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تقويم استخدام باحثي كلية اآلداب بجامعة الموصل لشبكة  
 اإلنترنت

 محمود صالح إسماعيــل . د
 المستخلص

يهدف البحث إلى تقويم استخدام باحثي كلية اآلداب من تدريسيين  
وطلبة دراسات عليا لشبكة اإلنترنت ومعرفة مدى االستفادة منها ومعدل 

وأهم مصادر فيها حث المستخدمة استخدامها وتحديد طرائق ومحركات الب
المعلومات التي حصلوا عليها من خالل تحديد نوعية الخدمات المتوفرة 
بالشبكة ومحاولة تشخيص المعضالت والمعوقات التي يواجهها الباحثون في 
حصولهم على المعلومات للعمل على حلها بسرعة توفيرًا للوقت والجهد 

 والمال. 
،  حيث تم إعداد استمارة استبيان تم أتبع البحث المنهج المسحي 

توزيعها على عينة من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب 
( باحثًا،  ونتيجًة لهذه الدراسة الميدانية 60بجامعة الموصل بلغ عددها )

توصل البحث إلى عدة نتائج كان أهمها أن نسبة االستفادة من شبكة 
لكل من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا،   %80اإلنترنت كانت حوالي 

وهذا يدل على أن للشبكة دورا مهما في حصول الباحثين على المعلومات 
التي يحتاجونها إلكمال بحوثهم ودراساتهم.  وفي نفس الوقت تبين أن من 
أهم أسباب عدم االستفادة من الشبكة هو أنها تحتاج إلى وقت ومتابعة بسبب 

ت وعدم توفر األدوات المساعدة في عملية االتصال بها.  وقد كثرة االنقطاعا
تبين أن الباحثين كانوا يحصلون على المعلومات عن طريق محركات البحث 

.  كما تضمن (Google)و  (Yahoo)واألدلة خاصة محركي البحث 
البحث العديد من المقترحات والتوصيات أهمها ضرورة ربط كل أقسام كلية 

                                                           
  جامعة الموصلأستاذ مساعد/ قسم المعلومات والمكتبات/ كلية اآلداب / . 
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إلنترنت وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة لالتصال والبحث اآلداب بشبكة ا
إلتاحة الفرصة أمام الباحثين للحصول على المعلومات التي يحتاجونها،  
فضاًل عن ضرورة وضع برامج لتدريب المستفيدين من هذه الخدمة من خالل 
إقامة الدورات التدريبية التي تساهم في إكساب المستفيدين مهارات البحث 

 المعلومات.  عن
 المقدمة:

تعد شبكة اإلنترنت من الشبكات التي تتواصل عبرها ماليين  
الحواسيب من أجل تبادل المعلومات بمختلف أنواعها الرقمية والمرئية 
والمسموعة وحفظها واسترجاعها عند الطلب.  واستخدام شبكة اإلنترنت في 

لعملية التعليمية والبحثية،  مجال التعليم العالي يعد شيئًا أساسيًا ومهمًا في ا
ألنها توفر خدمات أكثر شمواًل من خالل التوسع في استخدامات الحاسوب 
وتقنيات المعلومات.  وعضو هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا هما 
العنصر المهم في العملية التعليمية والبحثية وعليهما يعود نجاح العملية 

 هما تبنى سمعة الجامعة وشهرتها. التعليمية والبحثية،  وعلى نجاح
وشبكة اإلنترنت مكنت عضو هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا  

من الدخول إلى المكتبات العالمية واإلطالع على النتاج الفكري للعلماء 
والباحثين وهما جالسين في مكتبيهما.  فشبكة اإلنترنت هي مستودع ضخم ال 

نما يحوي  يحوي كتبًا ودوريات وغيرهما من مصادر المعلومات فحسب وا 
بيانات علمية ومحاضرات وتسجيالت تتيح للمستخدمين كمًا هائاًل من 

 المعرفة من الصعب تخيله. 
يحاول هذا البحث التعرف على واقع استخدام الباحثين من تدريسيين  

وطلبة دراسات عليا في كلية اآلداب بجامعة الموصل لشبكة اإلنترنت،  
خدامه لها،  وأغراض استخدامهم لها،  وكذلك التعرف على وأهمية است

 المعضالت والصعوبات التي يواجهونها في هذا المجال. 
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إن الحاجة قائمة لمثل هذا البحث في الوقت الحاضر الذي نشهد فيه  
محدودية البحوث المكتوبة بهذا المجال المتعلق بدراسة وتقويم استخدام 

ديمية لشبكة اإلنترنت،  من أجل الوصول إلى الباحثين في المؤسسات األكا
وضع خطة تطويرية واستحداث خدمات جديدة أو التعريف بالخدمات المقدمة 
حاليًا في إحدى كليات جامعة الموصل وهي كلية اآلداب.  وربما ساعدت 
النتائج التي سيخرج بها هذا البحث في تطوير استخدامات الشبكة وتوفير 

ضرورية للمستفيدين،  والنهوض بهذه الخدمة في ظل المتطلبات البحثية ال
 الظروف الحالية والمستقبلية. 

 المشكلة:
منذ دخول شبكة اإلنترنت حيز االستخدام في كلية اآلداب بجامعة  

أخذ االهتمام يزداد بشكل  2003/2004الموصل في بدء العام الدراسي 
لدراسات العليا لما ملحوظ بهذه التقنية وخاصة من قبل التدريسيين وطلبة ا

لهذه الشبكة من دور مهم يمكن أن تلعبه في توفير المعلومات للباحثين بما 
 يساعدهم على مواجهة احتياجاتهم من هذه المعلومات. 

لذا فإننا ننظر إلى هذه الشبكة على أنها من الوسائل المهمة في  
اعتبار أن توفير المعلومات وتعزيز دور المكتبة في خدمة المستفيدين على 

شبكة اإلنترنت ستعزز خدمات المكتبة وتدعم وتفعل خدمات المعلومات التي 
 -تقدمها.  لذلك فإن مشكلة هذا البحث تكمن في األسئلة البحثية اآلتية:

 ما مدى استخدام الباحثين في كلية اآلداب لشبكة اإلنترنت ؟ -1

وما هو ما هي أهداف الباحثين من وراء استخدامهم لشبكة اإلنترنت ؟  -2
الدور الذي يمكن أن تلعبه الشبكة في توفير المعلومات التي يحتاجها 

 الباحثون في مجال تخصصهم ؟
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ما هي الصعوبات والمعضالت التي يواجهها الباحثون في كلية اآلداب  -3
عند استخدامهم لشبكة اإلنترنت ؟وما مدى تأثير هذه الصعوبات على 

 فعالية االستخدام ؟

 الفرضيات:
لباحث وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام شبكة يتوقع ا -1

اإلنترنت في البحث العلمي والحصول على المعلومات الالزمة من 
 مصادر حديثة ومتعددة. 

هناك عالقة ذات داللة سلبية بين كفاءة استخدام شبكة اإلنترنت  -2
 والمعوقات التي تعاني منها الشبكة في كلية اآلداب بشكل خاص. 

 الهدف:
 -يهدف البحث إلى ما يأتي:

 تقويم استخدام باحثي كلية اآلداب لشبكة اإلنترنت.  -1

تشخيص السلبيات والمعوقات التي تواجه الباحثين في كلية اآلداب وتحد  -2
 من استخدامهم للشبكة. 

الخروج بمقترحات تساهم في تعميم استخدام الشبكة واستثمار كفاءتها  -3
 ليمية والبحثية. لتحقيق الجودة في العمليتين التع

 األهمية:
تتمثل أهمية هذا البحث في بعدين رئيسين،  األول أكاديمي والثاني  

بحثي.  فمن الناحية األكاديمية إن معرفة اتجاهات الباحثين في كلية اآلداب 
نحو استخدام شبكة اإلنترنت،  ومعرفة العوامل المؤثرة في هذا االستخدام 

ي القدرة على التنبؤ بمدى تزايد استخدام هذه يمكن أن يساعد إدارة الكلية ف
الخدمة مستقباًل،  مما يدفعها إلى تحسينها وتوفيرها ألكبر عدد ممكن من 

 الباحثين. 
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أما من الناحية البحثية فإن أهمية هذا البحث تكمن في إغناء  
الجانب المعرفي في هذا المجال،  خاصة وأن األدبيات تشير إلى أن 

ل استخدام تطبيقات شبكة اإلنترنت في البحث العلمي الدراسات في مجا
 محدودة. 

 منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج المسحي في جمع البيانات من خالل  

استمارة االستبيان التي تم توزيعها على عينة البحث.  كما تم االعتماد على 
فضاًل  األساليب اإلحصائية والنسب المئوية في تحليل بيانات االستبيان، 

 عن مقابلة معظم أفراد العينة والتحاور معهم حول الموضوع. 
 عينة البحث:

استمارة استبيان على عينة من باحثي كلية اآلداب من  60تم توزيع  
 25التدريسيين وطلبة الدراسات العليا ومن مختلف أقسام الكلية.  اذ تم توزيع 

تدريسيًا  210يبلغ عددهم  استمارة على عينة من التدريسيين في الكلية الذين
 35% من عدد التدريسيين في الكلية.  وتم توزيع 12أي بنسبة ما يقرب من 

 330استمارة استبيان على عينة من طلبة الدراسات العليا البالغ عددهم 
% من عدد طلبة الدراسات العليا في الكلية.  10طالبًا أي بنسبة ما يزيد على 

% من المجموع الكلي للتدريسيين وطلبة 11حوالي والعينة لكال فئتي الدراسة 
 الدراسات العليا في الكلية. 

 -تحدد البحث بالحدود اآلتية:حدود البحث: 
اقتصر البحث على استخدام الباحثين من تدريسيين وطلبة  -:الموضوعية

 دراسات عليا لشبكة اإلنترنت. 
اآلداب بجامعة اقتصرت الدراسة على شعبة اإلنترنت في كلية  -:المكانية

حاسوب مربوطة بشبكة اإلنترنت من خالل  20الموصل،  التي تحتوي على 
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شركة أهلية هي شركة المحراب في الموصل.  وتقوم الشعبة بتقديم الخدمة 
 دينارًا للساعة الواحدة.  250لمنتسبي كلية اآلداب فقط مقابل أجر رمزي هو 

 -1ترة المحصورة بين تم استطالع آراء العينة خالل الف -:الزمانية
30/4/2005 . 

 شبكة اإلنترنت
 نبذة تاريخية:

تعتبر شبكة اإلنترنت من اإلنجازات المهمة في تاريخ البشرية،  ومن  
أعظم اإلنجازات في تاريخ الحاسوب واالتصاالت وتقنيات المعلومات، حيث 
أنها تشمتل على مجموعة عالمية من مصادر المعلومات،  مما جعلها تحطم 

ميع الحواجز الجغرافية واللغوية في هذا العالم الواسع،  بشبكة واسعة من ج
  (1)الحواسيب الممتدة عبر آفاق الكرة األرضية. 

وتشير المصادر إلى أن البداية الحقيقية لشبكة اإلنترنت كانت  
بإيجاد قاعدة معلومات  1957عسكرية،  حيث أمر الرئيس األمريكي عام 

(Database)  العسكرية تؤمن االتصاالت في حالة نشوب حرب لألغراض
نووية.  لذلك قامت وزارة الدفاع األمريكية بإنشاء وكالة لمشاريع األبحاث 

كانت   (ARPA) (Advanced Research Project Agency)المتقدمة
مهمتها تطوير العلوم التي تخدم االحتياجات العسكرية.  وفي أوائل الستينات 

يت وزارة الدفاع األمريكية من أن يؤدي الهجوم النووي من القرن الماضي خش
على إحدى المدن األمريكية إلى انقطاع االتصال بين مراكز الحاسوب 
وبسبب تلك المخاوف بدء العمل بإنشاء أول شبكة اتصال لنقل المعلومات،  
وقد روعي في بنية هذه الشبكة أن تكون المركزية.  ويعود ظهور هذه الشبكة 

ز مفهومين أساسيين،  أولهما ظهور مفهوم الشبكة المجرة إلى برو 

                                                           
ستخدام الحاسوب واإلنترنت في مياادين "ا. وعادل فايز السرطاوي، جودت أحمد سعادة ( 1)

 . 123ص. 2003، عمان: دار الشروق . التربية والتعليم"
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(Galactic Network) وثانيهما ظهور نظرية إرسال المعلومات على  ،
 قوقد بدأ التطبي (Packed Switching Theory)شكل حزم أو دفعات 

الفعلي لهذين المفهومين بعد ظهورهما في بداية الستينات من القرن الماضي. 
(1)  
كمشروع تجريبي هدفه  1969عام  (ARPANET)كة تأسست شب 

األساس إيجاد وسيلة فاعلة لربط أجهزة الحاسوب على شكل اتصال بيانات 
عبر مساحة جغرافية واسعة يستخدمها الباحثون لتبادل المعلومات ونتائج 
البحوث التي يقومون بها لصالح وزارة الدفاع األمريكية،  وقد بدأت هذه 

ومن خالل أربعة مواقع مشاركة  1969هر أيلول عام الشبكة عملها في ش
في الشبكاة هي جامعة كاليفورنياا في لوس أنجلوس ومعهد ستانفورد لألبحااث 
وجامعة كاليفورنياا فااي سانتاباربارا وجامعة يوتا،  وبدأت تنمو وتتطور منذ 

كانت شبكة أربانيت في ذلك الوقت تربط أجهزة عسكرية  (2)ذلك التاريخ. 
علمية تابعة لبعض مراكز األبحاث والجامعات،  وعلى الرغم من عدم و 

حدوث أي هجوم نووي على الواليات المتحدة إالَّ أنها نجحت في عملية 
الترابط الديناميكي الذي يحمل ويعمل حتى لو وجد خلل في أي جزء من 
أجزاء الشبكة وبالتالي ازدادت الجهات األكاديمية والبحثية المشتركة في 

وبمرور الوقت تحولت أربانيت إلى تجمع هائل للشبكات  (3)أربانيت. 
المترابطة معًا خاصة بعد ظهور شبكة المؤسسة الوطنية للعلوم في الواليات 

.  1986عام  (NSF)    (National Science Foundation Network)المتحدة األمريكية 
                                                           

الرياااض: دار الفيصاال  . "آليااة البحااث فااي اإلنترناات". فهااد باان ناصاار باان دحااام العبااود( 1)
 . 113ص. 2001 ، الثقافية

. 1996،  5ع. مجلااااة عصاااار الحاساااابات. "شاااابكة اإلنترناااات". نبياااال إسااااماعيل الماااادني( 2)
 . 16ص

، (: دار الطااامز . م. )د. "اإلنترناات: تقنيااات وخاادمات". عبااد القااادر باان عبااد ا  الفنااو ( 3)
 . 15-14ص. 1998
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تم ضمها إلى شبكة وهي شبكة خاصة بالجامعات والطلبة والخريجين،  التي 
وذلك عام  (Internet)أربانيت ليحققا ما يعرف باسم شبكة اإلنترنت 

1990 .(1)  
 مفهوم اإلنترنت:

إن اإلنترنت هي شبكة تقنية ضخمة جدًا تربط عشرات الماليين من  
أجهزة الحاسوب المنتشرة حول العالم عن طريق البروتوكوالت المتعددة،  

المعلومات الهائلة والمعارف المتنوعة في  وتعمل بواسطتها على تبادل
مختلف جوانب الحياة البشرية والطبيعية والكونية بكل سهولة ويسر،  
ويستخدمها مئات الماليين من البشر من أجل تحقيق مختلف األهداف 
التثقيفية واالقتصادية واالجتماعية والترفيهية والعلمية والشخصية والعسكرية 

  (2)التخطيطية. والسياسية والدينية و 
وهي الشبكة التي تستخدم بروتوكول النقل والسيطرة وبروتوكول  

لتأمين االتصاالت بالشبكة.  وتزود  (TCP/IP)اإلنترنت الذي برمز له با 
المستخدمين بالعديد من الخدمات،  كالبريد اإللكتروني،  ونقل الملفات،  

وصول إلى مكتبة واألخبار،  والوصول إلى آالف قواعد المعلومات وال
الكترونية كبيرة من الكتب والدوريات والصحف والصور وغيرها من المواد 

 (World Net)والخدماات،  وتسمى بتسمياات عديادة، مثل الشبكاة العالمياة 
 World Wide)أو الشابكاة العنكباوتياة العالمياة  (The Net)أو الشابكاة 

                                                           
"مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات مع . غالب عوض، النوايسة ( 1)

 . 205-204ص. 2003، عمان: دار صفاء . إشارة خاصة إلى الكتب المرجعية"

 . 69ص. المصدر السابق. عادل فايز السرطاوي ، دت أحمد سعادة جو ( 2)
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Web)  أو العنكباوت(The Web) اإللكتروني السريع للمعلومات أو الطريق
(Electronic Super Highway

فهي إذن أكبر مزود للمعلومات في (. (1) 
تضم عددًا  االوقت الحاضر،  بل إنها أم الشبكات،  أو شبكة الشبكات،  ألنه

الموزعة  (WAN)والواسعة  (LAN)كبيرًا من شبكات المعلومات المحلية 
  (2)قليمية والعالمية. على مختلف المستويات المحلية واإل

 مكونات اإلنترنت:
  (3) -تتكون اإلنترنت من ثالثة أجزاء رئيسية هي: 
: التي تشمل المعلومات الموجودة في Informationالمعلومات  -1

الصحف،  والمجالت،  والنشرات،  والكتب اإللكترونية،  والتقارير،  
فية،  واألدلة،  وقواعد المعلومات النصية،  واإلحصائية،  والببليوغرا

والصور الثابتة والمتحركة والمعلومات المسموعة والمرئية،  والبث 
 اإلذاعي والتلفازي،  وتسجيالت الفيديو. 

: وتشمل الحواسيب وملحقاتها من الملفات Computersالحواسيب  -2
والتجهيزات المناسبة واألعتدة والبروتوكوالت التي هي عبارة عن تحديدات 

بط بين مختلف التقنيات وتتحكم في عناصر االتصال وجسور منطقية تر 
 ذات العالقة بنقل وتبادل المعلومات. 

                                                           
مكانااااات . عااااامر إبااااراهيم قنااااديلجي( 1) "إنترناااات: الشاااابكة العالميااااة للمعلومااااات المحوساااابة وا 

 . 49ص. 1998،  13ع،  3مج. الموقف الثقافي. استثمار خدماتها"

يماان فاضال ال، وربحاي مصاطفى علياان ، عامر إبراهيم قنديلجي ( 2) "مصاادر . ساامرائيوا 
،  2000، عمااان: دار الفكاار . المعلومااات ماان عصاار المخطوطااات إلااى عصاار اإلنترناات"

 . 325ص

عماااان: دار . "البحاااث العلماااي واساااتخدام مصاااادر المعلوماااات". عاااامر إباااراهيم قناااديلجي( 3)
 . 289-288ص. 1999، اليازوردي 
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:وتشمل كل معدات االتصال من محول Communicationاالتصاالت  -3
(،  وخطوط هاتف،  من ألياف بصرية،  وأقمار Modemإشارات )مودم

 صناعية،  وغيرها من الوسائل والتقنيات األخرى. 

 ى شبكة اإلنترنت:محركات البحث عل
إن محركات البحث هي عبارة عن برامجيات متخصصة بالبحث عن  

معلومة معينة على شبكة اإلنترنت وتتصل بقواعد المعلومات التي تتغذى 
بشكل مستمر وتمكن المستخدم من الحصول على المعلومة بسهولة ويسر 

اات من بين آالف وماليين الوثائق. وتقوم هذه المحركات بتكشيف صفح
اإلنتارنات وجماع المعلوماات وتنظيامها في قواعاد معلوماات خاصاة،  كما أنها 
تقوم باإلعالن عن صفحاتها للحصول على الدعم المادي وجذب انتباه 

  (1)مستخدمي اإلنترنت ومتابعة األحداث واألخبار العالمية لمستخدميها. 
تمد على يوجد على شبكة اإلنترنت مئات محركات البحث التي تع 

تقنية الفهرسة اآللية ألن االعتماد كليًا على المفهرسين البشر سيجعل من 
الصعب مواجهة هذا الكم الهائل من المعلومات الجديدة التي ترد إلى شبكة 
اإلنترنت.  وتختلف هذه المحركات من حيث الطريقة التي تتعرف بها على 

ضها لنتائج البحث.  أماكن نشر المعلومات،  وطرق فهرستها،  وطريقة عر 
ويهتم ناشرو المعلومات والباحثون عنها بالمزايا والخصائص التي توفرها 
محركات البحث،  حيث يهتمون بالسرعة والدقة وصيانة الفهارس وسرعة 

  (2)البحث.  لتحديثها،  وحجم التغطية،  وتعدد وسائ

                                                           
، المجلة العربية للمعلومات . "محركات البحث العربية في شبكة اإلنترنت". محمد زايد( 1)

 . 156ص. 1999،  2ع،  20مج

مجلة العلوم . "محركات البحث على شبكة اإلنترنت". إبراهيم بن عبد ا  الخراشي( 2)
 . 23ص،  2000،  64ع. والتقنية
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أهم ما يجب توفره في محركات البحث السرعة في البحث عن و 
ذات الصلة بموضوع البحث،   جومات،  فضاًل عن التوصل إلى النتائالمعل

عطاء المستخدم مستخلصات ومراجعات عن بحثه.  وتتعدد محركات  وا 
البحث على شبكة اإلنترنت وتختلف مهامها وطريقة عملها من حالة إلى 

 -أخرى،  وتنقسم هذه المحركات على أربعة أقسام هي:
كات البحث العامة كثيرة وعددها إن محر  :محركات البحث العامة -1

يتجاوز األلف محرك،  إالَّ أن المئات من محركات البحث صغيرة ومحدودة 
في تغطيتها وميزاتها.  وتقوم محركات البحث بتكشيف مصادر المعلومات 
باستخدام برامج التكشيف اآللية التي لها القدرة على تجميع المعلومات 

بالمحرك وتوجد عدة عوامل تميز  وترتيبها في قواعد معلومات خاصة
 -محركات البحث الجيدة عن غيرها منها ما يأتي:

 حجم قاعدة المعلومات الخاصة بالمحرك.  -أ 

 محتويات هذه القاعدة.  -ب 

 فترة تحديثها.  -ج 

 . سرعة المحرك -د 

 ميزات وخيارات البحث التي يقدمها المحرك.  -ه 

،  ومحرك Hotbotومن محركات البحث العامة: محرك هوت بوت 
ومحرك ليكوس  Yahoo، ومحرك دليل ياهو AltaVistaالتافيستا 

Lycos ومحرك إنفوسيك  ،Info seek  ومحرك إكسايتExcite ،  ومحرك
Norther Light (1). وغيرها 

: وهي المحركات التي تبحث في عدة محركات البحث المتعددة -2
محركات بحث عامة وتقدم مراجعات وموازنات نتائج البحث بين محرك 

 -خر.  وتقسم محركات البحث المتعددة إلى أربعة أنواع هي:وأ

                                                           
 . 133-132ص. المصدر السابق. فهد بن ناصر بن دحام العبود( 1)
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: يعد هذا المحرك من أقدم محركات البحث المتعددة All for one -أ 
ويستخدم نظام المعادلة المشتركة إذ يقوم بإرسال المعادلة التي يكتبها 
الباحث إلى أربعة محركات هي )التافيستا، والهوت بوت، وليكوس، 

كسايت(.   وا 

من قبل باحثين في  1995: طور هذا المحرك عام Metacrawler -ب 
جامعة واشنطن.  يمتاز بأنه يحتفظ بقاعدة معلومات داخلية إالَّ أنه يقوم 
نفوسيك،  بالبحث في عدة محركات بحث عامة مثل )التافيستا، وا 
كسايت، ولوك سمارك وغيرها( وعندما تنتهي عملية البحث  وليكوس، وا 

 على شاشة واحدة.  يحصل الباحث على النتيجة

: يتميز هذا المحرك بعدة ميزات منها سهولة Starting Point -ج 
االستخدام وسرعة البحث.  وينفذ عملية البحث بتحويل معادلة البحث 

 المساعدة الى محركات البحث العامة والرئيسية على الشبكة. 

: وهو أحد محركات البحث المتعددة حيث يقوم بالبحث في Highway -د 
ت العامة من أجل الحصول على المعلومات التي يطلبها المحركا

 الباحث. 

: التي تعد من محركات البحث المهمة محركات البحث المتخصصة -3
على شبكة اإلنترنت،  وتتخصص بتغطية موضوع معين دون غيره،  وهي 

 -كما يأتي:

: المتخصص ببيع الكتب،  حيث يستطيع Amazonمحرك بحث  -أ 
معلومات تحتوي على ثالثة ماليين كتاب  الباحث أن يبحث في قاعدة

ويتم البحث فيه بالعنوان أو المؤلف أو الموضوع أو الكلمات المفتاحية 
 ويغطي كل أنواع المعرفة اإلنسانية. 

: المختص بموضوعات الصحة والمعلومات عن Healthatozمحرك  -ب 
 طب األسرة والطب البديل،  وهو مرتب هجائيًا. 
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بتقنيات الحاسوب حيث يزود الباحث  : المتخصصZDe Netمحرك  -ج 
  بأحدث المعلومات وآخر التطورات. 

: وهي عبارة عن سرد هرمي للمواقع أدلة اإلنترنت الموضوعية -4
الموجودة على اإلنترنت بحيث ترتب الموضوعات تسلسليًا أو هجائيًا،  
وتقسمها إلى موضوعات رئيسية وفرعية بطريقة تجعل الباحث يتنقل بينها 

ما يشاء على شبكة اإلنترنت.  ويختلف الدليل عن المحرك في أن  ويختار
الدليل أوجده مكشفون ويعطي نتيجة بحث أفضل وأكثر عالقة بموضوع 

 -البحث،  وهناك أنواع من أدلة البحث منها ما يأتي:

: وهو دليل موضوعي مهم رتب وصنف Argus Clearing House -أ 
 بات. وروجع من قبل اختصاصي المعلومات والمكت

: الذي يقدم عشرة موضوعات رئيسية على الصفحة Galaxyدليل  -ب 
 (1)الرئيسية من اإلنترنت. 

وهناك بعض محركات البحث العربية على شبكة اإلنترنت منها محرك 
البحث )أين(.  ومحركات البحث في اإلنترنت ذات أهمية خاصة إذا ما 

المعلومات عليها.  عرفنا أن مشكلة اإلنترنت تكمن في عدم شمولية تنظيم 
لذا فإن الباحثين غالبًا ما يعانون من عدم حصولهم على المعلومة المطلوبة،  

 -وهذا يعود إلى سببين رئيسيين:
أن اإلنترنت تنمو بشكل سريع ومذهل بحيث ال يمكن لإلنسان أن  -1

يتخيلها،  فماليين الصفحات تضاف إلى الشبكة شهريًا عالوة على ما 
 يين الصفحات. تحويه من مئات مال

                                                           
. أدواتها وجدواها في المكتبات العامة" ، ها"اإلنترنت إمكانات. عبد اللطيف صوفي( 1)

 . 376-375ص. 1999، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية . المؤتمر الثامن للمعلومات
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إن أكثر الباحثين ال يجيدون طريقة البحث عن الصفحة المطلوبة  -2
بالطريقة الصحيحة،  لذا فإن الباحث يالقي صعوبات عندما يقوم بإجراء 

 (1)بحث على اإلنترنت. 

 خدمات اإلنترنت:
أتاحت شبكة اإلنترنت عددًا كبيرًا من الخدمات دائمة التطور على  

مودي،  فعلى البعد األفقي نجد تزايدًا ملحوظًا في عدد البعدين األفقي والع
وأهم هذه  .(2)الخدمات وعلى البعد العمودي تزداد كفاءة وفعالية هذه الخدمات

 -الخدمات ما يأتي:
 -:E-Mailخدمة البريد اإللكتروني  (1)

يعد البرياد اإللكتروني من أكثر خدمات اإلنترنت استخدامًا،  فهو الخدماة 
ى إرسال واستقبال الرسائل من حاسوب إلى آخر داخل التي تشرف عل

وال يحتاج  .(3)الشبكة،  وتقوم بالتأكد من وصول البريد إلى العنوان السليم
البريد اإللكترونيالى الى اكثر من معرفة المرسل إليه،  وهو عنوان يتكون من 
 هويته الذاتية متبوعة بإشارة @ ثم موقع حاسوبه،  وتقدم شبكة اإلنترنت

فهارس الكترونية تسهل معرفة عناوين المشاركين بما يشبه دليل الهاتف،  
. (4)مبوبة حسب الدول،  أو الموضوعات،  أو الهيئات والمنظمات وما إليها

وفي أغلب األحيان يضاف رمز في نهاية العنوان يشير إلى نوع المؤسسة 

                                                           
 . 157محمد زايد. المصدر السابق. ص( 1)

محماااااد مجاهاااااد الهاللاااااي ، ومحماااااد ناصااااار الصاااااقري. "أخالقياااااات التعامااااال ماااااع شااااابكة ( 2)
،  1. اإلتجاهااااات الحديثاااة فاااي المكتبااااات والمعلوماااات. مااااجالمعلوماااات العالمياااة)اإلنترنت("

 . 125. ص1999،  11ع

 . 208غالب عوض النوايسة. المصدر السابق. ص( 3)

 . 8ص. السابق عبد اللطيف صوفي. المصدر( 4)
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..... org،  منظمة gov،  حكومية edu،  تعليمية com)تجارية 
 .(1)وهكذا(

 -:Telnetخدمة تيلنت  (2)

وهي خدمة الوصول عن بعد، حيث أنها تسمح لمستخدم اإلنترنت بعمل 
اتصال مع حاسوب آخر قد يكون في أبعد مكان على الكرة األرضية. 
وبمجرد تحقيق هذا االتصال يمكن للمستخدم الدخول على هذا الحاسوب 

وهناك نوعان رئيسيان . (2)نهالبعيد والتعامل مع أي ملفات ومعلومات مخزنة م
من أنواع الوصول عن طريق التيلنت، هما الوصول الخاص، والوصول 
العام. فالوصول الخاص يجب أن يكون عن طريق رقم حساب معين وكلمة 

للدخول إلى الحاسوب اآلخر. أما الوصول العام فيكون  (Password)مرور 
ت التي تسمح للمستخدم عن طريق الكثير من الحواسيب المرتبطة باإلنترن

 .(3)بالتعامل مع معلومات معينة دون الحاجة إلى رقم حساب
 -:File Transfer Protocolخدمة نقل الملفات  -3

وهي من الخدمات المهمة في شبكة اإلنترنت وأوسعها انتشارًا وهي التي 
تسمح للمستفيد بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر مهما كان موقع الحاسوب 

 .(4)الجغرافي

                                                           
ربحااااي مصااااطفى عليااااان ، ومثااااال القيسااااي. "اسااااتخدام شاااابكة اإلنترناااات فااااي المكتبااااات ( 1)

،  4، ع 34امعاااة البحااارين". مجلاااة رساااالة المكتباااة. ماااجالجامعياااة: دراساااة حالاااة لمكتباااة ج
 . 14-13. ص1999

 . 209غالب عوض النوايسة. المصدر السابق. ص( 2)

حساان محمااد ، ومهااا أحمااد غناايم. "شاابكة اإلنترناات العالميااة واسااتخداماتها فااي المكتبااات ( 3)
للبنانياااااة،  ومراكاااااز المعلوماااااات". الماااااؤتمر الثاااااامن للمعلوماااااات. القااااااهرة: الااااادار المصااااارية ا

 . 420. ص1999

 . 209غالب عوض النوايسة. المصدر السابق. ص( 4)
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 ةوتعد خدمة مهمة ألن هناك ماليين ملفات الحاسوب المتاح 
كالصور واألصوات والكتب  تلالستخدام العام من خالل شبكة اإلنترن

وغيارها، والتي تمكان مساتخدم الشبكاة من نقلها بالرجوع إلى حاسوب مزود 
الذي يرتبط به، وذلك باستخدام بروتوكول  (Service Provider)الخدمة 

 F. T. P. (1)الملفات نقل
 -:News Groupsخدمة المجموعات اإلخبارية  -4

التي يمكن مقارنتها  (Discussion Groups)وتسمى جماعات النقاش 
بالمنتديات أو المقاهي أو النوادي الفكرية التي تضم أفرادًا من داخل البلد أو 

دل من خارجه يجمعهم اهتمام مشترك بموضوع معين. فهي نواد للنقاش وتبا
اآلراء والمعلومات، واالشتراك في ملتقيات وندوات ومؤتمرات متخصصة في 
مجال معين، مثل مجموعات النقاش التي تقيمها الجامعات والمنظمات 
المهنية عن بعد، فضاًل عن أنها شبيهة بالمنتديات التي تضم أفرادًا من 
د مختلف أنحاء العالم يجمعهم اهتمام مشترك بموضوع معين. فهي نوا

 .(2)للمناقشات وتبادل اآلراء والمعلومات حول موضوع معين
 -:Shopping Serviceخدمة التسوق 

يعتبر اإلنترنت إحدى األماكن الرئيسية التي تعمل فيها المؤسسات حيث 
يتم بيع وشراء الخدمات والبضائع بمليارات الدوالرات سنويًا من خالل التسوق 

فرد شراء أي شيء وهو في المنزل أو عبر اإلنترنت. إذ أصبح بإمكان أي 
في مكان العمل عبر اإلنترنت بداًل من التوجه بنفسه إلى المتاجر. ويمكن 
استخدام اإلنترنت لتصفح الفهارس وشراء األسهم والسندات وصكوك التأمين 

                                                           
 ، بغاداد: دار الرناد. "أنت واإلنترنت: جل ما تحتاجه من الشابكة العالمياة". خالد العبيدي( 1)

 . 16ص. 2001

 . 57ص. نفس المصدر السابق( 2)
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وحتى المشاركة في مزادات علنية عبر الشبكة، ويتم أيضًا تثبيت هذه 
 .(1)نظمة الفاتورة في حواسيبهمالمعامالت عبر الشبكة في أ

 -:Gamesخدمة األلعاب  -5

تقدم هذه الخدمة اللهو باأللعاب اإللكترونية من خالل شبكة اإلنترنت 
التي تمتاز بالتنوع الكبير، إذ يمكن تحميل ملف اللعبة من خالل الحواسيب 
الشخصية ومن خالل الدخول إلى شبكة اإلنترنت التي تمكننا من خالل 

 .(2)حميل ملف اللعبة التي أعجبتنا إلى ذاكرات الحواسيب الشخصيةتحميلها ت
 -:Electronic Publishingخدمة النشر اإللكتروني  -6

وعن طريق هذه الخدمة نستطيع أن نحصل على بعض المنشورات 
بالشكل اإللكتروني وهي المنشورات التي أخذت طريقها إلى اإلنترنت عبر 

ت مسميات عدة مثل الكتب اإللكترونية،  تح (www)رابط التغطية العالمية 
الكترونية،   تالكترونية،  ومقاال تعلى الخط المباشر،  ومجلدا بوكت

ورسائل جامعية الكترونية وغيرها. والبد أن نميز بين أربعة أنواع من النشر 
 -اإللكتروني وكما يأتي:

وهو نوع من المنشورات المطبوعة بالشكل  -نشر الكتروني موازي: -أ 
 لكتروني إلى جانب الورقي. اإل

 وهو الذي يسبق النشر الورقي العادي.  -نشر الكتروني مسبق: -ب 

أو على شكل  Webويكون على شكل صفحات  -نشر الكتروني أولي: -ج 
 الكتروني. 

وهي الكتب التي نجدها على الخط المباشر،   -إعادة نشر الكترونية: -د 
أهم  نيكي،  ومكثيرة تخص األدب اإلنكليزي واألمريكي الكالس يوه

                                                           
. 2000للعلاااااوم،   برساااااتون كاااااراال. "كياااااف يعمااااال اإلنترنااااات". بياااااروت: الااااادار العربياااااة( 1)

 . 111ص

 . 379عبد اللطيف صوفي. المصدر السابق. ص( 2)
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مكانية  إيجابيات هذا النوع من المنشورات سهولة وضعها تحت التصرف وا 
 . (1)متابعتها المستقبلية على اإلنترنت

فإن بعض اإلحصائيات الخاصة بالنشر اإللكتروني  وعلى سبيل المثال
عنوان صحيفة  1500على شبكة اإلنترنت تشير إلى وجود ما يقرب من 

 . (2)كتاب ينشر سنويًا عبر اإلنترنت 5000مجلة دورية و 3700و
 -خدمة التحاور اآلني أو المحادثة: -8

فضاًل عن البريد اإللكتروني ونتيجة للتطورات الهائلة في تقنيات 
االتصاالت أصبحت شبكة اإلنترنت تسمح لمجموعة من المستخدمين 

 الخدمة هبالتحاور اآلني عن بعد باستخدام لوحة المفاتيح والشاشة،  وهذ
تتطلب وجود كل أطراف الحوار أمام أجهزتهم أثناء الحوار، ومن أمثلتها 

 . Chatو  Talkتطبيقات 
وعن طريق استخدام برامج المحادثة اآلنية يستطيع المستخدم الدخول 
إلى إحدى ساحات الحوار والبدء بمشاركة اآلخرين آراءهم عن طريق إرسال 

ة أو مسموعة.  كما أنها تستخدم واستقبال الرسائل سواء كانت نصية أو مرئي
 .(3)من قبل الشركات للتحاور اإللكتروني بالصوت والصورة لعقد االجتماعات

 -:Internet Video Conferencingخدمة مؤتمرات الفيديو  -9

إن هذه الخدمة تزيل مشكلة السفر والتنقل للمؤتمرين التي عادة ما تكلف 
شاركة بالصوت والصورة من موقعه أموااًل كثيرة.  حيث يستطيع المستفيد الم

وحاسوبه إلى موقع وحاسوب آخر،  عبر إمكانيات اتصالية أوسع من 

                                                           
،  2س،  15ع. مجلااة إنترناات العااالم العربااي. "العاارب واإلنترناات". عبااد القااادر الكاااملي( 1)

 . 28ص. 1999

 . 60-59ص. مصدر سابق. "إنترنت: الشبكة العالمية". عامر إبراهيم قنديلجي( 2)

الرياااض: مدينااة الملااك . "شاابكة اإلنترناات: دلياال تعريفااي". زومااانعبااد العزيااز باان حمااد ال( 3)
 . 19ص. 2002، عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودية 
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إمكانيات االتصال الوثائقية النصية.  وتتم االستفادة من خدمة مؤتمرات 
الفيديو فائدة كبيرة في المجال التعليمي وخاصة التعليم عن بعد،  وال تزال 

الخدمة،  أهمها سرعة االتصال بخدمة  هناك معوقات تحد من انتشار هذه
 .(1)اإلنترنت

 -:Client/Serverخدمة العميل والخادم   -10

من أهم استخدامات شبكة اإلنترنت هو مشاركة الموارد وهذه المشاركة 
تتم باستخدام برنامجين منفصلين يعمل كل منهما على حاسوب منفصل 

ر الموارد،  والثاني وهو البرنامج الذي يوف Serverعادة،  ويسمى الخادم 
الذي يطلب توفير موارد معينة.  فنظام العميل  Clientيسمى العميل 

 -والخادم يوفر ثالثة أنواع رئيسية من المعلومات وهي كما يأتي:
السماح بعرض معلومات عن أي مستخدم على اإلنترنت وهذه المعلومات  .أ 

 تختلف من مستخدم آلخر. 

محدد على  Hostتصل حاليًا بمضيف السماح بالسؤال عن المستخدم الم .ب 
 اإلنترنت. 

 .(2)االتصال بمضيف محدد مجهز لتقديم معلومات أخرى مهمة .ج 

 -استخدامات وتطبيقات أخرى:  -11

مثل بيع الكتب، والمعلومات العلمية، والمجالت، والمعلومات 
االقتصادية والسياسية، والتسوق والتبضع والتجارة والصيرفة والدخول إلى 

معارض العالمية والتجول في أروقتها،  وعرض األزياء والعروض المتحف وال
 .(3)التسجيلية واإلذاعية الحية

                                                           
 . 20ص . نفس المصدر السابق( 1)

 . 213-209ص . قالمصدر الساب . غالب عوض النوايسة( 2)

العربياااة  . "المكتباااات فاااي عصااار اإلنترنااات تحاااديات ومواجهاااة" . هشاااام عباااد ا  عبااااس( 3)
 . 100-98ص . 2001 ، 2ع ، 2مج . 3000
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 تحليل البيانات
 -توزيع المستفيدين حسب القسم العلمي: -1

لتحليل بيانات االستبيان تم توزيع البيانات على عدة جداول.  فالجدول 
( قسم المستفيدين حسب األقسام العلمية في كلية اآلداب.  الذي تبين فيه 1)

من مجموع  33. 58طالبًا وبنسبة  35أن عينة طلبة الدراسات العليا بلغت 
من  66. 41وبنسبة تدريسيًا  25العينتين يقابلها عينة التدريسيين البالغة 

مجموع العينتين.  وقد تبين أن قسم الترجمة سجل أعلى نسبة من التدريسيين 
وطلبة الدراسات العليا،  يليه قسم اللغة اإلنكليزية،  ثم قسم التاريخ،  وذلك 
لتمكن باحثي قسمي الترجمة واللغة اإلنكليزية من اللغة اإلنكليزية التي هي 

نترنت فضاًل عن كونهم يتابعون تطورات علم اللغة األساسية في شبكة اإل
اللغة والترجمة في العالم،  وهناك الكثير من الدراسات الحديثة في هذين 
المجالين،  بينما نرى بقية األقسام ذات الخصوصية اللغوية والموضوعية 
ذات العالقة بالعراق والمنطقة العربية والتاريخ العربي اإلسالمي وغيرها،  أقل 

مًا لإلنترنت على الرغم ان كثرة عدد تدريسيها وطلبة الدراسات العليا استخدا
فيها مثل قسمي التاريخ واللغة العربية،  أما بقية األقسام فإن قلة نسبة 
استخدامها تعود إلى قلة عدد تدريسيها وطلبة الدراسات العليا فيها بالرغم من 

ل أقسام اللغة حداثة موضوعاتها واحتماالت وجودها على اإلنترنت مث
الفرنسية،  وعلم االجتماع،  والمعلومات والمكتبات،  والفلسفة.  أما قسمي 
اآلثار والدراسات المسمارية فإن قلة عدد المستفيدين فيهما تعود إلى كونهما 
يقعان خارج أبنية كلية اآلداب الرئيسية،  فضاًل عن توفر خدمة اإلنترنت في 

 قسمهما مؤخرًا. 
 العدد الكلي طلبة الدراسات العليا يونالتدريس القسم

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 33. 18 11 14. 17 6 20 5 الترجمة
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 66. 16 10 14. 17 6 16 4 اللغة اإلنكليزية
 15 9 28. 14 5 16 4 التاريخ

 66. 11 7 42. 11 4 12 3 اللغة العربية
 33. 8 5 57. 8 3 8 2 يةاللغة الفرنس

المعلومات 
 والمكتبات

2 8 3 8 .57 5 8 .33 

 66. 6 4 71. 5 2 8 2 االجتماع
 66. 6 4 57. 8 3 4 1 اآلثار

الدراسات 
 المسمارية

1 4 3 8 .57 4 6 .66 

 66. 1 1 ــ ــ 4 1 الفلسفة
 99. 99 60 33. 58 35 66. 41 25 المجموع

 
 -س:توزيع المستفيدين حسب الجن -2

% من المستفيدين من شبكة 66. 66( أن 2لقد تبين من الجدول )
% هم من اإلناث،  33. 33اإلنترنت في كلية اآلداب هم من الذكور وأن 

أي أن ثلثي المستفيدين من الذكور والثلث اآلخر من اإلناث،  وهذا يعود إلى 
الذكور،  قلة عدد الباحثات من تدريسيات وطالبات دراسات عليا قياسًا بعدد 

فضاًل عن الظروف االجتماعية واألمنية التي يعاني منها مجتمعنا في الوقت 
الحاضر،  وعدم استطاعة اإلناث من التأخر بعد أوقات الدوام الرسمي 
الستخدام شبكة اإلنترنت.  فضالعن كون معظمهن مسؤوالت عن أسرة وبيت 

 االمر الذي يتطلب منهن تلبية احتياجاتهما. 
جنس 
 ثينالباح

طلبة الدراسات  التدريسيون
 العليا

 العدد الكلي

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 66. 66 40 42. 71 25 60 15 الذكور

 ( توزيع المستفيدين حسب األقسام العلمية1جدول )
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 33. 33 20 58. 28 10 40 10 اإلناث
. 41 25 المجموع

66 
35 58 .33 60 99 .99 

 ( توزيع المستفيدين حسب الجنس2)جدول 
 -مدى االستفادة من شبكة اإلنترنت: -3

( أن أفراد عينة البحث يستفيدون من شبكة 3أتضح من الجدول )
% 85. 82% ولطلبة الدراسات العليا 80اإلنترنت بنسبة عالية للتدريسيين 

 ى% وهذا يؤكد عل66. 81وبذلك تكون نسبة االستفادة لكال الفئتين هي 
 علومات لباحثي كلية اآلداب. أهمية شبكة اإلتنرنت كمصدر أساسي للم

مدى 
 االستفادة

طلبة الدراسات  التدريسيون
 العليا

 العدد الكلي

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 66. 81 49 85. 82 29 80 20 أستفيد
 33. 18 11 15. 17 6 20 5 ال أستفيد
 99. 99 60 33. 58 35 66. 41 25 المجموع

 ( مدى االستفادة من شبكة اإلنترنت3جدول )
 -كيفية الحصول على المعلومات: -4

( أن استخدام شبكة اإلنترنت من قبل الذين 4أتضح من الجدول )
يستفيدون من الشبكة يتم عن طريق اختيار الكلمات المفتاحية 

(Keywords)  باستخدام أحد األدلة ومحركات البحث أكثر من البحث عن
وين المواقع.  حيث كانت نسبة البحث عن طريق الكلمات طريق عنا
%،  حيث تم 40. 20%،  وعن طريق عناوين المواقع 59. 79المفتاحية 

 استطالع آراء الذين أكدوا استفادتهم من الشبكة من فئتي العينة. 
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طريقة الحصول 
 على المعلومات

طلبة الدراسات  التدريسيون
 العدد الكلي العليا

بة النس العدد
النسبة  العدد المئوية

النسبة  العدد المئوية
 المئوية

اختيار الكلمات 
 المفتاحية

16 80 23 79 .31 39 79 .
59 

. 20 10 68. 20 6 20 4 عناوين المواقع
40 

. 99 49 18. 59 29 81. 40 20 المجموع
99 

 ( كيفية الحصول على المعلومات4جدول )
 -ت:أسباب عدم االستفادة من شبكة اإلنترن -5

لقد بين أفراد العينة الذين تم استطالع أرائهم بأنهم ال يستفيدون من 
% أما بقية األسباب فكانت 27. 27الشبكة بسبب الصعوبات اللغوية بنسبة 

% لكل منها،  وهذا يعني أن استخدام شبكة اإلنترنت يحتاج 18. 18بنسبة 
اإلنترنت،  ولهذا فانه  إلى مهارة باللغة اإلنكليزية ألنها اللغة األساسية بشبكة

يجب التدريب على استخدام الشبكة ومعرفة طرق استخدامها بشكل جيد كي 
 يستطيع الباحث استخدامها.
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أسباب عدم االستفادة 
 من الشبكة

 العدد الكلي طلبة الدراسات العليا التدريسيون
العد
 د

النسبة 
النسبة  العدد المئوية

النسبة  العدد المئوية
 المئوية

 27. 27 3 33. 33 2 20 1 عوبات لغويةص
 18. 18 2 66. 16 1 20 1 كثرة اإلنقطاعات

عدم معرفة طرق 
االستخدام ونقص في 

 التدريب

 18. 18 2 ــ ــ 40 2

 18. 18 2 33. 33 2 ــ ــ االزدحام في اإلنترنت
عدم توفر النص 

 الكامل
1 20 1 16 .66 2 18 .18 

 99. 99 11 54. 54 6 45. 45 5 المجموع
 ( أسباب عدم االستفادة من شبكة اإلنترنت5جدول )

 -عدد مرات استخدام شبكة اإلنترنت: -6

( أن استخدام شبكة اإلنترنت متفاوت بين باحثي 6يبين من الجدول )
كلية اآلداب،  حيث أجاب التدريسيون بأن استخدامهم للشبكة مرة في األسبوع 

راسات العليا تشير إلى % في حين كانت إجابات طلبة الد40بمعدل 
%.  وقد يعزى السبب 42. 51استخدامهم للشبكة مرتين في األسبوع بمعدل 

لكون طلبة الدراسات العليا يحتاجون إلى مصادر المعلومات إلنجاز رسائلهم 
وأطاريحهم وللبحث عن المعلومات الحديثة ومصادرها باستمرار،  لهذا فهم 

 متقاربة للعثور على تلك المعلومات.  يلجأون إلى شبكة اإلنترنت في فترات
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عدد مرات 
 االستخدام

طلبة الدراسات  التدريسيون
 العدد الكلي العليا

النسبة  العدد
النسبة  العدد المئوية

النسبة  العدد المئوية
 المئوية

مرتان في 
 األسبوع

7 28 18 51 .42 25 41 .66 

مرة في 
 30 18 85. 22 8 40 10 األسبوع

 20 12 14. 17 6 24 6 يوممرة في ال
مرة في 
 الشهر

2 8 3 8 .57 5 8 .33 

المجموع 
 99. 99 60 33. 58 35 66. 41 25 الكلي

 ( عدد مرات استخدام شبكة اإلنترنت6جدول )
 -دوافع الباحثين الستخدام شبكة اإلنترنت: -7

( تفاوت أهداف ودوافع الباحثين عن المعلومات 7أتضح من الجدول )
هم للمعلومات.  فقد تبين ذلك بشكل واضح في نتائج الجدول بتفاوت حاجات

( حيث كان أعلى دافع الستخدام اإلنترنت هو البحث عن مصادر 7)
% لكال الفئتين من  66. 31المعلومات ألغراض البحث العلمي وكان بنسبة 

الباحثين،  وذلك بسبب صعوبة الحصول على مصادر المعلومات من 
بب عدم حداثة مصادر المعلومات في هذه المكتبات المكتبات التقليدية بس

مما دفع معظم الباحثين إلى اللجوء إلى البحث عن مصادر المعلومات عن 
طريق اإلنترنت،  فضاًل عن التسهيالت التي يجدها الباحث على شبكة 
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اإلنترنت التي توفر وقت وجهد الباحث عن المعلومات،  فضاًل عن التوفير 
افع الثاني الستخدام شبكة اإلنترنت هو البريد اإللكتروني في األموال.  والد

% لكال الفئتين،  وكذلك الحال بالنسبة 66. 21الذي حاز على نسبة 
لمالحقة التطورات العلمية في حقل االختصاص التي حصلت على نفس 

% 33. 18النسبة ويليهما متابعة األخبار والصحف الذي حصل على نسبة 
%،  5دافع التعرف على الشبكة واستخدامها فقد حاز على  لكال الفئتين.  أما

%.  وهذا يدل على أن الباحثين يندفعون إلى 1والتسلية والترفيه حازت على 
استخدام شبكة اإلنترنت بدوافع علمية متنوعة ومتباينة بتنوع وتباين حاجتهم 

 للمعلومات. 

دوافع استخدام 
 اإلنترنت

طلبة الدراسات  التدريسيون
 ياالعل

 العدد الكلي

 العدد
النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 المئوية

البحث عن مصادر 
المعلومات ألغراض 

 البحث العلمي
7 28 12 34 .28 19 31 .66 

الستخدام البريد 
 66. 21 13 20 7 24 6 اإللكتروني

مالحقة التطورات 
 العلمية

5 20 8 22 .85 13 21 .66 

األخبار متابعة 
 33. 18 11 28. 14 5 24 6 والصحف

التعرف على الشبكة 
 5 3 71. 5 2 4 1 واستخدامها

 66. 1 1 85. 2 1 ــ ــ التسلية والترفيه
 99. 99 60 33. 58 35 66. 41 25 المجموع الكلي

 ( دوافع استخدام شبكة اإلنترنت7جدول )
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 -ساعات استخدام شبكة اإلنترنت: -8

أن استخدام شبكة اإلنترنت للبحث عن المعلومات ( 8تبين من الجدول)
بمعدل ساعة واحدة كان أكثر شيء لدى التدريسيين حيث حاز على نسبة 

%،  بينما كان الوقت المخصص للبحث عن المعلومات لدى طلبة 52
%،  42. 51الدراسات العليا بمعدل ثالث ساعات،  حيث حصل على نسبة 

بحثون عن المعلومات الحديثة والحصول وذلك ألن طلبة الدراسات العليا ي
على أكبر عدد ممكن من مصادر المعلومات بمختلف أنواعها وأشكالها،  
فضاًل عن أن معظم وقتهم في مرحلة جمع البيانات يقضونه في البحث عن 
المعلومات.  بينما نجد التدريسيين يبحثون عن المعلومات إلجراء البحث 

لعلمية في مجال اختصاصهم.  كما أن العلمي أو لتطوير معلوماتهم ا
التدريسيين محددين بأوقات المحاضرات والدروس واإلشراف على طلبة 
الدراسات العليا والدراسات األولية،  فليس لديهم الوقت الكافي للجلوس 

 ساعات طويلة أمام شبكة اإلنترنت. 
 ( عدد ساعات استخدام شبكة اإلنترنت8جدول )

 -محركات البحث: -9

( تعدد محركات البحث عن المعلومات واسترجاعها 9ن الجدول )تبين م
على شبكة اإلنترنت،  غير أن المالحظ االعتماد األكبر على محركي البحث 

Google  وYahoo  حيث يلقى األول إقبااًل كبيرًا في البحث عن
على  Googleالمعلومات المتخصصة واألكاديمية.  فقد حاز محرك البحث 

على  Yahooبحث عن المعلومات،  وحاز محرك البحث % في ال50نسبة 
% وبقية المحركات على نسب ضئيلة مقارنة بهذين المحركين.  66. 41

وهناك محركات بحث أخرى تتميز بالذكاء في البحث عن المعلومات مستفيدة 
،  ومحرك البحث Informant2من الذكاء االصطناعي.  فمحرك البحث 

Tracer lock  الباحث من التسجيل على هذين المحركين ثم مثاًل يمكنان
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تحديد مجاالت البحث والمحرك يتكفل بعد ذلك بالقيام بالبحث المتواصل 
على المواقع التي تتعلق بموضوع البحث،  ويتم بعد ذلك إرسال قائمة على 
عنوان المستفيد اإللكتروني،  أو يتم عرضها عليه وفق حداثتها عند بحثه في 

 موقع المحرك. 
حركات م

 البحث
طلبة الدراسات  التدريسيون

 العليا
 العدد الكلي

العد
 د

النسبة 
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

Google 11 44 19 54 .28 30 50 
Yahoo 10 40 15 42 .85 25 41 .66 

AltaVist

a 
3 12 1 2 .85 4 6 .66 

Info 

seek 
 66. 1 1 ا ا 4 1

المجموع 
 يالكل

25 41 .66 35 58 .33 60 99 .99 

 ( محركات البحث9جدول )
 -ترتيب مصادر المعلومات حسب أهمية استخدامها: -10

( أن البحوث والمستخلصات قد احتلت 10تبين من الجدول )
. 33الصدارة من حيث أهميتها للباحثين في كلية اآلداب،  وحققت نسبة 

الدوريات التي حققت  %،  ثم15%،  تلتهما الكتب التي حققت نسبة 33
%.  66. 1%،  واإلحصائيات 66. 6%،  بينما كانت حصة التقارير 10

وهذه النسب تعود إلى كون باحثي كلية اآلداب يهتمون بالدراسات اإلنسانية 
التي تتمثل بالبحوث والكتب والدوريات وال يهتمون كثيرًا بالتقارير 

م االجتماع وقسم واإلحصائيات باستثناء بعض األقسام مثل قسم عل
المعلومات والمكتبات اللذين يهتمان بهذا التنوع في مصادر المعلومات بسبب 
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طبيعة بحوثهما ودراستهما التجريبية التي تعتمد على التقارير واإلحصائيات 
والدراسات الميدانية.  أما بقية األقسام فتعتمد على الدراسات النظرية البحتة 

 اسات. وما يدور حولها من بحوث ودر 
مصادر 
 المعلومات

طلبة الدراسات  التدريسيون
 العليا

 العدد الكلي

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 33. 33 20 57. 28 10 40 10 بحوث
 33. 33 20 42. 31 11 36 9 مستخلصات

 15 9 14. 17 6 12 3 كتب
 10 6 42. 11 4 8 2 دوريات
 66. 6 4 57. 8 3 4 1 تقارير

 66. 1 1 85. 2 1 ا ا إحصائيات
 99. 99 60 33. 58 35 66. 41 25 المجموع الكلي

 حسب أهمية استخدامها ت( ترتيب مصادر المعلوما10جدول )
 -خدمات شبكة اإلنترنت: -11

لقد جمعت شبكة اإلنترنت بين مختلف الخدمات التي تقدمها 
. 36ح والبحث على أعلى نسبة وهي لمستفيديها،  وقد حصلت خدمة التصف

%،  حيث أن هاتين 35%،  تلتها خدمة البريد اإللكتروني بنسبة 66
الخدمتين تعتبران الخدمتان الرئيستان في الشبكة.  أما بقية الخدمات فإنها ال 
تقل أهمية عنهما إالَّ أن باحثينا لم يتعودوا عليها مثل خدمة مجموعات 

%،  تلتها خدمة المحادثة المباشرة 33. 13ة النقاش التي حصلت على نسب
%،  حيث تستعمالن لالتصال بين الباحثين في الجامعات 66. 6بنسبة 

وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات،  أو عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات 
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. 3%،  وتلتها خدمة نقل الملفات بنسبة 5عن بعد التي حظيت بنسبة 
 معرفة الباحثين بهاتين الخدمتين كثيرًا. %،  وهذا يعود إلى عدم 33

 العدد الكلي طلبة الدراسات العليا التدريسيون الخدمات
العد
 د

النسبة 
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

خدمة التصفح 
 والبحث

10 40 12 34 .28 22 36 .66 

خدمة البريد 
 اإللكتروني

10 40 11 31 .42 21 35 

 5 3 71. 5 2 4 1 رات عن بعدالمؤتم
خدمة المحادثة 

 المباشرة
2 8 2 5 .71 4 6 .66 

 33. 3 2 71. 5 2 ــ ــ خدمة نقل الملفات
 33. 13 8 14. 17 6 8 2 مجموعات النقاش
 99. 99 60 33. 58 35 66. 41 25 المجموع الكلي

 ( خدمات شبكة اإلنترنت11جدول )
 -:نتائج الدراسة

إقبال الذكور على استخدام الشبكة أكثر من اإلناث،   كشفت الدراسة عن -1
وذلك بسبب الظروف االجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا في الوقت 
الحاضر بسبب تخوف اإلناث من التأخر بعد أوقات الدوام الرسمي،  
فضاًل عن كون معظمهن مسؤوالت عن أسرة وبيت يحتاج منها تلبية 

سيين وطلبة الدراسات العليا من الذكور هو احتياجاته،  وكون عدد التدري
 أكثر من عدد اإلناث. 

. 81لقد أظهرت الدراسة أن نسبة االستفادة من الشبكة كانت بمعدل  -2
% لكل من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا حيث كان هناك 66
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تقارب في نسبتهما وهذا يدل على مدى أهمية الشبكة في الحصول على 
 البحث والدراسة.  المعلومات ألغراض

تبين أن معظم باحثي كلية اآلداب يعتمدون على اختيار الكلمات  -3
المفتاحية من خالل محركات البحث الخاصة بالشبكة في البحث عن 

 المعلومات. 

لقد أتضح من الدراسة أن من أهم أسباب عدم االستفادة من شبكة  -4
لصعوبات اإلنترنت من قبل باحثي كلية اآلداب بجامعة الموصل هو ا

اللغوية للذين ال يجيدون اللغة اإلنكليزية من الباحثين،  ثم كثرة 
االنقطاعات وعدم معرفة طرق استخدام الشبكة والنقص في التدريب 

 واالزدحام وعدم توفر النص الكامل. 

تبين من الدراسة أن التدريسيين يستخدمون الشبكة مرة واحدة في  -5
ن كان عدد مرات استخدام طلبة األسبوع وبمعدل ساعة واحدة،  في حي

الدراسات العليا هو مرتين في األسبوع وبمعدل ثالث ساعات في كل 
مرة.  وهذا طبيعي ألن مشاغل التدريسيين وانشغالهم بالتدريس والبحث 
ال يوفر لهم الفرصة الكافية لمراجعة شبكة اإلنترنت بشكل منتظم مثل 

 ما هو متاح لطلبة الدراسات العليا. 

ينت نتائج الدراسة أن من أهم دوافع استخدام شبكة اإلنترنت من لقد ب -6
قبل باحثي كلية اآلداب هي البحث عن مصادر المعلومات التي 
تستخدم في البحث العلمي،  وكذلك يستخدمونها ألغراض البريد 
اإللكتروني،  ثم مالحقة التطورات الجارية في مجال اختصاصهم،  

 ف. ومن ثم متابعة األخبار والصح

أتضح أن أهم مصادر المعلومات المستخدمة من قبل باحثي كلية  -7
اآلداب هي البحوث بالمرتبة األولى،  ثم المستخلصات،  فالكتب 

 والدوريات ثم التقارير واإلحصائيات. 
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تبين أن باحثي كلية اآلداب يستخدمون اإلنترنت للتصفح والبحث،  ثم  -8
،   البريد اإللكتروني تليهما بقية الخدمات.   َ ولكن بنسب متدنية جدًا

وذلك ألن اإلنترنت في نظر الكثيرين عبارة عن تصفح وبحث وبريد 
 الكتروني. 

 -المقترحات:
ضرورة إنشاء خط لشبكة اإلنترنت في كل قسم من أقسام كلية اآلداب  -1

بجامعة الموصل،  لما لها من أهمية في البحث العلمي والحصول على 
كمال شبكة االتصاالت التي تم تنفيذها مصادر المعلومات الحديثة.   وا 

 في جامعة الموصل عن طريق األلياف الضوئية ستسهل هذه المهمة. 

ضرورة وضع برامج تدريبية للباحثين من تدريسيين وطلبة دراسات عليا  -2
رشادهم إلى كيفية  لكي يكتسبوا المهارة في التعامل مع الشبكة وا 

يها وتشجيعهم على االستفادة استخدامها،  وتعريفهم بأساليب البحث ف
من الخدمات المتوفرة عبر الشبكة باستخدام محركات البحث المتوفرة 

 عبر الشبكة. 

التي تفيدهم في تبادل  Usenetتعريف الباحثين بالمجموعات اإلخبارية  -3
المعلومات في مجاالت النقاش المطروحة للبحث،  وتعرفهم على 

 وضوع. المعلومات الجديدة المطروحة حول الم

توعية مجتمع الكلية بأهمية اإلنترنت وضرورة االستفادة منها في إنجاز  -4
 البحوث والدراسات التي تتم في الكلية. 

ضرورة أن يكون لكلية اآلداب موقع على الشبكة تعرض فيه نبذة عن  -5
أقسامها والبحوث التي يقومون بإنجازها،  وعناوين رسائل الماجستير 

جلة في الكلية والتي يقوم طلبة الدراسات العليا وأطاريح الدكتوراه المس
بإعدادها،  لكي يتسنى لباحثي الكلية تبادل المعلومات مع الكليات 

 والجامعات المناظرة في مختلف دول العالم. 
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 تقويم استخدام باحثي كلية اآلداب لشبكة اإلنترنت.  -4

ب وتحد تشخيص السلبيات والمعوقات التي تواجه الباحثين في كلية اآلدا -5
 من استخدامهم للشبكة. 

الخروج بمقترحات تساهم في تعميم استخدام الشبكة واستثمار كفاءتها  -6
 لتحقيق الجودة في العمليتين التعليمية والبحثية. 

 الملحق
 بسم ا  الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب/جامعة 
 مون. الموصل المحتر 

 م/استبيان
أضع بين أيديكم االستبيان المرفق للتعرف على مجاالت استخدامكم  

لشبكة اإلنترنت راجيًا تفضلكم باإلجابة عن جميع أسئلته بدقة وموضوعية 
 ألغراض البحث.  مألن نتائجه ستستخد

 مع الشكر والتقدير
 د.  محمود صالح إسماعيل

 أستاذ مساعد/قسم المعلومات والمكتبات
 أمام اإلجابات المناسبة. ( √يرجى وضع عالمة ) -الحظة:م
 معلومات عامة: -1

 القسم:                             االختصاص العام:
 االختصاص الدقيق:                              الشهادة:

 الجامعة المانحة للشهادة:                         لغة الدراسة:
 (                       أنثى )   (ذكر )           الجنس: -2

 الوظيفة الحالية: -3

 تدريسي:   أستاذ )   (          أستاذ مساعد )   (
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 مدرس )    (       مدرس مساعد )    ( 
طالب دراسات عليا:   دكتوراه )    (   ماجستير )     (   السنة      

 التحضيرية )     (    إعداد البحث )     (
 ن خدمة اإلنترنت الموجودة في الكلية ؟هل استفدت م -4

 نعم )    (                       ال )    (    
إذا كان جوابك على السؤال الرابع )نعم( هل حصلت على المعلومات  -5

 من خالل:

 اختيارك الكلمات المفتاحية عن طريق محرك البحث.   )   ( -
 عناوين المواقع.    )    ( -

 لسؤال الرابع )ال( فهل يعود السبب إلى:إذا كان جوابك على ا -6

 عدم توفر النص الكامل لمصادر المعلومات.     )    ( -
 صعوبات لغوية.    )    ( -
 نقص في التدريب وعدم معرفة طرق االستخدام.     )    ( -
 االزدحام في استخدام اإلنترنت.     )      ( -
 كثرة االنقطاعات.       )     ( -
 )    (      أخرى.  -

 ما مدى استخدامك لإلنترنت: -7

 يوميًا )   (      أسبوعيًا )    (      مرة في األسبوع )     (
 مرة في الشهر )     (    نادرًا )     (     أبدًا )     (

 ما هي دوافعك الستخدام اإلنترنت: -8

 لمالحقة التطورات في حقل االختصاص.    )     ( -
 معلومات ألغراض البحث العلمي.   )     (للبحث عن مصادر ال -
 للتعرف على الشبكة وكيفية استخدامها.    )      ( -
 الستخدام البريد اإللكتروني.      )      ( -
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 لمتابعة األخبار والصحف.     )      ( -
 للتسلية وللترفيه.     )      ( -

 شبكة:ما الوقت المستغرق في عملية البحث عن المعلومات في ال -9

 نصف ساعة )     (      ساعة )     (        ساعتان )     (
 ثالث ساعات )      (    أكثر من ذلك )     (

 ما أكثر محركات البحث استخدامًا: -10

Yahoo         )     (Google         )     (Info seek )    ( 
Lycos  ِ          )      (Ayna              )    (BBC َِ َِ َِ َِ َِ
)     ( 

Excite         )      (AltaVista       )     (Hotbot )      ( 
 أخرى ))حدد رجاءًا((   )        (

ما نوع مصادر المعلومات التي حصلت عليها من خالل استخدامك  -11
 لإلنترنت:

بحوث )     (      مستخلصات )     (       كتب )     (     
 دوريات )     (
إحصائيات )      (       أخرى ))حدد رجاءًا((  )             تقارير )     ( 

) 
 ما نوع الخدمات المتوفرة على الشبكة: -12

 خدمة التصفح والبحث )      (    خدمة البريد اإللكتروني )       (
 )     ( FTP)  ( خدمات نقل الملفات  Chatخدمة المحدثة المباشرة 

 ات عن بعد )      (مجموعات النقاش )      (   المؤتمر 
 أخرى ))حدد رجاءًا((  )         (

أية مقترحات تراها ضرورية للبحث العلمي ولم يتم ذكرها ضمن أسئلة  
 االستبيان. 
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Abstract 

 

Assessing the Use of Internet by Scholars at the 

University of Mosul/College of Arts 
 Dr. Mahmood S. I.


 

 
The present paper aims at assessing the use of 

Internet by scholars (both lecturers and higher studies 

candidates) at the University of Mosul/College of Arts.  It 

also aims at spotting the pros and cons of internet and the 

problems that encounter the scholars.  Finally the study 

proposes some suggestions and recommendations that lead 

to more efficient utilization of internet . 

The study comes up with the conclusion that most of the 

scholars get their sources from the two internet explorers 

,i.e.  (Yahoo and Google). The study recommends the 

necessity of holding the training courses in the field of 

internet in order to be of more benefit for the scholars.  
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