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دراسة الوقت والحركة لعممية اإلعارة  :مكتبة معهد اإلدارة  /الرصافة أنموذجا
م.م.أمل عمي محسن
هيئة التعميم التقني  /الشؤون العممية
المستخلص :
يهدف البحث إلى دراسة الوقت والحركة في عممية اإلعارة واثر استخددام األستاليب المحوستبة فتي عمميتة اإلعتارة
 ،والخعريف بمفهوم وأهمية أدارة الوقت في مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة .
متتجها البحتتث ختتم اعخمتتاد المتتجها المستتحي الميتتداجي متتن د ت ل استتخعمال االستتخباجخين األولتتى الداصتتة بمتتو في
المكخبة والبالغ عددهم ( )6وخحخوي عمى ( )21سؤاالً  .أما االسخباجة الثاجيتة الداصتة بالمستخعيرين ف تد ضتمت ()22
سؤاالً وخم خوزيت ( )053استخمارة استخباجة عمتى عيجتة البحتث  ،وكتذلك اعخمتد الم ح تة و متجها د ارستة حالتة اإلعتارة
والوقت المسخغرق لهذه العممية في مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة .
ومن أهم الجخائا
 – 2ثبوت صحة فرضيات البحث 3
 – 1خأكيد المسخعيرين عمى خفضيمهم لحوسبة عممية اإلعارة حيث بمغت جسبة اإلجابة (. )%233
 – 0إن حركة خثبيت خاريخ االسخح اق وكخابة استم المستخعير فتي البتتاقخين متن قبتل مو فتة اإلعتارة خستخغرق
أعمى جسبة وقت من وقت عممية اإلعارة حيث بمغت جسبخها (. )%12
 – 4إن الوستت الحستابي لعمميتة اإلعتارة المخكاممتة ولمترة واحتدة هتو (75ر )27دقي تة لممو تف الواحتد  ،وان
عدد مرات اإلعارة لميوم الواحد الخي يمكن ان يؤديها مو ف واحد هي ( )17مرة .
ومن أهم الخوصيات
 – 2يفضل اعخماد ج ام  Winisisلحوسبة عممية اإلعارة ألجها جزء من إجراءات الحوسبة لممكخبة ككل .
 – 1ضترورة إشتراك العتاممين فتي مكخبتة معهتد اإلدارة  /الرصتافة بتدورات خدتل الخعريتف بمفهتوم وأهميتة
أدارة الوقت .
الكممات المفخاحية الوقت  ،الوقت والحركة  ،اإلعارة  ،ج م اإلعارة  ،مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة .

اإلتار العام لمبحث
 –2مشكمة البحث
إن الختور الحاصل في عمم اإلدارة أدى إلتى ضترورة االهخمتام بالوقتت وادارخت عمتى اعخبتار إن
الوقت ليس

بالمجان واجما يمثل كمفة خخحممها مج مات اإلعمال .
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إن الوقت المسخغرق في عممية اإلعارة يسخغرق وقختا وال يفتي بتمبتات المستخعيرين دادتل المكخبتة
مما يختمب ضرورة حوسبة عممية اإلعارة الخي خستهم فتي خ ميتل الوقتت المستخغرق فتي عمميتة اإلعتارة
والذي يجعكس بدوره عمى زيادة عدد تمبات المسخعيرين المجفذة .
 – 5أهداف البحث
يهدف البحث الى دراسة إدارة الوقت في عممية اإلعارة واثر اسخددام األستاليب المحوستبة فتي
عمميتتة اإلعتتارة وبرمجتتة عمميتتة حركتتة اإلعتتارة والخعريتتف بمفهتتوم وأهميتتة إدارة الوقتتت فتتي مكخبتتة معهتتد
اإلدارة  /الرصتتافة  .واقخ تراح الخوصتتيات المجاستتبة الختتي متتن شتتأجها إن خ متتل متتن الوقتتت الضتتائ فتتي
عممية اإلعارة .
 – 2أهمية البحث
خكمن أهمية البحث من أهمية اعخبار الوقت مورداً فريدا من جوع وغيتر قابتل لمبيت أو الشتراء
أو الخدتزين  ،باعخبتتاره عجص ت اًر أساستتيا متتن عجاصتتر اإلجختتاج ألي مؤسستتة  ،حيتتث يعتتد متتن المعتتايير
األساسية الخي خؤدذ بج ر االعخبار عجد خحديد ججاح وفاعمية العمل اإلداري في مدخمف المستخويات
اإلدارية .
خجب أهمية البحث عمى المسخوى العممي باعخبتاره استخمرار لمتا يبذلت البتاحثون متن جهتود لمخأكيتد
عمتتى أهميتتة إدارة الوقتتت  ،إمتتا عمتتى المستتخوى العممتتي فهتتو يستتهم فتتي ختتتوير عمميتتة اإلعتتارة وستتبل
االرخ اء بها .
 – 1فرضيات البحث
خوجد ث ث فرضيات لمبحث هي
( )2خوجتتد ع قتتة ايجابيتتة بتتين إخبتتا األستتاليب المحوستتبة فتتي عمميتتة اإلعتتارة واالستتخثمار األفضتتل
لموقت .
( )1خوجد ع قة ايجابية بين برمجة الحركة في عممية اإلعارة واالسخثمار األفضل لموقت .
( )0خوجد ع قة ايجابية بين مفهوم وأهمية إدارة الوقت واالسخثمار األفضل لموقت .
 – 5مجها البحث وأدواخ
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خم اسخعمال المجها الختبي ي الميداجي من جهة لموضو البحث من د ل إجراء المسح ألعداد
مو في مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة ولعيجة المستخعيرين  ،ف تد ختم اعخمتاد الم ح تة ومتجها د ارستة
حالة اإلعارة
والوقت المسخغرق فيها 3
وعتتن مجخم ت البحتتث والعيجتتة ف تتد كاجتتت متتو في مكخبتتة المعهتتد وختتم خوزي ت االستتخباج

( )2الداصتتة

بالمو فين
والب تتالغ ع تتددهم ( )6ممح تتق ( ، )2وخحخ تتوي عم تتى ( )21ست تؤاال ج تتاءت األس تتئمة م تتن دت ت ل ال ت ت اررات
ألدبيات
الموضو والدبرة والممارسة في هذا المجال وخم اسخ مها بالكامل 3
إما االسخباج ( )1الداصة بالمسخعيرين لممكخبة ممحق ( )1ف د ضمت ( )22سؤاال ووزعت عمى
( )053اس تتخمارة اس تتخباج واس تتخممت ( )033ف تتت  ،وذل تتك بس تتبب ع تتدم االهخم تتام بالموض تتو وض تتيق
الوقت د ل شهر كاجون األول  1322 /في مكخبة المعهد 3
إما أدوات جم البياجات فهي
 - 2االسخباجة جوعين  ،اسخباج لمو في المكخبة واسخباج لممسخعيرين 3
 - 1الم ح

إلجراءات عممية اإلعارة وخسجيل الوقت المسخغرق فيها 3

 - 0الم ابمة م مديرة المكخبة 3
 - 4مصادر المعمومات لكخابة الجاجب الج ري لمبحث 3
 - 5الوستتائل اإلحصتتائية واستتخددام الجستتب المئويتتة كأستتموب لمخحميتتل الكمتتي والوصتتفي
والخي خددم أهداف البحث 3
 – 6حدود البحث
الموضوعية إدارة الوقت والحركة وعممية اإلعارة في مجال عمم المكخبات والمعمومات .
المكاجية مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة .
الزماجية العام الدراسي 1321 / 1322
المغوية المغة العربية .
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مفهوم إدارة الوقت وأهميخها ودصائصها وج رياخها

أوال مفهوم إدارة الوقت وأهميخها ودصائصها
إن المفهتتوم األدق إلدارة الوقتتت هتتو فتتن وعمتتم االستتخددام الرشتتيد لموقتتت أو هتتو عمتتم استتخثمار التتزمن
بش تتكل فع تتال وهتتتي عممي تتة قائم تتة عمت تتى الخدت تتيت والخج تتيم والخجست تتيق والخحفي تتز والخوجيت ت والمخابعتتتة
واالخصال .
وخعرف أدارة الوقت بأجها مجموعة من اإلجراءات المسخددمة في خدتيت وخج يم وضتبت عمميتة
اسخغ ل وقت الدوام الرسمي ل يام المو ف اإلداري بواجباخ

()2

.

يعخبر الوقت من أغمى الموارد في المج مة والذي من الضروري اسخغ ل بكفاءة وفاعمية .
وخجبت أهميتة أدارة الوقتتت متن كوجهتتا أدارة شتديدة التتذكاء خستاعد وخعمتل عمتتى خح يتق مجتتاخ عمتل جيتتد
وفعال وصحي وذا خفاعتل ايجتابي لم توى العاممتة فتي المشترو  .وممتا ال شتك فيت إن الحترل عمتى
عجصر الوقت وخرشيد اسخددام هتو احتد الستبل الختي ختؤدي التى خ تدم المجخمعتات اإلجستاجية  ،حيتث
يمكتتن أن جفتترق بتتين المجخمعتتات المخ دمتتة والمخدمفتتة متتن د ت ل حستتن استتخغ ل الوقتتت واإلحستتاس
بأهميخ .
وخخمثل دصائل أدارة الوقت باالخي
 – 2أن الوقت مخاح لمجمي في جفس المح ة والكم والحجم .
 – 1اج قابل ل سخغ ل واالسخثمار بدون قيود .
 – 0يمكن لإلدارة الوقت خ سيم وخجزئخ .
 – 4أن اإلدارة الفعالة لموقت خضمن عدم خضيع 3

ثاجيا ج ريات اإلدارة في أدارة الوقت
خعد اإلدارة حركة ووقت أذا ما من عمل يؤدى أال كان الوقتت التى جاجبت ومتا متن حركتة ختؤدا إال
ضتتمن وقتتت محتتدد  ،وعمي ت هجتتاك وقتتت يجفتتق فتتي أي عمتتل أداري واجت ق تاً متتن هتتذه ال اعتتدة بتترزت
بشكل واضح في أوائل ال رن الماضي ج ريات خجاولت أهمية الوقت في اإلدارة  ،ويمكن إجمالها في
ث ث ج ريات رئيسة
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أوال ج رية اإلدارة العممية
أن مؤسس هذه الج رية فريدريك خايمر*

()1

 ،وخكون دراسة الوقت من جزئيين

أ – الجزء األول العمل الخحميمي يخضمن الدتوات اآلخية
 – 2خ سيم العمل الى دتوات بسيتة .
 – 1الخدمل من الحركات الغير ضرورية .
 – 0دراسة الحركات الضرورية وجعمها معيارية .
 – 4وصف كامل لكل حركة من الحركات وم دار الوقت الفعمي أالزم ألدائها .
 – 5خحديتتد جستتبة مئويتتة خمثتتل الختتأدير عتتن الوقتتت بستتبب الح توادث واألعتتتال وفخ ترات ال ارحتتة
واضافخها الى
الوقت الفعمي .
 – 6خحديد جسبة مئوية خمثل بتئ الفرد في أداء العممية (. )0
ب – الجزء الثاجي العمل اإلجشائي ويخضمن الدتوات اآلخية
 – 2خجمي الحركات في مجموعات ثم وض خوصيف كامل لمحركات في كل مجموعة .
 – 1ادخيتتار مجموعتتة متتن الحركتتات الختتي يمكتتن لمفتترد أن يستتخددمها ألداء أي عمميتتة وخجمي ت
الوقتت الفعمتي

لت زم لكتل حركتة يمكتن خ تدير الوقتت الت زم ألي عمميتة متن دت ل

إضافة جسبة مئوية خمثل الوقت

المسموح ب (.)4

 – 0يختمب هذا العمل خوصيف كامل ودقيق ل روف العمل الخي من المفروض أن يعمتل فيهتا
الفرد وجو وتاقة اآلالت المسخددمة وكيفية الخجسيق بين التاقات اإلجخاجية (. )5

ثاجياً ج رية الع قات اإلجساجية
ركزت هذه الج رية عمى بجاء المج مة من وجهة الج ر االجخماعية واإلجساجية  ،كع قات اإلفراد
مت ت

بعض تتهم ال تتبعض وع ق تتاخهم مت ت رؤس تتائهم  ،ومت ت غي تترهم ف تتي داد تتل ود تتارج المج م تتة

()6

.

ود صتتة ال تتول ان الوقتتت يتتؤدي التتى ختتتوير تتترق وأستتاليب العمتتل بهتتدف زيتتادة اإلجختتاج وذلتتك متتن
دت ل الختتتورات الخكجولوجيتتة والخ جيتتة الختتي ختتؤثر عمتتى اإلفتراد العتتاممين وخستتاعدهم فتتي ستترعة العمتتل
واالججاز .
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------------------------------------------------* فريدريك خايمر  2925-2856مهجدس ميكاجيك أمريكي سعى لخحسين الكفاءة الصجاعية ،
يعخبر بمثابة أب لعمم اإلدارة وهو واحد من قادة الفكر في حركة الكفاءة وأفكاره خعخبر عالميا
شديدة الخأثير في الح بة الخ دمية  3وجشر خجارب في كخاب المعروف " بمبادئ اإلدارة
العممية " 3

ثالثاً الج رية الحديثة لممج مة
ضتمت هتذه الج ريتتة بتين دفخيهتا ج ريتتة اخدتاذ ال ت اررات والج ريتة الرياضتية3
ال ت اررات

()7

فتتي ج ريتة اخدتتاذ

احخمتتت أدارة الوقتتت فيهتتا مكاجتاً بتتار اًز  ،واستتخعاجت بالوقتتت فتتي حتتل المشتتك ت األساستتية

لمخدتتتيت واإلجختتاج  .أن ال ترار يختتأثر باإلحتتداث الماضتتية وبتتذلك يمكتتن ال تتول أن أدارة الوقتتت ختتؤثر
عمى جوعية ال رار المخدذ وزمن حدوث ايضاً .
أمتتا الج ريتتة الرياضتتية ف تتد اخدتتذت عمتتم الرياضتتيات كحتتل لمشتتك خها وادارة وقخهتتا  ،ف تتد اهخمتتت
هذه الج رية بالوقت وبرزت أهميخ في التري ة العممية الرياضية وحساب الخفاضل والخكامل وج ريتة
االحخماالت وغيرها من األساليب .

ثاجيا مختمبات أدارة الوقت وع قخ بالخكجولوجيا
أوال مختمبات أدارة الوقت
أن من مختمبات أدارة الوقت وفاعميخ هي

()8

 – 2فهم واس وعميق لم واهر اإلدارية .
 – 1اسخيعاب موسوعي لجواجب وأبعاد ال اهرة اإلدارية .
 – 0أدراك محيت الع قات والخوازجات والخأثيرات المخبادلة .
 – 4الخحميتتل التتذكي متتن دت ل األدوات الممموستتة وغيتتر الممموستتة لخحفيتتز العتتاممين عمتتى حستتن
اسخددام

الوقت واقجاعهم بأهمية اكخساب عادة حسن اسخثمار الوقت .

 – 5خعامل خجفيذي قائم عمى رسم دتة وادخيار المجها .
ويوضح الشكل ( )2مختمبات أدارة الوقت .

شكل ( )2مختمبات أدارة الوقت

()9
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أحساس عميق بالوالء
 شعور كامل بااللخزام -رغبة عارمة بالخفوق

خ ييم خجويدي

رصد لم واهر والمخغيرات والمسخجدات

خجفيذ قياسي
فهم عميق واس
اسخيعاب موسوعي
أدراك محيت
خحميل ذكي

الخزام دقيق محدد

خعامل خجفيذي

-

خدتيت

-

خج يم

-

خوجي

-

رقابة

أدارة لمختوير ولمخحسين ول رخ اء

ثاجيا ع قة أدارة الوقت بالخكجولوجيا
خخوضتح هتتذه الع قتة متتن كتون أن الخكجولوجيتتا الحديثتتة أدت التى استتخثمار أفضتل لموقتتت وادختزال
األوقتتات ال ازئتتدة وال ضتتاء عمتتى الوقتتت الضتتائ حيتتث يعتتد استتخددام األجه تزة المحوستتبة والبرامجيتتات
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وال تتج م الدبيت ترة وش تتبكة االجخرج تتت والمكخب تتة االفخ ارض تتية العممي تتة العراقي تتة وأوعي تتة المعموم تتات الرقمي تتة
جميعها أدت الى خ ميل الوقت والجهد والكمفة الخي كاجت خبذل قبل خوفير هذه الخكجولوجيا .

المبحث الثاجي اإلعارة مفهومها وأهميخها وقواعدها وو ائفها وأج مخها
أوال مفهوم وأهمية اإلعارة وقواعدها
أن اإلعارة هي عممية خسجيل وادراج أوعية معمومات المكخبة السخددامها دادتل ودتارج المكخبتة
او مراكز المعمومات لغرض االسخفادة مجها د ل فخرة زمجية محددة ووفق ج ام معين .
أو هي مجموعة الددمات واإلجراءات الخي خمكن المكخبة من د لهتا إخاحتة الفرصتة لممستخفيدين
(المستتخعيرين) متتن استتخددام المصتتادر وأوعيتتة المعمومتتات دتتارج مبجتتى المكخبتتة وف تاً لض توابت خكفتتل
المحاف ة عمى خمك المصادر وأعادخها في الوقت المحدد .
أن أهمية قسم اإلعارة خخوضح لكوج من األقستام الحيويتة والمهمتة جتداً لكتل مكخبتة جامعيتة فهتو
يعخبر جوهر المكخبة  ،والن ددمات المكخبة خبدأ مج .
قواعد اإلعارة
أن من أهم العجاصر الخي يمكن أدراجها في خعميمات أو قواعد اإلعارة ما يأخي
 – 2خحديد شروت الحصول عمى هوية اإلعارة .
 – 1فئات المسخعيرين .
 – 0جوعية أوعية المعمومات الخي خعار .
 – 4عدد أوعية المعمومات الخي خعاد لممسخعيرين

()23

.

 – 5مدة اإلعارة .
 – 6خجديد إعارة أوعية المعمومات واسخدعائها .
 – 7الغرامات المالية .
 – 8اإلعارة

()22

أجوا مجها دادل المكخبة ومجها دارج المكخبة ومجها اإلعارة لميمة واحتدة وأديت ار

اإلعارة
بين المكخبات 3
 – 9حجز بعض أوعية المعمومات لممسخعيرين .
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ثاجيا و ائف اإلعارة
يوجد جوعان من و ائف اإلعارة هما
أوال و ائف اإلعارة الخ ميدية وخخمثل باالخي
 – 2أجشاء سجل دال بعضوية المسخعيرين واصدار الهويات الخي خثبت ذلك وخجديدها .
 – 1عمتتل كافتتة اإلج تراءات الداصتتة بإعتتارة او إرجتتا أوعيتتة المعمومتتات وخجديتتد متتدة اإلعتتارة
المجخهيتة

ومخابعتة المتواد الختي اجخهتت متدة إعارخهتا متن دت ل إرستال اإلشتعارات التى
الغرامات المالية أذا اقخضى األمر .

المسخعيرين وفت ترض

 – 0اخداذ اإلجراءات الداصة بحجز أوعية المعمومات حسب األج مة المعخمدة في ذلك .
 – 4أع تتداد كاف تتة اإلحص تتاءات والبياج تتات اليومي تتة والش تتهرية والس تتجوية والداص تتة ب س تتم اإلع تتارة
وجشاتاخ

المدخمفة .

ثاجيا و ائف إعارة المحوسبة ( )21ويمكن خمثيمها عجد حوسبخها بالشكل رقم ()1

شكل رقم ()1
و ائف قسم االعارة المحوسبة

المعالجت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة

المت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدد ت
المدرجات
 -2اسخ م الكخب .

 -2خجهيز الكخب ببتاقات اإلعارة

 -2كخب معارة

 -1اسخ م اسخمارات المسخفيدين .

 -1خج يم الكخب في المدازن

 -1هويات المسخفيدين

 -0اسخ م تمبات المسخفيدين .

 -0أعداد ممف بأسماء المسخعيرين

 -4اسخ م الكخب المرجعة

 -4خج يم الفهارس البتاقية
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 -5جت ت ت تترد الموجت ت ت تتودات

 -5الخ ت ت ت تتارير

اإلحصائية
 -6الصياجة الدورية لمكخب
 -7خجفيذ اإلعارة واإلرجا

ثالثا

ج م اإلعارة

أ– أج مة اإلعارة الخ ميدية
ب – أج مة اإلعارة الخي خسخعمل اآلالت المساعدة
جت  -أج مة اإلعارة المحوسبة

أج مة اإلعارة المسخعممة في المكخبات هي
أ -أج مة اإلعارة الخ ميدية .
ب -أج مة اإلعارة الخي خسخددم اآلالت المساعدة .
جت  -أج مة اإلعارة المحوسبة .
وفيما يمي الخعريف بها .

أ – أج مة اإلعارة الخ ميدية وخشمل

()20

 – 2ج ام السجل ويسخعمل في المكخبة الصغيرة والمدرسية .
 –1ج ام براون ويسخعمل في المكخبات العامة وهو يسختي اإلجابة عمى األسئمة اآلخية
(أ)متتن مستتخعير المتتادة المكخبيتتة (ب)متتا هتتي المتتادة المعتتارة (ج)مختتى يجتتب أن خعتتاد التتى
المكخبة
 – 0ج ام بتاقة الجيب (جيوآرك) ويسخددم بشكل واس بالمكخبات المخدصصة واألكاديمية .
 –4ج ام ال سائم الث ثة ويسخددم في المكخبات المخدصصة ومكخبات الكميات ويعخمد أساسا عمى
المسخعير الذي يجب ان يممى قسيمة داصة بذلك .
 – 5ج ام المؤشر يسخددم في المكخبات ذات الرفوف المغم ة .
 –3ج تتام الشتتارة (الختتوكن) ان عمتتى المستتخعير فتتي هتتذا الج تتام ان يستتمم ورقتتة اإلعتتارة (الشتتارة) م ابتتل
كتل

كختاب لمو تف اإلعتارة متا عميت أال ان يدتخم عمتى البتاقتة ختاريخ وستحب بتاقتة

الكخاب من الجيب .
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ب – أج مة اإلعارة الخي خسخددم اآلالت المساعدة وخشمل
 –0ج تتام جيمتتورد وهتتو ج تتام بتاقتتة الجيتتب اليدويتتة م ت استتخددام آلتتة لتباعتتة إج تراءات اإلعتتارة متتن
أجخاج

شركة جيمورد األمريكية .

 –1ج ام اإلعارة الخصويرية من د لت يمكتن خصتوير المعمومتات عتن المستخعير وعتن الكختاب التذي
اسخعارخ عمى أف م م اس  05ممم .

خم

 –0ج تتام اإلعتتارة الستتمعية وهتتو يعخمتتد عمتتى اآلالت الخستتجيل الصتتوخي وجعتتل باإلمكتتان مضتتاعفة
االعارات الخي يمكن اججازها م ارجة بج ام اإلعارة الخصويرية .

عدد

جت  -أج مة اإلعارة المحوسبة

()24

ان الهتتدف متتن حوستتبة عمميتتة اإلعتتارة هتتو لستترعة إجتراءات اإلعتتارة وخبستتيتها واستتخبعاد الممفتتات
اليدوية والسماح بخحديد موقف اي وثي ة واجخاج العديد من الخ ارير اإلحصائية وغيرهتا متن الو تائف
األدتترى الختتي جتتاءت جخيجتتة الزيتتادة الهائمتتة فتتي أجشتتتة اإلعتتارة وزيتتادة مختمبتتات المستتخفيدين  ،فضت
عن الجهد والوقت المذين خختمبهما اإلعارة من قبل المو فين  .ويضم ج ام اإلعارة المحوسب عمى
جزئين
األول ويشمل عممية واجراءات اإلعارة وسج خها أما الثاجي فيشمل المعمومات الداصتة بالمستخفيدين
وأقسامهم العممية وبتاقة الخعريف الداصة بكل مجهم .
وهج تتاك العدي تتد م تتن البت تراما الج تتاهزة المحوس تتبة الخ تتي خ تتم ختويره تتا ل تتخ ئم مؤسس تتات المعموم تتات
بإحجامه تتا المدخمف تتة (الص تتغيرة والمخوس تتتة والكبيت ترة) والخ تتي خ تتوفر ال تتدعم لوكث تتر م تتن لغ تتة وخغت تتي
العممي تتات واألجش تتتة كاف تتة  ،ض تتمن الج تتام المخكام تتل  ،وفيم تتا يت تأخي بع تتض البت تراما واألج م تتة الخ تتي
اسخعممت في المكخبات العربية واألججبية
 – 2اي  .أم  .أس ()IMS

وتورخ ت شتتركة خكستتاس عتتام  ، 2982وذلتتك لختتوفير فهتترس بتتتاقي

وضتبت حركتة اإلعتتارة وخستهيل خجفيتتذ العمميتات األدترى بالمكخبتتة  .ويعمتل الممتتف الدتال باإلعتارة
المخبادلة بشكل

مخفاعل م قاعدة (. )OCIC

 – 1دوبتيس لبتتيس ( )Dobis libsويضتتم الج تتام عمتتى عمميتتات الفهرستتة واالستتخرجا والتتدوريات
والخزويد

واإلعارة  .أما برجاما اإلعارة فيخألف من عتدد كبيتر متن الممفتات الختي خغتتي كافتة
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بإعتارة الكختب واعادخهتا وختوفير ستج ت مخكاممتة عتن المستخعيرين

والكخب المعارة .
 – 0جوخيس ( )Notisويعد ج ام شامل يخضمن ختبي ات مخكاممة لجمي عمميات المكخبة الرئيسة
وصمم

ل سخددام في المكخبات الجامعية واألكاديمية الكبيرة (.)25

 – 4ج تتام األفتتق ( )Hori Zonيعخبتتر ج تتام مخكامتتل يحختتوي عمتتى ب تراما خغتتتي كافتتة العمميتتات
اإلدارية والفجية

في المكخبات وهي الخزويد والفهرسة والدوريات والبحث واإلعارة .

 – 5ج ام ( )Winnebagoويعخبر ج تام مخكامتل ويحختوي عمتى بتراما العمميتات المكخبتة المدخمفتة
ددمات اإلعارة .

ومجها

 – 6ج تتام وج تتي ايت تزيس ( )Winisisويعخبت تر م تتن أه تتم األج م تتة المحوس تتبة واكثره تتا ختبي ت تاً عم تتى
المستخوى

العتالمي هتو ج تام مخكامتل لدتزن واستخرجا البياجتات وقتد صتمم دصيصتاً

الجشاء قواعد البياجات غير

الرقمية(. )26

وان فوائد أج مة اإلعارة المحوسبة ( )27خخوضح باالخي -
 – 2زيادة سرعة أداء عمميات اإلعارة وما يجعكس عمى ختوير إجخاجيتة العتاممين وخ ميتل عتددهم فتي
اإلعارة في المكخبات .

أقسام

 – 1دقة أعداد السج ت الداصة بضبت حركة اإلعارة وجدرة حدوث األدتاء .
 – 0فاعميتتة الج تتام المحوستتب فتتي أعتتتاء المعمومتتات ال زمتتة عتتن الخستتاؤالت كافتتة حتتول جواجتتب
اإلعارة ووض

المسخعير ووض الكخاب .

 – 4أداء و ائف جديدة ال يمكن الحصول عميها في األج مة اليدويتة بتدون زيتادة أضتافية فتي عتدد
المو فين
وعدد السج ت مث ً -
أ– االسخفسار عن الكخاب المعاره باسم المؤلف او العجوان او رقم الخصجيف  ...الخ .
ب – إصدار أشعارات الخأدير وأداء الغرامات واجهائها .
جت  -تباعة الخ ارير اإلحصائية عن عمميات اإلعارة .
والشكل األخي يوضح أجوا اإلعارة في المكخبات ومراكز المعمومات .
555

العدد 502

مجلة األستاذ

المجلد األول  5002م  0121هـ

شكل رقم ( )2يوضح أنواع اإلعارة المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات
أنظمة اإلعارة التقليدية

أنظمة اإلعارة المحوسبة

أنظمة اإلعارة
التييييييييييي تسييييييييييتخدم آالت
مساعدة

نظام الشارة (التوكن)

نظام اإلعارة السمعية

نظام IMS

نظام المؤشر

نظام اإلعارة التصويرية

نظام Dobis

نظام جيلورد

نظام ISIS

نظام القسائم الثالثة
نظام بطاقة الجيب (نيو آرك)

نظام Notis

نظام الجيوب (براون)

نظام Dynix

نظام التسجيل

نظام Horizon

المبح ت تتث الثال ت تتث د ارس ت تتة الوق ت تتت والحرك ت تتة لعممي ت تتة اإلع ت تتارة ف ت تتي مكخب ت تتة معه ت تتد اإلدارة
/الرصافة /بغداد
أوال الخعريف بالمكخبة وخأسيسها وخج يمها اإلداري وروادها وواق حال اإلعارة فيها
خأسستتت مكخبتتة معهتتد اإلدارة  /الرصتتافة ستتجة  1336وبتتدأت بمجتتامي قميمتتة ثتتم خوستتعت حختتى
بمغتت اليتوم مجتامي المكخبتة الخ ميديتة ( )0560ومكوجت متن ( )1808كخابتاً بالمغتة العربيتة و()698
كخابت تاً بالمغت تتة االجكميزيت تتة و( )27عجواج ت تاً لت تتدوريات بالمغت تتة العربيت تتة وال خوجت تتد عجت تتاوين دوريت تتات بالمغت تتة
االجكميزية و ( )23اتاريح بالمغة العربية ف ت .
في حين ان مجامي المكخبة والخي هي االلكخروجية مخوافرة بشكل أقرال  CDو DVDومدزوجة
في ذاكرة الحاسبة فأجهتا خضتم ( )143موزعتة عمتى ( )73كخابتاً بالمغتة العربيتة و( )243كخابتاً بالمغتة
االجكميزي تتة  ،وال خوج تتد عج تتاوين ل تتدوريات بالمغ تتة العربي تتة وبالمغ تتة االجكميزي تتة و( )03أتروح تتة بالمغ تتة
العربية ف ت .
ثاجيا الخج يم اإلداري لمكخبة المعهد
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وحدة المكخبة خخكون من ث ث أقسام هي -
ال سم األول الفهرسة والخصجيف .
ال سم الثاجي اإلعارة .
ال سم الثالث المكخبة االلكخروجية .
وخ ت ترخبت وحت تتدة المكخبتتتة إداريت تتا بمعت تتاون العميت تتد لشت تتؤون التمبت تتة وفجي ت تاً ب س تتم خ جيت تتات المعمومت تتات
والمكخبتتات ومتتن الجتتدير بالتتذكر ان قواعتتد اإلعتتارة جميعهتتا متتادوذه بعتتين االعخبتتار فتتي مكخبتتة معهتتد
اإلدارة  /الرصافة .
أما عن دوام المكخبة فهو من األحد الى األربعاء من الساعة ( )8صباحاً وحخى (03ر )4عص اًر
 ،أما يوم الدميس فمن الساعة ( )8صباحاً وحخى الساعة ( )2ه اًر .
ومتتتن د ت ت ل خحميت تتل االستتتخابة ( )2الداصت تتة بمتتتو فين المكخبت تتة والب تتالغ عت تتددهم ( )6وكم تتا موضت تتح
في الجدول رقم (. )2
جدول رقم ()2
يبين عدد العاممين في مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة لمعام الدراسي 1321/1322
ت

االسم

اللقب العلمي

الشهادة والتخصص

1

ا مان عبد اللط ف

مدرس مساعد

بكالور وس مكتبات

2

م ساء عبد هللا محمد

رئ س أمناء مكتبات

دبلوم فني مكتبات

3
4
5

وجدان علي
صبحي توف ق
حسن جامغ رسن

مالحظ فني
م .فني أقدم
رئ س أمناء مكتبات أقدم

دبلوم فني فنون
بكالور وس مكتبات
بكالور وس مكتبات

6

محمود عبد هللا عط

فني

دبلوم فني مكتبات

القسممم الممعم عم م
فه
الفهرسمممممممممممممممممممممممم
والتصن ف
الفهرسمممممممممممممممممممممممم
والتصن ف
اإلعارة
اإلعارة
المكتبممممممممممممممممممممممممممم
االلكترون
المكتبممممممممممممممممممممممممممم
االلكترون

ويخض تتح م تتن الج تتدول أعت ت ه ان مع تتم الم تتو فين ف تتي المكخب تتة ه تتم ك تتادر مخدص تتل ف تتي مج تتال
المكخبات والمعمومات .

ثالثا واق اإلعارة في المكخبة من د ل خحميل بياجات اسخباجة المو فين
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متتن دت ل خحميتتل إجابتتات المتتو فين االستتخبيان ممحتتق ( )2كمتتا مبتتين فتتي الجتتدول ( )1ججتتد ان
وجود عممية برمجة لحركة عممية اإلعارة حيث كاجت جسبة اإلجابة بجعم ( )%84وهتذا يثبتت صتحة
الفرضية الثاجية لمبحث3
جدول رقم ()1
يبين إجابات المو فين في مكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة لمعام لمدراسي 1321/1322
ت السؤا
1
2
3
4
5
6

نعم
عدد نسب %
44
5
111
6
ـ
ـ
34
2

ه توجد برمج لحرك عمل اإلعارة
ه مجام ع المكتب محوسب
ه عدد مجام ع الكتب بالمكتب كاف
ه م وجممد عمم ط عم م ممؤدم الممة تمم خ ر عمل مم
اإلعارة
هم تممم االشممتراا بممدورات تخممص التعر ممف بممادارة ـ
الوقت وأهم ته
ه ان معرفتا بمفهوم وأهم م إدارة الوقمت تمؤدم 6
الة استثمار أفع للوقت من قبلا
11
المجموع

كال
عدد
1
ـ
6
4

نسب %
16
ـ
111
66

المجموع
عدد
6
6
6
6

نسب %
111
111
111
111

ـ

6

111

6

111

111

ـ

ـ

6

111

53

11

41

36

111

وان مجامي المكخبة محوسبة حيث كاجتت جستبة اإلجابتة بتجعم ( )%233وهتذا يثبتت صتحة الفرضتية
األولى لمبحث  ,في حين كاجت اإلجابة بك بجسبة ( )%233بدصول عدم كفاية مجتامي الكختب
بالمكخبة .
وان جستتبة اإلجابتتة عمتتى ضتتغت العمتتل التتذي يتتؤدي التتى ختتأدير عمميتتة اإلعتتارة فكاجتتت ( )%04جعتتم
و( )%66ك
فتتي حتتين كاجتتت اإلجابتتة بك ت بجستتبة ( )%233عمتتى االشتتخراك بتتدورات خدتتل الخعريتتف ب تتإدارة
الوقتتت وأهميخت  ،ممتتا يختمتتب متتن أداره المكخبتتة أشتراك العتتاممين فيهتتا بتتدورات خدتتل الخعريتتف بتتإدارة
الوقت وأهميخ .
أما جسبة اإلجابة بجعم حول معرفخك بمفهوم وأهمية أدارة الوقت الختي ختؤدي التى استخثمار أفضتل
لموقت من قبمك فكاجت ( )%233وهذا يثبت صحة الفرضية الثالثة .
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خحمي تتل عممي تتة اإلع تتارة والوق تتت م تتن دت ت ل خحمي تتل

وخسجيل الوقت
واق عممية اإلعارة والوقت من د ل خحميل االسخباجة رقم ( )1الداصة بالمسخعيرين والبالغ عددهم
( )033وكما موضح في الجدول ( )0يخضح ان البحث اعخمد بعيجخ بشكل كبير عمى التمبة حيث
بمغت جسبخهم ( )%73وعمى األساخذة بجسبة ( )%13وعمى تمبتة الد ارستات العميتا بجستبة (. )%23
جممدو
2112/ 2111
ت
1
2
3

 )3ب م ن فئممات المسممتع ر ن مممن مكتب م معهممد اإلدارة  /الرصمماف للعممام الدراسممي

فئ المستع ر
طلب الدبلوم
طلب الدراسات العل ا
األساتعة
المجموع

النسب المئو
11
11
21
111

العدد
211
31
61
311

ب ن إجابات المستع ر ن في مكتب معهد اإلدارة  /الرصاف للعام الدراسي 2112/ 2111
ت

السؤا

نعم
عدد

151
ه نوع الرفوف مفتوح
1
ه الدخو للمخازن كمون بوقمت ر مر 211
2
محدود
ه وجد استنساخ داخ المكتب
3
311
ه توجد مدة لإلعارة
4
هممم ان الوقمممت المسمممت رق فمممي تسمممل م 141
5
الكتب سر ع
ه وجد فهرس بطاقي
6
211
ه وجد فهرس محوسب
1
311
ه تفع حوسب عمل اإلعارة
4
ه ان برمج حرك اإلعارة تؤدم الة 311
1
استثمار افع للوقت
 00ه ان موظفوا اإلعمارة سماعدونا فمي 211
البحث اختصاراً للوقت
1141
المجموع

نسممممممب
%
51
11

كال
عدد

نسب %

المجموع
عدد

نسب %

151
11

51
31

311
311

111
111

111
61

311
121

111
41

311
311
311

111
111
111

11
111
111

311
31
-

111
11
-

311
311
311
311

111
111
111
111

11

31

11

311

111

66

112
1

34

3111

111

يخضتح متن الجتتدول أعت ه ان اعمتتي جستبة جعتم قتتد بمغتت ( )%66لمجتتدول ككتل وان اقتل جستتبة كت بمغتتت
( )%04وان جوعية الرفوف المفخوحة والمغم ة هي مخساوية  ،فتي حتين ان التددول التى المدتازن بوقتت غيتر
محدد كاجت جسبة اإلجابة بجعم ( )%73وجسبة اإلجابة بك (. )%03
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وكاجت جسبة اإلجابتة عمتى وجتود االسخجستاخ دادتل المكخبتة بكت ( . )%233وبمغتت جستبة اإلجابتة بتجعم
( )%233عمتتى وجتتود متتدة محتتددة لإلعتتارة  ،فتتي حتتين كاجتتت جستتبة اإلجابتتة بتتجعم ( )%93عمتتى ان الوقتتت
المسخغرق بخسميم الكخب سري .
بمغتت جستتبة اإلجابتتة لكت ( )%233عمتتى عتتدم وجتتود فهتترس بتتتاقي ممتتا يستتخمزم متتن أدارة المكخبتتة عمتتل
فهرس بتاقي لووعية المعمومات الموجودة في المكخبة .
كاج تتت جس تتبة اإلجاب تتة ب تتجعم ( )%93عم تتى وج تتود فه تترس محوس تتب بالمكخب تتة وه تتو يثب تتت ص تتحة الفرض تتية
األولى  ،في حين بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%233حول خفضيل حوسبة عمميتة اإلعتارة وهتو يثبتت صتحة
الفرضية األولى لمبحث .
بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%233فيمتا يدتل برمجتة حركتة اإلعتارة ختؤدي إلتى استخثمار أفضتل لموقتت
وهو يثبت صحة الفرضية الثاجية لمبحث .
كاجت جسبة اإلجابة بجعم ( )%93عمى ان مو فوا اإلعارة يساعدوجك بالبحث ادخصا اًر لموقت .
يخض تتح م تتن ج تتدول ( )5ان خت تواريخ األي تتام لش تتهر ك تتاجون األول المثبخ تتة والخ تتي كاج تتت ي تتاس فيه تتا الوق تتت
المستخغرق متن قبمتي مباشترة وباستتخعمال الستاعة الرياضتية لعمميتة االحخستتاب مستخثجى مجهتا أيتام العتتتل  3ان
حركة خثبيت خاريخ االسخح اق وكخابتة استم المستخعير عمتى البتتاقخين متن قبتل المو فتة خستخغرق أعمتى جستبة
متتن وقتتت اإلعتتارة حيتتث بمتتغ ( ، )%12فيمتتا كاجتتت حركتتة خ تتديم الكختتاب م ت هويتتة المستتخعير التتى المو فتتة
خسخغرق اقل جسبة وقت من وقت اإلعارة حيث بمغت (. )%5
ان الوستتت الحستتابي لجمي ت حركتتات اإلعتتارة قتتد ا هتتر ان عمميتتة اإلعتتارة خستتخغرق لمم ترة الواحتتدة ولمو فتتة
واحتتدة (75ر )27دقي تتة وبعمميتتة حستتابية بستتيتة بتتافخراض ان عتتدد ستتاعات اليتتوم الفعمتتي هتتي ثمتتان ستتاعات
في اليوم الواحد (الصباحي والمسائي) وعمي فأن عدد مرات االسخعارة الخي يمكن ان يؤديها المو تف الواحتد
بالمكخبة = عدد الساعات  Xسخون دقي ة
الوست الحسابي لعممية اإلعارة لممرة الواحدة
= 61 X 4
15ر11
=  21مرة في ال وم
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جدول ()2
يبين تسجيل عملية اإلعارة والوقت المستغرق فيها والوسط الحسابي حسب التاريخ بالدقائق لشهر كانون األول 5000 /
التاريخ *
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االسخجخاجات والخوصيات

أوال االسخجخاجات
 – 2ثبوت صحة فرضيات البحث الث ثة .
 – 1ان فئات المسخعيرين لمكخبة معهد اإلدارة  /الرصافة هم ث ث فئات هي
أ – التمبة وبمغت جسبخهم ( )%73من عيجة البحث .
ب – تمبة الدراسات العميا ( )%23من عيجة البحث .
جت  -األساخذة ( )%13من عيجة البحث .
 – 0ان عدد مجامي المكخبة الخ ميدية ( )0560مجها ( )1880كخاباً بالمغتة العربيتة  )698( ،كخابتاً
بالمغة

االجكميزية و( )27عجواجاً لمدوريات بالمغة العربية و( )23أتاريح بالمغة العربية .

 – 4عدم وجود دوريات واتاريح بالمغة االجكميزية ورقياً .
 – 5ان عدد مجامي المكخبة االلكخروجية ( )143مجها ( )73بالمغة العربية  ،و ( )243كخاباً بالمغة
االجكميزية  ،و ( )03أتروحة .
 – 6عدم وجود دوريات بالمغة العربية وبالمغة االجكميزية وكذلك عدم وجود اتاريح بالمغة االجكميزية
الكخروجياً .
 – 7ان مع م العاممين في المكخبة هم كادر مخدصل في مجال المكخبات والمعمومات .
 – 8بمغت جسبة اإلجابة بك ( )%233لعدم كفاية مجامي أوعية المعمومات الموجودة في المكخبتة
.
 – 9بمغت جستبة اإلجابتة بكت ( )%233لعتدم أشتراك العتاممين فتي المكخبتة بتدورات خدتل الخعريتف
بمفهوم

أدارة الوقت وأهميخ .

 – 23بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%73ان الددول الى المدازن يكون بوقت غير محدد.
 – 22بمغت جسبة اإلجابة بك ( )%233لعدم وجود جهاز اسخجساخ في المكخبة .
 – 21بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%233لوجود مدة محددة لإلعارة .
 – 20بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%93لموقت المسخغرق في عممية خسميم الكخب .
 – 24بمغت جسبة اإلجابة بك ( )%233لعدم وجود فهرس بتاقي بالمكخبة .
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 – 25بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%93لوجود فهرس محوسب بالمكخبة .
 – 26بمغت جسبة اإلجابة بجعم ( )%233لخأكيد المسخعيرين عمتى خفضتيمهم لحوستبة عمميتة اإلعتارة
.
 – 27بمغتتت جستتبة اإلجابتتة بتتجعم ( )%93ل يتتام متتو في اإلعتتارة بمستتاعدة المستتخعيرين فتتي البحتتث
لموقت .

ادخصا اًر

 – 28ان حركتتة خثبيتتت ختتاريخ االستتخح اق وكخابتتة استتم المستتخعير عمتتى البتتتاقخين متتن قبتتل مو فتتة
خسخغرق أعمى جسبة وقت من وقت اإلعارة حيث بمغت جسبخها (. )%12

اإلعارة

 – 29ان حركة خ ديم الكختاب مت هويتة المستخعير التى المستخعير خستخغرق اقتل جستبة وقتت متن وقتت
بمغت جسبخها (. )%5

اإلعارة حيث

 – 13ان الوستتت الحستتابي لعممي تتة اإلعتتارة المخكامم تتة ولم ترة واحتتدة ه تتو (75ر )27دقي تتة لممو تتف
عدد مترات اإلعتارة لميتوم الواحتد الختي يمكتن ان يؤديهتا مو تف واحتد هتي ()17

الواحد  ،وان
مرة .

ثاجيا الخوصيات
 – 2يفضتتل اعخمتتاد ج تتام

 Winisisلحوستتبة عمميتتة اإلعتتارة وألجهتتا جتتزء متتن إج تراءات الحوستتبة

لممكخبة ككل .
 – 1يفضل زيادة عدد العاممين في قسم اإلعارة لخمبية تمبات المسخعيرين .
 – 0ضتترورة أش تراك العتتاممين فتتي مكخبتتة معهتتد اإلدارة  /الرصتتافة بتتدورات خدتتل الخعريتتف بمفهتتوم
وأهمية

أدارة الوقت .

 – 4زيتادة عتتدد أوعيتتة المعمومتتات الستتيما التدوريات بشتتكميها الخ ميتتدي وااللكخروجتتي فتتي مجتتال اإلدارة
وخدصصات األقسام العممية الخي خدرس في معهد اإلدارة  /الرصافة .
 – 5خوفير جهاز اسخجساخ ورقي وجهاز اسخجساخ أقرال ليزرية في المكخبة مما يسمح لممسخعيرين
باسخجساخ أوعية المعمومات الخي يتمبوجها .
 _ 6خوفير حاسبات السخرجا مصادر المعمومات االلكخروجية 3
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المصادر
 –2جبر محمتود جبتر  " – . )1335( .العوامتل المتؤثرة فتي فاعميتة أدارة الوقتت لتدى المتو فين اإلداريتين فتي
الجامعات األردجية الداصة "  – .عمان جامعة عمان العربية لمدراسات العميا  .ل . 9
 http://ar.wikipedia.org/wiki/ -1موق عمى االجخرجت
 – 0عبودي  ،زيد مجير  " – . )1336( .أدارة الوقت في اإلدارة "  – .عمان دار كجوز المعرفة .
ل . 27
 – 4قاسم جايف عموان  ،ججوى رمضان أحميد  " – . )1339( .ادارة الوقت مفاهيم  ،عمميات ،
ختبي ات "  – .عمان دار الث افة لمجشر والخوزي  .ل . 46
 – 5الرحاحمة  ،سامي عبد الكريم احمد  " -. )1331( .ادارة الوقت وع قخها بال يادة اإلبداعية لتدى
متديري ومتديرات المتدارس الثاجويتة الحكوميتة فتي محاف تة عمتان "  – .عمتان جامعتة عمتان العربيتة
لمدراسات العميا  .رسالة ماجسخير  .ل . 29
 – 6الرحاحمة  ،سامي عبد الكريم احمد  ...المصدر جفس  .ل . 13
 – 7عبودي  ،زيد مجير  ...مصدر سابق  .ل . 29
 – 8قاسم جايف عموان  ...مصدر سابق  .ل . 246
 – 9ربحي مصتفى عميان  " – . )1335( .ادارة الوقت الج رية والختبيق "  – .عمان دار جرير لمجشر
والخوزي  .ل . 86
 – 23حشمت قاسم  " – . )1337( .مددل لدراسة المكخبات وعمم المعمومات "  – .ال اهرة دار غريب .
ل . 024
 – 22جاسم محمد جرجيس  ،رياض بن لع م  " – . )1338( .أساسيات عمم المكخبات والمعمومات " – .
اإلسكجدرية مركز اإلسكجدرية لموسائت الث افية والمكخبات  .ل . 112
 – 21الزهيري  ،ت ل جا م  " – . )1339 ( .حوسبة مؤسسات المعمومات إجراءات الخحول إلى البيئة
الرقمية "  – .عمان دار دجمة  .ل . 41
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 – 20الجوايسة  ،غالب عوض  " 3 . )1331( .ددمات المسخفيدين من المكخبات وم اركتز والمعمومتات " .
عمان دار صفاء لمجشر والخوزي  .ل . 47
 – 24مؤيتتد يحيتتى دضتتير  " – . )1338( .دتتدمات المعمومتتات المحوستتبة وفتتق ج تتام  – . " Winisisعمتتان
دار دجمة  .ل . 52
 – 25الزهيري  ،ت ل جا م  ...مصدر سابق  .ل . 25
 – 26مؤيد يحيى دضر  ...مصدر سابق  .ل . 239
 - 27ربحي مصتفى عميان  " – . )1323( .ددمات المعمومات = – . " Information Services
عمان دار صفاء لمجشر والخوزي  .ل . 239

المالحق
ممحق رقم ()2اسخباجة المو فين
 – 2االسم
 – 1الم ب العممي
 – 0الشهادة واالدخصال
 – 4سجوات الددمة
 – 5هل خوجد برمجة لحركة عممية اإلعارة
 - 6هل مجامي المكخبة محوسبة

جعم
جعم

ك
ك

 – 7عدد مجامي المكخبة الورقية
أ – الكخب

بالمغة العربية

ب – الدوريات
جت  -االتاريح

بالمغة االجكميزية
بالمغة االجكميزية

بالمغة العربية

بالمغة االجكميزية

بالمغة العربية

 – 8عدد مجامي المكخبة االلكخروجية
أ – الكخب

بالمغة العربية

بالمغة االجكميزية
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ب – الدوريات

بالمغة العربية

جت  -االتاريح

بالمغة العربية
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بالمغة االجكميزية
بالمغة االجكميزية

 – 9هل عدد مجامي الكخب بالمكخبة

غير كافية

كافية

 – 23هل يوجد ضغت عمل يؤدي الى خأدير عممية اإلعارة

جعم

 – 22هل خم االشخراك بدورات خدل الخعريف بإدارة الوقت وأهميخ

ك

جعم

 – 21ه ت تتل ان معرفخ ت تتك بمفه ت تتوم وأهمي ت تتة ادارة الوق ت تتت خ ت تتؤدي ال ت تتى

ك
كت ت ت

جع ت تتم

اسخثمار أفضل لموقت من قبمك
ممحق رقم ( )1اسخباجة المسخعيرين
 – 2جو المسخفيد

تمبة

 – 1هل جوعية الرفوف

تمبة الدراسات العميا
مغم ة

مفخوحة

 – 0هل الددول الى المدازن

وقت محدد

 – 4االسخجساخ دادل المكخبة

يوجد

 – 5مدة اإلعارة

جعم

 – 8الفهرس المحوسب
 –9هل خفضل حوسبة عممية اإلعارة

وقت غير محدد
ال يوجد

ك

 – 6الوقت المسخغرق في خسميم الكخب
 – 7الفهرس البتاقي

األساخذة

سري
مخوفر

بتيء
غير مخوفر
غير مخوفر

مخوفر
جعم

 – 23هل ان برمجة حركة اإلعارة خؤدي الى اسخثمار أفضل لموقت
 – 22هل مو في اإلعارة يساعدوجك في البحث ادخصا ار لموقت

555

ك
جعم
جعم

ك
ك

 هـ0121  م5002 المجلد األول

502 العدد

مجلة األستاذ

Time and Motion Study for the process
Loan: Library Management Institute / a model
:Abstract:
The research aims to study the time and movement in the loan process and the effect
of using computerized methods in the loan process, and introduce the concept and
.importance of time management in the library of the Institute of Directors / Rusafa
Research methodology was adopted field survey method through the use of
Alastpantin: first for library staff, who are (6) and contain (21) questions. The resolution
second Palmstaaran has included (22) were distributed question (053) form
questionnaire on a sample search, as well as observation and adopted a case study
approach loan and the time it takes for this process in the library of the Institute of
Directors / Rusafa
The most important results:
2- proven health research hypotheses
1-Confirmation of borrowers on their preference for the
Computerization of the loan process, where the percentage answer (2331).
0-The movement to install the maturity date and write the name of the borrower
in the cards
by the employee loan takes the highest time of the time of the loan, which accounted
for (121).
4-the arithmetic mean of the integrated loan process and one-time (55
t 25) minutes per employee, and the number of loan per day that can be performed
by one staff member is (15) times.
One of the most important recommendations :
2-It is preferable to adopt Winisis system to computerize the loan process because it is
part of the computing procedures of the library as a whole
1-the need to involve employees in the library of the Institute of Directors / Rusafa
cycles belonging to introduce the concept and importance of time management
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