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  * عباس أمحد مجالد.
  

�ص%  ا�
يركز البحث على استعراض الخدمات المقدمة في المكتبة المركزية لجامعة صالح الـدين ومـدى 

عـــن ذلـــك تنـــاول البحـــث الجوانـــب التـــي تتعلـــق بمبنـــى المكتبـــة وموقعهـــا، والكـــادر حوسبتها،فضـــًال 
والمصــادر المختلفـــة، فضــًال عـــن اإلجــراءات الفنيـــة.  المـــادي، ومجموعــة الكتـــب الــوظيفي والــدعم

وكذلك التعرف على المشكالت التي تقف أمام المكتبـة فـي حوسـبة خـدماتها، وتـم اسـتخدام مـنهج 
خـالل المصـادر ذات العالقـة، وكـذلك المقابلـة مـع  البيانـات المجمعـة مـن دراسة الحالـة فـي تحليـل

المسؤولين عن الخدمات المقدمة في أقسام ووحدات المكتبة، فضًال عن المالحظة المباشرة لتلك 
  الخدمات.                   

ا وخرجـــت الدراســـة بمجموعـــة مـــن النتـــائج والتوصـــيات تتعلـــق بتطـــوير المكتبـــة وحوســـبة خـــدماته
واالرتقــاء بهــا إلــى مســتوى المكتبــات التــي تســتخدم مختلــف أنــواع التكنولوجيــا الحديثــة فــي حوســبة 

  وتقديمها إلى مختلف المستفيدين من منتسبي الجامعة كافة وغيرهم بشكل أكثر تطورًا.   خدماتها،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .العراق، الفلوجة، جامعة اإلدارة واإلقتصادكلية يف   مدرس* 
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  مقدمة: -1

يف العقود األخرية أخذت املكتبات اجلامعية تتجه حنو التحول من املكتبات التقليدية إىل ما يُعرف    
باالعتماد على أجهزة  يف تقدمي خدماا،computerized Libraryباملكتبات احملوسبة 

أجهزة  وفرا احلاسوب وملحقاته بدًال من تقدميها بالشكل التقليدي، مستفيدًة من املميزات الفريدة اليت
وتقنيات االتصال احلديثة، اليت تتيح للمستفيدين الدخول إليها، واإلفادة من حمتوياا يف كل مكاٍن وزمان.  
فضًال عن تطور برامج ونظم احلاسوب اليت ساعدت يف تنامي مصادر املعلومات الرقمية، إذ ساعدت يف 

  . أعداٍد كبريٍة من املصادر العلمية بصيغٍة رقمية ظهور
ومع تنامي مهارات املستفيدين يف استخدام احلواسيب وشبكات املعلومات، ازداد االجتاه حنو مصادر 
املعلومات احملوسبة، لكوا تتمتع مبزايا عديدة مقارنًة مبصادر املعلومات التقليدية، ولعل إحدfتلك املزايا 

  اخنفاض كلفتها وسهولة احلصول عليها. 
تبات اجلامعية ليس هدفاً يف حد ذاته بل نتيجًة حتمية، وإن التعامل معها البد املك يف إن حوسبة اخلدمات

 وخدماا، وهو اهلدف األساس الذي تصبو إليه كل مكتبةٍ  وذلك للتطور احلاصل يف إدارة املكتبات منه،
  مما كان عليه يف املاضي.  أفضل وأسرع، على توصيل املعلومات بشكلٍ  تطوير قدرا يف
  
  اف البحثأهد - 2 

  يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:  
توصيف وعرض اهليكل التنظيمي للمكتبة املركزية جلامعة صالح الدين،والتعرف على واقع  -2-1

أقسامها ووحداا، ومدى اجتاهها حنو تطبيقات احلوسبة، بغية جناحها  اخلدمات يف
 واإلفادة منها يف خدمة املستفيدين. 

املعوقات اليت الوقوف على أبرز  -2-2
تقف أمام حوسبة خدمات املكتبة، وسبل معاجلتها بالطرق املناسبة اليت تؤدي إىل تقدمي 

 أفضل خدمة للمستفيدين، من خالل وضع التوصيات املناسبة.
على طبيعة تنظيم أقسام  التعرف -2-3

مات ووحدات املكتبة، وأساليب العمل املتبعة فيها، بغية االرتقاء ا مبا يقدم أفضل اخلد
 للمستفيدين منها. 
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الوصول إىل النتائج واخلروج  -2-4
بالتوصيات واملقرتحات، اليت ميكن من خالهلا السيطرة والتحكم باملشكالت اليت تواجه 

وتقدميها للمستفيدين من  خدماا التقليدية،يف سبيل تطوير اخلدمات املكتبة يف حوسبة
    املكتبة بأيسر الطرق.

  أهمية البحث- 3 
مكتبات اجلامعية أمهية كبرية يف تقدمي اخلدمات ملنتسيب اجلامعة، من طلبة الدراسات العليا لل        

  واألولية، فضالً عن التدريسيني واملوظفني وكذلك املستفيدين من خارج اجلامعة.

وجية وتأيت أمهية البحث من حقيقة تأثر اخلدمات اليت تقدمها املكتبات اجلامعية، بالتطورات التكنول         
املتالحقة والسريعة اليت يشهدها العامل يف جمال املكتبات واملعلومات، وضرورة مواكبة تلك التطورات، وألن 
التخلف عن مالحقتها واستيعاا والتفاعل معها، يؤدي إىل إبقاء اخلدمات اليت تقدمها أقسام املكتبة 

  التطور يف مكتبات الدول املتقدمة. بعيدة عن مالحقة
البحث ليقف أمام األسباب اليت حتول دون جناح املكتبة املركزية جلامعة صالح الدين،  جاء هذا 

وكذلك ضعف إجراءات احلوسبة فيها وقلة نشاطها يف خدمة املستفيدين، وحماولة التوصل إىل احللول 
حوسبة خدماا املناسبة لتلك املشكالت، واالرتقاء باملكتبةإىل مستوى املكتبات اجلامعية املتقدمة يف جمال 

من خالل تقدمي مقرتحات تطويرية، ميكن أن تساعد إدارة املكتبة يف تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين 
  منها.

  مشكلة البحث -  4
فرضت التطورات السريعة واملتالحقة يف تقنيات احلاسوب واالتصاالت واملعلومات وتطبيقاا يف   

ًة على املكتيب، باعتباره معنياً بدرجة أساسية بالعمل واألخذ بزمام املكتبات اجلامعية أعباًء ومسؤولياٍت كبري 
تلك التطورات، والتفاعل معها واإلفادة منها. وإن واقع احلال يفيد بوجود فجوٍة واسعٍة بني حوسبة 

ر يف اخلدمات يف املكتبة قيد الدراسة، وبني ماتشهده نظرياا من املكتبات اجلامعية العربية والغربية من تطو 
هذا اال.  وهو أمٌر ال بد من التوقف عنده، والتعرف على مسبباته، واقرتاح احللول املناسبة له يف الوقت 
املناسب. ولن يتحقق ذلك إّال من خالل تكامل اخلدمات، ومتابعة تطبيقات احلوسبة يف املكتبة، والقضاء 

يواكب طبيعة التغيريات، والتطورات اليت على املشاكل اليت تعرتضها، والعمل على تطوير خدماا مبا 
تشهدها بقية املكتبات اجلامعية املتطورة يف هذا اال، وبدون هذا األمر فإن الفجوة سوف تزداد اتساعاً، 
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مما يؤدي إىل ضعف إقبال املستفيدين عليها.األمر الذي يؤثر سلبًا على اخلدمات اليت تقدمها املكتبة،مما 
  القرار من قبل الباحثني وخمتلف املستفيدين منها. ينعكس على سرعة اختاذ

  تساؤالت البحث  -  5
  يطرح البحث مجلة من التساؤالت أمهها: 

املقدمة يف أقسامها ووحداا  هل شهدت املكتبة حتوًال يف حوسبة خدماا التقليدية -5-1
  املختلفة ؟

  ما هي جماالت احلوسبة اليت تبنتها املكتبة يف تقدمي خدماا؟ -5-2
ملعوقات والصعوبات اليت حتول دون تطبيق احلوسبة بشكل أمثل يف أقسام ووحدات ما ا -5-3

  املكتبة؟
ماهو واقع اهليكل التنظيمي يف املكتبة وكل مايتعلق بـ ( اإلدارة، الدعم املادي،األقسام  -5-4

 والوحدات، اخلدمات املقدمة، وطبيعة عمل كل منها)؟
هوض مبستوى عمل املكتبة وحوسبة ماهي السبل والوسائل اليت ميكن من خالهلا الن -5-5

 رغبات املستفيدين منها؟ خدماا، مبا خيدم

  فرضية البحث - 6 
هناك عالقة بني تطبيق إجراءات احلوسبة يف املكتبة وبني جناحها يف تقدمي أفضالخلدمات   

  للمستفيدين، ويعتمد ذلك النجاح على العوامل اآلتية:
املكتبات واملعلومات واحلاسبات،والذي يأخذ وجود الكادر الوظيفي املتخصص يف جمال  -6-1

على عاتقه إجراءات وأساليب تنصيب الربامج فيأجهزة احلاسوب، وإدخال البيانات 
  والنظم املستخدمة يف حوسبة خدمات املكتبة. وصيانة وادامة األجهزةواسرتجاع املعلومات،

كزية) مبشروع حوسبة خدمات مدى اهتمام اإلدارات العليا(رئاسة اجلامعة وإدارة املكتبة املر  -6-2
املكتبة،وتلبية املستلزمات الضرورية كافة، وتوفري الدعم بشكل مستمر، مبا يضمن تزويد 

 املكتبة باألجهزة والربامج وشبكات االتصاالت احلديثة ملواكبة التطورات.
يقاا الدورات التدريبية املكثفة للكادر الوظيفي، وتطوير قدراته يف جمال احلوسبة وتطب وجود -6-3

  على خمتلف اخلدمات اليت تقدمها املكتبة يف كافة أقسامها ووحداا.
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  منهج البحث -  7
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل اعتماد (أسلوب دراسة احلالة)    
  أساليب املنهج الوصفي يف كل ما يتعلق باملكتبة املركزية جلامعة صالح الدين. أحد

  
    مع البياناتأدوات ج -  8

للوصول إىل  مت االعتماد على جمموعة من األساليب واألدوات لغرض مجع البيانات وحتليلها  
  النتائج املطلوبة، وتلك األدوات هي:

  املقابلة مع األمني العام للمكتبة ورؤساء األقسام واملوظفني فيها. -8-1
 يها.املالحظة املباشرة من قبل الباحث ألقسام املكتبة وخدماا وموظف -8-2
 السجالت املعتمدة يف املكتبة. -8-3
  املصادر والوثائق ذات العالقة مبوضوع البحث. -8-4

  حدود البحث - 9 
  اال املكاين: املكتبة املركزية جلامعة صالح الدين يف مدينة أربيل - 1 - 9
  2014اال الزماين:  - 2 - 9

  الحوسبة والمكتبات الجامعية -الجانب النظري  - 10

  هوم المكتبات المحوسبةمف  -  1 - 10
) هي املكتبة اليت تستعمل أنظمة Computerize Librariesاملكتبات احملوسبة (  

حاسوبية يف إدارة جمموعاا، اليت كانت جترى يدويًا من قبل ممثل عملية اإلعارة والفهرسة. واهلدف 
اءات وتقدمي اخلدمات، باالعتماد األساسي حلوسبة املكتبات، هو حتقيق سرعٍة ودقٍة عاليتني يف تنفيذ اإلجر 

  على مميزات احلواسيب يف هذااال.
 )http://www.ar.wikipedia.org وتعين احلوسبة أيضاً أسلوب معاجلة البيانات بواسطة (

تخدام أجهزة احلاسوب استعمال احلواسيب والتقنيات أيضًا وهي مصطلح صار شائعاً، ونقصد به اس
وتعد املكتبات ومراكز املعلومات .(Hoog:2003,pp13-14)إلجناز خمتلف التطبيقات والربجميات

كغريها من املؤسسات اليت سارعت إىل حوسبة خدماا، بعد أن أدرك العاملني فيها الدور الكبري الذي 
  جراءات فيها.يؤديه احلاسوب يف تطوير مستوى اخلدمات اليت تقدمها، وتبسيط اإل
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أما مفهوم احلوسبة اصطالحًا فهو يشري إىل استخدام احلاسوب، وما يتبعه من أجهزة ومعدات  
, 1999ونظم معلومات واتصاالت خلزن املعلومات، واحلصول عليها واسرتجاعها وبثها(اخلطيب, 

انات واملعلومات ).إن تفعيل احلوسبة يف املكتبات جاء نتيجة للسيطرة على الكم اهلائل من البي127
وزيادة النتاج الفكري، ومواكبة التطور احلاصل يف جمال املكتبات واملعلومات، وكذلك الستخدام املعلومة 

  ألكثر من مستفيٍد يف آٍن واحد.
  الحوسبة في المكتبات الجامعية -  2 - 10

ا، وقد أدى أخذت املكتبات ومراكز املعلومات بالتغريات والتطورات املتواصلة يف حوسبة خدما 
ذلك إىل تغرياٍت جذرية يف وسائل حفظ املعلومات ومعاجلتها، ويف وسائط نقلها وأشكال تنظيمها 

إجيابيًا يف طريقة تقدمي خدمات املعلومات املناسبة للمستفيدين. (مهنا,  وتبادهلا. والشك أن يف ذلك أثراً 
2010 ,551 (  

ملتطورة تغرياٍت نالت إعجاب املستفيدين من قد أحدثت ثورة االتصاالت احلديثة والشبكات ال 
املكتبات اجلامعية خصوصًا بعد استخدام اإلنرتنت، وتؤّمن شبكات االتصال السرعة يف تزويد املستفيدين 
بآخر املستجدات، وتقدمي خدمات املعلومات يف شكٍل أفضل، مما شجع املكتبات على التحول حنو 

  هذا النسيج العاملي. حوسبة خدماا، حىت متلك تواجداً على
وإن انتشار استخدام التقنيات اليت أدت إىل احلوسبة يف املكتبات ومراكز املعلومات، تبقى على صلة 
ومعرفة بأحدث الربجميات ونظم املعلومات وشبكات االتصال، ولالبتعاد عن السطحية يف التحليل ال بد 

إليها اخلربات امليدانية، وجمموعة الدراسات أن يستند تقدمي اخلاصيات التقنية على استنتاجات وصلت 
النظرية والتطبيقية من خالل تطبيقات املكتبات، ومراكز املعلومات الرقمية احملوسبة، وما يلزمها من برجمياٍت 

  ).  142, 2001ومعداٍت معلوماتية، لتطوير أساليب عملها وتأهيلها(ميخائيل, 
ت أصبحت املهارات املطلوبة من املستفيدين منها، جتمع ما مع انتشار حوسبة املكتبات ومراكز املعلوما

بني القدرة على حتديد مصادر املعلومات والتعامل معها، وكذلك التعامل مع أجهزة احلاسوب نفسها، 
وأخريًا التعامل مع نظم اسرتجاع املعلومات، وسعي املكتبات اجلامعية بشكٍل مستمرٍإىل مواكبة التطور يف 

وجنت من جراء ذلك فوائد كثرية، وميكن مالحظة تأثري أياً من هذه اخلدمات والوظائف  حوسبة خدماا،
التقنية احلديثة، وأفادت كثرياً من معطيات النظم املبنية على احلاسب االلكرتوين. وإن تطبيق احلوسبة ال بد 

مرحلة التقييم والتحليل أن يكون مبراحل متسلسلة، وأن مير تدرجيياً بكل املراحل، وخصوصاً أال يقفز على 
اليت تعد أساس أي حماولة للحوسبة. وإن احلرص على أال نتخلف طويًال عن ركب التطور يف استغالل 
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أحدث تقنيات املعلومات، واستخدامها يف املكتبات ومراكز املعلومات، والميكن أن حيدث ذلك دون 
  اكز املعلومات. حبوٍث ودراساٍت متأنيٍة وميدانيٍة يف مثل تلك املكتبات ومر 

  
  مفهوم المكتبة الجامعية - 3 - 10

تعرف املكتبة اجلامعية أواألكادميية على أا تلك املكتبة أو جمموعة املكتبات، اليت تنشأ ومتول   
وتدار من قبل اجلامعات أو الكليات أو معاهد التعليم املختلفة، وذلك لتقدمي املعلومات واخلدمات 

  ي ومنها:املختلفة للمجتمع األكادمي
  املكتبة الرئيسة أو املركزية التابعة  للجامعة. -
  املكتبات الفرعية للكليات واجلامعات واليت تلحق باألقسام التابعة للجامعة أو الكلية.  -

لقد طورت هذه املؤسسات خدماا لتصبح شبكات للمكتبات، كما هو احلال يف بعض   
ن وأكسفورد واجلامعات األمريكية،إذ طورت إحدى جامعات اجلامعات الربيطانية مثل جامعة كمربج ولند

 Online Computer( (Oclc)والية أوهايو أشهر شبكات املكتبات يف أمريكا وهي شبكة 
Library Center ,42, 1988).(عليان واهلمشري(  

تقليدية لقد كانت النظرة للمكتبة اجلامعية سابقًا بالتحديد قبل احلرب العاملية الثانية، هي نظرة   
أي هي عبارة عن خمزن للكتب والوثائق العلمية، وظيفتها الرئيسية مجع املصادر املختلفة وتلبية متطلبات 

  ).13, 2003ة (الرماحي, ـانت ثانويـالعمل الفين فقط ، أما خدمة املستفيد فك
, 1972اند, بعد احلرب العاملية الثانية تغريت النظرة للمكتبة اجلامعية، وأخذت مساراً أخر(جلف  

)، حيث أصبحت املكتبة اجلامعية ليست جمرد خمزن للكتب واملواد املكتبية األخرى، وإمنا هي مؤسسة 28
ن مهمة املكتيب ال تقتصر على إعارة املواد الثقافية وإمنا هو التوجيه واإلرشاد يف إتعليمية، ثقافية، تربوية، و 

  .ةـث والدراسـالبح
إذ هي املصدر الرئيسي للمعلومات لكل  مهٍم يف العملية التعليمية يف اجلامعة، وتقوم املكتبة اجلامعية بدورٍ 

من الطالب والباحث وعضو اهليئة التدريسية، وهي حمور التفاعل اإلجيايب بني هذه العناصر الثالثة للوصول 
ول إليها من إىل املستوى العلمي املطلوب. ويأيت دور املكتبة اجلامعية يف يئة املصادر، وتسهيل الوص

  )27, 2001ة.(العكيلي,ـة املختلفـالت املكتبيـخالل تنظيمها، وتقدمي اخلدمات والتسهي
ث على أا مركز معلومات، يقوم بعمليات ـهوم احلديـة باملفـة اجلامعيـف املكتبـخنلص إىل أن تعري  

لتصوير والنشر تبعًا حلاجة عداد والتحليل، وخزن واسرتجاع املعلومات، والنسخ وااإلاالختيار والتزويد و 
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ومتطلبات روادها من املستفيدين. وقد استخدم احلاسب اإللكرتوين ألداء هذه العمليات لضمان السرعة 
م ـي النظـالً عن مربجمـن فضـوالدقة والكفاءة العالية، وهي ذا حتتاج إىل مكتبني مؤهلني وفنيي

  )18, 2001ها.(الناهي , ـوحمللي
  

  ت والخدمات التي تقوم بها المكتبات المركزية الجامعية النشاطا -  4 - 10
يقوم ا مدير املكتبة ورؤساء األقسام، وعادة تشمل إعداد امليزانية والتعني  العمليات اإلدارية:-

  والتخطيط، واإلشراف على كتابة التقارير وحفظ السجالت وغريها من العمليات اإلدارية.
املواد املكتبية وتوفريها من خالل الشراء أو اإلهداء والتبادل،فضًال عن  العمليات الفنية: وتشمل اختيار-

  عمليات اإلعداد الفين والتجليد والصيانة للمصادر املكتبية.
اخلدمات املرجعية، وخدمات قسم الدوريات واخلدمات الببليوغرافية  القراء: وتشمل خدمات–  

  دين وإرشادهم وغري ذلك من اخلدمات. واإلعالمية، والرتمجة والتصوير، وتدريب املستفي
برامج لتدريب وتأهيل املكتبني وخاصة  الوطنية وتنظيم إيداع أو بوظيفة مركزاخلدمات اخلاصة: القيام  -  

  أثناء اخلدمة، وإقامة املعارض وتنظيم الندوات واملؤمترات واللقاءات املكتبية.
واألجهزة واملوظفني املؤهلني واملدربني للقيام بأعماهلا، لذا حتتاج املكتبة اجلامعية إىل جمموعة من املواد 

ولتقدمي خدماا املختلفة من اخلدمات التقليدية واحملوسبة، ويعتمد ذلك عادة على حجم املكتبة وحجم 
مقتنياا وطبيعة خدماا. كما يعتمد كذلك على أعداد الطلبة والباحثني واألساتذة وطبيعة الربامج 

  )45, 1988توفرة ومستوياا.(عليان واهلمشري,األكادميية امل
  التطورات الملحوظة في المكتبات الجامعية  -  5 - 10

هناك تطورات ملحوظة بدأت متارس يف جمال املكتبات اجلامعية يف عدد من اجلامعات منها    
لتدريسية نفسها. فضالً منح األمناء اجلامعيني الوضع األكادميي واملميزات املادية، اليت متنح ألعضاء اهليئة ا

ها على االشرتاك يف احللقات الدراسية والدورات التدريبية ءعن أن العديد من اجلامعات تشجع أمنا
  وحضور جملس اجلامعة. 

كما أن هناك اجتاهًا ملحوظًا حنو التعاون بني املكتبات اجلامعية يف جمال أعداد الفهارس   
واإلعارة بني املكتبات واملخازن التعاونية، وخدمة املراجع التعاونية املوحدة، والشراء والتجهيزات املركزية، 

وخدمات التصوير، والدخول يف شبكات املكتبات واملعلومات الدولية، مبا تشمله هذه الشبكات من 
  ة. ـة ومدرسيـات ومكتبات عامـات متخصصة ومراكز معلومـمكتب
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الت اإلعداد الفين وإجراءات التزويد وغريها يف كما زاد االهتمام بتطبيق املعاير املوحدة يف جما  
 MARK(MachineReadable)جماالت املعلومات واملكتبات كما أسهم مشروع (

Cataloging( .بذلك ، وهذا مزيد من الوعي بأمهية املشاركة يف املصـادر  
احلاسبات اإللكرتونية،  وهناك اجتاهاً ملحوظًا أيضًا حنو زيادة عدد املكتبات اجلامعية املشاركة يف استخدام

يف جمال حوسبة العمليات املكتبية واسرتجاع املعلومات. وعدد كبري من املكتبات اجلامعية يف أمريكا وأوربا 
  . (Oclc)ا ـتشرتك مجيعها يف نظام الفهرس التعاوين على اخلط املباشر ومنه

تتطلب تطوير  إن املكتبات اجلامعية أصبحت يف الوقت احلاضر مؤسسات ضخمة ومعقدة،  
الذي يعمل يف تلك املكتبات، واملطلوب منهم أال يكونوا جمرد  الكادرخدماا وحوسبتها، وكذلك تطوير 

أمناء مهنني بل علماء باحثني وإداريني ممتازين، فضًال عن اهتمامهم يف القضايا الفنية واألكادميية لعلم 
ة ـستخدام أدوات احلوسبة والتطبيقات التكنولوجياملعلومات واملكتبات كالتصنيف والتحليل املوضوعي، وا

  )239, 1985متطورة.(بدر,  من أجهزة ونظم معلومات واتصاالت
أما يف الدول العربية فال زالت املكتبات اجلامعية تعاين من نقص املكتبني املتخصصني، ومن   

  يف تلك املكتبات. اعتماد التقنيات احلديثة يف أعماهلا، ومن املؤهلني للقيام حبوسبة اخلدمات
يف رأي الباحث هناك حاجة للمكتبات اجلامعية إىل تطبيق حوسبة خدماا كجزء من إدارا،    

فضًال عن واجباا األخرى اليت برزت نتيجة لتطور املكتبات، وزيادة الوعي املكتيب، ويف حماوالت مستمرة 
ل الذي حيقق طموحها ورسالتها  لكسب رضا املستفيدين، وتشجيعهم على استخدام املكتبة بالشك

كمؤسسة ثقافية وتربوية، تسهم يف بناء الشخصية العلمية للفرد، وتساعده على التعلم الذايت، وتنمي 
قدراته الفكرية واإلبداعية يف سرعة اختاذ القرار من خالل إجناز البحوث التطبيقية اليت تسهم يف تطور 

  وتفدم البلدان. 
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  المكتبة المركزية لجامعة صالح الدين- الجانب الميداني  - 11

  موقع  وبناية المكتبة  -  1 - 11
إن للمكتبة املركزية موقعًا معنويًا مهمًا يف جامعة صالح الدين، باعتبارها إحدى الصروح   

العلمية، اليت ترفد األساتذة والباحثني من طلبة الدراسات العليا والدراسات األولية مبختلف املصادر 
لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي فضًال عن املستفيدين من داخل اجلامعة وخارجها.أما  العلمية،

املوقع اجلغرايف فقد كان مكان املكتبة يف مدينة أربيل يف كردستان العراق، وتغري ثالث مرات منذ وجودها 
تتواجد فيه كليات  ، وهو املوقع الذي 1998إىل أن استقر يف املوقع احلايل اجلديد عام  1981سنة 

  جامعة صالح الدين.
) مرت مربع، حماطة باحلدائق من اجلهات األربعة،أما بناء املكتبة 1500تقدر مساحة املكتبة ب(  

فهو مؤلف من ثالثة طوابق، حيتوي الطابق األول (الطابق األرضي)على غرفة االستعالمات، اليت تكون 
ة الداخلية، وكذلك يضم الطابق األول مكتب املديرواإلدارة عند مدخل املكتبة،أو ما تعرف ببوابة املكتب

الذاتية واألرشيف، وهي باجلانب األمين من االستعالمات، وكذلك يضم الطابق األول أقسام الطلب 
واالستالم واإلعارة والفهرسة والتصنيف والتجليد، وخمازن الكتب العربية والكردية، واملكتبة األمريكية (الركن 

، واملكتبة األملانية (الركن األملاين)وكذلك خمتربات الصوت وعددها اثنتان، فضًال عن قاعة األمريكي)
االجتماعات والندوات، وكافة نشاطات املكتبة،وهناك صالة كبرية تتوسط الطابق األرضي عند مدخل 

  الكلية.
ة وقاعة أما الطابق الثاين حيتوي على أقسام ووحدات عديدة، مثل قسم املصادر اإلنكليزي  

املطالعة، وقسم األطروحات والرسائل اجلامعية، وقسم املراجع وقسم جتهيز املواد املكتبية، فضًال عن الصالة 
  الكبرية اليت تتوسط الطابق، وكذلك حتتوي على الصحيات.

والطابق الثالث واألخري يتكون من قسم االت العربية والكردية وقسم االت اإلنكليزية، وقسم 
بوعات احلكومية، فضًال عن قسم خمصص خلدمة اإلنرتنت وهو قيد اإلنشاء، وحيتوي الطابق الثالث املط

على مقر خمصص لة جامعة صالح الدين واملعروفة بـ (زانكو)، فضًال عن الصالة الكبرية اليت تتوسط 
  الطابق الثالث وكذلك حتتوي على الصحيات.
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إذ مت مراعاة وسائل التهوية واإلنارة  عمارية القدمية،إن تصميم املكتبة جاء وفق التصاميم امل  
الطبيعية مثل وجود الشبابيك يف أعلى وأسفل جدران املكتبة، فضًال عن وجود أجهزة التدفئة والتربيد 

  واإلنارة احلديثة. 

  إدارة المكتبة  -  2 - 11
النصف مساء، وتقع اإلدارة تفتح املكتبة أبواا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حىت الثانية و   

  جبوار مدخل املكتبة، وتتكون إدارة املكتبة مما يأيت:
  األمين العام للمكتبة المركزية -1- 2- 11

املتمثل باألمني العام للمكتبة املركزية واملتخصص بعلوم الفيزياء، وهو املسؤول عن إدارة املكتبة    
 عن كونه حلقة الوصل بني املكتبة ورئاسة واإلشراف على عمل أقسام ووحدات املكتبة كافة، فضالً 
  1اجلامعة الرتباطه املباشر بنائب رئيس اجلامعة للشؤون العلمية

  الذاتية واألرشيف - 2- 2- 11
يرتأسها األمني العام للمكتبة وهي القسم املختص بتنظيم أقسام ووحدات املكتبة، وتسجيل   

هذا القسم بإجراءات احلسابات يف املكتبة كافة،واملرتبطة الكتب الصادرة والواردة من وإىل املكتبة، ويقوم 
بشكل مباشر حبسابات رئاسة اجلامعة. وعند السؤال عن امليزانية السنوية للمكتبة فكان اجلواب بأن أمني 

املكتبة ومقابلة العاملني يف تلك  املكتبة هو املسؤول عن تقديرها بعد االطالع على أقسام ووحدات
األمني العام للمكتبة بتقدير كل االحتياجات، وتقدير حجم املوازنة السنوية يف ضوء  األقسام،إذ يقوم

ذلك، وبرفع تقرير بذلك إىل رئاسة اجلامعة حمددًا فيه حجم تلك املوازنة، و تتم املوافقة عليها وختصيصها 
  هزة واألثاث.للمكتبة، اليت تقوم بإنفاقها على كل ما حتتاج إليه من مصادر علمية ومستلزمات األج

كما ويعمل يف هذا القسم أربعة موظفني، املسؤول عنهم حاصل على شهادة البكالوريوس يف   
)عاماً، وموظفة حاصلة على شهادة الدبلوم يف 30القانون ولديه خربٌة طويلٌة يف جمال املكتبات تقدر ب(

ن املوظف الرابع املسؤول عن اإلعالم وأخرى حاصلة على شهادة الدبلوم يف اإلدارة القانونية، فضًال ع
  2الربيد يف املكتبة.
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  الركن األمريكي (المكتبة األمريكية ) -  3 - 11
وهي فرع موجود داخل املكتبة املركزية جلامعة صالح الدين،وجدت هذه املكتبة قبل ثالث   

كت يف ، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس يف القانون، وقد اشرت 3سنوات كما أفادت املسؤولة عنها
العديد من الدورات يف املكتبات. وتبني أن هذا الركن له عالقة وثيقة مع القنصلية األمريكية املسؤولة عن 
تزويد هذا الركن بكافة املقتنيات واملستلزمات اليت حيتاج إليها، وخصوصًا التزود مبختلف املصادر العلمية 

وخصوصا اللغة ، تص باملراجع اليت هلا عالقة باللغاتالتقليدية واإللكرتونية،  وإن هذه املصادر عادة ماخت
) جملٍة متخصصٍة 200) مصدرًا و(1482إذ بلغ عدد املصادر التقليدية ( اإلنكليزية أي القواميس،

) متنوع اللغات، فضًال عن CD) قرصًا ليزريًا (94باللغات املتنوعة،أما املصادر اإللكرتونية فهناك (
) مصدر صويت، يستخدم عن طريق جهاز مساعة االذن، وكذلك يوجد يف 42املصادر الصوتية وعددها (

هذا الركن خدمة املكتبة اإللكرتونية، واليت ميكن االشرتاك ا عن طريق القنصلية األمريكية، اليت تزود الرقم 
 )، passwordالسري هلذه اخلدمة عن طريق اإلنرتنت، وحيق ملسؤولة القسم فقط استخدام رمز املرور(  

وحبضور  ) كل شهر seminarوهي خمصصة لطلبة الدراسات العليا.وتعقد يف هذا الركن حلقة نقاش ( 
أحد األساتذة املختصني بالصوتيات (اللغات، اإلخراج، املوسيقى ...)، إذ يعقد  اللقاء يف قاعة 

رة األمريكية. االجتماعات، ويتم اإلعالن عن ذلك يف كافة أحناء جامعة صالح الدين للتعرف على احلضا
والثاين  أحدهم حاصل على شهادة البكالوريوس يف اإلدارة، وهناك ثالثة موظفني إىل جانب املسؤولة،
موظفة خدمة،  أما األخرى فهي ال حتمل شهادة أي أا حاصل على شهادة املاجستري يف الزراعة،

  صفحة خاصة على الويب. وباستطاعة املستفيديناالستعارة اخلارجية من هذه املكتبة، وهلا أيضاً 
  الركن األلماني (المكتبة األلمانية)  -  4 - 11

،  2013هو ركن أو فرعآخر يقع ضمن بناء املكتبة املركزيةجلامعة صالح الدين،أسس منذ عام   
ويهتم بنشر الثقافة األملانية مع مراكز أخرى يف معظم دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ويسمى أيضاً 

ثقايف األملاين، وعند إجراء املقابلة مع املسؤولة عنه وهي حتمل شهادة البكالوريوس يف التمريض من باملركز ال
) 300) مصدٍر للكتب و(1000) مصدرًا تقليدياً، منها (1300أملانيا، تبني أن املركز حيتوي على( 

  4وتعلم اللغة األملانية.مصدٍر هي جمالت خمتلفة، وتم هذه املصادر بالديانات وعلم االجتماع والفلسفة 
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) قرٍص، وتوجد يف املركز أربعة 300) وعددها (CDوحيتوي املركز على خدمة األقراص الليزرية (
حاسبات مزودة خبدمة اإلنرتنت وللمستفيد احلرية يف استخدامها ألغراض خمتلفة، ويسمح املركز 

  لعنوانوللمركز موقع على الويب حتت ا للمستفيدين باالستعارة اخلارجية،
   )www.Goetheinstitute (  

  أقسام ووحدات المكتبة  -  5 - 11
  قسم الطلب واالستالم (التزويد)  - 1 - 5 - 11

املطبوعات  يتم من خالله القيام بكافة إجراءات طلب خمتلف املصادر العلمية (الكتب، االت،      
احلكومية، واجلرائد) اليت حتتاج إليها املكتبة املركزية، وكذلك مكتبات الكليات واملعاهد التابعة للجامعة، 
وذلك من خالل التنسيق بينها بالكتب الرمسية عن طريق رئاسة اجلامعة لغرض احلصول  على تلك 

و عن طريق دور النشر، وكذلك عن طريق املصادر،أو عن طريق الشراء من معارض الكتب احمللية والدولية أ
أو عن طريق اإلهداء والتبادل بينها وبني املكتبات داخل وخارج القطر، فضالً  االشرتاك بالدوريات العلمية،

عن كون املكتبة مركزاً إليداع األطروحات والرسائل اجلامعية يف جامعات إقليم كردستان العراق كافة، واليت 
) من كل طالب دراسات عليا، CDورقية ونسخة أخرى على قرص مضغوط ( تقوم باستالم ثالث نسخ

وتقوم املكتبة بتوزيع خمتلف املصادر الواردة إليها على خمتلف املكتبات التابعة للجامعة كل حسب طلبه 
  وحاجته واختصاصه.

, وهو حاصل على شهادة 5تبني أثناء احلديث مع مسؤول القسم السيد أمحد قادر خضر  
أعوام، وهناك موظفة إىل جانب  9ريوس يف اللغة الكردية، ولديه خربة بالعمل يف جمال املكتبات البكالو 

عاماً، وحاصلة على شهادة البكالوريوس باللغة  35رئيس القسم،لديها خربة يف العمل مبجال املكتبات 
ا، وإدخاهلا خمزنياً الكردية. يقوم موظفو القسم بعد استالم املصادر املختلفة بتثبيت رقم خاص لكل منه

)، أما بالنسبة للمصادر اليت تكون من نصيب املكتبة (EXCELوختزينها يف احلاسوب على برنامج 
  املركزية جلامعة صالح الدين، فيتم إرساهلا إىل قسم التصنيف والفهرسة.
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  قسم التصنيف والفهرسة - 2 - 5 - 11 

ضع املصادر املستلمة من قسم التزويد، حيتوي هذا القسم على ثالث قاعات، األوىل خمصصة لو   
والقاعة الثانية خاصة لتصنيف تلك املصادر والثالثة لفهرستها، وتقوم املوظفات يف هذا القسم وعددهن 

  6أربع بالعمل على تصنيف وفهرسة خمتلف املصادر الواردة إليها من قسم التزويد.
  التصنيف •

ذ يوضع رقم التصنيف على املصدر، تصنف خمتلف املصادر كل حسب ختصصه املوضوعي،إ   
والذي يرمز إىل التخصص املوضوعي له باالعتماد على تصنيف ديوي العشري، إىل جانب رقم التصنيف، 

(رقم التخصيص) بذلك ميثل الرقمني معًا ما يسمى (رقم الطلب)، وتقوم بتصنيف  ويتم وضع رقم املؤلف
ى شهادة البكالوريوس يف املكتبات واملعلومات، ولديها املصادر اإلنكليزية مسؤولة القسم، وهي حاصلة عل

) سنوات.أما تصنيف املصادر العربية والكردية، فتقوم بتلك املهمة 10( خربة يف العمل يف جمال املكتبات
)سنوات يف جمال 9موظفة أخرى حاصلة على شهادة الدبلوم يف املكتبات واملعلومات، ولديها خربة (

  املكتبات.
  الفهرسة •

عد تصنيف املصادر العربية واإلنكليزية ووضع رقم الطلب عليها،يتم عمل الفهرسة الوصفية ب   
موظفتان  لكل مصدٍر، ووضع املعلومات الببليوغرافية كافة على بطاقة خاصة بذلك،وتقوم بتلك املهمة

شهادة ) سنة خربة يف جمال املكتبات، واألخرى حتمل ال32إحداهن حتمل الشهادة املتوسطة ولديها (
) سنة، سيما أنه مت إدخال املوظفات يف 28اإلعدادية، ولديهن خربة يف العمل مبجال املكتبات تبلغ (

  دورات تدريبية يف هذا اال.
  

  قسم اإلعارة والمخازن - 3 - 5 - 11

حيتوي هذا القسم على الكتب العربية والكردية والفارسية فقط، إذ بلغ عدد الكتب العربية   
أما الكتب الفارسية فقد بلغ  )كتاباً،10229اباً، بينما بلغ عدد الكتب باللغة الكوردية() كت38823(

) عاماً، 30)كتاباً، وإن مسؤولة القسم حتمل الشهادة اإلعدادية ولديها خربة يف العمل (1321عددها(
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 حملاسبة،فضًال عن مخسة موظفني آخرين يعملون يف هذا القسم، أحدهم حيمل شهادة البكالوريوس يف ا
)، وثالثة منهم Excelيقوم بإدخال البيانات اخلاصة بالكتب على احلاسوب يف برنامج (  وهو الذي

أما األخري فهو  ) سنة لكل منهم، 1و 14و  15حيملون الشهادة اإلعدادية، ولديهم خربة بواقع ( 
  حاصل على الشهادة املتوسطة.

يشغلها املوظفون، حتتوي على ستة حواسيب،  وقاعةأخرى القسم من خمزٍن كبٍري للكتب، يتكون  
أربعة منها تستخدم من قبل املستفيدين وهي يف قاعة خارج القسم، واثنان يف داخل القسم لغرض العمل 
عليها يف إدخال البيانات الببليوغرافية للكتب، وتقتصر االستعارة اخلارجية على منتسيب جامعة صالح 

  7تهم استنساخ ما حيتاجونه منمصادر.الدين فقط، أما اآلخرون فباستطاع
  قسم التجليد - 4 - 5 - 11

القسم عبارة عن قاعة يف الطابق األرضي تقع إىل جانب املصعد، وحتتوي على أجهزة ومعدات    
خاصة بصيانة وجتليد املصادر الورقية املمزقة أو املتضررة اليت جتمع من أقسام املكتبة املختلفة، فضًال عن 

اخلاصة باالت واجلرائد. إذ يقوم بالعمل ثالثة موظفني حيملونالشهادة اإلعدادية،األول  عمل الدات
) 4) سنة، واآلخر لديه خربة تبلغ(12وهو املسؤول عن القسم ولديه خربة يف العمل يف هذا اال (

 8أما املوظفة الثالثة فلديها خربة بالعمل تبلغ سنة واحدة فقط. سنوات،
  قسم المصادر اإلنكليزية  - 5 - 5 - 11

يوجد هذا القسم الطابق الثاين من املكتبة إذ يضم املصادر باللغة اإلنكليزية كافة واليت يبلغ   
) مصدراً، ومسؤولة القسم حتمل الشهادة اإلعدادية ولديها خربة بالعمل يف جمال 53,457عددها (

ت أخريات يعملن إىل جانب املسؤولة، ) سنًة، فضًال عن ثالث موظفا30املكتبات واملعلومات تقدر ب(
) سنة لكل 20،  30 32وحيملن الشهادة اإلعدادية أيضاً، ولديهن خربة بالعمل يف املكتبات بواقع (

منهن، حيث يتم يف هذا القسم خزن املصادر اإلنكليزية، وإعارا للمستفيدين من منتسيب اجلامعة من 
  عن املوظفني.تدريسيني وطلبة دراسات عليا وأولية فضالً 

يأخذ القسم على عاتقه خزن املعلومات الببليوغرافية للمصادر بالطرق التقليدية واحملوسبة من   
)، ويقوم املستفيدون باستخدامه من خالل احلاسبات املتاحة هلم EXCELخالل استخدام برنامج (

فهارس التقليدية (البطاقية) خارج القسم، أي يف الصالة الكبرية يف وسط الطابق الثاين،فضًال عن وجود ال
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يف الصالة ذاا، وكذلك توجد مثل تلك الفهارس احملوسبة بالقرب من قسم إعارة املصادر العربية والكردية 
  9والفارسية يف الطابق األرضي، وهي متاحة لالستخدام من قبل كافة املستفيدين.

  قسم األطروحات والرسائل الجامعية - 6 - 5 - 11

قسم قاعتني كبريتني أحدامها خمصصة للرسائل واألطروحات باللغة العربية وهي خصصت هلذا ال  
األكرب مساحة،والثانية خمصصة للرسائل واألطروحات باللغة اإلنكليزية، املسؤول عن هذا القسمحاصل 

) سنة،بلغ عدد 15على الشهادة اإلعدادية، ولديه خربة يف العمل يف جمال املكتبات تقدر ب(
) أطروحة باللغة العربية، 4108) أطروحة منها (8364الرسائل اجلامعية يف هذا القسم(األطروحات و 

) 44) أطروحة باألملانية،و(57) أطروحة باللغة الكردية و(129) أطروحة باللغة اإلنكليزية، و(4026و(
م اآلثار، أطروحة بالروسية، ويعمل يف هذا القسم ثالثة موظفني األول حاصل على شهادة املاجستري يف عل

) سنني يف جمال املكتبات، وموظفتان تعمالن يف هذا القسم أيضًا األوىل حاصلة على شهادة 7وخربة(
البكالوريوس باللغة اإلنكليزية وخبربة ال تتجاوز السنة الواحدة،  واملوظفة األخرى حتمل الشهادة اإلعدادية 

  10ت.) سنوات بالعمل يف جمال املكتبا5التجارية، وخبربة بلغت (
أما بالنسبة إلجراءات احلوسبة فقد مت إدخال البيانات الببليوغرافية لألطروحاتوالرسائل اجلامعية   

)، إذ يوجد يف القسم أربعة حواسيب، اثنان منها يستخدمان EXCELمن خالل استخدام برنامج (
  بة والباحثني.من قبل املوظفني لغرض إدخال البيانات،واثنانيستخدمان من قبل املستفيدين من الطل

  قسم المراجع - 7 - 5 - 11

حيتوي على أهم املصادر املرجعية املتخصصة يف خمتلف املواضيع العلمية واإلنسانية مناملعاجم    
والقواميس اللغوية واملوسوعات العامة، وهناك مراجع أخرى متخصصة بالرتاجم والسري ألهم 

) مصدراً من 5853ألجانب، كما وحيتوي القسم على (الشخصياتواملشاهري من العلماء واألدباء العرب وا
) مرجعًا باللغة اإلنكليزية، ويقوم بالعمل 2029) مرجعًا باللغة العربية و(3844خمتلف املراجع، بواقع ( 

يف هذا القسم موظفتان حاصلتان على شهادة البكالوريوس إحدامها متخصصة باللغة االنكليزية ولديها 
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) سنوات، واألخرى متخصصة باللغة الكردية ولديها خربة تبلغ 7ملكتبات تبلغ (خربة بالعمل يف جمال ا
  11) سنوات.9(

) 200) كتابًا نفيساً، أي الكتب اليت ال يقل تارخيها عن (988كذلك حتتوي املكتبة على(  
أما بالنسبة إىل  ) كتاب فارسي،103)كتاب تركي و(180) كتاب عريب و(705سنة، تتوزع بواقع (

إال أا تعرضت للسلب والنهب أثناء تعرض البلد  ) خمطوطة،594ات فقد بلغ عددها (املخطوط
) خمطوطة، مت تصويرها وخزا على األقراص الضوئية لالطالع عليها 344للحروب، ومل يبق منها سوى (

  من قبل الباحثني واحملافظة على النسخ األصلية من التمزق.
قسام قاعة كبرية للمطالعة، وقسم آخر خمتص بتجهيز أجهزة يف الطابق الثاين إىل جانب هذه األ   

إذ يقوم هذا القسم بتجهيز تلك املواد بالتعاون والتنسيق بني  احلواسيب واملواد الكهربائية واألثاث املكتيب،
والذي يقوم ذه املهمة مسؤول القسم احلاصل على  أقسام املكتبة من جهة وبني إدارا من جهة أخرى،

  12البكالوريوس من كلية الرتبية.شهادة 
  قسم الدوريات العربية والكردية - 8 - 5 - 11

حيتوي هذا القسم على خمتلف أنواع االت العلمية واإلنسانية باللغة العربية والكردية تبلغ   
)عدد باللغة الكردية. 5000) عدد باللغة العربية و(10000) عدد تقريبًا بواقع (15000أعدادها(
هذا القسم حاصلة على شهادة البكالوريوس يف االقتصاد، ولديها خربة يف العمل يف جمال مسؤولة 

موظف حاصل على البكالوريوس يف االجتماع، ولديه  ) سنة، ويعمل يف القسم أيضاً 20املكتبات تبلغ(
  ) سنوات.10خربة بالعمل يف املكتبات تبلغ (

يستخدم  )،EXCELالل برنامج (مت إدخال بيانات االت كافة على احلاسوب من خ  
احلاسوب يف هذا القسم من قبل املوظف املسؤول حصراً، واليسمح للطلبة استخدامه، أما نظام االستعارة 

  13فهي استعارة داخلية، واليسمح باالستعارة اخلارجية، وإمنا يسمح باالستنساخ داخل القسم فقط.
  قسم المجالت اإلنكليزية - 9 - 5 -11

عن قاعتني كبريتني خلزن الدوريات، فضًالعن غرفة خمصصة لعمل موظفات القسم.  القسم عبارة  
مسؤولة القسم حاصلة على شهادة البكالوريوس يف االقتصاد، ولديها خربة يف العمل باملكتبات 

                                                 
  �30/3/2014/��(# �. �4=و�# ;4: ا��&اL. ���ر1$ 11
�اد ا��)�'-# ا�4-� ھ�دي !+-� ���ر1$ 12��  �25/2/2014/��(# �. ا�4-� �4=ول ;JM8 :4-% ا
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)سنة، وكذلك تعمل يف القسم موظفتان إحدامها حاصلة على الشهادةاإلعدادية التجارية،ولديها 27تبلغ(
) سنة يف العمل باملكتبة،أما األخرى فهي حاصلة على الشهادة اإلعدادية أيضاً، ولديها 13لغ (خربة تب

  ) بالعمل يف جمال املكتبات.22خربة تبلغ (
) نسخة من خمتلف االت اإلنسانية والعلمية باللغة اإلنكليزية، 120000حيتوي القسم على (  

ية، واليوجد أثر للحوسبة يف هذا القسم، أي أن البيانات وقد مت تسجيل البيانات وحفظها بالطرق التقليد
  14هنا مل يتم إدخاهلا على احلاسوب.

  قسم المطبوعات الحكومية - 10 - 5 - 11

) 5000) مصدرًا أو مطبوعًا حكومياً، بواقع (7175حيتوي هذا القسم على أكثر من (  
) 125) مطبوع باللغة الكوردية،  و(350) مطبوع باللغة اإلنكليزية و(1700مطبوع باللغة العربية و(

مطبوع باللغة الروسية، وتصدر عن اهليئات واملؤسسات والدوائر احلكومية،إال أن القسم يعاين من اإلمهال 
يف الوقت احلاضر، لعدم وجود موظف مسؤول عنه،وألسباب غري معروفة مت إغالقهوعدم االستفادة من 

على قسم لإلنرتنت ولكنه غري فعال كونه قيد اإلنشاء، هناك كذلك حيتوي الطابق الثالث   15حمتوياته. 
أيضاً قاعة خمصصة إلصدار جملة جامعة صالح الدين واملعروفة باسم (زانكو) اليت تصدرها رئاسة اجلامعة. 

16  
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  ) يمثل الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة صالح الدين1شكل رقم (
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  عرض وتفسير وتحليل بيانات الدراسة - 12
لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على عرض النتائج بشكل جداول ألا تقلل من احتماالت اخلطأ 

 يف املراحل التالية من الدراسة وتعزز األدلة العلمية ومتنحها قوة وهي كاآليت:
 

  الدراسة عرض بيانات - 1- 12
  

  ) يمثل الخدمات التقليدية والمحوسبة في المكتبة1جدول رقم ( 
  

  خدمات محوسبة  خدمات تقليدية  أقسام ووحدات المكتبة  ت    

  √  √  الطلب واالستالم (التزويد)  1

  √  √  الفهرسة  2

    √  التصنيف  3

    √  اإلعارة   4

  √  √  خمازن املصادر العربية  5

  √  √  خمازن املصادر اإلنكليزية  6

  √  √  األطروحات والرسائل اجلامعية  7

  √  √  املراجع  8

  √  √  الدوريات العربية والكردية  9

    √  الدوريات اإلنكليزية  10

    √  املطبوعات احلكومية  11

  √  √  الركن األمريكي  12

  √  √  الركن األملاين     13
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  كتبة) يمثل األعداد للمصادرالتقليدية ونسبها المئوية في الم2جدول ( 

  
  

  عاملين في المكتبة وتخصصاتهم) يمثل أعداد ال3جدول رقم ( 

  النسبة %  العدد  نوع المصادر  ت
  %22.3  55939  الكتب اإلنكليزية  1
  %15.5  38823  الكتب العربية  2
  %4  10229  الكتب الكردية  3
  %0.5  1321  الكتب الفارسية  4
  %1.64  4108  الرسائل اجلامعية العربية  5
  %1.6  4026  الرسائل باللغة اإلنكليزية  6
  %0.04   101  رسائل بلغات أخرى  7
  %1.5   3844  مراجع عربية  8
  %0.8   2029  مراجع إنكليزية   9

  %0.4   988  كتب نفيسة  10
  %0.1  344  خمطوطات  11
  %48  120000  الدوريات اإلنكليزية  12
  %0.4  1000  الدوريات العربية  13
  %2.87  7175  املطبوعات احلكومية  14

  %100    249927  المجموع  

  النسبة %  العدد  تخصص العاملين في المكتبة  ت

  %0  اليوجد  محلة الشهادات العليا من املتخصصني باملكتبات   1
  %7.89  3  محلة الشهادات العليا غري املتخصصني باملكتبات  2
  %2.6  1  حاملي شهادة البكالوريوس باملكتبات  3
  %31.57  12  ن غري املكتباتحاملي شهادة البكالوريوس م  4
  %2.6  1  حاملي شهادة الدبلوم املختصني باملكتبات  5
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  ) يمثل شهادة وتخصص وخبرة المسؤولين عن أقسام المكتبة4جدول ( 

  مدة العمل باملكتبة  اجلنس  التخصص  الشهادة   القسم  ت
  سنوات 7  ذكر  الفيزياء  دكتوراه  األمني العام للمكتبة  1
  سنوات 9  انثى  اللغة كردية  بكالوريوس     الطلب واالستالم (التزويد)  2
  سنة 28  انثى    اعدادية  الفهرسة  3
  سنوات 10  انثى  املكتبات  بكالوريوس   التصنيف  4
  سنة 30  انثى     اعدادية  اإلعارة   5
  سنة 30  انثى    اعدادية  خمازن املصادر العربية  6
  سنة 30  انثى    اعدادية  خمازن املصادر اإلنكليزية  7
  سنة 15  ذكر    اعدادية  األطروحات والرسائل اجلامعية  8
  سنوات 7  انثى  اإلنكليزية اللغة  بكالوريوس  املراجع  9

  سنة 20  انثى  االقتصاد  بكالوريوس   الدوريات العربية والكردية  10
  سنة 27  انثى  االقتصاد  بكالوريوس  الدوريات اإلنكليزية  11
بدون   املطبوعات احلكومية  12

  مسؤول
      

  سنوات 3  انثى  القانون  بكالوريوس  الركن األمريكي  13
  سنوات 5  انثى  التمريض  ريوسبكالو   الركن األملاين     14
  
  

%5.26   2  حاملي شهادة الدبلوم من غرياملتخصصني باملكتبات  6  

  %39.4  15  حاملي شهادة اإلعدادية  7
  %7.89  3  حاملي شهادة املتوسطة  8
  %2.6  1  حاملي شهادة االبتدائية فمادون  9

  %100  38  المجموع
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 وصف عينة الدراسة - 2- 12
  ) يمثل توزيع مسؤولي األقسام في المكتبة حسب الجنس5جدول ( 

  
  

  ) يمثل توزيع الموظفين حسب التخصص في مجال المكتبات6جدول ( 
  

  ) يمثل توزيع موظفي المكتبة حسب الشهادة الحاصلين عليها7جدول ( 
  

  
  ) يمثل توزيع الخدمات التقليدية والمحوسبة في المكتبة8جدول ( 

  

  المجموع  االناث  الذكور  النوع

  %  ك  %  ك  %  ك  التكرارات والنسب

  100  14  86  12  14  2  العدد

  المجموع  غيرالمختصين بالمكتبات  المختصين بالمكتبات  النوع

  %  ك  %  ك  %  ك  التكرارات والنسب

  %100  38  %95  36  %5  2  العدد

  المجموع  ابتدائية  متوسطة  اعدادية  دبلوم  بكالوريوس  شهادة عليا  الشهادة

التكرارات 
  النسبو 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  38  3  1  8  3  39  15  8  3  34  13  8  3  العدد

  المجموع  المحوسبة  التقليدية  نوع الخدمة

  %  ك  %  ك  %  ك  التكرارات والنسب

  100  13  69  9  100  13  العدد
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  قترحاتوالم االستنتاجات  - 13

  االستنتاجات -  1 - 13
سامهت املكتبتان األمريكية واألملانية (أوما تسمى بالركن األمريكي والركن األملاين)   - 1 - 1 - 13

املوجودتان داخل املكتبة  بدعم جهود خمتلف الباحثني من داخل وخارج اجلامعة، بالرغم من حجم 
استخدام الوسائل اإللكرتونية من حواسيب وشبكة  املكتبتني احملدود،إال أن أمهيتهما جاءت من خالل

اإلنرتنت أوما تسمى باملكتبات اإللكرتونية، واالتصال املباشر باملواقع الرئيسية اليت تشرتك أوترتبط معها 
املكتبتني، فضًال عن توفر خدمة األقراص الضوئية اليت حتتوي على آالف املصادر اإللكرتونية، علماًأن 

  تقدم بشكل جماين مع توفر االستعارة اخلارجية للمستفيدين من داخل وخارج اجلامعة. خدمات املكتبتني
على الرغم من استخدام احلاسوب يف أغلب أقسام املكتبة يف خزن واسرتجاع  املصادر  - 2 - 1 - 13

)،إال أن الربنامج املستخدم رغم بساطته 8) حسب ماهو موضح يف جدول (%69حيث بلغت نسبتها (
) اليرقى إىل النظم املستخدمة يف املكتبات اجلامعية املتطورة مثل برنامج EXCELرنامج (وهو ب

)WINI/SIS.وغريه من الربامج املتخصصة يف حوسبة خدمات املعلومات يف خمتلف املكتبات (  
) لغرض إدخال 2يتضمن كل قسم من أقسام املكتبة على أجهزة حاسوب عدد ( - 3 -  1 - 13

)، كما مت ذكره يف النقطة السابقة باستثناء EXCELبعمل كل قسم وفق برنامج (  البيانات اخلاصة
قسم اإلعارة واملخازن الذي يتضمن ستة حواسيب، اثنان منها خصصا للعمل وإدخال البيانات داخل 

  القسم، واألربعة األخرى خصصت لالستخدام املباشر من قبل املستفيدين من خمتلف الطلبة والباحثني.
تفتقر املكتبة وبشكل شديد إىل الكادر الوظيفي املتخصص يف جمال املكتبات  - 4 -  1 - 13

)،وكذلكقلةاملتخصصني يف جمال 6) حسب ماهو مبني يف اجلدول (%5واملعلومات حيث بلغت نسبتهم (
باعاً احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات، مماأثر سلباً على حوسبة اخلدمات املكتبة بشكل مهين، مما يعطي انط

  على أن خدماا تقليدية أكثر مما هي حموسبة.
قلة املوظفني من محلة الشهادات العليا يف املكتبة بشكل عام واملسؤولني عن األقسام  - 5 - 1 - 13

)، فضًال عن أم غري متخصصني يف جمال املكتبات %8بشكل خاص، حيث بلغت نسبتهم (
  أثر سلباً يف تطور وحوسبة املكتبة. )، وهذا ما3واملعلومات حسب ماهو يف جدول (

) %39ارتفاع نسبة عدد املوظفني الذين حيملون الشهادة اإلعدادية حيث بلغت ( - 6 - 1 - 13
)، فضًال عن أم من اإلناث 7وهي النسبة األكرببني فئات املوظفني يف املكتبة كما هو مبني يف جدول (

ثريمنهن من تقلدن منصب رئيس قسم كما هو يف )،والك%86حيث بلغت نسبة اإلناث يف املكتبة (
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)، وقد مت اختيارهن لتلك املناصب على أساس طول مدة سنوات العمل يف املكتبة، وليس 5) و(4جدول(
على أساس الشهادة والتخصص، وهذا ال يعد مربرًا كافيًا ومقنعًا لتقلد تلك املسؤولية، وغياب املعايري 

  وهذا سبب من أسباب تلكؤ املكتبة يف تطوير خدمات املكتبةوحوسبتها. املهنية يف اختيار مسؤول القسم،
من خالل الزيارات املتكررة للمكتبة من قبل الباحثالحظ قلة عدد الوافدين إىل املكتبة  - 7 - 1 - 13

كتبة من املستفيدين، مقارنة باملكتبات املركزية يف اجلامعات املناظرة، وقد يعود السبب إىل كون بناء هذه امل
  منعزالً وبعيداً نوعاً ما عن الكليات التابعة للجامعة باستثناء كلية العلوم.

  
  التوصيات -  2 - 13
ضرورة استخدام النظم اإللكرتونية املتخصصة يف جمال حوسبة املكتبات كاستخدام  - 1 - 2 - 13

تخدام نظام ) أوغريه من النظم اإللكرتونية املتكاملة، وأالتقتصر على اس WINISISنظام  (
)EXCEL  وأن تقوم املكتبة مبواكبة التطورات احلاصلة يف جمال حوسبة املكتبات، كما هو احلال يف .(

الكثري من املكتبات اجلامعية العراقية والعربية والغربية، وإدخال الوسائل واألدوات واألجهزة احلديثة 
  املستخدمة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إشراك املالك الوظيفي غري املتخصص بدورات تطويرية، من أجل حتويل خدمات املكتبة  - 2 - 2 - 13
التقليدية إىل أخرى حموسبة، من خالل االستعانة بالتدريسيني والباحثني املتخصصني يف جماالت علم 

  املعلومات.
يس علم السعي إىل تقدمي مقرتح إىل رئاسة جامعة صالح الدين، لفتح قسم لتدر  - 3 - 2 -  13

املعلومات واملكتبات يف إحدى كلياا كوا من اجلامعات املهمة يف إقليم كردستان، ورفد كافة املكتبات 
ومراكز املعلومات يف اإلقليم باملالكات املتخصصة يف هذا اال، من أجل مواكبة التطورات يف حوسبة 

  املكتبات اجلامعية وغريها.
من قبل املكتبتني الفرعيتني األمريكية واألملانية ألمهيتهما يف مساعدة دعم اجلهد املبذول  - 4 -  2 - 13

خمتلف الباحثني من داخل وخارج اجلامعة، واالستفادة من جتربتيهما وحماولة تطبيقها قدر اإلمكان يف بقية 
بتني، أقسام املكتبة، من خالل توسيع التعاون بني إدارة املكتبة واجلهات العلمية اليت تدعم تلك املكت

والتعاون معها يف خمتلف امليادين العلمية واإلنسانية، اليت تدعم توجهات وأهداف خمتلف كليات وأقسام 
  اجلامعة.
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توفري املالك الوظيفي املتخصص يف جمال املكتبات ونظم املعلومات واحلاسبات، وذلك  - 5 - 2 -  13
ئاسة اجلامعة،ومن خالل توفري من خالل فتح باب التعيني لذوي التخصصات املذكورة مبساعدة ر 

الدرجات الوظيفية هلم، وخصوصًا من محلة الشهادات العليا (املاجستري والدكتوراه)، واالستفادة منهم يف 
ترأس أقسام ووحدات املكتبة، بغض النظر عن كوم من اإلناث أو الذكور، من أجل النهوض مبستوى 

  املكتبة وتطويرخدماا وحوسبتها بشكل صحيح.
حيتاج بناء املكتبة إىل ترميم من الداخل ومن اخلارج، ووضع اللمسات املعمارية احلديثة  - 6 - 2 - 13

اليت تضيف نوعًا من احلداثة هلا وتزيد من رونقها، فضًال عن تزويد املكتبة  على جدران وأرضية املكتبة
ًال عن استخدام وسائل بأجهزة التكييف احلديثة، واليت قد تكون أحد عوامل جذب املستفيدين، فض

وأدوات التكنولوجيا احلديثة لتوحي للزائر بأا مكتبة متطورة وحديثة، فضًال عن إصدار املكتبة لوسائل 
  ونشرات اإلحاطة اجلارية لكل ما يدور حول مقتنياا.
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