
 المستخلص 

         .ها في استثمار االنظمة االليةادارة المكتبات الجامعية العراقية واثر .تهاني فالح خماس ناصر 

 ، 4102كلية اآلداب : قسم المعلومات والمكتبات،  : الجامعة المستنصرية  -(.رسالة ماجستير)

 

تطبيقات  خدامبيان استمع وانواع االنظمة االلية في المكتبات الجامعية  ،واقع عمىالتعرف تيدف الدراسة       
دراسة امكانية ادارة المكتبات الجامعية في استثمار االنظمة االلية وتحديد امكانية العاممين و ، فييا االنظمة االلية

 اثرىا في تطبيق االنظمةات الجامعية و المكتبدارة استجابة امدى االلية وبيان في اعداد وتنفيذ تطبيقات االنظمة 
 االنظمة االلية في المكتبات الجامعية. ستخدامتسميط الضوء عمى المعايير المطبقة الو  االلية

العينة العشوائية الطبقية التناسبية  خدامالدراسة المنيج المسحي )التحميمي(. واعتمدت عمى است خدمتلقد است
( 055والبالغ عددىا ) ،الفئات المستفيدة اة االستبيان لجمع البيانات حولاد باستخدام ،لتمثل مجتمع الدراسة

شمل كل من )طمبة ( وىو المجتمع الكمي الذي 6348) استمارة بعد استبعاد االستمارات الغير مكتممة من اصل
المكتبات المركزية البالغ  خدميست وكان المجتمع الفعمي الذي الماجستير والدكتوراه واعضاء الييئة التدريسية(

تم توزيع %( وىي نسبة قابمو لمتحميل والدراسة. كما 6342( . وبذلك تكون نسبة االستجابة )324عددىم )
 ISOاستبيان خاص بالمدراء ومسؤولي االقسام الفنية في المكتبات المركزية لدراسة مدى اعتماد معايير ) استمارة

 رىا عمى ادارة المكتبات الجامعية لبيان حجم الفجوة في االستثمار. ( في استثمار االنظمة االلية وتأثي
 الدراسة عن عدد من النتائج، اىميا : اثمرتو 

 ىذه ان اال ،الجامعية المركزية المكتبات ادارة قبل من االلية االنظمة استثمار في فجوة وجود .4
 ،المركزية لمجامعة التكنولوجيةالمكتبة  في( 5425) بمغت اذ اخرى الى مكتبة من تباينت الفجوات

 بغداد لجامعةالمكتبة المركزية  في( 5426)و ،المستنصرية مجامعةل المكتبة المركزية في( 5420)و
 في الفجوة مقدار بمغت واخيرا (5442) العراقية مجامعةل المكتبة المركزية في الفجوة وبمغت

 (.5.44) النيرين لجامعة المركزية المكتبة في االستثمار
لمجامعات  المركزية المكتبات في واإلدارات ،الفئات المستفيدة بين الرضا درجات بين افروق ىناك .2

 في النيرين لجامعة المركزية المكتبة في واالدارات المستفيدين رضا بين الفرق ويأتي ،العراقية
 يصل وبمقدار العراقية الجامعة مكتبة أتيت الثانية المرتبة وفي ،(5402) مقداره بمغ إذ األولى الدرجة

 وفي( 5443) الى وصل إذ المستنصرية لمجامعة المركزية المكتبة الثالث المركز وفي ،(5436) الى
 جامعةمل المركزية المكتبة واخيراً ( 5440) وبمقدار بغداد جامعةل المركزية المكتبة الرابع المركز

 (.5442) الى وصل الرضا في فرق بأقل التكنولوجية
 لمجامعات العراقية المركزية المكتبات في االلية االنظمة تطبيقات من االفادة نسبة في تفاوت وجود .4

%( 85) التكنولوجية لمجامعة المركزية المكتبة في االلية باألنظمة االفادة من نسبة اعمى تبمغ اذ
خدمات االحاطة التزويد ،االعارة، المراجع ، الدوريات، المتمثمة بـ ) المكتبية االعمال مجموع من

 المستنصرية لمجامعة المركزية المكتبة بعدىا وتأتي  والبث االنتقائي لممعمومات، الفيرس االلي (
 بمغت فقد العراقية لمجامعة المكتبة المركزيةو  بغداد لجامعة المركزية المكتبة اما%( 45) افادة بنسبة



 جامعةالمركزية ل المكتبة عمييا حصمت نسبة اقل واخيرا%( 25) االلية االنظمة من االفادة نسبة
 . المكتبية االعمال مجموع من%( 45) افادة بنسبة النيرين

 :  اىمياالدراسة بمجموعة من التوصيات،  خرجتوقد 
 يتحمل ،توثيق المعمومات بنظم متخصص قسم باستحداث المكتبات قبل من المباشر االىتمام ضرورة .1

 مدى لبياندراسة انظمة التوثيق وتحميميا وتتبعيا ومدى تحديثيا لمتوصية بتطبيقيا واعتمادىا  مسؤولية
 .فييا االلية االنظمة تطبيقات استثمار متطمبات تحقيق

 في الحاصل الفرقوتوفير مستمزماتيا لمحد من  11620 برقم ISO الدولية المواصفة تطبيق ضرورة .2
 المعايير واعتماد االلية االنظمة استثمار في المتوفرة االمكانيات واستغالل المناسبة الخدمة تقديم

 .  العميا االدارة الى ايصاليا ومحاولة العالمية
 التي المعمومات وايصال وتحميل وتصنيف جمع عمى يعمل متكامل ضرورة تبني نظام معمومات .3

 من واليامة الضرورية المعمومات عمى بناءآ والرقابة والتنفيذ التخطيط في المتعمقة القرار، متخذ يحتاجيا
 الرقابة لتحقيق الخاصة المعمومات او ،الخدمة من بالمستفيدين المتعمقة سواء وخارجيا المكتبة داخل
 و االىداف يحقق وبما المكتبة في المعتمدة االنظمة استثمار وفيم االجراءات وتبسيط االداء عمى

 .فييا المتوفرة االمكانيات
 

 
 


