طابعللات خاصللةلللى ال باعللة ببرايللل يت لللذ لغللر    للل  إ.doc مو

Everest (. 15.ا نر الشكل  رب  )2000برو  و فورويف   و وت بريلو  4*4  و 

 

 

 

 

 

 

حيلللللللللث تتعاملللللللللل 

 ملل  البللرامجال ابعللات 

العلادي إللى طري لة برايلل  وهنلاك بلرامج يلت  تحميلهلا  الخط التر ت وم بتحويل النل من

  وبلرامج مُخلرى تكلول بلد زودت Duxburyالعالميلة  بالمجلال  كبر لامج  من العنكبوتية

هللو بر للامج ي للوم  winbrailleبهللا ال ابعللات مو الحاسللذ اآللللر ومللن مشللهرها بر للامج 

لغللة منهللا  300بتحويللل الللنل الم بللوت علللى الحاسللذ اآللللر إلللى طري للة برايللل بحللوالر 

 

 برو 4*4( طابعة برايل15الشكل رقم )
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تعريلف ال ابعلة  مجلال ويعملل بمجلرداللغة العربية كما م   يكول محمل عللى ال ابعلة بال

. م   يعمل فر بيئة الشبكات عللى (٥٣)على الحاسذ اآللر  ومن مه  ما يميت هذا البر امج 

مك ر من حاسذ طرفر. و ل  ال درة على تحديد العناوين والهوامش  فضل  علن إمكا ياتل  

ى فللر التعامللل ملل  الاللور وطباعتهللا بشللكل بللارز  كللذلك يحللول صللفحات الناللوص عللل

  Wordالعنكبوتيللة العالميللة إلللى برايللل  كمللا م لل  يتعامللل ملل  ت بي للات بللرامج الللوورد

 .  Adobeو األدوب AcrobatPDF  واآلكروبات EXCELواكسل 

ومن خ ل بائمة المراجعة تبين مل المكتبات ومرافا المعلومات المتلوافرة للمعلابين 

( ملن مجملوت %36.36ص بنسلبة)باري ا فر الجماهيرية ت دم خدمة الكتابة و  ل النالو

المكتبات ومرافا المعلومات مجال الدراسة  ويت  ت ديم  فلر المكتبلة المدرسلية ا عداديلة 

وال ا ويلللة فلللر جمعيلللة الكفيلللف بنغلللازي باسلللتخدام آللللة برايلللل الكاتبلللة والتلللر توفرهلللا 

( فا هلا للمستفيدين مما ال راءة باستخدام آلة برايل المتالة بالحاسلذ )السل ر االلكترو لر 

تتلللوافر فلللر ) مركلللت ت نيلللة المعلوملللات  والمكتبلللة ا لكترو يلللة( حيلللث ت لللدم للمسلللتفيدين 

باسللتخدام بر للامج فيرجللو الللذي يسللمح للمعللابين باللري ا مللن ال للراءة ببرايللل باسللتخدام آلللة 

برايل المتالة بالحاسذ  ويتعامل المستفيد المعاق باري ا مل  هلذه األجهلتة بسلهولة. مملا 

الم بعلة البلارزة فلر جمعيلة الكفيلف  –مرافا المعلومات) المكتبة ا لكترو ية المكتبات و

بنغازي   و الم بعة البارزة فر جمعية النور للمكفوفين طرابل  ( فا ها تستخدم الماسحة 

 win Brailleالضوئية التر يت    ل الناوص إلى ال ابعات المحملة ببرامج وين برايلل 
(). تلوفر الملادة العلميلة    لغلر اللمعلابين بالري    لل النالوص طباعة مو ت دم خدمة و

  .يشاء ا متى وكماومراجعته ابشكل يمكن االحتفاظ بهبعد سماعها 

  فضل  علن من الورق بأسعار مرتفعة التكلفلة الل طباعة برايل تحتاج إلى كمياتو

مر الهلين ألفلال عمليلة ال باعلة للي  بلا ةايا مرتفعة فر تكاليف الالبرامج وجهتة ألمل ا

 .من حيث الموارد المالية

 تصفح العنكبوتية العالمية:  3/5
ل فعلال فلر تسلهيل الحيلاة إل اال تشار الواس  للعنكبوتية العالمية والذي سلاه  وبشلك

والعمليلة علن طريلا االسلتفادة ملن الت نيلات المت لورة التلر بلدمو  لفئلة المعلابين العلمية 

المعلللابين بالللري ا مملللن يسلللتخدمول  األشلللخاصحلللد بالللري ا الفائلللدة منهلللا  حيلللث مشلللار م

العنكبوتيلة العالميلة إللى م هللا منحلو اآلملل لعللدد كبيلر ملن المعللابين بالري ا للتواصلل ملل  

العال  وكسر حاجت العتلة  ومكنته  من تنتيل األعمال األدبية لولي  شكسبير  فر صلورة 

ا   ملفات يمكن حفنها على جهاز الحاسذ اآللر الخاص بالمعابين بالري ا وبراءتهلا الح لا

ال يللام بالبحللث عبللر  كمللا يمكنلل  بللراءة مايريللد  سللواء الكتللذ مو البريللد االلكترو للر  مو

ا التسوق عبر مواب  التجلارة االلكترو يلة  وبلراءة المجل ت والالحف  العنكبوتية  ومحيا ا

الللفحات . ولهللذا سللعو الجمعيللات العلميلللة الت نيللة إلللى ت ويلل  ت نيللة ال(٥٤)االلكترو يللة 

الحاسبات المنتشلرة فلر م حلاء العلال  والمرتب لة بوصل ت تسلهل الوصلول  المخت ة على

إلللى الموابلل  المختلفللة مللن العنكبوتيللة العالميللة. وجعلهللا فللر متنللاول المعللابين باللري ا عللن 

طريا اخترات متافحات وت نيات تعتمد على الن ا لتمكنه  من الخلو  فلر ذللك العلال  

مللن البحللث عللن المعلومللات فللر   ٪70ويللذكر مل   (٥٥)لة  تامللة ب ري للة فعالللة وبسللهو
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 .(٥٦)العنكبوتيلة العالميلة يلت  مللن خل ل تللك الالفحات المخت للة عللى الحاسلبات )الويللذ(

وعللى الللرغ  مللن مهميلة العنكبوتيللة للمعللابين بالري ا إال م هلل  يللواجهه  ع بلات منهللا عللدم 

م لوحلللة المفلللاتيح  مو مجهلللتة برايلللل إمكا يلللة اسلللتخدام الفلللأرة  واعتملللاده  عللللى اسلللتخدا

 المساعدة.
  وفر مكتبات ومرافا المعلومات محل الدراسلة بينلو الدراسلة م ل  للي  لهلذه الخدملة

يمكن ألي ملن المسلتفيدين ملن اسلتخدام مجهلتة الحاسلذ آلللر   والبلرامج  المن مهمية حيث 
ء مركت ت نيلة المعلوملات المتوافرة فر المكتبات ومرافا المعلومات موضوت الدراسة   باست نا

 . ()العنكبوتية والتافح  الذي يسمح لجمي  المستفيدين من استخدام

 الخالصة: 

ل ذللك ا لي  وار فر الحياة دور واضح كل الوضو إل الدور الحيوي لحاسة الب

ألل ا  سللال الللذي يف للد باللره يف للد بنللاة رئيسللة مللن بنللوات تواصللل  ملل  العللال  مللن حوللل  

ا عل ولكلن الحلوا  األخلرى ال تعوضل    ى االعتماد على الحوا  األخرىويابح مرغما

ا  ا و وعللا لللذلك كللال مللن . بمللا يكفللر ليكتسللذ المعلومللات ممللا يجعللل خبراتلل  محللدودة كمللا

الضللروري العنايللة  بللأدواته  الخاصللة وتشللجيعه  علللى التفاعللل ملل  مبللرا ه  بت للدي  كافللة 

ا و مشلللكال  لمعلوملللات للمعلللابين بالللري ا افلللا االمكتبلللات ومرخلللدمات الخلللدمات عموملللا

ا    فتلك الخدمات ال يمكلن إال لل ليلل منهلا مل تنشلأ بمعلتل علن خلدمات المكتبلات خاوصا

األخللرى  إال مل المعللابين باللري ا فللر حاجللة إلللى خللدمات موجهللة لهلل  تلبللر احتياجللاته  

 ومت لباته  م ل ال لبات البريدية و استنساخ األشرطة  وتكبير الناوص  وغيرها. وملن

المعلوملللات حلللول موعيلللة المعلوملللات خللل ل المعلوملللات المتلللوافرة للمكتبلللة مو مرفلللا 

احتياجللات المعللابين باللري ا فللال المكتبللة و المسللؤلين عللن الخللدمات المكتبيللة لهلل  ال للدرة و

ول لد كشلفو ويحتلاج إليهلا المعلابول بالري ا. بيملة  على ا لمام ومعرفلة الخلدمات األك لر

ملن مجتمل   %45.45ابين باري ا المتوافرة فلر ليبيلا تتم لل فلر بأل مكتبات المعالدراسة 

الدراسللة ومعنمهللا مكتبللات ت ليديللة تهللت  فللر الم للام األول بخللدمات ا عللارة   بينمللا تم للل 

وهلذه المرافلا منهلا ملا  تهلت  بت لدي    % 54.54مرافا معلوملات المعلابين بالري ا  سلبة 

ن مللن المعللابين باللريُا  ومُخللرى بت للدي  خللدمات التللدريذ علللى الحاسللذ اآللللر للمسللتفيدي

الكتللذ الم بوعللة بللالخط برايللل. ومللن خلل ل الم حنللة ف للد تبللين مل مكتبللات ومرافللا 

معلومات المعابين باري ا المتوافرة  فر ليييا تسعى لت دي  خدمات المعلومات المتم لة فلر 

باسللللتخدام  مبرزهللللا؛ ا عللللارة   واالطلللل ت الللللداخلر   تسللللجي ت الاللللوتية  االسللللتمات

البرمجيللات الحاسللذ اآللر التعريللف بالمكتبللة مللن خلل ل األدلللة ا رشللادية إال مل هنللاك 

 صعوبات عديدة تحد وتحول دول ال يام بذلك مهمها:

 تلك الخدمات.   ل الموارد المالية ال زمة لت دي  ●

 لمنن .عدم وجود سياسة مو خ ة بغر  توجي  العاملين  حو ت دي  خدمات باألسلوب العلمر ا ●

ا   والمعللابين  ● االفت للار لللرو  التعللاول بللين المكتبللات ومرافللا معلومللات الخاصللة بالمعللابين عمومللا

 باري ا خاصة. 

ا للعمل فر هذا المجال. ● ا و تدريبيا    ل الموارد البشرية المؤهلة مكاديميا
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 قائمة مراجعة

 

 المعلومات  خدمات : 1
 

 ات و مرافا المعلومات  وات الخدمات التر ت دمها المكتبم 1/1

م وات 
الخد
 مات

خدمات  تاحة 
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 ........................م وات مُخرى ...................................................................................

 خدمات إتاحة سبل التعامل ما أوعية المعلومات. 1/2
 

 . االط ت الداخلر 1/2/1
. يتوافر فر المكتبة سجل لضبط االط ت  1/2/1/1

 الداخلر        
  ال   ع 

 

  ال   ع  . يتوافر فر المكتبة باعات ل ط ت الداخلر        1/2/1/2
 

 . ا عارة1/2/2

  ال   ع  .  للمكتبة الئحة لإلعارة    1/2/2/1
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 .........................................تُرفا ال ئحة .............................................................

 . شروط ا فادة من خدمة ا عارة  1/2/2/2

1 )

.................................................................................................................. 

2.................................................................................................................. ) 
 

3..................................................................  )............................................... 

 .الضما ات التر تفرضها المكتبة ببل السما  باالستعارة .1/2/2/3

1 )

.................................................................................................................. 

2........................ ).......................................................................................... 
 

3.................................................................................................................  ) 

 المسمو   المعلومات المكتبة   وعدد موعية الفئات المسمو  لها باالستعارة  من  . 1/2/2/4
  مدة ا عارة المسمو  بها  وباعارتها لكل فئة

 

  المعلومات عدد موعية فئات المستعيرين
 باعارتها المسمو 

مدة 
 ا عارة

 

     ال لبة  من المعابين باري ا
 

     طلبة دراسات العليا من المعابين باري ا
 

لباح ين من معضاء هيئة التدري  و ا
 المعابين باري ا

    

 

 موظفر المؤسسة  من المبارين و
 ي االمعابين بار

    

 

  ال   ع   إمكا ية تمديد مدة ا عارة  .1/2/2/5
 

 تجديد ا عارةطلذ ال واعد التر تحك   .6/ 1/2/2

  عدم طلذ وعاء المعلومات من مستفيد مخر
 

  توافر  سة إضافية 
 

مسباب مُخرى 
........................................................................................ 

........................................................................................... 
 

  يُسمح باعارتها لتر الا م وات  موعية المعلومات  . 1/2/2/7
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  النادرةالم تنيات    يمة التاريخيةالم تنيات ذات ال
 

  الدوريات   الم تنيات ذات النسخة الوحيدة  و األخيرة
 

  األوعية المرجعية  موعية المعلومات السمعية و البارية   
 

  األطروحات   موعية المعلومات تحو الحجت
 

  األجهتة المعينة لل راءة
 

م وات مُخرى 
.................................................................................................. 

 ا جراءات جتائية  التر ت ب ها المكتبة على المستعيرين : 1/2/2/8
  الحرمال من حا االستعارة فترة ت درها المكتبة.

 

  تحايل غرامات م ابل فترات التأخير.
 

  وعية المعلومات .التعويض المادي عند التلف مو الف د أل
 

 مسباب عدم ت بيا ا جراءات الجتائية على المستعيرين 1/2/2/9
 

  عدم ت دي  خدمة ا عارة.
 

  عدم توافر م وات من موعية المعلومات ال ابلة لإلعارة.
 

  عدم توافر العاملين لل يام بمتابعة إجراءات ا عارة.
 

 .............................................................................مسباب مُخرى

  ا عارة مشكال  ن  تسجيل 1/2/2/10
 

  السج ت الب ابية ذات الع مات الملو  .  السج ت الدفترية .
 

  السج ت ا لكترو ية فر النن  اآللية .  السج ت الب ابية.
 

 منذ بدء الخدمة    ا عارة  مو  . معدالت1/2/2/11
 . التصوير :1/2/3
. يتوافر سجل لربط  بيا ات  ما يت  1/2/3/1

 تاويره ببيا ات من ي لذ التاوير .
   ال     ع 

 

 ت دي  المكتبة لخدمة التاوير  مسباب . 1/2/3/2
 

  المادي . للتحايل                لتسهيل توفير المعلومات للمستفيدين.
 

  للحفاظ على النسة األصلية .
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 اب مخرى ..................................................................................مسب
 

 . مسباب عدم ت دي  المكتبة لخدمة التاوير  1/2/3/3
 

  األعباء ا دارية الناتجة عن هذه الخدمة.  استه ك للخامات كالورق و الحبر.
 

  التر تعمل بهذه ال ابة . استه ك لل ابة الكهربائية   واألجهتة
 

  ضعف الميتا ية .
 

 مسباب مخرى ......................................................................................
 

 المرجعية اتالخدم 1/3

 . الخدمات اإلرشادية 1/3/1
 المعلومات المتوافرة فر المكتبة مو مرفا التعريف بالمكتبة وسائل . 1/3/1/1

 

  الخاصة بالمكتبة األشرطة الولائ ية        إل اء المحاضرات
 

  جوالت داخل المكتبة             الموجتات ا رشادية

 وسائل مخرى ......................................................................................
 

  بالمكتبة مو مرفا المعلوماتدية المتوافرة مشكال الموجتات ا رشا . 1/3/1/2

 

  م بوعة بخط برايل    م بوعة بالخط العادي 
 

   مس وا ات ضوئية مكتنتة   
 

. بنوات تدريذ و إرشاد المستفيدين المتوافرة فر المكتبة مو مرفا 1/3/1/3
 المعلومات

 

  مشكالها تنمية مهارات المستفيدين فر التعامل م  فهار  المكتبة  بمختلف
 

  تنمية مهارات المستفيدين فر التعامل م  موعية المعلومات 
 

  ي اتدريذ المستفيدين على برامج الحاسذ اآللر  المتوافرة للمعابين بار
 

  ) ا  تر و (العالمية تنمية مهارات المستفيدين فر التعامل م  العنكبوتية 
 

 . خدمات  الرد على االستفسارات 1/3/2

ستفسارات عن الح ائا عن اال. تتل ى المكتبة مو مرفا المعلومات  1/3/2/1
 طريا 

 

  الهاتف      الشخل مباشرة  
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   البريد ا لكترو ر 
 طرق ماخرى ...................................................................................

االستفسارات يتوافر فر المكتبة سجل لتدوين  . 1/3/2/2
 الواردة من المستفيدين     

  ال   ع 

 

. الاعوبات التر تواجهها المكتبة مو مرفا المعلومات فيما يتعلا 1/3/2/3
  يةالمرجع ةخدمالب
 

  ت ادم المراج      عدم توافر المراج   
 

    ة الموضوعيةباور التغ ي
 

     صعوبة التعامل م  اخاائر المراج 
 

 .............................................................ى ...................صعوبات ماخر
 . مستويات البحث عن الولائا مو موعية المعلومات  1/3/2/4
 

   البحث عن معمال مؤلف بعين       البحث عن وعاء بعين 
 

  البحث عن ولائا مو موعية معلومات فر موضوت معين 
 

 حث في اإلنتاج الفكري . الب1/3/3
 

 مراصد البيا ات التر تعتمد عليها المكتبة و مرفا المعلومات فر ت دي  خدمة  1/3/3/1
 ......................................البحث فر ا  تاج الفكري الراج  ...........................

 

 .  ا حاطة الجارية  . مسارات خدمة1/3/3/2
 

  الم بوعة ب ري ة برايل تمرير الدوريات     هاتفر .ال االتاال
 

  ب ري ة برايل بوائ  ا ضافات الجديدة      ا خ ارات اليومية.
 

  استنساخ ب ري ة برايل ل وائ  محتويات الدوريات     لوحة ا ع  ات 
 

  التعريف بالبحوث الجارية     البث اال ت ائر.
 

  و إرسالها إلى الفرد م بوعة ب ري ة برايلال تسجيل ا شارات الورابية
 

  فر بعض الخدمات التجارية المركتية االشتراك

 مشكال مُخرى ........................................................................................

 أُخرى خدمات . 1/4
 

 كاسيو(الشرطة ت الاوتية )األتسجي . ال 1/ 1/4
 

 التسجيل  خدمة . ال ري ة التر ت دم  بها المكتبة 1/4/1/1
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 التسجيل الت ليدي
 تحويل النل الم بوت إلى الشكل المسموت      

 

 

 من الذي  يُكلف بعملية التسجيل على األشرطة السمعية )الكاسيو(  . 1/4/1/2

 

 شخاص ُمذيعين  من ا ذاعة المحلية    م
 

 

  علوماتممين المكتبة مو مرفا الم

 

 مفراد مت وعين من  خارج مو داخل المؤسسة التر تتبعها  المكتبات مو مرافا المعلومات
 

 

 ستمات الا.  1/4/2

 . تتوافر خدمة االستمات فر المكتبة مو مرفا المعلومات باستخدام  1/4/2/1

  مجهتة تسجيل واستمات
 

  مجهتة  استمات ف ط  
 

  الحاسذ اآللر برمجيات 
 

 المت وت . 1/4/3
 

  ال   ع  تستعين المكتبة بأعضاء مت وعين ألداء بعض األعمال  1/4/3/1

   ل الناوص مو الكتابة. 1/4/5
 

  خدمة الكتابة مو   ل الناوص ال ري ة التر ت دم بها  المكتبة مو مرفا المعلومات 1/4/5/1

 

  آلة برايل الكاتبة )الت ليدية(
 

  الماسحة الضوئية
 

  ايل المتالة بالحاسذ آلة بر

 

 المراجا
 347ببلاء لل باعلة والنشلر. فلر تكنولوجيلا التعللي . ال لاهرة: دار الشاملة.المكتبات (2001إبراهي  عبد الفتا  يو   )( 1)

 ص

 . المبادئ العامة لتأهيل المكفوفين وضعاف البار. ترجمة فلرج مبلو الجلود اسلتُرجعو)د.ت(تحاد العالمر للمكفوفينال( ا2) 

 29  تللللللل  االطللللللل ت] http://www.visiotechnology.com/Monthly_NewsDtl2.asp?id=134 ملللللللن

/9/2009] 

(. 2003( محمد محمود محمد عبد الم لذ  حمدي السيد عبد االه  عواطف مبو الغيط محملد )3)

ا : دراسللة ت ويميللة . الخللدمات المكت بيللة فللر مللدار  المعللابين باللريا و مللدار  المعللوبين سللمعيا

  ص. 154سوهاج : جامعة جنوب الوادي . كلية التربية .

 . استُرجعو من ( ا عابة البارية4)

http://www.gulfkids.com/pdf/visual_sorour.pdf  24/6/2010]ت  االط ت 

http://www.visiotechnology.com/Monthly_NewsDtl2.asp?id=134
http://www.gulfkids.com/pdf/visual_sorour.pdf%20%5bتم%20الإطلاع%2024/6/2010
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ا فلر مرحللة 2000( إيمال حسن حسن زغلول )5)  (. ت ور المكتبة المدرسلية لل ل ب المعلوبين بالريا

ال ري لللر   محملللد مبلللو الفلللتح التعللللي  العام/إشلللراف فلللتح البلللاب عبلللد الحللللي  سللليد  عبلللد الم للللذ مملللين 

 ص.205لوال. كلية التربية , بس  تكنولوجيا التعلي  .جامعة ح مطروحة  ماجستير(. اار.)

 استُرجعو من .برايل : طري ة برايل وتاريخها(  6)

http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=2626    [14/10/2010االط ت ]ت 

  استُرجعو من  (.2005( جمعية إباار الخيرية )7)

http://www.ebsar.org/Main.aspx?p=Search/search_2_3    تلللللل  االطلللللل ت[

26/5/2011] 

 525(. خلدمات المعلوملات م وماتهلا ومشكالها.لـال اهرة:مكتبة غريللذ.1994( حشلمو باسل )8) 

 .ص

ال لللللاهرة: مكتبلللللة  -.2.ط -. ملللللدخل لدراسلللللة المكتبلللللات والمعلوملللللات(1995)  حشلللللمو باسللللل ( 9)

 .176غريذ.ص

ـ ط. (.2007حشللمو باسلل  )( 10) ـال اهرة)متيللدة ومن حللة( 2مللدخل لدراسللة المكتبللات والمعلومات.لل مكتبللة  : .لل

 ص.367غريذ.

مكتبللللة ال اهرة: -.3ط -(.ماللللادر المعلومللللات وتنميللللة م تنيللللات المكتبللللات.1993حشللللمو باسلللل  )( 11)

 ص. 438غريذ.

 ص.210( . المكتبة و البحث . ال اهرة : دار غريذ .  1993( حشمو باس  )12)

(. دراسلة تولي يلة للعملل الت لوعر فلر دوللة الكويلو: ملدخل شلرعر 2007خالد يوسلف الشل ر)( 13)

الرسلائل  تاريخر.الكويو : إدارة الدراسات والع بات الخارجية .األما ة العامة لألوباف )سلسللة ورصد 

 ص.342(. 6الجامعية؛

(. خلدمات المكتبلات والمعلوملات للمعلوبين. ترجملة 1997( رايو  كيلو  وجوديلث ديفلر )14)

 ص. 280محمد على تمراز.ـ الريا  جامعة االمام محمد بن سعود ا س مية .

 ( خلدمات المسلتفيدين فلر مكتبلة المللك 1425سال  بن محمد السال  ) رجذ ـ  ذو الحجلة  ( 15)

 .155-124ص ص( 2) 10عبد العتيت العامة بالريا . مجلة الملك فهد الوطنية.

(.المعابول باري ا داخلل بوت لة الويلذ وإ  ل ق ت نيلة المتالفحات 2009( سكينة المبارك)16) 

رحعو سلللللتُ امطفلللللال الخلللللليج ذوي االحتياجلللللات الخاصلللللة  الناط لللللة . المكتبلللللة االلكترو يلللللة

 [21/3/2010ت  االط ت ]  www.gulfkids.com.من

( .كف البار و صعوبات الرؤية : دليل ماور لألهل والعاملين م   2002سمير اليسير )( 17)

األطفال علن كتلاب ديفيلد ور لت. رعايلة األطفلال المعلوبين  وكتلاب جلوكيرك هورتلول .التأهيلل 

 ص 73ت للنشر والتوزي  .المجتمعر لمكفوفر الريف. بيروت :الفرا

( شادل عليوات   ماجدة المجوبة.)د.ت( .البدائل الت نية واستخداماتها فر مجال االعابة 18)

  المملكة األرد ية   HCAPDلشوؤل األشخاص المعوبين  البارية . المجل  األعلى

[   22/2/2011الهاشمية. استُرجعو من ]االط ت 

http://www.afaweeq.com/node/169    

ال للللاهرة: مكتبللللة  -.11ط -مصللللول البحللللث ا جتمللللاعر. .(1990( عبللللد الباسللللط محمللللد حسللللن )19)

 .273صوهبة.

عمال : دار الفكر  .( . خدمات المعلومات و تنمية الم تنيات المكتبية1997( عبد الحافظ س مة )20)

 ص  376(.7. )سلسلة الماادر التعليمية والتوزي  لل باعة والنشر

هللـ (. التوجيللة وا رشللاد للمعللابين 1420عبللد الل يللف محمللد عبللد الللرحمن الجعفللري. ) (21)

 ص. 87باري ا. المملكة السعودية:إدارة التعلي  بمحافنة األحساء .

http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=2626
http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=2626
http://www.ebsar.org/Main.aspx?p=Search/search_2_3
http://www.ebsar.org/Main.aspx?p=Search/search_2_3
http://www.gulfkids.com/
http://www.afaweeq.com/node/169
http://www.afaweeq.com/node/169
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._ 1_ ط.(. خلدمات المسلتفيدين ملن المكتبلات ومراكلت المعلومات.ـل2000غالذ عو  النوايسة )( 22)

 . ص 312عمال : دار  صفاء للنشر والتوزي  .

      لمحة تاريخية عن طري ة برايل. استُرجعو من   (23)

     http://board.syriarose.com/showthread.php?t=23308&page=1 [ تللللللل  االطللللللل ت

23/6/2011] 

 . استُرجعو من مجتم )د.ت(والمعرفة ( مجتم  المعلومات 24)

 faculty.ksu.edu.sa/m_salem98/Other/ 13/10/2010ت  االط ت]. [ 

ل مللن المكتبللات الجامعيللة ومراكللت البحللوث : دراسللة و( . المسللتفيد1986الهللو) ) مبللوبكرمحمللود  (25)

البحوث فر علوم المكتبات والمعلومات . ) معمال الندوة تو   : مركت   زاء المكتبات.إ ه التجاهاتتحليلية 

 .23-10مراكت التوليا (. ص  ن من خدمات المكتبات ويالمستفيد العربية ال ا ية حول

للمكفوفين فى المكتبات. منتدى بر امج كمبيو و باذاعة  ةالبرمجيات المستخدم( .2010منال كمال ) (26)

 نال اهره . استُرجعو م صوت العرب من

 http://compunet4arab.techno-zone.net/t982-topic[    1/7/2012االط ت ت]. 

ت لور خلدمات المكتبلات والمعلوملات للمكفلوفين  .)1996(  اريملال إسلماعيل متلولر )ملايو/ يو يلو 27) 

 .240ـ 220 ص ص.(3) 17عال  الكتذ. ن مار. ع دراسة حالةالبار م   وضعاف

(.ك خدمات المعلومات للمكفوفين فر مكتبات الجامعات 2005(  وال محمد عبد   )يناير 28)

 .134-95 ص ص(.1)10فر المكتبات وعل  المعلومات.عربية  الماريةك. دراسات
 

 المراجا غير العربية
 (1(  Babalola, Yemisi T. Haliso Yacob(2011).Library And Information Services To The 

Visually Impaired-The Role Of Academic Libraries.Canadian Social Science. 7(1). 
Pp.140-147  

(2) Bandyopadhyay, Ratna.(2007).Development Oriented Library Services for   the 
Visually Challenged in West Bengal,India.World Library And Information 
Congress: 73 rd Ifla General Conference And Council .August2007,Durban, South, 
Africa19-23.  

(3) Bray,Robert S.(1971)Blind and Physically Handicapped, Library Service” ,In  
Encylopedia .of Library and Informatio Science.- Edited by: Allen Kent,Harold 
Lancoure.- Vol, (2). – New York:Marcel Dekker,.-p624-637 

(4( Combs,Norman. Web Access  for the Blind Freedom. Frustrations and Fixes. Web 
AIM, Available at. 

     http://www. Webaim.org/articles/archives/blind.]Accessed On21-10-2009[ 
(5) Dagmar  Giersberg, Cleeves.) November 2006( "All  Ears and within   Reach" – The 
German Central Library for the  Blind in Leipzig.Translation: Eileen Flüge. German 
Libraries: A Portrait – Saxony. Bonn. 
(6)  Hawthorne, Nan  . Blossoming of the  Book and What It Means to   
     Blind andVisuallyImpairedPeople.Availableat.    
      http://www.esight.org/view.cfm?x=987.] Accessed On27/4/2010[ 
(7) Kharamin, Farideh  .Hasan Siamian(2011) The Survey of Public  Library Services for 

Visually Impaired and Blind in Public Libraries (Case Study: Mazandaran Province  
Librarians: Iran) .International Conference on Future  Information Technology 
.IPCSIT.(13) .IACSIT Press, Singapore. Pp 480-485 Available at 

     www.ipcsit.com/vol13/93-ICFIT2011-F30004.pdf.]AccessedOn 29/11/2011[. 
(8) Nongnath, Chairat. (August 20-28, 1999) Mobile Library Service  for the Blind and 

Visually Handicapped in Thailand.Bangkok: 65th IFLA Council and General  

http://board.syriarose.com/showthread.php?t=23308&page=1
http://compunet4arab.techno-zone.net/t982-topic
http://www.esight.org/view.cfm?x=987
http://www.ipcsit.com/vol13/93-ICFIT2011-F30004.pdf
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Conference. Available at http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65nc-e.htm . ]Accessed On, 
27/4/2010[ 

(9)  Singh,K.P,  Easther Moirangthem, Phil Scholar (2010) Are Indian Libraries   
      VIP-Friendly? Information Use and Information Seeking Behaviour of   
       Visually Impaired People in Delhi Libraries.K.P. Singh.  

      (10)  Skld, Beatrice Christensen(August 20 - August 28, 1999) National    
           Policies for Library Services to Visually Impaired and other Print   
           Handicapped Children.65th IFLA Council and General  Conference   
           Bangkok,Thailand. Available at 

 هوامش الدراسة: 
 

                                                 
 (.4-1الكري   سورة عب   اآليتال )ال رآل  (١)
  من استُرجعو  (.2005جمعية إباار الخيرية ) (٢)

http://www.ebsar.org/Main.aspx?p=Search/search_2_3    [26/5/2011]ت  االط ت 
ترجمللة محمللد علللى  .خللدمات المكتبللات والمعلومللات للمعللوبين(.1997)جوديللث ديفللر   رايللو  كيللو (٣)

 .73محمد بن سعود ا س مية. صمام ا جامعة : الريا  -تمراز.

 .176ال اهرة: مكتبة غريذ.ص -.2.ط -. مدخل لدراسة المكتبات والمعلومات(1995) حشمو باس  ) ٤)

ال للللاهرة: مكتبللللة  -.11ط -مصللللول البحللللث ا جتمللللاعر. .(1990( عبللللد الباسللللط محمللللد حسللللن ) ٥)

 .273صوهبة.

ت لور خلدمات المكتبلات والمعلوملات للمكفلوفين  .)9619 اريمال إسلماعيل متلولر )ملايو/ يو يلو  ( ٦)    

 .240ـ 220 ص ص.(3) 17عال  الكتذ. عن مار.  دراسة حالةالبار م    وضعاف
(٧ )  Sköld, Beatrice Christensen(August 20 - August 28, 1999) National Policies 

for Library Services to Visually Impaired and other Print Handicapped 

Children.65th IFLA Council and General  Conference Bangkok,Thailand. 

Available at http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/003-121e.htm.  ] Accessed 

on 6 / 9/2011[ 
(.ك خدمات المعلومات للمكفوفين فر مكتبات الجامعات الماريةك. 2005 وال محمد عبد   )يناير  (٨)

 .134-95 ص ص(.1)10فر المكتبات وعل  المعلومات.عربية  دراسات
(٩) Bandyopadhyay, Ratna.(2007). Development Oriented Library Services for 

the Visually Challenged in West Bengal, India. World Library And Information 

Congress: 73 rd Ifla General Conference And Council .August 2007, Durban, 

South, Africa 19-23.    
 (١٠) Singh,K.P,  Easther Moirangthem, Phil Scholar (2010) Are Indian Libraries 

VIP-Friendly? Information Use and Information Seeking Behaviour of Visually 

Impaired People in Delhi Libraries.K.P. Singh. Availableat    
 (١١ (  Babalola, Yemisi T. Haliso Yacob(2011).Library And Information Services 

To The Visually Impaired-The Role Of Academic Libraries.Canadian Social 

Science. 7(1). Pp.140-147 Available at. 

     Cscanada.Net/Index.Php/Css/Article/Download/1224/1243.]Accessed 

29/11/2011[ 
 (١٢ ) Kharamin, Farideh . Hasan Siamian(2011) The Survey of Public Library 

Services for  Visually Impaired and Blind in Public Libraries (Case Study: 

Mazandaran Province  Librarians: Iran) .International Conference on Future 

Information Technology .IPCSIT.(13) .IACSIT Press, Singapore. Pp 480- 485 

http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65nc-e.htm
http://www.ebsar.org/Main.aspx?p=Search/search_2_3
http://www.ebsar.org/Main.aspx?p=Search/search_2_3
http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/003-121e.htm.%20Accessed%20on%206%20/%209/2011
http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/003-121e.htm.%20Accessed%20on%206%20/%209/2011
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Available at www.ipcsit.com/vol13/93-ICFIT2011-F30004.pdf .] Accessed On 

29/11/2011[. 
) ) (   1/1السؤال رب. )دمات المعلومات . بائمة المراجعة .خ. 1 

 
 ال اهرة: مكتبة غريذمتيدة ومن حة ـ 2(. مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومات.ـ ط  2007حشمو باس )  (١٣)

 .308. ص 

(١٤) Bray,Robert S.(1971)Blind and Physically Handicapped, Library Service” 

,In Encylopedia .of Library and Informatio Science.- Edited by: Allen 

Kent,Harold Lancoure.- Vol, (2). – New York:Marcel Dekker,.-p628 
( ) (  1/1السؤال رب. )بائمة المراجعة .. خدمات المعلومات  . 1 
)) (  1/2/1/1السؤال رب.)بائمة .الداخلر ( االط ت1/2/1خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات.)1/2

  .المراجعة
() (  1/2/1/2السؤال رب  )(.االط ت الداخلر. بائمة 1/2/1خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات.) 1/2

 .المراجعة

(١٥ )  Nongnath, Chairat. (August 20-28, 1999) Mobile Library Service  for the 

Blind and Visually Handicapped in Thailand.Bangkok:65th IFLA Council and 

GeneralConference. Available at http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65nc-e.htm . 

Accessed On, 27/4/2010 

عمال : دار الفكر  .( . خدمات المعلومات و تنمية الم تنيات المكتبية1997عبد الحافظ س مة ) (١٦)

 . 113ـ112ص  (.7لل باعة والنشر والتوزي . )سلسلة الماادر التعليمية 

) (   السؤال رب  )ة المراجعةدمات المعلومات . بائمخ. 1( .1/1. 
 316-ـ314( . مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومات . مادر سابا . ص  2007حشمو باس  )  (١٧)

((  السؤال رب )1/2/2/1.)(.ا عارة. بائمة1/2/2خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات. )1/2 

 المراجعة. 

)(  السؤال رب )( .ا عارة. بائمة 1/2/2مل م  موعية المعلومات.)خدمات إتاحة سبل التعا 1/2(.1/2/2/2

 المراجعة.

(( السؤال رب )1/2/2/3. )( .ا عارة. بائمة 1/2/2خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات.)1/2

 المراجعة

((  السؤال رب )1/2/2/4. )ئمة  المراجعة .(.ا عارة. با1/2/2خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات.)1/2 

(( السؤال رب )1/2/2/5. )(. ا عارة. بائمة المراجعة.1/2/2خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات. ) 1/2 

() (  1/2/2/6السؤال رب. )(.ا عارة. بائمة 1/2/2خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات) 1/2 

 .المراجعة

) ) (..ا عارة. بائمة المراجعة1/2/2خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات) 1/2. (1/2/2/7)السؤال رب 

() (. 1/2/2خللدمات إتاحللة سللبل التعامللل ملل  موعيللة المعلومللات) 1/2(.1/2/2/9(  )1/2/2/8) ربلل  سللؤاللا

 .بائمة المراجعة ا عارة.

. متيدة ومن حة.ـ مادر 2ت.ـ ط.(. مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلوما2007( حشمو باس  )١٨)

 317صسابا.

( )  (  1/1السؤال رب. )خدمات المعلومات. بائمة المراجعة . 1 . 

( )  (   1/1السؤال رب. )خدمات المعلومات . بائمة المراجعة .1 . 

((   السؤال رب  )1/1. )خدمات المعلومات . بائمة المراجعة .1 . 

 .210مكتبة و البحث . ال اهرة : دار غريذ . ص ( . ال 1993( حشمو باس  )١٩)

http://www.ipcsit.com/vol13/93-ICFIT2011-F30004.pdf
http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65nc-e.htm


 د. رجاء حسين فرج                                                                        المكتبات  خدمات المعلومات فى

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

163 

                                                                                                                       

((  السؤال رب )1/1. )خدمات المعلومات. بائمة المراجعة .1 . 

((  السؤال رب )1/2/3/1. )( التاوير. بائمة المراجعة . 1/2/3خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات. ) 1/2 

((  السؤال رب )1/2/3/2 )المراجعة. ( التاوير. بائمة 1/2/3سبل التعامل م  موعية المعلومات). خدمات إتاحة 1 

(( السؤال رب )1/2/3/3. )( التاوير. بائمة 1/2/3خدمات إتاحة سبل التعامل م  موعية المعلومات) 1 

 المراجعة.

ص  با.. متيدة ومن حة. مادر سا2مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومات.ـ ط. .(2007( حشمو باس  )٢٠)

322 

((  السؤال رب )1/1. )دمات المعلومات. بائمة المراجعة .خ .1 

  325- 324سابا. ص الـ مادر العل  المعلومات .  ( مدخل لدراسة المكتبات و2007)  ( حشمو باس ٢١)

)(  السؤال رب )دمات المعلومات. بائمة المراجعة .خ. 1( .1/1  

ـ ( . مدخل ل 2007( حشمو باس  )  ٢٢)   326سابا . صالمادر الدراسة المكتبات و عل  المعلومات .

ـ 328سابا. ص المادر ال(. مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومات. 2007حشمو  باس  )  (٢٣)

329. 

( (   السؤال رب  )1/1. )دمات المعلومات. بائمة المراجعة.خ. 1  

() ( . 1/3/1/1السؤال رب).مراجعة. الخدمات المرجعية. بائمة ال1/3.ديةا رشاالخدمات  1/3/1.  

( خدمات المستفيدين فر مكتبة الملك عبد العتيت  1425ذو الحجة  .( سال  بن محمد السال  ) رجذ٢٤)

   العامة 

 139( . ص2)10بالريا . مجلة الملك فهد الوطنية.      

) بائمة المراجعة دمات المعلوماتخ. 1( .1/1)  ( السؤال رب . . 

( السؤال رب ) (1/3/1/2) .مراجعة. بائمة ال . الخدمات المرجعية1/3.ا رشاديةالخدمات  1/3/1. 

 .203ص  . مادر سابا.(. المكتبة والبحث1993حشمو  باس  ) ( ٢٥)

ل من المكتبات الجامعية ومراكت البحوث : دراسة تحليلية و( . المستفيد1986الهو) ) مبوبكرمحمود  (٢٦)

تو   : مركت البحوث فر علوم المكتبات والمعلومات . ) معمال الندوة العربية ال ا ية  زاء المكتبات. إ ه التجاهات

 .15مراكت التوليا (. ص  ن من خدمات المكتبات ويالمستفيد حول

. متيدة ومن حة .ـ  مادر سابا . ص 2( . مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومات ـ.  ط.2007حشمو  باس  )( ٢٧)

330. 

  تحاد العالمر للمكفوفين . المبادئ العامة لتأهيل المكفوفين وضعاف البار . ترجمة فرج مبو الجود ( اال٢٨)

)(  السؤال رب )دمات المعلومات  . بائمة المراجعة .خ. 1( .1/1  

اذاعللة للمكفللوفين فللى المكتبللات. منتللدى بر للامج كمبيو للو ب ةالبرمجيللات المسللتخدم( .2010منللال كمللال ) (٢٩)

  http://compunet4arab.techno-zone.net/t982-topicال لاهره . اسلتُرجعو ملن    صوت العرب ملن

 .1/7/2012االط ت 

() ( . 1/3/1/3السؤال رب ).مراجعةل. الخدمات المرجعية. بائمة ا1/3الخدمات االرشادية. 1/3/1. 

(٣٠) Dagmar  Giersberg, Cleeves.) November 2006( "All  Ears and within 

Reach". 

)(   السؤال رب )دمات المعلومات  . بائمة المراجعة .خ. 1( .1/1  

(   السؤال رب )(1/3/2/1.)مراجعة. الخدمات المرجعية. بائمة ال1/3.خدمات الرد على االستفسارات.1/3/2 . 

(ا ) . مراجعة. الخدمات المرجعية . بائمة ال1/3. خدمات الرد على االستفسارات.1/3/2(.1/3/2/2)لسؤال رب. 

(( . السلللؤال ربللل )1/3/2/3). الخلللدمات المرجعيلللة. بائملللة 1/3.خلللدمات اللللرد عللللى االستفسلللارات.1/3/2 .

    .المراجعة

ص .مالدر سلابا .متيلدة ومن حلة -.2ط. -.ات(. مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومل2007( حشمو باس  ).٣١)

334. 

http://compunet4arab.techno-zone.net/t982-topic
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( . السللؤال ربلل )(1/3/2/4 )الخللدمات المرجعيللة . بائمللة 1/3. خللدمات الللرد علللى االستفسللارات.1/3/2 .

 .راجعةمال

 ص  مادر سابا.ص .. متيدة ومن حة2ـ ط..(. مدخل لدراسة المكتبات وعل  المعلومات2007حشمو  باس  )( ٣٢)

336 -337. 

)  )(  1/1السؤال رب. )خدمات المعلومات. بائمة المراجعة.1 . 

()  . الخدمات المرجعية. بائمة 12/3البحث فر ا  تاج الفكري.  13/3/3. (13/3/3/1)السؤال رب .

 راجعةمال

 . 325( خدمات المعلومات : م وماتها و مشكالها.ـال اهرة:مكتبة غريذ. ص 1984حشمو باس  )  (٣٣)

ـ  ط.2007س  ) حشمو  با (٣٤) ـ مادر سلابا .ص   . متيدة2( . مدخل لدراسة المكتبات  وعل  المعلومات.  ومن حة. 

344 

(٣٥(NIVH ) The National Institute for the Visually Handicapped (.. (2009)  

Available At   http://www.nivh.org.in/node/64] Accessed   on 5/8/2011[ 

(. السؤال رب )(1/3/3/2.)راجعة.م.الخدمات المرجعية.بائمة ال1/3البحث فر ا  تاج الفكري..1/3/3 

 .216(. المكتبة والبحث. مادر سابا. ص  1993(  حشمو باس  ) ٣٦)

((   السؤال رب )1/1. )خدمات المعلومات  . بائمة المراجعة .1 . 

(. 2003طف مبو الغيط محمد )(  محمد محمود محمد عبد الم لذ  حمدي السيد عبد االه  عوا٣٧)

ا : دراسة ت ويمية . سوهاج : جامعة جنوب الخدمات المكتبية  فر  مدار  المعابين باريا و مدار  المعوبين سمعيا

 . 101الوادي . كلية التربية . ص 

نشر (. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكت المعلومات. عمال: دار صفاء لل2000( غالذ عو  النوايسة )٣٨)

 .273والتوزي . ص 

 .124ص   ( خدمات المعلومات للمكفوفين فر مكتبات الجامعات. مادر سابا.2005(  وال محمد عبد   )٣٩)

ا فر مرحلة التعلي  2000( إيمال حسن زغلول )٤٠) (. ت ور المكتبة المدرسية لل  ب المعوبين باريا

مطروحة  و الفتح  اار.)ممين ال ري ر   محمد مب العام/إشراف فتح الباب عبد الحلي  سيد  عبد الم لذ

 .195-194ماجستير(. جامعة حلوال. كلية التربية , بس  تكنولوجيا التعلي .  ص ص 

( (  السللؤال ربلل  )1/4/1/1.)مُخللرى . بائمللة خللدمات . 1/4التسللجي ت الاللوتية ) األشللرطة الكاسلليو ( .1/4/1

 المراجعة. 

((  السؤال رب )1/4/1/2.)مُخرى . خدمات . 1/4التسجي ت  الاوتية ) األشرطة الكاسيو (. 1/4/1

 بائمة المراجعة.

( .كلف البالر و صلعوبات الرؤيلة : دليلل مالور لألهلل و العلاملين مل  األطفلال علن 2002سمير اليسلير ) (٤١)

ر الريللف . رعايللة األطفللال المعللوبين   وكتللاب جللوكيرك هورتللول .التأهيللل المجتمعللر لمكفللوف كتللاب ديفيللد ور للت.

 .23 -22ص  بيروت  : الفرات للنشر و التوزي  .ص

فللر تكنولوجيلللا التعلللي . ال لللاهرة: دار ببللاء لل باعلللة  الشلللاملة.المكتبللات (2001( إبللراهي  عبلللد الفتللا  يلللو   )٤٢)

 .26والنشر.

((  السؤال رب )1/1. )دمات المعلومات . بائمة المراجعة .خ. 1  

(  السؤال رب )(االستمات.13/4/2( )1/4/2/1 )(.2مُخرى . بائمة المراجعة. ملحا رب  )خدمات . 4/ 2 

المكتبات. منتدى بر امج كمبيو و باذاعة  فرللمكفوفين  المستخدمةالبرمجيات  (.2010منال كمال ) (٤٣)

 مادر سابا ..  ال اهرةالعرب من      صوت 

 .184( ال رآل الكري  . سورة الب رة .اآلية ٤٤)

(. دراسللة تولي يللة للعمللل الت للوعر فللر دولللة الكويللو: مللدخل شللرعر ورصللد 2007وسللف الشلل ر)( خالللد ي٤٥)

(.ص 6تاريخر.الكويو : إدارة الدراسات والع بات الخارجية .األما ة العاملة لألوبلاف )سلسللة الرسلائل الجامعيلة؛

13 
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)(   السؤال رب )خدمات المعلومات . بائمة المراجعة1( .1/1 .. 

)راجعةم. خدمات مُخرى . بائمة ال1/4المت وت . .1/4/3(  1/4/3/1   )( السؤال رب . 

رجعو من ستُ ابرايل: طري ة برايل وتاريخها.  (٤٦)

http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=2626 [ 14/10/2010االط ت] 
(٤٧)  Hawthorne, Nan  . Blossoming of the  Book and What It Means to Blind and 

Visually Impaired  People. Available  at.  http://www.esight.org/view.cfm?x=987.] 

Accessed  On27/4/2010[ 
ت  ا طل ت ] http://www.gulfkids.com/pdf/visual_sorour.pdf ا عابة البارية. استُرجعو من  (٤٨)

24/6/2010 ] 
      برايل. استُرجعو من  لمحة تاريخية عن طري ة  ( ٤٩)

     http://board.syriarose.com/showthread.php?t=23308&page=1 [23/6/2011ت  االط ت ]   

ا. ماللدر سللابا. هـل (1420)عبلد الل يللف محملد عبللد اللرحمن الجعفللري (٥٠) . التوجيللة وا رشلاد للمعللابين بالريا

 .26ص

الت نية واستخداماتها فر مجال االعابة البارية .  ( شادل عليوات   ماجدة المجوبة.)د.ت( .البدائل٥١)

   المملكة األرد ية الهاشمية. استُرجعو من   HCAPDالمجل  اآلعلى لشوؤل األشخاص المعوبين 

    http://www.afaweeq.com/node/169[   22/2/2011]االط ت 

 .84-38.ص مادر سابا .. خدمات المكتبات والمعلومات للمعوبين(1418) وديفر  جوديث رايو  كيث ؛( ٥٢)

(٥٣) WinBraille-Free,powerful,fully Windows based Braille editor for 

Windows,exclusively for Index Embossers . 

(( السؤال رب )1/4/5/1 )بائمة الراجعة. .خدمات مُخرى.1/4الكتابة مو   ل الناوص..1/4/5 

(٥٤ ( Combs,Norman. Web Access  for the Blind Freedom. Frustrations and Fixes. Web 

AIM, Available  at. http://www. Webaim.org/articles/archives/blind.]Accessed On21-10-

2009[ 

ق ت نيلة المتالفحات الناط لة . (.المعابول باري ا داخل بوت لة الويلذ وإ  ل 2009( سكينة المبارك.)٥٥)

  www.gulfkids.com.رحعو مللنسللتُ امطفللال الخللليج ذوي االحتياجللات الخاصللة   المكتبللة االلكترو يللة

 [21/3/2010ت  االط ت ]

  :استُرجعو من .)د.ت(والمعرفة ( مجتم  المعلومات ٥٦)

 faculty.ksu.edu.sa/m_salem98/Other/ .[13/10/2010ت  االط ت   [ 
() (   1/1السؤال رب. )دمات المعلومات  . بائمة المراجعة .خ. 1  

http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=2626
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