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واقع حال التطبيق العملي لطلبة قسم تقنيات املعلومات واملكتبات يف 

 د اسة تقوميية تطويرية: /الرصافة دا  معهد اإِل

 سيناء مشال مصحب. م.و م   تيسري فوزي  ديف . م.م

  21/1/1121:ريخ القبولأت  21/21/1122:ريخ التقديمأت
 الملخــــــــص

َّالأََّّإن َّ َّيعد َّالعملي َّالَّةداالتطبيق َّالعلمية َّالمالكات َّإلعداد والفنيةَّفاعلة
اَّانهَّالجزءَّالمكملَّلكلَّمَّفضاًلَّعنالكفوء،َّفبشكلهَّالصحيحَّوََّّطبقفيماَّلوََّّةالمؤهل

َّفي َّدراسته ََّّتم ََّّهفإن َّسنواتَّالدراسة َّوالتطبيق،ََّّأأداةيعد َّمابينَّالنظرية ربطَّعلمية
ذيَّيلعبهَّالتطبيقَّهذاَّالبحثَّفيَّتوضيحَّالدورَّالمركزيَّوالمهمَّوالَّيةأأهموهناَّتكمنَّ

َّم َّرفع َّفي َّعامة َّبصورة َّمالءالعملي َّومدى َّالعلمي، َّالطالب َّمستوى َّمنهاجَّن مة
َّاإلإَّ َّمعهد َّفي َّالمطبقين َّالطلبة َّوحاجات َّومدى َّالعملي َّالتطبيق َّ–َّدارةووسائل

علىََّّجابةقسمَّتقنياتَّالمعلوماتَّوالمكتبات،َّوقدَّحاولَّهذاَّالبحثَّاإلَّ–الرصافةَّ
َّ:َّهاأأهمَّأسئلةعدةَّ

مللعَّحاجللاتََّّيللتالءموالمكللانَّالللذيَّيللتمَّفيللهَّالتطبيللقَّم للاليَّوَّهلللَّالزمللانََّّ
َّ:َّهاأأهمومتطلباتَّالتطبيقَّالعمليَّ؟َّوقدَّخرجَّالبحثَّبعدةَّنتائجَّوتوصياتَّ

 َّهوَّفترةَّالصيفَّوال انيةَّهوَّشلهرََّّولىتزامنَّوقتَّالتطبيقَّالعمليَّفيَّفترتينَّالأ
مشلرفََّّإللىملنَّطاللبََّّطرافرمضانَّوتلكَّالفترتينَّتعدانَّفترةَّمرهقةَّجدًاَّلكلَّال

 .َّحدوثَّبعضَّال غراتَّفيَّالتطبيقَّالعمليَّإلىعلميَّومشرفَّعمليَّيؤديَّ

َّ:َّالتوصياتَّفكانتَّأأهمَّأما

                                                 

ََّّكليةَّاآلداب/َّجامعةَّبغداد.  

ََّّالمستنصريةَّكليةَّاآلداب/َّجامعة. َّ
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 السلنةَّالدراسليةَّبلدًمَّملنََّّاعتمادَّبرنامجَّالتطبيلقَّالعملليَّملادةَّمنهجيلةَّتلدر َّفلي
القسللمَّوفنيللةَّمشللرفينَّعلميللينَّوعمليللينََّّأسللاتذةالعطلللةَّالصلليفيةَّوتحديللدَّبعللضَّمللنَّ

َّنفسهَّ.َّالوقتَّفي
 :اإلطار العام للدراسة

 : مشكلة الدراسة .4

الفاعلللللةَّإلعللللدادَّالمالكللللاتَّالعلميللللةَّوالفنيللللةََّّداةالتطبيللللقَّالعمللللليَّيعللللدَّالأََّّإن َّ
هَّالجلزءَّالمكمللَّلكللَّن لأَّفضاًلَّعن،َّفالكفءفيماَّلوَّطبقَّبشكلهَّالصحيحَّوََّّةالمؤهل

ةَّوالتطبيللق،َّيللالللربطَّالحقيقيللةَّمللابينَّالنظرََّّأأداةَّهالسللنواتَّالسللابقةَّفإن للََّّمللاَّتللمَّدراسللتهَّ
المقابلللةََّّالعديللدَّمللنَّالطلبللةَّومللنَّأن َّالتطبيللقَّالعمللليَّلللوحظََّّيللةأأهموعلللىَّالللرنمَّمللنَّ

فضلاًلَّملنَّهلذاَّالخطلوةَّالمهملةََّّفلادةلمَّيسلتطيعواَّتحقيلقَّكامللَّاإلإََّّإنهممعهمََّّوليةالأَّ
فتللرةَّالدراسللةَّفلليَّميللدانَّالمكتبللاتَّقيللدَََّّّإنهللمَّلللمَّيسللتطيعواَّتطبيللقَّمللاَّتعلمللواَََّّّعللن

َّ.ََّّالدراسة
َّ:َّاآلتيةطرحَّالتساؤمتَََّّّسماتَّمشكلةَّالبحثَّمنََّّأأهمتلخيصََّّويمكنَّ
وحاجلاتََّّتلتالءمطريقةَّالتطبيقَّالعمليَّوفترتهَّالزمنيلةَّالمتبعلةَّفليَّالقسلمََّّأنهلَّ .1

 الطلبةَّمنَّالتطبيقَّ؟

معَّحاجاتَّومتطلباتََّّيتالءمهلَّالزمانَّوالمكانَّالذيَّيتمَّفيهَّالتطبيقَّم اليَّوَّ .7
َّالتطبيقَّالعمليَّ؟

هاجَّوبرامجَّالتطبيقَّالعمليَّفيَّالقسمَّتواكبَّالتطوراتَّوتفليَّومنَّأأساليبَّأنهلَّ .3
 بالغرضَّوالهدفَّالمنشودَّ؟

َّاإلشلللرافَّأأعمللالامعتمللادَّعلللىَّالمشللرفينَّالعمليللينَّبشللكلَّكبيللرَّللقيللامَّبَّأنهلللَّ .4
 السلبيةَّ؟َّأماميجابيةََّّمورعلىَّالتطبيقَّالعمليَّهوَّمنَّالأَّ

 رَّأنجعَّ؟تبديلَّبنظامَّآخأأوَّتطويرََّّإلىهلَّيحتاجَّالنظامَّالحاليَّ .5
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 : الدراسة يةَأهم
هلذاَّالدراسلةَّفليَّجلانبينَّمهملينَّملنَّجوانلبَّالعمليلةَّالتعليميلة،ََّّيلةأأهمتكمنَّ

الولَّتوضيحَّالدورَّالمركلزيَّوالمهلمَّاللذيَّيلعبلهَّالتطبيلقَّالعملليَّبصلورةَّعاملةَّفليَّ
هَّبصللورةَّأأعمالللمكانللةَّتمكنللهَّمللنَّالقيللامَّبَّإلللىرفللعَّمللنَّمسللتوىَّالطالللبَّلكلليَّيتأهلللَّ

عمللللَّالحقيقلللي،َّوالجانلللبَّال لللانيَّواللللذيَّهلللوَّأك لللرَّتخصصلللًاَّصلللحيحةَّفللليَّميلللدانَّال
التطبيللقَّالعمللليَّومللدىَّمالئمتللهَّوحاجللاتَّالطلبللةََّّأسلللوبويخللصَّمنهللاجَّووسللائلَّوَّ

دورَّالمشلرفينَّالعلميلينَّوالعمليلينَّفليَّهلذاََّّإللىالمطبقين،َّوهذاَّبدوراَّيجعلناَّنتطرقَّ
تمكلنهمَّملنََّّالبرنامجَّومدىَّكفلاءتهمَّفليَّتوصليلَّالمعلوملةَّالمالئملةَّللطلبلةَّوبصلورة

فهللمَّالجانللبَّالنظللريَّالللذيَّتعلمللواَّفضللاًلَّعللنَّإمكانيللةَّالتقللدمَّبجملللةَّمللنَّالتوصللياتَّ
وابلللرزََّّأأهلللموالمالحظلللاتَّوالتللليَّملللنَّشلللأنهاَّرفلللعَّوتطلللويرَّمسلللتوىَّالتلللدريب،َّوتحديلللدَّ

جوانلللبَّالمشلللاكلَّالتللليَّتعتلللريَّعمليلللةَّالتطبيلللقَّوالتللليَّقلللدَّتتكلللررَّفللليَّكللللَّسلللنةَّم للللَّ
العمللي،َّفضلاًلَّعلنَّتعزيلزَّالجوانلبَّاميجابيلةََّّالزمانَّوالمكانَّالذيَّيتمَّفيهَّالتطبيلق

َّ.َّفيهَّورفدهاَّبالعناصرَّاميجابية
 : الدراسة َأهداف

َّ:َّإلىتهدفَّالدراسةَّ
هَّفلللليَّقسللللمَّتقنيللللاتَّأأهدافللللهَّوَّأأسللللاليبالتعللللرفَّعلللللىَّواقللللعَّالتطبيللللقَّالعمللللليَّوَّ .1

 .َّالرصافةَّ–َّدارةالمعلوماتَّوالمكتباتَّفيَّمعهدَّاإلإَّ

وحاجللةَّالطلبللةََّّيللتالءمانَّكللَّإذفيمللاََّّدراسللةَّتوقيللتَّومنهللاجَّالتللدريبَّالعملللي .7
َّ.َّوبخالفهَّقدَّيتمَّاقتراحََّّنظامَّبديلَّمناسب

المشلللللكالتَّالتللللليَّتواجلللللهَّالطلبلللللةَّالمطبقلللللينَّوالمشلللللرفينََّّأأهلللللمالوقلللللوفَّعنلللللدَّ .3
َّ.َّالعلميينَّوالعمليين

 : حدود الدراسة
ََّّالتطبيقَّالعمليَّلطلبةَّالمرحلةَّال انيةَّفيَّقسمَّتقنياتَّ: الحدود الموضوعية

َّ.َّالرصافةَّ–َّدارةمعهدَّاإلإََّّ–المعلوماتَّوالمكتباتََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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َّ.7211ََّّ–7212َّالطلبةَّخريجيَّالعامَّالدراسيَََّّّ:َّالحدود الزمانية
َّ:كلَّالمكتباتَّالتيَّتوزعَّالطالبَّالمتدربينَّعليهاَّوهيَّكاآلتيَّ:َّالحدود المكانية

َّجامعةَّبغداد.ََّّ–ربيةَّابنَّرشدَّمكتبةَّكليةَّالتَّموقعَّالوزيرية.ََّّ–جامعةَّبغدادََّّ–المكتبةَّالمركزيةَّ
َّمكتبةَّمركزَّبحوثَّودراساتَّالتاريخَّالطبيعي.ََّّموقعَّالجادرية.ََّّ–جامعةَّبغدادََّّ–المكتبةَّالمركزيةَّ
َّمكتبةَّكليةَّالتمريض.َّالجامعةَّالمستنصرية.ََّّ–المكتبةَّالمركزيةَّ
َّمكتبةَّالكليةَّالتقنيةَّاإلدارية.ََّّالجامعةَّالتكلنولجية.ََّّ–المكتبةَّالمركزيةَّ

َّجامعةَّبغداد.ََّّ–مكتبةَّكليةَّالصيدلةََّّالجامعةَّالمستنصرية.ََّّ–مكتبةَّكليةَّاآلدابَّ
َّمكتبةَّالمعهدَّالطبيَّالتقنيَّالمنصور.ََّّالمكتبةَّالوطنية.َّ

َّالنبار.ََّّ–مكتبةَّالمعهدَّالتقنيََّّجامعةَّكربالء.ََّّ–مكتبةَّكليةَّالتربيةَّ
َّلصويرة.َّاَّ–مكتبةَّالمعهدَّالتقنيََّّبعقوبة.ََّّ–مكتبةَّالمعهدَّالتقنيَّ

َّ
 : جمع البيانات َأدوات .6
 (1)َّقسمينَّإلىوقدَّقسمَّ:َّستبانةامَّ: 

َّ.َّطالبَّوطالبة137َّوالذينَّبلغَّعددهمَّ:َّالطلبةَّاستبانة -
 .َّمشرفا15ًََّّالمشرفينَّالعلميينََّّوالذينَّبلغَّعددهمََّّاستبانة -

 ومقلررةَّالقسلمَََََّّّّّ(لميلاءَّحسلينَّملولى.َّد.َّم)معَّكلَّمنَّرئي َّالقسلمَّ:َّالمقابلة
 .َّمسؤوليَّالتدريبَّالصيفيَّ(لهبدَّاإلضمياءَّع.َّم)

 

 َّعملللللللَّنمللللللاذجَّعشللللللوائيةَّلللللللبعضَّالطلبللللللةََّّأأداءوتللللللمَّمالحظللللللةَّ:َّالمالحظللللللة
َّ.َّالمتدربين

 .َّالمنهجَّالمسحيَّفيَّهذاَّالدراسةَّإتباعتمَّ: منهج الدراسة .5

 الجانب النظري

                                                 

خاصَّبالساتذةََّّاستبانة(َّوهو7َّخاصَّبالطلبةَّوالملحقَّ)َّاستبانة(َّوهو1َّانظرَّالملحقَّرقمَّ) .(1)
 )المشرفينَّالعلميين(
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 : تمهيد
إنَّللتطبيلللقَّالعملللليَّدورًاَّمهملللًاَّفللليَّبلللرامجَّإعلللدادَّالملللالكَّاللللوظيفيَّالمتقلللدمَّ

العلميلةَّفملاَّفائلدةَّمهنلد َّملدنيَّأأوَّذاَّالكالمَّكلَّالمجامتَّسواءَّاإلنسانيةَّويشملَّه
ََّّمَّيلللتمَّإشلللراكهَّفللليَّمشلللاريعَّالبنلللاءَّبصلللفةَّمتلللدربَّلكللليَّيطللللعَّعللللىَّملللاَّقلللامَّبدراسلللتهَّ

يتليحَّالتطبيلقَّالعملليَّفرصلةََّّإذالربعَّسنواتَّالماضية،َّوكلذلكَّالحلالَّملعَّالمكتبلينَّ
املينَّفلليَّالمكتبللاتَّومراكللزَّالمعلومللاتََّّامتصللالَّالمباشللرَّبللينَّالطلبللةَّالمطبقللينَّوالعلل

منَّبدايلةَّدخلولَّالكتلابَّللمكتبلةَّحتلىََّّعمالفضاًلَّعنَّامطالعَّعلىَّكيفيةَّسيرَّالأَّ
الخللللدماتَّأأوََّّعللللارةاطالعللللهَّعلللللىَّنظللللمَّاإلَّفضللللاًلَّعللللنوضللللعهَّعلللللىَّالللللرفَّملللل اًل،َّ

التلليَّبللدورهاَّمللنَّالمفتللرضَّأنَّالطالللبَّيقللومَّبللالربطََّّاإلجللراءاتالللخَّمللنَّ.َّ.َّالمكتبيللة
َّ.َّفترةَّدراستهَّوماَّبينَّواقعَّالحالََّّتعلمهََّّمابينَّما

هللذاَّالموضللوعَّنللرىَّأنَّهنللاكَّالعديللدَّمللنَّالدراسللاتَّوالبحللوثَّقللدمهاََّّيللةهمولأَّ
المكتبيللينَّوالمعنيللينَّبشللؤونَّإعللدادَّوتللدريبَّالطلبللةَّوقللدَّخلصللواَّبللالقولَّأنَّالتطبيللقَّ

المهنلليَّالعملليَّملاَّهلوَّإمَّمختبللرًاَّمهنيلًاَّواقعيلًاََّّللتأكيلدَّعلللىَّإعلدادَّالطاللبَّوتكوينلهَّ
تللكَّالدراسلاتََّّأأهلمالمعهلد،َّوملنَّابلرزَّوَّأأوَّضمنَّالتخصلصَّاللذيَّدرسلهَّفليَّالكليلةَّ

دراســة وتحليــل وا ــع )راضلليَّمحسللنَّالحسللنيَّبعنللوانَََّّّأأسللماءرسللالةَّالماجسللتيرَّللللََّّ
عداد  التطبيق العملي لطلبة  سم المكتبات والمعلومات للمرحلتين الثالثة والرابعة وا 

لتطبيلللللقَّالعمللللليَّلطلبللللةَّقسلللللمَّعلللللمَّالمعلوملللللاتَّ(،ََّّوفيهللللاَّدرسللللتَّابرنــــامج مقتـــــر 
تللرحَّيطللورَّإعللدادَّبرنللامجَّمقَّإلللىوالمكتبللاتَّفلليَّالجامعللةَّالمستنصللريةَّوقللدَّخلصللتَّ

َّالمنهجَّالحاليَّالمستعملَّ.
َّ
َّ
َّ

 : مفهوم التطبيق العملي 
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فيَّالبرنامجَّالتدريسيَّلعللمََّّوالساسيالجزءَّالمهمََّّ(1)يقصدَّبالتطبيقَّالعمليَّ
نهَّلي َّمفهومًاَّمضادًاَّللنظريَّكماَّانهَّلي َّمتممًاَّلهَّبلَّالمعلوماتَّوالمكتبات،َّإذَّإ

الذاتيللة،َّكمللاَّيعللرفَّعلللىَّانللهَّالجللزءََّّوأسللبابههللوَّجللزءَّمكملللَّللمحاضللراتَّولللهَّقيمتللهَّ
العمليَّمنَّالدراسةَّوالذيَّيعتمدَّضمنَّبرنامجَّالقسمَّالمقررَّلربطَّالمادةَّالنظريةَّملعَّ

همللةَّفلليَّحيللاةَّالطالللبَّإذَّإنَّالتطبيللقَّهللوَّمرحلللةَّمَّ(2)الجانللبَّالعمللليَّفلليَّالتللدري َّ
فضللاًلَّعللنَّتوظيللفَّمللاََّّسللاليبهللاَّعلللىَّتطبيللقَّمللاَّتعلمللهَّمللنَّالنظريللاتَّوالأََّّيتللدربَّ

التطبيللقَّالعمللليَّهللوَّتكملللةَّالمنللاهجََّّأنهَّفلليَّمجللالَّتخصصلله،َّوقللدَّأكللدَّلوريلللَّدرسلل
يعنلللليَّالتطبيللللقَّالعمللللليَّالممارسللللةََّّأأخللللرىوبعبللللارةََّّ(3)الصللللفيةَّوهللللوَّمضللللادَّللنظريللللةَّ
أيَّمركلزَّأأوَّالدراسيَّولمدةَّزمنيلةَّمحلدودةَّفليَّمكتبلةََّّالعمليةَّللطلبةَّضمنَّالبرنامج

معلومللللاتَّبهللللدفَّتطبيللللقَّالدراسللللةَّالنظريللللةَّفلللليَّالممارسللللةَّالعمليللللةَّإلعللللدادَّالطالللللبَّ
َّ.(4)وتأهيلهَّللحياةَّالعمليةَّ

َّ
َّ

 : التطبيق العملي هدافأَ 

                                                 

(1). Howes, B. R. Practicum. - New library world. - 79, (June, 1978),  p. 

148-149.  

تدريسلليةَّالتلليَّتواجللهَّطلبللةَّقسللميَّرحلليمَّيللون َّكللروَّوَّأحللالمَّعبللدَّعللليَّناصللر.َّالمشللكالتَّالَّ(2)
الجامعلةَّالمستنصلريةَّخلاللَّملدةَّالتطبيلقَّفليَّالعلامََّّ–الرياضياتَّوالحاسباتَّفيَّكليلةَّالتربيلةَّ

َّ .541صََّّ-(.7212َّ)57مجلةَّآدابَّالمستنصرية،َّعََّّ-.7222ََّّ-7222الدراسيَّ
(3). Grotzinger, Laurel. The status of "Practicum " ingraduate library 

schools. - Journal of education for librarianship11 (Spring, 1971), p. 333.  

راضللليَّمحسلللن.َّدراسلللةَّوتحليللللَّواقللعَّالتطبيلللقَّالعملللليَّلطلبلللةَّقسلللمَّالمكتبلللاتََّّأأسلللماءالحسللني،َّ(4) 
عللدادَّبرنللامجَّمقتللرح.َّ بغللداد:َّالجامعللةَّالمستنصللرية،َّ-والمعلومللاتَّللمللرحلتينَّال ال للةَّوالرابعللةَّوان

َّ .ر()رسالةَّماجستي7227
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َّ:َّ(1)َّإلىيهدفَّبرنامجَّالتطبيقَّالعمليَّ
دربَّفعليلللًاَّفللليَّأ نلللاءَّملللدةَّيتلليحَّالتطبيلللقَّالعملللليَّالفرصلللةَّللطاللللبَّبلللانَّيلللتعلمَّويتللل .1

َّ.َّإعداداَّالمهني
أنَّيكتسبَّالطالبَّمهلارةَّوخبلرةَّعمليلةَّوانَّينمليَّقدراتلهَّعللىَّتطبيلقَّملاَّاكتسلبهَّ .7

 .َّمنَّمعلوماتَّومهاراتَّفيَّالميدانَّالعملي

المعهلدَّملنَّمبلاديءَّونظريلاتَّأأوَّأنَّيتمكنَّالطالبَّمنَّربطَّماَّتعلمهَّفيَّالكليةَّ .3
 .َّفيَّبرنامجَّالتطبيقَّالعملي

جديللدةَّويكنلللونَّصللورةَّذاتَّاتجاهللاتَّايجابيلللةَّعللنَّطريللقَّالمهنلللةََّّأأمللوريللتعلمََّّأن .4
 .َّوجوانبهاَّالعمليةَّالتطبيقية

Howes)ويؤكدَّ)هاوزَّ
هدفَّالتطبيقَّالعمليَّهوَّلمساعدةَّالطالبََّّنإَّ(2)

َّ َّالنظرية َّعالقة َّولتوفيرََّّالساسيةلفهم َّفعاًل، َّموجودة َّالعالقة َّهذا بالتطبيق،وان
َّساليبالطالبَّبعضَّالمهاراتَّفيَّاختيارَّالأََّّطاءوإلعالمهنةََّّأأدواتاتصالَّمساندَّب

َّ.َّوالوسائلَّالتيَّقدَّيحتاجهاَّمستقبالًَّ
َّ:َّالرئيسةَّللممارسةَّالعمليةَّهيَّهدافوعليهَّفانَّالأَّ

َّ.َّلتطبيقَّالنظريةَّفيَّالممارسةَّالعمليةَََّّّ-1
َّ.َّالفعلَّوالمشاهدةََّّللتعلمَّمنََََّّّّ-7
َّ.َّلتطويرَّالمهاراتَّالفرديةَّللطالبَََّّّ-3

برنلللامجَّالتطبيلللقَّالعملللليََّّأنَّإللللىنخللللصَّبلللالقولََّّأننسلللتطيعََّّاأأعلللالمملللاَّوردَّ
وهلذاَّالمحلاورَّالل الثََّّخلرىمترابطةَّواحدةَّتكمللَّالأََّّأساسيةَّأأموريتمحورَّفيَّ ال ةَّ

َّ:َّهي

                                                 

حوليللةَّكليللةَّالتربيللةََّّ-التربيللةَّالعمليللةَّفلليَّالتللدري .َّأأوَّ،َّالتطبيللقَّالعمللليَّإبللراهيمدمعللة،َّمجيللدََّّ(1)
 111صََّّ-فيَّجامعةَّقطر.َّ

(2). Howes, B. R. Practicum. - New library world. - 79, (June,1978),  p. 

148-149َّ 
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 َََّّّأنَّالتطبيللقَّالعمللليَّإنمللاَّهللوَّرابللطَّمللابينَّالعلللومَّالنظريللةَّالتلليَّتعلمهللاَّالطالللب
المسللتفيدَّمللنَّالعلللمَّالللذيَّتعلمللهَّدراسللتهَّوبللينَّالعلللومَّالتطبيقيللةَّالواقعيللةَّحللينَّيواجللهَّ

 .َّالمجتمعَّالحقيقي

 َََّّّأنَّللتطبيلللقَّالعملللليَّدورَّمهلللمَّفللليَّتنميلللةَّقابليلللةَّالطاللللبَّالعلميلللةَّالتللليَّتعلمهلللا
سأللنَّتطبيقللهَّ فتللرةَّدراسللتهَّالتلليَّمللنَّالممكللنَّأنَّتؤهلللهَّليكللونَّعنصللرًاَّفعللاًم،ََّّفللإذاَّحأ

بلللهَّعنصلللرَّفعلللالَّوذوَّفائلللدةَّفللليَّالحقللللَّاللللذيَّيعمللللََّّإللللىالعملللليَّتحلللولَّالطاللللبَّ
 .َّوالعك َّصحيح

 َّفتلللرةَّالدراسللللةَّالنظريللللةََّّخللللاللَّمتطلللورةَّأأوَّمتقدمللللةََّّأأمللللورقلللدَّمَّيللللتعلمَّالطاللللب
تتعللللقَّبلللالروتينَّالمصلللاحبَّلتغيلللرَّالمنلللاهجَّوتطلللويراَّلكلللنَّحقللللَّالتطبيلللقََّّلسلللباب

والتطلورَّاللذيَّيبتغيلهََّّاالتكنولوجيلمنََّّأوسلعفضلاءََّّإللىالعمليَّيمكنلهَّملنَّالخلروجَّ
 .َّتَّالتيَّيطبقَّفيهايجداَّفيَّالمؤسساَّأنمنَّالممكنَّ

 : الواجب توفرها في برنامج التطبيق العملي مورالأ 
عنلدَّالقيلامَّبوضلعَّبرنلامجَّللتطبيلقََّّاآلتيلةَّموربنظرَّامعتبارَّالأََّّخذينبغيَّالأَّ

(1):َّالعملي
َّ

مللنَّهللمَّالمشللاركونَّفلليَّهللذاَّالبرنللامجَّويتضللمنَّالطلبللةَّالمطبقللينَّوالمشللرفينَّ .1
 العلميينَّوالعمليينَّ؟

 التطبيقيةَّلهذاَّالبرنامجَّ؟ماَّهيَّامحتياجاتَّ .7

السلنةََّّخلاللَّماَّهوَّالتوقيتَّالمالئمَّللقيلامَّبعمليلةَّالتطبيلقَّالعملليَّهللَّهلوَّ .3
 يكونَّبشكلَّمنفصلَّبعدَّنهايةَّالسنةَّ؟َّأمالدراسيةَّ

 ماَّمدىَّتوفرَّالبيئةَّالصالحةَّلتنفيذَّالبرنامجَّ؟ .4

                                                 

(1). Howes, B. R,  p. 148-149.  

َّ
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 ماَّهيَّالتوقعاتَّالمحتلمةَّبعدَّامنتهاءَّمنَّبرنامجَّالتطبيقَّالعمليَّ؟ .5

َّ.َّةَّالعكسيةَّوالتقويمَّالمستمرَّللبرنامجالتغذي .6

 الجانب العملي 
َّإلللىسلليتمَّفلليَّهللذاَّالجللزءَّالمخصللصَّللجانللبَّالعمللليَّمللنَّالبحللثَّبتقسلليمهَّ

َّ:َّهيَّأقسام ال ةَّ
َّيتعلقَّبالجانبَّالنظريَّمنَّالتطبيقَّالعمليَّم لَّشرحَّآليةَّالتطبيقَّ:َّالولالقسم 

َّعليماتَّالتطبيقَّالعمليَّالخَّفضاًلَّعنَّت.َّ.َّ.َّومنَّيشملهمَّوكيفَّيتمَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َّ.َّومنهاجهََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ
َّ.َّالخاصَّبالطلبةَّستبانةوفيهَّيتمَّتحليلَّام:َّالقسم الثاني
َّالخاصَّبالمشرفينَّالعمليينََّّستبانةوفيهَّسيتمَّتحليلَّام:َّالقسم الثالث
 : القسم الول

 – دار التطبيق العملـي لطلبـة  سـم تقنيـات المعلومـات والمكتبـات فـي معهـد اإلإ  -أ
  :الرصافة

إنَّالتطبيلللقَّالعملللليَّيشلللملَّطلللالبَّالمرحللللةَّال انيلللةَّحصلللرًاَّوفللليَّفتلللرةَّالعطللللةَّ
شهرينَّمنَّالشهرَّالسابعَّوحتىَّنهايةَّالشهرَّال امنَّويسمىََّّإلىالصيفيةَّوالتيَّتمتدَّ

التدريبَّالصيفي(،َّويتمَّتوزيعَّالطلبةَّالمطبقلينَّعللىَّعلدةَّ)هذاَّالتطبيقَّفيَّالقسمَّبلَّ
لمحافظللاتَّويللتمَّهللذاَّالتوزيللعَّبالتعللاونَّمللاَّبللينَّالقسللمَّاأأوَّمكتبللاتَّمنتشللرةَّفلليَّبغللدادَّ

يقلللومَّالقسللمَّمبللدئيًاَّبتوزيلللعََّّآذوالطالللبَّنتيجللةَّللظلللروفَّالحاليللةَّالتلليَّيملللرَّبهللاَّالبلللدَّ
الطلبةَّمنَّسكنةَّمحافظةَّبغلدادَّعللىَّمكتبلاتَّبغلدادََّّوالتليَّمعظمهلاَّتتكلررَّفليَّكللَّ

مكانَّتطبيقهَّكونهَّالطالبَّيرفضََّّأنهوََّّاآلخرسنةَّتقريبًاَّبعدهاَّيتمَّمرحلةَّالتقسيمَّ
َّإكمللاللللنف َّالسللببَّحتللىَّيللتمََّّآخللربعيللدًاَّعللنَّمحلللَّسللكنااَّليللتمَّمبادلتللهَّمللعَّطالللبَّ

بينملللاَّالطاللللبَّملللنَّسلللكنةَّالمحافظلللاتَّفإنلللهَّيقلللومَّبلللالتطبيقَّفللليَّمحافظتلللهَّالتوزيلللع،َّ
وبالموقعَّالذيَّيقترحلهَّكونلهَّقريلبَّعلنَّمحللَّسلكنااََّّوبعلدَّاكتملالَّتوزيلعَّالطلبلةَّيلتمَّ
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التطبيقَّفيَّمكتباتهمََّّبشأنَّقبولَّالطلبةَّلديهمَّمنَّاجلَّمفاتحةَّالجهاتَّذاتَّالعالقة
فيَّبعضََّّإمستحصالَّالموافقةَّوالتيَّتتمَّفيَّمعظمَّالحيانَّدونَّرفضَّبعدهاَّيتمَّا

َّ.َّ.َّ.َّالصيانةأأوَّلسبابَّتتعلقَّبالجردََّّالحيان
َّالولهنلاكَّمشلرفينَّلكللَّموقلعََّّأنومنَّضمنَّبرنامجَّالتطبيقَّالعمليَّللقسمَّ

الموجللودينَّفلليَّالقسللمَّإذَّيقللومََّّالسللاتذةويقصللدَّبللهَّاحللدََّّ(المشللرفَّالعلمللي)ويسللمىَّ
وبشكلَّدوريَّبزيارةَّمواقلعَّالتطبيلقَّوامطلالعَّومالحظلةَّالطلبلةَّالمطبقلينَّوتلوجيههمَّ

المشللرفَّالعملللي(َّوهللوَّالشللخصَّ)وهللوََّّواآلخللرالتعللليمَّالنظللري،ََّّأركللانباعتبللاراَّاحللدَّ
الموجلودينَّلديلهَّوبشكلَّعمليَّعلىَّالطلبلةََّّباإلشرافالعاملَّفيَّالمكتبةَّوالذيَّيقومَّ

الرئيسلليةَّوال انويللةَّوالتلليَّتللتمَّفلليَّهللذاَّالمكتبللاتََّّنشللطةوتعللريفهمَّعلللىَّالوظللائفَّوالأَّ
وتعليمهمَّكيفَّيتمَّمعالجةَّالكتابَّمنلذَّدخوللهَّالمكتبلةَّوحتلىَّوضلعهَّعللىَّاللرفَّبللَّ

التلليََّّعمللالوالأََّّاإلجللراءاتعليللهَّونيرهللاَّمللنََّّعللارةاإلَّأجللراءكيللفَّيللتمَََّّّإلللىويتعللدااَّ
كانللتَّتتعاملللَّمللعَّالتقنيللاتَّالحدي للةَّم لللَّالفهللر َّاآلللليََّّإذاىَّتقللومَّبهللاَّالمكتبللةَّحتلل

التلللدريبَّالعمللللي،َّويقلللومَّالمشلللرفَّالعلمللليَّوملللنََّّإجلللراءاتفإنهلللاَّأيضلللاَّتلللدخلَّضلللمنَّ
خلللاللَّزياراتلللهَّللطلبلللةَّبلللالتعرفَّعللللىَّمقترحلللاتهمَّوآرائهلللمَّوالمشلللكالتَّالتللليَّتلللواجههمَّ

مللنَّخللاللََّّخللاللَّمللدةَّالتطبيللقَّومللنَّ للمَّالعملللَّعلللىَّحلهللاَّفضللاًلَّعللنَّتقيلليمَّالطلبللة
،َّوهنلاكََّّأيضلاَّاسلتمارةَّخاصلةَّ(1)أدائهمَّوالتقاريرَّالتليَّيقلدمونهاَّنهايلةَّفتلرةَّالتطبيلق

بصلللورةَّنهائيلللةَّ(2َّ)تحلللويَّعللللىَّبعلللضَّالفقلللراتَّوالتللليَّملللنَّخاللهلللاَّيلللتمَّتقيللليمَّالطاللللب
َّ.َّوتحديدَّدرجتهَّللطالبَّخاللَّمدةَّالتدريب

َّ(: التدريب الصيفي)تعليمات التطبيق العملي  -ب 

                                                 

/5ََّّ/2ََّّتقنيللاتَّالمعلومللاتَّوالمكتبللاتَّد.َّلميللاءَّحسللينَّمللولىَّبتللاريخََّّمقابلللةَّمللعَّرئللي َّقسللمَّ(1)
7211 

 (3انظرَّملحقَّرقمَّ)َّ(2)
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مكلانَّالتطبيلقَّالعملليَّلكللََّّإلىترفقَّمعَّاستمارةَّالتقييمَّترسلَّهناكَّتعليماتَّ
َّ:َّ(1)طالبَّويجبَّعلىَّالمشرفَّالعمليَّاملتزامَّبهاَّوهذاَّالتعليماتَّهي

مَّيحلللقَّللطلبلللةَّالمتلللدربينَّالغيلللابَّعلللنَّاللللدوامَّفللليَّموقلللعَّالتلللدريبَّفللليَّالموقلللعَّ .4
َّنلذارإوفليَّحاللةَّتكلرارَّالغيلابَّولربعلةَّأيلامَّيوجلهََّّالسلبابالتدريبيَّمهماَّكانتَّ

يعللدَّالطالللبَّنيللرَّمسللتوفيًاََّّ(أقصللىكحللدَّ)َّأيللام6َّوفلليَّحالللةَّتكللراراَّلمللدةََّّأولللى
 .َّللتدريبَّالصيفيَّومنَّ مَّراسبًاَّفيَّصفه

عللللىَّالطاللللبَّاملتلللزامَّبالتعليملللاتَّوالضلللوابطَّكافلللةَّالنافلللذةَّفللليَّالموقلللعَّالتلللدريبيَّ .0
لكونهَّيعاملَّمعامللةَّالموظلفَّملنَّحيلثَّاملتلزامَّبمواعيلدَّاللدوامَّالرسلميَّوانجلازَّ

 .َّالتيَّيكلفَّبهاَّمنَّقبلَّالمشرفَّالعلميَّوالعمليَّعمالفةَّالأَّكا

علىَّكللَّطاللبَّتقلديمَّتقريلرَّمفصللَّعلنَّالموقلعَّالتلدريبيَّوملاَّاكتسلبهَّملنَّخبلرةَّ .4
علمللًاََّّالقلللواحللدَّعلللىََّّأسللبوعومعرفللةَّخللاللَّمللدةَّالتللدريبَّقبلللَّانتهللاءَّالتللدريبَّب

 .َّ%َّمنَّالدرجةَّالنهائية32بأنَّدرجةَّالتقريرَّهيَّ

مشكلةَّفليَّالموقلعَّالتلدريبيَّيلتمَّمراجعلةَّأأوَّعائقََّّليلطالبَّفيَّحالةَّمواجهةَّا .6
مراجعةَّالقسمَّالعلميَّوحسلبَّطبيعلةََّّوأخيراًَّ مَّالعلميَّ انيًاََّّأومًَّالمشرفَّالعمليَّ

َّالمشكلةَّ
 : التدريب الصيفي()منهاج التطبيق العملي   -ج 

التلدريبَّهنلاكَّمنهلاجََّّوأصلنافَّوأنلواعَّأشلكالمنَّالمتعارفَّعليهَّفيَّكللََّّأن
المرجوةَّمنَّالتطبيقَّالعمليَّوانَّالعملَّمَّيكونََّّهدافلكيَّيتمَّتحقيقَّالأََّّباعهإتيتمَّ

لزامَّالمشرفَّالعمليَّبهلذاَّالمنهلاجَّ ارتجاليًاَّبحيثَّيصبحَّعرضةَّلتطبيقَّالنظرياتَّوان
مراجعتلللهَّبشلللكلََّّإمكانيلللةفائلللدةَّمرجلللوةَّللطاللللبَّفضلللاًلَّعلللنََّّأقصلللىملللنَّاجللللَّتحقيلللقَّ

                                                 

 تمَّالحصولَّعليهاَّمنَّالقسمَّوهذاَّالتعليماتَّيجبَّانَّتلتزمَّبهاََّّكلَّامقسامَّفيَّالمعهد  (1)



صـافة: د اسـة تقومييـة    /الر دا  واقع حال التطبيق العملي لطلبة قسم تقنيـات املعلومـات واملكتبـات يف معهـد اإلِ    
 م. م. تيسري فوزي  ديف و م. م. سيناء مشال مصحب                                                                تطويرية

                        
 

 722 

فيماَّيخصَّمنهاجََّّأمالفجواتَّفيه،َّيتمَّتحديدَّاَّأنعلميَّوتحدي هَّبشكلَّمستمرَّبعدَّ
َّ:َّ(1)التطبيقَّالعمليَّقيدَّالدراسةَّفهي

َّوالتنظيملللليَّاإلدارييللللتمَّفيللللهَّتعللللرفَّالطالللللبَّعلللللىَّالهيكلللللَّ:َّالول ســــبو الَّ .1
 .َّوخدماتَّالمكتبةَّالمطبقَّفيهاَّأأهدافالرئيسةَّوََّّوالقسام

ــاني ســبو ال .7 الرئيسلليةَّوال انويللةَّمللنََّّنشللطةََّّالتعللرفَّعلللىَّالوظللائفَّوالأَّ:َّالث
 .َّاللَّالعملَّفيَّقسمَّالتزويدَّوالتزويدَّاملكترونيَّإنَّوجدخ

 يلتمَّالعمللَّفليَّقسلمَّالفهرسلةَّالوصلفيةَّوالموضلوعيةَّوالفهلر : الثالث سبو ال .3
 .َّاملكترونيَّإنَّوجد

 .َّعارةيتمَّالعملَّفيَّقسمَّاإل:َّالرابع سبو ال .4

َّكللللونَّفلللليَّقسللللمَّالمصللللادريَّسللللبوعالتطبيللللقَّفلللليَّهللللذاَّال: الخــــام  ســــبو ال .5
وامطللاريحَّوكلللَّواللدورياتََّّ(المصللادرَّال انويللة)تللب(َّوقسللمَّالمراجلعَّالك)وليلةالأَّ

 .َّمصادرَّالمعلوماتَّأشكال

 .َّمكننةَّالمكتبةَّإجراءاتيتمَّالتعرفَّعلىَّ: الساد  سبو ال .6

التعللرفَّعلللىَّتطبيقللاتَّامسللترجاعَّاآلللليَّللمعلومللاتَّفضللاًلَّ: الســابع ســبو ال .2
جاريللةَّوالبحللثَّالَّحاطللةعللنَّخللدماتَّالمعلومللاتَّكالتكشلليفَّوامسللتخالصَّواإل

 .َّاآللي

 .َّلتعرفَّعلىَّسياسةَّتنميةَّالمجموعاتتقييمَّالمجموعاتَّوا: الثامن سبو ال .2

وفيلهَّيلتمَّجلردَّالمكتبلةَّوكتابلةَّتقريلرَّنهلائيََّّأسلبوعوهوَّآخلرَّ: التاسع سبو ال .2
َّ.َّللتدريب
 : القسم الثاني

 : الخاص بالطلبة  يد البحث ستبانةتحليل استمارات اال
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َّعللللىَّالطلبلللةَّالمطبقلللينَّوقلللدَّتلللمَّاسلللترجاعَّاسلللتبانةةَّاسلللتمارََّّ(122)تلللمَّتوزيلللعَّ
ذا(َّمنهلاَّوقلدَّتلمَّاختيلارَّعينلةَّعشللوائيةَّلتوزيلعَّامسلتمارات23َّ) عللددََّّأنملاَّعلمنلاََّّوان

63َّ(َّطاللبََّّفلإنَّمجملوعَّامسلتماراتَّالمسلترجعةَّتم للَّ)137الطلبةَّالمطبقينَّهلمَّ)
كللمَّوَّمللنَّمجمللوعَّالعينللةَّوهلليَّتعللدَّعينللةَّشللاملةَّيمكللنَّامعتمللادَّعليهللاَّفلليَّالحَّ(%

َّأعلدادجلدوًمَّيوضلحََّّأدنلااالخروجَّبنتائجَّمعتمدة،َّوقبلَّالولوجَّفيَّالتحليللَّنلدرجَّفليَّ
َّ:َّيالطلبةَّالمطبقينَّوكاآلت

َّأعدادَّالطلبةَّالمطبقينَّفيَّبغدادَّوالمحافظاتَََّّّ(1جدولَّ)
 النسبةَّالمئوية العددَّالمحافظاتََّّ

َّ%174َّ24َََّّّبغداد
َّ%2َّ6َََّّّالمحافظاتَّ
َّ%137َّ122َََّّّالمجموعَّ

ََّّ
تفوقَّبغدادَّعلىَّباقيَّالمحافظاتَّبنسبةَّكبيلرةََّّأأعالا(1َّيالحظَّمنَّالجدولَّ)

َّ.َّطبيعيَّكونَّالمعهدَّيقعَّفيَّبغدادَّومعظمَّالدارسينَّفيهَّمنَّبغدادَّأمروهذاَّ
الطلبللللللةَّالمطبقللللللينَّالمسلللللللتوفينَّونيللللللرَّالمسللللللتوفينَّفلللللليَّبغلللللللدادََّّأعللللللدادَّ(7جللللللدولَّ)

َّوالمحافظاتََّّ
(2َّ)الطلبلةَّالمطبقللينَّفليَّالمحافظللاتََّّأعللداديالحلظَّهنلاَّعلللىَّاللرنمَّمللنَّقللةََََََََّّّّّّّّ

عللددَّنيللرَّالمسللتوفينَّتسللاوىَّمللعَّبغللدادَّبطالللبَّواحللدَّوبعللدَّامستيضللاحََّّأنطلبللةَّإمَّ

 المحافظة العدد نو ال
 404 مستوفي

 بغداد
 4 غير مستوفي
 المحافظات 7 مستوفي

 4 غير مستوفي 
  440 المجمو  
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تبعللهَّعللدمَّاسللتيفائهمََّّأيضللاًَّادَّفلليَّبللاقيَّالمللوََّّإشللكاليةهللذينَّالطللالبينَّلللديهمََّّإنتبللينَّ
َّ.َّ(َّكمجموعَّللطلبةَّالمطبقينَّالفعلين132بالتطبيقَّالعمليَّلذاَّسيتمَّاعتمادَّالرقمَّ)

َّ:الذيَّتمَّتوزيعهَّعلىَّالطلبةَّستبانةوفيماَّيليَّتحليالَّلكلَّمحورَّمنَّمحاورَّام
 مكان التطبيق .4

َّالطلبةَّوالمشرفينَّالعلميينََّّوأعدادالتطبيقََّّأماكن(َّيبين3َّجدولَّ)
 ن التطبيق العملي ) المؤسسة (مكا 

عدد الطلبة 
 المطبقين 

عدد 
 المشرفين 

مو ع  –جامعة بغداد  –المكتبة المركزية  
 0 42 الوزيرية 

مو ع  –جامعة بغداد  –المكتبة المركزية  
 0 42 الجادرية 

 0 42 الجامعة المستنصرية  –المكتبة المركزية  

 0 42  ةوجيالجامعة التكنول –المكتبة المركزية  

 0 42 مكتبة كلية التربية ابن رشد 

 0 42 مكتبة كلية التمريض 

مكتبة مركز بحوث ودراسات التاريخ  
 0 42 الطبيعي

 0 4 مكتبة الكلية التقنية االدارية 

 0 42 الجامعة المستنصرية  –مكتبة كلية اآلداب  

 0 42 دار الكتب والوثائق ) المكتبة الوطنية( 

 0 42 جامعة بغداد –ية الصيدلة مكتبة كل 

 0 9 المنصور –مكتبة المعهد الطبي الفني  

 0 8 باب المعظم  –مكتبة المعهد التقني  
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 4 0 جامعة كربالء –مكتبة كلية التربية  

 4 0 االنبار –مكتبة المعهد التقني  

 4 0 بعقوبة –المعهد التقني  

 4 4 الصوير   –المعهد التقني  
 / 442 44 المجمو 

(َّموقعلللًا16َّالتطبيلللقَّتعلللددتَّوتنوعلللتَّفللليَّ)َّأملللاكنَّأنَّأأعلللالايتضلللحَّملللنَّالجلللدولَّ
نلوعَّواحلدَّملنَّالمكتبلاتَّأأوَّملنَّشلكلََّّأك لرومؤسسةَّمماَّيتيحَّفرصةَّامطلالعَّعللىَّ

يالحظَّعدمَّاقتصلارََّّآخروبمختلفَّالحجامَّوامهتماماتَّهذاَّمنَّجانبَّمنَّجانبَّ
بغللدادَّوهللذاََّّفضللاًلَّعللنمحافظللاتَّ(4َّالمكللانَّعلللىَّمحافظللةَّبغللدادَّبلللَّتوزعللتَّفلليَّ)

َّأنسابقًاَّيكونَّبالتنسيقَّمعَّالطالبَّوحسبَّمكانَّسكناا،َّويالحظَّايضلًاََّّأسلفكماَّ
الطلبةَّالموزعينَّعلىَّالمكتباتَّوذلكَّتبعًاَّلحجمَّونوعيةَّتلكََّّأعدادهناكَّتفاوتَّفيَّ

َّ.َّالمكتبةَّلكنهاَّعلىَّالعمومَّكانتَّمتساويةَّنوعًاَّما
َّ
 : الزيارات العلمية الميدانية .0

َّيبينَّالزياراتَّالعلميةَّالميدانيةَّخاللَّفترةَّالدراسةَّالنظريةَّ(4َّجدولَّ)
َّالنسبةَّالمئويةََّّالعددََّّالزيارةَّالعلميةَّ

َّ%65َّ22َََّّّنعمَّ
َّ%12َّ17َََّّّأحيانا
َّ%2َّ12َََّّّكال

َّ%23َّ122ََّّالمجموع
الطلبللةَّوبشللكلَّمنللتظمََّّبإرسللالتوجللهَّمللنَّقبلللَّالقسللمََّّالخيللرةَّاآلونللةظهللرَّفلليَّ

فتللرةَّالدراسللةََّّأ نللاءوذلللكََّّ(زيللارةَّعلميللة)فلليَّبغللدادَّبمللاَّيسللمىََّّمكتبللاتَّنموذجيللةَّإلللى
الطلبةَّعنَّتلكَّالزياراتَّفظهرتََّّاستبانةوكانَّهذاَّبتوجيهَّمنَّقبلَّالعمادة،ََّّوقدَّتمَّ

%َّلم12َّالمكتباتَّبينماََّّإحدىَّإلى%َّقدَّذهبَّفعليًاَّبزيارةَّعلمية22ََّّماَّنسبتهََّّأن
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معظللمََّّأنعَّوهللذاَّدملللةَّعلللىَّ%َّشللاركَّبالزيللارةَّلكللنَّبشللكلَّمتقطلل17َّيقللمَّبالزيللارةَّوَّ
تعطليَّللطاللبَّتصلورًاَّمهملًاََّّأنالطلبةَّقدَّشاركواَّفيَّهذاَّالزيلاراتَّوالتليَّملنَّشلأنهاَّ

هذاَّالزيارةَّهيَّمفتاحَّلماَّسليتمََّّأنوواضحًاَّعنَّميدانَّعملهمَّالمستقبليَّفضاًلَّعنَّ
َّ.َّبعداَّمنَّتطبيقَّعمليَّللطلبةَّفيَّتلكَّالمكتبات

 : المكتبية في التطبيق اإلجراءات .4

كلَّخدماتَّالمعلوماتَّوََّّأدناا(5ََّّالمكتبيةَّفيَّالجدولَّ)َّاإلجراءاتبَّيقصد
المكتبيللةَّالمتللوفرةَّفلليَّالمكتبللاتَّقيللدَّالدراسللةَّوالتلليَّيقللومَّالطالللبَّبللالتطبيقََّّعمللالالأَّ

َّإللىفتلرةَّملنَّالوقلتَّوملنَّ لمَّيتحلولََّّعلارةعليها،َّفم اًلَّيقومَّبالتطبيقَّعلىَّخدمةَّاإل
،َّملعَّاإلجلراءاتذاَّحتلىَّيكمللَّكللَّتللكَّالفهلر َّاآللليَّوهكلَّإلىخدمةَّالمراجعَّبعدهاَّ

المكتبيلة،َّوملنَََّّّاإلجلراءاتالفنيلةَّهليَّجلزءَّملنََّّاإلجراءاتَّإنبنظرَّامعتبارََّّخذالأَّ
هـل مارسـت منهـاج التطبيـق العملـي بشـكل فعلـي تمَّطرحَّتساؤلَّ)َّستبانةخاللَّام

ذاَّ(؟ التللليَّطبقتهلللاَّ؟َّفكلللانَّالجلللوابَّممللل اًلََّّاإلجللراءاتكللانَّالجلللوابَّنعلللمَّفملللاَّهللليََّّوان
َّ:أدنااموضحَّوكماَّ

َّ
َّ
َّ
َّ

َّالمكتبيةَّالتيَّتمَّتطبيقهاَّبشكلَّعمليَّفيَّالمكتباتََََّّّّاإلجراءاتيبينََّّ(5جدولَّ)
َّالنسبةَّالمئويةََّّالتكرارََّّ(1)المكتبيةََّّاإلجراءات
َّ%35َّ72َََّّّعارةخدمةَّاإل

                                                 

َّ .هناَّيالحظَّانَّكلَّطالبَّقدَّجاوبَّعلىَّاك رَّمنَّفقرةَّواحدةَّ(1)
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َّ%32َّ75ََّّ(كالفهرسةَّوالتصنيف)الفنيةََّّاإلجراءات
َّ%15َّ17ََّّخدمةَّالمراجعَّ

َّ%2َّ2ََّّالجردَّالسنوي
َّ%37َّ72ََّّالفهر َّاآلليََّّاتإجراء

َّللَّللَّالصيانةَّوالتجليدَّ
َّللَّللَّإعدادَّالكشافاتَّوالمستخلصات

َّ%172َّ122ََّّالمجموعَّ
%َّمللنَّمجمللوعَّالطلبللةَّالمطبقللينَّقللدَّمارسللوا72َََّّّأنيالحللظََّّأأعللالا(5َّمللنَّالجللدولَّ)

مللنََّّإجللراءَّأك للرهليََّّعللارةخدمللةَّاإلَّأننسللبةَّبمعنللىَّآخلرََّّأعللىوهلليََّّعللارةخدملةَّاإل
كتبللللةَّيقللللومَّالطلبللللةَّبتطبيقللللهَّفلللليَّالمكتبللللاتَّقيللللدَّالدراسللللة،ََّّبينمللللاَّحلللللتَّالمَّإجللللراءات
الفنيلللللةََّّاإلجلللللراءاتوَََّّّ،%72َّالفهلللللر َّاآللللللليَّبالمرتبلللللةَّال انيلللللةَّوبنسلللللبةََّّإجلللللراءات

%،َّوقللدَّحلللتَّخللدماتَّالمراجللع75ََّّكالفهرسللةَّوالتصللنيفَّونيرهللاَّقللدَّحصلللتَّعلللىَّ
وبنسلللبةََّّالخيلللرةَّ%َّبينملللاَّالجلللردَّالسلللنويَّحللللَّبالمرتبلللة17َّبالمرتبلللةَّال ال لللةَّوبنسلللبةَّ

وهذاَّيعلدَّمؤشلرًاَّعللىَّضلعفََّّأبداًَّلمَّيتمَّتطبيقهاََّّاإلجراءاتباقيََّّأن%،َّويالحظ2َّ
المكتبيةَّالتيَّتضمهاَّالمكتباتَّالتليَّطبلقَّفيهلاَّالطلبلةَّوتقتصلرَّخلدماتهاََّّاإلجراءات

والفهرسلللةَّوالتصلللنيفَّوالخدملللةَّالمرجعيلللة،َّمملللاَّسلللبقَّيتضلللحَّانَّهنلللاكََّّعلللارةعللللىَّاإل
المكتبيةَّولهذاَّتمَّطرحَّالشقَّال انيَّملنَّالتسلاؤلََّّاإلجراءاتخلاًلَّواضحًاَّفيَّتطبيقَّ

عللللىَّالطلبللةَّالمطبقلللينَََّّّ(المكتبيللةَّاإلجللراءاتماسللببَّضلللعفَّالتطبيللقَّعللللىَّ)اآلتلليَّ
َّ:َّأدناافإذاَّكانَّالجوابَّمم اًلَّبالجدولَّ

 : المكتبية اإلجراءاتأسباب ضعف تطبيق  .6

َّمليََََّّّّالمكتبيةَّوالتطبيقَّالعَّاإلجراءاتضعفََّّأسبابيبينََّّ(6جدولَّ)
النسبة  التكرار الضعف  أسباب

 المئوية
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 ــ ــ  أساسا  لم يمار  التطبيق في مكتبة 
 % 9 42 المكتبية الفنية  اإلجراءاتضعف 

 % 49 64 اإلدارية  عمالا تصار التطبيق العملي على الَ 
جراءاتو  عار ا تصار التطبيق العملي على اإل  % 42  44 ها فقط ا 

كالجرد السنوي وترتيب الكتب  عمالى بعض الَ ا تصار التطبيق عل
 على الرفوف 

04 00 % 

 % 422 444 المجمو  
المكتبيةَّفيَّالمكتباتَّوالتطبيقَّالعمليَّفكلملاََّّاإلجراءاتهناكَّعالقةَّطرديةَّمابينَََََّّّّّ

المكتبيلللةَّضلللعفتَّفعاليلللةَّالتطبيلللقَّالعمللللي،َّوكملللاَّهلللوَّموضلللحَّفللليََّّاإلجلللراءاتضلللعفتَّ
يقتصلرََّّاإلجلراءاتالتطبيلقَّالعملليَّوبسلببَّضلعفَّهلذاََّّنأيالحلظََّّأأعالا(6َّالجدولَّ)

أأوَّالفنيةَّالبسيطةَّم لَّالفهرسةَّالوصفيةَّللكتبَّحصلرًاََّّاإلجراءاتوََّّعارةاإلَّأأعمالعلىَّ
َّأعلداداجلراءتَّالجلردَّالسلنويَّالبسليطةَّم للَّاحتسلابَّأأوَّاللخَّ.َّ.َّالتسجيلَّفيَّالسجالت

المكتبيلةَّوكملاََّّدواتضلًاَّالأَّمناوللةَّالكتلبَّوهكلذا،َّوهلذاَّيشلملَّايأأوَّالكتبَّعلىَّالرفوفَّ
َّ.َّأدنااهوَّموضحَّفيَّالجدولَّ

 : المكتبية دواتالَ  .4

َّفرةَّفيَّالمكتباتَّالمطبقَّفيهاَََّّّاالمكتبيةََّّالمتوََّّدواتيبينَّالأََّّ(2جدولَّ)
 النسبة المئوية  التكرار  المكتبية  دواتالَ 

 % 04 76 الفهر  البطا ي 
 %  04 74  عار بطا ات اإل

 %  40 44 نظام تصنيف ديوي
 % 8 06  وائم رؤو  الموضوعات 
 % 04 44 سجالت التزويد و التسجيل

 % 4 44 الفهار  المحوسبة 
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 ــ ــ الكشافات المحوسبة 
 % 422 089 المجمو  

هللذاََّّأأعللالاالمكتبيللةَّعلللىََّّمللاَّموجللودَّفلليَّالجللدولََّّدواتاقتصللارَّالأََّّأنيالحللظَََََّّّّّ
بمكتبللةَّمحليللةَّعامللةََّّفلليَّأيَّمللنَّالللدولََّّالبسلليطةَّوالتلليَّمَّيمكللنَّمقارنتهللاَّدواتالأَّ

76َّقلدَّشلغلتَّنسلبةََّّعلارةالفهلر َّالبطلاقيَّوبطاقلاتَّاإلَّأنَّأأعالاالمتقدمة،َّويالحظَّ
(َّطالبَّقدَّاطلعَّعللىَّالفهلر 24َّ)%(َّتعني76ََّّ)%َّلكلَّواحدةَّمنهاَّوهذاَّالنسبةَّ

تللوفرًاََّّدواتمللنَّالمكتبللاتَّفيهللاَّفهللر َّبطللاقيَّوَّهلليَّاك للرَّالأََّّ(%22َّالبطللاقيَّأيَّ)
َّدواتملنَّالأََّّلنهلاعًاَّمنَّقبلَّالطلبةَّكونهاَّمتوفرةَّوبك رةَّفليَّمعظلمَّالمكتبلاتَّواطال

الشللكلََّّإلللىعالميللًاََّّدواتالكالسلليكيةَّالقديمللةَّنوعللاَّمللا،َّإذَّتللمَّتطللويرَّمعظللمَّهللذاَّالأَّ
املكتروني،َّوهذاَّماَّيتضحَّجليًاَّفيَّأنَّالكشافاتَّالمحوسبةَّم اًلَّلمَّتتلوفرَّفليَّقسلمَّ

م لللللَّالفهللللار ََّّدواتالضللللعفَّفلللليَّبللللاقيَّالأََّّنفضللللاًلَّعللللمللللنَّالمكتبللللاتَّقيللللدَّالبحللللثَّ
إمَّإنَّمعظللمَّالطلبللةَّقللدَّاسللتفادواَّمللنَّهللذاََّّدواتالمحوسللبة،َّوبللالرنمَّمللنَّقلللةَّهللذاَّالأَّ

ََّّ:أدنااوكماَّهوَّموضحَّفيَّالجدولََّّدواتالأَّ

 : المكتبية في التطبيق العملي دواتاالطال  والعمل على الَ  .4
َّتبيةََّّالمكَّدواتيبينَّامطالعَّوالعملَّعلىَّالأََّّ(2جدولَّ)

 النسبة المئوية  العدد   دواتاالطال  والعمل على الَ 
 %  94 77 نعم 
 %  4  4 أحيانا
 %  4 4 كال

 % 422 84 المجمو 
َّدواتنسللبةَّكبيللرةَّمللنَّالطلبللةَّقللدَّاطلعللتَّعلللىَّهللذاَّالأََّّأنَّأأعللالايظهللرَّالجللدولَََََّّّّّ

َّإللىبيلرةَّوصللتَّوكملاَّسلبقَّذكلراَّمتلوفرةَّفليَّالمكتبلاتَّوبنسلبةَّكَّهلالن َّوعملواَّعليهلاَّ
َّإلللىلللمَّيعملللَّعليهللاَّويرجللعَّسللببَّذلللكَّأأوَّ%َّمللنَّالطلبللةَّلللمَّيطلللع1ََّّبينمللاََّّ،23%
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َّأأخلذضعفَّالمتابعةَّمنَّقبلَّالمشرفَّالعملليَّعللىَّالطلبلةَّكونلهَّموظفلًاَّيمكنلهَّمل اًلَّ
هذاَّفيَّحالةَّكونلهَّيعمللَّلوحلداَّفليَّبعلضَّالمكتبلاتَّوخصوصلًاَّفليََّّأياملعدةََّّإجازة

َّ.َّ%6َّوكذلكَّالحالَّبالنسبةَّللََّّأدنااالجدولََّّاًَّأيضالمحافظاتَّوهذاَّماَّسيوضحهَّ
 :َّ(1)المساعد  الجدية من  بل المشرفين العمليين  .2

َّ(2جدولَّ)
َّيبينَّالمساعدةَّالجديةَّمنَّقبلَّالمشرفينَّالعمليينََّّ

 النسبة المئوية  العدد  مساعد  المشرف العملي 
 %  94 79 نعم 
 %  6 4 أحيانا
 %  4 4 كال

 % 422 84 المجمو 
هنلللاكَّاهتملللامَّحقيقللليَّومسلللاعدةَّيبلللديهاَّالمشلللرفََّّأنَّأأعلللالايتضلللحَّملللنَّالجلللدولَََََّّّّّ

مللنهمَّقللدَّاقللرواَّبتلللكَّالمسللاعدةََّّ(%25َّ)العمللليَّتجللااَّالطلبللةَّالمطبقللينَّوانَّمعظمهللم
مللنَّالطلبللةَّالمطبقللينََّّ(%4َّ)هنللاكَّبعللضَّالهفللوات،َّفقللدَّاتفللقََّّأنعلللىَّالللرنمَّمللنَّ

انهَّعندماََّّينتقلَّالطالبََّّإلىوقدَّيرجعَّسببَّذلكََّّةعلىَّأنهمَّوجدواَّمساعدةَّمتذبذب
َّأسللللوبقسلللمَّفللليَّالمكتبلللةَّيختللللفَّالمشلللرفَّعليلللهَّملللنَّحيلللثَّطريقلللةَّوََّّإللللىملللنَّقسلللمَّ

َّأنبللداعيَّالمقارنللةَّمللابينَّام نللين،َّوَّأخيللراَّنجللدََّّأحيانللاًَّالمسللاعدةَّوالللذيَّقللدَّيترجمللهَّ
ولللللنف ََّّأأعللللالا(2َّ%َّلللللمَّيجللللدواَّمسللللاعدةَّوهللللذاَّمللللاَّتبللللينَّلنللللاَّفلللليَّالجللللدولَّ)1نسللللبةَّ

َّ.السباب
َّ:َّ(1)مشرفين العلميينمساعد  ال .2

                                                 

يقصلللدَّبالمشلللرفينَّالعمليلللينَّأيَّالملللالكَّاللللوظيفيَّالعامللللَّفللليَّالمكتبلللاتَّقيلللدَّالدراسلللةَّويكونلللونَّ (1)
 المشرفينَّبشكلَّمباشرَّودائمَّعلىَّالطلبةَّالمطبقينَّفيَّالمكتبات

 



 م0240/هـ4646                                            (          46العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
722 

َّيبينَّمساعدةَّالمشرفينَّالعلميينَََّّّ(12جدولَّ)
 النسبة المئوية  العدد  مساعد  المشرف العلمي 

 %   90 74 نعم 
 %   4 4 أحيانا
 %   0 0 كال

 % 422 84 المجمو 

منَّاجلَّاستكمالَّالحلقةَّكانَّمبدَّمنَّطرحَّتساؤلَّعلىَّالطلبةَّالمطبقينَّحولََََََّّّّّّ
َّالذيَّدرسهَّخاللَّالسنتينَّلهَّأستاذاالمشرفَّالعلميَّوهوََّّمدىَّمساعدةَّ

هنلاكََّّأن%(َّعللى27ََّّبلينَّالطلبلةََّّ)َّإجملاعهنلاكََّّأنيالحلظََّّأأعلالاملنَّالجلدولَّ،َّ
ملاَّتلقلواَّملنَّمسلاعدةَّملنَّقبللََّّفضلاًلَّعلنمساعدةَّحقيقيةَّملنَّقبللَّالمشلرفَّالعلمليَّ

فينَّالعلميينَّالمشرفَّالعمليَّوهذاَّيدلَّعلىَّاملتزامَّالحقيقيَّوالدؤوبَّمنَّقبلَّالمشرَّ
تطبللليقهم،َّلكلللنَّهنلللاكَّارتفلللاعَّملحلللوظَّوفلللارقَّعلللنََّّأملللاكنعللللىَّمتابعلللةَّالطلبلللةَّفللليَّ

ضللعفَّالمسلاعدةَّوقلتهلاَّقلدَّشلغلتَّنسللبةََّّأن(َّفيملاَّيخلصَّالمسلاعدةَّفلي2َّالجلدولَّ)
هناكَّ غرةَّفيَّنظامَّالتطبيقَّالعمللي،َّوعنلدَّامستفسلارََّّأنوهذاَّمؤشرَّعلىََّّ(2َّ%)

هلذاَّالنسلبةَّهليَّنسلبةَّطلبلةَّالمحافظلاتَّواللذينَّمَّيمكلنَّالوصلولََّّأنعنَّهلذاَّتبلينَّ
ملللنَّقبللللَّالمشلللرفينَّالعلميلللينَّفللليَّالمعهلللدَّفيلللتمَّتكليلللفَّاحلللدَّالسلللاتذةَّفللليَّتللللكََّّإلللليهم

ذاعليلله،ََّّباإلشللرافالمؤسسللةَّ هللذاَّامختصللاصَّنيللرَّمتللوفرَّفلليَّتلللكََّّأنمللاَّعلمنللاََّّوان
كَّالطلبلة،َّوهلذاَّوالتوجيهَّعلىَّأولئلَّباإلشرافالمحافظاتَّفعليهَّسيكونَّهناكَّضعفَّ

ملنَّهلذاَّالعلددَّملنََّّأك لرهنلاكََّّأنمعالجةَّحقيقيةَّمنَّلوَّافترضلناََّّإلىيحتاجََّّالمر
الطلبللةَّفلليَّالتطبيللقََّّأأداءسللكنةَّالمحافظللاتَّفهللذاَّيعنلليَّزيللادةَّال غللرةَّوبالتللاليَّضللعفَّ

َّ.َّالعملي

                                                                                                                         

دَّوهلمَّمسلئولونَّعلنَّتقيليمَّالطلبلةَّووضلعَّيقصلدَّبالمشلرفينَّالعلميلينَّأيَّالهيئلةَّالتدريسليةَّللمعهل (1)
َّدرجاتهمَّالنهائيةَََّّّ
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 :َّالمكتبية العملية عمالالَ  .2

التلليَّتللمََّّعمللالالأََّّأأهللمحللاولَّالباح للانَّالترعللفَّعلللىََّّسللتبانةفلليَّهللذاَّالجللزءَّمللنَّام
تطبيقهاَّفعليًاَّفيَّالمكتباتَّقيدَّالدراسةَّأيَّانهمَّم اًلَّهلَّقامواَّبالفهرسةَّوالتصنيفَّ

َّ(َّأدناا11تيجةَّموضحةَّفيَّالجدولَّ)فكانتَّالنَّ.َّ.َّ.وصيانةَّرؤو َّالموضوعات

َّالمكتبيةَّالتيَّتمَّتطبيقهاَّمنَّقبلَّالطلبةَََََّّّّّعماليبينَّالأََّّ(11جدولَّ)
المكتبيلةََّّعملالإنَّهنلاكَّفجلوةَّكبيلرةَّجلدًاَّملابينَّالأََّّأأعلالاتبينَّمنَّالجلدولَََّّّ

َّ،رةعلللاواإلَّ،صللليانةَّرؤو َّالموضلللوعات)التللليَّعمللللَّعليهلللاَّالطلبلللة،َّفبينملللاَّشلللغلتَّ
َّأأعملال(2َّبلاقيَّالللَّ)َّأن%،َّبينماَّنجلد21ََّّماَّمجموعهََّّ(وتصنيفَّالكتبَّوالدوريات
مراجعلةََّّإللى%َّوهذاَّنسلبةَّتعلدَّضلعيفةَّجلدًاَّوتحتلاج72ََّّحصلتَّعلىَّماَّمجموعهَّ

خدمللةََّّ،البللثَّامنتقللائي،َّالكشللافاتَّوالمستخلصللات)َّأن،َّونجللدَّعمللالوتقيلليمَّلتلللكَّالأَّ
يَّنسللبةَّكونهللاَّتعللدَّمفقللودةَّفلليَّتلللكَّلللمَّتحصلللَّعلللىَّأَّ(البحللثَّفلليَّقواعللدَّالبيانللات

 النسبة المئوية  التكرار  اَلعمال المكتبية  
 %  04  44 صياغة رؤو  الموضوعات 

 % 04 82 التصنيف 
 %  9 42 الفهرسة اآللية 
 %  8 04 خدمات المراجع 
 %  0 4 اإلحاطة الجارية 
 ــ ــ البث االنتقائي

 ــ ــ الكشافات والمستخلصات 
 %  04 82 اإلعار  

 %  4 4 التصوير المايكروفلمي
 ــ ــ  On-Line Or Off- Lineخدمة البحث في  واعد البيانات 

 %  7 00 االنترنت 
 %  0 4 عمل كشافات ببلوغرافية 

 %  422 444 المجمو  
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المكتبلللاتَّبلللالرنمَّملللنَّوجلللودَّخدملللةَّالمكتبلللةَّامفتراضللليةَّالعراقيلللةَّوالتللليَّهللليَّمتاحلللةَّ
تلللكَّالمكتبللاتََّّإلللىلكنهللاَّكمللاَّيظهللرَّلللمَّتللدخلََّّولألسللاتذةوبشللكلَّمجللانيَّللبللاح ينَّ

َّ.َّكخدمةَّمنَّخدماتهاَّالتيَّمنَّالمفترضَّانَّتقدمها
 : تغيير و ت التطبيق العملي .42

مادةَّتدر َّخاللَّالسنةََّّإلىيبينَّرأيَّالطلبةَّفيَّتغييرَّوقتَّالتطبيقََّّ(17جدولَّ)
َّالدراسيةََّّ

 النسبة المئوية  العدد  التطبيق خالل السنة الدراسية  
 %   94 82 نعم 
 ــ  ــ أحيانا
 %   6 4 كال

 % 422 84 المجمو 
علللىَّجعلللَّالتطبيللقَّالعمللليَّضللمنََّّ(%26َّوافللقَّمعظللمَّالطلبللةَّالمسللتبينين)َّ

الدراسيةَّوللي َّبشلكلَّمنفصللَّوقلتَّالعطللةَّالصليفيةَّوتلدر َّعللىَّشلكلَّملادةََّّالسنة
لللمَّيوافقللوهمََّّ(%4َّالتطبيللقَّالعملللي(،َّبينمللاَّ))تسللمىََّّسللبوعدراسلليةَّيللومَّواحللدَّفلليَّال

واقترحواَّبقاءَّالنظلامَّالحلاليَّكملاَّهلو،َّوهلذاَّمؤشلرَّمهلمَّعللىَّضلرورةَّجعللَّالتطبيلقَّ
ولَّفترةَّالتدريبَّبدًمَّملنَّشلهرينَّالعمليَّخاللَّفترةَّالدراسةَّلماَّلهَّمنَّميزاتَّم لَّط

يراقللبَّطالبللهََّّأطللولبقللاءَّالمشللرفَّالعمللليَّأيَّالتدريسلليَّفلليَّالمعهللدَّفتللرةََّّفضللاًلَّعللن
ويصححَّمنَّمسيرتهَّالعلميلةَّتماملًاَّكملاَّيحصللَّفليَّقسلمَّعللمَّالمكتبلاتَّوالمعلوملاتَّ

َّ.َّفيَّالجامعةَّالمستنصرية
 :  القسم الثالث .44

 : علميين  يد البحثالخاص بالمشرفين ال ستبانةتحليل استمارات اال
علللىَّالمشللرفينَّالعلميللينَّوالللذينَّتبللاينواَّمللابينََّّسللتبانةتللمَّتوزيللعَّاسللتماراتَّامََّّ

فنللليَّوتدريسللليَّللللذاَّتلللمَّتوزيلللعَّامسلللتماراتَّعللللىَّجميلللعَّالمشلللرفينَّوتلللمَّاعتمادهلللاَّفللليَّ
علىَّشكلَّجداولَّكماَّفيَّالقسمَّال انيََّّستبانةتحليلَّالنتائج،َّولمَّيتمَّتوزيعَّنتائجَّام
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مشلللرفًا،َّإذ15ََّّالمسلللتبينينَّواللللذينَّبلغلللواََّّأعلللدادالطلبلللةَّوذللللكَّلقللللةََّّاسلللتبانةالخلللاصَّب
جدولَّفضاًلَّعنَّامبتعادَّعلنَّالتعقيلدََّّإلىيمكنَّالسيطرةَّعلىَّالبياناتَّدونَّالحاجةَّ

َّ.َّستبانةفيَّاستعراضَّالنتائجََّّوامكتفاءَّبالتحليلَّلكلَّفقرةَّمنَّفقراتَّام
 :َّالمهنة .1

َّيبينَّمهنةَّالمشرفَّالعلميََّّ(13جدولَّ)
 النسبة المئوية  العدد    المهنة 
 %   47 42 تدريسي
 % 44 4 فني 

 %   422 44 المجمو  
%َّملللنَّالمشلللرفين62َََّّّأنلبيلللةيشلللكلونََّّنالتدريسلللييَّأنيتضلللحَّملللنَّالجلللدولَّ

َّأنجيلللدَّجلللدًاَّويلللنمَّعلللنَّاهتملللامَّواضلللحَّبلللالتطبيقَّالعمللللي،ََّّفضلللاًلَّعلللنََّّأملللروهلللذاَّ
جلزًءَّمكملاًلَّللتلدري َّالنظلريََّّالتدريسيَّهوَّالذيَّقامَّبتدري َّهؤمءَّالطلبةَّويعدَّهلذا

َّخاللَّتلكَّالفترة
َّ
َّ

 : اللقب العلمي والتحصيل الدراسي .0
الموجهللللةَّللمشللللرفينَّالعلميللللينَّهللللوَّالتحصلللليلََّّسللللتبانةامَّأسللللئلةإنَّمللللنَّبللللينَّ

هنلاكَّقللةََّّأنَّسلتبانةولقدَّتبينَّمنَّخاللَّامواللقبَّالعلميَّلكلَّواحٍدَّمنهم،ََّّالدراسي
يقَّالعمليَّمقارنلةََّّبأعلدادَّالطلبلةَّواللذيَّهلوَّفيَّالهيئةَّالتدريسيةَّالمشرفةَّعلىَّالتطب

َّ:َّأدناا(13َّ)فيَّتزايدَّمستمرَّوكماَّهوَّموضحَّفيَّالجدولَّ
َّ(13جدولَّ)

النسبة  العدد اللقب العلمي
 المئوية

النسبة  التحصيل الدراسي
 المئوية
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َّيبينَّاللقبَّالعلميَّوالتحصيلَّالدراسيَّللمشرفَّالعلميَّ
وجلودَّلقبلينَّعلميلينَّفقلطَّهملاَّملدر َّوملدر ََّّأأعلالا(13َّيتبينَّملنَّالجلدولَّ)ََََََّّّّّّ

هنللاكَّفللارقََّّأنمسللاعدَّاشللتركواَّمناصللفةَّبأعللدادَّاللقللاب،َّكللذلكَّيتضللحَّمللنَّالجللدولَّ
هنلللاكَّتدريسللليَّواحلللدََّّأنبيلللرَّفللليَّالتحصللليلَّالدراسللليَّففللليَّالوقلللتَّاللللذيَّنجلللدَّفيلللهَّك

تدريسيينَّحاصلينَّعلىَّشلهادةَّالماجسلتيرَّوهلذا2ََّّحاصلَّعلىَّالدكتورااَّفإنَّهناكَّ
فلللارقَّكبيلللرَّلكنلللهَّبكللللَّالحلللولَّمَّيلللؤ رَّعللللىَّبرنلللامجَّالتطبيلللقَّالعملللليَّكلللونَّهلللؤمءَّ

فلليَّالوقللتَّنفسللهَّفللإنَّقلللةََّّالتدريسلليينَّمللنَّأصللحابَّالخبللرةَّوالخدمللةَّالطللويلتين،َّلكللن
أعللدادَّالمللالكَّالللوظيفيَّللهيئللةَّالتدريسلليةَّيللؤ رَّسلللبًاَّعلللىَّجللودةَّانسلليابيةَّالمعلومللاتَّ

(137َّمللنَّقللبلهمَّللطلبللة،َّأيَّبمعنللىَّآخللرَّنجللدَّإنَّأعللدادَّالطلبللةَّالمطبقللينَّقللدَّبلللغَّ)
(َّمشلللرفًاَّوبمعادلللةَّحسلللابيةَّبسللليطة15َّطالللبَّومجملللوعَّالمشللرفينَّالعلميلللينَّقلللدَّبلللغَّ)

ضلعفََّّإللى(َّطلبلةَّوهلذاَّعلددَّكبيلرَّيلؤدي2َّرفَّقلدَّاشلرفَّعللىَّ)يظهرَّإنَّكللَّمشل
فليَّالمتابعللةَّوالتوجيللهَّمللنَّقبللَّالمشللرفين،َّهللذاَّعلللىَّافتلراضَّأنَّالعللددَّ ابللت،َّفكيللفَّ

َّ.َّالحالَّإذاَّزادَّالعددَّفيَّكلَّسنةَّنتيجةَّللتوسعَّفيَّخطةَّالقبولَّللكلياتَّوالمعاهدَّ
َّ:َّسنوات اإلشراف على التطبيق العملي .3

حللللولَّالمللللدةَّالتلللليَّقضللللوهاَّفلللليَّاإلشللللرافَّعلللللىََّّانةسللللتبمللللنَّخللللاللَّتوجيللللهَّام
َّإلللىعللددَّسللنواتَّاإلشللرافَّقللدَّتباينللتَّمللابينَّسللنةَّواحللدةََّّأنالتطبيللقَّالعمللليَّاتضللحَّ

حلدي ًاَّبالخدملةََّّنالتحاقَّبعضَّالتدريسييَّإلىعشرَّسنوات،َّويعودَّسببَّهذاَّالتباينَّ

 دكتوراه ماجستير

 ــ ــ ــ ــ  ــ أستاذ
 ــ ــ ــ ــ ــ استاذ مساعد

 % 7 4 ــ % 42 4 مدر 
 % 42 ــ 9 % 42 4 مدر  مساعد
 % 422 4 9 % 422 42 المجمو  
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لَّآلخلرَّفيَّهذاَّالقسمَّوهذاَّالتباينَّيعدَّنقطةَّايجابيةَّكونَّالخبرةَّيلتمَّتناقلهلاَّملنَّجيل
َّ.َّالبرنامجَّالتدريبيَّإلىإضفاءَّنوعَّمنَّالرصانةََّّإلىمماَّيؤديَّ

المشللابهةَّفلليََّّالقسللامالتطبيللقَّالعمللليَّفلليََّّأأسللاليبعللنَّهلللَّلللديكَّفكللرةَّعللنََّّأمللا .4
للللديهمَّفكلللرةَّعلللنَََّّّأنمعظمهلللمََّّأجلللابالعربيلللةَّ؟َّأأوَّالجامعلللاتَّوالكليلللاتَّسلللواءَّالعراقيلللةَّ

الجامعلللللةََّّ-كليلللللةَّاآلدابََّّ–التطبيلللللقَّالعملللللليَّفللللليَّقسلللللمَّعللللللمَّالمعلوملللللاتَّوالمكتبلللللاتَّ
َّ.َّمعظمهمَّخريجيَّهذاَّالقسمَّأنالمستنصريةَّفقطَّكونهاَّقريبةَّمنهمَّجغرافيًاَّفضاًلَّعنَّ

فيماَّيخلصَّهللَّشلاركَّالطلبلةَّفليَّأيَّملنَّنشلاطاتَّالتطبيلقَّالعملليَّخلاللَّفتلرةَّ .5
رافقللواَّالطلبللةَّبسللفراتَّعللدةََّّأنهللممعظمهللمََّّأجللاب؟ََّّ(السللفراتَّالعلميللة)الدراسللةَّالنظريللةَّ

نشاطاتَّالقسمَّالداعمةَّللربطَّمابينََّّإحدىتعدَّنموذجيةَّنوعًاَّماَّباعتبارهاَّمكتباتََّّإلى
َّ.َّالتعليمَّالنظريَّوالتطبيقَّالعمليَّخاللَّفترةَّالدراسة

الطلبةَّالموزعينَّعلىَّالمشرفينَّالعلميينَّاتضحََّّأعدادحولََّّستبانةبعدَّتفريغَّام .6
(َّفقلدَّتبلاين3َّلَّانظلرَّجلدوَّ)توزيعَّالطلبةَّمختلفَّتبعًاَّلمكانَّونوعيةَّوحجمَّالمكتبلةََّّإن

هنلاَّمختللفَّفالمشلرفَّالعلمليَّيقلومََّّالملرطلالب،َّلكلن12َََّّّإلى1َّالطلبةَّمابينََّّأعداد
المشرفينََّّإعدادمنَّمجموعةَّمنََّّأك ربشكلَّدوريَّوعلىَّمدىَّشهرينَّعلىََّّباإلشراف

بعللضَّالمشللرفينَّوخصوصللًاَّالفنللينَّهللمَّمللنَّخللارجَّالقسللمََّّأنَّإذقليلللَّمقارنللةَّبالمجللاميعَّ
نَّتوزيعَّالطلبةَّعلىَّكلَّمشرفَّيعتملدَّعللىََّّأقصىًاَّكحدَّطالب32ََّّإلىفالعددَّيصلَّ وان

ََّّعنَّعددَّالمواقعَّالخاصةَّبالتدريب.َّالخطةَّالعلميةَّللتدريبَّفضالًَّ
ينقصَّفيَّكلَّعامَّ؟َّفكلانَّالجلوابََّّأمالطلبةَّالمطبقينَّهلَّيزدادََّّأعدادعنََّّأما .2
َّ.َّالطلبةَّفيَّكلَّعامَّأعدادهناكَّزيادةَّمضطردةَّتبعًاَّلزيادةََّّأن
َّجابلةنَّدورَّالمشلرفَّالعملليَّفليَّعمليلةَّالتطبيلقَّ؟َّفكانلتَّاإلعنَّالسؤالَّعلَّأما .2

والتوجيهَّعللىَّكيفيلةَّتطبيلقَّالطلبلةَّمفلرداتَّمنهلاجَّالتطبيلقَّالعملليََّّباإلشرافانهَّيقومَّ
َّ.َّالطلبةَّالمطبقينَّومتابعةَّنياباتهمَّأعدادفضاًلَّعنَّمتابعةَّ
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َّأنعللنَّاختيللارَّمكللانَّالتطبيللقَّفقللدَّاشللتركَّالجللوابَّمللعَّمللاَّتللمَّسللؤالهَّللطلبللةََّّأمللا .2
القسلللمَّيقتلللرحََّّأنهنلللاكَّمشلللاركةَّفللليَّاختيلللارَّمكلللانَّالتطبيلللقَّملللابينَّالقسلللمَّوالطاللللبَّإذَّ

ومحللَّسلكنااََّّيلتالءمالمكانَّعلىَّالطالبَّومنَّ مَّيتمَّالتعديلَّحسبَّرنبةَّالطاللبَّبملاَّ
َّ.َّالطالباتأأوَّظرفهَّوخصوصًاَّسكنةَّالمحافظاتَّأأوَّ
ئلمَّنوعلًاَّمكلانَّالتطبيلقَّكلانَّمالَّأن%َّعللى62ََّّمعظلمَّالمشلرفينَّالعلميلينََّّباجتلا .12

بضعفَّمالئمةَّالمكانَّللتطبيقَّوضرورةَّتلوفيرََّّأجاب%َّمنهم42ََّّماَّللطلبةَّمقارنةَّبلَّ
َّ.َّأفضلبدائلَّ

 :َّمفردات التطبيق العملي .11

َّ(14جدولَّ)
المكتبيةَّالتيَّطبقتَّمنَّقبلَّالطلبةَّمنَّوجهةَّنظرَّالمشرفََّّعماليبينَّالأَّ

َّالعلميَََََّّّّّ
 النسبة المئوية  التكرار  المكتبية   عمالالَ 

 %   44  44 صياغة رؤو  الموضوعات 
 %  47 46 تصنيف الكتب والدوريات 

 %  40 42 الفهرسة اآللية 

 %  44 40 خدمات المراجع 

 %  4 4 الجارية  حاطةاإل

 ــ ــ البث االنتقائي

 ــ ــ الكشافات والمستخلصات 

 %  48 44  عار اإل

 %  4 4 التصوير المايكروفلمي

 On-Line واعد البيانات خدمة البحث في 

Or Off- Line  

 ــ ــ

 %  44 9 االنترنت 
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 %  6 4 عمل كشافات ببلوغرافية 

 %  422 80 المجمو  

الطلللالبَّوالمشلللرفينَّالعلميلللينَّفللليَّتحديلللدََّّوأفكلللارهنلللاكَّتقلللاربَّكبيلللرَّفللليَّتوجهلللاتَّ
َّأنالتلليَّتللمَّاسللتخدامهاَّوطبقهللاَّالطالللبَّخللاللَّفتللرةَّالتللدريبَّوهللذاَّيللدلَّعلللىََّّدواتالأَّ

هنللاكَّتنللانمَّحقيقلليَّوواقعلليَّمللابينَّالطالللبَّوالمشللرفَّكللونَّالمشللرفَّميكللونَّبمنللأىَّ
وَّالتصللنيفَّوصلليانةَّرؤو ََّّعللارةعللنَّالطالللبَّخللاللَّفتللرةَّالتللدريب،ََّّفقللدَّشللغلَّاإل

%َّوبلاقيَّالخلدماتَّشلغلت54ََّّالموضوعاتَّوالخدملةَّالمرجعيلةَّملاَّنسلبتهَّمجتمعلينَّ
والكشلافاتَّوالمستخلصلاتَّالباقي،َّبينماَّللمَّتحلضَّخدملةَّالبحلثَّفليَّقواعلدَّالبيانلاتَّ

َّ.َّنسبةَّتذكرَّبأيوالبثَّامنتقائيَّ
 : كفاية مفردات التطبيق العملي .40

هلذاَّالملوادَّمقارنلةَّبملاَّموجلودََّّأنمعظمَّالمشرفينَّالعلميينَّعللىََّّأجابَّ
يعملللَّبهللاَّفلليَّمجللالََّّأنفليَّالمكتبللاتَّمللنَّمسللتوىَّهللوَّكللاٍفَّلكليَّيسللتطيعَّالمتللدربَّ

مقارنلةَّفيملاَّللوَّكانلتَّهنلاكَّمكتبلاتََّّالمكتبات،َّلكلنَّتعلدَّنيلرَّكافيلةَّبللَّهليَّمتدنيلة
هذاَّالمفرداتََّّأنباقيَّالمشرفينَّعلىََّّوأجابمتطورةَّومتقدمةَّوتضمَّتقنياتَّحدي ة،َّ

ومللللاَّيحللللدثَّمللللنَّطفللللراتَّنوعيللللةَّفلللليَّمجللللالَّعلللللمََّّيللللتالءمتطللللويرَّبمللللاََّّإلللللىتحتللللاجَّ
َّالمعلوماتَّوالمكتباتَّ

 : القدر  على توصيل المعلومة. 46
(َّأيَّمللللاَّنسللللبته15ََّّ)َّأصلللللنَّعلميللللينَّمللللنَّ(َّمشللللرفي6)َّأنَّسللللتبانةاظهللللرَّامََََََّّّّّّ

المشلللرفَّالعملللليَّلديلللهَّالقابليلللةَّعللللىَّتوصللليلََّّأنعللللىََّّباإليجلللابَّأجلللاب%َّقلللد42َّ
يكلللونََّّأن%َّاجلللابوَّبلللالنفي62ََّّ(َّمشلللرفينَّأيَّمانسلللبته2َّالمعلوملللةَّللطاللللبَّبينملللاَّ)

َّ.َّالمشرفَّالعمليَّلديهَّالقابليةَّعلىَّتوصيلَّالمعلومات
 : تو يت التطبيق العملي. 15
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َّأصللللمشلللرفَّملللنََّّ(14%َّأيَّ)23َّالمشلللرفينَّالعلميلللينَّوبنسلللبةَّانللللبََّّأنَّ
يكللللونَّالتطبيللللقَّالعمللللليَّخللللاللَّالسللللنةَّالدراسلللليةَّوضللللمنَّالمنهللللاجََّّأن(َّفضلللللوا15َّ)

تللوزعَّعلللىَّشللكلَّسللاعاتَّعلللىَّأأوََّّسللبوعالدراسلليَّكمللادةَّتللدر َّفلليَّيللومَّواحللدَّمللنَّال
َّيللاتاإلمكانومللنَّخاللهللاَّيللتمَّتحديللدَّمكتبللةَّنموذجيللةَّتتللوفرَّفيهللاَّكلللََّّ،سللبوعالَّأيللام
َّ.تنجحَّالتطبيقَّالعمليَّوبالتساويَّعلىَّكلَّالطلبةََّّأنوالتيَّيمكنََّّدواتوالأَّ

 النتائج والتوصيات
 : النتائج : أوال

التلليَّتعتريللهَّإمَّانللهَّمَّيللزالَّالجللزءََّّاإلشللكالياتإنَّالتطبيللقَّالعمللليَّوبللالرنمَّمللنَّكلللَّ .1
هَّحجلرَّوفائدةَّللطالبَّفيَّكلَّالمجامتَّعمومًاَّوالمكتباتَّخاصةَّإذَّإنَّيةأأهمَّالك ر

عللللالمَّالتعللللليمَّوالتطبيللللقََّّإلللللىمللللنَّعللللالمَّالنظريللللاتَّوالتنظيللللرََّّلالزاويللللةَّمللللابينَّامنتقللللا
 .َّالحقيقيَّلماَّتمَّتعلمه

قلةَّالمكتباتَّالنموذجيةَّوالتيَّيمكلنَّامعتملادَّعليهلاَّفليَّتحويللَّتللكَّالنظريلاتَّالتليَّ .7
َّالمكتباتَّالحاليلةَّهليَّنفسلهاَّتعلانيَّملنَّتراجلعَّادائهلاَّأنواقعَّإذََّّإلىدرسهاَّالطالبََّّ

 .َّعنَّباقيَّالسنوات

َّاإلشكالياتحدوثَّالعديدَّمنََّّإلىضعفَّالتنسيقَّمابينَّالقسمَّوتلكَّالمكتباتَّيؤديَّ .3
فلليَّاستحصللالَّالموافقللاتَّالرسللميةَّمللنَّالجهللاتَّالتلليَّسلليتمَّالتطبيللقَّفيهللاَّم لللَّوجللودَّ

 .َّتأخيرَّفيَّالتطبيقَّمنَّقبلَّالطلبةَّإلىالجردَّالسنويَّمماَّيؤديَّأأوَّترميمَّبالمؤسسةَّ

مللنَّموقللعَّخللاللَّمللدةََّّأك للرعلللىََّّاإلشللرافَّإلللىفينَّالعلميللينَّيللؤديَّالمشللرََّّأعللدادقلللةَّ .4
انخفلللاضَّمسلللتوىَّعطائلللهََّّإللللىالتطبيلللقَّوهلللذاَّجهلللدَّمضلللاعفَّعللللىَّالمشلللرفَّيلللؤديَّ

فترةَّالتطبيقَّهيَّفترةَّراحةَّالمشلرفَّأيََّّأنماَّعلمناََّّإذابسببَّذلكَّالجهدَّخصوصًاَّ
 .ََّّفيَّالعطلةَّالصيفية

هليَّفتلرةَّالصليفَّوال انيلةَّهليَّشلهرََّّوللىتزامنَّوقلتَّالتطبيلقَّالعملليَّفليَّفتلرتينَّالأَّ .5
مشللرفََّّإلللىملنَّطالللبََّّطللرافرمضلانَّوتلللكَّالفتللرتينَّتعلدانَّفتللرةَّمرهقللةَّجلدًاَّلكلللَّال

حللللدوثَّبعللللضَّال غللللراتَّفلللليَّالتطبيللللقَّالعملللللليََّّإلللللىعلملللليَّومشللللرفَّعمللللليَّيللللؤديَّ
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%َّملنَّمجملوعَّالعلاملين22ََّّماَّعلمناَّإنَّالعنصرَّالنسويَّتشكلَّنسبةََّّإذاخصوصًاَّ
 .َّناعفَّمسؤولياتهتضَّإلىفيَّالقسمَّوهذاَّيؤديَّ

خللدماتَّالمعلومللاتَّالتلليَّتعلمهللاَّالطالللبَّاقتصللرتَّعلللىَّخدملللةََّّأنالدراسللةََّّأ بتللتَّ .6
المهمللللةَّمللللنََّّالجللللزاءوالتصللللنيفَّوالفهللللر َّالتقليللللديَّبينمللللاَّلللللمَّيطلللللعَّعلللللىََّّعللللارةاإل

المكتبلللاتَّالحدي لللةَّوالمتقدملللةَّم للللَّخلللدماتَّالتكشللليفَّوامسلللتخالصَّبنوعيهلللاَّاليلللدويَّ
.َّ.َّ.َّالبحلثَّاآللليأأوَّالبلثَّامنتقلائيَّللمعلوملاتَّأأوَّيةَّالجارََّّحاطةاإلأأوَّواملكترونيَّ

 .َّالخ

المعلومللاتَّومسلليماَّالكتللبََّّأوعيللةالفهرسللةَّوالتصللنيفَّعلللىَّبعللضََّّأأعمللالاقتصللارَّ .2
قواعللدََّّإتبللاعوالتلليَّيتطلللبَّمعالجتهللاََّّخللرىبينمللاَّلللمَّيتعرفللواَّعلللىَّمعظللمَّالحللامتَّالأَّ

َّالقللللللراصأأوَّلخللللللرائطَّاأأوَّالمللللللؤتمراتََّّأأعمللللللالالموضللللللوعيةَّكأأوَّالفهرسللللللةَّالوصللللللفيةَّ
 .َّوالتقاريرَّفالمالأَّأأوَّالمدمجةَّ

أأوUlrichََّّأأوََّّ DAI)المكتبيلللةَّم للللََّّدواتالطلبلللةَّللللمَّيطلعلللواَّعللللىَّالأََّّأنتبلللينَّ .2
LISA)ََّّأأوَّم لللللَّعملللللَّكشللللافََّّعمللللاللللللمَّيللللتمَّتكلللليفهمَّبللللبعضَّالأََّّأنهللللمفضلللاًلَّعللللن

 مستخلصَّ

لميلللةَّنموذجيلللةَّعاأأوَّعلميلللةَّو ائقيلللةَّعلللنَّمكتبلللاتَّعربيلللةََّّأأفلللالمللللمَّيلللتمَّعلللرضَّأيََّّ .2
 .َّواهتماماتَّتلكَّالمكتباتَّأأنشطةَّتوضحَّوظائفَّوَّ

يكونَّالتطبيقَّالعمليَّخاللَّالسنةََّّأناتفقَّكالَّمنَّالمشرفينَّوالطلبةَّعلىَّضرورةَّ.12
الوقللتََّّأنمنهللاَّ:َّأسللبابالدراسلليةَّوضللمنَّمنهللاجَّالتللدري َّولللي َّبشللكلَّمنفصلللَّلعللدةَّ

عللدَّنوعللًاَّمللاَّمللابينَّالمشللرفَّللي َّكافيللًاَّلتطبيللقَّمللاَّتللمَّدراسللتهَّفلليَّسلنتينَّفضللاًلَّعللنَّالب
المشلللرفَّالعملللليَّواللللذيَّيكلللونَّمتفلللاوتََّّإللللىالعلمللليَّوالطاللللبَّوتوكيللللَّمهملللةَّالتطبيلللقَّ

َّالمستوىَّمابينَّجيدَّالمستوىَّالعلميَّوالمتوسطَّوالضعيفَّوهكذاَّ
 : التوصيات: ثانيا  
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تكللونََّّأنَّإلللىمكتبللاتَّذاتَّقيمللةَّعلميللةَّوتنظيميللةَّعاليللةَّتؤهلهللاََّّإيجللادمحاولللةَّ .1
يضلعَّبعلضَّالمعلاييرََّّأنبقَّفيهَّالطلبةَّوبهذاَّالصددَّيمكنَّللقسلمَّيطَّأنمكانَّيمكنَّ

بمعنللىَّآخللرَّمكتبلللةَّأأوَّتكللونَّمكللانَّجيلللدَّللتطبيللق،ََّّأنَّإلللىالتلليَّتؤهلللَّتلللكَّالمكتبلللةَّ
 .َّتعليميةَّتوزايَّفيَّمعناهاَّالمستشفىَّالتعليمي

يكونَّهناكَّتنسيقَّمابينَّالقسمَّوالمكتباتَّالتيَّسيتمَّالتطبيقَّفيهاَّملنَّخلاللََّّأن .7
عللللىَّالتطبيلللقَّالعملللليََّّاإلشلللرافخاصلللةَّفللليَّمواقلللعَّالتطبيلللقَّمهمتهلللاََّّوحلللداتَّإيجلللاد

تللللكَّامتفاقيلللاتََّّأسلللا الموافقلللاتَّالروتينيلللةَّعللللىََّّأأخلللذَّإللللىوبمواعيلللدَّ ابتلللةَّمتحتلللاجَّ
 .َّمتابعةَّالطلبةَّبالشكلَّالمطلوبَّفضاًلَّعن

تلللوفيرَّملللالكَّوظيفللليَّمؤهللللَّعلميلللًاَّوفنيلللًاَّمنَّيسلللتلمَّمهملللةَّتلللدريبَّالطلبلللةَّاللللذينَّ .3
 .َّالمكتباتَّوفقَّمنهاجَّمتفقَّعليهَّمسبقًاَّمعَّالقسمَّيطبقونَّفيَّتلك

القسمَّتؤهلهمََّّأساتذةتقديمَّدوراتَّتدريبيةَّتطويريةَّللعاملينَّفيَّالمكتباتَّمنَّقبلَّ .4
 .َّمنَّيكونواَّجهاتَّمعتمدةَّفيَّتطبيقَّمنهاجَّالتطبيقَّالعملي

لتلللكَّالمكتبللاتَّم لللََّّدواتمللنَّقبلللَّالقسللمَّمللنَّخللاللَّتللوفيرَّبعللضَّالأََّّاهمةالمسلل .5
أأوUlrichََّّأأوََّّ DAI)الموضلللوعاتَّالطبعلللاتَّالحدي لللةَّفضلللاًلَّعلللنََّّقلللوائمَّرؤؤ 

LISA)َََّّّيتممَّمعلوماتهَّالنظريةَّبالتطبيقيةَّأنلكيَّيستطيعَّالطالبَّالمطبق. 

وتعلللديلَّتللللكََّّإضلللافةَّلمنهلللاجَّالمقلللررَّوبشلللكلَّسلللنويَّملللنالعمللللَّعللللىَّمراجعلللةَّا .6
 .َّالفقراتَّبماَّيسهمَّفيَّتطويرَّهذاَّالمنهجَّوبشكلَّفعال

عالميلللةَّكمكتبلللةَّأأوَّو ائقيلللةَّعلللنَّمكتبلللاتَّنموذجيلللةَّعربيلللةَّعلميلللةََّّأأفلللالمعلللرضَّ .2
تلكَّالمكتباتََّّإلىمنهاَّفيَّنقلَّالطالبََّّفادةمكتبةَّالكونغر َّيمكنَّاإلإَّأأوََّّسكندريةاإل

 .َّفالمعنَّطريقَّتلكَّالأَّ

المقتللرحََّّإتبللاععديللدةَّفباإلمكللانََّّلسللبابكلللَّمللاَّسللبقَّقللدَّمَّيطبللقََّّإنفلليَّحالللةَّ .2
 :َّاآلتي

للليَّكمللادةَّمنهجيللةَّتللدر َّخللاللَّالسللنةَّالدراسلليةَّبللدًمَّمللنَّاعتمللادَّبرنللامجَّالتطبيللقَّالعم
القسللمَّوفنيللهَّكمشللرفينَّعلميللينَّوعمليللينََّّأسللاتذةالعطللةَّالصلليفيةَّوتحديللدَّالللبعضَّمللنَّ



صـافة: د اسـة تقومييـة    /الر دا  واقع حال التطبيق العملي لطلبة قسم تقنيـات املعلومـات واملكتبـات يف معهـد اإلِ    
 م. م. تيسري فوزي  ديف و م. م. سيناء مشال مصحب                                                                تطويرية

                        
 

 322 

جانلللبَّتطلللويرَّمكتبلللةَّالمعهلللدَّبالشلللكلَّالنملللوذجيَّلمكتبلللةََّّإللللىفللليَّنفللل َّالوقلللت،َّهلللذاَّ
نظلرًاَّلقربهلاَّملنَّموقلعَّالوزيريلةََّّ–جامعلةَّبغلدادَّ–اعتملادَّالمكتبلةَّالمركزيلةَّأأوَّمتقدمةَّ

تالفلليَّالعديللدَّمللنَّالمعوقللاتَّوالتلليَّتللؤ رَّسلللبًاَّعلللىَّنجللاحََّّإلللىالمعهللدَّهللذاَّسلليؤديَّ
َّعمليةَّالتطبيقَّالعمليَّ

فيهلللاَّفكريلللةَّتحاوريلللةَّملللعَّالطاللللبَّملللنَّاجللللََّّالسلللئلةامتحانلللاتَّتحريريلللةََّّإجلللراء .2
والتوجهلللاتَّالتللليَّملللنَّالمفتلللرضَّانلللهَّاكتسلللبهاَّخلللاللَّفتلللرةَّالتطبيلللقََّّالفكلللاراسلللتنباطَّ
درجلةَّالمتبقيلة75ََّّفيهلاَّو25ََّّفضاًلَّعلنَّاختبلاراتَّومقلابالتَّواعتملادَّدرجلةَّالعمليَّ

توضللعَّملتزامللهَّبالللدوامَّوتقللديرَّالمشللرفَّالعمللليَّلللهََّّبللدًمَّمللنَّالتقللاريرَّالتلليَّيكتبهللاَّ
 .َّالقسمَّإلىويقدمهاَّ

َّ
 

  المالحــــق
 خاص بالطلبة استبانة (4ملحق )

َّتحيةَّطيبةَّ
لَّ)التطبيلللقَّالعملللليَّلطلبلللةَّمعهلللدَّيلللرومَّالباح لللانَّإعلللدادَّبح هملللاَّالموسلللومَّبلللل

لللذاَّيرجللواَّالباح للانَّتعللاونكمَّمعنللاَّوَّالتكللرمَّبجللزءََّّ(دراسللةَّتحليليللة:َّ/َّالرصللافةَّدارةاإلإَّ
خدملةَّللبحلثَّالعلمليََّّولكلمَّجزيللَّالشلكرَّوََّّستبانةعلىَّامَّجابةيسيرَّمنَّوقتكمَّلإل

َّ.َّ.َّ.َّ.َّ.َّ.ََّّالتقدير
َّالمساعدَّسيناءَّشمال.َّمَّالمساعدَّتيسيرَّفوزي.َّم

َّالجامعةَّالمستنصريةَّدادجامعةَّبغ
علىَّالسئلةََّّجابةالمناسبةَّوَّاإلَّجابةإمامَّاإلَّ(√)الرجاءَّوضعَّعالمةََّّ-:َّمالحظة

َّ.َّكاملةَّإجابةَّإلىالتيَّتحتاجَّ
 مكانَّتطبيقكَّالعمليَّ؟َََّّّأأوَّماهوَّاسمَّالمؤسسةَّ .1
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 هلَّقمتَّبزياراتَّعلميةَّميدانيةَّخاللَّفترةَّالدراسةَّبالمرحلتينَّ؟َّ .7

ََّّ(كالَّ)ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ()َّناًَّأحياََََََََََّّّّّّّّّّ(نعمَََّّّ)
 هلَّمارستَّمنهاجَّالتطبيقَّالعمليَّبشكلَّفعليَّ؟ .3

ََّّ(كالَّ)ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ()َّأحياناًَََََََََََّّّّّّّّّّّ(نعمَََّّّ)
 المكتبيةََّّالتيَّمارستهاَّبشكلَّعملي؟َّاإلجراءاتكانَّالجوبَّنعمََّّفماَّهيََّّإذا .4

َّ(.َّ)ََََّّّّ(الفهرسةَّوالتصنيف)الفنيةََّّاإلجراءاتَّ-
َّ(.َّ)َّ(المستفيدينَّإرشادَّ،المراجعَّ،عارةاإل)خدماتَّالمستفيدينََّّ-
َّ(.َّالصيانةَّوالتجليدََّّ)َّ-
َّ(.َّالجردَّالسنويَّ)َّ-
َّ(.َّالببلونرافياتَّوالكشافاتَّ)َّأعدادَّ-
 (.َّ)َّعارةبطاقاتَّاإلَّأعدادَّ-

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّالرجاءَّذكرهاَّأأخرى-
َّ:َّذلكَّبأسباكانَّالجوابَّكالََّّفماَّهيََّّإذا .5

َّ(.َّ)ََّّأساساًَّلمَّتمار َّالتطبيقَّفيَّمكتبةََّّلنكَّ-
المكتبيلللةَّالفنيلللةََّّكالفهرسلللةََّّاإلجلللراءاتمكلللانَّالتطبيلللقَّكانلللتَّفيهلللاَّأأوَّمنَّالمكتبلللةَّ-

َّ.ََّّ(والتصنيفَّوالتكشفَّونيرهاَّضعيفةَّجدًاَّبحيثَّمَّيعتمدَّعليهاَّ)
َّ.ََّّ()َّأساساًَّمكتبيةََّّإجراءاتفرَّامَّتتوََّّ-
َّ،عللارةجللرد،َّتسللجيلَّاإل)م لللَََّّّاإلداريللةَّعمللالعلللىَّالأَّمنَّفتللرةَّتطبيقلليَّاقتصللرتََّّ-

َّ(.َّعارةاإل
َّ:َّالرجاءَّذكرهاَّأأخرىَّ-
المكتبيلللةَّامزملللةََّّللعمللللََّّدواتهللللَّاطلعلللتَّحلللولَّكيفيلللةَّكيلللفَّتلللمَّصلللنعَّوعمللللَّالأَّ .6

 المكتبيَّ؟َّ
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ََّّ(كالَّ)ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ()َّأحياناًَََََََََََّّّّّّّّّّّ(نعمَََّّّ)
 :َّدواتكانَّالجوابَّبنعمَّفماَّهيَّهذاَّالأََّّإذاَّ .2

َّ.ََّّ()َّعارةبطاقاتَّاإلَّ(.َّئمَّرؤو َّالموضوعاتَّ)قوا
َّ(.َّالفهار َّالبطاقيةَّ)َّ(.َّنظمَّالتصنيفَّ)

َّ(الفهار َّالمحوسبةَّ)َّ(.َّالكشافاتَّوالمستخلصاتَّ)
َََّّّ:َّاذكرهاَّرجاءًََّّأأخرىَّ(.َّسجالتَّالتزويدَّوَّالتسجيلَّ)

َّكانَّالجوبَّبكالََّّفماَّالسببَّ؟ََّّإذاَّ.2

َّ.َََّّّ(لمَّتطبقَّفيَّمكتبةَّ)َّلنك
َّ(.َّ)َّدواتمكانَّتطبيقكَّلمَّيكنَّيضمَّم لَّهذاَّالأَّأأوَّمكتبةَّمنَّال

َّ.ََّّ()َّدواتمنَّالعاملينَّلمَّيكنَّلديهمَّخبرةَّالعملَّعلىَّهذاَّالأَّ
لللمَّتدرسللهاَّخلاللَّالمراحلللَّالدراسلليةَّالنظريللةَّوبالتلاليَّفإنللكَّمتعللرفَّاسللتخدامهاََّّلنلك

(ََّّ.)َّ
َََّّّ:َّاذكرهاَّرجاءًََّّأأخرىَّ
َّ؟ََّّكمَّهوَّعددَّالمشرفينَّالعمليين.2َّ

هلَّتجدَّمساعدةَّجديةَّوتوجيهَّنافعَّملنَّقبللَّالمشلرفينَّالعمليلينَّعللىَّالتطبيلقَّ.12َّ
 :َّالعمليَّداخلَّمكانَّالتطبيقَّ؟

ََّّ(كالَّ)ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ()َّأحياناََََََََََّّّّّّّّّّ(نعمَََّّّ)
َّأك لرعللىََّّجابلةيمكنلكَّاإل)برأيلكََّّالسلبابكانَّالجلوابَّبكلالَّملاَّهليََّّإذا .11

 :َّ(المرلزمََّّإذمنَّفقرةَّواحدةَّ

                                                 

َََّّّيقصدَّبالمشرفَّالعمليَّهناَّالموظفَّالذيَّيشرفَّعليكَّفيَّمكانَّالتطبيقَّأماَّالمشرفَّالعلمي
َّفهوَّأستاذكَّفيَّالمعهدَّ
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َََّّّ(شرفينَّالعمليينَّالعاملينَّالذينَّيتفرنونَّكليًاَّلتدريبكَّ)المَّأعدادقلةَّ
َّأعلدادقللةََّّإللىعلىَّالتطبيقَّالعمليَّملعَّالعطللةَّالصليفيةَّمملاَّيلؤديََّّاإلشرافتزامنَّ

َّ.ََّّ(المشرفينَّالعمليينَّ)
َّ(.َّالمشرفَّعمومًا)َّأأداءضعفَّ

ممللاَّيللؤ رََّّالقسللامالمشللرفينَّالعلميللينَّبسللببَّانتقللالَّالطلبللةَّبللينََّّأسلللوبتفللاوتَّفلليَّ
َّ(.َّعلىَّجودةَّالتطبيقَّ)

َّاذكرهاَّرجاًءَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأأخرى
خللاللَّالتطبيللقَّالعمللليَّفلليَّمكللانََّّأدنللااهلللَّقمللتَّبالعملللَّعلللىَّأيَّمللنَّالفقللراتَّ .2

 التدريبَّالصيفيَّ؟َّ

   (التصوير المايكروفلمي )  (. المحوسب( ))الفهرسة اآللية 
 (االنترنت ) (. )  الموضوعات   رؤو صياغة 

َأو ( On Line)خدمات البحث في  واعد البيانات 
(Off Line( ) .) 

 (عمل كشافات ببلوغرافية)

 (الجارية ) حاطةاإل (فهرسة وتصنيف الكتب الدوريات )
  (خدمات المراجع  ) (البث االنتقائي للمعلومات  )

 : الرجاء ذكرها أأخرى () الجارية   حاطةاإل

يكلللونَّالتطبيلللقَّخلللاللَّالدراسلللةَّوللللي َّبشلللكلََّّأنَّالفضللللقلللدَّانلللهَّملللنَّهللللَّتعت.17َّ
َّمنفصلَّخاللَّالعطلةَّالصيفيةَّ؟

َّولماذاَّ؟َّ(نعمَََّّّ)
َّولماذاَّ؟ََّّ(كالََّّ)

تضلللعَّبعلللضَّالمقترحلللاتَّالتللليَّتراهلللاَّمناسلللبةَّللللكَّوللتطبيلللقََّّأنهللللَّيمكنلللكَّرجلللاًءَّ .12
 :َّالعمليََّّخاللَّفترةَّالتدريبَّالصيفيَّ؟

َّ.َّأ
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َّ.َّب
َّ.َّج

 (المشرفين العلمين) بالساتذ اص خ استبانةم/  (0)ملحق 
َّتحيةَّطيبةَّ

َّدارةيرومَّالباح انَّإعدادَّبح هملاَّالموسلومَّبلللَّ)واقلعَّحلالَّالتطبيلقَّالعملليَّلطلبلةَّمعهلدَّاإلإَّ
عللللىََّّجابلللةالرصلللافة(َّللللذاَّيرجلللواَّالباح لللانَّتعلللاونكمَّمعنلللاَّوَّالتكلللرمَّبجلللزءَّيسللليرَّملللنَّوقلللتكمَّلإلَّ–
َّ.َّ.َّ.َّ.التقديرَّخدمةَّللبحثَّالعلميََّّولكمَّجزيلَّالشكرَّوَّستبانةام

َّالمساعدَّسيناءَّشمال.َّمَّالمساعدَّتيسيرَّفوزي.َّم
َّالجامعةَّالمستنصريةَّجامعةَّبغداد

َّ
َّ

 فنيََّّ(تدريسيََََّّّّ)َّ():َّالمهنة .1

 :َّاللقبَّالعلمي .7

َّ:َّالتحصيلَّالدراسي .3

 :َّكمَّسنةَّوأنتَّتقومَّباإلشرافَّعلىَّالتطبيقَّالعمليَّللطلبةَّالرجاءَّذكرَّالتاريخَّانَّوجدَّ .4

المتشللابهةَّفلليَّالكليللاتَّوالجامعللاتََّّلألقسللامحللولَّطللرقَّالتطبيللقَّالعمللليََّّهلللَّلللديكَّأيَّمعلومللات .5
 ؟َّخرىالأَّ

هلللَّشللاركَّالطللالبَّبللالتطبيقَّالعمللليَّفلليَّأيَّفتللرةَّمللنَّالفتللراتََّّخللاللَّالعللامَّالدراسلليَّولللي َّفلليَّ .6
 نهايةَّالمرحلةَّالدراسيةَّللطلبةَّ؟

 ؟َّينقصَّفيَّكلَّسنةََّّأمماهوَّعددَّالطالبَّالذينَّتشرفَّعليهمَّ؟َّوَّهلَّالعددَّيزدادَّ .2

 علىَّماذاَّيعتمدَّعددَّالطالبَّالموزعينَّعلىَّكلَّمشرفَّعلميَّ؟ .2

 هناكَّمشرفَّعمليَّفيَّمكانَّالتطبيقَّ؟َّأنهوَّدوركمَّفيَّالتطبيقَّالعمليَّبماَّما .2
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يلتمَّاختيلارََّّأسل معلًاَّ؟ََّّوَّعللىَّأيََّّأنتملاَّأمالطاللبََّّأمَّأنلتمنَّالذيَّيختلارَّمكلانَّالتطبيلقَّ .12
 الطالبَّ؟َّأعدادالمؤسسةَّوَّأأوَّالمكانَّ

المؤسسللاتَّالتلليَّتللمَّاختيارهللاَّللتللدريبَّالصلليفيَّمالئمللةَّومللاَّيحتاجللهَّأأوََّّالمللاكنَّأنهلللَّتعتقللدَّ .11
 ماَّدرسهَّخاللَّفترةَّالدراسةَّالنظريةَّ؟أأوَّالطالبَّ

 :َّماهيَّمفرداتَّالتطبيقَّالعمليَّالفعليةَّالمطلوبَّانَّيمارسهاَّالطالب .17

َّالتصويرَّالمايكروفلميََّّ()ََّّ.َّالفهرسةَّاآلليةَّ()
َّامنترنتَّ()َّ َّالموضوعاتَّ رؤؤَّصيانةََّّ()
أأوَّ(On Lineَّ)خدماتَّالبحثَّفيَّقواعدَّالبياناتََّّ()
(Off Line)ََّّ.َّ

َّعملَّكشافاتَّببلونرافيةَّ()

َّالجاريةََّّحاطةاإلَّ()َّفهرسةَّوتصنيفَّالكتبَّالدورياتَّ()
َّالتزويدََََََّّّّّّ()ََّّالبثَّامنتقائيَّللمعلوماتََّّ()
َّالفهرسةَّوالتصنيفََََّّّّ()ََََّّّّعارةاإلَّ()
َّرجاءَّذكرهاالَّأأخرىَّ()َّالتجليدَّ()
 

 لمَّتطبقَّأيَّمنَّهذاَّالمفرداتَّفلماذَّبرأيكَّ؟َّإذ .13

 للزمانَّوالمكانَّتأ يرَّفيَّنجاحَّالتطبيقَّالعمليَّفيَّقسمكمَّ؟َّإنهلَّتعتقدَّ .14

َّنعمََّّوَّكيفَّ؟َّ-
 كالََّّوَّكيفَّ؟ََّّ-

َّ؟َّالرجاءَّذكرهاَّأأخرىموادََّّإلىهَّيتحاجَّان ََّّأمهذاَّالمفرداتَّكافيةَّللطالبََّّأنهلَّتعتقدَّ .15

عموملللًاَّلللللهَّالقللللدرةَّوالقابليللللةَّعلللللىَّتوصلللليلََّّالمللللاكنلعمللللليَّبللللاختالفَّالمشللللرفَّاَّأنهللللَّتللللرىَّ .16
 المعلوماتَّبشكلَّصحيحَّللطالبَّ؟

يكونَّالتطبيقَّخاللَّالدراسةَّولي َّبشكلَّمنفصلَّخاللَّالعطلةََّّأنَّالفضلهلَّتعتقدَّانهَّمنَّ .12
َّالصيفيةَّ؟

َّنعمََّّولماذاَّ؟َّ()َّ
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َّمََّّولماذاَّ؟ََّّ()َّ
تيَّتراهاَّمناسبةَّللكَّوللتطبيلقَّالعملليََّّخلاللَّفتلرةَّتضعَّبعضَّالمقترحاتَّالَّأنهلَّيمكنكَّرجاًءَّ.72َّ

َّ:َّالتدريبَّالصيفي
َّ.َّأ

َّ.َّب
َّ.َّج
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

 (4ملحق )

َّ
َّ
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َّ
َّ

The State of the Practical Application by Students at 

Department of Information and Technology and 

Libraries/ Institute of Administration-Al-Rusafa: A 

Developmental Evaluative Study 

Asst. Lect. Tayseer Fawzi Radeef  Asst. Lect. Seenaa’ 

Shimal Mushib 
 

Abstract 
 The practical application is considered the active instrument 

to habilitate scientific and technical staff if it is applied to what has 

been studied before. It is  considered a scientific connecting 

instrument between theory and practice and in it lies the importance 

of this research which tries to explain the central role played by the 

practical application to elevate students' scientific level and tries to 

show the applicability of the texts and the instruments of scientific 

application and their fitness to the students needs at the 

Administration Institute – Al-Rusafa – information technology and 

libraries department.  
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 The research has answered few questions such as:  

 Is the place and time of the application suitable and does it fit 

the needs of the practical application ? 

The research has come out with some results, the most important of 

which are:  

  The time of the practical application coincides with two 

events, namely the summer vacation and the month of 

Ramadan and both of them are considered exhausting  period 

for the student and the supervisor who  wakens the work.  

The recommendation is to make the program of the practical 

application something minor that should be studied through the 

academic year, instead of the summer vacation and the assignment 

of some of the professors to the department as practical and 

scientific supervisors at the same time. 
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