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 وحدة البحوث في المكتبة المركزية لجامعة الموصل 
 نشاطاتها وخدماتها مع إشارة خاصة لخدمة البحث باالتصال المباشر

 

 امثال شهاب احمد الحجارم.م. 
 المعهد التقني/الموصل

 قسم تقنيات المعلومات والمكتبات
 

 : المستخلص
من موارد التنميةة بمتتلة   ا مهما  دمور  باعتبارهايتميز العصر الحالي بتزايد كمية المعلومات  

قطاعاتهةةاو وقةةد تصةةبحت المعلومةةات مةةن المصةةادر الروميةةة والمةةمجرم اةةي تطةةوير الم تمعةةات وترةةدمهاو 
 ألي تردم حضاري تو علمي تو صناعي تو جرااي.  تساسيةوقاعدم 

 المقدمة: 
بةةةي اةةةي عصةةةر تن التغيةةةر الواضةةةه اةةةي مهنةةةة المكتبيةةةين وضةةةتامة الةةةدور الةةة ي ينهضةةةون           

المعلومةةاتو لةةم يسةةمه ألمةةين المكتبةةة تن يكةةون حارسةةا   انترةةا المعلومةةات تو عصةةر الةةنام البارعةةة اةةي 
التةي ين زهةا  األساسةيةو بة  تصةبحت الواةائ  ئةيللمكتبةو تو تن يكون حلرة وسيطة بةين الكتةاو وقار 

الدقيرةة للبةاحجين وكة ا  األ ابةاتتتتصاصيو المعلومات ممجلة اي تحديةد المعلومةات المطلوبةة وترةديم 
حاطة ا  وسائ  االتصا  كاألنترنتو والبحث اي قواعد البيانات وشبكات المعلوماتو و  باستتدامالطلبة 

 االلةةيالمسةةتديد علمةةا  بال ديةةد اةةي م ةةا  اهتمامةةيو تو االتصةةا  بدهةةاري المكتبةةات عةةن طريةة  البحةةث 
 وغير  لك من التدمات. 

دمة البحث باالتصا  المباشةر ماهيتةي وتطةورم ومكوناتةي وقد تناولت الباحجة اي ه ا البحث ت 
انةات وتةدمات البحةث وتطةوات تندية  البحةثو اضةع  عةن تعرية  يقواعد الب وتصنا ومناا  االتصا  

ومهةارات الوسةيط. تمةا ال انةو العملةي ارةد تناولةت الباحجةة  االلةيالوسيط والوسةاطة اةي م ةا  البحةث 
ل امعةةة الموصةة  مةةن حيةةث تنسيسةةها ونشةةاطاتها  ةتبةةة المركزيةةدراسةةة شةةاملة لوحةةدم البحةةوث اةةي المك

وتدماتها وركزت على تدمة البحث باالتصا  المباشةرو وقةد تر ةت الباحجةة بةبعق المرترحةات التةي 
 تراها ضرورية اي راد ه ا البحث وتتيرا  المصادر التي كان األعتماد عليها اي إن از ه ا البحث.

المباشر وما تتمتع بي ه م التدمة  باالتصا ية تدمة البحث وتنبع تهمية ه ا البحث من تهم 
 من مميزات اي تدمة المستديدين.

 تما تهدا  البحث اهي. 
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 التعر  على وحدم البحوث اي المكتبة المركزية ل امعة الموص  من  تنسيسها  .1
 التعر  على نشاطات الوحدم وتدماتها التي تردمها للمستديدين  .2
  .باالتصا  المباشر وكيدية البحث التعر  على تدمة البحث .3
  .والبشرية وترنيات المعلومات اي ه م الوحدم ةالتعر  على األمكانات المادي .4

إتبع البحث منهج دراسة الحالة واعتمدت الباحجة على اسةتعراق ادبيةات الموضةوم وماكتةو  
مسةتديد  100دهم عني اضع عن توزيع االستبانة على عينة من المستديدين مةن الوحةدم وقةد بلة  عةد

ولمةةدم جعجةةة اشةةهر متواصةةلة. اضةةع  عمةةا ترةةدم ارةةد قامةةت الباحجةةة بةةا طعم علةةى سةة عت الوحةةدم 
  ومرابلة مسمولة الوحدم والمعك الوايدي.

 
 الجانب النظري

 : Onlin Searchالبحث باالتصال المباشر  :أوال
 ماهيته وتطوره:

ر ال لوصةةةةة  عمليةةةةةة األسةةةةةت واو المباشةةةةةر لةةةةةنام يسةةةةةتتدم تعبيةةةةةر ال البحةةةةةث باالتصةةةةةا  المباشةةةةة       
ويتم البحث عادم باسةتتدام لوحةة مدةاتيه وشاشةة  .الحاسوو لعست ابة لطلبات محددم من المعلومات

عمليةة البحةث عمليةة تتاطبيةة  إنمتصلة مع ناام حاسوو ربما من بعد يحتوي على ملدات بيانةاتو 
 تنوحسةةو در ةة اائةةدم المعلومةةاتو  ونةي بعةةد  لةكتسةتر ع المعلومةةات للباحةث علةةى الدةور والةة ي بنمكا

وتسةةتغر   .النتةةائج الممكنةةة تاضةة ويواصةة  التتاطةةو حتةةى يحصةة  علةةى  األصةةلييةةنره األستدسةةار 
و قةةد تكةةون تكجةةر تونصةة  سةةاعة  تتةةر بعةةق عمليةةات البحةةث بضةةع دقةةائ و بينمةةا تسةةتغر  عمليةةات 

  علةى كةم كبيةر مةن المعلومةات للحصةو  آتةرونبعق األستدسةارات عةن معلومةة بعينهةا بينمةا يسةعى 
 .(1)البيانات )المعلومات( المتزنة  استعراق ات الععقة او ر بما يرغبون اي 

وقةةد اهةةرت ترنيةةة البحةةث باالتصةةا  المباشةةر اةةي السةةتينات مةةن الرةةرن العشةةرين حيةةث التوسةةع 
التوجيةةة   إ ةةةرا اتاةةةي  األاكةةةارالكبيةةةر اةةةي المعةةةار  البشةةةرية والترةةةويم اةةةي م ةةةا  االتصةةةاالت وتبلةةةور 

اةةي عرةةد  توسةةعكالتكشةةي  واألسةةتتع  جةةم تطةةورت وتبلةةورت اكةةرم البحةةث باالتصةةا  المباشةةر بشةةك  
السبعينات حيث تةم تطةوير برم يةات وناةم اسةتر ام المعلومةات وتطةورت وازدادت قواعةد المعلومةات 

عةةام   On linواهةور العديةةد مةةن الم ةةعت العلميةةة اةةي هة ا الم ةةا  مجةة م م لةةة االتصةةا  المباشةةر 
جم استمر تطور ه م التدمة اي عرد الجمانينات والتسعينات حيث شهد عرةد التسةعينات تطةورا  1977
 .(2)كبيرا له م التدمة  اتكنولو ي
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 :قواعد المعلومات أصناف
بننةةيم م موعةةة   Data baseالمصةةطله قاعةةدم المعلومةةات  (3)(Williamsعةةر  وليةةامز )      

بيانةات  ات ععقةة بوجةائ و وعلةى  توليا تتضمن بيانةات ببليوغراايةة منامة من التس يعت المررو م ا
العمةةوم كةةان يشةةار إلةةى م موعةةات التسةة يعت المرةةرو م اليةةا والتةةي تتضةةمن بيانةةات غيةةر ببليوغراايةةةو 
كرواعد معلومات غير ببليوغرااية اوبنوك معلومات و لك اي عرد السبعينيات من الررن العشرين غير 

 م(4)الى ى كلتا الم موعتين كرواعد معلوماتو ولكنها تصن  تحياناإل اآلنني يشار ت
 

  Reference Data Baseقواعد معلومات مرجعية: 
نصةو  كاملةة )مجة   توترشد هة م الرواعةد المسةتديد إلةى مصةدر آتةر للمزيةد مةن المعلومةات 

 مالى( وتنرسم األشتا  –برا ات األتترام  –المراألت 
 وصدية تتضمن مستتلصات. إشارات(م وتشم  Bibliographicalببليوغرااية ) . ت

  األدلة.(م ترشد المستديد إلى المناماتو Referralارشادية ). و
  Source Data baseقواعد معلومات مصدريةم 

 مالىعلى األستدسارات مباشرم وتنرسم  لإل ابةنصوصا كاملة و  بيانات توتضم معلومات     
 . Numericرقمية  .ت

 . Textual– Numericرقمية نصية . و
 . Propertiesوصدية  .ج
 . Full – Textنصية كاملة  .د
 

 منافذ االتصال المباشر:
 (5)يمنتهناك تمسة طر   للبحث باالتصا  المباشر وهي كما ي

 .البحث باالتصا  المباشر عن طري  بنوك المعلومات العلمية
 .يةالبحث باالتصا  المباشر اي قواعد المعلومات المحل

 .المكتنزم األقرا البحث باالتصا  المباشر اي قواعد المعلومات المحلية على 
 .عالمية( توو قارية إقليمية توالبحث باالتصا  المباشر من تع  شبكة معلومات )محلية 

 .كست والتيلتكستيوتناام الدد باستتدامالبحث باالتصا  المباشر 
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 ر:مكونات ومستلزمات البحث باالتصال المباش
هنةةةاك عةةةدد مةةةن المكونةةةات والمسةةةتلزمات المطلةةةوو توارهةةةا لوحةةةدم البحةةةث باالتصةةةا  المباشةةةر 

 م(6)نلتصها باألتي تنيمكن 
 
 

  .محطة طراية
 .الهات 
 . Modem المحو 

 .شبكة االتصاالت
 .قواعد متتلدة للبيانات
 .م هز قواعد البيانات

 .اتتصا  البحث المباشر
 .وماتالمستديد النائي ال ي طلو المعل

 
 راحل عملية البحث باالتصال المباشر:م
 م(7)البحث على تمي مراح  هي إ را تشتم  عملية   
 .تحديد طلو المستديد للمعلومات بدقة 
 .اتتيار مصدر )مصادر( المعلومات 
 .تحضير البحث 
 .البحث باالتصا  المباشر إ را  
 .ة وسيط(ساطالبحث بو  إ را ترديم نتائج البحث )اي حالة  
 
المعراةة الكاايةة والدهةم المطلةوو لحا ةة المسةتديد إلةى المعلومةات : تحديد طلب المسـتييد للمعلومـات 

 .من حيث الكمية والنوعية ويستحسن استتدام استمارم مصممة له ا الغرق
ــار مصــدر )مصــادر( المعلومــات:  قواعةةد معلومةةات علةةى  توكانةةت المصةةادر مطبوعةةة  إ اايمةةا  اختي

 .مصادر غير رسمية باستشارمحتى  تومكتنزم  تقرا 
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حالمةا تتةوار اكةرم واضةحة عةن احتيا ةات المسةتديد يمكةن اتتيةار قاعةدم المعلومةات  تحضير البحـث: 
م مج  معراة لغة األتيةبالحسبان  ميع العوام   األت وتدمة البحث المناسبة وعند اتتا  الررار ي و 

الت السةلكية والعسةلكيةو ووقةت الةربط براعةدم و وتسةهيعت برم يةات البحةثو وتكةالي  االتصةااألوامر
واةةةي هةةة م المرحلةةةة يةةةتم العمةةة  علةةةى بنةةةا   .المسةةةاعدم الكتةةةوالمعلومةةةاتو ونوعيةةةة التوجيةةة  المسةةةاندمو و 
 .األستراتي ية التي ستستتدم اي البحث

تدمة  باتتيار االتتصاصيالبحث المباشر يروم   ن از: البحث( إنجازالبحث باالتصال المباشر: )
مةة بترةديم هة ا النةوم تينة مج  )دايلوك( وهةي تدمةة معلومةات محوسةبة ترةدمها ممسسةات تدميةة مهمع

نسةةانيةملدةات البيانةةات اةي تتصصةةات علميةة  توعةدم قواعةةد  إتاحةةةمةن التةةدمات تضةمن  ععميةةة وا   وا 
جةةم قاعةةدم بيانةةات   passwordكلمةةة السةةر   بإدتةةا وغيرهةةا جةةم يرةةوم  و (ERICو NTIS) متتلدةةة
علةةى المحطةةة  االتتصاصةةي قبةة  الطلبةةات بطبعهةةا مةةن تو األسةةئلةوعةةادم تنرةة   ERICجةة   معينةةة م

الطرايةةة إلةةى التلدزيةةون اةةالمحو  وعبةةر شةةبكة معينةةة لعتصةةا  ينترةة  الطلةةو إلةةى الحاسةةو الةة ي يرةةوم 
 .مباشرم األ ابة  الراعدم المطلوبة ويرس توبدورم بالبحث اي المل  
صةو  علةى المعلومةات المطلوبةة بشةك  كةا  ووا  بةالغرق اةإن ادةي حالةة الحتقديم نتـاج  البحـث: 

المعلومةةات تطبةةع عةةن طريةة   هةةاز الطبةةع الملحةة  مةةع الطرايةةة وقةةد ينتهةةي البحةةث إلةةى هنةةا تو يعةةود 
المسةةتديد م ةةددا  اةةي إضةةااة تعةةديعت للحصةةو  علةةى نتةةائج إضةةااية تو الل ةةو  إلةةى قواعةةد معلومةةات 

لة ومن جةم إعةادم البحةث مةن  ديةد اةي ضةو  المسةت دات تتر  تو باتتيار مصطلحات وواصدات بدي
 األضااية ال ديدم.

 
 :Internediaryثانيًا: الوسيط 

وهو الشت  ال ي توك  اليي مهمة قيادم العملية البحجية لصاله المستديد تاصة اي مراحلها 
سةةةرعة الصةةةعبة التةةةي تتطلةةةو بنةةةا  إسةةةتراتي ية بحةةةث منامةةةة تكدةةة  الوصةةةو  إلةةةى المعلومةةةات بدقةةةة وال

 .(8)المطلوبتين
( 9)يعبر مدهةوم الوسةيط عةن دور تتصةائي المعلومةات الحريرةيو االوسةيط اةي واقةع األمةر هةو

مسةةةتديد مدةةةوق للعمةةة  ب ميةةةع المعلومةةةات واتتيةةةار المناسةةةو منهةةةا لصةةةاله مسةةةتديد آتةةةر )المسةةةتديد 
العمليةةة البحجيةةة  النهةةائي(. وهةة ا الةةدور يعةةد غايةةة اةةي التعريةةد حيةةث يتطلةةو إلةةى  انةةو التبةةرم اةةي إدارم

والمعراة الواسعة بمصادر المعلومات وتدهم لحا ات المستديدين والردرم على األستنتاج بالطريرة التي 
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طعم اي م األت موضوعية متعددم اةي الغالةو معامهةا يكةون  يدكر بها المستديد اضع  عن تبرم وا 
 تارج تتصصها الموضوعي الوساطة اي م ا  البحث االلي. 

طة اةةي م ةةا  البحةةث االلةةي عةةن المعلومةةات كانةةت قةةد بةةدتت بشةةك  بةةارز مةةع بدايةةة إن الوسةةا
تةةدمات البحةةث باالتصةةا  المباشةةرو التةةي تعتمةةد علةةى شةةيكات االتصةةاالت للوصةةو  إلةةى المعلومةةاتو 
وكمةةا هةةو معةةرو  اةةإن هةة م التةةدمات كانةةت ترةةدم مةةن تةةع  ممسسةةات ت اريةةة مرابةة  رسةةوم اشةةتراكو 

مةةةن هنةةةا كانةةةت  تسةةةاي الوقةةةت المسةةةتندد اةةةي إ ةةةرا  عمليةةةة االتصةةةا ويحتسةةةو  ةةةز  كبيةةةر منهةةةا علةةةى 
ممسسةةات المعلومةةات التةةي لةةديها اشةةتراك بهةة م التةةدمات تحةةر  دائمةةا علةةى تن تكةةون الرسةةوم الماليةةة 
المترتبةةة عليهةةا اةةةي حةةدود ميزانيتهةةةا. إن الوسةةاطة اةةةي م ةةا  البحةةةث باالتصةةا  المباشةةةر تسةةندت منةةة  

ود  سبو تدضيلي على غيرم من المتتصصين للريام بدور الوساطة إلى البداية إلى المكتبيين حيث يع
 م(10)المبررات األتية

كانت المكتبات من ممسسات المعلومات السباقة اةي الحصةو  علةى تةدمات البحةث باالتصةا   -1
المباشةةةر لتدمةةةة المسةةةتديدين منهةةةا امةةةن البةةةديهي تن توكةةة  مهمةةةة الوسةةةاطة اةةةي إ ةةةرا  العمليةةةة 

 كتبة.البحجية لموا  الم

كانت معام قواعد البيانات المتاحة باالتصا  المباشر قد استتدمت  ات المداهيم البحجية التي  -2
 شام استتدامها اي م ا  العم  المكتبي الترليدي مج  عناصر البحث البولي ولغات األوامر.

كانةةةت معاةةةم قواعةةةد البيانةةةات المتاحةةةة ت اريةةةا مةةةن تةةةع  البحةةةث باالتصةةةا  المباشةةةر ترةةةدم اةةةي  -3
لعمةةةوم معلومةةةات بيليوغراايةةةة ولهةةة ا وقعةةةت مباشةةةرم ضةةةمن هيمنةةةة المكتبةةةة كممسسةةةة والمكتبيةةةين ا

 كنشتا .

إن الحا ة إلى الوسيط اي م ا  البحث االلةي عةن المعلومةات سةتبرى قائمةة طالمةا ياة  تكجةر 
ااعلية اي إن از العمليات البحجية. ويتمتع بمهارات تاصة تمكني مةن تحرية  نتةائج بحةث تاضة  مةن 
تلةةةك التةةةي تمكةةةن المسةةةتديد مةةةن تحريرهةةةا بغةةةق الناةةةر عةةةن المهةةةارات والدةةةوار  الدرديةةةة بةةةين مسةةةتديد 

 (11)وآتر.
إن ن اح البحث يعتمد بشك  تساسي على وضةوح وتكامة  الطلةو الة ي ينبغةي تن يكةون ترةديرا 

المعلومةةات  ترريبيةةا معرةةوال للحا ةةة إلةةى المعلومةةات. اكلمةةا زاد التبةةاين بةةين الطلةةو المرةةدم والحا ةةة إلةةى
انتدضةةت احتمةةاألت ن ةةاح البحةةثو ولرةةد اجبتةةت بعةةق  الدراسةةات تن هنةةاك ععقةةة مباشةةرم بةةين اشةة  

 .(12)البحث وطريرة التداع  غير المعئم بين الوسيط والمستديد
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  مهارات الوسيط:
يعترةةةد الةةةبعق تن الوسةةةطا  تكجةةةر مهةةةارم مةةةن تنديةةة  العمليةةةات البحجيةةةة مةةةن المسةةةتديدين بحكةةةم 

المتراكمة لديهم نتي ة العم  المتواص . وعلى ه ا األساي يمكةن لهةم تن يدرقةوا مةابين بحةث التبرات 
وهةة ا ال يعنةي تنهةةم يمتلكةةون التنهية  العةةالي او المعراةةة والتةال  مةةع  ميةةع  غيةر كامةة  تو غيةر دقيةة و

لتعاون نام وقواعد البيانات. وتعترد الباحجة تن تاض  نتائج البحث يمكن الحصو  عليها عن طري  ا
واالستشةةارم المتبادلةةة بةةين الوسةةيط والمسةةتديد النهةةائي و لةةك ألن الوسةةيط يملةةك تبةةرم واسةةعة اةةي م ةةا  

لةةةي والةةةدتو  إلةةةى قواعةةةد ومراكةةةز المعلومةةةات االلكترونيةةةة بينمةةةا يكةةةون للباحةةةث تي المسةةةتديد البحةةةث اال
النهةةائي معراةةة متعمرةةة بةةدقائ  الموضةةوم الةة ي يبحةةث ايةةي ومةةا يحتا ةةي اعةةع وهةةو مايدترةةدم الوسةةيطو 

و  وب لك يكون التعةاون واألستشةارم المتبادلةة بةين الوسةيط والمسةتديد النهةائي هةو الحة  األاضة  للوصة
  (13)إلى ااض  النتائج.

 

 الجانب العملي
 وحدة البحث في المكتبة المركزية لجامعة الموصل

 أوال: نشاطاتها وخدماتها
وكانةت تعتنةي بترةديم التةدمات المكتبيةة للمسةتديدين اةي  1986تنسست هة م الوحةدم اةي عةام 

ام الدهةاري والكشةااات الحصو  على المعلومات والتعر  على تماكن توعية المعلومات وكيدية استتد
والبيلوغراايات.اضةةةةع عةةةةن مسةةةةاعدم البةةةةاحجين مةةةةن طلبةةةةة الدراسةةةةات العليةةةةا بالحصةةةةو  علةةةةى مصةةةةادر 
معلوماتهم عن طري  طلو نسخ مصورم من البحوث من مكتبة األعارم البريطانيةة وكة لك عةن طرية  

  مراسةةلة المةةملدين بطاقةةات المراسةةلة الشتصةةية حيةةث إنهةةا كانةةت مشةةتركة عالميةةا بهةة م الميةةزم مةةن تةةع
العالميين بواسطة بطاقات تاصةة تعةدت لهة ا الغرق.وباهةور الترنيةات الحديجةة والبرام يةات اهةرت 

 مبررات بنا  كشااات وبنشكا  متعددم يمكن االستدادم منها لتحري م
 األستر ام األنترائي لبيانات متزونة من تع  نراط ومناا  استر ام عديدم. -1

  مع المستديد  عطا  ت وبة سريعة وتدمة تاض  مبنية على استراتي يات إدارم الحوار والتداع -2
 بحث ااعلة ومرنة.

كتدمةةة حديجةةة ومتطةةورم لغةةرق الحصةةو   متةةم إدتةةا  ترنيةةة األقةةرا  المكتنةةز  1988واةةي عةةام 
تولةدت لةد  وحةدم البحةوث  1989على المعلومات عةن طرية  قواعةد المعلومةات العالميةةو ومنة  عةام 

دماتها ابدتت بمشروم إعداد اهري موحد لكااةة الةدوريات المتةوارم اةي  امعةة الموصة  اكرم حوسبة ت
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حيث حصلت على نستة من ه ا الناةام  كراعةدم تساسةية مةن منامةة   CDS/ISISباستتدام ناام 
اليونسكو كما قامت بتعميم الراعدم التاصة بناام الدوريات محليا من قب  مةوادي الوحةدمو واةي عةام 

اكرم الحوسبة لتشم  تنشا  اهةري الةي لكة  البحةوث والمرةاألت المتةوارم لةد  الوحةدمو  تطورت 1990
 1999ارتبطت ه م الوحدم بشبكة المعلومات الوطنية التي تم إن ازهةا اةي العةرا و واةي  1992واي 

ارتبطةةةت هةةة م الوحةةةدم بشةةةبكة المعلومةةةات العالميةةةة )األنترنيةةةت( و لةةةك لغةةةرق الحصةةةو  علةةةى كةةة  مةةةا 
احجون والمستديدون من مصادر لمعلوماتهم وبنشكا  متتلدةو جةم قامةت باألشةتراك مةع بريةة يحتا ي الب

 امعةةات الرطةةر اةةي مشةةروم توزيةةع وتةةواير الرسةةائ  واألطةةاريه ال امعيةةة )ما سةةتيرو دكتةةورام( وتتةةوار 
حاليةةةا لةةةد  الوحةةةدم كااةةةة الرسةةةائ  ال امعيةةةة بشةةةك  الكترونةةةي وبكااةةةة األتتصاصةةةات وبةةةد ا مةةةن سةةةنة 

و لحد األن كما توار كشا  بمةا تملكةي الوحةدم مةن كتةو وتقةرا  ليزريةة مرارةة مةع الكتةو  - 2000
التةةي تصةة  إلةةى المكتبةةةو وترةةديم المشةةورات والمسةةاعدات إلةةى كةة  تقسةةام المكتبةةة اةةي مةةا يتعلةة  بةةنمور 
د الحاسةوو وتدماتةةي وهةي المسةةمولة عةةن كة  األنامةةة المحوسةبة والتاصةةة بةةإدارم المكتبةة لناةةام األاةةرا

والرواتو والمتازن ونشر الوعي الحاسوبي لد  موادي المكتبة حيةث تولةت هة م الوحةدم إقامةة دورات 
قامةةت بمراسةةلة متتلةة   2002الحاسةةوو. ومنةة  عةةام  اسةةتتدامتعريديةةة لمةةوادي المكتبةةة علةةى كيديةةة 

 ةةي ال امعةةات والممسسةةات التعليميةةة العراقيةةة والعربيةةة واأل نبيةةة لغةةرق الحصةةو  علةةى كةة  مةةا يحتا
الباحجون والمستديدون تو ك  ما ترام مهما ويتو و تقتنامم من متتل  تشكا  وانوام توعية المعلومات 

 .كتوالمن كتو وغير 
 :ثانيا: اإلمكانات المادية والبشرية

+  هةةاز ماسةةةه ضةةةوئي   4زودت وحةةدم البحةةةوث بنربعةةة ت هةةةزم حواسةةةيو مةةن نةةةوم بةةانتيوم 
(Scannerوتربعة ت هزم طابعات. تما )  قواعد المعلومات المتوارم على األقرا  المكتنزم لد  الوحدم

ارةط. وكةان يتةوار لةد    AGRICOLA 1992-1997 و MedLine 2000- 2001حاليةا اهةي 
نسةةانية متتلدةةة ولكنهةةا  الوحةةدم تكجةةر مةةن جعجةةين قاعةةدم معلومةةات اةةي تتصصةةات علميةةة وا تماعيةةة وا 

. تمةا مةن حيةث عةدد 2003لتةي مةر بهةا الرطةر عةام سرقت وتتل  الرسم األتر منها تع  األحةداث ا
 (م1الموادين العاملين اي ه م الوحدم اهو كما موضه اي ال دو  رقم )

 عدد سنوات الخدمة العدد األختصاص ت
 19 1 حاسبات ما ستير/ 1
 4 1 آداو تر مة بكالوريوي/ 2
 5 1 لغة كردية تربية/ بكالوريوي/ 3
 11 1 دبلوم تنامة حاسبات 4
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 9 1 ت ارم دبلوم/ 5
 (1جدول رقم )
 

 :خدمة البحث باالتصال المباشر ثالثا:
ترةةوم هةة م الوحةةدم بترةةديم تةةدماتها للبةةاحجين وتعضةةا  الهيئةةة التدريسةةية وطلبةةة الدراسةةات العليةةا 
باألتتصاصةةةةةات كااة.اضةةةةةع عةةةةةن طلبةةةةةة المرحلةةةةةة الرابعةةةةةةة اةةةةةةي تن ةةةةةةاز)بحوث التتةةةةةرج( حيةةةةةث يرةةةةةوم 

البحةةث بمصةةاحبة الباحةةث بعةةد تن يرةةدم اسةةتمارم تاصةةة يملمهةةا بالبيانةةات  اتتصاصةةي البحةةث بعمليةةة
 . (*)(1)التاصة بي وبموضوم بحجي كما هي موضحة اي ملح  رقم 

( مةةن ائةةة المسةةتديدين مةةن هةة م 100ومةةن تةةع  توزيةةع اسةةتمارم اسةةتبيان علةةى عينةةة بلغةةت )
مةن طلبةة المرحلةة  10عليةا وطالةو دراسةات  25تدريسةييا و 65الوحدم وعلى مد  جعجة اشهرشةملت 

المنتهية وحين تم األستدسار عن الغرق من ت را  عملية البحث المباشر تبين تن تعلى نسةبة كانةت 
%( واقةة  77ألعضةةا  الهيئةةة التدريسةةية لتهيئةةة محاضةةرات ناريةةة تو عمليةةة وقةةد بلغةةت هةة م النسةةبة )

دراسةةةات العليةةةا وطلبةةةة المرحلةةةة %(. تمةةةا بالنسةةةبة لطلبةةةة ال8نسةةةبة كانةةةت لتةةةالي  الكتةةةو حيةةةث بلغةةةت )
 (م2%( وكما موضه اي ال دو  رقم )100المنتهية اكانت  ن از البحوث وبنسبة )

 
 فجات

 دراسات تدريسي إجابة
 عليا

 طلبة
 النسبة المجموع مرحلة منتهية

 % 50 50 - - - - %77 50 تهيئة محاضرات
 % 78 78 %100 10 %100 25 %66 43  ن از بحوث

 رالتطوراتمتابعة ات
 العلمية

25 38% 10 40% - - 35 35% 

 %5 5 - - - - %8 5 لتالي  الكتو

168 * 
 (2جدول رقم )

 

                                                           

.2006/  11/  23مرابلة مع مسمولة الوحدم بتاريخ  *  

.تكجر من رتي لإل ابة *  
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( مةةن 85تمةةا مةةن حيةةث تحديةةد الكلمةةات المدتاحيةةة المردمةةة اةةي اسةةتمارم البحةةث ارةةد تبةةين تن )
ضع  دور ( للباحث والوسيط مما يد  على 10( للوسيط و)5المستديدين يرومون بتحديد الكلمات و)

الوسةةيط اةةي تحديةةد الكلمةةات المدتاحيةةة واعتمةةادم علةةى مةةا يردمةةي الباحةةث مةةن كلمةةات ارةةط ومةةن تةةع  
%( من م موم المستددين يستتدمون شبكة 75تحلي  استمارم األستبيان لبرية األسئلة تيضا تبين تن )

تدام تدمةة %( لعجنتةين معةا ممةا يةد  علةى ضةع  اسةت 10%( األقرا  المكتةزم و)15األنترنيت و)
األقرا  المكتزم ولرد تبين للباحجة من تع  معحااتها ومعايشتها اةي الوحةدم تن هة م التدمةة كانةت 

( لةةم 2003سةةابرا واةةي سةةنوات طويلةةة مةةن تهةةم التةةدمات التةةي ترةةدمها هةة م الوحةةدم ولكةةن بعةةد تحةةداث )
-2000وبتغطيةة )يب  لديها من األقرا  وتاصة اي الوقت الحالي سةو  قاعةدم المعلومةات الطبيةة 

( وكما  كر سةابرا و ومةن الواضةه عةدم 1997-1992( وقاعدم المعلومات الزراعية وبتغطية )2001
ات ام الكجير من الباحجين اي استتدامهم له م الترنية لمحدوديتها اي الموضوعات والتتصصات لعدم 

 تحديجها وعدم اقتنام حديجة الاهور منها. 
سةةتدادوا مةةن هةة م التدمةةة )األقةةرا  المكتةةزم( ت ةةابوا بةةنن نسةةبة ومةةع هةة ا اةةإن البةةاحجين الةة ين ا

 (م3االستدادم منها كانت  يدم وكما موضه اي ال دو  رقم)
 

 فجات
دراسات  تدريسي إجابة

 عليا
طلبة المرحلة 
 النسبة المجموع المنتهية

 %60 12 ةة 4 8 جيدة
 %20 4 ةة 2 2 متوسطة
 %20 4 ةة 1 3 ضعيية
 %100 20 صدر 7 13 الم موم

 (3جدول رقم )
 

تمةةةا بالنسةةةبة للبةةةاحجين الةةة ين قةةةالوا تن اسةةةتدادتهم ضةةةعيدة ارةةةد عللةةةوا سةةةبو  لةةةك لعةةةدم و ةةةود  
البحوث التي يبحجون عنها اي ه م الرواعد اضع عن عدم و ةود نسةخ حديجةة مةن قواعةد المعلومةات. 

ي عمليةة البحةةث تبةةين تن اةي سةةما  آتةر للمسةةتددين الةة ين ا ةابوا بةةننهم يسةةتتدمون شةبكة األنترنيةةت اةة
تي  11% كة  اسةبوعين و33تي ما نسبتي  26% منهم يستتدمونها تسبوعيا و54تي ما نسبتي  43

% شهريا مما يد  على ارتدام نسةبة اسةتتدام هة م الشةبكة ولتبيةان مةد  اسةتدادتهم منهةا 14ما نسبتي 
 (م4تبين من ال دو  رقم )
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 فجات       

 إجابة   
دراسات  تدريسي

 عليا

طلبة المرحلة 
 المنتهية

 النسبة المجموع

 %72 58 8 10 40 جيدة

 %18 14 2 6 6 متوسطة

 %10 8 ةة 6 2 ضعيية

 % 100 80 10 22 48 المجموع
 (4جدول رقم )

 
 8% متوسةةطة و18تي مةةا نسةةبتي  14% اسةةتدادوا اسةةتدادم  يةةدم و73تي مةةا نسةةبتي  58إن 

لة ين ت ةابوا بةان اسةتدادتهم لهة م الشةبكة ضةعيدة بةنن % ضعيدة وقةد علة  البةاحجون ا10تي ما نسبتي 
الكلمات المدتاحية كانت غير دقيرة اضع عن األنرطاعات المو ودم اةي التةط سةوا  بسةو األنرطةام 
المسةةتمر بالكهربةةا  او بسةةبو تطةةوط الشةةبكة الضةةعيدة. وعليةةي كةةان هنةةاك سةةما  آتةةر للبةةاحجين الةة ين 

مةةنهم لةةديهم تةةط  3تن  100باحجةةا مةةن م مةةوم  20عةةددهم  يسةةتتدمون األقةةرا  المكتنةةزم والةة ي بلةة 
مةنهم يسةتتدمون  7منهم يستتدمون تط الشبكة المو ود اي موقع عملهم و 10انترنيت اي المنز  و

تط الشبكة المو ود اي المراهي الت اريةة تمةا عةن عةدد البحةوث المسةتر عة اةي الدتةرم التةي اعتمةدتها 
موضةوم وكمةا  كرنةا سةابرا ترةع  15بحجةا مسةتر عا و 263إلةى الباحجة ارةد كانةت األحصةائيات تشةير 

ه م الموضوعات ضمن الم االت الطبية والزراعية ارط وبالرغم من ه ا العدد ارد ت ةاو المسةتديدون 
ال ين استدادوا من تدمة البحث باالتصا  المباشر سوا  عن طري  البحث باألقرا  المكتنزم تو عن 

% غيةر معئمةةة 20% معئمةة إلةةى حةد مةةا و25% معئمةةة و55نسةبة طرية  شةةبكة األنترنيةت اي مةةا 
واةي نهايةةة عمليةةة البحةةث باالتصةا  المباشةةر يةةتم ترةةديم البحةةوث المسةتر عة للبةةاحجين عةةن طريةة  عةةدم 
وسةةائ  منهةةا مرا عةةة الباحةةث للوحةةدم السةةتعم البحةةوث المسةةتر عة تو عةةن طريةة  إرسةةا  هةة م البحةةوث 

(  عةادم Feed backكع الحالتين سةو  يكةون هنةاك تغ يةة را عةة )بالبريد االلكتروني للباحث واي 
ولةيي بشةك  و CDصياغة البحث اي حالة عةدم مطابرتةي لرغبةات الباحةث ويرةدم البحةث علةى قةر  

ورقةةيو وقةةد قةةدم بعةةق البةةاحجين المسةةتديدين مةةن تدمةةة البحةةث باالتصةةا  المباشةةر مرترحةةات تديةةد اةةي 
دت منها الباحجة اي ترديمها للمرترحات التي تبدتها هةي تيضةا تطوير تدمات وحدم البحوث وقد استدا

 اي نهاية ه ا البحث.
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 :المقترحات التي وضعتها الباحثة في ضوء مقترحات المستييدين
تزويةةد وحةةدم البحةةوث بمةةعك وايدةةي مةةن حملةةة شةةهادات اةةي علةةم المعلومةةات والمكتبةةات  .1

مدي إلةةى ترةةديم تةةدمات معلومةةات و لةةك لعةةدم تةةوار متتصصةةي معلومةةات اةةي هةة م الوحةةدم ممةةا يةة
متطةةورم ومتتصصةةة اةةي علةةم المعلومةةات والمكتبةةات اضةةع  عةةن إقامةةة دورات تدريبيةةة للمةةوادين 

 الحاليين اي ه م الوحدم اي اتتصا  تدمات المعلومات.

المتابعةةةة الدائمةةةة والصةةةيانة المسةةةتمرم لا هةةةزم والمعةةةدات المتةةةوارم لةةةد  الوحةةةدم للحةةةد مةةةن  .2
إمةا بسةبو تنرطاعةات التةط اةي الشةبكة تو اةي تيةار الكهربةا  و لةك لتيسةير العطعت التي تحدث 

 تدمة البحث واالتصا  المباشر.

العمةةة  علةةةى اسةةةتكما  م موعةةةة المكتبةةةة مةةةن قواعةةةد المعلومةةةات المتزنةةةة علةةةى األقةةةرا   .3
المكتنزم و لك مةن تةع  طلةو قواعةد معلومةات إضةااية اةي كااةة حرةو  المعراةة واألتتصاصةات 

 حديث مامتوار منها ليتسنى ل ميع الباحجين االستدادم من ه م التدمة.العلمية وت

العم  على إي اد ناام تعاوني مشترك بين وحدم البحوث والمكتبات األتةر  التةي تتةوار  .4
 لديها قواعد معلومات متزنة على تقرا  متتزنة لسد النر  المو ود ايها.

ت المدتاحيةةة للوصةةو  إلةةى بحةةث ضةةرورم التعةةاون بةةين الوسةةيط والباحةةث اةةي وضةةع الكلمةةا .5
 يد وبنق  وقت ممكن. ووضع استراتي ية بحث صحيحة واستر ام تكبر عةدد مةن البحةوث التةي 

 يمكن استر اعها ايما لو كان الوسيط هو وحدم الرائم بعملية البحث.

تةةواير نتةةائج البحةةث الةة ي ي ريةةي الباحةةث اةةي هةة م الوحةةدم علةةى شةةك  نةة  ورقةةي ولةةيي  .6
  لك لتواير  هد الباحث ووقتي علما  تن الوحدم تمتلك طابعات.متزنا  على قر  و 

التاصةة بالوحةةدم  ةعمة  ناةام اهرسةةة موحةد لاطةةاريه والبحةوث علةةى الحاسةبة االلكترونيةة .7
 توطبعها على شك  كراسات وبنكجر من نستة لكي يستديد منها تكبر عدد ممكن من الباحجين.
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