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  ملخص

آان الهدف من هذه الدراسة التعرف على واقع استخدام شبكة اإلنترنت لدى طلبة آلية 
.  هذا االستخدام يتأثر بعوامل أخرى ذات عالقة وفيما إذا آان ،التربية في جامعة النجاح الوطنية

منهم  ،وطالبه طالب) ١٠٠(من آلية التربية بلغت ولتحقيق هذا الهدف أخذت عينة عشوائية 
فقراتها استخدامات  عكستووزعت عليهم استبانة  ،ناثمن اإل) ٥٢(و من الذآور) ٤٨(

 .أل الطالب عن معلومات شخصيةعلى أسئلة شبه مفتوحة تس ت أيضاواشتمل ،المحتملةاإلنترنت 
 ،عن طريق حساب المتوسطات والنسب المئوية حللت النتائج باستخدام المنهج الوصفي تارة

وآانت أهم النتائج  ،"ف"واختبار " ت"عن طريق استخدام اختبار  نهج التحليلي تارة أخرىموال
في جامعة  لعلوم التربويةااستخدام طلبة آلية  تعد درجة )١  :ما يلي الدراسة التي توصلت لها

التي  جميع فقرات االستبانة عن حيث بلغ متوسط إجاباتهم ،النجاح الوطنية لإلنترنت ضعيفا
ت أعلى هذه آان) ٢  .من حد أعلى بلغ الخمس نقاط) ٢.٩١= م ( عكست هذا الغرض

اسة الدريليها مجال  ،ومعرفة العالمات والمساقات لجامعةاالستخدامات في مجال التسجيل ل
على هذه  ترواحت متوسطاتهمحيث  ،آياهو وجوجلواستخدام مواقع البحث المشهورة  ،والبحث

آانت  ،نسبة جيدةيت باالستخدامات التي حظأن في حين  ،من الممتاز إلى الجيد جدا االستخدامات
ي التأما االستخدامات .  والسياسية ،االجتماعية آخر األخبار والمستجداتباالطالع على  تتعلق

أو البحث في  ،بالبحث عن أشخاص مهمين من علماء وأدباء فكانت تتعلق ،ظيت بنسبة مقبولةح
 فكانت تتعلق ،ضعيفة جاءتاالستخدامات التي و.  جامعاتو ،شرآاتو ،مواقع تتعلق بأشخاص

غرف استعمال و ،واالطالع على المستجدات األدبية والفنية والرياضية ،ةباألمور الترفيهي
 ،استخدامات اإلنترنتفي حين آانت أضعف . واالشتراك بالدوريات والمجالت العلمية ،المحادثة

 ،إنشاء مواقع للتعريف بأنفسهمو ،دة علميةتلك التي تعلقت بمراسلة الجامعات للحصول على شها
 لم يكن) ٣  .واستخدام البريد األلكتروني إلرسال واستقبال ملفات ،المعامالت التجاريةالقيام بو
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لغته صعوبة و ،والدورات التي أخذها في اإلنترنت ،ومكان سكنه ،جنس الطالب لعامل
ثر ذو داللة إحصائية في استخدام أ ،الجامعية أن اإلنترنت مفيد لدراسته واعتقاده ،اإلنجليزية

ألماآن فيها  وذهابه ،اإلنترنتب اسوب موصوالحل لعامل امتالك الطالبفي حين آان  ،إلنترنتا
 ،نتبأن على الجامعة توفير المزيد من تجمعات اإلنتر واعتقاده ،اإلنترنتب موصولوب حاس

ها على اإلنترنت أثر ذو داللة  وعدد الساعات التي يقضي ،وتفضيله اإلنترنت على الكتاب
جاءت النتائج ضمن مناقشات و  .فأحسن) ٠.٠٥=α(على مستوى  إحصائية على هذا االستخدام

  وتطبيقات تربوية وتوصيات
 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the usages of the Internet by 
education college students at An-Najah National University, and to see 
whether these usages are affected by other related factors.  In order to 
accomplish this aim, a  (100) random sample:  (48) male and (52) female 
education sciences college students was surveyed by distributing a 
questionnaire of two parts:  one part consisted of (22) items reflecting the 
Internet possible usages, and the other one consisted of (10) semi open 
questions asking students about certain personal information. The 
descriptive statistics by using averages and percentages, and the analytic 
statistics by using “f-test and t-test” revealed the following results:   
1) The average of the Internet usages by education sciences college 
students was weak. The mean was (x = 2.91) out of (5.00) scores. 2) The 
students’ usages of the Internet were highest in registration at the 
university, registrations for courses, looking up for their marks.  These 
usages are followed by studying and researching, and using Yahoo and 
google gofer usages. These usages ranged between excellent and very 
good. the usages which got good rate were related to social and political 
issues, Whereas, the usages which got acceptable rate were related to 
searching for sites belonging to important people, companies, or 
universities.  But the weak usages were related to searching sites for 
amusements, games, and others of literary, artistic, athletic matters, 
chatting rooms, subscribing to periodicals and scientific journals.  The 
weakest usages of the Internet were related to corresponding university 
for getting certificates, designing home pages for themselves, using e-
mail for sending and receiving files, and using the internet for 
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commercial purposes. 3) The variables which have no significant effects 
on students’ usages of the Internet were:  gender, training programs on 
using the internet, English language difficulties, believing in the benefit 
of the internet in facilitating the university studies.  Whereas, the 
variables which have significant effects (α> 0.05) on students’ usages of 
the Internet were:  having a computer connected to the Internet at home, 
going to the Internet coffee in case they don’t have the access to the 
internet at homes, believing that the university must secures more 
Internet clusters, preferring of using the Internet to books, and spending 
more than three hours on the Internet daily. These results came along 
with discussions, recommendations, and applications. 

  
  اسةمقدمة الدر

 ،اإلنترنتو الحاسوب مايشهد القرن الحالي رواجا آبيرا في تطور األدوات التقنية واستخد
 إلى وإنما يتعداه ،واحد من مجاالت الحياةمعين أو مجال  جانبال يقتصر على  وهذا الرواج

افة الصحوعالم  ،هذه الشبكة العالمية نراها تغزو عالم العلم واألدب ،فاإلنترنت.  الت مختلفةامج
عالم و ،عالم الطب والصيدلةو ،واألعمال المالعالم و ،واالقتصاد التجارةعالم و ،واإلعالم

 وغيرها من العلوم ،بما فيها العلوم التربويةوعالم العلوم االجتماعية  ،والهندسةالطبيعية العلوم 
  ).٢٠٠٦ ،؛ المرشد٢٠٠٥ ،فرج( المختلفة

في  ال حصر لها وتسهيالت تخدامات متنوعةاسللمشترك توفر أصبحت آما أن هذه الشبكة 
مشارآة في الو ؛وإرسال ملفاتمعلومات األلكتروني وما يتبعه من استقبال آالبريد  ،أمور الحياة
ومرئيا  ،وآتابيا وصوتيا ،وصوتيا ،آتابيا : آافة أشكالهاواستخدام برامج المحادثة ب المنتديات؛

وألعاب  يةترفيهواالطالع على مواقع  ،لكترونيةأنشاء صفحات آما يستخدم اإلنترنت إل.  معا
 إلى جانب استخدامهذا   .المختلفة وغيرها من المواقع وتسوق وتجارة وسفر وسياحة تسليةو

مواقع البحث  باستخدامومشاهير وأعالم للبحث عن معلومات ومواضيع متنوعة  اإلنترنت
    .)٢٠٠٥ ،العمري؛ ٢٠٠٦ ،وآخرون الحايك ؛٢٠٠٥ ،أبو ريا( وغيرها "آياهو وجوجل"

العالم قرية آونية  المتعددة جعلت ووظائفه لشبكة اإلنترنت هذه االستخدامات المتنوعة
 جالسوهو وبسرعة هائلة  يريد إليه في أي وقت تصل أويذهب إليها  أن اإلنسانصغيرة يستطيع 

عن طريق ان أآسواء اإلنترنت ب موصوال حاسوبهأن يكون  سوىمنه يحتاج وال  ،أمام حاسوبه
مقابل دراهم لهذا الغرض شرآات تجارية متخصصة  طريق االشتراك مع عن أم ،الهاتف

  ).December, & Randall,1994  ؛٢٠٠٦ ،؛ المرشد٢٠٠١ ،خليف( معدودة يدفعها شهريا
مشارآتهم أفكارهم لناس في جميع أنحاء العالم لوسيلة لالتصال مع ا أضحىفاإلنترنت ببساطة 

  ).www.youngmedia.org(  السفر إليهمدون الحاجة إلى  والتعامل معهم واهتماماتهم
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في مجال التربية  اتوظيفه ،للتربويينبالنسبة الفائدة الكبرى الستخدام شبكة اإلنترنت لعل و
 وأ ،الطالبتعلم  بإثراءها من يتعلق ما آانسواء  ،تطوير العملية التعليميةل اتسخيرهو ،والتعليم

أداء أو تحسين  ،إشراف المشرف التربويتحسين  وأ ،المدير تطوير أداء وأ ،المعلمرفع آفاءة 
ب؛ ٢٠٠٧ ،أ٢٠٠٧ ،دروزه( على اختالف مواقعهم ومسمياتهم في سلك التربية والتعليم العاملين
وأآثر من .  )Hutchison, 1999  ؛٢٠٠٦ ،؛ المرشد٢٠٠٥ ،؛ فرج٢٠٠٥ ،٢٠٠٢ ،العمري

يحصل على شهادة في أي مكان في العالم و بالجامعة أن يلتحق الطالببإمكان  ذلك فقد أصبح
دراسته يتعلق بموضوع  أي أن يبحث في وأصبح بإمكانه ،أآاديمية عن طريق اإلنترنت

تقديراته وعالماته يعرف يتابع دراسته و أنوأصبح بإمكانه  ،عن طريق اإلنترنت وتخصصه
 ،يدخل إلى وعاء المساقاتأن  صار بإمكانه أنه آما .عن طريق اإلنترنتتعلمه لية عم وسير

فيتعرف على أهدافها ومحتوياتها وأنشطتها ووسائلها ومراجعها والواجبات التي تتطلبها 
تفاعله مع  إمكانية للطالب أن اإلنترنت وفَر هذا إلى جانب.  عن طريق اإلنترنت وامتحاناتها

بكل يسر وسهولة دون وغيرهم من العاملين في جامعته لذي يدرسون معه اورفاقه مدرسيه 
  .)٢٠٠٠ ،؛ همشري و بوعزة٢٠٠٥ ،فرج؛ ٢٠٠٥ ،صالح وحميد(الحاجة لمقابلتهم شخصيا 

الشبكة نقلت العملية هذه أن  يمكن القول ،وبهذه االستخدامات التربوية لشبكة اإلنترنت
الحفظ الترآيز على و إعطاء المعلومات د على المعلم فيالتعليمية من الدور التقليدي الذي يعتم

 ،يتفاعل معها ،للعملية التعليمية االطالب محور من والتلقين إلى الدور العصري الذي يجعل
 واجبات وحلمن دراسة وبحث وتحضير  ،الالزمة لتحقيق أهدافها التربويةويقوم باألنشطة 
باعتماد  أصبح يتم آل ذلك ،اعده على دراستهوغيرها من األمور التي تس والقيام بتدريبات

  .)أ٢٠٠٧ ،دروزه(  عقله ومهاراتهلوتوظيف  ،على نفسه الطالب

من  الطالب نقلت شبكة اإلنترنتو التطور التقني أن ،وبناء على ما سبق ذآره يمكن القول
مشارآا باحثا والدور السلبي المتلقي للمعلومات إلى الدور اإليجابي الذي يجعل منه إنسانا 

دور المدرس المعطي للمعلومات إلى دور المصمم والمشرف  من المعلمنقلت آما  ،متفاعال
تقليدية مضغوطة بين  من مناهجأيضا الدراسية  مناهجال ونقلت ،لمدير والمقيم للعملية التعليميةوا

 شبكة اإلنترنتعلى  موضوعةدفتي آتاب إلى مناهج عصرية مضغوطة في أقراص مدمجة أو 
لم يعد فيه للطالب يأتي عصر  ال بد من  العالمية تطور هذه الشبكةومع .  مواقع خاصةفي 
 في األفقهذا التطور تظهر  بدت معالم وقد . في مقعد أمامه والجلوسوجها لوجه  معلمحاجة ب

ال يطلب من الطالب االنتظام في  إذ ،في التعليم المفتوح أو التعليم عن بعدآما يحدث حاليا 
 ،معلم يرصد حضوره وغيابه ويراقب تفاعله ونشاطه معوجوده في قاعات أو  ،الجامعة

قد يتصل وإنما  ،وجها لوجهوامتحاناته ويناقش دروسه  ،صحح واجباته الدراسية واختباراتهوي
عن طريق البريد األلكتروني أو عن طريق الهاتف وغيرها من الوسائل  بمشرفه األآاديمي

بين الحين واآلخر لإلشراف األآاديمي اه مباشرة في قاعة الدراسة إن لم يستطع أن ير التقنية
لوال تطور األدوات التقنية وتوظيفها  وما آان لهذا يحدث ،)ب٢٠٠٧ ،أ٢٠٠٧ ،١٩٩٩ ،دروزه(

  .شبكة اإلنترنت توفرهاالتي  الخدماتولوال  ،في العملية التعليمية

  : النقاط التاليةللطالب في شبكة اإلنترنت  ويمكن إجمال فوائد استخدام
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   .وفائدة أآثر فاعلية وإيجابية عملية تعلم الطالب جعل .١

 ذهابه إلى جامعة لدى الطالب هيصرفقد الوقت والجهد والمال الذي  الكثير من توفير .٢
 .وانتظامه فيها

حصول على آم هائل من المعلومات غير ال بإمكانهبحيث أصبح  تعلم الطالب عملية إغناء .٣
 .اختياره وفق هاج المدرسيالتي حددت في المن

 ،بنفسه يتابع عملية تعلمه وهو تحمال للمسؤوليةو نضجا أآثر تجعله بحيث تنمي شخصيه .٤
 ،برنامج دراسته بنفسه وينظم ،دراسته وتقدمه بنفسهسير  ويتابع ،مساقاته بنفسه ويسجل

يتخرج  لذياليوم األخير ا تسجيله في الجامعة إلىمنذ اليوم األول في  ضبط عملية تعلمهيو
خاصة إذا آان يدرس في نظام بيحدث دون الحاجة للذهاب إلى الجامعة وقد آل ذلك  ،منها

 ;Darwazeh, 2000, 1999; Shin, 1998),؛ ١٩٨٦ ،دروزه( عن بعدالتعليم 
Young, 1996)(.  

بحيث أصبح قادرا على حل مشاآله األآاديمية الخالق مهارات التفكير المبدع عنده  تنمي .٥
 .التي تواجههمن المشاآل الحياتية  وغيرها

 ،على المعلومة التي يريد بحيث أصبح يستطيع أن يحصل مهارات البحث العلمي عنده تنمي .٦
 .يريدوفي أي مكان  ،يريدفي أي وقت 

على الرمز  وعدم اقتصاره ،ابيا وصوتيا ومرئيامتعددة آتتعليمية يستخدم وسائط  تجعله .٧
مما حسن عملية تعلمه باعتماده على أآثر من  ،فقطدرسي المستقاه من الكتاب الموالصورة 

 .في التعلمحاسة 

مكتبات جامعية واالستفادة من مراجعها ودورياتها ومختلف إلى  الدخولعلى  تساعده .٨
 .عن بعد مصادر المعرفة فيها واالشتراك فيها

 .ن بعدع والحصول على شهادة معترف بها له فرص االلتحاق في أي جامعة في العالم تهيئ .٩

تعلمه عملية مما أثرى  آوسيلة تعليمية في القاعات الدراسية على استخدام اإلنترنتتساعده  .١٠
والمحادثة معهم  ،باطالعه على ما يدرسه الطالبة اآلخرون في جامعات مختلفة في العالم

 ،دروزه؛ ٢٠٠١ ،الباز(مباشرة عن طريق الهاتف أو غرف المحادثة وتبادل الرأي 
 ،Bates؛ ٢٠٠٦ ،؛ الحايك وآخرون٢٠٠٢ ،لعمريا ؛٢٠٠١ ،ووهبه الدجاني ؛١٩٨٦

1995; Wulf, 1996.( 
  
  الدراسة مبررات

في  العلوم التربويةالتعرف على استخدامات طلبة آلية هو الدراسة لعل المبرر الرئيس لهذه 
م في جامعة النجاح الوطنية وفيما إذا آانوا يستخدمون اإلنترنت ألغراض دراسية وبحثية تفيده
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في  سيما وأنه لم تجر أية دراسة على طلبة آلية العلوم التربوية ،دراستهم وتعمل على إثرائها
  .في هذا المجال الجامعة
  

  أهمية الدراسة

لما آانت العملية التعليمية في العصر الحديث تعدو نحو االنتقال من الدور التقليدي المعتمد 
معتمد على الطالب واستخدام األدوات التقنية الحديثة على المعلم والكتاب المدرسي إلى الدور ال

ولما آان الستخدام شبكة اإلنترنت أثر واضح على إثراء  ،بما فيها الحاسوب وشبكة اإلنترنت
فإن التعرف على األغراض التي يستخدم بها طلبة  ،العملية التعليمية وتحسين نوعيتها وجودتها

ومعرفة  ،الوطنية لإلنترنت متمثلين بالعينة المدروسة في جامعة النجاح العلوم التربويةآلية 
سيساعد آال من المدرسين واإلداريين في الجامعة على  ،العوامل التي قد تؤثر على استخدامهم له

وتوفير المجمعات الحاسوبية المشبوآة باإلنترنت  ،توجيه الطلبة الوجهة الصحيحة الستخدامه
ومن ثم التنبؤ بالعوامل التي تعمل على زيادة  ،االستخدام وذلك ليسهلوا عليهم هذا ،بشكل أآبر

 ،والعوامل التي تعيق استخدامها والعمل على تالفيها ،استخدام هذه الشكبة بالعمل على تدعيمها
  . لما في ذلك من أثر على تحسين عملية تعلمهم ورفع مستوى تحصيلهم

  
  هدف الدراسةأ

  ::جمالها في النقاط التاليةهناك عدة أهداف للدراسة الحالية يمكن إ

في جامعة النجاح  العلوم التربويةإلقاء الضوء على األغراض التي يستخدم طلبة آلية  .١
  .الوطنية لشبكة اإلنترنت

وتلك التي  ،االستخدامات التي تمارس من قبل الطلبة بنسبة ممتازةدرجة التعرف على  .٢
  . ة جداوضعيف ،وضعيف ،ومقبولة ،وجيدة ،تمارس بنسبة جيدة جدا

  .التعرف على العوامل التي قد تؤثر في هذا االستخدام .٣

بشأن باستخدامات الطلبة لشبكة رفع توصيات إلى المسؤولين في جامعة النجاح الوطنية  .٤
وذلك من أجل العمل على إثرا عملية تعلم الطالب وتحسين مستوى تحصيله  ،إلنترنت

  .األآاديمي بعامة
  

 مشكلة الدراسة

ولما  ،وفي عملية التربية والتعليم بخاصة ،نت فوائد متعددة في الحياة بعامةلما آان لإلنتر
فإن  ،آان لإلنترنت فضل في إثراء العملية التعليمية وتطويرها وتحسين عملية تعلم الطالب

 العلوم التربويةالدراسة الحالية تحاول التعرف على األغراض التي يستخدم من أجلها طلبة آلية 
وفيما إذا آان استخدامهم لهذه الشبكة يتأثر بعوامل أخرى  ،اح الوطنية اإلنترنتفي جامعة النج

وبما أن الدراسات التي أجريت حول استخدام طلبة الجامعة لإلنترنت على مستوى .  ذات عالقه
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ولما لم يكن من بينها حتى دراسة واحدة أجريت  ،العالم العربي بما فيها الضفة الغربية قليلة نسبيا
فإن الدراسة الحالية حاولت  ،امعة النجاح الوطنية بما فيها آلية التربية على حد علم الباحثةفي ج

أن تسد هذا النقص إلى حد ما عن طريق التعرف على األغراض التي يستخدم بها طلبة آلية 
وفيما إذا آانت درجة استخدامهم لهذه التقنية  ،التربية لإلنترنت متمثلين في العينة المدروسة

وفيما إذا آان استخدامهم يتأثر بعوامل أخرى ذات عالقة؛ وذلك بهدف  ،مقبولة أم غير مقبولة
 ،رفع توصيات إلى المعنيين في الجامعة من مدراء ومدرسين للعمل على توفير هذه التقنية للطلبة

 ومن ثم حض الطلبة على استخدام هذه التقنية ،وإزالة المعيقات التي تواجههم في استخدامها
رفع وبما يعمل على  ،وتوجيههم الوجهة الصحية لالستفادة منها بما يخدم دراستهم وأبحاثهم

  مستوى تحصيلهم وتعلمهم؟
  

  أسئلة الدراسة

  :انطالقا من مشكلة البحث فإن الدراسة الحالية حاولت أن تجيب عن األسئلة التالية

الوطنية متمثلين في العينة  في جامعة النجاح العلوم التربويةاستخدام طلبة آلية  درجةما  .١
 المدروسة لشبكة اإلنترنت؟

أي ما االستخدامات التي  ،أآثر من غيرها لدى الطلبة بدرجةما االستخدامات التي تحظى  .٢
واالستخدامات التي  ،جيدة جدا بدرجةواالستخدامات التي تحظى  ،ممتازة بدرجةتحظى 
واالستخدامات التي تحظى  ،بولةمق بدرجةواالستخدامات التي تحظى  ،جيدة بدرجةتحظى 
 وفق المعايير التي وضعتها الباحثة ؟ جدا ضعيفةواالستخدامات التى تعد  ،ضعيفة بدرجة

 أنثى؟ ،ذآر :  هل تتأثر استخدامات اإلنترنت بجنس المستخدم .٣

 مخيم؟ ،قرية ،مدينة:  هل تتـأثر استخدامات اإلنترنت بمكان سكن المستخدم .٤

 نترنت بالدورات التي أخذها الطالب في اإلنترنت؟هل تتأثر استخدامات اإل .٥

 هل تتأثر استخدامات اإلنترنت بامتالك الطالب لحاسوب في بيته مشبوآا على اإلنترنت ؟ .٦

هل تتأثر استخدامات اإلنترنت بذهاب الطالب إلى أماآن أخرى يوجد فيها إنترنت في حالة  .٧
 عدم امتالآه لحاسوب في بيته موصوال على اإلنترنت ؟

هل تتأثر استخدامات اإلنترنت بالصعوبة التي قد يعانيها الطالب في اللغة اإلنجليزية لدى  .٨
 استخدام اإلنترنت؟

 هل تتأثر استخدامات اإلنترنت باعتقاد الطالب أن اإلنترنت مفيد في دراسته الجامعية؟ .٩

 هل تتأثر استخدامات اإلنترنت بتفضيل الطالب له عن الكتاب آمصدر للمعلومة ؟ .١٠

تتأثر استخدامات اإلنترنت باعتقاد الطالب أن على الجامعة توفير المزيد من تجمعات  هل .١١
 اإلنترنت فيها؟

 هل تتأثر استخدامات اإلنترنت بعدد الساعات التي يقضيها الطالب على اإلنترنت يوميا؟ .١٢
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  الدراسة محددات

  نجاح الوطنيةفي جامعة ال العلوم التربويةتقتصر هذه الدراسة على عينة من طلبة آلية، 
بالتالي فإن أي تعميم لنتائجها يجب أن يقتصر على طلبة هذه الكلية وال يتعداها إلى طلبة 

  .آخرين في الجامعة أو في جامعات أخرى فلسطينية أو عربية

  الذي درسوا في الفصل الثاني من السنة  العلوم التربويةتقتصر هذه الدراسة على طلبة آلية
وبالتالي فإن أي تعميم لنتائجها يجب أال يتعدى هذه السنة  ،م٢٠٠٧- ٢٠٠٦األآاديمية لعام 

 .األآاديمية

 وبالتالي فإن أي تعميم في  ،تقتصر هذه الدراسة على األغراض التي حددت في استبانتها
وأال تتعداها إلى أغراض  ،نتائجها يجب أن يقتصر على األغراض التي رصدت في فقراتها

 . أخرى لم تتطرق إليها
  

  صطلحات الدراسةم

 عبارة عن عدة ماليين من الحواسيب المرتبطة ببعضها البعض :  شبكة اإلنترنت العالمية
وتعمل ضمن بروتوآول موحد عام يمكن التعامل معه من أي جهاز  ،والمنتشرة حول العالم

  . آلي باستخدام برامج وأنظمة مفتوحة متداولة وعناوين يمكن الوصول إليها

 ي األغراض التي من أجلها يستخدم الطالب اإلنترنته:  االستخدامات.  

 النسبة التقدير الذي يعطى للطالب على استخدامه اإلنترنت بناء على هي :  درجة االستخدام
  . نفسه عندما أجاب عن فقرات االستبانة التي تعكس هذا االستخداموضعها لالتي المئوية 

  
  الدراسات السابقة

 والدراسات العربية واألجنبية، مجال التربية والتعليمنت في شبكة اإلنتر تمأن استخدمنذ 
في والمدرسين الطلبة  على مدى استخداملتعرف ا بهدف بالبحث والتجريبتتناولها ما انفكت 

تارة  فعاليتها في تحسين عملية التعلم والتعليممدى  والختبار ،تارة لها عملية دراستهم وتدريسهم
 ،شقور؛ ٢٠٠٦ ،؛ الحايك وجابر والخلف٢٠٠٥ ،وحميد صالح؛ ٢٠٠٥ ،أبو ريا( أخرى
همشري ؛ ٢٠٠١ ،مشارقه؛ ٢٠٠٦ ،المرشد؛ ٢٠٠٥ ،فرج ؛٢٠٠٥ ،٢٠٠٢ ،العمري؛ ٢٠٠١
    ). Lew & Lew, 1995; Wulf, 1996; Hutchison, 1999؛ ٢٠٠٠ ،وبوعزة

لى عمنها  ،مرضية استخدام اإلنترنت في العملية التعليميةالتي أجريت حول  الدراسات
؛ ٢٠٠١ ،شقور ؛ب٢٠٠٧ ،دروزه؛ ٢٠٠١ ،دجاني ووهبه" سبيل المثال ال الحصر دراسة

 ;Bates, 1995؛ ٢٠٠٦ ،المرشد ؛٢٠٠١ ،مشارقه ٢٠٠٥ ،فرج؛ ٢٠٠١ ،طهبوب وآخرون
Lew & Lew, 1995; Peha, 1995; Mcdonnell, 1996; Wulf, 1996; 

Hutchison, 1999  . تعد  لإلنترنت ضاء هيئة التدريساستخدام أعوالدراسات التي استطلعت
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 ،خليف ؛٢٠٠٥ ،وحميد ؛ صالح٢٠٠٥ ،أبو ريا" : دراسةمنها على سبيل المثال  ،نسبيا قليلة
في حين أن الدراسات التي  ". ٢٠٠٠ ،؛ همشري و بوعزة٢٠٠٥ ،٢٠٠٢ ،العمري ؛ ٢٠٠١

 ،وجابر ،لحايكا(في الجامعات العربية وخاصة  نادرة تعد استخدام الطلبة لإلنترنتاستطلعت 
؛ ٢٠٠١ ،مشارقه  ؛٢٠٠٢ ،العمري؛ ٢٠٠١ ،شقور ؛ ٢٠٠١ ،؛ شحاده٢٠٠٦ ،والخلف

Baker & Baker, 2005, Malaney, 2005,  .(  

واقع  استطلعتالتي  المسحية ساتاالدرعينة من  نقتصر علىهذا المجال سوف في 
الدراسة بمباشرة القتها لعال وذلك ،وخاصة الدراسات العربية مؤخرا لإلنترنت الطلبة استخدام
  . الزمني التسلسلوفق  مستعرضين إياها ،الحالية

على مدى استخدام  بهدف التعرف) ٢٠٠١" (شقور" من هذه الدراسات ما قامت به
عينة  وقد استخدمت لهذا الغرض.  اواالتجاه نحوه ،لعملية التعليميةواإلنترنت في االحاسوب 

ة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات في مدينة نابلس بلغ طالبة من مدرس) ٥٠(قصدية تكونت من 
أعدت الباحثة استبانة تكونت .  آون الباحثة إحدى معلمات المدرسة ،سنة) ١٧(متوسط أعمارهم 

الطالبات ورأيهن حول موضوع استخدام الحاسوب واإلنترنت في من ستة أسئلة تقيس اتجاهات 
اإلنترنت في وبات على وعي بأهمية استخدام الحاسوب الطالة إلى أن توصلت الباحثو.  التعليم

 وأن ،ستجاباتهن حول هذا الموضوع عاليةحيث آانت ا ،وتحسين العملية التعليميةعملية التطور 
إذ أن استخدامهما ال يتم من قبل  ،على عدم تفعيل المدرسة لهاتين الوسيلتينأآدن الطالبات 

 الحواسيب المشبوآة مع اإلنترنتتوفر عدد من هناك أن و ،لبات إال عند الضرورة القصوىالطا
 ،أغراض ترفيهية وليست تعليميةآان من أجل  لها الطالبات ولكن استخدام الطالبات عند بعض

مما يؤآد على  ،آان متوسطا العائلة نحو استخدام اإلنترنتأن استجابة الطالبات حول رأي و
غالبا ما يرفض األهل ذهاب بناتهن إلى و ،األهل والطالبات بأهمية استخدامهضرورة توعية 

تي تقيد حرية البنت والخوف وهذا يرجع إلى التقاليد ال ،مراآز اإلنترنت العامة الستخدامها
واالشتراك في اإلنترنت  أجهزة الحاسوب تخفيض سعر  الباحثة بضرورة وأوصت . عليها

أآدت الطالبات و) ٦ ،ة أسهلليتمكن ذوي الطالبات من توفيرها في البيت واستخدامها بطريق
واستخدامها في  تالحواسيب ووصلها باإلنترنعلى ضرورة توفير المدرسة لعدد أآبر من 

ليتبادلن األسئلة عن طريق البريد  ،وتمكين المعلمات والطالبات من استخدامها ،العملية التعليمية
 .االلكتروني وأوراق العمل واألعمال العلمية المختلفة

حول استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت في ) ٢٠٠١( "شحادة" سحية لوفي دراسة م
والمعوقات التي تحول دون  ،فلسطين/مدارس وآالة الغوث الدولية العاملة في الضفة الغربية

على عينة من مدارس وآالة الغوث الدولية في  لهذا الغرض استبانة وزع حيث ،استخدامها
وآانت أهم  ،زمة عن عدد المعلمين والطلبة في مدارسهاوجمع اإلحصاءات الال ،الضفة الغربية

أن نسبة المعلمين والمعلمات الذين يستخدمون الحاسوب آانت النتائج التي توصل لها 
 ،%)٣.٧٩(في حين أن نسبة طلبة المرحلة االبتدائية المستخدمين للحاسوب آانت  ،%)٢٠.٤٦(

ة اإلعدادية المستخدمين في المرحل ونسبة الطلبة ،.%)٢٩(والمستخدمين لشبكة اإلنترنت 
ووجد الباحث أن غالبية الطلبة %) ١.٣٥(والمستخدمين لشبكة اإلنترنت %) ١٢.٣٦(للحاسوب 
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آما وجد أن أآبر  ،المستخدمين للحاسوب واإلنترنت هم من الطلبة المتفوقين في دراستهم
وجود آهرباء في بعض  المعيقات أمام التأخر في انتشار ثقافة الحاسوب في المدارس هو عدم

وعدم وجود أجهزة حاسوب بشكل  ،وعدم وجود معلمين متخصصين في الحاسوب ،المدارس
هذا إلى جانب قلة النشرات والكتب في .  حاسوب بتاتاوبعضها ال يوجد فيها  ،المدارس آاف في

وضغط البرنامج الدراسي الذي يحول دون تدرب المعلمين والمدراء على  ،ثقافة الحاسوب
  .استخدام الحاسوب

مساق طلبة إلى التعرف على مدى استفادة  تهدف) ٢٠٠١( "مشارقه"لدراسة أخرى وفي 
والبالغ بيت حنينا  -اإلعالم والتلفزة في جامعة القدس دائرة  حديثة فيتكنولوجيا االتصاالت ال

 دات المساقمفر تعلمفي  والبريد األلكتروني من تكنولوجيا اإلنترنت طالبا وطالبة) ٢٦(عددهم 
بين  على مدار فصلين دراسيين بحيث مزجالطلبة بهذه التقنية  الباحث بتدريسم اق ،ومفاهيمه

وآانت أهم النتائج التي  . نت والبريد األلكترونيالتدريس في القاعة الدراسية وبين استخدام اإلنتر
في بداية وخاصة  لتعلمأن هناك تخوفا لدى الطلبة من استخدام اإلنترنت في اهو توصل إليها 

من لنا وال فائدة  ،ننا لم نفهم ما درسناهإ:  "وآأن لسان حالهم يقول ،ليس في نهايتهلكن المساق و
بشكل أآثر إيجابية حيث تفاعلوا  في الفصل الثاني ولكنهم ،"الخوض في غمار هذه التقنية الحديثة

 على هذه التجربة في التدريسوبناء .  ودخلوا منتديات الدردشة ،البريد األلكتروني استخدموا
ضرورة التدرج في استخدام اإلنترنت ألغراض  ،خرج الباحث بتوصية مفادها فقد بر اإلنترنتع

من استخدام الطريقة التقليدية في التدريس والمعتمدة على  إذ أن التحويل الفوري والكامل ،التعليم
إلى االستخدام الكلي  ،م وجها لوجهشرح المعل وإصغائه إلىالطالب في القاعات الدراسية  تواجد

فقر ألسباب قد تعود إلى  وحتى المعلم قد يؤدي إلى إرباك الطالب ،لإلنترنت والبريد األلكتورني
وقلة الموارد  ،مثل هذه التقنية في التعليم اإلمكانات المادية للطلبة والجامعات الستخدام

 ،تحتية لهذت النوع من التعليمبنية الوضعف ال من حواسيب مشبوآة على اإلنترنت التكنولوجية
وفقر في اللغات  ،اإلنترنت/  التقنيات الحديثة هذهالكلي مع  وعدم تهيئة الطالب والمعلم للتعامل

وصعوبة ضبط  ،على سبيل المثالاإلنجليزية  التي يحتاجها استخدام هذه التقنية آاللغةاألجنبية 
  .بشكل آلي عملية تعلم الطلبة عبر اإلنترنت

حول المعيقات التي تحول دون استخدام الحاسوب ) ٢٠٠١( "دجاني ووهبة"لوفي دراسة 
ونتائج  ،"شقور"دراسة فقد توصال إلى نتائج تدعم آال من نتائج  ،واإلنترنت في العملية التعليمية

وتكلفة الحاسوب واالشتراك بشبكة  ،حيث وجدا أن قلة التدريب والدعم الفني ،"مشارقه"دراسة 
والخوف من  ،ستخدامهذا االوالتوجهات السلبية نحو  ،والقلق والخوف من استخدامها ،ترنتاإلن

وعدم المعرفة الكافية  ،وتشتت المعلومات على اإلنترنت ،وصول الطلبة إلى مواقع غير تربوية
من أهم  آانت هذه األسباب ،باللغة اإلنجليزية التي تمكنهم من استخدام اإلنترنت بالشكل الصحيح

وقد اعتمد .  لمعيقات التي تحول دون استخدام الحاسوب واإلنترنت بشكل آاف في المدارسا
الباحثان في دراستها على أسلوب المقابلة ذي األسئلة شبه المفتوحة والتي تسأل عن المشكالت 
التي تواجه المعلمين والمعلمات لدى استخدام الحاسوب واإلنترنت وذلك عندما استخدما عينة 

حيث وجدا أن  ،معلما ومعلمة يعملون في مدارس رام اهللا وضواحيها) ١٩(ة تكونت من عشوائي
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وستة منهم يستخدمونه  ،خمسة منهم آانوا يستخدمون اإلنترنت ألغراض التعليم ومشاريع تربوية
 .وسبعة تكاد تكون معرفتهم باإلنترنت محدودة ،ألغراض البحث والبريد االلكتروني

االنترنت استخدام التعرف على واقع  هدفت إلى قام بدراسة فقد) ٢٠٠٢( "العمري"أما 
 وعينة من ،في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية من ناحية أعضاء هيئة التدريسآل من لدى 
عضو هيئة تدريس من مختلف ) ١٢٤(عينة تكونت من ب الباحث استعان حيث ،في هذه الطلبة

 ،نفسها ا وطالبة موزعين على مختلف آليات الجامعةطالب) ٣٣٦(و ،المذآورة آليات الجامعة
أسئلة مفتوحة للكشف عن احتياجات الطلبة والمدرسين معلومات و تضمنتوزع عليهم استبانة و

.  لهفقرة تعبر عن مجاالت استخدامهم ) ٢٠(تكون من  من االستبانة والقسم الثاني ،لإلنترنت
) ١١(هناك أن  ،بالطلبة وخاصة تلك المتعلقائج من نت في دراسته الباحث وآان أهم ما توصل له

وهي على ) %٥٩.٥٢( إلى%) ٩٠.٧٧( تدرجت من نال تأييدا بنسبةسببا الستخدام اإلنترنت 
الذاتية في استخدام  ورغبتهم ،الدراسي تحصيلهمألهمية اإلنترنت في زيادة إدراآهم   :التوالي

ورغبتهم  ،لمعلومات والرسائل مع اآلخرينل افي تباد والسرعة الفائقة ،لتحقيق الذات اإلنترنت
مراسلة ورغبتهم في  ،وتقاريرهمجمع معلومات وحقائق ذات صلة بدراستهم وأبحاثهم في 

 ،والبحث عن عمل في السوق المحلي أو العالمي ،العليا دراستهم الجامعات من أجل إتمام
والتسلية  ،مالئهم في الجامعةولرفع مكانتهم بين ز ،والتعارف على اآلخرين من الشعوب األخرى

ولمراسلة الشرآات والمؤسسات المختلفة  ،والترفيه بمشاهدة األفالم واالستماع لألغاني
في حين آانت  . ومتابعة األخبار العالمية من خالل تصفح الجرائد ،والحصول على معلومات

ي التوال هي على%) ٤٩.٧( إلى )%١١.٩(من  التي حازت على نسب تدرجت األسباب أضعف
عن  يتوصلون لهانشر المعلومات التي في  الطلبة رغبة: مرتبة من األضعف إلى األقل ضعف

ت ومؤتمرات الشخصية في ندوا مشارآتهمتوسيع فرص و ،وإيصالها لآلخرين طريق اإلنترنت
لبحوث ومتابعتهم ل ،حدث الكتب العلمية في مجال تخصصهم الدقيقأل ومتابعتهم ،علمية عالمية

والبحث عن  ،ة واالطالع على نتائجها لالستفادة منها في تطوير آفاءاتهم الدراسية والبحثيةالعلمي
والوصول  ،خبرتهم العلمية والعملية وإثراء ،حلول للمشكالت التي تواجههم في بحوثهم العلمية

والتعرف على ما يدور حولهم من   ،إلى المعلومات حول موضوع بحوثهم من مصادر متعددة
أنه ال توجد فروق إحصائية بين متوسطات استجابات أيضا ووجدت الدراسة   .الميةقضايا ع
تعزى إلى في حين توجد فروق إحصائية  أو جنسهم؛ ،تعزى إلى تخصصهم على االستبانة الطلبة

ضرورة نتيجة مفادها وخلصت الدراسة إلى  . بشبكة اإلنترنت مربوطةحواسيب امتالآهم ل
واالستفادة  اوآيفية استخدامه ة هذه التقنيةلتوعيتهم بأهميم اإلنترنت على استخدا تدريب الطلبة
   .امن خدماته

الطلبة الجامعيين في جامعة حول استخدام ) Malaney, 2005( "النيام" وهناك دراسة ل
 ٢٠٠٠(يميين عامين أآاد خاللهذا االستخدام  رافقتوما المشاآل التي  ،س لإلنترنتستماسيشو

من الجامعة طالبا وطالبة  ٤٩٠تكونت من عشوائية عينة أخذ  الغرض ق هذاولتحقي ،)٢٠٠٣و 
قام باستفتائهم هافقيا وطرح عليهم أسئلة تتعلق  ،٢٠٠٣ عامل ٥٩٣و ،٢٠٠٠ عامنفسها ل

إلى أن أآثر  "ماالني" توصلو . مشاآل التي يعانونها من جراء ذلكستخدامهم لإلنترنت والبا
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 وتصفح صفحات ،والمحادثة ،البريد األلكترونييليها  ،لمسنجرام الطلبة لإلنترنت آان استخد
وتنزيل برامج مختلفة على  ،والقيام بأعمال تتعلق بالمساقات التي يدرسونها ،مختلفة ومواقع
 آان ولم يكن هناك فرق في الوقت الذي  .ولعب بعض األلعاب ،والقيام بالتسوق ،حاسوبهم

فيها نوع األنشطة التي يصرف في  اإال أنه وجد فرق ،على اإلنترنتوالطالبات يقضيه الطالب 
ن وقتا أطول من الطالب على البريد األلكتروني فمثال وجد أن الطالبات يصرف.  هذا الوقت

أن الطالب يقضون وقتا أطول من الطالبات على غرف  في حين ،والقيام باألعمال الدراسية
أهم المشاآل التي أما .  يارة مواقع جنسيةوز ،ولعب ألعاب ،مختلفة برامج وتنزيل ،المحادثة

وسة من العينة المدر%) ٦٧(فقد أفاد إلنترنت ستخدامهم ال رافقت استخدام الطلبة ذآورا وإناثا
وقتا آانوا يقضون حيث  ،اإلنترنت المصروف على الوقتعدم ضبطهم هي  أن أآثر المشاآل

%) ٨.٦( ،بسبب اإلنترنت قلة النوممن  عانت %)٨.٩( نسبة ضئلةآما أن . أآثر من المخطط له
استخدامه في أمور ال تتعلق لدى نسوا محاضراتهم وعملهم ومواعيدهم بسبب اإلنترنت وخاصة 

   .فترة طويلة على اإلنترنت مكوثهدراسيا بسبب  تأخر %)٦.٧(و ،بدراستهم

واقع استخدام  هدفت إلى التعرف على بدراسة) ٢٠٠٦( "ورفاقه الحايك"قام  ،ومؤخرا
طلبة آليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت واتجاهاتهم نحو استخدام 

والخبرة  ،سوالجن ،وواقع االستخدام ،هذه التكنولوجيا في التعليم تبعا لمتغيرات الجامعة
مسجلين في الفصل  طالبا وطالبة) ٤٧٨(لهذا الغرض عينة تكونت من  واستخدم.  الحاسوبية
موزعين على جميع آليات التربية الرياضية و ،م٢٠٠٤/٢٠٠٥ي األول للسنة الدراسية الدراس

 ،وجامعة مؤتة ،وجامعة اليرموك ،الجامعة األردنيةوهي  في الجامعة األردنية الرسمية
  . والجامعة الهاشمية

األول وتكون من مجموعة من :  تم بناء استبانة مكونة من جزئين ،ختبار أسئلة الدراسةوال
وعدد مرات استخدام  ،ومواقع استخدام الطلبة لشبكة اإلنترنت ،األسئلة العامة المتعلقة بالجنس

.  والخبرة الحاسوبية ،والبريد األلكتروني ،واستخدام اإلنترنت في المنزل ،اإلنترنت في األسبوع
  .عليمتلبة نحو استخدام اإلنترنت في الأما الجزء الثاني فتكون من فقرات تقيس اتجاهات الط

أن طلبة آلية التربية الرياضية في الجامعة  ،من نتائج وآان أهم ما توصلت له الدراسة
يليها طلبة %). ٩٢.٥(إذ بلغت  ،األردنية حصلوا على أعلى نسبة في استخدام شبكة اإلنترنت

 ،%)٧٩.١(يليها الجامعة الهاشمية  ،%)٨٢.٧(آلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك 
بين  ذات داللة إحصائيةآما أظهرت النتائج وجود فروق %).  ٧٠.٢(جامعة مؤتة  وأخيرا

ولم يظهر مثل هذا  ،ة الهاشميةاتجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت في جامعة مؤتة والجامع
آما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين   .رق في الجامعة األردنية أو جامعة اليرموكالف

في حين وضحت النتائج أن للخبرة الحاسوبية  ،في استخدام اإلنترنت ذآور واإلناثاتجاهات ال
وأخيرا أشارت النتائج إلى عدم  . حو هذا االستخدامداللة إحصائية على اتجاهات الطلبة ن ذاأثرا 

  .للطالبالجامعية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة تعزى لمتغير السنة 
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ما زالوا العرب لإلنترنت أنهم  ستعراض الدراسات السابقة حول استخدام الطلبةالحظ من اي
حيث أن معظم  ،عملية تعلمهم ويحسن ويثريدراستهم  بشكل يدعمبعيدين عن استخدامه 

 والبحث عن عمل والتعرف على أشخاصاستخدامهم له آان بغرض التسلية والترفيه والمراسلة 
آما أنه ما زالت هناك  . بغرض البحث والدرس والتعلم ا آانمر أآث ،من جميع أنحاء العالم

السلبية  واتجاهاتهمالتقنية  إزاء هذه صعوبات في استخدام الطلبة لإلنترنت أهمها الحاجز النفسي 
وعدم وجود  ،بالشكل المطلوب وعدم وجود المهارة الكافية والتوعية الالزمة الستخدامها ،نحوها

  .ة على اإلنترنتاألجهزة الكافية المشبوآ
  

  جراءاتالطريقة واإل

  المجتمع األصل

السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة : البكالوريوس يتكون المجتمع األصل من جميع طلبة
 طالب) ١٦٠٠( عددهمفي جامعة النجاح الوطنية والبالغ  العلوم التربويةآلية  في الذين يدرسون

  ).م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(مية السنة األآادي المسجلين فيووطالبة 

  عينة الدراسة

على  طالب وطالبات) ١٠٥(  من المجتمع األصل بلغت بطريقة عشوائيةعينة  أخذت
لعينة الدراسة  الكليليصبح العدد  ثالث طالبات وطالبان اثنانأسقط منها .  مستوى البكالوريوس

  .  إناث) ٥٢(و ،ذآور )٤٨( : طالبا وطالبة) ١٠٠( المعتمدة 

  راسةأداة الد

عكست فقراتها االستخدامات المحتملة لشبكة اإلنترنت  ةم بناء استبانة من قبل الباحثت
وبناء على استمزاج عينة من المتخصصين في  ،اعتمادا على ما جاء في األدب التربوي

حول  ،الذين لهم مراآز تجارية في مختلف أنحاء الضفة الغربية الحاسوب وشبكة اإلنترنت
األول وتكون :  جاءت االستبانة في قسمين . ترنتتستخدم من أجلها شبكة اإلن قد األغراض التي

كل فقرة خمسة أوزان وضع ل ،فقرة عكست االستخدامات المحتملة لشبكة اإلنترنت )٢٢(من 
فقد والثاني  القسمأما .  "ليكرت" مقياس  وفقليعني دائما ) ٥(إلى  ،ليعني أبدا) ١(من  تدرجت

لشبكة  الطالبخصية وأسئلة عكست العوامل التي قد تؤثر على استخدام احتوى على بيانات ش
  . اإلنترنت

الفقرات التي :  المعايير التالية ةالباحث تفقد وضع ،شبكة اإلنترنتومن حيث استخدامات 
% ٨٠(بنسبة  تحظى والفقرات التي ،اممتازيعد استخدامها ) فأعلى% ٩٠(إجابتها بنسبة تحظى 

 ،جيدايعد استخدامها  %)٧٩ـ % ٧٠(والتي تحظى بنسبة  ،جيد جدامها يعد استخدا) %٨٩ـ 
ـ % ٥٠(والتي تحظى بنسبة  ،مقبواليعد استخدامها ) %٦٩ـ % ٦٠(بنسبة والتي تحظى 

   .ضعيفا جدايعد استخدامها %) ٥٠أدنى من ( أي ،ذلكوما دون  ،ضعيفايعد استخدامها ) %٥٩



  ......"درجة استخدام طلبة آلية العلوم التربوية في "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  صدق وثبات أداة الدراسة

ما  بصدقتتمتع  ،التي وضعتها الباحثةاالستبانة  للتأآد من أن أداة الدراسة المتمثلة في
آان منهم خمسة  ،رداف) ٢٠(بلغت  من المحكمين على مجموعة عرضها تم ،وضعت لقياسه

ممن يحملون  الضفة الغربية وغيرها من جامعات في جامعة النجاح الوطنية تدريسأعضاء هيئة 
يحملون درجة من الذين خارج الجامعة من  مدرسا) ١٥(و ،التربيةفي  شهادة الدآتوراه

مشبوآة على الحاسوب ولهم مراآز حاسوب تجارية تخصص البكالوريوس أو الماجستير في 
العينة أن تنظر في فقرات االستبانة أفراد طلب من  وقد.  مفتوحة لهذا الغرضشبكة اإلنترنت و

فيما إذا آان لديهم أي تعديل أو و ،المحتملة لشبكة اإلنترنتخدامات وفيما إذا آانت تعكس االست
 ودققتدرست وبعد أن  ،بعد أسبوع االستبانة من المحكمين جمعت.  على فقراتها إضافات
أجمع المقيمون أن االستبانة جيدة  حيث ،تعليق يذآر مالحظات أو فيها أي يوجدلم ف ،وحللت

 . شبكة اإلنترنت بخطوطها العريضة خدامغفل عن أي غرض من أغراض استوشاملة ولم ت
فقد  ،اإلستبانة ثباتأما من حيث .  صدق المحكمين فيمكن القول أن االستبانة حازت علىهذا وب

= ر(وقد بلغ  ،)آرونباخ ألفا(بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة  معامل الثبات حسب
  .نة لغرض البحث العلميستخدام االستباال ةيؤهل الباحثوهو معامل جيد ) ٠.٨٧

  إجراءات الدراسة

قبل نهاية  ،التربيةالعلوم في آلية معها  انيدرَس آخران متعاونان زميالنو ةالباحث تقام
على  استبانة الدراسةبتوزيع  ،بثالثة أسابيع) م٢٠٠٧- ٢٠٠٦( آاديميةلسنة األمن االفصل الثاني 

وطلبت منهم إرجاعها في غضون أسبوع  ،الزميلين اآلخرينوعند يدرسون عندها  نطلبة الذيال
اإلجابة بصدق وأمانة دون الحاجة تحثهم آانت تعليمات االستبانة واضحة و . وتسليمها للمحاضر
اإلجابة عن جميع ضرورة التأآيد على مع  ،أو أي شيء يدلل على هويتهم إلى آتابة اسمهم
  .حث العلميخدمة للبوذلك  ،غيرهم مشارآةبمفردهم دون فقرات االستبانة 

استخدام بإحصائيا  هالجتوعاوحللت بياناتها  ،االستبانات الباحثة جمعت ،في األسبوع التالي
   . )SPSS(يبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية الحق

  
  والمعالجات اإلحصائية منهج البحث

 ،المتوسطات لحساب ؛المنهج الوصفي تارة استخدم ،انسجاما مع أسئلة الدراسة
لتحديد الفروق  ،والمنهج التحليلي األحادي تارة أخرى ،والنسب المئوية ،المعيارية اتواالنحراف

عن طريق استخدام بين متوسطات إجابات العينة على المتغيرات المستقلة المدروسة وذلك 
ثقة المستوى  اعتمد.  ألآثر من متغيرين مستقلين" ف"واختبار  ،مستقلتين لمتغيرين" ت"اختبار 

)α=تحليل  استخدم ،حتى إذا ما أظهر داللة إحصائية عند هذا المستوى من الثقة ،نفأحس) ،٠٥
  .لتحديد مكان الداللة" شيفيه"التباين الالحق باستخدام اختبار 

  



  ٨١٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفنان دروزه

 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائجـــالنت

واالنحرافات  ،والنسب المئوية ،المتوسطات عن طريق حسابحللت بيانات الدراسة 
" ت" اختباراستخدام وعن طريق  ،آكل الفقراتجميع ولكل فقرة من فقرات االستبانة لالمعيارية 
وفق تسلسل أسئلة الدراسة من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة  وآانت  ."ف"واختبار 

  .ما يليالسؤال األول إلى السؤال الثاني عشر 

لإلنترنت بشكل عام في جامعة النجاح الوطنية  العلوم التربويةطلبة آلية  استخدام تعد درجة .١
فقرات االستبانة التي تعكس هذه االستخدامات جميع  عنحيث بلغ متوسط إجاباتهم  ،ضعيفة

وبهذه النتيجة  ،%)٥٨،٢(أي بنسبة  ،)٢.٩١= م ( ذي الخمس نقاط "ليكرت"وفق مقياس 
 .أجبنا على السؤال األول من أسئلة الدراسةقد نكون 

يل الجامعي واالطالع على التسجب" تعلقيلإلنترنت آان  الطلبة اتإن أآثر استخدام .٢
حيث بلغ متوسط  ،"وآل ما يتعلق بمتطلبات دراستهم الجامعية والتقديرات العالمات
 استخدامهم لإلنترنت وآان  %).٩٢.٢(أي بنسبة  ،)٤.٦١= م (هذه الفقرة  عنإجاباتهم 
واالستفادة من مواقع البحث  ،لبحث عن مراجع علمية تتعلق بموضوع دراستهما" بهدف
 هاتين الفقرتين عنبلغ متوسط إجابتهم حيث  ،جيد جدا ،"آجوجل وياهو"هروة المش

 الطالع على آخر األخبار والمستجداتا"بهدف  لههم استخدامأما   .%).٨٦( و )%٨٤(
ما بين  الفقرات عن هذه نسبة إجابتهمحيث تراوحت  ،جيدا فكان ،والسياسية ،االجتماعية

تتعلق كانت ف مقبولةبنسبة  مورستخدامات التي في حين أن االست  %).٧٢.٦و% ٧١.٨(
الها عبر البريد واستقب رسائل إرسالأو  ،أشخاص مهمين وعلماء وأدباء بحث عنبال"

الطالع على صفحات الوب المتعلقة باألشخاص أو الجامعات أو أو ا ،األلكتروني
تي ال االستخداماتو ،%)٦٦.٦و % ٦٢.٤( ما بين نسبتها حيث تراوحت ،"الشرآات

 ،لمحادثة مع زمالء في جميع أنحاء العالماب" المتعلقةتلك  آانت ضعيفمورست بشكل 
واستخدام البريد  ،واألخبار الفنية ،واالطالع على األخبار األدبية ،لترفيه واأللعابوا

واالشتراك  ،واالطالع على األخبار الرياضية ،ملفات واستقبالها لغرض إرسالاأللكتروني 
 %).٥٩.٢ و% ٥٠.٨( بين ماحيث تراوحت نسبتها  ،"يةلمجالت العلمايات وفي الدور

 عن طريق الوسائط المتعددة من لمحادثةبا" ةتلك المتعلقآانت االستخدامات  أضعف إال أن
أو استخدام اإلنترنت  ،عن طريق اإلنترنت باستخدام الهاتف المتعلقة أو ،صوتية وآتابية مرئية

شبكة ة بهم على صفحة خاص إنشاءتعريف بأنفسهم عن طريق أو لل ،هادة علميةلحصول على شل
ما بين  ة ممارستهم لهذه الفقراتحيث تراوحت نسب ،"بهدف المعامالت التجارية أو ،اإلنترنت

والتعرف على  ،لمزيد من المعلومات اإلحصائية) ١(أنظر جدول رقم %).  ٤٦و% ٢٧.٢(
األول  ينعن السؤالهذه النتائج نكون قد أجبنا وب  .فحوى الفقرات التي تعلقت باستخدام اإلنترنت

ما مدى استخدام طلبة آلية التربية في جامعة النجاح الوطنية :  وهما الثاني من أسئلة الدراسةو
متمثلين في العينة المدروسة لشبكة اإلنترنت؟ وما االستخدامات التي تحظى بنسبة أآثر من 
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أجبنا عن السؤال قد وبهذه النتائج نكون  .ئوية لهاغيرها لدى الطلبة عن طريق توضيح النسب الم
  .الثاني من أسئلة الدراسة

لفقرات االستبانة التي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية:  )١(جدول 
ف    اإلنترنت مرتبة تنازليًا اتاستخدام درجة تعكس ى األس ى إل  وفق المتوسط الحسابي    لمن األعل

 أفراد العينة المدروسةإلجابات 

رقمها في   الفقرة الرقم
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 %المئوية 

الستخدام 
 اإلنترنت

درجة 
استخدام 
  اإلنترنت

تخدم  ١ أس
اإلنترنت لخدمة 
جيل  التس
امعي و  الج
ى  الع عل االط
اتي  عالم
ديراتي و  وتق
ق    ا يتعل ل م آ
ات  بمتطلب
تي  دراس

.الجامعية

  ةممتاز %٩٢.٢ ٤.٦١٠.٧٩ ١٢

تخدم  ٢ أس
ت  اإلنترن
ن  ث ع للبح
ة   ع علمي مراج
ق  تتعل
وع  بموض

.دراستي

  جدا ةجيد %٨٦.٢ ٤.٣١٠.٩٢ ٣

تخدم ٣ أس
ت  اإلنترن
ن   تفادة م لالس
ث   ع البح مواق
ل   هورة مث المش

) غوغل وياهو(
ن  ا م وغيره

.المواقع

  جدا ةجيد %٨٤.٠ ١١٤.٢٠١.١٧
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  )١(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة الرقم
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
% المئوية 

الستخدام 
 اإلنترنت

درجة 
استخدام 
  اإلنترنت

تخدم ٤ أس
ت   اإلنترن
ى   الع عل لإلط
ار و   ر األخب آخ
تجدات  المس

.االجتماعية

  ةجيد %٧٢.٦ ١٨٣.٦٣١.٢٢

تخدم ٥ أس
ت   اإلنترن
ى   الع عل لإلط

ر األخ ار آخ ب
تجدات  والمس

.السياسية

  ةجيد %٧١.٨ ١٩٣.٥٩١.٢٦

تخدم  ٦ أس
ت   اإلنترن
ن  ث ع للبح
أشخاص مهمين 
ويين  آترب
اء   اء وأدب وعلم
رهم أود  وغي
ات   ذ معلوم أخ

.عنهم

  ةمقبول %٦٦.٦ ٣.٣٣١.٢٧ ٤

تخدم ٧ أس
ت   اإلنترن
ائل  إلرسال رس
ر  تقبالها عب واس
د  البري

.اإللكتروني

  ةولمقب %٦٤.٢ ١٣.٢١١.٣٧
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  )١(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة الرقم
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
% المئوية 

الستخدام 
 اإلنترنت

درجة 
استخدام 
  اإلنترنت

تخدم ٨ أس
ت  اإلنترن
ى  الع عل لإلط
وب    فحات ال ص
ة  المتعلق
خاص أو  باألش
ات أو  الجامع
الشرآات أو آل 
ره   من يهمني أم

.

  ةمقبول %٦٢.٤ ٩٣.١٢١.٣٧

تخدم ٩ أس
ت  اإلنترن
.للمحادثة آتابيًا

  ةمقبول %٦٠.٨ ١٥٣.٠٤١.٤٠

تخدم ١٠ أس
ت  اإلنترن
ع  ة م للمحادث
ي   ي ف زمالئ
اء   ع أنح جمي
ر   الم ألعب الع
ي   ي ف ن رأي ع
ين   وع مع موض
ى  تمع إل و ألس

.آرائهم

  ةضعيف %٥٩.٢ ٦٢.٩٦١.٥٤

تخدم ١١ أس
ت  اإلنترن
ه و  للترفي

اب و األ لع
.التسلية

  ةضعيف %٥٩.٠ ١٠٢.٩٥١.٣٧
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  )١(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة الرقم
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
% المئوية 

الستخدام 
 اإلنترنت

درجة 
استخدام 
  اإلنترنت

تخدم ١٢ أس
ت  اإلنترن
ى   لإلطالع عل
ار  ر األخب آخ
تجدات   و المس

.األدبية

  ةضعيف %٥٨.٨ ٢٢٢.٩٤١.٢٤

تخدم  ١٣ أس
ت  اإلنترن
ى   لإلطالع عل
ار  ر األخب آخ
تجدات   و المس

 .الفنية

  ةضعيف %٥٧.٤ ٢.٨٧١.٣٦ ٢١

تخدم ١٤ أس
ت  اإلنترن
ال  إلرس
تقبال  واس
ر   ات عب ملف
د  البري

.اإللكتروني

  ةضعيف %٥٥.٢ ٢٢.٧٦١.٢٠

تخدم  ١٥ أس
ت  اإلنترن
ى  دخول إل لل
ات  المكتب
ة و  الجامعي

ة و ا لعالمي
ن   تفادة م االس

.إمكانياتها

  ةضعيف %٥٤.٨ ٢.٧٤١.١٧ ١٤

تخدم ١٦ أس
ت  اإلنترن
ى   لإلطالع عل
ار  ر األخب آخ
تجدات   و المس

.الرياضية

  ةضعيف %٥١.٠ ٢٠٢.٥٥١.٤٣
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  )١(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة الرقم
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
% ة المئوي

الستخدام 
 اإلنترنت

درجة 
استخدام 
  اإلنترنت

تخدم ١٧ أس
ت  اإلنترن
ي  تراك ف لالش
دوريات و  ال
ة   المجالت العلمي

.

  ضعيفة %٥٠.٨ ١٣٢.٥٤١.٢٤

تخدم ١٨ أس
ت  اإلنترن
ددة  ة متع للمحادث
ائط صوتية  الوس
و آتابية و مرئية 

.

  ضعيفة جدا %٤٦.٠ ١٧٢.٣٠١.٣٠

تخدم ١٩ أس
ت  اإلنترن

ة صوتيًا  للمحادث
ق   ن طري ع

.الهاتف

  ضعيفة جدا %٤٥.٤ ١٦٢.٢٧١.٢٧

تخدم ٢٠ أس
ت  اإلنترن
د   للدراسة عن بع
دف الحصول  به
ي    هادة ف ى ش عل

.مجال أهتم به

  ضعيفة جدا %٤٠.٤ ٥٢.٠٢١.٢٩

تخدم  ٢١ أس
ت  اإلنترن
اء  إلعط
ن  ات ع معلوم
نفسي عن طريق 
فحة   اء ص إنش
اص  وب الخ ال

.بي

  فة جداضعي %٣٨.٦ ١.٩٣١.٢٩ ٨
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  )١(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة الرقم
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
% المئوية 

الستخدام 
 اإلنترنت

درجة 
استخدام 
  اإلنترنت

تخدم  ٢٢ أس
ت  اإلنترن
امالت  للمع
البيع  ة آ التجاري

.والشراء

ضعيفة  %٢٧.٢ ١.٣٦٠.٧٧ ٧
  جدا

  ضعيفة %٥٨.٢ ٢.٩١٠.٦١المجموع

= م (إحصائي بين استخدامات الذآور لإلنترنت واستخدامات اإلناث  لم يكن هناك فرق .٣
وبهذه النتيجة نكون قد أجبنا   ).٠.١٥=  ،١.٤٢) = ٩٨:  ١( "ت" ،٢.٨٣= مقابل م  ٣.٠

 .عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

عن  ،لذين يسكنون في المدينةا نفي استخدام الطلبة لإلنترنت بيلم يكن هناك فرق إحصائي  .٤
 "ف" ،٣.٠٩= مقابل م  ،٢.٩٧= مقابل م  ٢.٨١= م (أو المخيم  ،الذين يسكنون في القرية

وبهذه النتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال ال رابع من   ).٠.٣٨= &  ،٠.٩٧=  )٩٨:  ١(
 .أسئلة الدراسة

الذين أخذوا دورات تدريبية  في استخدام الطلبة لإلنترنت بين لم يكن هناك فرق إحصائي .٥
 ،٢.٨٥= مقابل م  ٣.٠٤= م (والذين لم يأخذوا مثل هذه الدورات  ،اإلنترنتاستعمال في 

وبهذه النتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال الخامس   ).٠.١٥=  α ،١.٤٢=  )٩٨:  ١( "ت"
 .من أسئلة الدراسة

الذين يملكون  صالحلترنت إلنالطلبة ل في استخدام) ٠.٠١=  α( هناك فرق إحصائيآان  .٦
مقابل م  ،٢.٩٨= م (الذين ال يملكون  عنجهاز حاسوب في البيت مشبوآا على اإلنترنت 

وبهذه   .يوضح ذلك )٢(جدول رقم وال  ).٠.٠١= &  ،٢.٦٣) = ٨٧:  ١( "ت" ،٢.٥٩= 
 .النتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة

ار     تحليل  نتائج : )٢(جدول  اين األحادي باستخدام اختب ر     )ت(التب ا لمتغي ان الحاسوب  تبع  إذا آ
  .على االنترنت امشبوآ

الجهاز مشبوك 
 على االنترنت

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

" قيمة 
"ت  

مستوى 
*الداللة  

 ٠.٥٧ ٢.٩٨ ٦٧ نعم 
٠.٠١٠ ٢.٦٣٠ ٨٧*  

 ٠.٦٤ ٢.٥٩ ٢٢ ال
 ).٠.٠٥=  α(ائيا عند مستوى الداللة دالة إحص  *
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االنترنت إلى جانب الذين  الطبة في استخدام) ٠.٠٠٨=  α( هناك فرق إحصائيآان  .٧
في  يستخدمون اإلنترنت في أماآن أخرى إذا لم يوجد لديهم جهاز مشبوك على اإلنترنت

 "ت"، ٢.٠٧= مقابل م  ٣.٠٩= م ( هذه أماآنمثل عن الطلبة الذين ال يذهبون إلى  البيت
)٢.٩٨) = ١٩:  ١ ،α  =وبهذه النتيجة نكون قد  .يوضح ذلك )٣(جدول رقم وال  ).٠.٠٠٨

 .أجبنا عن السؤال السابع من أسئلة الدراسة

دول  ار      :  )٣(ج تخدام اخت ادي باس اين األح ل التب ائج تحلي بكة    ) ت(نت تخدام ش ر اس ا لمتغي تبع
  .توفرها في البيت ماإلنترنت في أماآن أخرى لعد

إذا آان الجواب ال
هل تستخدم 

في أماآن  اإلنترنت
؟أخرى

 العدد
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
  اختبار

 "ت" 

مستوى 
 الداللة
 *اإلحصائية

 ٠.٥٨٤ ٣.٠١٩ ١٦ نعم 
٠.٠٠٨ ٢.٩٨١ ١٩*  

 ٠.٧٢٢ ٢.٠٧٨ ٥ ال

 ).٠.٠٥=  α(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

الذين يجدون صعوبة في بين في استخدام الطلبة لإلنترنت  ن هناك فرق إحصائيلم يك .٨
= مقابل م  ٢.٧١= م (استخدامه باللغة اإلنجليزية عن الذين ال يجدون مثل هذه الصعوبة 

وبهذه النتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال  ).٠.٤٢=  α، ٠.٨٠=  )٩٨:  ١( "ت"، ٢.٩٢
 .الثامن من أسئلة الدراسة

كن هناك فرق إحصائي في استخدام الطلبة الذين يعتقدون أن اإلنترنت مفيد في دراستهم لم ي .٩
 α، ٠.٨٢) = ٩٨:١( "ت" ،٢.٧٩= م ، مقابل ٢.٩٣= م (الجامعية عن الذين ال يعتقدون 

 .وبهذه النتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال التاسع من أسئلة الدراسة ).٠.٤١= 

في استخدام الطلبة لإلنترنت لصالح الذين فضلوه على ) ٠.٠٠١(آان هناك فرق إحصائي  .١٠
 ،٣.١٣= م (أو الذين لم يفضلوه  ،)وسط( بين التفضيل وعدمه تأرجحواالكتاب من الذين 

أ و ٤(جدول رقم وال).  ٠.٠٠١=  α ،٧.٠٠٨) = ٩٧:٢"(ف" ،٢.٤٦مقابل  ،٢.٩٥مقابل 
ؤال العاشر من أسئلة وبهذه النتيجة نكون قد أجبنا عن الس  .يوضح ذلك )ج٤ب و ٤

  .الدراسة

  .الوصف اإلحصائي لمتغير تفضيل االنترنت على الكتاب:  )أ: ٤(جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد هل تفضل االنترنت عن الكتاب

 ٠.٦١٤ ٣.١٣٨ ٢٣ نعم
 ٠.٥٥٤ ٢.٩٥٤ ٦٠ وسط
 ٠.٦٢٣ ٢.٤٦٣ ١٧  ال

 ٠.٦١٤ ٢.٩١٣ ١٠٠  المجموع
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير تفضيل االنترنت على الكتاب : )ب:٤(جدول 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  "ف"

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 ٢.٣٥٤ ٢ ٤.٧٠٧ بين المجموعات
 ٠.٣٣٦ ٩٧ ٣٢.٥٧٦ خالل المجموعات *٠.٠٠١ ٧.٠٠٨

  ٩٩ ٣٧.٢٨٤ المجموع

  ).٠.٠٥=  α( ة إحصائيا عند مستوى الداللة دال  *

  .للمقارنة البعدية بين فئات تفضيل االنترنت على الكتاب "شيفيه " نتائج اختبار:  )ج:٤(جدول 
 ال وسط نعم التفضيل

 *٠.٦٧٥١ ٠.١٨٤٤  نعم
 *٠.٤٩٠٧   وسط
    ال

على الجامعة توفير آان هناك فرق إحصائي في استخدام الطلبة لإلنترنت الذين يعتقدون أن  .١١
 ،٢.٤٤= مقابل م  ٣.٠٢= م (ذلك فيها عن الذين ال يعتقدون  المزيد من تجمعات اإلنترنت

وبهذه النتيجة  . يوضح ذلك )٥(جدول رقم وال).  ٠.٠٠٠١=  α، ٣.٩٢) = ٩٨:١( "ت"
   .نكون قد أجبنا عن السؤال الحادي عشر من أسئلة الدراسة

دول  اي  :  )٥(ج ل التب ائج تحلي ر  نت ادي لمتغي ى ن األح ةعل وفير الجامع ات    ت ن تجمع د م المزي
  .االنترنت فيها

هل ترى أن على 
توفير المزيد الجامعة 

 من تجمعات االنترنت
  فيها

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

٠.٠٠٠١* ٣.٩٢ ٩٨ ٠.٥٧٠ ٣.٠٢٢ ٨١ نعم
      ٠.٥٨٨ ٢.٤٤٩ ١٩ ال

 ).٠.٠٥= & ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

آان هناك فرق إحصائي في استخدام الطلبة لإلنترنت لصالح الذين يقضون أآثر من ثالث  .١٢
 أو ساعة واحدة ،اعتينأو س ،عن الذين يقضون ثالث ساعات، استعمالهساعات يوميا في 

) = ٩٦:  ٣( "ف"، ٢.٤٩= قابل م م ٢.٩١= مقابل م  ٣.٠= مقابل م  ٣.٣٨= م (
١١.١٢ ،α  =وبهذه النتيجة نكون   .يوضحان ذلك )ب٥أ و ٥( رقم  يجدولو).  ٠.٠٠٠١

 قد أجبنا عن السؤال الثاني عشر من أسئلة الدراسة
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  .يوميا نترنتالطالب لإلالوصف اإلحصائي لمتغير عدد ساعات استخدام :  )أ:٥(جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي دالعد آم ساعة تستخدم االنترنت

 ٠.٦٣٧ ٢.٤٩٣ ٢٩ ساعة واحدة
 ٠.٤٣٨ ٢.٩١٧ ٣٠ ساعتين

 ٠.٥٥١ ٣.٠٦٨ ٢٣  ساعات ٣
  ٠.٤٩٠  ٣.٣٨٢  ١٨  ساعات ٣أآثر من 
  ٠.٦١٤  ٢.٩١٣  ١٠٠  المجموع

دول ائج :  )ب:٥( ج لنت اين تحلي ادي  التب ر األح تخدام  لمتغي اعات اس دد س ب ع تالطال  االنترن
  .يوميا

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  )ف(قيمة 
 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 ٣.٢٠٥ ٣ ٩.٦١٦ بين المجموعات
 ٠.٢٨٨ ٩٦ ٢٧.٦٦٧خالل المجموعات *٠.٠٠٠١ ١١.١٢٢

  ٩٩ ٣٧.٢٨٤ المجموع

 ).٠.٠٥= & ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

للمقارنات البعدية بين فئات عدد ساعات استخدام االنترنت  " شيفيه" اختبار نتائج:  )ج:٥(جدول 
  .يوميا

 ساعتين ساعة واجدة عدد الساعات
 ٣أآثر من   ساعات ٣

 ساعات
 *٠.٨٨٨٤-  *٠.٥٧٤٨- *٠.٤٢٤١-  ساعة واجدة

  *٠.٤٦٤٣-  ٠.١٥٠٧-    ساعتين
 ٠.٣١٣٦-    ساعات ٣

    ساعات ٣أآثر من 
  

  ائجـــة النتــــمناقش

استخدامات شبكة اإلنترنت لدى  درجةمن هذه الدراسة التعرف على الرئيس آان الهدف 
أي معرفة و ،ةفي العينة المدروس في جامعة النجاح الوطنية متمثلين العلوم التربويةطلبة آلية 

وما العوامل التي تؤثر في هذه  ،تحظى باهتمامات الطلبة أآثر من غيرها االستخداماتمن هذه 
  .االستخدامات

ة النجاح في جامع العلوم التربويةآلية  طلبةاستخدام  درجة نتائج الدراسة أظهرت أن
حيث بلغ  ،من أجله يستخدموها الذيبغض النظر عن الغرض  ضعيفةلشبكة إلنترنت  الوطنية
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما زال  العلوم التربويةآلية  طلبةأن قد يفسر هذا الضعف في و  %).٥٨.٢(متوسط استخدامهم 
ال  مأو أنه ،بعامة في تسهيل أمور الحياة حول أهمية استخدام اإلنترنتالكافي الوعي  مقصهين

 ،مودراسته مفي األمور التي تتعلق بجامعته م إلى اإلنترنت أآثر مما يحتاجونهبحاجته ونيشعر
 وجدهما مع  تتفق الهذه النتيجة  . جهاز حاسوب موصوال على اإلنترنت ونال يملك مأو ألنه

والتي تفيد بأن استخدامات طلبة آلية التربية الرياضية في في دراسته  )٢٠٠٦( "حايك ورفاقهال"
وفي  ،%)٨٢.٧(جيد جدا  وفي جامعة اليرموك%) ٩٢.٥(ممتازة آانت الجامعة األردنية 

ولكنها تتفق من ناحية أخرى مع  ،%)٧٠.٢و % ٧٩.١(امعة مؤتة جيدة الجامعة الهاشمية وج
أن استخدام الطلبة عندما وجدوا  )٢٠٠١(ودراسة شحاده ) ٢٠٠١(ر دراسة آل من شقو

  .لإلنترنت ما زال ضعيفا ومحدودا جدا

 باألموركانت تتعلق ف ،%)٩٢.٢(ممتازة  بدرجةالتي حظيت  االستخدامات أما من حيث
وآل ما يتعلق بمتطلبات  ،واالطالع على عالماتهم وتقديراتهم ،مساقاتهمآتسجيل  ،الجامعية
عن  ثهمابحأب فكانت تتعلق ،جيدة جدا بدرجةفي حين أن االستخدامات التي حظيت  ،تهمدراس

 "آجوجل وياهو"المشهورة  واستخدام مواقع البحث ،%)٨٦.٢(دراستهم بمراجع علمية تتعلق 
هو في إطار المنطق إذ أن ما يهم الطالب بالدرجة األولى  النتائج تدخل إن مثل هذه%).  ٨٤.٠(

 أمورب مما يتعلقأآثر  والبحث في موضوع تخصصه ومساقاتهتسجيله الجامعي بتعلق ما يآل 
أن أعلى  التي تفيد) ٢٠٠٢( "العمري"هذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة   .أخرى

 استخدامات اإلنترنت لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا آانت تتعلق بدراستهم وتحصيلهم
   .وتحقيق ذاتهم

 باطالع الطلبةفكانت تتعلق  في الدراسة الحالية جيدة بدرجةات التي جاءت أما االستخدام
األخبار والمستجدات السياسية و ،%)٧٢.٦(االجتماعية على آخر األخبار والمستجدات 

في إطار المنطق أيضا نظرا ألن الطالب الفلسطيني بعامة يعيش تدخل  النتائجوهذه  %). ٧١.٨(
بشكل أآثر من ن يتابع هذه األخبار والمستجدات ة مما يدفعه ألاجتماعية وسياسية صعب ظروفا
بالبحث عن أشخاص  آانت تتعلق ،مقبولة بدرجة جاءتاالستخدامات التي  أن في حين.  غيرها

يليها  ،%)٦٦.٦( عليها حيث بلغ متوسط إجابة الطلبة ،مهمين آتربويين وعلماء وأدباء وغيرهم
مع أنه آان من  ،%)٦٤.٢( نسبتها حيث بلغت ،المراسلة بهدفاأللكتروني  للبريد هماستخدام

نظرا ألن  ،أعلىالبريد األلكتروني وخاصة للمراسالت بدرجة  الطالبالمتوقع أن يستخدم 
 وآل من زمالئه وأصدقائه وأحبائهببأهله  تصله وسريعة شيقةوسيلة تعد  المراسلة بهذه التقنية

  .لةمقبو النسبةومع هذا فقد جاءت  ،أمره يهمه

صفحات الوب بالبحث في  تعلقما  مقبولة أيضا بدرجةالتي حظيت  من االستخداماتو
 ،%)٦٢.٤(  والمواقع المختلفة سواء آانت ألشخاص أو جامعات أو شرآات أو من يهمه أمره

  %).٦٠.٨(وآذلك استخدام اإلنترنت للمحادثة آتابيا 

آما  واأللعابالترفيه والتسلية  رضلغوالملفت النظر أن اهتمام الطلبة باستخدام اإلنترنت 
على خالف ما يظنه اآلخرون في أن اإلنترنت يستخدم من  ،%)٥٩(آان ضعيفا  بينته الدراسة
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على شيء  هذاوإن دل  ،اإليجابية والسلبية للترفيه واأللعاب والتسلية بأنواعها غالبية الطلبةقبل 
الذي ويعرف ما  ،اإلنترنتسلبية استخدام ب واع جامعة النجاح الفلسطينيةطالب  أنإنما يدل على 

طلبة جامعة ماسيشوتست الذين يستخدمون مع  يتشابهوهو بذلك  ،ينفعه والذييضره ويهدر وقته 
آما  الطالبات من قبلوخاصة  بشكل ضعيفالتسلية واأللعاب والترفيه  ألغراضإلنترنت ا

طلبة جامعة العلوم عن  من ناحية أخرى يختلفو ،)٢٠٠٥( "Malaney"رصدت في دراسة 
واأللعاب والترفيه بنسبة جيدة  الذي يستخدمون اإلنترنتت ألغراض التسلية األردنية والتكنولوجيا

من الدراسات  ومع هذا فمزيد ،)٢٠٠١" (العمري"في دراسة  آما رصدت%) ٧٢.٩٢( 
  .مستحب في هذا المجال

دام اإلنترنت لالطالع على باستخ الطلبةهو ضعف اهتمام في هذه الدراسة إال أن المفاجئ 
نسبة استخدام اإلنترنت في هذا الرياضية حيث تراوحت و ،والفنية ،باألخبار والمستجدات األدبية

يعد من األمور مع أن المعرفة بمثل هذه الموضوعات  ،%)٥٨.٨إلى % ٥١.٠( بين ما المجال
بعض صه على النجاح يبعده وحر بدراستهالطالب  اهتمامولعل  ،الثقافية التي ال غنى للفرد عنها

   .  الثقافة آنوع مناألدب والفن والرياضة ب الشيء عن االهتمام

استخدام البريد األلكتروني بف اهتمام الطالب ضع ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة أيضا
والدخول إلى المكتبات الجامعية العالمية واالستفادة من  ،%)٥٥.٢(إلرسال ملفات واستقبالها 

على عكس ما توصل  %)٥٠.٠(المجالت العلمية الدوريات وباالشتراك و ،%)٥٤.٨(اناتها إمك
في أن أآثر استخدامات الطلبة آانت لماسنجر والبريد األلكتروني ) ٢٠٠٥(" Malaney"له 

إذ  ،وقد يكون هذا الضعف مبررا بعض الشيء  .وتنزيل البرامج إلى حاسوبه ،وتصفح المواقع
 بالدرجة األولى من اهتمامات أعضاء هيئة التدريس أو المؤسساتت تعد االستخداماأن هذه 
لك فقد ال يم ،اهتمامات الطالب ضمن تقع أنها جدال ولنفرض ،الطالب لدى هامن أآثر ،العلمية

ال يستطيع ماديا أن أو أنه  ،هذه المواقع إلى مثللدخول والمهارة التقنية التي تمكنه من االمعرفة 
  .أو يشتريها تفي المجاليشترك 

 تتعلق تفكان ،الحالية الدراسةآما بينتها  ضعيفة جدادرجتها أما االستخدامات التي جاءت 
االلتحاق بجامعات و ،نفسهللتعريف " وب"صفحة  وتصميم ،شراءلمعامالت التجارية من بيع وبا

رين صوتيا استخدام الوسائط المتعددة للتفاعل مع اآلخو ،على شهادة أآاديمية ة للحصولعالمي
وهذه .  %)٤٦.٠إلى % ٢٧.٢(من  اتاالستخدام هذه درجةحيث تراوحت  ،وآتابيا ومرئيا

مثل  يعقدإذ أن الطالب في الجامعة وخاصة في فلسطين ال يستطيع أن  ،منطقية أيضاتعد النتائج 
لصعوبة  وأ ،لعدم توفر اإلمكانات المادية لديه وأ ،في دراسته النشغالهإما هذه الصفقات التجارية 

بنجاح مثل هذه الصفقات  ثقتهعدم لأو  ،اإلسرائيلي تحت االحتالل وضعه االقتصادي والمعيشي
  .تثبتها أو تنفيهالكي  الدراساتإال أن هذه االستنتاجات تحتاج لمزيد من  ،عن طريق اإلنترنت

 اللتحاقا أو%) ٣٨.٦(وأما عن ضعف اهتمام الطالب بتصميم صفحة تعرف عن نفسه 
مثل لال يحتاج  فقد يعود إلى أنه ،%)٤٠.٤( على شهادة عن طريق اإلنترنت والحصولة بجامع
 يحتاج لهذه أو ألنه ال ،الصفحة ألنه ال يملك المؤهالت العلمية والتجارية والمهاراتية بعد هذه
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هذه  تظهر وقد ،ويدرس فيها جامعتهفي  منتظماطالبا ما زال آونه في الوقت الحاضر  الشهاده
من هنا فمن الطبيعي أن  .ة الحقا بعد أن يتخرج من الجامعة ويفكر في إآمال دراسته العلياالرغب

لوسائط المتعددة ه لاستخدام ضعف من حيثأما  . جدا ضعيفا ينالمجال لهذينتأتي نسبة استخدامه 
عدم حاجته لمثل هذه إلى فقد يعود  ،%) ٤٦.٠( عن طريق اإلنترنت سمعيا وبصريا وآتابيا

  .أو لعدم معرفته استخدامها ،ئطالوسا

وجدت فقد  ،تؤثر على استخدام طلبة آلية التربية لإلنترنتقد أما فيما يتعلق بالعوامل التي 
أماآن أخرى يوجد ب واستعانتهم ،على اإلنترنت موصوالحاسوب لديهم  توفرالدراسة الحالية أن 

هم أآثر من ثالث ساعات يوميا وقضائ ،فيها إنترنت في حالة عدم ارتباط حاسوبهم باإلنترنت
واعتقادهم أن على الجامعة أن توفر المزيد من  ،وتفضيلهم اإلنترنت على الكتاب ،على اإلنترنت

من  على استخدام اإلنترنت بشكل أعلى ساعدت آلها عوامل ،تجمعات اإلنترنت في أروقتها
  .اإلمكاناتالذين ال تتوفر لهم مثل هذه 

لدى ) ٢٠٠١(والدجاني ووهبه ) ٢٠٠٢( "العمري"وصل له هذه النتائج تتفق مع ما ت
وخاصة تلك المتعلقة بعدد الساعات التي يقضيها الطالب على  دراستها لمثل هذه العوامل

العوامل  هذهمثل توفر هما أيدا أن إذ أن آلي ،اإلنترنتب موصوالوفيما إذا آان جهازه  ،اإلنترنت
   .استخدام اإلنترنت بشكل أعلى على ساعدي

أو الدورات التي أخذها  ،هأو مكان سكن ،لجنس الطالبتبين الدراسة الحالية أن في حين لم  
أو اعتقاده بفائدة اإلنترنت في  ،اإلنجليزية استخدامه لإلنترنت باللغةصعوبة  أو ،في اإلنترنت

العمري "دراسة ما جاء في تتفق مع  النتائجهذه .  لإلنترنت هأثر على استخدامدراسته الجامعية 
مشارقه دراسة تتفق مع  ولكنها ال ،أثر على استخدام اإلنترنتأثر  لم يكن للجنسأنه ب )٢٠٠٢(
وعدم اعتقاد  ،صعوبة اللغة اإلنجليزية من ناحية بأن فيها من ناحية أخرى الذي وجد )٢٠٠١(

 .لإلنترنت هعلى استخدام له تأثير سلبي آان دراستهبفائدة اإلنترنت في  الطالب
 
  صياتالتو

توصي الباحثة المسؤولين في جامعة النجاح  ،ما توصلت له الدراسة من نتائجبناء على 
  :بما يلي والباحثين اآلخرينالوطنية إداريين وأعضاء هيئة تدريس 

وخاصة متعددة تعليمية بأهمية استخدام اإلنترنت لغايات  الطلبةعقد دورات تدريبية توعي  .١
إثراء عمل على يحاثهم وتقاريرهم وآل ما شأنه أن أبوتخصصهم و ميتعلق بدراسته بما

الجامعي والمساقات  ألغراض التسجيلليس فقط  و،تحصيلهم تعلمهم ورفع مستوى
 .العالماتومعرفة 

استخدامها  للطلبةليتسنى  في الجامعة اإلنترنتب الموصولهمن أجهزة الحاسوب  توفير مزيد .٢
 .وألغراض متعددةبشكل أآبر 
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على اإلنترنت  على وضع مساقاتهم التربية وخاصة في آليةتدريس حث أعضاء هيئة ال .٣
 من خاللهامدرسيهم ورفاقهم الطلبة متابعتها والتفاعل معها والتواصل مع  للطلبةليتسنى 
له  في آلية التربية إذ لحد اآلن ال يوجد أي عضو هيئة تدريس ،يغني عملية تعلمهمبشكل 

في  إلهمالهم أو ،هذه التقنية الحديثةبم معرفتهم إما لعد ،على اإلنترنتموضوعة مساقات 
 .في التدريس استخدامها

على آيفية استخدام الوسائط تدربهم أعضاء هيئة التدريس لكل من الطلبة ودورات  عقد .٤
 .في التدريس عن طريق اإلنترنت المتعددة سمعيا وبصريا وآتابيا ومرئيا

وأغراضه والمشاآل  لبة لإلنترنتمدى استخدام الطإجراء المزيد من الدراسات حول  .٥
الكليات  مقارنات وخاصة بينفي آليات أخرى وعمل و الناجمه عنه في آلية التربية

  .الكليات العلميةواإلنسانية 
  

  واألجنبية المراجع العربية

 دريس        ").  ٢٠٠٥.  (محمد يوسف  ،أبو ريا ة الت ل أعضاء هيئ استخدامات اإلنترنت من قب
 .١٦٣-١٢٣ .)٤٥( ،مجلة اتحاد الجامعات العربية.  "صةفي جامعة اإلسراء الخا

 التعريف باإلنترنت والوسائل األلكترونية المختلفة واستخداماتها  ").  ٢٠٠١.  (جميل ،الباز
ة في عصر        .  "في العملية التعليمية وتكنولوجيا التعليم ة التعليمي ؤتمر العملي ائع م د وق مجل

 .فلسطين ،نابلس ،ة النجاح الوطنيةجامع.  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عقد في .  اإلنترنت

 ك ابر .صادق ،الحاي الم ،وج د الس ف .عب ين ،والخل ة  ").  ٢٠٠٦.  (مع تخدام طلب ع اس واق
ا   اتهم نحوه ة  .  "آليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت واتجاه مجل

  .١١٨-٩٣ .جامعة قطر .)١٠( ،العلوم التربوية

 ف ايف ،خلي ة     "  ).٢٠٠١.  (ن ائل التعليمي داد الوس ي إع ه ف وب وملحقات تخدام الحاس .  "اس
ت       ر اإلنترن ي عص ة ف ة التعليمي ؤتمر العملي ائع م د وق ي  .  مجل د ف .  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عق

 .فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية

 اني رد ،دج اء جب ة.  ع ااهللان ،ووهب تخدام  ").  ٢٠٠١.  (ادر عط ق اس ي تعي الصعوبات الت
ة في    .  "أداة تربوية في المدارس الفلسطينيةاإلنترنت آ ة التعليمي مجلد وقائع مؤتمر العملي

 .فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية.  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عقد في .  عصر اإلنترنت

 ة المفتوحة    ").  ١٩٨٦.  (دروزه، أفنان نظير يم في الجامع اد   .  "ماهية نظام التعل ة اتح مجل
  .١٢٤ -١٠٩، )١(صص عدد متخ .الجامعات العربية

 ر  ،دروزه ان نظي ا    ).  أ٢٠٠٧.  (أفن ا عملي دريس وترجمته ي الت ة ف ان.  ٢ط .النظري  -عم
  .دار الشروق للنشر والتوزيع:  األردن
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 ر  ،دروزه ان نظي دارس      ").  ب٢٠٠٧.  (أفن ي الم طينيين ف ين الفلس ة المعلم دى ممارس م
نهم في عصر اإلنترنت من و      ة نظرهم  الحكومية ألدوراهم المتوقعة م ة   .  "جه ة جامع مجل

 .١٩٥-١٥٥ .)١١( ،القدس المفتوحة

 -ة الغوث  ").  ٢٠٠١.  ( إسماعيل ،شحاده ع وطموحات  :  الحاسوب في مدارس وآال .  "واق
ت       ر اإلنترن ي عص ة ف ة التعليمي ؤتمر العملي ائع م د وق ي  .  مجل د ف .  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عق

  .فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية

 قور زين ،ش ة  ").  ٢٠٠١.  (م ة التعليمي ي العملي ت ف وب واإلنترن تخدام الحاس د .  "اس مجل
ت  ي عصر اإلنترن ة ف ة التعليمي ؤتمر العملي ائع م ي   .وق د ف ة .  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عق جامع

 .فلسطين ،نابلس ،النجاح الوطنية

 الح دين ،ص الح ال ان ص د ،إيم ود ،وحمي د محم ة ").  ٢٠٠٥.  (حمي ات المهني االحتياج
ة في ضوء معايير الجودة لتدريس بكليات التربية من المستحدثات التكنولوجيألعضاء هيئة ا

  .جامعة حلوان ،آلية التربية .٣٢٩-٢٥٩ .)٢(١١ ،دراسات تربوية واجتماعية  ."الشاملة

 وب وانر ،طهب واوده.  ض انج ،والع ريف.  ه االد ،والش يحن.  ي ).  ٢٠٠١.  (وانر ،وحن
بحث (المساقات المنهجية لطلبة المدارس والجامعات  استخدام الوسائط المتعددة في تصميم"

ة في عصر       .  ")تطبيقي في جامعة بولوتكنيك فلسطين ة التعليمي ؤتمر العملي ائع م مجلد وق
  .فلسطين ،نابلس  ،جامعة النجاح الوطنية.  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عقد في .  اإلنترنت

 د ،العمري دى أعضاء هي").  ٢٠٠٢.  (محم تخدام اإلنترنت ل ع اس ة واق دريس وطلب ة الت ئ
 .٦٧-٣٥ .)٤٠( ،مجلة اتحاد الجامعات العربية.  "جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 ات ألغراض      ").  ٢٠٠٥.  (محمد ،العمري أداة لجمع البيان واقع استخدام شبكة اإلنترنت آ
ة     ة بجامع ة التربي ي آلي دريس ف ة الت دى أعضاء هيئ تخدامها ل ات اس ي ومعيق البحث العلم

  .٢١٤-٢٠١ .)٣(١ ،المجلة األردنية في العلوم التربوية.  "رموكالي

 د اللطيف حسين    ،فرج يم ومناهجه     ").  ٢٠٠٥.  (عب ة  .  "توظيف اإلنترنت في التعل المجل
  .١٥٠- ١١١ .جامعة الكويت ،مجلس النشر العلمي .)٧٤( ،التربوية

 ا الحاسوب واإلنترنت وت    ").  ٢٠٠٦.  (يوسف عقال   ،المرشد ا تكنولوجي .  "دريس الجغرافي
    .٩٥-٨٢ .اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ،)١٥٩( ،مجلة التربية

 يم      ").  ٢٠٠١.  (تيسير ،مشارقه ة التعل ا االتصاالت واإلنترنت في خدم د  .  "تكنولوجي مجل
ت  ي عصر اإلنترن ة ف ة التعليمي ؤتمر العملي ائع م ي .  وق د ف ة .  ١٠/٥/٢٠٠٠-٩عق جامع

  .فلسطين ،نابلس ،اح الوطنيةالنج
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