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املستخلـص
تهدف الدراسة الى تقييم املمجوعةة اكمتبيية للوتببة اكمرزيةة – جامعة البصرة كمعرفة مدى
مالءمتها الحبياجات اكمسبفيدين ومعرفة آرائهم ومدى اإلف ـ ـ ــادة من اسبخدامهم كمصادر
اكمعلعمات في اكمتببة  ،وتشخيص االيجابيات وتعضيدها والسلبيات وايجاد الحلعل اكمناسبة لها
ووضع اكمقترحات اكمناسبة لبطعةرها وجعلها منسمجوة مع البطعر العلو ـ ـ ــي واالحبياجات البحثية
والدراسية .
اسبخدم اكمنهج العصفي في جوع البيانات واةبودت معادلة ( زالب – جعردن ) لبقدير
ا
التفاية العددية فضال ةن اةبواد اكمقابلة مع األمين العام للوتببة اكمرزيةـ ــة واكمقابلة مع
ا
مسؤولة قسم التزوةد في اكمتببة اكمرزيةة لمجامعة البصرة فضال ةن اةبواد الباحث للوالحظة
والفحص الفعلي للوجوعةة اكمتبيية.
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ABSTRACT
This study aims to evaluate the library collection in the central
library , university of Basrah , to determine its suitability to the
users need to know their opinions and to what degree they benefit
from the sources of the library. It also aims to identify the positive
points to develop them and the negative ones to find the right
solution.
The Descriptive Approach (Case study) is used to collect the
data. Clapp – Jordan formula is also used to evaluate the numeral
approximately. Furthermore, direct interviews with the general
secretary of the central library and the researcher for both the
observation and the checking.
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االطار العام للبحث

 - 1املشكلة :

تعد اكمتببة اكمرزيةة في جامعة البصرة احدى ركائي البعليم المجامعية التي تود الباحثين
والدارسين بوصادر اكمعلعمات املخبلفة  ،التي تسهم بصعرة فعالة في دةم اكمناهج الدراسية في
أقسام الكليات التي تسبعول اكمتببة  ،وتعيةيمسيرة البحث العلمي في المجامعة .
ّ
تتون مشكلة الدراسة في أن املمجوعةة اكمتبيية اكمعجعدة في اكمتببة اكمرزيةة لمجامعة البصرة
ا
التي ال تخضع لبقييم مجوعةاتها بشكل دوري موا أثر سلبا في تنويـ ـ ــة مجوعةاتها حيث تشغل
ا
ا
حيزا مكانيا ةلى الرفعف يوتن ان يسبفاد منه ةند تعفير مجوعةات متبيية اخرى وخاصة في
مجال التبب العلوية  ،فضال ا ةن اهوال ةوليات البنقية واالستبعاد لتثير من مصادر اكمعلعمات
التي ّ
قل اسبخدامها وتقادم ةورها وانبفاء الحاجة الى معلعماتها أو أصبحت ال تسبخدم منذ فترة
طعةلة من اليمن فضال ةن قلة مصادر اكمعلعمات التي يحباجها اكمسبفيدون دون اهبوام اكمتببة
بذلك وهذا يرجع الى قلة الععي بضرورة البقييم من االدارات العليا في اكمتببة وقلة وجعد اكمالك
ُ
ا
العظيفي اكمبخصص لذلك  ،وحتى يتعن البقييم إيجابيا وةلبي الغرض الذي أةـد من أجله ال ُب ّد
من البعرف ةلى قدرة تلبية املمجوعةات اكمتبيية اكمبعفرة في اكمتببة الحبياجات اكمسبفيدين
الحالية واكمسبقبلية  ،وخاصة في مجال التبب العلوية .

 – 2األهميـــة :
تتون أهوية الدراسة في ضرورة تقييم املمجوعةة اكمتبيية للوتببة اكمرزيةة ومعرفة قدرة هذه
املمجوعةة ةلى تلبية احبياجات اكمسبفيدين من مخبلف البخصصات واكمسبعةات العلوية
اكمعجعدة في المجامعة وزعن اكمتببة اكمرزيةة توثل رزيزة مهوة في هذا املمجال بعصفها مؤسسة
ا
ةلوية ثقافية تربعةة تسهم في تنوية مصادر اكمعلعمات ومعرفتها التي تشكل رافدا في دةم اكمناهج
الدراسية في الكليات وتعيةيمسيرة البحث العلمي في المجامع ـ ـ ــة .
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 – 3اهلـــدف :
تهدف الدراسة الى :
 – 1تقييم املمجوعةة اكمتبيية اكمعجعدة في اكمتببة اكمرزيةة للبعرف ةلى مدى تلبيتها الحبياجـات
ا
ا
اكمسبفيدين زوا ونعةا والبعرف ةلى معاطن القعة والضعف في املمجوعةة اكمتبيية أثناء العول
ا
اكمباشر في قسم االةارة  ،فضال ةن مالحظة املمجوعةة اكمتبيية اكمعجعدة ةلى الرفعف بحسب
تقسيواتها اكمعضعةية وتسمجيل اكمالحظات ةنها من حيث البغطية اكمعضعةية وحالتها اكمادي ـ ـ ـ ــة
من حيث البجليد والطباةة.
 – 2دراسة الطرائق اكمببعة في حفظ و تنوية وتقييم املمجوعةة اكمتبيية.

 – 4األسئلــــة :

َ
لغرض تحقيق أهداف الدراسة تـ ّم صياغة األسئلة اآلتية :

 – 1هل تقعم اكمتببة اكمرزيةة ببقييم املمجوعةة اكمتبيية اكمعجعدة في اكمتببة لغرض تطعةرها
وتالفي النقص الذي يؤدي الى ضعف املمجوعةة اكمتبيية ؟
 – 2ما معدل النوع المجاري ( االضافات السنعةة ) ؟ ةن طرةق االهداء  ،والببادل  ،والشراء  ...الـ ـ ــخ.

 – 3هل تعجد لمجان تقعم بعولية البقييم للوجوعةة اكمتبيية.

 – 5املنهـــــج :
تم اتباع اكمنهج العصفي في املمجوعةة اكمتبيية في اكمتببة اكمرزيةة كمعرفة واقع املمجوعةة
اكمتبيية .

 - 6أدوات مجع البيانات
اسبخدمت االدوات االتية لمجوع البيانات اكمطلعبة الغراض الدراسة وهي :
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 –1الوثائــــق
توثلت النباج الفتري من زبب  -دورةات  -رسائل جامعية  -تقارةر واحصائيات اكمتببة
اكمرزيةة وسمجالت التزوةد واكمعارد اليشرةة.
 –2املقابلـة
ّتم اجراء اكمقابلة مع االمين العام للوتببة اكمرزيةة للحصعل ةلى اكمعلعمات والبيانات اكمبعلقة
ا
بوعضعع الدراسة فضال ةن اجراء مقابلة مع مسؤولة قسم التزوةد لغرض الحصعل ةلى
اكمعلعمات الخاصة بسياسة االخبيار والتزوةد وفيوا يبعلق ببقييم وتنوية املمجوعةـ ـ ــة اكمتبيي ـ ـ ــة
فضال ةن البعاجد في قسم االةارة مع معظفي ومسؤول القسم .
 –3املالحظــــــة
اةبودت اكمالحظة خالل البعاجد الفعلي في اكمتببة اكمرزيةة ومبابعة سير العول والفحص
الفعلي للتبب ةلى الرفعف ومعرفة صالحيتها للوسبفيد من خالل االةارات وتارةخ نشرها
وطبيعة البعامل بين اكمعظفين واكمسبفيدين من الخدمات لهم وارشادهم الى الطرةقة اكمثلى
للحصعل ةلى مصادر اكمعلعمات وزيفية اسبخدام اكمسبفيدين الفهارس بأنعاةها بصعرة
ا
صحيحة فضال ةن معرفة مدى مالئوة املمجوعةة اكمتبيية الحبياجات اكمسبفيدين .

 – 7احلـــــــدود :
 – 1احلدود املوضوعية وتقييم اجملموعة املكتبية :
تقييم اجملموعة املكتبية
ّ
إن البقييم ةولية للحتم ةلى صالحية كمعــرفة الق ـ ــعة والضعف في املمجوعةة اكمتبيية وةجب
ا
ا
أن يعضع جدوال زمنيا للبقييم بين فترة واخـ ــرى اذ انه اكمرحلة النهائية في بناء املمجوعةة اكمتبيية و
يب ــم ةن طرة ــق االحصائيات التي تقدم فترة واضحة ةن طبيعة املمجوعةة ومدى مالءمته ــا
الحبياجات اكمسبفيدين ونعةيتها وةددها وزفاءتها في خدمة اكمناهج والبحث العلمي ملمجبوع
اكمتببـ ـ ـ ــة .
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 – 2احلدود الزمانيــــة :
شولت الدراسة بوعرفة أةداد املمجوعةة اكمتبيية لألةعام  2007م  ،و  2008م  ،و 2009م  ،و
 2010م من حيث النوع واالضافات السنعةة  ،وتقييم املمجوعةة اكمتبيية اكمبوثلة بالتبب
والدورةات والرسائل المجامعية للعام الدراس ي  2011 – 2010م .
 – 3احلدود الشكليــة :
اقبصرت الدراسة ةلى تقييم اشكال مصادراكمعلعمات اآلتية :
أ – التبب العربية
ب – الدورةات

 – 8التعريفـــات االجرائية
 – 1معادلة كالب – جوردان
صيغة تعصل اليها  Robert Jordanو  Verner Clappةام  1965النشاء مبدأ
لقياس زفاية حمجم الرصيد في اكمتببات االكاديوية اسبخدم فيها ةدد الطلبة وحمجم هيئة
البدريس وةدد البرامج االكاديوية وةدد املمجلدات للحصعل ةلى اكمسبعى التلي لتفاية حمجم
املمجوعةة (. )1
 –2معدل الدوران :
وهع اكمعدل الذي يشيرالى ةدد مرات اسبخدام كل قسم من اكمعرفة اليشرةة في اكمتببة خالل
ا
العام مقسعما ةلى مجوعع مقنيات كل مجوعةة موا يعطي فترة واضحة كمدى اهبوام
اكمسبفيدين ومالءمة مجلدات هذا القسم الحبياجاتهم (. )2
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التقييم ومعايري االيزو يف املكتبات اجلامعيــة
تعريف املكتبة اجلامعية :

ّ
إن اكمتببة المجامعية تسبود تعرةفها من اكمؤسسة التي تنبمي اليها وهي المجامعة لذلك يبحدد

تعرةفها من طبيعة خدماتها ومجبوع اكمسبفيدين ومسبعةاتهم العلوية وطبيعة األبحاث التي
يقعم بها اكمسبفيدون وهنالك العديد من البعرةفات للوتببة المجامعية ففي اكمعسعةة العربية
ُ
كمصطلح ةلعم اكمتببات واكمعلعمات تعرف بأنها " مجوعةة متببة أو نظام من اكمتبب ـ ـ ـ ــات تنشئه
وتدةوه وتديره المجامعة كمقابلة االحبياجات اكمعلعماتية للطلبة والبدريسيين زوا تساةد برامج
األبحاث والخدمات "(. )3

ّ
أما ةور أحود هوشري فعرفها " بأنـها اكمتببة أو النظام اكمتببي الذي يؤسس وةدار وةوعل من

قبل المجامعة لبلبية الحاجات اكمعلعماتية للطلبة وأةضاء هيئة البدريس وحاجات اكمنهاج
الدراس ي والبحث العلمي " (. )4

ّ
ّ
ا
ا ا
وهناك تعرةف آخر للوتببة المجامعية " بأنـها جعهر المجامعة إذ إنـها تشغل مكانا اوليا ومرزيةا

ألنها تخدم جويع وظائف المجامعة من تعليم وبحث وزذا خلق اكمعرفة المجديدة ونقل العلم
واكمعرفة وثقافة الحاضرواكماض ي لالجيال " (. )5

ّ
في ضعء البعرةفات السابقة يوتن أن تعرف اكمتببة المجامعية بأنـها مؤسسة ومرزي لمجوع

مصادر اكمعلعمات البقليدية وااللتترونية تنشئها المجامعة من أجل مساندة ودةم ةولية البحث
العلمي وتعيةي اكمناهج الدراسية بوا يحقق أهدافها وتعيةي ةالقتها بوجبو ـ ـ ــع اكمسبفيدين من
خدماته ـ ـ ــا .

التقييم Evaluation

ّ
إن البقييم ّ
يعد من العسائل اكمهوة في ةولية تنوية املمجوعةة اكمتبيية وتطعةر ةول اكمتببات
ّ
وخدماتها للوسبفيدين وبوا ان املمجوعةة اكمتبيية الرزيزة األساسية التي تقعم ةليها أةوال اكمتببة
ّ
فإن لبقييوها األثرالفاةل في جعلها مبعافقة مع مبطلبات واحبياجات اكمسبفيدين .
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ّ
إن مصطلح البقييم هع ترجوة للوصطلح االنكليزي  evaluationومصطلح (( تقعةم ))
يعجد في اكمعاجم اللغعةة ( )6واألفضل اسبعوال مصطلح تقييم بعصفه يسبعول للعصف في حين
ا
مسبعوال للبعديل او اصالح الش يء ْ
اكمع ّـعج .
يتعن مصطلح تقعةم
ّ
وقد وردت ةدة تعرةفات للبقييم منها (( بأنـه ةولية تصدر منها أحكام تسبخدم كأساس
للبخطيط وتشبول ةلى تحديد األهداف بكل وضعح وأسلعب سهل وميسط وتعضيح الخطط
وتأهيل العاملين وإصدار األحكام في معضعع البقييم ومراجعة األساليب واألهداف في ضعء هذه
األحكام )) (. )7
ا ّ
ُ
وةـرف أيضا بأنـه ةوليات منظوة للنقد واكمراجعة وهع نجــاح العوليات الرئيسة في اكمتببات (. )8
ّ
ُ
زوا ةـرف البقييم بأنـه العسائل التي بعساطتها تجوع وتحلل اكمعلعمات بصعرة نظامية كما
يعاجه الطلبة في ةوليات البعلم والخبرة بعد وضع األهداف واالخبيار وتنظيم املمجو ـ ــعةة وجوع
الطرائق والعسائل اكمسبعولة في البقييم (. )9
ُ
ا
كل فرد ّ
أيضا بأنّـه (( ةولية يحباج إليها ّ
وكل مؤسسة كمعرفة نعاحي الضعف والقعة
وةـرف
وذلك ألجل العصعل الى حل للوشاكل اكمبعلقة بالعول واالرتقاء به (. )10
ّ
نالحظ من البعرةفات السابقة أن البقييم هع ةولية تبم وفق معايير تعضع كمعرفة مدى
مطابقة املمجال الذي تبم ةليه ةولية البقييم لهذه اكمعايير والعصعل اليها وهع معرفة االيجابيات
والسلبيات وإيجاد الحلعل للوععقات التي تعترض العول .

أهداف التقييم :

ّ
إن للبقييم مجوعةة من األهداف يسعى لبحقيقها وهي (: )11

 –1البحقق من سيرالعول في اكمتببة بصعرة طبيعية ومسبورة دون ظهعر اخبناقات أو تأخير
 – 2تحديد العسائل التي يوتن بها تصحيح األخطاء وملء الفجعات .
 – 3تسهيل وضع الخطط اكمسبقبلية وتحديد اإلحبياجات .
 – 4تيوةد ادارة اكمتببة بوعلعمات مفصلة تلقي الضعء ةلى السياسات اكمسبقبلية .
ا
وةوتن ان نضيف أهدافا أخرى هي (: )12
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 –5أداة مقارنة حعل ما معجعد وما يجب ان يتعن .
 –6أداة تقديرةة كمسبعى نجاح اكمتببة في تطبيق سياسة تنوية وتطعةراملمجوعةات .
 –7أداة لبقييم جاهيةة تطعةرأي مشروع تعاوني لبطعةراملمجوعةات .
ّ
إن العصعل الى تحقيق األهداف ّ
يبم باخبيار الطرةقة اكمناسبة للبقييم ألنه العسيلة لبلعغ ما
ترجعه اكمتببة وإدارتها في بناء وتنوية مجوعةاتها إذ تصبح قادرة ةلى ّ
سد احبياجات اكمسبفيدين
الى أةلى نسبة موتنة .

معايري التقييم وااليزو يف املكتبات واملعلومات :

ّ
إن اكمعايير ةبارة ةن مجوعةة من القعاةد التي تعضع من منظوات دولية في حقل من حقعل

اكمعرفة لغرض االسترشاد بها في اجراء العوليات ذات الصلة ومطابقتها لهذه القعاةد واكمعايير هي
(( اكمقاييس التي يوتن بها تقييم أو قياس خدمات اكمتببات وبرامجها وهي تعتس ما يطلق ةليه
بالحد األدنى أو الش يء اكمثالي أو العوليات أو اإلجراءات النوعذجية وهي ةادة أما مقاييس زوية أو
نعةية )) ( .)13وزذلك هي ةبارة ((ةن مجوعةة من القعاةد التي ال تعدو أن تتعن إرشادات كمبخذي
القرارلبقعةم أداء أو خدمة متبيية معجهة لمجوهعر اكمسبفيدين )) (. )14

أما االييو فعبارة ةن (( سلسلة من اكمعاصفات اكمعدة من اكمنظوة العاكمية للوعاصفات
القياسية  ،وكلوة االييو (  ) ISOمشبقة من اللفظ االغرةقي (  ) ISOSويعني اكمساواة أو البواثل
وتهدف الى تحقيق األداء اكمنسمجم وزةادة القيوة اكمضافة للعوليات )) (. )15
قامت اكمؤسسة العاكمية للوعايير ( International Standardizotion
 ) ISO ( ) organizationفي ةام1998باصداراكمعيار  11620والذي يضم اكمؤشرات اآلتية (: )16

 – 1رضا اكمسبخدم بالخدمات التي تقدمها اكمتببة .
 – 2ةدد مرات التردد ةلى اكمتببة .
 – 3سرةة العصعل الى اكمادة العلوية .
 – 4اإلةارة سرةتها وتكلفتها .
 – 5تعفراإلةارة بين اكمتببات واليمن اكمسبغرق لبناء اإلةارة .
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ثم اضافت  ISOمؤشرات الى  ISO 11620وهي :
 – 1نسبة املخيون غيراكمسبخدم .
 – 2نسبة املخيون واكمقبنيات اكمعارة بالنسبة للوجوعع التلي .
ا
 – 3اسبخدام اكمقبنيات طبقا لنعةية اكمسبخدم .
 – 4الترتيب غيرالصحيح لألرففة .
زوا اقترح ( جازدون ارثر) ةام  2002بعض اكمعاييرمنها

(:)17

 – 1نسبة التبب لكل مسبخدم . 20 – 15
ا
 – 2ةدد املمجلدات اكمضافة سنعةا  2 – 1مجلد لكل مسبخدم .
ا
 – 3نسبة اكمقبنيات اكمضافة سنعةا الى اكمقبنيات اكمعجعدة .
 – 4االنفاق السنعي لكل مسبخدم .
 – 5نسبة اإلنفاق املخصص للوتببة ضون ميزانية المجامعة . % 3
وقد وضعت جوعية اكمتببات البحثية األمرةتية وجوعية الكليات والمجامعات األمرةتية
مجوعةة من اكمعاييرلبقييم اكمتببات المجامعية وقد أقرت ةام  1979وهي (: )18
 – 1ألجل دةم برامج البعليم والخدمات المجامعية العامة يجب ان تقعم اكمتببة المجامعي ـ ــة
ببقديم الخدمات التي تشمجع وتسهل االسبفادة القصعى من اكمعرفة اإلنسانية اكمدونة بأي شكل
من األشكال .
 – 2في حدود مسؤوليات المجامعة وأولعةاتها ةلى اكمتببة أن تفبح مجاميعها للوسبفيدين ةلى
أوسع نطاق .
 – 3يجب ان تتعن مجاميع اكمتببة بالحمجم والبغطية الكافية لالسبجابة كمبطلبات مناهج
البدريس والبحث العلمي في المجامعة .
 – 4يجب أن تحبعي اكمتببة المجامعية ةلى األشكال كافة التي تسمجل وتحفظ بها اكمعرفة االنسانية .

 – 5يجب أن تنوع مجاميع اكمتببة المجامعية بشكل منظم ومسبور وبوعجب السياسة اكمعضعةة
لهذا الغرض .
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 – 6يجب أن تبعفر في اكمتببة المجامعية التعادر التي تعول ةلى تنوية املمجاميع وتنظيوها
وصيانتها وةلى تقديم خدمات اكمعلعمات واكمراجع التي تحباجها المجامعة .
ّ
إن بعض اكمتببات تقعم بعولية تقييم دوري كمعدالت اسبعوال مجاميعها بعضع البقارةر
االحصائية لبحليلها كمعرفة مدى تلبية املمجوعةة لرغبات اكمسبفيدين وقياس معدل دوران
التبب فضال ا ةن اسبطالع أراء اكمسبفيدين من خدماتها ووضع صناديق للوقترحات والشكاوى
ا
مسبعوال وهذه ّ
تعد معايير تضعها
وتحليل النبائج الخاصة بوخرجات النظام اآللي ان كان
اكمتببات لبقييم أدائها بصعرة دورةة (. )19
ّ
إن معيار (  ) ISO 11620تضون مؤشرات لعوليات حفظ وصيانة مصادر هذه اكمؤشرات
وتعبود ةلى وصف الطرائق في تقرةرالبحث البريطاني وتعبود ةلى (: )20
 – 1نسبة املمجوعةة في حالة جيدة .
 – 2نسبة اكمعاد التي تحباج الى ترميم وصيانة .
 – 3نسبة املمجوعةة التي تشول ةلى ما يالئم البيئة .
ّ
تخص التبب والدورةات والتي ّ
ّ
تنص ةلى تعفير اكمعاد اكمتبيية
زوا إن هناك بعض اكمعايير التي
بأشكالها كافة وبعاقع ( )10ةناوةن لكل طالب و ( )5ةناوةن من الدورةات ّ
لكل تخصص في
المجامعة وزةادة مقبنيات اكمتببة سنعةا ا مع زةادة إةداد الطلبة والبدريسيين وتأمين معاد اكمتببة
العربية واألجنيية والحديثة بوا ال يقل ةن  % 3من مجوعع العناوةن اكمبعافـ ـ ـ ــرة (. )21

تقييم الكتب : Books evaluation

ا
تعد التبب من أزثر األشكال في املمجوعةة اكمتبيية اسبعواال ولبقييوها يجب أن تؤخذ ةدة

ةناصر بعين االةببار ةند القيام بهذه العولية من إجراء الفحص الفعلي للتباب وةناصره
زصفحة العنعان التي تحبعي ةلى اكمعلعمات الرئيسة للبعرةف بالتباب واكمقدمة واملحبعةات
ا
فضال ةن اسبعوال اكمعاييراآلتية (: )22
 – 1البأليف واالةداد وتشول اكمؤلف وهل هع معروف في تخصصه ومؤهالته وخبراته العلوية
ومسؤوليبه ةن التباب وأسلعب التباب ولغبه واةبواد اكمؤلف ةلى نفسه في تأليف التباب
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ا
ومعلعمات التباب حديثة مع ذزر اكمصادر واإلقبباسات فضال ةن اكمترجوين واملحررةن وغيرهم
وخبراتهم ومؤهالتهم وتجاربهم العلوية في مجالهم مع معرفة المجهة اكمسؤولة ةن النشر وشهرتها
في نشرمعاضيع التباب وسوعتها بين دور النشروخبرتها .
 – 2اكمعالمجة اكمعضعةية واملحبعى والترتيب للتباب من إجراء اكمعالمجة اكمعضعةية كمعضعع
التباب وهدفه والفترة الرئيسة منه  ،وةالقبه باهبوامات القراء والباحثين وأسلعب اكمعالمجة
ُوبعدها البارةخي والمجغرافي  ،أما املحبعى فهل هع مناسب للوسبفيدين ومويزاته ةن غيره من
ا
التبب اكمبعفرة وهل هناك زبب بديلة وأسلعب وطرةقة للعرض فضال ةن اسبعوال الصعر

البعضيحية والتشافات وقعائم مصادر اكمعلعمات ثم طرةقة الترتيب والببعةب والبنظيم وسهعلة
العصعل إلى اكمعلعمة في التباب .
 – 3الشكل اكمادي والسعر (: )23
وتشول شكل اكمادة ومعاصفات العرق والطباةة المجيدة والعاضحة وحمجم اكمادة وتجليدها
وسعراكمادة وتكلفتها .

تقييم الدوريـــــات :

ا
ّ
تعد الدورةات من أزثر أشكال مصادر اكمعلعمات اسبعواال بعد التبب ألسباب تبعلق بحداثة

اكمعلعمات التي تحعيها وسرةة صدورها في ضون فترات زمنية محددة واحبعائها ةلى معلعمات
ةامة أو مبخصصة في مجال معضععي معين موا يتيح للوسبفيد اإلطالع ةلى البحعث واكمقاالت
الحديثة في مجال تخصصه وةند تقييم الدورةات تأخذ النقاط اآلتية :

()24

 – 1طبيعة اكمؤسسة األم التي تصدرمنها الدورةة من حيث اإلمكانات واكمكانة العلوية .
 – 2معضعع الدورةة وتخصصها .
 – 3مسبعى الحداثة في اكمعضعةات .
 – 4اإلةداد الفني للدورةة والبحرةر.
 – 5مسبعى الببابع ( أي فترات الصدور ) ونعةية القراء اكمعجهة إليهم .
 – 6اكمضوعن واملحبعى وطرةقة معالمجة اكمعضعةات .
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 – 7الشكل اكمادي للدورةة من إجراء فحص الحمجم ونعةية العرق والطباةة العاضحة الخالية
من األخطاء واأللعان اكمسبعولة .
زوا يوتن ان يضاف الى ما سبق قيوة اإلشتراك السنعي أو الفصلي للدورةة وقدرة اكمتببة ةلى تعفير
اكميزانية الخاصة بالدورةات خاصة إذا كانت الدورة ـ ــات محتوة وذات املحبعى العلمي الرصين .

طرائق التقييـــــم :

ّ
إن اكمتببة المجامعية بحتم وجعدها في ضون وسط من اكمسبفيدين ذوي االخبصاصات
ّ
املخبلفة واكمناخ العلمي فإن مجوعةاتها يجب أن تخضع للبقييم بين فترة زمنية وأخرى كمعازبة
البطعر اكمتسارع في مجاالت اكمعرفة ولبتعن مجوعةاتها قادرة ةلى تلبية احبياج ـ ـ ــات اكمسبفيدين
وهذا هع الهدف الرئيس للوتببة ولذلك يسبعول القائوعن بعوليات البقييم مجوعةة من
الطرائق لهذا الغرض وقد يبم اسبخدام طرةقة واحدة أو أزثر في العولية وةوتن تقسيم طرائق
البقييم إلى (: )25
 – 1الطرائق الكمية وتشمل :
أ – حمجم املمجوعةات .
ب – مقدارالنوع .
 – 2الطرائق النوعية وتشمل :
أ -أحكام الخبراء .
ب -الببليعغرافيا اكمسبخدمة كالقعائم اكمعيارةة .
جـ  -الببليعغرافيا اكمنشعرة .
د – الببليعغرافيا الخاصة .

هـ  -تحليل االسبخدام الفعلي .

زوا تعجد أساليب أخرى للبقييم منها (: )26
 – 1تجويع احصائيات ةن اكمعاد .
 – 2مراجعة قعائم الفحص القياسية .
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 – 3الفحص اكمباشرللوجوعةات .
 – 4آراء اكمسبفيدين .
 – 5اسبخدام اكمعاييرالخاصة باملمجوعةة .
 – 6مالحظة االسبخدام .
وةقسم شرةف شاهين *طرائق البقييم الى (: )27
أ – الحمجم االجوالي .
ب – معدل النوع .
جـ  -حتم الخبراء .
د – اسبخدام الببليعغرافيا مثل القعائم اكمعيارةة .
هـ  -دراسات البداخل .
و – دراسات اكمسبفيدين .
ي – دراسات االسبخدام .

أوال ً  :الطرائق الكمية Quantitative methods

ا
ّ
يعد الحمجم االجوالي ملمجوعةة اكمتببة من أزثر الطرائق التوية اسبعواال للبقييم فحمجم

املمجوعةة يؤثر في ةوليات تقديم الخدمات للوسبفيدين فكلوا كانت املمجوعةة زبيرة ومخبارة
ةلى أسس صحيحة كانت أقدر ةلى تلبية مبطلبات اكمسبفيدين وقد وضعت ةام  1965معادلة
من ( فيرنر زالب وروبرت جعردان ) ّ
سويت بوعادلة (  ) Clapp – Jordonتسبعول للحتم ةلى
مدى صالحية مقبنيات اكمتببة االكاديوية وهذه اكمعادلة هي (: )28
م =  50750م  100 +م هـ 12 +م ط  12 +م ز 335 +م ق 3050 +م ج  24500 +م د
إذ توثل :
م = املمجلدات
هـ = ةدد أةضاء الهيئة البدريسية .
ط = مجوعع الطلبة اكمقيدين .
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ز= ةدد طلبة اإلمبياز( اكمبفعقين ) .
ق = ةدد املمجاالت اكمعضعةية الرئيسة في مرحلة ما قبل البخرج .
ج – مجاالت الدراسة للواجسبير .
د – مجاالت الدراسة للدزبعراه .
 =50750ةدد ثابت وةوثل الحد األدنى لحمجم املمجوعةة في اكمتببة المجامعية .
وتعبود هذه اكمعادلة ةلى مجوعةة من اكمبغيرات التي تتعن غير ثاببة األةداد وخاصة في
أةداد الطلبة أو الهيئات البدريسية واخبالف اكمقررات الدراسية لطلبة اكماجسبير والدزبعراه
بين جامعة وأخرى .
وتسبعول وسيلة زوية أخرى للبقييم وهي معرفة نسبة النوع في املمجوعةة اكمتبيية ةن طرةق
معرفة االضافات السنعةة لكل شكل من أشكال مصادر اكمعلعمات ومعرفة تطعر ونوع هذا
القسم من اكمصادر وقدرته ةلى تلبية احبياجات اكمسبفيدين وةوتن اسبعوال اكمعادلة اآلتية
كمعرفة نسبة النوع (: )29
ةدد العناوةن اكمضافة
نسبة النوع = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 X
الحمجم التلي للوجوعةة
وهذه اكمعادلة قد ال تعطي الصعرة الدقيقة لنسبة النوع إذا ما أضيفت إلى القسم اكمعين في
ا
اكمتببة أةداد من مصادر اكمعلعمات ّتم اخبيارها ةشعائيا دون دراسة احبياجات اكمسبفيد
والحصعل ةلى نسبة أةلى توثل النوع في االةداد وليس في االسبعوال .

ثانيا ً  :الطرائق النوعية Qualitativa methods

ّ
إن الطرق اكمرتتية ةلى تقييم املمجوعةات قد تنعةت آراء اكمبخصصين في مجال اكمتببات

واكمعلعمات من حيث اسبعوال هذه الطرائق في البقييم ومناسبتها للبقييم ،فقد قسوها الدزبعر
جاسم محود جرجيس إلى (: )30
الطرائق اكمرتتية ةلى تقييم املمجوعةات  Collection – Based Techniquesوتشول :
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أ – القوائم املعيارية List checking
يبم اخبيار مجوعةة من العناوةن اكمبخصصة بوعضعع معين من مخبلف اكمصادر ةن طرةق
الببليعغرافيات الخاصة  ،والناشرةن  ،وفهارس اكمتببات  ،واالستشهادات اكمرجعي ـ ــة ومطابقة ما
معجعد في فهرس اكمتببة من ةناوةن في هذه القعائم ومالحظة نسبة اكمعجعد  ،فإذا كانت النسبة
ا
ّ
ةالية فان املمجوعةة مالئوة والبقييم الخاص باملمجوعةة سيتعن إيجابيا ومن هذه القعائم
( ) Books for college Librariesولم تسبخدم هذه القعائم بالدراسة لعدم وجعدها
في اكمتببة اكمرزيةة لمجامعة البصرة .
ب – فحص حالة اجملموعات على الرفوف Collection Shelf Scanning
يبم في هذه الطرةقة الفحص اكمباشر للوجوعةة وتسمجيل اكمالحظات ةن حالتها اكمادية
وتغطيتها اكمعضعةية وحمجم املمجوعةة وتقادمها .
جـ  -جتميع االحصائيات Compiling Statisties
ّ
يبم ةول االحصائيات الخاصة باملمجوعةة واسبعوالها وتحليل بياناتها كمعرفـ ـ ــة ةدد العناوةن
ا
ا
والنسخ وةدد اإلةارات وأزثراألقسام اسبعواال واكميزانية  ...الخ  .وه ـ ــذه الطرةقة األزثر انتشارا في
البقييم .
د – تطبيق املعايري Application of Standard
تعبود هذه الطرةقة ةلى تطبيق اكمعايير التي تحددها اكمتببة لنفسها أو اكمعايير التي تصدرها
اكمنظوات العاكمية مثل اآلييو (  ) ISOأو ( . ) IFlA
هـ  -البقييم باسبعوال نظام ( تقييم تطعر املمجوعةات ) Conspectus
و – اكمقارنة بين اكمتببات
ح – دراسة حالة البداخل والبترار

ز– حتم الخبراء
ي – حداثة املمجوعةة

ثالثا :دراسات االستخدام Use Studies :
وهذه الطرةقة ترزيةلى االسبخدام الفعلي للوجوعةة من خالل (: )31
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 – 1تحليل ةدد اإلةارات  :هذه العسيلة تهبم باكمعاد التي تعار وتستبعد اكمعاد التي ال يص ــل
ّ
اكمسبفيد لعدم وجعدها في أمازنها أو إن تعليوات االةارة ال تسوح باةارة التبب كالن ـ ـ ــعادرواملخطعطات .

إليها

 – 2تحليل األسئلة اكمرجعية ومعرفة اكمراجع غير اكمعجعدة التي تجيب ةلى أسئلة اكمسبفيدين
لغرض تعفيرها .
 – 3االستشهادات اكمرجعية اكمعجعدة في اكمقاالت والتبب فكلوا زادت االستشهادات دلت ةلى
قعة املمجوعةة .
 -4اسبطالع آراء اكمسبفيدين ةن طرةق اسبخدام االستبانة وتعجيه األسئلة كمعرفة نعاحي القعة
والضعف في املمجوعةة ومعرفة احبياجاتهم غير اكمبعفرة ومالحظة طرةقة االسبخدام ورأي
اكمسبفيد في العول في اكمتببة واكمقترحات لبنوية وتطعةراملمجوعةة اكمتبيية .
ّ
إن الطرائق للبقييم بصعرة ةامة تتعن ةلى نعةين (: )32
 – 1طرائق زوية  :تعبود ةلى جوع اكمعلعمات بشكل مبعاصل ونظامي بوعرفة للنشاطات
والبكلفة وزذلك اخذ اكمعلعمات ةن طرةق اكمسبفيدين .
ّ
 – 2طرائق نعةية  :تعبود ةلى مسح واحراز وجوع اكمعلعمات وأخذ رأي اكمسبفيدين  ،زوا إن
بعض اكمتببات تسبعول للبقييم دراسة اكمدخالت (  ) inputواملخرجات (  ) outputوالنبائج
(  ) outcomeاكمبحققة من تقديم اكمتببة للخدمات ةن طرةق تقييم اكمساحة  ،واةداد
التبب ،واكمعدات  ،والكادر وفي مجال املخرجات معدل دوران التبب وةدد االجابات ةلى االسئلة
اكمرجعية للخروج بنبائج ةن مدى فائدة اكمسبفيد وهل هناك فارق وتغييرةند اسبعواله للوتببة
والخبرة التي ازتسبها في اسبعوال اكمتببة (: )33
ّ
من هذا فإن البقييم يجيب ةن أسئلة محددة منها زفاية املمجوعةة اكمتبيية الةداد
اكمسبفيدين وهل هي منظوة بشكل مالئم واكمالك العظيفي القادر ةلى تقديم خدمة متبيية ةلى
اكمسبعى اكمطلعب والبعاون بين اكمتببة واكمتببات األخرى والبنظيم االداري اكمناسب
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لذلك تعبود اكمتببات ةلى البقييم لبقديم خدمات أزثر فاةلية وزةادتها في اسبعوال اكمتببة

ا
واالةبواد ةلى معارد اكمتببة للبخلص من نعاحي الضعف فيها فضال ةن معرفة آراء اكمسبفيدين في
املمجوعةة ومدى معرفتهم في العصعل الى مصادراكمعلعمات واكمهارات اكمتبيية التي أزتسبعها (. )35

تقييم اجملموعة املكتبية للمكتبة املركزية جلامعة البصرة
اكمتببة اكمرزيةة بعصفها متببة جامعية ةليها أن تحرص ةلى أن تتـ ـ ـ ــعن مجوعةاتها مبكاملــة
ا
ا
من حيث أشكال ومصادر اكمعلعمات زوا ونعةـ ــا لتسبطيع دةم العولية البحثية والدراسية وزوا
مبين في المجدول رقم ( . ) 1
جـدول (  ) 1يبين حمجم املمجوعةة اكمتبيية للوتببــة اكمرزية ـ ــة للسنــعات * 2010 – 2007
مصادراكمعلعمات

2007

2008

2009

2010

التبب **

161292

164679

186614

188878

الدورةات **

111518

111864

111998

112698

الرسائل المجامعية

8660

8817

10340

10052

املمجوعع

281470

285360

308952

311628

ّ
المجدول رقم ( )1يعضح أن مجوعةة التبب هي أزثر أشكال مصادر اكمعلعمات زةادة في اةدادها
ا
ّ
تليها الدورةات وهذا ةائد ألن التبب والدورةات هي األزثر اسبعواال من قبل اكمسبفيدين ثم
الرسائل المجامعية وخاصة الصادرة من جامعة البصرة .
وقد تعفرت لدى الباحث معلعمات دقيقة ةن املمجوعةة اكمتبيية من خالل الفحص الفعلي
ا
للوجوعةة اكمتبيية ةلى الرفعف  ،التبـ ـ ــب والدورةات والرسائل المجامعية فضال ةن اكمالحظة
اكمباشرة واالسبعانة بشعبة االحصاء وقسم التزوةد كمعرفة أةداد املمجاميع التي اسبعولت في
البقييم التو ـ ـ ـ ــي  ،لذا تعف ـ ـ ــرت لدى الباحث معلعمات دقيقة ةن املمجوعةة اكمتبيية وسيبم
ةرض تلك اكمعلعمات ةلى النحع اآلتي :
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التقييم الكمــــي :
يعد البقييم التمي من الطرائق التي تسبعول في مجال تقييم فاةلية املمجوعةة وقدرتها ةلى
ا
سد احبياجات اكمسبفيدين ومعرفة االةداد اكمفترضة للوجوعةة واألةداد اكمعج ــعدة فعال في
اكمتببة  ،وةوتن أن تبم هذه العولية من ةدة طرائق تبوثل باالتي :
 – 1حجم اجملموعة املكتبية
ا
ّ
أن حمجم املمجوعةة يعطي مؤشرا ةلى مدى تلبية احبياجات اكمسبفيدين منه ـ ـ ـ ــا وقد اسبعولت
*

معادلة ( زالب – جعردان ) كمعرفة الحمجم اكمفترض لعدد املمجلدات التي يجب ان تعفرها اكمتببة
للوسبفيدين وزعن هذه اكمعادلة تعبود ةلى ةدد من اكمبغيرات التي يوتن قياس فاةلية
ا
املمجوعةة وزفايتها لكل مبغيرةلوا ان ةدد الهيئة البدريسية بلغ 2521تدريسا وةدد طلبة
ا
ا
الدراسات العليا  591طالبا وةدد طلبة الدراسات االولية – اكمرحلة الرابعة  3742طالبا
واسبخدمت معادلة زالب – جعردن كمعرفة زفاية املمجلدات بالقياس الةداد اكمسبفيدين
والمجدول رقم ( )2يعضح ذلك ** .
ج ـ ــدول (  ) 2يبين اةداد املمجلدات اكمفترضة اثناء السنة الدراسيـ ـ ــة 2011-2010م
اكمبغيرات

املمجلدات اكمفترضة للسنة الدراسية
2011 - 2010

الحد االدنى للوجلدات

50750

الهيئة البدريسية ×100

252100

ةدد الطلبة التلي ×12

264864

الطلبة اكمبفعقين ×12

48

الدراسة األولية × 335

1253570

اكماجسبير /الدبلعم × 305

42700
( ) 275
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الدزبعراه × 24500

29400

املمجو ـ ــعع

1893432

ا
ّ
وطبقا كمعادلة ( زالب – جعردان ) فإن نسبة اكمقبنيات من املمجلدات اكمفترضة الذي تعفره
اكمتببة يسبخرج من قسوة مجوعع كل شكل من أشكال مصادر اكمعلعمات ةلى املمجلدات
اكمفترضة ×  100وبذلك تحصل ةلى نسبة املمجلدات اكمفترض تعفيرها اثناء السنة الدراسية
 2011 – 2010وزوا مبين في المجدول رقم (. )3
جـ ـ ــدول (  ) 3يبين النسبة اكمئعةة للوجلدات اكمفترض تعفرها للسنة الدراسية 2011 – 2010م
حسب معادلة ( زالب – جعردان )
مصادراكمعلعمات

نسبة املمجلدات اكمفترض تعفيرها

التبب

9.97

الدورةات

5.95

الرسائل المجامعية

0.53

ّ
يبين المجدول رقم ( )3أن أةلى نسبة مقبنيات في املمجال التبب بنسبة  % 9.97ثم الدورةات
بنسبة  % 5.95وانخفضت النسبة من املمجلدات اكمفترضة في مجال الرسائل المجامعية بنسبة %0.53

وةالحظ اهبوام اكمتببة في تنوية املمجوعةة اكمتبيية ينصب ةلى التبب والدورةات وخاصة من
حيث التم إذ ان اةدادها أةلى بتثيرمن األشكال األخرى كمصادراكمعلعمات.
 – 2االضافات السنوية للمجموعة

*

اثناء اإلحصاءات اكمبعفرة ةن حمجم اإلضافات السنعةة للوجوعةة اكمتبيية نسبطيع أن نعرف
البطعر الحاصل في اةداد املمجوعةة وأشكال مصادر اكمعلعمات األزثر زةادة في حمجوها والمجدول
رقم ( )4يبين حمجم اإلضافات السنعةة .
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جـ ـ ـ ــدول (  ) 4يبين حمجم اإلضافات السنعةــة للوجوعة ــة اكمتبيي ــة
اكمصادر
التبب
الدورةات
الرسائل
المجامعية
املمجوعع

2008

2007

2010

2009

النعع

العدد

النعع

العدد

النعع

العدد

النعع

العدد

1387

1392

2530

3387

9210

12661

7146

7460

89

109

310

546

260

740

286

320

40

40

155

157

830

830

281

281

1516

1541

2995

4090

10300

14231

7713

8061

ّ
المجدول رقم ( )4يعضح أن التبب أزثر أشكال مصادر اكمعلعمات زةـادة أثناء سنعات الدراسة
وخاصة في ةام  2009وهذا ةائد السبقرار اكمتببة من حيث اكمعقع واالنفباح ةلى العالم
واالتصال بالمجامعات العربية والعاكمية واقامة اكمعارض داخل المجامعة وفي اكمتببة بشكل خاص
موا ساةد ةلى اقبناء التبب ةن طرةق الشراء بشكل مباشــرمن اكمعارض .
ّ
أما الدورةات فيالحظ أن أةلى نسبة لها من اإلضافات ةـ ـ ــام  2009ثم انخفضت إلى أدنى
مسبعى ةام  2007وهذا ةائد إلى تعقف االشتراكات واالةبواد ةلى ما معج ــعد من الدورةات
للسنعات السابقة  ،أما مصادر اكمعلعمات األخرى كالرسائل المجامعيـة فهذه في زةادة مسبورة موا
يسهم في دةم املمجوعةة اكمتبيية وهذه تبم ةن طرةق تقديم نسخ من الرسائل المجامعية إلى
ا
اكمتببة فضال ةن تحعةلها الى أقراص ليزرةة .
ُ
ا
أما اإلضافات السنعةة بحسب اكمسبفيدين فانها منخفضة جدا حيث لع قـسم اكمضاف من
ّ
املمجلدات ةلى العدد التلي للوسبفيديـن فإنـه ال يصل الى مجلد واحد لكل مسبفيـ ـ ـ ــد وهذا ال
يطابق اكمعايير التي تخصص (  ) 2-1مجلد لكل مسبفيد وهذا يشي ــر الى قصعر من ناحية التم في
املمجوعةة (جازدون ارثر.)2002
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معدالت النمـــــو

ّ
إن معدالت النوع تعطي مؤشرا ا ةلى البطعر الحاصل في أنعاع مصادر اكمعلعمات وةوتن

حساب معدل النوع للوجوعةة اكمتبيي ــة من ( قسوة االةداد اكمضافـ ـ ــة لكل نعع ةلى املمجوعع
ا
التلي لكل نعع مضروبا بـ (  ))100والمجدول رقم (  ) 5يبين ذلك .
ج ـ ـ ــدول (  ) 5يبين معدالت النوع للوجوعةة اكمتبيية للسنعات  2010 – 2007م
2007
اكمادة

العدد

2008
معدل
النوع

التبب

0.86 161292

الدورةات

0.09 111518

الرسائل
المجامعية

8660

0.46

العدد
16467
9
11186
4
8817

2009

معدل
النوع
2.05
0.48
1.78

العدد
18661
4
11199
8
10320

2010

معدل
النوع
6.78
0.66
8.04

العدد
18887
8
11269
8
10052

معدل
النوع
3.94
0.28
2.79

يالحظ من المجدول رقم ( )5ان اةلى نسبة نوع كانت في مجال التبب ةام  2009إذ بلغت % 6.7
وادنى نسبة في ةام  2007بنسبة . % 2.05
أما الدورةات فكانت أةلى نسبة نوع في ةام  2009حيث بلغت  % 0.66وهــذا ةائد السبقرار
اكمتببة وبناء مجوعةة الدورةات من جديد وأدنى مسبعى للدورةـات في ةام  2007وبنسبة ، 0.09
اما الرسائل المجامعية فأةلى نسبة كانت ةام  2009بنسبــة  % 8.04وهذا ةائد الى زةادة القبعل
في الدراسات العليا وأدنى مسبعى لها ةام  2007بنسبة  % 0.46وهذه النسبة تععد إلةادة
هيكلية القبعل في الدراسات ووضع شروط جديدة للقبعل في الدراسـات .
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ّ
ان نسبة النوع ال تعني أن مصادر اكمعلعمات التي تحصل ةلى أةلى نسبـة نوع تتعن مالئوة
ّ
الحبياجات اكمسبفيدين وانـوا قد تتعن من حيث التـم والعدد فكلوـا ازدادت اةداد مصادر
اكمعلعمات ازدادت نسبة نوعها .
ّ
إن تقييم املمجوعةة اكمتبيية في اكمتببة اكمرزيةةالذي تم تحديده في الحدود الشكلية في االطار
العام يبضون اآلتي :
اوال ً  :تقييم الكتب

ّ
إن التبب من أزثر أشكال مصا در اكمعلعمات اسبعواال ا من قبل اكمسبفيدين  ،وهذا يحبم ةلى اكمتببة
ا
ا
االهبوام بهذا الشكل من مصادر اكمعلعمات زوا ونعةا وفي أدناه جدول بأةداد التبب خالل – 2010
. 2007
ج ـ ـ ــدول ( )6يبين أةداد مجوعةة التبب اكمعجعدة في قسم اإلةارة للوتببة اكمرزيةة لألةعام 2010 - 2007

اكمادة

2007

2008

2009

2010

164679

186614

188878

161292
التبب
ّ
ّ
يبضح من المجدول رقم ( )6أن مجوعةة التبب في تنامي من حيث التم مع أنـها ال تصل إلى اكمعايير
التي تحدد املمجلدات الخاصة بكل مسبفيد إذ تنص اكمعايير ةلى تخصيص (100مجلد ) للهيئة
ّ
البدريسية و (  ) 15مجلدا ا لكل طالب موا يدل ان اكمتببة تقعم باالخبيار دون االلبفات إلى هذه اكمعايير
الخاصة بحاجة اكمسبفيدين وزفاية املمجوعةة لسد احبياجاتهم ودون النظر إلى النوع الحاصل في أةداد
الطلبة سعاء في الدراسات األولية أو الدراسات العليـ ـ ـ ــا واحبياجات الهيئة البدريسية وتطعر او تغيير
اكمناهج الدراسية واالحبياجات الخاص ـ ــة بدةم اكمناهج الدراسية والعولية البحثية وقد قسوت
مجوعةة التبب حسب نظام ديعي المجدول رقم ( .*)6يبين ذلك وقد ذزرت اةداد اكمسبفيدين ةند
شرح جدول رقم .2
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جـ ـ ــدول (  ) 7يبين حمجم مجوعةة التبب في اكمتببة اكمرزيةـة حسب نظام ديــعي
اقسام اكمعرفة حسب نظام
DDC

التبب العربية

%

التبب
االجنيية

%

000اكمعارف العامة

1002

2.66

800

3.79

100الفلسفة

1753

4.65

400

1.89

200الديانات

3237

8.59

390

1.84

300العلعم االجبواةية

7683

20.4

3100

14.70

400اللغات

1287

3.41

550

2.60

 500العلعم البحبة

2809

7.46

4350

20.63

600العلعم البطبيقية

3925

10.42

6600

31.30

700الفنعن

1061

2.81

430

2.03

800االداب

6685

17.75

2213

10.49

8203

21.79

2252

10.68

37645

99.99%

21085

99.99%

900المجغرافيا والبارةخ
والتراجم
املمجوعع

ا
ّ
نالحظ في المجدول رقم ( )7أن قسم المجغرافيا والبارةخ هع األزبر حمجوا من بين األقسام وخاصة
ا
التبب العربية يليه قسم العلعم االجبواةية وذلك لتثرة اإلنباج الفتري في هذا القسم فضال ةن زعنه
ا
أزثر األقسام إةارة اسبخداما كما يحعةه من زبب القصص والشعر التي تتعن ضون اهبوامات
ا
ّ
اكمسبفيدين من جهة أخرى ونجد أن اكمعارف العامة هي اقل األقسام حمجوا في مجوعةة التبب العربية
والدين في مجوعةة التبب األجنيية وهذه االةداد توثل ةدد النسخ.
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وقد قام الباحث بالمجرد الفعلي ملمجوعةة التبب العربية وحسب نظام ديعي العشري وكانت نبائج
المجرد بالشكل الذي يظهره المجدول رقم (. )7

التقييم النوعي للكتب :
يوتن القيام بالبقييم النععي للتبب أثناء تحليل ةدد االةارات في السنة الدراسية كمعرفة حرزة
التبب ومعدل الدوران * لها وهذا يعطي مؤشر ةلى مدى اقبال اكمسبفيدين ةلى مجوعةة التبب ومن
المجدول رقم ( )8يوتن مالحظة حرزة اإلةارة وأةداد اكمسبفيدين من الطلبة والهيئة البدريسية :
جـ ـ ـ ــدول (  ) 8يبين حرزة اإلةارة وأةداد اكمسبفيدين خالل السنة الدراسية 2011-2010
اشهرالسنة

االةارات

الهيئة

الدراسات

الدراسات

مسبفيدون

معدل

الدراسية

من التبب

البدريسية

العليا

االولية

اخرون

الدوران

566

253

658

715

59

0.29

670

298

577

1746

190

0.35

كانعن االول

268

598

1261

3318

474

0.14

كانعن الثاني

941

361

750

1487

97

0.49

شباط

677

207

428

1308

84

0.35

آذار

1496

212

436

2670

86

0.79

نيسان

519

237

406

1462

59

0.27

املمجوعع

5127

2166

4516

12706

1049

2.71

تشرةن
االول
تشرةن
الثاني
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ّ
يالحظ من المجدول رقم ( )8أن معدل دوران التبب أثناء السنة الدراسية  -201102010وصل الى
 2.71%وأةلى نسبة اةارة للتبب في آذار وبوعدل دوران  . 0.79%وذلك بسيب تكليف الطلبة بالعاجبات
وإنهاء بحعث البخرج من طلبة الدراسات األولية إذ وصلت أةدادهم الى أةلى مسبعةاتها .
ّ
إن نسبة اإلةارة اكمنخفضة تؤزد ةلى وجعد قصعر في نعةية التبب اكمعجعدة في قسم االةارة وهذا
ّ
مؤشرةلى ان االخبيارلم يبم وفق سياسة مرسعمة تطبق اكمبادئ العامة لالخبيارونعةية اكمتببة وطبيعة
ا
اكمسبفيدين وأةدادهم واالحبياجات اآلنية واكمسبقبلية ةند االخبيارفضال ةن ضعف الدافعية القرائية
ةند اكمسبفيدين وةدم االخذ بالنوع الحاصل في الكليات واالقسام وتعفير البدائل االلتترونية من
االنترنت وغيرة وقد ذزرت طرةقة اسبخراج معدل الدوران في البعرةفات االجرائية للبحث .

االستنتاجات واملقرتحات
االستنتاجات:
بعساطة ادوات البحث اكمبوثلة باالستبانة واكمقابالت مع اكمسؤولين في اكمتببة اكمرزيةة واكمالحظة
الفعلية للوجوعةة اكمتبيية أمتن البعصل إلى االسبنباجات اآلتية - :
 – 1لم تصل اكمتببة إلى ةدد املمجلدات اكمفترضة للوسبفيدين بحسب معادلة ( زالب – جعردان ) إذ
بلغت نسبة اكمبعفر في اكمتببة اكمرزيةة للسنة الدراسية  2011- 2010ما نسيبه % 16.54وهي نسبة
منخفضة إذا قيست باةداد اكمسبفيدين واليةادات اكمبعقعة والبعسع في الدراسات العلي ـ ـ ــا والبطعر في
اكمناهج الدراسية والعوليات البحثية
 –2هنالك زةادة ملحعظة في التبب وخاصة في ةام  2009بعد اسبقرار اكمتببة من حيث اكمعقع واالنفباح
ةلى العالم واالتصال بالمجامعات داخل وخارج القطر وإقامة اكمعارض داخل اكمتببة وهذه اليةادة من
حيث التم لم تصل الى اكمعايير الخاصة بتفاية املمجوعةة الةداد اكمسبفيدين وقد وصلت أةلى نسبة من
حيث الشراء للتبب للعام الدراس ي 2011-2010في شهركان ـ ـ ــعن األول بلغـت . % 29
 – 3ةدم وجعد دراسات دورةة لبقييم املمجوعةة اكمتبيية خاصة في ضعء ما تعانيه اكمتببة من نقص في
مجوعةاتها بحسب اكمعاييرالدولية .
 – 4ةدم وجعد اسبحداث قسم تقييم وتطعةراملمجوعةة تعول وفق خطة محددة .
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ا
 – 5ال يعجد تعازن معضععي في أةداد التبب ضون أقسام تصنيف ديعي العشري فضال ةن تقادم
اكمطبعةات وخاصة في العلعم البطبيقية والنظرةة ذات البطعر السريع كالرةاضيات والطب .
 – 6أشارت آراء فئات اكمسبفيدين الى نسب ةالية في ضعف املمجوعةة وقلة اكمصادر حيث وصلت الى
(  )% 41.66للدراسات األولية و(  ) % 37.64لطلبة الدراسات العليا و( ) % 28.57للهيئة البدريسية
وهذا مؤشرةلى قصعر في املمجوعةة اكمتبيية وةدم مالئوتها الحبياجـات اكمسبفيدين
ّ
 – 7إن نسبة االةارة اكمنخفضة تؤزد وجعد قصعر في مالئوة املمجوعةة الحبياجات اكمسبفيدين وخاصة
ا
في قسم االةارة فضال ةن اةبواد اكمسبفيدين ةلى االنترنت واألقراص الليزرةة وحداثة اكمعلعمات إضافة
الى ضعف الدافعية القرائية لدى اكمسبفيدين .

املقرتحات

بنا اء ةلى ما تعصل اليه الباحث من نبائج يعص ي بوا يلي - :

 – 1العول ةلى تعفير املمجلدات اكمفترضة ملمجبوع اكمسبفيدين وبحسب اةدادهم والبطعرات الحاصلة في
اكمناهج ومبطلبات البحث العلمي والبخصصات اكمسبحدثة ومعازبة البعس ـ ـ ــع في الدراسات العليا .
 –2ضرورة وجعد دراسات دورةة لبقييم املمجوعةات اكمتبيية .
ا
 – 3االهبوام بأشكال مصادر اكمعلعمات األزثر اسبعواال وخاصة التبب والعصعل بها من حيث التم
لبطابق اكمعايير اكمعبودة لتفاية أةداد اكمسبفيدين وخاصة بعد اسبقرار اكمتببة وتطعر وسائل االتصال
ا
فضال ةن االهبوام بنعةية هذه اكمصادرلبتعن داةوة للبطعرات البحثية والدراسية .
 – 4العول ةلى بناء مجوعةة متبيية حديثة من اكمصادر البقليدية وااللتترونية وفحصها بصعرة دورةة
كمعرفة ةورها اليمني وتقادم اكمعلعمات فيها .
 – 5إيجاد البعازن اكمعضععي في املمجوعةة اكمتبيية وخاصة أةداد التبب إذ يعجد تفاوت بين قسم وآخر
في ضون نظام تصنيف ديعي العشري .
 –6القيام باجراء البقييم الدوري كمعرفة السلبيات وااليجابيات للوجوعةة لغرض تعية ـ ـ ـ ـ ــي االيجابيات
ا
ا
ووضع الحلعل للسلبيات وضون خطة مدروسة مسبقا فضال ةن اةداد خطة لعولية البنقي ـ ـ ــة
واستبعاد اكمصادر البالفة او التي انبفت الحاجة اليها وصيانة وتجليد اكمصادر التي ييداد الطلب ةليها من
اكمسبفيدين وتحديد فترات زمنية الستبعاد التبب اكمبقادمة وخاص ـ ــة التبب العلوية .
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