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 المستخلص

ئل الجامعيــة وا طــاري  فــي المكتبــة المركزيــة لــي لمرســاتهــده هــلد الدراســة الــى تقــويم عمميــة ا ســترجاع اآل
ؤدي الــى التـي تــوالصـعوبات التــي تعتـرم المســتميدين مــن هـلد الوحــدة  تره عمــى الملــكاعـولمت ،بغــدادلجامعـة 

ومــن  ــم العمــل عمــى  ،دينيالمســتم حتياجــاتالملــل فــي عمميــة اســترجاع الرســائل وا طــاري  الجامعيــة المائمــة  
 .وصوً  بها الى افضل المستويات المطموبة ة محاولة لدعمها بالطرق العممية الحدي ةداء هلد العمميأتحسين 

لـي فـي الوحـدة لقيـاس كمـاءة الخدمـة مـن دين من الخدمة المقدمـة فـي المهـرس اآليالمستم اوقد تم قياس رض
عينة  تم اختيار( مستميد وقد 6661دين من خال عينة في المجتمع الكمي واللي بمغ حوالي )يوجهة نظر المستم

( طالــب 24( مســتميد )661المجتمــع الكمــي علــوائيًا وحجــم العينــة المختــارة هــو ) مجمــوعمــن  (%60)مجموعهــا 
 ( طالب ماجستير.37دكتوراد و )

ا سترجاع  ةال اني من الدراسة ولغرم التقويم هو استخدام معياري الدقة وا ستدعاء في عممي جانبما الأ
موضــوع اختصــا   فــي( مســتميدًا مــن طمبــة الدراســات العميــا 40خــل عينــة تتكــون مــن )ا الدراســةولــممت  ،لــياآل

 .العموم السياسية ألجراء عممية ا ختبار عميهم
محــــددة وهـــي خدمــــة خدمـــة مـــنه  دراســـة حالــــة لتقـــويم مـــا المـــنه  الــــلي اســـتخدم فـــي هــــلد الدراســـة فهــــو أ

 .لي في وحدة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية لجامعة بغدادا سترجاع اآل
 هم النتائ  التي خرجت بها الدراسة هي: أومن 

س و ان عمميــة التحميــل الموضــوعي التــي تجــري فــي وحــدة ا جــراءات المنيــة هــي  يــر كــهء فك يــر مــن رؤ  -6
ـــ يـــر مناســـبة و يـــر صـــحيحة ولـــم ت  الموضـــوعات المســـتخدمة  س الموضـــوعات حيـــث و رؤ  طبقـــًا لقواعـــد غ  ص 
س و ســبب ا خطــاء فــي رؤ ب% مــن الرســائل وا طــاري   يــر المســترجعة كــان 70اظهــرت الدراســة ان نســبة 

 الموضوعات.
 ،عند تطبيق معياري الدقة وا ستدعاء في عممية التقويم تبين من النتائ  ان هناك نسبة استدعاء عالية جـداً  -4

نســــبة الدقــــة فــــي  تكممــــا زادت نســــبة ا ســــتدعاء انخمضــــ ،قــــةفــــي نســــبة الد اً وهــــلا يعنــــي بالمقابــــل انخماضــــ
 المخرجات.

 جاتهم.تياحاعدم حصولهم عمى لبدوا عدم رضاهم أدين ي% من المستم40تبين ان هناك  -7

فهنـاك نسـبة  ،من معوقات ا سترجاع وجود خمل في ا جراءات المنية الخاصة بالرسائل وا طاري  الجامعية -2
ا عمــى الــره بســبب بــطء عمميــة المهرســة والتصــنيه وبــطء عمميــة اعــداد ر م وجودهــبــ% مــن المهــارس 21

 البطاقات لهلد المواد وادخالها في المهارس. 

 اما اهم التوصيات فهي :

 ادخال المستخمصات لمرسائل الجامعية وجعمها قابمة لاسترجاع. -6

لـــكل مطبـــوع مـــع بزيـــة و اصـــدار قـــرار يؤكـــد عمـــى تســـميم ا طروحـــات والرســـائل الجامعيـــة الـــى المكتبـــة المرك -4
 القر  الميزري والتأكيد عمى القرارات الوزارية السابقة.

ـــد المهـــرس الخـــا  بالرســـائل  -7 ـــد العمـــل وتوحي ـــة الخاصـــة بالرســـائل الجامعيـــة وتوحي ـــي  ا جـــراءات المني تقم
 الجامعية.


