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 دراسة حاجات المستفيدين
 من مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد

 سيـنــاء شــمال. م.م
 الجامعة المستنصرية / كمية اآلداب

 المستخمص: 
ومتحف التاريخ الطبيعي وطبيعة المجموعة التي تحتوييا، الخدمات التي  تيدف الدراسة التعرف عمى واقع مكتبة مركز بحوث

تم اعتماد . عن تحديد سمات المستفيدين الفعميين من مكتبة المتحف والوقوف عمى حاجات المستفيدين من خدماتيا فضلً ، تقدميا
اقع المكتبة والخدمات التي تقدميا المنيج الوصفي الوثائقي في الحصول عمى المعمومات من مكتبة المتحف لمتعرف عمى و 

 . لجمع المعموماتأدوات كما تم االعتماد عمى االستبيان والمقابمة والملحظة ك ،لمستفيدييا
 خرجت الدراسة بنتائج عديدة اىميا: 

%(، تمتيا فئة 71يم )تمثل فئة طمبة الدراسات العمــيا اعمى نسبة مــن مجموع المستفيدين الفعمييـــن لممكتبة إذ بمــغت نسبتــ. 1
 . %(99التدريسيين وبنسبة مئوية )

%( لمتدريسيين 97ىميتيا من حيث االستخدام وبنسبة )تعد الدوريات من اكثر مصادر المعمومات استخدامًا نظرًا أل. 9
 . %( لطمبة الدراسات العميا، تمييا الرسائل الجامعية96وبنسبة )

 إما أىم التوصيات فتمثمت بـ: 
عمى إشراك الملك الوظيفي بدورات تدريبية ذات كفاءة عالية لغرض تزويدىم بالمعمومات التي تجعميم عمى دراية  العمل. 1

 . بالعمل المكتبي
العمل عمى استحداث خدمات معمومات جديدة كخدمة اإلحاطة الجارية، خدمة االستخلص، خدمة االنترنت، خدمة . 9 

 . وير الموجود منيا بكل السبل المتاحةاالستنساخ، خدمة الترجمة، فضل عن تط
 ـ اإلطار العام لمدراسة1
 مشكمة الدراسة:  1ـ1

تعد مكتبة المتحف البحوث ومتحف التاريخ الطبيعي احدى المكتبات الميمة في مجال التاريخ الطبيعي لما تمتاز بو من 
عي وعمم االحياء وعمم الحيوان فضًل عن ان خصوصية مجموعتيا وخدماتيا التي تقدميا لممتخصصين في مجال التاريخ الطبي

المكتبة تمتاز بخدمتيا لمجتمع متجانس من االساتذة وطمبة الدراسات العميا لذا تعد دراسة حاجة ىذه الشريحة وسموكيم في البحث 
لمعمومات عن مصادر المعمومات من الدراسات الميمة جدًا وذلك من أجل التخطيط والتصميم لتوفير افضل واحدث خدمات ا

لممستفيدين ولتوفير مصادر المعمومات الملئمة في ظل الزيادة الكبيرة واليائمة الحاصمة في حجم النتاج الفكري في مجال 
 الت االتية: ـــاؤ لذا ارتأت الباحثة ان تقوم بيذه الدراسة والتي تسعى إلى اإلجابة عمى التس. اختصاصيم

 . ن ناحية المجموعة، الملك الوظيفي، خدمات المستفيدينماىو الواقع الفعمي لمكتبة المتحف م. 1
 ىل تمبي مكتبة المتحف حاجات المستفيدين منيا ؟. 9
 ماىي العوائق التي يعاني منيا المستفيدين من المكتبة ؟. 3

 : الدراسة أهمية 2ـ1
إلى تأسيس مكتبة، كما ان المستفيد يعد المستفيد العنصر االساس في نجاح أو فشل المكتبة، إذ لواله لما كانت ىناك حاجة 

ومن خلل تردده عمى المكتبة يستطيع ان يحدد استمرارية وديمومة عمميا لسد احتياجاتو من مصادر المعمومات المختمفة، لذا فان 
في التعرف أىمية الدراسة تأتي من أىمية ىذا النوع من المكتبات )المكتبات المتخصصة( وضرورتيا لممستفيدين إذ كونيا االساس 
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عمى المصادر التي تخص الباحثين في موضوع اختصاصيم ولتساعد الدراسة في وضع معالم متواضعة يمكن االخذ بيا لتطوير 
 . فاعمية مكتبة المتحف وخدماتيا المتنوعة

 الدراسة:  أهداف 3ـ1
 تيدف الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: 

 . حف التاريخ الطبيعي وطبيعة المجموعة التي تحتوييا، الخدمات التي تقدمياالتعرف عمى واقع مكتبة مركز بحوث ومت. 1
 . تحديد سمات المستفيدين الفعميين من مكتبة المتحف والوقوف عمى حاجات المستفيدين من خدماتيا. 9
مناسبة لمحد منيا تشخيص نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة لممستفيدين من أجل تقويميا ومحاولة وضع الحمول ال. 3

 . ومعالجتيا
 منهج الدراسة:  4ـ1

تم اعتماد المنيج الوصفي في الحصول عمى المعمومات من مكتبة المتحف لمتعرف عمى واقع المكتبة والخدمات التي تقدميا 
 . كما تم االعتماد عمى المنيج الوثائقي لرفد الجانب النظري من الدراسة. لمستفيدييا

 ى ما يمي: شمل منيج الدراسة عم
 أدوات جمع البيانات:  5اـ

 تم االعتماد عمى األدوات التالية لغرض جمع البيانات وىي: 
( استبيانًا 59( مستفيدًا من المستفيدين الفعميين من مكتبة المتحف وقد تم استرجاع )77االستبيان: تم توزيع االستبيان عمى ). أوال

 . سؤاالً من مجموع ما تم توزيعو وقد تضمن االستبيان 
 . المقابمة: تم إجراء مقابمة مع مديرة مكتبة المتحف والموظفين العاممين في المكتبة. ثانيا
الملحظة: اعتمدت الباحثة الملحظة كأداة لجمع المعمومات عن سموك الموظفين مع المستفيدين والخدمات التي تقدميا . ثالثاً 

 . المكتبة وملحظة سير العمل في وحدات المكتبة
 إجـراءات تحميل البيانات:  6ـ1
 . تم دراسة واقع حال مكتبة المتحف عن طريق الزيارات المستمرة لممكتبة. 1
 . مقابمة المسؤولين والعاممين في المكتبة لغرض التعرف عمى الخدمات المقدمة. 9
ن المستفيدين لغرض الصياغة النيائية صياغة أسئمة االستبيان من خلل التعرف عمى واقع المكتبة والمقابمة األولية لعدد م. 3

 . ألسئمة االستبيان
 . توزيع أسئمة االستبيان عمى عينة الدراسة. 4
 . تحميل البيانات المستخمصة عن ىذه االستبيانات واستخراج النتائج. 5
 عينــة الـدراسة:  7ـ1

 . وث ومتحف التاريخ الطبيعي ــــ جامعة بغـداداعتمدت الـدراسة العينة العمديـة الخاصة بـالمستفيدين من مكتبة مركز البح
 حــدود الــدراســــة:  8ـ1

 . الحدود الموضوعية: حاجات المستفيدين من مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي
 . الحــــدود الـمكـانيــة: مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي ـــــ جامعة بغداد

 . 9711ــــ9717: شممت الدراسة حاجات المستفيدين من المكتبة لمعام الدراسي الحــــدود الـزمـانــية
 
 
 

 ـ اإلطار النظري: المكتبات المتخصصة2
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 ماهية المكتبة المتخصصة:  1ـ2
مكتبة انشأتيا وتديرىا مؤسسة اعمال ” تعريف المكتبات المتخصصة عمى انيا (1)جاء في موسوعة عمم المكتبات والمعمومات

ات خاصة وذلك لمقابمة حاجات أعضاءىا وموظفييا إلى اىتمامخاصة أو وكالة حكومية أو اي جماعات ذات  أو شركة
كما . المعمومات لتحقيق أىداف المؤسسة وينحصر في مجال المجموعات والخدمات في التخصص الموضوعي لممؤسسة االم"

ني بموضوع معين أو عدة موضوعات ذات علقة وتتبع المنشآت عمى انيا تمك المكتبات التي تعت (9)قنديمجي عرفيا عامر إبراىيم
التجارية أو الصناعية والوزارات والدوائر الحكومية والجمعيات المينية والمنظمات الخيرية وتقوم بتقديم خدمات ألشخاص 

يم الخدمات المكتبية : تمك المكتبات التي تيتم بتقد(3)كما تعرف عمى انيا. ”متخصصين يعممون في ىذه المؤسسات والييئات
 . لمجموعة معينة من القراء تتطمب خدمات متميزة

 بناًء عمى التعاريف السابقة تحدد الباحثة ماىية المكتبة المتخصصة بما يمي: 
 . تيتم المكتبات المتخصصة بالنتاج الفكري في موضوع معين أو عدة موضوعات. 1
 . سات، شركات، متاحف، مراكز ابحاث، منظمات، جمعياتان عائديو المكتبات المتخصصة إلى وزارات، مؤس. 9
 تقدم خدمات متخصصة إلى فئة محددة كالباحثين واالساتذة والعمماء الذين ينتسبون إلى تمك . 3

 . المؤسسة أو ممن ليم علقة بالمجال الموضوعي الختصاص المكتبة
 أهداف المكتبات المتخصصة:  2ـ2

مى بينة من أىداف المؤسسة لكي تسير المكتبة بموجبيا وتضمن عدم تعارضيا مع تمك عمى المكتبة المتخصصة ان تكون ع
 : (4)يمكن تحديد أىداف المكتبة المتخصصة بما يمي ،األىداف

 . بناء مجموعة متوازنة من مختمف المواد التي تيم المؤسسة. 1
 . مجال الموضوعي الذي تختص بو المؤسسةاقتناء النشرات ووقائع المؤتمرات ومصادر المعمومات المتخصصة ضمن ال. 9
 . استخدام الوسائل الحديثة والمبتكرة في حفظ المعمومات المتخصصة واسترجاعيا إلى جانب الوسائل التقميدية. 3
بث المعمومات واألخبار الجارية عن طريق إصدار نشرات دورية واإلسيام في ترجمة وطبع الكتب المتخصصة والمفيدة . 4

 . عمميةلممؤسسة ال
وذلك من خلل مراعاة االختيار السميم لمجموعة المكتبة المتخصصة وتنظيميا بالشكل الذي  كفؤةتقديم خدمات معمومات . 5

 . يؤمن االسترجاع السريع لممعمومات والدقيق لممستفيدين
 خدمات المكتبة المتخصصة:  3ـ9

 تتمثل خدمات المعمومات بالمكتبات المتخصصة بـــ: 
اإلعارة: تعد االعارة واحدة من الخدمات العامة التي تقدميا المكتبات ومراكز المعمومات واحد المؤشرات الميمة عمى خدمة . 1

فاعمية المكتبة وعلقتيا بمجتمع المستفيدين باعتبارىا معيار جيد لقياس مدى فاعمية المكتبات في تقديم خدماتيا وتحقيق 
  :(5)لىإويمكن تقسيم االعارة . أىدافيا

 . االعارة الداخمية: اي االطلع عمى مقتنيات المكتبة في داخل المكتبة. أ
 . االعارة الخارجية: تتم لمختمف مصادر المعمومات ماعدا الدوريات، الكتب المرجعية والنادرة. ب
 . الخدمة لجميورىا االعارة المتبادلة بين المكتبات وتتم بموجب اتفاقية مسبقة لتبادل االعارة لكي تقدم المكتبة ىذه. ج
الخدمة المرجعية: تعد الخدمة المرجعية من الخدمات األساسية التي تقوم بيا المكتبات المتخصصة والتي تعتمد بصورة . 9

وليذه الخدمة . مباشرة عمى توفير مجموعة متكاممة ومتخصصة من المراجع ومصادر المعمومات التي تيتم بيا المؤسسة
 : ــ (6)ثلث مستويات

 . الخدمة المرجعية المتحفظة والتي تقتصر عمى تقديم الحد االدنى من الخدمة .أ
 . تعنى بكيفية استخدام المصادر أو ايجاد اإلجابة عمى سؤال محدد يالخدمة المرجعية المعتدلة والت. ب
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 . الخدمة التامة وىنا يقوم اختصاصي المعمومات بإيجاد الجواب وتقديمو جاىزًا إلى المستفيد. ج
خدمة التكشيف: ال يقتصر مفيوم ىذه الخدمة عمى اعداد مجموعة من المداخل لوثيقة معينة وانما يتعداه إلى التحميل . 3

بعد اداة السترجاع المعمومات الواردة في الوثيقة مع  المفيومي ومن ثم ترجمة ىذا التحميل إلى لغة التكشيف التي تصبح فيما
الكشافات من األدوات الميمة لممستفيدين من أجل مساعدتيم في الحصول عمى المصادر  استخدام الروابط المناسبة، إذ تعد
 . (7)اتيم في اسرع وقت وبأقل جيد ممكناىتمامالتي تتصل بموضوعات بحوثيم و 

 خدمة االستخلص: من العمميات واألنشطة التي تقوم بيا المكتبات المتخصصة ىي اعداد المستخمصات بالبحوث والدراسات. 4
إذ تقوم المكتبات المتخصصة . المعدة بشكل يتلءم وحاجة المستفيدين من منتسبي المؤسسات التي تخدميا تمك المكتبات

بشكل دوري بفحص المطبوعات التي تصميا لكي تختار منيا المواد التي تيم المستفيدين، فتقوم بعممية االستخلص لتمك 
 . (8)م من االفادة منيا بأقل جيد ووقتالمواد وتقديميا إلى المستفيدين بشكل يمكني

اتيم أو االستعانة بيا في البحث أو في اىتمامخدمة اإلحاطة الجارية: وتعني احاطة الباحثين بالتطورات الحديثة في مجاالت . 5
قارير ىو مناسب من الدوريات والت تخطيط برامج مستقبمية في مجاالت عممية وادارية بما ينطوي عمييا من انتقاء كل ما

 . (9)وبراءات االختراع والكتب بمختمف انواعيا
يًا كان مصدرىا أخدمة البث االنتقائي لممعمومات: تيتم ىذه الخدمة اساسًا بالملحقة والتوجيو لما يرد حديثًا من المعمومات، . 6

ات الجارية ىتمامل والمشاريع واالونوعيا وغرضيا لممستفيدين داخل المنظمة، التي تكون فييا احتمالية االفادة منيا في االعما
 . (17)بنسبة عالية

خدمة الترجمة: تقوم المكتبات المتخصصة ومراكز المعمومات بتقديم ثلثة انماط من األنشطة فيما يتعمق بالمواد المكتبية . 7
 : (11)المنشورة بمغات اجنبية وىذه الخدمات ىي

 . ى المغات االجنبيةالقيام بترجمة الوثائق والمقاالت التي تنشر إل. أ
 . المساعدة في ايجاد األشخاص أو المؤسسات القادرة عمى ترجمة المواد إلى المغات الوطنية. ب
مكانيا ان تقوم بترجمة المواد التي تصدرىا المؤسسة إلى المغات إالمساعدة في ايجاد األشخاص أو المؤسسات التي ب. ج

 . األخرى
المقصود بيذه الخدمة ىو البحث في مراصد أو قواعد المعمومات بصورة تفاعمية ايعازية خدمة البحث باالتصال المباشر: . 8

إذ يمكن لممستفيد بإجراء البحث اآللي عن طريق خط ىاتفي عبر شبكة  وتحاورية عن طريق منفذ االتصال بالحاسوب اآللي
 . (19)ببميوغرافية وغير الببميوغرافيةبعد وعن طريق المنفذ يمكن االتصال بمئات من قواعد البيانات ال االتصال عن

خدمة البحث باألقراص المكتنزة: تعد ىذه الخدمة وسيمة متطورة من وسائل خزن المعمومات والتي تتميز بسيولة استخداميا إذ . 9
معمومات اتجيت الكثير من المكتبات ومراكز المعمومات الستخدام تقنيات األقراص المكتنزة كاتجاه قـوي ومنافس لخدمات ال

 . (13)عمى الخط المباشر
: االستفادة من خدمات البحث (14)خـدمـات االنـتـرنـت: يمكن من خـلل الشبكة توفير خدمات متنوعـة لممستفيدين ومـن أىميا. 17

تاحة الفيارس، المراجع االلكترونية، الشراء االلكتروني، خدمة نقل الممفات، خدمة البريد االلكتروني وغيرىا .  .. المباشر وا 
 . من الخدمات

 ـ مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي ــــ جامعة بغداد3
 
 
 التأسيس:  1ـ3

تعود فكرة تأسيس متحف التاريخ الطبيعي في العراق إلى بدايات القرن الماضي ونشوء متاحف لمتاريخ الطبيعي في مناطق  
م ببغداد األمر الذي شجع المختصين في التاريخ الطبيعي 1993م متعددة في العالم فضًل عن إنشاء متاحف لآلثار العراقية عا
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من أجل االطلع عمى المؤسسات  1944عمى التخطيط إلنشاء المتحف، إذ تم إرسال وفد من قبل وزارة المعارف إلى مصر عام 
من الشير نفسو تم االقتراح قدم الوفد تقريرًا رسميًا إلى وزير المعارف وفي الخامس  3/1/1945وبتاريخ . والمتاحف المماثمة

 . (15)إذ ارتبط بعمادة دار المعممين العالية 1946/مايس/9تم افتتاح المتحف بتاريخ . إلنشاء المتحف
ارتبط بعمادة الدراسات 1973وفي عام . م تغيرت تسمية متحف التاريخ الطبيعي إلى معيد التاريخ الطبيعي1969في عام 

انطلقة جديدة لممركز  9775شيد عام . داد إذ تغيرت تسميتو إلى مركز بحوث التاريخ الطبيعيالعميا والبحث العممي بجامعة بغ
تعرض لو المتحف من تدمير وسرقةإذ استطاع المركز العودة مرة أخرى ليس أفضل  بعد ما 9773والسيما بعد أحداث نيسان في

 . (16)مما كان بل بالتأكيد ىو أفضل مما باإلمكان
 : ــ (17)ييدف المركز إلى تحقيق أىداف عديدة تنحصر بعدة اتجاىات رئيسية ـركــز:أهداف الـمـ 2ـ3
 . إعداد البحوث العممية في مواضيع عموم الحياة والجيولوجي. 1
 . جمع وتصنيف وحفظ وصيانة المجاميع الحيوانية والنباتية والجيولوجية. 9
 . بقاعات العرض وتحسينيا ىتماماال. 3
قامة الدورات المتخصصة بموضوع التاريخ الطبيعي والمواضيع المتعمقة بال ىتماماال. 4 برامج التعميمية والتثقيفية كإقامة الندوات، وا 

 . بيا
 هيكمية مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي:  3ـ3

 : ـــ (18)يتألف مركز البحوث من األقسام التالية
 واللفقاريات قسم الحشرات . 9قسم الفقريات                   . 1
 قسم عموم األرض. 4قسم النبات والبيئة                . 3
 قاعة المعروضات. 6قسم االسماك                    . 5
 الوحدات اإلدارية والمالية . 8المكتبة                       . 7

 مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي:  4ـ3
 التأسيس:  1ـ4ـ3

وىي تقدم خدماتيا لمباحثين من اساتذة وطمبة دراسات  1946مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي عام  تأسست مكتبة 
عميا، إذ عممت المكتبة منذ بداية تأسيسيا عمى اقتناء مجموعة من مصادر المعمومات في موضوع التاريخ الطبيعي كالدوريات 

ى اىديت لممكتبة من بعض المتاحف االجنبية كالمتحف البريطاني والكتب والمراجع فضل عن الرسائل الجامعية ومطبوعات اخر 
 . لمتاريخ الطبيعي والمتحف االمريكي لمتاريخ الطبيعي

 
 المالك الوظيفي لممكتبة:  2ـ4ـ3

( موظفين تتفاوت اختصاصاتيم ومؤىلتيم بين حممة شيادة البكالوريوس في اختصاص المكتبات 6يعمل في المكتبة )
( الذي يبين الملك الوظيفي العامل في 1مة شيادة دبموم وخريج الدراسة المتوسطة، وكما مبين في الجدول رقم )والمعمومات وحم

 . المكتبة وتحصيميم الدراسي واختصاصاتيم*
 
 

 ( 1جدول رقم )
 التحصيل الدراسي لمملك الوظيفي

 المئوية النسبة العدد التحصيل الدراسي واالختصاص
 57 3 عمومات مكتبات وم بكالوريوس
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 1666 1 دبموم ـــمعيد إدارة
 1666 1 دبموم ـــ معيد طبي

 1666 1 خريج مدرسة متوسطة
 177 6 المجموع

( ان اغمب العاممين في المكتبة ىم من المتخصصين الحاصمين عمى شيادة البكالوريوس في 1يتضح من الجدول رقم )
عمى عاتقيم فيرسة وتصنيف محتويات المكتبة، بينما نجد بقية الموظفين ىم  المكتبات والمعمومات وىذا امر طبيعي إذ يقع عمى

 . متفاوتين من حيث التخصص والمؤىلت ويقع عمى عاتقيم القيام بالعمميات التي تتعمق بالجرد واالعارة
 

 المجموعة:  3ـ4ـ3
جامعية والكتب المرجعية في اختصاص التاريخ انواع مصادر المعمومات: تضم المكتبة عددًا من الكتب والدوريات والرسائل ال. 1

 الطبيعي والبيولوجي إذ ان تنوع المجموعة المكتبية
( يبين مصادر المعمومات في 9الخاصة بالمكتبة لو دور كبير في تقدم البحث العممي والدراسي لممستفيدين والجدول رقم ) 

 مكتبة المركز وكاآلتي: ــ
 ( 9جدول رقم )
 لمعموماتيبين أنواع مصادر ا

 النسبة العدد نوع المصدر
 المئوية

 54 17777 الدوريات
 35 11177 الكتب
 663 9777 الخرائط
 361 1777 المراجع

 165 577 الرسائل الجامعية
 761 97 االقراص المكتنزة

 177 31697 المجموع
 

%( 54االكبر من مجموعتيا إذ شكمت نسبة )النسبة  ( ان المكتبة تيتم باقتناء الدوريات الذي تعد9يتضح من الجدول رقم )
ليس فقط عن طريق االشتراك بل عن طريق االىداء والتبادل مع بعض . والسبب في ذلك اعتماد المكتبة عمى اقتناء الدوريات

 . المؤسسات المماثمة الربية والعالمية
 اشكال اوعية المعمومات حسب المغة التي صدرت بها: ــ. 2

( وذلك لكون المصادر الرصينة واالكثر حداثة غالبا 97977درة بالمغة االنكميزية النسبة االكبر بواقع )احتمت المصادر الصا
تدرس بالمغة االنكميزية عمما ان اغمب  تصدر بالمغة االنكميزية فضل عن متطمبات الدراسة في ىذا التخصص التي غالبا ما ما

ىذا من جانب كما . غة االنكميزية لما تمثمو ىذه الدراسات من العالمية والرصانةالباحثين يفضل كتابة بحثو أو مراجعة البحوث بالم
 . (3( وكما يوضحيا الجدول )4497ال تخمو المكتبة المصادر العربية بواقع )

 ( 3الجدول رقم )
 غة التي صدرت بياماشكال اوعية المعمومات حسب ال
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المغة  شكل الوعاء 
 العربية

 النسبة
 المئوية

المغة 
 نكميزيةاال

النسبة 
 المئوية

 المجموع

 17777 63 17777   الدوريات
 47 9177 الكتب

45 
9777 33 11177 

 9777    9777 الخرائط 
 1777 3 1777   المراجع 

 577 1 977 7 377 الرسائل الجامعية 
 97   1 97 االقراص المكتنزة 

 31697 177 97977 177 4497 المجموع 
 

تقدم مكتبة المركز خدماتيا لممستفيدين والباحثين طيمة ايام االسبوع )ما عدا الجمعة والسبت( والتي يمكن ان  ــ الخدمات: 4ـ4ـ3
 نحددىا بالتالي: ــ

خدمة اإلعارة: تمثل خدمة االعارة الواجية التي تعكس مدى فائدة الباحثين من المكتبة وتمثل حمقة وصل بين المكتبة . 1
 . يا وتقدم ىذه المكتبة نوعين من خدمة االعارةومجموعتيا والمستفيدين من

خدمة اإلعارة الداخمية: تقدم ىذه الخدمة لمباحثين سواء كانوا من داخل الجامعة أو من خارجيا ولمختمف مصادر المعمومات في . أ
 . المكتبة

إلى جامعة بغداد حصرا بع ان تمنح ليم خدمة اإلعارة الخارجية: تقوم الوحدة بإعارة المصادر المختمفة لممستفيدين المنتسبين . ب
 عارة فتتمثل بالتالي: اما سياسة المكتبة الخاصة باإل. من مصادر المكتبة وخدماتيا ىوية خاصة بالمكتبة تسمح لو باالستفادة

كتب ولمدة  4ـــ3كتب ولمدة شير اما طمبة الدراسات العميا بواقع  5ــــ  4ان عدد الكتب المعارة لمييئة التدريسية بواقع 
 . ترى الباحثة إن مدة اإلعارة لطمبة الدراسات البد أن تكون أكثر وبما يقارب شير عمى األقل نظرًا للحتياجات البحثية. أسبوعان

خدمة المراجع: تقتصر المكتبة عمى تقديم خدمة المراجع بشكميا البسيط الذي يتضمن االشارة إلى مكان المرجع أو كيفية . 9
مومة معينة وترى الباحثة ان ىذه الخدمة ال تتناسب مع مكتبة متخصصة وطبيعة الباحثين الذين تقدم ليم الحصول عمى مع

 . الخدمة
 تحميل بيانات االستبيان:  5ـ3

( مستفيدًا من فئة التدريسيين وطمبة الدراسات العميا وىم من المستفيدين الفعميين 75تم توزيع االستبيان الخاص بالبحث عمى )
 وقد نتائج االستبيان كالتالي: . ( استمارة13( استمارة استبيان اي استبعد منيا )59ة، وقد استرجع منيا )لممكتب

 فئات المستفيدين: . 1ـ5ـ3
( 67) 9717/9711بمغ عدد المستفيدين الذين ارتادوا مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي خلل العام الدراسي 

%( بينما بمغ عدد المستفيدين من 99تدريسي بنسبة مئوية ) 15ع المدروس، إذ بمغ عدد التدريسين مستفيدًا **وىذا يمثل المجتم
يعود السبب في ارتفع نسبة طمبة الدراسات العميا إلى احتياج ىذه الفئة إلى المكتبة . %(71طالبًا بنسبة ) 37طمبة الدراسات العميا 

وكما . وصل حديثًا في مجال االختصاص ىو جديد ومتابعة ما لع عمى ماعداد بحوثيم ورسائميم الجامعية فضًل عن االطإل
 . (4موضح في الجدول رقم )

 ( 4جدول رقم )
 فئات المستفيدين من المكتبة



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 332 

 النسبة المئوية العدد المينة
 99 15 التدريسيون
 71 37 العميا طمبة الدراسات
 177 59 المجموع

 
 اختصاصات فئات المستفيدين:  2ـ5ـ3

نوعت اختصاصات فئات المستفيدين المستخدمين لمكتبة المتحف وقد حظي المستفيدين ذو تخصص عموم األرض اعمى ت
( مستفيدًا من التدريسيين وطمبة 14( مستفيدًا من التدريسيين وطمبة الدراسات العميا يميو تخصص الطفيميات بواقع )94عدد بواقع )

وكما موضح في الجدول . ( مستفيدين4جيا منتجات الدواجن اقل التخصصات بواقع )الدراسات العميا، بينما يعد تخصص تكنولو 
 ( 5رقم )

 ( 5جدول رقم )
 اختصاصات فئات المستفيدين

 استخدام المكتبة:  3ـ5ـ3

عميا أما التدريسيين فبمغ عددىم ( طالب دراسات 37من خلل االستبيان وجد أن المستفيدين من مكتبة المتحف بمغ عددىم )
في  ألىميتيا( تدريسي يلحظ ان غالبية المستفيدين من طمبة الدراسات العميا إذ اجاب جميع المستفيدين باستخداميم لممكتبة 15)

رتبة االولى وبواقع ولقد تباينت عدد الزيارات لممكتبة فيما بين المستفيدين وقد جاءت الزيارات الشيرية بالم. اعداد بحوثيم ودراساتيم
 ( 6( تدريسي وكما موضح في الجدول رقم )8( طالب دراسات عميا وبينما بمغ عدد التدريسيين )17)

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 9717/9711الدراسية خوذة من سجلت االعارة لمسنة أ** اعداد المستعيرين م

 (6جدول رقم )
 استخدام المستفيدين لممكتبة

 النسبة المئوية طمبة الدراسات العميا النسبة المئوية التدريسيين عدد مرات االستخدام
 97 17 13 9 اسبوعياً 
 46 17 53 8 شيرياً 

 
 االختصاصات

 

 التحصيل الدراسي

 طمبة الدراسات العميا التدريسيين

عموم 
 االرض

تكنولوجيا 
منتجات 
 دواجن

تغذية 
 اسماك

عمم  طفيميات 
 النبات 

عموم 
 االرض

تكنولوجيا 
منتجات 

 جندوا

تغذية 
 اسماك

 عمم النبات  طفيميات 

 9 3 9 9 19 ــ 9 1 ــ 3 ماجستير
 9 6 1 1 6 1 3 1 1 3 دكتوراه
 4 9 3 3 18 1 5 9 1 6 المجموع
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 97 17 33 5 كل ستة اشير 
 177 37 99 15 المجموع

 
 م المكتبة أغراض ودوافع استخدا 4ـ5ـ3

( أن دوافع استخدام المستفيدين لممكتبة لفئة التدريسيين أعداد محاضرة في مجال اختصاصيم 7يتضح من الجدول رقم )
أىم الدوافع واألغراض ألعداد البحوث  %( أما13%( أما الدافع أخر ىو أعداد التقارير والبحوث إذ شكمت نسبة )31وبنسبة )

%( وىذا ما يؤكد الحاجة الفعمية لكثير من المعمومات يميو غرض أخر ىو متابعة ما وصل حديثًا 36والدراسات والتقارير بنسبة )
إذ يتضح ان اغمب الباحثين يستخدمون المكتبة ألغراض اعداد البحوث والدراسات بالمرتبة االولى وبواقع . %(34إذ شكل نسبة )

يثة وحاجة التدريسيين إلى اعداد البحوث ألغراض التواصل مع البحث ( مستفيدا وذلك لما تتمتع بو من المصادر العممية الحد57)
( 45العممي، وقد جاءت بالمرتبة الثانية حاجة المستفيدين إلى متابعة التطورات من خلل معرفة المصادر الحديثة وبواقع )

 . ىم بالمنيج الموضوع إلى حد ماوان عدد قميل من الباحثين ىم من يستخدم المكتبة ألغراض التدريس وذلك الكتفاء. مستفيدا
 ( 7الجدول رقم )  

 أغراض استخدام المكتبة
النسبة  التدريسيين الدوافع واألغراض

 المئوية
طمبة الدراسات 

 العميا
النسبة 
 المئوية

 المجموع

 95 17 17 31 15 أعداد محاضرة في موضع العمل واالختصاص
 57 36 37 97 13 أعداد التقارير والبحوث والدراسات

 45 34 35 97 17 متابعة ما وصل حديثا من مصادر المعمومات 
 31 97 97 99  11 استعارة بعض المصادر

 151 177 179 177 49 المجموع ***        
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 16، 14، 13، 19، 11، 17، 9، 8، 7التالية ) جداولن ال*** تم اإلجابة عمى اكثر من فقرة واحدة في كل م

 مصادر الحصول عمى المعمومات: ــ 5ـ5ـ3
( أن فئة التدريسيين تفضل استخدام مكتباتيم الشخصية في الحصول عمى المعمومات بنسبة 8يتضح من الجدول رقم )

ت العــميا يفضمون اعتماد عــمى مكتبات الكمــيات بــالــدرجة اما طــمبة الدراسا. %(91%( تمييا اعتمادىم مكتبة المتحف بنسبة )99)
%(، ترى 99بمغت النسبة المئوية ثم تمييا مكتبة المتحف بنسبة ) ذإجامعة بغداد  –%( تمييا المكتبة المركزية 95األولى وبنســبة )

مسافة كبيرة من كمياتيم مما يتعذر أحيانا الباحثة ان السبب يعود إلى قرب المكتبات من كمياتيم إذ ان مكتبة المتحف تبعد ب
 . الوصول إلييا

 
 (8جدول رقم )

 يبين مصادر الحصول عمى المعمومات

 النسبة المئوية طمبة الدراسات العميا النسبة المئوية التدريسيين الـمكـــــتبــــــات
 15 18 99 13 المكتبات الشخصية
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 اسموب البحث عن المواد في المكتبة:  6ـ5ـ3
إذ لوحظ ان اغمب الباحثين يفضمون البحث في . ةيمجأ الباحثون إلى عدد من الطرائق واألساليب لمبحث عن المواد المكتبي

بينما جاءت الفيارس . %( لطمبة الدراسات العميا37%( ونسبة )33رفوف المكتبة بالدرجة االولى إذ بمغت نسبتيا لمتدريسيين )
مبين في الجدول رقم  وكما. %(17%( بينما كانت نسبتيا لطمبة الدراسات العميا )99االلية باقل نسبة إذ شكمت لفئة التدريسيين )

(9) . 
 ( 9جدول رقم )

 طرق وأساليب الحصول عمى المعمومات
 النسبة المئوية  طمبة الدراسات العميا النسبة المئوية التدريسيين أسموب البحث

 98 34 96 19 الفيرس البطاقي 
 17 97 99 17 الفيرس اآللي

 37 36 33 15 البحث في الرفوف 
 95 37 19 9 االستعانة بالمكتبي

 177 197 177 46 المجموع
 

 أشكال مصادر المعمومات المستخدمة من قبل المستفيدين:  7ـ5ـ3
( ان 17تتباين احتياجات المستفيدين لمصادر المعمومات تبعًا لطبيعة المعمومات التي يحتاجيا، إذ نلحظ من الجدول رقم )

%( لطمبة 96%( لفئة التدريسيين وبنسبة )97ريات إذ شكمت نسبة )اكثر مصادر المعمومات التي يحتاجيا المستفيدين ىي الدو 
ثم . الدراسات العميا وذلك باعتبار الدوريات تضم احدث البحوث والدراسات واخر ما توصل اليو الباحثون في مجال االختصاص

باعتبارىا مصدر ميم وتعد من  .%( لطمبة الدراسات العميا96%( لفئة التدريسيين ونسبة )97تمييا الرسائل الجامعية بنسبة )
يتضح ان اغمب المستفيدين يفضمون استخدام الدوريات . عداد البحثإالدراسات السابقة التي ال بد واالطلع عمييا عند الشروع ب

 . وذلك لما تمتاز بو من الحداثة ومتابعتيا آخر التطورات العممية في مجال اختصاصاتيم المتطورة
 

 ( 17جدول رقم )
 ساليب الحصول عمى المعموماتطرق وأ

إشكال مصادر 
 المعمومات 

 النسبة المئوية  طمبة الدراسات العميا النسبة المئوية التدريسيين

 93 39 91 19 الكتب

 95 37 18 17 مكتبة الكمية
 13 15 9 5 المماثمةمكتبات الكميات 
 8 17 91 7 مكتبة المتحف
 17 97 19 19 المكتبة الوطنية

 99 97 18 17 المكتبة المركزية ـــ بجامعة بغداد
 177 197 177 57 المجموع 
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 18 95 18 17 المراجع
 96 35 97 15 الدوريات
 7 17 9 5 االقراص 

 96 35 95 14 الرسائل الجامعية
 177 137 177 56 المجموع

 
 تمبية مجموعة المكتبة الحتياجات المستفيدين:  8ـ5ـ3

 ( 11جدول رقم )
 تمبية مجموعة المكتبة الحتياجات المستفيدين

تمبية المجموعة 
 لحاجات المستفيدين

 النسبة المئوية  طمبة الدراسات العميا النسبة المئوية التدريسيين

 59 99 67 9 نــــــــعـــم
 41 15 47 6 كـــــــل

 177 37 177 15 المجموع
 

الدراسات العميا  %( ولطمبة67( ان مجموعة المكتبة تمبي احتياجات المستفيدين لفئة التدريسيين وبنسبة )11يوضح الجدول )
 . %(59شكمت نسبة )

 ضعف تمبية المجموعة لالحتياجات البحثية:  9ـ5ـ3
 ( 19جدول رقم )

 تمبية مجموعة المكتبة الحتياجات المستفيدين
عف تمبية المجموعة للحتياجات أسباب ض

 البحثية
النسبة  التدريسيين

 المئوية
 النسبة المئوية  طمبة الدراسات العميا

 35 37 98 14 ضعف المجموعة المكتبية 
 37 96 16 8 قدم المجموعة المكتبية وافتقارىا لمحداثة

 9 8 17 5 قمة عدد الكتب المسموح باستعارتيا 
 19 17 96 13 لثانويةقمة أو انعدام المصادر ا

ضعف سياسة المكتبة في ملئمة حاجات 
 المستفيدين

17 97 19 14 

 177 86 177 57 المجموع  
 

ين يمييا ي%( لفئة التدريس98تعود أسباب ضعف تمبية المجموعة للحتياجات البحثية إلى ضعف المجموعة المكتبية وبنسبة )
 ما أسباب ضعف تمبية المجموعةأ. %( لفئة التدريسيين96ي مجموعة المكتبة وبنسبة )قمة أو انعدام المصادر الثانوية المتوفرة ف

واألسباب االخرى . %(35بالنسبة لطمبة الـدراسات العميــا فتعود إلى ضعــف المجمــوعـة المكتبية وافـتقارىـا لمحداثة إذ شكمـت نسـبة )
 . (19يوضحيا الجدول رقم )

 ة: انواع الخدمات المقدم 11ـ5ـ3
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( إلى الخدمات المقدمة لممستفيدين من مكتبة المتحف وتتمثل بخدمة االعارة والخدمة المرجعية والبحث 13يشير الجدول رقم )
%( لفئة 57إذ ان اعمى نسب االستفادة من الخدمات المقدمة إلى المستفيدين ىي خدمة االعارة بنسبة ). في االقراص المكتنزة
%( لمتدريسيين بينما طمبة الدراسات العميا 33لطمبة الدراسات العميا، تمييا الخدمة المرجعية بنسبة )%( 55التدريسيين وبنسبــة )

. %(15%( لمتدريسيين ولطمبة الدراسات العميا )17الميزرية بنسبة ) باألقراصفي حين نجد خدمة البحث . %(37شكمت نسبتيم )
ذ تقتصر عمى ثلث خدمات رئيسية ويعزى ذلك إلى ضعف في الخبرة يتضح مما سبق ان خدمات المكتبة محدودة جدا وضعيفة إ

 . والمعرفة الكافي لمعاممين المتخصصين في المكتبة وعدم اشتراكيم بدورات تدريبية للرتقاء بمستوى الخدمات
 ( 13جدول رقم )

 يبين انواع الخدمات المقدمة 
طمبة الدراسات  النسبة المئوية التدريسيين الــخــــدمات

 العميا
 النسبة المئوية 

 55 35 5777 15 خدمة االعارة 
 37 97 33 17 الخدمة المرجعية 
 15 17 17 5 قراص المكتنزةخدمة البحث باأل

 177 65 1 37 المجموع
 

 مشكالت ومعوقات استخدام خدمات المعمومات:  11ـ5ـ3
 ( 14جدول رقم )

 كتبة معوقات االستخدام االمثل لخدمات المعمومات في الم
طمبة الدراسات  النسبة المئوية التدريسيين معوقات االستخدام االمثل

 العميا
النسبة 
 المئوية 

 33 37 33 15 ضعف الخدمة المقدمة 
ضعف االجراءات والسياسات المكتبية 

 في تقديم الخدمة المناسبة 
8 18 15 17 

 98 95 97 19 ضعف كفاءة الكادر 
مكتبات ضعف التعاون بين المكتبة وال

 االخرى 
17 99 97 99 

 177 97 177 45 المجموع
 

يشير الجدول اعله إلى ان اىم المعوقات التي تحد من االستفادة واالستخدام االمثل من خدمات المــعمومــات المتوفرة فــي 
ــادر في تقديم ىذه الخــدمات إذ شكمــت %( يمييا ضعــف الك33المكتبة ىــي ضعف الخدمة المقمة بــالنسبة لفــئة التدريسيــين بنسبـة )

النظر في طبيعة الخدمات التي تقدميا واعطائيا أىمية خاصة ومتميزة من  إعادة%( االمر الذي يحتم عمى المكتبة 97نســبة )
 . أجل الحفاظ عمى ديمومتيا

يمييا ضعف كفاءة الكادر في تقديم  %(33اما اىم المشكلت لطمبة الدراسات العميا فتتمثل بضعف الخدمات المقدمة بنسبة )
 . %(98الخدمات وبنسبة )

 االستفادة من المكتبة وخدماتها:  12ـ5ـ3



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 337 

%( 43%( لفئة التدريسيين وبنسبة )47( ان درجة االستفادة من المكتبة كانت جيدة إذ شكمت نسبة )15يتضح من الجدول )
 . لطمبة الدراسات العميا

 ( 15جدول رقم )
 من المكتبةدرجة االستفادة 

 النسبة المئوية  طمبة الدراسات العميا  النسبة المئوية  التدريسيين  درجة االستفادة من المكتبة 
 43 16 47 6 جـــيــــد

 94 9 97 4 متوســـط 
 33 19 33 5 ضعيــــف
 177 37 177 15 المجموع

 
 . أسباب ضعف االستفادة من المكتبة 13ـ5ـ3

 ( 16جدول رقم )
 عف االستفادة من المكتبة وخدماتياأسباب ض

النسبة  طمبة الدراسات العميا  النسبة المئوية  التدريسيين  أسباب ضعف االستفادة 
 المئوية 

 18 97 91 11 المصادر غير متنوعة
 93 95 16 9 المصادر غير ملئمة لحاجات المستفيدين 

 14 15 18 17 تنظيم المصادر غير جيد 
 97 37 97 15 الحداثة  المصادر تفتقر إلى

 18 97 18 17 افتقار المكتبة إلى المصادر االلكترونية 
 177 117 177 55 المجموع 

 
يتضح من الجدول اعله ان األسباب الرئيسية التي تحد من االستفادة من المكتبة وخدماتيا تتركز اغمبيا في افتقار مصادرىا 

%( االمر الذي يحتم عمى المكتبة االعتناء بحداثة 91ر متنوعة إذ شكمت نسبة )%( تمييا المصادر غي97إلى الحداثة بنسبة )
مجموعتيا فضل عن التنوع مع مراعاة التوازن الموضوعي ليا، اما األسباب المتعمقة بطمبة الدراسات العميا فتتركز بافتقار المصادر 

 . %(93المستفيدين بنسبة )%( يميو المصادر غير ملئمة لحاجات 97إلى الحداثة إذ شكمت نسبة )
 
 
 
 

 ـ النتائج والتوصيات: 4
 النتائج:  1ـ4
%(، تمتيا فئة 71تمثل فئة طمبة الدراسات العمــيا اعمى نسبة مــن مجموع المستفيدين الفعمييـــن لممكتبة إذ بمــغت نسبتــيم ). 1

 . %(99التدريسيين وبنسبة مئوية )
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%( لمتدريسيين وبنسبة 97ىميتيا من حيث االستخدام وبنسبة )ومات استخدامًا نظرًا ألتعد الدوريات من اكثر مصادر المعم. 9
 . %( لطمبة الدراسات العميا، تمييا الرسائل الجامعية96)

يفضل اغمب التدريسيين استخدام مكتباتيم الشخصية كمصدر أساسي لمحصول عمى المعمومات تمييا مكتبة المتحف، اما طمبة . 3
لما تمتاز بو ىذه المكتبة من  عميا فيفضمون استخدام المكتبة المركزية ـــ جامعة بغداد ثم تمييا مكتبة المتحفالدراســات ال

 . مجموعتيا المتخصصة والدقيقة في مجال اختصاصيم
في الفيرس يفضل اغمب المستفيدين من المكتبة سواء كانوا تدريسيين أو طمبة دراسات عميا البحث في الرفوف ثم يمييا البحث . 4

 . البطاقي
 . يفتقر العاممين في المكتبة إلى دورات في مجال المعمومات والمكتبات للرتقاء بمستوى خدماتيا المتخصصة. 5
ضعف خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة واقتصارىا عمى خدمة االعارة والخدمة المرجعية فضًل عن افتقارىا إلى خدمات . 6

 . اطة الجارية وخدمة الترجمة وخدمة االستخلصاالنترنت وخدمة االح
ضعف الصلحيات الممنوحة لمسؤول المكتبة فضًل عن ضعف التخصيصات المالية السنوية والتي تصل إلى حد انعداميا . 7

 . مما انعكس سمبيًا عمى انماء المجاميع وخدماتيا وبالتالي اعتماد المكتبة فقط عمى االىداء والتبادل احياناً 
 التوصيات:  2ـ4
العمل عمى اشراك الملك الوظيفي بدورات تدريبية ذات كفاءة عالية لغرض تزويدىم بالمعمومات التي تجعميم عمى دراية . 1

 . بالعمل المكتبي
العمل عمى استحداث خدمات معمومات جديدة كخدمة اإلحاطة الجارية، خدمة االستخلص، خدمة االنترنت، خدمة . 9

 الترجمة، فضل عن تطوير الموجود منيا بكل السبل المتاحة  االستنساخ، خدمة
المماثل من أجل  ىتمامقامة علقات تعاون مع بعض الجامعات والكميات والمراكز البحثية العربية العالمية ذات االإضرورة . 3

 الحصول عمى المصادر والسيما الحديثة منيا 
لنشرات والكراسات واالدلة لغرض تعريف المستفيدين بما ىو موجود وجديد وما عمى المكتبة إصدار وسائل إعلمية متمثمة با. 4

 تقدمو من أنشطة وخدمات
 . ضرورة توفير الدعم المادي من خلل تخصيص ميزانية مستقمة بالمكتبة. 5

 
 المصادر: 

الرياض: دار المريخ، ، 3، مجالموسوعة العربية لمصطمحات عمم المكتبات والمعمومات. الشامي، احمد محمد وسيد حسب اهلل. 1
 . 979ـــص. 9777

 . 85ـــص. 1983ــ بغداد: مركز التوثيق   االعلمي، . موسوعة التوثيق والمعمومات الصغيرة. قنديمجي، عامر ابراىيم. 9
 . 3ـــ9ـــص. 1989ــ الكويت: وكالة المطبوعات، . المكتبات المتخصصة: ادارتيا، تنظيميا، خدماتيا. احمد بــدر. 3
 . 466المصدر نفسو، ص. ــــــــــــــ. 4
 . 9، ص9773ـــعمان، . ندوة الخدمات االلكترونية في تطوير المجتمع. 5
. 1985ـــبغداد: مركز التوثيق االعلمي، . المراجع والخدمات المرجعية. جاسم محمد جرجيس، عبد الجبار عبد الرحمن. 6

 . 11ـــص
 . 5ص. (1996) 3، ع31ـرسالة المكتبة، مج ـتكشيف. . الخاروف، يونس اسماعيل. ال7
، 1988ـــعمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، . أساسيات عمم المكتبات والمعمومات والتوثيق. ربحي مصطفى عميان. 8

 . 166ص
 . 63ــص .1998ـــصنعاء: دار الفكر المعاصر، . مقدمة عمم المكتبات والمعمومات. جاسم جرجيس وصبح محمد كمو. 9
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 . 34ـــص. 1993ــــبغداد: الجامعة المستنصرية، . خدمات المعمومات في مراكز التوثيق )رسالة ماجستير(. آمال عبد الرحمن. 17
 . 989ــص. 1984ــالقاىرة: مكتب غريب، . مقوماتيا، اشكاليا. خدمات المعمومات. حشمت قاسم. 11
مصادر المعمومات من عصر المخطوطات إلى عصر . ن وربحي مصطفى عميانقنديمجي، عامر ابراىيم والسامرائي، ايما. 19

 . 179ــ ص. 9777ـــ عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر، . االنترنت
 . 77نفسو، ص المصدر. ــــــــــــــــ. 13
 . 99ـــ ص. 1999قاىرة، ـــال. دور المكتبات في مواجية االنترنت: المؤتمر الثامن لممعمومات. ظافر ابو القاسم بديري. 14
( / اشراف ومراجعة محمد كاظم 9779ـــ1946مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد ). جبار قاسم جبر. 15

 . 6، 5ــــص. 9779، . ــــ بغداد: المركز. محمد
 15ص . المصدر نفسو. ــــــــــــــــ. 16
 16ص . المصدر نفسو. ـــــــــــــــ. 17
 37ـــ97ص . المصدر نفسو. ـــــــــــــــ. 18

 ( 1ممحق رقم )
 الجامعة المستنصرية 

 كـمـــية اآلداب
 قسم المعمومات والمكتبات

 م/ استبيـان
 تحية طيبة 

تروم الباحثة إعداد بحثيا الموسوم بــ )دراسة حاجات المستفيدين من مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة 
لذا ترجو الباحثة تعاونكم معيا والتكرم بجزء يسير من وقتكم لإلجابة عمى االستبيان خدمة لمبحث العممي ولكم جزيل الشكر  بغداد(
 . . . . . . والتقدير

 سـينـاء شـمـال. م. م                                 
 قسم المعمومات والمكتبات                                   

 كمية اآلداب ـــ الجامعة المستنصرية                                
 . كاممة إجابةإلى  تحتاج التي األسئمة عمى اإلجابةو  المناسبة اإلجابة إمام(  √الرجاء وضع علمة ) -ملحظة: 

 ( طالب دراسات عميا      ( أستاذ جامعي               )     المينة:   ). 1
 التحصيل الدراسي: . 9

 )( دبموم عالي                  التخصص )              (  
 )( ماجستير                   التخصص )              (  
 )( دكتوراه                   التخصص )              (  

 ( كـــل  ( نـعــم          )   ىل تستخدم مكتبة المركز ؟ ) . 3
 عمى المعمومات التي تبحث عنيا ؟حددىا حسب أولوياتك باالستخدام من خلل إعطاءىا أرقام ماىي مصادرك في الحصول . 4

 ( مكتبات الكميات المماثمة ( مكتبة الكمية      ) ( المكتبة الشخصية     ) ) 
 ( المكتبة الوطنية ( مكتبة مركز بحوث التاريخ الطبيعي           ) ) 
 ( مكتبات أخرى اذكرىا رجاءً  ) 
 ما ىو الغرض من استخدام المكتبة ؟. 5
 . ( إعداد محاضرة في موضوع يرتبط بالعمل واالختصاص ) 
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 . ( إعداد التقارير والبحوث والدراسات في مجال اختصاصك ) 
 . ( متابعة ما وصل حديثا من مصادر المعمومات ) 
 . ( استعارة بعض المصادر ) 
 ( أغراض أخرى اذكرىا رجاءً  ) 
 سموب الذي تسمكو لمبحث عن المواد في المكتبة؟ما ىو األ. 6
 )( البحث في الفيرس:     )( فيرس تقميدي    )( فيرس آلي             )( البحث في الرفوف   
 )( االستعانة بالمكتبي 
 )( أخرى اذكرىا رجاءً  
 ماىي مصادر المعمومات التي تفضل استخداميا ؟. 7
جلت(        )( الرسائل الجامعية                  )( المراجع      )( األقراص الميزرية          )( الكتب       )( الدوريات )الم 

 )( أخرى اذكرىا رجاءً 
 ىل تمبي مجموعة المكتبة احتياجك من مصادر المعمومات ؟ . 8
 )( نعـم              )( كــل 
 ر من سببإذا كانت اإلجابة بــ )كــل( يمكنك التأشير عمى أكث. 9
 )( ضعف المجموعة المكتبية  
 )( قدم المجموعة المكتبية وافتقارىا لمحداثة 
 )( قمة عدد الكتب المسموح باستعارتيا  
 )( قمة أو انعدام المصادر الثانوية )المستخمصات، الكشافات، الببميوغرافيات(  
 ( . . . أوقات الدوام )( ضعف سياسة المكتبة في ملئمة حاجات المستفيدين )نظام اإلعارة، 
 )( أسباب أخرى اذكرىا  

 ماىي خدمات المعمومات التي تستخدميا في المكتبة؟. 17
 )( خدمة اإلعارة    )( الخدمة المرجعية   )( خدمة البحث باألقراص الميزرية  
 )( خدمة اإلحاطة الجارية               )( خدمات أخرى اذكرىا رجاءً  

 لمعوقات التي تحد من االستخدام األمثل لخدمات المكتبة المتاحة ؟ماىي المشكلت وا. 11
 )( ضعف الخدمة المقدمة 
 )( ضعف اإلجراءات والسياسات المكتبية في تقديم الخدمة المناسبة  
 )( عدم توفر كادر مؤىل لتقديم الخدمات 
 )( ضعف التعاون بين المكتبة ومكتبات الكميات المشابية الختصاص المكتبة  
 )( أخرى اذكرىا 

 ماىي درجة استفادتك من المكتبة ؟  )( جيد  )( متوسط  )( ضعيف. 13
 إذا كانت اإلجابة بـــ )جيـد( ىل األسباب تعود إلى: . 14
 )( المصادر حديثة ومتنوعة  
 )( ملئمة المصادر لحاجات الباحثين 
          )( تنظيم المصادر بشكل يسيل االستفادة منيا                   
 . )( قمة المصادر االلكترونية المتوفرة في المكتبة 
 )( أسباب أخرى اذكرىا رجاءً  



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 341 

 . ماىي اقتراحاتكم لتطوير الخدمات المقدمة في المكتبة ؟ اذكرىا رجاءً . 15
 ( 2ممحق رقم )

 اسئمة وجيت إلى العاممين في مكتبة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي 
 ة المتحف ؟ وما ىي اقساميا ووحداتيا ؟متى تأسست مكتب. 1
 الملك الوظيفي: . 9
 كم عدد العاممين في المكتبة ؟. أ

 ىل العاممين متخصصين في مجال المكتبات والمعمومات ام ال؟. ب
 عدد سنوات الخبرة في العمل المكتبي ؟. ج
 ىل ىناك دورات لمعاممين في مجال التخصص؟. د
 مجموعة المكتبة: . 3
 مجموعة عامة ام متخصصة ؟ىل ال. أ

 . ما طريقة االعداد والتنظيم الفني ليا. ب
 ما طبيعة مصادر المعمومات ؟. ج
 ماىي وسائل االختيار؟. د
 الميزانية: . 4
 ىل توجد ميزانية أو تخصيصات مالية خاصة بالمكتبة ؟. أ

 ماىي طرق التزويد )شراء، اىداء، تبادل، ايداع( . ب
 يدة من المكتبة ؟ماىي الجيات المستف. 5
 مااىم الخدمات المقدمة لممستفيدين ؟. 6
 ماىي المعوقات التي تعاني منيا المكتبة ؟. 7
 
 
 
 
 
 
 


