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 املستخلص

 
دراسة   :فاضل عبد علً خرمٌط . شبكة االنترنت واستخداماتها فً الجامعات العراقٌة

، رسالة ماجستٌر ، الجامعة المستنصرٌة ،  د.أروى زكً االعظمًتقوٌمٌة . اشراف / 
4002 . 

فً وحدات  هاوطبٌعة استخدام اهاتهدف الدراسة الى معرفة نوع الخدمات ومستو
معات العراقٌة ، والتعرف على المعوقات التً تقف امامها ومعرفة االنترنت فً الجا

ومعرفة مستوى الفائدة التً حققها المستفٌدٌن منها مع العاملٌن فٌها تعاون مستوى 
 . المستفٌدون 

وتشخٌص نقاط القوة والضعف فً تلك الوحدات ومحاولة وضع الحلول والمقترحات 
والدعوة الى توسٌع الخدمات  تلك الوحدات التً ٌمكن ان تعمل على تحسٌن مستوٌات

 التً تقوم بتقدٌمها.
وقد اتبع الباحث المنهج المسحً واعتمد استمارات االستبٌان والمقابلة والمالحظة 

( 482االستبٌان على )واستالم استمارات كأدوات لجمع المعلومات . وقد تم توزٌع 
 شخصا 010الدراسة والبالغ  بٌن المجموع الذي شملتهمستفٌد من تلك الوحدات من 

( وحدة 52فً )وطلبة الدراسات العلٌا والموظفٌن الجامعٌٌن من فئات التدرٌسٌٌن 
 .انترنت جامعٌة 

 -وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان أبرزها :
وجود العدٌد من الباحثٌن من منتسبً الجامعات العراقٌة عٌنة الدراسة ٌعرضون  -5

نترنت سأسباب عدٌدة كان من بٌنها عدم معرفتهم بطر  استخدام عن استخدام شبكة اال
 .% من المجموع الكلً للمعرضٌن عن االستخدام 1292االنترنٌت حٌث بلغت نسبتهم 

لم تتمكن معظم المكتبات فً الجامعات العراقٌة عٌنة الدراسةة مةن ان تسةتغل شةبكة  -2 

احةد اهةم الحدٌث باعتبةار االنترنٌةت االنترنٌت من اجل تطوٌر مهامها و خدماتها بالشكل 
 مصادرالمعلومات فً العالم .

أي مكان اخر وكذلك فقر من علٌها  ان توفر المعلومات التً ال ٌمكن الحصول-0
 التوجه الستخدام شبكة االنترنت الجامعٌة . الىالمصادر الورقٌة دفع الباحثٌن 

لى مستوٌات التعاون حٌث اتضح ان تعاون الوسٌط بمستوى متوسط التعاون مثل أع -2
 %.02.2بلغت نسبته 

وجود العدٌد من المعوقات التً تواجه المستفٌدٌن عند استخدامهم لوحدات االنترنت  -1
فً الجامعات العراقٌة عٌنة الدراسة كان من اهمها البطؤ فً الوصول الى المعلومات 

عدد المستفٌدٌن % من مجموع 52.0المطلوبة من شبكة االنترنت وبنسبة مئوٌة بلغت 
 عٌنة الدراسة .

وقد خرجت الدراسة مجموعة من المقترحات لتحسٌن اداء خدمات االنترنت وسبل 
 -:ن اهمهاماستخدامها فً الجامعات العراقٌة 



زٌادة عدد وحدات االنترنت وتوسٌع خدماتها والعمل على توظٌف متخصصٌن فً -1
لعمل على تحدٌد واجباتهم لزٌادة مجال المعلومات وكذلك فً مجال صٌانة االجهزة وا

 فعالٌة تلك الوحدات .

العمةةل علةةى ادخةةال شةةبكة االنترنٌةةت فةةً مختلةةف مهةةام المكتبةةة الجامعٌةةة وخةةدماتها  -2

بصورة خاصة والمهام الجامعٌة بصورة عامة وذلةك مةن اجةل زٌةادة فاعلٌةة تلةك المهةام 
ا سأنهةا مرتبطةة بمختلةف والخدمات بأعتبةار شةبكة االنترنٌةت تمثةل افضةل وسةٌلة لتفعٌلهة

 مؤسسات العالم المناظرة .

 

ضةةةرورة العمةةةل علةةةى فةةةتح وحةةةدات االنترنٌةةةت مخصصةةةة للتدرٌسةةةٌٌن والمةةةوظفٌن  -3

الجامعٌٌن و العمل على ربط مكاتبهم  بشبكة االنترنٌةت مةن اجةل زٌةادة افةاقهم التعلٌمٌةة 
االنترنٌةةت مصةةدرا  واالدارٌةة وتمكٌةةنهم مةةن اسةتغالل اوقةةات الفةةرال بالشةةكل النةافع لكةةون

 مهما من مصادر المعلومات المختلفة  .

 
 


