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 المستخمص

نظام الـ  إلى Winisisتحويل قواعد بيانات المكتبات الجامعية المبنية وفق نظام الـ  إلىتهدف الدراسة، 
Javaisisواختبار إمكانية نظام الـ ، Javaisis  في تجاوز المشكالت التي رافقت استخدام نظام الـ Winisis ،

وكذلك إجراء مقارنة فنية بين كال النظامين، لمتعرف عمى األفضمية في العمل من وجهة نظر المالك الوظيفي 
 والمستفيدين.

عتمدت ، ثم ايةنقودالجامعية العراقية، وتم أخذ عينة عالمركزية شمل مجتمع الدراسة، جميع المكتبات  
، إلجراء عممية التحويل، وقد استخدمت  Winisis تمثل المكتبات التي ال تزال تستخدم نظام الـل العينة العمدية

الدراسة عدة مناهج ، هي: المنهج المسحي والذي تم من خالله إجراء مسح شامل عمى جميع المكتبات الجامعية 
التحويل في قواعد البيانات بين النظامين، مستخدمة في في العراق، والمنهج التجريبي، من خالل إجراء عممية 

ذلك المقابمة مع أمناء المكتبات ومسؤولي الوحدات النظم  اآللية، ومالحظة الباحث لعمل وحدات النظم اآللية ، 
واالستبيان الموزع عمى المالك الوظيفي العامل في المكتبات المبحوثة، وعمى المستفيدين ، كأدوات لجمع 

 ات.البيان
  

 
 عدد من النتائج، أهمها: إلىوقد خمصت الدراسة 

 تجارب الحوسبة في المكتبات الجامعية موضوع الدراسة تقتصر عمى بناء فهارس آلية فقط.كانت  -1
 ال توجد في مكتباتنا الجامعية، تجربة حوسبة مكتممة، وفقًا العتبارات االتاحة واالستخدام .-2
جراءات الحوسبة وبناء قواعد البيانات في  Winisisلم يتم استثمار جميع إمكانيات نظام الـ -3 في عمميات وا 

 المكتبات الجامعية موضوع الدراسة.
فيما يخص توافقه التام مع نظم التشغيل وتعقيدات الرفع ، Winisis رافقت استخدام نظام الـ مشاكلوجود  -4

 إلى بيئة االنترنت.
مكانيته لتجاوز  Winisis ، ُيعد بديل ناجح لنظام الـ Javaisisالدراسة بعد االختبار أن نظام الـ  كشفت -5 وا 

  .Winisis الـ المشكالت التي رافقت استخدام نظام
 كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، منها: 
لإلفادة من خصائصه الفنية وتجاوز أخفاقات برامج  Javaisisنظام الـ  تبني المكتبات الجامعيةضرورة ت -1

  .Winisis الـالحوسبة المرتبطة بنظام 

ضرورة االهتمام ببرامج تدريب المالك الوظيفي العامل في المكتبات عمى استخدام األنظمة في عمميات  -2
جراءات المكتبة.  وا 

لمستخدمة عمى مستوى عمل ضرورة اهتمام المكتبات الجامعية بمتابعة أحدث األنظمة والبرامج ا -3
 المكتبات واختيار األنسب منها.

 ضرورة تحول المكتبات من النظم أحادية التطبيق إلى النظم المتكاممة. -4
 


