
 

 
 

 
 املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية العراقيةواقع 

 مكتبات إقليم كردستان أمنوذجا: 
 

 

 
 مجلس كلية اآلداب في الجامعة المستنصرية إلىرسالة مقدمة 

 وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علم المعلومات والمكتبات 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة المستنصرية

 اآلدابكلية 
 قسم المعلومات والمكتبات



 املستخلص
 

تبات الجامعية العراقية : مكتبات الموارد البشرية بالمكواقع حربي حسين حجي خضر .    
 مجلس كلية اآلداب في الجامعة المستنصرية إلىرسالة مقدمة إقليم كردستان أنموذجا . 

 ،1122 . 
تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الواقع الحالي للمكتبات الجامعية ومنها مكتبات إقليم    

ذوي خبرات ومهارات متنوعة كردستان والكشف عن مدى امتالك المكتبات الجامعية لموظفين 
ودورهم في التأثير على الخدمة المقدمة للمستفيدين وفي ممارسة العمل المكتبي ، وقد تم 

 لمكتبات المركزية في كل من جامعةاستعمال المنهج المسحي لوصف مجتمع الدراسة في ا
ضمنت مجموعة سليمانية ، واعد الباحث استمارة استبانة تجامعة الصالح الدين و جامعة دهوك و 

( سؤال ، كما بلغ عدد 93( محاور أساسية ، وقد بلغت عدد الفقرات )5من األسئلة جاءت في )
موظفا في  21( موظفا موزعين حسب مكتبات الجامعة عينة الدراسة )68أفراد عينة الدراسة )

 وقد توصلت الدراسة إلى موظفا في السليمانية( ، 14موظفا في صالح الدين ، 74دهوك ،
 مجموعة من النتائج كانت من أبرزها :

االيجابية في التخطيط اإلداري في المكتبات عينة الدراسة حيث توجد خطط إدارية ناجحة.  .-2
إن االختيار والتعيين والتدريب هما من العناصر المهمة في الموارد البشرية والتي تؤثر  -1

 ة.بدرجة كبيرة على أداء العاملين وبالتالي أداء المكتب
وجود عالقة ايجابية بين أبعاد الموارد البشرية وأداء العاملين وانعكاسها على تقديم الخدمة  -9 

 وذلك من خالل نتائج التحليالت للجداول التي تم عملها ،
 كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها :  
الوقوف على نواحي الخلل أو  ضرورة التقييم المستمر لهؤالء العاملين بالمكتبات حتى يمكن -2

جراء التصحيح الالزم .  الضعف وا 
االهتمام قيام المسؤولين في هذذه الجامعذات باتخذاذ العديذد مذن اإلجذراءات والقذرارات واالهتمذام  -1

 بأبعاد الموارد البشرية في مكتبات الجامعة .
لخذذذدمات وتبذذذادل ضذذذرورة وجذذذود شذذذبكة تعاونيذذذة بذذذين المكتبذذذات الجامعيذذذة وذلذذذك بهذذذدف ترقيذذذة ا -9

 المعلومات والخبرات وتحسين األداء .

 


