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 المستخمص
ظل بيئات التعميم االلكتروني في المكتبات الجامعية  ألثرح االتجاىات الحديثة ر ط إلى سةالدراتسعى     

 ياموقعمن خالل  مورداً  لممعمومات ولمتوجيو والتدريب لممجتمع التعميمي االلكترونيبوصفيا  المتجددة 
حيث يتفاعل الناس واألفكار في كل  التعميمي ، االنتشار الذكى لممجتمع في إتجاهالميم البؤري  أثرهو االلكتروني 

الدراسة تجربة التعميم  تتناولو  ، خمق المعرفة المتجددةمن لتعميم ممتد ُيسيل  من البيئة الحقيقة والتخيمية
 ، والكشف عن مستوى لمجامعاتالتحتية التكنولوجية ومستوى جاىزية البنى  االلكتروني في الجامعات العراقية 

نشر المحتوى الرقمي إنتاج و  تنفيذ مراحلدعم ل المقدمة موارد المعموماتمتطمبات  توفير فيجاىزية المكتبات 
حيث عمدت الدراسة الى بناء قائمة قياسية بأفضل المتطمبات ، الذي يمثل مخرجات برامج التعميم االلكتروني 

تم االتفاق  ( خدمة من خدمات المعمومات االلكترونية ،91بمغت )ف الواجب توفرىا من قبل المكتبات الجامعية
( فرد 965والبالغ عددىم )بالدراسة  المستيدفةو  ع التعميم االلكترونيالمعنية بتنفيذ مشرو  الفئاتعمييا من قبل 

، كما تم  (ة والجامعة المستنصري –الجامعة التكنولوجية  -) جامعة بغداد : توزعت عمى ثالث جامعات ىي
، ودور مستوى البرامج المقدمة عن   ( افراد ،4استطالع اراء مدراء مشاريع التعميم االلكتروني البالغ عددىم )

– لمعمل في برامج التعميم االلكتروني المكتبات العاممين فيقياس جاىزية و  المكتبات الجامعية في ىذه البرامج
  .( فرد 66والبالغ عددىم االجمالي ) -عينة الدراسة

 كان أبرزىا:د من النتائج ، وقد خرجت الدراسة بعد  
تفاوتت نسب الجامعات في توفير مستمزمات دعم التعميم االلكتروني بنسب طفيفة، وعمى الرغم من تمك  -9

الفوارق إال أن الشكل العام ليا كان يظير ضعف في توفير تمك المستمزمات حيث بمغت النسبة ، وىي 
 ال ترتقي الى جاىزية مناسبة لدعم برامج التعميم االلكتروني في تمك الجامعات.

%( ، جاءت 57انت جامعة بغداد ىي األولى في توفير مستمزمات دعم التعميم االلكتروني وبنسبة )ك -2
%(  ، وفي المرتبة الثالثة كانت الجامعة المستنصرية 56الجامعة التكنولوجية في المرتبة الثانية بنسبة )

 %(. 45ونسبة )
 ت كان أبرزىا: من التوصيا ا ً وقد قدمت الدراسة عدد

عن والى صياغة رؤاىا المستقبمية ، سترتيجية اوضع خطط  فيادرة إدارات المكتبات المركزية ضرورة مب .9
 .دورىا في دعم مشاريع التعميم االلكتروني في بيئات الجامعات 

بيدف ضمان جاىزية موارد المعمومات لتطبيق برامج التعميم االلكتروني في الجامعات العراقية ، ان  .2
المتطمبات توفير لاعتماد القائمة القياسية التي توصمت الييا الدراسة الثالثة نحو  تتجو المكتبات المركزية

 برامج التعميم االلكتروني والفئات المستيدفة من ىذه البرامجالمعنية بتنفيذ تمبي احتياجات الفئات التي 
 .لرفع مستوى جاىزيتيا لمعمل في إطار برامج التعميم االلكتروني

بمواقعيا االلكترونية عمى شبكة االنترنت ، وجعميا بوابتيا لالىتمام ات المكتبات إدار  من الميم توجو .3
وذلك باالىتمام بإنتقاء المعمومات الفريدة ،التي تبرز دورىا الحيوي والمؤثر في عممية التعميم والبحث 

 .ة اإلنترنتلجميورىا التعميمي التي تتوافق مع متطمباتيم الدراسية من موارد كثيرة ومبعثرة عمى شبك



والتوجييية توضح اىمية دورىا  في إعداد البرامج التوعوية استباقيبدور  المكتبات  قياممن الميم  .4
موقعيا من خالل  مورداً  لممعمومات ولمتوجيو والتدريب لممجتمع التعميمي االلكترونيبوصفيا المستقبمي 

لجامعي عمى تقبل التحوالت الجديدة  والحافز المشجع لممجتمع ا األلفةمن  ا ً خمق نوعلااللكتروني 
 الحاصمة في البيئات التعميمية واالستعداد لمعمل فييا.

 


