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 المستخلص
إلى بيان إمكانية استحداث خدمات معمومات جديدة تعتمد عمى الفيرس اآللي في مكتبة تيدف الدراسة 

وتحديد أىم الصعوبات التي تواجو فضال عن خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة من خاللو الجامعة العراقية 
يج المسحي ومنيج دراسة استخدام الفيرس اآللي في مكتبة الجامعة العراقية. لقد استخدمت الدراسة كل من المن

الدراسة باستخدام أداة  الحالة. واعتمدت الدراسة عمى استخدام العينة العشوائية الطبقية التناسبية لتمثيل مجتمع
( استمارة بعد استبعاد االستمارات غير المكتممة 052الفئات المستفيدة البالغ عددىا) منلجمع البيانات  االستبانو

تمع الكمي الذي يشمل كل من أعضاء الييئة التدريسية وطمبة الدراسات ( وىو المج1211من أصل )
العميا)الماجستير والدكتوراه( والمرحمة الرابعة من الدراسات األولية. وكان المجتمع الفعمي الذين يستخدمون المكتبة 

والدراسة كما وجو  %( وىي نسبة قابمة لمتحميل02( وبذلك تكون نسبة االستجابة )012المركزية البالغ عددىم )
وقد خرجت  ،استبيان آخر لمعاممين في المكتبة لبيان أىمية معرفة العاممين باستخدام النظام المعتمد في المكتبة

 الدراسة بعدد من النتائج أىميا:
لقد بينت الدراسة إمكانية المكتبة بإعادة النظر في أساليب تقديم خدماتيا لممستفيدين باستخدام الفيرس  (1

الذي يساعد عمى تبسيط إجراءات استخدام المصادر المتوفرة منيا وبالشكل الذي يعمل عمى اآللي 
 استقطاب المستفيدين منيا باستحداث خدمات المعمومات معتمدة عميو وىي :

 إتاحة موقع المكتبة عمى شبكة النت من خالل الرابط  الخاص بيا: (أ 
library-http://www.aliraqia.edu.iq/central 

الكتب المفقودة، من  –الكتب المعارة  –خدمة االعارة االلكترونية وتشمل الحجز االلكتروني  (ب 
http://www.aliraqia.edu.iq/central-   خدمة اإلعارة االلكترونية خالل الرابط:

library. 
 خدمة اإلحاطة الجارية االلكترونية من خالل الرابط : اللكترونية خدمة االحاطة الجارية ا (ج 

library-ntralhttp://www.aliraqia.edu.iq/ce . 
 خدمة البث االنتقائي   خدمة البث االنتقائي لممعمومات االلكترونية، من خالل الرابط : (د 

library-http://www.aliraqia.edu.iq/central. 
 الخدمة اإلعالمية االستشاريةالخدمة اإلعالمية االستشارية، من خالل الرابط:  (ه 

library-http://www.aliraqia.edu.iq/central. 
الفيرس بناء فيرس موحد مع فيارس المكتبات الفرعية في كميات الجامعة من خالل الرابط:  (و 

 .library-http://www.aliraqia.edu.iq/central الموحد لممكتبة المركزية
كانية وجود تعاون مشترك لدى العاممين في المكتبة بالتعاون مع %( من إم02ان ىناك نسبة ) (0

إدارتيا من خالل المشاركة في اتخاذ القرارات ذات التماس المباشر مع أساليب تقديم خدمات 
 وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا :المعمومات لممستفيدين 

لغرض استحداث خدمات معمومات محوسبة الستثمار إمكانية إدارة المكتبة بأن  ترصد ميزانية مناسبة  (1
 الفيرس االلي المتوفر فييا وتشمل ىذه الخدمات:

http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index2.htm
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index2.htm
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index4.htm
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index4.htm
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/Ù�Ø§Ø¹Ø¯Ø©%20Ø§Ù�Ø¨Ø«%20Ø§Ù�Ø§Ù�ØªÙ�Ø§Ø¦Ù�.accdb
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/Ø®Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ø¹Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©.docx
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index3_1.htm
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index3_1.htm
file:///E:/Ø±Ø³Ø§Ù�Ø©%20Ø¨Ø´Ø±Ù�/mysite/index3_1.htm
http://www.aliraqia.edu.iq/central-library


 إنشاء موقع لممكتبة عمى شبكة النت .  - أ
 أيجاد خدمة اإلعارة االلكترونية. -ب 

 توفير خدمة اإلحاطة الجارية االلكترونية.  - ج
 بناء خدمة البث االنتقائي لممعمومات .  - ح
 اإلعالمية االستشارية إلمكانية المستفيدين اإلعالم واالستشارة عن أي استفسار.توفير الخدمة  - خ
 أيجاد فيرس آلي موحد مع المكتبات الفرعية في الجامعة إلحالة المستفيد لمصادر أخرى. - د

ضرورة أعالم إدارة الجامعة بأىمية تطبيق واستحداث خدمات معمومات محوسبة لممستفيدين منيا ودورىا  (0
العمل في المؤسسة التعميمية وبضمنيا المكتبات الفرعية في الجامعة وضرورة وضع أطر في تطوير 

تنظيمية ممزمة ومحددة لتطبيق واحد أو أكثر في المكتبات الفرعية في الجامعة ومتابعة تنفيذ التطبيق من 
 خالل التقارير األسبوعية أو الشيرية التي تصدرىا المكتبة.

 


