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 المستخمص

 بغداد:، الجامعية العراقية : دراسة مقارنة  المركزية ساهر محمود كاظم. واقع استخدام المكتبات
،   3102، )رسالة ماجستير(، قسم المعمومات والمكتبات ، كمية اآلداب ، الجامعة المستنصرية 

 ص . 021

 .المستفيديندراسة ، المكتبات الجامعية : الكممات المفتاحية
 مجتمع دراسة المستفيدين لدنتهدف الدراسة إلى قياس استخدام المكتبات المركزية الجامعية من 

لغرض الحصول عمى   عينة طبقية تناسبيةب واستعانت عمى المنهج المسحي اسة الدر  اعتمدتو 
وموزعة هي بغداد والمستنصرية والتكنولوجية و جامعات   ثالثل (011)ويبمغ مجموع العينة  النتائج

( واستخدمت اداة االستبانه لغرض جمع 50( واالولية)13( والعميا)55عمى الكادر التدريسي )
 المعمومات.

 وقد خرجت الدراسة بجممة من النتائج اهمها: 
  . مجتمع البحث اتالجامعموقع المكتبات مناسب وبدرجة عالية جدا  في  ان -0
% 10%من عينة التدريسيين لجامعة  بغداد المكتبة ألغراض  تتعمق بالتدريس و 96يستخدم  -3

% يستخدمونها لغرض إعداد بحوث الترقية 55تستخدمها ألغراض تطويرية في مجال االختصاص،و
 %من عينة التدريسيين من الجامعة المستنصرية53%لغرض المطالعة والترفيه ،وان 21،و

% يستخدمونها لغرض إعداد بحوث 93يستخدمون المكتبة ألغراض  تتعمق بالتدريس،و
% لغرض المطالعة 91% يستخدمونها ألغراض تطويرية في مجال االختصاص ،و61الترقية،و

%من عينة التدريسيين من الجامعة التكنولوجية يستخدمون المكتبة ألغراض  تتعمق 61والترفيه .وان 
% يستخدمونها ألغراض تطويرية في مجال 11عداد بحوث الترقية،وبالتدريس، ولغرض إ

 . % لغرض المطالعة والترفيه01االختصاص ،و
% يستخدمون الكتب  13%من العينة الكمية لجامعة بغداد يستخدمون الدوريات و99تبين ان - 2

تب ، ،وأكد % باستخدامهم الك15%من عينة الجامعة  المستنصرية باستخدامهم الدوريات و96،وأكد 
 % باستخدامهم الكتب .65%من عينة الجامعة  التكنولوجية باستخدامهم الدوريات و59
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 :أهمها  عدة مقترحاتبوقد خرجت الدراسة 
 توفير المصادر الحديثة وبما يتناسب مع إعداد المستفيدين من كل مكتبة. -0
االلكترونية  وبأعداد  مسواء الورقية أممية واإلنسانية  توفير الدوريات العممية في المجاالت الع -3

 مناسبة لحاجات المستفيدين المتزايدة.
إقامة  الدورات التدريبية الهادفة التي من شأنها رفع كفاءة المالك الوظيفي في مجال التعامل مع  -2

شبكات االتصال  مالحديثة سواء في مجال الحواسيب أالمستفيدين  والتعامل مع التقنيات التكنولوجية 
 .الحديثة

 


