
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي املجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لالن
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم املجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من املصورات والخرائط والجداول 25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000املشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين املذكورين، فضال

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة واإلصدار .

  لكل صفحة، ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر األول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لية للمعلومات )االنترنت(.والدوريات، أو من املنشور املشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سالمته من النقل غير املشروع، ويحال 
 للفحص األخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات األ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  
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 الجدوى االقتصادية للمكتبات العامة في العراق:

 دراسة مسحية 

  سمير مدحت سعيد .مأ.
7/11/2014تأريخ القبول:  2/10/2014تأريخ التقديم:   

  :ةــــاملقدم

كأنظمة وأدوات لإلعالم والتكوين  اعترافًا بالدور الحيوي و الفعال للمكتبات
دي للشخصية الواعية المتعلمة، والمثقفة من والتثقيف، من أجل تشكيل أنماط السلوك الفر 

والواقعية  ،حتى يعكس هذا االهتمام مدى الرؤية الحقيقية ،و من ناحية أخرى ؛ناحية
باعتبارها أنظمة اجتماعية تسهم في المساعدة على  ،للمؤسسات الثقافية وما في صفها

ين على تحقيق التقدم والفنيين والمثقفين القادر  إيجاد المدربين، والممتهنين العلميين
  .وتجسيده

كما أن عالقة خدمات المكتبات وفضاءاتها بالجمهور ال تزال من القضايا التي 
إلى جانب باحثي العلوم االقتصادية،  ،تحوز اهتمامات باحثي علوم المكتبات والمعلومات

ية والعلم والمهتمين بموضوعات االستفادة منها واالستغالل األمثل لروافدها الفكرية
خصوصًا القائمين على رسم السياسات الوطنية  ،واإلبداعية والثقافية وفضاءاتها

ونظرًا للدور  .في شكل شبكات وأنظمة معلومات وغيرها ،للمعلومات وتجسيد خططها
ومن ثم  ،الريادي الذي بدأت مالمحه تتضح وترتسم في حياة المجتمع المعرفي المنشود

والتحليل والوقوف على مدى إسهامها  ،اسة للدراسةكانت المكتبات محليًا في حاجة م
نجازها حتى تتفاعل الشرائح االجتماعية المختلفة  ،كنظم وأدوات في أداء العملية التنموية وا 

وتحليل الوسائل الكفيلة لخدمة الفرد، وتلبية  ،إيجابيًا مع متطلبات التنمية الحديثة
 راث الثقافي الحضاري لمجتمعاتنا.احتياجات المجتمع، مع المحافظة على القيم والت

ويقف في الجانب اآلخر من يفكر إن المكتبات ليس نوع من أنواع الترف المدني 
ه الى ئوانما هو مشروع فكري وثقافي وعلمي يسعي من ينش ،بحيث تنفق االموال في ذلك

وقد تزامن هذا  .في خدمة اهداف المكتبة ،استغالل المال المخصص افضل استغالل

                                                 

 تكريت/ جامعة كلية الهندسة. 
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والتي اصبحت تضرب بالدول المتقدمة  ،ث في ظل ظروف االزمات المالية المتتاليةالبح
ومن  ،او ال مما اثر على برامجها التنموية ضمن خطط للحد من االنفاق او التقشف

ويأتي  .والتي تمول من الميزانية العامة لتلك الدول ،المحتمل ان يشمل المكتبات العامة
ية ودور دراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات في توجيه هذا البحث في التعريف عن اهم

سس العلمية عند التخطيط إلنشاء في مجال المكتبات والمعلومات باألالمتخصصين 
بحيث يؤدي ذلك الى انفاق المال المخصص لمشروع المكتبة بشكل علمي  ،مكتبة ما

آخر لدراسات الجدوى  وقدم هذا البحث اتجاها .وفني واقتصادي يقدم اداء متميزا للمكتبة
بحيث  ،االقتصادية للمكتبات من خالل التعرف الى االسس العلمية لتقييم مشروع المكتبة

يتم االطمئنان فيما اذا كانت االموال التي انفقت لهذه المكتبات قد حققت اهدافها المنشودة 
 .في خدمة مجتمع المستفيدين

مدددن المكتبدددات العامدددة فدددي  ه العملدددي دراسدددة مسدددحية لعيندددةئدددويقددددم البحدددث فدددي جز 
وفيما اذا كانت االموال المخصصدة لهدا قدد  ،داء هذه المكتباتجراء التقييم العام ألالعراق إل

عددادة ثدم قدددم الباحددث عدددد مددن المقترحددات إل .انفقدت واسددتثمرت فددي خدمددة المجتمددع العراقددي
   .بناء المكتبات العامة في العراق في ضوء نتائج البحث الذي توصل إليه

 اطار العام للبح اإل

 :التعريف بالبح 
البحث دراسة نظرية لدراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات من حيث اهميتها 

ومن ثم تلحقها دراسة لواقع المكتبات العامة في العراق  ،واسس اعدادها وخطوات انجازها
 .وعالقة تدهور خدماتها بدراسات الجدوى االقتصادية وكيفية معالجتها

 : مشكلة البح
يرى الباحث من خالل دراسته ان المكتبات العامة في العراق تعاني من مشكالت 

وانعكاس ذلك على الخدمات  ،فنية وادارية وخدمية ومالية ادت الى شل حركتها ونموها
ويحلل اسباب ذلك الى عدم اتباع المؤسسات المشرفة على هذه  .التي تقدمها للمستفيدين

ومن اهم تلك االسباب  ،حيحة في انشاؤها وتقييمها وتطويرهاالمكتبات االسس العلمية الص
وقد ادى ذلك الى هدر في المال العام والوقت  ،هو دراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات
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ولو الحد االدنى من االهداف التي وجدت من  ،والجهد من غير ان تحقق تلك المكتبات
  .اجلها

 

 :فرضية البح 
نفق من مال على ادارة المكتبات العامة في العراق ال يفترض الباحث ان من ما ي

يتناسب ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين وبالتالي تراجع الطلب على تلك الخدمات 
مما يستدعي االمر مراجعة علمية دقيقة النفاق ذلك المال بالشكل الصحيح وبما يؤدي 

سس العلمية والفنية الواردة في ويتم ذلك من خالل اعتماد اال ،الى تحسين نوعية الخدمات
 .دراسات الجدوى االقتصادية

 :اهمية البح 
تتمثل اهمية البحث في ارشاد وتوجيه المتخصصين والمسؤولين عن ادارة 

 :لد المكتبات في كيفية اعداد دراسات الجدوى االقتصادية
 .المكتبات المراد انشاؤها حديثا . أ
 .قييمهاوتدعو الحاجة الى ت المكتبات التي انشئت . ب
 .المكتبات التي يفكر مدراؤها تطوير خدماتها ورفع مستوى ادائها او توسيعها . ج

  :هدف البح 

 :تهدف الدراسة التعرف على
 .مفهوم واسس وطرق اعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات .1
 .التعرف على واقع المكتبات العامة في العراق .2

 :ومن خالل الهدفين سنصل الى
وما اذا كان من الممكن االستمرار  ،ادية للمكتبات العامة في العراقالجدوى االقتص .3

 .والتأثيرات االقتصادية المتوقع حدوثها ،في انشطتها

  :حدود البح 
وتحديدا  ,حدد الباحث لدراسته المسحية المكتبات العامة في العراق :الحدود المكانية .1

 .ين كعينة مختارةالمكتبات العامة في محافظات بغداد والبصرة وصالح الد
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والمقصود بها الفترة الزمنية للدراسة والتي اجريت في مطلع  :الحدود الزمنية .2
2010. 

لقد تناول الباحث في دراسته النظرية الجدوى االقتصادية  :الحدود الموضوعية .3
ولم يتطرق الى  (والمدرسية ،المتخصصة ،الجامعية ،العامة)للمكتبات بانواعها 
اما الدراسة  .اعتبارها مكتبات تنشأ كحالة مرتبطة بتكوين الدولةالمكتبات الوطنية ب

وذلك ان بيئتها اكثر تنوعا  ،المسحية فقد انحصرت على المكتبات العامة فقط
 .وشموال بحيث يمكن من خاللها ايضاح جوانب الجدوى االقتصادية للمكتبات

اقع المكتبات العامة من خالل هذا البحث حاولنا ان نحدد اآلراء بو  :الحدود البشرية .4
  :وهما ,بفئتين لهما من المعرفة بواقعها وتصوراتهما عن كيفية تطوير المكتبات

مدراء المكتبات العامة عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان الموزعة  :االولى
 .عليهم
عدد من المسؤولين في المحافظات ووزارة التخطيط من خالل المقابالت  :الثانية
 .ية معهمالشفه

  :عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة للمكتبات العامة الواقعة ضمن الحدود االدارية 
ليصبح  (مكتبات 8)وصالح الدين  (مكتبات 8)والبصرة  (مكتبة 16بغداد ) لمحافظات
%(من مجموع مكتبات البلد البالغ عددها  22( مكتبة عامة وتشكل نسبة )32العدد )

 .( مكتبة عامة146)

  :منهج البح 

الذي يقوم بتحليل منظم  المسحي الوصفي التحليلي، استخدم منهج البحث
وذلك من  ،تصنيفها وتحليلها والوصول إلى بيانات يمكن ،للوضع القائم وتفسيره واستقرائه
  :والجل ذلك اعتمدنا اربع ادوات لتحقيق هذا المنهج .أجل االستفادة منها في المستقبل

وتكوينه من خالل قراءة النتاج الفكري عن دراسات الجددوى  النظري للبحثاإلطار  :االولى
االقتصادية للمشروعات االقتصادية ذات الطابع االنتاجي او االستهالكي مع انشاء مقاربدة 

ووظائفهدددا  تصدددورية عدددن دراسدددات الجددددوى االقتصدددادية للمكتبدددات وفضددداءاتها ومعاييرهدددا
 ،المكتبدددددات ندددددب التطبيقيدددددة الغربيدددددة فدددددي مجدددددالفضددددداًل عدددددن القدددددراءة فدددددي الجوا ،وخددددددماتها
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والذهنيددة والتقنيددة  وانعكاسدداتها إيجابددًا علددى تنميددة ملكددات المسددتخدمين والمسددتفيدين الثقافيددة
 والفنية وغيرها...إلخ.

العامة في المحافظات عينة الدراسة من حيث المدوارد والدنظم  معرفة واقع المكتبات :الثانية
اسدة هدذه المكتبدات وفقدًا لادبيدات المتدوفرة حدول الموضدوع، طريدق در  والخدمات، وذلدك عدن

 .من بيانات استمارات االستبيان إلى جانب ما َيرد  
المقدابالت الشخصدية مدع المسدؤولين فدي ادارة الحكدم فدي المحافظدات عيندة الدراسدة  :الثالثة

 .ووجهات نظرهم حول اهمية واداء المكتبات العامة
التدددي قدددام بهدددا الباحدددث الدددى عددددد مدددن المكتبدددات عيندددة الدراسدددة  الزيدددارات الميدانيدددة :الرابعةةةة

 .والمالحظات التي سجلها اثناء تلك الزيارات حول اداؤها

 الدراسات السابقة

في الوقت الذي تفتقر فيه المكتبة العربية الى دراسات الجدوى االقتصادية 
دراسات في هذا فان النتاج الفكري الغربي يزخر بالكثير من ال ،المتخصصة بالمكتبات

ومن اهم  .بل ان بعض الدراسات اكثر تخصصا في حقل المكتبات نفسه ،المجال
 :هي ،الدراسات واكثرها تكامال لعناصر دراسات الجدوى

في والية اونتاريو Meaford Public Library دراسة مكتبة مقاطعة ميفورد العامة .1
بعد ان  ،مكان اخر للمكتبةالكندية والتي شملت على دراسة الجدوى الختيار وانشاء 

وجدت المكتبة ومن خالل نفس الدراسة ان المكان الحالي لم يعد يستوعب 
  (1) .مجموعتها المكتبية وعدد المستفيدين من خدماتها

في والية  Malheur County Libraryدراسة مكتبة مقاطعة مالهور العامة  .2
ان المقاطعة وحاجتهم اوريجون االمريكية والتي قدمت شرحا مفصال عن واقع سك

الى زيادة االنفاق على المكتبة العامة من خالل اإلحصائيات والمقارنات التفصيلية 
 Wayland Publicولمكتبة وايالند العامة  .(2)مع ميزانيات المقاطعات المجاورة

Library س االسلوب والغاية في في والية ماستشوست االمريكية ايضا دراسة بنف
 (3) .مجلس المقاطعة في زيادة االنفاق على المكتبة قناعالمحاولة إل

                                                 

(1 ) www.osl.state.or.us/home/libdev/LSTA/05grants/05wascocntyeval.doc. 

(2 ) www.waylandlibrary.org/about_us/feasibility_study.htm 

(3 ) www.iccu.sbn.it/upload/documenti/Esdf_Summary.pdf 
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 (UNISYS)تلك التي اعدتها مؤسسة  ،ومن الدراسات المتخصصة في هذا المجال .3
ة انشاء مكتبة رقمية في نظمة المعلومات لدراسة امكانيأاالمريكية والمتخصصة ب

قمية مكانية انشاء مكتبة ر وقد احتوت على تفصيالت فنية ومالية إل ،البرازيل
نشاء مكتبة افتراضية لمعهد التعليم دراسة الجدوى االقتصادية إل يضاً أو  .(1)متكاملة

  (2) .العالي في نيجيريا والتي اعدتها منظمة اليونسكو
ومن الدراسات المتخصصة جدا في مجال المكتبات تلك التي اعدتها مكتبات سان  .4

وير االنارة الداخلية للمكتبات دياغو في والية كاليفورنيا األمريكية لدراسة جدوى تط
وقد استعانت لتحقيق ذلك بإحدى مؤسسات الطاقة لتقديم  .بشكل فعال واقتصادي

 .افضل الحلول لتحسين االنارة في المكتبة مع تقليل كلفة االنفاق والتشغيل والصيانة
(3)  

ة ومن الدراسات المتخصصة في اختيار موقع لبناية المكتبة تلك التي اعدتها مكتب .5
في والية االباما االمريكية والتي  Huntsville Public Library هنتسفيل العامة

نشاء المكتبة وقد استعانت مات تفصيلية الختيار افضل مكان إلاحتوت على معلو 
لدراسة المكان المناسب مع  Googleبصور االقمار الصناعية بمحرك البحث 

وطرق الوصول اليها وتقديرات  بيانات احصائية للكثافة السكانية حول المكتبة
  (4) .الوصول بالمسافة والوقت

والتي  ،ومن المهم االشارة الى الدراسات السابقة ذات العالقة بالمكتبات العامة
وخصوصا تلك  ،ناقشت واقعها كدراسة حالة وليس كمنهج لدراسة الجدوى االقتصادية

امة في العراق والتي اعدتها االمانة المقدمة الى الندوة العلمية السادسة حول المكتبات الع
 :ومنها ،2002العامة للمكتبة المركزية في جامعة بغداد عام 

اللطيف زين دراسة تقويمية/ عمار عبد :المكتبة العامة المركزية في محافظة نينوى .1
 العابدين و سعد احمد اسماعيل.

 .المكتبة المركزية في محافظة البصرة/ علي عبد الصمد خضير .2
                                                 

(1 ) portal.unesco.org/en/files/39276/...Final.pdf/FS4VL_Final.pdf 

(2 ) energycenter.org/.../LightingBestPractices.pdf 

(3 ) www.town.huntsville.on.ca/.../feasibility_study_2007.pdf 

 ،مارية. االسكندرية: الدار الجامعيةامين السيد احمد لطفي. دراسة جدوى المشروعات االستث ( 4)
  .15ص، 2005
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 .اكز عامة للمعلومات في العراق/ محمد عبود الزبيدينحو مر  .3
 .دراسة تقويمية/ محمود صالح اسماعيل :المكتبات العامة .4

 :تعريف دراسة اجلدوى االقتصادية للمكتبات

بصورة عامة بانها  Feasibility Studyتعرف دراسة الجدوى االقتصادية 
وذلك في ضوء  ،ل التنفيذ العملياسلوب علمي لتقدير احتماالت نجاح فكرة استثمارية قب))

وفي تعريف  (1) ((قدرة المشروع او الفكرة االستثمارية على تحقيق اهداف معينة للمستثمر
 ،دراسات علمية شاملة لكافة جوانب المشروع او المشروعات المقترحة)اخر ورد بانها )

توصل الى اختيار والتي قد تكون اما بشكل دراسة اولية تفصيلية والتي من خاللها يمكن ال
والبد ان   (2) ((بديل او فرصة استثمارية من بين عدة بدائل او فرص استثمارية مقترحة

فهي مجموعة من الدراسات المتخصصة  ,تتصف تلك الدراسات بالموضوعية والشمولية
 (التكاليف)اكبر من مدخالته  (منافع ايرادات)التي تجري للتأكد من ان مخرجات المشروع 

  (3) .االقل مساوية لهااو على 
للجدوى االقتصادية للمكتبات ال  وقد توفرت تعريفات عديدة ومحددة لدراسات

بقدر الفرق بين المشاريع االستثمارية  ،تختلف عن التعريفات العامة لدراسات الجدوى
االقتصادية ذات المردود الربحي وبين مشاريع انشاء المكتبات ذات المردود الخدمي 

ومسعى اهدافها المتمثلة في  مع ان الفرق بين فلسفة ادارة المشاريع االنتاجيةو  .المجاني
 فان المكتبة ال ،تحقيق اكبر قدر ممكن من االموال الربحية من خالل انشطة المؤسسة

موال جهة حكومية كانت ام خاصة باعتبارها مشروعا استثماريا أل ،تختلف من حيث المبدأ
اال ان نتائج تحقيق هذه االهداف بدال من ان  ,دةبهدف تحقيق هدف او اهداف محد

نها تتحول الى خدمات ثقافية وعلمية إموال نقدية مثل الشركات االنتاجية فأتتراكم ك
ويمكن صياغة  .وانسانية تسعى الى بناء العقل البشري وتغذيته بمختلف مصادر المعرفة

                                                 

مقدمة في دراسات الجدوى ومعايير االستثمار. االسكندرية: المكتبة  احمد رمضان نعمة اهلل. ( 1)
 .22، ص2004 ،المصرية

سعيد عبد العزيز عثمان. دراسات جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق. االسكندرية: الدار  ( 2)
 . 39، ص2006 ،الجامعية

 من مناهج البحث العلمي ك دراسة الحالة. القاهرة: دار الكتب الجامعية, ،محمد صادق الصادق ( 3)
 .15ص ،2001
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بانها  Library Feasibility Study تعريف مبسط للجدوى االقتصادية للمكتبات
الدراسات التفصيلية الى تعدها المؤسسة االم لتقدير احتماالت نجاح انشاء مكتبة محددة 

وتشمل تلك الدراسات الجوانب التفصيلية  .النوع والحجم لخدمة فئة معينة من المستفيدين
ات لمشروع انشاء المكتبة من حيث طبيعة المجموعة المكتبية واختيار الموقع وتحديد الفئ

 .المتوقع استفادتها من الخدمات التي ستقدمها المكتبة عند انشاؤها

  :العالقة بني مفهوم دراسات اجلدوى االقتصادية واملفاهيم االخرى

يتشابك مفهوم دراسات الجدوى االقتصادية مع مفاهيم اخرى ذات عالقة بشكل 
 ,خصصة بالمكتباتمباشر او غير مباشر بجزء او كامل أي دراسة جدوى ومنها تلك المت

 :ومن هذه المفاهيم
وهي وسيلة اجرائية تحليلية تقويمية لمجموع المشاكل  Case Studyدراسة الحالة  .1

وتضع  ,التي تواجه المكتبة في جزء او كل من اعمالها ضمن فترة زمنية محددة
اال ان ما يفرقها عن دراسة الجدوى هو  (1) .الحلول المناسبة لتجاوز تلك المشاكل

ا تأتي في وضع تكون المكتبة فيه في حالة عمل, بينما دراسات الجدوى تسبق انه
 .انشاء المكتبة

وهي مجموع النفقات التي تدفعها المكتبة لتقديم خدمة او عدد من  Costالكلفة  .2
 .هداف التي ستحققها المكتبة من تلك الخدماتدمات للمستفيدين ومقارنة ذلك باألالخ

ن دراسات الجدوى التي تضع بعض المقاربات التصورية وتعتبر الكلفة جزء م (2)
فدراسات  ,لكلفة انشاء المكتبة اال انها تختلف في درجة التفصيل حول كل موضوع

الجدوى ال تتطرق الى الكلفة التفصيلية بقدر الحاجة الى االطمئنان من ان ما 
 .قيقهاسينفق من مال سيحقق الحد االدنى من االهداف التي تسعى المكتبة لتح

يمكن تعريف التقييم بأنه الحكم على نموذج مأخوذ من سياق  Evaluationالتقييم  .3
يسمح لمن يقوم بتقييمه بأن يستخلص منه مدى فهم  ,أكبر لمحتوى ومهارات عملية

تقان العامل للسياق األكبر الذي يتم تقييمه  ,منتجاً  ,و قد يكون هذا النموذج سلوكاً  ,وا 
                                                 

 .7ص ،1984جامعة البصرة,  ،عبدالستار الجميلي. محاسبة التكاليف. البصرة ( 1)
المرجعية الرقمية بالمكتبات: اإلحصاءات والقياسات ومعايير الجودة لتقييم الخدمات  شارلز ماكلوير. ( 2)

جراءات/ عبدالهادي  أر. ديفيد النكس, ميليسا جروس, بيفرلي شولتكو ديفلين, ترجمة أمجد إرشادات وا 
 .117ص، 2010الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية,  الجوهري.
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ويمكن اعتبار التقييم جزء من دراسات الجدوى التقييمية والتي  .(1)أو أداءً  ,معرفةً 
عادة دراسة مشروع المكتبة فيما اذا ة ما بعد انشاء المكتبة بسنوات إلتأتي في مرحل

 .كانت قد انجزت االهداف المرسومة لها ودرجة اقترابها منها
تخدامها وهي الوسائل واالساليب والبرامج التي يمكن اس Measurementالقياسات  .4

لقياس اداء معين ومقارنة ذلك بمعايير او قياسات اخرى معتمدة لبيان مدى انسجام 
ويراد فيه بالمكتبة قياس الخدمات المقدمة  .(2)هذا االداء مع متطلبات مؤسسة ما

وهي تتشابه مع دراسات  ,للمستفيدين من خالل عدد من القياسات الكمية والنوعية
 .تقييمية الالحقة التي تجرى على المكتبةالجدوى من حيث الدراسات ال

  (4()3) :همية دراسة اجلدوى االقتصادية للمكتباتأ

تعتبر دراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات من اهم االدوات التي يستعين بها متخذ  .1
للمساعدة في الوصول الى افضل تخصيص  Decision Makerالقرار االداري 

مما  ,تتصف بالندرة خصوصا في البلدان الناميةممكن من الموارد المالية التي 
يتطلب تحديد اولويات المكتبات من حيث نوعها وحجمها ذات الفائدة للبلد او 

 .المؤسسة
 Expected Benefitsتوضح دراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات الفوائد المتوقعة  .2

فال  .Expected Costsمن الخدمات المقدمة للمستفيدين مقارنة بالتكاليف المتوقعة 
يمكن الموافقة على انشاء مكتبة لن توضح دراستها حجم الخدمات المتوقعة 

وبمعنى اخر ال يمكن انشاء المكتبة لمجتمع افتراضي ال نتوقع حصوله  ,لمستفيديها
فان ادارة الجامعة  .كما هو الحال عند انشاء الجامعات ,خالل مدة محددة من الزمن

  .جامعية كجزء افتراضي من خدمات الجامعة عند افتتاحهاالمكتبة ال بإنشاءتقوم 

                                                 

الرياض:  بيتر بروفي. قياس أداء المكتبة: المبادئ واألساليب/ ترجمة سليمان بن صالح العقال. ( 1)
 .23ص، 2008الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية,  .2010مكتبة الملك فهد الوطنية, 

عبد المنعم عوض اهلل. مقدمة في دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية. القاهرة: دار الثقافة  ( 2)
 .45ص ،2000 ،العربية

 .2004 ،وعات. عمان: دار الحامدعبد العزيز مصطفى عبد الكريم. دراسة الجدوى وتقييم المشر  ( 3)
القاهرة: مركز  -.4عبد الرحمن توفيق )مشرف( دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات. ط ( 4)

 .29، ص2006 ،الخبرات المهنية لإلدارة
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المحلية او االقليمية او  Financing Institutionيتوقف قرار مؤسسات التمويل  .3
الدولية على جودة دراسات الجدوى االقتصادية للمكتبات من حيث شمولها لكل 

الموال التي سسات من ان اجوانب المكتبة المقرر انشاؤها بحيث يقنع ذلك تلك المؤ 
 .نشاء تلك المكتبة ستعطي مردودا خدميا لمجتمع معينستخصص إل

تعرض دراسة الجدوى االقتصادية للمكتبات منظومة متكاملة من البيانات الفنية  .4
والبيئية والمالية للمشروع وتحليلها بصورة تساعد متخذ القرار االداري على اتخاذ 

 .القرار المناسب
دارتها وتقديم افضل للمكتبات الطريقة المثلى إل تصاديةتوضح دراسة الجدوى االق .5

يدين من خالل االستغالل االمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فالخدمات للمست
 .فيها

توضح دراسة الجدوى االقتصادية للمكتبات االستفادة المتوقعة من انشاؤها في ظل  .6
 .فرص مدروسة تحدد بشكل كبير درجة المخاطرة فيها

تلفة في ظل االمكانات المالية خالجدوى التفكير في طرق وبدائل م تيح دراسةت .7
  .بعيدا عن السياسات الشخصية ،والمادية واالدارية المتوفرة

 ،تساعد الدراسة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بمراحل االعداد والتنفيذ والمتابعة .8
لمكتبية واالجهزة واالثاث كما تساعد ايضا في اعداد برامج توفير الكتب والمواد ا

 .والمبنى والكادر االداري والتدريب وتخطيط الخدمات
تساعد دراسة الجدوى االقتصادية للمكتبات متخذ القرار االداري بحجم الموارد المالية  .9

تسبب العجز او االرباك في  المطلوبة لتنفيذ االنشاء وتوقيت المراحل بحيث ال
 .الموازنة المالية للمؤسسة االم

تشدددمل الدراسدددة التعدددرف علدددى مقددددرة المكتبدددة المدددراد انشددداؤها علدددى تحمدددل نتدددائج ايدددة   .10
متغيدددددرات او تقلبدددددات فدددددي االفتراضدددددات التمويليدددددة او االداريدددددة او التكنولوجيدددددة وكدددددذلك 

 .المتغيرات السياسية او القانونية المتوقع حدوثها خالل عمر المكتبة

 :اهداف دراسة اجلدوى االقتصادية للمكتبات

 Decisionدف دراسة الجدوى االقتصادية للمكتبات الى ترشيد القرار االداري ته
Rationalization حية الفنية لمشروع االنشاء بوجوب قيامه على دعائم الصال
وبمعنى اخر تهتم هذه الدراسات بمدى جدوى انشاء المشروع  ،واالقتصادية السليمة
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ان تسبقه دراسات توضح  داري الرشيد البدفالقرار اال .المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية
وجود طلب كاف من الحاجة الى خدمات مكتبية في مكان او مؤسسة ما يتم االستفادة 

والبنية االساسية  منه وامكانية تنمية هذه الخدمات وايضا توافر الكادر الفني واالداري
  (1) .لوقت المناسبضافة الى توافر مصادر التمويل بالقدر الكافي وفي اباإل ،الالزمة

 :انواع دراسة اجلدوى االقتصادية للمكتبات

 والتي صنفت 1984لسنة  (1)اصدرت وزارة التخطيط في العراق التعليمات رقم 
  (2) :بموجبها انواع دراسات الجدوى االقتصادية الى

 وهدي المشداريع الصدناعية  ,الكمدي للقيداس القابدل االقتصدادي المدردود ذات المشداريع
تخراجية والتحويلية والتي من الممكن قياس مددخالتها مدن المدادة الخدام ومدا يقابدل واالس

ذلدددك مدددن مدددواد مصدددنعة او مسدددتخرجة يمكدددن فيهدددا قيددداس كلفتهدددا االنتاجيدددة ومردودهدددا 
 .المالي

 وهددي المشدداريع التددي تقددام الغددراض  ,المشدداريع ذات المددردود غيددر القابددل للقيدداس الكمددي
ط لمردود مادي متوقع من حيث فكرة وطبيعدة المشدروع الخدمة العامة من غير التخطي

 .ومنها المكتبات العامة
 ،ويمكدددن اعتمددداد ثدددالث تقسددديمات محتملدددة لدراسدددة الجددددوى االقتصدددادية للمكتبدددات

 :وهي
وهي الدراسة التي يتم فيها تقييم  :دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع مكتبة جديدة :والًاأ

ت االدارة المحلية للمدينة او الجامعة او المدرسة او مدى حاجة المؤسسة االم سواء كان
المؤسسات بمختلف انواعها النشاء مكتبة محددة النوع والحجم لتقديم الخدمة الى فئة 

رة مع تحديد الكلفة معينة من المستفيدين وتقدير حجم الطلب المستقبلي وبيان المخاط
الدراسات القيام بمرحلتين من دراسة ويجب في هذا النوع من  .نشاء والتشغيلالتقريبية لإل

 :وهي ،الجدوى االقتصادية

                                                 

 اسس دراسات الجدوى الفنية)المعدلة(:  1984( لسنة 1وزارة التخطيط )العراق( تعليمات رقم ) ( 1)

 .10، ص1990. وزارة التخطيط, لمشاريع التنمية ة والتقييم الالحقواالقتصادي
، القاهرة: مركز 2الرحمن توفيق )مشرف( دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة والتوسعات. ط عبد ( 2)

 .34، ص2004 ،الخبرات المهنية لإلدارة
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ويتم فيها وبشكل مختصر التقرير من حيث  :Initial Feasibilityدراسة الجدوى المبدئية  . أ
المبدأ امكانية انشاء المكتبة من دونها في ضوء معلومات وبيانات اساسية تتعلق بنوع 

م االعتماد المالي المخطط توفيره وحجم الطلب مقارنة بحج ،وحجم المكتبة المراد انشاؤها
 :اما ،المتوقع على خدمات المكتبة وعندها ستقرر الدراسة

 الموافقة على انشاء المكتبة. 
 اكبر على  تأجيل الفكرة على وقت اخر ريثما يتوفر تخصيص مالي افضل او طلب

 .الخدمات
 رفض فكرة االنشاء تماما. 
اذا ما اتجهت دراسة الجدوى المبدئية  :Detailed Feasibilityدراسة الجدى التفصيلية  . ب

 ،عداد دراسة الجدوى التفصيليةإفانه من الواجب القيام ب ،نحو الموافقة على فكرة االنشاء
 ،والتي تشمل على تخطيط موسع لكافة جوانب المكتبة الفنية والمالية واالدارية والخدمية

وبما يضمن سرعة  ،خطوات التنفيذبحيث تساعد متخذ القرار االداري على برمجة 
االنشاء والتشغيل وتقديم الخدمة في وقت قياسي مع الحفاظ على االموال المخصصة من 

 .الهدر
ويتم في هذا النوع من الدراسات  :Evaluation Study دراسة الجدوى التقييمية :ثانياًا

ذلك واسباب العجز  تحديد االهداف التي انجزتها المكتبة منذ انشاؤها ومدى اقترابها من
وتلجأ الدراسة الى مراجعة النفقات الشاملة للمكتبة للسنوات السابقة ومدى  .في تحقيقها

كما تلجأ الدراسة  .االستفادة منها من خالل احصائيات الخدمات التي قدمتها للمستفيدين
لبيان الى مراجعة موجودات المكتبة من المواد المكتبية ومطابقتها مع السجالت الرسمية 

وتتجه الدراسة ايضا  .التوازن الموضوعي بين مجموعتها واستجابتها لرغبات المستفيدين
الى استبيان واستطالع أراء المستفيدين من خدمات المكتبة لتحديد مستوى رضائهم عنها 

 .سواء كان ذلك داخل المكتبة او خارجها
ا اذا كانت االموال موفي كل االحوال فان هدف الدراسة التقييمية هو لمعرفة في  

نشاء المكتبة وتشغيلها قد استثمرت بشكل فعال في خدمة مجتمع المكتبة. التي انفقت إل
وانما رغبات وحاجات مجتمعها قد ال  ،فليس بالضرورة ان يكون الخلل في اداء المكتبة

التي وهنا يقع على ادارة المكتبة ايضا مسؤولية تحديد العقبات  .يتجه نحو االستفادة منها
 تواجها مع مجتمعها ووضع الخطط الكفيلة بجذبهم اليها من خالل برامج العالقات العامة

Public Relations. 
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 :النتائج التالية وعند انجاز الدراسة سيجد فريق التقييم نفسه امام احد  
 .المكتبة مرضية في ادائها مع اقبال واسع من مستفيديها . أ

 .ل ضعيف من مستفيديهاالمكتبة مرضية في ادائها مع اقبا . ب
 .المكتبة غير مرضية في خدماتها مع اقبال ضعيف من مستفيديها . ج

 :وامام ذلك ستتجه الدراسة للتوصية باحد القرارات التالية 
توفير الدعم الالزم للمكتبة العادة او رفع مستوى خدماتها من خالل خطة تضعها  . أ

 .الدراسة لتحقيق ذلك
اذ قد  .رة من الزمن للتحقق من صحة ما توصلت اليهاعادة النظر في الدراسة بعد فت . ب

تكون الدراسة قد جرت في ظروف بيئية او امنية او سياسية مؤقتة يستلزم االمر فيها 
 .اعادة التقييم عند زوال تلك الظروف

 التوصية بدمج المكتبة مع مكتبة اخرى لتقليل النفقات. .ج
 :واسوأ الخيارات 

 .وداتهاغلق المكتبة وتصفية موج  .د
وفيها تكون المكتبة في وضع مستقر  :Development Study الدراسة التطويرية :اًاثالث

ومقبول اال ان الحاجة تدعو الى تطوير احد جوانبها الخدمية او االدارية او الفنية بشكل 
يتناسب مع نجاحها او التطور حاصل في المحيط الخارجي لها بحيث يستوجب االمر ان 

 لك التطور.تكون جزء من ذ

 :عناصر دراسة اجلدوى االقتصادية للمكتبات

ي مشروع على طبيعة عمل ذلك عناصر دراسة الجدوى االقتصادية ألتعتمد 
المشروع من حيث مدخالته وطريقة معالجتها وبالتالي نوعية مخرجاته من السلع او 

ي ونرى ان المكتبة لها من العناصر بحيث تختلف بعض الشيء عن باق ،الخدمات
تب المشاريع الصناعية او االنتاجية يكون اولها طبيعة المدخالت التي تتكون من الك

ونجد ان  .مخرجاتها من الخدمات المجانية لمجتمع مستفيديهاوالمواد المكتبية وصوال الى 
دراسة الجدوى االقتصادية للمكتبات يجب ان تتكون من العناصر التالية والتي ليس 

س الترتيب اال انه يفضل ان تجري بتوقيتات متزامنة كلما امكن بالضرورة ان تكون بنف
  .ذلك وذلك للترابط الحاصل بين بيانات عنصر واخر

 :Environmental Studyالدراسةًالبيئيةً -1
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تهدف الدراسة البيئية الى التعرف على مجتمع المكتبة المفترض تقديم الخدمة له 
اذ ان الهدف من انشاء المكتبة هو  ،كتبة لهنشاء الممن حيث الوجود والحاجة الدافعة إل

لخدمة فئة معينة يجد فيها اصحاب المؤسسة االم بما يتوفر لديهم من معطيات بالحاجة 
ولذلك تتجه الدراسة البيئية الى التحقق من وجود طلب حقيقي وحاجة  .الى انشاء المكتبة

ية ان تتوقف على رغبة وال يمكن للدراسة البيئ .فعلية لالستفادة من خدمات المكتبة
بل ان هناك بعض الظروف ما يجعل بعض االنواع من  ،اصحاب المؤسسة االم في ذلك

مثل انشاء المكتبات الجامعية  ،نشاء المؤسسة االمتبات متواجدة مع اللبنة االولى إلالمك
اال  .التي يكون انشاؤها واجبا على الجامعة بغض النظر عن رغبة المؤسسة من عدمها

لدراسة البيئية تساعد بما يتوفر لديها من احصائيات من تحديد حجم المكتبة والزيادة ان ا
 ،السنوية المتوقعة في اعداد المستفيدين وعالقة ذلك بحجم المبنى والمجموعة المكتبية

وكما اشرنا فان لبعض البيانات الواردة في أي عنصر من عناصر الدراسة قد يحتاج اليها 
 .من نفس الدراسة في دراسة عنصر اخر

وعلى اية حال فان الدراسة البيئية ستكون بحاجة الى معلومات احصائية تساعد 
فالمكتبة  .اال انها تختلف تبعا لنوع المكتبة ،على فهم طبيعة مجتمع المكتبة المراد انشاؤها

المدرسية تحتاج الى بيانات بسيطة يمكن الحصول عليها من ادارة المدرسة لتحديد حجم 
اال ان االمر يزداد  .كتبة المدرسية ومجموعتها من الكتب والمواد المكتبية االخرىالم

تعقيدا مع المكتبات العامة التي تحتاج الى بيانات احصائية عديدة وقد تكون صعبة في 
ومن هذه  .بعض االحيان اذا كانت االدارة المحلية للمدينة تفتقر الى نظام احصائي دقيق

  (1) :البيانات
 يافعين  –اطفال ) د السكان حسب الفئات العمرية لتحديد نوعية الخدمة المقدمةاعدا

  (كبار –
  ضعاف  ،المكفوفين ،المعوقين)اعداد السكان من ذوي االحتياجات الخاصة مثل

وفي العراق نجد وبسبب ويالت الحروب التي عاشها البلد فان اعداد  (السمع والبصر

                                                 

 :موقع التجمع الوطني العشائري المستقل ( 1)
iq.com/index.php?part=preview&depa=8&id=243-http://www.intg 
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حاجة ماسة للخروج من االثار النفسية التي المعاقين يصل الى مليون شخص هم ب
  (1) .لحقت بهم جراء فقدان احد اعضاء جسدهم

 المؤسسات الصحية واالصالحية مثل المستشفيات والسجون  ءالمتوسط التقريبي لنزال
 .لتحديد فيما اذا كانت الحاجة تستدعى توصيل خدمات المكتبات الى هذه الفئات

االصالحية في العراق مرتفع نسبيا بسبب الظروف  المؤسسات ءكيد فان نزالأوبالت
االمنية التي يعيشها والحاجة الى تظافر جهود المكتبة في العمل على اصالحهم 

 .واعادتهم الى المجتمع كأشخاص صالحين
  الطبيعة الحضرية للمدينة من حيث العمران والحياة المدنية الحديثة وقربها من مركز

 .المدن
 لوظائف والمهن التي يمارسونها لبيان الرأي في طبيعة اعداد السكان حسب ا

 .لوظائفهم يالمجموعة المكتبية المخطط لها وبما يرفع مستوى االداء المهن
 وايضا فان  ,نسبة السكان االصليين الى السكان االخرين من الوافدين والمهجرين

من مناطق الحالة االمنية للعراق قد ادت الى نزوح اآلالف من السكان المحليين 
والحاجة الى هذه البيانات لمساعدة هؤالء  .سكناهم الى مناطق اخرى اكثر امنا

السكان الى تقليل الفروق البيئية من خالل تزويدهم بمصادر المعلومات عن بيئتهم 
 .االصلية

  االحصائيات التعليمية من حيث عدد طلبة المدارس والمعاهد والجامعات
فة الى استطالع الحالة الثقافية العامة للمجتمع من اضا ,العلمية فيها والتخصصات

 .دب والتراثحيث اهتمامها باأل

 ً:Technical Studyالدراسةًالفنيةً -2
 ،نشاء المكتبةلجوانب الفنية للمشروع المقترح إلويتم في هذا العنصر دراسة ا

 :وهي
 دراسة واختيار موقع المكتبة    .أ 
 دراسة اسس المجموعة المكتبية  .ب 
 تخطيط العمليات الفنية . ج 

                                                 

قاسم ناجي حمندي. مدخل نظري وتطبيقي في اسس اعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات من  ( 1)
 .51ص ،2000 ،: دار المناهج: الجوانب التسويقية والفنية والهندسية. عمان1منظور تنموي. جد
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 تخطيط التطبيقات التقنية .  د 
  :وسنتناول كل دراسة ببعض التفصيل

من اصعب االمور التي ستواجه الدراسة هي اختيار موقع  :اختيار موقع المكتبة .أ
وطبعا فان  .للمكتبة التي يتطلب وقوعها في مكان قريب من مجتمع االستفادة منها

ففي الوقت الذي  .من مكتبة الى اخرى وحسب المؤسسة االمتلف خدرجة الصعوبة ت
تكون فيه امكانية تحيد مكان مناسب للمكتبة الجامعية مرتبط بالرقعة الجغرافية 
المحددة للجامعة والذي يسهل فيه تحيد مكان المكتبة الجامعية منذ اللحظة االولى 

مة التي تحتاج خيارات عدة اال ان االمر ليس كذلك مع المكتبات العا .نشاء الجامعةإل
وبكل االحوال فان الدراسة ستقرر المتطلبات التالية لتحيد  .لتقرير الموقع المطلوب
 :موقع حجم بناية المكتبة

  قرب المكتبة من مجتمع مستفيديها من حيث سهولة الوصول اليها من مختلف
 .الجهات

  المكتبية وحجم حجم المكتبة المطلوب انشاؤها باالعتماد على حجم المجموعة
م قس :أي ان المكان سيقسم الى ثالث اقسام ،االستفادة من هذه المجموعة

 .دارة المكتبةنشطة والخدمات وقسم ثالث إلللمجموعة المكتبية وقسم اخر لا
 التخطيط العمراني لبناية المكتبة وعالقة ذلك بالتخصيص المالي المعتمد للمكتبة. 
 اال انه من الممكن في  ,ء او ملوثات البيئةابتعاد المكتبة عن مصادر الضوضا

 .ضوء التقنيات الحديثة اعتماد وسائل متطورة لحماية المكتبة من ذلك
  فحوصات التربة المراد انشاء البناية فيها من حيث نسبة الرطوبة وقوتها لتحمل

 .االنشاء
  (1) :منها ,سيجد فريق الدراسة في نهاية المطاف امام عدة خيارات

ناية مستقلة ومصممة خصيصا للمكتبة تراعى فيها كافة الجوانب التخطيطية انشاء ب .1
وسيواجه هذا الخيار بتحديد  .عمال وواجبات المكتبة مع مراعاة التوسع المستقبليأل

نشاء وسيكون امامها اما الحصول على قطعة االرض مجانا من الموقع المناسب لإل
تزداد تكاليف االنشاء او قد يكون الموقع  المؤسسة االم او شراؤها من جهة ما وهنا قد

 .المخصص من المؤسسة غير مناسب لعمل المكتبة
                                                 

، 2كاظم جاسم العيساوي. دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات: تحليل نظري وتطبيقي، ط ( 1)
 . 33، ص2005 ،عمان: دار المناهج
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ويتميز هذا الخيار بسرعة انشاء المكتبة اال ان  ,شراء بناية جاهزة لحساب المكتبة .2
التكاليف ستكون مرتفعة من حيث اعادة التصميم الداخلي لمكونات البناية بحيث 

من المستبعد الحصول على بناية جاهزة تلبي حاجات  اذ ،تتناسب مع عمل المكتبة
 .المكتبة

وهذا الخيار ايضا مكلف ويستنزف ميزانية المكتبة اضافة الى  ,ايجار بناية للمكتبة .3
 .ف اعادة التصميم الداخلي لمكونات البنايةيتكال

تخصيص احدى البنايات التابعة للمؤسسة االم كحالة مؤقتة لحين انشاء بناية  .4
 .للمكتبة مع تأكيد ذلك في التخصيص المالي المعتمد للمؤسسةمستقلة 

ويتم فيها تحديد االسس العامة لمجموعة المكتبة  :دراسة اسس المجموعة المكتبيةب. 
 :المراد انشاؤها من حيث

  (احترافي ,علمي ,متوسط ,مبتدئ)المستوى العلمي 
 د مكتبية اخرى مثل هل ستختار المكتبة الكتب فقط ام ستعززها بموا ,نوع المواد

وبالتاكيد فان المكتبات  .المواد السمعية والبصرية ووسائل االيضاح والمصادر الرقمية
العامة والمدرسية ستحتوي على مواد سمعية وبصرية ووسائل ايضاح اكثر من المكتبات 

 .الجامعية والمتخصصة التي تتجه نحو الكتب والدوريات العلمية والمصادر الرقمية
 اذ ستزداد الكلفة اذا احتوت المكتبة على مخطوطات او كتب  ,لمجموعةحداثة ا

 .قديمة او نادرة
 فالمعروف ان المواد المكتبية المنشورة باللغات االجنبية اكثر  ,لغة المواد المكتبية

كلفة من المواد المنشورة باللغة العربية قياسا الى نوعية الطباعة واالخراج الفني والمادة 
لمكتبة الجامعية والمتخصصة بحاجة الى مواد علمية منشورة باللغة فا .العلمية

االنكليزية مثال اكثر من تلك المنشورة باللغة العربية وحسب تخصصات الجامعة 
اما المكتبات العامة والمدرسية فهي بحاجة الى المواد المنشورة باللغة العربية  .العلمية

 .اكثر من االجنبية
 مالي لبناء المجموعة المكتبية قياسا الى التخصيص العامتحديد نسبة التخصيص ال, 

ونسبة التخصيص المالي لتنمية مجموعة المكتبة قياسا الى الميزانية التشغيلية للمكتبة 
بعد افتتاحها وبشكل تجعل عملية ادامة وتحديث المجموعة المكتبية مستمرة وتلبي 

 .حاجات المستفيدين
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 نت عملية بناء المجموعة المكتبية ستبدأ بالتزامن مع على الدراسة ان تقرر ما اذا كا
وحتما فأن  ,ام ان العملية ستكون الحقة بعد انجاز البناية ,عملية انشاء بناية المكتبة

 .ذلك سيؤثر على فترة انشاء المكتبة
ويتم في هذه الدراسة وضع طرق التنظيم الفني للوصول  :تخطيط العمليات الفنية . ج

وعلى الدراسة  ،ل من االداء الفعال لحفظ واستخدام المواد المكتبيةالى اساس متكام
 :االجابة على االسئلة التالية واختيار ما يناسب المكتبة وحاجات المستفيدين

 ؟كيف سيتم تنظيم مجموعة المكتبة فنياً  .1
 ؟ولماذا ،ما القواعد الذي ستتبعها المكتبة للفهرسة الوصفية .2
 ؟ولماذا ،كتبة للفهرسة الموضوعيةما القائمة التي ستتبعها الم .3
 ؟ولماذا ،ما النظام الذي ستتبعه المكتبة لتصنيف المجموعة المكتبية .4
لدولية في مجال ة وايقليمما هي خيارات االستفادة من قواعد البيانات المحلية واإل .5

 ؟الفهرسة والتصنيف
مية ما هي االمكانات المادية والبشرية المتوفرة لتنظيم المكتبة فنيا وفق االسس العل .6

نجاز جهزة إلأ؟ اذ ستكون المكتبة بحاجة الى مواد و بعيدا عن االجتهادات الشخصية
اضافة  (كتب الفهرسة والتصنيف ،الطابعات ،البطاقات ،الفهارس)التنظيم الفني مثل 

 .ين للقيام بعمليات الفهرسة والتصنيف وحسب حجم المكتبةالى العدد الكافي من الفني
نجاز ما هي الخيارات المتوفرة امام المكتبة في حال عدم توفر االمكانية البشرية إل .7

احدى ؟ هل ستتجه نحو الفهرسة التعاونية ام المركزية ام ستتعاقد مع العمليات الفنية
 ؟ لمالي الكافي لذلكسيتوفر الدعم ا؟ وهل نجاز تلك العملياتالجهات إل

م جهود ما الدعم الفني المتوقع حصوله من المؤسسات والمنظمات الدولية لدع .8
 ؟المكتبة في التنظيم الفني

خصيص العام لمشروع ما نسبة التخصيص المالي للعمليات الفنية قياسا الى الت  .9
ة ا الى ميزانية المكتب؟ وكم ستكون نسبة التخصيص السنوية قياسانشاء المكتبة

 ؟التشغيلية
جهزة والمواد هل ستتجه المكتبة نحو المنتجات المحلية في تزويد المكتبات باأل .10

ام ستفضل المنتجات العالمية مع مراعاة دقة القياسات  ،الفهارس بإنشاءالمتعلقة 
 ؟لمطلوبة للفهارس وبطاقات الفهرسةا
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ي تطبيقات التقنية التوتناقش الدراسة في هذا الموضوع ال :تخطيط التطبيقات التقنية  .د
وعادة ما  ،نجاز اعمال او تقديم الخدمات للمستفيدينمن الممكن تزويد المكتبة بها إل

  :تنحصر في
 .من حيث اعدادها ومواصفاتها وطبيعة استخدامها ،اجهزة الحاسبات وملحقاتها .1
والخيارات المتوفرة لدى الدراسة في تحديد نوع االتصال  ،االتصال باالنترنت .2

 .ته وعدد المنافذ المستخدمةوسرع
اجهزة قراءة وصنع الكتب الرقمية مثل اجهزة المسح الضوئي سواء لالستخدام  .3

 .الفردي او لصنع الكتب بمجلداتها
وبالتأكيد فان الدراسة ستنظر في التطبيقات التقنية وحسب حالة كل مكتبة من 

بات الجامعية اوفر حظا وستكون المكت ،حيث الحجم واالمكانية والضرورة الملحة في ذلك
 .في الحصول على التقنية المناسبة مقارنة مع المكتبات المدرسية

 ً:Financial Studyالدراسةًالماليةً -3
فهي تحاول  ،تعتبر الدراسة المالية عصب دراسات الجدوى االقتصادية برمتها

من غير  االستغالل االمثل للموارد المتاحة بحيث تقلل كلفة االنشاء الى الحد االقصى
وتبدأ الدراسة المالية في التعرف على االعتماد المالي  .(1)الضرر بنوعية وكفاءة المشروع

فهي اما تعمل على خفض التكاليف  ،المخصص للمشروع مقارنة بكلفة المشروع التقريبية
لتكون مقاربة للتخصيص المعتمد او تعمل على زيادة التخصيص بحيث تقارب التكاليف 

بصورة عامة فان هناك نوعين من التخصيص المالي المطلوب توفره لمكتبة و  .التقريبية
  (2):هي ،ناجحة ومستمرة االداء

نشاء المكتبة وبشكل متكامل من تقدم الدراسة الكلفة التقريبية إلوفيها  :كلفة االنشاء . أ
 كافة النواحي.

يل المكتبة وتقديم وفيها تحدد الدراسة الكلفة السنوية المتوقعة لتشغ :الكلفة التشغيلية  . ب
 .خدماتها على اكمل وجه والتي ستقل حتما عن كلفة االنشاء

                                                 

مصطفى فاضل حمادي. دراسة جدوى االستثمار بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي.  ( 1)
 .19ص، 2005 ،جامعة الموصلرسالة ماجستير. الموصل: 

محمد عبد الفتاح العشماوي. دراسات جدوى المشروعات االستثمارية. القاهرة: المنظمة العربية  ( 2)
 .46ص، 2007 ،للتنمية االدارية
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  (1) :نشاء المكتبة ستتضمن ما يليفان الكلفة التقريبية إل ،وعموما
 .كلفة انشاء البناية بما في ذلك كلفة االرض . أ

كلفة تأثيث المكتبة من ادوات المطالعة والعمل واالدارة واجهزة االضاءة ومستلزمات  . ب
 .الراحة مثل اجهزة التبريد والتكييف والستائر اضافة الى رفوف حفظ الكتب

 .كلفة تزويد المكتبة بالكتب والمواد المكتبية وحسب الخطة التي وضعتها الدراسة . ج
كلفة التنظيم الفني لمجموعة المكتبة وحسب اعداد الفقرة السابقة مع توفير  . د

 .وحسب تقدير الدراسةالمستلزمات الستيعاب االعداد المضافة سنويا 
مثل تهيئة مستلزمات نظام االعارة واجهزة االستنساخ  ،كلفة تقديم الخدمات للمستفيدين. ه

 .لالستخدام الفردي واجهزة الحاسبات
 .دارتهاإجهزة والمعدات المطلوبة للقيام بكلفة تجهيز المكتبة باأل .و
 .سب حجم المكتبةدارة وتشغيل المكتبة وحكلفة توفير الكادر الوظيفي إل .ز

 ً:الدراسةًالتنظيمية -4
 :تتجه الدراسة الحقا نحو تقرير الوضع االداري لمشروع المكتبة من حيث

وعادة ما تكون المكتبات العامة  ,موقع المكتبة ضمن الهيكل االداري للمؤسسة االم . أ
ة وتكون المكتبة الجامعية ضمن مسؤوليات ادار  ,دارة المحلية للمدينةمثال مرتبطة باإل

 .الجامعة
 بإنشاءالتشريع القانوني لمشروع االنشاء من حيث صالحية رئيس المؤسسة االم  . ب

 .المكتبة وتمويلها وتكليف من يشرف على ادارتها
 .المكتبة بإنشاءالدعم المعنوي من الجهات االدارية العليا في مركز الحكم  . ج
  .دعم المنظمات والهيئات المحلية والدولية لفكرة االنشاء . د

اج الدراسة الى االطمئنان من اصحاب القرار االداري في المؤسسة االم الى وتحت
باهتمام حقيقي من قبل كافة المسؤولين في االدارة المحلية  ىان مشروع المكتبة يحظ

للمدينة ويشمل هذا االطمئنان اهمية توفير الدرجات الوظيفية التي تحتاجها المكتبة 
ة التي تتطلب مؤهالت معينة لغرض النهوض بمستوى لتشغيلها وبالتحديد الوظائف الفني

  .اداء المكتبة عند تشغيلها

                                                 

االتحاد الدولي للمكتبات )افال( مرفق المكتبة العامة: مبادئ االيفال/ اليونسكو التوجيهية لتنميته.  ( 1)
 .28–27ص ،2001حاد الدولي للمكتبات, باريس: االت
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 ً:Service Studyالدراسةًالتسويقيةًاوًالخدميةً -5
وتبحث هذه الدراسة تخطيط الخدمات التي ستقدمها المكتبة للمستفيدين وتوقعات 

ارد المكتبة وسيكون الهدف االساس لهذه الخطط االستغالل الكامل لكل مو  .الطلب عليها
المادية والبشرية في خدمة المستفيدين من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات تختلف 

واجماال فان المكتبة تسعى من الناحية العملية الى تقديم  .حسب نوع وحجم المكتبة
  (1) :الخدمات التالية

 استعارة الكتب وغيرها من الوسائط. 
 ا داخل المكتبةتوفير الكتب وغيرها من المواد الستعماله. 
 خدمات المعلومات عبر الطباعة والوسائط االلكترونية. 
 تقديم الخدمات االستشارية للقراء بما في ذلك ما يتعلق بحجز المواد المطلوبة 
 خدمات المعلومات التي تستهدف المجتمع المحلي. 
 تثقيف المنتفعين بما في ذلك دعم برامج محو االمية. 
 ناسباتاعداد البرامج واحياء الم. 

 اجلدوى االقتصادية للمكتبات العامة يف العراق

العددالم والتكددوين والتثقيددف، مددن أجددل اوأدوات  تعتبددر المكتبددات العامددة مددن أنظمددة
تشكيل أنماط السلوك الفردي للشخصدية الواعيدة المتعلمدة والمثقفدة مدن ناحيدة؛ و مدن ناحيدة 

لواقعيدة للمؤسسدات الثقافيدة ومدا الرؤيدة الحقيقيدة، وا أخدرى، حتدى يعكدس هدذا االهتمدام مددى
اجتماعيددددة تسددددهم فددددي المسدددداعدة علددددى إيجدددداد المدددددربين،  فددددي صددددفها، باعتبارهددددا أنظمددددة
 والمثقفين القادرين على تحقيق التقدم وتجسيده.  ،والممتهنين العلميين، والفنيين

المكتبات العامة وفضاءاتها بدالمجتمع ال تدزال مدن القضدايا  كما أن عالقة خدمات
االسدتفادة  علوم المكتبات والمعلومات، والمهتمدين بموضدوعات تحوز اهتمامات باحثيالتي 

والثقافيدددة، وفضددداءاتها،  منهدددا واالسدددتغالل األمثدددل لروافددددها الفكريدددة، والعلميدددة، واإلبداعيدددة،
خططهدا، فدي شدكل  خصوصدًا القدائمين علدى رسدم السياسدات الوطنيدة للمعلومدات، وتجسديد

تتضدح وترتسدم  ونظرًا للدور الريادي الدذي بددأت مالمحده .يرهاشبكات وأنظمة معلومات وغ
في حياة المجتمع المعرفي المنشود, ومن ثمة كانت المكتبات العامدة فدي العدراق فدي حاجدة 

                                                 

رسالة  سمير مدحت سعيد. المكتبات العامة في العراق: دراسة مسحية لواقعها ومقترحات لتطويرها. ( 1)
 .1991 ،بغداد: الجامعة المستنصرية ،ماجستير
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أداء العمليدددة  ماسدددة للدراسدددة، والتحليدددل والوقدددوف علدددى مددددى إسدددهامها كدددنظم، وأدوات فدددي
نجازهددا مدع متطلبددات التنميددة  اعيددة المختلفدة إيجابيدداً حتدى تتفاعددل الشدرائح االجتم ،التنمويدة وا 

المجتمددع، مددع المحافظددة  الحديثدة، وتحليددل الوسددائل الكفيلددة لخدمددة الفددرد، وتلبيددة احتياجددات
 .على القيم والتراث الثقافي الحضاري لمجتمعاتنا

 :مراحل تطور املكتبات العامة يف العراق

االولدى منهدا  ,رتها الثقافيدةربع مراحدل فدي مسديأمرت المكتبات العامة فدي العدراق بد
داء الفعددددال والتطددددور فددددي اسددددتحداث المكتبددددات العامددددة وتقددددديم كانددددت مميددددزة ومتميددددزة بدددداأل

والددثالث االخددرى كاندددت مخيبددة لنمددال وال تنسدددجم وطموحددات المجتمددع العراقدددي  ,الخدددمات
اال ان الظددددددروف السياسددددددية واالقتصددددددادية واالمنيددددددة  ,الددددددذي عددددددرف بحبدددددده للعلددددددم والثقافددددددة

 .جتماعية التي احاطت بالبلد كانت دافعا رئيسيا لذلكواال

 ً:1980ً-1924ًمرحلةًاالزدهارً .1
واسددددتمرار االزدهددددار 1924حدددددث فددددي هددددذه الفتددددرة انشدددداء اول مكتبددددة عامددددة سددددنة 

الثقددافي واالدبدددي رغدددم التقلبدددات السياسدددية التدددي كانددت يعيشدددها العدددراق آندددذاك اال انهدددا كاندددت 
( مكتبددة عامددة مدددن 144)فقددد انشدددئت خددالل هددذه الفتدددرة  ,منعشددة بالنسددبة للمكتبدددات العامددة

انشدددأت الحكومددة العراقيدددة فيهدددا ابدددان  ،خددالل انظمدددة سياسدددية متعاقبدددة مختلفددة فكدددرا ومنهجدددا
ثدم تلتهددا فتدرة حكددم الدزعيم الراحددل عبدد الكددريم قاسدم التددي  ,( مكتبدة عامددة27الحكدم الملكددي )

د السددالم عددارف وشددقيقه عبددد الددرحمن اعقبتهددا فتددرة حكددم عبدد ,( مكتبددة عامددة37)انشددف فيهددا 
ومدددن ثدددم فتدددرة حكدددم حدددزب البعدددث العربدددي  ,( مكتبدددة عامدددة19)عدددارف والتدددي انشدددف فيهدددا 
مدة االنقالبيدة التدي ظنويدرى الباحدث ان األ .( مكتبدة عامدة63)االشتراكي والتي انشدف فيهدا 

ي للشدعب نذاك كانت تستوجب عند اسدتالمها للسدلطة ان تقددم الددعم العلمدي والثقدافآحدثت 
اال ان هدذا الددعم  .كمحاولة لكسب تأييدده باعتبارهدا كثدورة جماهيريدة ولديس كحركدة انقالبيدة

 .سددرعان مددا يبدددأ بددالتراجع عنددد تقويددة قيددادات االنقددالب لمواقددع تعزيددز الحكددم والسددلطة لددديها
ورغددم كثددرة المكتبددات التددي انشددئت اال انهددا لددم تكددن بالمسددتوى المطلددوب ولددم يكددن هندداك مددن 

بق مددا بددين المعددايير الدوليددة والحالددة التددي كانددت تعيشددها تلددك المكتبددات وقددد اوضددحها تطددا
  (1) .الباحث في دراسته المقدمة للحصول على شهادة الماجستير بشيء من التفصيل

                                                 

 موقع صحيفة الصباح. ( 1)
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 ً:1988-1980مرحلةًالحربًالعراقيةًااليرانيةً .2
التددام فددي  وهدي بدايددة المرحلددة التدي دخلددت فيهددا المكتبدات العامددة حالددة مدن التوقددف

وبسدددبب الحدددرب الددددائرة بدددين  .( مكتبدددات7اذ انشدددئت خدددالل هدددذه الفتدددرة ) ,التطدددور واالنشددداء
العددراق وايددران فقددد تددم تقنددين االنفدداق العددام لدددعم المجهددود الحربددي آنددذاك وبشددكل اثددر علددى 

علددى كددل مدددا  العامددة مركدددزاً  واتجدده تفكيددر قدددادة الدولددة بعيدددا عدددن الخدددمات الثقافيددة .ادائهددا
وقد استخدمت بعدض المكتبدات  .ي مصلحة تحقيق االنجازات العسكرية في الحربيصب ف

وتددأثرت بعضدها بالعمليددات العسدكرية خصوصددا  ,العامدة كمقددرات حزبيدة وعسددكرية وتنظيميدة
تلددك الواقعددة فددي المدددن الحدوديددة مددع ايددران او مددن خددالل تعرضددها للقصددف العشددوائي الددذي 

البصددرة والعمددارة وبعقوبددة ومددا رافددق ذلددك مددن نددزوح كددان يطددال المدددن العراقيددة مثددل بغددداد و 
ولقددد عدداش المجتمددع العراقددي خددالل هددذه الفتددرة مددن الم سددي  .للسددكان باتجدداه المدددن االمنددة

 .واالحزان ما جعله يصرف النظر عن االهتمام بخدمات المكتبات العامة

 :2003ً–1990وباتًاالقتصاديةًعلىًالعراقًمرحلةًالعق .3
بغدددزو دولدددة الكويدددت واحتاللهدددا وضدددمها الدددى العدددراق  2/8/1990قدددام العدددراق فدددي 

اصددر فيهدا مجلدس االمددن الددولي عددد مدن القددرارات  ،باعتبارهدا جدزء مدن االراضدي العراقددي
منهددددا فددددرض العقوبددددات االقتصددددادية علددددي العددددراق وايقدددداف تصدددددير واسددددتيراد اغلددددب المددددواد 

كدة مددع ايدران اسددتنزفته ماديددا وحيدث ان البلددد قدد خددرج للتدو مددن معر  .االسدتهالكية واالنتاجيددة
وبشريا فقدد وجدد نفسده فدي معركدة اخدرى مدع قدوات التحدالف الددولي بقيدادة الواليدات المتحددة 

وسددرعان مدددا اسددتعادت القددوات الدوليدددة دولددة الكويددت بعدددد  ,االمريكيددة لتحريددر دولدددة الكويددت
ات العامدة التدي معركة خاسرة للعراق دمرت البني التحتية للبلد بشكل شدبه تدام ومنهدا المكتبد

امدا ان دمدرت بالعمليددات العسدكرية بعدد اسددتخدمت كمقدرات عسدكرية او مددن خدالل عمليددات 
ثددم  .السددلب والنهددب التددي طالددت كافددة مرافددق الدولددة العامددة وخصوصددا مدددن جنددوب العددراق

اعقب ذلك تطبيق العقوبات االقتصادية مما دفع الحكومدة العراقيدة الدى تقندين االنفداق العدام 
والتدي لدم  ،على كافدة الحيداة والمرافدق العامدة للدولدة ومنهدا المكتبدات العامدة اد اثروبشكل ح

واسددتمرار  ,تكددن بحاجددة الددى تقنددين اصددال فددي ضددوء تددأثيرات الحددرب العراقيددة االيرانيددة عليهددا
تسخيرها لخدمة قيادات الحكم في العراق من خالل الغاء عدد مدن المكتبدات بصدورة نهائيدة 

 .ت حزبيةوتحويلها الى مقرا
                                                                                                                         

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=110424 
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 ً:2010ً–2003مرحلةًحربًالعراقً .4
بمهاجمددة العددراق لتغييددر نظددام  2003قامددت الواليددات المتحدددة االمريكيددة فددي عددام 

ونتيجدددة ذلدددك فقدددد دمدددرت البندددي التحتيدددة  ,الحكدددم بمشددداركة عددددد مدددن الددددول المتحدددالف معهدددا
ض للعددددراق والتددددي كانددددت اصددددال تعدددداني مددددن اثددددار العقوبددددات االقتصددددادية وشددددمل ذلددددك تعددددر 

حدداث شدبيه بتلدك التدي حددثت فدي حدرب الخلديج االولدى أالمكتبدات العامدة للضدرر المدادي ب
وعنددد انتهدداء الحددرب فقددد سددارعت المنظمددات الدوليددة لمسدداعدة العددراق فددي  .لتحريددر الكويددت

النهدوض باقتصدداده وحياتدده الثقافيددة واالدبيددة مددن جديدد ومنهددا المكتبددات العامددة التددي حظيددت 
مسددداعدة سدددفير  (بربدددارا آرول)هدددا واجهدددت مشدددكلتين رئيسددديتين ذكرتهدددا باهتمدددام خددداص اال ان

  (1) :الواليات المتحدة االمريكية في العراق بانها
عدم اهتمام الحكومة العراقيدة وادارة الحكدم فدي المحافظدات العراقيدة بموضدوع المكتبدات  -

ء الفددرد العامدة ولددم نجددد اذاندا صدداغية لددتفهم وجهددات نظرندا حددول اهميتهددا فدي اعددادة بنددا
 .العراقي

الفسددداد االداري والمدددالي المستشدددري فدددي مختلدددف دوائدددر الدولدددة قدددد اعددداق اعدددادة اعمدددار  -
 .المكتبات العامة

  :نتائج الدراسة املسحية

وتفريدددغ البياندددات فدددي الحقدددول المخصصدددة لهدددا  اسدددتمارات االسدددتبيان بعدددد اسدددتالم
رة الدى ان الباحدث لدم يتطدرق وجمعها وتحليلها توصدل الباحدث الدى النتدائج التاليدة مدع االشدا

فدددي اسدددئلته فدددي اسدددتمارات االسدددتبيان الدددى االسدددئلة المتعلقدددة بتقيددديم الوضدددع العدددام للمكتبدددات 
العامددددة بقدددددر تركيددددزه بددددالتعرف علددددى الكلفددددة التشددددغيلية للمكتبددددات العامددددة ومقارنتهددددا بعدددددد 

جدددوى المسددتفيدين للوصددول الددى الهدددف الددذي اشددار اليدده الباحددث فددي منهجدده مددن دراسددة ال
 :هي ,والنتائج ,االقتصادية للمكتبات

اظهدرت نتدائج الدراسدة ان متوسدط مجمدوع رواتدب مدوظفي المكتبدات العامدة يبلدغ تقريبددا  .1
( دينددددددددار للسددددددددنة الواحدددددددددة 1،612،800،000أي ) ,( دينددددددددار شددددددددهريا4,200,000)

                                                 

برنامج االمم المتحدة للبيئة. حاجات االنسان االساسية في الوطن العربي/ ترجمة عبد السالم  ( 1)
 .65ص ،(150عالم المعرفة,)سلسلة  1990رضوان. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب, 
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 ويمثدل هدذا المجمدوع الحدد االدندى 0( مكتبدة32للمكتبات عينة الدراسة والبدالغ عدددها )
مدع اسدتبعاد اجدور  ,التقريبي لكلفة تشغيل المكتبات العامة في العراق خالل سنة واحددة

واجدور المداء والكهربداء والصديانة التدي  (موظفي العقود الشدهرية)العاملين بصفة مؤقتة 
علمددا بددان مجمددوعهم وحسددب  .تصددرف مركزيددا عددن طريددق اإلدارات المحليددة للمحافظددة

 .( موظفين لكل مكتبة8وظف وبمعدل )( م256بيانات االستبيان بلغ )
( مسدتفيد 2)بلغ متوسط عدد المستفيدين من خدمات المكتبدات العامدة عيندة الدراسدة بدد  .2

( مسدددتفيدا شدددهريا مدددع احتسددداب يدددومي الجمعدددة والسدددبت عطلتدددين 40اي ) ,فقدددط يوميدددا
وبحساب اخدر فدان عددد المسدتفيدين سدنويا مدن المكتبدات عيندة  ,رسميتين من كل شهر

وهدذا يمثدل الحدد االعلدى المتوقدع مدع عددم احتسداب  .( مستفيداً 15360سة يكون )الدرا
ايام االعياد والمناسدبات الدينيدة وحداالت الظدروف االمنيدة التدي تسدتوجب ايقداف العمدل 

 .في العديد من مؤسسات الدولة ومنها المكتبات العامة
د الواحددد ومددن خددالل هددذه البيانددات يمكددن التوصددل الددى ان كلفددة خدمددة المسددتفي

دوالر  (90)أي مددددا يعددددادل  ,مائددددة وخمسددددة االف دينددددار عراقددددي (105،000) تسدددداوي
والسددبب يعددود  .وهددذه كلفددة لددم تشددهدها افضددل مكتبددة فددي العددالم علددى االطددالق ,امريكددي

وهدو مدا  ,الى ارتفاع تكاليف تشغيل المكتبة مقابل انعدام او قلة االسدتفادة مدن خددماتها
وال بدد مدن الفصدل بدين  .يجة عدم استغالله بالشكل الصحيحيسمى بهدر المال العام نت

فالمكتبددة وبالحالددة النموذجيددة تسددعى للحصددول علددى  ,تكدداليف التشددغيل وميزانيددة المكتبددة
نهددا لكلفددة اال انهددا تخصددص الحددد االدنددى م ,اكبددر مبلددغ مددن الميزانيددة المخصصددة لهددا

 .الخددددمات التدددي تقددددمهالبنددداء المجموعدددة المكتبيدددة وتطدددوير  يالتشدددغيل وتحويدددل المتبقددد
ولددذلك نجددد ان المكتبددات الغربيددة توظددف اقددل عدددد ممكددن مددن المددوظفين امددام مجهددود 

لخدمددددة اكبددددر عدددددد ممكددددن مددددن المسددددتفيدين فددددي محاولددددة لتقليددددل تكدددداليف  يددددومي شدددداق
ولنددا ان نقددارن ذلددك مددع مكتبددة فيهددا ثمانيددة مددوظفين وتقدددم خدمددة يوميددة الددى  .التشددغيل

قددط وبمواصددفات ال ترقددى الددى الحددد االدنددى مقارنددة بتلددك التددي اثنددين مددن المسددتفيدين ف
   .تقدمها المكتبات الغربية

 (5312)الددى المكتبددات عينددة الدراسددة بددد 2009بلددغ عدددد الكتددب المضددافة خددالل العددام  .3
( كتدداب لكددل مكتبددة. والمفارقددة فددي هددذه االعددداد هددو الزيددادة فددي 166) وبمعدددل ,كتدداب

واهمدددال تنميدددة المجموعدددة المكتبيدددة للمكتبدددات بحيدددث  الكلفدددة التشدددغيلية للمدددوظفين فقدددط
وتوصددي المعددايير  ,% مددن الكلفددة التشددغيلية5اصددبحت نسددبة تنميددة المجموعددة تسدداوي 
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 50الدوليددة بددان ال تقددل تخصيصددات تنميددة المجموعددة المكتبيددة وتطددوير الخدددمات عددن 
كبيدرة تسدهم واذا مدا حققندا ذلدك فسديوفر لندا مبدالغ  ,% من الميزانية المخصصة للمكتبدة

   .بشكل كبير بتطوير ليس المجموعة المكتبية فحسب وانما مختلف خدمات المكتبة
اوضددح جميددع مدددراء المكتبددات العامددة عينددة الدراسددة ان مكتبدداتهم ال تتسددع للمجموعددة  .4

مددع عدددم تددوفر ابسددط الشددروط البيئيددة فددي الحفدداظ علددى  ,المكتبيددة التددي تمتلكهددا المكتبددة
فضددددال عددددن  ,روط الصددددحية لتقددددديم الخدددددمات للمسددددتفيدينهددددذه المجموعددددة وكددددذلك الشدددد

 .غراض المطالعة على اقل تقديرمتطلبات الراحة أل
وبضدعف  ,يشكو مددراء المكتبدات مدن عددم تدوفر تقنيدات المعلومدات وخددمات االنترندت .5

المجموعدددة المكتبيدددة فقدددد اصدددبح مدددن غيدددر المرغدددوب فيددده مدددن قبدددل المسدددتفيدين زيدددارة 
 .المكتبات العامة

تددم تقييمهددا مددن قبددل بحيددث يددؤدي ذلددك الددى  المدددراء ان مكتبدداتهم لددم يسددبق اناوضددح  .6
وقد ادى ذلك الى تراكم االخطاء واستمرار تدردي اوضداعها بحيدث بعدث ذلدك  ,تطويرها

 ,فضددل حددالأشددارات الددى المسددؤولين فددي المحافظددة مددن ان اوضدداع هددذه المكتبددات بإب
احددث مددن انهددم لددم يسددبق وان اطلعددوا وهددذا مددا اظهددره اغلددب المسددؤولين الددذين قددابلهم الب

 .علدددى دراسدددات تقييميدددة تبدددين تدددردي اوضددداع المكتبدددات وبالتدددالي العمدددل علدددى تطويرهدددا
هميددة ودور أل ساسدداً أغيددر مدددركين  (أي المسددؤولين)ويمكددن ان يضدديف الباحددث بددانهم 

 .المكتبات العامة في بناء المجتمع الديمقراطي والمثقف والواعي
ن من الذين قدابلهم الباحدث فدي المحافظدات عيندة الدراسدة الدى واشار عدد من المسؤولي .7

ان الفجددوة مددا بددين واقددع المكتبددات العامددة فددي الوقددت الحاضددر والنمددوذج المعيدداري لهددا 
كبير بحيث يتطلب تخصيصات كبيرة تؤثر على مشداريع اخدرى لهدا مدن االهميدة اكثدر 

حيدث اهميدة المكتبددات  والباحدث ال يتفدق مددع جدوهر تفكيدرهم مددن .مدن المكتبدات العامددة
العامة قياسا الى بقية المشاريع اال انه يتفق معهم في حال قلة التخصيصات والتدي لدم 

واشدار عددد مدن المسدؤولين الدى ان االدارات العليدا فدي  ,يتسنى للباحث االطدالع عليهدا
   .مركز الحكم هي االخرى لم تكن مهتمة بمشاريع تطوير المكتبات العامة

سددتراتيجية وطنيدة لتطددوير ودعددم ادارة المكتبدات العامددة بحيددث تنسددجم غيداب سياسددة او  .8
والتددي مددن المؤسددف ان الدسددتور الحددالي للبلددد لددم يشددير الددى  مددع اهددداف العددراق الجديددد

 .دور المكتبات بالرغم من اشارته الى بعض االنشطة االخرى ومنها الرياضة والفنون
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ت ان ال وجدددود لمفهدددوم دراسدددات اتضدددح للباحدددث مدددن خدددالل نتدددائج االسدددتبيان والمقدددابال .9
وهددذا يعكددس الحاجددة  ,فدي فكددر عينددة الدراسددة او المقابلدة الجددوى االقتصددادية للمكتبددات

الدى اعتمداد االسدس العلميدة لبنداء المكتبددات العامدة وتطويرهدا بعيددا عدن االرتجاليدة فددي 
 .اتخاذ القرارات

البدد مدن التطدرق الدى ف ,وبما ان نشاط المكتبة يعتمد على الفئة التدي تقدوم بخدمتده
واقع الفئة المستفيدة من خدمات المكتبدات العامدة فدي العدراق وهدو المجتمدع المددني العراقدي 

وقبل التطرق الى ذلدك عليندا فهدم الفلسدفة التدي تعتمدد عليهدا  .بمختلف الوانه واطيافه واديانه
تنشدئها الدولدة  Nonprofitفالمكتبة العامة مؤسسة غيدر ربحيدة  .المكتبة العامة في رسالتها

 .هدددداف بنددداء المدددواطن المددددني فكريدددا وثقافيدددا ضدددمن منظومدددة تربويدددة وتعليميدددة متكاملدددةأل
والدولددددة اذ تسددددتند فددددي بنائهددددا هددددذا علددددى فلسددددفة التكامددددل االجتمدددداعي وصددددوال الددددى تحقيددددق 

وبمعنددى اخددر  .االسدتقرار االقتصددادي للبلدد والددذي يعتبدر المنفددذ االسداس لالسددتقرار السياسدي
ظددام السياسددية فددي أي بلددد يسددعى الددى تحقيددق االسددتقرار االقتصددادي للشددعب للحفدداظ فددان الن

علددى ذلددك النظددام, وال يتحقددق ذلددك االسددتقرار اال مددن خددالل منظومددة متكاملددة مددن البددرامج 
 .والخطددط التعليميددة والثقافيددة والعلميددة والصددناعية تكددون المكتبددات العامددة جددزءا رئيسدديا فيهددا

العامددة فددي الدددول المتقدمددة تشددهد اقبدداال واسددعا مددن المجتمددع الددذي ولددذلك نجددد ان المكتبددات 
التعددرف علددى ذلددك مددن خددالل مقدداطع الفيددديو المنزلددة علددى  ئمكددان القددار إوب ,تقددوم بخدمتدده

ليكتشددف حجددم االهتمددام الددذي قدمتدده الحكومددات المحليددة لهددذه  Youtubeموقددع اليوتيددوب 
تمددع الخدمددة فددي التددردد علددى المكتبددة المكتبددات ومددا يقابددل ذلددك مددن اسددتجابة فعالددة مددن مج

   .واالستفادة من الخدمات المقدمة
ننددا دائمددا نتطددرق الددى حالددة التددردي التددي اصددابها ولددم إوفددي حالددة مكتباتنددا العامددة ف

أي )نتطرق الى واقع حال مجتمع الخدمدة فيمدا اذا كدان يتقبدل مثدل هدذا الندوع مدن االنشدطة 
ليهدددا الباحدددث مدددن نتدددائج االسدددتبيان اظهدددرت ان المكتبدددات العامدددة( واالعدددداد التدددي حصدددل ع

 ,( مسددتفيد شددهريا40)معدددل عدددد المسددتفيدين لكددل مكتبددة مددن المكتبددات عينددة الدراسددة بلددغ 
ومنهدددا علدددى سدددبيل المثدددال ال  ,وهدددذا يشدددير الدددى غيددداب فئدددات وشدددرائح عديددددة مدددن المجتمدددع

 :الحصر
 االطفال  .1
 ربات البيوت  .2
 المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة  .3
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 موظفين ال .4
 الطلبة والتالميذ .5
 الشباب  .6

تتعلددق  وحقيقددة االمددر ان غيدداب هددذه الفئددات عددن التددردد علددى المكتبددات العامددة ال
فقددط بحالددة هددذه المكتبددات وانمددا بددالظروف والعددادات والتقاليددد التددي تحكددم المجتمددع العراقددي 

 :والتي نوجزها بد
عمدال العندف المسدلح او أبالظروف االمنية التي تحيط بالمجتمع سواء ما يتعلق منها  .1

والتددي دفعددت بالعائلددة العراقيددة الددى تقليددل تحركاتهددا اليوميددة واتخدداذ  ,عمليددات الخطددف
 مسدتبعداً  مما جعل مسدألة التدردد علدى المكتبدات العامدة امدراً  ,الحيطة والحذر في ذلك

 .الى حد ما
ب وسدعيهم الظروف االقتصدادية للمدواطن العراقدي وتزايدد نسدبة البطالدة لددى فئدة الشدبا .2

الددى االبتعدداد عددن  أيضدداً للحصددول علددى فددرص للعمددل وهجددرتهم الددى خددارج البلددد ادت 
 .المكتبات العامة

نددزوح الكثيددر مددن العوائددل العراقيددة مددن مندداطق سددكناهم االصددلية نحددو المندداطق االمنددة  .3
داخددل وخددارج البلددد خوفددا مددن العمليددات المسددلحة او الصددراعات الطائفيددة والتددي ادت 

خصوصدددا للعوائدددل التدددي يتددددنى مسدددتوى  ,االبتعددداد عدددن المكتبدددات العامدددة بالتأكيدددد الدددى
 .معيشتها اليومية

 .العدددادات والتقاليدددد التدددي تحكدددم تحركدددات وتصدددرفات االفدددراد وخصوصدددا النسددداء منهدددا .4
فددالمجتمع العراقددي معددروف بحفاظدده علددى القدديم والعددادات والتقاليددد العربيددة واالسددالمية 

 .فردها خارج المنزلوالتي تحد من تحركات المرأة بم
ان حالددددة االبتعدددداد عددددن المكتبددددات العامددددة فددددي العددددراق ال تشددددير الددددى ان المجتمددددع 

 .وانما الظروف التي تحيط بالمجتمع ادت الدى ذلدك ,العراقي غير محب للثقافة او االطالع
ويعتبر ذلك من وجهة نظر علماء االجتماع حالة طبيعية في صراع الفرد مدن اجدل تحقيدق 

وبعيددا كدل البعدد عدن  ,لحاجدات التدي يحتاجهدا حسدب تقدديره لمصدالحه الشخصديةالغايات وا
نسدان يسدعى فاإل .برامج وخطط الحكومة التدي تسدعى الدى غايدات تتعلدق ببرامجهدا السياسدية

الددى ترتيددب حاجاتدده اليوميددة حسددب قناعتدده وبمددا يسدداعده علددى البقدداء فددي الحيدداة اطددول مدددة 
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تي الحاجددة الددى المكتبددات العامددة أوتدد  (1) .لطددرقممكنددة و ويسددعى لتحقيددق ذلددك بمختلددف ا
ضمن االهتمامات االخيرة تقريبا وان كانت الدراسدات االجتماعيدة لدم تشدير اليهدا تحديددا اال 

وفي ظروف المجتمدع العراقدي  .نسانانه يمكن التعرف عليها ضمن االهتمامات الثقافية لإل
يلددة إلشددباع الحاجددات االساسددية ومددن فددان الحاجددة الددى تجاوزهددا يحتدداج الددى فتددرة ليسددت بالقل

 .بعدها االنتقال الى حاجة المكتبة
اذا كانت العامة في العراق ال تصلح لتقدديم الخددمات  :يقودنا ما تقدم الى التساؤل

واذا كانددت ظدروف مجتمدع الخدمددة فدي الوقدت الحاضددر او  ,وفدق الحدد االدنددى مدن المعدايير
فمدا هدي الحاجدة الدى  ,االستفادة من تلك المكتباتتتجه نحو الرغبة في  المستقبل القريب ال

اسدتمرار االنفدداق عليهدا بمليددارات الددنانير مددن دون تحقيددق االهدداف التددي انشدأت مددن اجلهددا 
وال يعندي رأيندا  .ومعنى ذلك وجود حالة من الهدر الكبير في االموال العامدة .تلك المكتبات
الن ذلددك يعنددي انهيددار جددزء مددن  ,طددالقلغدداء فكددرة المكتبددات العامددة علددى االإهددذا التفكيددر ب

تلددددك  Rebuildingوانمددددا الحاجددددة الددددى اعددددادة بندددداء  ,المنظومددددة الثقافيددددة والتعليميددددة للبلددددد
المكتبات بشكل يمكن من خاللها االطمئنان من ان االمدوال العامدة التدي خصصدت لهدا قدد 

 .انفقت في تحقيق غايات تثقيفية وتعليمية للمجتمع العراقي
ذلددك نحتدداج الددى اوال الددى قددرار سياسددي نددابع مددن الحاجددة الماسددة الددى  وللتفكيددر فددي

منظومة متكاملة من المكتبات العامة تعمل جنبا الى جندب مدع المنظومدة التربويدة والثقافيدة 
   :وسيكون من خطوات هذا القرار .للبلد
واقددع  الن ,للمكتبددات العامددة ولدديس الشددروع فددي خطددط تطويريددة (الجددذري)اعددادة البندداء  :اوالًا

ويشمل ذلك اعتماد االسس العلمية فدي البنداء واالداء والتقيديم  .حالها بعيد جدا عن التطوير
واشدددراكها ضدددمن خطدددط المنظمدددات االقليميدددة  ,وبمدددا ينسدددجم مدددع المعدددايير الدوليدددة المعتمددددة

 .والدولية ذات العالقة
العامدددة بحيدددث  ان يتدددرادف البندداء مدددع خطدددة وطنيددة لتشدددجيع االرتيدداد علدددى المكتبددات :اًاثانيةة

اال اندده مددن الصددعب الددى حددد مددا تغييددر العددادات  .تعطددي ثمارهددا عنددد اكتمددال اعددادة البندداء
ولددذلك علينددا التوجدده الددى االطفددال كجيددل جديددد  ,والتقاليددد التددي دأب المجتمددع العراقددي عليهددا

يدتم تنميتدة علدى حدب القدراءة وارتيداد المكتبدات العامدة وبمدا ينمدي فيده شخصدية جديددة قدادرة 
 .على تجاوز العادات القديمة

                                                 

الجهاز المركزي لإلحصاء. بيانات احصائية غير منشورة حول اعداد المكتبات  –وزارة التخطيط  ( 1)
 .2006 ،العامة في العراق
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 :يقترح الباحث ما يلي ,ولتعزيز دراسات الجدوى في المكتبات
هميددة المكتبددات العامددة ودورهددا الحيددوي فددي أتددوفير الدددعم السياسددي والمعنددوي والمددادي ب .1

بنددددداء البلدددددد وتعزيدددددز مصدددددادر تعلمددددده وثقافتددددده كأسددددداس للعمدددددل الدددددديمقراطي والتنمدددددوي 
 .واالجتماعي والتعليمي

الدددوائر واالقسددام وفددرق العمددل المسددؤولة عددن اعددداد الدراسددات الفنيددة واالقتصددادية دعددم  .2
للمكتبات بحيث تتمكن من اعداد دراسدات الجددوى المطلوبدة بمسدتوى أكفدأ ومتخصدص 
سددواء بمفردهددا او بالتعدداون مددع بعددض الجهددات الفنيددة والخارجيددة بهدددف تعزيددز القدددرات 

هددا تدددريجيا بحيددث تصددبح ذات اسددتقاللية فددي الوطنيددة الذاتيددة فددي هددذا المجددال وتطوير 
العمل وفدي تهيئدة المكتبدات واعدداد الدراسدات لهدا وابدداء الدرأي الفندي واالقتصدادي فيهدا 
دون التدددأثر بالددددوائر المسدددؤولة عدددن التنفيدددذ المرتبطدددة بهدددا او الجهدددات المسدددتفيدة منهدددا 

مكنهدا مددن وبحيدث تصددبح مسدتقباًل بيددوت خبدرة فنيددة متخصصدة ضددمن قطاعدات البلددد ي
 .تقديم الخدمات االستشارية

فدددي البلدددد لقيددداس مددددى مطابقدددة  مراجعدددة وتقيددديم االداء الفعلدددي لكافدددة المكتبدددات العامدددة .3
ثير ذلك على المخصصدات الماليدة أاالهداف المرسومة لكل مكتبة مع الواقع الفعلي وت

ياريدة علدى ان يدؤدي ذلدك الدى اعدادة بنداء تلدك المكتبدات وفدق االسدس المع ،لكل مكتبدة
 .العالمية

دارة المكتبددددات العامددددة تعمددددل علددددى وضددددع الخطددددط والدراسددددات انشدددداء هيئددددة وطنيددددة إل .4
 .واالشراف على ادارتها وبما يحقق الرسالة المهنية للمكتبات العامة في المجتمع

ً(29اعدادًالمكتباتًالعامةًالتيًتمًانشاؤهاًفيًالعراقً)ً
 اتمجموع المكتب عدد المكتبات التي أنشئت السنة

1924 1 1 

1930 2 3 

1936 1 4 

1937 1 5 

1938 1 6 

1943 2 8 

1944 4 12 

1945 1 13 

1947 1 14 

1948 1 15 

1955 2 17 

1956 3 20 

1957 7 27 
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 اتمجموع المكتب عدد المكتبات التي أنشئت السنة

1959 14 41 

1960 12 53 

1961 3 56 

1962 8 64 

1963 5 69 

1964 6 75 

1965 4 79 

1966 2 81 

1967 2 83 

1968 2 85 

1969 3 88 

1970 6 94 

1971 4 98 

1972 6 104 

1973 2 106 

1974 5 111 

1975 7 118 

1976 7 125 

1977 5 130 

1978 6 136 

1979 5 141 

1980 3 144 

1981 1 145 

1983 1 146 

 

 (29توزيع المكتبات العامة حسب المحافظات)

 المحافظة
مكتبات مركز 

 المحافظة

مكتبة مركز 

 القضاء

ت مركز مكتبا

 الناحية
 مكتبات القرى

 1 - 3 1 اربيل

 - 1 4 1 انبار

 - 6 4 1 بابل

 - - 6 2 البصرة

 - - - 16 بغداد

 - - 3 1 دهوك

 - 8 6 2 ديالى
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 المحافظة
مكتبات مركز 

 المحافظة

مكتبة مركز 

 القضاء

ت مركز مكتبا

 الناحية
 مكتبات القرى

 - 8 4 1 ذي قار

 - - 4 1 السليمانية

 - - 7 1 صالح الدين

 - 1 3 1 القادسية

 - 1 2 1 كربالء

 1 - 2 1 كركوك

 1 - 2 1 المثنى

 - 2 3 3 يسانم

 - 5 2 1 النجف

 - 6 7 1 نينوى

 - 3 3 1 واسط

 3 41 65 37 المجموع

The Feasibility of Public Libraries in Iraq: Survey Study 

Asst. Prof. Sameer Midhat Saeed
((

 
Abstract 

 Research The theoretical and practical study of the importance of 

economic feasibility studies of libraries and their role in maintaining and 

rationalizing the investment of public or private money in the 

establishment and management of libraries, thus finding a balance 

between payments of that money, with what can be expected of the 

services provided to beneficiaries makes what was spent in the right 

place of non-waste Or waste, while maintaining the level of performance. 

This study comes as an Arab input to introduce the economic feasibility 

of the libraries and experiences of Western countries in this field, with 

special reference to public libraries in Iraq. 
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