العدد ( )2اجمللد ()2

جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

(كانون األول) 2025

تكنىلىجيا املعلىماث واستخذاماتها يف املكتباث اجلامعيت :دراست
مقارنت بني مكتبتي اجلامعت املستنصريت وجامعت دمشق
م .مجال أمحذ عباس

جامعت الفلىجت – كليت اإلدارة واالقتصاد
املستخلص

يركز البحث عمى واقع المكتبتين المركزيتين في جامعة دمشق والجامعة المستنصرية

والمقارنة بينيما فيما يتعمق بالبناية ومجموعة المصادر والموظفين ومدى تطبيق استخدام

التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات لممستفيدين وتبين ان حجم ونوع الخدمات في المكتبتين

ىو دون المستوى وال يتناسب مع مجتمع الجامعتين ويتركز ذلك النقص في المكتبة المركزية
لجامعة دمشق اما المكتبة المركزية لمجامعة المستنصرية فيي االكثر توفيقا في ذلك.
Use of Information technology in university libraries : A
comparative study of the central libraries of Al-mustansyria and
Damascus universities
jamal ahmed abbas

Abstract
The aim of research is to show the real state of information technology in
central library of Al-mustansyria and Damascus library and make comparison
about two libraries for Development, building, technology use, staff and resource
collection.

The study ending with many results and recommendation such us the level

of information technology services for two libraries do not befit with size of users
property in two libraries.

 1-1املشكلت:

ان طبيعة أعمال المكتبة التي يطغى عمييا الروتين واالزدواجية في خمق سجالت

وممفات متعددة خاصة فيما يتعمق بسجالت الضبط الببميوغرافي لمقتنيات المكتبة وعمميات
التزويد ومراقبة وصول واستالم الدوريات واجراءات خدمات االعارة (بما في ذلك تسجيل
عمميات اعارة الكتب ومتابعة عودتيا إلى المكتبة) جميع ىذه األنشطة والعمميات التي تستغرق
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مجيودا كبي ار من موظفي المكتبة أصبح في اإلمكان تطويعيا وضبطيا بواسطة استخدامات

الحاسوب الدقيقة والسريعة.

وىناك مئات المكتبات في شتى أنحاء العالم التي طبقت استخدامات الحاسوب جزئيا

أو كميا عمى عممياتيا بنجاح كذلك فأن النتاج الفكري لما كتب من بحوث وتجارب في

مجاالت االستخدامات اآللية في المكتبات اصبح اليوم متوف ار بغ ازرة كما اخذت بعض
مؤسسات وجمعيات المكتبات العالمية

وبناء عمى ما تقدم فأن المكتبات الجامعية اليوم اصبحت مطالبة باالستفادة القصوى

من تقنية المعمومات واالتصاالت في وظائفيا المتعددة التي تشمل الفيرسة والتزويد وخدمات
االعارة وضبط الدوريات ،وخدمات المراجع واالتصال االلي المباشر ببنوك المعمومات العالمية
واعداد موقع فعال ليا عمى شبكة االنترنت.

لذا تحاول الدراسة االجابة عمى التساؤالت التالية:

 -1ما ىو واقع حال كال المكتبتين من حيث االنشطة ،ومؤىالت العاممين فييا
واإلمكانيات والتقنيات المتوفرة فييا؟

 -2ما ىي مجاالت استخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت في اعمال وخدمات المكتبات
قيد الدراسة

 -3ما ىي المشكالت والمعوقات الرئيسة التي تعترض طريق المكتبات الجامعية قيد

الدراسة وتمنعيا من تحقيق االستثمار االمثل لتقنيات المعمومات واالتصاالت في تقديم

خدمات رفيعة المستوى لالساتذة والطمبة.
 2-1االهميت:

الشك ان قضية استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت احتمت مؤخ ار اىمية

خاصة سواء كانت عمى الصعيد العالمي أو المحمي حيث اصبحت ىذه التقنيات تمتاز
بحركتيا السريعة التي تشيد متغيرات سريعة ومتطورة وتحتاج من ادارات مؤسسات المعمومات

العمل الجاد عمى مواكبتيا واستثمارىا وبالتالي العمل عمى تدعيم قدراتيا التنافسية لممواجية
والصمود في سوق المنافسة بينيا وبين مراكز المعمومات وشبكات االتصاالت المختمفة.

يكمن اىمية ىذا البحث النو يرتبط بقطاع التعميم العالي بصورة عامة وبأستخدام

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المكتبات الجامعية الذي يقع عمييا الدور الكبير في بناء
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المجتمع فيي تغذي وتنشط البرامج االكاديمية وبرامج البحوث من خالل ما تقدمو من خدمات
معمومات وتواصميا الدائم بأسرة الجامعة من اساتذة بصورة خاصة.

والشك ان اختيار الباحث لتمك المكتبتين كان من منطمق انيا يمكن ان تمثل بقية

الجامعات في كمتا البيمدين وان ما يتم التوصل اليو من نتائج حول الخدمة المكتبية يمكن

االستفادة منيا في بقية المكتبات الجامعية االخرى.

 3-1االهذاف:

تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق جممة من االىداف منيا:

 -1التعرف عمى مدى التفاوت في استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المقدمة من
المكتبتين قيد الدراسة.

 -2اعداد مقارنة بين كال المكتبتين من حيث اوجو االنشطة والخدمات والعاممين فييا
واإلمكانات والمجموعات والتقنيات المتوفرة فييما.

 -3تشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجييا كال المكتبتين في استخدام تقنيات
المعمومات واالتصاالت.

 4-1منهج البحث:

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي المقارن وذلك لتحديد المتغيرات المؤثرة عمى

استخدام تقنيات المعمومات والتصاالت في كمتا المكتبتين وقد اعتمد عمى المنيج الوثائقي في

جمع البيانات والدراسات الخاصة لتغطية الجانب النظري من الدراسة.
 5-1ادواث مجع البياناث:

 -1زيارات ميدانية إلى كال لمكتبتين في اوقات منتظمة ومفاجئة لمحصول المباشر عمى
المعمومات المطموبة

 -2االدلة والنشرات التي تصدرىا كمتا المكتبتين

 -3سجالت االستخدام الموجودة في كال المكتبتين
 -4مقابالت مع المسؤولين والعاممين :وقد شممت اسئمة المقابمة جميع انشطة واعمال
االقسام الموجودة في كال المكتبتين والتعرف عمى التقنيات الموجودة واستخداماتيا في

العمل المكتبي.
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 -5المقابمة الشخصية مع المستفيدين الفعميين في كال المكتبتين كما قام الباحث بأجراء
عدد من المقابالت خارج المكتبة مع عدد من اعضاء الييئة التدريسة والباحثين في

الجامعة التي تخدميا ىاتين المكتبتين بغرض التعرف عمى مشكالتيم واراءىم
ومقترحاتيم بخصوص الخدمات المقدمة في كمتا المكتبتين.

 6-1حذود الذراست:

 -1الحدود الموضوعية :ان موضوع البحث يتناول مجالين أساسيين وىما مكانة الجامعة
في عصر التطورات السريعة في مجال المعمومات واالتصاالت ومقارنة ماىية
استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تقديم خدماتيا المختمفة في كمتا

المكتبتين.

 -2الحدود المكانية :المكتبة المركزية في الجامعة المستنصرية (العراق) والمكتبة المركزية
في جامعة دمشق (سوريا)

 -3الحدود الزمنية :السنة الدراسية .2211-2212
 -4الحدود الشكمية :المكتبات الجامعية (المركزية).
 7-1أدبياث املىضىع:

ىناك دراسات سابقة عدة تتعمق بالدراسة الحالية وقد حاول الباحث االطالع عمى

اكبر عدد من ىذه الدراسات ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة الحالي ومنيا:

 -1ايمان فاضل السامرائي :التطبيقات االلية في المكتبات ومراكز المعمومات في
العراقي -أطروحة دكتوراه .الجامعة المستنصرية1995،

 -2عبد الستار شاكر سممان الراوي ،خدمات المعمومات المحوسبة في المكتبات الجامعية
العراقية :قياس فاعمية .اطروحة دكتوراه .الجامعة المستنصرية2222 ،

 -3ماجد خال توىان الزبيدي .شبكة االنترنت وتأثيرىا عمى خدمات المعمومات في
المكتبات ومراكز المعمومات الجامعية والبحثية العربية .اطروحة دكتوراه2222 ،

 -4فيصل عموان الطائي .استخدام الحاسوب في المكتبات الجامعية العراقية :دراسة
تقويمية .المجمة العراقية لممكتبات والمعمومات .مج 2ع )1996( 1ص66-49

 -5عبده محمد عثمان المخالفي .العمميات المحوسبة في المكتبات المركزية الجامعة
العربية :دراسة مقارنة .اطروحة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية2223 ،
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 -6فاضل عبد عمي خرميط القريشي ،شبكة االنترنت واستخداماتيا في الجامعات العراقية:
دراسة تقويمية (رسالة ماجستير)2224 ،

لقد اختمفت الدراسة الحالية عن دراسات السابقة بعدد من الجوانب ومنيا:
من الناحية الجغرافية :فقد تناولت الدراسة الحالية مقارنة بين أىم مكتبتين جامعيتين

في بمدين ىما س وريا والعراق بينما شممت الدراسات السابقة المكتبات التابعة لبمد معين وقد
امتازت دراسة محمد عبده فقط بدراسة ىاتين المكتبتين من ضمن مجموعة من المكتبات.

من ناحية المعالجة الموضوعية :فقد امتازت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة لتعالج

موضوع ماىية تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في كمتا المكتبتين وتأثيرىا عمى الخدمات
المقدمة بينما اختصت الدراسات السابقة بتناول خدمة معينة ااستخدام الحوسبة في المكتبات

الجامعية

 1-2املكتباث اجلامعيت:

تعد المكتبات الجامعية من اىم انواع المكتبات وتعود ىذه االىمية الرتباط تمك

المكتبات بمؤسسات تعميمية تتبع المنيج االكاديمي والبحثي المتنوع ،وىذا يتطمب وجود مكتبة
متكاممة من المناحي كافة بيدف:

 -1دعم المقررات الدراسية في المراحل الجامعية كافة
 -2دفع حركة البحث العممي في التخصصات كافة

وليذا فأن المكانة التي تحرزىا أي مكتبة جامعية وبحثية تنبع من مدى رضا

مستفيدييا وروادىا مما تقدمو من خدمات أو ما يتوفر بيا من تسييالت.1

والمكتبات الجامعية من اكثر المجاالت تأث ار بالتطورات التي حدثت في تكنولوجيا

المعمومات وىذا التأثر تطمب بالتالي اعادة ىيكمتيا لتتماشى وتتناغم مع تطورات تكنولوجيا

المعمومات.

 2-2تكنىلىجيا املعلىماث واالتصاالث واملكتباث اجلامعيت:

لقد كانت المكتبات في الكميات والجامعات  -تاريخيا – ىي المختصة بالحصول

عمى المعمومات وادارتيا أو بدقة اكثر الحصول عمى مصادر المعمومات وادارتيا إال انو مع
بدء ظيور الحاسبات االلكترونية وغيرىا من تكنولوجيا المعمومات توقفت المكتبة عن كونيا

المصدر أو المختص الوحيد بالمعمومات بالكمية أو الجامعة.
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ومع ىذا الظيور لمحاسبات االلكترونية اصبحت جميع االمور المرتبطة بالمعمومات

اكثر تعقيدا وقد يكون السبب في ذلك عائدا إلى فشمنا في الوصول إلى الفيم الحقيقي لطبيعة

التغيير التكنولوجي ومتطمباتو.

فالتغيير التكنولوجي ليس مجرد اضافة تكنولوجية ولكنو تغير نفسي وذاتي فأدخال

الحاسبات في الكميات والجامعات ال يؤدي إلى خمق بيئة معمومات تتكون كميا من مكتبة
وموارد وامكانيات حاسوبية ومنظمة

اشار اوناديل بمي إلى انو في الثالثين عاما الماضة كانت المكتبات الجامعية ومراكز

الحاسب وىما من االدارات التقميدية المستقمة بأي جامعة يسيران بشكل متواز كل في مساره
مركز الحاسب االلي يطور ويستخدم التكنولوجيا النتاج المعمومات والمكتبة الجامعية أو

االكاديمية تجمع المعمومات وتنظميا وتخزنيا وتسمح بالرجوع الييا والحصول عمييا لمتابعة
االطالع عمى مختمف المعارف.

وفي العقد االخير اتجو التوازي في المسارين نحو االختفاء حيث بدأ المساران

االندماج في مسار واحد وقد بدأ ىذا االندماج بطيئا ثم تزايد بصورة كبيرة في السنوات االخيرة

كما تزايدت ايضا سرعة االحساس بأىمية ىذا االندماج وضرورتو.2

لقد كانت التكنولوجيا دائما جزءا من المكتبات فقد استخدمت في خزن المعمومات

واسترجاعيا إال انو في الخمسة والعشرين عاما الماضية تم تدعيم تمك التكنولوجيا ت بظيور

استخدامات وتطبيقات ببميوغرافية بأستخدام الحاسب االلي مثل  CD-ROMSو  OCLCإال

انو وفقا لطبيعة ىذه التكنولوجيات فقد كانت معدالت التغيير ومتطمباتو في المكتبات بطيئة

وليست جذرية وحديثا اصبح التغيير في التكنولوجيا وضرورة حدوثو يفوق طاقة المكتبات

التنظيمية لمتغيير.

ومع ظيور نظم المكتبات المحمية ذات االتصال المباشر  On Lineوشبكات

المعمومات داخل الجامعات والحاسبات الشخصية بالمكاتب إلى جانب الطمب المتزايد بشكل
كبير من المستفيدين عمى المعمومات من الحاسبات فأن القضايا االساسية الناتجة عن
تكنولوجيا المعمومات في المكتبات بدأت في الظيور فمع ظيور شبكات المعمومات واجيت

كل امناء المكتبات فجأة مشكالت وامور تنبأ بيا البعض وتجاىميا اخرون ،اما الغالبية فقد
نحوىا جانبا حيث شغمتيم اعباء واجبات وظائفيم اليومية اال انو في النياية اصبح واضحا
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لغالبية ان المكتبات الجامعية وامناء المكتبات ال يوجد لدييم ال االمكانات المالية المطموبة وال
التعميم الالزم وذلك الندماج المكتبة والعاممين بيا في عالم تقنيات المعمومات.

وفي السنوات القميمة الماضية وتظ ار لوجود االنترنت وتوفر مختمف خدمات المعمومات

ذات االتصال المباشر فقدت المكتبات الجامعية مركزىا المميز مصد ار رئيسيا لممعمومات من

اجل الدراسة والبحث العممي.

والستعادة ىذا المركز ينبغي ان ترتبط المكتبات بالحركة العممية عن طريق االىتمام

بمعطيات تقنيات المعمومات الحديثة وتطوير الخدمة المكتبية تبعا لذلك.3

ونحن اليوم امام ثورة المعمومات واالتصاالت نالحظ ان الطرق التقميدية التي كانت

تستخدم في النظم الورقية لم تعد صالحة لمواجية النمو اليائل في حجم المعمومات الذي بمغ

حدا جعل المتخصصين يستنبطون مصطمحا لوصف ىذه الظاىرة بـ (انفجار المعمومات)
والشك انو حدثت تأثيرت عديدة لثورة المعمومات واالتصاالت وتظير تأثيرات اخرى بشكل شبو

يومي ولصعوبة حصرىا يمكن االشارة إلى بعضيا:

 -1اشاعة استخدام االقراص المدمجة  CD ROMالمخزن عمييا مواد معرفية مختمفة
وتوفرىا في المكتبات التجارية كما تستخدم كمواد معرفية متاحة بمختمف المكتبات

العامة والمدرسة والجامعية وذلك لالختيار بواسطة الباحثين والمعممين والمحتاجين
لمثل ىذه المواد المعرفية.

 -2يمكن البحث عن عناوين الكتب التي تغطي مجاال معينا يطمبو المستفيد وذلك بصورة
سريعة من خالل برامج حاسوبية واذ لم تكن النتائج مرضية لممستفيد تستطيع
االستعانة بشبكة االنترنت لمنفاذ إلى فيارس المكتبة البريطانية أو مكتبة الكونجرس

االمريكية ويمكن لممستفيد الحصول عمى كل ىذه المعمومات مطبوعة خالل دقائق
محدودة.

 -3يتم استخدام قواعد بيانات متقدمة تستعين بركائز متخصصة وذلك الختزان المعارف

المختمفة المتزايدة بشكل كبير في شكل مقاالت وكتب وتقارير ونشرات وغيرىا ،وتقوم
بعض المنظمات العممية بتحديث ىذه القواعد بصورة تعاونية مع المؤسسات المشابية

ليا وتصور القوائم المحدثة سنويا عمى اقراص مدمجة وتوزعيا بيدف تعميم الفائدة
منيا.
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 -4بدال من اصدار نشرات االحاطة الجارية شيريا تستطيع المكتبات الحديثة اصدار ىذه
النشرات بشكل يومي من خالل موقعيا عمى شبكة االنترنت ودون ان تتكمف جيود

الطباعة ونفقات االرسال البريدي.

 -5تستطيع المكتبات الحديثة اليوم نشر كشافاتيا ومستخمصاتيا ونظم استرجاع
المعمومات الخاصة بيا من خالل موقعيا في شبكة االنترنت وبالتالي يستطيع
المستفيد الحصول عمى ىذه المعمومات وىو في مكتبو أو في بيتو مما يسيل عميو

تحديد الكتاب أو المقال المطموب وبالتالي طمب تصويره.

 -6تستطيع المكتبات الحديثة بناء نظام لالرشفة الضوئية تحل محل تقنيات المصغرات
الفممية وذلك لحفظ صور المقاالت الميمة من الدوريات والتقارير والنشرات وبذلك

يمكن ادخال المقاالت الحديثة واسترجاعيا بسيولة تامة.

 -7يمكن لممكتبات الحديثة التعامل مع الكتب الرقمية االلكترونية وتستطيع تحقيق الفائدة
القصوى من ذلك باستخدام نظم واسترجاع معمومات لمنص الكامل.4

أ -اجلانب العملي:
وإلعطاء مزيد من اإليضاح والتعريف بالمكتبات الجامعية المركزية موضوع البحث
تناول الباحث شرحا مختص ار عن كل منيما من حيث:

 1-3اهليكليت والتأسيس:

 2-2-3املكتبة املركزوة يف اجلامعة املستنصروة:
يعود تاريخ إنشائيا الى عام  1963تم تطوير مجموعتيا بين السنوات – 1967

 1975اقيمت لممكتبة بناية حديثة مستقمة عام  ،1973تتكون مجموعتيا من الكتب الذي يبمغ
عددىا ( )197522الف كتاب ومجموع االطاريح ( )17169الف أطروحة ،اما الدوريات

فيبمغ عدد الدوريات العراقية ( )822عنوان عربي واالجنبية ( )1289عنوان فالمجموع الكمي

يبمغ ( )1889عنوان.5

تم ادخال الحواسيب في المكتبة عام  1989وتم استخداميا عمى سبيل التجربة في

نظام االعارة سنة  1992وتم تصميم نظام مكتبة متكامل سنة  1992باستخدام نظام

) (F0xBaseيضم قواعد بيانات لمكتب والرسائل الجامعية والدوريات وبعد خزن 11222

تسجيمة لمكتب و 915تسجيمة لمدوريات توقف العمل بو بسبب العطالت الكثيرة الجيزة
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الحاسوب الرديئة المواصفات وظيور مشاكل في عممية الخزن وتكرار التوقفات بسبب تمك

المشاكل حتى عام  1994حيث توقف العمل بالنظام بشكل نيائي.6

اما النظام اآللي المستخدم في المكتبة فيو نظام  wini/isisفي بناء قواعد بيانات

داخمية وذلك بتحويل الفيارس البطاقية لمكتب الى محوسبة وفق النظام المذكور اما الدوريات

ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه فقد تم خزنيا في قاعدة بيانات في برنامج .Excel

اما مجموع المالك الوظيفي الذي يعمل بيا ( )74موظف وموظفة بما فييم األمين

العام لممكتبة اما الييكل التنظيمي فيو كما مبين في الشكل رقم ()1

شكل رقم ( )1يبين الييكل التنظيمي لممكتبة المركزية في الجامعة المستنصرية

 2-2-3املكتبة املركزوة يف جامعة دمشق
نشأت المكتبة المركزية في جامعة دمشق مع نشوء الجامعة عام  1923في دمشق
حيث أنشئ معيد الطب في دمشق واتبع ىذا المعيد بمكتبة متواضعة ضمن كتب تركية

وانكميزية وفرنسي.

 في عام  1913تأسست مدرسة الحقوق في دمشق وأرفدت ىذه المدرسة بمكتبةخاصة لمدرسة الحقوق.

 في عام  1923صدر قرار بربط (معيد الحقوق  -معيد الطب العربي  -المجمعالعممي العربي  -دار اآلثار العربية) لمدة قصيرة بمؤسسة واحدة تحمل اسم الجامعة

السورية
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 في  17/4/1946أحدثت كمية العموم وكمية اآلداب عوضاً عن المدرسة العميا لآلدابوالمعيد العالي لممعممين.

-

عام  1956تم إنشاء وتشييد البناء الحالي لممكتبة المركزية لجامعة دمشق نتيجة نمو

وتطور محتوياتيا.
-

عام  1958صدر قانون تنظيم الجامعات وأعطي اسم جامعة دمشق بدالً عن

الجامعة السورية وتم إحداث مجمس أعمى لمجامعات ،وقد زاد عدد الكميات بشكل

مطرد وبأماكن مختمفة من دمشق.

 تأسست المكتبة المركزية بمبناىا الحالي عام  1956ونشأت نتيجة لتطور جامعةوتطور مقتنياتيا وازدياد خدماتيا.7

ومما يجدر اليو الذكر لقد استضافت المكتبة ضمن موقعيا الحالي المركز الثقافي

الفرنسي التابع لمممحقية الثقافية الفرنسية الذي يضم مجموعة كبيرة من المصادر بالمغة
الفرنسية وتم اىداء ىذا المركز بالكامل إلى المكتبة في نياية عام  2211حيث ممكن ان نعد

المركز احد أقسام المكتبة.8

اما بالنسبة لحوسبة المكتبة المركزية لجامعة دمشق فقد صرح الدكتور زىير بقمة أن

المكتبة المركزية بجامعة دمشق انيت إدخال وترتيب وتنظيم بيانات اكثر من  72ألف كتاب
ورسالة جامعية ومجمة ومطبوعات األمم المتحدة بالمغة العربية من مقتنيات المكتبة كمرحمة

تحضيرية لإلنتقال إلى نظام آلي إلدارة المكتبة إلتاحة الفرصة بطريقة أكثر سيولة أمام

الطالب والباحثين باستخدام الفيارس اإللكترونية.9

وأوضح الدكتور زىير بقمة مدير المكتبة لوكالة سانا الى أنو مع اكتمال إدخال كافة

مقتنيات المكتبة سيتم التحول إلى النظام اآللي لمفيرسة وتقدم المكتبة مجموعة من الخدمات
لمطالب والباحثين منيا اإلعارة الداخمية والخارجية والتدريب واالنترنت وحصر اإلنتاج الفكري
والخدمة المرجعية لإلجابة عن االستفسارات وخدمة الدخول لممكتبات اإللكترونية التي تشترك

فييا الجامعة .وتتبع لممكتبة المركزية بالجامعة العديد من المكتبات الفرعية تتوزع عمى مختمف
كميات الجامعة.
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شكل رقم ( )2الييكل التنظيمي لمديرية المكتبات

يتضح من الشكل رقم ( )1،2اختالف التسميات الخاصة باالقسام والشعب والوحدات
االساسية في كال المكتبتين حيث نجد مكتبة الجامعة المستنصرية تتجو نحو االقسام التي

تتماشى مع تطورات حاجة العصر من التقنيات الحديثة.
 2-3اجملموعة:

جدول رقم ( )1يبين مجموعة كال المكتبتين
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يشير الجدول رقم ( )1عمى التفوق الكمي لمجوعة مكتبة الجامعة المستنصرية سواء

من حيث الكم والتنوع في اشكال مصادر المعمومات التي تضمنتيا وذلك (المطبوع والرقمي)

وقد حظيت الكتب عمى اكبر مجموعة بواقع  197522وتمتيا الرسائل الجامعية بواقع
 17169ويعد الشراء واالىداء والتبادل إلى جانب االيداع المصادر الرئيسة لمتزويد في ىذه

المكتبة بينما نجد المكتبة المركزية في جامعة دمشق فعمى الرغم من قدم تأسيسيا إال اننا نجد

مجموعاتيا ال توازي مكتبة الجامعة المستنصرية وذلك لكون المجموعة الحالية ال تعكس العدد
الفعمي لمجموعتيا وذلك لقيام المكتبة بأرسال اغمب المجموعة الحديثة التي تصل الييا إلى
المكتبات الفرعية التابعة ليا لضيق مساحة المكتبة وقد حاز االىداء عمى المصدر االول

بالتزويد فييا (التي تصل معدليا إلى  1222مصدر سنويا) ومن ثم الشراء والتبادل (بالكتب

المنيجية الصادرة عن الجامعة)
 3-3العاملون:

جدول رقم ( )2يبين عدد العاممين في كال المكتبتين حسب مؤىالتيم

يتبين من الجدول رقم ( )2لقد حظيت الجامعة المستنصرية بأكبر عدد من

المتخصصين الحاصمين عمى شيادات عميا في تخصص المعمومات والمكتبات والتي يصل
عددىم إلى  7اساتذه حيث تيتم المكتبة بتطوير منتسبييا بينما نجد اقتصار مكتبة جامعة
دمشق عمى اثنان متخصصان حاصالن عمى شيادة الدكتوراه والماجستير في المكتبة
واقتصار الدورات التدريبية بين الحين واالخر حص ار لتدريب الموظفين الجدد عمى العمل في

المكتبة
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ومما تجدر االشارة ان عدد موظفي كال المكتبتين ال يتناسب مع حاجة المكتبة
وطبيعة ىيكميتيا أو دواميا
 4-3سواسة املكتبة:
تفوقت مكتبة جامعة دمشق عمى الجامعة المستنصرية من حيث اوقات الدوام حيث
تعمل مكتبة جامعة دمشق من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساءا عمى وجبتين

(وقتين) واحيانا قد تفتح المكتبة لساعات متأخرة جدا وخاصة في ايام االمتحانات االمر الذي

يسمح بأستغالل قاعات المكتبة لممطالعة والدراسة واعداد البحوث بينما تغمق مكتبة الجامعة

المستنصرية ابوابيا الساعة الثالثة مع انتياء الدوام الصباحي في الجامعة.
 5-3اجراءات العمل التقلودوة يف كال املكتبتني

جدول رقم ( )3يبين اجراءات العمل التقميدية في كال المكتبتين
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 6-3استخدامات تكنولوجوا املعلومات واالتصاالت يف كلتا املكتبتني:
جدول رقم ( )4تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في أقسام كال المكتبتين:

يشير الجدول رقم ( )1عمى استخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت بشكل واضح

وممموس في مكتبة الجامعة المستنصرية وتوظيفيا في معظم اعمال وحداتيا وىي كالتالي:

 -1اعداد الفيرس االلية باستخدام نظام الوينيايسز :حيث نجحت المكتبة بأدخال أكبر
عدد من مجموعتيا في الفيرس االلي الخاص بيا وىو متاح حاليا في قسم المكتبة

االلكترونية والفيارس االلية فضال عن اتاحة جميع المصادر الرقمية التي تصل

المكتبة عمى شكل اقراص ليزرية (رسائل جامعية وكتب وم ارجع)..إ.

 -2قسم المصغرات الفممية :تم انشاء نواة لوحدة المصغرات الفممية عمى شكل ما يكروفمم
ادمجت مع وحدة اخرى ىي وحدة االفالم العممية ووسائل االيضاح بعنوان وحدة

السمعية والبصرية ضمن وحدة المايكروفمم .

 -3وحدة الدوريات :قامت الوحدة بتقديم الخدمة عن طريق الحاسبات االلكترونية من
خالل قاعدة بيانات مصممة عمى برنامج .Excel
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 -4وحدة البحث اآللي :تقوم ىذه الوحدة بتقديم خدمة البحث إال لي لعدد من القواعد
العالمية الخاصة بالتخصصات العممية فضال عن مساعدة الباحثين عمى الطباعة

وسحب البيانات المطبوعة عمى االقراص المكتنزة أو أي واسطة خزن الكترونية اخرى

إلى الشكل الورقي.

 -5وحدة الرسائل الجامعية :حيث تقوم ىذه الوحدة بتقديم خدمة استنساخ االقراص

الميزرية التابعة لموحدة فضال عن استنساخ االقراص الميزرية لمن يحتاج من

المستفيدين.

 -6وحدة االستنساخ والتصوير :يعاني ىذا القسم من قمة عدد الموظفين فضال عن عدد
االجيزة الخاصة باالستنساخ والتصوير التي غالبا ما تكون معطمة وتحتاج إلى صيانة

أو استبدال .

 -7وحدة التبادل واالىداء :تستقبل ىذه الوحدة اعداد كبيرة من المصادر الرقمية عمى
شكل اقراص ليزرية كما ان الوحدة مزودة بحاسب الي لغرض فحص ىذه المصادر

والتأكد من سالمتيا.
 -8وحدة االنترنت:

 -9وحدة النظم االلية  :بدأت المكتبة المركزية في الجامعة المستنصرية نشاطيا في اعداد
قواعد لبياناتيا الببميوغرافية منذ عام  1992في اعداد قواعد بسيطة لمجموعة المكتبة
حيث قامت وحدة النظم االلية باعداد قواعد بيانات خاصة بالكتب واخرى بالدوريات.

واستمر تطوير المكتبة لمنظم االلية بشكل مستمر في الجانبين المكونات المادية
وانظمة المعمومات وفي عام  2225تم التحول إلى نظام  WINISISاذ تم ادخال ما
يقارب  %75من مصادر المكتبة.12

بينما نجد من جانب اخر ضعف الخدمات الرقمية واستخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ضمن أقسام ووحدات مكتبة جامعة دمشق التي التعد نظي ار لمجامعة المستنصرية

في ىذا المجال حيث اقتصرت المكتبة عمى تقديم خدمة االستنساخ والتصوير إلى جانب
ضعف استخدام الحاسوب بأستثناء قسمي االطاريح والدوريات السباب فنية وادارية ومما تجدر

االشارة اليو تم تزويد جميع أقسام المكتبة الرئيسة بخط انترنت ولكن لالستخدام الشخصي في

مجال عمل كل وحده
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ا ما قسم المصغرات يصور االفالم ويحمضيا لكنو متوقف بسبب عدم وجود قارئة

اشرطة .11وما تزال مكتبة جامعة دمشق والجامعات السورية عمى وجو العموم تسير بشكل
متباطئ في إنجاز مشروعات نظم المعمومات الشاممة ولقد تم ربط نظام المكتبات بنظام

معموماتي خاص بأتمتة أعمال مديريات الجامعة وتم تزويد مديرية المكتبات بخط إنترنيت

ولجامعة دمشق موقع عمى شبكة اإلنترنت يتضمن أحدث المعمومات عن الجامعة وادارتيا
وكمياتيا ومؤسساتيا ومكتباتيا بما في ذلك قسم متخصص من ىذا الموقع لمديرية المكتبات

والعنوان ىو: www.damasuniv.com 12
-7-3التعاون:

تعد مكتبة الجامعة المستنصرية اكثر نشاطا في ىذا المجال الذي يتمثل اوجو التعاون
بالشكل التالي:

حيث تعد المكتبة بمثابة حمقة اتصال بين المكتبات الجامعية الفرعية التابعة لمجامعة

وبين االنظمة الحديثة في المكتبات الجامعية عن طريق زج منتسبي الجامعة في دورات

تطويرية عمى نظام  wini/isisفضال عن دورىا االستشاري في تدريب و ازرات الدولة الراغبة

في تعمم بعض االنظمة عن طريق دورات منظمة يتم االعالن عن موعدىا مسبقا من قبل
المكتبة مقابل اجور معينة المقامة في وحدة التعميم المستمر بالمكتبة.
 -8-3نشاطات املكتبة:
جدول رقم ( )5النشاطات المقدمة في مكتبتي جامعتي دمشق والمستنصرية
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-9-3االهداء والتبادل:
تمتاز كال المكتبتين باالستثمار االمثل لمجموعتيا عن طريق قياميا باالىداء والتبادل

في مجموعتيا ىذا من جية كما يعد االىداء احد الموارد االساسية لمجموعة كال المكتبتين
ومما تجدر اإلشارة إليو قيام المكتبة المركزية بجامعة دمشق توزيع المجموعة التي تيدى الييا

حاليا في المكتبات الفرعية التابعة ليا لعدم توفر المكان الكافي ليا بسبب ضيق المكان .و يتم
الحصول عمى الدوريات من مديرية المجالت والكتب من مديرية الكتب ويتم ايداع ىذه
الدوريات والكتب في المكتبات الفرعية وكذلك تتسمم المكتبة االطاريح والرسائل الجامعية

المنجزة داخل الجامعة.

كما تعرضت مكتبة الجامعة المستنصرية لصعوبات كبيرة خاصة في حرب عام

 2223االمر الذي ادى إلى سرقة ونيب بعض موجوداتيا من الكتب واالثاث وبدأت بأستعادة
نشاطيا في السنوات االخيرة ويصل إلى المكتبة العديد من اليدايا من قبل المنظمات والدول

العربية في كال المكتبتين.

 -4النتائج واملقرتحاث:
 -2-4النتائج:

 -1يتضح من الشكل رقم ( )1،2الذي يوضح فيو الييكل التنظيمي لكال المكتبتين نرى
ان ىناك اختالف التسميات الخاصة باالقسام والشعب والوحدات االساسية في كال
المكتبتين حيث نجد مكتبة الجامعة المستنصرية تتجو نحو االقسام التي تتماشى مع

تطورات حاجة العصر من التقنيات الحديثة.

 -2تعتبر المكتبتين من المكتبات الجامعية المركزية وعمى الرغم من قدم وعراقة المكتبتين

اال ان البنايات الزالت عمى واقع حاليا منذ منتصف القرن التاسع عشر (1956

بالنسبة لمكتبة جامعة دمشق و 1963بالنسبة لمكتبة الجامعة المستنصرية) وىذا ما

يخالف المنطق بسبب توسع الجامعتين من كافة المناحي وخصوصا التوسع بعدد

الكميات والطمبة والتدريسيين والكوادر الوظيفية.

 -3يكاد يكون مجموع المصادر في كمتا المكتبتين متقارب وخصوصا في الكتب عمى

الرغم من التفوق النسبي لمكتبة الجامعة المستنصرية الذي يزيد عمى 215222

مصدر اما مجموع المصادر في مكتبة جامعة دمشق فيو يقارب  185222مصدر
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اال ان ىذه االرقام ال تمثل مستوى الطموح لتمك المكتبات التي تخدم شريحة كبيرة من

المستفيدين.

 -4من خالل الجدول رقم ( )4نالحظ وجود تفاوت بين المكتبتين في مجال تطبيق
استخدام تكنولوجيا المعمومات وحوسبة خدمات المعمومات فبينما نرى الحوسبة في
معظم اقسام مكتبة الجامعة المستنصرية مثل قسم االطاريح والدوريات والكتب وكذلك

قسم االقراص المكتنزة التي تحتوي عمى االالف من المصادر العربية واالجنبية
المكانية تزويد الباحثين بالنصوص الكاممة لممقاالت العممية عن طريق الخدمة

المرجعية االلكترونية وىذا ما ال نراه في اقسام مكتبة جامعة دمشق باستثناء وجود
اجيزة الحاسوب التي تستخدم الغراض طباعة االوامر االدارية وكذلك ربط تمك
الحاسبات بشبكة االنترنت اال ان تمك الشبكة تستخدم من قبل الموظفين في تمك

الوحدات وليس لممستفيدين االخرين (طمبة وباحثين وتدريسيين).

 -5قامت المكتبة المركزية لمجامعة المستنصرية باستخدام العديد من البرامج منذ عام
 1992في خزن واسترجاع المعمومات كان اخرىا استخدام نظام  wini/isisوبرنامج
 Excelبينما نالحظ استخدام النظم التقميدية في خزن واسترجاع المصادر في مكتبة

جامعة دمشق خصوصا اذا ما عممنا انيا اقدم تاسيسا من مكتبة الجامعة
المستنصرية.

 -6تعتمد المكتبتين بشكل كبير في بناء مجموعاتيما من مختمف المصادرعمى االىداء
والتبادل الذي ياتي من المنظمات والييئات الدولية واالنسانية فضال عن الرسائل

الجامعية والكتب والدوريات التي تنجز داخل الجامعة بينما نجد ان نسبة الشراء ىي

اقل من االىداء.

 -7نالحظ من الجدول رقم ( )2ان عدد العاممين في مكتبة الجامعة المستنصرية (74

عامل) ىو ضعف عدد العاممين في مكتبة جامعة دمشق ( 41عامل) وان %25
منيم متخصصين في مجال المكتبات والمعمومات في مكتبة المستنصرية و %12في

مكتبة دمشق اال ان عدد موظفي المكتبتين ال يتناسب مع حجم برامج الجامعة.

 -8ساىمت مكتبة الجامعة المستنصرية في تطوير العاممين فييا عن طريق زجيم بدورات
في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في خزن واسترجاع المعمومات الى جانب
) ) 583

العدد ( )2اجمللد ()2

جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

(كانون األول) 2025

تشجيع منتسبييا عمى اكمال دراساتيم االولية والعميا وىذا ما نالحظة في الجدول رقم
( )2بكثرة المتخصصين في الجامعة المستنصرية وىذا االمر نراه ضعيفا في مكتبة
جامعة دمشق.

-2-4املقرتحات:
 -1توسيع مباني المكتبتين وذلك بتخصيص قاعات إضافية ومخازن لمكتب وتجييزىا
باالجيزة الضرورية واستحداث اقسام جديدة الستكمال النقص الحاصل في تقديم
الخدمات التي تتناسب مع حجم مجتمع المكتبتين واالىتمام بحجم وشكل البناء الذي

يعكس مدى تطور تمك المكتبات.

 -2تخصيص ميزانيات مستقمة لممكتبتين ودعميا كي تتمكن من اقتناء المصادر والمراجع
العربية واألجنبية واالجيزة والتنسيق والتعاون بين مسؤولي المكتبات ورؤساء الجامعات
في كل ما يتعمق بتزويد المكتبات بالمستمزمات المادية لسد النقص الحاصل فييا
واالنتباه الى اىمية المكتبات في رفد التعميم والبحث العممي واالسراع في اتخاذ القرار.

 -3رفد المكتبات الجامعية بالكادر الفني واإلداري واالستفادة من خريجي أقسام المكتبات

والمعمومات والمتخصصين بعموم الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات والمغات األجنبية

في رفد اقسام المكتبات عمى اختالف أنواعيا وأشكاليا حتى يتمكنوا من التخطيط
والتنفيذ في مجال حوسبة كافة خدمات المعمومات فييما وحصوصا مكتبة جامعة

دمشق التي تفتقر الى ذلك.

 -4التركيز واالىتمام بمواكبة التطور في تطبيق استخدام تكنولوجيا المعمومات في كافة
خدمات المكتبتين اسوة بالمكتبات الجامعية في الدول المتقدمة من خالل التعاون في

مجال تبادل الخبرات فيما بينيا ومواجية التحديات وحل المشاكل التي تعاني منيا تمك

المكتبات بدال من اىماليا.

 -5ضرورة اىتمام المكتبتين بتطوير الكادر الوظيفي الحالي من خالل الزج بيم في

دورات تدريبية والممارسة عمى استخدام الطرق واالدوات االساليب الحديثة في تقديم
خدمات المعمومات المتطورة في داخل او خارج البمد من خالل استخدام التقنيات

الحديثة وقواعد البانات التي تعتمد عمى الحاسبات وتطبيقيا في تمك المكتبتين
وخصوصا في مكتبة جامعة دمشق وعدم االكتفاء بتقديم الخدمات بصورة تقميدية.
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