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ذ نبارالتوازنذيفذجمموعةذاملكتبةذاملركزوةذجبامعةذاأل

ذذالديدذمقدادذذاكرذشعموطذمذ.ذعبدذصبارذالعكيلي

ذاملكتبةذاملركزوةذ–جامعةذاألنبارذ

ذاملدتخلص

المعمكمات  أكعيةيا كالخدمات التي تقدميا ككذلؾ أنكاعتناكلت الدراسة المكتبات ك 
مجمكعة المكتبة ككيفية إلى ، كتطرقت الدراسة بشكؿ مفصؿ أنكاعيا كالمراحؿ التي مرت بياك 

، كدرست لتي تجرييا عمى مجمكعتيا، كبعض العمميات اخبلؿ عممية التزكيد بنائيا مف
 أعدت. كقد رة عف الجامعة ككميمتيانبذة مختصمجمكعة المكتبة المركزية بجامعة االنبار مع 

االستبانة الخاصة بالدراسة كتكزيعيا عمى المستفيديف مف المكتبة ألجؿ التعرؼ عمى آرائيـ 
، استبعاد تكزاف في المجمكعةكمقترحاتيـ كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا ضعؼ ال

 .لتكصيات لبلزمة بذلؾة كقد كضعت االكميات عند عممية االختيار كقمة مجمكعة المكتب
Abstract 

This study focused on the libraries and it's services. It deals with the types 
of information and stages, through which these information pass and the search 
dealt with the group of the library in details, and ltow to build it the supplying 
operation and some operation Which is mead by the library, research studied the 
group of central library in AL- Anbar university with abrief about the university and 
it's colleges the questionnaire is done and it's distribution to the users of the 
library for knowing their opinion and suggestions. the search achieved many 
results the first one is, there is no balance in the group. second, in the choice 
operation the colleges are not existent and I gave an essettial advice about that. 

ذاملبحثذاالول:ذاإلصارذالعامذللدراسةذ

ذأهميةذالدراسة

مف خبلؿ ما يحتكيو كيقدمو لآلخريف، فمكقع  توفي ىذه الطبيعة تأتي أىمي ءكؿ شي
. ككذلؾ مؤسسات الدكلة فبل ىا لخدمة المجتمعاستثمار اإلنساف يأتي مف خبلؿ أفكاره ككيفية 

منيا ككؿ حسب مجالو، كالمكتبات  فائدة مف كجكدىا إال إذا احتكت عمى معمكمات يستفاد
مف معمكمات ألجؿ خدمة مجتمع معيف،  وكمراكز المعمكمات تأتي أىميتيا مف خبلؿ ما تقدم
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يا لؤلغراض البحث استعمال فضبلن عفتقدـ مكاد مساعدة كمساندة لممناىج الدراسية  بعّدىا
عمى مكاجية اعباء الحياة كالدراسة كتساعد االفراد كتمدىـ بالمعمكمات البلزمة التي تساعدىـ 

. كمف ىنا تأتي أىمية بناء مجمكعة الكصكؿ الى مجتمع متحضر كالنيكض بيا، لؤلجؿ
المكتبة بناء جيدا يستند إلى أسس كاضحة كمنيجية معتمدة عمى نكع المجتمع الذم تخدمو. 

جكف ز في ىذه  الدراسة عمى مجمكعة مكتبة تقدـ خدمة لقادة مجتمع، كيخر يلذا سيتـ الترك
قادة ليتكلكا دكرىـ في مجاالت الحياة كافة فعمى جميع المكتبات كخاصة الجامعية منيا 

في ذلؾ  كيؤدمالتي انشات مف اجميا  ىداؼيحقؽ األ جيدان  التركيز عمى بناء مجمكعتيا بناءن 
. كستتناكؿ ىذه الدراسة تحميؿ مجمكعة المكتبة المركزية رئيسان  العنصر البشرم كالمادم دكران 

 بجامعة االنبار.
ذأهدافذالدراسةذ

 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األتي:
 إبراز دكر المجمكعة المكتبة كمدل تأثيرىا عمى الخدمات األخرل. -1
 معرفة تأثير العنصر كالبشرم كالمادم عمى بناء المجمكعة. -6
 .ة في عممية بناء مجمكعتيابمعرفة المشاكؿ التي تكاجييا المكت -3
 .القكة كالضعؼ في مجمكعة المكتبة التعرؼ عمى نقاط -4
 رحات البلزمة لئلدارة المكتبة ألجؿ اخذىا بنظر االعتبار.تتقديـ المق -5

ذمشكلةذالدراسةذ

تعاني كثير مف المكتبات مف ضعؼ التكازف في مجمكعتيا المكتبية لعدـ إعطاء 
الدكر الفعاؿ إلدارتيا أك عدـ كجكد سياسة كاضحة في عممية االختيار كذلؾ قمة أخصائيي 

أنو  فضبلن عف، عطى الدكر القيادم لبناء المكتبةالمكتبات كاف كجد البعض منيـ قد ال ي
ات تنظر إلى المكتبة عمى أنيا مؤسسة ثانكية كال تعتني كثيرا مازالت بعض إدارات الجامع

. كقد جاءت ىذه الدراسة ألجؿ الكقؼ عمى ىذه المشاكؿ ىا مف الناحية العممية كاإلداريةبككادر 
 . عمى مجمكعة المكتبة كالمستفيديف كدراسة انعكاساتيا
 حدودذالدراسةذ

عة االنبار مف كتب كمصادر مجمكعة المكتبة المركزية بجام :الحدود الموضوعية
  .عممية متنكعة
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 .المكتبة المركزية بجامعة األنبار :الحدود المكانية
اعتمدت الدراسة منيج دراسة الحالة لجمع المعمكمات عف مجمكعة  :منهج الدراسة

 المكتبة المركزية .
شممت الدراسة المستفيديف مف المكتبة المركزية بجامعة  المجتمع وعينة الدراسة:

 .لممكتبة استعماالن  كثرىـ األعدف طمبة الدراسات العميا بم ( طالبان 55) اختيراالنبار كقد 
ذأدواتذمجعذالبياناتذ

 :اآلتية دكاتلقد اتبعت الدراسة في جمع البيانات األ
 .عمى عينة الدراسة مة كتـ تكزيعيامجمكعة مف األسئ أعّدت إذ :االستبانة -1
لمبلؾ الكظيفي المسئكؿ في المكتبة لمعرفة بعض  مقابمة فعمية جرت :المقابمة -6

 .    ياالمعمكمات التي تساعد الدراسة لتحقيؽ أىداف
 تمت مبلحظة مجمكعة المكتبة المركزية بجامعة االنبار. :لمالحظةا -3
ناء الدراسة بما ىك اغعمى المصادر المتخصصة  لؤلجؿ  ُأطمع إذ المصادر العممية: -4

 .مفيد كعممي
ذإجراءاتذالدراسةذ

رائييـ مجمكعة مف األسئمة كعرضيا عمى المتخصصيف بغية التعرؼ عمى أ صيغتلقد  -1
 .كتـ األخذ ببعض المبلحظات

 .ستبعاد أك أبداؿ غير الصالح منياكا ياتكزيع استمارات االستبانة كجمع -6
عداد جدكؿ خاص بكؿ سؤاؿة فييا حسب كركد األسئمبتحميؿ االستبانة  -3  .  كا 
عداد التكصيات لكؿ فقرةالتكصؿ إلى مجمكعة مف االستنتاجات الخاصة با -4  .لدراسة كا 

ذ:ذاملعلوماتذاملبحثذالثاني

إلييا بؿ  ، كىك بحاجة ماسةعمى كجو الخميقة كجدت المعمكمات منذ أف كجد اإلنساف
ا تقدـ الزمف تزايدت الحاجة إلييا . كلكف اختمفت الحاجة إلييا ككمماليستطيع العيش بدكنيا

، كقد ابتدع اإلنساف عدة طرؽ مف اجؿ تسييؿ الحصكؿ عمى المعمكمات فبدا أكثرف أكثر
. فالمجتمع الزراعي قـ الطينية كلفائؼ البردم كالكرؽبالمشافو كمف ثـ باإلشارات مركرا بالر 

بو  أّدتاعتمد عمى الطبيعة كالجيد البشرم كالحيكاني كمف ثـ جاء المجتمع الصناعي الذم 
الذم  . حتى كصمنا إلى مجتمع المعمكمات اآلالت الميكانيكية إلى جانب اإلنساف دكرا أساسيان 
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بو  يؤدم ال.  كىك تمييدا إلى الكصكؿ إلى مجتمع الكتركني أصبحت المعمكمة فيو كؿ شيء
 .رئيسان  الكرؽ دكران 
يعتمد عميو كثير مف  ان اقتصادي ان نشاط أصبح ياكتكزيع ىانتاج المعمكمات كتجييز إف إ
د بعض لبلقتصا رئيسان  بؿ أصبحت مزكدان  ال، كاألفراد لغرض العيش كالتجارة المؤسسات

نتاج إب عمييا مف يترت ما فضبلن عف، كسيمة لنقميااالنترنيت  ثمرالبمداف كالشركات التي تست
 Microsoft Corporation، فمثبل شركة مايكركسفت يالحفظ المعمكمات كاسترجاع أكعية
الؼ مكظؼ  940555، يعمؿ فييا ـ1975االشخاص في عاـ مف قبؿ بعض  أسستالتي 

 6107 يامسنة لنفسلمميار دكالر االرباح فييا  73076ـ بمغت عائداتيا 6516حتى يكنيك عاـ 
أدكبي سيستمز  . ككذلؾ شركة(1)مف ثبلث دكؿ نامية أكثرمميار دكالر كىذا ما يعدؿ ميزانية 

 30173ـ فقط 6558فقد بمغت ارباحيا لعاـ  Adobe Systems Incorporated المتحدة
، كقد بمغ  الناتج الكمي لصناعة المعمكمات لمكاليات المتحدة األمريكية في عاـ (6)دكالر

 .(3)بميكف دكالر لتككف أكؿ صناعة في العالـ تحقؽ رقـ التريميكف ـ بألؼ6555
غير كرقية  أكعيةالتزايد لبلمحدكد لممعمكمات التي تنتج عمى شكؿ  فضبلن عف

، االلكتركنية شكاؿكاألقراص الضكئية كاألقراص الممغنطة كأفبلـ الفيديك .... الخ مف األ
نما شمؿ  إذ، طرؽ خزف كنقؿ كاسترجاع المعمكمة فالتطكر ليس بصناعة المعمكمة فقط كا 

أصبح باإلمكاف الحصكؿ عمى المعمكمة في أم مكاف كزماف كبأجيزة صفيره كسيمة الحمؿ كال 
حاسكب الشخصية كغيرىا مف ال كأجيزةيا كالياتؼ النقاؿ المعستتحتاج إلى جيد كبير ال

مساحات صغيرة  . كبناء عمى ذلؾ سكؼ تككف المكتبات كمراكز المعمكمات ذاتالكسائؿ
دقتيا كسرعة  فضبلن عف، ة جيدة ككمية كبيرة مف المعمكماتكمكظفكف قبلئؿ يقابمو خدم

ف الحصكؿ عمييا لذلؾ تسعى ىذه المؤسسات الف تككف ببل جدراف مف خبلؿ بحثيا ع
 .المستفيد إليصاؿ المعمكمة اليو
ذاملكتباتذومراكزذاملعلومات

لتجبر الكثير مف  كؿ مجاالت الحياة،ات تعصؼ رياحيا في عالـ يعج بالمعمكم
. كمف لـ يتعامؿ مع تكاصؿ بالحياة كالعيش بياالمؤسسات كاالفراد عمى التعامؿ معيا ألجؿ ال

دامس كسيسحؽ كيتطاير مع مكجاتيا،  في ظبلـ ولمعمكمات ميما كاف فانة سيجد نفستطكر ا
ات كاف البد مف المؤسسات كاماـ ىذا السيؿ العاـر مف المعمكم .كيصبح ال فائدة مف حياتو
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، اف تسخر التطكرات العممية ياكتقديم ىانفسيا مسؤكلة عف جمع المعمكمات كاعداد دالتي تع
تي تطكرت ىي كافة ألجؿ السيطرة عمى المعمكمات مستفيدا بذلؾ مف التكنمكجيا الحديثة ال

االكؿ عف التعامؿ ؿ . كالمكتبات كمراكز المعمكمات باعتبارىا المسؤك االخرل كبشكؿ متسارع
، ألجؿ تقديميا لممستفيديف، حاكلت كما زالت تحاكؿ جاىدة السيطرة عمييا ك مع المعمكمات

، ألنيا اصبحت ت كثيرة في مجاؿ تقديـ المعمكماتاالستفادة منيا رغـ ظيكر مؤسسات كشركا
مرت  . كقدسابقا نادا اقتصاديا كدخمت في االقتصاد القكمي لبعض الدكؿ كما اشر ر اليكـ مك 

، فمنذ ظيكر ةف نكاحي الحياة االخرل بمراحؿ عدأنيا شأالمكتبات كمراكز المعمكمات ش
. كلكف ليس بيذا االسـ كانما اطمقت عمييا القراءة كالكتابة ظيرت المكتبات االنساف كمعرفتو

. كمع (4)؛ بيت الكتابات المقدسة(سميات منيا )بيت المكحات الكبير؛ مكاف انعاش الركحعدة ت
حسب ما تشير بالمكتبات كتطكرت فبعد اف بدأت بالمكتبات الدينية  أنكاعدـ الزمف تعددت تق

عمى ( نكع ك 16الكتابات التاريخية كمف ثـ الشخصية كالعامة الى اف كصمت االف الى حكالي )
يا كاحدة كرسالتيا كاضحة كلكف لكؿ نكع طريقتو الخاصة أىدافيا اال اف أنكاعتعدد مف رغـ ال

 المعمكمات الى المستفيديف لتنير حياتيـ.             إليصاؿ 
ذأنواعذاملكتباتذ

عديدة مف المكتبات تختمؼ باختبلؼ ركادىا اك حسب الجية التي  أنكاعىناؾ 
 .(5)بشكؿ مختصر نكاعتنشؤاىا اك حسب الخدمة التي تقدميا كسنتطرؽ لبعض ىذه األ

ذاملكتباتذالعامةذ

، كبمختمؼ لكافة افراد المجتمع الذم تخدمو خدماتياسميت بيذا االسـ ألنيا تقدـ 
. فيي تخطط لتقديـ خدماتيا الى المثقؼ كالعامؿ الفكرية كالثقافية كاالجتماعية مستكياتيـ

، كغيرىـ مف افراد المجتمع كقد اطمؽ عمييا البعض تسمية مدرسة البيت ةكالفبلح كالطفؿ كرب
 :ياأىدافكمف الشعب العتبارىا قكة حية في خدمة المجتمع 

 تقديـ الخدمات لكافة شرائح المجتمع.   -1
 السعي الف تككف مؤسسة ديمقراطية لمتربية كالتعميـ.   -6
حفظ تراث البيئة المحمية التي تكجد فييا مف خبلؿ جمع المكاد التي تكضح تاريخ   -3

 كحضارة المنطقة.
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كميكؿ كرغبات افراد ءـ جذب القراء الييا عف طريؽ تكفير المكاد الثقافية التي تتبل  -4
  .المجتمع

ذلؾ  استثماراقامة النشاطات االجتماعية كمشاركة افراد مجتمعيا في كافة مناسباتيـ ك   -5
 .رسالتيـ لتكضيح

ذاملكتباتذالوصنية

ة اال كيكجد فييا م، كال تكجد عاصي بعض البمداف دكر النشر الكطنيةكيطمؽ عمييا ف
الرسمي ليذه الدكلة في حقؿ البحث كالتأليؼ كالنشر. ىذا النكع مف المكتبات لتككف المستكدع 

يي في كاصؿ البعض منيا مف المكتبات الشخصية لمعائمة الحاكمة كالمكتبة الكطنية لفرنسا ف
، لكف اغمبيا كمنذ تأسيسيا كانت مكتبة كطنية لتككف مقر لئليداع اصميا لممكؾ فرنسا القدماء

التأليؼ كالنشر بمقابؿ اىداء عدد مف النسخ مف قبؿ  القانكني كلحماية الممكية الفكرية كحقكؽ
المؤلؼ لممكتبة كمف ىذه المكتبات مكتبة الككنغرس في امريكا كالمكتبة االىمية في باريس 

 :(6)كدار الكتب المصرية كمف اىـ المياـ التي تقكـ بيا
 .النتاج الفكرم الكطني لذلؾ البمدتجميع   -1
 .ـ ىيئاتأافراد  كانكاأحماية حقكؽ المؤلفيف سكاء   -6
التعريؼ بالنتاج الفكرم الكطني مف خبلؿ اعداد الكشافات الببميكغرافيات الكطنية كغيرىا   -3

 . حصر النتاج الفكرم أدكاتمف 
 .كتبات الكطنية االخرل خارج البمداىداء كتبادؿ المطبكعات مع الم  -4
 .في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات تشجيع الحركة المكتبية كرعاية البحث العممي  -5
 .مكركث الحضارم لمبمد كالتعريؼ بوحفظ ال  -6

ذاملكتباتذاجلامعيةذ

القت اىتماما منذ القدـ ألىمية  إذالمكتبات  أنكاعيعد ىذا النكع مف المكتبات مف اىـ 
ـ الشريحة التي تخدميا فيي تقكـ بتقديـ خدماتيا لؤلساتذة الجامعة كالمكظفيف كالطمبة لتساعدى

في البحث، كالتكصؿ الىـ االختراعات التي تساىـ في دفع عجمة التقدـ في نكاحي الحياة 
  :(7)االجتماعية كافة كمف اىـ الخدمات التي تقدميا

ـ طمبة أمكظفيف  أـكانكا تدريسييف أالمعمكمات التي تساعد الباحثيف سكاء  أكعيةتكفير   -1
 نجاز بحكثيـ.إل
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 بتقديـ المكاد المساعدة ليا.خدمة المناىج التعميمية   -6
 .متو الى لغة البمد الذم تككف فيوالقياـ بنقؿ التراث العالمي لممجتمع مف خبلؿ ترج  -3
 .العممية كتقديـ الدعـ االـز ليـتشجيع الطمبة لكتابة البحكث   -4
 .يافي الجامعة نفس أاالشراؼ عمى مكتبات الكميات كألقساـ التي تنش  -5
  .تدريب لمعامميف في حقؿ المكتبات مف غير االختصاصاقامة الدكرات كمراكز ال  -6
 . المعمكمات أكعيةتبادؿ كاىداء   -7
كالمكتبات  ياتشكيؿ لجاف لمتنسيؽ مع المكتبات االخرل المتكاجدة في المنطقة نفس  -8

 .المدرسية كالعامة
لتعريؼ برسالتيا كمحتكاىا ألجؿ ا دكاتاصدار الكتيبات كالنشرات كألدلة كغيرىا مف األ  -9

 .الفكرم
ذأنواعذاملكتباتذاجلامعيةذ

  :(8)أ ــ المكتبة المركزية
ف ، أللمباحثيفككف المتنفس الكحيد المكتبات الجامعية كغالبا ما ت أنكاعكىي مف اىـ 

فيي فقيرة بالمكاد الثقافية لذا  ت. كاف كجدتكجد فييا مكتبات خاصة بيا بعض الكميات ال
ف تمبي احتياجات ككادرىا أ، ألجؿ المكتبة المركزيةاـ الجامعة عمى تنصب معظـ اىتم

عمى مستكل  كال سيما، باقي المكتبات معكطمبتيا كعمى المكتبة المركزية التنسيؽ كاالشراؼ 
 . تعجز عنو مكتبات كميات كاالقساـ تكفير المكاد الثقافية كالسعي لتكفير ما

 ب ــ مكتبات الكميات 
التدريسية كالطبلبية كتقديـ  مبلكاتياكىي المكتبات التي تؤسسيا الكميات ألجؿ خدمة 

لفراغ فييا كقات اأ، ككذلؾ لقضاء لتساعدىـ في عممية البحث العممي المكاد الثقافية االزمة
 .العممية المكجكدة في تمؾ الكمية لممناىج عمى كفؽ ةكتككف مجمكعتيا متخصص

 ج ــ مكتبات االقسام 
 كثر، ألجؿ تكفير المكاد العممية األاالقساـ بتأسيس مكتبات خاصة بيا قـك بعضت
جيدة كذلؾ لصغر  مكتبات مف تكفيرىا كتككف خدماتياالتي قد تعجز باقي ال تخصصان 
 .ا مما يسيؿ مف تمبية الطمباتمجتمعي
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 المكتبات المدرسية 
تقـك  إذ، كسطة كالثانكيةاالبتدائية كالمت يكجد ىذا النكع مف المكتبات في المدارس

تكاجييـ في مناىجيـ  بتكفير المكاد لمطمبة كاستكماؿ معمكماتيـ مف خبلؿ اكماؿ النكاقص التي
، د الثقافية التي تساعدىـ عمى ذلؾ. ككذلؾ تنمية قدرات كمكاىب الطمبة كتكفير المكاالدراسية

المحاضرات كمعارض الرسـ كالمساىمة في تنمية قدرات الطمبة الثقافية مف خبلؿ اقامة 
 .كالنحت كغيرىا مف األنشطة

 الخدمات التي تقدمها المكتبات 
 :(9)تقـك المكتبات بتقديـ خدماتيا الى المستفيديف كافة كتنقسـ الى نكعيف

 الخدمات غير المباشرة -1
كىي الخدمات التي يتـ القياـ باجراتيا بعيدا عف المستفيديف كتتعمؽ بعممية تييئة 

 يا كالستفادة منيا كىي:استعمالغرض ل كعيةاأل
 التزويد 

قيمة المكتبة مف  ترتفع إذكىك الركف االساس الذم تبنى عميو الخدمات االخرل كافة، 
. الف الحكـ ت مف اجميائنشأيا التي أىدافالمعمكمات التي تتناسب ك  أكعيةخبلؿ رفد المكتبة ب

مف خبلؿ محتكاىا المادم  يتـ فحسبعمى أم مؤسسة كليس المكتبات كمراكز المعمكمات 
لسيطرة عمية نتاج ، كمف الصعب بؿ كمف المستحيؿ ألم مكتبة اك مركز معمكمات اكالفكرم

كفؽ اسس مدركسة بما يخدـ عمى . لذا عمييا االختيار كاالنتقاء مف ىذا النتاج الفكرم العالمي
 .ياأىداف

 ( )الفهرسة والتصنيفاإلجراءات الفنية 
التي تصؿ الييا لغرض تسييؿ  كعيةالتي تتخذىا المكتبة عمى األكىي اإلجراءات 

، ة بذلؾ شكؿ المادة كحجميا كنكعيا. مراعيألنظمة معركفة عمى كفؽ خزنيا كاسترجاعيا 
. الفيرسة ىي عممية تنظيـ بذلؾ كتصنيؼ ديكم العشرم العالميخاصة  أنظمةكىناؾ 

، كىناؾ سس معينةألقكاعد ك  عمى كفؽمحتكيات المكتبة كمجمكعتيا مف خبلؿ اعداد الفيارس 
تيتـ بكصؼ المحتكل ، كالفيرسة المكضكعية كصفية تيتـ بالكصؼ المادم لمكعاءفيرسة 

 مكضكعان المعمكمات التي تعالج  أكعية. اما التصنيؼ فيككف الغرض منو جمع الفكرم لمكعاء
 . لكصكؿ الى الكعاء لمكظفي المكتبةتسييؿ ميمة ا فضبلن عفمع بعضيا  معينان 
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 التكشيف واالستخالص  
معتمدة بذلؾ عمى عداد الكشافات لغرض تسييؿ الكصكؿ الى مادة معينة إىك عممية 
الكشافات  أنكاع، كمف معينان  ، كيتـ ذلؾ بعدد مف المصطمحات ترتب ترتيبان محتكيات الكثيقة

 .ضكعي كالكشاؼ المؤلفيف كالعناكيفالكشاؼ المك 
اما االستخبلص فيك مختصر عف محتكل الكثيقة كبشكؿ مركز بحيث يستطيع القارئ 

ما يكفر الجيد كالكقت تككيف فكرة عف المكضكع التي تعالجو دكف قراءة الكثيقة بشكؿ كامؿ م
  .لممستفيديف

 الخدمات المباشرة  -2
باشر بيـ عند تقدـ مباشرة لممستفيديف مف خبلؿ االحتكاؾ الم كىى الخدمات التي

 :تقديـ الخدمة كمنيا
 االعارة

كىي بمثابة عيف المكتبة التي تتعرؼ مف خبلليا عمى مدل فعاليتيا كقكة مجمكعتيا 
 ـكانت االعارة داخمية اأ، سكاء المعارة كعيةريف ككمية األيمف خبلؿ معرفة عدد المستع

، كيتـ ذلؾ التي يحتاجكنيا كعيةالتعرؼ عمى رغبات المستفيديف كاأل عففضبلن ، خارجية
المكتبة ميما كاف نكعيا التي يتـ طمبيا لمرات متعددة كغير مكجكدة في  كعيةبأعداد قكائـ باأل

ة آكمحاكلة تكفيرىا كاالعارة ىي المر   كعية. كعمى المكتبة اعطاء االكلكية ليذه األاك شكاىا
سيتـ الحكـ عمييـ مف خبلؿ التعامؿ  إذالمستفيديف عمى مكظفي المكتبة  العاكسة لمدل رضا

دكف التعامؿ كتقديـ الخدمة ي، كاختيار مكظفيف يجـ لذا يجب اخذ ذلؾ بنظر االعتبارمعي
 .نفسوالكقت ب

  :(15)كىناؾ نكعيف مف االعارة
عمى ىي التي يسمح لممستفيد بإخراج الكعاء خارج المكتبة كيككف ذلؾ  :االعارة الخارجية .1

، كمدة االعارة كعدد األكعية فضبلن عف فرض فؽ تعميمات كضكابط تضعيا المكتبةك 
غرامات تأخيريو كغرامة سعر الكعاء في حالة فقدانو مف قبؿ المستفيد كغالبا ما يككف 

 .ا النكع مف االعارة ىك لمكتب فقطىذ
داخؿ المكتبة كخاصة تمؾ التي ال يسمح  كعيةكتككف االعارة لؤل :رة الداخميةاالعا .6

. كعمى المكتبة تكفير كحدة استنساخ كتبة كالمراجع كالرسائؿ الجامعيةبإخراجيا خارج الم



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ

) 695 ) 
 

ي ال يسمح كخاصة الت كعيةالجؿ مساعدة المستفيد مف خبلؿ استنساخ ما يحتاجو مف األ
 .بإخراجيا خارج المكتبة

 الخدمة المرجعية
كتككف ىذه الخدمة خاصة بقسـ المراجع كالمرجع ىك الكعاء الذم يتـ الرجكع الية 

الميمة حيث  كعية، كغيرىا مف األجزئية معينة كالقكاميس كاالطالس االغراض االستشارة في
لذا ال يسمح . د مف المستفيديف في اليكـ الكاحداف ىناؾ بعض المراجع يتـ استشارتيا لعد

الخشية مف فقدانيا ألنيا غالبا ما تككف غالية االثماف قياسا  فضبلن عفة بعارتيا خارج المكتبإ
 .اك ندرتيا كعيةي األقالى با

 :(11)كليذه الخدمة ثبلث مستكيات ىي
 أنكاعكيككف ذلؾ بإخراج المعمكمة كتقديميا لممستفيديف كىذه اعمى  :الخدمة التامة .1

 .الخدمة
 ستعماؿكتتضمف عممية شرح مبسط عف الكعاء تتضمف كيفية اال :الخدمة المتوسطة .6

 .كاخراج المعمكمة
 .اء دكف ابداء أم مساعدة لممستفيدكتككف باإلشارة الى مكاف الكع :الخدمة المنخفضة .3

 خدمة التصوير واالستنساخ 
كضحنا أال تسمح المكتبة بإخراجيا خارج المكتبة كما  كعيةبما انو ىناؾ بعض األ

. كغالبا ما ىذه الخدمة داخؿ المكتبة، ألجؿ تمبية طمبات المستفيديفبلبد مف تكفير ف سابقان 
تككف كحدة مستقمة بذاتيا الف اغمب المستفيديف يسعكف الى مبلحقة التطكرات العممية كيككف 
ذلؾ مف خبلؿ الدكريات كالرسائؿ الجامعية ككبلىما ال تسمح المكتبة بإخراجيا مما يدفع 

 .ه الخدمةىذ استعماؿالمستفيديف الى 
 خدمة االحاطة الجارية

، ياأنكاععمى اختبلؼ  أكعيةديف بما يصؿ الى المكتبة مف كىي عممية اشعار المستفي
، لغبلؼ الخارجي في لكحة خاصة بذلؾكلكؿ نكع طريقة معينة فالكتب مثبل يتـ عرض ا

ي مكاف كالدكريات تككف عف طريؽ تمرير الدكرية اك استنساخ صفحة المحتكيات كعرضيا ف
 .بة لتفعيؿ ىذه الخدمةلطرؽ المناس. كىكذا يككف لممكتبة اختيار امناسب لذلؾ
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 خدمة االهداء والتبادل 
، كتككف فيما بينيا لغرض اكماؿ مجمكعتيا كىي اف تقكـ المكتبات بتبادؿ المطبكعات

. كيمكف التبادؿ مع المؤسسات المكتبات ذات االختصاص المتقارب ىذه الخدمة غالبا بيف
. كلكي ات بيف الحيف كاالخرتصدر المطبكعاالخرل التي تيتـ بالنتاج الفكرم كخاصة التي 

المكتبة يجب اقامة عبلقات جيدة مع المؤسسات كالمنظمات  فيتأخذ ىذه الخدمة مداىا 
 .     لحصكؿ عمى المطبكعات كبشكؿ مجانيألجؿ او؛ الثقافية داخؿ القطر كخارج

كالف اىمية المكتبات كمراكز المعمكمات تأتي مف خبلؿ ما تحتكيو مجمكعتيا مف 
لذا سنتطرؽ بشيء مف  ؛ مكاد مساعدة كمساندة لمحركة العممية في الجامعة دثقافية تعمكاد 

 .مكتبة كالعمميات التي تجرم عمييامجمكعة اللالتفصيؿ 
 مصادر المعمومات 

التي  شكاؿكما تطكرت صناعة المعمكمات كطرؽ تجييزىا البد مف أف تتطكر األ
، كقد مد عمييا في إيصاؿ ىذه المعمكماتيعت ، كي تتبلءـ مع كسائؿ االتصاؿ التيتجيز بيا

 : (16)ة ىيرت خبلؿ تطكرىا بثبلث مراحؿ رئيسم
 المرحمة البدائية

غيرىا قد اعتمد  تكجد أم صناعات أك ال إذكجدت ىذه المرحمة منذ أف كجد اإلنساف 
، في خاطرة ككذلؾ لمحاكاة اآلخريف . ألجؿ التعبير عما يجكؿي الطبيعةعمى ما مكجكد ف

فاتخذ مف جدراف الكيكؼ كالطيف كالبردم كالقصب كالحجارة كعظاـ الحيكانات كغيرىا مف 
، كاتخذ مف النار كالدخاف كالطبكؿ ألجؿ االتصاؿ التي أكجدتيا الطبيعة كسيمة لذلؾالكسائؿ 

 .صاليامعتمدا عمى الطبيعة في إي
 (الورقيةالمرحمة التقميدية )

 أكثر، كأصبحت حياتو ساف كأكغمت في الطبيعةأفكار اإلنمع تطكر الحياة تطكرت 
. فتكصؿ إلى جدية لتعبير عف ما يجكؿ في خاطرةعممية ك  أكثرتعقيدا فبدا يبحث عف أشياء 

. كمف ثـ ببلد الصيف ميبلدية في 155صالحة لمكتابة ككاف ذلؾ في عاـ  اختراع الكرؽ مادةن 
معامؿ خاصة لصناعة الكرؽ الذم  تئنشأانتقؿ إلى أرجاء العالـ كقد تطكرت ىذه الصناعة ك 

أصبحت ىناؾ أسكاؽ لمكرؽ كالكراقيف  إذ، األبرز في تقدـ الحضارة البشرية كاف لو الدكر
التي كازدىرت تجارة الكتب كحركة النسخ كالتذىيب كالترجمة كالنشر كغيرىا مف النشاطات 
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رغ الطباعة فأصبحت عندما اخترع غكتنب أكثرف أكثر. كانتعشت تخص الحركة العممية لئلنساف
. ككاف لمعرب في ىذا (13)ىناؾ العديد مف األسكاؽ التي تيتـ بالكتاب كبصناعة المعمكمة

، يقصدىا كؿ طالب عمـ رة كالككفة كالقاىرة منارا لمعمـالمجاؿ الدكر األبرز فكانت بغداد كالبص
لعمماء كبار  ةالمع ءسماأكالفت كتب الزالت يشيد ليا بالبناف إلى كقتنا الحاضر كظيرت 

كابف سينا كابف خمدكف كابف بطكطة كغيرىـ مف العمماء العرب الذيف كضعكا المعرفة عمى 
 دكف مبالغة.مف طريقيا الصحيح 

 (االلكترونيةالمرحمة غير التقميدية )
لتبلئـ مع تطكرات األجيزة صناعو جديدة ألجؿ ا كعيةفي ىذه المرحمة دخمت األ

يصاليا لممستفيديفأدل انفجار المعمكمات إلى تعدد  إذ، األخرل ، الذيف ازداد طرؽ إعدادىا كا 
. كتعدد فاكت مستكياتيـ العمرية كالفكريةبطبيعة الحاؿ عددىـ كتعددت ميكليـ كرغباتيـ مع ت

، ألجؿ كمة كابتكار كسائؿ اتصاالت حديثةلغاتيـ كؿ ىذا أدل إلى تعدد حاجتيـ لممعم
، كؿ ذلؾ انعكس عمى ز ىذه الكسائؿ ىي شبكة االنترنيتلبعض كابر االتصاؿ مع بعضيـ ا

معية المعمكمات فتطكرت مف حيث الحجـ كالطاقة االستيعابية فعرفت الكسائؿ الس أكعية
ألقراص الميزرية كقكاعد . كاستمر التطكر حتى كصؿ إلى اكالبصرية كالمصغرات القممية

، كتسييؿ خزنيا السيطرة عمى المعمكماتسائؿ ألجؿ . كؿ ىذه الكسائط كالك البيانات
. كاتسعت رقعت المعرفة لتخرج إلى الفضاء الستفادة منيا في حياتنا اليكميةكاسترجاعيا 

. كىكذا نرل المعرفة بدأت مف حكؿ اإلنساف كانتيت يحيط بالكرة األرضية الخارجي لمعرفة ما
 .خارجي التي لف تتكقؼ عند حد معيفإلى الفضاء ال

ؿ بالتأكيد المعمكمات كطرؽ خزنيا كاسترجاعيا كسنصؿ في يكـ ما إلى كىذا سيشم
 عالـ خالي مف الكرؽ كالى مجتمع الكتركني.

 مصادر المعمومات  أنواع
مختمفة  أنكاعأك  أشكاؿمف لتقسيـ مصادر المعمكمات إلى فئات أك  أكثراعتمد عمى 

رل مخطكطة أك در مطبكعة كأخفيناؾ مف يقسميا طبقا لمطريقة المتبعة في إخراجيا إلى مصا
 .منشكرة كغير منشكرة
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كمف  .كاحد ىك التعرؼ بمصادر المعمكماتكاف اختمفت ىذه التقسيمات فاليدؼ 
 إذخبلؿ مبلحظتي ألغمب المصادر التي تناكلت ىذا المكضكع أشادت بتقسيـ دكنس جراماف 

 :(14)قسـ مصادر المعمكمات إلى فئتيف ىما
 مصادر المعمومات الوثائقية 

 : ىذه المصادر تبعا لما تحتكيو إلىكقسـ 
 مصادر معمومات أولية  -أ 

عمييا كقت طكيؿ كتحتكم عمى معمكمات جديدة  كلـ يمض كىى التي أنتجت حديثان 
 : نياكأفكار معركفة قاـ الباحث بتسجيميا كم

 براءة االختراع. -
 الرسائؿ الجامعية. -
 إعماؿ المؤتمرات. -
 المجبلت المتخصصة  كالمطبكعات الرسمية كغيرىا مف المصادر.  -
 مصادر معمومات ثانوية.  -ب 

ىي التي تساعد في الكصكؿ إلى المعمكمات المكجكدة في المصادر األكلية كغالبا ما 
 : التي تيتـ بالنتاج الفكرم كمنيا في المؤسسات كعيةيتـ إعداد ىذه األ

 خدمات التكشؼ كاالستخبلص.  -
 الكتب المرجعية كالمكسكعات كالمعاجـ.  -
 .كعيةالكتب الدراسية كغيرىا مف األ -
 مصادر المعمومات من الدرجة الثالثة. -ج 

كىي بمثابة المفاتيح التي تعد ألجؿ الكصكؿ إلى المصادر األكلية كيتـ إعدادىا في 
 :المكتبات كمراكز المعمكمات كمنياالغالب مف قبؿ جيات رسمية ك

 .الببميكغرافيات -
 أدلة المكتبات كمصادر المعمكمات.  -
 فيارس المجبلت.  -
 فيارس البحكث الجارية. -
 



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ

) 699 ) 
 

 مصادر المعمومات غير الوثائقية 
 :كتنقسـ إلى نكعيف ىما

 الدكلةكىي التي تصدر عف الجيات كالمؤسسات الرسمية كأجيزة  :المصادر الرسمية - أ
 .كغيرىالبحكث كالمؤسسات الصناعية كالجامعات كالمعاىد كمراكز ا

كىي التي تصدر عف جيات غير رسمية كالمؤتمرات كالندكات  :المصادر غير الرسمية - ب
 كمؤلفات االشخاص كمحادثات الزمبلء كالزكار. 

كىناؾ تقسيمات أخرل فالبعض قسميا حسب جيات إصدارىا أك حسب اإلتاحة  
 الخ. كالمصادر العامة كمحدكدة التداكؿ كسرية ......

معمكمات  أكعية: مصطمح يطمؽ عمى كؿ ما تحتكيو المكتبة مف مجمكعة المكتبة
يا التي تقـك المكتبة باقتنائيا ألجؿ كضعيا بيف ايدم أنكاعيا ك أشكالبغض النظر عف 
 .راء العمميات الفنية االزمة عميوالمستفيديف بعد اج

 :لمكتبة أشكاؿ متعددة كمف اىمياكتأخذ مجمكعة ا
 :المطبكعة( كتشمؿ مكاد الكتب )المكاد .1
 الكتب. -
 الدكريات. -
 الكتيبات كالنشرات. -
 الرسائؿ الجامعية. -
 المطبكعات االخرل. -
 :غير المطبكعة( كتشمؿالكتب ) المكاد غير .6
 المكاد السمعية. -
 البصرية. -
 .المكاد السمعبصرية -
 المصغرات  .3
 .الميكركفيمـ -
 الميكركفيش. -
 االلتركافيش. -
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 :المصادر االلكتركنية كتشمؿ .4
 المعمكمات المحمية اك االقميمية.قكاعد  -
 االقراص المتراصة. -
 مصادر اخرل.  -

ك مؤسسة ألقد اصبح مف الصعب جدا بؿ مف المستحيؿ ألم مكتبة كمركز معمكمات 
لذا  ؛كؿ ما ينشر مف معمكمات في العالـفي العالـ تيتـ بالنتاج الفكرم مف السيطرة عمى 

معمكمات  أكعيةألجؿ اختيار  تكجب عمى المكتبات كمراكز المعمكمات كضع سياسة كاضحة
   :(15)ىـ االسباب التي تدعك لبلختيار ىيأيا كسياستيا كمف أىدافتناسب ك ت
 .عالـ كبمختمؼ االختصاصات كالمغاتالكـ اليائؿ مف النتاج الفكرم الذم ينتج في ال -أ 
 دكر االساس في عممية االختيار. تككف ال إذميزانية المكتبة   -ب 
 .يا كمكاردىا البشريةبنيتأحجـ المكتبة مف حيث   -ج 
 .نكع المجتمع الذم تخدمو المكتبة  -د 
د المجتمعات التي تخدميا المعمكمات ال يتبلءـ مع عادات كتقالي أكعيةىناؾ عدد مف   -ق 

 .المكتبة
  .معمكمات رديئة االعداد كاالخراج كالطباعة كغيرىا مف المكاصفات الفنية أكعية  -ك 

 :(16)اما العكامؿ المؤثرة في االختيار فيي
ىـ العكامؿ المؤثرة في عممية االختيار فالمكتبة العامة تختمؼ أ: يعتبر مف نكع المكتبة -1

 .كتبات المتخصص كالجامعية بكؿ شيءعف الم
 تخدمو ذمة تبعا لممجتمع الت صغيرة الحجـ كاخرل كبير : فيناؾ مكتباحجـ المكتبة -6

كبر كفييا أف مجمكعتيا تككف ة ألكاالختيار في المكتبة الكبيرة تككف اكبر مف الصغير 
 كبر في عممية االختيار. أمركنة 

: المجتمع االكاديمي يختمؼ عف الصناعي اك بيعة المجتمع الذم تخدمو المكتبةط -3
 .مجتمع بطبيعة الحاؿ حاجات معينة الزراعي فمكؿ

ف أم مكتبة تسعى القتناء كؿ كاعية المعمكمات التي في كؿ أشؾ  : الالميزانية -4
يا كاممة مف خبلؿ تمبية متطمبات المجتمع التي أىدافاالختصاصات كي تصؿ لتحقيؽ 

 . لمميزانية المخصص لعممية الشراء عمى كفؽ ف يككف ذلؾ أتخدمو كلكف يجب 
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ما تسعى  : مف حيث قربيا كبعدىا عف المكتبات االخرل اذ غالبان لجغرافي لممكتبةالمكقع ا -5
المكتبات الجامعية  أنكاعالمكتبات المتقاربة الف تككف مكممة بعضيا لبعض كما ىك في 

االقساـ( ككذلؾ المكتبات التي تككف متقاربة مف حيث المكقع ، الكميات، )المركزية
  .الجغرافي

تبة الى كمما قمت حاجة المك كعيةكمما كانت متكاممة كمتجدد كغنية باألمجمكعة المكتبة:  -6
 .المبالغ لتنمية مجمكعتيا

بعد اف عرفنا االسباب التي ادت الى االختيار كالعكامؿ التي تؤثر فيو عمينا االف اف 
تمحكر حكؿ ىذا لبلختيار كلنأخذ المكتبات الجامعية نمكذجا لذلؾ الف الدراسة ت ان نضع اسس

 .النكع مف المكتبات
 المجتمع الذي تخدمه المكتبة

 مجتمع الطمبة  – 1
لممكتبة بحكـ اعدادىا التي تفكؽ  استعماالن ىا أكثر ىذه الشريحة مف اكبر الشرائح ك  دتع

لذا عمى المكتبة مراعاة ذلؾ كليس فقط  ؛بكثير اعداد التدريسييف كالمكظفيف الذيف في الجامعة
 .ؿ جمبيـ لقضاء اكقات الفراغ فييااالتجاىات العممية فقط كانما رغباتيـ كمياراتيـ الثقافية ألج

 مجتمع التدريسيف كالمكظفيف  - 6
كىـ قادة الحركة العممية في الجامعة كالمسؤكليف مسؤكليو مباشرة عف الطمبة 

تنمية  فضبلن عفيـ الثقافية لغرض سقميا كمتطمبات المجتمع كمستكياتيـ العممية كتكجيات
قدراتيـ العممية ألنفسيـ مف خبلؿ كتابة البحكث كتقديـ براءة االختراع كتقديـ المشكرة لدكائر 

 .ائيـ عند القياـ بعممية االختيارالدكلة في المجاالت التي تحتاجيا لذا البد مف االخذ بآر 
 اسية المناىج كالمقررات الدر  – 3

 كعيةىي االخرل ليا االثر الفعاؿ في عممية بناء المجمكعة المكتبية ألجؿ تكفير األ
كانت أالمناىج تعكس طبيعة الدراسة كاتجاىات الكمية سكاء  فّ أ فضبلن عفالمساندة لممناىج 

 .تراعي ذلؾ ف  أدبية فبلبد لممكتبة أ أـعممية 
 المراكز البحثية في الجامعة  – 4

نشاء مراكز بحثية لتقديـ المشكرة كالدراسات الى الجامعة إمى عدأبت اغمب الجامعات 
، البؿ دأبت الجامعات الف تككف ىذه تاج الى خدماتيا مف خارج الجامعةكالدكائر التي تح
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 ىداؼاأل فضبلن عفخذ االجكر مقابؿ تقديـ الخدمة ألمجامعة مف خبلؿ  ماديان  المراكز مكردان 
ى المكتبة . فعمكلت اىتماما كبير بذلؾأكاف الجامعات  ال سيمامف اجميا  ئتنشأاالخرل التي 

 .اخذ ذلؾ بنظر االعتبار
 مراعاة الميكؿ العامة لمطمبة - 5

 عمى كفؽيختمؼ بعضيا عف البعض االخر  لكؿ مجتمع اتجاىات معينة كميكالن 
ك العاصمة تختمؼ ألممجتمع الذم تكجد فيو الجامعة فالجامعات التي تقاـ في مركز المدينة 

 .في المحافظات اك المناطؽ البعيدةعف تمؾ التي 
 المكقع الجغرافي  – 6

التي  كال سيمافي عممية بناء المجمكعة  ميمان  البعد كالقرب بيف المكتبات دكران  يؤدم
كضكحا بحكـ ككنيا تقاـ  أكثرقد يككف ذلؾ في الجامعات تككف ذات اختصاصات متقاربة ك 

مكعتيا مف خبلؿ التبادؿ في مجمعات خاصة فبلبد لممكتبات التي تسعى الى تكامؿ مج
 .كاالىداء

 :مف خبلؿ كجية نظر الباحث ككاالتيمف الذم سيقكـ باالختيار سنشرح ذلؾ 
ؿ تشكيؿ لجنة بية مف خبلتككف المكتبة ىي المسؤكلة عف عممية بناء المجمكعة المكت

 : خاصة بذلؾ تتككف مف
 .اميف المكتبة -
 مسؤكؿ قسـ التزكيد. -
 .مسؤكؿ الدكريات -
 مسؤكؿ قسـ االعارة. -

تقـك ىذه المجنة بمخاطبة الكميات  .ةالمسؤكليكلممكتبة الحؽ في اضافة مف تراه يخدـ 
  :ألجؿ تشكيؿ لجاف في كمياتيا كتتككف ىذه الجاف مف

 معاكف العميد. -
 رؤساء االقساـ. -
 اميف المكتبة التي في الكمية. -
 .م ليـ باع طكيؿ في عممية التدريسبعض التدريسيف الذ -
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كلؤلقساـ اف تشكؿ لجاف في داخؿ القسـ لغرض تحديد ما يحتاجو الطمبة كالتدريسيف 
الى المكتبة المركزية طبعا بعد  أكعيةعمى حد سكاء تقـك ىذه المجنة برفع ما تحتاجو مف 

. تستمـ المكتبة ىذه القكائـ كتطابقيا ـ كجكد الكعاء داخؿ مكتبة الكميةالتدقيؽ كالتأكد مف عد
فر الكعاء المطمكب فييا كبعد ذلؾ اكاعبلـ الكمية المعنية بتك  وتقكـ بشطبإذ  مع ما مكجكد فييا

بلؿ االسئمة الكثيرة عمى الكعاء مف غير مكجكدة مف خ أكعيةتضيؼ ىي ما يترشح لدييا مف 
اىا لؤلساس التي عرضنعمى كفؽ التي تقكـ بشرائيا  كعيةقبؿ المستفيديف كبعد ذلؾ تحدد األ

 .سابقا
كتكجد . مضمكنان  أـ كاف شكبلن أكىناؾ عدة طرؽ لمتزكيد كعدة ضكابط لكؿ كعاء سكاء 

 :(17)كثيرة تساعد في عممية االختيار منيا أدكات
 الببميكغرافية.القكائـ  .1

طريقة معينة  عمى كفؽ ك غير منشكرة مرتبة أكاد منشكرة كىي عبارة عف قكائـ بم
    :عدة منيا أنكاع. كتقسـ الى ك زماف اك مكاف عاـ اك محددأك مكضكع أكتككف حكؿ شخص 

 .الببميكغرافيات الكطنية -
 .الببميكغرافيات التجارية -
 .الببميكغرافيات المتخصصة -
بيانات ببميكغرافية في مجاؿ الببميكغرافيات كىي عبارة عف قكائـ تحتكم عمى ببيكغرافيا  -

 .معيف
 .الببميكغرافيات العامة العالمية -
 كتالكجات كاعبلنات الناشريف. .6
  .مقاالت عرض الكتب كاعبلناتيا كنقدىا كمراجعتيا في الصحؼ كالدكريات .3
 . المكتبات المطبكعة كغير المطبكعةفيارس  .4

 :(18)التي تجرم عمى مجمكعة المكتبةبعض العمميات 
 حفظ وتنظيم المواد المكتبية المختمفة 

ماكف خاصة لحفظ كتنظيـ مجمكعتيا معتمدة بذلؾ عمى ما أتقكـ المكتبة بتييئة 
قبؿ سكاء مف  كعيةكتداكؿ األ استعماؿ، مما يسيؿ لدييا مف امكانيات مادية كبشرية فرايتك 
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 أكعيةفالكؿ شكؿ مف ىذه المجمكعة طريقة خاصة بو ف، المستفيديف اك مكظفي المكتبة
 .المطبكعة كعيةالمعمكمات االلكتركنية تحتاج الى ماكف كظركؼ تختمؼ عف األ

 ميد جالصيانة والت
المعمكمات الف ىناؾ مجمكعة  أكعيةبصيانة  البد لممكتبة اف تقكـ كبشكؿ دكرم

لقراء تربة كالحريؽ كاستعماالت اكالضكء كالحرارة كاال كعيةعكامؿ تؤدم الى تمؼ ىذه األ
كنة البد مف القياـ مم مدةمرار مجمكعتيا ألطكؿ تمكي تضمف اسككثير مف العكامؿ االخرل ف

 .بيذه العممية
تعرضيا  فضبلن عف، تتعرض لتمزيؽ كنزع الغبلؼ كعيةما التجميد فالكثير مف األأ

مى المكتبة انشا كحدة لذا ع . كقد يككف المطبكع غير جيد مف المنشأستعماؿلتمؼ جراء اال
 .تجميد خاصة

 التعشيب واالستبعاد 
 كعيةتقكـ المكتبة بيف الحيف كاالخر بتقييـ مجمكعتيا ألجؿ التخمص مف بعض األ

اال بشكؿ محدكد  تستعمؿك التي ال أالتي اصبحت معمكماتيا قديمة كخاصة االقساـ العممية 
 كال. كقد تككف نسخ تالفة سخ كثيرة منيابة كقد تككف ىناؾ نكتشغؿ حيزا مف رفكؼ المكت

 .يمكف حتى صيانتيا
 الجرد 

المعمكمات مع السجبلت الرسمية  أكعيةىك عممية مطابقة مكجكدات المكتبة مف 
. كىذه العممية تساعد المكتبة عمى اكتشاؼ كما ىك مفقكد ألم سبب لمعرفة ما مكجكد فعبلن 

 .بسبب التطكرات العممية كالثقافيةلمجتمع الحالي  ك التي ال تصمحأكعية المفقكدة كالتالفة األ
حسب حاجة المكتبة  أكثرك ثبلث سنكات اك أك كؿ سنتيف أتتـ عممية الجرد سنكيا 

، كلكف يمكف االف القياـ بيا فة ماديا كتستنزؼ طاقات المكظفيف. ككانت ىذه العممية مكمليا
 .يكفر عمى المكتبة الكثير الكثير بشكؿ الي مما

ذاملبحثذالثالث:ذجامعةذاالنبارذ

ت بكمتيف فقط ىما كمية التربية لمبنات ككمية أدكب 1987تأسست الجامعة في عاـ 
 ( كمية كما19التربية ثـ تطكرت الجامعة بشكؿ ممحكظ كمتسارع ليصبح عدد كمياتيا الى )

مف  أكثرمكاتب استشارية كتصدر فييا  (5( مراكز بحثية ك)7) فضبلن عفتزايد، في زالت 
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( مجمة عممية كمجمكعة مف المطبكعات الثقافية كجريدة الصركح كمجمة اشراقات جامعية 13)
. يتبع نظاـ التدريس فييا نظامي رتقع الجامعة في مدينة الرمادم مركز محافظة االنبا

)الفصمي، السنكم(، اما الشيادات التي تمنحيا الجامعة فيي البكالكريكس كالدبمكـ كالماجستير 
 الدكتكراه لبعض االقساـ.ك 

ذرئاسةذاجلامعة

الجامعة كتقع تحت مسؤكليتيا  في الجامعة تقع عميا مسؤكلية ادارة الرئيس كىي اليـر
 :(19)( قسـ ككحدة كىي61)
 قسـ التخطيط كاالداء الجامعي. - قسـ الشؤكف القانكنية كاالدارية. -
 العميا.قسـ الشؤكف العممية كالدراسات  - .قسـ العبلقات الجامعية -
 قسـ الشؤكف المالية. - .قسـ شؤكف الطمبة -
 .مديرية االقساـ الداخمية - االمانة العامة لممكتبة المركزية. -
 قسـ الخدمات كالصيانة. - قسـ االعمار كالمشاريع. -
 .قسـ ديكاف رئاسة الجامعة - قسـ التدقيؽ كالرقابة الداخمية. -
 العامة.قسـ االعبلـ كالعبلقات  - مركز تكنمكجيا المعمكمات. -
 .ياتقسـ النقؿ كاالل - مديرية التربية الرياضية كالفنية. -
 .كحدة التعميـ المستمر - مركز االنشطة كالفنكف. -
 الخدمات الصحية. .كحدة المعمكمات -
 .كحدة الحماية -
ذ

ذكلياتذاجلامعةذ

 كمية التربة لمبنات 
. ـ 1988عاـ يدة عنو نكعا ما تأسست تقع ىذه الكمية خارج المكقع الجامعي كىي بع

، الرياضيات، التاريخ، الجغرافية، كاالنكميزية)المغة العربية،  :كتتككف مف االقساـ التالية
( كتمنح الكمية شيادة الماجستير في ، الفيزياء، عمكـ الحياة، العمكـ التربكية كالنفسيةالكيمياء

 قسمي المغة العربية كالتاريخ.
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 كمية التربية 
 :ـ كتتككف مف االقساـ التالية 1988الجامعي كتـ تأسيسيا في كتقع داخؿ المكقع 

، )المغة العربية، المغة االنكميزية، الرياضيات، الجغرافية، الكيمياء، عمـك الحياة، الفيزياء
، عمكـ القراف(. كتمنح شيادة الماجستير كالدكتكراه في قسـ المغة التاريخ، العمكـ التربكية
 الجغرافية كعمـك الحياة كالعمـك التربكية كالنفسية.ي قسـ فالعربية كالماجستير فقط 

 كمية العموم الصرفة 
، عمكـ حياة، ، الرياضيات)الفيزياء :كتقع داخؿ المكقع الجامعي كتضـ االقساـ

 كيمياء( كتمنح كافة اقساميا الماجستير عدا قسـ الرياضيات.
 كمية العموم 

، عمكـ الحياة) :ـ كتضـ االقساـ 1988كتقع داخؿ المكقع الجامعي تأسست في عاـ 
الكيمياء، الفيزياء، عمكـ االرض( كتمنح شيادة الماجستير كالدكتكراه في اقساـ الفيزياء 

 كالكيمياء كعمـك الحياة.
 كمية الهندسة 

 :ـ كتضـ االقساـ التالية 1987تقع داخؿ المكقع الجامعي كتأسست في عاـ 
ـ السدكد كالمكارد المائية، اليندسة الكيربائية( كتمنح شيادة قس )اليندسة المدنية، الميكانيكية،

 .سة المدنية كاليندسة الميكانيكيةالماجستير لقسمي اليند
 كمية الطب 

دم العاـ كتـ تأسيسيا في عاـ امر كتقع خارج المكقع الجامعي كبالقرب مف مستشفى ال
 .بعض اختصاصاتيالي كالماجستير في ـ كتمنح الكمية شيادة الدبمكـ العا1989

 كمية طب االسنان 
ـ كتضـ  1993كتقع خارج المكقع الجامعي كبالقرب مف كمية الطب تأسست في عاـ 

)طب الفـ، صناعة االسناف، امراض المثة، االطفاؿ ككقاية كتقكيـ االسناف،  :الفركع التالية
في  ر كالدكتكراه. كتمنح شيادتي الماجستي(جراحة الفـ، معالجة االسناف، العمكـ االساسية

  .بعض الفركع
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 كمية الزراعة 
ـ كتضـ االقساـ  1993تأسست في  وكتقع خارج المكقع الجامعي كىي بعيدة عن

، ، المحاصيؿ الحقمية، قسـ البستنة، كقاية النبات)عمكـ التربة كالمياه، الثركة الحيكانية :التالية
كالدكتكراه لقسمي التربة كالمياه كالثركة الحيكانية الصناعات الغذائية( كتمنح شيادتي الماجستير 

 كالماجستير لقسـ المحاصيؿ الحقمية.
 كمية االدارة واالقتصاد / رمادي 

)االقتصاد، االدارة  :ـ كتضـ االقساـ 6553كتقع داخؿ المكقع الجامعي تأسست عاـ 
 العامة، المحاسبة( كتمنح الماجستير لقسـ االقتصاد فقط.

 والعموم السياسية / رمادي  كمية القانون
 ـ كتمنح شيادة البكالكريكس فقط. 6555تقع داخؿ الحـر الجامعي تأسست عاـ 

 كمية الحاسوب 
)عمكـ  :ـ، كتضـ قسميف 1999تقع داخؿ الحـر الجامعي تأسست في عاـ 

 . ادة الماجستير لقسـ عمـك الحاسكبالحاسكب، كبرامج الحاسكب( كتمنح شي
 كمية اآلداب 

المغة العربية، ) :ـ كىي داخؿ الحـر الجامعي كتضـ االقساـ 6551تأسست عاـ 
( كتمنح شيادة الماجستير ، كاإلعبلـ، عمـ االجتماعكالجغرافية، كالتاريخ، المغة االنكميزية

 كالدكتكراه لقسـ التاريخ كالماجستير فقط لقسمي المغة العربية كالجغرافية. 
 ي كمية العموم االسالمية / رماد
، الفقو( العقيدة الدعكة، الحديث، العقيدةـ كتضـ االقساـ ) 6555تأسست في عاـ 

 .شيادة الماجستير لقسـ الفقو فقط كتمنح
 كمية التربية الرياضية 

منح شيادتي الماجستير ـ كتقع داخؿ الحـر الجامعي كت 6556تأسست في عاـ 
 .كالدكتكراه

 كمية الطب البيطري 
)التشريح  :ـ كتضـ الفركع 6556الجامعي تأسست في عاـ قع خارج المكقع ت

 ، الطفيميات، االحياء المجيرية، صحة كاالنسجة، الجراحة كالتكليد، الطب كالعبلج البيطرم
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 .الحيكاف، االمراض كالدكاجف، العمـك االساسية( كلـ يفتتح فييا دراسات عميا
 كمية االدارة واالقتصاد / فموجة 

)االقتصاد، االدارة  :ـ كتضـ االقساـ1998الفمكجة تأسست عاـ تقع في قضاء 
  .تكجد فييا دارسات عميا كال العامة(

 / فموجة  كمية القانون
)القانكف، الشريعة(  :ـ كتقع في قضاء الفمكجة كتضـ االقساـ 6555تأسست في عاـ 

  .تكجد فييا دراسات عمياال ك 
 كمية التربية في القائم 

ـ كتقع في قضاء القائـ غربي محافظة االنبار كتضـ  6557تأسست في عاـ 
 .تكجد فييا دراسات عمياال ، المغة العربية( ك عمـك القراف) :االقساـ

 كمية العموم االسالمية / فموجة
 .( كقد اسست حديثاة العربية كالشريعةغ)الم :تقع في قضاء الفمكجة كتضـ قسميف

 المكتبة المركزية في جامعة االنبار
ـ مع تأسيس الجامعة كقد شيدت تطكرات كبيرة كمتسارعة  1987سست في عاـ تأ

شانيا شأف االقساـ االخرل في الجامعة كقد بدل ذلؾ كضحا خبلؿ السنكات االخيرة فقد تـ 
انظمة الحاسكب في معظـ عممياتيا االدارية كالفنية كالفيرس االلي كقد تـ استحداث  استعماؿ

 المكتبة االلكتركنية كالمكتبة االفتراضية كالمكتبة الرقمية التي سيتـ العمؿ بيا قريبا انشأ اهلل.
 الخدمات الغير مباشرة كىي: فضبلن عفكتقكـ بتقديـ الخدمات المكتبية لممستفيديف 

  .االعارة -
 . التصكير كاالستنساخ -
 .االىداء كالتبادؿ -
 الصيانة كالتجميد. -
 استنساخ االقراص. -

فضبلن كالبد ىنا مف التطرؽ الى مجمكعة المكتبة بشكؿ مفصؿ مف حيث عممية البناء 
 .اسمفنا ىي العصب االساسي لممكتبةتحميميا ألنو ككما  عف
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 بناء المجموعة المكتبية
 المجمكعة عمى عمميتي الشراء كاالىداء كالتبادؿ. تعتمد المكتبة في عممية بناء

تقكـ المكتبة بشراء الكتب مف المعارض التي تقاـ داخؿ كخارج القطر، كيتـ ذلؾ 
، كعند راء بعد رصد البالغ المخصصة لذلؾبتشكؿ لجنة مف قبؿ رئاسة الجامعة لغرض الش

اعضائيا ىـ مف المكتبة  اكامر تشكيؿ المجاف لـ نجد سكل عدد قميؿ مف أكثرمبلحظتنا ال 
المركزية اما باقي اعضاء المجاف فيـ مف رئاسة الجامعة اما االختصاص فنسبة تكاد ال تذكر 

كمف المبلحظ أيضا اف  .االختصاص األساتذة كالمكظفيف مف اىؿ مع العمـ اف ىناؾ عدد مف
في المكتبة االختيار  أدكاتكجيزة مف تاريخ الشراء مع قمة  مدةجاف يتـ قبؿ متشكيؿ ال

كالببميكغرافيات اك كتالكجات الناشريف كعدـ كجكد خطة كاضحة لعممية االختيار الف المكتبة 
كجيزة مف عممية الشراء كغالبا ما  مدةال تعرؼ حجـ الميزانية المخصصة لمشراء اال قبؿ 

مف استرجاع المبالغ المخصصة تضطر المكتبة لشراء مف أم معرض لضيؽ الكقت كالخكؼ 
 .سينعكس سمبا عمى مجمكعة المكتبة . كىذالذلؾ

 التبادل واالهداء
ة مف مف خبلؿ عممية االىداء كالتبادؿ كخاص كعيةتحصؿ المكتبة عمى بعض األ

. كتـ الحصكؿ عمى احصائية لما اقتنتو المكتبة مف الكتب فقط قبؿ بعض المنظمات االنسانية
 مكضح في الجدكؿ التالي: خبلؿ الثبلث سنكات االخيرة  مف كبل العمميتيف ككما

 المجمكع االىداء الشراء السنة ت
1 6515 6555 379 6434 
6 6511 6154 1875 4564 
3 6516 3566 666 3684 

 9746 6471 7671 ػػػػػػػ المجمكع
 

نبلحظ مف الجدكؿ اعبله اف اعداد الكتب مف عممية الشراء تزداد بشكؿ طفيؼ كىذا 
ماال يتناسب مع التطكرات الحاصمة في الجامعة مف الناحية العممية حيث ىناؾ تزايد ممحكظ 

 فضبلن عففي اعداد الطمبة المقبكليف فبيا نظرا لتكسع الحاصؿ في استحداث االقساـ العممية 
 ساـ.فتح الدراسات العميا في بعض االق
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سنقكـ بأعداد جدكؿ يتضمف عدد الكتب  تفصيبلن  أكثركألجؿ تحميؿ المجمكعة بشكؿ 

كالذم تتبعو  (65) بذلؾ عمى نظاـ تصنيؼ ديكم العشرم المكجكدة في المكتبة معتمدان 
 المكتبة كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي.  

 نبلحظ مف الجدكؿ أعبله االتي:
%( مف مجمكعة المكتبة تمثؿ المعارؼ العامة كالمكتبات كدكائر المعرفة  4اف نسبة )

ىذا الرقـ مف  قع ضمفالخ مف االختصاصات التي ت كالصحافة كالكتب النادرة .....
 .ات العممية التي تدرس في الجامعةكىذه نسبة معقكلة قياسا الى االختصاص ،التصنيؼ

%( تشمؿ اختصاصات متعددة منيا عمـ النفس كالفمسفة كعاـ االجتماع  3نسبة )
كاالخبلؽ كالمنطؽ كىذا يتناسب كما يدرس في الجامعة مف مكاد ضمف ىذه االختصاصات 

 النفس في الجامعة. فيناؾ قسـ كاحد لعمـ
، كىذه النسبة قميمة لكجكد كمية الشريعة %( كتشمؿ الديانات كما يتعمؽ بيا 4نسبة )

 اقساـ عمـك القراف في كميات اخرل. فضبلن عف
%( كاىـ االختصاصات التي تنطكم ضمف ىذه االرقاـ ىي االحصاء  13نسبة )

الى كجكد  س بيا قياسان أـ كىي نسبة ال بكاالقتصاد كالقانكف كاالدارة العامة كالتربية كالتعمي
ائؽ التدريس االقساـ التربكية االخرل كمركز طر  فضبلن عفكميتي االدارة كاالقتصاد كالقانكف 

 .المكجكدة في الجامعة

تقسيمات ديوي 
 النسبة المئوية عدد الكتب العشرية

تقسيمات ديوي 
 النسبة المئوية عدد الكتب العشرية

 %26 14223 600ــــ  500 %4 2370 100ـــــ  000
 %24 13320 700ـــــ  600 %3 1368 200ـــــ  100
 %2 1280 800ـــــ  700 %4 2106 300ـــــ  200
 %12 6826 900ـــــ  800 %13 6980 400ـــــ  300
 %8 4658 100ـــــ  900 %4 2423 500ـــــ  400

 %100 55554 المجموع
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%( كتشمؿ اختصاصات المغة العربية كجمع المغات االخرل كىي نسبة  4نسبة )
مادة المغة العربية  فضبلن عفماجستير كالدكتكراه قميمة لكجكد ثبلثة اقساـ المغة عربية تمنح ال

 التي تدرس في باقي االقساـ.
المعمكمات المكجكدة في  أكعيةمف نصؼ  أكثر%( تمثؿ ىذه النسبة  66نسبة )

االختصاصات التي ضمف ىذه النسبة عممية كاذا ما  أفّ  المكتبة كىذه نسبة كبيرة اذا عرفنا
 باإلنسانية فستككف الكفة لئلنسانية. كازناىا

%( كىي نسبة عالية اذا ما عرفنا اف االختصاصات التي تنطكم ضمنيا  64نسبة )
 كجكد مكتبات في ىذه الكميات. فضبلن عفتقع خارج المكقع الجامعي كىي بعيدة 

%( كىي نسبة مقبكلة جدا لعدـ كجكد االختصاصات التي فييا بالجامعة  6)نسبة 
 ز االنشطة كالفنكف.سكل مرك

 ( كتندرج االختصاصات العربية تحت ىذه النسبة كىي نسبة جيدة.% 16) نسبة
%( تقع ضمنيا اختصاصات عدة اىميا الجغرافية كالتاريخ كالسير كالتراجـ  8نسبة )

 قساـ لتريخ كالجغرافية يمنح البعض منيا الماجستير كالدكتكراه.  أكىي نسبة جيدة لكجكد ثبلثة 
 المراجع 

لكف  ،بو ( مرجع كىك عدد البأس5555اف عدد المراجع المكجكدة في المكتبة )
الشريعة كالمغة العربية بالمئة مف ىذه المراجع تتركز في اختصاصات  75مف  أكثرف أنبلحظ 
تكجد  اما االختصاصات البقية فنصيبيا ضعيؼ جدا بؿ اف بعض االختصاصات ال .كالتاريخ

 ككذلؾ العشكائية في اختيار المراجع، ،التكازف في المجمكعةليا أم مرجع كىذا يعكس عدـ 
كتقدـ خدمات ىذا القسـ الى المستفيديف كافة كال يسمح بإخراج المرجع خارج المكتبة مع كجكد 

 جياز استنساخ في القسـ لتمبية حاجات المستفيديف.
 الدوريات  

مف عناكيف الدكريات يقدر بخمسيف عنكاف، كىذه الدكريات تكجد في المكتبة عدد قميؿ 
ذلؾ عمى ما يصميا مف كناقصة االعداد كلـ تشترؾ المكتبة بام دكرية معتمدة في  قديمة جدان 

تكجد خطة كاضحة لممكتبة ألجؿ  كىذا يعني عدـ اكتماؿ االعداد كانقطاعيا كال .اىداءات فقط
النيكض بيذا القسـ الحيكم عمى الرغـ مف اعتماد الكثير مف الباحثيف عمى الدكريات 
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ة فييا فيي قديمة جدا كال يمكف االعتماد تكافر باعتبارىا حديثة المعمكمات كحتى االعداد الم
 .نيا في االختصاصات االنسانية فقط%( م 95عمييا. كاف نسبة )

 الجامعيةالرسائل 
( ما بيف اطركحة كرسالة كيعتمد ىذا القسـ عمى ما 5564) يكجد في ىذا القسـ

كال تكجد فيو رسائؿ مف باقي  يصميا مف رسائؿ التي تكتب مف قبؿ طمبة الجامعة فقط.
بإخراج ىذه الرسائؿ . كال يسمح حدكدة كىي تعتمد عمى االىداء فقطالجامعات اال بأعداد م

  .     خارج المكتبة
 تحميل اسئمة االستبانة

آرائيـ، لقد تـ اعداد مجمكعة مف االسئمة كتكزيعيا عمى المستفيديف ألجؿ معرفة 
 : ككانت النتائج كاالتي

  ؟  ك لممكتبةاستعمال: ما هو معدل 1س
 ( 1جدكؿ رقـ ) 

 النسبة المئكية التكرار االحتماالت
 %46 61 يكميا
 %48 64 اسبكعيا
 %15 5 شيريا
 %155 55 المجمكع

                                    
%( مف العينة يستخدمكف المكتبة بشكؿ يكمي كاف  46) ( اف1نبلحظ مف جدكؿ )

%( يستخدمكف المكتبة  15يستخدمكف المكتبة بشكؿ اسبكعي كاف نسبة ) %( 48نسبة )
فعمي  استعماؿتنـ عف  بشكؿ شيرم، مما يعني اف اغمب افراد العينة ستككف اجاباتيـ جيدة

 لممكتبة.
من  أكثرالمكتبة من اجمها يمكنك االجابة عمى  تستعمل: ماهي االغراض التي 2س

 ؟احتمال
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 (6جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية التكرار االحتماالت
 %34 17 لممطالعة

 %36 16 لكتابة البحكث
 %74 37 كعيةلمبحث عف األ
 %155 55 المجمكع

                                       
%( اجابكا انيـ يستخدمكف المكتبة لممطالعة كىذا  34( اف )6يبلحظ مف الجدكؿ )

%( يقمكا بأداء  36، كاف )كف اكقات فراغيـ في المكتبةضامر طبيعي الف غالبية الطمبة يق
الف  كعيةلمبحث عف األيـ لممكتبة استعمال%( يككف  74كاجباتيـ اليكمية في المكتبة كاف )

افراد العينة ىـ ممف تقكـ دراستيـ عمى البحكث ككتابة الرسائؿ الجامعية مما يدفعيـ الى 
 . ةتكجد فييا مكتبة خاص كاف اغمب الكميات ال كال سيمااالعتماد عمى المكتبة بالمصادر 

 ؟أكثرها استعمالالتي ترغب ب وعية: أي ال 3س
 (3جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار االحتماالت
 %46 63 الكتب
 %16 6 المراجع

 %15 5 الرسائؿ الجامعية
 %36 16 الدكريات
 %155 55 المجمكع

             
الكتب بمغت  استعماؿ( اعمى نسبة مف المستفيديف يرغبكف في 3يتضح مف الجدكؿ )

 طكيبلن  العينة قد قطعكا شكطان %( الف افراد  16%( اما المرجع فقد حظيت بنسبة قميمة ) 46)
 ،عف اختصاصاتيـ مف مصطمحات كغيرىافي الدراسة مما سيؿ عمييـ معرفة الكثير 

%( كذلؾ الف المكتبة ال يكجد فييا سكل الرسائؿ التي  15كالرسائؿ الجامعية اقؿ نسبة )
ت فقد ، اما الدكرياسكل عدد قميؿ مف خارج الجامعةيكجد  تكتب مف قبؿ طمبة الجامعة كال
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ىميتيا الف ما مكجكد في أ%( كىي قميمة جدا قياسا عمى  36حصمت عمى ىذه النسبة )
 يااستعمالكغير منتظمة كقديمة مما يدفع بالطمبة الى العزكؼ عف  المكتبة اعداد قميمة جدان 

 . ككما سنرل في السؤاؿ الخاص بذلؾ
 : هل مجموعة المكتبة متنوعة ؟4س

 (4جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية التكرار االحتماالت

 %44 66 نعـ
 %56 68 كبل

 %155 55 المجمكع
                                      

%( مف افراد العينة أشاركا الى اف المجمكعة  56( اف نسبة )4يبلحظ مف جدكؿ )
كالقدـ مك البطيء الن فضبلن عفغير متنكعة النعداـ التكزاف فييا كما الحظنا في الجدكؿ سابقا 

 .التي تعاني منو
 : هل الدوريات كافية ؟5س

 (5جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية التكرار االحتماالت

 %65 15 نعـ
 %85 45 كبل

 %155 55 المجمكع
                                     

%( اجابت بعدـ كفاية المجمكعة كىذا يرجع الى االسباب التي  85نبلحظ اف )
 ،اني مف عدـ التنكع في االختصاصاتاف الدكريات تع فضبلن عفسيكضحيا السؤاؿ التالي 

رية تذكر كاعتماد المكتبة عمى ما يصؿ الييا مف عممية ك ككذلؾ عدـ اشتراؾ المكتبة بام د
اىـ  راء الدكريات مف االسكاؽ مما يعني انيا تفقدالمكتبة الى ش أكقد تمج ،التبادؿاالىداء ك 

 . سماتيا كىى حداثة معمكماتيا
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 .من احتمال أكثر؟ يمكنك االجابة عمى كان الجواب )كال( فهل الدوريات: اذا 6س
 (6جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار االحتماالت
 %75 35 قديمة

 %74 37 ناقصة االعداد
 %64 36 قمة العناكيف
 %155 55 المجمكع

                                    
 74ف نسبة )أ%( أشاركا اف الدكريات قديمة ك  75( اف نسبة )6نبلحظ مف جدكؿ )

%( ايدكا ككف العناكيف قمة كالدراسة تؤيد ما جاء  64%( اعتبركا اف االعداد قديمة كنسبة )
 التي اشرنا الييا سابقا. االسباب فضبلن عففي االجابات 

 : هل المراجع كافية ؟7س
 (7جدكؿ رقـ )

 

                                   
%( أشاركا الى كفاية المراجع كقد تككف ىذه  18( اف نسبة )7يبلحظ مف جدكؿ )

منيا ىي %(  85مف ) أكثرف أالحظنا إذ النسبة مف االختصاصات التي تغطييا المراجع 
%( اكدكا اف المراجع غير كافية كىذا يؤكد  36، كاف نسبة )مف االختصاصات االنسانية

 .كعيةاالنعداـ الكاضح لمتكازف في ىذه األ
 :هل الكتب كافية ؟8س

 
 
 

 النسبة المئكية التكرار االحتماالت
 %36 18 نعـ
 %64 36 كبل

 %155 55 المجمكع
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 (8جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية التكرار االحتماالت

 %68 14 نعـ
 %76 36 كبل

 %155 55 المجمكع
                                   

%( كىي نسبة عالية كقد تبدك معقكلة اذا ما عرفنا  76( اف )8نبلحظ مف الجدكؿ )
 مكازنة( كىذه اعداد قميمة 7671اف المكتبة لـ تشترم كعمى مدل الثبلث سنكات االخيرة اال )

قميمة اعداد النسخ لمكتاب الكاحد فبعض  فضبلن عفبنمك اعداد الطمبة خبلؿ ىذه السنكات 
 تكجد سكل نسخة كاحدة.  الكتب ال

 الجواب ) كال ( فهل السبب هو؟: اذا كان 9س
 (9جدكؿ رقـ )

 

                              
ى قميمة ال %( اشاركا الى اف الكتب غير مكجكدة كىذا يؤشر 54نبلحظ اف نسبة )

%( اكدكا عمى اف الكتب  65، كنسبة )%( ايدت ككف الكتب قديمة 66، كنسبة )اعداد الكتب
يا في مكاضع االسباب التي تـ التطرؽ الي فضبلن عف، كالدراسة تؤيد كؿ ىذه االسباب معارة

 . لسبب االىـ ىك قميمة اعداد الكتب. كلكف يبقى امتعددة مف ىذا البحث
 ؟يك أي مقترحات تخص مجموعة المكتبة اذكرها رجاء  : اذا كانت لد10س

زف الكتب كىذا ليس لقد ذكرت نسبة مف العينة بضركرة السماح ليا بدخكؿ الى مخا
 .مكضكع الدراسة

 النسبة المئكية التكرار االحتماالت
 %54 67 عدـ كجكد الكتاب اصبل

 %66 13 الكتب قديمة
 %65 15 الكتاب معار
 % 155 55 المجمكع
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كما ذكرت اف المجمكعة كخاصة الكتب ممزقة كمتيرئة كالبعض منيا بائسة كىذا يدؿ 
 .المكتبة ياعمى سكء الخزف كضعؼ عمميات الصيانة التي تقـك ب

ذاملبحثذالرابع:ذالنتائجذوذالتوصياتذ

ذالنتائجذ:اوال

 .ضعؼ التكازف في مجمكعة المكتبة -1
 ضعؼ مشاركة الكميات في عممية االختيار. -6
 .لمكتبة المركزية كمكتبات الكمياتضعؼ التنسيؽ بيف ا -3
 .قمتيا قدـ اغمب مجمكعة المكتبة فضبلن عف -4
 المكتبة أم عممية مف العمميات الكاجب اجرئياعدـ العناية بمجمكعة المكتبة كلـ تجر  -5

 .عمى المجمكعة عدا عممية التجميد
 .المعمكمات ضعؼ دكر المكتبة في عممية شراء أكعية -6
 .االختيار في المكتبة قمة تكافر أدكات -7
 .كفاية الرفكؼ المخصصة لحفظ الكتبعدـ  -8
 .اإللكتركنية عدـ كجكد حافظات خاصة لحفظ األكعية -9

 تتكافر فيو الشركط المطمكبة لحفظ الكتب. مخزف الكتب ال -15
 .كازف في مراجع المكتبة بشكؿ كاضحانعداـ الت -11
  .بؿ طمبة الجامعة فقطقاعتماد المكتبة عمى الرسائؿ كاالطاريح التي تكتب مف  -16
 .دكرية سكاء داخؿ القطر اك خارجة عدـ اشتراؾ المكتبة بام -13
 .كتبة أم عممية جرد منذ سنكات عدةلـ تجر الم -14
ذالتوصياتذذ:ثانيا

ايجاد التكزاف في مجمكعة المكتبة مع االخذ باالختصاصات التي تدرس مف خبلؿ  -1
 .يؽ مع الكميات لمعرفة احتياجاتياالتنس

التنسيؽ المشترؾ مع الكميات ألجؿ المشاركة في عممية االختيار كيككف ذلؾ عف طريؽ  -6
 .السنةتعمؿ ىذه المجاف عمى مدار  تشكيؿ الجاف المشتركة عمى اف

الحديثة كخاصة في االختصاصات العممية كيجب االعتماد  كعيةالعمؿ عمى شراء األ -3
 .نشر عالمية كمحمية ذات سمعة جيدةعمى دكر 
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أجراء العمميات الخاصة عمى مجمكعة المكتبة مف خبلؿ تشكيؿ لجاف خاصة بذلؾ  -4
 .يؽ مع اقساـ الرئاسة ذات العبلقةلتنس

كيككف ذلؾ بالتنسيؽ مع  كعيةالمكتبة في عممية شراء األاعطاء الدكر البارز لئلدارة  -5
رئاسة الجامعة لتكضيح اىمية اف تككف عممية التزكيد مف مسؤكلية المكتبة بالدرجة 

 .كلىاال
االختيار عف طريؽ التنسيؽ مع دكر النشر كالمكتبات االخرل  أدكاتالعمؿ عمى تكفير  -6

بلستفادة منيا في عممية ليا الى الكميات لاكباإلمكاف ارس دكاتفييا ىذه األ تكافرالتي ت
 .االختيار

 .ة في االسكاؽ المحميةتكافر تكفير االعداد الكافية مف الرفكؼ كىي م -7
كامكانية  كعيةااللكتركنية لحساسية ىذه األ كعيةتكفير حافظات خاصة لحفظ األ -8

 .لتمؼ بسرعة عند عدـ الحفظ الجيد تعرضيا
تنسيؽ مع كتب بحيث تتبلءـ كحفظ الكتب مف خبلؿ الاجراء التغيرات االزمة لمخازف ال -9

 .قسـ الصيانة في الجامعة
 .مكتبة ألىميتيا لجميع االختصاصاتايجاد التكازف بالمرجع التي في ال -15
التنسيؽ مع الجامعات االخرل كمكتباتيا لمحصكؿ عمى الرسائؿ كاالطاريح المنجزة مف  -11

 .عمى اف يكزف ىك صاحب المبادرة دؿقبؿ طمبتيا كالتأكيد عمى قسـ االىداء كالتبا
كضع خطة الزمة لبلشتراؾ بالدكريات الميمة كالتنسيؽ مع الكميات كيككف ذلؾ بتشكيؿ  -16

 .الشتراؾ بيا كفؽ ميزانية المكتبةلجنة في المكتبة لدراسة الدكريات التي باإلمكاف ا
 . عممية الجرد ألىمية ىذه العممية اجراء -13
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