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المكتبة  :لمكتبات والمعلوماتللعاملين في ا األخالق المهنيـة 
المركزية في الجامعة التكنولوجية  أنموذجا

 عمار عبد اللطيف عبد العالي. د
   مؤيــد يحيـى خضير 

 المستخلص
يهدف البحث إلى القاء الضوء على طبيعة استخدام المكتبة المركزيةة 

لمسةةةةتنيدي  والتعةةةةرف علةةةةى الع  ةةةةة بةةةةي  فةةةةج الةامعةةةةة التكمولوةيةةةةة مةةةة   بةةةة  ا
لهةةء ء المسةةتنيدي  والعةةاملي  فةةج المكتبةةة مةة  خةة   معرفةةة ا خةة   المهميةةة 

 . العاملي 
ةمةة  فةةج فةةج المكتبةةة واسةةتخدم  للعةةاملي استعرضةةا الدراسةةة ا خةة   المهميةةة 

 . ( سةةةةةةةةءا 11)البيامةةةةةةةةاا لسةةةةةةةةلوبج الم حيةةةةةةةةة وا سةةةةةةةةتبامة التةةةةةةةةج تضةةةةةةةةمما 
 .   لتحلي  البياماا والمسبة المئوية لبيا  النرو  اإلحصائيةواستخدما الةداو 

وتوصلا الدراسة إلى ةملةة اسةتمتاةاا فيهةا تبةي  ل ميةة وةةود ميالةا  لخة   
  .  يالمهمة للمكتبي

 المقدمة
لألخةة   دور مهةةم ولساسةةج فةةج حيةةات المةتمعةةاا علةةى اخت فهةةا إ   

ودافعةةال لهةةم للوصةةو  إلةةى تشةةك  لحةةد ميةةا ر الضةةبط ا ةتمةةاعج لةةد  ا فةةراد 
غايةةةاتهم ووسةةةيلة لتحريةةةر م مةةة  غرائةةةز م ول ةةةوائهم وتعمةةة  ليضةةةا علةةةى تعميةةة  

 . إحساس النرد با متماء إلى مةتمعه

تعتبةةر ا خةة   لمةةرا حياتيةةال ضةةروريال للنةةرد علةةى حةةد سةةواء.  وا  تقةةدم  لكلةة ا
 المةتمعةةةةاا فةةةةج ميةةةةم ا تصةةةةا ا والعلةةةةوم والسياسةةةةة وغير ةةةةا   يعتمةةةةد علةةةةى
ممةةةا علةةةى إمكامياتهةةةا البشةةةرية القةةةادرت  إمكاماتهةةةا الماديةةةة والتكمولوةيةةةة فحسةةة  واا

                                                           
   مدرس/  سم المعلوماا والمكتباا/ كلية اآلدا .  
  مدرس مساعد/ ا مي  العام للمكتبة المركزية فج الةامعة التكمولوةية . 
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علةةى التمسةةك بمةموعةةة مةة  ا خ  يةةاا والسةةلوكياا الويينيةةة.  كمةةا ا تمةةا 
صةة ا النةةرد فةةج االةةدياماا السةةماوية ةميعةةال بةةا خ   وكةةا   ةةدفها مةة   لةةك 

 الدميا وما يترت  عليه م  الوا  فج اآلخرت.  
عةةةةةةروف إ  التمسةةةةةةك وا لتةةةةةةزام بالقواعةةةةةةد ا خ  يةةةةةةة للمهمةةةةةةه يسةةةةةةاعد ومةةةةةة  الم

لعضةةةةاء ا علةةةةى السةةةةير  ةةةةدمال محةةةةو تحقيةةةة  غاياتهةةةةا ول ةةةةدافها بكنايةةةةة وفعاليةةةةة 
ويءدي ا لتزام به ه القواعد إلى زيادت تمييم الع  اا المهمية والشخصية بةي  

المهمةة مة   الممتسبي  للمهمة م  ةهة وا طراف ا خر  التج لها ع  ة بتلةك
 ةهة لخر . 

و ةةةد شةةةو  موضةةةوه ا خةةة   ا تمةةةام كاليةةةر مةةة  الن سةةةنة والمنكةةةري  وعلمةةةاء 
ا ةتماه واإلدارت وعلم المنس والتربية اإلس مية وغير م مم  زم  بعيد.  لكة  

خضةةةةةةةاعها للبحةةةةةةةث العلمةةةةةةةج  المهميةةةةةةةة ا  تمةةةةةةةام الةةةةةةةةدي بدراسةةةةةةةة ا خةةةةةةة   واا
  فيهم الباحالو  فج علم المكتباا الموضوعج م  ةام  العلماء والباحالي  بم

والمعلومةةاا لةةم ييهةةر إ  فةةج العقةةود القليلةةة الماضةةية وا  البحةةوث والدراسةةاا 
 العربية فج مةا  لخ  ياا العم  فج مهمة المكتباا والمعلوماا  ليلة ةدال. 

 اإلطار العام للدراسة
 مشكلة البحث

 فةراد الممتمةو  لك  مهمة فج المةتم  اإلمسامج لخ  ياا يلتةزم بهةا ا
إلةةى تلةةةك المهمةةة وتعةةةد لخ  يةةةاا مهمةةة المكتبةةةاا ل ةةةم الموةهةةاا المةةةءالرت فةةةج 
سةةلوك ا فةةراد العةةاملي  فةةج المكتبةةاا ومراكةةز المعلومةةاا وتمطبةة  سةةمعة مهمةةة 

ك لعضةائها وا  سةلوك بعةل المكتبيةي  إ ا لسةجء و المكتباا والمعلوماا بسل
المهمةةة ميةةرا لعةةدم وةةةود معةةايير فهمةةه ولةةو كةةا  سةةليما فامةةه  ةةد يلحةة  ا    ب

لخ  يةةة الابتةةة ومحةةددت تحكةةم السةةلوك المهمةةج للعةةاملي  فةةج المكتبةةاا ومراكةةز 
فقةةد رل  الباحةةث إ  العةةاملي  فةةج المكتبةةاا  . المعلومةةاا فةةج البلةةدا  العربيةةة

ومراكةةز المعلومةةاا فةةج العةةرا  يتنةةاوتو  فةةج درةةةة التةةزامهم ب خ  يةةاا مهمةةة 
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ما يءالر على فعالية الخدماا المقدمةة وعلةى الع  ةاا المكتباا والمعلوماا م
لةةة ا اصةةةبل مةةة  الضةةةروري دراسةةةة . ملي  ومةتمةةة  المسةةةتنيدي ابةةةي   ةةةء ء العةةة

و ةد ، لخ   مهمة المكتباا والمعلوماا لد  المكتبيي  فةج الةامعةاا العرا يةة
اتخةةة  الباحةةةث المكتبةةةةة المركزيةةةة فةةةج الةامعةةةةة التكمولوةيةةةةعلى وةةةةه التحديةةةةد 

  .  ا للدراسةميدام
 أهمية البحث

  سةيما تتلخص ل ميةة البحةث فةج كومةه يتمةاو  موضةوه حيةوي ومهةم
مو  لمكتبة لطلبة البحث ميدامج لتقييم عملية استخدام لعضاء  يئة التدريس و  هاا

المركزيةةة فةةج الةامعةةة التكمولوةيةةة لةة لك ي مةة  الباحةةث ل  يخةةر  بمتةةائ  تسةةهم 
ة فةج  ة ه الةامعةة وبمةا يخةدم المسةتنيدي  فج ا ستالمار ا مال  للموارد البشةري

وتنعيةة  دور المكتبةةة فةةج خدمةةة المةتمةة ،  ومةة  المءمةة  ل  ينيةةد  ةة ا البحةةث 
العةةةاملي  فةةةةج المكتبةةةة المركزيةةةةة بالةامعةةةةة التكمولوةيةةةة إ  إ  حصةةةةولهم علةةةةى 
المعلومةةاا الخاصةةة بطريقةةة تصةةرفهم مةة  المسةةتنيدي  مةة  خةة   معرفةةة وةهةةة 

ي  اسةةةةةتراتيةياتهم وسةةةةةةلوكهم فةةةةةج التعامةةةةة  مةةةةةة  ميةةةةةر م سةةةةةيحنز م علةةةةةةى تعةةةةةد
 المستنيدي  فيصبحو  اكالر التزاما بمبادئ   ه ا خ  ياا ومعايير ا.  

 أهداف البحث
 يهدف البحث إلى: 

معرفةةةة درةةةةة التةةةزام العةةةاملي  فةةةج المكتبةةةة المركزيةةةة للةامعةةةة التكمولوةيةةةة -1
نيدي  مةةةةة  ب خ  يةةةةةاا مهمةةةةةة المكتبةةةةةاا والمعلومةةةةةاا مةةةةة  وةهةةةةةة ميةةةةةر المسةةةةةت

 المكتبة. 
التعرف على وا   استخدام المكتبة م   ب  لعضاء  يئة التةدريس والطلبةة -2

 فج الةامعة. 
 التعرف على الخصائص والسماا الشخصية للمستنيد. -3
 معرفة درةة رضى المستنيدي  بالخدماا التج تقدمها المكتبة. -4
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 التعرف على وةهاا مير المستنيدي  م  المكتبة. -5
 التعرف على المعو اا والصعوباا التج تواةه المستنيدي  م  المكتبة.  -6

 حدود البحث
يقتصةةر البحةةث علةةى المكتبةةة المركزيةةة فةةج الةامعةةة التكمولوةيةةة لتكةةو  محةةور 

   ا البحث. 
 مجتمع الدراسة()منهج البحث

تكةةو  مةتمةة  الدراسةةة مةة  الطلبةةة الةة ي  يسةةتخدمو  المكتبةةة المركزيةةة 
تكمولوةية، و د تةم توزية  اسةتبيا  بطريقةة عشةوائية باليةد مباشةرت فج الةامعة ال

. هامنس الطريقةبم  المكتبة و لك خ   لسبوه وتم ةمعها  مئتج مستنيد على
لعدم اكمةا  معلوماتهةا التةج  استمارت (168المسترةعة) بلغ عدد ا ستماراا و

ريةةةةغ (،  بعةةةةد  لةةةةك تةةةةم تن1خضةةةةعا للتحليةةةة  وكمةةةةا مبيمةةةةه فةةةةج الةةةةةدو  ر ةةةةم )
المعلومةةةةاا التةةةةج تحويهةةةةةا ا سةةةةتبياماا واةريةةةةا لهةةةةةا التحلةةةةي ا ا حصةةةةةائية 

 :المماسبة
عدد  االستمارات ت

 االستمارات
النسبة 
 المئوية

 - 200 ا ستماراا التج وزعا 1
 %5 10 ا ستماراا التج ل ملا 2
 %10 22 ا ستماراا التج لم تعاد 3
 %75 168 ا ستماراا التج تم تحليلها 4
 ( يوضل عدد ا ستماراا التج وزعا على المستنيدي 1ةدو )

( 87)(  كةةةور و81)( موزعةةةة كمةةةا يلةةةج 168)و ةةةد كامةةةا  ةةة ه ا سةةةتماراا الةةةة
 ال (تدريسةةةةةةي13)إمةةةةةةاث  ومةةةةةة  ا  سةةةةةةام العلميةةةةةةة فةةةةةةج الةامعةةةةةةة وكامةةةةةةا تمالةةةةةة  

( ماةسةةةةتير و 36)(دكتةةةةوراه و 18)عليةةةةا مةةةةمهم الدراسةةةةاا ال ال فةةةةج(طالبةةةة54)و
 (2)ساا لولية وكما موضل  لك فج الةدو  ر م( طال  درا101)

 المجموع أ ذ تدريسي أ ذ دكتوراه أ ذ ماجستير أنثى ذكر أولية القسم ت
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بمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  1
مشاءاا  واا

12 9 3 11 8 3 6 4 2 2 1 1 31 

 18 1 1 2 2 - 2 6 - 6 5 3 8 الكهرباء 2

 16 - 1 1 - 2 2 - 4 4 2 7 9 المكائ  3
تعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم  4

 تكمولوةج
7 4 3 5 1 4 - - - 1 1 - 13 

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  5
 تطبيقية

6 1 5 2 - 2 1 - 1 1 1 - 10 

 9 - 1 1 - - - 1 - 1 5 2 7 الكيمياوي 6

 19 1 1 2 2 1 3 2 3 5 3 6 9 المعماري 7
 16 2 - 2 2 - 2 1 - 1 8 3 11 الحاسباا 8

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيطرت  9
 وميم

8 5 3 1 - 1 2 2 - 1 - 1 12 

 11 - - - - - - - - - 6 5 11 البرامةياا 1
 13 - - - - - - - - - 9 4 13 المواد 1

 168  6    7        13 9    9       18   20   16           36 52       49     101 المةموه

يبي  توزي  المستنيدي  عيمة الدراسة على ا  سام العلمية فج ( 2ةدو )
 الةامعة التكمولوةية

 عينة الدراسة
(عضةةوا مةةوزعي  13عضةةاء الهيئةةة التدريسةةية )بلوةةا عيمةةة الدراسةةة  

(عضةو  يئةة 15دات الدراسةة مة  اصة  ) (ل سام و م ال ي  اسةتةابوا 9على )
(طالبةةةةا 54تةةةةدريس،  فةةةةج حةةةةي  بلوةةةةا عيمةةةةة الدراسةةةةة لطلبةةةةة الدراسةةةةاا العليةةةةا)

(طالبةةا وطالبةةة 101وطالبةةة، و بلوةةا عيمةةة الدراسةةة لطلبةةة الدراسةةاا ا وليةةة )
 وطالبة وزعا عليهم. (طالبا 131م  اص  )

 و د استخدم الباحث الممه  المسحج م  ا ستعامة با دواا التالية:
( و ةةد تةةم ةمةة  البيامةةاا مةة  خةة   1( سةةءا )ملح 11تضةةم )و ا سةةتبيا  -1

الباحةةةث  غةةةرال  ةةة ه الدراسةةةة اعتمةةةادا علةةةى مةةةا ةةةةاء فةةةج  اصةةةممه هاسةةةتبام
ور ا و  ا دبيةةةةةةاا. تكةةةةةةو  ا سةةةةةةتبيا  مةةةةةة  الةةةةةة ث محةةةةةةاور. خصةةةةةةص المحةةةةةة

للحصةةو  علةةى معلومةةاا عامةةة عةة  لعضةةاء  يئةةة التةةدريس وطلبةةة الدراسةةاا 
العليةةا وا وليةةة فةةج الةامعةةة و ةةج بيامةةاا شخصةةية ولسةةئلة منتوحةةة وخصةةص 
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المحور والالامج للحصةو  علةى المعلومةاا عة  اسةتخدام المكتبةة المركزيةة فةج 
حةور الالالةث الةامعة التكمولوةية  عضاء  يئة التدريس والطلبة وخصةص الم

للحصةةو  علةةى معلومةةاا تخةةص اسةةتخدام المكتبةةة مةة   بةة  المسةةتنيدي  الةة ي  
يماللو  مةتم  البحث، يتعل  با خ   المهمية الخاصة بالعاملي  فج المكتبة 

 المركزية.  
،  و لةةك مةة  خةة   عمةة  الباحةةث فةةج المكتبةةة وتواةةةده المسةةتمر الم حيةةة-2

 خ   الدوام. 
 ا الع  ةاستقراء ا دبياا  ا-3

 مفهوم أخالقيات المهنة
شهدا المكتباا ومراكز المعلوماا فج السمواا الماضية تطوراا 

ب  ،  وتويراا علمية وتكمولوةية فلم تعد المكتباا لماك  لحني الكت 
لصبحا مراكز معلوماا تزود الباحالي  بالمعلومة المراد الحصو  عليها 

تكمولوةيا المعلوماا ل ا توة  ب سره و ا وا   تكلنة باستخدام للحواسي  
ل  يسري التويير لو التطوير على العاملي  ليضا فج   ا الحق  المهم 
والضروري لكومه على اتصا  مباشر ومءالر م  المستنيدي  م  المالقني  
والعلماء ولصحا  العقو  الميرت والتج يتوة  العم  معها بطريقة اكالر دراية 

الةو الم ئم لإلبداه والتقدم فج البحث العلمج م  با ج لفراد المةتم  لتوفير 
لخصائج المعلوماا و  ه التسمية  هفاصبل لمي  المكتبة يطل  علي، الرصي 

لم ت تج اعتباطا ب   ج عم  المكتبج الحالج والتج ية  على م  يحملها 
على اعتبار . ل  يتحلى بصناا ولسس علمية ولخ  ية لممارسة   ه المهمة

المهمة وتةل  التقدير وا حترام  بطريقة تعزز وضعا مهميةالخدماا ال ا 
 فراد ا ل ا فا  لخصائج المعلوماا وخاصة بعد استخدام للحواسي  وال ي  
 اصبحوا وسطاء فج مةا  البحث العلمج لهم دور مءالر فج كناءت ا سترةاه

بط ب خصائج ت مالك مةموعة م  الةوام  ا خ  ية التج تر  ا  ا 
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والتج يتو   ل  يكو  لها ت الير مباشر على متائ  العملياا البحالية  المعلوماا
 :(1)المقدمة للمستنيدي  وم  ل م   ه الةوام  ا خ  ية  ج 

مة   اصةبلبحكم الخبراا المتراكمة لد  الوسةطاء متيةةة العمة  المتواصة  -1
  البةةةديهج ل  يكومةةةوا اكالةةةر مهةةةارت فةةةج تمنيةةة  العمليةةةاا البحاليةةةة مةةة  المسةةةتنيدي ،
وعلى   ا ا ساس يمك  ل  ينر وا بي  بحةث غيةر د ية  لو غيةر كامة  و خةر 
د يةةة  وكامةةة . ولكةةة   ةةة ا   يعمةةةج امهةةةم يمتلكةةةو  الت  يةةة  العةةةالج لو المعرفةةةة 

ةمي  ميم و واعد المعلوماا وعليه  بد م  التناول والتباحث م  المستنيد ب
 متائ  د يقة. للوصو  إلى فهم مشترك وتحديد مشكلة البحث بد ة لضما  

عمليةةةةة تصةةةةحيل ا خطةةةةاء صةةةةعبة لكةةةة  المسةةةةءولية  علةةةةى الةةةةرغم مةةةة  ل   -2
ا خ  يةةة تحةةتم علةةى الوسةةيط إبةة   المسةةتنيد إ   مالةةك خطةة   ةةد حصةة  بعةةد 
امتهاء عملية البحث وم  الممك  إةراء البحث مرت الامية دو  ا  تترتة  علةى 

 المستنيد دف  تكاليف إضافية. 
 يةةةةة ل  يسةةةةتعلم الوسةةةةيط مةةةة  المسةةةةتنيد عةةةة  طبيعةةةةة مةةةة  المسةةةةءولية ا خ -3

حاةتةةه للمعلومةةاا خاصةةة عمةةدما تةةدخ   ةة ه المعلومةةاا فةةج مةةةا ا تشةةك  
خطةةةةرا علةةةةى المةتمةةةةة  حيةةةةث إ  مسةةةةئوليته حمايةةةةةة المةتمةةةة  مةةةة  ا سةةةةةتخدام 
الخةةاطل للمعلومةةاا،  علةةى ل    يتعةةارل  لةةك بشةةك   ةةاط  مةة  خصوصةةية 

  ا فراد وحريتهم فج البحث العلمج.
و  مية   ا الموضوه تم إ رار دسةاتير ا خة   المهميةة التةج تحةدد المالاليةاا 
والقواعةةةد الخاصةةةة بالسةةةلوك الةةة ي يمبوةةةج اتباعةةةه مةةة  ةامةةة  لعضةةةاء ةماعةةةة 

 مهمية معيمه. 

                                                           
1 Donna B.  Shaver and Nancy S. Hewison and Leslie W.  Wykoff.  

Ethics for online intermediaries. Special Library, Vol. 76. no. 4, 

1985. P. 240 
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وم  المما   المهمة له ه الدساتير"الدسةتور ا خ  ةج للةمعيةة ا مريكيةة لعلةم 
حةدد المسةءولياا الملقةات علةى عةات  وال ي  1990المعلوماا"ال ي صدر عام

 :(1)لخصائج المعلوماا وكما ي تج
يةةةة  علةةةى لخصةةةائج المعلومةةةاا بةةة   كةةة  مةةةا يسةةةتطي  مةةة  اةةةة  ةعةةة  -1

المعلوماا متاحة لم  يحتاةو  إليها والت كيد على الد ة وعةدم ا عتةداء علةى 
لةى الخصوصية لو السرية فيما يتعل  بتقديم المعلوماا ع  ا فراد، والعمة  ع

لمقةةةدمج النكريةةةة حمايةةةة حةةة  كةةة  مسةةةتنيد وكةةة  مالةةةك واحتةةةرام حقةةةو  الملكيةةةة 
 المعلوماا. 

يةة  علةةى لخصةةائج المعلومةاا المحافيةةة علةةى سةرية المعلومةةاا الماتةةةة -2
 ع  عملية البحث. 

يةةةة  علةةةى لخصةةةائج المعلومةةةاا إمةةةةاز الخةةةدماا المهميةةةة بطريقةةةة تعةةةزز  -3
اشةج الموا ةف التةج تعكةس ح فراد ا وتوض  المهمة وتةل  التقدير وا حترام 

المصةةالل الشخصةةية وا لتةةزام بالمبةةادئ الخاصةةة بالمسةةاوات فةةج الع  ةةاا بةةي  
 الزم ء. 

وضةةعا العديةةد مةة  المميمةةاا تعهةةد خلقةةج لتوةيةةه سةةلوكياا  مةة  اةةة   لةةك 
ممتسبيها،  وم  بي   ة ه المميمةاا التةج تضةم مةةامي  مة  مهمةج تكمولوةيةا 

ضعا تعهد خلقج معروف  ج ةمعية الحاسو  ا مريكية المعلوماا والتج و 
ومةةة  لةةةةزاء  ةةة ا التعهةةةد مةةةا يتعلةةة  بالسةةةلوك العةةةام الضةةةروري والةةة ي يتضةةةم  
تةمةةة  اإلسةةةاءت لمخةةةةري  مةةة  خةةةة   اإلخةةة ص والموالو يةةةةة والعدالةةةة واحتةةةةرام 

 الخصوصية لمخري  واحترام السرية.  
ة التةج تتضةم  بة   الةهةد لما فيما يتعل  بةامة  المسةءولياا المهميةة الخاصة

فعاليةةةةةةة والقيةةةةةةام بالعمةةةةةة  المهمةةةةةةج بكرامةةةةةةة، واحتةةةةةةرام   ةةةةةةالتحقيةةةةةة  افضةةةةةة  واكالر 
                                                           

محمةةةةد فتحةةةةج عبةةةةد الهةةةةادي. لخ  يةةةةاا المعلومةةةةاا فةةةةج المكتبةةةةاا ومراكةةةةز المعلومةةةةاا.  1
 Encyclopedia of library andعمةة  45.. . .  ص2، شةتاء، 1.. . ، ه3العربيةة 

information sciences.  N. Y.: Dekker, 1996,P. 318-319.
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مسةةءولياا واسةتخدام الحواسةي  وميمهةةا حةي  يكةةو  ال ةداا وا تنا يةاا و اعمال
 . حس مسموحا لك  لك ف
قةةوم بعمليةةة اإلدارت التمييميةةة التةةج ت ا مةةر بتةة مي  مسةةتلزماا لمةةا فيمةةا يتعلةة 

مةة  تلبيةةة احتياةةةاا المسةةتنيدي  مةة  مةةوارد الحاسةةو  واآلخةةري  الةة ي   الت كةةد
واحترام ودعةم ا سةتخدام المعقةو  والميةامج للمةوارد  يت الرو  به ا ا ستخدام. 

 . (1)الحاسوبية للمميمة وشبكاا ا تصا 
وا  المتا  النكري الممشور باللواا ا ةمبية وخاصةة اللوةة اإلمكليزيةة 

 هخ  يةةاا مهمةةة المكتبةةاا والمعلومةةاا اكبةةر ممةةا  ةةو عليةة ةةد ايهةةر ا تمامةةا ب 
لم العربةةج، وعمةة  المهتمةةو  بمهمةةة المكتبةةاا والمعلومةةاا فةةج الوةةر  افةةج العةة

ةا ةةدي  للوصةةو  إلةةى مةموعةةة مةة  المبةةادئ ا خ  يةةة ممةة  الال اليميةةاا مةة  
تبمةى مةلةس ةمعيةة المكتبةاا ا مريكيةة  هةا ا ةائمتكا  مة  القر  الماضج و 

دسةةةتور لخةةة   للمكتبيةةةي  وكامةةةا  مةةةاك محةةةاو ا لمراةعةةةة  ةةة ا  1938عةةةام 
الدسةةةتور فةةةج الخمسةةةيمياا والسةةةتيمياا.  وفةةةج بدايةةةة السةةةبعيمياا  امةةةا لةمةةةة 
خاصةةة مةة   سةةم اإلدارت فةةج ةمعيةةة المكتبةةاا ا مريكيةةة ب صةةدار بيةةا  خةةاص 

، الةةم تبمةةاه مةلةةس 1979وتمةةا مراةعتةةه عةةام  1975بةةا خ   المهميةةة عةةام 
 .   (2) 1981عية المكتباا ا مريكية فج مديمة فرامسسكو عام إدارت ةم

 تعريفات خاصة بمجال األخالق   
: ج مةموعةةة مةة  المبةةادئ وا سةةس والقةةيم التةةج يحملهةةا ا خةة   المهميةةة-1

النةةرد ويتمسةةك بهةةا ويعمةة  بمقتضةةا ا فةةج المهمةةة ليكةةو  ماةحةةال فةةج تعاملةةه مةة  
كتبةةةةاا والمعلومةةةةاا  ةةةةج ا سةةةةاس المةةةةاس. وا خةةةة   المهميةةةةة فةةةةج مةةةةةا  الم

                                                           
.  2002المعلومةةاا. ة عما :الةةدار العلميةةة الدوليةةة، الصةةبا ، عمةةاد عبةةد الو ةةا . علةةم 1

210ص
عمةةر  مشةةري. لخ  يةةاا مهمةةة المكتبةةاا والمعلومةةاا لةةد  العةةاملي  فةةج مكتبةةة الةامعةةة 2

369. ص1998، 2،  ه25مةلة دراساا،  م  -ا ردمية م  وةهة مير الطلبة. 
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والركيةةةةةزت ا ولةةةةةى التةةةةةج يقةةةةةام عليهةةةةةا بميةةةةةا  المهمةةةةةة للعةةةةةاملي  فةةةةةج مءسسةةةةةاا 
المعلوماا وا  القواعد والقوامي  الخاصة با خ   المهمية لو السلوك المهمج 
تسةةةهم إلةةةى حةةةد كبيةةةر فةةةج الحنةةةاي علةةةى الكرامةةةة المهميةةةة وتوةةةةه السةةةلوك محةةةو 

ديم الخدماا وفقا لمبادئ و واعةد متنة  عليهةا ممارسة الويائف والواةباا وتق
 (2)( 1)م   ب  العاملي  به ه المهمة..  

: ج مةموعةةة الصةةناا  اا الع  ةةة بشخصةةية النةةرد المقومةةاا الشخصةةية-2
ال اتيةةةةة التةةةةج تعكةةةةس مةةةةد  تمسةةةةك النةةةةرد بةةةةا خ   المهميةةةةة ومةةةة  لماللةةةةة  ةةةة ه 

اطة الميهةر والميافةة الصناا الهدوء وا تزا  وا بتسةامة وبشاشةة الوةةه وبسة
مقومةةةاا التناعةةة  ا ةتمةةةاعج كالتعةةةاو  والمسةةةاوات فةةةج  فضةةة  عةةة  . وغير ةةةا

التعام  م  الماس وعدم التحيز واحترام مشةاعر اآلخةري  والصةبر والرغبةة فةج 
 . الحوار الهادئ وتقب  الرلي اآلخر

:  ةةةةج مةموعةةةةة ا سةةةةس والمبةةةةادئ التةةةةج يمةةةةارس النةةةةرد المقومةةةةاا المهميةةةةة-3
ا العم  وتكو  مستمدت لص  م  القةوامي  والقواعةد واللةوائل الخاصةة بمقتضا 

بمهمة ما وم  لماللتها خدمة المصلحة العامة وتكريس الو ا للعمة  والحةرص 
إةةةةراءاا العمةةة  وتوةيةةةه   يهعلةةةى خدمةةةة المسةةةتنيدي  ب  ةةة  و ةةةا ممكةةة  وتسةةة

رشةةاد م والمحافيةةة علةةى لسةةرار المسةةتنيدي  وحةةالهم علةةى اإل فةةادت المسةةتنيدي  واا
 . (3)م  المكتبة وغير ا

: مةةةةة  اةةةةةة  حمايةةةةةة الخصوصةةةةية لألفةةةةةراد لصةةةةةدرا الةهةةةةةاا الخصوصةةةةية-4
التشةةةريعية فةةةج مختلةةةف بلةةةدا  العةةةالم العديةةةد مةةة  القةةةوامي  والتشةةةريعاا لحمايةةةة 

                                                           
1 Vladimir Zwass.  Ethical issues in information systems.  In 

Encyclopedia of library and informationscience.  N. Y.: Dekker, 

1996. Vol. 57, P. 176 
محمةةةد مةا ةةةد. بحةةةوث ودراسةةةاا فةةةج المعلومةةةاا والمكتبةةةاا. القا رت:المكتبةةةة  ، اله لةةةج2

67-65. ص1996ا كاديمية، 
عمر  مشري. مصدر ساب .3



 

 1521 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 –خصوصية ا فراد إ  إ    ه التشريعاا  اصةرت علةى المءسسةاا الحكوميةة 
مةةةة  ير للتصةةةةرفاا والسةةةةلوك   ا خةةةة    ةةةةج معةةةةاي  السةةةةة ا الحكوميةةةةة. 

ومةةةة  المهةةةةم ل  منةةةةر  بةةةةي  السةةةةلوك ا خ  ةةةةج الواةةةةة  ل  يلتزمهةةةةا المةةةةاس،  
لسةةلوك المتو ةة  مةة  ا فةةراد.  لمةةا القةةوامي  اوالسةةلوك القةةامومج.  فةةا خ    ةةج 

فعم  ما  د يكو   اموميا ولكمه غير لخ  ج لو الوا عة،  فتتعام  م  ا فعا  
وتعةةةةد حمايةةةةة الخصوصةةةةية مةةةة  ل ةةةةم القضةةةةايا   لخ  ةةةةج ولكمةةةةه غيةةةةر  ةةةةامومج.

المطروحةةة فةةج عصةةرما لكومهةةا حةة  مقةةدس لكةة  مةة  الةة ي يسةةتطي  ل  يممةة  
وبعةةةةةد دخةةةةةو  تكمولوةيةةةةةا المعلومةةةةةاا حةةةةةدوث ا عتةةةةةداء علةةةةةى الخصوصةةةةةية. 

المعتمدت على الحاسو  تعرضا الخصوصةية للخطةر بشةك  لةم يكة  موةةودال 
ا خ  يةةةة بالمسةةةبة لةةةميم  مةةة   بةةة  حيةةةث تعةةةد الخصوصةةةية مةةة  ل ةةةم المسةةةائ 

المعلومةةةاا. إ  الخصوصةةةية  ةةةج حةةة  النةةةرد فةةةج ا حتنةةةاي بمعلومةةةاا معيمةةةة 
دو  ا   م   استخدامهادو  إفشاء لو كشف إ  بموافقته وحمايتها م   لمنسه

 صاحبها. 
المزا ة: صةنة المزا ةة مة  المعةامج ا ساسةية للموضةوه وا  مزا ةة المكتبةج -5

فةةج اسةةتبعاده للعوامةة  ال اتيةةة مةة  عملةةه  يتمالةة   لةةكو  فيةةه مةةا بةةرز تعتبةةر مةة  ل
ل  يطرا مصةالحه وميولةه واتةا اتةه  هفحي  يمارس المكتبج عمله يمبوج علي

التةةةةرد  ةةةو ؛    ةةة ا  بتةةةةرد تةةام يقةةةوم بواةبةةه الةةةويينجالشخصةةية ةامبةةةا وا  
 . ال ي يةع  المكتبج يلة  إلى وسيلة لإل ماه فج تعامله م  اآلخري 

التةج تعلةم اإلمسةا  كيةف يتةرك امنعا تةه وتنضةي ته الشخصةةية فةا خ    ةج 
ةامبةةا وكيةةف يميةةر إلةةى ا مةةور التةةج يقةةوم فيهةةا صةةراه بةةي  العوامةة  والميةةو  

 . ال اتية م  ةهة وبي  الحقائ  الموضوعية م  ةهة لخر 
ا إلةى طةرف مة  ا طةراف وا  يتةرك طعةاز المكتبج  يمحا يةوز   :الحياد-6

ومةة   لةةك كلةةه فةة   المكتبةةج فةةج عصةةرما الحاضةةر  . ةامبةةا تنضةةي ته ال اتيةةة
 . حد لدمى م  الوعج بالمتائ  المرتبة على عمله هيمبوج ا  يكو  لدي
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وتعتبر لخ  ياا لي مهمة ركيزت لساسية فةج السةلوك واآلدا  المهمةج 
ا  تمةام ا  الماةل و ة ا واضةل فةج الممارسةاا الطبيةة والهمدسةية والقاموميةة،  

ا خ  يةةة فةةج مهمةةة المكتبةةاا والمعلومةةاا حديالةةة العهةةد خصوصةةا" بالةوامةة  
و مةاك  يةاا عديةدت مة  القةرا  تعتبةر  امةر مطلةو  فج المتا  النكري للممشور

المهةة  المختلنةةة وعرفةةا ب مهةةا مةموعةةة مةة    ديةةددسةةتورا لخ  يةةا" لممارسةةة الع
ج المةتمةة  محةةو الخيةةر والصةةوا  فةة سةةلوكتضةةبط  التةةج مةة  القواعةةد السةةلوكية

مواةهة الشر والخط  وم  الممارساا العادلةة بالمسةبة للمعلومةاا  ةج ا لتةزام 
الع  ةةاا بةةي  الةةزم ء وتةمةة  الموا ةةف التةةج يمكةة  ل  تعكةةس فةةج  بالمسةةاوات 

.  إ  لي (1)مصالل شخصية لو مزايا مادية على حسا  المستنيد مة  المكتبةة
والقواعةد التةج تةميم مهمة تتطل  مةموعة م  المهاراا فج المعةارف الميريةة 

لعمالهةةا ويقةة  العمةة  المكتبةةج ضةةم  إطةةار المهمةةة التةةج تحتةةا  إلةةى متطلبةةاا 
 رئيسية  ج:

خلنيةةةة الشةةةخص مةةة  ماحيةةةة معرفتةةةه ا سةةةس الميريةةةة وا فكةةةار والمعةةةارف -1
 للعم  المكتبج. 

 المعرفة المتخصصة فج مةا  علم المكتباا والمعلوماا. -2
 طري  مدربي  مء لي  ت  ي  عاليال.  اإلعداد المهمج وال ي يتم ع -3
ل  يطور المكتبج منسه باستمرار فج ضوء التوييراا التةج يمةر فيهةا علةم  -4

 المكتباا م  خ   القراءت والمتابعة بالدراسة الميرية والعملية. 
ا مرالةةة ي يةةةءدي الةةةى مير وتعزيز ةةةا فةةةج ا عتةةةراف بقيمةةةة الخدمةةةة المكتبيةةةة -5
فةةج المةتمةة  ويةةوفر  صةةحابها ا حتةةرام ا ةتمةةاعج  ةيةةالمهم مكامتهةةا  خيرسةةت

والحقو  ا ةتماعية الكاملة وال ي يمعكس بالتالج على العمة  المكتبةج لتقةديم 
 . على افض  وةهالخدماا 

                                                           
مةلةة  -المكتبةاا ولةهةزت المعلومةاا المعاصةرت.  لحمد لمور بةدر.  ا خة   المهميةة فةج1

13،  ص1999، 10ا تةا اا الحديالة م  المكتباا والمعلوماا،  ه
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ا خةةة   المهميةةةة للمكتبةةةج حيةةةث ينتةةةرل ا لتةةةزام بهةةةا ودعمهةةةا وتطوير ةةةا -6
 . (1)والدفاه عمها

 خر  المتعلقة بمهمة المكتبج  ج:كما يمك  إضافة بعل المتطلباا ا 
 ل  يكو  المكتبج سليم م  ا مرال والعا اا التج تعو ه فج لداء عمله. -1
ل  يكةةةو  المكتبةةةج حسةةة  الميهةةةر ميينةةةال وبةةة لك يعطةةةج تصةةةور ةيةةةد عةةة  -2

 لد  المةتم . تعزيز مكامة المهمةالعاملي  فج المكتباا و 
الخةدماا المكتبيةة تتطلة  ل  يكو  المكتبج فيال المشاط فمةد ا  اغل  -3

 . (2) للمستنيدي الحركة والتمق  السري  إليصا  المعلوماا 
وا خةة   المكتبيةةة  ةةج المبةةادئ والمعةةايير التةةج تعبةةر لساسةةا لسةةلوك 
لفةةراد المهمةةة المسةةتح  التةةج يتقيةةد لفةةراد المهمةةة بالتزامهةةا وللمهمةةة  دا  سةةلوك 

ك ا ةتمةةةاعج فةةةج المكتبةةةة و دا  لبا ةةةة و ةةةج ا صةةةو  العامةةةة لةةةمدا  والسةةةلو 
التةةةج حةةةددتها اللةةةوائل والقةةةوامي  المميمةةةة لمزاولةةةة  ةةة ه المهمةةةة بحيةةةث ا  عةةةدم 

اا  الحةا  و  . (3)مراعاتها يعرل صاحبها للمنور والمب  م  ا عضةاء اآلخةري 
، تويةةر فةةج عصةةرما الحةةالج واصةةبل التةةداخ  واليقةةا بةةي  مةةةالج العلةةم وا خةة  

فةةج مشةةاكلما ا خ  يةةة كمةةا لصةةبحا و يرمةةا بحيةةث اصةةبل العلةةم يتةةدخ  فةةج تنك
ا خ   تسعى إلى توةيه العلم لو على ا    تستهدف اختبةاره بطريقةة مقديةة 
وا   ةةة ا ا متقةةةا  مةةة  ا تصةةةا  بةةةي  العلةةةم وا خةةة   إلةةةى التةةةداخ  بيمهمةةةا لةةةم 

مما حدث على مراح  عديدت  (4). يحدث فة ت واا
                                                           

1996،  2،  ه31رسالة المكتبة: م   –بطرس حشوه. لخ  ياا المهمة للمكتبيي .  1
عةةة السةةعدي،   ةةد  عبةةاس  مبةةر.  لخ  يةةاا مهمةةة العةةاملي  فةةج المكتبةةاا المركزيةةة لةام2

، 18بوداد والمستمصرية والتكمولوةيةة مة  وةهةة ميةر المسةتنيدي  ممهةا. مةلةة ا سةتا ،  ه
544 - 527.  ص 1999

21بطرس حشوه.  مصدر ساب . ص3
، 51مةةةةة  ، 2لخ  يةةةةةاا العلةةةةةم.  مةلةةةةةة المةمةةةةة  العلمةةةةةج،  لمعةةةةةم رشةةةةةيد عبةةةةةد الةةةةةرزا . 4

163ص2004
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ت بالقيم ا خ  ية وا طةر إمما   مملك فج الو ا الحاضر  ائمة ةا ز 
إمما مر  إ   مالك ممطلقاا  . ا خ  ية التج ية  ا  مستخدمها فج التعام 

إمسامية مبدئية وعقائدية يمك  ل  تشك  فةج حضةارتما لساسةا لألخة   متميةزت 
 . ومقبولة يمك  ل  تشك  إضافة موعية إلى النكر اإلمسامج

عةة  مةة  القةةائمي  بمشةةاط معةةي  و مالةةك بعةةل العماصةةر والمحةةدداا  التةةج تة
والعماصةةر ا ساسةةية للمهمةةة لي مهمةةة بصةةنة عامةةة . يمتمةةو  إلةةى ةهةةة معيمةةة

 . (1) ج

توافر ا مشطة والخدماا المنيدت التج تقدم إلى الةمهور بكافة فئاته و لةك -1
 . م  خ   مءسساا معيمة

همةةة تةةوافر  ةةدر مةة  المهةةاراا والخبةةراا النميةةة المتخصصةةة التةةج تميةةز الم-2
 . والتج تستلزم اإلعداد الم ئم للعاملي  بها

 . توافر المتا  النكري المتخصص ال ي يدعم وةود المهمة ويرسخ لصولها-3

وةةةةةةود  واعةةةةةد لخ  يةةةةةة وسةةةةةلوكية تحكةةةةةم الع  ةةةةةاا بةةةةةي  ا فةةةةةراد المهميةةةةةي  -4
 . له   ه الخدمة تقدم وزم ئهم والةمهور ال ي

ث باسةمها ويةداف  عمهةا لو يقةر معةايير وةود تةمة  للعةاملي  بالمهمةة يتحةد-5
 . ا داء والخدمة

و شةةةةك إ  كةةةة   ةةةة ه العماصةةةةر تتةةةةوافر بشةةةةك  لو بةةةة خر فةةةةج مهمةةةةة المكتبةةةةاا 
 . والمعلوماا

"  ةةج مهمةةة المهةة  و لةة  المعرفةةة (1)وا  مهمةةة المكتبةةاا والمعلومةةاا 
امةةةه .. .  البشةةرية وتمالةةة  التميةةيم الحضةةةاري ومنتةةاا الوصةةةو  إلةةى كةةة  شةةجء

                                                           
معلوماا فج مصر. ا تةا اا الحديالةة فةج محمد فتحج عبد الهادي. مهمة المكتباا وال1

11. ص1998، 5، م 9المكتباا والمعلوماا، ه
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لكةة  مةة  يعمةة  فةةج  ةة ه المهمةةة اإلحسةةاس ب مةةه مةة  حمةةات النكةةر وسةةدمة لنخةةر 
المعرفةةةةة ومميمةةةةج الحضةةةةارت البشةةةةرية ومةةةةا لج العلةةةةم عبةةةةر ا ةيةةةةا  المتعا بةةةةة 

  .   وعصر ومطوري الرفا ية البشرية"واومسءولج بزو  الحضارت فج ك   
ك ومةةة  المنيةةةد ل  مشةةةير  مةةةا إلةةةى القةةةيم التةةةج تةةةدعم المبةةةادئ ا خ  يةةةة للسةةةلو 

 المهمج للنرد 
 يمة الصد : لي ية  ل  يكو  المكتبج صاد ال وصحيحال فج تعاملةه مة  -1

 المكتبة.  المستنيدي  م  مصادر المعلوماا وم  زم ئه وم  
ممةةا يعمةة  محةة  -2  يمةةة التسةةامل:لي يةةة  ل    يكةةو  متحيةةزال لنكةةر معةةي  واا

علومةةاا حتةةى لةةو إتاحةةة ا فكةةار المختلنةةة وا  يقبةة  كقيمةةة حةة  المةةاس فةةج الم
 عد ا بعضهم غير مقبولة. 

 يمةةةةةة الحريةةةةةة النرديةةةةةة:العم  مةةةةة  اةةةةةة  ل  تسةةةةةتةي  خةةةةةدماا المكتبةةةةةاا -3
 والمعلوماا لرغباا وحاةاا المستنيدي  م  المعلوماا. 

 يمة العةد : لي تتضةم  اإلتاحةة المتسةاوية للخةدماا المكتبيةة للمسةتنيدي  -4
دو   لهةم الخدمة وا  تتاا الخدمااةميعال وا  يتلقوا افض  موعية ممكمة م  

إلى  لك وتتضم  ليضا  مامير   تماماا مال  الس  لو الةمس لو ا ص  و 
المعاملةةة العادلةةة للعةةاملي  كافةةة بالمكتبةةة مةة  ةامةة  المةةديري  وكةة لك معاملةةة 

واا  الهةدف مة  وضة   ( 2)بطريقةة  ئقةة.  ا خةر بعلالةالعاملي  بعضهم م  
 لخ  ياا المهمة  و:

   مةع  المويف بعيد ع  ا محراف لو ارتكا  ةرائم القامو  العام. ل-1
 عدم التسب  فج  در الما  والو ا والةهد. -2

                                                                                                                                     
اله لةج، محمةد مةا ةد. ا خ  يةاا المهميةة للعةاملي  فةج مءسسةاا المعلومةاا. ة مةلةة 1

111-93ص1995، 2، ه15المكتباا والمعلوماا العربية، س
لمكتبةةةاا ومراكةةةز المعلومةةةاا.  محمةةةد فتحةةةج عبةةةد الهةةةادي.  لخ  يةةةاا المعلومةةةاا فةةةج ا2

1.. . .  ص2، 6.. . ، ه3العربية 
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 . ااز ااستالمار الطا اا و دراا المويف فج تحقي  افض  إمة-3
 تحقي  التواز  بي  المصالل العامة والخاصة. -4
 

 الميثاق العربي ألخالقيات المهنة 
و دا  عامةة وا  الحنةاي علةى  اا   واعد ولخ  يلك  مهمة م  المه

الخصوصية م  ل م المبادئ ا خ  يةة لمةتمة  المعلومةاا وا  دعةم التعةاو  
  مضفج مةا  تباد  المعلوماا مسءولية لخ  ية ةماعية يتوة  دعمها ويت

 الميالا  العربج للمكتبيي  المقاط التالية:
 م واحترام تقاليد ا. التمسك وا لتزام ب دا  مهمتهبالتعهد -1
يتعا ةةةد المكتبيةةةو  علةةةى حنةةةي كرامةةةة مهمةةةتهم وا عتةةةزاز بهةةةا والةةةدفاه عةةة  -2

 شرفها وعلى لداء واةباتها. 
يتعا ةد المكتبيةةو  العةر  علةةى ل  يكةو  الواحةةد مةمهم ممةةال ل حقيقيةال لمهمتةةه -3

 وا  يلتزم بالتعاو  م  المكتبيي  العر  م  اة  المهول بمه  المكتباا. 
 تسود الديمقراطية والحرية والميام فج العم  المكتبج  ل -4
ا حترام المتباد  بي  المكتبيي  العر  والتعاو  القائم على تبةاد  الخبةراا -5

 فج مةا ا علم المكتباا والمعلوماا.  
متابعة ك  ةديد فج علم المكتباا وتعريف ا ةيا  بالتقميةاا الحديالةة فةج -6

 علم المكتباا والمعلوماا
العمةة  علةةى إ مةةاه المسةةءولي  ومتخةة ي القةةرار بةةدور المكتبةةة فةةج المةتمةة  -7

 وفج بماء اإلمسا  الحديث الواعج. 
فج ا خة   والتحصةي  العلمةج وروادال  ال صالح ممو ةا  و ل  يكو  المكتبي-8

على طري  المعرفة وخدمة القراء علةى اخةت ف اتةا ةاتهم وميةولهم بةروا مة  
 المحبة والرعاية. 
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  تمةةةةةام ب مشةةةةةاء المكتبةةةةةاا علةةةةةى اخةةةةةت ف لمواعهةةةةةا فةةةةةج المةةةةةد  والقةةةةةر  ا-9
 …والمءسساا التعليمية 

يعمةة  المكتبيةةو  علةةى ل  تكةةو  المكتبةةة مركةةز إشةةعاه القةةافج واةتمةةاعج -10
رشاد لي مركز معلوماا بالمعمى الواس .   ومركز خدماا واا

ود م محةةو التعهةةد بتةةوفير الكتةة  والمةةواد المكتبيةةة التةةج تبصةةر العةةر  وتقةة-11
 … اإلسهام فج بماء الالقافة العربية 

 .  ا لتزام ببمود   ا الميالا  م   ب  المكتبي-12
 . (1)القسم الخاص بالمهمة نجمزاولة العمل ءعمد بد واةبه يءدي المكتبج-13

 المكتبة المركزية في الجامعة التكنولوجية
 تمهيد 

المختلنةة بة  لمشة  لم يكتف العرا  بتطةوير مءسسةاا التعلةيم فةج مراحلةه 
الةامعةةاا التةةج يقةة  علةةى عاتقهةةا إعةةداد النةةرد القافيةةا وعلميةةا لإلسةةهام فةةج رفةة  
مسةةةةتو  المةتمةةةة  وتطةةةةويره،  وتعةةةةد الةامعةةةةة التكمولوةيةةةةة التةةةةج لمشةةةة ا عةةةةام 

 مةة كمةة  الةامعةةاا الهمدسةةية والعلميةةة المتخصصةةة لتخةةري   1974-1975
مركزيةة متخصصةةة  ت سةيس مكتبةةة ه مدسةج متخصةص.  كمةةا شةهد العةةام منسة

يصةا  المعلومةاا إلةى المسةتنيدي  والتةج تتكةو  مة   التج  ةج مركةز إشةعاه واا
 ال الة طواب  باإلضافة إلى الطاب  ا رضج وكما يلج

 لو : الطاب  ا رضج ويتكو  م 
 اعةةةة -4  اعةةةة الةةةدورياا-3  اعةةةة المراةةةة -2  اعةةةة النهةةةرس المحوسةةة  -1

 اإلمترما
وحةةةةدت إصةةةةدار الهويةةةةاا -7 حةةةةدت التزويةةةةدو -6 وحةةةةدت النهرسةةةةة والتصةةةةميف-5

 اإلدارت والسكرتارية باإلضافة إلى ا ستع ماا-8 والمخاز 
 الاميا: الطاب  ا و  ويتكو  م 

                                                           
 24 - 23بطرس حشوه، مصدر ساب . ص1
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  اعة ا طروحاا-1
  اعة المطالعة -2

 :الالالا:الطاب  الالامج ويتكو  م 
 اعةةةةةة اإلعارت)للكتةةةةة  الخاصةةةةةة بالهمدسةةةةةة الميكاميكيةةةةةة واإلمتةةةةةا  والمعةةةةةاد  -1

 . ليم التكمولوةج/مكائ (والتع
 اعةةةةةة اإلعارت)للكتةةةةة  الخاصةةةةةة بالهمدسةةةةةة المعماريةةةةةة والبمةةةةةاء واإلمشةةةةةاءاا -2

 . وبعل الكت  اإلمسامية(
 :رابعا:الطاب  الالالث ويتكو  م 

 اعةةةةةةةة اإلعارت)للكتةةةةةةة  الخاصةةةةةةةة بالهمدسةةةةةةةة الكيمياويةةةةةةةة والمةةةةةةةواد والعلةةةةةةةوم -1
 . التطبيقية(

الحاسباا والهمدسة الكهربائية والتعليم  للكت  الخاصة ب  سام) اعة اإلعارت-2
 . لتكمولوةج/كهرباء(

 العامل في المكتبة المركزية مالكال
الةةةةةةةويينج الخةةةةةةةاص بمكتبةةةةةةةة معهةةةةةةةد  مةةةةةةة كتةةةةةةةم مقةةةةةةة  ال 2004عةةةةةةةام 

المعلوماتيةةةة التةةةاب  سةةةابقا للمركةةةز القةةةومج للحاسةةةباا اإللكتروميةةةة بعةةةد إلوةةةاءه 
 لمة كة  ليصةبل العةدد الكلةج وضمه للمكتبة المركزية فج الةامعة التكمولوةية

( يوضةةل ا ختصةةاص الةةد ي  للعةةاملي  مةة  3ممتسةةبا.  والةةةدو  ) 42المكتبةةة 
 المء   العلمج لهم. 

 االختصاص العدد المؤهل العلمي العدد الجنس ت
 دكتوراه 14  كر 1

 ماةستير
 

 بكالوريوس

1 
2 
 
11 

 ومعلوماا مكتباا
+علم ومعلوماا مكتباا

 المنس
 اومعلوما مكتباا

 ماةستير 28 لمالى 2
 بكالوريوس
 دبلوم

1 
13 
14 

 محاسبة
 +إدارتومعلوماا مكتباا
 +إدارتومعلوماا مكتباا
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 42 المةموه 
( يوضةةةةل عةةةةدد العةةةةاملي  فةةةةج المكتبةةةةة المركزيةةةةة مةةةة  المء ةةةة  3)ر ةةةةم  ةةةةةدو 

 المماط بهم.  مجلالع وا ختصاص
اص ( لمةةةةا  وي اختصةةةة28)( واإلمةةةةاث14)يتضةةةةل مةةةة   لةةةةك إ  عةةةةدد الةةةة كور 
(بكةةةةةةةةةةالوريوس 6)(دبلةةةةةةةةةةوم و6)مةةةةةةةةةةمهم، (16)المكتبةةةةةةةةةةاا والمعلومةةةةةةةةةةاا فكةةةةةةةةةةا 

، (26)ومةةةةةةةةةة  غيةةةةةةةةةةر ا ختصةةةةةةةةةةاص فكةةةةةةةةةةا  . (دكتةةةةةةةةةةوراه1)(ماةسةةةةةةةةةةتير و1)و
(متوسةةةةطة 3)(إعداديةةةةة و5)(ماةسةةةةتير و2)(بكةةةةالوريوس و7)(دبلةةةةوم و8)مةةةةمهم
% مة  62%اختصةاص مكتبةاا ومعلومةاا و38و ة ا يمالة   . ( ابتدائيةة1)و

 . غير ا ختصاص

هةوم لخ  يةاا مهمةة المكتبةاا والمعلومةاا لةيس فقةط سةلوك وتصةةرفاا وا  من
ممةا يشةم   المكتبج تةاه المكتبيي  اآلخري  لو اتةاه المستنيدي  مة  المكتبةة واا

ولتحقيةة   لةةك تةةم توزيةة   . ليضةةا مةةد  إخةة ص المكتبةةج وتناميةةه وحبةةه لعملةةه
 (تمالة  لخ  يةاا العةاملي  فةج المكتبةة المركزيةة للةامعةة يفقرت)استبيا  يضم 
 . التكمولوةية

 نتائج البحث ومناقشة تحليل أجوبة األسئلة التي وجهت إلى المستفيدين 
 ما مد  استخدامك للمكتبة المركزية فج الةامعة ؟-1س

( 4لإلةابةةة علةةى  ةة ا السةةءا  اسةةتخدما التكةةراراا والمسةة  المئويةةة والةةةدو )
 كيوضل  ل

 النسبة % التكرار مقدار االستخدام
 3. 58 98 يوميةةا
 31،5 53 لسبوعيا
 8،9 15 شهريةا
 - - مطلقةا
 98،8 166 المةموه

 ( مد  استخدام التدريسج والطلبة للمكتبة4ةةدو )
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%( يستخدمو  المكتبة يوميا 58,3إ  ) تبي  ي حي م  خ   الةدو 
لسةةةبوعيا فةةةج حةةةي  يسةةةتخدمها شةةةهريا %( مةةةمهم يسةةةتخدمو  المكتبةةةة 31,5وا  )

%( ولةةةم تيهةةةر الدراسةةةة مةةة  لةةةم يسةةةتخدم المكتبةةةة مطلقةةةا و ةةةد يكةةةو   لةةةك 8,9)
بسةةب  توزيةة  ا سةةتبيا  لصةة  داخةة  المكتبةةة فمةة  البةةديهج إ  مةة  وزه علةةيهم 

 ا ستبيا   م ال ي  يرتادوا المكتبة. 
 ا السةةءا مةةد  ل ميةةة اسةةتخدام المكتبةةة المركزيةة ؟ ولإلةابةةة علةةى  ةة مةا -س2

 ( يوضل  لك5) ر م الةدو يمير 
 النسبة% التكرار أهمية االستخدام

 57،7 97 مهمة ةدا
 42،2 71 مهمة

 - - محدودت ا  مية
 - - غير مهمة
 %100 168 المةموه

 ( يوضل ل مية استخدام المكتبة5) ر م ةةدو 
رو  إ  ارتيةةةةاد %( يةةةة57,7وبمسةةةةبة ) مسةةةةتنيدا 97يتبةةةةي  مةةةة   لةةةةك إ  

مةاز البحةوث لو الالمك طالعةة  متبة مهم ةدا لورل إكما  متطلباا الدراسة واا
مسةتنيدا إ  ارتيةاد المكتبةة  %(42,2)71و  يمك  ا سةتوماء عمهةا،  بيممةا رل  

مهم بالمسبة إليهم،  ولم ييهر لحد م  مرتةادي المكتبةة ب مةه يةر  بعةدم ل ميةة 
ج الةامعة ومةا يترتة  علةى المكتبة و  ا دلي  على ل مية المكتبة لكافة ممتسب

 لةةةك مةةة  مسةةةءولية تلقةةةى علةةةى عةةةات  العةةةاملي  فةةةج المكتبةةةة بالتعامةةة  الحسةةة  
 وا خ   المبيلة م  المستنيدي . 

؟  و ةد كامةا  تقديم خدماا المعلومةاا   ت حي ب مه  مالك بط  فج  -3س
 (6اإلةاباا على   ا السءا  وكما يوضحها الةدو  )
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 %المسبة التكرار البط  

 77،3 130 دوما
 9،5 16 مادرا
  14 8،3 

 4،7 8 بدو  إةابة
 %100 168 المةموه

 تقديم الخدماا ( يوضل البط  فج6) ر م ةدو 
تقةديم عمد ا ستنسار م  المستنيدي  فيما إ ا كاموا ي حيو  بط  فج 

( مسةةةةتنيدا مةةةة  مةتمةةةة  الدراسةةةةة 130المكتبةةةةة،   كةةةةر )خةةةةدماا المعلومةةةةاا ب
المكتبةةة  عمةة  ممتسةةبج %( امهةةم ي حيةةو  بطةة  فةةج77اللةةو  مسةةبة)واللةة ي  يم

%( 8( م  المستنيدي  بمسبة )14بصنة دائمة،  كما ي حي م  الةدو  إ  )
( مسةةةةةةةةةةتنيدا 16 كةةةةةةةةةروا بةةةةةةةةةة مهم   ي حيةةةةةةةةةةو  بطةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةج المكتبةةةةةةةةةةة،  وا   )

%( مةةة  المسةةةتنيدي  مةةةادرا مةةةا ي حيةةةو   لةةةك البطةةة ، ومةةة  الةةةةدير 10بمسةةةبة)
%(  ةد تركةوا  ة ا السةءا  بةدو  5و ةم يماللةو  مسةبة) ي مستنيد( 8بال كر إ  )

إةابةةة.  وا  السةةب  الرئيسةةج فةةج  ةة ا البطةة   ةةو إ  عةةدد العةةاملي  فةةج  اعةةاا 
و  ا يءدي إلى   ا  ي  االمي اإلعارت غير كاف حيث يوةد فج ك   اعة موين
 البط  لزخم الطلبة واستراحة لحد المويني      

 لمكتبة المركزية ؟لالورل م  ارتيادك ما-4س
( الوةرل مة  ارتيةاد المكتبةة مة   بة  المسةتنيد واتصةاله 7)ر ميوضل الةدو  

 بالعاملي  فج المكتبة ول سامها 
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النسبة التكرار الغرض من ارتياد المكتبة 

% 
 39،8 67 استعارت بعل مصادر المعلوماا

 20،8 35 المطالعة
 27،9 47 البحث فج النهرس المحوس 

 3. 11 19 ل ا عما إمةاز بع
 - - لغرال لخر  ا كر ا رةاء 

 %100 168 المةموه
 ( يوضل لسبا  ارتياد المكتبة م   ب  المستنيدي 7)ر مةدو  
 

الورل م   كا %(40)بمسبة( مستنيدا و 67)ويتضل م   لك إ  
ة  ا ستعارت مباشرت و  ا يد  على ا  المستنيدي   ارتياد م المكتبة  و 

م التصميف للكت  المراد استعارتها ع  طري  زم ئهم لو ع  لديهم لر ا
طري  استعارتهم للكتا  سابقا مما ةعلهم يستومو  ع  ال  ا  إلى  اعة 

ي  وطلبة يالنهرس المحوس  للبحث عما يحتاةو  إليه وخاصة التدريس
 امهم يستخدمو %(28)وبمسبة(مستنيدا 47)كما يهر إ  . الدراساا العليا

س المحوس  للبحث ع  لر ام تصميف وعماوي  الكت  لو  اعة النهر 
ا طروحاا لورل استعارتها و ء ء يماللو  طلبة الدراساا ا ولية ال ي  
تتوير مطالبهم بسرعة لو امهم   يحتنيو  ب ر ام التصميف للكت  التج تم 

. رتها سابقا و  ا ي تج م   لة الخبرت لديهم فج كينية استخدام المكتبةااستع
ارتادوا المكتبة  غرال   د%(11) وبمسبة(مستنيدا 19)ما يهر ل  ك

متموعة ممها لعم  براءت ال مة وممها لدف  غرامة تاخيرية وال ي يتطل  
مراةعة اإلدارت لو امه فقد مصدر معي  ويرغ  فج كينية معالةة ا مر لما 
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 هةبدف  غرامة لو ةل  مسخة م   لك الكتا  لو مسخ لخر  م  كت  مشاب
  . لو  ريبة م  المصدر المنقود وك   لك يتطل  مراةعة اإلدارت

تحدد سلوك وصناا العاملي  فج ل سام المكتبة فج ضوء كيف -5س  
 وةدو . م  ك  مويف م  ل سام المكتبةك بهما بوصنك مستنيدا اتصال
 ( يوضل تلك اإلةاباا8)ر م
 المكتبةة ا سةام المكتبةة ا سةام  
 ا طروحاا الدورياا المراة  اإلعارت الصنة ا

 متعاو  1

دائةةةم ك  لحياما دائما
 ا

لحيةةةةةةا
 ما

دائةةم ك 
 ا

لحيةةةا
 ما

لح دائما ك 
 ياما

 ك 

112 31 17 45 15 - 59 8 - 67 26 75 
 متواض  2

141 27 - 47 - - 
67 - - 99 62 7 

12 34 6 متسامل 3
8 55 2 1 46 21 - 18 15 13

5 
 ممضبط 4

155 13 - 50 3 4 
63 4 - 91 49 28 

14 21 - عصبج 5
7 - - 60 - - 67 15 35 11

8 
11 53 - متحيز 6

5 - - 60 - 18 49 63 9 96 

 75 43 50 56 11 - 56 4 - 74 35 59 مت مر 7

 31 23 114 39 25 3 6 25 29 - 48 120 متشدد 8

 

 ا ستع ماا اإلدارت/ السكرتارية النهرس المحوس  الصنة ا

 متعاو  1
 ك  لحياما دائما ك  لحياما دائما ك  امالحي دائما
165 - - 14 11 - - 2 166 

 - 14 154 - 13 15 - 36 132 متواض  2

 - - - 17 8 - - - - متسامل 3

 - 19 149 25 - - - - 165 ممضبط 4
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 165 - - 25 - - 153 2 - عصبج 5
 - - - - - - 111 57 - متحيز 6
 36 57 - - - - 102 35 28 مت مر 7

 - - - - - 25 17 37 111 متشدد 8

 ( يوضل سلوك وتصرفاا العاملي  فج المكتبة م   ب  المستنيدي 8)ةدو  
إ  ل سةةام المكتبةةة التةةج تسةةتخدم بكالةةرت مةة   بةة  المسةةتنيدي   ةةج  اعةةة 

  اعة ا طروحاا.  - اعة النهرس المحوس  - اعة الدورياا –اإلعارت 
م استخداما م   بة  المسةتنيدي  حيةث إ   سم اإلعارت  و اكالر ا  سا

%( مة  عيمةة الدراسةةة  ةد كةةا  100( مسةتنيدا و ةةو مةا يمالةة  )168يهةر إ  )
لهةةا اتصةةا  مباشةةر مةة  مةةوينج  اعةةاا اإلعةةارت فةةج المكتبةةة،  و ةةد حةةدد  لةةك 
سلوك وصةناا العةاملي  فةج تلةك القاعةاا. حيةث يهةر     إ  صةنة متعةاو  

ى مسةبة إيةابيةة وخاصةة فةج  اعةاا باإلضافة إلى صنة ممضبط كا  لها لعل
اإلعارت والدورياا والنهرس المحوس .  وا  صنة متشدد كا  لها لعلى مسةبة 
للصناا السلبية ويرة  سب   لك إلى ل مية المصادر وطبيعتها العلمية التج 
تقتميهةةةا المكتبةةةة ومحةةةدوديتها وكالةةةرت الطلةةة  عليهةةةا وخوفةةةا عليهةةةا مةةة  النقةةةدا  

 صنة لد  العاملي  فج المكتبة. والتلف مما يهر   ه ال
وا  صنة مت مر كا  لها ا   المس  للصناا السلبية فج المكتبة لي 
  يوةد ت مر م   ب  العاملي  إ  بمسبة  ليلة ةةدا  ةد تكةو  بسةب  الع  ةاا 
الشخصية بي  المستنيد والمويف    والتج ييهر ا المويف م  با  الخةرو  

%( ويرةة  76ة التسامل كا  لها ا ة  مسةبة)م  روتي  العم  لديه.  وا  صن
سةةةةب   لةةةةك إلةةةةى مطالبةةةةة اإلدارت المةةةةويني  بالورامةةةةاا الت خيريةةةةة لتكةةةةو  لحةةةةد 
ا سةةبا  التةةج تةعةة  المسةةتنيد يقةةوم باسةةترةاه المصةةدر بالو ةةا المحةةدد ليةةتم 

( يوضل  اعاا ل عاره والمسةتخدمة مة  9إعارته إلى مستنيد  خر. والةدو )
  ب  عيمة البحث
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لدرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لدرةة كبيرت عاو الت
 متوسطة

 ىلةةةةةةةةم يةةةةةةةةة  علةةةةةةةة لدرةة ضعينة
 السءا 

 المةموه

المسةةةةةةةة العدد 
 بة

المسةةةةةةةة العدد
 بة

المسةةةةةةةة العدد
 بة

 المسبة العدد المسبة العدد

 11 تدريسج
84،
6 

2 
15،
3 

- - - - 13 
100
% 

 33 عليا
61،
1 

18 
33،
3 

3 5،5 - _ 54 
100
% 

 68 لولية
67،
3 

11 
10،
8 

14 
13،
8 

8 
7،9 
 

101 
100
% 

 112 المةموه
66،
6 

31 
18،
4 

17 
10،
1 

8 4،7 168 
100
% 

 ( يوضل تعاو  موينج  اعاا اإلعارت م  المستنيدي  ممها9)ر م ةدو 
إ  مةةةاا التعةةاو  بةةي  مةةوينج المكتبةةة والمسةةتنيدي  يعتمةةد علةةى موعيةةة  ةةء ء 

ا   م  ماحية ت  يلهم وخبراتهم وسلوكهم فالمعاملةة الحسةمة التةج يقةدمهيالمكتبي
  للمسةةتنيدي  تعةةزز وترفةة  مةة  القةةة المسةةتنيدي  بالمكتبةةة، ومةة  خةة   و المكتبيةة
لمستنيدي  للسةءا  حةو  مةد  تعةاو  مةوينج المكتبةة معهةم،  يتضةل اإةاباا 

%( مةة  إةمةةالج 67( مسةةتنيدا ويماللةةو )112( إ  )9)ر ةةم مةة  خةة   الةةةدو 
كبيةر.  ى حةد ةيةدا الة  تعاو  مةوينج المكتبةة معهةم كةا  باالمستنيدي  لةابوا 

لمةةا الةة ي  لةةةابوا إ  تعةةاو  مةةوينج المكتبةةة كةةا  معهةةم لدرةةةة متوسةةطة فكةةا  
%( م  إةمةالج المسةتنيدي .  بيممةا لةةا  18( مستنيدا ويماللو )31عدد م )

%( م  إةمةالج المسةتنيدي  بدرةةة ضةعينة. بيممةا لةم 10يمال ) ال ( مستنيد17)
 %(.  5ويماللو ) ي ( مستنيد8يةي  على السءا  )

ومةة  خةة   م حيةةة العمةة  فةةج  اعةةاا اإلعةةارت تبةةي  إ  المسةةتنيدي  
ال ي  لديهم لر ام التصميف   تيهر لديهم لي مشكلة فج ا ستعارت.  وتيهةر 
لقسةم مةة  المسةةتنيدي  مشةةاك  فةةج لمةةا امةةه لةةم يةلةة  معةةه ر ةةم التصةةميف لو إ  
 الر م مق  خط  م  النهرس المحوس  وفةج بعةل ا حيةا  يكةو  المصةدر  ةد
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لعير سابقا وغيةر موةةود علةى الةرف و ة ه العمليةة تةعة  الطالة  يحةس بمةوه 
.  ويتضةةةل مةةة  خةةة   اإلةابةةةاا الةةةواردت فةةةج همةةة  ا متعةةةاي لعةةةدم تلبيةةةة طلبةةة

الةةةةدو  إمهةةةا كامةةةا إيةابيةةةة وسةةةوف يكةةةو  لهةةةا ا الةةةر فةةةج تحسةةةي  واسةةةتمرارية 
 التعاو  بي  المكتبة والمستنيدي . 

لمستنيدي  م   ب  ا م  او   اعة الدورياا( يوضل مد  تع10)ر م والةدو 
 المويني  فيها

 المةموه لم ية  ع  السءا  لدرةة ضعينة لدرةة متوسطة لدرةة كبيرت التعاو 

 المسبة العدد المسبة العدد المسبة العدد المسبة العدد المسبة العدد 

 %100 13 - - - - - - 100 13 تدريسج

 %100 54 - - - - 16،6 9 83،3 45 عليا

 - - - - - - - - - - لولية

 %100 67 - - - - 13،3 9 86،5 58 المةموه

( يوضل تعاو  موينج  اعة الدورياا م  المستنيدي  10)ر م ةدو 
 ممها

( 67ومةةة  خةةة   الةةةةدو  ييهةةةر لمةةةا ل  مسةةةتخدمج  ةةة ه القاعةةةة  ةةةو)
 ولية مستنيدا فقط و م ال ي  لةابوا على   ا السءا  حيث إ  طلبة المرحلة ا

  يسمل لهم بدخو  القاعة وتبي  ليضةا إ  تعةاو  المةويني  عةا  ةةدا حيةث 
  عيمةة البحةث  ةد لةةابوا بةا  التعةاو  فةج  ة ه القاعةة ييهر إ  كافة التدريسي

(طالبةا مة  45% م  مةتم  الدراسة.  كما يهةر إ  )100مسبة بكبير ةدا و 
رياا عةالج ةةةدا و ةو مةةا الدراسةاا العليةا  ةةد  كةروا بةا  التعةةاو  فةج  اعةةة الةدو 

 وبمسةةبة(طةة   بةةا  التعةةاو  بدرةةةة متوسةةط 9%(، و ةةد  كةةر )83يمالة  مسةةبة)
طلبة الدراسةاا العليةا يرغبةو  فةج عدد م  إ   الى سب   لك يرة %( و 13)

اسةتخدام الحاسةبة الوحيةةدت الموةةودت فةةج القاعةة  غراضةهم الخاصةةة فةج كتابةةة 
ضةةعا ل سةةترةاه مةة  شةةبكة البحةةوث مةةال  و ةة ا غيةةر ممكةة  كةةو  الحاسةةبة و 
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تلةةةك بالنهةةرس المحوسةةة  للمكتبةةةة، و ةةة ا مةةةات  عةةة  عةةةدم معرفةةةة  ةةةء ء الطلبةةةة 
 العملية وارتباط الحاسبة م  الشبكة. 

لمةةا درةةةة تعةةاو  مةةوينج  اعةةة ا طروحةةاا مةة  المسةةتنيدي  فييهةةر  لةةك فةةج 
 (11)ر مالةدو  

 
 لةةةةةةةم يةةةةةةةة  عةةةةةةة  لدرةة ضعينة لدرةة متوسطة لدرةة كبيرت التعاو 

 السءا 
 المةموه

المسةةةةةةةةة العدد 
 بة

المسةةةةةةةةة العدد
 بة

المسةةةةةةةةة العدد
 ةب

 المسبة العدد المسبة العدد

100 13 - - - - - - 100 13 تدريسج
% 

،92 50 عليا
5 4 7،4 - - - - 54 100

% 

 21 لولية
20،
7 - - 75 

74،
2 5 4،9 101 

100
% 

،44 75 2،3 4 50 84 المةموه
6 

5 2،9 168 100
% 

ضل تعاو  موينج  اعة ا طروحاا م  المستنيدي  ( يو 11)ر م ةدو 
 ممها

إ  التعاو  فج  اعة ا طروحاا سلبج مة   اع ه يتضل م  الةدو 
%( لةةةةةابوا بةةةةا  50) وبمسةةةةبة( مسةةةةتنيدا 84خةةةة   ا ر ةةةةام حيةةةةث يهةةةةر إ  )

%( 74)وبمسةةبة( مسةةتنيدا 75كبيةةر،  بيممةةا لةةةا ) حةةد سةةلبا الةةى التعةةاو  كةةا 
ويرة  سب   لك وم  خ   الم حية والمتابعةة إ  با  التعاو  كا  ضعينا 
راحة  ا وليةة وخاصةة المرحلةة ا ولةى والالاميةة والالالالةة.  م ء ء يماللةو  طلبةة ال

و ء ء الطلبةة وحسة  سةيا  عمة  المكتبةة   يسةمل لهةم با سةتعارت ل طةاريل 
ج لهةةم بةةا  تعةةاو  العةةاملي  فةةبةةدا ولعةةدم معرفةةة  ةةء ء الطلبةةة بتلةةك التعليمةةاا 

سةةب   لةةك فةةج بعةةل ا حيةةا  إلةةى عكةةس صةةورت تالقاعةةة ضةةعيف معهةةم و ةةد 
ا   غير صحيحة للمويف ال ي يعم  فج القاعة م  خ   تعاملةه مة  الطلبةة

معهةم المةزا  عصةبج  هالمويةف ممحةاز إلةى مسةتنيد معةي  لو إمةتصوروا بةا  
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إ   مالةةك لوامةةر بعةةدم  يةهةة ومتشةةدد فةةج الحنةةاي علةةى ا طروحةةاا كومةةه   
 رت  ء ء الطلبة ا طروحاا  سبا  عديدت ومعروفة.  إعا
لما مد  تشدد موينج المكتبة م  المستنيدي  فييهر  لك مة  خة     

( وال ي يوضل مد  تشدد موينج  اعاا ل عاره فج المكتبة 12)ر م الةدو 
 م  المستنيدي . 

 مةموهال لم ية  ع  السءا  لدرةة ضعينة لدرةة متوسطة لدرةة كبيرت التشدد

 المسبة العدد المسبة العدد المسبة العدد المسبة العدد المسبة العدد 

 %100 13 - - 15،3 2 30،7 4 53،8 7 تدريسج

 %100 54 4. 7 4 11،1 6 16،6 9 64،8 35 عليا

 %100 101 7،9 8 7،4 4 10،8 11 77،2 78 لولية

 %100 168 4،7 8 1. 7 12 14،2 24 71،4 120 المةموه

( يوضل مد  تشدد موينج  اعاا ل عاره فج المكتبة م  12)ر م  الةدو 
 المستنيدي . 

%( مةة  إةمةةالج 71( مسةةتنيدا يماللةةو  )120إ  ) اعةة ه يتضةةل مةة  الةةةدو 
المسةةةتنيدي  لةةةةابوا إ  تشةةةدد مةةةوينج المكتبةةةة معهةةةم كةةةا  لدرةةةةة كبيةةةرت.  لمةةةا 

فكةةةا     تشةةةدد مةةةوينج المكتبةةةة كةةةا  معهةةةم لدرةةةةة متوسةةةطةبةةةاالةةة ي  لةةةةابوا 
%( مةة  إةمةةالج المسةةتنيدي  بيممةةا لةةةا  14(مسةةتنيدا ويماللةةو  )24عةةدد م )

%(مةة  إةمةةالج المسةةتنيدي  ب مةةه لةةم يكةة   مالةةك تشةةدد 7( مسةةتنيدا ويمالةة )12)
 %(. 7( مستنيدا ويماللو  )12معهم.  ولم ية  على السءا  )

و  ا يد  على إ  التشدد سببه  و الحرص علةى المصةادر الموةةودت 
بة وخوفةا عليهةا مة  الضةياه والتلةف مة  ا لتةزام بمواعيةد إرةةاه تلةك فج المكت

المصةةةةادر بعةةةةد إعارتهةةةةا و ةةةة ا الحةةةةرص لةةةةه مةةةةا يبةةةةرره لوةةةةةود التزامةةةةاا عديةةةةدت 
للمويةةف مةة  بةةا ج المسةةتنيدي  ب عطةةاء مواعيةةد اسةةتعارت تلةةك المصةةادر علةةى 

  تسةب لساس إعادته م  مستعيريها السابقي  وا  لي إخ   فج   ه المواعيةد
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لمويةةةف وكةةة لك المسةةةتنيد الةةة ي رتةةة  لو اتةةةه علةةةى لسةةةاس اك عمةةة  اربةةةفةةةج ا
 استعارته  لك المصدر. 

الشده مطلوبة و ج غير مقصودت اإلساءت إلى  وي ضوء ما سب  فا 
مما ا لتزام بالمواعيد والحناي على المصادر  ج م  ل ةم ا خة    المستنيد واا

تنيد والةة ي مةة  ةامبةةه عليةةه الواةةة  ل  يتحلةةى بهةةا المويةةف للتعامةة  مةة  المسةة
ل  يةةةةدرك  لةةةةك التشةةةةدد ولسةةةةبابه دو  ل  تةعلةةةةه يشةةةةعر بةةةةا   ةةةة ه مبالوةةةةة فةةةةج 
الحنةةاي علةةى المصةةادر لو إ  المويةةف يحةةاو  ل  يسةةتوله عمةةد فةةرل غرامةةة 
معيمةةة ت خيريةةه لتكةةو  مةةوه مةة  الةةراده والممبةةه لةةه بعةةدم تكةةرار  لةةك و ةةد يةةءدي 

عةدم إعارتةه مسةتقب  لنتةرت معيمةة ت خير المصةادر مة   بة  مسةتنيد معةي  إلةى 
تةعلةةه يشةةعر بتقصةةيره وا ترافةةه عمةة  بعيةةدا عةة  ا خةة   الواةةة  اتباعهةةا فةةج 

 ا لتزام بالمواعيد التج تعطى له م   ب  مسءو  اإلعارت فج القاعة. 
 حةةي الباحةةث ا  اكالةةر المسةةتنيدي  يعلمةةو  سةةب   لةةك التشةةدد ويقةةدرو   و ةةد
عدم التزامهم بالمواعيد مال  إلى حاةتهم  و  سب ز  لك ويع  وضعه لمويفل

نتةةةةرت لطةةةةو  وفةةةج بعةةةةل ا حيةةةةا  مسةةةيامهم للموعةةةةد ولعةةةة ار عديةةةةدت لللمصةةةدر 
متموعة ولك  المحصلة  و معرفةة المسةتنيد مسةبقا ب مةه مقصةر فةج عملةه  ة ا 

 والتزامه فج إعادت الكتا . 
( بةةا  صةةنة متشةةدد  ةةج موةةةودت فةةج 12)ر ةةم وكمةةا ييهةةر مةة  خةة   الةةةدو 

افة القاعةاا وحتةى اإلدارت و لةك لوةةود سةيا  عمة  الابةا لةديها   يمكة  ل  ك
مسةةةتنيد لولةةيس بشةةك  دائةةم  النائةةدت إلةةى اكالةةةر المسةةتنيدي  يصةةا تحيةةد عمةةه  

 على حسا  مستنيد  خر. 
    توفر المكتبة لةواء مريحة للبحث العلمج ؟-6س
 ( 13)ر م وييهر  لك وم  خ   إةاباا المستنيدي  فج الةدو  
 

 المسبة المةموه المسبة ك  المسبة معم توفر ا ةواء المريحة ا
 100 13 - - 100 13 تدريسج 1
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 100 54 25،9 14 74 40 عليا 2
 100 101 75،2 76 24،7 25 لولية 3
 100 168 53،5 90 46،4 78 المةموه 

( يوضل إةابة المستنيدي  حو  توفير لةواء مريحة فج 13)ر مةدو  
 للبحث العلمج المكتبة

يعةةةةةد تةةةةةوفير لةةةةةةواء مريحةةةةةة للمسةةةةةتنيدي  مةةةةة  الطلبةةةةةة والبةةةةةاحالي  مةةةةة  
الخدماا الرئيسية  ية مكتبة  باإلضافة إلى المو   وا الاث واإلضاءت وتوفير 

علةى وتشة   ةء ء المسةتنيدي   غ م  العوام  البيئية التج تر  وغير ا التهوية
  . مدت طويلةلالمكتبة والبقاء فيها  ارتياد

علةةى  (13)ر ةةم وكامةةا المتةةائ  مةة  خةة   اإلةابةةة الةةواردت فةةج الةةةدو 
   مالةةك لةةةواء بةةاالةةرغم مةة  إمهةةا غيةةر مشةةةعة حيةةث بلةةغ عةةدد الةة ي  لةةةابوا 

%( م  إةمالج المستنيدي .  46) بمسبة( مستنيدا و 78مريحة للبحث العلمج )
لج %(مةة  إةمةةا54) وبمسةةبة( 90بيممةةا لةةةابوا بعةةدم تةةوفر ا ةةةواء المريحةةة )

المسةةتنيدي . ولكةة  الةة ي   كةةروا بعةةدم تةةوفر لةةةواء مسةةاعدت للبحةةث العلمةةج  ةةم 
 فةةج ضةةوءوطلبةةة الدراسةةاا العليةةا  و  التدريسةةيي  بخةة فطلبةةة المرحلةةة ا وليةةة 

الم حيةةةة المسةةةتمرت للمسةةةتنيدي  يهةةةر إ  التدريسةةةيي  وطلبةةةة الدراسةةةاا العليةةةا 
تةوفر   بسةب  شك  ةيةديةلسو  فج  اعة الدورياا و ج  اعة  ادئة ومءالالة ب

بصةةةوره دائمةةةة إلةةةى درةةةةة كبيةةةرت  مةةة  وةةةةود مةةةويني   التدفئةةةةلةهةةةزت التبريةةةد و 
حضةةةار المةةةة ا والةةةدورياا إلةةةى  يةةةوفرو  الةةةةو الهةةةادئ والتعامةةة  الشةةةناف واا

 المستنيد فج مكا  ةلوسه على الممضدت. 
الةة ي   يحةة  لهةةم سةةو  اسةةتخدام  علةةى عكةةس طلبةةة الدراسةةاا ا وليةةة  

 ممةةا يةةءدي الةةى حةةدوثفةةج الطةةاب  ا و  و ةةج غيةةر كافيةةة لهةةم   اعةةة واحةةدت
لةهةةزت  مةة كاليةةر لعطةة ا فضةة  عةة  حةةدوث الضةةةي  الةة ي يحدالةةه الطلبةةة،  
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و ةةة ا مةةةات  عةةة  عةةةدم وةةةةود لي مويةةةف داخةةة  القاعةةةة يتةةةاب   التدفئةةةةالتبريةةةد و 
 . مرتن الطلبة لممعهم م  العبث با ةهزت لو ممعهم م  الحديث بصوا 

فةةج مبةةي  عةة  الخدمةةة التةةج تقةةدمها المكتبةةة وكمةةا  اةةةة الرضةةبدر  ويتعلةة -7س
 (14)ر م الةدو 

 المسبة التكرار درةة الرضى ا
 39،8 67 معم 1
 34،5 58 إلى حد ما 2
3   29 17،2 
 8،3 14 بدو  إةابة 4

 %100 168 المةموه
 المقدمة للمستنيديي  ( يوضل درةة الرضا ع  الخدمة14)ر م ةدو 

لهةم  ر مة  المسةتنيدي  عة  مةد  رضةا م عة  الخدمةة التةج تقةدمعمد ا ستنسا
%(مةة  40فةةج المكتبةةة،  تبةةي  وكمةةا  ةةو موضةةل فةةج الةةةدو  لعةة ه إ  مسةةبة)

%(مةةةة  المسةةةةتنيدي  35المسةةةةتنيدي  راضةةةةو  عةةةة  تلةةةةك الخدمةةةةة  وا  مسةةةةبة )
راضو  ع  تلك الخدمة إلى حد ما و  ا يعمج ا  درةة الرضا بشك  عام  ةد 

غيةر  سةتنيديي %(مة  الم17مةد ا  مسبة ) هالو ا منس فجو %(.  75بلوا)
%( ةةد تركةةوا 8لي بمسةةبة) مسةةتنيدا( 14راضةةي  عةة  الخدمةةة. إضةةافة إلةةى إ  )

 السءا  بدو  إةابة. 
 النتائج() 
ا ضةةةطرار للتعامةةة  مةةة  المكتبةةةة دو  سةةةاب  معرفةةةة ب سةةةالي  اسةةةتخدامها  -1

المسةةةةتنيدي  يةةةةءدي  لةةةةك إلةةةةى ضةةةةياه الةهةةةةد والو ةةةةا،  إضةةةةافة إلةةةةى إصةةةةابة 
باإلحبةةةاط وشةةةعور م بةةةالعةز.  و ةةة ا يهةةةر واضةةةحا مةةةال  بالمسةةةبة إلةةةى طةةة   

وسةةب  ا حبةةاط يرةةة    يمكةة  ل  تعةةار لهةةم ا طةةاريل   ي المراحةة  ا وليةةة الةة
.  كمةةا ييهةةر  لةةك بالمسةةبة  سةةتخدام الحاسةةو  ا عةةارت تعليمةةااب الةةى ةهلهةةم

خدام الحاسو  وك لك فج البحث بالنهرس المحوس  ال ي يتطل  معرفة باست
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 تر اسةةتعامةةا  ةةو المطلةةو  كتابتةةه مةة  الحاسةةو  لكةةج يةةتمك  المسةةتنيد مةة  ل  
 المصدر بعد  لك. 

يشةةةةةكو العديةةةةةد مةةةةة  ا  المكتبةةةةةة. ب تقةةةةةديم خةةةةةدماا المعلومةةةةةاا فةةةةةج ءالبطةةةةة-2
الة ي يةءدي إلةى ا مر  المكتبةةتلبيةة احتياةةاا رواد فةج  لالمستنيدي  مة  البطة

عمةةد محاولةةة الحصةةو  علةةى المعلومةةاا ومةة   ضةةياه و ةةا وةهةةد المسةةتنيدي 
%( م  مةتم  الدراسة  ةد لكةدوا ل   مالةك بطة  87الةدير بال كر إ  مسبة  )

 المكتبة.  ب تقديم خدماا المعلوماا فج
يهةةةر ا   سةةةم ا عةةةارت  ةةةو اكالةةةر ا  سةةةام اسةةةتخداما مةةة   بةةة  المسةةةتنيدي   -3

مةةة  مصةةةادر المكتبةةةة حيةةةث تبةةةي  ا  ةميةةة  افةةةراد العيمةةةة بالدراسةةةة  ةةةد اسةةةتعار 
المركزية و  ا يد  على امه  مالك اتصةا  مباشةر بةي  المسةتنيد والعةاملي  فةج 

 المكتبة وبالتالج تد  المتيةة على ا   ماك تةاوبال ايةابيال بي  الطرفي . 
%( مةةة  اةمةةةالج المسةةةتنيدي  اكةةةدوا علةةةى امةةةه  مةةةاك 67يهةةةر ا  مسةةةبة ) -4

مستنيديي  و  ه المسبة تد  على امه  ماك تعاومال كبيرال بي  موينج المكتبة وال
 تعاو  ا مرال ي يءدي الى اباء احترام متباد  بي  المستنيد والمويف. 

%( مةة  المسةةتنيدي  اةةةابوا بةة   موينةةوا المكتبةةة كةةاموا 85تبةةي  ا  مسةةبة ) -5
متشددي  معهم و لك بسب  ا لتزام لموينج المكتبة بالتعليماا الصادرت اليهم 

ى مصةةادر المعلومةةاا المتموعةةة مةة  النقةةدا  والضةةياه ولد   لةةك بالحنةةاي علةة
الى المبالوة فج العملية وبالتالج اد   لك شعورالمسةتنيد بةا  المويةف متشةدد 

 اكالر م  ال زم. 
يعامج طلبة الدراساا ا ولية م  مشكلة المكةا  الخةاص بقاعةة المطالعةة  -6
ما كافية لهم ولكة  فةج النتةرت إلى وةود  اعتي  للمطالعة سابقا وكا ارتشا  تم

ا خيةةرت تةةم إلوةةاء  اعةةة المطالعةةةة الموةةةودت فةةج الطةةاب  ا و  ووضةة  محلهةةةا 
 بالسةةمواا السةةابقة رغم إ  عةةدد الطلبةةة فةةج الةامعةةةعلةةى الةة  اعةةة ا طروحةةاا

فيهةا وتزايةد عةدد  ةالمسةائي ا ةرار الدراسةة كبير ةدا مقارمة بالسةاب  خاصةة بعةد
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طلةة  تةةوفير  اعةةاا لخةةر  ولةةيس إلوةةاء  اعةةة وبالتةةالج المقبةةولي  مةة  الطلبةةة يت
معكةةةس  ةةة ا علةةةى تصةةةرف الطلبةةةة داخةةة  القاعةةةة الواحةةةدت المكتضةةةه بهةةةم ومةةةا ا

ا مةةر الةة ي  المكتبةةة وتعليماتهةةا ميةةامب الطلبةةة التةةزام ضةةوفمةة   ه يترتةة  عليةة
 بةة   يتطلة  التشةديد علةى ا لتةزام بةاط   طلبةة العلةم للمسةتنيدي  مة  المكتبةة

علةى القاعةة ولةهزتهةا مة  مة  اةة  الحنةاي وباا إداريةة مة  المكتبةة عق ايقاه
 تبريد ولالاث م  العبث وال مبا ت.  

  المقترحــات()
تةةةةةدريس مةةةةةادت اخ  يةةةةةاا المهمةةةةةة فةةةةةج ا سةةةةةام المعلومةةةةةاا والمكتبةةةةةاا فةةةةةج -1

 الةامعاا والمعا د. 
اةةةةةةراء تقيةةةةةيم للعةةةةةاملي  فةةةةةج المكتبةةةةةاا بشةةةةةك  دائةةةةةم فةةةةةج ضةةةةةوء المعةةةةةايير -2
 خ  ية. ا 
تهيةةة  الدراسةةةة بالعةةةاملي  فةةةج مةةةةا  المكتبةةةاا والمعلومةةةاا علةةةى التحلةةةج -3

با خ   المهمية التج تنرل عليهم ب   مةهةود كبيةر لتحقية  افضة  المتةائ  
 وعدم استو   المصالل او الع  اا الشخصية بي  مستنيد واخر. 

تقةةةديم الخدمةةةة تقتةةةرا الدراسةةةة علةةةى ادارت المكتبةةةة القيةةةام بتسةةةهي  اةةةةراءاا -4
والعمةة  علةةى تحقيةة  تةةواز  بةةي  سةةاعاا العمةة  المترتبةةة علةةى المويةةف مقابةة  

 الخدمة المقدمة للمستنيد. 
توصج الدراسة العاملي  فةج المكتبةاا والمعلومةاا القيةام بامةةاز الخةدماا -5

المهميةةةة بطريقةةةة تعةةةزز مةةة  وضةةة  المهمةةةة وتةلةةة  التقةةةدير وا حتةةةرام  فراد ةةةا 
تةةج تعكةةس المصةةالل الشخصةةية وا لتةةزام بالمبةةادئ المتعلقةةة وتةمةة  الموا ةةف ال

 بالمساوات فج الع  اا. 
 ألستبانة الخاصة بالمستفيدينا

 بسم اهلل الرحم  الرحيم
 لعزائج ا سات ت ا فاض  والطلبة الكرام.. . .  الس م عليكم ورحمة اهلل
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 غةرال إعةداد يرةى تعاومكم معما باإلةابة على ا سئلة المدومة لدماه و لةك 
بحةةةةةةث عةةةةةة  )ا خةةةةةة   المهميةةةةةةة للمكتبةةةةةةي  فةةةةةةج المكتبةةةةةةة المركزيةةةةةةة للةامعةةةةةةة 

 التكمولوةية( م  الشكر والتقدير..  
 مءيد يحيى خضير 

 الباحث                                                                
 لمام العبارت المماسبة  Xم حية: ض  إشارت  
 : لو  معلوماا عامة

 الةمس:   كر           لمالى  -1
 عضو  يئة تدريس حاليا   -2
 طال  دراساا عليا  حاليا          ماةستير         دكتوراه    -3
 طال  دراساا لولية -4

 اسم القسم:
 التخصص:

 استخدام المكتبة المركزية :الاميا
 ما مد  استخدامك للمكتبة المركزية فج الةامعة ؟-1
 مطلقةا -شهريةا     د-لسبوعيا      -يوميةةا        -ل
 مد  ل مية استخدام المكتبة المركزية ؟-2
 مهمة ةدا -ل
 مهمة- 
 محدودت ا  مية- 
 غير مهمة-د
 المكتبة ؟تقديم خدماا المعلوماا ب   ت حي ب مه  مالك بط  فج  -3
 دوما-ل
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 مادرا- 
 -   
 لمركزية ؟الورل م  ارتيادك المكتبة ا-4
 استعارت بعل مصادر المعلوماا-ل
 المطالعة- 
 البحث فج النهرس للمحوس - 
 إمةاز بعل ا عما -د
 لغرال لخر  ا كر ا رةاء - ة

حدد سلوك وصناا العاملي  فج ل سام المكتبة فج ضوء اتصالك معهم  -5
ة م  لك  صن (ك ،  لحياما،  دائما)لمام ا ختيار المماس   )(بوض  ع مة

الصناا المدرةة وتحا حق  ك  مويف م  ل سام المكتبة م  م حية ا  
 تكو  اإلةابة ع  ا  سام التج استخدمتها فقط
 علما إ  التعريناا اإلةرائية له ه الصناا  ج:

: يسةةةةةةةاعد الطلبةةةةةةةة فةةةةةةةج الوصةةةةةةةو  والحصةةةةةةةو  علةةةةةةةى المعلومةةةةةةةاا متعةةةةةةةاو -1
 ومصادر ا. 

 م  المستنيدي . : بسيط   يتكبر فج تعامله متواض -2
: يتسةةةا   مةةةة  البةةةاحالي  ويةةةةتنهم يةةةروفهم فةةةج حالةةةةة التةةة خير فةةةةج متسةةةامل-3

 استرةاه مصادر المعلوماا. 
 : متواةد فج مكا  عمله دائما. ممضبط-4
 : سري  ا منعا  فج تعامله م  الباحالي . عصبج-5
 : يقتصر ا تمامه على بعل الباحالي  دو  غير م. متحيز-6
 ر ا متقاد للمستنيدي  والشكو  م  كالرت العم . : كاليمت مر-7
: يبالغ فج الحناي على مصادر المعلوماا واستعارتها)لو عمد متشدد-8

استخدام للحواسي   للنهرس المحوس (. 
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    توفر المكتبة لةواء مريحة للبحث العلمج ؟-6
 معم -ل
 ك - 
 المركزية؟    لما راضج ع  مستو  الخدمة التج تقدمها المكتبة -7
 معم -ل
 إلى حد ما - 
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The study aims at shedding some light on the nature of 

using the central libraries at the university of technology.  It 

also aims at Evaluating the relation between the users and the 

librarians as far as the professional morals are concerned.  For 

collecting data, the study uses the method  of observing and 

distributing questionnaire that consist of (11) questions.  

Similarly,  data tables were used to analysis the data.  The 

study comes up with a number of conclusions from which one 

can notice the importance of founding an accord the regulates 

profession morals of the librarians.  
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