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 الىاقع والطمىح أبنية وجتهيزات املكتبات اجلامعية
مريم فاروق فياضد.م.  

  األمانة العامة لممكتبة المركزية /جامعة ابن سينا لمعموم الطبية والصيدالنية
 بغداد -العراق

maryam201022@yahoo.com 

 : الممخص
التعرف عمى المعايير الخاصة بالمكتبات الجامعية من حيث الموقع والمساحة الكافية  لغرضالدراسة جاءت 

واألثاث واألجيزة  ,اإلضاءة الطبيعية والصناعية( ,لمتصميم الداخمي )التيوية والتبريدوأيضا من حيث وفاءىا 
المنيج اتجيت الدراسة باعتماد  ,الطبية والصيدالنية في المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا لمعمومالمتوفرة 

, المقابمة الشخصيةو المالحظة والبيانات المتوفرة أدوات اتيح ليا من  بما (دراسة حالة)الوصفي والمسحي
وغير مطابقة لممعايير غير مقبولة  المساحة الحالية لمكتبة موضوع الدراسةنتائج الدراسة مبينة أن  جاءت

اتسمت بموقع غير مناسب , وقد وجود نقص واضح وكبير في الوحدات الداخمية )القاعات( وايضا المطموبة
 باإلضافة إلى ن مصادر الضوضاءوصعوبة الوصول إلييا باإلضافة إلى عدم توافر اليدوء لدييا لقربيا م

موضوع الدراسة  ةأن مقاعد ومناضد المستفيدين المتوافرة لدى مكتبو النقص الواضح لجميع فئات األثاث 
توصي الدراسة  ,تمثل نسبة ضعيفة ال تتناسب مع حجم المستفيدين الذي يتردد عمييا الفعميين والمحتممين

المساحة الكافية لتستوعب ب بضرورة إعادة النظر في المبنى وتطبيق المعايير الخاصة بيا المتمثمة
والتي تشمل الزيادة في أعداد الطمبة المسجمين المجموعات والموظفين والمستفيدين ومراعاة الزيادة الحاصمة 

جود المكتبة في الطابق األرضي وأيضا و توفير سعة مناسبة الحتواء اإلعداد الجديدة. و حثين, وأعداد البا
 توفير المقاعد والمناضد بما يتالئم واعداد المستفيدين من المكتبة المركزية.مع  لمجامعة

  (.التجييزات اإلدارية واألثاث ,التجييزات الفنية والميكانيكية ,الجامعية ةمبنى المكتب)الكممات المفتاحية: 
 

The buildings and equipment of university libraries, reality and 
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Study Summary:  

 The study came for the purpose of identifying the standards of university 

libraries in terms of location and sufficient space and also in terms of their 

fulfillment of the interior design (ventilation and cooling, natural and 

industrial lighting), furniture and devices available in the central library of 

Ibn Sina University for Medical and Pharmaceutical Sciences, the study 
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directed the adoption of the descriptive and survey approach (study Case) 

with the available observation tools, available data and personal interview, 

the results of the study showed that the current space of the study’s library is 

not acceptable and does not conform to the required standards, and there is 

also a clear and significant shortage of indoor units (halls), which was 

characterized by an inappropriate location and difficulty in accessing them, in 

addition to To the lack of calmness due to its proximity to sources of noise, in 

addition to the obvious lack of all categories of furniture, and that the 

beneficiaries’ seats and tables available in the library subject of the study 

represent a weak percentage that is not commensurate with the size of the 

actual and potential beneficiaries frequented by it, the study recommends the 

need to reconsider the building and apply its own standards Represented by 

sufficient space to accommodate groups, employees and beneficiaries and 

take into account the increase The outcome, which includes the increase in 

the number of registered students and the number of researchers, and the 

provision of adequate capacity to accommodate the new preparations. And 

also the presence of the library on the ground floor of the university with the 

provision of seats and tables to suit the number of beneficiaries of the central 

library. Keywords: University library building, technical and mechanical 

equipment, administrative equipment and furniture. 

 (إجراءات البحث والدراسات السابقة)المبحث األول: 
 :An introduction مقدمة:

 ,تعتبر دراسة مباني المكتبات من الدراسات اليامة في مجال أدبيات المكتبات والمعمومات
تتأثر الخدمات المقدمة و  ,المكتبة الجامعية من المقومات األساسية لنجاحياتعد بناية حيث 

يساعد المكتبة  فالمكان الجيد لممكتبة وطريقة تصميمو ,فييا عمى طبيعة المبنى ومساحتيا
تحقيق األجواء الصالحة لمعمل و  ات)اإلدارية والميكانيكية(تجييز عمى توفير متطمباتيا من ال

ضمان جذب المستفيدين لدييا مع والوفاء باحتياجاتيا  ,العاممين وتحفيزىمورفع معنويات 
لعمل وخمق حالة باواإلغفال عنيا يؤدي إلى اإلحباط وعدم االكتراث  ,واالنتفاع من خدماتيا
عن األبنية والتجييزات اإلدارية ما نشر كل اعتمدت الدراسة عمى  لذا ,الممل لدى العاممين
لكترونية متنوعة المكتبات الجامعيةوالميكانيكية في  واعتماد  ,من مصادر وثائقية مطبوعة وا 
ولقد حاولنا في المباحث  ,قامت الدراسة بتصميميا ألغراض ىذه الدراسةالتي قائمة األسئمة 

الثالثة ليذه الدراسة معالجة أىم اإلشكاليات التي طرحيا موضوع الدراسة، واآلليات التي 
: المبحث األولستعرض في الذي ا ,ل إلى أفضل النتائج االيجابيةيمكن من خالليا الوصو 
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وصواًل والدراسات السابقة المقدمة وأىمية البحث ومشكمة البحث، ومن ثم أىداف البحث، 
 مبنى المكتبة الجامعية :الدراسة النظرية المبحث الثانيوقد تضمن  ,بالنتائج والتوصيات

: عرض وتحميل الدراسة الميدانية لمبحثالمبحث الثالث  ,تجييزات المكتبات الجامعيةو 
التي توصل ألييا  االستنتاجات والتوصياتومناقشة النتائج التي توصمت الييا البحث: أىم 

 .المراجع وأخيراالبحث 
 -: the study Problemمشكمة الدراسة: 

بما يتوافق والمعايير الدولية  ,توافر األثاث المناسبمع يعتبر مبنى المكتبة وجودة تصميمو 
تعاني المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا من أزمة حقيقية  ,احدى عناصر الجذب لممستفيدين

عدم ايفاءىا ومطابقتيا لممعايير الدولية بالجانب الخاص بالمبنى والتجييزات الفنية  في لتتمث
. لذا جاء الذي يأثر عمى قمة ارتياد المستفيدين عمى المكتبة واالستفادة منيا ,والميكانيكية

بما  الخاصةلممعايير المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا ما مدى مطابقة  تساؤل الدراسة:
من وجية نظر األمين العامة لممكتبة  والتجييزات الفنية والميكانيكيةالمكتبة،  بنىيتعمق بم

  ؟ممين فيياالمركزية والعا
   :   Objectives of the study  -: أهداف الدراسة

من حيث الموقع والمساحة الكافية لتحقيق المكتبات الجامعية ب التعرف عمى المعايير الخاصة
, وأيضا من المرونة والقدرة الكافية عمى التوسعة نظرا لمزيادات المحتممة في اعداد المستفيدين

واألثاث  ,اإلضاءة الطبيعية والصناعية( ,الداخمي )التيوية والتبريدمتصميم لحيث وفاءىا 
  واألجيزة المتوفرة ذات مواصفات متوافقة مع الخدمات التي تقدميا المكتبة.  

 -: Importance of the study أهمية الدراسة ومبررات اختيارها: 
 . تكمن أىمية ىذه الدراسة في ضرورة تسميط الضوء عمى كل ما يمي: 

جامعة  األمانة العامة لممكتبة المركزيةأبنية وتجييزات عدم وجود دراسة سابقة عالجت  -1
يؤمل أن يستفيد منيا و  خالل االطالع عمى أدبيات الموضوعمن  ابن سينا لمعموم الطبية

 أصحاب القرار في الجامعات لممتابعة والتطوير.
الحجر األساس في نجاح الخدمات واألنشطة المقدمة  تعتبر مباني المكتبات الجامعية -2

 لممستفيدين منيا.
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متميزة من حيث التصميم الداخمي تتحقق أىداف المكتبات الجامعية بتوافر الخصائص ال -3
 وعمى مدى وفاءىا من حيث المبنى, اإلضاءة الطبيعية والصناعية( ,)التيوية والتبريد

 لممعايير الدولية.    ى(...أخر  ,المقتنيات ,المعدات ,التجييزات
   -:The limits of the study -:حدود الدراسة

األمانة العامة لممكتبة المركزية لجامعة ابن سينا لمعموم الطبية بتتمثل حدود الدراسة 
   الواقعة في بغداد والصيدالنية

المكتبات أبنية وتجييزات اقتصرت ىذه الدراسة عمى : لحدود الموضوعيةا  -
   الجامعية)المكتبة المركزية(.

األمانة العامة لممكتبة المركزية لجامعة تغطي الدراسة تقييم وضع حال الحدود الزمنية:  -
 .2021عام مل ابن سينا لمعموم الطبية والصيدالنية

    -:Study Society  -:مجتمع الدراسة
 سينا لمعموم الطبية والصيدالنيةجامعة ابن والعاممين فييا في لممكتبة المركزية  األمين العام

 -:Study Approach  -منهج الدراسة:
المنيج )الوصفي اتجيت الدراسة باعتماد وقد ترتبط نتائج أي دراسة بالمنيج المعتمد 

باعتباره المنيج األكثر مالئمة لوصف وتحميل الحالة  ( في البحث: دراسة حالةوالمسحي
 ومسح كل االدبيات المتعمقة في المكتبات الجامعية بنية والتجييزاتبموضوع األ ,المطروحة

لتحقيق أىداف  لألنترنيت في المكتبات باإلضافةالتي توفرت لدييا من خالل البحث  بيا
 سة.الدرا

   -: Data collection tools -: أدوات جمع البيانات
الدراسة ة عمى ما اتيح ليا من المالحظة والبيانات المتوفرة من خالل دراساعتمدت ال 

والعاممين في  مع األمين العام لممكتبة المركزيةالمقابمة الشخصية  باإلضافة إلى  الميدانية
المتوافرة لدى المصادر الورقية وااللكترونية من عدد من المراجع الحديثة وعمى  ,المكتبة
 الدراسة.
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 -مفاهيم ومصطمحات الدراسة:
الدراسة من مفاىيم ومصطمحات عممية  تثيرهما اتباعًا ألصول البحث العممي نعرض ألىم 

  -محورية، ذات صمة وثيقة بشقييا النظري والتطبيقي، ونركز الضوء عمى كل مما يأتي:
المكتبة الجامعية: مؤسسة ثقافية وتثقيفية وتربوية وعممية تعمل عمى خدمة مجتمـع معـين  -1

والكمية والمعيد، وذلك مـن الطمبة واألساتذة والباحثين المنتسبين إلى ىذه الجامعة 
بتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم وأبحاثيم، من الكتب والدوريات 
والمراجع وأوعية المعمومـات األخـرى بعـد تنظيميا وتكشيفيا تسييال لموصول إلى المعمومة 

 .(1)المطموبة
األكبر من مصـادر لمكتبة المركزية: ىي المكتبة األم في الجامعة، وفييا الكم ا -2

المعمومـات والخدمات المكتبية، وغالبا ما تساىم المكتبة المركزية بشكل فعال في اقتراح 
دارات الكميات واألقسام،  الحمول الفنيـة، ووضـع النظم وتحديد العالقات بين المكتبة وا 

  .(2)وتنظيم النشـاطات العمميـة المختمفـة، ممتقيات وندوات ومحاضرات ومعارض وغيرىا
بأنيا المقاييس  ALA مريكية لممكتباتألالمعايير الموحدة لممكتبات: عرفتيا الجمعية ا -3

المكتبات وبرامجيا، وتوضع ىذه المعايير بواسطة  تي يمكن بيا تقييم أو قياس خدماتال
وىذه المقاييس تعكس ما  ,ت الحكوميةالالييئات المينية أو الجيات المعترف بيا أو الوكا

جراءات إلدنى أو الشيء المثالي أو العمميات أو األطمق عميو بالحد ايمكن أن ي
 . (3)النموذجية، وىي عادة إما مقاييس كمية أو تقييم نوعي

 الدراسات السابقة 
مدى مطابقة المكتبات الجامعية فضل جميل كميب، دجانة صبري المسعود خريسات. 

التعميم العالي والبحث العممي من وجيات في األردن لممعايير األردن الصادرة من وزارة 
رقاء لمبحوث والدراسات نظر مديري المكتبات ورؤساء األقسام فييا،  مجمة الز 

 .16ص.2016, 1ع , 16مجاإلنسانية,
ردنية الصادرة عن ألمدى مطابقة المكتبات الجامعية لممعايير ا لتبينالدراسة  جاءت

قسام ألنظر مديري المكتبات ورؤساء ا ةجيوزارة التعميم العالي والبحث العممي من و 
ما يتعمق بمساحة المكتبة مع أعداد الطمبة وموظفي المكتبة، عدد المقاعد ب ,فييا
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المخصصة، مساحة الرفوف وعددىا، أجيزة الحواسيب المتاحة لمبحث في فيارس 
تمثل مجتمع الدراسة األثاث، حتياجات الخاصة، األجيزة المتاحة لذوي ألالمكتبة، عدد ا

أن مبينة الدراسة فجاءت نتائج من مديري المكتبات الجامعية ورؤساء أقسام مكتبات 
المكتبات الجامعية مطبقة لمعظم المعايير المعتمدة من وزارة التعميم العالي والبحث 

الدراسة بضرورة مراعاة المكتبات في أثاثيا ومعداتيا لذوي جاءت توصيات وقد  العممي
تياجات الخاصة، وضرورة مراقبة المكتبات الجامعية ومتابعتيا فيما يخص موافقتيا حالا

    .لممعايير الموحدة
 (المبنى المناسب والمساحة الكافية) الدراسة النظريةالمبحث الثاني: 

 موقع المكتبة

مصادرىا، الختيار  من لإلفادة لموقع المكتبة بالغ األثر في تردد الباحثين والمستفيدين
وألىميتيا الخاصة عند إقامة مبنى ليا لما ليذا  الجامعيةمكتبات مالموقع المناسب ل

في تمكينيا من تحقيق أىدافيا في  أثرالمكان من دور في نشاطيا وفعاليتيا ومالو من 
وغيرىم من المستفيدين، لكي تؤدي  الطمبة والتدريسيين والباحثينخدمة روادىا من 

االىتمام بموقعيا وبنايتيا بحيث  عمييا متكاممة لروادىا ينبغي المكتبة الجامعية خدمة
لوصول إلييا من ا تحتل موقعًا وسطًا مناسبًا لكي يكون باستطاعة جميع المستفيدين

 بسيولة ويسر.
كبيرا في تحقيق وظائف المكتبة، بحيث تبمغ عما يمعبو موقع المكتبة من دورا  فضالً 

 واالمتداد التوسع كالقدرة عمى م خدمات جديدة ومتغيرةمن المرونة درجة تمكنيا من تقدي
 أعداد زيادة أو الزيادات الحاصمة في مجموعة المكتبةحال وجود المستقبمي في 

يقع أما في المبنى الرئيسي  بحيث المبنى تصميمعند يأخذ بنظر االعتبار و المستفيدين 
ليس شرطا أساسيًا أن و , ةأو في بناية منفصمة يمكن الوصول إلييا بسيول لمجامعة

تكون المكتبة في الموقع الجغرافي من حرم الجامعة، بل األىم ان تكون مقاربة لمواقع 
ويراعى في التصميم توافر  .(4)المراكز ذات األنشطة التي تكون المكتبة في تماس معيا

اليدوء وبعده عن مصادر الضوضاء لمنح الباحثين أكبر قدر من االسترخاء في القراءة 
 .(5)البحثو 



هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
947 

 ىمبنال
مبنى المكتبة الجامعية ليس مجرد مكان لحفظ مصادر المعمومات والتجييزات واألثاث 
بل ىو تركيبة معمارية وظيفية تساىم في نشر المعمومات باستخدام الوسائل التي تعمل 

، حتى تحقق وظيفتيا بفاعمية من الطمبة والتدريسيين الستخداميا عمى تشجيع الباحثين
عن أىمية لممكتبة داخل المجتمع البحثي وال تقل أىمية مساحة المبنى المخصص 

فيو تحقيق لألىداف عند التخطيط لبناء مكتبة ما سائر المتطمبات األخرى األساسية ف
 الموازاة في التصميم الداخمي لممكتبة بنفس قيمة باعتمادالعممية والثقافية والوظيفية 

 .(6)مع مراعاة الظروف البيئة الطبيعية والحضارية ,الشكل الخارجي ليا

المستقبمي،  واالمتداد التوسع عمى والقدرة من المرونة المكتبة يتسم مبنى أن يجبكما 
في  دات الحاصمةزياالك المكتبة عمى قد تطرأ التي المستقبمية الحتمالية المتطمبات

 . (7)المستفيدين إعدادأو في  مجموعة المكتبة

ص لممكتبة مساحة كافية لتنفيذ كافة الخدمات المكتبية يتخصلذا توجب من القائمين ب
وقد حظيت المكتبات عمى  ي بالمعاييرأن تفو  ليابما يتفق والخطة االستراتيجية 

 األقميمي وأ الدولياختالف فئاتيا بالمعايير التي تحدد مساحاتيا، سواء عمى المستوى 
 .التي تعمل في مجال المكتبات والمعمومات

لذا يعد مبنى المكتبة من أىم المقومات المادية التي يجب توافرىا، وقد جاءت المعايير 
التخطيط في تحديد المعنية باألمريكية متضمنة عمى مشاركة أمناء المكتبات مع جيات 

تحتاجيا المكتبة، كأن  موقع المكتبة وكذلك بتقديم المتطمبات األساسية والمادية التي
تكون قريبة من المستفيدين منيا وسيولة الوصول إلييا، مع توافر اإلضاءة والتيوية 

  .(8)المناسبة، وقابمة لمتوسعات المستقبمية والمحتممة

اعتماد المعايير المتعمقة بمباني المكتبات ليا تأثير فاعل في بناء المكتبات وفي 
رفع القدرة التخزينية, زيادة  أضافة إلى وانسيابية الحركةأشكاليا و وضع مخططاتيا 

تقنيات التخزين وفي تيسير العمل  ات, سيولة التنقل والتواصل وايضاالمساح
 .(9)وتحسينو
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مشاركة أمين المكتبة وقد جاءت المعايير العالمية لممكتبات الجامعية مؤكدة عمى 
موقع المكتبة وكذلك بتقديم المتطمبات الجامعية بالتعاون مع جيات التخطيط في تحديد 

األساسية والمادية التي تحتاجيا المكتبة، كأن تكون قريبة من المستفيدين منيا وسيولة 
مع توافر اإلضاءة والتيوية  ما يكون موقعيا داخل مبنى رئاسة الوصول إلييا، وعادة

تدالل إليو من خالل وىذا ما تم االس المناسبة، وقابمة لمتوسعات المستقبمية والمحتممة
 .القراءات المستفيضة لمباحثة في الموضوع

 المساحات ومدى مطابقتها لممعايير الدولية 
تخصص لممكتبة مساحة كافية لتنفيذ كافة الخدمات المكتبية بما يتفق والخطة 

وقد حظيت المكتبات عمى اختالف فئاتيا  في بالمعاييرعمى أن تاالستراتيجية لممكتبة 
التي تحدد مساحاتيا، سواء عمى المستوى الدول أو المنظمات المتخصصة  بالمعايير

تتأثر الخدمات المقدمة في المكتبة ما  فعادة التي تعمل في مجال المكتبات والمعمومات
الجامعية بطبيعة المبنى ومساحتيا فكمما تقمصت مساحة المكتبة انخفض مستوى 

ى توافر القاعات المتعددة الغرض مثل) مستخدمييا من الرواد فكبر المساحة تساعد عم
 IFLAوقد جاءت المعايير الدولية  قاعة المراجع(, –قاعة الدوريات  –قاعة المطالعة 

مؤكدة عمى ضرورة أن تتسم مباني المكتبة بالجاذبية ومصممة بشكل يعزز استعماليا 
تكون بناية االعتبار التصميم الوظيفي لممبنى, كما يتعين أن بفعالية آخذين بعين 

ن تعذر تحقيق ىذا الغرض المكتبة بعيدة عن مسببات الضوضاء بكل ما أمكن  ذلك وا 
األرضيات  مثلاإلزعاج والضوضاء تحقيق الوسائل التي تساعد عمى تخفيف مصادر 

ووضع أنظمة المراقبة لتدعيم  مغطاة التي تحجب أصوات األقدام واألثاث المناسبال
 .(10)كذل

 وايضا والموظفينالطالب كل من عدد بين مساحة المكتبة وسعتيا و ىنالك عالقة بين 
 جاءتوعميو حجم المجموعات من كتب ودوريات ومصادر المعمومات األخرى, 

الكافية الستيعاب  اتتخصيص المساحضرورة  عمىلتؤكد  المعايير األمريكية
تفيدين من المجموعات وليوفر مجاال كافيا عند االستعمال لكِل من الموظفين والمس

من المساحة  2م 0,093تخصيص بالييئة التدريسية والطمبة , لتشمل مقتنيات المكتبة 
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لممجموعة الثانية  2م 0,084, مع تخصيص مساحة ( مجمد150,000)لكل
 2م 0,065( مجمد , 300,000) كل ل 2م 0,074 ومساحة( مجمد ,150,000)البالغة

 .مجمد 600,000مجمد ألكثر من 

( طالب عمى أن تتراوح مساحتيا التي 5( مقعد لكل )1تخصيص )بالمستفيدون  اما
لممستفيدين من المكتبة ,  مساحةمن القدم مربع  35إلى  25يشغميا المقعد الواحد من 

ممقتنيات كمساحة لمموظفين من مجموع المساحة المخصصة ل  8/  1الموظفون : 
 .(11)والمستفيدين من المكتبة

لجامعية أو مكتبة تخطيط لمبنى المكتبة االعند مقترحو اعتمد لجمفاند فقد اما بالنسبة 
. فقد سب تقديرية مقترحة لمحيز المطموبفي الدول النامية عمى أساس ن الكمية المقامة

( قدما مربعا 25بمقدار )حدد ألماكن القراءة لمطمبة الدارسين لممرحمة الجامعية األولية 
, في حين كانت بعا لكل طالب من الدراسات العمياما مر ( قد35، وبمقدار )لكل طالب

, وقد عا  لكل عضو في الييئة التدريسية( قدما مرب75تقديراتو لمييئة التدريسية بتقدير )
 .(12)( مجمد15بمقدار مربع واحد لكل ) كانت تقديراتو لحيز المواد المكتبية

ة بأعضاء الييئة التدريسية + حساب الحيزات المثالية الالزمة من المستفيدين والمتمثم
 1.7( طالب بمساحة ) 5( مقعد لكل )1تخصيص ) كاآلتي:الطمبة تكون المعادلة 

 .( متر مربع

العدد  ات المكتبة وفق المعادلة التالية:حساب الحيزات المكانية المثالية الالزمة لمقتني -
 .( مجمد لممتر المربع الواحد111) الكمي لممجموعات تقسيم

المساحة المثالية  ة لمعاممين وفق المعادلة التالية:حساب الحيزات المكانية المطموب -
لممستفيدين من الطمبة واعضاء الييئة التدريسية + المساحة المثالية لمقتنيات المكتبة 

÷ 8. 
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 حة المكتبة وفق المعادلة التالية:حساب الحيزات المكانية االزمة لمجمل مسا -
الالزمة لممستفيدين + المساحة المثالية الالزمة لمقتنيات المكتبة +  المساحة المثالية

 .ثالية الالزمة لمعاممين بالمكتبةالمساحة الم
 الدراسة النظرية 

 البيئة الداخمية
لمبيئة الداخمية لمبنى المكتبة دور كبير في إقبال المستفيدين عمى المكتبة وارتيادىا 

 مجمل البيئة الداخمية لممكتبة. وىنالك عدد من المكونات التي تشكل

 التجهيزات الفنية والميكانيكية

ضرورة اعتماد التجييزات الفنية والميكانيكية الحديثة  عمىالدولية  معاييرال تضمنت
العالمات اإلرشادية، تجييزات ألرضيات و كالجدران والممكتبة المناسبة مبيئة الداخمية ل

نظم األمن لما ليا من أثر الطبيعية والصناعية و ووجود اإلضاءة والتيوية المعاقين، 
فاإلضاءة الطبيعية ال  .(13)في الخدمات المعموماتية المقدمةلضمان الجودة فاعل 

ذا لم تكن اإلضاءة الطبيعية كافية البد من  تعادليا أي إضاءة صناعية وا 
أن ال الدولية التي ينبغي االستعانة باإلضاءة الصناعية المناسبة وفق المعايير 

من خالل االستعانة بالميندسين المعماريين   Foot keandlrs(70 – 80تتجاوز )
أكدت غالبية  والمصممين الداخميين وميندسي اإلضاءة لتحديد نوعية اإلضاءة، قد

الموائح والقرارات المنظمة لمخدمة المكتبية في العراق أىمية توفر شروط الصحية 
 في المكتبة من خالليمكن رفع معنويات العاممين كما  .(14)واإلضاءة في المكتبات

لمعمل وأن اإلغفال عنيا سوف يؤدي إلى اإلحباط وعدم االكتراث  بيئة مالئمةتحقيق 
ييز المكتبة بكل ما جل إحداث العكس يتطمب تجمق حالة الممل لدى العاممين، وألوخ

 أم طبيعية كانت سواء الجيدة التيوية توافر وتحفيزىم،يساعد عمى رفع معنوياتيم 
وبنفس  درجة الحرارة المناسبة، توافر الرطوبة بصورة معتدلة معًا، االثنين أو صناعية

خاصة في الدول التي  الوقت المحافظة عمى مجموعات المكتبة واألجيزة من التمف
تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، وبخاصة في دول الخميج العربي 
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أن نو الموقع الذي تم تعييوأيضا  .(15)تخدام أجيزة التكييف )التبريد(ومنيا العراق، باس
بعيدة عن مخاطر الكوارث الطبيعية كالعواصف صالحًا لمبناء من حيث التربة و يكون 

أن خير معين في ىذا الموضوع ىو اختصاصي المكتبات لالستعانة بو و والفيضانات 
المتعمقة باإلضاءة والتيوية والمخازن، في اختيار الموقع وتصميميا وايضا في األمور 

فيدين وحركتيم داخل أروقة والتأكيد عمى ضرورة سيولة انسيابية العاممين والمست
 .(16)المكتبة

 :التجهيزات اإلدارية واألثاث
تزود المكتبات ومراكز المعمومات باألثاث الحديث المصمم خصيصًا لموفاء 

جاءت لذلك بالمتانة والجمالية.  متعتتباالحتياجات األساسية لمخدمة المكتبية 
بما يتناسب والغاية منيا، فاألثاث المستخدم لمعاممين المواصفات المعيارية لألثاث 

يختمف عن األثاث المستخدم لممستفيدين باإلضافة إلى وحدة التصميم واأللوان وبساطة 
  .(17)والمستفيدينب مع أعداد العاممين وتوافرىا بما يتناس زخرفتو لسيولة تنظيفو

اختيار األثاث الذي أيضا ثاث المكتبة من مكان آلخر يتطمب كثرة التنقالت أللعل 
والجاذبية وتجنب األثاث والتجييزات الثابتة عمى أن تكون بنفس والمرونة  يتسم بالمتانة

الحجم وبخاصة الرفوف والتأكيد عمى خاصية البساطة في تصميم األثاث لسيولة 
تنظيفو إضافة إلى تناسق األلوان لخمق الجاذبية كما أن التوحيد في األثاث المستخدم 

عمى في المكتبة ومستخدمييا  سوف يخمق نوعا من المساواة وحب العمل بين العاممين
إضافة إلى ضرورة األفادة من كل التطورات الفنية التي تكون مرتبطة  .(18)حد سواء

بالمعالجة اإللكترونية واستخدام وسائل االتصال الحديثة المتمثمة باإلنترنت داخل 
ة يمكن ألداء الجيد لمعاممين والخدمة المتميزة لممستفيدين من المكتبلذا فأن ا, المكتبة

التي من الممكن تقسيميا  تحقيقيا فيما اذا توافر لدينا التجييزات اإلدارية واألثاث الجيد
 -:إلى قسمين

فر التجييزات المتمثمة بالحواسيب والياتف والفاكس وآالت االستنساخ وأجيزة اتو  أوال:
التكييف وتعد ىذه التجييزات أىم ما يمكن أن تحتاجو المكتبة كقاعدة أساسية لتؤدي 

 .التي تستخدم في المعالجة الفنية لممجموعات ومساندة العاممين في عمميموظائفيا 
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أجيزة العرض  ,أجيزة الحاسب اآللي ىي ممستفيدلتجييزات المعينة لاتوافر  ثانيا:
 .Data Show  (99)الحديثة 

 الدراسة الميدانية
  تمهيد

مبنى المكتبة ليس مجرد مساحة لخزن الكتب والوسائل التعميمية والتجييزات واألثاث بل 
ىي تركيبة معمارية وظيفية تسيم في نشر المعمومات باعتماد الوسائل التي تعمل عمى 

المستفيدين الستخدام المكتبة حتى تحقق وظيفتيا بفاعمية داخل المجتمع تشجيع 
أن تطبيق معايير الجودة الشاممة في المكتبات الجامعية بما يتعمق بالمباني الجامعي و 

والخدمات واألثاث واإلجراءات والنشاطات الدور األكبر في توفير ما يييئ الجودة 
 .لممكتبات لمواجية التحديات المختمفة

 جامعة ابن سينا لمعموم الطبية والصيدالنية:
جامعة حكومية طبية تم استحداثيا من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي لمعام 

 2015-2014الدراسي 
 لممكتبة المركزية لجامعة ابن سينا لمعموم الطبية والصيدالنيةاألمانة العامة 

مع تأسيس  2014/2015لمعام الدراسي ممكتبة المركزية األمانة العامة ل تأسست
ويرجع ذلك إلى تضمين قانون تأسيس وزارة التعميم العالي لمتشريعات والقوانين الجامعة، 

والتعميمات الخاصة بإنشاء المكتبات الجامعية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
المركزية لجامعة ابن ة ممكتباألمانة العامة لوأن اىداف  ومكتبات الجامعات التابعة ليا

ثابتة وواضحة تتجسد في خدمة البحث العممي والمجتمع المعموماتي لجامعة ابن سينا، 
لكمية الطبية لمجامعة تقع بنايتيا مع ا سينا بشكل خاص والجامعات العراقية بشكل عام،

 دراسات األوليةالتقوم المكتبة بتقديم خدماتيا الى مستفيدييا من طمبة  المستنصرية
 .إلى جانب العاممين في الجامعة والييئة التدريسية

 المركزية موقع المكتبة
في نياية  نيفي الطابق الثا رئاسة الجامعةتقع مكتبة جامعة ابن سينا ضمن بناية 

 المختبرات العممية لمبناية. أحدالممر بالقرب من 
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 اقسام المكتبة
، حيث يكون الجامعيةاالقسام الخاصة بالعمل المكتبي  إلى موضوع الدراسةمكتبة  تفتقد

مما افقدىا وجود الييكمية الخاصة بالمكتبات المركزية العمل فييا كوحدة واحدة، 
تبة كما ىو معمول بو في أغمب المتضمنة وجود الشعب والوحدات الخاصة بالمك

المكتبي من تسجيل يقوم العاممين فييا بجميع االعمال التي يتطمبيا العمل , المكتبات
وعية المعمومات المختمفة وفيرسة وتصنيف المواد المكتبية وعمل بطاقات الفيرسة أ

وادخال المعمومات الخاصة بكل بطاقة في الحاسوب وتقدم ايضا خدمة االعارة الداخمية 
( NLMىو ) فيياوالتصنيف المتبع  ,والخارجية لمكتب والدوريات والمراجع واالطاريح

National Library of Medicine  ما عدا االطاريح يتم ترتيبيا عمى الرفوف حسب
تواريخ ورودىا الى المكتبة وال يتوفر في المكتبة قسم لالنترنت بل ىناك مشروع 

 )المكتبة االلكترونية( قيد االنشاء.
   :المكتبةمبنى موقع 

الدراسة الحالية  محل مبنى المكتبة المركزية لجامعة ابن سيناموقع لموقوف عمى طبيعة 
في ىذا فقد رصدت الدراسة  (1عمى النحو التي توضحو البيانات الواردة في الجدول )

 -:ما يمي الشأن
جامعة ابن سينا لمعموم الطبية المركزية لمكتبة ممانة العامة للأل( سمات المقر والموقع 9جدول رقم)

 والصيدالنية

مدى مالئمة موقع المكتبة المركزية موضوع الدراسة ومدى  (1تضمن الجدول رقم )
لمراجعة، والتي تبين مطابقتيا لممعايير، وذلك من خالل عدد من األسئمة في قائمة ا

 لمباحثين الخدماتمالئم لتقديم  أن الموقع الحالي لممكتبة موضوع الدراسة غيرمنيا 
حرص عدم في الطابق الثاني من بناية الجامعة وأن دل فأنو يدل عمى  لوقوعيا

متداخمتين  قاعتينمن  تتألفكما انيا  ,الجيات العميا في وضعيا في الطابق األرضي

 المكتبة
 الموقع

عدد 
 القاعات

سهولة 
 الوصول

استيعاب 
 المجموعات

المظهر الجمالي 
 والوظيفي

إمكانية التوسع 
 مستقبلا 

األمانة العامة 
 لممكتبة المركزية

 X X   X 2 نيالطابق الثا
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خدمة المطالعة الداخمية لممستفيدين  خصصت لغرض تقديمقاعة  احدىمامع بعض 
بالعمل المكتبي حيث يكون العاممين بالمكتبة التي تقوم لقاعة  متداخمةوالتي جاءت 

يقوم العاممين فييا بجميع األعمال التي يتطمبيا العمل المكتبي  العمل فييا كوحدة واحدة
دمن تسجيل أوعية المعمومات المختمفة  خال وفيرسة وتصنيف المواد المكتبية وا 

ب والدوريات خدمة اإلعارة الداخمية والخارجية لمكتتقديم أيضا المعمومات في الحاسوب و 
بيا مواقع غير مناسبة وقر وجودىا بالمكتبة المركزية بكما اتسمت  والمراجع واالطاريح،

وحدات االدارية التابعة من ال لقربيان مراكز الضوضاء وعدم توافر اليدوء فييا نتيجة م
، وافتقدت لوجود الوحدات الداخمية )القاعات( والمختبرات الطبية لكمية طب االسنان

قاعة واحدة فقط )قاعة  الخاصة بقسم المراجع وقسم الدوريات واالكتفاء بوجود
, لتكون مساحتيا غير كافية لتقديم الخدمات مما أفقد المكتبة محل الدراسة المطالعة(

في حين أن الوصول إلييا، صعوبة و عمية, الممعايير المطموبة بشكل يعزز استعماليا بف
لتعرف عمى المشاكل امن لين ؤو يساعد المس بناية رئاسة الجامعةوجودىا في 

بقائيم عمى اتصال دائم مع  والمعوقات التي تواجو العاممين في المكتبة عن كثب وا 
واتضح أيضا من خالل الجمالي والوظيفي وقد اتسمت بالمظير  طورات الجاريةالت

فيي  مستقبالفييا دروسة يصعب إمكانية التوسع الم ةالمكتب نىالدراسة الميدانية أن مب
عداد المستفيدين اليومي والقدرة إل ا الحاليةوعدم قدرة مساحتي لتكون مكتبةتصمم لم 

 الذي افقدىا من إقامةاستيعاب األنشطة غير القرائية المتمثمة بالمؤتمرات والندوات عمى 
  في المكتبة. من ورش وندواتلنشاطات ا

 العاممون

  إعداد العاممين في المكتبة المركزية عينة الدراسة  (2)جدول 
المجموع الكمي 

 لمعاممين في المكتبة
األمين العام لمكتبة 

 المركزية
األمين معاون 

 العام
 مبرمج

3 1 1 1 

تكونة من األمين العام مالالمركزية  ةبعداد العاممين في المكتإيبين الجدول أعاله 
شيادة الدكتوراه في عمم المعمومات والمكتبات وأيضا معاون األمين  من حممةلممكتبة 
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 لوريوس في عمم المعمومات والمكتبات وأيضا عمىاالعام الحاصل عمى شيادة البك
 جال برمجة الحاسوب.لوريوس في مامبرمج الحاصل عمى شيادة البك

 مجموعة المكتبة
  ( إعداد مجموعة مصادر المعمومات3جدول رقم )

 الدوريات الرسائل الجامعية الكتب المجموع

1000 709 16 275 

تنوع مصادر المعمومات المتوافرة لدى في  البياناتيبين لنا الجدول أعاله وقد أظيرت 
بين الكتب التي  ( مصدر ما1000األمانة العامة لممكتبة المركزية البالغ مجموعيا )

( رسالة والدوريات البالغ 16( كتاب والرسائل الجامعية البالغ عددىا )709بمغ تعدادىا )
 ( دورية.275عددىا )

 المستفيدين من المكتبة  
  إعداد المستفيدين من المكتبة (4)جدول رقم

 إعداد التدريسين الطمبة إعداد المجموع

9645 9611 45 

عدد الكمي لطمبة كمية الطب وطب الأن الواردة في الجدول أعاله بأظيرت البيانات 
حاممي بين  ما ( تدريسي45عدد التدريسيين)في حين بمغ ( طالب 1600)بمغ األسنان

 شيادة الماجستير والدكتوراه.
  مساحة المكتبة

  المكتبة المركزية عينة الدراسة(( تمثل مساحة 5جدول )
مساحة قاعة  الكمية المساحة  المكتبة

 المطالعة 
 الطول + العرض

مساحة قاعة 
 العاممين 
الطول + 

 العرض
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1000 709 16 275 

تضمن وضعت عدة معايير تتصل بالمساحة التي ينبغي أن تشتمل عمييا المكتبة 
وذلك من خالل عدد من األسئمة  المركزيةالمكتبة  ةع مقر ومساح( توزي5الجدول رقم )

 في قائمة المراجعة، والتي تبين منيا ما يمي:
البيانات الواردة في  فية ركزيتبين من خالل الدراسة الميدانية لمساحة المكتبة الم

سينا لمعموم الطبية بمغت مساحة المكتبة المركزية لجامعة ابن وقد  اعالهالجدول 
نجاز اللمعاممين الحجم قاعة صغيرة  ما بينوالمساحة مقسمة  (,2م21)والصيدالنية

وقد بمغ المجموع  المكتبة وأيضا ألغراض حفظ مجموعة المكتبةالخاصة بوظائف ال
لغرض المطالعة وقد التي خصصت  مالزمة لياقاعة  وأيضا( 2م10)الكمي لمساحتيا

 (.2م11)بمغ المجموع الكمي لمساحتيا
 -الكافية:المبنى المناسب والمساحة 

عن أىمية سائر المتطمبات  الجامعةلمكتبة ال تقل أىمية مساحة المبنى المخصص 
األخرى األساسية، وذلك ألنيا تمعب دورًا ميمًا في تسييل العمميات واألنشطة كافة التي 
تقوم بيا المكتبة، وتجعل إمكانية تنظيميا عمى وفق أسس ومعايير متقدمة عممية 

طبيعة مبنى وموقع األمانة العامة لممكتبة المركزية في جامعة ابن لموقوف عمى ممكنة, 
موعة من المالحظات في سينا، فقد رصدت الدراسة في قائمة المراجعة التي أعدتيا مج

   .ادناهتوضحيا البيانات الواردة في الجدول ىذا الشأن 
معة ابن سينا لمعموم الطبية ة المطموب توافرها في مبنى المكتبة المركزية لجااح( المس6جدول رقم )

 ممعايير الدوليةلوالصيدالنية طبقًا 

 المكتبة

المساحة المثالية  
  لممستفيدين

 طمبة+
 التدريسيين

المساحة المثالية 
 لمقتنيات المكتبة

المساحة المثالية 
 لمعاممين

المساحة الكمية 
 اللزمة لممكتبة

المساحة الحالية 
 لممكتبة

الفرق بين 
 المساحتين

المكتبة 
 المركزية

 2م634,5 2م 43 2م 677,5 2م75,2 2م 9 2م 593,3
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بتطبيق ىذه المعايير عمى المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا اتبعت الدراسة المعادلة 
 التالية :

المثالية الالزمة من المستفيدين والمتمثمة بأعضاء الييئة التدريسية +  حساب الحيزات -
 1.7( طالب بمساحة ) 5( مقعد لكل )1الطمبة تكون المعادلة كاآلتي : تخصيص )

 ( متر مربع . 

 متر 593,3متر=1.7×349=5÷1745

لية : حساب الحيزات المكانية المثالية الالزمة لمقتنيات المكتبة وفق المعادلة التا -
 ( مجمد لممتر المربع الواحد .111العدد الكمي لممجموعات تقسيم )

 متر 9متر=1×9=111÷1000

حساب الحيزات المكانية المطموبة لمعاممين وفق المعادلة التالية : المساحة المثالية  -
ت المكتبة لممستفيدين من الطمبة واعضاء الييئة التدريسية + المساحة المثالية لمقتنيا

 ÷8.  

 متر75,2=8÷602,3متر=9متر+593,3

: حة المكتبة وفق المعادلة التاليةحساب الحيزات المكانية االزمة لمجمل مسا -
المساحة المثالية الالزمة لممستفيدين + المساحة المثالية الالزمة لمقتنيات المكتبة + 

 . ثالية الالزمة لمعاممين بالمكتبةالمساحة الم

 المجموع الكمي لممساحة 677,5=75,2مقتنيات+ عاممينمتر  9متر طالب+ 593,3

 المساحات ومدى مطابقتها لممعايير الدولية

 ,توزيع المساحات الحالية والمثالية الواجب توافرىا لممكتبة المدروسة (6تضمن الجدول)
نجد أن مكتبة المركزية لجامعة ابن سينا جاءت مساحتيا دون البيانات وبعد تحميل 
والمساحة (،2م21)ث أن مساحة المكتبة الحالية تبمغلممكتبات حي موبالمستوى المط

فيي تعاني من  (2م634,5الفرق بين المساحتين) (2م 677,5المقررة وحسب المعايير )
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لمزيادات السنوية  إضافة إلىوالعاممين لقاعة المطالعة  ةالمخصص ساحةالم ضيق
قدرتيا عمى استيعاب الرصيد عدم الحاصة في أعداد الطمبة المقبولين سنويا وايضا 

في المرونة والقدرة عمى التوسعات المستقبمية عدم و الحالي من أوعية المعمومات 
عداد المستفيدين, مما جعميا غير قادرة عمى القيام بالنشاطات غير القرائية إل استيعاب

رة في وأن المشكمة تتزايد مع ازدياد عدد الطالب الممتحقين سنويا والزيادة المستم
لمعايير اوعند مقارنة سمات المقر والموقع لمكتبة محل الدراسة مع , مجموعات المكتبة

لم تصمم لتكون مكتبة لذلك  فييالدولية يتبين لنا عدم مطابقتيا لممعايير المطموبة, 
باإلضافة إلى ان الجامعة قد حمت ضيفة عمى كمية  جاءت مخالفة لممعايير المطموبة

 .خالل تواجدىا في آحدى بناياتياطب المستنصرية من 
  البيئة الداخمية

لمبيئة الداخمية لمبنى المكتبة دور كبير في إقبال المستفيدين لممكتبة وارتيادىا، لذا 
 فينالك عدد من المكونات التي تشكل مجمل البيئة الداخمية لممكتبة.

 التجهيزات الفنية والميكانيكية

فقد  موضوع الدراسة ةالفنية والميكانيكية لمكتب( التجييزات 7تضمن الجدول رقم )
 رصدت الدراسة في قائمة المراجعة التي أعدتيا مجموعة من المالحظات في ىذا الشأن

 والتي تبين منيا ما يمي:
 ممكتبة المركزية لجامعة ابن سينال( التجهيزات الفنية والميكانيكية 7)جدول رقم

 لمعموم الطبية والصيدالنية

 المكتبة
 اإلضاءة

 التهوية والتكييف والتدفئة
 الصناعية الطبيعية

المكتبة 
 المركزية

جامعة ابن 
 سينا

 

مصابيح  بيضاء حجم  سم  نافذة واحدة صغيرة
 (فمورسنت)

(، 1(عدد)التكييف) كنتوري جياز-1
 ,طن General Max,3نوع:
 General نوع:(،1عدد)سبمت جياز -2

Max,2 طن 
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في  ( بينت الدراسة الميدانية ومن خالل المالحظة المباشرة7)بعد تحميل الجدول رقم 
 والمطالعة لمقراءة المناسبة المناسب لتقديم التسييالت العام والجو مدى توافر البيئة

محل الدراسة ال تتوافر فييا شروط اإلضاءة الطبيعية المناسبة  مكتبةمبينة أن  والبحث
توافر اإلضاءة الصناعية المالئمة و لمتيوية الطبيعية صغير منفذ واحد  فقد تبين وجود

والتي تمثمت بالفمورسنت واألنظمة ذات الطاقة العالية، كما حرصت المكتبة عمى توافر 
التيوية الجيدة باستخدام أجيزة التكييف والتدفئة التي تعد كافية خصوصا في المناطق 

بة، كما ىو الحال في العراق التي التي تتسم بالتطرف في الحرارة أو البرودة أو الرطو 
( درجة مئوية 50) فوقتعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تصل معدالتيا 

التي ال يستطيع العاممون في المكتبة والمستفيدين من مقاومة ارتفاع حرارة الجو أال 
كتبة بخدماتيا وبذلك تكون أجواؤىا مساعدة لقيام الم ,باستخدام أجيزة التكييف )التبريد(

المختمفة والمحافظة عمى مجموعات المكتبة واألجيزة من التمف, وايضا توافر لدييا 
 مولدة لتوليد الطاقة الكيربائية في حال انقطاع التيار الكيرباء الوطنية في الجامعة.

  التجهيزات اإلدارية واألثاث   

الخدمة المكتبية المقدمة  عدم توافر التجييزات اإلدارية واألثاث يؤثر سمبا عمى شكل
 ىذه لمثل عمى الرغم من األىمية وتؤدي إلى عزوف المستفيدين عن ارتياد المكتبة

التوثيقية، عمى  المؤسسات من وغيرىا المكتبات في ضرورية أصبحت التي الوسائل
مثل ىذه التجييزات في المكتبات بصورة عامة وبمكتبة موضوع  توافر اعتبار أن

 المعمومات.  تكنولوجيا تطبيقات مظاىر أىم أحدالدراسة خاصة 

جاءت التجييزات واألثاث في مكتبة الدراسة الحالية عمى النحو التي توضحيا البيانات 
 (.8الواردة في الجدول رقم )

جاءت التجييزات واألثاث في مكتبة الدراسة الحالية عمى النحو التي توضحيا البيانات 
وذلك من خالل عدد من األسئمة في قائمة المراجعة، والتي  (8الواردة في الجدول رقم )

         تبين منيا ما يمي: 
 التجهيزات واألثاث بالمكتبة المركزية لجامعة ابن سينا لمعموم الطبية والصيدالنيةمدى توافر ( 8) جدول رقم
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موجودات 
المكتبة لألعوام 

2196-
2121 

 

ماكينات 
التصوير وأجهزة 

 أخرى
 األرضيات

 األثاث

أجهزة الحاسب 
وحدات  المناضد المقاعد اآللي

 األرفف
أدراج 
 الفهارس

المكتبة المركزية 
لجامعة ابن 

 سينا 

جياز استنساخ 
(، 1عدد)

طابعات 
  ups(، 2عدد)
 (،1عدد)
 .Canonنوع: 

 (،1كيس عدد)
 

األرضيات 
 غير مغطاة

مقاعد 
خشبية  
يبمغ عددىا 

 ( مقعد32)

مناضد 
خشبية 
بعدد 

(منضدة 8)
( 4سعة)

 اشخاص

األرفف 
خشبية يبمغ 
عددىا 

 ( رف10)

 ال توجد

حاسوب أجيزة 
(، نوع، 1عدد)

+الب توب 
 نوع( 1عدد)

Canon 

وبما يتناسب وأعداد  المكتبة الجامعيةيعد توافر األجيزة واألثاث المناسب لدى 
المستفيدين منيا ، من العوامل المساعدة عمى ارتياد المستفيدين لممكتبة، وتحقيق 

جياز استنساخ عدد واحد كشفت الدراسة الميدانية عمى توافر االستفادة القصوى منيا، 
( الماسح الضوئي وىو يستخدم في مسح مصادر Scannersوأجيزة تصوير الوثائق ) 

 اثنانوجياز طابعة عدد  ,(Canon)ة بأشكاليا المختمفة نوع بوعلمطالمعمومات ا
(، في حين آخر لم يتوافر لدى المكتبة األرضيات المغطاة بالسجاد, وقد Canonنوع)

( مقعد، في الوقت الذي بمغ فيو عدد المناضد 32بمغ عدد المقاعد المتوافر لدييا عدد)
( رف خشبي، وفي مدى 10المتوافرة لدييا )( منضدة، وقد بمغ عدد الرفوف الخشبية 8)

( 2توافر أجيزة الحاسب اآللي لدى المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا فجاءت بعدد )
وعند مقارنة سمات المقر والموقع لمكتبة محل الدراسة مع , (Canonحاسب آلي نوع )

ينا جياز استنساخ, توافر لدى المكتبة المركزية لجامعة ابن سايير الدولية يتبين لنا لمعا
ولكن جاء استخدامو مقتصرًا وبشكل محدود عمى إنجاز األعمال الخاصة بالعاممين 
بالمكتبة, أما المستفيدين فيتطمب منيم  إجراء استنساخ حاجتيم من المصادر من خارج 

في الوقت نفسو ال يسمح لمطمبة باإلعارة خارج المكتبة، وبذلك ال يسمح ليم  المكتبة
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أسفرت الدراسة عن توافر يسمح لمتدريسين مثل ىذا االجراء, كما خ فقط باالستنسا
األثاث الخاص من المقاعد والمناضد لدى المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا من حيث 
مطابقتو لممعايير المطموبة, التي امتازت بالمرونة, وبسيولة تنقميا من مكان آلخر, 

، مما ساعد عمى مى التحمل ووحدة التصميمقدرتيا عإضافة إلى أحجاميا المقبولة و 
زالة التفرقة بين العاممين كما توافر لديي ا أجيزة الحاسوب بالشكل حسن مظيرىا وا 

 وتميزىا بالدقة وتحقيق وظائفيا.  المتكامل
  نتائج الدراسة

 : بالتالي ابن سينا لعموم الطبية والصيدالنيةجامعة لمكتبة تشير نتائج الدراسة الميدانية 
  .2م21موضوع الدراسة  ةالحالية لمكتب ةأظيرت الدراسة أن المساح -1
وغير مطابقة لممعايير غير مقبولة  المساحة الحالية لمكتبة موضوع الدراسة جاءت -2

الذي يؤثر  وتستطيع أن تستوعب الزيادة المحتممة في إعداد مستخدمي الو  المطموبة
  .تطورىاسمبا عمى 

ضافة من مكتبة موضوع الدراسة تشكو  -3 ضائقة المكان الذي ال يسمح ليا بالتوسع وا 
    وحدات جديدة لتطوير خدماتيا.

   .اتضح وجود نقص واضح وكبير في الوحدات الداخمية )القاعات( -4
وصعوبة  بموقع غير مناسباتسمت المكتبة المركزية محل الدراسة  تبين أن -5

 ن مصادر الضوضاء. م عدم توافر اليدوء لدييا لقربياالوصول إلييا باإلضافة إلى 
  : (.100عداد المكاتب بما يتناسب وأعداد العاممين لدييا وبنسبة )إتوافر  -6
أن مقاعد ومناضد و موضوع الدراسة  ةالنقص الواضح لجميع فئات األثاث في مكتب -7

موضوع الدراسة تمثل نسبة ضعيفة ال تتناسب مع  ةالمستفيدين المتوافرة لدى مكتب
   . حجم المستفيدين الذي يتردد عمييا الفعميين والمحتممين

مكتبة موضوع الدراسة تم مراعاة وحدة التصميم في األثاث والتجييزات لدى  -8
   .ومطابقتيا لممعايير الدولية ومراعاة االنسجام في األلوان عند اختيار األثاث

نظام األرفف المفتوحة الذي يسمح لممستفيدين مثل  موضوع الدراسةمكتبة  تتبعا -9
   األساتذة والباحثين حرية الوصول إلى المواد المكتبية.
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توافر لدى المكتبة المركزية لجامعة ابن سينا جياز استنساخ, ولكن جاء   -10
   .المكتبةفي استخدامو مقتصرًا عمى إنجاز األعمال الخاصة بالعاممين 

 . توافر نظام تكييف اليواءو  ة موضوع الدراسةاإلضاءة الجيدة لدى مكتبتوافر  -11
 العمل فر شروطاتو  بعدم موضوع الدراسة ةمكتب فييا تتواجد التي ةجاءت بناي -12

حيث أن المبنى كان فييا،  متوافرة تكون أن يجب التي الفضاءات ومختمف المكتبي
  .المكتبة وظائف مع ليتالئم تعديمو وتم معينة، ألغراض مخصصا

  المستفيدين. ,الموظفينالمجموعات, استيعاب لمكتبة عمى ا عدم قدرة -13
 : (. 100توافر أعداد المكاتب بما يتناسب وأعداد العاممين لدييا وبنسبة ) -14

 
 التوصيات

توصي الدراسة بضرورة قيام مكتبة موضوع الدراسة بإعادة النظر في المبنى  -1
 المتمثمة: وتطبيق المعايير الخاصة بيا

ومراعاة الزيادة والمستفيدين الكافية لتستوعب المجموعات والموظفين المساحة   -
, يتطمب الطمبة المسجمين وأعداد الباحثينالتي تشمل الزيادة في أعداد و  الحاصمة

   .عداد الجديدةتوفير سعة مناسبة الحتواء اإل
 وجود المكتبة في الطابق األرضي لمجامعة  -
لتفعيل االقسام الخاصة بالمكتبة مثل قسم المراجع وقسم  الكافيةتوفير القاعات  -

 الدوريات...الخ . 
 قربيا من مركز القرار.  -
 بعدىا عن مراكز الضوضاء.   -
 توفير المقاعد والمناضد بما يتالئم واعداد المستفيدين من المكتبة المركزية.  -2
 . استخدام وسائل االتصال الحديثة متمثمة باإلنترنت -3
   جياز استنساخ لممستفيدين من المكتبة المركزية.توفير  -4


