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في المكتبات المركزية الجامعية العر
ييدؼ البحث إلى استحداث كتطكير خدمات مرجعية الكتركنية مف كاقع الخدمات المرجعية
التقميدية كتأىيميا إلى االلكتركنية مف خالؿ معرفة المشكالت كالمعكقات التي تقؼ عمى تطكير ىذه
الخدمة كتكافر المستمزمات المطمكبة في االقساـ المرجعية خصكصان بعد تكافر خدمات االنترنت فػي
ىذه المكتبات ككانت أبرز النتائج ىي:
 -1تتكافر الخدمات المرجعية األلكتركنية في المكتبة المركزية لجامعة بغداد مف خالؿ :
د -خدمة اسأؿ أميف المراجع
أ -البريد االلكتركني
ىػ -تكافر األقراص المكتنزة بشكؿ الكتركني
ب -المكقع االلكتركني
ك -االتصاؿ المباشر Online
ج -خدمة اتصؿ بنا
 -2تفتقر المكتبات الثالث إلى استخداـ النظـ الخبيرة .
أما التكصيات فجاءت :
 -1استحداث الخدمات المرجعيػة االلكتركنيػة فػي مكتبتػي الجامعػة المستنصػرية كالتكنكلكجيػة لجعػؿ
عممية استثمار الحاسبات بشكؿ مدركس كمخطط .
 -2تقييـ الخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية مف خالؿ استخداـ النظـ الخبيرة لضػماف جػكدة
الخدمة المقدمة.
المصطمحات اإلجرائية:
 -1المراجع األلكتركنية .
 -2المكتبات الجامعية .

المقدمة

إف دكر المكتبات كمراكز المعمكمات فػي خدمػة المسػتفيديف كالبػاحثيف ذك أىميػة خاصػة فػي
إيصػػاؿ المعمكمػػات إلػػييـ بأقػػؿ جيػػد ككمفػػة كبأقصػػى سػػرعة ممكنػػةي لػػذا تطمػػب ذلػػؾ تػػكفير كسػػائؿ
مناس ػػبة كفعال ػػة لتحقي ػػؽ ى ػػذه الغايػ ػة .فظي ػػر عم ػػى الس ػػط مجمكع ػػة كبيػ ػرة كمتنكع ػػة م ػػف خ ػػدمات
المعمكمػػات لتق ػػكـ بي ػػذه المي ػػاـي كمػػف ىن ػػا س ػػعت بالبي ػػة المكتبػػات كم ارك ػػز المعمكم ػػات س ػػعيان حثيثػ ػان
الدخاليػػا ضػػمف حيثيػػات عمميػػا الخػػدمي مخصصػػة ليػػا الميزانيػػات الكبي ػرة لش ػراء االجي ػزة كالمعػػدات
كمصػػادر المعمكمػػات المتخصصػػةي فض ػالن عػػف اسػػتقطاب مالكػػات كظيفيػػة متخصصػػة متخصصػػة
كبي ػػر متخصص ػػة لمعم ػػؿ ض ػػمف إط ػػار المعمكم ػػات كالمكتب ػػات لخدم ػػة المس ػػتفيديف كاش ػػباع رب ػػابتيـ
المتنكعػػ ػػةي كبػػ ػػالربـ مػػ ػػف الصػ ػ ػػعكبات التػػ ػػي تكاجػ ػ ػػو المكتبػػ ػػات المركزي ػ ػػة ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات بغػػ ػػدادي
المستنصريةي التكنكلكجيا) نظ انر لمظػركؼ التػي تعػرض ليػا البمػد متمثمػة بػالحركب كاألكضػاع األمنيػة
كبالربـ مػف ذلػؾ اسػتطاعت المكتبػات كبإمكانياتيػا المتكاضػعة أف تمبػي بعػض احتياجػات مسػتفيدييا
المختمفػػة .لػػذا قامػػت الباحثتػػاف بإعػػداد د ارسػػة تتضػػمف معرفػػة المعكقػػات التػػي تكاجػػو المسػػتفيديف مػػف
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قس ػػـ الم ارج ػػعي فضػ ػالن ع ػػف إمكاني ػػة اس ػػتحداث خدم ػػة مرجعي ػػة الكتركني ػػة داخ ػػؿ فس ػػـ الم ارج ػػع .كق ػػد
تض ػػمنت الد ارس ػػة أربع ػػة مباح ػػث كى ػػي :المبح ػػث األكؿ خ ػػاص ب ػ ػ اإلطار الع ػػاـ لمبح ػػث) المتض ػػمف
مشػػكمة البحػػثي كاألىميػػةي األىػػداؼي كاألسػػئمة البحثيػػة كالفرضػياتي كحػػدكد البحػػثي كمػػنيج البحػػثي
مجتمع كعينة البحثي كأدكات جمع البياناتي كاجراءات البحث كمراجعة األدبيات.
أما المبحث الثاني الخاص بػ الجانب النظرم) المتضمف نكعيف مف الخدمػة المرجعيػة النػكع

األكؿ :يتنػػاكؿ الخدمػػة المرجعيػػة التقميديػػةي مسػػتكيات الخدمػػة المرجعيػػةي إج ػراءات الخدمػػة المرجعيػػة

التقميديػػةي أمػػا النػػكع الثػػاني يتنػػاكؿ الخدمػػة المرجعيػػة األلكتركنيػػة تعريفيػػاي أىميتيػػاي تطكرىػػاي كدكافػػع
ظيكرىاي كأىدافيا كأشكالياي كيتضمف المبحث الثاني أيضان استحداث خدمات جديدة .

المبحث األول

 :0-0مشكمة البحث:

االطار العام لمدراسة

تتجمى مشكمة البحث في اقتصار الخدمات المرجعية المقدمة فػي المكتبػات الجامعيػة عينػة

الد ارسػػة بغػػدادي المستنصػريةي التكنكلكجيػػة) عمػػى الشػػكؿ التقميػػدم معتمػػدة عمػػى المتػػكفر مػػف الم ارجػػع
المتقادمة في تمؾ المكتباتي كلجكء المستفيديف إلى االنترنت كبديؿ.
كتتمثؿ مشكمة البحث في :

أ – ىؿ تكجد خدمة مرجعية الكتركنية في قسـ المراجع بالمكتبات المركزية لمجامعات الثالث ؟.
ب -ىؿ المكارد البشرية في المكتبات المركزية مؤىمة لمقياـ بتقديـ الخدمة المرجعية االلكتركنية؟.

ج -ما ىي الخػدمات المرجعيػة االلكتركنيػة التػي يمكػف تقػديميا فػي قسػـ الم ارجػع لممكتبػات المػذككرة
آنفان.

 :4-0أىمية البحث:

تأتي أىمية البحث مػف أىميػة الخدمػة المرجعيػة االلكتركنيػة المقدمػة فػي قسػـ الم ارجػع الػذم
يعػػد مػػف األقسػػاـ الميمػػة فػػي المكتبػػاتي ككنػػو يركػػز عمػػى جانػػب ميػػـ مػػف جكانػػب تقػػديـ الخػػدمات
ّ
المرجعي ػػة االلكتركني ػػة المتمثم ػػة بػػػ :البري ػػد االلكتركن ػػيي مكق ػػع المكتب ػػةي خدم ػػة اس ػػأؿ أم ػػيف الم ارج ػػعي
كخدمػػة اتصػػؿ بنػػاي كخدمػػة األق ػراص المكتن ػزة...التي كتطػػكير مسػػتكل الخدمػػة مػػف خػػالؿ تقيػػيـ قسػػـ
الم ارجػػع لضػػماف جػػكدة الخدمػػة فػػي المكتبػػات عينػػة البحػػث إرضػػاءان لمسػػتفدييا س ػكاء كػػانكا بػػاحثيفي
تدريسييفي طمبة دراسات عميا ماجستيري دكتكراه) أك طمبة دراسات أكلية.
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 3-0أىداف البحث:

يي ػػدؼ البح ػػث إل ػػى معرف ػػة كاق ػػع الخ ػػدمات المرجعي ػػة االلكتركني ػػة ف ػػي المكتب ػػات الجامعي ػػة

العراقية الػثالث ببغػدادي المستنصػريةي التكنكلكجيػةض .فضػالن عػف معرفػة المعكقػات التػي تحػد مػف رفػع
مسػػتكل ىػػذه األقسػػاـ كخػػدماتيا المرجعيػػة الميمػػة كت ػكافر مصػػادر المعمكمػػات فييػػا كتقػػديميا أفضػػؿ

السبؿ كأسرعيا .

 2-0تساؤالت البحث

أ -ىؿ ىناؾ ضركرة لتفعيؿ كاستحداث خدمات الكتركنية جديدة ؟

ب -مف ىك المجتمع المستفيد مف المراجع االلكتركنية ؟

 5-0حدود البحث

-1

-1

 1 -5الحدود الموضوعية :خدمة المراجع االلكتركنية في عينة البحث
 2 -5الحدود المكانية :المكتبات المركزية :
 -جامعة بغداد

 الجامعة المستنصرية-1

 -الجامعة التكنكلكجية.

 3 -5الحدود الزمانية2114 -2113 :

 6-1منيج البحث :المنيج المسحي

 7-0مجتمع وعينة البحث:

يتػ ػػألؼ مجتمػ ػػع البحػ ػػث مػ ػػف المكتبػ ػػات المركزيػ ػػة الجامعيػ ػػة الػ ػػثالث بجامعػ ػػة بغػ ػػدادي كالجامعػ ػػة

المستنصريةي كالجامعة التكنكلكجيةض ي فضالن عف مستفيدم قسـ المراجع.
أما عينة البحث ىي قصدية عمدية لمستفيدم قسـ المراجع فقط لكؿ مف طمبة الدراسات األكلية
كطمبة الدراسات العميا ماجستير كدكتكراه) كالتدريسيكف.

 8-0أدوات جمع البيانات:

االدكات المستخدمة لجمع البيانات ىي كاآلتي:

 1 -8-1االستتتبانة :تػػـ تكزيػػع  )51نسػػخة مػػف االسػػتبانة مػػف االسػػتبانة لكػػؿ مكتبػػة مركزيػػة مػػف

المكتبات الثالث مف مرتادم قسـ المراجع كجاءت كاآلتي :

 )31نسخة مف االستبانة لطمبة الدراسات األكلية لكؿ جامعة .

 )12نسخة مف االستبانة لطمبة الدراسات العميا ماجستير كدكتكراه) لكؿ جامعة.
 )8نست مف االستبانة لمتدريسييف لكؿ جامعةي متضمنة  )11سؤاالن كالممحؽ  )2يمثؿ
*
نسخة مف االستبياف
*

تـ استرجاع  )6استبيانات فاربة مف المكتبة المركزية لجامعة بغداد ي كما استرجع  )2استبياف فاربة مف المكتبة المركزية لمجامعة
المستنصرية.
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 2 -8-1المقابمة :تضمنت المقابمة مجمكعة مف األسػئمة لمػدراء كمسػؤكلي قسػـ الم ارجػع لممكتبػات
المركزية لمجامعات المذككرة سابقان كىـ:

أ -االميف العاـ لممكتبة المركزية لجامعة بغداد ـ  .ـ عائدة مصطفى سمماف).

ب -مسؤكلة قسـ المراجع في المكتبة المركزية جامعة بغداد مكقع الجادرية ىناء فكزم ناجي.

ج -مسؤكلة قسـ المراجع في المكتبة المركزية جامعة بغداد مكقع الكزيرية شيالء عبد الكىاب).

د -االميف العاـ لممكتبة المركزية لمجامعة المستنصرية ككالة د .سيمة عمكاف جكاد).
ق -مسؤكؿ قسـ المراجع السيد عالء الصفار).

ك -االميف العاـ لممكتبة المركزية لمجامعة التكنكلكجية د .مؤيد يحيى خضير).
ز -مسؤكلة قسـ المراجع لممكتبة المركزية السيدة نضاؿ كديع منصكر).

 9-0اجراءات البحث:

 :1 -9-1تحديد مجمكعة مف أسئمة المقابمة مكجية إلى األميف العاـ لممكتبات المركزيػة كمسػؤكلي
قسـ المراجع في المكتبات الثالثة.

 :2 -9-1احصاء سجالت اإلعارة كبطاقات العناكيف لممراجع في القسـ.

 :3 -9-1تكزي ػػع  )151نس ػػخة م ػػف االس ػػتبانة عم ػػى المس ػػتفيديف ف ػػي المكتب ػػات المركزي ػػة ال ػػثالث
التدريسييفي طمبة الدراسات العميا األكلية).

 01 –0الدراسات السابقة

 0-01-0دراسة الباحث ريحان عبد الحميد:
Pour lamiseen place d'un service de refrence. Virtuelau Sein de la bibliotheque de
l University Mentouri- Constantine. The Doctorates Scierresi Biblio the Conomie
Constantine, 2007, 523 P

ىػ ػػي د ارسػ ػػة مقدمػ ػػة لمحصػ ػػكؿ عمػ ػػى شػ ػػيادة دكتػػػكراه عمػ ػػكـ فػػػي عمػ ػػـ المكتبػ ػػات بقسػ ػػـ عمػ ػػـ

المكتبات -جامعة منتكرم قسنطينةي كىي الدراسة التي يمكف اعتبارىا األقرب مكضكعيان إؿ د ارسػتنا
ىػػذه ككنيػػا تتنػػاكؿ إحػػدل الخػػدمات المكتبيػػة االلكتركنيػػة المتمثمػػة فػػي الخدمػػة المرجعيػػة االفت ارضػػية
تعرؼ الباحث في ىذه الد ارسػة عمػى سػبؿ إتاحػة ىػذه الخدمػة بمكتبػة جامعػة منتػكرم قسػنطينة
حيث ّ
المركزيػػةي كمػػدل قابميػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي ىػػذه الجامعػػة للفػػادة منيػػاي حيػػث قػػاـ الباحػػث
بتكزي ػػع اس ػػتبانة عم ػػى عين ػػة ممثم ػػة ألعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية لي ػػذه الجامع ػػة كخم ػػص الباح ػػث إل ػػى

مجمكعة مف النتائج أىمياَّ :
إف بالبية األساتذة المستجكبيف يبدكف رببة صريحة في اإلفادة مف ىذه

الخدمة كيعتبركنيا مطمبان ضركرياني كقد أفادتنا ىذه الدراسة فػي معرفػة المؤشػرات المتعمقػة بتكجييػات
األسػ ػػاتذة بجامعػ ػػة منتػ ػػكرم قسػ ػػنطينة نحػ ػػك اسػ ػػتعماؿ إحػ ػػدل أن ػ ػكاع الخػ ػػدمات المكتبيػ ػػة االلكتركنيػ ػػة
كتطمعاتيـ اتجاه ىذا النكع الجديد مف الخدمات.
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 4-01-0عامرة حقي القره غولي ،ثورة عمى آل ثاني:
خدم ػ ػػة المعمكم ػ ػػات االلكتركني ػ ػػة ف ػ ػػي مكتب ػ ػػة جامع ػ ػػة قط ػ ػػر :المس ػ ػػتفيدكف كن ػ ػػكع المص ػ ػػادر

االلكتركنيةي مجمة كمية اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية ع24ي 2111ـي ص.217 -183

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى االىتمػػاـ بالمسػػتفيد بعػػد حصػػكلو عمػػى المعمكمػػات كاسػػتغالليا كتحقيػػؽ

اإلفػػادة القصػػكل مػػف مخرجػػات البحػػكث حسػػب التخصصػػات مػػف خػػالؿ التكصػػؿ إلػػى أكثػػر األقسػػاـ
اسػ ػػتفادة مػ ػػف خػ ػػدمات المعمكمػ ػػات االلكتركنيػ ػػة كمعرفػ ػػة فئػ ػػات المسػ ػػتفيديف كاتجاىػ ػػاتيـ كمعرفػ ػػة أم

المصػػادر أكثػػر اسػػتخدامان ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى البحػػكث التػػي تػػـ اجراؤىػػا مػػف النػكاحيي المكضػػكعي

القاعدةي نػكع الخدمػة المقدمػة ....الػت) .كالتأكيػد المسػتمر عمػى تقيػيـ البػاحثيف لمخدمػة المقدمػة ليػـ.
ككزعت الباحثتاف استبانة عمى مف تـ إجراء البحػث لػوي لتحقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة كاسػتخدمكا اسػتمارات
تسجيؿ االحصائيات الخاصة بقسـ خدمة المعمكمات االلكتركنية كقد تـ تكزيع االسػتبياف عمػى عينػة

عػػددىا  )41مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لػػـ يجػػب  )11مػػنيـ لعػػدـ تكاجػػدىـ فػػي أقسػػاميـ بسػػبب
انتياء العقكد كتفرغ البعض منيـي كقد كزع االستبياف عمى  )31تدريسي .كقد تكصمت الدراسة إلى

النتائج اآلتية:

عػػدـ تكاجػػد المسػػتفيديف مػػع متخصػػص المعمكمػػات أثنػػاء إج ػراء البحػػث يعتبػػر أحػػد األسػػباب

التي تؤدم إلى ضعؼ استرجاع ما ىك مالئـ لمكضكع البحث بشػكؿ جيػد بمػا أف البحػث ىػك لفائػدة
الباحث فال يمكف إجراء بحكث دكف حضكره كأف يككف شرط أساسي إلجراء البحث.
1.10.3 Christine Urquhart Rhian, Thomas, Sian, spink, et all Student use of
Electronic Information Service in Further Education New library
World Vol. 104. Number 1184\1185, 2003, p. 27- 41.

د ارس ػػة اجري ػػت عم ػػى أح ػػد عش ػػر  )11باحثػ ػان م ػػف بي ػػنيـ Linda Banwell, Rhian

 Rhian, Thomas, Christine Urquhartكآخركف ي المكسكمة:

Student use of Electronic Information Services in Further Educatjon.

ىي دراسة أجريت عاـ  2112لمجمكعة مف كميات التككيت المستمر بالمممكة المتحدة.

تيدؼ الدراسة إلػى إبػراز مالمػ سػمككيات الطمبػة فيمػا يتعمػؽ باسػتعماؿ خػدمات المعمكمػات

االلكتركنيػػةي مػػف خػػالؿ إب ػراز الميػػارات المتػػكفرة لػػدييـي كدكر كػػؿ مػػف التػػدريب كالتككي ػت الرسػػمي
كالخبػرات الشخصػػية فػػي اكتسػػاب ىػػذه الميػػارات كقػػد تمػػت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى مػػرحمتيف بفريقػػي بحػػث

مختمفيف:

 -1المرحمة األكلى :تكف ّؿ بيا فريؽ  Justeis Projrctبجامعة  walesاعتمدت عمى عينة طبقية
تتككف مف  271طالب مف  17كمية.
 -2المرحمػػة الثانيػػة تك ّف ػؿ بيػػا فريػػؽ  Jubilee projectبجامعػػة  Northumbriaأجريػػت عمػػى
عين ػػة تتك ػػكف م ػػف  581طالبػ ػان م ػػف  15كمي ػػة كق ػػد لخص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى مالحظ ػػة االس ػػتعماؿ
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المت ازيػػػد لخػ ػػدمات المعمكمػ ػػات االلكتركنيػػػة بيػػػر أف الممارسػ ػػات كالسػ ػػمككيات تختم ػػؼ بحسػ ػػب
الكمي ػػات كالتخصص ػػاتي حي ػػث ت ػػـ مالحظ ػػة ع ػػدـ اىتم ػػاـ الطمب ػػة كتمك ػػنيـ بمنيجي ػػات تقي ػػيـ

المعمكم ػػات المحص ػػؿ عميي ػػا بالكس ػػائؿ االلكتركني ػػةي كدع ػػت إل ػػى ض ػػركرة إدراج ى ػػذا العنص ػػر
ضمف المقررات الرسمية لمتككيت.

كما لكحظ بأف محركات البحث ىي أكثػر أدكات البحػث اسػتعماالن كأف المكاقػع التابعػة لمييئػات
كالمنظمات ذات الطابع العالمي ىي أكثر أنكاع مصادر المعمكمات االلكتركنيػة اسػتعماالن عػف

طػػرؼ الطمبػػة المسػػتجكبيفي كمػػا خمصػػت الد ارسػػة إلػػى مالحظػػة تنػػكع طػػرؽ اكتسػػاب ميػػارات
اسػ ػػتعماؿ خػ ػػدمات المعمكمػ ػػات االلكتركنيػ ػػة س ػ ػكاء بػ ػػالطرؽ الرسػ ػػمية أك الشخصػ ػػيةي كاقترحػ ػػت

الدراسة تطػكير أرضػيات افت ارضػية لمتػدريب كتمقػيف الميػارات الالزمػة السػتعماؿ ىػذا النػكع مػف
الخدماتي كأنو يتكجب عمى المكتبييف التأقمـ مع ىذه الكسائؿ كاألدكات الجديدة.

كق ػػد مكنتن ػػا ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػف معرف ػػة بع ػػض جكان ػػب كأكج ػػو اس ػػتعماؿ خ ػػدمات المعمكم ػػات

االلكتركنيةي كالفئات األكثر استعماالن ليػا كفػؽ المجػاالت كالتخصصػات العمميػة كأىػـ طػرؽ اكتسػاب

ميارات استخداميا.

 2-01-0مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -1تناكلػ ػػت كاقػ ػػع المكتبػ ػػات الجامعيػ ػػة المركزيػ ػػة فػ ػػي بغػ ػػدادي تحديػ ػػداني بغػ ػػدادي المستنص ػ ػريةي
التكنكلكجية).

 -2معرفة أنكاع الخدمات المرجعية االلكتركنية كمصادرىا المرجعية.

 -3ماىية المعكقات التي تقؼ في استحداث كتطكير الخدمات المرجعية.
 -4كالتأكيد عمى استخداـ النظـ الخبيرة في تطكير كتقييـ الخدمات المرجعية.

المبحث الثاني

اإلطار النظري لمبحث

 0 -4الخدمة المرجعية التقميدية:

تعػد خدمػة الم ارجػػع مػف الخػدمات التقميديػػة التػي كجػػدت مػع بدايػة تطػػكر الخػدمات المكتبيػػة.

كتعػ ّػرؼ الخدم ػػة المرجعيػػة التقميدي ػػة عمػػى أني ػػاي مسػػاعدة مس ػػتخدمي المكتبػػة كركادى ػػا فػػي ت ػػكجيييـ
كمس ػػاعدتيـ ف ػػي البح ػػث ع ػػف المص ػػادر الت ػػي تمب ػػي احتياج ػػاتيـي كم ػػف مس ػػؤكليات المكتب ػػي خدم ػػة
المستفيديف كمساعدتيـ في اختيار المراجع التي تالئـ اختصاصاتيـ
عرفتيػػا مكسػػكعة جمعيػػة المكتبػػات االمريكيػػة
كمػػا ّ

)5

)4

.

أنيػػا الخدمػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى مسػػاعدة

المسػػتفيديف السػػتخداـ المجمكعػػة بالمكتبػػة بشػػكؿ مفيػػد كتجعميػػا قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ مػػا يصػػبك إليػػو

6

لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات التػػي تمبػػي الحاجػػة الفعميػػة كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ قػػدرة ككفػػاءة المكتبػػي فػػي

إرشاد المستفيد كامكانيتو في تحميؿ األسئمة كصكالن إلى اليدؼ.
إف كجػػكد خػػدمات المعمكمػػات تعتمػػد عمػػى قػػدرة مػػكظفي الخدمػػة المرجعيػػة أك اختصاص ػييا

كمعرفػ ػػة طبيعػ ػػة معػ ػػارفيـ كضػ ػػركرة اف يكػ ػػكف التعمػ ػػيـ مكجي ػ ػان الث ػ ػراء المػ ػػكظفيف بم ػ ػكارد المعمكمػ ػػات
االلكتركنية بعد تحديد االطار المكضكعي أك الكعائي ليا .)6

 4 -4مستويات الخدمة المرجعية:

ىناؾ ثالث مستكيات لمخدمة المرجعية

)7

ىي:

 -1الخدمة المرجعية المنخفضة :المقصكد بيا تقديـ الحد االدنى مف الخدمة المرجعية كىنا يكتفي
اميف المراجع بالتأشير عمى مكاف المراجع أك المصادر التي يعتقد أف يجد فييػا السػائؿ االجابػة

عف االستفسار.

 -2الخدمتتة المرجعيتتة المعتدلتتة (متوستتطة) :فػػي ىػػذه الخدمػػة يحػػاكؿ امػػيف الم ارجػػع تقػػديـ الشػػركح

التي تكض كيفية استخداـ المرجع فضالن عف مساعدتو في ايجاد الجكاب لمسائؿ في حالة عدـ
معرفتو.

 -3الخدمتتة المرجعيتتة التامتتة (الق تتو ) :كيكػػكف امػػيف الم ارجػػع مسػػؤكؿ عػػف إيجػػاد الجػكاب بنفسػػو
لمسائؿ كال يكتفي باإلشارة إلى المصدر.

 3 -4إجراءات الخدمة المرجعية التقميدية(:)8

ىنػ ػػاؾ مجمكعػ ػػة مػ ػػف اإلج ػ ػراءات التػ ػػي يتبعيػ ػػا أمػ ػػيف الم ارجػ ػػع للجابػ ػػة عمػ ػػى استفسػ ػػارات

المستفيديف كتتمخص في:

 -1تمقتتي االس ت مة :يمكػػف تمقػػي االسػػئمة مػػف المػػتعمـ شخصػػيا أك ىاتفي ػان أك عػػف طريػػؽ البريػػدي
كتتكقؼ طبيعة االستعداد لتمقي االسئمة عمى كمية االسئمة التي ترد بكؿ طريقة عمى حدة.

 -2تحميل السؤال وتوضيحو ومناقشتو :تبػدأ ميمػة المرجعػي فػي تجسػيد القػدرة عمػى إدراؾ مػا
يريده المستفيد فعالن.

 -3البحتث عتن االجابتتة :بعػد تحديػد السػؤاؿ يبػدأ المرجعػي بالبحػث عػػف المعمكمػات التػي تمبػػي
حاجة المستفيدي كسكؼ تظير ىنا مػا إذا كانػت االجابػة مكجػكدة فعػالن فػي الكتػب عممػان إف
خطػػة التصػػنيؼ تكفػػؿ كضػػع الكثػػائؽ التػػي تمثػػؿ اجابػػة المسػػتفيد فػػي مكػػاف كاحػػد يسػػيؿ

الكصكؿ إليو.
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 2 -4الخدمة المرجعية األلكترونية

()9

 0-2-4تعريف الخدمة المرجعية األلكترونية
يمكف تعريؼ الخدمة المرجعية األلكتركنية :ىي آلية تعتمد عمييا األفراد إلرساؿ اسئمتيـ
للجابة عنيا مف جانب أحد العامميف بالمكتبة ي مستخدميف في ذلؾ إحدل الكسائؿ األلكتركنية
مثالن البريد األلكتركنيي كالحكاري كنماذج استمارات) شبكة الكيب العالمية ...الت) مع استبعاد
االتصاؿ الشخصي المباشر كاالتصاؿ عبر الياتؼ ي بينما عرؼ شريؼ شاىيف  )11في دراستو
" )2115الخدمة المرجعية األلكتركنية عمى شبكة االنترنت" ىي كاحدة مف أبرز خدمات
المعمكمات التي تحرص مرافؽ المعمكمات عمى تقديميا مف خالؿ مكقعيا عمى شبكة االنترنتي
كىي تيدؼ إلى الرد عمى اسئمة المستفيديف كاستفساراتيـ كامدادىـ بالمعمكمات المناسبة الحتياجاتيـ
كليذا الغرض تتـ عمميات استقباؿ أك تمقي اسئمة المستفيديف كاإلجابة عنيا عف طريؽ األشكاؿ
المختمفة لالتصاؿ االلكتركني المتاحة عمى الشبكةي كالتي تشمؿ البريد االلكتركنيي كتعبئة
استمارات الخدمة عمى الشبكة كالتفاعؿ المباشر بالنص كالصكت كالصكرة.
 4-2-4أىمية الخدمة المرجعية االلكترونية (:)00
تتمثؿ أىمية الخدمة المرجعية في :
 -1سرعة البحث عف المعمكمات كامكانية تحديثيا كالحصكؿ عمييا بسيكلة كأقؿ جيد ككقتي
فضالن عف احتكائيا مجمكعة كبيرة مف المراجع شابمة حي انز صغي انر مقارنةن بالمراجع الكرقية
.
 -2قمة المكارد البشرية مقارنة بالمراجع الكرقية .
 -3إمكانيتيا في تحقيؽ األمف المعمكماتي .
 3 -2 -4تطور الخدمة المرجعية االلكترونية(:)04

لقػػد تطػػكرت الخدمػػة المرجعيػػة االلكتركنيػػة كسػػائر الكظػػائؼ التػػي تؤدييػػا المكتبػػاتي فبعػػد إذ

كان ػػت تعتم ػػد ف ػػي تق ػػديميا عم ػػى المص ػػادر ال ػػكرقي التقميدي ػػةي أص ػػبحت تعتم ػػد عم ػػى قكاع ػػد البيان ػػات
االلكتركنيػ ػػة كالمصػ ػػادر المتاحػ ػػة عبػ ػػر شػ ػػبكة االنترنػ ػػت كلػ ػػـ تعػ ػػد قاص ػ ػرة عمػ ػػى تقػ ػػديـ المعمكمػ ػػات
البيمكبرافية أك النصية أك الرقمية فقطي بؿ تجاكزت ذلؾ لتتي المكاد المصكرة كالتسجيالت الصػكتية

كمقاطع الفيديك.

كىػػذه الخدمػػة ىػػي لمسػػاعدة المسػػتفيد فػػي الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات معينػػة .أمػػا المػػدل الػػذم

تشػػممو ىػػذه الخػػدمات يتػراكح بػػيف الػػرد عمػػى االستفسػػارات التػػي تػػزكد المسػػتفيد بقائمػػة بيمكبرافيػػة عػػف
مكضكع معيفي كالبحث عف المعمكمة أك المعمكماتي كيمكف االسػتفادة ممػا تػكفره شػبكة الكيػب حتػى

يسػػتطيع المسػػتفيد أف يجػػد معمكمػػات عػػف أم مكضػػكع يحتاجػػو مػػف خػػالؿ ادخػػاؿ الكممػػة المفتاحيػػة
باسػػتخداـ إحػػدل آليػػات البحػػث  )info seek excitelycosأك أحػػد األدلػػة مثػػؿ

yahoo,

 )maglanحيػػث أف كػػؿ كاحػػدة مػػف آليػػات ى ػػذه األدلػػة تحتػػكم عمػػى مكاضػػيعيا الخاصػػةي كيمك ػػف
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اسػػتخداـ البريػػد االلكتركنػػي لالجابػػة عمػػى االستفسػارات مػػف خػػالؿ ارسػػاؿ رسػػالة إلػػى جيػػة معينػػة أك
شػػخص معػػيف كطػػرح الس ػؤاؿ ثػػـ تمقػػي اإلجابػػة بػػنفس الطريقػػةي كىنػػاؾ قكاعػػد بيانػػات تػػكفر خػػدمات

مرجعيػة عمػى االنترنػت مثػؿ  )Higher Education Resources Off ortun lticsالتػي تػكفر
معمكمػ ػػات حػػػكؿ المػػػؤتمراتي الجامعػ ػػاتي شػ ػػركط القبػػػكؿ التػػػي يحتاجيػ ػػا الطمبػ ػػة كمػػػا ىنػ ػػاؾ قاعػ ػػدة
 )Geogopherverالتػػي تػػكفر معمكمػػات عػػف األقطػػاري القػػاراتي فض ػالن عػػف آالالؼ مػػف الييئػػات

كالمؤسسػػات المتعػػددة لالجابػػة عػػف اسػػئمة كاعطػػاء معمكمػػات حػػكؿ مكضػػكعات متعػػددة فػػي العمػػكـ

التكنكلكجية كالعمكـ االجتماعية.

َّ
إف الخدمػػة المرجعيػػة االلكتركنيػػة كخاصػػة لممكس ػػكعات أصػػبحت أكثػػر مركنػػة كحركػػة م ػػف

الس ػ ػػابؽ كيعتم ػ ػػد المس ػ ػػتفيد فضػ ػ ػالن ع ػ ػػف الم ارج ػ ػػع الكرقي ػ ػػة عم ػ ػػى الكثي ػ ػػر م ػ ػػف المكس ػ ػػكعات كاألدل ػ ػػة
كالمستخمصػػات االلكتركنيػػة التػػي تحمػػؿ عمػػى قاعػػدة معمكمػػات خاصػػة بػػالمراجع فػػي المكتبػػة إال أف

ظيػػكر االنترنػػت فػػي نيايػػة السػػبعينات أدل إلػػى تقػػديـ خدمػػة الم ارجػػع مػػف خػػالؿ تصػػف محتكيػػات
بعض المكتبات الكبيرة كأقساـ المراجع األخرل فييا.
كىن ػػاؾ مػ ػػا يمي ػػز ثالثػ ػػة أشػ ػػكاؿ

)13

أك أكض ػػاع الكتركني ػػة عمػػػى ش ػػبكة االنترن ػػت لمصػ ػػادر

المعمكمات المرجعيةي مستخدمان مصطمحان كاحدان لمداللة عمى ىػذه األشػكاؿي كىػي األعمػاؿ المرجعيػة
 )Reference Worksكىذه أألشكاؿ ىي:

 -0الم ادر المرجعية (:)Reference Sources
كىي تشمؿ مكتبة االنترنت العامةي ككشاؼ المكتبييف لالنترنتي كمكتبة الكػكنكرسي كمكقػع

معمكمػػات لػػك سػػمحت  )Information pleaseالػػذم يضػػـ مجمكعػػة مػػف الم ارجػػع كفيػػارس دكر
النشر ...كبيرىا.

 -4مكاتب الخدمة المرجعية :)Reference Desks
كى ػػي تشػ ػػمؿ مجمكعػ ػػة رفػػػكؼ الم ارجػ ػػع االلكتركنيػ ػػة المتاح ػػة لالس ػػتخداـ م ػػف خػ ػػالؿ مكقػ ػػع

المكتبات كبيرىا مف المؤسسات :مثػؿ مكتػب الم ارجػع التػابع لمكقػع مكتبػة ميتشػجف كمكتبػة الم ارجػع

التابعة لمكقع مكتبة معيد فمكريدا لمتقنية  ...كبيرىا.

 -3األعمال الفردية ()Individual Works
كيندرج تحتيا مكاقع مصػادر المعمكمػات المرجعيػة الفرديػة عمػى شػبكة االنترنػت مثػؿ :مكقػع

قامكس إنكارتا )Encartaي كمكقع دائرة المعارؼ البريطانية  ...)Britannicaكىكذاي كقد قسمت
ى ػػذه الفئ ػػة إل ػػى الفئ ػػات الفرعي ػػة التالي ػػة :القػ ػكاميس ككت ػػب الكمم ػػات -الم ػػكجزات االرشػ ػادية ألس ػػمكب

الكتابة -دكائر المعارؼ ككتب الحقائؽ -الخرائط كاألعماؿ الجغرافية -األعماؿ المرجعيػة األخػرل-
أدلة الياتؼ -أدلة الشركات.
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 :2 -2 -4ىناك عدة م طمحات تشير إلى ىذه الخدمة ىي(:)02
* خدمة المراجع االلكتركنية Electronic Reference

* خدمة المراجع الرقمية Digital Reference

* خدمة المراجع االفتراضية Virtual Reference

* خدمة المراجع عمى الخط المباشر Reference Online
ىناؾ لبس كخمط كاضطراب في استعماؿ ىذه المصػطمحات يبػدك فػي أكؿ كىمػة لمنػاظر فػي

المصادر الباحثة في المكضكع.

مما يبدو جعل توضيح ىذه الم طمحات أم ارً الزماً.

 خدمة المراجع االلكترونية Electronic Reference
التي تتخذ مف الكسائط االلكتركنية أكعية ليا مع كجكد نست منيا بشكؿ كرقي.

 خدمة المراجع الرقمية Digital Reference

التي أنتجت أصالن بشكؿ الكتركني دكف أف تككف ليا نست كرقية.

 خدمة المراجع االفتراضية Virtual Reference

كىذه تعتمد نظـ الحاسب االلكتركني المتطكر في تككيف صكرة خيالية مرئية ثالثية األبعادي

تح ػػاكي الكاق ػػع بالص ػػكرة كالص ػػكت كالمم ػػس ..كبإمك ػػاف المس ػػتفيد االط ػػالع عم ػػى المرج ػػع المطم ػػكب
كتصػػفحو بكاسػػطة جيػػاز العػػرض المثبػػت عمػػى ال ػرأس ) (Head Mounted Displayكقفػػازات

البيانات  )Data Glovesالمرتبطة بالحاسكب.

 خدمة المراجع عمى الخط المباشر Reference Online
كفييا يتمقى المستفيد االجابة عمى سؤالو مباشػرة كلمػا كػاف الجػامع بػيف المصػطمحات أعػاله

أنيػا تشػير لمعمكمػػات تخػزف كتنقػػؿ بكاسػطة الحاسػػب االلكتركنػي فػػإف إطػالؽ تسػػمية خدمػة الم ارجػػع

االلكتركنية) عمييا أقرب مف بيره.

 :5-2-4عنا ر الخدمة المرجعية االلكترونية:
تتألؼ الخدمة المرجعية االلكتركنية مف العناصر التالية:

 تكنكلكجيا االتصاالت.

 نكع مصادر المعمكمات االلكتركنية.
 أخصائي المعمكمات.

 :6 -2 -4دوافع ظيور الخدمة المرجعية االلكترونية(:)06

َّ
إف مف الدكافع التي أدت إلى ظيكر الخدمة المرجعية االلكتركنية ىي:

 -1التطكرات المتالحقة في تكنكلكجيا االتصاالت كالحاسبات كالبرامجيات.
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 -2قمة المتردديف عمى أقساـ المراجع في المكتبات التقميديػة كازديػاد المسػتخدميف لمكاقػع المكتبػات
عمى االنترنت.

 -3التكجو المتزايد نحك مشاريع التعميـ عف بعد.

 -4اشػػتراؾ عػػدد مػػف الشػػركات الخاصػػة كالتسػػكيقية فػػي تقػػديـ ىػػذه النكعيػػة مػػف الخػػدمات كعػػدـ
اقتصار تقديـ الخدمة المرجعية االلكتركنية عمى المكتبات فقط.

 -5انتشػػار الخدمػػة المرجعيػػة االلكتركنيػػة المجانيػػة أك بػػدكف مقابػػؿ مػػادم إضػػافة لكجػػكد الخػػدمات
التي تشترط رسكمان مالية معينة.

 -6تصػػدم فئ ػة مػػف المتطػػكعيف للجابػػة عمػػى اسػػئمة كاستفسػػارات المسػػتفيديف مثػػؿ مشػػركع مكتبػػة
االنترنػػت العامػػة الػػذم كفػػر فريػػؽ عمػػؿ ع ػريض كقمػػؿ مػػف فك ػرة االكتفػػاء الػػذاتيي أك االعتمػػاد

عمى اختصاصي المراجع في المكتبة فقط.

 -7الزيػػادة فػػي أعػػداد محركػػات البحػػث التػػي تعمػػؿ عمػػى القيػػاـ بػػدكر اختصاصػػي الم ارجػػع إذ أف
المسػتفيد يطػػرح سػؤاالن أك كممػػات مفتاحيػة معينػػة كيحصػػؿ عمػى مجمكعػػة مصػادر مثػؿ جكجػػؿ
كياىك ...الت.

 -8تنػػكع أشػػكاؿ المصػػادر المرجعػػي االلكتركنيػػة كزيػػادة حجميػػا مػػا بػػيف أدلػة مكضػػكعيةي كبكابػػات
معمكماتي ككشافاتي كفيارس مكتبات متاحة عمى الخط المباشري اتاحت خصيان لنمك الخدمة

المرجعية االلكتركنية.

 -9دكر النشر التجاريةي كنكع مف التسكيؽ كالتركيج لمنتجاتيا تتي لفترات زمنية بعض المصػادر
المرجعية االلكتركنيةي كالمكسكعات كالقكاميس كقكاعد البيانات بصكرة مجانية بحتة.

 -11نمك كتطكر الفكر الميني لدل اختصاصػي المعمكمػات كالرببػة فػي الكصػكؿ لممسػتفيديف أينمػا
كانكا كفي كؿ األكقات.

 :7 -2 -4أىداف الخدمة المرجعية االلكترونية(:)07
تيدؼ الخدمة المرجعية االلكتركنية لممعمكمات إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1تقديـ خدمة مرجعية متميزة لغالبية المستفيديف دكف أف يستمزـ ذلؾ حضكرىـ لممكتبة.
 -2تقديـ خدمة مرجعية سيمة.

 -3تحقيؽ فعالية أكبر لممتخصصيف بتحكيػؿ األسػئمة المتشػابية إلػى نقطػة معينػة مكظػؼ أك فػرع)
ضمانان لجكدة االجابة مف ناحية كتحقيقان لفاعمية أداء المكظفيف مف ناحية أخرل.
 -4انشػػاء شػػبكات مػػع المكتبػػات األخػػرل لممشػػاركة فػػي حجػػـ األعمػػاؿ التػػي ينفػػذىا المتخصصػػكف
كلزيادة الساعات التي يعمؿ بيا المكظفكف أك مضاعفتيا مع األخذ بالحسباف االستجابة لألسئمة

عمى مدار الساعة.
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 -5المشػػاركة فػػي تكػػتالت أك تجمعػػات أك ائتالفػػات  )Consortiaبيػػدؼ اإلفػػادة مػػف تخصصػػات
بع ػػض المكتب ػػات كم ارك ػػز المعمكم ػػات كميزاتي ػػا عم ػػى مس ػػتكل الم ػػكظفيف أك المجمكع ػػات) عن ػػد
مكاجية اسئمة متخصصة أك بعيدة عف خبرات المكتبة ذات العالقة أك إمكاناتيا.

 :8 -2 -4أشكال الخدمة المرجعية االلكترونية(:)08

تتخذ الخدمة المرجعية االلكتركنية اشكاالن متعددة ىي:

 -1الخدمة المرجعية بالبريد االلكتركني  E- Mailكتشمؿ عمى:
أ -البريد االلكتركني العادم .Basic E- mail

ب -البريد االلكتركني عمى صفحة الكيب .Web- Based
 -2الخدمة المرجعية بالمحادثة كتشمؿ عمى:
أ -المحادثة العادية .Basic chat

ب -برؼ المحادثة اعتمادان عمى الكيب .web- Based chat Room

ت -المحادثة بكاسطة مركز االتصاؿ عبر الكيب .web- contact Center

 -3الخدمة المرجعية لمتجمعات التي تضـ المكتبػات عمػى أسػاس البمػداف أك نػكع المكتبػات أك نػكع
البرمجيات.

كىناؾ تقسيـ آخر ألشكاؿ الخدمة المرجعية االلكتركنية ىك :)19
 -1الخدمة المرجعية الالتزامنية كتقسـ إلى:

أ -الخدم ػػة المرجعي ػػة الالتزامني ػػة الالتفاعمي ػػة :الت ػػي تن ػػتج ممفػ ػان الكتركنيػ ػان باألس ػػئمة المتك ػػررة
كاجاباتيػا FAQS: Frequently Asked Questions :بكاسػطة بكابػات كركابػط فائقػة
لمصادر المعمكمات المرجعية االلكتركنية.

ب -الخدمػ ػػة المرجعيػ ػػة الالتزامنيػ ػػة التفاعميػ ػػة :كتشػ ػػمؿ البريػ ػػد االلكتركنػ ػػي كتعبئػ ػػة اسػ ػػتمارة
الكتركنية عمى الشبكة.

 -2الخدمة المرجعية التزامنية التفاعمية :التي يغمب عمييا سمة الفكرية كجيان لكجػو) باتاحػة قاعػدة
معرفية  Knowledge Baseكالتي تكفر إجابات فكرية مف خالؿ نظاـ خبير.

كمػػا يمكػػف لمخدمػػة المرجعيػػة االلكتركنيػػة أف تقػػدميا مكتبػػة مػػا بشػػكؿ فػػردم أك بالتعػػاكف مػػع
بيرىػا مػف المكتبػات  Collaborative Serviceفالخدمػة المرجعيػة االلكتركنيػة التعاكنيػة تقػكـ فػي
مفيكميا كفمسفتيا عمى تعاكف مكتبتي أك أكثر الدارة خػدمات مرجعيػة الكتركنيػة مشػتركةي فالمسػتفيد
يكجػػو سػؤالو إلػػى المكتبػػة التػػي تخدمػػو ليػػتـ فحصػػو كتحديػػد أكثػػر المكتبػػات كفػػاءة فػػي الػػرد عمػػى ىػػذا
السؤاؿ كاحالتو إلييا.
ويعتمد تقدير كفاءة المكتبة عمى عدد من العوامل منيا:
التخصص المكضكعي لمسؤاؿ كنكعية المصادر المرجعية كبيرىا الالزـ استشػارتيا للجابػة

عف السؤاؿ كتكفرىا -كساعات عمؿ المكتبة -كتقديـ الخدمة ...كىكذا.
12

 :8 -2-4خدمة االحاطة الجارية االلكترونية(:)41

تعد خدمة االحاطة الجارية االلكتركنية مف الخػدمات الحديثػة الميمػة التػي تقػدميا المكتبػات

كمراكز المعمكمات لممستفيديف منيا بغرض اعالميـ كبشكؿ مستمر بما تكفر لدييا مف معمكمات أك

مصادر حديثة ذات صمة باىتماماتيـ مما يساعدىـ عمى مالحقة التطكرات الجارية في ىذا المجػاؿ

كخاصػػة فػػي عصػػر االنفجػػار الفكػػرم كثػػكرة المعمكمػػاتي إذ يمعػػب الحاسػػكب دك انر ميم ػان فػػي الكقػػت
الحاضر في تقديـ ىذه الخدمات كتطكيرىا.

 :0-0 -8 -2 -4تعريف خدمة االحاطة الجارية االلكترونية:

كىي استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات باحاطة المستفيد بكؿ ما يستجد بمجاؿ اختصاصو.

كأف خدمة االحاطة الجارية في بيئة شبكة االنترنت تكفر مزايا عديدة منيا:

 -1تبقي المستفيد في المعمكمات مكاكبان ألحداث التطكرات في المجاالت التي تيمو.
 -2تكفر كقت المستفيد كالمكتبة) كالمشركع معان.
 -3تساعد عمى ابتكار أفكار جديدة.

 -4تخفض تكمفة الكرؽ مف خالؿ المكتبة أك المؤسسة).

 :4-0-8-2-4استخدام الحاسوب في اعداد خدمة االحاطة الجارية االلكترونية

()40

باستخداـ الحاسكب يمكف أداء ىذه الخدمة بطريقتيف ىما:
 -1اصدار تقارير كمطبكعات باسماء المسػتفيديف يمكػف أف يككنػكا المسػتفيديف الػذيف سػبؽ تسػجيؿ
اسماؤىـ في ممؼ المستفيديف أك فئة محددة مف ىػؤالء المسػتفيديف كػأف يككنػكا الفئػة األكلػى مػف

المستفيديف كالمذيف ليـ حؽ عاؿ في االستعارة مف  5 -3كتب مثالن) كيػتـ تكزيػع ىػذه التقػارير

عمييـ حسب اسماؤىـ.

 -2أف ي ػػتـ إرس ػػاؿ القائم ػػة إل ػػى مجمكع ػػة م ػػف المس ػػتفيديف ف ػػي مك ػػاف أك قس ػػـ كاح ػػد عم ػػى أف ت ػػذكر
اسماؤىـ جميعان عمى القائمة مع كضع مالحظة خاصة بتمرير تمؾ القائمة عمػى السػادة الػزمالء
بالقسـ مثالن في حالة االنتياء مف االطالع عمييا كبالتالي يمكف تكفير الكقت كالتكاليؼ.

كق ػػد يك ػػكف ف ػػي المرك ػػز أك المؤسس ػػة اي ػػا ك ػػاف نكعي ػػا) حكاس ػػيب ف ػػي األقس ػػاـ أك حكاس ػػيب

خاصػة بيػؤالء األشػخاص كيمكػف االتصػاؿ بيػـ عػف طريػؽ البريػد االلكتركنػي  E- mailمػف خػالؿ
قائمة بأسمائيـ كيتـ اعالميـ عف طريؽ الطرفية  Terminalالخاصة بكؿ منيـ.

فقد يطمب مػف النظػاـ اآللػي لممكتبػة تقريػر خػاص بكػؿ المػكاد الجديػدة التػي كصػمت المكتبػة

خالؿ تاريت محددي كىنا يتـ الربط بيف ممفيف مكجكديف في الحاسب بالدخؿ كىما:
 -1ممؼ المستفيديف.

 -2ممؼ المكاد التي كصمت حديثان.
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حيػػث يقػػكـ النظػػاـ بعمػػؿ قائمػػة باسػػماء كػػؿ مجمكعػػة مػػف المسػػتعيريف المسػػتفيديف) سػػيتـ

تكزيػػع القائمػػة عمػػييـ كيمػػي ذلػػؾ اعػػداد قائمػػة بكػػؿ الم ػكاد التػػي كصػػمت المكتبػػة خػػالؿ تػػاريت معػػيف
كترتيػب تمػؾ القائمػة حسػب تػػاريت كركدىػا أك ىجائيػان بػالعنكاف كىػك المفضػػؿ بالبػان فػي تمػؾ النكعيػػة
مػػف القػكائـ)ي أك أف يعػػد النظػػاـ القائمػػة باسػػـ كػػؿ شػػخص كىػػذا يرجػػع قػ ارره إلػػى المكتبػػة التػػي تفضػػؿ

أحػػد الخيػػاريف أك أف تأخػػذ بكالىمػػا مػػع كضػػع شػػرط معػػيف لػػذلؾي مثػػاؿ أنػػو إذا زادت القائمػػة عػػف

صفحتيف فإف النظاـ يقػكـ بطباعػة قائمػة لكػؿ مجمكعػة كاذا قمػت عػف ذلػؾ يطبػع النظػاـ قائمػة باسػـ

كؿ مستفيد.

 :3-0-8-2-4وسا ل تقديم خدمات االحاطة الجارية االلكترونية(:)44
تقدـ خدمات االحاطة الجارية االلكتركنية بالطرؽ التالية:

 -1البث االنتقائي لممعمكمات الكتركنيان.

 -2البث االنتقائي لممطبكعات الكتركنيان.

 -3البيانات المرئية  View Dataكىك بث معمكمات عبر قنكات االتصاؿ التمفاز كالياتؼ.
 -4نشرت االحاطة الجارية االلكتركنية.

 -5االنترنت باستخداـ البريد االلكتركني -تبادؿ الرسائؿ مف حاسكب إلى حاسكب.

 -6البريػػد الصػػكتيي كىػػك نظػػاـ لجعػػؿ الرسػػائؿ الصػػكتية مرقمنػػة كامكانيػػة نقميػػا عبػػر الشػػبكة ككػػذلؾ
إمكانية تخزيف الرسائؿ لغرض استرجاعيا.

 -7المدكنات.
 -8البكابات.

 -9مكقع المستفيد أك المكتبة عمى االنترنت.

 -11التحاكر أك الدردشة.

 -11المؤتمرات عف بعد تتـ المشاركة بالمؤتمر مف خالؿ مكقع المستفيد بالمكتبة أك بالبيت.
 -12خدمة اتصؿ بنا.

 -13االشتراؾ في الفضائيات.
 -14تبادؿ البيانات االلكتركنية :كىك تبادؿ مباشر بالبيانات مف حاسكب إلى حاسكب بيف مكتبتيف
أك مركزيف يقكماف بالتعاكف بكثائؽ تعامالت باعتماد بركتكككؿ خاص.

 :2-0-8-2-4أىداف خدمة االحاطة الجارية االلكترونية(:)43

خدم ػػة االحاط ػػة الجاري ػػة االلكتركني ػػة تي ػػدؼ إل ػػى مالحق ػػة التط ػػكرات كالبح ػػكث كالمعمكم ػػات

الحديثػػة فػػي أم فػػرع مػػف فػػركع المعرفػػةي كقػػد يكػػكف ىػػذا االىتمػػاـ نتيجػػة لرببػػة شخصػػية فػػي التعػػرؼ
عمػػى أحػػدث مػػا نشػػر فػػي مكضػػكع معػػيف مػػف أجػػؿ االطػػالع عميػػو أك اسػػتخدامو فػػي البحػػثي كتأخػػذ

االحاطة الجارية االلكتركنية أشكاالن مختمفة منيا:
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أ -التعرؼ عمى طرؽ عممية كاستخداميا في حؿ المشكالت القائمة قديمة كانت أك حديثة.

ب -التعرؼ عمى نظريات جديدة كأفكار حديثة لـ تكف معركفة سابقان.

ت -التعرؼ عمى مشكالت جديدة ظيرت كتحتاج إلى دراسة ككضع الحمكؿ المناسبة ليا.

ث -التعػػرؼ عمػػى ظػػركؼ جديػػدة ليػػا تػػأثير عمػػى مػػا يفعمػػو المختصػػكف اآلخػػركف فػػي أمػػاكف
أخرل كعمى طريقة ككيفية قياميـ بأعماليـ ككظائفيـ المتنكعة.

 :4-8-2-4خدمة البث االنتقا ي االلكتروني(:)42

مػع أف كسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػة كتقػػدـ تقنيػػة خػػزف المعمكمػات كاسػػترجاعيا تسػػيؿ الحصػػكؿ

عمػػى المعمكمػػات فػػي كقػػت قياسػػي إال أف اعػػداد ىػػذه المعمكمػػات بالشػػكؿ المناسػػب كايصػػاليا لػػذكم
العالق ػػة ق ػػد ال يف ػػي أبم ػػب األحي ػػاف بمتطمب ػػات الحاج ػػة كالس ػػرعة خاص ػػة ل ػػذكم االختص ػػاص كل ػػدل
ص ػػانعي القػ ػرار ف ػػي مختم ػػؼ مج ػػاالت النش ػػاط اإلنس ػػاني بم ػػا يتف ػػؽ كض ػػركرة التنمي ػػة كس ػػد حاج ػػات

المجتمع حيث تصب المعمكمة المطمكبة أكثر دقة كأكثر تخصيصان كأكثر استعماالن كفؽ المستجدات
كتبعان لمظركؼ.

 :0-4-8-2-4تعريف خدمة البث االنتقا ي االلكتروني
كىك رصد المعمكمات كمؤشرات التغيير في مختمؼ المجاالت العممية كيتطمب عند انشاءىا
إيجاد خاليا تعرؼ بالسػير المعمكمػاتي) التػي تػتـ باالسػتعانة ببرمجيػات قكيػة تعتمػد اعتمػادان مباشػ انر
عمػػى قػػدرات الػػذكاء االصػػطناعي كاألنظمػػة الخبي ػرة لتقػػديـ أفضػػؿ الخػػدمات لممسػػتفيديف تعػػرؼ بأسػػـ

االعكاف الذكية) إذ يكجد العديد مف البرامج المتاحة عمى االنترنت مجانان إال أف أبمبيا يتطمػب دفػع

رسكـ محددة لمكصكؿ إلى كؿ الخيارات التي يتيحيا البرنامج.

 :4-4-8-2-4وسا ل تقديم البث االنتقا ي االلكتروني

()45

يككف تقديـ البث االنتقائي :االلكتركني بالطرؽ التالية:
 -1النش ػرات البريديػػة :تكفرىػػا أبمػػب مكاقػػع الكيػػب لتزكيػػد المشػػترؾ فييػػا بكػػؿ جديػػد يصػػدر عػػف
المكقع كحسب اىتمامات المستفيد حيث يقكـ المستفيد باالشتراؾ بالبريد االلكتركني.

 -2المدكنات االلكتركنية.

 -3البكابات االلكتركنية :كىي مكقع عمى الكيب يشكؿ نقطة البداية لالتصاؿ بمكاقع الكيب اآلخر
كقد أطمؽ عمييا اسػـ البكابػة مػف كظيفتيػا كبػاب مفتػكح يطػؿ عمػى عػالـ المعمكمػات كالفعاليػات

كاألنشػػطة األخػػرل التػػي يكفرىػػا االنترنػػت كتكػػكف عمػػى درجػػة عاليػػة جػػدان مػػف التنظػػيـ إذ تتػػي

خدماتيا بسرعة كسيكلة الى التي تحظى باىتماـ المستفيد.

 -4خدمػػة  :)RSSممخػػص مكثػػؼ لممكقػػع  Rich Sirk Summaryكىػػي خدمػػة تقػػدـ أخػػر

األخبػػار فػػكر كركدىػػا عمػػى المكقػػع التػػي تػػـ االشػػتراؾ بيػػا فػػي الخدمػػة بػػدالن مػػف تصػػف المكقػػع
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كالبحث عف المكاضيع الجديدة فإنيا تخبرؾ بما يستجد مف أخبار كمكاضيع عمػى تمػؾ المكاقػع

فكر نشكرىا.

 -5الياتؼ النقاؿ:

 :3-4-8-2-4األسموب اآللي لمبث االنتقا ي لممعمومات

()46

َّ
إف أكؿ نظ ػػاـ لمب ػػث االنتق ػػائي لممعمكم ػػات عم ػػى الحاس ػػب اآلل ػػي اس ػػتخدـ ف ػػي ككال ػػة ناس ػػا

 Nassaلمقضػػاء فػػي بدايػػة السػػتيناتي كمػػف متطمبػػات ىػػذه الخدمػػة ىػػي ممفػػي أك حمقػػيف فػػي منتي ػى
األىمية في سبيؿ تقديـ ىذه الخدمة ىما:

 -1ممؼ أك حقؿ مكضكعات اىتماـ المستفيد.
 -2ممؼ أك حقؿ فئة المستفيد.

كيبػػرز دكر الممػػؼ األكؿ أك الحقػػؿ األكؿ عنػػد تقػػديـ ىػػذه الخدمػػة مػػف خػػالؿ تقػػارير البػػث

االنتقائي التي يقدميا الحاسبي يقكـ النظػاـ بالمطابقػة  Martchingبػيف المكضػكعات التػي حػددت
مجاؿ المستفيد كيتـ استخراجيا مف قائمة رؤكس المكضكعات المستخدمة فػي حالػة اسػتخداـ قائمػة
رؤكس المكضكعات) كبيف رؤكس مكضكعات الكثائؽ الجديدة التػي تػـ تحديػدىا لتمػؾ الكثػائؽي كفػي

حالػػة عثػػكره عمػػى رأس لمكثيقػػة يطػػابؽ المكضػػكع الػػذم حػػدد لممسػػتفيدي يقػػكـ بتسػػجيميا ف ػي التقريػػر

الخػػاص لػػذلؾ المسػػتفيد كىكػػذا حتػػى ينتيػػي مػػف كػػؿ الكثػػائؽ الجديػػدة التػػي كردت إؿ المكتبػػة .كيمكػػف
اسػتخداـ كممػات مفتاحيػة  Key Worldلمتعبيػر عػف مجػاالت اىتمامػات المسػتفيد كفػي حػاؿ عثػكر
النظػػاـ عمػػى كممػػات مطابقػػة ليػػا فػػي عنػػاكيف مكضػػكعات الكثػػائؽ الجديػػدة يقػػكـ بتسػػجيميا فػػي تقريػػر

المستفيد.

كيػػتـ بعػػد ذلػػؾ اسػػتخراج تقريػػر مطبػػكع يػػتـ ارسػػالو لمسػػتفيد المحػػرري أك يقػػكـ باعالمػػو مػػف

خػالؿ البريػػد االلكتركنػي عمػػى شػػبكة الحاسػب المتصػػؿ بيػػا المسػتفيد مػػف خػػالؿ الطرفيػة الخاصػػة بػػو
كيبػػيف الشػػكؿ التػػالي خريطػػة تػػدفؽ آليػػة البػػث االنتقػػائي لممعمكمػػات كبالنسػػبة لمممػػؼ الثػػاني أك الحقػػؿ
الثاني فإف أىميتو تعكد في استخداـ ىذا الحقؿ لتحديد فئات المستفيديف الذيف ستقدـ ليـ الخدمة.
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مخطط تدفؽ البث االنتقائي لمعمكمات حسب النظاـ اآللي في المكتبة أك مركز
المعمكمات

)27

بداية

ال
ىؿ كصمت كثائؽ
جديدة

نعـ

قارف بيف مكضكعات الكثائؽ
كاىتمامات المستفيديف

نعـ
ىؿ تطابؽ

ال

الكثائؽ مع
المستفيد
نعـ
اطبع قائمة كؿ مستفيد

النياية
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 :5-4استحداث خدمات جديدة( .النظم الخبيرة):
ظيرت النظـ الخبيرة في الخمسينيات مف ىذا القرف حيػث ظيػرت أكلػى التطبيقػات الخاصػة

بػالنظـ الخبيػرة مثػؿ لغػػة ) (IPIكلغػػة ) Processing (I. ISPكىػي المغػػة التػػي قػاـ جػػكف ماركػػاثي
اكؿ مف استخدـ عبارة الذكاء الصناعي) سنة  1958في معيد التكنكلكجيا فػي كاليػة ماستشكسػتس

االمريكية.

أمػػا ظيػػكر ىػػذه العبػػارة بشػػكؿ رسػػمي فكػػاف ألكؿ م ػرة عػػاـ  )1969خػػالؿ المػػؤتمر األكؿ

حكؿ الذكاء الصناعي في كاشنطف.

كمف ىذا يمكف القكؿ باف منتصؼ الستينات ىك المكلد الحقيقي لمنظـ الخبيرة بظيػكر نظػاـ

دنػػدراؿ  )Dendralعػػاـ  1965ثػػـ ظيػػرت أن ػكاع كثي ػرة مػػف الػػنظـ الخبي ػرة كالسػػيما خػػالؿ األعػػكاـ
72ي 73ي .)1974

كتعتبر جامعتا ستانفكرد ككارنيجي) كمؤسسة متؿ ارنػد) الييئػات المتميػزة فػي ىػذا المجػاؿ

فضالن عف انضماـ أبمب العمماء المشيكريف في مجاؿ الذكاء االصطناعي.

كدخمػػػت الػػػنظـ الخبي ػ ػرة إلػ ػػى مجػ ػػاالت كثي ػ ػرة مػػػف المعرف ػػة مثػ ػػؿ الز ارعػػػةي الكيميػ ػػاءي نظػ ػػـ

الحاسكبي االلكتركنياتي اليندسةي الجيكلكجياي ادارة األعماؿي المحاسبةي القانكفي التصنيعي الطبي
كأخي انر في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات).

كقد تضاربت اآلراء حكؿ البدايات األكلى لتطبيؽ النظـ الخبيرة في المجاؿ األخير إذ يشػيد

كافانػ ػػا  )Covanaghأف أكؿ نظػ ػػاـ تػ ػػـ تطبيقػ ػػو ىػ ػػك فػ ػػي مجػ ػػاؿ الخػ ػػدمات المرجعيػ ػػة كالػ ػػرد عمػ ػػى

االستفسارات عاـ 1967ي أما في مجاؿ االقتناء كالتزكيد فكاف عاـ  1972كأيضػان االسػترجاع عمػى
الخطكط المباشرة في نفس العاـ .أما الفيرسة كالتصنيؼ فكػاف عػاـ  )1983بػالربـ أف ىػذا النظػاـ

تعػكد جػذكره إلػى عػاـ  .)1967كقػػد أشػار بعػض الكتػاب كالبػػاحثيف أف الػنظـ الخبيػرة ال تصػم فػػي
بع ػػض حق ػػكؿ المكتب ػػات .أم ػػا الحق ػػكؿ األخ ػػرل .فق ػػد عب ػػرت ال ػػنظـ الخبيػ ػرة مرحم ػػة ع ػػدـ االس ػػتقرار
كالتجريػب إلػػى مرحمػػة الثبػػات كاالسػتقرار كمػػف ثػػـ التطػػكيري كالسػيما فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة

كأكربا).

 :0-5-4ماىية النظم الخبيرة:

الػػنظـ الخبي ػرة  :)28ىػػي أحػػد فػػركع الػػذكاء الصػػناعي كالتػػي تسػػتطيع أف تعمػػؿ كمسػػاعد أك

زميؿ عمؿ أك بمستكل يضاىي مستكل الخبراء.

َّ
إف المفاىيـ الخاصة بتعريؼ الذكاء الصناعي تنقسـ إلى شقيف ىما:

 -1إعادة تمثيؿ كصيابة الذكاء البشرم باستخداـ الحاسكب اآللي.

 -2تكسيع رقعػة اسػتعماالت الحاسػكب بإعطائػو قػدرة معينػة مػف تخمػيف المسػتقبؿ فػي مجػاالت
متعددة مف المعرفة .)29
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لكف المعرفة الخبيرة تمتاز بعدـ الثبات كاالستقرار لذا فيي تػكفر لمخبيػر إجػابتيف متضػادتيف

لمشكمة كاحدة .كالخبراء ليـ إمكانيات كستراتيجيات فػي التعامػؿ مػع ىػذه الظػركؼ التػي تحػتـ عمػييـ
إيجاد األكليات كعكامؿ التأكيدي فمف ىذا يختار اإلنساف الخبير النتائج األكثر كاقعية كحقيقية لمبحث
عف المعمكمات التي تساىـ بحؿ ىذا التضاد.

 :4-5-4فوا د النظم الخبيرة لممكتبات:
كاآلتي:

تعتقػػد مػػكريس

)31

َّ
إف المكتبػػات سػػتجني العديػػد مػػف الفكائػػد مػػف اسػػتخداـ الػػنظـ الخبيػرة كىػػي

 -1ي حقؽ النظاـ الخبير فرصة أخرل لممستفيديف الذيف يحجمكف عف التعامؿ مع األخصائييف
مف البشر.

 -2النظػاـ الخبيػر يتحمػػؿ الكثيػر مػػف األعبػاء التػػي تقػع عمػػى األخصػائييف خاصػػة فػي األسػػئمة
المكررة مف المستفيديف.

 -3ليا دكر في تدريب الطمبة كاألخصائييف المبتدئيف.
 -4تكفر المنطقية عند اإلجابة عف سؤاؿ معيف.

 -5إمكانية المساعدة في التعريؼ بالمراجع الجديدة التي قد تككف مطمكبة.

 -6تقديـ الخدمات المرجعية كبصكرة مسػتمرة بعػد الػدكاـ الرسػمي الخػاص بأخصػائي الخػدمات
المرجعية ككجكد اخصائييف مبتدئيف.

كيذكر زيف عبد اليادم)ي مجمكعة اضافية مف الفكائد ىي:

 -1حصر مراجع المكتبة بصػكرة جيػدة بحيػث أنػو ال كجػكد لنسػياف مرجػع مػا عنػد االجابػة مػف
خالؿ البشر.

 -2زيادة اإلقباؿ عمى المكتبات كاإلستفادة منيا.
 -3تعػػد الػػنظـ الخبيػرة انتقالػػة ميمػػة ككبيػرة لمكتبػػات الػػدكؿ الناميػػة لمتعامػػؿ مػػع األنظمػػة اآلليػػة
الحديثة.

 :3-5-4تطبيقات النظم الخبيرة في المكتبات(:)34
كما ذكر سابقان أف أىـ خدمات المعمكمػات التػي دخمػت الييػا الػنظـ الخبيػرة كاسػتخدمت فييػا

ىػي الخػػدمات المرجعيػػة كالػػرد عمػػى استفسػػارات البػاحثيف ككػػاف ذلػػؾ عػػاـ 1967ي كأف أىػػـ األسػػباب

التي أدت إلى انتشار استخداـ النظـ الخبيرة في أبمب المجاالت كاف بسبب اآلتي:
 -1تطكر األجيزة االلكتركنية.
 -2تطكرات لغات البرمجة.

والنظم الخبيرة تعالج أربعة قضايا في خدمات المعمومات ىي(:)33

 -1تستخدـ في المراجع كالعمؿ المرجعي.
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 -2تستخدـ في تحسيف الكصكؿ إلى فيارس الجميكر.

 -3تستخدـ في البحث عف قكاعد البيانات البيمكبرافية كضبط المصطمحات.
 -4تستخدـ في تحسيف النصكص لممستفيد النيائي.

كيعتقد الكثيركف أف استخداـ النظـ الخبيرة في مجاؿ المعمكمات كالمكتبات كسيككف لو دكره

الفعػػاؿ فػػي تسػػييؿ أعمػػاؿ المكتبػػات كتحسػػيف خػػدماتيا المقدمػػةي بػػؿ تػػذىب أبعػػد مػػف ىػػذا مػػف خػػالؿ

دخكليا ففي أعماؿ تتطمب ميارات خاصة كما في التصنيؼ كبناء المكانز كبير ذلؾ.
 :2-5-4النظم الخبيرة في الخدمات المرجعية(:)42

تقػدـ الػػنظـ الخبيػرة مجمكعػػة مػػف الخػػدمات عنػػدما يكػػكف األمػػر متعمػػؽ بالعمػػؿ المرجعػػي فػػي
المكتبات ككاآلتي:

 -1االرشاد إلى أماكف المراجع بصكرة دقيقة كالتي يمكف أف تفيد المستفيد.
 -2التعريؼ بحقائؽ بعينيا.

 -3التعريؼ بمعمكمات متفرقة عف المكتبة.

كلقد جاء االىتماـ بالنظـ الخبيرة في المكتبات كبالذات في مجػاؿ الخػدمات المرجعيػة كذلػؾ

لألسباب اآلتية :)35

 -1القمة الكبيرة لمخبراء في مجاؿ الخدمات المرجعية في المكتبات.
 -2االزدحاـ الكبير لممستفيديف عمى المكتبات كمكاجيتيـ في كقت كاحد.

 -3الساعات الطكيمة لمعمؿ في المكتبة كعدـ كجكد اخصائييف بيا في بعض األكقات.
 -4ضعؼ الخدمات المرجعية المقدمة في المكتبات.

 :6-4الخدمة المرجعية بواسطة المحادثة(:)36

تعد المحادثة أحد النماذج الجديدة لتقديـ الخدمة المرجعيػة فػي البيئػة االلكتركنيػة كتقػدـ ىػذه

البرامج اآللية تفاعالن أكثر مع المستفيديف مقارنة ببرامج االرساؿ خالؿ البريػد االلكتركنػي .كعػادة مػا
تػػتـ ىػػذه الخدمػػة عػػف طريػػؽ الت ارسػػؿ المحظػػي Instant Messaging )IMي كىػػي طريقػػة مألكفػػة
بيف عدد صغير مف الناس.

كالتراسؿ المحظي ىك عبارة عف اتصاؿ آني عمى الخط المباشر بيف شخصيف أك أكثر ىػذا

الكسيط يستخدـ عف طريػؽ المحادثػة  chatمػف خػالؿ االنترنػت بكاسػطة التػداخؿ السػريعي كيسػتطيع
المستفيد الكاحد أف يحادث اآلخريف عف طريؽ كتابة األسئمة كارساليا إلى نكافذ مخصصة باستخداـ

برامج التراسؿ المحظيي كتظير الرسالة عمى شاشة المستفيديف في الحاؿي كقػد تػـ تخصػيص أكقػات
محددة لتقديـ الخدمة كفقان لكؿ طريقةي مع مالحظة كجكد مكتبي المراجع في جميع الطرؽ.
كقد تتـ ىذه المحادثة مف خػالؿ م اركػز اتصػاؿ الم ارجػع االلكتركنيػة Digital reference
Call, center modelي كتكجػػد ىػػذه الخدمػػة عػػادة فػػي مكاقػػع المكتبػػات المتاحػػة عمػػى االنترنػػتي
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كتحمػػؿ عبػػارةي تحػػدث إلػػى المكتبػػي Talk to librarianي أك اضػػغط ىنػػا لمتحػػدث إلػػى المكتبػػي
 Clik here to talk a librarianكتتطمػب ىػذه الخدمػة عػددان مػف السياسػات الميمػة كالميػارات
الجديػػدة التػػي ينبغػػي أف يتسػػم بيػػا المكتبػػيي مثػػؿ كيفيػػة التعامػػؿ مػػع الحاسػػبات كالب ػرامجي ككيفيػػة
البحث الصحي كعادة ما تككف ىذه الخدمة بمقابؿ.

 :7-4الخدمة المرجعية عن طريق الياتف المحمول

Call phone Reference
أتاح ػػت التط ػػكرات التقني ػػة ف ػػي مج ػػاؿ االتص ػػاالت الياتفي ػػة إمكاني ػػة ب ػػث المعمكم ػػات خ ػػالؿ
اليػػاتؼ المحمػػكؿي كلػػذا نشػػأت خػػدمات إخباريػػة تقػػدـ مػػف خػػالؿ ىػػذا النػػكع مػػف الشػػبكات الياتفيػػة
كتسػػمى بالتطبيقػػات الالسػػمكية Wireless Application Protocol .كيرمػػز ليػػذه الخ ػػدمات

اختصػ ػػا انر بخػ ػػدمات )WAP

*)

كيسػ ػػتطيع المشػ ػػترككف فػ ػػي ىػ ػػذه الخػ ػػدمات الكصػ ػػكؿ إلػ ػػى بريػ ػػدىـ

االلكتركنػػي أك الػػدخكؿ إلػػى الشػػبكة العالميػػة مػػف خػػالؿ ى ػكاتفيـ الجكالػػة أك االش ػتراؾ فػػي خػػدمات

خاصػػة بالػ ػ )WAPي تقػػكـ شػػركات المعمكمػػات بتزكيػػدىـ عبرىػػا بالخػػدمات األخباريػػة كتعتمػػد ىػػذه
الطريقة عمى استخداـ الياتؼ المحمكؿ  Mobileفي تقديـ الخػدمات المرجعيػة باسػتخداـ المحػكالت

أك االتصػ ػػاالت الالسػ ػػمكيةي كمػ ػػف ىػ ػػذه النمػ ػػاذج جكجػ ػػؿ الالسػ ػػمكي wireless )Goggleي كاكب ػ ػ ار
.)Opera
www. Goggle. Com\ wireless. html
حيػث يػتـ اسػػتخداـ جكجػؿ فػػي تقػديـ خػدمات البحػػث لممسػتفيديف باسػػتخداـ اتصػاالت الكيػػب
الالسمكيةي كتشمؿ ىذه االتصاالت استخداـ نماذج معينػة مثػؿ  )I-modeك  )J- Skyمػف خػالؿ

الصػػفحة التالي ػػة  www. Google. Com\ planكتعتمػػد عمػ ػى الكتابػػة بمغ ػػة  HTMLى ػػذه

االتصاالت تتـ عف طريؽ بركتكككالت التطبيقات الالسمكية Wireless Application )WAP

Protocolي كلمحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات يمكف الرجكع إلى المكقػع التػاليwww. Wap :

 forum. org\ chatمستعرض اكب ار  operaكالمكقع www. Opera. Com

كىػػي خدمػػة حديثػػة أيض ػان تقػػدـ مػػف خػػالؿ مسػػتعرض اكب ػ ار Operaي كبخاصػػة لممسػػتفيديف

الذيف يستخدمكف  Nokia 3650\ 7656كسمسمة نككيا.

.Sharp, 808 zourus, nokia, Serial 80, psions series, Sony ericsson. P 800

كالجدير بالذكر أف مستعرض اكبػ ار يبحػث عػف صػفحة الكيػب بانتظػاـي كيعػرض فقػط شػرحان

أرسػػياني ىػػذه التقنيػػة تسػػمى اسػػترجاع الشاشػػة الصػػغيرة small Screen Rendering )SSRي
كالجدير بالذكر أيضان أف االصدارة الجديدة مف اكب ار تػنظـ باسػتخداـ كينػدكز االصػدارة  7إلػى جانػب

ذلؾ يمكف البحث في فيرس المكتبة عف طريؽ الخمية التميفكنية.
*)

بركتكككالت التطبيقات الالسمكيةWap: wireless application protocol :
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 :8-4الخدمات المرجعية بواسطة SMS
كىػػي خدمػػة حديثػػة تسػػتخدـ فػػي تقػػديـ الخدمػػة المرجعيػػة بكاسػػطة  )smsكقػػد صػػممت ىػػذه

الخدمػة خصكصػان ليسػم لممكتبػػات أف تقػدـ خػػدماتيا المرجعيػػة كخػدماتيا األخػػرل عػف طريػػؽ خدمػػة

) (smsخدم ػػة الرس ػػالة البس ػػيطة Simple Message Serviceي كتع ػػرؼ ى ػػذه الخدم ػػة أيضػ ػان
بالرسالة النصية Text Messagingي كالجػدير بالػذكر أف تقػديـ الخدمػة المرجعيػة بكاسػطة )sms

أك  Refrence by smsبيػػر مكمفػةي كسػػيمة االسػتخداـي كمػا أنيػػا عاليػة الفعاليػػةي يمكػف أف تقػػدـ

بكاسطة المكتبات في أم مكاف لتقديـ خدمات الرسائؿ النصية .)39 Text Messaging Servicy
كمػا يمكػف لممكتبػات اسػتخداـ ىػذه التقنيػة  )smsفػػي تقػديـ عػدد كبيػر مػف خػدمات المكتبػػة

مثؿ اإلعارةي كالتعاكف بيف المكظفيف ...الت.

كتتـ ىذه الخدمة عف طريؽ تخصيص رقـ تميفكف المكتبةي كعف طريؽ نظـ معتمدة عمى الياتؼ
 phone based Systemsيتـ تككيف الردكد اإلجابات) في البريد االلكتركني العادم المستخدـ
لذلؾ داخؿ المكتبةي ثـ يتـ تحكيؿ ىذه الردكد اكتكماتيكيان مف البريد االلكتركني إلى رسالة نصيةي
كارساليا إلى ىاتؼ المستفيديف .)41

المبحث الثالث

المكتبات المركزية الجامعية العراقية

 0 -3المكتبة المركزية  /جامعة بغداد

()0

تأسس ػػت المكتب ػػة المركزي ػػة لجامع ػػة بغ ػػداد ع ػػاـ 1959ـ بع ػػد تأس ػػيس الجامع ػػة بع ػػاـ كاح ػػدي

كأطمؽ عمييا اسـ األمانة العامة لممكتبة المركزية لجامعة بغدادي كنتيجة لمتطكرات التي حصمت فػي
جامعػػة بغػػداد فػػي اسػػتحداث عػػدد مػػف األبنيػػة ذات التخصػػص العممػػي إلػػى إنشػػاء مكتبػػة حديثػػة فػػي
مكقع الجادرية ي كتـ نقؿ مجاميع الكتب العممية إلييا أما الكتب اإلنسانية بقيت في مكقع الكزيرية ي
كقػػد حرصػػت المكتبػػة عمػػى خدمػػة البحػػث العممػػي بتقػػديـ الخػػدمات لممسػػتفيديف بفئػػاتيـ كافػػة كعممػػت

جنب ػان إلػػى جنػػب مػػع المكتبػػات الكبي ػرة األخػػرلي كالمكتبػػة الكطنيػػة كمكتبػػة األكقػػاؼ العامػػة كمكتبػػة
المتحؼ العراقيي كمكتبتي كمية اآلداب كالطب في جامعة بغداد.

)1

ممحؽ  )1دليؿ الخدمة المرجعية لجامعة بغداد.
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 0 -0 -3قسم المراجع – المكتبة المركزية  /جامعة بغداد

(*)

يعػد قسػـ الم ارجػػع فػي المكتبػػة المركزيػة لجامعػػة بغػداد مكقػع الجادريػػة مػف األقسػػاـ الميمػة فػػي

المكتبة التي تأسس مع تأسيس المكتبة عػاـ 1959ـ كيقػع فػي الطػابؽ الثػاني مػف بنايػة المكتبػة فػي
الجية اليمنى.

كيضػػـ القسػػـ مجمكعػػة كبي ػرة مػػف الم ارجػػع تقػػدر بػ ػ  )1111مرجػػع مػػا بػػيف عربػػي كأجنبػػي

كلكافػػة االختصاصػػات العمميػػة .كيتضػػمف قسػػـ المعػػاجـ كالقػكاميس التػػي تخػػتص بكػػؿ فػػرع مػػف فػػركع

العمػ ػػكـ كالمكسػ ػػكعات العامػ ػػة كالخاصػ ػػة مثػ ػػؿ الكيميػ ػػاء كالرياضػ ػػيات كاليندسػ ػػةي كاالدلػ ػػة كالكشػ ػػافات
التحميمية كالبيميكبرافيات العامة كالخاصةي كىناؾ مجمكعة ضخمة مف المراجع الخاصة بالفنكف بكؿ

فركعيػػاي كيضػػـ القسػػـ م ارجػػع كردت حػػديثان يبمػ عػػددىا  )575مرجعػاني فضػالن عػػف تقػػديـ الخػػدمات
لمباحثيف كالمستفيديف مف طمبة الدراسات االكلية كالعميا الماجسػتير كالػدكتكراه) مػف خػالؿ الػرد عمػى
االسػػئمة كاالستفسػػارات كافػػةي كمػػا يػػتـ اختيػػار المجمكعػػة المرجعيػػة كاعػػدادىا كتنظيميػػا بشػػكؿ يسػػيؿ
عمميػػة االفػػادة منيػػا كتعمػػيـ اسػػتعماؿ فيػػارس المكتبػػةي كمسػػاعدتيـ فػػي اختيػػار الم ػكاد المناسػػبة مػػف

الكتب المرجعية التي يككف تداكليا داخميان فقط.

كقػػد اسػػتحدث فػػي القسػػـ أيض ػان الخدمػػة المرجعيػػة االلكتركنيػػة حيػػث بػػدأ بتقػػديـ الخدمػػة عػػاـ

 2114مف مقر المكتبة في القسـ ذاتو مقابؿ اشػتراؾ سػنكم لمطمبػة كالمؤسسػات البحثيػة كالجامعيػةي
إضافة إلى المبال المادية الخاصة بالمصادر المرسػمة لمبػاحثيف كيقػكـ القسػـ بتقػديـ الخػدمات خػالؿ

االتصػػاؿ بالبريػػد االلكتركنػػي كبمكقػػع المكتبػػة كخدمػػة اتصػػؿ بنػػا ي كىنػػاؾ خدمػػة اسػػأؿ أمػػيف الم ارجػػع

فضالن عف االتصاؿ المباشر  Onlineكخدمة األقراص المكتنزة األلكتركنية كىذه الخدمات لمساعدة
المستفيديف في الكصكؿ السريع لممعمكمات بأقؿ كقت كجيد ممكف .

كمػػف نشػػاط القسػػـ تقػػديـ خدمػػة االحاطػػة الجاريػػة لكافػػة المسػػتفيديف مػػف كميػػات الجامعػػة مػػف

خالؿ إرساؿ قائمة بالمراجع التي كصمت حديثان لممكتبة كارساليا لكؿ مف المستفيديف كأقساـ الكميات

المعنية لمتعرؼ عمى أحدث ما كصؿ إلييا مف كتب مرجعية لالستفادة منيا.
كنػػكد أف نػػذكر أف قسػػـ الم ارجػػع مكقػػع الكزيريػػة يضػػـ )1411

**)

كتػػاب مرجعػػي مػػا بػػيف

مكسكعات كقكاميس كمعاجـ كأدلة ككثائؽ بريطانية كأطالسي كقد كرد إلى القسـ مجمكعة حديثة مف
المراجع يبم عددىا  )595مرجعان كيقدـ القسـ نفس الخدمات التي يقدميا مكقع الجادرية .

 4 -3المكتبة المركزية  /الجامعة المستن رية (: )0

*)مقابمػ ػػة اجريػ ػػت مػ ػػع المسػ ػػؤكلة الحاليػ ػػة فػ ػػي كحػ ػػدة الم ارجػ ػػع مكقػ ػػع الجادريػ ػػة  .السػ ػػيدة ىنػ ػػاء فػ ػػكزم نػ ػػاجي بتػ ػػاريت
.2114/2/19

**)
)1

مقابمة اجريت مع مسؤكلة كحدة المراجع مكقع الكزيرية السيدة شيالء عبد الكىاب بتأريت .2114/3/12

أخذت المعمكمات عف المكتبات المركزية في جامعات العراؽ مف االنترنت :
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تأسسػػت المكتبػػة فػػي األكؿ مػػف كػػانكف الثػػاني عػػاـ 1964ـ فػػي دار صػػغير ثػػـ انتقمػػت إلػػى

بناية حديثة تعكد لمجامعة كتضـ األقساـ التالية :

قسـ المراجع كالمعمكمػاتي كقسػـ اإلعػارة ي كقسػـ اإلىػداء كالتبػادؿ ي كقسػـ األطػاري ي كقسػـ الفيرسػة
كالتصنيؼي كقسـ اإلدارةي كقسـ البحث اآلليي كقسـ التزكيػدي كقسػـ الػدكريات كمركػز االنترنػت الػذم

تأسػػس عػػاـ 2116ـ /كتقػػدـ المكتبػػة خػػدماتيا لجميػػع مسػػتفيدييا مػػف طمبػػة الد ارسػػات األكليػػة كالعميػػا
ماجستير كدكتكراه) كالتدريسييف كالعامميف في الجامعة .

 0 -4 -3قسم المراجع – المكتبة المركزية  /الجامعة المستن رية

(*)

يعػػد قسػػـ الم ارجػػع فػػي المكتبػػة المركزيػػة لمجامعػػة المستنص ػرية مػػف األقسػػاـ الميمػػة كالعريقػػة
فييػػا كأسػػس مػػع بدايػػة تأسػػيس المكتبػػة 1963ـ) كىػػك يحتػػؿ مسػػاحة ليسػػت كبيػرة فػػي بنايػػة المكتبػػة
كيضـ القسـ مجمكعة متنكعة مف المراجع تقدر بػ  )5111مرجعان .ما بيف مكسكعات ككتب مرجعية

كقكاميس كاطالس كادلة التي تعد جزءان مف المجمكعة الحالية كأضيفت إلييػا مصػادر مرجعيػة حديثػة

يبم عػددىا  )225مرجعػاني كيقػكـ أمػيف الم ارجػع مػع بعػض مػكظفي القسػـ بتقػديـ الخدمػة المرجعيػة

لممس ػػتفيديف كارش ػػادىـ ح ػػكؿ كيفي ػػة اس ػػتخداـ الم ارج ػػع داخ ػػؿ القس ػػـ كال ػػرد عم ػػى استفس ػػارات كاس ػػئمة
المستفيديفي فضالن عف ترتيػب كتنظػيـ الم ارجػع داخػؿ القسػـي أمػا الخدمػة المرجعيػة االلكتركنيػة بيػر
متكفرة في ىذا القسـ.

كأخي انر تـ إدخاؿ جميع المراجع التقميدية الكرقيػة) فػي قسػـ الم ارجػع فػي الحاسػب اآللػيي أم

أصب ليا فيرسان آليان لكنو لـ يتـ اتاحتو عمى شبكة االنترنت ليستفيد منو أكبػر عػدد مػف المسػتفيديف
كيساعد في الكصكؿ إلى المعمكمات بسرعة كسيكلة كيسر كأقؿ كقت كجيد .

 3 -3المكتبة المركزية  /الجامعة التكنولوجية

()0

:

تأسسػ ػػت بالمعيػ ػػد الصػ ػػناعي العػ ػػالي عػ ػػاـ 1961ـي ثػ ػػـ تغيػ ػػر اسػ ػػمو إلػ ػػى كميػ ػػة اليندسػ ػػة

كالتكنكلكجيػػة عػػاـ 1976ـي ثػػـ تػػـ فػػؾ االرتبػػاط عػػف جامعػػة بغػػداد كأصػػبحت جامعػػة مسػػتقمة بػػذاتيا
لعمكـ اليندسة التكنكلكجية عاـ 1975ـ .أم أنيا تأسست مع تأسيس الجامعػة التكنكلكجيػة ي كتضػـ
أثنا عشر مكتبة فرعية في األقساـ العممية في المكتبة .

كتتألؼ المكتبة مف األقساـ التالية :

 -1كحدة المراجع كالخدمات المرجعية .
 -2كحدة الفيرسة كالتصنيؼ .

*)
)1

www.Iraq.webs.com.
مقابمة اجريت مع اميف المراجع استاذ عالء الصفار بتاريت .2114 /3/12
أخذت المعمكمات عف المكتبات المركزية في جامعات العراؽ مف االنترنت :
www.Iraq.webs.com.
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 -3كحدة الحاسكب ي الفيرس المحكسبي األقراص الميزرية أك المكتنزة.
 -4كحدة الدكريات .

 -5كحدة التبادؿ كاليدايا .
 -6كحدة التزكيد .

 -7المكتبة االلكتركنية التي تأسست حػديثان عمػى  )21حاسػبة كتسػتخدـ  )17منيػا لتقػديـ خدمػة
االنترنت كخدمة البحث اآللي في األقراص المكتنزة مف قبؿ التدريسييف كطمبة الد ارسػات العميػا
الماجستير كالدكتكراه) في الجامعة.

 0 -3 -3وحدة المراجع  /لمجامعة التكنولوجية
تأسس قسـ المراجع فػي المكتبػة المركزيػة لمجامعػة التكنكلكجيػة مػع تأسػيس المكتبػة فػي عػاـ

 1975كيقػع القسػـ فػي الطػابؽ االرضػي مػف الجيػة اليسػرل بعػد المػركر باسػتعالمات المكتبػةي كىػك
مف األقساـ الميمة فيياي حيث يضـ مجمكعة مف المراجع يبمػ عػددىا  )438مرجػع بػيف مكسػكعة
كمعجـ كاطمس كقامكس كما تضـ المجمكعة أيضان المؤتمرات كالبال عددىا  )453مؤتمر.

ككصمت إلى القسـ مجمكعػة حديثػة مػف الم ارجػع لػـ يػتـ تسػجيميا فػي سػجالت القسػـ كالبػال

عػػددىا  )612مرجػػع كبيػػذا يكػػكف العػػدد االجمػػالي لقسػػـ الم ارجػػع ىػػك  )1493مرجػػع *)ي كتقػػكـ

أمينػػة الم ارجػػع بتقػػديـ الخػػدمات المرجعيػػة لممسػػتفيديف مػػف طمبػػة الد ارسػػات االكليػػة كطمبػػة الد ارسػػات
العميػػا ماجسػػتير كدكتػػكراه) كتدريسػػييفي كالػػرد عمػػى اسػػئمة كاستفسػػارات المسػػتفيديف كارشػػادىـ حػػكؿ

كيفية استخداـ المراجع داخػؿ القسػـ .كال يكجػد فػي ىػذا القسػـ خدمػة الم ارجػع االلكتركنيػةي تكجػد فقػط

خدمػػة البحػػث عػػف الم ارجػػع فػػي الفيػػرس اآللػػي لممكتبػػة المركزيػػة لمجامعػػة التكنكلكجيػػة .حي ػث يمكػػف
المستفيد مف الكصكؿ السريع إلى المعمكمات أك المرجع المطمكب .

كما يقكـ القسـ بتقديـ خدمة االحاطة الجارية لكافة المسػتفيديف مػف خػالؿ االتصػاؿ كارسػاؿ

قكائـ المراجع الجديدة التي كصمت القسـ لجميع الطمبة كالكميات التابعة لمجامعة لالستفادة منيا.

*)

مقابمة اجريت مع امينة المراجع السيدة نضاؿ كديع منصكر بتاريت .2114 /3 /11
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تحميل اس مة المقابمة :

 -0المجموعة المرجعية في أقسام المراجع لممكتبات المركزية الثالث:
تضـ أقساـ المراجع مجمكعة كبيرة مػف المصػادر تشػمؿ عمػى مكسػكعاتي اطػالسي معػاجـي

قػكاميسي أدلػػةي مػػؤتمرات ككثػػائؽ بالمغػػة العربيػػة كاالنكميزيػػة .كىػػذه المجمكعػػة مرتبػػة حسػػب تصػػنيؼ

نظػاـ ديػكم العشػرمي كيمكػف الكصػكؿ إلػى المجمكعػػة مػف خػالؿ الفيػرس العػاـ ي أك الفيػرس اآللػػيي

حيػػث تسػػتخدـ المكتبػػة المركزيػػة لجامعػػة بغػػداد كالتكنكلكجيػػة الفيػػرس اآللػػيي بينمػػا تسػػتخدـ المكتبػػة
المركزية لمجامعة المستنصرية الفيرس العاـ لمبحث عف المراجع.

 -4أنواع المراجع ولغاتيا في أقسام المراجع :

يبيف الجدكؿ  )1أنكاع المراجع كلغاتيا في المكتبات المركزية الثالث:
نكع المرجع

المكسكعات

المعاجـ

مؤتمرات

أطالس

كالقكاميس
المكتبة المركزية

ع

E

ع

جامعة بغداد الجادرية

274

351

86

261

E

E

ع

ع

-

-

35

95

E

ابات أخرل*

مجمكع

لمقكاميس

المراجع

إسباني )5

1111

فرنسي )6
ركسي )5
فارسي )5
مكقع الكزيرية

1191

142

97

55

11

6

-

-

 )5فرنسي

1411

الجامعة المستنصرية

81

171

221

11

2

6

-

-

 )2لغتيف

511

الجامعة التكنكلكجية

8

54

27

48

5

7

-

453

 )5ثالث لغات
 )2ركسي

612

 )1ألماني

كنالحػظ مػػف الجػػدكؿ  )1الػػذم يبػػيف عػػدد الم ارجػػع كانكاعيػػا كلغاتيػػا فػػي أقسػػاـ الم ارجػػع فػػي

المكتبات المركزية الثالث .حيث نجػد أف عػدد المعػاجـ كالقػكاميس) * فػي المكتبػة المركزيػة لجامعػة
بغػػداد مػػكقعي الجادريػػة كالكزيريػػة) جػػاءت بنسػػبة أكبػػر مػػف بقيػػة الم ارجػػع األخػػرلي حيػػث بمػ عػػددىا
 )1856معجم ػان أمػػا فػػي المكتبػػة المركزيػػة لمجامعػػة المستنص ػرية فبم ػ عػػددىا  )251معجم ػان كبم ػ

عددىا في المكتبة المركزية لمجامعة التكنكلكجيبة  )62معجماني كجاءت المكسكعات بالمرتبة الثانية

حيػػث بم ػ عػػددىا  )448مكسػػكعة فػػي المكتبػػة المركزيػػة لجامعػػة بغػػداد .أمػػا فػػي المكتبػػة المركزيػػة

لمجامعػة المستنصػرية فبمػ عػددىا  )231مكسػكعة كفػػي المكتبػة المركزيػة لمجامعػة التكنكلكجيػة بمػ

ع ػػددىا  )75مكس ػػكعة كج ػػاءت نس ػػبة األط ػػالس بع ػػدد أكب ػػر ف ػػي جامع ػػة بغ ػػداد حي ػػث بمػ ػ ع ػػددىا
بػ  )164أطمسان كبم عددىا في الجامعة المستنصرية  )8بينما بم عددىا في الجامعة التكنكلكجيػة
بػ  )12أطمسان.
*

تـ دمج القكاميس كالمعاجـ في حقؿ كاحد في الجدكؿ ألف معظـ طمبة الدراسات األكلية لـ يفرقكا فيما بينيا.
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كمف ىنا نرل أف عدد المراجع بشكؿ عاـ أكبر في المكتبة المركزية لجامعػة بغػداد فػي بقيػة

المكتبػات األخػرل كالسػبب يعػكد فػي ذلػؾ إلػى تػكافر الميزانيػة المسػتقمة ليػا ممػا يتػي ليػا القػدرة عمػػى
شراء كاختبار ما تربب بو كتحتاجو ي عمى العكس مػف مكتسػبي عينػة البحػث التػي تكػكف ميزانيتيمػا

مرتبط بالميزانية العامة لمجامعةي حيث تككف التخصيصات محدكدة ليما.
 -3مؤىالت المالك الوظيفي في قسم المراجع لمكتبات عينة البحث :

تُع ػػد الق ػػكل العامم ػػة العنص ػػر الحاس ػػـ ف ػػي تق ػػديـ الخ ػػدمات المتميػ ػزة لممس ػػتفيديف ي حي ػػث أف

الخدمات اليمكف تقػديميا فػي الكقػت الحاضػر كمػا كػاف فػي السػابؽ عػف طريػؽ المكتبػة نفسػيا فقػطي

فأصػػب تقػػديميا مػػف خػػالؿ االنترنػػت أك األقػراص المدمجػػة أك أم مصػػدر آخػػر ...الػػت .كىػػذا بػػدكره
يػػؤثر فػػي عمميػػة اإلعػػداد المينػػي إلخصػػائي المكتبػػات كالمعمكمػػات كب ػرامج تدريبيػػة ي فمكػػي يضػػطمع
االخصائيكف بمياـ كظائفيـ بكفاءة كفاعمية في البيئة االلكتركنية عمػييـ أف يتعممػكا المزيػد عػف نظػـ
استرجاع المعمكمات المحكسبةي لذا تقكـ المكتبة المركزية لجامعة بغداد بتطكير الكادر الكظيفي مػف

خػػالؿ إقامػػة الػػدكرات كالنػػدكات مػػف قبػػؿ التعمػػيـ المسػػتمري كنالحػػظ أف أبمػػب مكتبػػات عينػػة البحػػث
تعاني مف قمة أصحاب االختصاص في عمـ المعمكمات كالمكتبات ي حيث ال يتجاكز عػدد العػامميف

فييا عف مكظؼ كاحد لشيادة البكمكريكس في عمـ المكتبات كآخر كمساعد لو يقكماف بأعماؿ القسـ
في تنظيـ كترتيب كتسجيؿ كتقديـ الخدمات لممستفيديف بمختمؼ مستكياتيـي كتتػراكح سػنكات الخدمػة

لمعػػامميف فييػػا مػػا بػػيف  21-13سػػنة ي مػػف ىػػذا نػػرل أف المكتبػػات الػػثالث تفتقػػر إلػػى القػػكل البشػرية
المتخصصة في عمـ المعمكمات كالمكتبات .

 -2المستفيدين :

إف قسـ المراجع مخصص لالستخداـ مف قبؿ التدريسييف كطمبػة الد ارسػات العميػا ماجسػتير
كدكتػػكراه) كطمبػػة لد ارسػػات األكليػػة ي مػػف منتسػػبي الجامعػػة فقػػطي كبصػػفتو قسػػـ كبيػػر كيحقػػؽ أىػػداؼ
المكتبػػة التعميميػػة فق ػػد فػػت أبكابػػو لممس ػػتفيديف مػػف خ ػػارج الجامعػػة كمػػف الجامع ػػات األخػػرلي كيق ػػدـ

خدمات اإلعارة الداخمية كاالستنساخ لمطمبة كافة مف جامعة بغداد كبيرىا مف الجامعات األخرل.

 -5النظام المتبع في أقسام المكتبات الثالثة:

يسػػتخدـ نظػػاـ ديػػكم العشػػرم فػػي عمميػػة تصػػنيؼ الم ارجػػع كالمصػػادر األخػػرل فػػي المكتبػػات

المركزية الثالث لعينة البحث .

 -6التخ ي ات المالية:

تتػ ػكافر تخصيص ػػات مالي ػػة مس ػػتقمة لممكتب ػػة المركزي ػػة لجامع ػػة بغ ػػداد مم ػػا يت ػػي لي ػػا حري ػػة

االختيػػار لش ػراء المصػػادر المرجعيػػة كبيػػر المرجعيػػة المختمفػػة التػػي تػػزكد بيػػا المكتبػػة .بينمػػا نجػػد
التخصيصات المالية لمكتبتي الجامعة المستنصرية كالتكنكلكجية ىي جزء مػف التخصيصػات العامػة

لمجامعة ككؿي حيث يخصص ليا مبم محدد لشراء المراجع الحديثة كالميمة في المكتبة كىي بػذلؾ
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تككف مقيدة حسب التعميمات بشػراء المصػادر األكثػر أىميػة بسػبب محدكديػة الميزانيػة الخاصػة بيػاي
كلك كاف ىناؾ تعاكف فيما بيف المكتبات الثالث لتجاكزت بعض الشيء مسألة التخصيصات المالية

التي تعاني منيا المكتبتيف .

 -7معايير تقييم الخدمات المرجعية االلكترونية :
ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف الد ارسػػات التػػي اقترحػػت معػػايير لتقيػػيـ الخػػدمات األلكتركنيػػة ي كيمكػػف
استع ارض ىذه الدراسات عمى النحك التالي :

جدول ( )4يبين دراسات تقييم الخدمات المرجعية االلكترونية

فيرجسكف كبكنج
& Ferrguson
Bunge

.1

إمكانية الكصكؿ

أدلة المعمكمات االلكتركنية
Electronic
Information
)gucdelines (RUSA
كقت االستجابة

()20

األدلة السمككية
Behavior al
guidelines
)(RUSA
الفائدة

مقدار الخدمة

المصداقية

.2

المساكاة

إمكانية الكصكؿ

االستعالـ

الفاعمية

الثقة

.3

خدمة مخصصة

القيمة المضافة لمخدمة

المتابعة

التأثير

الثبات

جكدة الخدمة

اإليجابية

الفائدة

الكضكح

ـ

الفعالية

.4

ماكمكر كالبكتا
& Mc Clure
Labota

.5

سير فيككاؿ
Servqual

كمف خالؿ الجدكؿ  )2يمكف تقسيـ ىذه المعايير إلى فئتيف أساسيتيف :

الف ة األولى :إجراءات المستفيد : User Transaction
كتتككف مف العناصر التالية :

 -1إمكانيػػة الكصػػكؿ :حيػػث ينبغػػي تقػػديـ الخدمػػة عػػف طريػػؽ البريػػد االلكتركنػػي كاألشػػكاؿ المعتمػػدة
عمى االنترنت .

 -4السػػرعة  :مػػف الضػػركرم أف تػػتـ اإلجابػػة عمػػى االسػػئمة بسػػرعةا حيػػث أف الخدمػػة الفعالػػة تعتمػػد
عمى سياسة جيدة في إجابة االسئمةي كمتاحية المصدر .

 -3الكضكح :ينبغي تحديد سياسة االجابات كاالسئمة قبؿ إجراء الخدمة .

 -2التثقيؼ كالتعميـ :ضركرة إعالـ المستفيد بالمصادر المتاحة كطرؽ اإلجابة حتى يمكف لممستفيد
أف يسيـ في تفعيؿ الخدمة .

الف ة الثانية :إدارة الخدمة : Service Management
كتتككف مف العناصر التالية :

 -1المسؤكلية  :ضركرة أف يتكافر في المسؤكليف عف الخدمة المعرفة الجيدة كالخمفية المعمكماتية .
 -2خبراء التدريب :ينبغي أف يتـ تقديـ التدريب لممكتبييف كالمتخصصيف المكضكعييف .

 -3الخصكصية :مف الضركرم أف تككف جميع االتصاالت بيف المستفيد كاإلدارة في منتيى السرية
.

 -4المراجعة :ينبغي إجراء عمميات الفحص كالمراجعة لمخدمة بشكؿ منتظـ .
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 -5تقديـ المعمكمات ذات الصمة :ينبغي أف يتـ تقديـ المصػادر التػي يمكػف أف تػدعـ البحػث المقػدـ
مف جانب المستفيديف .

 -6اإلعػػالف عػف الخدمػػة :ضػػركرة اإلعػػالف عػػف الخدمػػة باسػػتمرار عػػف طريػػؽ إرسػػاؿ الرسػػائؿ الػػى
جماعات االىتماـ كالقكائـ البريدية كالمؤتمرات المختمفة.

 -8التقييم الدوري لقسم المراجع االلكترونية :

اليكجد تقييـ دكرم لقسػـ الم ارجػع بشػكميا التقميػدم كااللكتركنػي ككػذلؾ الخدمػة المقدمػة فييػا

كيعػػد ىػػذا التقيػػيـ ميػػـ جػػدان فػػي ىػػذه األقسػػاـ ألنػػو يبػػيف فيػػو مسػػتكل
فػػي المكتبػػات المركزيػػة الػػثالثي ُ
االنجػػاز المتكقػػع تحقيقػػو مػػف خػػالؿ اعتمػػاد التغذيػػة الراجعػػة مػػف قبػػؿ المسػػتفيديف لبيػػاف مػػدل رضػػا
المسػػتفيديف مػػف الخدمػػة المقدمػػة فيػػو ي كتقػػكـ أقسػػاـ الم ارجػػع فػػي المكتبػػات الػػثالث بجػػرد المصػػادر

المرجعيػ ػػة التقميديػ ػػة ألنيػ ػػا تفتقػ ػػر إلػ ػػى المكاقػ ػػع االلكتركنيػ ػػة خاص ػ ػةن مكتبتػ ػػي الجامعػ ػػة المستنص ػ ػرية
كالتكنكلكجية.

تحميل اس مة االستبانة :

 -0الغرض من استخدام قسم المراجع.

الجدول ()3

يبين الغرض من استخدام المراجع في قسم المراجع لممكتبات المركزية الثالث
المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

نكع الطمبة لكؿ
بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

المراجع

طمبة الدراسات األولية

مستنصرية

االستخداـ لقسـ

طمبة الدراسات العميا

تكنكلكجية

الغرض مف

النسبة

مكتبة مركزية

التدريسيون

اعداد البحكث

6

5

6

%41.73

8

2

-

%47.77

5

5

4

%58.33

ابراض دراسية

17

19

22

%71.73

2

11

12

%66.66

3

3

4

%20.66

ابراض تثقيفية

1

4

2

%8.53

2

-

-

%5.55

-

-

-

-

أخرل اذكرىا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يبيف مف الجدكؿ  )3اف عدد المسػتفيديف مػف اسػتعماؿ قسػـ الم ارجػع ىػي البػراض د ارسػية

حيث جاءت نسبة طمبة الدراسات األكلية لممكتبات المركزية الثالث  )%71.731كطمبة الد ارسػات
العميا  )%66.66في حيف جاءت نسبة التدريسييف .)%41.66

ثػـ تػأتي نسػػبة إعػداد البحػػكث بالمرتبػة الثانيػػة كجػاءت أعمػػى النسػب لمتدريسػػييف حيػث بمغػػت
 )%58.33ثـ نسبة طمبة الدراسات العميا كالبالغة  )%27.77أما طمبة الدراسات األكلية فجاءت
بػ ػ  )%21.73كجػػاءت نسػػبة التدريسػػييف أعمػػى مػػف النسػػب األخػػرل كػػكنيـ المصػػدر المباشػػر الػػذم
يعتمػد عميػػو الطمبػة سػكاء كػانكا طمبػػة د ارسػػات أكليػة أك د ارسػػات عميػا كيفتػػرض أف يككنػكا عمػػى د اريػػة
بكػػؿ مػػا ىػػك جديػػد مػػف خػػالؿ البحػػكث التػػي يقػػدمكف عمييػػا أمػػا لمحصػػكؿ عمػػى ت ػرقيتيـ العمميػػة أك
لالستزادة مف المعمكمات لتقديميا إلى الطمبة .
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أما استعماؿ القسـ ألبراض تثقيفية جػاءت نسػبة طمبػة الد ارسػات األكليػة  )%8.53كنسػبة
طمبػػة الد ارسػػات العميػػا  )%5.55أمػػا التدريسػػيكف فجػػاءت النسػػبة  )%1صػػفري كىػػذا دليػػؿ عم ػػى
انشغاؿ التدريسييف .
 -4معدل تردد المستفيدين لقسم المراجع.
جدول ()2
يبين معدل تردد المستفيدين لقسم المراجع
بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

مرة بالشير

13

-

14

بغداد

8

14

11

%21.42

9

5

مستنصرية

3

كؿ اسبكع

-

5

-

%6.19

تكنكلكجية

يكميان
مرتاف في االسبكع

طمبة الدراسات األولية

طمبة الدراسات العميا

التدريسيون

-

4

-

%00.00

-

-

-

2

-

5

%09.22

3

2

4

%41.73

8

%34.94

2

8

-

-

7

%22.22
%45

1
4

النسبة

نكع الطمبة لكؿ
مكتبة مركزية

معدؿ التردد في
قسـ المراجع

المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

-

-

4

6

%1

%2.06
%37.5

%52.83

نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ  )4ىنػػاؾ تفػػاكت فػػي فت ػرات تػػردد المسػػتفيديف لممكتبػػة كلقسػػـ الم ارجػػع
بال ػػذات كذل ػػؾ النش ػػغاؿ الطمب ػػة كاالس ػػاتذة بالمحاضػ ػرات أك بس ػػبب ض ػػيؽ الكق ػػت ل ػػدل المس ػػتفيديف
كأبمػػبيـ مػػف طمبػة الد ارسػػات األكليػػة حيػػث جػػاءت نسػػبة تػػرددىـ كػػؿ اسػػبكع ب ػ  )%41.24أمػػا طمبػػة
الدراسات العميا فجاءت نسبة ترددىـ مرتاف في االسبكع بػ  )%44.44كذلؾ بسبب احتياجيـ لكتابة
البح ػػكث كالتق ػػارير المطمكب ػػة إلكم ػػاؿ د ارس ػػتيـي بينم ػػا نج ػػد نس ػػبة التدريس ػػييف مػ ػرة ك ػػؿ ش ػػير ج ػػاءت
بػ  )%54.83ىذا بسػبب انشػغاليـ بأعػداد المحاضػرات ككتابػة البحػكث كبعػض األمػكر الالزمػة فػي
أقساميـ العممية كبير العممية .
 -3ما المراجع التي تستعمميا في الغالب.
جدول ()5
يبين المراجع المستعممة في قسم المراجع لممكتبات الثالث

قسم المراجع في المكتبات المركزية الثالث

نكع الطمبة لكؿ

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

طمبة الدراسات األولية

طمبة الدراسات العميا

تكنكلكجية

المراجع
المستعممة في القسـ

التدريسيون

قكاميس كمعاجـ

18

14

18

%61.97

6

7

6

%54.77

2

6

4

اطالس

-

4

4

%9.75

-

-

-

-

-

-

-

مكسكعات

أخرل أذكرىا

6

-

11
-

8

-

%49.46

6

-

-

5

-

6

-

%27.44
-

6

-

3

-

4

-

النسبة

مكتبة مركزية

%51
%51

نالحظ في الجدكؿ  )5كثرة استعماؿ المستفيديف ليذا النكع مف المصادر المرجعيػة الميمػة
حيػػث جػػاءت نسػػبة المعػػاجـ كالقػكاميس لجميػػع مجتمػػع الد ارسػػة بالمرتبػػة األكلػػىي كبمغػػت أعمػػى نسػػبة
لدل طمبة الدراسات األكليػة  )%61.97بسػبب الكاجبػات المطمػكب إعػدادىا مػف قبػؿ طمبػة الد ارسػة
األكلية.
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-

أمػػا نسػػبة المكسػػكعات جػػاءت التدريسػػييف بػػأعمى نسػػبة كبمغػت  )%51ككنيػػا تحتػػكم عمػػى
معمكمات كثيرة تخدـ شرائ مجتمع الدراسة ككؿ .
كجاءت األطالس بنسبة ضئيمة جدان ال تكاد تذكر .
 -2المعوقات التي تقمل من استخدام المكتبة وقسم المراجع؟
جدول ()6
يبين المعوقات التي تقمل من استخدام قسم المراجع
المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

17

مستنصرية

كال

23

%76.84

تكنكلكجية

23

11

%43.07

النسبة

نعـ

7

1

بغداد

1

طمبة الدراسات األولية

طمبة الدراسات العميا
4

11

4
8

8

3

%45

5

%75

مستنصرية

المعكقات التي تقمؿ
مف استخداـ المراجع

2

النسبة

تكنكلكجية

نكع الطمبة لكؿ
مكتبة مركزية

التدريسيون
-

8

6

%41.83
%79.06

نالحظ مف الجدكؿ  )6اف نسبة عػدد المسػتفيديف الػذيف ال يكاجيػكف صػعكبات اك معكقػات
فػػي تقػػديـ الخدمػػة مػػف قبػػؿ العػػامميف فػػي قسػػـ الم ارجػػع جػػاءت عمػػى الت ػكالي طمبػػة الد ارسػػات األكليػػة
 )%76.82كطمبػػة الد ارسػػات العميػػا  )%75امػػا التدريسػػييف فجػػاءت نسػػبة  )%79.16كىػػذا يػػدؿ
عمى التعاكف بيف المستفيد كمسؤكؿ المراجع في تقديـ الخدمة الالزمة ليـي كىناؾ نسب قميمة لمفئات
التي تعاني أك تكاجو صعكبات في تقديـ الخدمة ليـ كما يبينيا الجدكؿ المذككر أعاله .
 -5اذا كان جوابك بت (نعم) فيل ىذه المعوقات ىي:
جدول ()7

يبين أىم المعوقات التي تواجو المستفيدين في قسم المراجع لممكتبات المركزية الثالث

المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

نكع المستفيد لكؿ

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة
%4.23

-

-

1

%0.40

-

بغداد

ابمب المراجع التي تسأؿ عنيا ال تفي بالغرض

-

ضعؼ سياسة المكتبة

-

مستنصرية

اكقات الخدمة بير مناسبة

1

%8.53

1

-

-

-

4

تكنكلكجية

قمة عدد المكظفيف

-

المراجع بير منتظمة

2

%2.87

-

2

1

-

-

2
2

-

النسبة

-

2

ضعؼ كفاءة مسؤكلي قسـ المراجع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%8.33

1

-

-

%06.66

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

بغداد

ضعؼ تعاكف اميف المراجع

-

5

-

%6.19

-

-

-

مستنصرية

تقمؿ مف استخداـ المراجع

طمبة الدراسات األولية

طمبة الدراسات العميا

التدريسيون

-

-

-

-

-

-

2

-

-

نالحظ مف الجدكؿ  )7تعدد المشكالت التي يعاني منيا المسػتفيديف حيػث جػاءت بالمرتبػة
األكلى أكقات الخدمة بير مناسبة ككانت النسبة كالتالي:
بمغػػت نسػػبة التدريسػػييف كطمبػػة الد ارسػػات العميػػا  )%16.66ي فػػي حػػيف جػػاءت نسػػبة طمبػػة
الدراسات األكلية بػ  )%8.53كجاءت نسبة المراجع بير منظمة بالمرتبة الثانية ككانػت أعمػى نسػبة
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النسبة

المعكقات التي

تكنكلكجية

مكتبة مركزية

-

%2.06
-

%06.66
-

لطمبػ ػػة الد ارسػ ػػات العميػ ػػا حيػ ػػث بمغػ ػػت  )%8.33ثػ ػػـ طمبػ ػػة الد ارسػ ػػات األكليػ ػػة  )%4.87كأخي ػ ػ انر
التدريسييف بمغت نسبتيـ  . )%4.16أما بقية الحقكؿ جاءت بنسب متفاكتة .
 -6كيف تبحث عن المرجع الذي تحتاجو في قسم المراجع
الجدول ()8
يبين طريقة البحث عن المراجع
بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

اجدهُ بمساعدة المكظفيف

18

11

14

%50.40

8

8

3

-

5

%9.75

-

1

4

%55.55

6

%09.22

بغداد

اجده مف خالؿ الفيرس البطاقي

3

18

11

%39.14

3

4

2

%45

3

-

5

مستنصرية

اذىب مباشرة الجده بنفسي

طمبة الدراسات األولية

طمبة الدراسات العميا

2

تكنكلكجية

نكع المستفيد لكؿ
مكتبة مركزية

التدريسيون

-

6

4
2
2

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ  )8أف أبمب المستفيديف مف الطمبة كالتدريسييف يجدكف الم ارجػع
التي يرببكف بيا مػف خػالؿ االسػتعانة بمكظػؼ الم ارجػع أك أمينيػا حيػث بمغػت نسػبة طمبػة الد ارسػات
االكلي ػ ػػة  )%51.21كطمب ػ ػػة الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا ب ػ ػ ػ  )%55.55ي أم ػ ػػا التدريس ػ ػػييف فبمغ ػ ػػت نس ػ ػػبتيـ
 )%54.16كالسبب في ذلػؾ يعػكد إلػى معرفػة أمػيف الم ارجػع بمجمكعتػو المرجعيػة كخدمتػو الطكيمػة
في القسـ جعمتو عمى دراية كعمـ بيا .بينما جاءت نسػبة اذىػب مباشػرة الجػده بنفسػي المرتبػة الثانيػة
ككانػ ػػت نسػ ػػبة طمبػ ػػة الد ارسػ ػػات االكليػ ػػة بػ ػ ػ  )%39.12كطمبػ ػػة الد ارسػ ػػات العميػ ػػا بػ ػ ػ  )%25كنسػ ػػبة
التدريسػػييف جػػاءت ب ػ  )%37.5كذلػػؾ بسػػبب كجػػكد الرفػػكؼ المفتكحػػة التػػي سػػيمت عمػػى المسػػتفيديف
البحث كالكصكؿ إلى المصدر الذم يحتاجو بأقؿ كقت كجيد .كجاءت نسبة أجده مف خالؿ الفيرس
البطاقي بالمرتبة الثالثة كىي أقؿ النسب.
 -7ىل تستعين باخت ا ي المراجع لمبحث عن المعمومات؟
جدول ()9
يبين االستعانة باخت ا ي المراجع
بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

3
2
7

بغداد

3
5
16

طمبة
17
11

الدراسات األولية
%28.78
21
%6.19
%52.04
11

طمبة
4
8

الدراسات العميا
%31.55
8
%06.66
%54.77
4

2
1
5

مستنصرية

نعـ
كال
احيانان

%8733

%52706

التدريسيون
%20.66
6
2
%2.06
%52.06
2
6

يكضػ ػ الج ػػدكؿ  )9اس ػػتعانة طمب ػػة الد ارس ػػات األكلي ػػة كالتدريس ػػييف باختصاص ػػي الم ارج ػػع
كبمغت النسبة الكبػرل لمطمبػة كجػاءت ب ػ )%48.78ي بينمػا بمغػت نسػبة التدريسػييف ب ػ  )%41.66ي
أما طمبة الدراسات العميا فجاءت بنسبة منخفضة بمغت  )%31.55كجكد السبب في ذلؾ إلى عدـ
معرفػػة الطمبػػة بالمجمكعػػة المرجعيػػة كاختيػػار مػػا يفيػػد بحػػثيـ كعػػدـ تػػكفر الكقػػت الكػػافي لمتدريسػػييف
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النسبة

االستعانة
باختصاص المراجع

%3775

المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

تكنكلكجية

نكع المستفيد لكؿ
مكتبة مركزية

النسبة

طريقة البحث
عن المراجع

قسم المراجع في المكتبات المركزية الثالث

بسبب انشغاليـ بأمكر كثيػرة تخػص القسػـي أمػا نسػبة أحيانػان فجػاءت بالمرتبػة الثانيػة كبنسػب متقاربػة
لكػػؿ مػػف طمبػػة الد ارسػػات األكليػػة كالعميػػا كالتدريسػػييف تت ػراكح مػػا بػػيف  . )%54-%52أمػػا كػػال)
فجاءت بنسبة ضئيمة لكؿ فئات عينة البحث .
 -8في حالة عدم توفر المراجع فتي قستم المراجتع بالمكتبتة المركزيتة .ىتل يرشتدك العتاممون إلتى
مكتبات أخر ؟
جدول ()01
يبين المراجع غير المتوافرة في قسم المراجع
بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

نعـ
كال

5
7

6
2

النسبة

21
4

طمبة الدراسات األولية
%58753
21
8
%20726
11
21

طمبة الدراسات العميا
%27744
8
4
%54777
4
8

تكنكلكجية

نكع المستفيد لكؿ
مكتبة مركزية

المراجع بير المتكفرة
يرشدؾ العاممكف لمكتبات أخرل

المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

التدريسيون
%6475
7
2
%37.5
1
6

بػػيف الجػػدكؿ  )11عػػدد الػػذيف يرشػػدىـ العػػاممكف فػػي قسػػـ الم ارجػػع إل ػى مكتبػػات اخػػرل فػػي
حالػة عػدـ تػكافر الم ارجػع فييػػاي كبمغػت أعمػى نسػبة لمتدريسػييف حيػػث جػاءت ب ػ  )%62.5ثػـ جػػاءت
نسػػبة طمبػػة الد ارسػػات األكليػػة ب ػ  )%58.53كأخيػ انر طمبػػة الد ارسػػات العميػػا حيػػث بمغػػت )%47.22
بينما جػاءت كػال) بنسػبة أعمػى لطمبػة الد ارسػات العميػا ثػـ طمبػة الد ارسػات األكليػة كأخيػ انر التدريسػييف
كما يكضحيا الجدكؿ أعاله.
 -9رأيك في استخدام الخدمة المرجعية األلكترونية في المكتبات المركزية الثالث
جدول ()00
يبين رأيك في استخدام الخدمة المرجعية االلكترونية في المكتبات الثالث
بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد

مستنصرية

تكنكلكجية

النسبة

بغداد
7
-

مستنصرية

البريد االلكتركني
المكقع المكتبة

12
-

طمبة الدراسات األولية
%51
-

طمبة الدراسات العميا
 %20.665
-

تكنكلكجية

نكع المستفيد لكؿ
مكتبة مركزية

النسبة

رأيؾ في خدمة
مرجعية الكترونية

المكتبة المركزية – لمجامعات الثالث – قسم المراجع

التدريسيون
 %66.66 -- -

خدمة اتصؿ بنا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اسأؿ أميف المراجع
تكافر األقراص المكتنزة
االتصاؿ المباشر
Online

3
5
4

-

-

%04.5
%41.83
%06.66

2
3
2

-

-

%06.66
%45
%06.66

1
-

-

-

%04.5
-

نالحظ مف الجدكؿ  )11أف نسبة التكاصؿ بالبريد االلكتركنػي جػاءت بالمرتبػة األكلػى لكػؿ
فئات جامعة بغدادي ثـ جاءت خدمة تكافر األقراص بالمرتبة الثانية لكؿ فئات جامعة بغدادي كالسبب

فػػي ذلػػؾ يعػػكد إلػػى تػػكفر الحكاسػػيب الشخصػػية التػػي كفػػرت لػػدييـ الكثيػػر مػػف الكقػػت لمبحػػث عمػػا

يحتاجكف إليو مف معمكمات.
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المبحث الرابع
النتا ج واالستنتاجات

 .1بمغػػت نسػػبة المسػػتفيديف مػػف قسػػـ الم ارجػػع ألب ػراض د ارسػػية لكػػؿ مػػف طمبػػة الد ارسػػات األكليػػة
كالعميا  )%71بينما جاءت نسبة التدريسييف . )%31

 .2اختالؼ نسبة معػدؿ تػردد المسػتفيديف لقسػـ الم ارجػع فػي المكتبػات الثالثػة بسػبب أكقػات الخدمػة
بير المناسبة حيث جاءت نسبة التدريسييف كطمبػة الد ارسػات العميػا  )%16بينمػا جػاءت نسػبة

طمب ػػة الد ارس ػػات األكلي ػػة )%8ي كس ػػبب ظي ػػكر ى ػػذه النتيج ػػة ى ػػك ع ػػدـ افتت ػػاح المكتب ػػة مس ػػاءان
كتضارب أكقات الدكاـ الرسمي لممستفيديف مع أكقات الدكاـ لممكتبات المركزية الثالث.

 .3جػػاءت نسػػبة اسػػتخداـ المسػػتفيديف لممعػػاجـ كالق ػكاميس التقميديػػة  )%51مػػف مجمػػكع الم ارجػػع
المتكافرة في أقساـ المكتبات المركزية الثالث .

 .4جاءت نسبة البحث عف المراجع مف خالؿ االعتماد عمى أميف المراجع كالبحث عف المعمكمات
مف خالؿ االستعانة بأخصائي المراجع .)%51

 .5تبػػيف أف نسػػبة إرشػػاد العػػاممكف لمكتبػػات أخػػرل فػػي حالػػة عػػدـ ت ػكافر الم ارجػػع لػػدل أقسػػاميا فػػي
المكتبات الثالث بأكثر مف . )%51

 .6تتكافر الخدمات المرجعية االلكتركنية في المكتبة المركزية لجامعة بغداد مف خالؿ:
أ – البريد االلكتركني

ب -المكقع االلكتركني
ج -خدمة اتصؿ بنا

د -خدمة أسأؿ أميف المراجع

ىػ -تكافر األقراص المكتنزة بشكؿ الكتركني
ك -االتصاؿ المباشر Online

كجاءت نسبة استخداـ البريد االلكتركني  )%51مف مجمكع الخدمات المرجعية االلكتركنية.

 .7قمة المصادر المرجعية االلكتركنية في المكتبة المركزية لجامعة بغداد .

 .8قمة الككادر العاممة في المكتبات الثالث كخاصةن المتخصصة في عمـ المعمكمات كالمكتبات .
 .9تفتقر المكتبتيف المستنصرية كالتكنكلكجية إلى تدريب العامميف فييا كخاصة قسـ المراجع .

.11

ال تعتمػػد المكتبػػات الػػثالث عمػػى أسػػمكب كاسػػتخداـ الػػنظـ الخبيػرة فػػي تقيػػيـ كتقػػكيـ الخػػدمات

المرجعية التقميدية كااللكتركنية .

.11

قمة التخصصات الماليػة الالزمػة لمكتبتػي الجامعػة المستنصػرية كالتكنكلكجيػة) حيػث تػرتبط

ميزانياتيمػػا بالميزانيػػة العامػػة لرئاسػػة الجامعػػةي باسػػتثناء المكتبػػة المركزيػػة لجامعػػة بغػػداد حيػػث
تتمتػع بميزانيػة مسػػتقمة تمكنيػا مػػف التصػرؼ كشػراء مػا تربػب بػػو كتحتاجػو المكتبػػة مػف مصػػادر

ضركرية كحديثة تخدـ المستفيديف .
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.12

.

.13

ال يكجد تعاكف فيما بيف المكتبات المركزية الثالث لالستفادة مف مكجػكدات بعضػيا الػبعض
ال تعتم ػ ػػد المكتب ػ ػػات المركزي ػ ػػة ال ػ ػػثالث عم ػ ػػى تقي ػ ػػيـ الخدم ػ ػػة المرجعي ػ ػػة سػ ػ ػكاء التقميدي ػ ػػة أـ

ليبيف فيو مستكل تقديـ الخدمة كمدل رضا المستفيديف مف ىذه الخدمة .
االلكتركنيةي ّ

التو يات

 -1ضػػركرة تػػكفير المصػػادر المرجعيػػة االلكتركنيػػة الحديثػػة كالتقميديػػة كسيفضػػؿ أف يكػػكف ليػػا
إصدار الكتركني لكي تساعد في تكممة األجزاء الناقصة أك التالفة مػف الم ارجػع سػكاء كانػت
متكافرة عمى شبكة االنترنت أك قكاعد البيانات أك عف طريؽ االشتراؾ بالشبكات المحميػة أك

العالمية .

 -2ت ػػدريب كتط ػػكير الكػ ػكادر العامم ػػة ف ػػي المكتب ػػات عم ػػى مي ػػارات المي ػػاـ المتع ػػددة كاالتص ػػاؿ
كالمقابمػػة المرجعيػػة كالبحػػث عمػػى الخػػط المباشػػر خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بأخصػػائي الم ارجػػع مػػف

خػػالؿ انتقػػاء مجمكع ػػة مػػف الم ػػكظفيف األكفػػاء إلدارة قس ػػـ الم ارجػػع االلكتركني ػػة ممػػف يتس ػػـ
بالكفاءة كالفاعمية فضالن عف ميارات التعامؿ مع الحاسبات كاالنترنت .

 -3تحديػػد ميزانيػػة مسػػتقمة لمكتبتػػي الجامعػػة المستنص ػرية كالتكنكلكجيػػة أُسػػكةن بالمكتبػػة المركزيػػة
لجامعػػة بغػػداد التػػي تقػػكـ بشػراء كتنميػػة مجمكعاتيػػا المرجعيػػة كاالشػػتراؾ بالمصػػادر المتاحػػة

عمى شبكة االنترنت بسيكلة كيسر.

 -4اسػػتحداث الخػػدمات المرجعيػػة االلكتركنيػػة فػػي مكتبتػػي الجامعػػة المستنص ػرية كالتكنكلكجيػػة
لجعػػؿ عمميػػة اسػػتثمار الحاسػػبات بشػػكؿ مػػدركس كمخطػػطي كليسػػت عمميػػة عش ػكائية مجػػرد

التعريؼ بكجكد حاسبات في المكتبة الفالنية كبيرىا .

 -5تػػكفير الك ػكادر المتخصصػػة فػػي عمػػـ المعمكمػػات كالمكتبػػات التػػي ليػػا القػػدرة عمػػى التفكيػػر
التحميمػػي ككتابػػة التقػػارير المينيػػة كميػػارات عػػرض المعمكمػػات بكفػػاءة عاليػػةي كالتنػػافس فػػي
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في أقساـ المراجع لممكتبات الجامعية الثالث .

 -6ضركرة استخداـ النظـ الخبيرة في المكتبات الجامعية الثالث.

 -7تفعيػػؿ خدمػػة التعػػاكف بػػيف المكتبػػات الجامعيػػة ذات العالقػػة المكضػػكعية الكاحػػدة كمكتباتيػػا
الفرعية مف أجؿ تبادؿ المطبكعػات كالمعمكمػات فيمػا بينيػا ممػا يسػاعد المكتبػة عمػى تسػييؿ

ميمػػة المس ػػتفيد فػػي الحص ػػكؿ عم ػػى المعمكمػػات سػ ػكاء م ػػف المكتبػػة المركزي ػػةي أك المكتب ػػات
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اإلفادة الكاممة لمباحثيف كما كاف عميو في السنكات السابقة).
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ممحق ()0
تتضمن المقابمة ( )9أس مة ىي :

أس مة المقابمة

 -1كـ عدد المجمكعة المرجعية في المكتبة ؟
 -2ما أنكاع المراجع المكجكدة في قسـ المراجع كما ىي لغاتيا ؟
 -3ما مؤىالت المالؾ الكظيفي الخاص بقسـ المراجع ي ككـ عدد سنكات الخدمة؟
 -4ما مؤىالت أميف المراجع ككـ عدد سنكات الخدمة ؟
 -5مف المستفيد مف قسـ المراجع ؟.
 -6ما النظاـ المتبع في قسـ المراجع ؟.
 -7ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ تخصيصػ ػػات ماليػ ػػة مسػ ػػتقمة لممكتبػ ػػات المركزيػ ػػة لتػ ػػكفير احتياجاتي ػ ػا
المرجعية كبير المرجعية؟.
 -8ىػ ػػؿ يعتمػ ػػد القسػ ػػـ عمػ ػػى معػ ػػايير لتقيػ ػػيـ الخدمػ ػػة المرجعيػ ػػة االلكتركنيػ ػػة المقدمػ ػػة
لممستفيديف ؟.
 -9ىؿ ىناؾ تقييـ دكرم لقسـ المراجع االلكتركنية ُي ّبيف فيو مستكل االنجػاز المتكقػع
أك المربكب في تحقيقو مف خالؿ التغذية الراجعة مف قبؿ المستفيديف.
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الممحق ()4
االمانة العامة لممكتبة المركزية /جامعة بغداد
 /المستنصرية
 /التكنكلكجية
أساتذتنا األفاضؿ
طمبة الدراسات العميا المحترميف
طمبة الدراسات المرحمة المنتيية االعزاء
ـ /استبانة
تركـ الباحثتاف إعداد بحث عف استحداث كتطكير خدمة المراجع االلكتركنية
في المكتبات المركزية الجامعية العراقية) كلتحقيؽ الغاية العممية مف اعداد ىذا البحثي
نرجك تعاكنكـ كابداء ارائكـ حكؿ ىذا المكضكع ..
مع فائؽ الشكر كالتقدير.
الباحثتاف
أ.ـ.د .امؿ فاضؿ عباس
ـ .ـ .فلاير حسف كادم
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ضع عالمة √) أماـ المربع الذم تختاره:
 -1الكمية
طالب دراسات عميا

تدريسي

طالب دراسات أكلية

 -2ما الغرض مف استعماؿ قسـ المراجع؟
ابراض دراسية

اعداد البحكث

اخرل اذكرىا رجاءان

ابراض تثقيفية

 -3ما معدؿ ترددؾ لقسـ المراجع؟
يكميان

مرة في الشير

مرتاف في االسبكع كؿ اسبكع

 -4ما ىي المراجع التي تستعمميا في الغالب؟

قكاميس كمعاجـ

مكسكعات

نعـ

كال

اطالس

 -5ىؿ لديؾ معكقات تقمؿ مف استعمالؾ لممراجع؟

اخرل اذكرىا

 -6اذا كاف جكابؾ نعـ فيؿ ىذه المعكقات ىي:
ضعؼ كفاءة مكظؼ القسـ

ضعؼ اميف المراجع معؾ

قمة عدد المكظفيف

المراجع بير منظمة

اكقات الخدمة بير مناسبة

ضعؼ سياسة المكتبة

ابمب المراجع التي تسأؿ عمييا بير مكجكدة أك ال تفي لمتطمبات البحث
 -7كيؼ تجد المرجع الذم تحتاجو؟

اجده بمساعدة الفيرس البطاقي أك اآللي

اذىب مباشرة الجده بنفسي
اجده بمساعدة المكظفيف

 -8ىؿ تستعيف باختصاصي المراجع ليبحث عف المعمكمات؟

نعـ

احيانان

كال

 -9فػػي حالػػة عػػدـ تػػكفر المراجع مكسػػكعاتي اطػػالسي معػػاجـ كق ػكاميس) فػػي قسػػـ الم ارجػػع بالمكتبػػة
المركزية فيؿ يرشدؾ العاممكف إلى مكتبات أخرل؟.

نعـ

كال

 -11مػػا ىػػك أريػػؾ بأسػػتخداـ خدمػػة مرجعيػػة الكتركنيػػة بالمكتبػػة المركزيػػة دعم ػان لمبحػػث العممػػي؟ يكػػكف
عف طريؽ:

البريد االلكتركني
المكقع االلكتركني
خدمة اتصؿ بنا

خدمة اسأؿ أميف المراجع
تكافر األقراص المكتنزة بشكؿ الكتركني
االتصاؿ المباشر Online

 -11مػػا ىػػي مقترحاتػػؾ لتطػػكير كحػػدة الم ارجػػع بالمكتبػػة المركزيػػة التػػي تسػػاىـ فػػي اسػػتحداث كتفعيػػؿ
خدمات مرجعية الكتركنية ؟.
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Abstract :
This Study aims at upgrading the traditional reference service into an
electronic one. It diagnoses any problems or obstacles that may face the
upgrading process. Now that the internet service is provided to libraries,
this study emphasizes the provision of other services/ equipment . the main
findings of this study include:
1) The electronic reference service already exists in the Central Library of
Baghdad University. The service is provided via:
a) Electronic Mail.
b) Electronic site.
c) Contact Us service.
d) Ask the Librarian of the Reference Section service .
e) Electronically archived CDs.
f) Online service .
2) Expert systems are not applied to the three libraries .
This Study recommends :
1) Establishing an electronic reference service within the libraries of
Baghdad University and University of Tochnology. This leads to the
proper investment of computers.
2) To guarantee the quality of service, applying the expert systems in
evaluating the reference of University libraries.
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