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  إبراهيم بن أمحد حممد عامل
 التعليمية والوسائل املناهج ختصص يف املاجستري درجة لنيل تكميلي كمتطلب مقدمة التعليمية الوسائل يف دراسة

  القرى أم جبامعة الرتبية بكلية التدريس وطرق املناهج قسم من) التعليم تقنيات(
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 إال لنا علم ال سبحانك قالوا...((
 العليم  أنت إنك علمتنا ما

  .))احلكيم
                                                       العظيم هللا صدق                                                       
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  ..).فليعذروني مجيعا لذكرهم هنا املقام يتسع ال كثر وآخرون

  – واململكة اليمن يف أحبائي و زمالئي مجيع إىل - 
 حقوقهم نهبت الذين املظلومني كل إىل( 

  .)..حق وجه بدون لغريهم وأعطيت

ً  إليهم   ...املتواضع هذا جهدي أهدي مجيعا
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  تقدير و شكر
 سيدنا وعباده خلقه، أشرف على والسالم والصالة سلطانه، وعظيم وجهه، جلالل ينبغي كما مباركاَ، طيباَ كثرياَ محداَ هللا احلمد       

  ...                       وبعد     الدين، يوم إىل الربرة األخيار الكرام وأصحابه آله وعلى األمني، الصادق اهللا عبد بن حممد وموالنا

 ملن والعرفان الشكر خبالص أتقدم أن - الدراسة هذه إلمتام وتوفيقه بعونه وأسندين على اهللا من أن بعد -  الشرف غاية فيشرفين        
 التعليم تكنولوجيا أستاذ إبراهيم بن أمحد حممد عامل الدكتور القدير اجلليل أستاذي – وتعاىل سبحانه اهللا بعد علي الفضل له كان

 من بكثري وأمدين وقته، من فمنحين الدراسة، هذه على باإلشراف تكرم الذي القرى أم جبامعة التربية بكلية املشارك واالتصال
 الدكتور الفاضل ألستاذي كذلك والشكر الدراسة هذه على الكبري األثر هلا كان اليت السديدة وآرائه وتصويباته وتوجيهاته، إرشاداته

 األستاذ الفاضل ألستاذي والتقدير الشكر خبالص أتقدم كما اليمن، يف الدراسة على امليداين اإلشراف توىل الذي على القباطي
 أستاذ حممد صاحل احلبيبموسى بن  والدكتور القرى، أم جبامعة واالتصال التعليم تكنولوجيا أستاذ زكريا بن حيىي الل الدكتور
 وارتباطهما مشاغلهما برغم الدراسة هذه مناقشة بقبول لتفضلهما وذلك نفسها، باجلامعة اإلجنليزية اللغة تدريس وطرق املناهج

 الدكتور األستاذ منٍ لكل والعرفان بالشكر أتقدم أن كذلك باجلميل والعرفان الوفاء ويقتضي اجلزاء، خري اهللا فجزامها العديدة،
 تكنولوجيا أستاذ عبد الباسط سعيد الفقيه والدكتور تعز، جبامعة التربية بكلية التربوي التخطيط أستاذ سلطان سعيد عبده املخاليف

 هذه على الكبري األثر له كان الباحث،والذي مع حمدود الغري وتفاعلهم لتعاوم وذلك نفسها، باجلامعة التربية بكلية املساعد التعليم
 هذه يف توجيه أو نصيحة أبدى أو شارك، أو ساهم، من لكل والثناء الشكر خبالص أتقدم أن الصدد هذا يف يفوتين ال كما الدراسة،
 والعرفان الوفاء ويستوجب الدراسة، أداة ومجع توزيع يف ومضنياً كبرياَ جهداً بذلوا الذين امليداين العمل فريق بالذكر وأخص الدراسة

 كالً احلصر ال بالذكر وأخص، صعوبة يل ذلل أو معروفاً يل قدم أو عوناً يل أسند من كل إىل واالمتنان الشكر بعظيم أتوجه أن أيضاَ
مهيوب  والدكتور، السعودية العربية اململكة يف اليمنية اجلمهورية سفارة يف الثقايف املستشار أمحد على األمريي الدكتور األستاذ من

 خبالص التقدم كذلك الوفاء ويستوجب واالمتنان والتقدير الشكر خالص فلهم شي، بأي الباحث على يبخلوا مل الذين ،حممد الدقاف
حممد عبد اهللا  الدكتور األستاذ برئيسها ممثلة – تعز جامعة –القرى أم جامعة يف  للدراسة أوفدتين اليت اجلهة إىل والعرفان الشكر

 أساتذيت بالذكر وأخص الصعوبات، كل له وذللت العون كل للباحث قدمت اليت القرى أم جلامعة موصول الشكر وكذا ،الصويف
 واألستاذ القسم، رئيس صاحل بن حممد السيف الدكتور األستاذ بالوالد ممثلني التربية بكلية التدريس وطرق املناهج قسم يف الفضالء

  .القسم سكرتري فلمبان محزة

 ونفعين، والعافية بالصحة اهللا أمدمها الكرميني لوالدي ودعائي وامتناين شكري عظيم عن أعرب أن اليفوتين:وختاماً   
 وألوالدي) أمحد أم( العزيزة لزوجيت والعرفان الشكر خبالص التقدم يفوتين ال ،كما األعزاء وأخوايت إخواين وجلميع،بدعائهما

 مين فلهم،  الفترة هذه خالل له تعرضوا تقصري أي عن وجتاوزهم، مساندم وقوة، صربهم عظيم على أمحد،وحممد،ومجال األبرار
 واملعني املوفق وحده وهو، به ينتفع مما هذا عملي جيعل أن وأدعواهللا، اجلزاء خري عين اجلميع اهللا وجزى، التقدير وعظيم الشكر جزيل

  .الباحث                                                        .                               السبيل سواء إىل واهلادي
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  المستخلص
أعضاء ھیئة في التعلیم والبحث العلمي لدى )  اإلنترنت(واقع استخدام شبكة المعلومات العالمیة : ( عنوان الدراسة

  ).التدریس بكلیات التربیة بالجامعات الیمنیة
   )م٢٠١٠-ھـ ١٤٣١(الفصل الدراسي الثاني                                عزالدین سلطان قائد علي :  الباحث        

 التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي والبحث التعليم يف) اإلنترنت( العاملية املعلومات شبكة استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 وفق هلا استخدامام وأهم العلمي، والبحث التعليم يف هلا استخدامهم واقع على التعرف حيث من وذلك اليمنية، باجلامعات التربية بكليات
 تكونت وقد املعوقات، تلك لتجاوز مقترحام أهم على ،واالطالع استخدامها معوقات أهم على التعرف وكذا الدراسة، حددا معينة أغراض

-٢٠٠٨( اجلامعي العام من الثاين الدراسي الفصل يف اليمنية باجلامعات الرئيسة التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء مجيع من الدراسة عينة
 الوصفي، املنهج الباحث استخدم وقد ، كليات مثان وعددها اليمنية، باجلامعات الرئيسة الكليات يف عضواً،) ٦٨٢(  عددهم والبالغ ،)م٢٠٠٩

 الصاحلة االستبيانات عدد ،وبلغت ضيق نطاق يف املقابلة أداة جانب إىل الدراسة، يف والبيانات املعلومات جلمع رئيسة كأداة االستبانة وأداة
 اإلحصائي التحليل رزمة الباحث استخدم اإلحصائية البيانات وملعاجلة الدراسة، عينة من%) ٥٩.١( وبنسبة استبانه،) ٤٠٣( اإلحصائي للتحليل
  : اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد ،(SPSS) االجتماعية للعلوم

 يستخدموا ال الذين نسبة بلغت حيث التعليم يف اإلنترنت يستخدمون ال اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء معظم إن -  
  .الدراسة عينة أفراد بني من% ) ٨٣.٤( املستخدمني نسبة بلغت حيث العلمي البحث يف يستخدموا بينما ،%)٦٨(
  . التخصص جمال يف احلديثة واملستحدثات والكتب والدوريات املوضوعات على االطالع التعليم يف االستخدام من أغراضهم أهم إن -
  .البحثية باهتمامام متعلقة وجديدة سابقة، وحبوث دراسات عن البحث العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام من أغراضهم أهم إن -
 فيها يعمل اليت للكلية تعزى األعضاء بني التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

  .العلمية التخصصات ذوي من ولألعضاء احلديدة، جبامعة التربية كلية ولصاحل ، وللتخصص العضو،
 التعليم يف اخلربة ولسنوات النوع، ملتغري تعزى التعليم يف االستخدام نسب يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 ، العضو ا يعمل اليت للكلية تعزى التدريس هيئة أعضاء بني العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف كذلك فروق وجود وعدم اجلامعي،
 األعضاء بني العلمي البحث يف االستخدام نسب يف فروق اجلامعي،ووجود التعليم يف العضو خربة ولسنوات التدريس، هيئة عضو) جنس( ونوع
  .والتربوية اإلنسانية التخصصات ذوي من األعضاء ولصاحل للتخصص، تعزى

 وضعف اإلنترنت خبدمة الكليات معظم اتصال وعدم لالستخدام، الالزم التمويل قلة يف تتمثل األعضاء عند االستخدام معوقات أبرز إن -
  .اليمنية اجلامعات بني الشبكي الربط وغياب الرقمية، واملكتبات الدوريات يف العضو اشتراك

 يف تتمثل نظرهم وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت استخدام وتطوير لتفعيل التدريس هيئة أعضاء مقترحات أهم إن -
 يف تدريبية دورات وإقامة حاسوبية، بشبكة الكليات اليمنية،وربط باجلامعات والفرعية الرئيسة التربية كليات مجيع إىل اإلنترنت خدمة إدخال

 تلك على وبناًء األعضاء، على االستخدام تكلفة وخفض الكليات، يف لالستخدام التمويل وتوفري  اإلجنليزية، واللغة واإلنترنت اآليل احلاسب
  : أبرزها واملقترحات التوصيات من بعدد الباحث أوصى فقد النتائج

 يف تدريبية لدورات فيها التدريس هيئة أعضاء وإخضاع بالشبكة، وربطها اليمنية، باجلامعات التربية كليات مجيع إىل اإلنترنت خدمة إدخال -
 آيل حاسب بأجهزة األعضاء الكليات،وتزويد تلك يف يدرس اإلنترنت عن دراسي مقرر وإدخال اإلجنليزية، اللغة ويف واإلنترنت، اآليل احلاسب
  .الدراسة هذه تتناوهلا مل أخرى وجماالت عينات على مماثلة بدراسات القيام الباحث وأقترح مكاتبهم، يف باإلنترنت وربطها
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Abstract 
Ali, Ezzaddin Sultan Qaid.( The Status of the World Wide Web 
(internet) Application  in Education and Scientific Research by faculty 
members of Education Faculties in Yemen  Universities  

The present study aimed at identifying the status of the use of World Wide Web 
(Internet) in education and scientific research by faculty members of Educational 
Faculties in the universities of Yemen, in terms of rates of their use of internet in 
instruction and scientific research, and in accordance with the purposes identified by 
the study, as well as identifying the most important obstacles that limits their use of 
Internet, and their suggestions to overcome these obstacles. The study sample 
consisted of all members of the facul es of educa on in eight colleges (n=682) was 
deliberately selected. A ques onnaire was developed for collec ng data. (403) 
ques onnaire were returned, (59..1%).The sta s cal analysis package for Social 
Sciences (SPSS) was used. 

The study result  revealed that (68%) of educa onal faculty members do not use the 
net  in scientific Internet in instruc on, and that  a  (83.4%)  of them use inter

research,  and that the most important  purposes of their use are  accessing  topics 
in their field of specialization. 

The study revealed significant deference's at )0.05(in internet use in education  
ber works and specialization. No significant dues to faculty in which faculty mem

deference's at )0.05(were found in internet use in scientific research that  due to  

the faculty or gender or years of experience. The study revealed significant 
deference's at )0.05(ic research due to faculty member in internet use in scientif 

specialization and in the favor of those of humanitarian and educational 
specializations. The results indicated that the most important obstacles of faculty 

d lack of interment member use of internet are related to financial considerations an
connection between university sites. Faculty members suggested developing 
technological infrastructures in educational faculties and supplying them with 

the internet services. On the light of study results, the researcher recommends 
development of technical infrastructure in colleges of education in universities of 

 Yemen, and providing  collages of education  with Internet service, and conducting 
similar studies on other samples, and other areas not addressed by this study.  
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  احملتويات فهرس

 الصفحة املوضوع

 ب قرآنیة آیة

 ج اإلھداء

 د وتقدیر شكر

 ھـ   العربیة باللغة الدراسة مستخلص

 و االنجلیزیة باللغة الدراسة مستخلص

 ل -  ز  المحتویات فھرس

 س -  م  الجداول فھرس

 ع  المالحق فھرس

 ٢  الدراسة إىل مدخل: األول الفصل

 ٣ المقدمة

 ٦ بالمشكلة اإلحساس

 ٧ وأسئلتھا الدراسة مشكلة تحدید

 ٩  الدراسة أھداف

 ١٠ الدراسة أھمیة

 ١١ الدراسة حدود

 ١٢ الدراسة مصطلحات
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  احملتويات فهرس تابع

 الصفحة املوضوع

 ١٥                                  الدراسة أدبيات: الثاني الفصل

 ١٦  اآللي الحاسب: أوًال

 ١٧  اآللي الحاسب نشأة

 ١٨ التعلیم في اآللي الحاسب استخدام مجاالت

 ٢٠ التعلیم في اآللي الحاسب استخدام مبررات

 ٢١  التعلیم في المستخدمة الحاسوبیة البرامج

 ٢٢  التعلیم في الحاسب استخدام ممیزات

 ٢٣  التعلیم في الحاسب استخدام معوقات

 ٢٤ )اإلنترنت(  العالمیة المعلومات شبكة: ثانیًا

 ٢٤  وتطورھا اإلنترنت نشأة تاریخ

 26 اإلنترنت مكونات

 ٢٧  باإلنترنت واالرتباط االتصال طرق

 ٢٨   العلمي والبحث التعلیم في اإلنترنت استخدام بدایات

 ٣٠ اإلنترنت تقدمھا التي والبحثیة التعلیمیة الخدمات

 ٣٧  العلمي والبحث اإلنترنت شبكة
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  احملتويات فهرس تابع

 الصفحة املوضوع

 ٣٨  اإلنترنت في البحث محركات

 ٣٨ اإلنترنت في البحث محركات توظیف

 ٣٨ اإلنترنت من المعلومات عن البحث

 والبحث التعلیم في اإلنترنت استخدام ومبررات فوائد
 العلمي

٣٩ 

 ٤٢ اإلنترنت شبكة عبر التربویة المعلومات نقل طرق

 ٤٢ اإلنترنت عصر في للمعلم جدیدة أدوار

 ٤٤  اإلنترنت طریق عن التعلیم سمات

 ٤٦ اإلنترنت باستخدام والتعلم التعلیم استراتیجیات

 ٤٧ اإلنترنت عبر المعلومات تقدیم لطریقة التخطیط

 التدریس ھیئة عضو لدى تتوفر أن یجب التي المھارات
 والبحث التعلیم في واإلنترنت اآللي الحاسب مع للتعامل
 .العلمي

٤٨  

 

 ٤٩  العلمي والبحث التعلیم في اإلنترنت استخدام معوقات

 في اإلنترنت استخدام في العالمیة الدول بعض تجارب
 العلمي والبحث التعلیم

٥١ 

 والبحث التعلیم في اإلنترنت استخدام في العربیة تجاربال
 العلمي

٥٤ 
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 احملتويات فهرس تابع

 الصفحة املوضوع

 ٥٨  الیمنیة بالجامعات التربیة كلیات

 ٥٩  الیمنیة الجمھوریة في اإلنترنت خدمة

 ٦٠  الیمنیة الجامعات في اإلنترنت خدمة
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  احملتويات فهرس تابع

 الصفحة املوضوع

 ٢١٢ الدراسة ومراجع مصادر
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  ــداولاجل رسفهـ
 رقم

 الصفحة اجلدول مسمى الجدول

 بكلیات التدریس ھیئة أعضاء وأعداد الدراسة، عینة ١
 .الرئیسة الیمنیة بالجامعات التربیة

١٢٨ 

 للتحلیل والصالحة والمعادة، الموزعة، االستبیانات أعداد ٢
 التربیة بكلیات التدریس ھیئة ألعضاء اإلحصائي
 الیمنیة بالجامعات

١٣٥ 

 الرئیسة التربیة كلیات بحسب الدراسة عینة  توزیع ٣
 .الحكومیة الیمنیة بالجامعات

١٤٠ 

 ١٤١ )النوع( الجنس بحسب العینة أفراد توزیع ٤

 ١٤١ العملي التخصص بحسب العینة أفراد توزیع ٥

 في الخبرة سنوات بحسب الدراسة عینة أفراد توزیع ٦
 الجامعي التعلیم

١٤٢ 

 واإلمكانات التجھیزات لواقع المئویة والنسب التكرارات ٧
 كلیات في اإلنترنت الستخدام والبشریة والفنیة المادیة
  األعضاء نظر وجھة من الیمنیة بالجامعات التربیة

١٤٣ 

 ھیئة أعضاء الستخدام المئویة والنسب التكرارات ٨
 التعلیم في لإلنترنت التدریس

١٥٠ 

 ھیئة أعضاء الستخدام المئویة والنسب التكرارات ٩
 .العلمي البحث في لإلنترنت التدریس

١٥٢ 
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  اجلداول فهرس تابع
 رقم

 الصفحة اجلدول مسمى الجدول

 ألغراض المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ١٠
 الیمنیة بالجامعات التربیة بكلیات التدریس ھیئة أعضاء

 .التعلیم في اإلنترنت استخدام من

١٥٣ 

 ألغراض المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  ١١
 استخدام من التربیة بكلیات التدریس ھیئة أعضاء

 .العلمي البحث في اإلنترنت

١٦٣ 

 أعضاء عند التعلیم في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٢
 األعضاء بھا یعمل التي الكلیة لمتغیر تبعَا التدریس ھیئة

١٧٠ 

 لمتغیر تبعًا التعلیم في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٣
 ) إناث -  ذكور( التدریس ھیئة أعضاء نوع

١٧٣ 

 لمتغیر تبعًا التعلیم في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٤
 )تربوي/ إنساني -علمي التدریس ھیئة أعضاء تخصصات

١٧٥ 

 لمتغیر تبعًا التعلیم في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٥
 الجامعي التعلیم في الخبرة

١٧٧ 

 عند العلمي البحث في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٦
 بھا یعمل التي الكلیة لمتغیر تبعًا التدریس ھیئة أعضاء

 األعضاء

١٧٩ 

 عند العلمي البحث في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٧
 عضو )جنس( نوع لمتغیر تبعَا التدریس ھیئة أعضاء

  التدریس ھیئة

١٨٠ 
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  اجلداول فهرس تابع
 رقم

 الصفحة اجلدول مسمى الجدول

 تبعًا العلمي البحث في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق ١٨
  التدریس ھیئة أعضاء تخصصات لمتغیر

١٨٢ 

 تبعَا العلمي البحث في اإلنترنت استخدام نسب في الفروق  ١٩
 .الجامعي العالي التعلیم في الخبرة لمتغیر

١٨٤ 

 لمعوقات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ٢٠
 التعلیم في لإلنترنت التدریس ھیئة أعضاء استخدام
 نظرھم وجھة من العلمي والبحث

١٨٦ 

 لمقترحات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  ٢١
 اإلنترنت استخدام وتطویر لتحسین التدریس ھیئة أعضاء

  الیمنیة بالجامعات التربیة كلیات في

١٩٦ 

  
  
  
  
  
  



 ]اكتب نصًا[
 

  املــــالحق فهـــرس
  

  

 الصفحة بالدراسة اخلاصة املالحق

 ٢٣١ الیمنیة بالجامعات الرئیسة التربیة كلیات )١( ملحق

 ٢٣٤ اإلنترنت شبكة على الیمنیة الجامعات مواقع) ٢( ملحق

 ٢٣٥ تعز لجامعة الموجھ القرى أم جامعة خطاب) ٣( ملحق

 لكلیة الموجھ تعز بجامعة العلیا الدراسات خطاب) ٤( ملحق
 للدراسة داخلي مشرف ترشیح بطلب بالجامعة التربیة

 المیدانیة

٢٣٦ 

 العلیا الدراسات إلى بالجامعة التربیة كلیة خطاب) ٥( ملحق
  للدراسة داخلي مشرف بترشیح

٢٣٧ 

 لإلشراف الداخلي للمشرف التكلیف قرار خطاب) ٦( ملحق
 الدراسة على المیداني

٢٣٨ 

 ٢٣٩  االستطالعیة الدراسة) ٧( ملحق

 ٢٤١  الدراسة ألداة المحكمین األساتذة أسماء) ٨( ملحق

 ٢٤٢  النھائیة صورتھا في الدراسة أداة)  ٩( ملحق

 تعز بجامعة التربیة كلیة من الموجھة الخطابات) ١٠( ملحق
 في المستھدفة الجامعات بقیة في لھا المناظرة للكلیات
  الدراسة

٢٥٤ 

 لنیابة الموجھ تعز بجامعة التربیة كلیة خطاب) ١١( ملحق
  المیدانیة الدراسة إجراءات تطبیق من باالنتھاء العلیا الدراسات

٢٦٢ 
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم                                                                          
  المقدمة  

 اهللا عبد بن حممد ومعلمٍ مربٍ أفضل على والسالم والصالة، العاملني رب هللا احلمد    
.وبعد الدين يوم إىل اإلنسانية ومنقذ البشرية هاد األمني الصادق 

 مسة وهي قبل، من أخر عصر أي إليها يسبقه مل بسمة فيه نعيش الذي العصر يتسم     
 التعليمية املؤسسات على لزاماً كان لذلك ونظراً احلياة، مناحي كافة يف السريع التغري

 من وذلك املتسارع، التغري ذلك مواكبة ضرورة ومستوياا أنواعها مبختلف والتربوية
 فيها،حيث املتبعة التعليم وطرق التعليمية،وأساليب وبراجمها وأهدافها وظائفها تغيري خالل
 القرن من األول والعقد ،العشرين القرن من املنصرمة الثالثة العقود اللخ العامل شهد

 أدى والذي واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا جمال يف هائلة ثورة والعشرين احلادي
 بروز عنها نتج قبل من معروفة تكن مل حديثة وحبثية تعليمية تقنيات ظهور إىل بدوره
 تلك أبرز من وكان قبل، ذي من فاعلية أكثر وحبثية تعليمية وطرق وأساليب أشكال

 العاملية املعلومات شبكة مقدمتها ويف به، املرتبطة والتقنيات اآليل احلاسب التقنيات
  )        م٢٠٠٠ والكندري،  اهلابس).(اإلنترنت( اختصاراًبـ املعروفة

 اليت احلديثة والتعليمية االجتماعية النظم مقدمة يف اجلامعات كانت فقد لذلك ونتيجة    
 تلبية تستطيع لكي وذلك التطورات، تلك من واالستفادة االهتمام على وحرصت اجتهت

 املعلومة أصبحت حيث ، سواء حد على واألفراد للمجتمع والتنموية التربوية احلاجات
 الوقت يف للمعرفة واملوارد املصادر أهم ومن واحدة، لعملة وجهني والتقنية

 أن التغيري حبتمية تؤمن اليت التعليمية املؤسسات كل على لزاماً كان ذلك احلاضر،وألجل
  وهذا والبحثية، التعليمية بالعملية االرتقاء يف احلديثة التقنية تلك دور بأمهية أيضاً تؤمن
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 والبحث للتعليم احلديثة والطرق واألساليب األمناط استقطاب ضرورة استوجب بالتايل 
 احلاسب بواسطة التعليم والبحثية التعليمية والطرق األساليب تلك مقدمة ويف العلمي،

  ).م٢٠٠٢اجلمهوري،).(اإلنترنت.(به املرتبطة والتقنيات اآليل

 غريه عن متيز والذي احلديثة، التقنيات تلك أحد أسلفنا كما اآليل احلاسب يعد     
 على الفائقة وقدرته البشري، الفكر خالصة ختزين على قدرته يف وخاصة كثرية، مبيزات

 السنيني عرب اآليل احلاسب شبكات تطورت وقد زمان، أي ويف وقت، أي يف استرجاعها
 والبيانات املعلومات تبادل خالهلا من يتم اآللية احلاسبات من ضخمة شبكة لنا لتنتج

 عمالقة حواسيب شبكة ظهور إىل املتالحقة التطورات هذه وأدت والتقارير، وامللفات
 وكذا البعض، ببعضها الدول ربطت) اإلنترنت( العاملية املعلومات بشبكة بعد فيما عرفت
  .العامل عرب واملنازل والشركات، واملدارس واجلامعات األحباث مراكز

 التعليم يف احلديثة التقنية إدخال إىل دعت اليت األسباب أهم من أن خافياً يعد مل  
 أجل من كان اإلنترنت وشبكة اآليل، احلاسب اخلصوص وجه وعلى ،العلمي والبحث

 مل واليت ،العامل دول من كثري يف والبحثية يةالتعليم شكالتامل من لكثري حلول إجياد
 وقد ،هلا املناسبة احللول وإجياد ،عليها التغلب األخرى التقليدية التعليمية الوسائل تستطيع
 التعليم يف التقنيات هذه إدخال ضرورة احلديثة التكنولوجية التطورات تلك فرضت

 سائر  يف التدريس هيئة أعضاء وتدريب تأهيل ضرورة كذلك وفرضت العلمي، والبحث
 طرق ومعرفة ا، الكايف إملامهم ضرورة وأوجبت التقنيات، تلك على العامل جامعات

 إن) م٢٠٠٠( احمليسن يرى ذلك ويف والبحثية، التعليمية العملية يف وتوظيفها استخدامها،
 به املرتبطة والتقنيات احلاسب تضمني يف تتمثل معاصر معلم إلعداد البداية نقطة

 التدريس هيئة أعضاء وتدريب املعلم، أعداد برامج يف املختلفة وتطبيقاا كاإلنترنت
  .طالم إىل التدريب هذا نقل من لتمكينهم عليها
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 التعليم يف اإلنترنت استخدام ومميزات فوائد والبحوث الدراسات أكدت وقد    
 )م١٩٩٨هلابس،ا(و ،)٣٧:م١٩٩٨( مراد من كلٍ يقول ذلك ويف العلمي، والبحث

) م٢٠٠٠البجادي،(و ،)٣٤١:م٢٠٠٠وبوعزة، مهشري(و ،)٣١٠م،ص٢٠٠٠العاين،(و
 لعضو توفر اإلنترنت شبكة أن ،)م١٩٩٩املوسى،(و ،)١٥٢م،ص٢٠٠٠الشرهان،(و

 املكتبات على الدخول أبرزها من لعل وعديدة جليلة خدمات التدريس هيئة
 على طالعاال وكذا ،والباحثني للعلماء والفكرية العلمية اإلجنازات ومراجعة،العلمية

 يف املطلوبة والبيانات املعلومات على واحلصول املختلفة العلمية واملراجع احلديثة املؤلفات
 يف واملعلومات املعارف من اًوضخم اًكبري اًمستودع الشبكة تعد حيث ،جمال من أكثر
 يف املتعلمني من كبري عدد إىل الوصول إمكانية وفرت ،كماوالعلوم التخصصات شىت

 عالقات تكوين على لبةالط ،وتساعدواجلهد الوقت يف املرونة توفر،والعامل أحناء خمتلف
 وحتول ،املختلفة واألفكار املعلومات وتبادل الشبكة عرب التواصل خالل من عاملية علمية
 وحتقق واملوجه، املرشد دور إىل امللقي دور من الدراسي الفصل يف املعلم دور بفعلها
 راءآ على احلصول وكذا األخرى، التقليدية التعليم رقبط مقارنة التعليم يف السرعة عنصر
 تساهم و حبثية، أو علمية قضية أي يف ااالت خمتلف يف والباحثني واملختصني العلماء
 كل أدى وقد اآليل، احلاسب استخدام على الطالب مهارات تطوير  يف كبري بشكل
 التعليمية املؤسسات من كثري يف اإلنترنت وتوظيف استخدام على اإلقبال زيادة إىل ذلك
 العلمية املستجدات من انطالقاً إنه) ٣٧:م٢٠٠١( النجار يقول ذلك ويف العامل، حول

 كافة يف استخدامها وأنتشر اإلنترنت شعبية زادت املعلومات وتقنية االتصاالت جمال يف
 العلمي، البحث ومراكز اجلامعات وخاصة العامل، عرب املختلفة التعليمية املؤسسات
 فرض ذلك فإن سبق ما لكل  ونظراً بالشبكة، مرتبطة العاملية اجلامعات معظم وأصبحت

 احلكومية اجلامعات يف واملتمثل العايل التعليم نظام وخاصة اليمن، يف التعليمي النظام على
 املستحدثاتو التطورات هذه ومسايرة مواكبة ضرورة سواء حد على واألهلية
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 لدخول املتتبعو اال، هذا يف وحديث جديد هو ما بكل اجلامعات ورفد التكنولوجية،
 احلديثة، املعلوماتية باألنظمة الفعلي االهتمام أن جيد اليمن يف احلديثة التعليمية التقنيات
 أدخلت حيث املنصرم، القرن من التسعينات منتصف إىل تأخر قد اإلنترنت وخاصة
 ظل كثرية لظروف  ونظراً م،١٩٩٦ العام من سبتمرب يف اليمن إىل اإلنترنت خدمة
 يسري خاصة بصورة العايل التعليم مؤسسات ويف عامة، بصورة اليمن يف اإلنترنت انتشار
 األخرية اآلونة يف يالحظ أنه إال املنصرمة، السنوات خالل للغاية وبطي حمدود بشكل
 اليمنية العايل التعليم مؤسسات خمتلف إىل املعلوماتية إدخال يف به بأس ال اهتمام وجود

 اإلنترنت، بشبكة اليمنية اجلامعات أغلب ارتباط يالحظ اجلامعات،حيث مقدمتها ويف
 الشبكي الربط مشروع أن كما الشبكة، على هلا الكترونية مواقع وجود طريق عن وذلك

 احلية األمثلة من اليمنية العايل التعليم وزارة حالياً عليه تشرف والذي اليمنية للجامعات
) ٢٠٠٣،املعلومات وتقنية االتصاالت وزارة. (االهتمام ذلك على

h(و p://www26Seep.net(ليالً العاشرة الساعة م٧/٤/٢٠١٠ الدخول تاريخ.  

 اإلحساس بالمشكلة 
 خمتلف يف لإلنترنت الواسع االنتشار الباحث الحظ عندما الدراسة مشكلة برزت    

 الكثري لدى العلمي والبحث التعليم يف استخدامها على الكبري والتركيز ،احلياة جماالت
 يف عمله اللخ من الباحث الحظ حيث العامل، دول خمتلف يف والباحثني اجلامعات من

 بدأ الذي االجتاه) تعز جبامعة التربية كلية( التربوية اليمنية العايل التعليم مؤسسات إحدى
 يف التدريس هيئة أعضاء قبل نم العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت الستخدام يتزايد
 الباحث الحظ كما الكليات، تلك يف املتوفرة احملدودة اإلمكانات برغم املؤسسات تلك
 بكليات التدريس هيئة أعضاء من الكثري لدى واملعلوماتية يةاحلاسب للثقافة واضحاً شحاً

 كليات أغلب يف متوفرة غري االنترنت خدمة بأن وجد ،كما اليمنية باجلامعات التربية
 جانب إىل بالشبكة، متصلة غري الكليات تلك أغلب وأن حيث اليمنية، باجلامعات التربية
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 أغلب يف وإمكاناا جتهيزاا يف كبريٍ قصورٍ من تعاين للشبكة والتقنية التحتية البنية أن
 إحناء خمتلف يف الريفية املناطق يف املنتشرة الفرعية الكليات يف وخاصة الكليات، تلك

 اإلنترنت تقنية من التدريس هيئة أعضاء استفادة أن الباحث الحظ اجلمهورية،كما
 جانب إىل هذا ،الكليات تلك خمتلف يف للغاية حمدودة الشبكة تقدمها اليت واخلدمات

 لدى أحساس تولد إىل أدى ذلك كل، همبين فيما الشبكة استخدام يف واضح تباين وجود
 أعضاء استخدام واقع هو ما ملعرفة ومتحيص دراسة إىل حتتاج مشكلة هنالك بأن الباحث

 وما العلمي، والبحث التعليم يف نترنتلإل اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة
 إن للشبكة استخدامهم تعيق اليت املعوقات هي وما االستخدام، ذلك من أغراضهم هي

  .وجدت

 وأسئلتھا تحدید مشكلة الدراسة 

 وجود يف الدراسة مشكلة تتبلور الدراسة موضوع مبشكلة اإلحساس خالل من     
 والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام واقع على للتعرف ميدانية بدراسة القيام إىل حاجة
 خالل من وذلك اليمنية، باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي
 من أغراضهم وأهم ، العلمي البحث ويف التعليم يف هلا استخدامهم واقع على التعرف

 تتحدد ذلك على وبناًء وجدت، إن لديهم اإلنترنت استخدام ومعوقات االستخدام، ذلك
  : التايل الرئيس السؤال على اإلجابة يف الدراسة مشكلة

العلمي والبحث التعليم يف" اإلنترنت"  العاملية املعلومات شبكة استخدام واقع ما 
  ؟ اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى

  : التالية األسئلة منه تتفرع الرئيس السؤال هذا ومن    
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 اإلنترنت الستخدام والبشرية الفنيةو املادية واإلمكانات التجهيزات فراتو واقع ما -١
 هيئة أعضاء نظر وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف العلمي والبحث التعليم يف

 ؟ فيها التدريس

 لشبكة اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع ما -٢
 ؟ التعليم يف اإلنترنت

 لإلنترنت  اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع ما -٣
 ؟ العلمي البحث  يف

 استخدام من اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء أغراض ما -٤
 ؟ التعليم يف اإلنترنت

 استخدام من اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء أغراض ما -٥
 ؟ العلمي البحث يف اإلنترنت

 اإلنترنت استخدام يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق توجد هل -٦
 ملتغريات تعزى اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء عند التعليم يف
 لتخصصلو التدريس، هيئة عضو)جنس(ولنوع التدريس، هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية(
 ). اجلامعي التعليم يف اخلربة ولسنوات ،)  تربوي/  أنساين_  علمي( 

 اإلنترنت استخدام يف) ٠.٠٥(  مستوى عند  إحصائية ةاللد ذات فروق توجد هل -٧
 عزىت اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف

 التدريس هيئة عضو )جنس( ولنوع ،التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية(  ملتغريات
 ). اجلامعي التعليم يف اخلربة ولسنوات ،) تربوي/  أنساين_  علمي(  العلمي لتخصصلو

 يف اليمنية باجلامعات ةالتربي بكليات التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت املعوقات ما -٨
 ؟ العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام
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 اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء مقترحات أهم ما -٩
 .نظرهم وجهة من العلمي والبحث التعليم جمال يف اإلنترنت استخدام وتفعيل لتطوير

  الدراسةأھداف  
 هيئة أعضاء لدى اإلنترنت استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه دف      

 من وذلك العلمي، والبحث التعليم عملية يف اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس
  :على التعرف خالل

 اإلنترنت الستخدام الالزمة والبشرية واملادية الفنية واإلمكانات التجهيزات توفر واقع - 
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من العلمي والبحث التعليم  يف

 .اليمنية باجلامعات

 اإلنترنت لشبكة اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع - 
 .العلمي والبحث التعليم يف

 اإلنترنت استخدام من اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء أغراض - 
 .العلمي والبحث التعليم يف

 استخدام يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما - 
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت

 ولنوع التدريس، هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية(  ملتغريات تعزى اليمنية باجلامعات
 اخلربة ولسنوات ) تربوي/  أنساين_  علمي(  وللتخصص، )التدريس هيئة عضو )جنس(
 ). اجلامعي التعليم يف

 باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام معوقات - 
 .اليمنية

 وتفعيل لتطوير اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء مقترحات - 
 .همنظر وجهة من العلمي والبحث التعليم جمال يف اإلنترنت استخدام
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 أھمیة الدراسة  
  : اآليت أبرزها اعتبارات عدة جماهلا،ومن وأمهية أهدافها من أمهيتها الدراسة هذه تستمد    

 اليمنية واجلامعات العايل التعليم وزارة يف القرار وصناع املسئولني، الدراسة هذه تفيد - 
 الدراسية املناهجو التعليم يف احلديثة التقنية كدمج جديدة تعليمية اتقرار اختاذ عند

 مؤسسات يف بعد عن والتعليم اإللكتروين، كالتعليم جديدة دراسية برامج واستحداث
  .املختلفة العايل التعليم

 شبكة وتوظيف استخدام جمال يف أخرى وحبوث لدراسات بداية حلاليةا الدراسة تعد - 
 هذا يف األول الدراسات من تعد فهي اليمن يف والتربوية التعليمية العملية يف اإلنترنت

  .الباحث علم حبسب اال
 تنادي اليت العلمي والبحث التعليم يف احلديثة العاملية االجتاهات مع اشيهاومت جماهلا أمهية - 

 التعليم مثل العلمي والبحث التعليم يف احلديثة التقنية توظيفو استخدام بضرورة
  .الشبكي والتعلم االفتراضي، والتعليم املفتوح، والتعليم بعد، عن والتعلم اإللكتروين

 يف املتعددة ااواستخدام لإلنترنت التطبيقية باجلوانب التبصري يف ةالدراس هذه تفيد - 
  .والبحثية التعليمية العملية

 استخدام وتطوير حتسني يف تفيد قد التوصيات من بعدد الدراسة هذه خرجت -  
 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
 املشكالت من لبعض حلول وضع يف املشاركة يف وتساهم أخرى، كليات ويف اليمنية،
  .اليمنية اجلامعات يف العايل التعليم نظام منها يعاين اليت والتعليمية التربوية

  
  
  
  



 ]اكتب نصًا[
 

  حدود الدراسة  
  :اآلتية احملددات ضوء يف الدراسة هذه أجريت 

  الحدود الموضوعیة 
 التعليم يف اإلنترنت شبكة استخدام واقع على التعرف على الدراسة هذه اقتصرت      

 احلكومية اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي والبحث
 ما ومعرفة ،االستخدام من وأغراضهم ،للشبكة استخدامهم واقع رصد اللخ من وذلك

 ا يعمل اليت الكلية(ملتغريات تعود االستخدام يف فروق هنالك كانت إذا
 )اجلامعي التعليم يف العضو خربة ولسنوات وللتخصص، العضو،) جنس(العضو،وللنوع

 كليات يف اإلنترنت استخدام لتطوير مقترحام أهم ومعرفة االستخدام، عوقاتم وحتديد
  .اليمنية باجلامعات التربية

  المكانیةالحدود  
 احلكومية اليمنية باجلامعات التربية كليات من عينة على احلالية الدراسة اقتصرت      
 موضعاً كليات مثان وعددها اليمنية، باجلامعات الرئيسة التربية كليات الباحث أختار وقد

 حضرموت -إب – تعز – عدن – صنعاء( جبامعات التربية كليات وهي ،دراسته إلجراء
  ). عمران – ذمار – احلديدة - 

  الحدود البشریة  
 يف اليمنيني ومساعديهم التدريس هيئة أعضاء مجيع على احلالية الدراسة اقتصرت    

  .احلكومية اليمنية باجلامعات الرئيسة التربية كليات

  الحدود الزمنیة 
  اجلامعي العام من الثاين الدراسي الفصل اللخ الدراسة هذه أجريت    

  ).م٢٠٠٩ -م٢٠٠٨ ( املوافق ) هـ١٤٣٠ - هـ١٤٢٩ (
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 مصطلحات الدراسة:  
  الواقع   

  .١٠٥٠ص" واقع أمر يقال ،احلاصل"  الواقع)  م١٩٧٢(  الوسيط املعجم يف ورد     

 أعضاء استخدام نسبة عن الكشف:بأنه الدراسة هذه يف إجرائياً الواقع الباحث ويعرفه    
 والبحث التعليم يف اإلنترنت لشبكة اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة

  .العلمي

  اإلنترنت 
 واحد كل ينظر حيث اإلنترنت لشبكة واملفكرين والعلماء الباحثني تعريفات تتعدد    

 مفهوم أن حيث، وعمله اخلاصة واهتماماته وثقافته نظره وجهة من الشبكة هذه إىل منهم

 أو الطيار أو املهندس أو الطبيب مفهوم غري األمن ورجل املعلم، مفهوم غري هلا الطالب

 طرق واختالف الشبكة هذه من االستفادة طرق اختالف إىل هذا يرجعو ،..الشاعر

  :اآلتية التعريفات لإلنترنت واملتعددة املختلفة التعريفات تلك ومن وتوظيفها، استخدامها

 أجهزة من ضخمة شبكة:"أا على اإلنترنت شبكة )هـ١٤١٧( كاتب يعرف    

  .٢٧ ص" العامل حول واملنتشرة ،البعض يبعضها املرتبطة اآليل احلاسب

 بعضها يتصل اليت احمللية يةاحلاسوب الشبكات كل" أاب) م٢٠٠٥( فرج ويعرفها    

 منطقة من املعلومات تنقل ضخمة واحدة شبكة لتشكل العامل أحناء مجيع يف ببعض

  .١١٤ ص"التطور دائم وبشكل فائقة وبسرعة ألخرى
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 تضم اليت املتداخلة الشبكات كل شبكة" بأا )م٢٠٠٢( أبورياو سالمة ويعرفها     

 أحناء كافة يف البعض بعضها مع تتصل أن تستطيع اليت احلواسيب من جداً كبرياً عدداً

  . ٣٦ ص" كلتيهما أو موجهة غري أو موجهة اتصال بوسائل العامل

 معاً املتصلة الشبكات من هائالً عدد تضم شبكة" بأا) م٢٠٠٩( القباطي ويعرفها    

 الربامج من عدد إىل باإلضافة االتصاالت، شبكات على الوقت ذات يف معتمدة

 وتبادل نقل من الشبكات هذه داخل الكمبيوتر أجهزة متكن اليت والربتوكوالت

  .١٩٧ ص" بينها فيما فائقة بسرعة املعلومات

 احلاسبات أجهزة من كربى شبكة عن عبارة: بأا اإلنترنت إجرائياً الباحث ويعرف    

 ،العامل حول وتتواجد البعض، ببعضها ترتبط واليت املتعددة والبيانات والربامج ةاآللي

 استخدامها ميكن واليت اليوم، مدار على للمستخدمني والبحثية التعليمية خدماا وتقدم

  .اليمنية باجلامعات التربية كليات يف وتوظيفها

     البحث العلمي  
 عمليات على يطلق عام مصطلح:"بأنه العلمي البحث )م٢٠٠٢( صربي يعرفه     

 املنهج وإجراءات خلطوات وفقاً ختصص أو جمال أي يف تتم اليت واالستقصاء الدراسة

  .١٤٩ ص" دقيقة ومنطقية علمية أسس من وانطالقاً العلمي،
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 اإلنسان ا يقوم اليت املنظمة اجلهود جمموعة: "بأنه) م٢٠٠٣( عبيدات يعرفهو    

 بيئته على سيطرته لزيادة سعيه يف العلمية الطريقة وقواعد ،العلمي األسلوب مستخدماً

  .٥٣ ص" الظواهر تلك بني العالقات وحتديد ظواهرها واكتشاف

 الذي  واملخطط واملنظم اهلادف والبحثي العلمي النشاط: بأنه إجرائياً الباحث ويعرفه   

 استخدام طريق عن اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة عضو به يقوم

 ومعارف معلومات على احلصول أجل من وذلك ذلك، يف اإلنترنت شبكة وتوظيف

 اجلانب يف وخاصة املختلفة، العلمية حبثه جماالت يف إليها حيتاج وإحصاءات وبيانات

 التربوية واملشكالت البحثية القضايا من للعديد علمية حلول إجياد يف تساعده التربوي،

 املتوفرة اإللكترونية احملتويات كافة من االستفادة طريق عن وذلك ا، يهتم اليت والتعليمية

 حنو توجيههم طريق عن طلبته لدى العلمي البحث مهارات تنمية وكذا الشبكة، على

 علمية نشاطات من به يكلفهم مبا اإليفاء يف العلمية حمتوياا من واالستفادة استخدامها

  .الدراسة أثناء وحبثية

 

 

 



 ]اكتب نصًا[
 

 
 

 
 

 

  .الدراسة أدبيات



 ]اكتب نصًا[
 

 
 اشتملت وقد السابقة، الدراسات يتضمنو ،الدراسة أدبيات على الفصل هذا يشتمل   

  :األيت النحو علىو رئيسة أقسام أربعة على الدراسة أدبيات

  .اآليل احلاسب -١

  ). اإلنترنت(  العاملية املعلومات شبكة -٢

  .اليمنية باجلامعات التربية كليات -٣

  . اليمنية اجلامعات يف اإلنترنت خدمة -٤

. 

  الحاسب اآللي:أوًال
 احلادي القرن وبداية العشرين القرن أواخر منذ املتسارع والتقين العلمي التقدم أدى    

 وتلك التقدم ذلك ودخل العامل أحناء خمتلف يف البشرية حياة يف كبري تطور إىل والعشرين
 تغري إىل ذلك وأدى ،العلمي والبحث التعليم فيها مبا احلياة جوانب خمتلف يف التقنية
 سواء دح على النامية الدول و املتقدمة الدول من كثري يف العلمي والبحث التعليم فلسفة

  .تأخرها أو دولة كل تقدم حبسب متفاوتة بنسب التغري ذلك كان وإن

 من الثاين النصف يف العامل شهده الذي التقين التقدم ذلك مستحدثات أبرز من كان    
 الزمنية الفترة هذه عرب اهلام اجلهاز هذا تطور وقد اآليل، احلاسب اختراع العشرين القرن
 يزاتمللم ونظراً ا، مر زمنية مرحلة كل يف خمتلفة وأنواع أشكال التطور هذا وأخذ

 اقتنائه إىل العامل أحناء خمتلف يف الشعوب سارعت فقد اجلهاز هلذا لكثريةا والفوائد
 وذلك ،التعليم جانب اجلوانب تلك أبرز من وكان ،احلياة جوانب كافة يف واستخدامه

 تقنيات أحداث باستخدام واالبتكار اإلبداع على وقادر مؤهل جيل إجياد املسامهة ألجل
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 عرب البشرية لتقدم تتوجياً اعختراال هذا يعد التنمية،حيث خدمة يف وتوظيفها العصر
 وذلك الزمن، عرب وأدواته ،وسائله يف ومذهالً كبرياً تطوراً شهد والذي ،الطويل ارخيهتا

 ويعد ،وطموحاته رغباته لتحقيق هاوإخضاع فيها، يعيش اليت البيئة مع التكيف أجل من
 اإلنسان أنتجها اليت الكثرية واالبتكارات االختراعات تلك رأس على االختراع هذا

  .الذكر السالفة الغاية وتلك اهلدف هذا لتحقيق

 اآليل احلاسب عن االستغناء العصر هذه يف لإلنسان ميكن ال أنه الواضح من صبحأ   
 وخاصة وعظيمة، جليلة خدمات له قدمت واليت به، املتصلة واملتعددة املختلفة وبرجمياته

 والتقنيات اآليل احلاسب جمنه إدخال الضروري من وأصبح والبحثية، التعليمية الناحية يف
 التعليمية للخدمات نظراً التعليم يف) اإلنترنت( العاملية املعلومات كشبكة به املرتبطة
  .يقدمها اليت الكبرية والبحثية

 مناهج يف التكنولوجية التربية إدخال أن إىل) ٢٦: ٢٠٠٣( والسرطاوي سعادة يشري    
 الركن التربية هذه أصبحت حيث ،لألمم التربوي التجديد حماور أحد ميثل العام التعليم

 اتمعات يف احلال هو اكم النامية، اتمعات يف حديث تربوي نظام أي يف األساس
 خارجها أو املدارس وداخل ،نظامي الغري التعليم أو النظامي التعليم يف سواء املتقدمة

 االقتصار وعدم الدراسية املراحل خمتلف يف التعليم يف احلاسب استخدام ذلك ستوجبوأ
 بني احلاسب علم ا يتمتع اليت الكبرية لألمهية نظراً وذلك بعينها؛ واحدة مرحلة على
  .األخرى العلوم سائر

  الحاسب اآللي نشأة 

 يشري ذلك ويف اآلن، إليه وصل ما إىل وصل حىت املراحل من بالعديد احلاسب مر    
)  م٢٠٠١السرطاوي،(و ،)١٩٩٣املغرية،( عن نقالً) ٢٨:م٢٠٠٣( طاويوالسر سعادة

  : األيت يف أمجاهلا ميكن املراحل من بالعديد مر احلاسب أن إىل
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 تصحيح يف تساعده بسيطة آلة) Pressey( بريسي صمم) ١٩٢٤( عام يف -١
 .التربوي النفس علم يف لطالبه جيريها كان اليت اختباراته

 آلة لبناء مشروع لتمويل)  IBM( شركة قامت بقليل الثانية العاملية احلرب بداية قبل -٢
 وكانت) ١-  مارك( ةاللا هذه ومسيت األمريكية هارفارد جامعة يف ميكانيكية كهربائية
 .الدقيقة يف حسابية عملية) ٢٠٠( إجراء تستطيع

 أنتج حيث )م١٩٤٦( عام إىل وإنتاجه تصميمه مت الكتروين حاسوب أول ظهور يعود-٣
 . الثانية يف حسابية عملية )٥٠٠٠( حوايل جيرى وكان األمريكية بنسلفانيا جامعة يف

 التجارية األعمال يف احلاسب داماستخ أنتشر العشرين القرن من الستينات منتصف يف-٤
 .واإلدارية

 االنتشار يف احلواسيب بدأت العشرين القرن من الثمانينات وبداية السبعينات عقد يف-٥
 كان م١٩٧٧ عام إن إىل املختلفة الدراسات تشري حيث وواسع، كبري بشمل والتوسع

 ذلك رافق وما املصغرة، احلواسيب لتطور نتيجة وذلك ات،للحاسب الواسع االنتشار عام
 األجهزة هذه خصائص على التحسينات واستمرار التكلفة، أسعار يف مستمر تدن من

 .وقدراا

  التعلیمفي الحاسب اآللي مجاالت استخدام  
 للباحث ميكن حيث التعليمية، العملية يف متعددة جماالت يف اآليل احلاسب يستخدم    
 واملوسى ،)١٥١: م٢٠٠٤(  ساملون  أورده ما ضوء يف ااالت تلك أبرز يذكر أن
  :باآليت) ٩٥:هـ١٤١٧(  وكاتب ،)١٧٠:هـ١٤٢٢(

 بعلوم املتعلقة املفاهيم دراسة تتم أن بذلك ويقصد تعليمية، كمادة احلاسب استخدام -١
  .الدراسية املراحل خمتلف يف دراسية كمقررات وتقنياته احلاسب

 املواد لتقدمي احلاسب استخدام بذلك ويقصد تعليمية، كوسيلة احلاسب استخدام -٢
   الدراسية املراحل خمتلف يف التعليمية املؤسسات يف املختلفة والعلوم الدراسية،
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 :األيت يف إمجاهلا وميكن ومتعددة، كثرية تعليمية كوسيلة احلاسب استخدام وجماالت    

 للمادة وإيضاحات ت،شروحا تتضمن برامج خالل من وذلك:  واإليضاح الشرح  -  أ
  .تدريسها املقرر العلمية

 تقدم اليت التمارين من جمموعة تتضمن برامج عن عبارة وهي:  والتمرين املهارة - ب
 املهارة من كبري قدر إىل حتتاج اليت املوضوعات بعض تعلم يف للطالب

 .والتكرار،واملمارسة

 خالل من والطالب، اجلهاز بني احلوار على األسلوب هذا ويقوم:التعليمي احلوار - ج
 ما موضوع يف الطالب على احلاسويب الربنامج يطرحها اليت التعليمية األسئلة طرح

 األمناط أحدث من النمط هذا ويعد الطالب، من األسئلة هذه على اإلجابات ويتلقى
 .التعليم يف املستخدمة

 اليت والتجارب الطبيعية، الظواهر حتاكي حاسوبية برامج خالل من وذلك:احملاكاة - د  
 صعوبة أو التكلفة أو الوقت عامل بسبب أما وذلك املخترب، يف عملياً حتقيقها يصعب
 .واستحالته التطبيق

 تعليمي مناخ إجياد إىل دف حاسوبية برامج عن عبارة وهي: التعليمية األلعاب - هـ 
 اليت والتشويق اإلثارة توليد بغرض والترفيه التسلية، مع التعليمية العملية فيه متتزج
 .فوراً ويصححها إجاباته ويعرف قدرام، وتتحدى التعليم، يف األطفال حتبب

 وإجياد املشكالت حلل كوسيلة احلاسب يستخدم حيث: واملسائل املشكالت حل - و
 واملعاجلات احلسابات وإجراء املطروحة، احللول من جمموعة ضمن من هلا املثلى احللول
 .املناسبة احللول إىل للوصول الكافية

 وحتديد درجام، ورصد الطلبة أعمال لتقييم احلاسب يستخدم حيث:التقييم -ز
 وعمل األسئلة، وإعداد حتصيلهم، يف والضعف القوة نقاط على والتعرف مستويام،

 .التطبيقات من ذلك وغري هلا، بيانية ورسوم إحصائية جداول
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 املعلومات شرح يف املعلم حمل اآليل احلاسب حيل األسلوب هذا ويف: الذايت التعلم- ح
 وميكن ومتابعته، وتشخيصها أخطائه وتصحيح تعلمه، وتقومي املتعلم، أجوبة وتسجيل

 .املختلفة املواد من العديد يف التعلم هذا يستخدم أن

 أو) Frames( أطر شكل على التعليمية املواد تقدم حيث :املتفاعل اخلاص التعليم- ط
 يعتمد وتعزيز راجعة وتغذية باألسئلة متبوعة العرض شاشة على صفحات أو فقرات،

 .ذلك التعليمي املوقف تطلب إذا ذلك وتفريع االستجابة نوع على

 .اإلداري العمل لتنظيم التربوية، للمؤسسات اإلدارية الشئون يف احلاسب استخدام -٣

   في التعلیم اآللي مبررات استخدام الحاسب 
 فرضت اليت والتربوية العلمية املربرات من العديد التعليم يف اآليل احلاسب الستخدام  

 واملوسى)  ٣٠:م٢٠٠٨( وزمالئه اهلرش ذكره ما ضوء يف املربرات تلك أبرز ومن ذلك،
 والعبد ،)١٢٦:م٢٠٠٠( والفار ،)٣٢٣:م٢٠٠٢( ريا وأبو ،وسالمه)١٦٧:هـ١٤٢٢(

  :اآلتية ،واملربرات)١٩٩٠:٧٣( القادر

 وخاصة ، للتعليم احلاسب قدمها الذي الكثرية واملهنية واالجتماعية التعليمية اخلدمات - 
 أكثر تعد واليت التعليم، يف احلديثة األساليب إىل التقليدية األساليب من التغيري

 يف اهلائل املعريف الكم مع التعامل عليهم سهلت واليت للمتعلمني، جدوى كفاءة،وأكثر
  .والتقنية املعلومات بعصر لعصرا هذا يعرف حيث وتدفقها املعلومات

 وحتليلها البيانات ومجع املشكالت، حل التفكري،: مثل عليا عقلية معرفية مهارات تنمية - 
  .وتركيبها

  .ممكنة طريقة وبأسرع جهد بأقل املعلومات على احلصول يف الرغبة - 
 الذين والطالب التعلم، صعوبات كمشكالت خمتلفة تعليمية ملشكالت حلول إجياد - 

 خاصة حاسوبية برامج خالل من وذلك االتصال، يف ومشاكل صعوبات من يعانون
  .بذلك
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 عرض أجهزة من بكثري أفضل جتعله املعلومات عرض طرق يف والتحكم املرونة - 
 . األخرى املعلومات

 ضيةالريا والعمليات ،واملهام ،األعمال إجناز يف واإلتقان املهارة على احلصول يف الرغبة - 
 .املعقدة

 جنازإ احلاسب يستطيع حيث األعمال أحناز يف كثرية تكاليفو كبرية إمكانات توفري - 
 .كبرية عاملة أيادي إىل حتتاج أعمال

 التقنية مع للتعامل املتعلمني تأهيل طريق عن وذلك املستقبلية العمل فرص حتسني - 
 .العصر هذا يف واملتطورة احلديثة

 .والتعليم التربية ميادين يف الكثرية بفوائدها مقارنة احلواسيب أسعار اخنفاض - 

 . االستخدام يف معقدة غري فهي االستخدام يف كبرية مهارات إىل احلواسيب حتتاج ال - 

  یة المستخدمة في التعلیمالحاسوبالبرامج  
 اليت الربامج تلك أبرز ومن التعليم، يف املستخدمة احلاسوبية الربامج من العديد هنالك   

 سعادةو) ٤٨:م٢٠٠٨( وزمالئه اهلرش أورده ما ضوء يف التعليمية العملية يف توظف
  :  اآلتية الربامج) ٥١:م٢٠٠٣( والسرطاوي

 ) : Power Point ( باوربونت برنامج  

 نظام وانتشار استخدامه لسهولة نظراً وذلك التعليم يف استخداماً الربامج أكثر يعد    
  ). ( Microsoft windows التشغيل

  ) :Story board( بورد ستوري برنامج

  اخلاصة املناهج بعض ويف العروض، بناء يف املستخدمة الربامج أوائل من الربنامج هذا   

  .ومتقدمة متعددة تعليمية لوسائط حتتاج اليت املواد ببعض
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  :املتعددة الوسائط تكنولوجيا باستخدام) Auther ware( وير أوثر برنامج 
 ،خمتلفة تعليمية وعروض برامج إنتاج جمال يف كثرية تعليمية خدمات يوفر الربنامج هذا   

 الصوت وإدخال ،املتحركة الصور ادوإعد وكارتونية تليفزيونية أفالم إنتاج وكذا
  .الفيديو وأفالم ،عليها والصورة

 ): Macwo mind director( دايركتر مايندر ماكرو برنامج 

 حواسيب على أيضا يعمل بأنه وميتاز وير أوثر برنامج مميزات بنفس الربنامج هذا ميتاز    
  . (Quicktime movies)فيديو أفالم صورة يف العرض ختزين وميكن ماكنتوش، ابل

 برامج أبرزها من التعليم يف تستخدم كثرية أخرى تعليمية برجميات جانب إىل هذا    
 التعليم وبرامج احملاكاة، وبرامج التربوية، األلعاب وبرامج واملمارسة، التدريب

  . واالستيعاب القراءة وبرامج احلوار، لغة اخلصوصي،وبرامج

  في التعلیم اآللي  الحاسب ممیزات استخدام 
  يورد أن للباحث ميكن املميزات من العديد التعليم يف اآليل احلاسب الستخدام 

) ٧٥: م٢٠٠٤ ساملون،(و ،)١١:م٢٠٠٩( وزمالئه الزغلول ذكره ما ضوء يف أبرزها
 بتدرج الدراسية املادة بتقدمي) ٩٥: هـ١٤١٧( وكاتب ،)١:م٢٠٠٠( واملذحجي

 أثناء هلم الفورية الراجعة التغذية وتقدمي بينهم، الفردية الفروق ومراعاة للطالب، مناسب
 يف العالية والدقة األخرى، التعليمية بالطرق مقارنة واملال واجلهد الوقت وتوفري التعلم،
 للطالب فرص ويتيح التعليمي، احلوار مثل املتعلم مع للتفاعل فرص وتوفري األعمال، إجناز

 والرياضية احلسابية العمليات وتنفيذ املناسبني، واملكان الزمان يف يتعلمه ما الختيار
 األنشطة وتنفيذ الختيار للطالب فرص وتوفري طريقة، وبأسرع جهد بأقل املعقدة

 من التعليمية املادة استخراج يف والسرعة ورغبام، مليوهلم املالئمة والتجارب
 ال أنه ملعرفتهم وذلك معه، تعاملهم أثناء احواالرتي باحلرية الطالب احلاسب،ويشعر
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 تسلسل يف وعرضها الذاكرة يف كبرية معلومات وختزين ضدهم، أحكام يصدر
 اجلانب هذا يف كثرية أخرى مميزات جانب إىل ودرجام، الطالب بيانات وحفظ،منطقي
  . املوضع هذا يف مجيعاً ذكرها يتعذر

  في التعلیم اآللي معوقات استخدام الحاسب 
 من حتد اليت املعوقات من العديد التعليم يف اآليل احلاسب استخدام عملية تواجه    

 وزمالئه اهلرش أوده ما ضوء يف املعوقات تلك أهم ومن ه،استخدام توسع
) ٣٦٦:م٢٠٠٢( وأبوريا وسالمة ،)١٧٧:هـ١٤٢٢( واملوسى ،)٥٧:م٢٠٠٨(

 ،املختلفة وبرجمياته احلاسب يف املتخصصة الكوادر قلةب) ١٥١:هـ١٤١٧(وكاتب
 املطلوب الكبري اجلهد بسبب الرفيع املستوى ذات املالئمة يةاحلاسب الربامج قلةو

 كبرية عقبة يشكل وهذا العربية باللغة الربامج توفر وندرة ،وكتابتها الربامج لتصميم
 خصوصاً اليمنو ،عموماً العربية البالد يف التعليم يف اآليل احلاسب إدخال يف

 احلاسب مع للتعامل املناسبة التدريس ستراتيجياتبا تتعلق أخرى ومشكالت
 ،الطلبة اجتاهات على احلاسب من خلوفوا أيضاً، تعليمية وكوسيلة تعليمية كمادة

 يبعد سوف احلاسب طريق نع التعلم أن البعض يرى حيث ،واهتمامام وميوهلم
 وجود جيعل مما باستمرار اآليل احلاسب أجهزة تطورو ،اإلنسانية الصبغة عن التعليم
 فرص اآليل احلاسب يوفر ال ،والتحقيق الصعوبة بغاية أمر جاهزة تعليمية برامج

 التأثرياتو ،التعلم عملية أثناء البعض بعضهم مع للطالب االجتماعي للتفاعل
 استخدامو اآليل، احلاسب أمام طويلة فترة لبقائهم الطالب على واجلسمية الصحية
 أما ، عامة بصفة ،هذابالصيانة يتعلق مبا وخاصة كلفاً،م يعد التعليم يف احلاسب

 فريى اليمنية، باجلامعات التربية كليات يف اآليل احلاسب استخدام خيص فيما
 تلك يف والتقنية الفنية التحتية البنية يف كبرياٌُ قصوراٌُُُُُ هنالك مازال أنه الباحث
 تلك معظم وأن التعليم، يف اآليل احلاسب استخدام يف كبرية عقبة يشكل الكليات
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 إىل حتتاج ومازالت لذلك، الدراسة هذه إجراء وقت حىت مؤهلة غري الكليات
  .التعليم يف احلديثة التعليمية التقنية إدخال أجل من كبرية جهود

   
اإلنترنت(شبكة المعلومات العالمیة : ثانیًا  

   ھاوتطوراإلنترنت شبكة تاریخ نشأة  
 يف عسكرية كشبكة األمريكية املتحدة الواليات يف البداية يف ظهرت اإلنترنت شبكة     

 عندما التسعينات بداية يف كبري بشكل طورتوت املاضي، القرن من الستينات أواخر
 عاملية شبكة مكونة األمريكية املتحدة الواليات خارج يف أخرى بشبكات ترتبط بدأت

 التطورات تلك أبرز تلخيص وميكن املعلومات، عن والباحثني ستخدمنيامل لكل مفتوحة
) ١٩-١٥: ٢٠٠٠ وآخرون، القاضي(و ،)١٩٥: م٢٠١٠القباطي،( أورده ما ضوء يف
) ٢٠-١٩: ١٩٩٩(وآخرون وطلبة ،)٣٩٢- ٣٨٩و  ٣٥٤: ١٢٣: ١٩٩٩شاهني،(و
 قبيعة،( ،و)٣٢-٣٠: ١٩٩٨( وآخرون ودايسون ،)٣٤- ٣١: ١٩٩٦ حسني،(و

: ١٩٩٦ شاهني(،و)١٤- ١٣: ١٩٩٦كنت،(،و)٥٩١: ١٩٩٧ الساملي(،و)١٩٩٨،١٤
  :اآلتية بالنقاط) ٢١

 السابق السوفييت االحتاد بني الباردة احلرب إىل لإلنترنت األوىل البدايات تعود -١
 عام يف) سبوتنك( السوفيتية املركبة إطالق بعد وخاصة األمريكية، املتحدة والواليات

 جمال يف اخلاصة أحباثها تطوير إىل األمريكية املتحدة الواليات اجتهت حيث م١٩٥٧
 اجلامعات معظم خربات ذلك يف واستغلت)  Arpa( وكالة طريق عن الدفاع

  .األمريكية
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 شبكة  خالل من البعض ببعضهم االتصال من م١٩٦٩ عام األمريكان العلماء متكن -٢
)Arpa (الصناعات خدمة ذلك من اهلدف وكان األمريكية، الدفاع لوزارة التابعة 

  .األمريكية واملخابرات

 داخل موقعاً عشرين إىل ووصلت)  Arpanet( شبكة تطورت م١٩٧١ عام يف -٣
  .األمريكية املتحدة الواليات

 بيانات كشبكة)Apranet( شبكة األمريكية احلكومية تبنت م١٩٧٢ عام يف -٤
  . األمريكية املسلحة للقوات املعلومات  وجلمع) (Ddn دفاع

) ٢٠٠( من أكثر إىل وصلت أن إىل الشبكة توسعت م١٩٨١و١٩٧٤ عامي مابني -٥
  .املتحدة الواليات داخل موقع

 يف األوريب الذرية األحباث مركز يف وزمالؤه)  برنزيل( أنشأ م١٩٨٩ عام يف -٦
  ). Worid wide web(  الواسع العاملي املوقع سويسرا

 األمريكية العسكرية)Arpanet( األربانت شبكة عن االستغناء مت م١٩٩٠ عام يف -٧
 International( اسم حتت جديدة دولية اتصاالت شبكة تطوير ومت رمسياً،

network (أواإلنترنت )internet (البداية يف اإلنترنت واستخدمت اآلن، املعروفة 
 ألن) (WWWنظام ظهور مع األمر وتغري فقط، نصوص من املؤلفة املستندات لتبادل

 الفيديو ولقطات والرسوم، والصور، األلوان، تتضمن) Web( الويب مستندات
  .اإلنترنت يف املستخدمة األمناط من ذلك وغري والتحريكات،

 وساعدت وبرناجمه) WWW( نظام أطالق مت م١٩٩٣و م١٩٩٢ عامي بني -٨
 اإلنترنت استخدام أمهية توضيح خالل من اإلنترنت استخدام يف التوسع يف الصحافة
  .انطالقه على عاماً عشرين من أكثر بعد وفوائده
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 يف استخدمت اليت واللغات الربامج من العديد ظهرت م١٩٩٧و م١٩٩٤ عامي بني -٩
 أبرز ولعل وكبري واسع بشكل اإلنترنت الستخدام واسعة آفاقاً فتحت واليت اإلنترنت

 متعددة وسائط باستخدام تسمح واليت) Gave( لغة املستخدمة واللغات الربامج تلك
 شبكات وأصبحت، متعددة تشغيل أنظمة خالل من الشبكة صفحات داخل وبرجميات
 املعلومات وكمية نوعية، لزيادة) extranet( إضافية شبكات إىل تتوسع اإلنترنت
  .املتداولة

 من أكثر إىل اإلنترنت مستخدمي عدد وصل) م٢٠٠٠ -١٩٩٩( عامي بني - ١٠
) ٢٣( من أكثر عليها األنفاق معدل وجتاوز. تقريباً العامل حول مستخدم مليون) ٢٠٠(

  .تقريباً دوالر مليار

 مليار حوايل م٢٠٠٩ يناير من األول يف العامل يف االنترنت مستخدمي عدد بلغ- ١١
 بواقع األمريكان يليهم ،مستخدم مليون) ١٨٠( بواقع املقدمة يف الصينيون يأيت مستخدم

 م٢٠٠٩ يناير بداية يف العريب الوطن يف اإلنترنت مستخدمي عدد وبلغ ،مليون) ١٦٣(
 تنتشر اليت العربية الدول طليعة يف وقطر األمارات وجاءت ،مستخدم مليون) ٣٨( حوايل

 التوايل، على السكان عدد من%) ٣٤.٨(و ،%)٤٩.٨( وبنسبة كبري بشكلٍ اخلدمة فيها
 .سكاا بني اإلنترنت خدمة انتشار يف العربية الدول أخ يف العراق وتأيت

)h p://www vip4so .com(، و (http://www alriydh.com) تاريخ 
  .صباحاً عشرة احلادية الساعة م٢٨/٥/٢٠١٠ الدخول

  مكونات اإلنترنت 

 والفنتوخ السلطان(يذكر ،حيثأساسية عناصر ثالثة من اإلنترنت شبكة تتكون    
   :اآليت النحو على العناصر تلك) ٨: م١٩٩٩

 ). اخلدمة مزود التلفون، املودم،( عليه تعمل اليت والربامج اآليل احلاسب أجهزة -١
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 يف الساعة مدار على الشبكة يستخدمون األشخاص ماليني أن حيث ،املستخدمون -٢
 التجارب وتبادل والتسوق، واملراسلة، كاحملادثة، للشبكة املختلفة االستخدام جوانب

 .واخلربات

 مثل املعلومات وتبادل التواصل، من األشخاص متكن اليت صاالتلالت التحتية البنية -٣
   .العامل حول اإلنترنت بشبكة املتصلة  الدول يف واألسالك واملقسمات احملوالت

  بشبكة اإلنترنت واالرتباط طرق االتصال 

 الطرق تلك أهم ومن باإلنترنت، لالتصال واألساليب الطرق من العديد هنالك    
 وسلمان ومنصور ،)٨٣: ٢٠٠٣والسرطاوي، سعادة( ماذكر ضوء يف واألساليب

  : باأليت) م١٩٩٦(

   املباشر الدائم واالرتباط االتصال 
)  IP/TCP( اإلنترنت وبرتوكول باإلرسال التحكم برتوكول اللخ من ويتم     

 ويتم ،باإلنترنت تتعامل شركة حاسوب اللخ من بالشبكة كبري حاسوب بوصل وذلك
 وتعمل ،واملدارس واجلامعات ،الكربى واملؤسسات ،الشركات جانب من عادة ذلك
 وهو كبرية بسرعة املعلومات لنقل خاصة هاتفية خطوط جارياست على اجلهات هذه

  .بالشبكة االرتباطات أنواع أفضل هذا ويعترب ،اخلط سرعة زادت كلما الثمن باهض

  الطلب عند املباشر واالرتباط االتصال

 املخصصة الشبكة من بدالً اهلاتفي االتصال خالل من النوع هذا يف االتصال ويتم    
 النوع مع مقارنة الثمن رخيص وهو واألفراد الصغرية الشركات قبل من ويستخدم

 – PPP ) (Point-to(  أخرى إىل نقطة من برتوكول على كثرياً ويعتمد األول،

Point Protocol  .(  
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   املتفاعلة باخلدمة أو بالواسطة االتصال 
 internet( اخلدمات مورد حباسوب االتصال خالل من النوع هذا يف االتصال ويتم    

service provider )(Isp ( مزود حلاسوب طرفية حمطة احلاسب يصبح حبيث 
 اخلدمات مزود حاسوب إىل اإلنترنت من وامللفات املعلومات استدعاء ويتمك اخلدمات،

 اإلنترنت خدمات من االستفادة وميكن ثانياً، للمستخدم الشخصي احلاسب إىل مث أوالً،
  .االتصال هذا خالل من وبراجمها وأدواا

   فقط الربيدي واالرتباط االتصال 
 قراءة أو اإللكتروين، الربيد واستقبال إرسال على االتصال من النوع هذا يقتصر    

 االتصال تكاليف حيث من باإلنترنت االتصال أنواع أرخص وهو فقط، األخبار جمموعة
  .باخلدمة واالشتراك

  :بدایات استخدام اإلنترنت في  التعلیم والبحث العلمي  -
 يف كانت العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت الستخدام األوىل البدايات كانت     

 يشري ذلك ويف ،الكربى اجلامعات يف وذلك ،األمريكية املتحدة الواليات
)  ٧٣:م٢٠٠٠(بك ،وخري)١٧٥:م٢٠٠٠(والكندري ،واهلابس)٤٣،٤٦:م٢٠٠٠(الدناين

 اجلامعات تلك أن إىل) ١١١: ٢٠٠٣والسرطاوي، سعادة(،و)١٣٥:هـ١٤١٧(وكاتب
 وانتشارها تطويرها يف سامهتو اإلنترنت أحباث يف وأساسي كبري بشكلٍ سامهت قد

 من وخاصة العسكري، القطاع على حكراً كانت أن بعد املدين القطاع إىل وحتويلها
 األمريكية العسكرية املؤسسة اهتمام قل حيث املنصرم، القرن من الثمانينات عقد بداية

 وبعد الكربى، األمريكية اجلامعات إىل وتطويرها إدارا أمر وتركت اإلنترنت، بشبكة
 كان حيث ،املتحدة الواليات أحناء كافة من أخرى وكليات جامعات دخلت ذلك

 البحث هو البداية يف والكليات اجلامعات تلك يف اإلنترنت استخدام من األساس رضالغ
 األمر وصل مت ،مراحلها مبختلف املدارس إىل الشبكة تامتد بعد فيماو ،املعلومات عن
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 انتشرت ذلك وبعد ،جمانية بصورة اخدما من االستفادةب واملتعلمني للطالب السماح إىل
 يف والكليات واملدارس واملعاهد اجلامعات سائر وارتبطت العامل، إحناء خمتلف يف اإلنترنت

 شبكة تاريخ يف االنطالق نقطة م١٩٩٣ العام ويعد باالنترنت، العامل قارات خمتلف
 انتشرت وبفضلها الشبكة، يف  (WWW)الويب تقنية بدخول وذلك اإلنترنت،
 االكتشافات من بغريها مقارنة للغاية وسريع كبريٍ بشكلٍ وتوسعت اإلنترنت،

  .الظهور يف سبقتها اليت العلمية والتقنيات واملخترعات

 تقدم حيث سواء، حد على واملعلمني للطلبة متعددة خدمات اإلنترنت شبكة تقدم    
 الدراسي كاملنهج والبحثية التعليمية بالنواحي يتعلق ما كل عن ووافية كافية معلومات
 يأ عن باملعلومات والتزويد التعليمية والوسائل الدراسية والكتب التعليمية واألنشطة
 يف اإلنترنت إلدخال املشاريع أهم من كانو ،واملعلمني الطالب هعن يبحث موضوع
 ويقوم ،)UNL( العاملية الشبكات لغة مشروع العلمي والبحث والتعليم التربية ميادين

 إىل لإلنترنت األم اللغة باعتبارها اإلجنليزية اللغة من الترمجة نظام على املشروع هذا
 جمال يف استخدامها وتسهيل توظيفها ليمكن وذلك ،األخرى الرئيسية العاملية اللغات
 ومل واألجناس، القوميات خمتلف من مرتاديها لكل العامل حول والبحثية التعليمية العملية
 النواحي إىل تعداه بل ،فقط البحثية العلمية النواحي على عوراملش هذا هدف يقتصر

 اخلطوات من بالعديد املشروع هذا مر وقد ،والصناعية واالجتماعية واالقتصادية التجارية
 عامي بني جرت واليت والثانية، األوىل املرحلتني يف حدث ما أبرزها كان واملراحل
  :اآليت النحو وعلى م،٢٠٠٥و م،١٩٩٦

  )م١٩٩٩ – ١٩٩٦: (األوىل املرحلة

 الترمجة املرحلة هذه وشهدت ،م١٩٩٦ عام من ابريل يف املرحلة هذه بدأت     
 والفرنسية ،اإلجنليزية هي الرمسية الست اللغات منها عاملية لغة) ١٦(من والتحويل
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 االستخدام كثرية أخرى لغات )١٠(جانب إىل ،والصينية ،والعربية ،والروسية ،واالسبانية
 تينيةوالال واإلندونيسية ،واليابانية ،واإليطالية ،واهلندية ،والربتغالية ،انيةألملكا العامل يف

  .واملنغولية ،والتايلندية ،والسواحيلية

  )م٢٠٠٥ -٢٠٠٠( الثانية املرحلة

 كهدف العامل لغات فةكا لتغطية أخرى لغات لضم املشروع من املرحلة هذه هدفت    
 وذلك م،٢٠٠٠ عام من مايو يف اإلنترنت شبكة على النظام وضع مت وقد ،له بنائي

 وقد فراد،واأل ،والشركات املهتمني وكافة ون،الباحث منه ليستفيد العاملي لالستخدام
 حوايل يضمون والصناعيني ،واألكادمييني ،الباحثني من شريكاً )١٧( املشروع يف شارك

 يف النظام إمكانات من االستفادة ومت ،واللغويات احلاسب علوم يف متخصصاً )١٢٠(
 اإلنترنت شبكة اللخ من ااالت خمتلف يف املقومات من وكبري هائل كم مع التعامل

 احلصول والتربويني ،والباحثني ،للمتعلمني ذلك سهل وقد ،واحدة عاملية بلغة تعاملت اليت
 أحناء مجيع من متنوع وبشكل هلم الالزم التربوي واألدب ،واألحباث ،املعلومات على
 تعميم بسبب فيها والدراسة ،العاملية للجامعات االنتساب عملية النظام سهل قدو ،العامل

 من وكذا ،األخرى اللغات إىل) اإلجنليزية اللغة( األم اللغة من الترمجة وإمكانية واحدة لغة
  .األم اللغة إىل األخرى اللغات

  التي تقدمھا اإلنترنتالخدمات التعلیمیة والبحثیة  

 ومكنت والبحثية، التعليمية العملية أثرت اليت اخلدمات من العديد اإلنترنت تقدم     
 أنشطه وضع من التربويني والباحثني التعليميني، التعليمي،واملصممني بالشأن املهتمني
 والبحث وطرقه، التعليم أساليب يف كبرية نوعية نقلة أحدثت تربوية وحبثية تعليمية،
 أورده ما ضوء يف والبحثية التعليمية اخلدمات تلك أبرز ذكر وميكن عامة، بصفة العلمي

 والزغلول ،)٢٠٢- ١٩٨: ٢٠١٠القباطي،(و ،)٩٨-٩٦: ٢٠٠٩وقطران، البكري(
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- ٣٣٥: ٢٠٠٤(،واملوسى) ١١٢-١٠٩: ٢٠٠٦( واحللفاوي ،)٤١:م٢٠٠٩(وزمالئه
: ٢٠٠٠جرجس،(و ،) ٧-٤: ٢٠٠٣الفرا،(و) ١٨٧- ١٦٦: ٢٠٠٣ الفار،(و ،) ٣٤٩
 سعادة(و ،)٢٢٣- ٢٠٣: ١٩٩٩الشرهان،(و ،)٩٥: ١٤١٧ كاتب،(و ،)٣٨

  : باأليت ،)١١:م٢٠٠٢ون،زيت(و ،) ٦٢-٥٤: ٢٠٠٣ والسرطاوي،

   اإللكتروين الربيد خدمة -١

 شيوعاَ وأكثرها اإلنترنت، يف املوجودة اخلدمات أهم من اخلدمة هذه تعد    
 اإلنترنت أدوات أكثر من اإللكتروين الربيد ويعد ،االتصال وسائل أهم ومن ،واستخداما
 من واملعلمني الطلبة بني والتفاعل التواصل إمكانات من يوفره ملا ،التعليم يف استخداماَ

 يف اهلامة التكنولوجية املستحدثات احد جيعله مما ،البعض بعضهم مع الطالب وبني ،جهة
 السرعة التعليم يف اإللكتروين للربيد املستخدمة املميزات أهم من ولعل ،التعليمية العملية

 اخلصوصيةو ،واالستقبال اإلرسال يف والتكلفة ،اجلهد وقلة ،والسرية ،املعلومة وصول يف
  .وأفكارهم آرائهم عن للتعبري للطالب احلرية من نوعاً وإتاحة ،التعليم يف

   العنكبوتية الشبكة مةخد -٢

 عن حثنياوالب للمتعلمني تتيح خدمة وهي ،)WWW(  أو الويب تقنية اعليه يطلق    
 لعدة تراكماً األصل يف وهي ،املعلومات من هائل كم الشبكة يف موجودة معلومة أي

 أصبحت وقد ،وآركي وفراجل تقنية كمثل اإلنترنت شبكة  يف البحث يف سبقتها تقنيات
 تقنية وتعد ،املتشعبة والروابط ،الرسوم من بيئة وجود على تعتمد ومالئمة سهلة طريقة
 هامة أداة فهي وبالتايل ،العامل يف استخداماَ اإلنترنت تطبيقات أكثر من )Web(الويب
 أي من واملعلومات املعارف على للحصول الباحثني وكذا ،والدارسني نياملعلم من لكل

  .وتكلفة وقت وبأقل جهد بأقل العامل يف مكان
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   بعد من املصورة املؤمترات عقد خدمة -٣

 الوقت يف اإلنترنت عرب يتحدثون من وصورة صوت نقل اللخ من ذلك ويتم     
 مع التحاور اللخ من والبحثية التعليمية العملية يف اخلدمة هذه استخدام وميكن،ذاته

 ،العلمية املؤمترات وعقد ،العامل أحناء خمتلف يف واخلرباء والباحثني التدريس هيئة أعضاء
 على احلصول وكذا للمناقشة، احلضور دون ،العليا الدراسات طالب مناقشة وكذا

  .اجلامعات حضور دون ودراسية علمية درجات

   امللفات تبادل خدمة -٤

 تقدمي طريق عن توظيفها من والتعليمي التربوي امليدان يف ملهتمنيا متكن اخلدمة هذه    
 يستطيع حيث امللفات بنقل خاص برنامج اللخ من املختلفة التعليمية والربامج ،اداملو

 اخلدمة هذه حتقق وبالتايل ،املعلوماتية الشبكة من امللفات من يشاء ما وحتميل إنزال
 يف توظيفها ميكن وبالتايل ،ةاإللكتروني بامللفات وتعويضها ،اليدوية امللفات عن االستغناء
  .والغايات واملقاصد األهداف حبسب املختلفة والبحثية التعليمية األنشطة

   البيضاء الصفحات فهارس خدمة -٥

 اسم عن البحث والبحثي التعليمي امليدان يف والباحثني للمتعلمني اخلدمة هذه تتيح   
 والتراسل ،االتصال اجل من اإللكتروين وبريده ،عنوانه على واحلصول أخر مستخدم

 من جمموعة اللخ من والبحثية التعليمية الناحية يف اخلدمة هذه من االستفادة وميكن معه،
 آرائهم خذأو ،املتعددة املعرفة جماالت يف واملختصني باخلرباء االتصال منها لعل األمور

  .املختلفة املعرفة ميادين يف وخربام جتارم من واالستفادة

   الربيدية القوائم خدمة -٦

   يقوم واحد بريدي عنوان على حتتوي بريدية عناوين من تتكون تعليمية خدمة هي
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 من ننوعا ويوجد ،القائمة يف عنوان كل إىل املرسلة الرسائل مجيع بتحويل 
 أي أن ذلك ويعين) (Moderated  Mailing Listاملعدلة القوائم فهناك،القوائم
 باالطالع يقوم الذي) Moderateor( يسمى شخص على يعرض مقال أو رسالة
 تلك وتصميم بنسخ يقوم مث ،القائمة لطبيعةا مع يتناسب موضوعه من للتأكد عليها

 من جمموعة اللخ من التعليم يف الربيدية القوائم خدمة توظيف وميكن املالئمة، املقاالت
 فيما للحوار كوسيط الواحد الفصل يف الطالب بأمساء قائمة كتأسيس التطبيقات

 من موضوع أي حول واآلراء واملعلومات األفكار تبادل من ميكنهم حيث،بينهم
 اال يف للباحثني قائمة تأسيس اخلدمة هذه اللخ من وميكن ،جتمعهم اليت املوضوعات

 اليت البحثية املوضوعات حول واألفكار واآلراء املعلومات تبادل هلم ليتسىن التربوي
  .ا يقومون

   املشترك االهتمام جمموعة أو األخبار جمموعة خدمة -٧

 ويطلع خمتلفة وموضوعات ادمو يضعوا أن للمستخدمني تتيح مةخد عن عبارة هي    
 هذه من االستفادة وميكن ،املفتوحة للحوارات مثالية ريقةالط وهذه ،خروناآل عليها

 يف واملتعلمني املعلمني ربط اللخ من عام بشكل والبحثية التعليمية اجلوانب يف اخلدمة
 اخلربات على لالطالع الفكرية والندوات ،العلمية املناقشات يف لالشتراك اموعات هذه

  .واألفكار اآلراء وتبادل،املعارف واكتساب

   اإلنترنت عرب اإلذاعي البث خدمة -٨

 وميكن ،اإلنترنت عرب خمزنة صوتية مواد إىل االستماع اخلدمة هذه اللخ من ميكن    
  .املتعلمني من متعددة لشرائح معدة تعليمية برامج بث خالل من التعليم يف توظيفها
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  نت تلي دمةخ -٨

   مرتبطة عنة بعيدة كمبيوتر أجهزة إىل الدخول والباحثني للمتعلمني اخلدمة هذه تتيح 

 هذه من االستفادة وميكن ،واملعلومات البيانات من حتتويه ما على طالعواال ،بالشبكة 
 على عطالاال اللخ من التدريس هيئة أعضاء قبل من والبحثية التعليمة الناحية يف اخلدمة
 على اإلطالع للطالب وتتيح ،فيها التدريس هيئة أعضاءو باجلامعات اخلاصة امللفات

 باملقررات واخلاصة ا املكلف الدراسية باملقررات اخلاصة واألنشطة الدراسية جباتاالو
 األمور ألولياء تتيح كما ،ا يدرس اليت الكلية او اجلامعة موقع من يدرسها اليت الدراسية

 اليت املشكالت على والوقوف،الدراسية مستويام على والتعرف أبنائهم متابعة من
  .وجتاوزها حلها أجل من اجلامعة مع التواصل على والعمل يواجهوا

  ) WALS(  نظام باستخدام البحث خدمة - ١٠

 بدقة دراسة أو موضوع أي عن البحث اخلدمة هذه اللخ من واملتعلم املعلم يستطيع    
 مجع املراد للموضوع مفتاحيه كلمات إدخال اللخ من ذلك ويتم فائقة، وسرعة شديدة

  .عنه معلومات

  )  احملادثة(  التحدث حمطات خدمة - ١١

 يف البعض بعضهم مع املباشر التحدث والطلبة التدريس هيئة عضاءأل تتيح خدمة هي    
 التعليمية العملية يف تستخدم أن وميكن ،والكتابة والصورة بالصوت العامل يف مكان أي
 ويف ،أخرى جامعات طالب مع أو ،بينهم فيما الطالب بني اجتماعات عقد طريق عن
 تبادل وتتيح ،املختلفة العلمية القضايا حول واآلراء ،األفكار لتبادل العامل يف مكان أي

  .الواحدة االهتمامات يف واملشاركة األحباث
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   اإللكترونية والدوريات االت خدمة - ١٢

 والدوريات االت من حمددة وغري كبرية جمموعة اإلنترنت شبكة على توجد    
 من التدريس هيئة وعضو الطالب االهلخ من يستطيع العلوم، نواحي خمتلف يف اإللكترونية
 البحث أو التعليم يف لتوظيفها سواء عنها يبحث اليت باملعلومات والتزود ،منها االستفادة

  .العلمي

   االفتراضية الفصول خدمة - ١٣

 للفصول قوياً منافساً اإلنترنت تقدمها اليت االفتراضية الدراسية الفصول خدمة تعد   
 يف التالميذ من كبرياَ عدداً وتشمل كلفة، أقل تعليماَ توفر حيث التقليدية، الدراسية

 هائل كم على وتشمل التعلم، على قيود دون والتوسع خمتلفة، أزمنة ويف متفرقة، مناطق
 ومراكز وموسوعات، مكتبات، من االفتراضية للقاعات املسخرة املعرفية اجلوانب من

 من والطلبة التدريس هيئة لعضو ميكن وبالتايل نقاش، حلقات وفتح الشبكة، على حبث
 مهارات إىل االفتراضية الفصول حتتاج وال جداً، كبرية بدرجة التعليم يف منها االستفادة

  .عالية تقنية

   اإلنترنت عرب اهلاتفية املكاملات خدمة - ١٤

 مقارنة التكلفة قليلة دولية تلفونية مكاملات إجراء اخلدمة هذه خالل من ميكن    
 التعليمية الناحية يف اخلدمة هذه من االستفادة وميكن التلفون، عرب العادية باملكاملات
 الدراسات طالب على باملشرفني واالتصال بعد، عن التعليم جمال يف وخاصة والبحثية،

  .مشتركة حبوث بإجراء القيام وكذا العليا،
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   للتقصي اإلصبع خدمة - ١٥

 والسؤال االستفسار يستطيعون حيث ملستخدمها، اإلنترنت تقدمها جمانية خدمة هي     
 حاسوبه على دخوله ومعرفة فيها، بريدي عنوان وهلو الشبكة يستخدم شخص أي عن

   أم عليه أطلع وهل اإللكتروين، بريدها على له رسائل وصول على والتعرف الشخصي،

  وبني بينهم، فيما الطلبة بني للتواصل العلمي والبحث التعليم يف توظيفها وميكن ال،

  .ال أم قراءا متت وهل هلم، الرسائل وصول على والتعرف ومشرفيهم، معلميهم

   جوفر خدمة أو القوائم يف البحث خدمة - ١٦

 تقدم اليت اإللكترونية اخلادمات على الدخول للمستخدمني تتيح اخلدمة هذه    
 املعلومات من هائل كم النموذجي فر اجلو خادم ويضم العامل، يف مكان أي يف املعلومات
 ويتيح تقريباَ، العلوم كل عن ومعلومات العلمية، البحث وأدوات الدورية، واالت
 بشكل اخلدمة هذه من االستفادة وميكن والرقمية، اإللكترونية للمكتبات الدخول إمكانية

 املعرفة من هائل كم من تقدمه ما خالل من وذلك العلمي، والبحث التعليم يف كبري
  .العلوم خمتلف يف واملعلومات

  األرشي خدمة أو الفهرس خدمة - ١٧

 يف اخلدمة هذه وتساعد املكتبات يف الفهرسة نظام تشبه اإلنترنت عرب خدمة هذه
 التعليم يف توظيفها وميكن الشبكة، على وجودها وأماكن معينة ملفات إىل الوصول
  .اخلدمة هذه باستخدام املعلومات عن البحث اللخ من العلمي والبحث
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    اآليل النسخ خدمة - ١٨ 

 الربنامج هذا ويقوم ،)Browser( املستعرض فعالية من يزيد برنامج عن عبارة هي    
 على حياً الصويت االستريو نظام ويستخدم ،وتوماتيكياأ والتشغيل بالنسخ

 العملية يف اخلدمة هذه توظف أن وميكن ،األبعاد ثالثية بطريقة الصور ويظهراإلنترنت،
  .املنهج أهداف لتحقيق مناسبة واملتعلمني املعلمون يراها اليت بالطريقة والبحثية التعليمية

  البحث العلمي واإلنترنت شبكة 
 غري فرص وفرت حيث العلمي، البحث عملية يف كبري بدورٍ اإلنترنت أسهمت    

 واجلهد الوقت، وفرت حيث سواء، حد على البحثية وللمؤسسات للباحثني حمدودة
 والبيانات املعلومات على حيصل اليوم الباحث أصبح فقد واحد، آن يف واملال

 مكنت حيث وقت، أسرع ويف التكاليف وبأقل الطرق بأسهل حيتاجها اليت واإلحصاءات
 من واالستفادة وتصفحها، واخلاصة العاملية املكتبات على الدخول من الباحثني اإلنترنت
 على حتتوى اليت البيانات قواعد من العديد على االنترنت وحتتوى االلكترونية، حمتوياا

 تلك أهم من ولعل والتخصصات، العلوم خمتلف يف املختلفة املعلومات من هائل كمٍ
 أيريك بقاعدة واملعروفة التربوية، املعلومات مصادر مركز بيانات قواعد القواعد

ERIC)(، مليون من أكثر على حتتوي حيث األمريكية، التربية إدارة عليه تشرف والذي 
 العلمية واالت والوثائق املقاالت إىل باإلضافة ودكتوراه، ماجستري رسالة ملخص
 وبأقل حمتوياا، من االستفادة من العامل يف مكان أي من الباحثون يستطيع حيث العاملية،
 قواعد وكذا احملتويات، تلك يف واحلداثة والدقة املوثوقية جانب إىل والتكاليف اجلهد

 أمريكا يف جامعة) ٦٠٠( من أكثر يف اجلامعية امللخصات نشر تتبىن اليت) (DAI بيانات
 العلوم خمتلف ويف األوربية، الدول من وغريها واستراليا وبريطانيا وكندا

 على وحيتوى) هوست أبيسكو( بيانات قواعد موقع املواقع تلك أهم والتخصصات،ومن
 حول النشر دور من ومئات املختلفة العلوم يف االت من مليون من يزيد ما
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 علمية سهلت واليت البحثية، والقواعد املواقع تلك من والعديد العديد العامل،وتوجد
  ).٥١:م٢٠٠٩وزمالئه، الزغلول. (العامل أحناء مجيع العلوم،ويف خمتلف يف العلمي البحث

  محركات البحث في اإلنترنت 
 عبارة اإلنترنت عرب البحث حمركات أن إىل) ٩٩: م٢٠٠٩( وقطران البكري يشري    
 عليها احلصول يف نرغب اليت املواقع يف املعلومات عن البحث طريقها عن يتم صفحة عن

 العلوم خمتلف يف حصرها يصعب متعددة موضوعات املعلومات هذه وتتناول منها،
 املتخصصة البحثية املواقع من جمموعة يوجد واإلنسانية،حيث والطبيعة والنظرية التطبيقية

  :اآلتية املواقع البحثية املواقع تلك أهم ومن ، اإلنترنت شبكة على
 - Google- Yahoo-  Cent-  Hobot-  Excite -  WebCrawler -  

     Magellan-infoseek-agki – altavista – alltheweb – 
about .                                                                                    

        یةتوظیف محركات البحث في العملیة التعلیمة والبحث 
 وميكن ،والبحثية التعليمة العملية يف ةكبري فوائد اإلنترنت شبكة عرب البحث حملركات   

) ١٠٠:م٢٠٠٩( وقطران البكري وردهأ ما ضوء يف الفوائد تلك أهم جيمل نأ للباحث
  :باآليت

 والتقصي البحث مهارات وإكسام املتنوعة، التعلم مبصادر هموتعريف الطالب تعليم - 
  .جوانبها مبختلف واملعلومات املعرفة عن
 املواضيع يف والبيانات واملعارف املعلومات على احلصول من التدريس هيئة عضو متكن - 

  .فيها يبحث اليت البحثية
  .املختلفة البحثية واملراكز اجلامعات أنشطة على التعرف - 

   البحث عن المعلومات من اإلنترنت
 أمهها من لعل واألساليب الطرق من العديد اإلنترنت من املعلومات عن للبحث    

  : باأليت) ٥٥:م٢٠٠٩:وزمالئه الزغلول(  أورده ما ضوء يف وأبرزها
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 ومن مصدر، من أكثر من ومعلومات حقائق ومقارنة إجياد يتم وفيه: األساسي البحث - 
  .الباحث عنها يبحث اليت والدقيقة الصحيحة املعلومة إىل التوصل يتم ذلك خالل

 وأكثر أوسع مصادر من املطلوبة املعلومة عن البحث يتم وفيه: املتقدم البحث - 
 ست املتقدم البحث عملية وتتضمن مسبقاً، حمددة غري املصادر هذه تنوعاً،وتكون

 األسئلة طرح وهي املطلوبة، املعلومات على للحصول ا القيام للباحث البد خطوات
  . والتقومي ، ،والتركيب البيانات وفرز ، املعلومات ومجع والتخطيط،

 من وذلك للمجتمع، ومهمة وأصيلة متقدمة بأحباث القيام يتم وفيه األصيل البحث - 
  .  االنترنت بشبكة االستعانة خالل

   والبحث العلمي ومبررات استخدام اإلنترنت في التعلیمفوائد  

 اليت املستحدثات أبرز من) اإلنترنت( الدولية املعلومات وشبكة اآليل احلاسب يعترب 
 التقنية هذه دخلت وقد والعشرين، احلادي القرن وبداية العشرين القرن يف التقنية أنتجتها

 وأدى والبحثية، التعليمية الناحية مقدمتها ويف ،املختلفة حياتنا جماالت من الكثري يف
 وأثر ،التعليمية العملية يف وسريع مذهل تطور إحداث إىل التعليم يف اإلنترنت استخدام

 مصدراً تعد اإلنترنت فشبكة ،سواء حد على واملتعلم املعلم من كلٍ ميتعل طريقة يف كثرياً
 من توفره ملا نظراً للمتعلمني والفنية التعليمية واإلمكانات الفرص من العديد يوفر إثرائياً

 أحدث على واحلصول ،عليها احلصول يف والسهولة واملعرفة للمعلومات الكثرية املصادر
وحني وقت أي يف إليها اللجوء ميكن كمكتبة واستخدامها، واملعرفة العلم إليه توصل ما

 ذكره ما ضوء يف واملربرات الفوائد تلك أبرز يذكر أن للباحث وميكن
 البكري(و ،)٤١:م٢٠٠٩( وزمالئه والزغلول ،)٢٠١٠،٢٠٠القباطي،(

: م٢٠٠٧(  الرؤوف ،وعبد) ١٠٧-١٠٤: م٢٠٠٧( ،وبقلة)٩١- ٨٩: ٢٠٠٩وقطران،
)        ١٨٦- ١٨٥: م ٢٠٠٣( والفار ،) ٨٥:  م٢٠٠٧(وسامل،)١٥٢- ١٤٧

 ،)هـ١٤٢٣احلاجي،(و ،)١٦٨:هـ١٤٢٣ املوسى،(و) ٣٣٩:م٢٠٠٣الفقيه،(و
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 )٢٠ - ١٩: م٢٠٠٢( وبسيوين ،)١٢٣ص ،٢٠٠٣ والسرطاوي، سعادة(و
 القرن يف العلم اجنازات أهم من تعد اإلنترنت أن يف) ٦٦- ٤٦: م٢٠٠٠(والفار

 واملعلومات االتصاالت، وتكنولوجيا احلاسب تاريخ يف االجنازات أعظم ومن العشرين،
 يف والعاملني خاصة، احلاسب بأمور املهتمني بني التعامل أسلوب يف ثورة أحدثت حيث
 يف املعلومات لتكنولوجيا تطبيق أضخم تعترب وأا عامة، األخرى العلوم قطاع

 املواقع عرب املتوفرة املعلومات مصادر إىل الدخول إمكانية للجميع تتيح العامل،حيث
 عرب أخر إىل موقع من املعلومات نقل يف والسرعة وسهولة، بسرعة الشبكة على املتعددة
 حد على والتعليمية واملهنية الشخصية حياتنا من جزء اإلنترنت أصبحت وقد العامل،
 وقواعد والدوريات ةاإللكتروني كالكتب املعلومات مصادر يف اهلائل الكمو سواء،

 على احلصول يف اإلنترنت،وتساعد على املوجودة التعليمية واملواقع واملوسوعات البيانات
 تنمية يف تساعد إا ،كمااقل وجهد وبسرعة التخصصات خمتلف يف حديثة معلومات

 يف وتساعد ،اجلماعي العمل وتعزز املنهجي التفكري على وتعويدهم الطالب مهارة
 وطرائق املختلفة، الدراسية واملوضوعات املناهج عن معلومات على احلصول

 وأفالم العلمية، األحباث والدكتوراه،وملخصات املاجستري لرسائل التدريس،وملخصات
 للمقررات دراسية مواقع وإنشاء العلوم، خمتلف يف املختلفة والبيانات والصور الفيديو،
 الربامج عليها ووضع واللقاءات والورش للندوات التعليمية،أو للدورات أو التربوية،

 وذلك املباشر االتصاللآلخرين،و توصيله تريد الذي اال حول املهمة واملعلومات
 واالتصال والصورة، بالصوت والتخاطب،الصويت والتخاطب ،الكتايب التخاطب بواسطة

 التربوية املنتديات يف واالشتراك الصويت، والربيد الكتروين الربيد طريق عن املباشر الغري
 القضايا حول التربوية واملناقشات احلوارات، يف املشاركة خالل من وذلك ،اإلنترنت عرب
 ،املشهورة البحث مواقع من واالستفادة املختلفة، ومشاكله ومهومه بالتعليم تتعلق اليت

 توفري على اإلنترنت وتساعد املطلوبة، التربوية املعلومات عن البحث خالل من وذلك



 ]اكتب نصًا[
 

 ملختلف العديدة التعليمية الربامج من الكثري فيها يتوفر حيث ،التدريس يف طريقة من أكثر
 يف يسامهان ناللذا اإللكتروين والتعليم ،بعد عن التعليم فرص توفر إا كما املستويات،

 اجلامعات قدرة عدم مثل ،التعليمية املؤسسات منها تعاين اليت املشكالت من العديد حل
 البلدان يف وخاصة ،العامة الثانوية خرجيي من الطالب من املتزايدة األعداد استيعاب على

 احلديثة الطرق إىل التقليدية الطرق من التعليم نقلت إا كما ،خاصةً واليمن ،عامة العربية
 وتساعد الفردية، والقدرات امليول على املعتمد الذايت الفردي التعليم على القائمة

 مبعلميهم وإيصاهلم لدراستهم، اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة متابعة يف اإلنترنت
 أكرب إىل الوصول إمكانية توفر إا كما املدرسة، أو اجلامعة إىل الذهاب دون وأصدقائهم

 متعددة مهارات تنمية يف اإلنترنت وتساعد العامل، أحناء خمتلف يف اجلمهور من ممكن عد
 اجليد، والتواصل الناقد، والتفكري الفريق، وبناء القيادة،والسيطرة، مثل املتعلمني لدى
 اختصار يف اإلنترنت وتساعد املختلفة، التساؤالت على واإلجابة املشكالت وحل

 اإلنترنت وتوفر التعليمية، املشكالت من لكثري مبتكرة حلول وتقدم التعليم، تكاليف
 يف تنوع من حتتويه ملا وذلك سواء، حد على واملتعلم للمعلم متعددة تعليمية خيارات

 مبثابة ليصبح الدراسي الفصل يف املعلم وظيفة تغيري يف وسامهتواإلمكانات، املعلومات
 حيث الدراسية بالساعات التقيد عدم يف وساعدت وامللقن امللقي وليس ،واملوجه املرشد
 يف مكان أي من عليها احلصول الطالب ويستطيع اإلنترنت على العلمية املادة وضع ميكن

 والبحوث اإلعمال لتبادل واملعلمني للمتعلمني سهلة فرص توفر إا كما العامل،
 املعلومات ومراكز العلمي، البحث مبؤسسات واالتصال النشر سهلت إا ،كماالعلمية

 واملؤمترات االجتماعات وعقد االحتياجات، وتلبية املعلومات لتبادل واجلامعات
 عن وأخرجته العاملية صبغةال التعليم أعطتو بعد، عن النقاشة واحللقات والندوات

 وجهد وبسرعة علمية قضية أي يف والباحثني العلماء آراء على ،واحلصولاحمللية
 تكوين على الطالب ومساعدة اإلنترنت، عرب املوجودة الربامج حمتوى تطوير أقل،وسهولة
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 على احلصول يف السرعة طريق عن التعليم يف والسرعة عاملية، علمية عالقات
 ،وذلكاحلاسب استخدام على الطالب مهارات تطوير يف كبري بشكل تساهماملعلومات،و

  .للشبكة واملتواصل املستمر االستخدام خالل من
   طرق نقل المعلومات التربویة عبر شبكة اإلنترنت

 سعادة أورده ما حبسب يف أبرزها متعددة، طرق اإلنترنت عرب املعلومات لنقل  
  :اآليت) ١٢٠:م٢٠٠٣(والسرطاوي

   املباشرة الطريقة

 يوجد وال املتلقي أو الطالب إىل املعلم من مباشر بشكل املعلومات نقل يتم وفيها   
  .واملستقبل املرسل بني وسيط

  املباشرة الشبه الطريقة

 ينقل الذي املدرس هو وسيط وجود اللخ من التربوية املعلومات نقل يتم وفيها  
  .الطالب إىل املدرسي املنهج من املعلومات

 :املباشرة الغري الطريقة

 األسطوانة أو،املرن أوالقرص ،السينمائي الفيلم مثل بشري غري وسيط استخدام يتم وفيها
  .املدجمة

  في عصر اإلنترنت  للمعلمیناألدوار الجدیدة   

 املعلمني على ليصبح املعلمني، دور تغري إىل ،التعليم عملية يف اإلنترنت دخول أدى    
 تكن مل اهلائل والتكنولوجي العلمي التقدم مع تتمشى اجلديدة األدوار من مبجموعة القيام

)  ٢٦٧: م٢٠٠٥(مصطفي ذكرها كما األدوار هذه أهم ومن مسبقاً، منهم مطلوبة
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 والبلوي ،)٩٧-٩٣:م١٩٩٩( ودروزه ،)١٨٠:م٢٠٠٠(والفار ،)٨٧:م٢٠٠٢( وحسن
  : اآلتية األدوار) م١٩٩٨( واحليلة، ،)م٢٠٠٠(

 وإدخال الدراسية، املناهج مبستوى االرتقاء يف واحد فريق يف متعاونون املعلمون - 
 طلبتهم، تواجه اليت التربوية للمشكالت احللول وإجياد عليها، والتحديثات التطورات
  .واجتيازها حلها أجل من ويتعاونون

 الوصول إىل الطلبة يساعد مستشار املعلم أصبح حيث للمعلومات مستشارون املعلمون - 
 لذلك، املناسبة الطرق إىل ويرشدهم وأسهلها،  وأسرعها، الطرق، بأقصر املعلومات إىل

 .ذلك حول واستفسارام أسئلتهم على وجييب

 لطلبته، التعلم عملية بتيسري املعلم يقوم حيث للمعلومات، ميسرون املعلمون - 
 األهداف وحتديد املناسبة، الوسائل واختيار املعلومات، على احلصول على ويساعدهم

 .التعلم لعملية

 ومفيد جديد هو ما كل عليها يدخلون حيث الدراسية، للمقررات مطورون املعلمون - 
 .والنفسية التربوية مشكالم حل على ويعملون الطلبة، مبستوى االرتقاء أجل من

 ميوهلم تالئم اليت التخصصات لطالم حيددون حيث أكادمييون، مرشدون املعلمون - 
 . العلمية قدرام وتناسب ورغبام

 مع التعامل مهارات الطلبة اكتساب على التركيز املعلومات عصر يف املعلم دور أصبح - 
 إكسام وكذلك التعلم، يف استخدامها وكيفية واالتصاالت، التعليم، تكنولوجيا أدوات

 .التعاوين والتعليم الذايت والتعلم البحث مهارات

 لكي للطالب املناخ  ويهيئ ومبتكراَ، مبدعاَ الطالب من جيعل أن املعلم دور أصبح - 
  .جديدة أفكاراَ وينتج يبدع
  وتوظيف التعليم، تصميم اإلنترنت عصر يف ا يقوم اليت األخرى املعلم أدور من و    
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 التعلم تطوير وكذا التعلم، عملية يف الطالب تفاعل وتشجيع التعليم، يف التكنولوجيا
  .كثرية أخرى وادوار تعلمهم، عملية يف املشاركة يف قدرام الستثمار للطالب الذايت

سمات التعلیم عن طریق اإلنترنت  
أشكال من ريغ عن متيزه اليت السمات من بالعديد اإلنترنت طريق عن التعليم يتسم 

  : باآليت )١١٣ :٢٠٠٦ ،احللفاوي( ذكره ما ضوء يف أبرزها ذكر ميكن ،األخرى التعليم

  املتعلم حول التمركز 

 لتحديد فرصاَ للمتعلم يتيح حيث املتعلم حنو موجه تعلم هو اإلنترنت خالل من التعلم   
 للمعلمني أن رغم املختلفة، وأنشطتهم مشاركتهم خالل من كاملة حبرية اجتاهام
 ويسهل األهداف، بتحديد املعلم يقوم حيث التعليمية العملية يف أساسيا دوراَ واخلرباء
 قدراً يتحمل جيعله مما اخلاصة، بطريقته احملتوى باكتشاف الطالب ويقوم التعليمية، العملية

  .نفسه تعليم يف املسئولية من أكرب

   املتعددة احلسية اخلربات

  اتصال قنوات طريق عن التعلم يتيح عندما التعليم خلربات احلسي اإلثراء االنترنت توفر   

  .ذلك يوفر ال الذي التقليدي النموذج من فاعلية أكثر التعلم يكون وبالتايل ،متعددة

   املعرفة يف املشاركة

 بيئة اإلنترنت وتقدم ،واملعلومات املعارف نشر يف وواسعة كبرية فرصاَ اإلنترنت تتيح   
 واملعلومات املعارف نشر يتيح ال الذي التقليدي التعليم نظام بعكس لذلك خصبة

 يف املعرفة عن الباحثني للمتعلمني فرص تتيح وبالتايل اإلنترنت، تتيحها اليت بالصورة
  .هوداجل وبأقل الطرق بأقصر عليها احلصول
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   التعاون  

 بينهم فيما والتفاعل ،للمشاركة للمتعلمني متعددة فرصاً اإلنترنت عرب التعلم يتيح   
 الفصول بني املعلومات يف املشاركة أنشطة على التعلم من النوع هذا منيتض حيث

  .أماكنها بعدت أو ،مواقعها تاختلف مهما التعلم مراكز أو ،الدراسية

   التعلم جمتمعات

 البعض بعضها مع مرتبطة متجانسة جمتمعات اإلنترنت طريق عن التعلم يوفر     
 .واحدة فكرة تربطها وإمنا واحد، مكان إىل تنتمي وال املعرفة يف واحدة باهتمامات

    املوثوقية

  من أكثر والصحة اقعيةوالو باملوثوقية األحيان من كثري يف اإلنترنت عرب التعليم يتسم   

 احلياة واقع عن باملتعلم وتبتعد ،الواقعية إىل تفتقر قد اليت املدارس يف املقدمة املواقف تلك
  .املعاصرة

   املفتوحة احلدود

  التعليم ا يتسم اليت واملكانية الزمنية القيود من للخروج وسيلة اإلنترنت عرب التعلم يعد

  .أراد مكان أي ويف ،شاء مىت يتعلم أن املتعلم يستطيع حيث ،التقليدي

   االستكشاف 

 قبل من واملبادرة االستكشاف، على قائمة أنشطته كل أنب اإلنترنت عرب التعلم يتسم    
 على باعتماده تعلمه أثناء تواجه اليت املشكالت وحل ،املعرفة إىل للوصول املتعلم

  .التعليم يف اإلنترنت
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   الترابط 

 اللخ من واآلخرين، واملتعلم املعلم بني للترابط جماالَ التعلم من النوع هذا يتيح   
   .الدردشة وخدمة اإللكتروين، الربيد خدمة وخاصة ،املختلفة اإلنترنت خدمات

  استراتیجیات التعلیم والتعلم باستخدام اإلنترنت 

 هذه وأهم للتعلم، جديدة استراتيجيات ظهور يف اإلنترنت عرب التعليم سهمأ    
 :٢٠٠١،طلبة( و ،) ١١٤ : ،٢٠٠٦ ،احللفاوي( ذكره ما ضوء يف االستراتيجيات

  :اآليت) ١٠٩

   اإلنترنت مصادر إىل الدخول إستراتيجية 

 ،الكترونية مكتبات وكذا ،ومتنوعة ضخمة بيانات قواعد على اإلنترنت شبكة حتتوى   
 واملتعلم املعلم يستطيع حيث ،املختلفة املعرفة جماالت يف والتحاور ،للنقاش وساحات
  .الدراسية واملقررات املنهج خيدم مبا منها واالستفادة ،عليها الدخول

   العضوية إستراتيجية - 

 خالل من وأفكار معارف، من يريدون ما على احلصول املتعلم أو املعلم يستطيع    
  .معينة مؤسسة أو معينة جمموعة إيل وانضمامهم اشتراكهم

  اخلاص املعلم 

 تعلم على احلصول العلمية املستويات مجيع من اإلنترنت طريق عن املتعلمون يستطيع     
 اإللكتروين الربيد خالل من تعليمي أو علمي، جمال أي يف العلمية واملساعدة م، خاص

  .املباشر احلوار أو
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   خبري أسال إستراتيجية  

  اإللكتروين كالربيد اإلنترنت تقدمها اليت اخلدمات خالل من املتعلم و املعلم يستطيع   
  املختلفة العلمية ااالت خمتلف يف واملختصني اخلرباء مع التواصل من املباشر والتحاور

  .الدويل أو اإلقليمي أو احمللي املستوى على سواء ومالحظام أرائهم ألخذ

   األقران تفاعل إستراتيجية  - 

 بعض توظيف طريق عن التعاوين التعلم مبدأ على التعليم من النوع هذا يقوم     
 جمموعة بني املناقشة جملس أو املباشر، والتحاور اإللكتروين، كالربيد اإلنترنت خدمات

  .ما واجب إجناز أو نقطة، شرح يف املتعلمني من

  التخطیط لطریقة تقدیم المعلومات عبر شبكة اإلنترنت -

 بذلك للقيام اخلطوات من العديد أتباع جيب اإلنترنت شبكة عرب ملعلوماتا لتقدمي    
  :اآليت) ٢٠٠١:١٦(والباز ،)م٢٠٠٤احليلة،(  أورده ما حبسب اخلطوات هذه أهم ومن

 اإلنترنت، عرب التعليم خطوات من خطوة أول وهي املتعلمني، احتياجات حتديد -١
 تنظيم يتم مث أوالً، التربوية املعلومات تقدمي طريق عن املتعلمني احتياجات حتدد حيث
  .مسبقاَ واملوضوعة املستهدفة، االحتياجات تلك على بناًء املعلومات تلك

 عرب التعليم خطوات من خطوة ثاين وتعد التعليمية، واألنشطة األهداف تطوير -٢
 التعليمية العملية ملخرجات وتوقع املتعلمني، احتياجات دراسة فيها ويتم اإلنترنت،
 والفعاليات األنشطة، عن البحث إىل ذلك يعود وبالتايل حتقيقها، املتوقع واألهداف

  .اإلنترنت شبكة خالل من األهداف تلك لتحقيق املناسبة
 ويتم اإلنترنت، عرب التعليم خطوات من الثالثة اخلطوة وهي الدراسي، احملتوى تنظيم -٣

 املعلومات على احلصول على املتعلم مساعدة خالل من الدراسي احملتوى تنظيم خالهلا



 ]اكتب نصًا[
 

 الوثائق عن البحث خالل من وذلك هلم، واملفيدة الضرورية واألفكار واملعارف
 املعرفة جماالت يف واملختصني اخلرباء مع والتواصل العالقة ذات واملراجع واألدبيات
  -.اإلنترنت شبكة خالل من املختلفة،

   جداول شكل على املعلومات ترتيب يتم اخلطوة هذه ويف وترتيبها، املعلومات تنظيم  -٤
 وذلك املختلفة، املفاهيم بني والعالقات العامة، األهداف حتديد فيها ويتم ، للمحتوى  

  .املختلفة واجلداول والرسومات األشكال استخدام خالل من
 على الطلبة تدريب يتم وفيها املعلومات، على احلصول كيفية على الطلبة تدريب -٥

 والتأكد العالقة، ذات املختلفة باجلهات واالتصال املعلومات إىل للوصول الطرق أفضل
  .التعليمية العملية أطراف مجيع بني والتبادل والتفاعل املشاركة من جو يف يتم ذلك بأن
 حيث اإلنترنت على املعلومات تقدمي خطوات من خطوة أخر وتعد بعد، عن التقومي -٦

 عرب وإرساهلا ،االختبارات من معينة مناذج على واإلجابة االستجابة خالهلا من يتم
 .الشبكة على عناوينهم على املختصني املشرفني إىل اإلنترنت

 مع للتعامل باجلامعات التدريس هيئة عضو حيتاجها التي املهارات
  التعليم  يف واإلنرتنت اآليل احلاسب

 يف ماهراً يكون أن إىل حيتاج تعليمية مؤسسة أي يف املستقبلي التدريس هيئة عضو   
  يف اإلنترنتو اآليل احلاسب مع للتعامل تؤهله اليت واجلوانب ،املهارات من العديد
 سعادة( ذكره ما ضوء يف املهارات تلك وأهم أبرز جيمل أن للباحث وميكن ،التعليم

  :األيتب) ١٤٢:م٢٠٠٣ والسرطاوي،
  .عالية مبهارة windows)( ويندوز برامج استخدام على القدرة - 
 داخل الطالب مع مجاعي أو فردي بشكل املختلفة احلاسوب برامج وتوظيف استخدام - 

  .الدراسي الفصل
 .اإللكتروين الربيد ملفات وكتابة قراءة - 
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  .احلاسوب باستخدام تعليمية مادة لعرض الفيديو عرب دروس وإعداد تصميم - 
  .واقتدار بكفاءة املختلفة(WWW)  خدمات استخدام - 
  .باحلاسوب اخلاصة والندوات املؤمترات يف  املشاركةو املسامهة  - 
 .اإلنترنت بواسطة ونقلها املختلفة الربامج وحتميل تنـزيل - 

 .اخلارجية االتصاالت طريق عن بالتدريس املشاركة - 

 .الضوئي العرض استخدام - 

 .اهلاتف عن عوضاً الكالم أو احلديث ألغراض اإلنترنت تخداماس - 

 الربامج وتصميم إعداد يف املختلفة واألشكال واأللوان والصور الرسوم استخدام - 
 .اإلنترنت خالل من التعليمية

 .اإلنترنت خالل من احملادثة غرفة داخل التحدث - 

   العلمي والبحث التعليم  يف اإلنرتنت استخدام معوقات

 العلمي،وختتلف والبحث التعليم  يف اإلنترنت استخدام تعيق اليت عوقاتامل تتعدد    
 املعوقات تلك أبرز إمجال للباحث ،وميكن ومصادرها أسباا، باختالف املعوقات هذه

) ٨٨م،ص٢٠٠٧(سامل،و)٢٢:،)٦٤:م٢٠٠٩( وزمالئه الزغلول ذكره ما ضوء يف
:هـ١٤٢٢املوسى،(،و)هـ١٤٢٣احمليسن،(،و)٢٣٩:م٢٠٠٣سعادةوالسرطاوي،(و

 : باآليت ،)٤٧: هـ١٤٢٠( وجرجس  ،)١١١: م٢٠٠٢( وبقلة ،)١٧٧: ١٧٧

 وجود لعدم التقنية هذه مع التعامل على القدرة عدم يف وتتمثل البشرية، املعوقات - 
 اإلنترنت استخدام تعيق اليت املعوقات أكرب من املعوق هذا ويعد ضعفه، أو التدريب

 .سواء حد على والبحثية التعليمية العملية يف

 البلد يف التعليمية السياسة على القائمني قناعة عدم أبرزها من لعل نظامية معوقات - 
  .التعليم من النوع هذا بضرورة
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، النسيب بطئها أو اآليل، احلاسب أجهزة وجود عدم يف واملتمثلة املادية، املعوقات - 
 .اخلدمة يف االشتراك سعارأ وارتفاع

 اإلجنليزية اللغة هي اإلنترنت يف كبرية بنسبة املستخدمة اللغة أن اللغة،حيث حاجز - 
 .االلكترونية حمتوياا من االستفادة يف بالغة صعوبة اإلجنليزية اللغة جييد ال من وجيد

  .التعليم يف اإلنترنت استخدام جتاه والطلبة املعلمني قبل من النفسية احلواجز - 
 .البحثية أو التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام أثناء يف الفين الدعم توفر عدم - 

 .وخبدماا ا، الكاملة التقنية املعرفة عدم،والبحث وحمركات أدوات كثرة - 

  .الشبكة متطلبات مع املدرسية البيئة عناصر مةمالئ عدم - 
 واآلخر احلني بني تتغري حيث اإلنترنت، شبكة على املواقع وثبات استقرار عدم  - 

  .اإلنترنت عرب والنشر التأليف حقوق مشكالت  - 
 واليمن العربية الدول  يف وخاصة الدول بعض يف لالتصاالت التحتية البنية ضعف - 

  .خصوصاً
 الطالب بني واالحتكاك التفاعل فرص وقلة التعليم، يف اإلنسانية النـزعة إضعاف - 

  .بينهم فيما والتجارب اخلربات ونقل
 جيب عتيقة تعليمية وأنظمة قدمية بأساليب واملرتبطة التقليدية، التعليمية النظم طبيعة - 

 كطريقة اإلنترنت إدخال يف بالغة صعوبة يوجد مما عنها، اخلروج وعدم ا، االلتزام
  .البحثية أو التعليمية العملية يف جديدة

 املعلومات صحة من التأكد ورةوضر الشبكة، على املعروضة املعلومات وصحة الدقة  - 
  .الشبكة يف الواردة

  .اإلنترنت طريق عن الغش سهولة  - 
 جيعل مما املنهاج وتطوير املعلمني، وتدريب األجهزة، لتطوير الالزمة الكبرية امليزانيات - 

  .مكلفاَ أمراً التعليم يف اإلنترنت إدخال
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 وفيها عليها، والسيطرة التحكم ويصعب مفتوحة، شبكة أا حيث الشبكة، حتديات - 
  .باملتعلمني تضر اليت اإلباحية املواقع من وكثري والضارة، اهلدامة األفكار لبعض ترويج

      حتضري مثل التقليدي التعليم من أكثر وقتاَ يتطلب التعليم يف اإلنترنت استخدام - 
 والطالب املعلم بني الكتابية واالستجابة اإلنترنت، على وعرضها الدراسية، املقررات

  .اإلنترنت عرب
  .التعلم مضمون عن بدالً التعلم عملية على التركيز فيه يتم اإلنترنت عرب التعليم -  
 تلك ضمن ومن الدول، من كثري يف احلاسوب أجهزة واستخدام انتشار حمدودية -  

  .اليمن الدول
 إىل وتشدهم الطلبة، انتباه تشتت وأشكاال رسومات تعرض اليت اإلعالنات مشكلة - 

  .البحث مبوضوع عالقة هلا ليس مواقع
 بدرجة التعليم يف اإلنترنت توظيف يف كبرياً معوقاً تشكل واليت املعلوماتية، األمية - 

  .اليمن يف وخاصة أساسية،
 تعليمية وطرق أساليب تعلم  العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام يتطلب - 

  .كبرية إمكانات إىل حتتاج جديدة
  .متعددة وإعالمية واستثمارية وحبثية معرفية فرص من الشبكة يف يوجد مبا الوعي قلة - 
  .الشبكة طريق عن تتم اليت الشخصية وانتحال والقرصنة اخلداع - 
  .واألجهزة امللفات إعطاب إىل تؤدى واليت الشبكة عرب الفريوسات مشكلة  - 
تجارب بعض الدول العالمیة في استخدام اإلنترنت في التعلیم  

  .والبحث العلمي

تجارب بعض دول العالم في إدخال اإلنترنت في التعلیم: أوًال 
 ذلك ويف األمريكية، املتحدة الواليات إىل التعليم يف لإلنترنت استخدام أول يعود     
  ساملو ،)٢٠٥ :٢٠٠٧(ساملو ،)١٥٢ :م٢٠٠٧( الرؤوف عبد من كلٍ يذكر
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 اإلنترنت إدخال يف العامل دول أول كانت املتحدة الواليات أن إىل ) ٢٠٦: م٢٠٠٤(
 وكان ،أساسية بدرجة أمريكي منتج اإلنترنت أن حيث ،والبحثية التعليمية ملؤسساتا إىل

 اجلامعات إىل التقنية هذه ودخلت ،التقنية هذه ظهور يف كبري دور األمريكية للجامعات
 معظم نأ حيث ،العامل يف األخرى الدول ببقية مقارنة بالقليلة ليست فترة منذ األمريكية
 التعليمية جمهابرا أغلب وتقدم اإلنترنت،ب مرتبطة اآلن أصبحت األمريكية اجلامعات
  .خالهلا من والدراسية

 اجلامعات أحدى يف البداية كانت حيث م،١٩٩٣ عام يف اإلنترنت دخلت كندا ويف   
 مشروع ظهور فكان واخلاصة، العامة القطاعات من تعاون إىل األمر وتطور الكندية،

Shool net) (، توفري مثل اخلدمات من العديد ليقدم املشروع تطوير مت سنوات وبعد 
 القطاع قام وقد األمور وأولياء واملدرسني الدارسني، ختدم اليت املعلومات مصادر

 املدرسني ودعم حلث بربنامج م١٩٩٥ عام يف املشروع هلذا الداعم الكندي الصناعي
) ٩٣٠( مبلغ الكندية احلكومة ورصدت اإلنترنت، على املبنية الصفية األنشطة على

 عام تلت اليت السنوات خالل) Shool net( مشروع يف التوسع أجل من دوالر مليون
  .م١٩٩٣

 وذلك ١٩٩٦عام مارس يف املدارس يف التعليم يف اإلنترنت دخلت اجلنوبية كوريا ويف   
 واجلامعات املعاهد ليشمل املشروع توسيع متو) Kid Net( مشروع طريق عن

 من العاملية الشباب شبكة بني بالتعاون املشروع قام وقد ،والثانوية املتوسطة واملدارس
 جانب من الكورية الصحف حدىإو ،بأمريكا متشجن جامعة يف) GYN(  السالم أجل

 متويل اخلطة ضمن من وكان الكورية، والتعليم املواصالت وزارة مع أخربالتعاون
 سنوات) ١٠( حددت حيث ،والشركات واخلاصة احلكومية املؤسسات قبل من املشروع

) ٢٠( يف التجربة متت األوىل املرحلة ففي ،مراحل أربع إىل وقسمت ،املشروع لتنفيذ
 األوىل الفترة فيف ،فترات ثالث إىل قسمت املدة وبقية ،ابتدائية مدرسة عشرين
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 الفترة ويف ، مدرسة مخسمائة )٥٠٠( يف اإلنترنت إدخال فيها مت) م١٩٩٩ - ١٩٩٧(
 الفترة ويف ،االبتدائية املدارس لنصف اخلدمة توفري فيها مت) م٢٠٠٢-٢٠٠٠( الثانية
  .االبتدائية املدارس لكل اهلدف حتقيق فيها مت)  م٢٠٠٥ -م٢٠٠٣(  الثالثة

 مع فيها والتعليم التربية وزارة تبنت عندما التعليم يف اإلنترنت دخلت سنغافورة ويف   
  عام يف املشروع بدأ حيث اإلنترنت، بشبكة املدارس ربط مشروع الوطين احلاسب جملس

 ربط ومت ،بالشبكة التعليم على واملشرفني املدارس ربط مت ،حيثمدارس بست م١٩٩٣
 ودعمت ،املتوسطة الكليات ليشمل املشروع توسيع مت وقد اإلنترنت،ب التعليم وزارة

 خارطة بإنشاء املعلومات وزارة قامت حيث اإلنترنت من لالستفادة املشروع احلكومة
  باسم خطة وضعت وقد اإلنترنت، طرق عن) In fovmation map( املعلومات

 إىلو ،القادم القرن يف) الذكاء جزيرة(سنغافورة جلعل) IT2000 - املعلومات تقنية(
 تقنية تسريع مبشروع الوطين احلاسب وجملس ،التعليم وزارة قامت اخلطة هذه جانب

 حتسني إىل املشروع هدفوي ،)(Accelerated IT  االبتدائية املدارس يف املعلومات
 الوسائط تقنية باستخدام االبتدائية املدارس يف والتعلم التعليم يف املعلومات تقنية استخدام
 موحدة بشبكة املدارس يف املوجودة الشخصية األجهزة ربط اللخ من وذلك ،املتعددة

 املدارس ملدراء ندواتال وأقيمت ،املعلمني تدريب مت لذلك ونظراً اإلنترنت،ب ربطها يتم
 أن ميكن اليت والعقبات املوضوعة اخلطة وبأهداف اإلنترنت، شبكة بأمهية لتعريفهم
  .مناسبة بصورة املناهج يف اإلنترنت دمج يف العمل مت كما ،تواجههم

 لتعليم تعليمي مقرر عمل عندما التعليم يف اإلنترنت استخدام بدأ أوكرانيا ويف    
  .فيها الفنية عاهدامل أحد لطلبة اإلنترنت وتقنيات احلاسب، شبكات

 فيها املهين التعليم مركز ربط مت عندما التعليم يف اإلنترنت استخدام بدأ اهلند ويف    
 مث اإلنترنت، شبكة اللخ من األمريكية أهايو والية يف االجتماعية الكليات بإحدى
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 يف فيها واجلامعات املعاهد معظم ليشمل وواسع كبري بشكل اإلنترنت استخدام أنتشر
  .احلاضر الوقت

 معلم لتعليم جتربة عمل خالل من التعليم يف اإلنترنت استخدام بدأ السويد ويف    
 توظيف  اللخ من وذلك ،التعليم يف اإلنترنت استخدام كيفية على الثانوية املدارس
 مجيع ليشمل السويد يف اإلنترنت استخدام توسع مث ، التجربة تلك يف اإلنترنت شبكة

.فيها واجلامعات والكليات واملعاهد املدارس 
  العربیة في استخدام اإلنترنت في التعلیم  التجارب: ثانیًا 

 من أختلف فيها اإلنترنت دخول نأ جيد العربية البلدان يف اإلنترنت لدخول املتتبع    
  املاضي القرن من التسعينات عقد بداية يف إليها دخلت الدول بعض ففي ،أخري إىل دولة
 املشروعات من العديد ظهرت حيث العقد، ذلك اية إىل دخوهلا تأخر اآلخر البعض ويف

 وميكن  التعليم، يف اإلنترنت شبكة واستخدام إلدخال العريب الوطن مستوى على القومية
 والسرطاوي سعادة ذكره ما ضوء يف والتجارب املشروعات تلك إيضاح للباحث

) ٢٨٦:م١٩٩٩( وقنديلجي ،)١٤٩:م٢٠٠١( والدناين ،)٢٨٠-٢٦٨:  م٢٠٠٣(
)  م١٩٩٧:وزمالئه طلبة(،) م١٩٩٩( ومريايت ،)٢٨٧:م١٩٩٩( والسنباين وجرجس

 :باآليت

المشاریع القومیة على مستوى الوطن العربي الستخدام شبكة اإلنترنت   :أوًال) ١(
 :ونشرھا 

  )Aris net( للمعلومات العربية الشبكة مشروع -)أ(
ومنظمة ،العربية الدول جلامعة العامة األمانة مع بالتنسيق املشروع هذا أنشى 

 تطوير إىل  املشروع هذا يهدفو ،)Undp(للتنمية املتحدة األمم وبرنامج ،اليونسكو
 وتزويدها ،العربية الدول يف اإلنترنت باستخدام املهتمة العربية واملنظمات ،املؤسسات
 يف مت وقد ،اإلنترنت وتوظيف الستخدام املطلوبة الفين الدعم وأوجه ،والتقنيات بالوسائل
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 التوثيق مركز هو ،منوذجي مركز تأسيس املشروع هذا من األوىل املرحلة
 على العربية الدول ومساعدة ،للشبكة املنسق بدور يقوم والذي) (Eldocواملعلومات

 يف الوطنية الشبكات وهذه ،وطنية شبكة إىل للوصول وتنظيمها ،وطنية أساسية بنية بناء
 واحدة عربية شبكة لتكون البعض بعضها مع ربطها يتم العربية الدول خمتلف

  .للمعلومات

  )  Rait net( املعلومات لتكنولوجيا العربية الشبكة مشروع - ) ب(

         وهندسة ،املعلومات لتكنولوجيا اإلقليمي املركز من مببادرة املشروع هذا أنطلق     
 اهلدف  وكان ،العرب املختصني بعض مبساعدة م١٩٩٤ عام مبصر) Rai Net( الربامج

  .العربية الدول إىل وإدخاهلا اإلنترنت جمال يف والتطور التقدم مواكبة ذلك من

 استخدام اإلنترنت في التعلیم بعض الدول العربیة في  تجارب :ثانیًا ) ٢( 

 يد على م١٩٩٠عام يف السعودية العربية اململكة يف دخلت اإلنترنت خدمة دخلت    
 Sahara) إنترنت صحارى خدمة بتصميم قاما اناللذ عيشة أبو وهيثم العيسى قيس

Internet)موعات وخدمة ،الكتروين الربيد خدمة تقدم اليتوتطور ،)اإلخبارية ا 
 للعلوم العزيز عبد امللك مدينة بإشراف كبري بشكلٍ اململكة يف اإلنترنت استخدام

 ومن ، اململكة يف واخلاصة العامة، املؤسسات لكافة اخلدمة تزويد تتوىل والتقنية،حيث
 اتصاالت وشركات السعودية، االتصاالت شركة مع بالتعاون السعودية اجلامعات بينها

 العربية اململكة ومرافق مؤسسات خمتلف  يف اإلنترنت ودخلت حالياً، دمةاخل تقدم أخرى
 ألخرىا التعليم مؤسساتو اجلامعات كل وأصبحت وجلية ،سريعة بصورة السعودية

 املؤسسات تلك يف التدريس هيئة أعضاء من كثري وأصبح اإلنترنتب مرتبطة تقريباً
 عربية دولة أكرب السعودية وتعد ،العلمي والبحث التعليم يف الشبكة يوظفون التعليمية

  .املنطقة يف اإلنترنت خمدمات من عدد أكرب متتلك
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 العربية بالدول مقارنة مبكر وقت من إليها اإلنترنت خدمة دخلت مصر ويف     
  املعلومات أنظمة وخاصة ،الشبكة لدخول املالئمة البنية توفر إىل يرجع وذلك األخرى،

 ويقوم ،اال هذا يف فرنسا وبني بينها  القائم والتعاون ،الصناعية باألقمار واالتصاالت
  .داراوإ عليها شرافباإل مصر يف للجامعات األعلى الس

 خليجية دول أول الكويت تعد حيث م١٩٩٤ عام يف الكويت إىل اخلدمة ودخلت     
 الربق هيئة اللخ من وبدأت) Gulf net(  مؤسسة اللخ من اإلنترنت شبكة أدخلت
 اللخ ومن البصرية افاأللي شبكات أحدث اللخ من الربط ومت ،الوطنية والربيد
 أكثر من الكويت وتعد ،)www( العاملية العنكبوتية بالشبكة والربط الصناعية األقمار
  .اإلنترنتو للحاسوب استخداماً العربية الدول

 من تعد حيث املاضي، القرن من التسعينات عقد يف إليها اخلدمة دخلت املغرب ويف     
 العربية الدول بني من وسريع كبري بشكل اإلنترنت خدمة فيها تنتشر اليت العربية الدول

 اللخ من اخلدمة تلك بدأت قدو ،فيها اهلاتف شبكة حتديث إىل يرجع وذلك األخرى،
 افاأللي واستخدام ،اهلاتفية اخلطوط طريق عن واملعلومات البيانات خدمات تقدمي

 الشبكي الربط طريق عن التعليم يف الشبكة واستخدمت ،الرقمية واخلطوط البصرية
 متو اإلنترنت، إىل الدخول من والطلبة األساتذة لتمكني وذلك فرنسا؛ يف األخوين جبامعة
  .األمريكية املتحدة الواليات مع ذلك بعد الربط

 اهلاتفي الربط اللخ نم وذلك ،م١٩٩٣ عام يف إليها اإلنترنت دخول بدأسوريا ويف    
 وخدمة ،املصرية بالشبكة ربطها ومت ،البصرية افاألليب مث ومن ،بالكابالت واالتصال
 أوربا من اإلنترنت خدمة نقاط من املدى البعيدة املكاملات عرب اإلنترنتب االتصال

 خدمة بتطوير السورية املعلوماتية اجلمعية قامت مث ومن ،األمريكية املتحدة والواليات
  .األخرية اآلونة يف كبري بشكلٍ فيها وانتشرت ،سوريا يف اإلنترنت
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 الوطين الس خالل من م١٩٩٣ عام يف اإلنترنت بشبكة االتصال مت األردن ويف    
 اجلامعات إىل اخلدمة إيصال ومت األمريكية، املتحدة الواليات عرب وذلك للمعلومات،

 ببعض مقارنة كبري بشكلٍ األردن يف اإلنترنت خدمة انتشرت وقد البداية، يف األردنية
 بشكل سامهت واليت اخلاصة، الشركات من العديد ظهور بعد وخاصة العربية، الدول
  .األردين الشعب شرائح ملختلف اخلدمة تقدمي يف كبري

 يف األمريكية اجلامعة خالل من م١٩٩٥ عام يف إليها اخلدمة دخلت لبنان ويف    
 الشركات من الكثري دخول بعد وخاصة كبري، بشكل لبنان يف اخلدمة وتوسعت بريوت،
 حيث من عربية دولة ثالث لبنان ويعد فيها، اخلدمة تقدمي يف سامهت واليت اخلاصة
  .اإلنترنت ملخدمات امتالكه

 دولة ثاين البحرين وتعد م،١٩٩٥ عام يف إليها اإلنترنت خدمة دخلت البحرين ويف    
  .املتحدة العربية األمارات بعد واإلنترنت واهلاتف للحاسوب امتالكها حيث من خليجية

 مركز ويزود القومية، االتصال شبكة خالل من إليها اخلدمة دخلت اجلزائر ويف    
 واألساتذة البحوث، ومراكز اجلامعات، اجلزائري املعلومات وتقنية العلمي البحوث
 يف جداً كبري بشكل اجلزائر يف اإلنترنت خدمة انتشرت وقد اإلنترنت، خبدمة اجلامعيني

  . األخرية اآلونة

) PALNET( مؤسسة خالل من إليها اإلنترنت خدمة دخلت فلسطني ويف   
 للجامعات اخلدمة بتقدمي ،وتقوم الفلسطيين اخلاص للقطاع تابعة مؤسسة الفلسطينية،وهي

 من أوسع بشكل فلسطني يف اإلنترنت خدمة انتشرت وقد ، الفلسطينية البحثية واملراكز
 لتشمل اخلدمة وتوسعت ، الفلسطينية االتصاالت شركة من املقدمة اهلاتف خدمة خالل
  .فلسطني يف واألفراد واخلاصة العامة القطاعات كافة
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 الذي الثاين اخلليجي البلد وتعد م،١٩٩٥ العام يف إليها اخلدمة دخلت األمارات ويف    
 يف لإلنترنت حرة مدينة أنشئت وقد وواسع، كبري بشكل اإلنترنت خدمة يف أشترك
 االلكترونية التجارة جمال يف وخاصة ، ااالت مجيع يف اخلدمة لتقدمي ديب إمارة يف الدولة
 يف) م٢٠٠٠( عام يف)  الثريا( اإلمارايت الصناعي القمر إطالق وساهم اإلنترنت، على

 خدمات تقدمي يف ودولياً إقليمياً مركزاً اإلمارات وأصبحت كبري، بشكل اخلدمة انتشار
  .  اإلنترنت

 

 

 وذلك املنصرم القرن سبعينات يف اليمنية اجلمهورية يف احلديث العايل التعليم بدأ       
 األخرى اجلامعات بقية نشاءإ ذلك وتبع  م،١٩٧٠ امع يف وعدن صنعاء جامعيت بإنشاء
 عام يف بإ جامعةو ،م١٩٩( عام يف احلديدة وجامعة ،م١٩٩٣ عام يف تعز جامعة

 اًوأخري م،١٩٩٦ عام يف ذمار جامعةو م،١٩٩٦  عام يف حضرموت جامعةو م،١٩٩٦
 لتخطيط األعلى الس.( م٢٠٠٦ عام يف إنشائها قرار صدر ،حيثعمران جامعة
  .)١٦٨:م٢٠٠٨،التعليم

 صنعاء جامعيت يف التربية كليات نشاءإ  يف اجلامعات لتلك األوىل بداياتال كانت    
 تلك وتعددت الوقت، ذلك يف للمعلمني الشديد االحتياج اجهةملو وذلك ،وعدن

 م٢٠٠٩ العام يف اليمنية اجلامعات يف احلكومية التربية كليات عدد بلغت حيث الفروع،
 كلية وتعد سابقاً، املذكورة احلكومية الثمان اجلامعات على موزعة  كلية ثالثني و إحدى
 نشأة مع نشأا تاريخ  يرتبط حيث اليمن يف أنشئت تربية كلية أول صنعاء جبامعة التربية
 الصادر) ٤٢(رقم اجلمهوري القرار مبوجب وذلك م،١٩٧٠ عام يف صنعاء جامعة
  ).٦٣: ٢٠٠٧ العايل، التعليم وزارة. ( م١٦/٦/١٩٧٠ بتاريخ



 ]اكتب نصًا[
 

 خمتلف يف املؤهلني املعلمني من فآلالا ختريج يف كبري بشكل الكليات تلك تسهم    
 تساهم اإف وبالتايل ،سنوياً التعليم مهنة مبزاولة يلتحقون والذين ،العلمية التخصصات

  خالل من األخرية الفترة يف منالي تشهدها اليت والتربوية التعليمية العملية يف كبري بشكل
 العملية مسئولية حتمل على قادرة تكون أن يفترض ومهنية ،علمية كفاءات ختريج

 يف امهةواملس ،واإلنتاج العمل مبجاالت تحاقاللل النشء ويئة ،البلد يف والتربوية التعليمية
 والفروع تأسيسها، الكليات،وتاريخ تلك يوضح ٢٣١ص) ١(امللحق البلد،انظر تطوير
 ا امللتحقني التدريس هيئة أعضاء وعدد فيها، املوجودة التخصصات وأهم هلا، التابعة
 أغلب على اليمنية باجلامعات التربية كليات مشول امللحق هذا من يتضح حيث

 األقل على أو، العاملية التربية كليات سائر يف عليها املتعارف العلمية التخصصات
 يف بذاته قائم كتخصص التعليم تكنولوجيا ختصص وجود عدم يالحظ العربية،كما

 التكنولوجية واملستحدثات التقنيات بتدريس يهتم اليمنية باجلامعات التربية كليات خمتلف
 العاملية املعلومات وشبكة اآليل احلاسب  ضمنها ومن العلمي، والبحث التعليم يف احلديثة

 يف القائم الواقع يعكس هذا ولعل ،اال هذا يف أكفاء معلمني وختريج )اإلنترنت( 
 التقنية التخصصات تقدمي على التركيز عن بعدهاو اليمنية، باجلامعات التربية كليات

 وزارة( و ،)٢٠٠٨ التعليم، لتخطيط األعلى الس( .الدراسية براجمها يف احلديثة والتكنولوجية
  ).٢٠٠٦ التعليم، لتخطيط األعلى الس(و  ،)م٢٠٠٧ العلمي، والبحث العايل التعليم

 

 ويف املاضي القرن من عيناتسالت عقد منتصف يف اليمن يف اإلنترنت خدمة دخلت    
) ٨: م٢٠٠٧( املخاليفو ،)١٠: م٢٠٠٠والسنباين، جرجيس( من كلٍ يذكر ذلك

 اليمن إيل دخلتأ اإلنترنت خدمة أن ،)م٢٠٠٣، املعلومات وتقنية املواصالت وزارة(و
 خدمة فيها تدخل عربية دولة سادس بذلك وتعد ،م١٩٩٦ عام  من سبتمرب شهر يف
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 اليت) (Tele  Yemen تليمن لالتصاالت اليمنية الشركة طريق عن وذلك  اإلنترنت،
 نسبة متلك اليت الربيطانية)  وايروليس اند كيبل( وشركة" ،%)٤٩( بنسبة الدولة متلكها

 مقدمتها ويف والظروف العوامل من موعة ونتيجة الشركة، هذه مال رأس من%) ٥١(
 فإن حينها لإلنترنت العالية والتكلفة اليمن، ا متر اليت واالجتماعية االقتصادية الظروف

 الذي لالهتمام نتيجة وذلك األخرية، الفترة يف إال كبري بشكل تنتشر مل اإلنترنت خدمة
 وتسهيل اتمع، أفراد بني التكنولوجي الوعي لنشر السعي يف واملتمثل يالحظ، بدأ

 اخلدمة توصيل يف يرغب من لكل اإلنترنت خدمة على احلصول إجراءات وتبسيط
 مبا مقارنة كبري بشكل اخلدمة يف االشتراك تكلفة وختفيض تعقيدات، أو قيود  أية وبدون
 عدد بلغ حيث الواقع، ذلك إىل اإلحصاءات وتشري ظهورها، بداية يف عليها كانت

 وشهد فقط، مشترك) ٢٠٠٠( م١٩٩٨ عام يف اليمن يف اإلنترنت خدمة يف املشتركني
 سرعة زيادة مت حيث اليمن، يف اإلنترنت خدمة يف وكبرية نوعية نقلة) م٢٠٠٠( العام

) م٢٠٠١( عام وشهد للمشتركني، واخلدمات املميزات من جمموعة وإدخال االتصال،
 املشتركني عدد وبلغ ،)ISDN( الرقمي اهلاتف خط عرب اليمن يف اإلنترنت خدمة دخول

 مزودة جديدة شركة ظهور) م٢٠٠٢( عام وشهد ،)٧٥٠٠( العام هذا خالل اخلدمة يف
 مشتركيها عدد بلغ حيث)yemn.net( نت مين شركة وهي اليمن يف اإلنترنت خلدمة

 عدد أن إىل والتقارير اإلحصاءات وتشري مشترك،) ١٢.٦٦٩( م٢٠٠٣ عام منتصف يف
 مليون نصف حوايل م٢٠٠٩  العام يف بلغ قد اليمن يف اإلنترنت خدمة يف املشتركني

  .ليالً العاشرة الساعة م٧/٤/٢٠١٠ الدخول تاريخ) http//www.athowra news.net. (مشترك

  :خدمة اإلنترنت في الجامعات الیمنیة  

 يف اليمنية اجلامعات إىل دخلت اإلنترنت خدمة أن إىل) ٢٧: م٢٠٠٧( املخاليف تشري    
 خدمة إدخال يف السباقة اجلامعات من وعدن صنعاء جامعتا تعدو نسبياً، متأخرة فترة

 ودخلت ،اجلامعات بقية تفوق إمكانات من به تتمتع ملا اجلامعات بقية قبل اإلنترنت
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 لكل شاملة اخلدمة هذه وأصبحت متعاقبة فترات يف اجلامعات بقية  يف اإلنترنت خدمة
 تعرض اإلنترنت شبكة على مستقالً موقعاً جامعة لكل وأصبح تقريباً، اليمنية اجلامعات

 املختلفة وختصصاا ،وأقسامها ،وكلياا ،تأسيسها عن مؤجرة ونبذة ،ا تعريفا فيه
 العلمية املختلفة وأنشطتها الدراسية، هاوبراجم ،وختصصام ،هافي التدريس هيئة أعضاءو

 اجلامعة يهم ما وكل ،فيها تنعقد اليت والورش واملؤمترات والندوات ،والبحثية والثقافية
 الواقع تلك على كثرية مالحظات هنالك كان وإن وأنشطة، فعاليات من فيها وحيدث

 العلمية التطورات لتواكب كبريين وتطوير اهتمام على حتتاج املواقع تلك أن حيث
 املواقع تلك أغلب أن الباحث وجد حيث ،األخرى اجلامعات مواقع يف املوجودة والتقنية

 وبيانات معلومات على حتتوى ال أو الصيانة، حتت أو بسهولة، يهاإل الدخول ميكن ال إما
 فيها،انظر جتري اليت والبحثية والعلمية التعليمية والفعاليات وأنشطتها، اجلامعة عن كافية
  .اإلنترنت شبكة على اجلامعات تلك مواقع يوضح ٢٣٤ص) ٢( امللحق

 دخلتأ املثال سبيل فعلى اليمنية، اجلامعات يف اإلنترنت خدمة واقع توضيح أردنا وإذا   
 شركة طريق عن وذلك م،٢٠٠١عام يف تعز جامعة إيل اإلنترنت خدمة

)tel.yemen (اجلامعة مرافق من مرفق أول املركزية املكتبة وكانت عادي، خط عري 
 الرقمي اهلاتف خط عرب اجلامعة إىل اإلنترنت خدمة وأدخلت اإلنترنت، تستخدم

)ISDN (عام يف )(  شركة عري) م٢٠٠٢tel.yemen(، اشتركت م٢٠٠٣ عام ويف 
 االتصاالت شركة طريق عن)  ISDN(الرقمي اهلاتف خط عرب اإلنترنت خبدمة اجلامعة

   كبعض اجلامعة يف املرافق من جمموعة إىل اخلدمة وأدخلت ،)yemen.net( احلكومية
 اجلامعة،وكتبة رئيس ونواب اجلامعة رئيس كمكتب املختلفة اجلامعة ومكاتب الكليات،
 كلية يف احلاسب مركز وكان اجلامعة، كليات بعض يف اآليل احلاسب ومراكز اجلامعة،

 أول تاريخ ويعود اإلنترنت، خدمة إليه أدخلت اليت املراكز تلك أحد باجلامعة التربية
 أنه إال م،٢٠٠١ عام من أغسطس شهر إىل تعز جبامعة عقدت اإلنترنت يف تدريبية دورة
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 شبكة وخاصة املعلومات، تقنية بإدخال حالياً به بأس ال اهتمام وجود لوحظ قد
 مركز إنشاء مت اجلامعات،حيث يف وخاصة اليمنية، العايل التعليم مؤسسات إىل اإلنترنت

 بالربط يعرف ما بتدشني بدأ والذي العايل، التعليم وزارة يف املعلومات لتقنية خاص
 وعدن، صنعاء جامعيت بني) م٢٠١٠( العام هذا بداية يف اليمنية للجامعات الشبكي
 يتم اجلامعتني،كما هاتني يف والتقنية الفنية التحتية البنية وجتهيز إعداد طريق عن وذلك
 يف التحتية البنية جتهيز وسيبدأ تعز، جامعة يف والتقنية الفنية التحتية البنية جتهيز حالياً

 اجلامعات بقية يف والتجهيز اإلعداد يتم أن على الثانية، املرحلة يف وذمار احلديدة جامعة
 حضرموت جبامعة ستبدأو املشروع، يف ثالثة وكمرحلة الحقة، مراحل يف
.)hitp//www26sep.net (ليالً العاشرة الساعة م٧/٤/٢٠١٠ الدخول تاريخ.  

  خدمة اإلنترنت في  كلیات التربیة بالجامعات الیمنیة

 غالبية أن سيجد اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت خدمة لواقع املتتبع إن     
 متصلة غري فغالبيتها منها، القليل عدا اإلنترنت خدمة فيها تنعدم تكاد الكليات تلك

 اجلامعات مراكز يف متواجدة الغري الكليات تلك وخاصة أساساً، اإلنترنت خبدمة
 مراكز يف املوجودة الكليات بعض يف اخلدمة وجدت وإن الريفية، املناطق يف واملنتشرة

 هو كما ومتواصل مالئم بشكل التدريس هيئة ألعضاء متيسرة غري فهي اجلامعات،
 يف متوفرة أما فهي ذمار، جبامعة التربية وكلية احلديدة، جبامعة التربية كلية يف موجود
 تلك يف اآليل احلاسب مراكز يف أو الكليات، مكتبات يف أو ونوام، العمداء مكاتب

 يف التدريس هيئة عضو يستطيع ال وبالتايل فعالة، غري بصورة خدماا وتقدم الكليات،
 ندرة ذلك جانب إىل يالحظ وجيدة،كما مثلى بصورة منها يستفيد أن الكليات تلك

 حبسب يرجع ذلك وكل اإلنترنت، شبكة على مستقل الكتروين مبوقع تتمتع اليت الكليات
 املادية التحتية البنية ضعف أبرزها من لعل والعوامل األسباب من مجلة إىل الباحث تقدير

 كافية مالية مليزانيات الكليات تلك رصد وعدم الكليات، تلك يف املوجودة والتقنية
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  الكليات تلك على القائمني لدى الوعي وضعف فيها، اإلنترنت خدمة وتفعيل دخالإل
  .والبحثية التعليمية العملية يف  احلديثة التكنولوجية التقنيات بأمهية

 سائر إىل اإلنترنت خدمة بإدخال االهتمام مبكان الضرورة من أن الباحث يرى    
 املستلزمات كل وتوفري ومدروسة، خمططة وبصورة اليمنية، باجلامعات التربية كليات
 التعليمية للعملية وقصوى بالغة أمهية من ذلك ميثله ملا لذلك، الالزمة التحتية والبىن

 طالب من األخرى العاملة الفئات وكافة جهة، من فيها التدريس هيئة ألعضاء والبحثية
  .أخرى جهة من الكليات تلك يف وإداريني وعاملني، وموظفني،

  

 استخدام تناولت اليت السابقة واألحباث للدراسات مسح بإجراء الباحث قام     
 الدراسات تلك من العديد الباحث وجد وقد ،العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
 دراسات جيد مل الباحث ولكن، أجنبية أو عربية الدراسات تلك كانت سواء واألحباث
 وجد إمناو ،اليمن يف العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام تناولت سابقة وأحباث

 العلمي والبحث التعليم جمال غري أخرى جماالت يف اإلنترنت استخدام تناولت دراسات
 استخدام تناولت اليت الدراسات تلك يف الباحث وجده الذي والتعدد للتنوع ونظراَ

 يف اإلنترنت استخدام تناولت اليت واألحباث الدراسات تلك على الباحث ركز اإلنترنت
 واملعاهد الكليات يف التدريس هيئة أعضاء قبل من العلمي والبحث التعليم

 ثالثة إىل الدراسات تلك موضوعات بتصنيف الباحث قام لذلك ونتيجة،واجلامعات
  : األيت النحو علىو رئيسة حماور

 .التعليم يف اإلنترنت استخدام واقع على للتعرف هدفت دراسات - 

  .العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام واقع على للتعرف هدفت دراسات - 
  .العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام معوقات على للتعرف دراسات - 
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 من ابتداًء ،إلجرائها الزمين التسلسل وفق الدراسات تلك بترتيب الباحث قام وقد    
 إيضاح مع ،إليه املشار الدراسة ملوضوعات السابق التصنيف حبسب األحدث إىل األقدم

 على دراسة كل إليها توصلت اليت النتائج وأهم ،الدراسات تلك عليه اشتملت ما أهم
 مع واالختالف بهالتشا أوجه وبيان ،الدراسات تلك على بتعليق ذلك وأتبع ،حدة

 من الكثري على اطالعه يف السابق التربوي األدب إىل الباحث رجع وقد احلالية، الدراسة
 سعادة(يف الواردة الدراسات وخاصة الدراسة، هذا يف الواردة الدراسات تلك

  ).٣٥٦ - ٣٣١ :م٢٠٠٣ والسرطاوي،

  دراسات عن واقع استخدام اإلنترنت في التعلیم : أوَال

 مانريلك راسةد  Manrique,1993)(  
 اإلنترنت شبكات إمكانيات اللاستغ جدوى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     
 الدراسة وتوصلت ،األمريكية اجلامعات بعض يف السياسية العلوم يف مقررات تدريس يف
 أداة املعلومات شبكات  أن يرون السياسية العلوم أساتذة أن منها النتائج من جمموعة إىل

 هؤالء ويرى ،األخرى اجلامعات يف يعملون الذين وبزمالئهم بطلبتهم لالتصال فعالية
 حتقيق على اجلامعة مساعدة يف فعالة أداة يشكل اإللكتروين الربيد أن أيضا األساتذة

 احلاسب، استخدام مهارات والطلبة األساتذة إكساب بني اجلمع يف املتمثل هدفها
   .دولية أبعاداً الدراسي املنهج وإعطاء ،الكتابة ومهارات

 هورتون ورفيقه جالو دراسة (Gallo and Horlon 1994)  

 على لإلنترنت املقيد وغري املباشر الدخول تأثري على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 أن إىل الباحثان توصل وقد األمريكية، فلوريدا والية مدارس يف املعلمني من جمموعة
 أحد وأنه ،العلمي البحث يف إجيابية آثار له البحثية املواقع على املقيد الغري الدخول
  .بفعالية لإلنترنت املعلمني استخدام يف املؤثرة العوامل
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 كوجنشم دراسة (Kongshem,1994)  
 أن ميكن اليت التربوية واخلدمات التطبيقات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    

 والقوائم ،اإللكتروين الربيد اهأمه من واليت األمريكية، املدارس يف اإلنترنت تقنية توفرها
 وتوجيه ،التعاوين التعليم على دراسته يف الباحث وركز اإلعالنات، ولوحات الربيدية،

  .اإلنترنت شبكة على املوجودة التعليمية اخلدمات من لالستفادة الطلبة
 شاودر دراسة )Schauder,1994:( 

  األساتذة قبل من املعلومات شبكات استخدام على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 نتائج وأظهرت ،واستراليا وبريطانيا األمريكية املتحدة الواليات من كلٍ يف اجلامعيني
 كانت سواء معلومات شبكات يستخدمون األساتذة من %)٣٩( نسبته ما أن الدراسة

 الطب يف املختصون األساتذة جاء وقد اإلنترنت، مثل دولية أو قومية الشبكات تلك
 العلوم مث ،والفيزياء اهلندسة يف املختصون تبعهمو، املستخدمني مقدمة يف األحياء وعلم

 العينة أفراد من%) ٩٢( نسبة أن وتبني ،والفن ،األعمال وإدارة ،فالقانون ،االجتماعية
 يستخدموا%) ١٤( نسبته ما وأن اإللكتروين، الربيد ألغراض اإلنترنت يستخدمون

  .الدوريات مبقاالت تتعلق ببليوغرافية بيانات على للحصول
 بروس دراسة (Bruce,1995)  
 األكادميية البحث شبكة يف اإلنترنت دور على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 أظهرت ،)Longitudinal Study( طويلة دراسة اللخ من وذلك االسترالية،
 يف األكادمييني بني التعاون زيادة إىل أدى قد اإلنترنت شبكة استخدام أن نتائجها
 كانو ،استراليا خارج من الطلبة أحباث على اإلشراف عملية تسهيل إىل وأدى ،استراليا

  .بعد عن التعلم مساندة يف مهم دور املعلوماتية الشبكة هلذه
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 يل دراسةتا )Tannehill,1995(  
 واموعات اإللكتروين، الربيد استخدام تأثري على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    

 يف احلكومية أوهايو جبامعة العليا والدراسات ،اجلامعية الدراسات طبلة على اإلخبارية
 على للتدريب ماسة حاجة هناك أن النتائج وأظهرت ،األمريكية املتحدة الواليات
  .واألكادميية البحثية لألغراض اإلنترنت استخدام

  (Meagher,1995)  مياجر دراسة

 ربط يف املكسيك يف الوطنية املؤسسة دور على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 إمكانية ومدى ،الطلبة بني واملعارف املعلومات تبادل أجل من اإلنترنت بشبكة املدارس
 بينت وقد ،للطلبة االجنليزية اللغة بتعليم اخلاص الربنامج إجناح يف الشبكة هذه مسامهة

 اللغوية للصعوبات الطلبة جتاوز يف اإلنترنت لشبكة واضح أثر هناك أن الدراسة نتائج
  .اإللكتروين الربيد عرب املختلفة احلوارات تبادل اللخ من وذلك

   (Mcdonnel,1996) ميكدونيل دراسة

 توصلت وقد التعليم، يف اإلنترنت استخدام مميزات على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 فيه بل ،فحسب لالستقبال ليس والتعليم التربية يف يستخدم اإلنترنت نأ إىل الدراسة
 وقت يف املتحركة والصورة ،والصوت ،املكتوب النص بني جيمع ألنه وذلك ،أيضاً تفاعل
  .)Multimedia املتعددة الوسائل(  وصف عليه ينطبق مما ،واحد

  ) klobas,1996( كلوباس دراسة
 هيئة أعضاء جانب من اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    

 الدراسة نتائج وأظهرت ،املقابلة أسلوب ذلك يف مستخدمة استراليا يف جبامعتني التدريس
 ذات معلومات لتجميع اإلنترنت يستخدمون الدراسة مشلتهم الذين األفراد غالبية أن

 أو احملادثة ومجاعات اإللكتروين، الربيد طريق عن وذلك ،يدرسوا اليت باملقررات عالقة
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 هيئة أعضاء أن كذلك الدراسة وبينت ،البحث ألوراق اإللكتروين والتبادل النقاش
 لندرة للمعلومات كمصدر اإلنترنت على اعتماداً أقل كانوا اهلندسة كلية يف التدريس

 أهم أن أيضاً النتائج بينت كما ،اعتقادهم حسب بيانية رسومات توفر اليت املواقع
 كانت الدراسة يف املشاركني جانب من اإلنترنت استخدام مدى على التأثري ذات العوامل
  .الشبكة على للتسلية مواقع وتوافر ،االستخدام وسهولة ،الوصول سهولة
    تاش  دراسة  )Thaeh,1996 (   
 البحوث إجراء يف اإللكتروين الربيد استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 وإرسال ،واملعلومات ،البيانات مجع يف له السريع اإلجيايب األثر النتائج وبينت ،امليدانية
  .العلمي البحث يعزز مما اإلنترنت عرب تعبئتها وطلب ،االستبيانات

 كيتاو دراسة )Kitao,1996  (  
 أو ثانية كلغة اإلجنليزية اللغة تعليم يف اإلنترنت دور على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 املعلمون يستطيع اإلنترنت استخدام خالل من أن الدراسة نتائج وبينت ،اليابان يف أجنبية
 ميكن وأنه ،تعليمية وخطط مواد حتضري يف استخدامها ميكن اليت النصوص من الكثري مجع

 اإلطالع للطلبة ميكن كما ،معهم اخلربات ويتبادل ،آخرين معلمني مع التواصل للمعلم
   .اإلنترنت عرب أعماهلم وعرض واالت الصحف على
 جان كوباس، دراسة Klobas,gene1996)(  

 هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم من كانو االسترالية، اجلامعات بعض يف التدريس

 الدراسية املقررات عن املعلومات جلمع اإلنترنت يستخدمون الدراسة عينة أفراد معظم أن
  الفئات كأقل اهلندسة بكلية التدريس هيئة أعضاء وجاء، للطالب بتدريسها يقومون اليت

 رسومات توفر اليت املواقع ندرة بسبب وذلك للمعلومات كمصدر اإلنترنت على اعتماداً
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 جانب من اإلنترنت استخدام يف  توثر اليت العوامل أهم من وأن ،اعتقادهم حبسب بيانية
  .التسلية مواقع وتوافر ،االستخدام سهولة كانت املشاركني

 ودافيس بوردن دراسة Burden and Davies,1996)(  
 قام ،وقدالتدريس يف اإلنترنت استخدام مالئمة حول استطالع إىل الدراسة هدفت     

 واالستخدامات ،الربيطانية اجلامعات يف اإلنترنت استخدام واقع استعراضب الباحثان
 حنو التدريس هيئة أعضاء اجتاهات عن والتعرف ،اجلامعات تلك يف لإلنترنت التعليمية

 اقتصار التدريس هيئة أعضاء رفض الدراسة نتائج ابرز من وكان اإلنترنت، شبكة
 لإلنترنت الفعال االستخدام إن ويرون ،فقط التدريسية النواحي على اإلنترنت استخدام

 ،والربجمية املادية والتجهيزات التحتية البنية ودعم ،تطوير من مزيداَ يتطلب التدريس يف
  .اإلنترنت وتوظيف استخدام على وتدريبهم املدرسني بإعداد االهتمام إىل باإلضافة

 راكس دراسة Rakes ,1996)(  
 يف املعلومات قاعدة لتزويد كأداة اإلنترنت استخدام عن الكشف إىل الدراسة هدفت    
 كمصدر اإلنترنت استخدام فيها بني دراسية خطة الباحث صمم وقد ،التعليمية البيئة

 الشبكة مستخدمي بني املعريف التواصل كيفية موضحا الدراسية القاعة يف للمعلومات
 ما أهم من وكان ،للمعلومات قاعدة بناء طريق عن ،احلياة مدى التعلم مبدأ لتحقيق
 مواجهة يف حديثة معلومات إىل الكبري الطلبة حاجة نتائج من الدراسة اليه توصلت

 عليه يطلق والذي والتغيري، بالسرعة يتسم الذي اليوم عامل يف املتنوعة الدراسية املتطلبات
  .املعلوماتية عصر

  )Teeter,1997( تيبتر دراسة
 يف التربية يف قمسا لتعليم اإلنترنت استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 األمريكية) (Arkansas, at Little Rock  روك ليتل مبدينة كنساسار جامعة
   :منها اجلوانب من العديد يف الطلبة تساعد اإلنترنت أن إىل الدراسة وتوصلت
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  .املناسب الوقت يف املختلفة النقاشات يف واملشاركة والبحث الدراسة - 

  .واملعلومات املعرفة مصادر على االطالع - 
  .املناقشات يف للمشاركة ومحاسهم الطلبة دافعية زيادة يف تساهم  - 
    اليت البحوث مبوضوع اخلاصة واملصادر املراجع  من كبري عدد إىل الوصول  يف تساعد - 

 . الطلبة ا يقوم

 .املتعددة احلوارات يف والتفاعل ،واملشاركة ،الكتابة على القدرة حتسني يف تساعد - 

   - :كاأليت معوقات شكل على السلبية اجلوانب بعض الدراسة وأظهرت   
 حتضري أن كما التقليدي، التعليم من أطول وقت إىل حيتاج للتعليم اإلنترنت استخدام - 

  .الوقت من الكثري يأخذ اإلنترنت عرب وعرضها واملصادر واملراجع القراءات
 لديهم خربة ظهور إىل أدى مما ،)Technical Support( الفين الدعم توافر عدم - 

 .تواجههم اليت الفنية املشكالت هذه حلل

 Focus on( التعلم ذلك مضمون من بدالً التعلم عملية على يتم االهتمام - 

process  not  content(، املساق درسوا الذين الطلبة من ألغلبيةا أفاد حيث  
 االجتماعية األسس تعلم إىل يهدف ومل اإلنترنت، استخدام تعليم إىل يهدف كان أنه

 هذه حصول الباحث وعلل ،األمريكية املتحدة الواليات يف للتربية والفلسفية ،والتارخيية
 االشتراك عند الطلبة دافعية تزداد حيث ،التجربة حداثة إىل والسلبية اإلجيابية النتائج
  .الطريقة ذه والتعليم التعلم على معتادين غري واملعلمني الطلبة أن كما،جديدة بتجربة

 وبريتز الزجنروبارايالن دراسة)(Lazinge and  Bar-Ilan and peritz,1997   

 التدريسية اهليئات من خمتلفة قطاعات استخدام عن الكشف إىل الدراسة هدفت     
 أهم من وكان، املختلفة املعرفة فروع يف األمريكية اجلامعات يف اإلنترنت لشبكة اجلامعية

 يف التدريس هيئة أعضاء بني انتشاراً أكثر اإلنترنت استخدام أن الدراسة هذه نتائج
 ،واالجتماعية اإلنسانية الكليات يف التدريسية اهليئات أعضاء لدى منه العلمية الكليات
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 عرب اإلنترنت الستخدام املناسب التدريب على احلصول يف قوياً دافعاً لديهم والذين
  .متخصصة دورات

 مالكوم دراسة  )MeCollum,1997 (  

 خدمة على تعتمد اليت األمريكية اجلامعات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     
 اجلامعات بيرتت ضوئها على مت نتيجة إىل الدراسة وتوصلت التعليم، يف اإلنترنت
 أن النتائج وأظهرت اإلنترنت، لشبكة استخدامها ملدى وفقاً األمريكية األكادميية واملعاهد

 اليت األمريكية واملعاهد اجلامعات مقدمة يف يأيت) MIT( للتكنولوجيا انشوتسماس معهد
  .اإلنترنت تستخدم

 وإركسون براون دراسة) Brewer , S, & Erickson, d ,1997(  
 الفصول بني اتصال كتكنولوجيا اإلنترنت استخدام عن الكشف إىل الدراسة هدفت   

 جامعة يف املعلومات وتكنولوجيا ،الكمبيوتر ماجستري لطالب بعد عن للتعلم الدراسية
 الطالب بني اتصال كتكنولوجيا اإلنترنت استخدام فعالية إىل الدراسة وتوصلت ،مونتانا

   .متنوعة مصادر من املعلومات على واحلصول ،التعلم عملية يف وتوظيفهما ،واجلامعة
                                                                      ) Jefferies and Hussain, 1998( وحسني جفريز دراسة
 ااالت خمتلف يف تعليمية كأداة اإلنترنت استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هدفت

 وقد .وطالبة طالباً)  ٤٥(  جتارب تقييم على تواعتمد ،األمريكية اجلامعات بعض يف
 دافعيتهم من ويزيد ،الطلبة تعلم يثري التعليم يف اإلنترنت إدخال أن الباحثان وجد

  .للتعليم
   )Al-Hindi,1998( اهلندي دراسة 

 األمريكية املدارس يف اإلنترنت شبكة استخدام واقع على التعرف اىل الدراسة هدفت    
 ،املدارس يف التعليمية والعملية املعرفة دعم يف الشبكة تلك دور االهلخ من الباحثة وصفت
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 لكل للغاية جيد بتطبيق تسمح كثرية فرصاً يتيح اإلنترنت شبكة عرب التواصل أن ورأت
  .الكتابة القراءة مهارة من

 جويتز دراسة )Goetz,1998(  
 تطبق حيث العلوم، تعليم يف اإلنترنت استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هدفت    

 كاليفورنيا جبامعة العلوم وقسم ،أمريكية مدرسة بني تعاوين برنامج عمل حول جتربة
 حيث ،احلشرات عن موضوع عن املدرسة طلبة تعليم إىل الربنامج هدف وقد ،األمريكية

 ومعرفتها ،مسكها حيث من قرب عن احلشرات إىل بالتعرف هاللخ الطلبة تكليف مت
 موقع يف احلشرات هذه عن إليها توصلوا اليت واملعلومات ،الصور عرض مث ،وتصويرها

 City( احلشرات مدينة ومسي الغرض هلذا خصيصاً بناؤه مت اإلنترنت شبكة على خاص

Bugs (أدائهم تقييم االهلخ من الطلبة يستطيع خاصة ملفات على املوقع واشتمل 
  .املوضوع حول زمالئهم مع اخلربات بتبادل هلم والسماح ،ذايت بشكل
 فالبا دراسة (Falba1998)  
 يف التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام على التعرف إيل الدراسة هدفت   

 إعداد يف األكادميية الربامج بعض يف إدخاهلا يف ثرةاملؤ والعوامل األمريكية نيفادا جامعة
 التدريس هيئة أعضاء معظم أن الدراسة نتائج أشارت وقد ،التخرج قبل ملا املعلمني
 واسعة معرفة على وإم، األكادميية ااالت يف مهم اإلنترنت استخدام أن يعتقدون

  .املختلفة األكادميية ااالت يف هلا األمثل التطبيق على ساعدهم مما اإلنترنتو احلاسبب
  :اآليت الدراسة هذه نتائج من وكان

 ااالت يف مهم اإلنترنت استخدام أن يعتقدون التدريس هيئة أعضاء من% ٩٣ إن_ 
  .التعليم يف حمدود هلا استخدامهم ومازال ،األكادميية

  .اإلنترنت استخدام مبهارات جيدة معرفة لديهم بأن يعتقدون العينة أفراد أغلب - 
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 كيلي دراسة )Kelley1998(  
 الواسعة العاملية العنكبوت شبكة خدمة استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت   
)www (نتائج وبينت ،األمريكية مرييالند جبامعة التدريس هيئة أعضاء جانب من 

 خدمة تستخدم) امليكانيكية واهلندسةاحلاسب،(التطبيقية التخصصات أن الدراسة
)www(، النظرية بالتخصصات عالقة ذات قضايا تتناول اليت املصادر لقلة ذلك ويرجع 

 التكنولوجيا هلذه األمثل االستخدام لكيفية والعلمية الفنية اإلرشادية اخلدمات توفر وعدم
 ،التدريس هيئة عضو إليها ينتمي اليت املؤسسة من الداخلية احلوافز توفر قلة إىل إضافة
 البحث لغرض استخداماَ األدوات أكثر من تعترب) www( خدمة أن النتائج بينت كما

  .األخرى التعليمية لألغراض مث العلمي
 م١٩٩٨( وناشر جرجس دراسة (  
 اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 يف موجودة جامعات ثالث يف الدراسة تيجرأو،  اإلنترنت لشبكة صنعاء مبدينة اليمنية
 استخدامهم نتيجة هلم حتققت اليت الفوائد إيضاح إىل كذلك وهدفت ،صنعاء العاصمة

 يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت واملعوقات ،الصعوبات على والوقوف اإلنترنت، لشبة
 من عضواً) ١٢٢( من الدراسة عينة تكونت و اإلنترنت، استخدام يف اجلامعات تلك

 يف املسحي املنهج الباحثان أعتمد وقد ،الثالث اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء
  :منها النتائج  من جمموعة على الدراسة وأسفرت، الدراسة يف االستبانة وأداة الدراسة

  .اإلنترنت يستخدموا ال التدريس هيئة أعضاء من%) ٨٥.٤( - 
 والتصفح اإللكتروين الربيد خدمات على لإلنترنت الدراسة عينة أفراد استخدام اقتصر - 

 .فقط

 البحث ختص معلومات على احلصول العينة عند اإلنترنت استخدام من هدف أهم - 
 .التدريس يف منها واالستفادة التخصص، جمال يف التطورات ومتابعة العلمي،
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 فهم ضعف:  اإلنترنت استخدام يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت املعوقات أبرز - 
 .اإلنترنت إلمكانات املستخدمني

 .فعال بشكل اإلنترنت استخدام من يتمكنون ال املستخدمني أغلبية - 

 :  منها التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت

 يف لإلنترنت األمثل االستخدام لتعليمهم التدريس هيئة عضاءأل تدريبية دورات إعداد - 
  العلمي والبحث التدريس

 .األولية اجلامعية املرحلة يف اإلنترنت تعليم تعميم على العمل - 

 وكوهني وانج دراسة  )Wang and Cohen , 1998 (  
 يف التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت    

، وتطبيقاا اإلنترنت خلدمات استخدامهم ومعرفة ،األمريكية اجلامعات إحدى
 اليت والعوامل، العلمي والبحث اجلامعي التعليم يف اإلنترنت دور عن آرائهم واستطالع

 وأظهرت، تدريس هيئة عضو) ١٥٨( الدراسة عينة بلغت وقد، االستخدام هذا يف تتوفر
 منهم%) ٨٥( نأو اإلنترنت استخدموا التدريس هيئة أعضاء أغلبية أن إىل النتائج

 أكثر كان اإللكتروين الربيد وأن، اإلنترنت تطبيقات من واحداً تطبيقاً استخدموا
 تطوير يف اإلنترنت أمهية يدركون وأم ،التدريس هيئة أعضاء عند استخداما التطبيقات

 من املزيد إىل  وحيتاجون،  اجلامعي التعليم يف تطبيقاته باستخدام ويرغبون،  املهين أدائهم
  .األخرى اإلنترنت تطبيقات استخدام على التدريب

 م١٩٩٨( اهلابس دراسة  ( 

 والتعليم عامة، بصفة التعليم يف اإلنترنت توظيف على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 والتعرف البحثي، واال ،واإلداري ،األكادميي اال يف وخاصة خاصة، بصفة العايل
 نهجم الباحث واستخدم ،اإلنترنت من االستفادة يف العامل يف اجلامعات بعض جتارب على

  : اآليت الدراسة نتائج أهم من وكان،دراسته يف االستقصاء
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  .بعد عن التعليم وخاصة التعليم يف اإلنترنت استخدام ضرورة - 
 .التربوي واالتصال والبحث التدريس طرق يف مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام - 

 أساتذته مع التواصل يف تساعده للباحث مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام - 
 .والدراسات واألحباث املعلومات عن البحث يف وغريهم األخرى، اجلامعات

  .الطالب وشئون واملالية، اإلدارية األعمال يف مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام - 

 وفنية ،مالية عوائق التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام عوائق أبرز من نإ - 
  .التدريس هيئة عضاءأل وتدريبية ،وإدارية ،وختطيطية

 جونسون دراسة )Johnson , 1999 (  
 كيفية على املدارس معلمي لتدريب حاجة هناك أن إىل الدراسة هذه أظهرت    

 معلمي قدرات حتديد على التدريبية الربامج مصممي ومساعدة اإلنترنت، استخدام
 املعلمني ميتعل وأقترح ،التعليم يف اإلنترنت باستخدام املتعلقة األمور بعض يف املدارس

 ،احلوار جمموعات وعمل اإللكتروين، الربيد استخدام على والتدريب اإلنترنت، أساسيات
 استخدام مهارات من ذلك وغري ،امللفات نقل مهارات وتطبيق ،الكترونية صفحات وبناء

   .خاص بشكل والتعليم عام بشكل اإلنترنت
 تورسكاي دراسة  )Toriskie1999(    

 مادة يف الطلبة حتصيل على اإلنترنت تأثري على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 وتوصلت اإلنترنت، تستخدم اليت املدرسة حنو واجتاهام احلاسب،و ،االجتماعيات

 اجتاهام وعلى ،االجتماعيات مادة يف الطلبة حتصيل على إجيابياً أثرا هناك نأ إىل الدراسة
 اثر اإلنترنت استخدام أن إىل الدراسة وتوصلت ،كبري بشكل والتاريخ ،اجلغرافيا حنو

  .اإلنترنت تستخدم اليت املدرسة حنو الطلبة اجتاهات على كبري بشكلٍ إجيايب
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 وسكوت جرانت دراسة  )Grant, and Sco , 1999  ( 

 قبل من اجلامعية الكليات يف اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 استخدام أن أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة وخلصت فيها، التدريس هيئة أعضاء

 القيام على ويشجعهم التدريس، هيئة ألعضاء اجلامعي األداء تطوير على يساعد اإلنترنت
 أفراد مجيع وأن اهلادفة، االجتماعات وإجراء العلمية، املراجع وتأليف املشتركة، باإلعمال
  .اإلنترنت باستخدام احلديثة التكنولوجيا تطبيق  وضرورة أمهية على أكدوا الدراسة

 م١٩٩٩( غندور دراسة (  
 سعود امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت    

 والعلوم ،والتكنولوجية ،العلمية ااالت تشمل اليت املتخصصة ااالت يف لإلنترنت
 أكثر العلمية الكليات يف التدريس هيئة أعضاء أن الدراسة نتائج أبرز من وكان ،اإلنسانية
 منط بني عكسية عالقة وتوجد، واإلنسانية النظرية الكليات من لإلنترنت استخداماً
 وتشابه ،االستخدام قل الدرجة ارتفعت فكلما ،الوظيفية والدرجة اإلنترنت استخدام
 والنظرية العلمية الكليات يف يس درالت هيئة أعضاء بني اإللكتروين الربيد استخدام أغراض
 تدريبية دورات لتلقي رغبتهم التدريس هيئة أعضاء غالبية بديأو، الشخصي للتراسل

 بالرسومات التباديل طالتراب:  مثل تقدماً األكثر اخلدمات خاصة اإلنترنت استخدام على
:GI، موزيك(Mosaic ، جوفر)Gopher(تلنت، )Tlenet(، امللفات تراسلو 

PFT)(، العنكبوتية الشبكة  )WWW(.  
 م١٩٩٩( اهلرش دراسة(  

 التدريس هيئة أعضاء بني اإلنترنت مستخدمي عدد على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 فوائد وحتديد ،يستخدموا اليت الربامج وأنواع الريموك، جبامعة واإلداريني والطالب
 يستخدمون تدريس هيئة عضو) ٥١( من الدراسة عينة وتكونت ،وسلبياته اإلنترنت
 مساعد أستاذ رتبة من التدريس هيئة أعضاء نأ إىل الدراسة وخلصت ،فعلياً اإلنترنت
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 ونسبتهم أستاذ رتبة من وأقلهم لإلنترنت، املستخدمني ثركأ هم%) ٧٢.٧( ونسبتهم
 شخصية، بطريقة اخلربة اكتسبوا التدريس هيئة أعضاء من%) ٥٨.٨( نأو ،%)٦.١(
 استخدامات أهم من وإن،الدورات طريق عن اخلربة اكتسبوا منهم%) ١٩.٥( نأو

 فوائد أهم من أن  الدراسة عينة من%) ٨٢( وأعترب اإللكتروين، الربيد لديهم اإلنترنت
 ،االستجابة ءبط هو اإلنترنت سلبيات أهم ومن ،حديثة معلومات على احلصول اإلنترنت
  .املستقبل يف إجيابيا سيكون التربية يف اإلنترنت تأثري إن واعتقدوا

 هـ١٤١٩( مسلم دراسة ( 

 يف التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 وحتديد منها، االستفادة وحجم هلا، ماستخدامه وأغرض املصرية، اجلامعات شبكة

 وتكونت، الوصفي املنهج الباحث وأعتمد، االستخدام أثناء تواجههم اليت املشكالت
 جمموعة إىل الدراسة وتوصلت ،التدريس هيئة أعضاء من فرد) ٤٠٠( من الدراسة عينة
  :التالية النتائج هابرزأ النتائج من
 بنسبة املساعدون واألساتذة األساتذة من اإلنترنت مستخدمي من عدد أكثر إن -١
 ).%٦( بنسبة والباحثون العليا الدراسات وطلبة ،الترتيب على ،)%٢٧.٥(و%) ٣٤(

 ،اإلنترنت استخدام من األهداف مقدمة يف تأيت الشبكة من املعلومات على البحث -٢
 وجاء السابقة، الدراسات على واإلطالع التخصصات، جمال يف التطورات متابعة مث

  .األهداف اية يف والتدريس التعليم لغرض االستخدام
 نقل خدمة يليها الدراسة، عينة قبل من استخداماً األكثر اإللكتروين الربيد خدمة -٣

  .وخدماا الشبكة على والتعرف امللفات،
 يف والبط اخلطوط انشغال اإلنترنت من الفائدة دون حتول اليت املعوقات أهم-٤

 مث الوقت، وضيق االستخدام، بطرق املعرفة وضعف املتوفرة، اخلطوط عدد الشبكة،وقلة
  .املادية التكلفة



 ]اكتب نصًا[
 

 م١٩٩٩( والفنتوخ السلطان دراسة ( 

 يف العام التعليم يف اإلنترنت من االستفادة كيفية على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 يف الشبكة إدخال يف العامل يف الدول بعض جتارب واستعراض ،السعودية العربية اململكة
  الكترونية املدرسة مشروع من التعليمي للقطاع املرجوة الفوائد وبيان ،العام التعليم

 ،خمتلفة تعليمية مناطق من ،طالباً) ٥٨٠(و معلماً) ١٢٠( من اسه الدر عينة وتكونت
 املعلمني يف املتمثل التعليمي القطاع أن أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة وخلصت
 إىل الدراسة وخلصت ،التعليم يف املعلوماتية مع للتعامل ومستعد ،نفسيا متهيئ والطالب

 النحو على املدرسة هلذه املقترحة األقسام مبينة ،) ةاإللكتروني املدرسة ( مشروع اقتراح
 شؤون ،العلمي النشاط ،املكتبة ،الطاليب اإلرشاد ،الدراسية املواد:  األيت

  .املعرفة جملة ،املدرسية اإلدارة،املعلم،الطالب
 م١٩٩٩( واملوسى الفهد دراسة( 

 تطوير يف اإلنترنت يف االتصال خدمات دور على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 الدراسة وخلصت السعودية، العربية اململكة يف العايل التعليم مؤسسات يف التعليم نظم
   :اآلتية النتائج إىل
  .اإللكتروين الربيد العايل التعليم يف استخداماً اإلنترنت خدمات أكثر إن - 
  .العايل التعليم يف توظيفها ميكن اليت اخلدمات أحدى هي الربيدية القوائم خدمة إن - 
 على املتخصصني بني اآلراء تبادل يف تسهم اليت اخلدمات من اموعات خدمة إن - 

 .التدريس هيئة أعضاءو الطالب وبني العامل مستوى

  : أبرزها واملقترحات التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت
  .واألكادميية اإلدارية اجلوانب يف العايل التعليم يف اإلنترنت استخدام ضرورة  - 
 شبكة طريق عن السعودية والكليات باجلامعات والطالب ،التدريس هيئة أعضاء ربط - 

  .اإلنترنت
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 من املتزايدة األعداد ملواجهة اململكة يف بعد عن التعليم يف اإلنترنت استخدام دراسة - 
  .الطالب

 وهارجريف وفرامر ديسيسكو دراسة )Decieco , Framer, an 

Hardgrave 1999  (  
 وبينت ،تربوية كأداة اإلنترنت شبكة مميزات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     
        -: األيت يف تتمثل املميزات هذه أهم أن الدراسة نتائج

 وذلك ،املنهاج يف التخصص مادة منحىن يفوق بشكل التعليمية الطلبة مهارات تطوير - 
 وتشكيل ،القيادة:  مثل مهمة مهارات الطلبة إكساب على العمل اللخ من

 أن الدراسة وبينت ،املشكالت حل ومهارات ،الناقد والتفكري ،اإلجيايب والتواصل،الفريق
  .املهارات هلذه الطلبة كسابإ من يزيد أن ميكن اإلنترنت استخدام

 عند األكادميي تقدمهم مبدى يتحكمون الطلبة ألن معىن وذات غنية تعليمية فرص توفر - 
 اآلخرين مع وجتارم رؤيتهم ويشاركون ،تعلمهم على والتحكم بالسيطرة شعورهم

 تطوير ميكن وأنه اإلنترنت، اللخ من التعلم فرصة لديهم تتوفر ال الذين الطلبة من أكثر
  .لألفكار ومشاركتهم والزمالء ،األصدقاء مع االتصال طةبواس القدرات هذه

 تقتصر ال تعليمية بيئة يوفر اإلنترنت عرب فالتعلم ،واملكان الزمان حدود التعلم جتاوز - 
 يشجع مما ،املكانو الزمان قيود من التحرر وإمنا ،حمدد زمان ضمن أو الصفي التعلم على
 مصدر من أكثر من واالستفادة ،معلومام من لالستفادة اآلخرين مع التواصل على

 املتعلمني لدى البحث يف ذاتية مهارات تكوين إىل باإلضافة ،الشبكة على واحد
 .لإلنترنت املستخدمني

 واألكادميي املهين التطوير فرص توفر اإلنترنت فشبكة للمعلمني جديدة أدوار إعطاء - 
 وشبكة اإللكتروين، الربيد اللخ من احلية باملؤمترات االشتراك اللخ من للمعلمني
 التطورات على املستمر واإلطالع ،األكادمييني املتخصصني بني واحلوار ،املباشر االتصال
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 ينعكس بشكل التواصل هذا من املعلم واستفادة ،العامل مستوى على واألكادميية العلمية
 غريال األمور عن واالبتعاد ،تربوياً يفيدهم مبا لالتصال تدريبهم أجل من إجيابياً طلبته على

 .شخصيام ولنمو ،لتعلمهم املناسبة غريالو ،التربوية

 كاستالين دراسة )Castellani,1999 (  
 يف اإلنترنت استخدام يف تعليمي مقرر أثر على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     

 بعض يف خمتلفة تعليمية مشكالت ذوي طلبة مع يتعاملون معلمني اجتاهات على التعليم
 الحظها اليت اإلجيابية التغريات بعض هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت ،األمريكية املدارس
 لإلنترنت استخدامهم عند التعليمية املشكالت ذوي من طلبتهم على املشاركون املعلمون
 مدى على الطلبة اجتاهات واعتمدت ،التعلم يف الطالب يقضيها اليت الطويلة الفترة بسبب
 سلبية اجتاهات وجود إىل النتائج وتوصلت، التعليم يف اإلنترنت باستخدام املعلم معرفة
 املختلفة املشكالت مع التعامل يف كافية خربة لديهم توجد ال الذين املعلمني طلبة لدى

 ويتضح ،أنفسهم املعلمني اجتاهات على ذلك أثر وقد،الدراسية الصفوف داخل لإلنترنت
 استجابام من ظهر كما اإلنترنت، اللخ من للتعليم املعلمني بعض رغبة اللخ من ذلك
 جعلهم مما ،جيد بشكل الطلبة تصرف أيضاً ذلك على يدل ومما ،الدراسة أداة على

 من اآلخر واجلزء ،التعليمية املادة انتهاء بعد حىت صفوفهم يف اإلنترنتب التعليم يطبقون
 طلبتهم بتعليم يكترثوا مل اإلنترنت مع وإدارية فنية مشكالت واجهوا والذين املعلمني

 عند هلم املشكالت يفتعلون كانوا طلبتهم ألن ،التقليدية الطريقة وفضلوا ،الطريقة ذه
 والدورات املساقات أن كذلك الدراسة نتائج وبينت اإلنترنت، يف مشكالت حدوث

 املهمات أصعب من هي التعليم يف اإلنترنت باستخدام واملتعلقة ،للمعلمني تعطي اليت
 واليت اإلنترنت على املعلمني دورات ومضمون ماهية إىل الدراسة أشارتو ،التعليمية

  :األيت يف تتمثل
  .طويلة لفترات وبراجمها الدورات تصميم ضرورة - 
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 يعرفون بطريقة يتم أن جيب باملعلمني اخلاصة التدريسية واملقررات الدورات تصميم نإ - 
 وعدم ،خمتلفة ظروف ويف طلبتهم تعليم يف اإلنترنت يستخدمون كيف خالهلا من

  .فقط الشبكة من املعلومات واسترجاع لتصفح التعلم على االقتصار
  ) sharp,2000( شارب دراسة

 حول خمتلفة بلدان من دراسة) ٩٠( االهلخ من راجع لليونسكو مسحية بدراسة قام    
 تؤثر اإلنترنت تكنولوجيا أن الدراسة نتائج وأظهرت ،التعليم ميدان إىل اإلنترنت إدخال
 مهارات من وحتسن ،الذايت تعلمهم من وتزيد التعليم حنو الطلبة دافعية على إجيايب بشكل

 يف املعلمني على إجيايب أثر لإلنترنت أن كذلك النتائج وبينت ،لديهم والكتابة االتصال
   - : اآلتية اجلوانب

  .بتخصصام ومعرفتهم املهين املعلمني تطوير يف املساعدة - 
  .التعليم أساليب يف التنويع على املعلمني مساعدة - 
 .وطلبتهم املعلمني بني والتواصل الثقة تعزيز يف املساعدة - 

 .الصف داخل إدارية حلول إجياد على املعلمني مساعدة - 

  .اإلنترنت الستخدامات املختلفة املهارات إىل التعرف يف املعلمني مساعدة - 

 .لطلبتهم الفردية اخلصائص إىل التعرف يف املعلمني مساعدة - 

 التعليمية األدوات من غريها عن تعليمية كأداة اإلنترنت شبكة به تتميز ما الدراسة وبينت
   -: األيت النحو وعلى األخرى

 من أكثر والتشويق املتعة من جواً يوفر اإلنترنت اللخ من املعلومات عن البحث إن - 
 املتحركة والصور ،الرسوم على الحتوائها وذلك الكتب، اللخ من البحث طرق

  .املتعددة والوسائط العروض أشكال من وغريها الفيديو، وصور واألشكال، ،واألصوات
 إلمكاناا وذلك ،والطلبة املعلمني من لكل عديدة تعليمية خيارات الشبكة تعطي - 

 .اهلائلة املعرفية واإلمكانيات املعلومات يف التنويع على وقدرا
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 أن ميكن واليت ،)Digital  Format( رقمية صيغ شكل على املعلومات توفري - 
 فتحها على قادرة أخرى برامج إىل حتويله أو ،قراءته هاللخ من ميكن برنامج أي إىل حتول

 .أخرى الكترونية وسائل اللخ من عليهم وعرضها ،للطلبة مناسبة بصورة وتغيريها

 فغالبية ،الشبكة على ناشرين يكونوا أن على والطلبة املعلمني مساعدة يف املسامهة - 
 وإبداعام ،أعماهلم لنشر فرصاً والطلبة املعلمني تعطي باملعلومات الشبكة تزويد شركات

 يف املتخصصني من االستفادة وإمكانية زمالئهم، مع املعلومات وتبادل الشبكة، تلك على
  .خمتلفة جماالت

 م٢٠٠٠( فصيل دراسة ( 

 هيئة أعضاء  قبل من اإلنترنت استخدام تبين مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 من الدراسة عينة وتكونت األمريكية، املتحدة الواليات يف أوهايو جامعة يف التدريس

  :اآليت الدراسة نتائج برزأ من وكان ،اجلامعة يف عضواً) ١٦٦(
 .اإلنترنت شبكة يستخدمون التدريس هيئة أعضاء من%) ٩٨( نإ - 

 يومياً%٩٥ وبنسبة استخداما، اإلنترنت خدمات أكثر الكتروين الربيد إن - 
 .يومياً% ٧١ بنسبة (www)والويب

 البحث أغراض يف اإلنترنت استخدام يف التدريس هيئة أعضاء بني فروق توجد - 
   .والتدريس واالتصال،

 م٢٠٠٠(  وبوعزة مهشري دراسة ( 

 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت      
 أمام تقف اليت واملعوقات استخدامها، يف وأغراضهم ،اإلنترنت لشبكة قابوس السلطان

 اجلامعي العام يف التدريس هيئة أعضاء مجيع من الدراسة عينة تكونت و هلا، استخدامهم
  : منها النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت ،م١٩٩٨/ ٩٧



 ]اكتب نصًا[
 

 من غالبيتهم%) ٣٧(التدريس هيئة أعضاء من اإلنترنت يستخدمون الذين نسبة نإ - 
 .العلمية الكليات

 الربيد استخدام للشبكة استخدامهم يف التدريس هيئة أعضاء أغراض أهم من - 
  .العلمي والبحث والتدريس الكتروين،

 االتصال يف البطء اإلنترنت استخدام يف التدريس هيئة أعضاء تعيق اليت الصعوبات أهم - 
 .الشبكة استخدام يف واالزدحام

 هيئة أعضاء مكاتب تزويد أبرزها من كان التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت    
 يف التدريس هيئة عضاءأل تدريبية دورات وتنظيم ،اإلنترنتب املتصلة باحلواسيب التدريس

  .اإلنترنت وتوظيف استخدام جمال
 دراسةاببلبواوجليتون  )Applebee, Glayton ,& Pascoe,2000(  

 يف وتطبيقاته ،لإلنترنت األكادميي االستخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 االسترالية اجلامعات خمتلف من أكادميياً) ١٠٥٤( من الدراسة عينة وتكونت ،استراليا
  :األيت الدراسة نتائج أبرز من وكان

  .%)٩٥( عن يزيد اإلنترنت يستخدمون الذين عدد - 
  .اإللكتروين الربيد استخداماً التطبيقات أكثر إن  - 
  .التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام بأمهية كبريا إميانا  وجود  - 
 م٢٠٠٠( البجادي دراسة (  

 أوهايو والية يف املدارس معلمي استخدام مدى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 معلماً) ١٤٤( من الدراسة عينة وتكونت ،الصفية النشاطات يف لإلنترنت األمريكية
  : أبرزها النتائج من دعد إىل الدراسة وخلصت

 املعلمني اجتاهات مثل املتغريات من مبجموعة وسلباً إجياباً يتأثر اإلنترنت استخدام إن   - 
  .لالنترانت مداخل توفراإلنترنت،و استخدام على املعلمني وقدرة اإلنترنت، حنو
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  .املدارس تلك يف املعلمني لدى اإلنترنت استخدام حنو عالية إجيابية اجتاهات هنالك إن - 
 موك دراسة (Mock 2000)  

 وإىل الفيزياء، مادة تدريس يف اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 واستخدم التقليدية، بالطريقة بتدريسها مقارنة باإلنترنت تعليمية وحدة تدريس أثر معرفة

 درست حيث اإلنترنت بواسطة درست جتريبية وجمموعة ضابطة جمموعتني الباحث
 باألمثلة واالستعانة والكتب املذكرات طريق عن التقليدية بالطريقة الضابطة اموعة

 بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أهم وكان والتجارب،
  .اموعتني

 ٢٠٠٠( والكندري اهلابس دراسة (  
 اللخ من وذلك ،التعليم يف التقنية استخدام أمهية عل التعرف إىل الدراسة هدفت    

 شبكة ومفهوم، اإلنترنت عرب تعليمية وحدة لتصميم العلمية األسس على التعرف
 النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت التعليم، يف استخدامها وكيفية اإلنترنت،

  : أبرزها
 منهج إجياد علي يساعد تعليمية وحدة بناء يف مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام - 

  .معاً والنص والصورة الصوت يستخدم متميز
 الكثرية واخلدمات الكبرية ألمهيتها والتعليم التربية ميدان يف اإلنترنت استخدام ضرورة - 

  .تقدمها اليت

 جتزى اليت السلوكية النظرية أساس على اإلنترنت يف التعليمية الوحدة تصميم يعتمد - 
 توظيف منها التوصيات من مبجموعة الدراسة أوصت وقد ،أجزاء عدة إىل الوحدة

  .عامة بصورة والتعليم التربية وميدان املناهج جمال يف اإلنترنت
 اجلامعات يف املعلمني أعداد مناهج ضمن) اإلنترنت مناهج تصميم( بعنوان مادة وضع - 

  .التعليم يف اإلنترنت توظيف حمتوياا ضمن يكون العربية
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 والس دراسة  (Wallace2000)  
 جامعة يف التدريس يف اإلنترنت استخدام مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت    

 املعلمني معظم أن إىل الدراسة توصلت وقد ،األمريكية املتحدة الواليات يف ميتشغان
 التدريسية وأساليبهم،طرقهم يف ويوظفوا ،للمعلومات كمصدر اإلنترنت يستخدمون

 إىل املواد تلك وتطوير ،التعليمية املواد على للحصول ويستخدموا
 باملادة املتعلقة املشكالت حل ويف ،الطلبة أعمال تقييم يف كذلك ويستخدموا،نشاطات
 استخدام حنو إجيابية واجتاهات ميول لديهم املعلمني أن الدراسة وأظهرت ،التعليمية
  .اإلنترنت

 هـ١٤٢٠( وهاشم احمليسن دراسة ( 

 فوالتعر تقدمها، اليت واخلدمات اإلنترنت بتقنية التعريف إىل الدراسة هذه هدفت    
 توصلت اليت النتائج أبرز من وكان االفتراضية، اجلامعات أو ةاإللكتروني اجلامعات على
  : اآلتية النتائج الدراسة اإليه
 توسيع(  مثل العايل التعليم بيئات تفيد عدة جماالت يف تساعد أن ميكن اإلنترنت شبكة - 

 وتقدمي ،باالنتساب الدراسة مشكالت حل يف املسامهة ،العايل التعليم يف القبول قاعدة
  .العلمي البحث على والتدريب ،اجلامعة داخل التعليم تدعم أكادميية خدمات

  ) م٢٠٠١( الشايب دراسة

 يف التدريسية اهليئات أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت
 اجلامعة صفة مشلت املتغريات من جمموعة ضوء يف اإلنترنت لشبكة األردنية اجلامعات

 كما،يةاحلاسوب واخلربة ،اإلجنليزية اللغة وقدرات ،األكادميية والرتبة ،التخصص وفئة
 يف التدريسية اهليئات أعضاء بني اإلنترنت استخدام نسبة على التعرف إىل هدفت

 ومدى ،هلا استخدامام تنوع على باإلضافة ،هلا استخدامهم ودرجة ،األردنية اجلامعات
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 اإلنترنت شبكة حنو التدريسية اهليئات أعضاء اجتاهات  على التعرف وإىل ،ا وعيهم
 اهليئات أعضاء  الدراسة عينة ومشلت ،املتغريات تلك ضوء يف هلا استخدامهم ومعيقات
  .خاصة جامعات وثالث ،حكومية جامعات ثالث يف التدريسية

  :اآليت الدراسة نتائج أظهرت وقد   
 اجلامعات يف التدريسية اهليئات أعضاء بني اإلنترنت يستخدمون من نسبة إن -     

  اجلامعات يف النسبة تلك وتزداد ،ا عهدهم حداثة من الرغم على مرتفعة األردنية
   .لديهم االجنليزية اللغة قدرات مستوى وبارتفاع العلمية والكليات ،احلكومية     

        اإلنترنت لشبكة األردنية اجلامعات يف التدريسية اهليئات أعضاء استخدام درجة -  
 يةاحلاسوب واخلربة ،اإلجنليزية اللغة وقدرات ،األكادميية والرتبة ،بالتخصص وتتأثر متوسطة

 .خربة أكثر هم ملن

 كما األخرى، اإلنترنت خدمات بقية بني من الصدارة موضع حيتل اإللكتروين الربيد -  
 لذا اإلنترنت، استخدام فوائد أهم يعترب العاملية الشبكة عرب املعلومات على احلصول أن

 تلك عرب املعلومات عن البحث مهارة يتقنون الشبكة مستخدمي من العظمى يةبالغال فإن
 ،اجلامعة يف املكتب يف اإلنترنت على العمل التدريس هيئة أعضاء معظم وميارس ،الشبكة

 العلمية التطورات متابعة وسائل أفضل نظرهم وجهة من ذاا اإلنترنت تعد حني يف
 .العامل يف والتكنولوجية

 يف قوية قدرات امتالك يعززها إجيابية اإلنترنت حنو التدريسية اهليئات أعضاء اجتاهات - 
 .كبرية حاسوبية وخربة ،االجنليزية اللغة

 أعضاء يواجهها عقبة أكرب تشكل التدريس يف اإلنترنت بتوظيف املتعلقة املعيقات - 
 تضمنت قدو ،يستخدموا ال أم اإلنترنت يستخدمون أكانوا سواًء التدريسية اهليئات
 يف اإلنترنت استخدام مستوى ترفع أن شأا من اليت التوصيات من جمموعة الدراسة
  .وفاعلية كفاءة أكثر بشكل توظيفها يف وتساعد ،األكادميية األوساط
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 هـ١٤٢١( الل دراسة (  

 نظر وجهة من التعليمية العملية يف اإلنترنت أمهية على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 خمتلف من عضواً) ١٤٠( الباحث اختار وقد ،السعودية باجلامعات التدريس هيئة أعضاء

  :اآليت الدراسة نتائج أهم من وكان، التخصصات
 تعزى اإلنترنت استخدام يف التدريس أعضاء بني إحصائية ةاللد ذات فروق وجود -١

   .العلمية التخصصات ذوي من األعضاء ولصاحل العلمي، للتخصص
 استخدام أمهية يف التدريس هيئة أعضاء بني إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم -٢

  .اجلنسية أو ،العلمية املرتبة أو ،العمر إىل تعزى التعليمية العملية يف اإلنترنت
  : الدراسة توصيات أبرز من وكان   
 باملعدات وتزويدها ،بالشبكة واجلامعات والكليات املدارس وربط اإلنترنت،ب االهتمام - 

  .الالزمة واألجهزة
 استخدام يفيةك على والتالميذ واملعلمني التدريس هيئة أعضاء لتدريب برامج إعداد - 

  .اإلنترنت
 هـ١٤٢١( اجلندي دراسة  ( 

 وجهة من التعلم جمال يف الرقمية التكنولوجية أمهية عن الكشف إىل الدراسة هدفت    
 والتخصص ،اجلنس ملتغريي وفقاَ السعودية اجلامعات بعض يف التدريس هيئة أعضاء نظر

 أعضاء من واإلناث الذكور من عضواً )١٥٠( من الدراسة عينة تكونت وقد العلمي،
 ومن ، القرى أم وجامعة ،سعود امللك وجامعة ،فيصل امللك جامعة يف التدريس هيئة

 العديد إىل وصلتوت ،االستبانة أداة الباحثة واستخدمت ،خمتلفة وأدبية علمية ختصصات
 ألمهية تأييداً أكثر العلمية التخصصات من التدريس هيئة أعضاء أن منها النتائج من

  .التعلم جمال يف الرقمية التكنولوجيا
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 هـ١٤٢١( الفهد دراسة(  
 التعليم يف التدريس  يف اإلنترنت استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 يف املعلمني تواجه اليت الصعوبات على التعرف كذاو السعودية، العربية اململكة يف العام
) ٣١( منها كلٍ أفراد عدد وضابطة جتريبية جمموعتني من الدراسة عينة وتكونت ،ذلك
  نتائج من الدراسة إليه توصلت ما أهم من وكان ،االبتدائي الرابع الصف طلبة من طالباً

 طالب بني املعريف التحصيل درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود
 اليت التوصيات أبرز من وكان ،التجريبية اموعة لصاحل والضابطة التجريبية اموعتني

 وتفعيل ،العام التعليم مدارس يف اإلنترنت استخدام تعميم ضرورة الدراسة ا خرجت
  .املنهج عناصر مجيع يف دورها

 م٢٠٠١( شهداء نور دراسة(   
 أداء على وأثرها اإلنترنتب التعلم طريقة على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 االمتحان درجات على تأثريهو ،املقرر يف العلمي القسم على اإلنترنت أثر ،وكذاالدارسني
 من طالباً) ١٦٩( من الدراسة عينة وتكونت ، الكلي املقرر على ذلك وأثر النهائي
 على الطالب وزع وقد ،مباليزيا تراآ جامعة يف املعلومات تكنولوجيا كلية طالب

 ،وكانتالتقليدية بالطريقة درست وأخرى ةاإللكتروني بالطريقة درست جتريبية جمموعتني
 ودرجات ،العلمي القسم درجات على لإلنترنت أثر يوجد أنه الدراسة نتائج أبرز

  .الكلي املقرر ودرجات ،النهائي االمتحان
 زتس دراسة  )Gzech 2001: (  

 أنشطة يف لإلنترنت املبتدئني املدرسني استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 استخدام حنو اخلدمة وأثناء ،اخلدمة قبل املدرسني اجتاهات ومعرفة ،الفصل داخل التعلم

) ٩٨( من الدراسة عينة وتكونت ،الدراسية الفصول داخل التعلم أنشطة يف اإلنترنت
 أبرز من وكان ،بأمريكا كاليفورنيا جنوب جامعة يف الكمبيوتر تقنية يعلمون مدرساً
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 أنشطة يف اإلنترنت استخدام حنو إجيابية اجتاهات لديهم املدرسيني أن إىل الدراسة نتائج
 للتدريس الضرورية التغريات حنو إجيابية اجتاهات توجد وكذلك ،الفصل داخل التعلم
  .الدراسي الفصل داخل للدراسة اإلنترنت استخدام مع تتناسب لكي التدريس وطرق

  م٢٠٠٢( الشرهان دارسة: ( 

 جبامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء راءآ على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     
 اليت املعوقات ومعرفة ،للشبكة استخدامهم ومدى ،اإلنترنت شبكه يف سعود امللك

 اختيارهم مت اً،عضو) ٧٢(من الدراسة عينة تكونت وقد ،االستخدام أثناء تواجههم
  : اآليت الدراسة نتائج أبرز من وكان ،عشوائية بطريقة

  .ائياً احلاسب يستخدموا ال الدراسة عينة من)% ٦٤( أن  -   
 .اإلنترنت شبكة يستخدموا ال الدراسة عينة من) % ٧٥( أن -  

 شبكة استخدام وضرورة اآليل، باحلاسب امإلملا أمهية على الدراسة عينة آراء اتفقت - 
 التدريس هيئة عضاءأل تدريبية دورات عقد إىل واحلاجة ،التعليم جمال يف اإلنترنت

 .السعودية واملعاهد والكليات اجلامعات يف اإلنترنت خدمة توفري يةأمه ،وعلىفيها

  : اآليت الدراسة توصيات أهم ومن
  .التدريس هيئة أعضاء جلميع احلاسب أجهزة توفري - 
  .اإلنترنتو احلاسب يف تدريبية دورات عقد ضرورة  - 
 الوسائل قسم يف تدرس )التعليم يف ودورها اإلنترنت( باسم اإلنترنت يف مادة إضافة - 

  .التدريس وطرق املناهج وقسم التعليم وتكنولوجيا
 هنري دراسة Henry2002)(   
 أعضاء بني لإلنترنت األكادميية االستخدامات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 بني التواصل لغرض هو استخداماً اإلنترنت أغراض أكثر نأ الباحث ووجد التدريس هيئة
  .األكادمييني بني التواصل زاد اإلنترنت يف اخلربة زادت كلما وأنه التدريس، هيئة أعضاء
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 م٢٠٠٢( اجلندي دراسة: (  
 بني يربط مباشر بث يف الفيديو مؤمترات دور عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت    

 وفقاً املفتوح التعليم أو املستمر، والتعليم بعد، عن التعلم عملية يف واملستقبل املرسل
 عضواً) ٢٤٠( من الدراسة عينة واخلربة،وتكونت ،واجلنس، العلمي التخصص ملتغريات

 واستخدمت ،اجلنسني من السعودية اجلامعات بعض يف التدريس هيئة أعضاء من
 األساتذة أن أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت ،للدراسة كأداة االستبانة
 سنوات مخس من الكبرية اخلربات وذوي العلمية التخصصات أصحاب من الذكور
  .بعد عن التعليم يف الفيديو مؤمترات خداماست حنو إجيابية اجتاهات لديهم فأكثر
 هـ١٤٢٣( العمري دراسة( 

 وطلبة ،التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 والصعوبات استخدامها، يف وأغراضهم ،لإلنترنت األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة

 )١٢٤(،ووطالبة طالباً) ٢٢٦( من الدراسة عينة وتكونت ،االستخدام أثناء تواجههم اليت
  : الدراسة نتائج أبرز من وكان ،التدريس هيئة أعضاء من اًعضو

  .يومياً اإلنترنت يستخدمون التدريس هيئة أعضاء من%)  ٥٠(إن - 
 .اإلنترنت مهارة يتقنون التدريس هيئة أعضاء من%) ٧٥( إن - 

 .اإلنترنت يستخدم ال التدريس هيئة أعضاء من عضو أي وجود عدم - 

  .العلمية لبحوثهم مهم اإلنترنت أن يرون التدريس هيئة أعضاء من %)٦٦(إن - 

   هـ١٤٢٣( الزهراين دراسة(   
 التحصيل على العنكبوتية الشبكة صفحات أثر عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت     

 الباحث استخدم وقد،بالرياض املعلمني بكلية التعليم تقنيات مقرر لطالب الدراسي
  : اآليت الدراسة نتائج أبرز وكان،التجرييب املنهج
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 صفحات باستخدام درست اليت اموعة بني إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال -  
  .التقليدية بالطريقة درست واليت العنكبوتية الشبكة

  .العنكبوتية الشبكة صفحات استخدام حنو إجيابية عالقة توجد - 

  م٢٠٠٣( املوسى الرحيم عبد دراسة: ( 

 هيئة أعضاء لدى لإلنترنت التعليمي االستخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 من) ١٩٣( من الدراسة عينة وتكونت عمان، سلطنة يف قابوس السلطان جبامعة التدريس
  : اآلتية النتائج أبرز إىل الدراسة وتوصلت اجلامعة، أساتذة

 ،يليهاإللكتروين بالربيد التواصل لغرض هو اإلنترنت الستخدام الرئيس السبب إن - 
  .حوالتصف البحث

 باختالف ختتلف اإلنترنت استخدام يف إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
  .التدريس هيئة لعضو العلمية التخصصات

  .الشبكة بطء هو اإلنترنت استخدام يف عائق أهم إن - 
 م٢٠٠٣( املوسى دراسة: (  

 إمكانية ومدى ،العايل التعليم يف اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 املعلومات جمال ويف ،األكادميي اال ويف ،بعد عن التعليم يف اإلنترنت توظيف

 جمموعة إىل الدراسة وتوصلت العايل، التعليم يف ااستخدامه عوائق على والتعرفواإلدارة،
 التعليمية العملية جوانب مجيع يف كبرية أمهية له اإلنترنت استخدام أن أمهها النتائج من

 عن التعليمو ،صال،واالتالبحثو ،التدريس طرقو ،املنهج مثل  األكادميية كانت سواء
   .الدرجات اتفووكش ،وقبوهلم الطالب تسجيل مثل اإلدارية أو ،بعد
 بارك دراسة )Park2003: (  

 التربية مدرسي قبل من لإلنترنت التعليمي االستعمال على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 استخدام عن والكشف األمريكية، املتحدة الواليات يف العاملية ميسوري مبدرسة الفنية
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 يف التعلم وتعزيز ،الفنون تعليم يف اإلنترنت ومساعدة الفنية التربية تدريس يف اإلنترنت
) ٢١٣( من الدراسة عينة وتكونت ،بأمريكا ميسوري مبدرسة نفسه اال

 إىل الدراسة وتوصلت ،املعلومات جلمع للدراسة كأداة االستبانة ،واستخدمتمدرساً
  :  أبرزها نتائجال من جمموعة

 غالبيتهم وأن ،الدراسة قاعات يف اإلنترنتب يتصلون الفنية التربية مدرسي غالبية نإ - 
 املعلمني يساعد اإلنترنت وأن،التعليم يف اإلنترنت استخدام حنو إجيابية اجتاهات لديهم
 الطالب تشجع بصريه ثقافة إجياد إىل يؤدي ممل خيالية تصورات على احلصول على

  .الفنية التربية يف اإلنترنت الستعمال
 هـ١٤٢٣( هاشم دراسة( 

 الدولية املعلومات شبكة على املعتمد العايل التعليم( بعنوان الدراسة هذه   
 العزيز عبد امللك جبامعة االنتساب بنظام الدراسة لتطوير منه اإلفادة وإمكانية،)اإلنترنت(
 جمال يف العاملية التجارب من االستفادة إمكانية إىل الدراسة وهدفت ،) مقارنة دراسة(

  اًطالب) ٩٠٣( آراء ملسح االستبانة أداة  الدراسة واعتمدت  اإلنترنت، طريق عن التعليم
 اإلنسانية والعلوم اآلداب وكلية ،واإلدارة االقتصاد كلييت طالب من طالبةو

 توصلت وقد ،وحتديدها االنتساب بنظام الدراسة صعوبات على للتعرف ،وذلكباجلامعة
 من كثري جتاوز على قدرته ثبتأ قد اإلنترنت على املعتمد اجلامعي التعليم أن إىل الدراسة

 امللك جامعة يف وتطبيقه منه االستفادة ضرورة وبالتايل ،التعليمية والصعوبات املشكالت
  .العزيز عبد
 م٢٠٠٤( احلازمي دراسة.( 

 امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 االستخدام ذلك من التدريس هيئة أعضاء دوافع ومعرفة اإلنترنت، لشبكة العزيز عبد

 حلاجات مالئمتها ومدى ،احلديثة للمعلومات كمصدر عليها االعتماد مقدار معرفة وكذا
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 املسحي املنهج الدراسة استخدمت وقد ،والثقافية والعلمية البحثية التدريس هيئة أعضاء
 االستبانة واستخدمت ،األعضاء من%) ٣٠( قوامها عشوائية عينة من عينتها وتكونت

  : اآليت أبرزها النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد ،للدراسة كأداة
  .اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء من%) ٩١( االستخدام نسبة بلغت - 
 املعلومات عن البحث اإلنترنت استخدام من التدريس هيئة أعضاء أغراض أهم - 

 .التخصص يف التطورات أخر على واالطالع احلديثة،

 الربيد خدمة اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء قبل من استخداما اإلنترنت خدمات أكثر - 
 .اإللكتروين

  Googel)( مث(Yahoo) متصفح الشبكة على استخداماً املتصفحات أكثر - 
 .للمستفيدين املستفيدين أمهية الرقمية املعلومات مصادر أكثر اإللكترونية الدوريات - 

 .اإلنترنت خدمة عن رضاهم عن املشاركني من%) ٦٢( عرب - 

 يف تدريبية وبرامج دورات عقد منها التوصيات من مبجموعة الدراسة أوصت وقد   
 أعضاء مكاتب يف باإلنترنت مرتبطة شخصية حاسبات وتوفري اإلنترنت، استخدام جمال
  .التدريس هيئة
 هـ١٤٢٤( احلريب دراسة ( 

 اللغة تدريس يف اإلنترنت استخدام فعالية على التعرف إىل الدراسة هذه دفته   
 على موقع بتصميم الباحث قام وقد ،املنورة املدينة يف املتوسطة املدارس يف االجنليزية
) ٦٠( قدرها الطالب من عشوائية عينة وأختار ،اإلجنليزية اللغة دروس يف وضع اإلنترنت

 بواسطة تدرس جتريبية جمموعتني إىل بتقسيمهما قام خمتلفتني مدرستني من طالباً
 فروق وجود الدراسة  نتائج أبرز وكان ،االعتيادية بالطرق تدرس اإلنترنت،وضابطة

 لصاحل الضابطة اموعة وطالب ،التجريبية اموعة طالب بني إحصائية ةاللد ذات
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 اإلنترنت تطبيقات اللاستغ ضرورة الدراسة توصيات أهم من وكان ،التجريبية اموعة
 .املتوسطة املدارس يف االجنليزية اللغة تدريس  يف

 هـ١٤٢٤( احلريب دارسة ( 

 تدريس يف) اإلنترنت( العنكبوتية الشبكة دور على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 تطوير وسبل ،استخدامها ومعوقات ،أهدافها ومعرفة ،املعلمني بكليات الشرعية العلوم

  : يلي ما الدراسة نتائج أبرز وكان ،عضواًَ) ٢٩٥(من الدراسة عينة وتكونت ،استخدامها
 طريقة وإا ،الشرعية العلوم تدريس يف اإلنترنت استخدام أمهية على العينة أراء اتفقت - 

  .للمتعلمني الشرعية املعلومات نقل يف فعالة
 املؤهلو العلمي، التخصص اختالف إىل تعزى إحصائية ةاللد ذات فروق وجدت ال - 
   .االستخدام مقدارو ،اخلربةو
  مكاتب جتهيز عدم اإلنترنت استخدام من االستفادة دون حتول اليت املعوقات أبرز - 

 هيئة أعضاء لدى اإلجنليزية اللغة ضعف يليه ،اإلنترنت خبدمة التدريس هيئة أعضاء
  : يتباآل الدراسة وأوصت التدريس،

 تدريس يف منها االستفادة أجل من للمعلمني اإلنترنت يف تدريبية دورات عقد ضرورة - 
  . الشرعية العلوم

  .التعليمية العملية يف اإلنترنت إلدخال الالزمة بالتجهيزات املعلمني كليات تزويد - 
 م٢٠٠٤( املناعي دراسة(  

 التعليمية العملية يف اإلنترنت من اإلفادة جماالت على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 ودرجة ،أمهيتها ودرجة ،قطر جبامعة التدريس هيئة أعضاء يتصورها كما العلمي والبحث
 من) ٣٧٨( من الدراسة عينة وتكونت ،،العلمي والبحث التعليمية العملية يف توظيفها
 الدراسة يف الوصفي املنهج واستخدم ،العلمية الدرجات خمتلف من التدريس هيئة أعضاء
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 من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد ،واملعلومات البيانات جلمع كأداة االستبانة وأداة
  :اآليت أبرزها النتائج

 العملية يف  اإلنترنت  توظيف حنو إجيابية اجتاهات لديهم التدريس هيئة أعضاء مجيع - 
  .العلمي والبحث التعليمية

 جمال يف تصورام من اجيابية أكثر العلمي البحث يف التدريس هيئة أعضاء تصورات إن - 
  .التعليمية العملية

 والبحث التعليمية العملية يف لإلنترنت قطر جبامعة التدريس هيئة أعضاء توظيف درجة - 
  .التعليمية العملية من أفضل العلمي البحث جمال يف كانت وإن قليلة، العلمي

  يف التدريس هيئة أعضاء بني اإلنترنت توظيف يف إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 العلمية املرتبة ملتغريات تعود العلمي والبحث التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام
 .والكلية الدكتوراه، على احلصول ومكان واجلنس،

 م٢٠٠٥( الزغيب دراسة( 

 دمشق جامعة يف التدريسية اهليئة استخدام مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 من جمموعة إىل  الدراسة وتوصلت ،املسحي املنهج الدراسة استخدمت وقد ،لإلنترنت

  :اآلتية النتائج أبرزها النتائج
  .اإلناث من لالنترنت استخداماً أكثر التدريس هيئة أعضاء من الذكور أن - 
 .التدريس هيئة أعضاء بني من%) ٨٦( بلغت االستخدام نسبة - 

 .والتأليف والتدريس العلمي البحث يف لإلنترنت استخداماً األغراض أكثر - 

 .النظرية والتخصصات الكليات من استخداما أكثر العلمية والتخصصات الكليات - 

   أجهزة وقلة الدائم، والتعطيل ،اخلدمة بطء اإلنترنت استخدام تعيق اليت املعوقات أهم - 
 .التقنية واملعوقات ،املادية والتكلفة ،االجنليزية واللغة ،املرتبطة احلاسب



 ]اكتب نصًا[
 

 كلفة وخفض احلديثة، األجهزة توفري منها التوصيات من مبجموعة الدراسة أوصت    
 .اإلنترنت استخدام على التدريس هيئة أعضاء وتشجيع اإلنترنت،

 دراسة )Aduwa – Ogiegbaen -& lash, 2005(  
 يف بنيني جبامعة التدريس هيئة أعضاء استخدام مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت    

 إىل كذاو ،التدريس هيئة أعضاء من عضواً) ٢٨٥( من العينة وتكونت لإلنترنت، نيجرييا
 من العديد هناك أن الدراسة نتائج من وتبني،اجلامعة يف لإلنترنت األكادميية االستخدامات

 الذايت للتعلم مصادر عن البحث منها األساتذة يستخدمها اليت األكادميية األغراض
 معلومات عن والبحث،واألصدقاء العمل زمالء مع للتواصل وأيضا ،املهين والتطوير
 استخدام يف فروق وجود عدم الدراسة بينت كما،والدراسات لألحباث ومصادر
   .التدريس هيئة أعضاء عند اجلنس ملتغري يعود اإلنترنت

 هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة (  
 هيئة أعضاء لدى اإلنترنت استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 على التعرف اللخ من وذلك ،املكرمة مكة مبنطقة املعلمني كليات وطالب التدريس
 هلا استخدامهم ومدى ،االستخدام من التدريس هيئة أعضاء وأغراض ،االستخدام نسب
 من والتدريب التعليم يف اإلنترنت استخدام أمهية ومدى ،الدراسة حددا أغراض وفق

 أهم عن والكشف ،االستخدام عند يواجهوا اليت والصعوبات ،الدراسة عينة نظر وجهة
 الوسائل أبرز على والتعرف ،املعلمني كليات يف الشبكة استخدام من حتد اليت املعوقات

 وقد ،املعلمني كليات يف اإلنترنت شبكة استخدامات وتطوير تفعيل إىل دف اليت
 هيئة أعضاء:  مها فئتني الدراسة جمتمع ومشل ،الوصفي املنهج الدراسة استخدمت

 )٤٧٢( عينتهم وبلغت ،امليدانية التربية وطالب ،اًعضو )٤٧٢( عينتهم وبلغت ،التدريس
 توصلت وقد ،امليدانية معلوماا جلمع أداةك االستبانة الدراسة اعتمدت كما،طالباً

  : منها النتائج من العديد إىل الدراسة



 ]اكتب نصًا[
 

  .اإلنترنت يستخدمون الدراسة عينة من التدريس هيئة أعضاء من%) ٦٦.٧( نإ - 
  .اإلنترنت يستخدمون امليدانية التربية طالب من%) ٤٤.٧( نإ - 
 املعلمني كلية يف كانت التدريس هيئة أعضا من اإلنترنت ملستخدمي نسبة أعلى نإ - 

  %).٧٩.٧( بلغت وقد بالطائف،
 املعلمني كلية يف كانت التدريس هيئة أعضاء من اإلنترنت ملستخدمي نسبة أقل - 

  %).٤٠.٩( نسبتهم بلغت وقد بالقنفذة،
 املعلمني كلية يف كانت امليدانية التربية طالب من اإلنترنت ملستخدمي نسبة أعلى - 

  .%)٧١.٢( وبلغت جبدة،
      املعلمني كلية يف كانت امليدانية التربية طالب من اإلنترنت ملستخدمي نسبة أقل - 

  .%)٢٤.٤(  وبلغت ،بالقنفذة
 هيئة أعضاء بني اإلنترنت استخدام نسب يف إحصائية ةاللد ذات فروق وجود - 

  .آيل حاسب وامتالك ،والتخصص الكلية،: ملتغري تعود التدريس
 التربية طالب بني اإلنترنت استخدام نسب يف إحصائية ةاللد ذات فروق وجود - 

   .نفسها للمتغريات تعود ،امليدانية
 وانقطاع ،التصفح بطء اإلنترنت مستخدم يواجهها اليت الصعوبات أبرز من إن - 

  .اإلنترنت استخدام أثناء االتصال
 الكلية مكتبة جتهيز عدم:  الكليات يف اإلنترنت استخدام من حتد اليت املعوقات أبرز  -  

 التمويل ونقص اإلنترنت،ب املرتبطة الكلية يف املتوافرة احلاسبات وقلة اإلنترنت، خبدمة
 وعدم اإلنترنت، خدمات عن املعلومات ونقص ،التعليم يف اإلنترنت لتوظيف الالزم
  .التعليم يف اإلنترنت استخدام على للتدرب فرص وجود

 هيئة عضاءأل تدريبية برامج إعداد أمهها ،التوصيات من بعدد الدراسة خرجت - 
 يف وتوظيفها اإلنترنت، شبكة استخدام مبهارات لتزويدهم الكليات يف والطالب التدريس
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 والربامج ،يةاحلاسوب باألجهزة املعلمني كليات مكتبات وتزويد ،والتعليم التربية جمال
 مستوى ورفع ،التربوية والبحوث الدراسات جمال يف اإلنترنت خدمات لتوظيف ،املناسبة
 حتسني جمال يف يساهم مما ،املعلمني كليات بني اإلنترنت خدمات باستخدام التنسيق
    .اخلدمة أثناء وتدريبهم املعلمني إعداد برامج وتطوير

-E(  اإللكتروين الربيد خدميت باستخدام خاصاً مقترحاً دراسته ختام يف الباحث قدم - 

mail (، الربيدية والقوائم  )Mailing Lists (، وتوجيه متابعة يف منهما واالستفادة 
  . املعلمني بكليات امليدانية التربية طالب
 هـ١٤٢٥( الفار دراسة (   
 بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 من والغرض ،يفهاتوظ أمهية ومدى) اإلنترنت( للمعلومات العاملية للشبكة املعلمني
 البحث حقلي يف توظيفها دون حتول اليت واملشكالت ،تقدمها اليت واخلدمات ،توظيفها

  إىل الباحث البيانات،وتوصل جلمع االستبانة أداة الدراسة استخدمت وقد،والتدريس
   -: التالية النتائج منها النتائج من جمموعة

 اإلنترنت شبكة يستخدمون املعلمني بكليات التدريس هيئة أعضاء من%) ٧٣.٣( نإ - 
  .منازهلم من بالشبكة يتصلون)  %٩٦.٣(  أغلبهم وأن
 ويرون ،العلمي البحث يف اإلنترنت شبكة توظيف أمهية يرون التدريس هيئة أعضاء نإ - 

 .التدريس يف الشبكة توظيف أمهية كذلك

 من التدريس هيئة أغراض أهم يعد املعلومات عن للبحث املواقع وزيارة التصفح إن - 
 واستخدام) WWW( العنكبوتية الشبكة اللخ من البحث أن كما ،الشبكة استخدام

   .األعضاء عند الشبكة خدمات أهم من اإللكتروين الربيد
 عدم هو والتدريس البحث يف اإلنترنت توظيف معوقات أبرز أن الدراسة أظهرت - 

 وصعوبة اإلنترنت، شبكة استخدام على التدريس هيئة عضاءأل كايف تدريب وجود
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 عند التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت املشكالت أهم من يعترب االجنليزية اللغة مع التعامل
  .هلا توظيفهم

 دورات إقامة منها املقترحات من عدد إىل الدراسة توصلت النتائج هذه ضوء وعلى - 
 البحث جمايل يف الشبكة استخدام على املعلمني بكليات التدريس هيئة عضاءأل تدريبية

   .ةاإللكتروني بالدوريات االشتراك كذاو ،الكليات داخل هلم اخلدمة وتوفري ،والتدريس
 م٢٠٠٥( ريا أبو دراسة(  

 هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدامات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 )١٧٦( من الدراسة عينة وتكونت ،اخلاصة اإلسراء جامعة يف التدريس

 توصلت وقد ،والبيانات املعلومات، جلمع كأداة االستبانة أداة عضواً،واستخدمت
  : أبرزها النتائج من جمموعة إىل الدراسة

 والربيد االتصال اإلنترنت استخدام من التدريس هيئة أعضاء أغراض أهم إن - 
  .املستمر والتعليم والتدريس، والبحث ،اإللكتروين

  .كبري حد إىل إجيابية كانت اإلنترنت استخدام حنو التدريس هيئة أعضاء آراء - 
 وأقل وقت بأسرع بالعامل االتصال يف تساعد اإلنترنت أن التدريس هيئة أعضاء يرى - 

  .كلفة
 يف متثلت اإلنترنت استخدام عند التدريس هيئة أعضاء هتواج اليت املعيقات أهم نإ - 

 وشبكة احلاسب أجهزة يف األعطال كثرةو ،املطلوبة املواقع إىل الوصول يف ءالبط
  .اإلنترنت

  : أمهها التوصيات من مبجموعة الدراسة أوصت وقد
 إىل للوصول الفعال البحث أساليب على التدريس هيئة عضاءأل تدريبية دورات عقد - 

  .اإلنترنت عرب املطلوبة واملواقع املعلومات
  .بانتظام احلاسب أجهزة حتديث - 
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  .اإلنترنت خبدمة  التدريس هيئة أعضاء مكاتب يف احلاسب أجهزة ربط - 
  .اإلسراء جبامعة لإلنترنت الطلبة استخدام حول مماثلة دراسة إجراء - 
 م٢٠٠٧( املخاليف دراسة (   

 تعز جامعة يف التدريس هيئة أعضاء امتالك مدى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 ضوء يف نظرهم، وجهة من حنوها واجتاهام اإلنترنت ملهارات اليمنية اجلمهورية يف

 عضواً) ١٦٦( من الدراسة عينة وتكونت .األكادميية والرتبة ،واخلربة الكلية، متغريات
 الطبقية العشوائية بالطريقة باختيارهم الباحثة قامت اجلامعة، يف التدريس هيئة أعضاء من
 واالجتاهات ،اإلنترنت مهارات امتالك مدى لقياس أداة بتطوير الباحثة قامت وقد

 اإلحصائية البيانات وملعاجلة وثباا، صدقها من للتأكد للتجربة حنوها،وإخضاعها
 إىل توصلت وقد ،) SPSS( االجتماعية للعلوم اإلحصائي التحليل رزمة استخدمت

  :اآلتية النتائج

  .متوسطة كانت اإلنترنت ملهارات التدريس هيئة أعضاء امتالك درجة نإ -  
 مهارات امتالك درجة يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود  -  

 العلمية الكليات ولصاحل األكادميية، والرتبة واخلربة، الكلية، متغريات إىل تعزى اإلنترنت
  .العالية اخلربة وأصحاب

 مساعد أستاذ رتبيت بني األكادميية الرتبة متغري سبحب إحصائية داللة ذات فروق وجود - 
 أعضاء اجتاهات إن النتائج أوضحتو كما مساعد، أستاذ رتبة ولصاحل مشارك وأستاذ

  .إجيابية كانت اإلنترنت حنو التدريس هيئة
 هيئة أعضاء اجتاهات يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم - 

  .األكادميية والرتبة الكلية ملتغريي تعزى اإلنترنت، حنو التدريس
 ولصاحل ،اخلربة ملتغري تعزى) ٠.٠٥(  مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود  - 

   .العالية اخلربة أصحاب
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 أولويات على بناًء التدريس هيئة عضاءأل تدريبية برامج بعمل الباحثة أوصت وقد    
 تطبق مماثلة دراسات بإجراء أوصت كما ،الدراسة هذه أظهرا اليت التدريبية االحتياجات

  .أمشل عينات على

 م٢٠٠٧( الدوجان دراسة (    

 االنترنت لشبكة التدريس هيئة أعضاء استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 تقدمها اليت اخلدمات عن بينهم الرضا درجة وقياس ،والبحثية األكادميية لألغراض
 الدميغرافية املتغريات مقارنة مع ،الرمسية األردنية باجلامعات التربية كليات يف االنترنت
 بني األكادميي العمل أداء على االنترنت شبكة تأثري ومدى ،والعمر ،العلمية كالدرجة

 يف اجلامعة ودور ،األكادميي جمال يف االنترنت استخدام تعوق اليت والعوامل عضاء،األ
 وقد اً،عضو )٣٠٩( من الدراسة عينة تكونت وقد االنترنت، استخدام وتوسيع نشر

  :اآليت أبرزها النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت
 .%)٨٦.١( التدريس هيئة أعضاء بني االستخدام نسبة بلغت - 

 يف االنترنت استخدام عن نيالراض مقدمة يف يأتون واحملاضرون املساعدون األساتذة - 
 .األساتذة من األكادميي العمل

 . العينة فئات مجيع من االنترنت استخدام حنو اجيابية مواقف وجود - 

 النشر، حبقوق املتعلقة والقيود االنترنت، إىل الوصول صعوبة يف متثلت لصعوباتا برزأ - 
 .املالية والتكلفة الوقت، وضيق

 تتيحها اليت اجلديدة التكنولوجيا لدمج شاملة خطة وضع بضرورة الدراسة أوصت وقد   
  .روالتطو التميز من أعلى مستويات إىل اجلامعة لدفع األكادميي العمل مع االنترنت

  م٢٠٠٨(  واخلزي احلمدان دراسة: (  
 بكليات األقسام رؤساء استخدامات واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 عينة تكونت وقد ،عليها لتدربل احلاجة ومدى اإلنترنت، لتطبيقات الكويت جامعة
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 واإلنسانية ،العلمية الكليات على موزعني علمي قسم رئيس) ٥٣( من الدراسة
 وقد ،املعلومات جلمع كأداة االستبانة واستخدمت ،الوصفي املنهج الدراسة واعتمدت
  : اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلت

   عالية بنسبة اإلنترنت ونيستخدم الكويت جامعة يف األقسام رؤساء نإ - 
 جامعة يف األقسام رؤساء عند استخداماً اإلنترنت تطبيقات أكثر اإللكتروين الربيد إن - 

  .الكويت
  .العلمية الكليات بعض لصاحل اإلنترنت استخدام يف فروق وجود - 
 نقل مثل اإلنترنت تطبيقات بعض على التدريس هيئة أعضاء لتدريب حاجة وجود - 

  .احلوار ومنتديات امللفات،
  :منها التوصيات من مبجموعة الدراسة أوصت وقد 
  .األقسام لرؤساء تدرييب برنامج عمل - 
  .واملوظفني اإلدارية، اهليئة مثل أخرى جمتمعات على مماثلة دراسات عمل - 
 م٢٠٠٨( العنـزي دراسة: ( 

 كليات يف التعليم يف اإلنترنت الستخدامات مقترح مقرر وضع إىل الدراسة هدفت   
 مكونات يف منياملعل نطر وجهات على والتعرف السعودية، العربية اململكة يف املعلمني

 حملتوى املناسبة املوضوعاتو للمقرر، العامة األهداف حيث من املقرر هذا
 وقد ،للمقرر املناسبة التقومي ،أساليبللمقرر املناسبة التدريس واستراتيجياتاملقرر،

 أعضاء من الدراسة عينة وتكونت دراسته، يف التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدام
 قسم مثل األقسام من جمموعة يف والدكتوراه، املاجستري شهادة محلة من التدريس هيئة

 وبلغ املعلمني، كليات يف اآليل واحلاسب التدريس، وطرق اهجواملن التعليم، تقنيات
 من البيانات جلمع كأداة االستبانة الباحث واستخدم عضواً،) ١٨٣(العينة حجم

 واملتوسطات ،املئوية والنسب التكرارات مثل متعددة إحصائية أساليب واستخدامامليدان،
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 ،وقدالتباين وحتليل،)T( واختبار،كرونباخ ألفا ومعادلة ،بريسون ارتباط ومعامل ،احلسابية
  :أبرزها النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت

 العربية اململكة يف املعلمني لكليات التعليم يف االنترنت الستخدامات مقرر وضع مت - 
 وأساليب ،التدريس واستراتيجيات ،واحملتوى ،املقرر أهداف حددت حيث ،السعودية

  .للمقرر املناسبة التقومي
 راملقر مكونات حول العينة أفراد استجابات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم - 

 اخلربة ومستوى التعليم، يف اخلربة وسنوات والتخصص، املؤهل،(  ملتغري تعزى الدراسي
  .)اآليل احلاسب مع التعامل يف
 أساليب حول الدراسة عينة أفراد استجابات يف إحصائية داللة ذات فروق توجد - 

  .الدكتوراه مؤهلهم من لصاحل وذلك ،املؤهل ملتغري تعزى للمقرر املناسبة التقومي
  : أبرزها من التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت 
 وكليات التربية كليات يف يدرس )التعليم يف اإلنترنت استخدامات (بعنوان مقرر وضع - 

  .املعلمني
  .والطالب املعلمني بني التعليمية العملية يف وتطبيقاا اإلنترنت بثقافة الوعي نشر - 
 ووضع التعليم، يف اإلنترنت توظيف مع تتفق أهداف إىل القدمية التعليم أهداف تغيري - 

  .لذلك املناسبة واالستراتيجيات اخلطط
  .التعليم يف اإلنترنت استخدامات على للتدرب للمعلمني تدريبية دورات إقامة - 
 م٢٠٠٨( الشراري دراسة (  
 أعضاء قبل من التدريس يف اإلنترنت استخدام واقع عن الكشف إىل الدراسة هدفت    

 تكون وقد استخدامها، ومعوقات القريات، يف للبنات التربية كلية يف التدريس هيئة
  الدراسي العام يف الكلية تلك يف العاملني التدريس هيئة أعضاء مجيع من الدراسة جمتمع
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 كأداة االستبانة الباحث واستخدم ،اًعضو) ٥٥( عددهم وبلغ ،)م٢٠٠٨- ٢٠٠٧( 
  وتوصلتالدراسة، عينة أفراد نم جمموعة مع واملقابالت ،الدراسة عينة نم البيانات جلمع
  :أبرزها النتائج من جمموعة إىل سةالدرا

        اخلاصة احلسابية املتوسطات بني) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود - 
 رتبة ولصاحل اجلامعية، الرتبة ملتغري تعزى التدريس جمال يف اإلنترنت استخدام بدرجة
 الرتبة ملتغري تعزى املعوقات جمال يف االستخدام يف الفروق هذه توجد وال أستاذ،

  . اجلامعية
      اخلاصة احلسابية املتوسطات بني) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود - 

  هيئة أعضاء ولصاحل ،اجلنس ملتغري تعزى التدريس جمال يف اإلنترنت استخدام بدرجة
  .الذكور من التدريس هيئة بأعضاء مقارنة اإلناث من التدريس   
      اخلاصة احلسابية املتوسطات بني) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود - 

 ولصاحل العلمي، املؤهل ملتغري تعزى التدريس جمال يف اإلنترنت استخدام معوقات بدرجة
 بقية على فروق وجود يثبت مل حني يف البكالوريوس، مستوى يف التدريس هيئة أعضاء

  .العلمي املؤهل ملتغري تعزى ااالت
  : اآليت أبرزها التوصيات من مبجموعة الدراسة خرجت وقد   
 اململكة يف متعددة مناطق تشمل حبيث أكرب عينات على الدراسة هذه إجراء إعادة - 

  .أفضل بشكل الدراسة نتائج تعميم ألجل وذلك السعودية، العربية
 اململكة يف التعليمية املؤسسات مجيع يف اإلنترنت باستخدام يتعلق فيما الوعي نشر - 

  .واجلامعات الكليات يف وبالذات السعودية، العربية

 م٢٠٠٨( ديب دراسة (   
 يف)  إنترنت ،حاسوب( بعد عن التعليم تقنيات دور على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 وكذا ،املختلفة بكلياا السورية العربية اجلمهورية يف البعث جامعة يف العايل التعليم دعم
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 احلاسب استخدام حنو واإلداريني والطلبة ،األعضاء اجتاهات على التعرف
 وقد ،البعث جامعة يف التعليم يف التقنية هذه وخدمات فوائد أهم واإلنترنت،ومعرفة

 هيئة عضو) ١٠٤(و ،األربع الكليات يف وطالبة طالباً )١٠٨٨( من الدراسة عينة تكونت
 جلمع كأداة االستبانة واستخدمت ،اجلامعة يف العاملني اإلداريني من) ٧٧(و ،تدريس
  :برزهاأ لنتائجا من جمموعة إىل الدراسة خلصت وقد العينة، أفراد من البيانات

 واإلنترنت احلاسب استخدام حنو الطلبة اجتاهات يف إحصائية ةاللد ذات فروق وجود - 
 ملتغري يعزى احلاسب حنو فروق وجود وكذا ،منهم الذكور ولصاحل اجلنس ملتغري تبعا

 ملتغري تبعا اإلنترنت حنو االجتاه يف فروق ووجود ،العلمية الكليات لصاحل التخصص
 الذكور ولصاحل ،اجلنس ملتغري تبعاً فروق ووجود ،العلمية الكليات لصاحل التخصص
 ملتغري تبعاً فروق توجد وال واإلنترنت، احلاسب حنو إجيابية اجتاهات ووجود ،واإلداريني
 قبل من املقدمة اخلدمات حول الطالب نظر وجهة من فروق ووجدت التخصص،

 أوجه حيث من أما ،العلمية الكليات ولصاحل ،التخصص متغري وفق واإلنترنت احلاسب
 ولصاحل ،التخصص وملتغري الذكور ولصاحل ،اجلنس ملتغري تبعاً فروق فيوجد االستخدام

 اإلنترنت استخدام معوقات حول الطلبة نظر وجهة من فروق ووجود ،العلمية الكليات
 حملور فروق ووجود ،العلمية الكليات ولصاحل ،العلمي وللتخصص ،اجلنس ملتغري تعزى

 ولصاحل ،العلمي والتخصص ،اجلنس ملتغري تعزى التدريس هيئة أعضاء عند اخلدمات
 تعزى اخلدمات حمور يف اإلداريني لدى فروق وجود وعدم ،العلمية والكليات ،الذكور

  .اإلداري املنصب ملتغري وكذا ،العلمي التخصص ملتغري

 م٢٠١٠( غامن دراسة(   
 العملية يف اإلنترنت الستخدامات الفعلي الواقع على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 اجلمهورية يف دمشق جبامعة التدريس هيئة أعضاءو طالب قبل من والبحثية التعليمية
 الضعف وجوانب ،ودعمها القوة عناصر  على التعرف أجل من وذلك ،السورية العربية
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 احللول ووضع جتاوزها على ،والعملفيها املؤثرة والعوامل ،أسباا على والتعرف ملعاجلتها
 والبحثية التعليمية العملية يف اإلنترنت به تقوم الذي الدور على التعرف وكذا ملعاجلتها،

 ذلك على والطالب التدريس هيئة أعضاء رضا مقدار ومعرفة التدريس، هيئة أعضاء عند
 الطالب تواجه اليت الصعوبات على الوقوف وكذا اإلنترنت، به تقوم الذي الدور

 املسحي املنهج الدراسة أتبعت وقد اإلنترنت، استخدام عند التدريس هيئة أعضاءو
 الشخصية واملقابالت امليدانية الزيارات على اعتمدت وكذا ،الواقع ذلك ملعرفة امليداين

 الدراسة عينة بلغت وقد ،امليدان من واملعلومات البيانات جلمع كأدوات واالستبيان
 من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد ،تدريس هيئة عضو) ١٧٦(و طالباً،) ١٠٩٥(

  :اآلتية النتائج أبرزها النتائج
 التدريس هيئة أعضاء وبني ،%)٤٨( الطالب بني اإلنترنت استخدام نسبة بلغت - 
)٦٧.٦.(% 

 استخدام يف الطالب مهارات عن التدريس هيئة أعضاء رضا عدم نسبة بلغت - 
 .التدريس هيئة أعضاء من%) ٥٣.٢(اإلنترنت

 يف االشتراك وعدم اخلدمة، بطء اإلنترنت استخدام تعيق اليت الصعوبات برزأ من - 
 .اخلدمة يف اشتراك إىل حتتاج اليت املواقع

 الدوريات إىل الوصول هي التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام جماالت أكثر - 
 %).٣٥.٢( وبنسبة الكامل، النص تتيح اليت الرقمية واملكتبات

 التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام لتفعيل التدريس هيئة أعضاء مقترحات أهم من - 
 .باجلامعة التدريس هيئة عضاءأل تدريبية دورات إقامة والبحثية

 لتقومي ميدانية مسحية دراسات إجراء: أبرزها التوصيات من بالعديد الدراسة أوصت - 
 ،وكذاالتعليمية العملية يف واالتصاالت املعلومات لتقنيات التدريس هيئة أعضاء استخدام

  .اال هذا يف التدريس هيئة عضاءأل الفعلية االحتياجات ملعرفة مسحية دراسات إجراء



 ]اكتب نصًا[
 

  :الدراسات التي تناولت استخدام اإلنترنت في البحث العلمي:  ثانیًا

 ١٩٩٧( والقيسي عليان دراسة(  
 نتائج وبينت ،البحرين جامعة يف اإلنترنت استخدام على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 باستخدام يتعلق فيما املختلفة الكليات بني إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم الدراسة
 للبحث الشبكة يستخدمون املشاركني من%) ٩٥.٣( نسبة أن النتائج وأظهرت ،الشبكة

 اإللكتروين، والربيد األخبار، ومتابعة ،والبحوث الدراسات كتابة ألغراض املعلومات عن
 استخداماً األكثر البحث حمركات أن وظهر ،والترفيه التسلية وألغراض ،الصحف وقراءة
 Alta Vista Infoو  Excite و Lycos و Yahoo:  الترتيب على كانت

seek . نتائج عن راضني كانوا املستخدمني من%) ٨٣( نسبة أن الدراسة وأظهرت 
  .الشبكة استخدام

 أندرسون دراسة   )Anderson, 1998 : (  
 جانب من البحث حمركات استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت    

 إىل الدراسة وتوصلت ،أحباثهم الجناز اإلنترنت من املعلومات السترجاع األكادمييني
 تتأثر اإلنترنت من عليها احلصول يتم اليت املعلومات نوعية نإ أمهها النتائج من جمموعة

 حمركات أحد استخدام كثرة وأن ،البحث حمركات استخدام يف املستفيد مهارة مبدى
  .استخدامه سهولة إىل ترجع وإمنا ،ومالئمتة جودته إىل يرجع ال البحث

  1999جينبو وانج، دراسة)( 

 يقوم اليت التربوية البحوث على اإلنترنت تأثري  مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 والصني املتحدة الواليات يف والكليات اجلامعات من عدد يف التدريس هيئة أعضاء ا

 ،التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدام يف تؤثر اليت العوامل معرفة وكذا
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 عضو) ٥٧٠( من الدراسة عينة تكونت وقد  ،العوامل تلك بني احملتملة العالقات ودراسة
  :  اآلتية النتائج إىل الدراسة وتوصلت البلدين يف تدريس هيئة

  .البلدين يف التدريس هيئة أعضاء  ينتجها اليت البحوث على كبري تأثري اإلنترنت لشبكة - 
 هيئة أعضاء من%)٨٤(و ،املتحدة الواليات يف التدريس هيئة أعضاء من %)٦٠(ن إ - 

  .اإلنترنت استخدام مهارة على بالتدريب مهتمني الصني يف التدريس
 أعضاء قبل من استخداما األكثر) www( العنكبوتية والشبكة اإللكتروين الربيد يعد - 

  .التدريس هيئة
 وأمهيتها، اإلنترنت استخدام مبهارة يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد - 

  .العلمية والدرجة والبلد، والعمر، اجلنس، ملتغريات تعود حنوها واالجتاهات

 برادشو دراسة  )Bradshaw2000: (جامعة يف الدراسة هذه أجريت 

 العلمي البحث يف لإلنترنت التربويني استخدام مدى على التعرف إىل وهدفت أوبرين،
 يعتربون الباحثني أن الدراسة نتائج وأظهرت باحثاً،) ٣٧٧(من الدراسة عينة وتكونت
 دافعاً واظهروا لبحوثهم، املعلومات جلمع ويستخدموا ومتطورة، متنامية أداة اإلنترنت

 التسهيالت استخدام وأن القادمة، السنوات يف حبوثهم يف اإلنترنت الستخدام كبرية
 استخدام وأن واجلهد، الوقت من الكثري هلم يوفر لإلنترنت الشبكي املوقع على املكتبية
  .مثناً وأرخص أسرع اإللكتروين الربيد
 م٢٠٠١( النجار دراسة: ( 

 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت     
) ٢٠٠( من الدراسة عينة وتكونت، العلمي البحث يف اإلنترنت لشبكة فيصل امللك
 الدراسة وتوصلت ً،عضوا) ٣٤٥( بـ يقدر أصلي جمتمع إمجال من تدريس هيئة عضو

  : اآلتية النتائج إىل
  .أسبوعياً العلمي البحث لغرض اإلنترنت يستخدمون العينة أفراد معظم - 



 ]اكتب نصًا[
 

  .العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام حنو التدريس هيئة أعضاء عند إجيايب اجتاه وجود - 
  . للغاية مهم العلمي البحث لغرض اإلنترنت استخدام نأب الغالبية يرى - 
  .املصادر عن البحث يف اإلنترنت استخدامات أهم تتمثل - 
 البحث يف لإلنترنت استخدامهم مقدار يف التدريس هيئة أعضاء أراء بني فروق وجود - 

 وامتالك ،العلمية والدرجة ،واجلنس ،العضو ا بعمل اليت الكلية متغري إىل تعزى العلمي
  .اإلنترنتب واالتصال ،باملكتب حاسوب

 استخدامهم أمهية يف لتدريسا هيئة أعضاء آراء بني إحصائيا دالة فروق وجود - 
  .فقط اجلنس متغري إىل تعزى العلمي البحث يف لإلنترنت

 وجود عدم التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من الشبكة الستخدام املعوقات أهم - 
  .العلمي البحث يف اإلنترنت ستخدامإل التدريس هيئة عضاءأل الكايف التدريب

 م٢٠٠٣( الدبيان دراسة: (  
 من السعودية اجلامعات يف الباحثات إفادة مدى علي التعرف إىل الدراسة هدفت    

 وجود على التعرف وكذا اإلنترنت، تقدمها اليت املعلومات على احلصول يف اإلنترنت
 مثل حمددة متغريات وفق الباحثات بني االستفادة مدى يف إحصائية داللة ذات فروق

 يف املكاين والتوزيع ،والتخصص ،الدرجة على احلصول ومصدر ،العلمية الدرجة
 على احلصول يف املتبعة االستراتيجيات على التعرف وكذا ،واجلنسية والعمر،اململكة

 اليت واملعوقات الصعوبات وحتديد ،االستخدام لذلك والدوافع االنترنت، من املعلومات
 طريق عن املتحصلة املعلومات عن الرضا مدى ومعرفة ،االستخدام أثناء الباحثات تواجه

 جلمع كأداة االستبانة وأداة ،املسحي املنهج الباحثة واستخدمت ،الشبكة
 الدراسة توصلت وقد ،تدريس هيئة وأعضاء باحثات من الدراسة عينة ،وتكونتالبيانات

  :  األيت أبرزها النتائج من العديد إىل
  .املعلومات على للحصول اإلنترنت يستخدمون العينة من %٧٥.٣ - 
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 من الباحثات أعراض أهم البحوث مبوضوعات العالقة ذات املصادر عن البحث - 
 أخر على والتعرف%) ٨١.٦( بنسبة والتدريس ،%)٨١.٦( وبنسبة اإلنترنت استخدام

 %). ٢٣.٦( بنسبة البحوث ونشر ،%)٧٨( بنسبة التخصص جمال يف احلديثة التطورات

 %).٩٤( وبنسبة مستخدمة خدمة أكثر اإللكتروين الربيد خدمة - 

 الدرجة ملتغريات تعود اإلنترنت استخدام يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم - 
 .العلمي والتخصص العلمية

 .)Google( مث ،(Yahoo )املستخدمة البحث حمركات أهم - 

 وسرعة الوقت، واختصار املعلومات، حداثة األعضاء عند لالستخدام الدوافع أهم - 
 .املعلومات إىل الوصول

 %).٦١.٧( اإلنترنت تقدمها اليت املعلومات عن الرضا مقدار بلغ - 

    ،االتصال يف البطء اإلنترنت استخدام أثناء الباحثات تواجه اليت الصعوبات برزأ - 
 حمركات وندرة ،الوقت وضيق ،التصفح أثناء االنقطاع وكثرة ،بالشبكة واالرتباط

  .اإلنترنت عرب باملعلومات الثقة وعدم ،العربية باللغة البحث

 م٢٠٠٥( العمري دراسة(  
 جلمع أداة باعتبارها اإلنترنت استخدام مدى عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت    

 يف التدريس هيئة أعضاء لدى استخدامها ومعيقات ،العلمي البحث ألغراض البيانات
 الدراسة وتوصلت اً،عضو) ٦٠( من الدراسة عينة وتكونت ،الريموك جبامعة التربية كلية
  : اآلتية النتائج إىل
  .اإلنترنت يستخدمون التدريس هيئة أعضاء مجيع - 
 اللغة ملتغري تعود اإلنترنت شبكة من االستفادة يف إحصائيا دالة فروق توجد ال - 

  .املتوسطة يةاحلاسوب املعرفة ذوي لصاحل فروق وتوجد االجنليزية
  .التخصص جمال يف اجلديد متابعة هو اإلنترنت الستخدام جمال أكثر - 
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 وجود وندرة التدريس، هيئة لعضو الكايف الوقت توفر عدم االستخدام معوقات أهم - 
  .واملقاالت البحوث من لكثري الكاملة النصوص

  : أبرزها التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت 
 احلاسب جمال يف والورش للدورات اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء خضاعإ - 
 الدوريات يف واالشتراك ،اجلامعة يف اإلنترنت إدخال جمال يف والتوسع اإلنترنت،و

 .لذلك رسوماً تتطلب اليت الرقمية واملكتبات

 م٢٠٠٧ تاج دراسة  
 هيئة أعضاء لدى للمعلومات كمصدر اإلنترنت على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   

 وجماالت ،املستخدمة اإلنترنت خدمات على التعرف كذاو املختار، عمر جبامعة التدريس
 وعيوا اإلنترنت ومزايا ،استخداماَ األكثر البحث وحمركات ،استخدامها

 وتوصلت عضواً،) ٢٤٠( الدراسة عينة وبلغت ،دورها لتفعيل وتأثرياا،واملطلوب
  :أبرزها النتائج من جمموعة إىل الدراسة

  .اإلنترنت يستخدمون الدراسة عينة من %٩٤.٢ إن - 
  .واالجتماعية النظرية الكليات من لإلنترنت استخداماَ أكثر العلمية الكليات - 
 ولصاحل اإلناث، لصاحل اإلنترنت استخدام نسب يف إحصائية ةاللد ذات فروق توجد - 

  .املساعدون األساتذة
  : أمهها التوصيات من مبجموعة الدراسة أوصت وقد   
  .اجلامعة يف اإلنترنت جمال يف التدريس هيئة عضاءأل تدريبية دورات تنظيم - 
  .اجلامعة كليات مجيع يف اإلنترنت شبكة تعميم  - 

 م٢٠٠٧( عطية جربين دراسة (  
 اهلامشية اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء آراء على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    

 هيئة عضو) ١٦١( من الدراسة عينة تكونت وقد ،العلمي البحث يف اإلنترنت لشبكة
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 البيانات جلمع كأداة االستبانة واستخدمت ،طبقية عشوائية بطريقة ختيارهما مت تدريس
  :  اآلتية النتائج إىل الدراسة وتوصلت

  .بريةك العلمي البحث يف التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدام نسبة نإ - 
  .متوسطة العلمي البحث يف اإلنترنت خبدمات عضاءاأل معرفة درجة - 
 اًبعد العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام تعد التدريس هيئة أعضاء من كبرية نسبة نإ - 

  .مهماَ
 التدريس هيئة أعضاء بني اإلنترنت استخدام يف إحصائية ةاللد ذات فروق هنالك نإ - 

 ملتغري تعود فروق توجد وال الطويلة، اخلربة ذوي من عضاءاأل ولصاحل اخلربة ملتغري تعود
: أبرزها التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت .كبرية بصورة العلمية الرتبة أو اجلنس
 التدريس، هيئة أعضاء وجلميع اهلامشية، اجلامعة أقسام مجيع يف اإلنترنت استخدام تعميم

  .اإلنترنت استخدام جمال يف أخرى جماالت تشمل مماثلة دراسات وإجراء

 م٢٠٠٩( ملحم دراسة( 

 وطلبة ،التعليمية اهليئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 السورية باجلامعات التربية كليات يف التربوي البحث يف اإلنترنت لشبكة العليا الدراسات
 ذات فروق وجود مدى ومعرفة،يستخدموا اليت البحث طرائق حتديد وكذا ،احلكومية

 الدراسة متغريات حبسب التربوي البحث يف اإلنترنت استخدام يف إحصائية ةاللد
 يف عضاءاأل مجيع العينة ومشلت ،التحليلي الوصفي املنهج الباحث م،واستخداحملددة
 االستبانة الباحث واستخدم ،عضواً) ٢٢٧( وعددهم ،السورية باجلامعات التربية كليات
 والدكتوراه املاجستري رسائل جلميع رصد قائمه وكذا العينة، من املعلومات جلمع كأداة

 للتأكد وذلك ،م٢٠٠٨ عام بداية إىل م٢٠٠٠ عام من النفس وعلم ،التربية اختصاص يف
 ونسبة ،العلمية رسائلهم يف اإلنترنت لشبكة والدكتوراه املاجستري طلبة استخدام واقع من

  : األيت أبرزها من النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت وقد ،االستخدام ذلك
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 التدريس هيئة أعضاء إجابات متوسطات بني إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم - 
 من كلٍ متغري وفق التربوي البحث يف اإلنترنت استخدام عدم بسبب يتعلق فيما

  ).اجلنس العلمية، الرتبة التدريس، يف اخلربة سنوات عدد اجلامعة،(
 التدريس هيئة أعضاء إجابات متوسطات بني إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم - 

 من كلٍ متغري وفق التربوي البحث يف اإلنترنت استخدام عدم بسبب يتعلق فيما
 ). العلمية واملرتبة ،اجلامعة(

 التدريس هيئة أعضاء إجابات متوسطات بني إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم - 
 من كلٍ متغري وفق التربوي البحث يف اإلنترنت خدمات من استفادم مدى يف
  ).اجلنس العلمية، الرتبة التدريس، يف اخلربة سنوات اجلامعة،عدد(
 اإلنترنت استخدام أثناء البحث بطرائق يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 

 توجد بينما ،)اجلنس العلمية، الرتبة التدريس، يف اخلربة سنوات عدد(  من كالً متغري وفق
 .اجلامعة متغري وفق إحصائية ةاللد ذات فروق

 أثناء عضاءاأل تواجه اليت بالصعوبات يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 اجلامعة، التدريس، يف اخلربة سنوات عدد( من كلٍ متغري وفق اإلنترنت استخدام

 .العلمية املرتبة متغري وفق إحصائية ةاللد ذات فروق توجد بينما،)اجلنس

 يتعلق فيما االستخدام عدم بأسباب يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 .اجلنس مبتغري

 مبتغري يتعلق فيما استخدامهم بأسباب يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 . اجلنس

 يف اإلنترنت شبكة من استفادم مبدى يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 . اجلنس مبتغري يتعلق فيما التربوي البحث
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 يف يستخدموا اليت البحث بطرائق يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 .اجلنس مبتغري يتعلق فيما اإلنترنت عرب التربوي البحث

 التربوي البحث تعيق اليت بالصعوبات يتعلق فيما إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 .اجلنس مبتغري يتعلق فيما اإلنترنت عرب

 فيما العليا الدراسات طلبة إجابات متوسطات بني إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال - 
 متغري وفق السورية التربوية املواقع عن والرضا واإلنترنت، احلاسب استخدام مبرات يتعلق

 مبكان يتعلق فيما فروق توجد بينما ،)تدريس هيئة عضو أو ،عليا دراسات طالب(
 .العمل طبيعة وفق اإلنترنت استخدام

 ربط اإلنترنت استخدام تطوير لتفعيل التدريس هيئة أعضاء مقترحات أهم كان - 
 وتأمنياإلنترنت، طريق عن العاملية اجلامعات بقية ومع ،البعض ببعضها السورية اجلامعات

 التدريس هيئة أعضاء مكاتب اإلنترنت،وتزويد خبدمة وإيصاهلا دراسية وفصول قاعات
 .اإلنترنت خبدمة



 

 وبونك أدمز دراسة )Adams and Bonk , 1995 ( 

 ملصادر التدريس هيئة أعضاء استخدام صعوبات عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت    
 أظهرت وقد ،البيانات جلمع استبانه الباحثان استخدم وقد ،ةاإللكتروني املعلومات
 هو ومعارف معلومات من التقنيات هذه يف موجود هو مبا املعرفة عدم إن الدراسة
 تدريب بضرورة الدراسة تصوأو ،اخلدمات هذه من االستفادة لقلة الرئيس السبب
 املعلومات مصادر تقدمها اليت اخلدمات من االستفادة كيفية على التدريس هيئة أعضاء

  .ةاإللكتروني
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 موروكوفسكي دراسة )Murkowski, 1996(  
 املدرسي التعليم يف اإلنترنت استخدام معوقات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت    
 الدراسية الغرف يف اإلنترنت استخدام يف التسرع بعدم الباحث نصح وقد ،أمريكا يف

  : اآلتية للصعوبات نظراً وذلك
 العديد وجود من الرغم على جداً صعباً يكون قد اإلنترنت عرب املعلومات إىل الوصول - 

  .كثرية ضعف نقاط هلا احملركات هذه أن حيث ،البحث حمركات من

       بسبب شديد ببطء املطلوبة املواقع إىل والوصول ،املثايل بالشكل الوقت استثمار عدم - 
 .والصفوف املختربات يف لإلنترنت املتزايد االستخدام

  . اإلنترنت استخدام عند بسرعة تنتقل اليت الفريوسات مشكلة - 
   مواقع إىل شدهمروت ،الطلبة تشتت وأشكاالً رسوماً تعرض اليت اإلعالنات مشكلة - 
 .البحث مبوضوع عالقة هلا ليس  

 جيعل مما ،املنهاج وتطوير ،املعلمني وتدريب ،األجهزة لتطوير الالزمة امليزانيات مشكلة - 
  .صعباً أمراً املدرسة إىل اإلنترنت إدخال

 ليهمان دراسة  )Lehman,1996 (  
 احلاسب علم يف حتدياً تشكل تعد مل اإلنترنت شبكة أن الدراسة هذه توصلت   

 In-formation) املعلومات بعلم يسمى فيما مهماً حتدياً تشكل إا بل فحسب،

Science).، تكوين على الطلبة مساعدة الضروري من أنه إىل الباحثة وتوصلت 
  .دقتها مدى على واحلكم وتقييمها املعلومات بإجياد خاصة استراتيجيات

 توشري وودز دراسة )Woods - Tucher  1997 ( 

 هيئة أعضاء من جمموعة على اإلنترنت استخدام تأثري تقييم إىل الدراسة هذه هدفت    
 يف اإلنترنت أمهية إدراك عدم هو املعوقات أهم إن إىل الدراسة توصلت وقد ،التدريس
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 إىل بالدخول املتعلقة واملشكالت ،الوقت وضيق وحمدودية ،العلمي البحث
  .الفنية واملساعدة الصيانة خدمات كفاية اإلنترنت،وعدم

 برنت دراسة )Brandt 1997 ( 

 يف اإلنترنت شبكة استخدام تواجه اليت املعوقات على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 املعلمني تدريب عملية نأ إىل الدراسة وتوصلت ،األمريكية املدارس بعض يف التعليم
 توفري وجيب ،صورة بأفضل التعليم يف اإلنترنت استثمار أجل من وجهد وقت إىل حباجة
 حول املعلمني لدى الوعي رفع يف يساهم مما ،املعلمني تأهيل برامج إلكمال الكايف الوقت
 مهارام وزيادة ،التعلم حنو الطلبة دافعية وزيادة ،التعليم يف اإلنترنت استخدام أمهية

  .منها واالستفادة ،بالشبكة االتصال على وقدرام
 جرمي دراسة )Grimm1998(  

 الواليات مدارس يف اإلنترنت استخدام معوقات على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 أهايل اهتمامات االهلخ من حبثت ميدانية دراسة إجراء خالل من األمريكية املتحدة
 نتائج وبينت ،التعليم يف الطريقة هذه من وتوقعام ،شبكةال عرب أبنائهم بتعليم الطلبة

 االنعكاسات من ،والسلبية اإلجيابية بني تتراوح توجهات األهايل لبعض أن الدراسة
 من أبنائهم محاية على معلميهم ومقدرة مقدرم ومدى،أبنائهم على لإلنترنت السلبية
 اإلنترنتب التعلم طريقة أن عتربواا األهايل بعض أن النتائج بينت كما ،املناسبة غري املواد
 ،الطريقة هذه اللخ من التعلم يف أبنائهم توجهات على أثر مما ،للوقت مضيعة هي

 أمور أولياء وإطالع واملدارس، األهايل بني املستمر التواصل بضرورة الدراسة وأوصت
  .اإلنترنتب التعلم إجيابيات على الطلبة
 ريزجنر دراسة  )Risinger  1998(  

 تأشار حيث اإلنترنت، استخدام معوقات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت      
 تقييم من الطلبة متكني هو التعليم يف اإلنترنت استخدام يف احلقيقي التحدي أن إىل
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 هناك أن الدراسة نتائج وبينت ،االجتماعية العلوم يف صحتها من والتأكد ،معلومام
 حد على علمنيوامل للطلبة القلق وتسبب اال هذا يف قلق تثري الشبكة على مواقع أربعة
 Conspiratory( املؤامرة ومواقع) Hat  Sites( مواقع:  هي املواقع وهذه سواء

Sites(، بالغبية املوصوفة واملواقع)Sites( للجنس القيةالألخ واملواقعsex).( 

 وميك بري دراسة )Bare  and  Meek  ,1998(  
 املدارس يف اإلنترنت شبكة ودور أمهية على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     

 املدارس نسبة أن الدراسة نتائج وبينت استخداماا، وصعوبات ،األمريكية احلكومية
 النتائج بينت كما األمريكية، املدارس من%)٧٨( تشكل باإلنترنت املتصلة األمريكية

  : األيت يف تتمثل اإلنترنت يف املعلمني تواجه اليت املعوقات أهم أن
  .للمدارس الفين الدعم قلة - 
 .مكثفة بصورة اإلنترنت خدمات من لالستفادة املخصص الوقت لةق - 

 .التعليم يف اإلنترنت استخدامات حول للمعلمني دورات بتنظيم املتعلق الدعم قلة - 

 .الطلبة تعلم يدعم مبا لإلنترنت الفعال االستخدام قلة - 

  .إليهم تصل أن ميكن اليت املناسبة غري املواد من للطلبة الضرورية احلماية توفري قلة - 
 هيلي دراسة )Healy ,1999(   

 املدارس داخل اإلنترنت ستخداما على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 الدراسية الصفوف داخل اإلنترنت استخدام أن إىل الدراسة ،وتوصلتاألمريكية
 مهارات مثل للمستقبل حيتاجوا مبهارات الطلبة يؤهل ال كبري بشكل عليها واالعتماد

 وتؤكد ،اآلخرين مع العالقات ناءوب ،واالجتماعي اإلنساين واالتصال ،املشكالت حل
 معلمني أو مناسب منهاج وجود دون املدارس إىل اإلنترنت إدخال عملية أن هيلي

  .بالفشل مرهونة عملية هي مؤهلني
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 ١٩٩٩( عبادة دراسة( 

 اإلنترنت شبكة بأمهية والطالب املعلمني وعي مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 الدراسة عينة تكونت وقد ،استخدامها ومعوقات التعليم تكنولوجيا مستحدثات ىكإحد

 الصعوبات أهم من أن إىل الدراسة وخلصت ،التخصصات خمتلف من معلماً) ٦٨(  من
 اليت اإلجنليزية اللغة ومشكلة ،التدريبية الدورات عقد قلة اإلنترنت استخدام تواجه اليت

  .الشبكة استجابة بطء إىل باإلضافة الشبكة ا تتعامل
 جاردنر دراسة )Gardner  2000 (  

 اجلوانب على التعليم يف اإلنترنت استخدام تأثري على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 أمام طويلة زمنية لفترة الطالب جلوس أن الدراسة نتائج وأظهرت للطالب، اجلسمية

 أهم وتتمثل ،الصغار التالميذ وخاصة ،عنده صحية مشكالت إىل يؤدي احلاسب جهاز
  .العيون يف ومشكالت ،والظهر الرقبة احنناء أعراض يف املشكالت هذه
 م٢٠٠١الدجاين، ودعاء ووهبة دراسة:  ( 

 تربوية كأداة اإلنترنت استخدام تعيق اليت الصعوبات على التعرف إىل الدراسة هدفت   
 معلمي من ومعلمة معلماً) ١٩( من الدراسة عينة تكونت وقد ،الصفي التدريس يف

 وخلصت ،املعلومات مجع يف املقابلة أسلوب واستخدم ،بفلسطني اهللا رام مدارس
 التكلفة هي تربوية كأداة اإلنترنت استخدام تعيق اليت الصعوبات أهم إن إىل الدراسة

 ،الفين الدعم وقلة ،الكايف التأهيل توفر وعدم ،واالتصال للحواسيب العالية املادية
 وأوصت ،النفسية واحلواجز ،املعارض السليب والتوجه ،االجنليزية اللغة يف والضعف
 حوسبة حنو والتوجه التعليم يف اإلنترنت لتوظيف املناسبة األرضية توفري بضرورة الدراسة
  .للطلبة الناقد التفكري مهارات بتعليم واالهتمام التعليم
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 هـ١٤٢٤( اخلرباء دراسة( 

 من اجلامعي التعليم يف االنترنت استخدام معوقات على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 استخدم وقد ،بالرياض سعود امللك جبامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة

 تلك عن واملعلومات البيانات جلمع كأداة االستبانة وأداة ،فيالوص املنهج الباحث
  : أبرزها النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت قدو ،املعوقات

 جلميع اآليل احلاسب أجهزة توفر عدم هو التدريس هيئة أعضاء يواجه معوق أكرب إن - 
  .التدريس هيئة أعضاء

  .التعليمية األغراض يف االنترنت استخدام على الطالب تدريب عدم - 
  .االنترنت عرب للتعليم ستراتيجيها أو خطة وجود عدم - 
  :أبرزها من انك واملقترحات التوصيات من جمموعة إىل الدراسة توصلتو  
  .التدريس هيئة أعضاء جلميع آيل حاسب أجهزة توفري - 
  .التعليم يف االنترنت استخدام على وتدريبهم الطالب يئة - 
  .باملوضوع عالقة هلا أخرى جماالت ويف ،مشاة بيئات على مناظرة راساتبد القيام - 

  :السابقة الدراسات على التعليق
 لتلك الباحث به قام الذي التصنيف حبسب السابقة الدراسات واستعراض مبراجعة     

 الدراسات تلك على واملالحظات االستنتاجات من جمموعة إىل الباحث توصل الدراسات
  :اآليت يف جيملها

 مؤسسات يف اإلنترنت استخدام تناولت اليت الباحث علم حبسب الدراسات ندرة -  
 والبحث التعليم يف اإلنترنت باستخدام املتعلقة الدراسات وخاصة ،اليمنية العايل التعليم
 عند اإلنترنت استخدام تناولت اليت )م١٩٩٨( وناشر جرجس دراسة عدا ،العلمي
)  م٢٠٠٧( املخاليف دراسة وكذا صنعاء، مدينة يف اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء
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 ملهارات تعز جبامعة التدريس هيئة أعضاء امتالك مدى  على التعرف إىل هدفت واليت
  .حنوها واجتاهام اإلنترنت

 يف تنوعت ،أجنبية ودراسات عربية دراسات بني وتنوعها الدراسات تلك اختالف - 
 على يالحظ كان وإن ،التطبيق يف املستخدمة وأدواا ،وعيناا ومناهجها أهدافها
 وكذا ،التطبيق يف االستبانة أداة واستخدام ،املسحي الوصفي للمنهج استخدامها معظمها
 وهذا ،هلا التوصل مت اليت النتائج وعرض حتليل يف الوصفي اإلحصاء أسلوب استخدام

 دراسة مثل أخرى سابقة دراسات مع كذلك ويتفق احلالية، الدراسة وأداة منهج مع يتفق
 املناعي دراسةو ،)م٢٠٠٨( ديب ودراسة ،)م٢٠٠٩( ملحم ودراسة ،)م٢٠١٠( غامن

 ).هـ١٤٢٥( الفار ودراسة ،)هـ١٤٢٥(  احلازمي ودراسة ،) م٢٠٠٧(

 هدفت قد املوضوع هذا تناولت اليت منها العربية وخاصة الدراسات، تلك من كثري نإ - 
 سواء التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام واقع على التعرف على ةرئيس بدرجة

 هيئة أعضاء عند ،عامة بصورة العام التعليم مؤسسات وأ العايل التعليم مؤسسات يف
 )م٢٠٠٩( ملحم ودراسة ،)م٢٠١٠( غامن دراسة الدراسات تلك أمثلة ومن التدريس

 احلازمي ودراسة قطر، يف )م٢٠٠٧( املناعي دراسةو سوريا، يف أجريت اليت
 الل ودراسة ،)م٢٠٠١( النجار ودراسة ،)هـ١٤٢٥( الفار ودراسة ،)هـ١٤٢٥(
 املخاليف ودراسة ،)م١٩٩٨( وناشر جرجس ودراسة السعودية، يف) هـ١٤٢١(
 الدوجان ودراسة عمان، يف) م٢٠٠٠( وبوعزة مهشري ودراسة اليمن، يف) م٢٠٠٧(
 الدراسة مع هذا ويتفق األردن، يف) م٢٠٠١(والشايب ،)م٢٠٠٥( والعمري ،)م٢٠٠٧(

  .احلالية
 من تنوعت قد -  منها األجنبية أو العربية سواء -  الدراسات تلك أن الباحث وجد - 

 التدريس هيئة أعضاء على طبق قد غلبهاأ إن حيث ،التطبيق يف املستخدمة العينات حيث
 دراسة مثل،عليا معاهد وأ كليات أو جامعات من املختلفة العايل التعليم مؤسسات يف
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 ودراسة ،)هـ١٤٢٥( احلازمي ودراسة ،)م٢٠٠٩( ملحم ودراسة ،)م٢٠١٠( غامن
 )م١٩٩٨( وناشر جرجس دراسةو)  م١٩٩٨(  فالبا ودراسة ،)هـ١٤٢٥( الفار

 اجلندي علياء ودراسة ،)م٢٠٠٠( والس ودراسة ،)هـ١٤٢١( الل ودراسة
 والبعض) م٢٠٠٠(  وبوعزة مهشري ودراسة ،)م١٩٩٨( اندرسون ودراسة ،)م٢٠٠٢(

 املدارس مثل األخرى التعليمية املؤسسات يف التدريس هيئة أعضاء على طبق منها األخر
 ووهبة الدعجاين دعاء ودراسة ،)م١٩٩٧( برنت دراسة مثل املتوسطة واملعاهد

 ).م٢٠٠٣( بارك ودراسة ،)م٢٠٠١( ودراسةزتس ،)م٢٠٠١(

  - األجنبية أو منها العربية سواء -  السابقة الدراسات نتائج أغلب أن الباحث وجد - 
 العلمي البحث أو التعليم يف سواء اإلنترنت استخدام حنو قوية دوافع وجود أظهرت قد

 اليت الدراسات تلك أمثلة ومن،  املختلفة التعليم مؤسسات يف التدريس هيئة أعضاء عند
) م١٩٩٨( فالبا ودراسة ،)م١٩٩٧( وبريتز وبارايالن الزجنر دراسة ذلك إىل أشارت
 ).هـ١٤٢٣( العمري ،ودراسة)م١٩٩٨( وكوهني وانج ودراسة

 اإلنترنت استخدام واقع أن إىل منها العربية والسيما الدراسات، بعض نتائج أشارت - 
 مثل  األخرية الفترة يف مرتفعاً أصبح العربية البالد بعض يف التدريس هيئة أعضاء عند

 سوريا، يف أجريت اليت) م٢٠٠٧( وذيب ،)م٢٠٠٩( وملحم ،)م٢٠١٠( غامن دراسة
 األردن يف) م٢٠٠٧(الدوجان ودراسة الكويت، يف) م٢٠٠٨( واخلزي احلمدان ودراسة
 قدمية بدراسات مقارنة قطر يف) م٢٠٠٤( املناعي ودراسة ليبيا يف) م٢٠٠٧( تاج دراسة
 املعوقات من مجلة إىل ذلك تعزي ،وكانت االستخدام ذلك قلة إىل تشري كانت

 كانت العربية البلدان معظم أن وخاصة،االستخدام ذلك من حتد اليت الكثرية والصعوبات
 ومن ،جداَ قريبة فترات يف إال اإلنترنت شبكة فيها تدخل مل الدراسات تلك إجراء أثناء
 اليمن يف)م١٩٩٨(وناشر جرجس دراسة ذلك إىل أشارت اليت الدراسات تلك أمثلة

  .السعودية يف) م٢٠٠٢( الشرهان ودراسة ،)م٢٠٠٠( احمليسن ودراسة
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 متصفح استخداماً املتصفحات أكثر أن إىل الدراسات تلك من كثري أشارت - 
(Yahoo)مث، (Google)، م٢٠٠٤( احلازمي دراسة الدراسات تلك أمثلة ومن (

 .السعودية يف) م٢٠٠٣( الذبيان ودراسة

 استخدام إىل أدت اليت العوامل أهم من أن إىل الدراسات تلك من بعض توصلت - 
 يف يةاحلاسوب اخلربة وكذا ،آيل حلاسب امتالكهم التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت

 تلك أمثلة ومن اإلنترنت الستخدام إجيابياَ مؤشراَ ذلك وتعد ،وتوظيفه استخدامه
 السعودية يف)  م٢٠٠١( النجار ودراسة ،اليمن يف) م٢٠٠٧( املخاليف دراسة الدراسات

 .األردن يف ) م٢٠٠١( الشايب ،ودراسة)هـ١٤٢٣( ( العمري ودراسة

 على أدواا يف العربية البلدان خارج طبقت اليت الدراسات تلك من بعض اعتمدت - 
 ،دراستها أدوات توزيع يف اإللكتروين الربيد خدمة مثل التعليمية اإلنترنت خدمات بعض

 أمريكا يف )Wang,Jinbo،1998وجينبو ،وانج( دراسة مثل األدوات تلك ومجعها
  .والصني

 استخدام  من حتد اليت املعوقات أهم من أن السابقة الدراسات معظم أوضحت - 
 التعليم سساتمؤ يف التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
 يف اإلنترنتو اآليل احلاسب استخدام على واملناسب الكايف التدريب وجود عدم املختلفة
 واملكتبات الدوريات يف االشتراك وضعف اخلدمة، يف والبطء ، العلمي والبحث التعليم

 الدراسات تلك أمثلة ومن اإلجنليزية اللغة وحاجز باإلنترنت، االتصال وانقطاع الرقمية،
 هـ١٤٢٣(العمري ودراسة سوريا، يف) م٢٠٠٥( والزغيب ،)م٢٠١٠( غامن دراسة

 يف) م٢٠٠٠( وبوعزة مهشري ودراسة األردن، يف)م٢٠٠١( الشايب ،ودراسة)
 .السعودية يف)  م٢٠٠١( النجار عمان،ودراسة

 اال هذا يف قلتها رغم ،اليمنية اجلمهورية يف طبقت واليت ،السابقة الدراسات تشري - 
 على التدريس هيئة أعضاء قبل من  اإلنترنت استخدام حنو اجيابية اجتاهات وجود إىل
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 املخاليف دراسة الدراسات تلك أهم ومن ،ذلك تعرقل اليت املعوقات مجلة من الرغم
 دراسة مثل أخرى عربية بلدان يف أخرى دراسات جانب ،إىل اليمن يف )م٢٠٠٧(

 .قطر يف) م٢٠٠٤( املناعي ودراسة األردن، يف) م٢٠٠٧( الدوجان

  السابقة والدراسات احلالية الدراسة بني واالختالف التشابه أوجه - 
 إىل دف كوا موضوعها يف السابقة الدراسات من عدد مع احلالية الدراسة تتشابه   

 التعليم كليات يف التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدام واقع على التعرف
 والتعرف، العلمي البحث وجمال التعليم جمال يف هلا استخدامهم ومدى ،اجلامعية العايل
 هذه بني واالختالف الشبه أوجه إجياز وميكن ،االستخدام ذلك ومعوقات طبيعة على

  : األيت يف السابقة والدراسات الدراسة
 التطرق تناولت اليت األوىل الدراسة  - الباحث علم حبسب -  تعد احلالية الدراسة إن - 
 أعضاء عند  العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام واقع على التعرف موضوع إىل

 التربية كليات مجيع ومشلت ،اليمنية التربوية العايل التعليم مؤسسات يف التدريس هيئة
 اإلنترنت استخدام موضوع إىل تطرقت اليت السابقة الدراسات بينما  اليمنية باجلامعات

 املناطق من منطقة يف حمصورة دراسات كانت إما اليمن يف العايل التعليم تمؤسسا يف
 التدريس هيئة أعضاء استخدام إىل تطرقت واليت ،)م١٩٩٨،  وناشر جرجس( كدراسة

 ،األخرى املناطق بقية إىل تتطرق ومل ،صنعاء مبدينة اإلنترنت لشبكة اليمنية اجلامعات يف
 دراسة كمثل كلياا مبختلف واحدة تعليمية مؤسسة على احنصرت دراسات أو
 التدريس هيئة أعضاء امتالك مدى على التعرف إىل هدفت واليت)  م٢٠٠٧ ،املخاليف(
  .حنوها واجتاهام اإلنترنت ملهارات تعز جامعة يف
 الدراسة مع تتشابه اليمن خارج طبقت اليت سابقةال الدراسات من جمموعة توجد - 

 وهي واحدة تعليمة جهة إىل وانتمائها هلا العام الدراسة وجمتمع موضوعها يف احلالية
 يف طبقت اليت الدراسات تلك أمثلة ومن  ،) املعلمني – التربية(  التربوي اإلعداد كليات
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 ،) هـ١٤٢٥،الفار( ودراسة ،) هـ١٤٢٥،احلازمي( دراسة السعودية العربية اململكة
 ودراسة،)م٢٠٠١،الفهد ودراسة ،)م٢٠٠١،النجار(ودراسة،)هـ١٤٢٤،احلريب(ودراسة

 اململكة يف طبقت أخرى ودراسات،) هـ١٤٢١الل،( ،ودراسة) هـ١٤٢١،الشرهان(
) م٢٠٠٧الدوجان،(ودراسة ،)م٢٠٠٧( عطية حربين دراسة مثل اهلامشية األردنية

 )م١٤٢٣العمري،( ودراسة ،)م٢٠٠٥( العمري دراسةو ،)م٢٠٠٥(دراسةأبورياو
 حلمدانا كدراسة خمتلفة بيئات يف طبقت أخرى ودراسات ،)٢٠٠١،الشايب( ودراسة

 ،قطر يف طبقت اليت )م٢٠٠٤( املناعي ودراسة ،الكويت يف طبقت اليت)٢٠٠٨(اخلزيو
 ملحم ،ودراسة)م٢٠١٠( غامن ودراسة ليبيا يف طبقت واليت ،)م٢٠٠٥( التاج ودراسة

 عن ختتلف احلالية الدراسة فإن التشابه هذا رغم إنه إال سوريا يف طبقتا  واليت) م٢٠٠٩(
 :التالية بالنواحي الذكر السابقة الدراسات

 بعض بعكس اليمنية باجلامعات التربية كليات مجيع مشلت احلالية الدراسة إن -١
 يف التعليمية املكرمة مكة كمنطقة التعليمية املناطق بعض على اقتصرت اليت الدراسات

 طبقت أخرى ودراسات،)هـ١٤٢٥ ،الفار(و، )هـ١٤٢٥، احلازمي( من كلٍ دراسة
 دراساتو،) هـ١٤٢١ (لشرهانا ودراسة،) م٢٠٠١(النجار دراسة مثل السعودية يف

 حلمدانا من كلٍ دراسة مثل التعليمية املؤسسات بعض يف طبقت أخرى
 يف طبقت اليت )م٢٠٠٤ ،املناعي( ودراسة ،الكويت يف طبقت اليت)م٢٠٠٨(واخلزي

 اململكة يف طبقت أخرى ودراسات ليبيا يف طبقت اليت) م٢٠٠٥( التاج ودراسة ،قطر
 دراسةو،)م٢٠٠٥( بورياأ دراسةو ،)م٢٠٠٧( عطية جربين دراسة مثل اهلامشية األردنية
  ).٢٠٠١(الشايب ودراسة،)م٢٠٠٢( والعمري ،)م٢٠٠٥( العمري

  جمال مها اإلنترنت استخدام يف أساسيني جمالني على اشتملت احلالية الدراسة إن -٢

 ااالت تلك أحد  على اقتصرت ىخرأ دراسات بعكس العلمي البحث وجمال التعليم
 )م٢٠٠٥( والعمري ،)م٢٠٠٧( عطية حربينو سوريا، يف) م٢٠١٠( ملحم دراسة مثل
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 ودراسة) م١٩٩٨( أندرسون ودراسة السعودية، يف) م٢٠٠١(النجار ودراسة ،األردن يف
 دون العلمي، البحث جمال على اقتصرت واليت أمريكا، يف) م١٩٩٩( وجينبو وانج

 ذيب دراسة مثل العلمي البحث دون التعليم تناولت أخرى ودراسات التعليم،
 ،)هـ١٤٢٤(واحلريب ،)م٢٠٠٢(هاشم ودراسة سوريا قي طبقت اليت )م٢٠٠٨(

 ودراسة السعودية يف) هـ١٤٢١( والل ،)م٢٠٠٣( واملوسى ،)م٢٠٠٢( واجلندي
 تناوهلا يف سابقة دراسات مع احلالية الدراسة وتتفق أمريكا، يف) م٢٠٠١(  زتس

 ودراسة األردن، يف) م٢٠٠٧( الدوجان دراسة مثل) العلمي والبحث التعليم( للمجالني
 ودراسة السعودية، يف) هـ١٤٢٥( الفار ودراسة سوريا، يف) م٢٠١٠( غامن

  .قطر يف) م٢٠٠٤(املناعي
 وأداة ، االستبانة أداة وهي البيانات مجع يف أداتني استخدمت احلالية الدراسة أن -٣

) هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة مثل واحدة أداة استخدمت أخرى دراسات بعكس املقابلة
 ودراسة اليمن، يف) م٢٠٠٧( املخاليف ودراسة السعودية، يف) هـ١٤٢٥(الفار ودراسة
  .سوريا يف) م٢٠١٠( غامن ودراسة ،)م٢٠٠٩( ملحم
 التأكيد من البد اليت العلمية احلقائق من مجلة إىل هذا عرضه خامتة يف الباحث يصلو    

 أثرى قد الباحث عرضها اليت بالكيفية وتنوعها ،السابقة الدراسات تعدد أن وهي ،عليها
 حيث من واختالفها أجنبية ودراسات ،عربية دراسات بني تنوعها وأن ،الرسالة هذه

 الباحث أفاد قد امليداين التطبيق يف املستخدمة واألدوات ،والعيينات واملنهج ،األهداف
 اليت الدراسة أداة وتطوير ،للدراسة النظري اإلطار بإثراء يتعلق فيما وخاصة ،كبرية إفادة

  احلالية الدراسةو السابقة الدراسات بني العالقة أن القول للباحث الباحث،وميكن صممها
  .واحد وحبثي علمي هدف حتقيق إىل وتؤدي بعضاً، بعضها تعزز تكاملية عالقة هي
  
  



 ]اكتب نصًا[
 

  
  
  
  
  
  

 
 





 ]اكتب نصًا[
 

 

 

  مقدمة

 الدراسة، تمع اَوصف يتضمن حيث ،وإجراءاا الدراسة، منهجية الفصل هذا يتناول     
 ،الدراسة أداة تطوير عملية ا مرت اليت املراحل وأهم املستخدمة، وعينتها،واألداة

 ومجع ،ميدانياً الدراسة أداة تطبيق يتناول كما وثباا، ،صدقها من التحقق وخطوات
  .البيانات لتحليل استخدمت اليت اإلحصائية واملعاجلات ،املعلومات

  منھج الدراسة

 التعرف إىل هدفت اليت الدراسة هذه يف املسحي الوصفي املنهج الباحث استخدم      
 لدى العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت العاملية املعلومات شبكة استخدام واقع على

 يهتم املنهج هذا نإو حيث، اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء
 الوقائع بني توجد اليت والعالقات الظروف، وحيدد الواقع، يف هي كما الظاهرة بوصف
 بإعطاء يهتم وإمنا ،وتبويبها البيانات  مجع على يقتصر وال ،الشائعة املمارسات وحتديد

 واقع على التعرف مت املنهج هذا ضوء وعلى البيانات، تلكل وتوضيحات تفسريات
   . اليمنية باجلامعات التربية كليات يف العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام

   مجتمع الدراسة

 التربية كليات يف  ومساعديهم التدريس هيئة أعضاء مجيع من الدراسة جمتمع يتكون    
) م٢٠٠٩ -٢٠٠٨( سيالدرا العام من الثاين الفصل يف احلكومية اليمنية باجلامعات

 ختصصام حسب عضواً) ١٣٢٠( عددهم والبالغ ،)هـ١٤٣٠- ١٤٢٩( املوافق
 تربية كلية وثالثني إحدى) ٣١( يف يعملون) اجلنس( والنوع املختلفة، العلمية ودرجام
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.  الدراسة هذه إجراء خالل اليمن يف املوجودة اجلامعات هي حكومية جامعات مثان يف
   ). ٢٥٦- ٢٥٠:م ٢٠٠٨ لعام التعليم لتخطيط األعلى الس(

  عینة الدراسة

ًفيها التربية كلية أعداد وكثرة جامعات، مثان تبلغ حيث اليمنية، اجلامعات لتعدد نظرا 
 عن مواقعها تباعدل ونظراَ ،كلية وثالثني أحدى عددها والبالغ الدراسة، يف املشمولة
 اهليئة حجم كربل ونظراً  اليمنية، اجلمهورية مساحة جممل على متتد حيث ،بعضال بعضها

 حيث من بينها للتشابه كذلك ونظراً عضواً،) ١٣٢٠( تبلغ حيث ،فيها العاملة التدريسية
 بكلية األخر وتأثر ،صنعاء جبامعة التربية بكلية منها العديد تأثر فقد ،والتطور النشأة
 الكليات وبقية ،اليمنية باجلامعات التربية لكليات أصول باعتبارهم ،عدن جبامعة التربية
 ونظراً ،عدن جامعة أو صنعاء جامعة يف سواء لكليتنيا هلاتني كفروع البداية يف نشأت

 مراكز يف الرئيسة التربية لكليات فروعاَ تعد اليمنية باجلامعات التربية كليات غالبية ألن
 هيئة أعضاء أصالً هم لياتالك تلك يف التدريس هيئة أعضاء من وكثرياً ،اجلامعات

 جمتمع أفراد مجيع على الدراسة أداة تطبيق صعوبة وبسبب الرئيسة، الكليات يف تدريس
 فقد بذلك، للقيام الباحث لدى اإلمكانية توفر لعدم نظراً الكليات؛ تلك مجيع يف الدراسة

 ةالرئيس الكليات يف التدريس هيئة أعضاء على الدراسة عينة تقتصر أن الباحث رأى
 األصلي للمجتمع ممثلة باعتبارها كليات مثان عددها والبالغ احلكومية اليمنية باجلامعات
 وأعداد ،الدراسة يف املستهدفة والكليات اجلامعات، تلك يوضح) ١( واجلدول للدراسة،

 األعلى الس( .املستهدفة الدراسة عينة يشكلون حيث فيها التدريس هيئة أعضاء
  ). ٣٣٠ -٤٤: م٢٠٠٨ لعام التعليم لتخطيط
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 الرئيسة التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء وأعداد ،الدراسة عينة)  ١(  جدول
  .اليمنية باجلامعات

 الكلية اسم اجلامعة اسم م

 هيئة أعضاء أعداد
 اموع التدريس

 إناث ذكور

 ١٥١ ٢٤ ١٢٧ صنعاء تربية صنعاء ١

 ٢٠٢ ٥٠ ١٥٢ عدن تربية عدن ٢

 ٦٧ ٢٣ ٤٤ تعز تربية تعز ٣

 ٣٦ ١١ ٢٥ املكال تربية حضرموت ٤

 ١٠٧ ٢٢ ٨٥ احلديدة تربية احلديدة ٥

 ٣٣ ٨ ٢٥ إب تربية إب ٦

 ٣٨ ٢ ٣٦ عمران تربية عمران ٧

 ٤٨ ٣ ٤٥ ذمار تربية ذمار ٨

 ٦٨٢ ١٤٦ ٥٣٩ ٨ ٨ اإلمجايل

     

 أمجايل من عضواً) ٦٨٢( بلغ الدراسة عينة أفراد عدد أن يتضح) ١( اجلدول من     
 اتمع من%) ٥١.٦( وبنسبة عضواً،) ١٣٢٠( عدده والبالغ للدراسة، األصلي اتمع

  . للدراسة األصلي
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  أداة الدراسة

 التعليم يف اإلنترنت استخدام واقع على التعرف يف واملتمثل ،الدراسة هدف لتحقيق    
 وأغراضهم ،اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث

 ،هلا استخدامهم من تقلل اليت واملعوقات ،العلمي والبحث التعليم يف استخدامها من
 وجهة من العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام وتطوير لتفعيل ومقترحام

 لطبيعة واملالئمة ،لذلك املناسبة األداة كوا،االستبانة أداة باستخدام الباحث قام ،نظرهم
  .الدراسة يف جداً ضيق نطاق يف املقابلة أداة الباحث استخدم كما ،الدراسة

  خطوات إعداد أداة الدراسة الرئیسة

 العلمي البحث منهجية على بناًء اخلطوات من بالعديد الدراسة أداة وبناء تصميم مر   
  : التايل النحو على وذلك ،أداة أي بناء عند

  السابق التربوي األدب مراجعة -١

 الدراساتو احلالية الدراسة مبوضوع املتعلقة النظرية اخللفية مبراجعة الباحث قام حيث  
  .احلالية بالدارسة ارتباطاً األكثر السيما ،السابقة

  االستطالعیة الدراسة -٢

 على بطرحه قام املفتوحة األسئلة من جمموعة هيئة على استطالع بتصميم الباحث قام    
 باجلامعات التربية كليات بعض يف )التدريس هيئة أعضاء( التربويني اخلرباء من جمموعة
 والفقرات ،للدراسة الرئيسة احملاورو ،ااالت ملعرفة وذلك، )عدن –تعز –صنعاء( اليمنية

 يف اإلنترنت شبكة استخدام واقع ملعرفة وذلك ،حدة على وحمور جمال كل يتضمنها اليت
 اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث التعليم

 من حتد اليت واملعوقات ،العلمي والبحث التعليم يف استخدامها من وأغراضهم
 والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام وتطوير ،لتفعيل ومقترحام ،هلا استخدامهم
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 بداءإ منهم وطلب ،عليهم وإجرائه بتصميمه الباحث قام ،نظرهم وجهة من العلمي
  .٢٣٩ ص) ٧(  امللحق نظرأ ذلك يف نظرهم ووجهات رأيهم

  لالستبانة األولیة الصورة

   : التايل النحو وعلى رئيسني جزأين من األولية صورا يف االستبانة تكونت    
  :األول اجلزء

 فقرات) ٥( من وتكون ،الدراسة عينة أفراد عن عامة معلومات على اشتمل وقد  

  :الثاين اجلزء
  : اآليت النحو علىو االستبانة وفقرات جماالت على اشتمل وقد  
 التربية كليات يف املتاحة والبشرية والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات واقع  - 

 نظر وجهة من العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت الستخدام اليمنية باجلامعات
 .فقرة) ١٢( من وتكون فيها، التدريس هيئة أعضاء

 يف لإلنترنت اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع - 
  .فقط واحدة فقرة) ١( من وتكون ،التعليم

 يف لإلنترنت اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع - 
  .فقط واحدة فقرة) ١( من وتكون ،العلمي البحث

 استخدام من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء أغراض - 
 .غرضاً) ٢١( من وتكون التعليم يف اإلنترنت

        استخدام من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء أغراض - 
 .غرضاً) ١١( من وتكون ،العلمي البحث يف اإلنترنت

 العلمي والبحث التعليم يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء استخدام تعيق اليت املعوقات - 
 .معوقاً) ٤٠( من وتكون ،اليمنية باجلامعات التربية كليات يف
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 والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام وتطوير لتفعيل التدريس هيئة أعضاء مقترحات - 
  .مقترحاً) ١٥(  من وتكون ،اليمنية باجلامعات التربية كليات يف العلمي
  الدراسة ألداة والثبات الصدق

  صدق أداة الدارسة: أوًال 
 : الصدق الظاھري 

 من احملكمني من جمموعة على األولية صورا يف الدراسة أداة بعرض الباحث قام   
 قسم يف التربوية التخصصات يف واالختصاص اخلربة ذوي من التدريس هيئة أعضاء
 هيئة أعضاءو ،القرى أم امعةجب التربية كلية يف التعليم وتقنيات ،التدريس وطرق املناهج

 ،وتعز ،صنعاء جامعات يف التربية كليات يف التربوية التخصصات ذوي من التدريس
) ٨( امللحق انظر حوهلا، ومالحظام آرائهم وأخذ، اليمنية باجلمهورية إب و ،احلديدة

 باحملكمني اخلاصة االستمارة تضمنت وقد الدراسة، ألداة احملكمني بأمساء اخلاص ٢٤١ص
  :  اآلتية اجلوانب يف وذلك الدراسة أداة حول ومالحظام آرائهم إبداء  منهم الطلب

 .الدراسة أداة هاتمنتض اليت احملاور مناسبة - 

 .إليه تنتمي الذي حملورا يف فقرة كل انتماء ومدى الدراسة، حملاور الفقرات مناسبة - 

 .لقياسه وضعت ما لقياس فقرة كل مناسبة - 

 .اللغوية الناحية من وسالمتها صياغتها ووضوح ،الفقرات صالحية مدى - 

 .األداة لعبارات الصياغة وضوح - 

 .لقاسية وضعت ما لقياس عبارة كل مناسبة - 

 اللخ من األداة فقرات حمتوى حول احملكم نظر وجهة من تصحيحه ينبغي ما تصحيح - 
  ). احلذف – الدمج – اإلضافة – التعديل( 
  .األداة فقرات أو حماور من احملكم يراه ما حذف أو ضافةإ - 

   على طالعباال الباحث قام ،منهم ومجعها لألداة احملكمني حتكيم من االنتهاء وبعد    



 ]اكتب نصًا[
 

 قام ،بينهم فيما االتفاق نسبة وحساب ،اآلراء تلك وحتليل، نظرهم ووجهات همآرائ
 بعض حول أمجعت اليت اآلراء باحلسبان اًآخذ الالزمة، التعديالت بإجراء الباحث
 جماالت على احملكمني ملوافقة%) ٨٠( معيار باعتماد ذلكو لألداة، وااالت الفقرات
  احملكمني راءآ من%)  ٨٠( نسبة على والفقرة اال حصل إذا حبيث ،األداة وفقرات

 ببناء الباحث قام مث ومن ،صاحلة غري تعترب النسبة هذه على حتصل ال واليت ،صاحلة تعد
 الدراسة بأداة واخلاص ،٢٤٢ص) ٩( امللحق أنظر النهائية، بصورا) االستبانة( األداة

 تتصل فيما وتعديالم ني،احملكم آراء الباحث أعترب ذلك وجراء النهائية، بصورا
  .الدراسة وأغراض ألهداف كافية ظاهرية صدق ةاللد األداة وجماالت بفقرات
  الدراسة أداة ثبات: ثانیًا

 عينة على األولية بصورا األداة بتطبيق الباحث قام الدراسة أداة ثبات على للوقوف   
 –تعز – صنعاء( اليمنية باجلامعات التربية كليات بعض يف التدريس هيئة أعضاء من

 بني أسبوعني بواقع خمتلفة زمنية فترات يف مرحلتني وعلى عضواً،) ٥٠( حدود يف )عدن
 االرتباط معامل وحساب وحتليها ،الدراسة أداة مجع ومت ،الثاين والتطبيق األول التطبيق

 بلغ الدراسة ألداة الثبات معامل أن الباحث فوجد ،)بريسون ارتباط معامل( التطبيقني بني
 صدق من التأكد وبعد ،الدراسة أداة لتطبيق وصاحلة عالية القيمة هذه وتعد ،)٠.٩٠٣( 

 على موزعة فقرة ) ٩٣( من مكونة النهائية صورا يف األداة أصبحت وثباا األداة،
 )٩( امللحق أنظر: األيت النحو وعلى رئيسة، وحماور جماالت) ٧( ومن أساسيني، جزئيني

  .النهائية صورا يف باالستبانة واخلاص ٢٤٢ ص
 اإلجابة تتم فقرات) ٦( من يتكونو والعامة الشخصية باملعلومات يتعلق :األول اجلزء
  .أخرى إىل فقرة من وخمتلفة حمددة خيارات وفق عليها
  :األيت النحو وعلى وحماور االتجم)  ٧(  من يتكون :الثاين اجلزء
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 ثالثة )١٣( من يتكون والبشرية والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات حمور:األول اال
  ).ال( بـ أو ) نعم(  بـ أما عليها اإلجابة متت الواقع ذلك معرفة إىل دف ،فقرة عشر
 اإلجابة متت واحدة فقرة) ١( من يتكون التعليم يف اإلنترنت استخدام حمور :الثاين اال
  ).ال( بـ أو)نعم(  بـ أما عليها
 متت واحدة فقرة) ١( من يتكون العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام حمور :الثالث اال

  ). ال( بـ أو )نعم(  بـ أما عليها اإلجابة
 عشر مخسة) ١٥(من يتكون التعليم يف اإلنترنت استخدام أغراض حمور :الرابع اال
 مخس من املكونو املتدرج اخلماسي) ليكرت ( مقياس وفق عليها اإلجابة تتم غرضاً

  .)ماستخد ال نادراً، أحياناً، غالباً، دائماً،( درجات
 البحث يف اإلنترنت استخدام من التدريس هيئة أعضاء أغراض حمور :اخلامس اال 

) ليكرت( مقياس وفق عليها اإلجابة غرضاً،تتم عشر اثين )١٢( من يتكون العلمي
  .)ماستخد ال نادراً، أحياناً، غالباً، دائماً،( درجات مخس من املكونو املتدرج اخلماسي

 والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام من تعيق اليت املعوقات حمور :السادس اال
 بواقع الثالثة املعيقات جوانب على موزعة معوقاً، وثالثني واحد )٣١( من يتكون العلمي

 ،للجامعة تعزى اليت واملالية واإلدارية التنظيمية املعيقات جلانب معوقاً عشر اثين) ١٢(
 مثان )٨(و ،التدريس هيئة لعضو تعزى اليت املعيقات جلانب معوقاً عشر أحد )١١(و

 وفق عليها اإلجابة تتم، اإلنترنت لشبكة تعود اليت والتقنية الفنية املعيقات جلانب معوقات
 بـ وتنتهي) جداً كبري( من يبدأ درجات مخس من  املكون اخلماسي) ليكرت( مقياس

  ).معيق غري(
 اإلنترنت استخدام وتفعيل لالرتقاء التدريس هيئة أعضاء مقترحات حمور :السابع اال

 تتم مقترحاً عشر أربعة )١٤(  من يتكون، نظرهم وجهة من العلمي البحث و التعليم يف
 غري( بـ وينتهي ،)بشدة موافق( من يبدأ  اخلماسي) ليكرت(  مقياس وفق عليها اإلجابة
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  قبلهم من أخرى ومقترحات آراء إلبداء العينة ألفراد اال إتاحة جانب إىل) موافق
 استخدام وتطوير االرتقاء إىل دف مستقبلية وخطط ،تصورات وضع يف للمسامهة
  .اليمنية باجلامعات التربية كليات يف العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
  الدراسة أداة تطبیق

 الذكر السابقة للعمليات خضوعها بعد النهائية صورا يف الدراسة أداة تطبيق مت   
 لعاما من الثاين الدراسي الفصل اللخ الدراسة عينة أفراد على وثباا صدقها من للتأكد

 جامعة من موجه  خطاب على الباحث حصول بعد وذلك ،)م٢٠٠٨/٢٠٠٩( اجلامعي
 لبحثه،كونه امليدانية باإلجراءات القيام من الطالب متكني بطلب تعز جامعة إىل القرى أم

 بني املتبادلة اخلطابات وكذا القرى، أم جامعة يف للدراسة اجلامعة هذه من مبتعث
 البحثية، مهمته أداء من الطالب لتمكني فيها التربية وكلية تعز، جبامعة العليا الدراسات
 ذوات املالحق نظرا  الدراسة على امليداين لإلشراف الكلية من داخلي مشرف وتكليف
 وكذا ،٢٣٨ص) ٦(و ،٢٣٧ص )٥(و ،٢٣٦ ص )٤(و ،٢٣٥ ص )٣( األرقام

 نظرا املستهدفة، اجلامعات بقية يف لنظرياا تعز جبامعة التربية كلية من املوجهة اخلطابات
 املستهدفة، الكليات يف االستبيانات بتوزيع الباحث قام حيث ،٢٥٤ ص )١٠( امللحق
 تلك يف ومساعديهم التدريس هيئة أعضاء مجيع على استبانه) ٦٨٢(  عددها بلغ حيث

 فترة يف أخرى مرة عاد الكليات تلك على املرور من الباحث انتهى أن وبعد ،الكليات
 العينة أفراد من تعبئتها بعد ستباناتاال عجلم وذلك ،الكليات تلك إىل تالية زمنية

 من االهلخ من الباحث ومتكن ،الزمن من طويلة فترة العملية هذه أخذت وقد ،املستهدفة
 مت) %٧٠( وبنسبة ،الكليات تلك يف وزعت اليت االستبيانات من استبانه) ٤٧٨( مجع

 االستبيانات أصبحت وبذلك فيها، أساسية بيانات اكتمال لعدم استبانه) ٦٥(استبعاد
 الدراسة عينة من%) ٥٩.١( وبنسبة ،استبانه) ٤٠٣( اإلحصائي للتحليل الصاحلة

  .الكليات تلك من واملسترجعة املوزعة االستبيانات عدد يوضح )٢(واجلدول
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 عضاءأل اإلحصائي للتحليل الصاحلة و،واملعادة ،املوزعة االستبيانات أعدد)  ٢(  جدول
  اليمنية باجلامعات التربية بكليات  التدريس هيئة

  

 م

  التربية كلية

  :جبامعة

 

  االستبيانات

 املوزعة

 االستبيانات
 املعادة

 االستبيانات
 الصاحلة

 النسبة
 املئوية

 % ٢٥.٦ ١٠٣ ١٢٠ ١٥١ صنعاء ١

 % ٢٠.٨ ٨٤ ١٣٢ ٢٠٢ عدن ٢

 % ١٤.٤ ٥٨ ٦٠ ٦٧ تعز ٣

 % ٨.٢ ٣٣ ٣٥ ٣٦ حضرموت ٤

 % ١٠.٤ ٤٢ ٦٠ ١٠٧ احلديدة ٥

 % ٧.٤ ٣٠ ٣٠ ٣٣ إب ٦

 % ٧.٢ ٢٩ ٣٥ ٣٨ عمران ٧

 % ٦.٠ ٢٤ ٣٦ ٤٨ ذمار ٨

 % ١٠٠.٠ ٤٠٣ ٤٧٨ ٦٨٢ اموع ///

 %١٠٠.٠ %٥٩.١ %٧٠ %١٠٠ النسبة ///

      
 هيئة أعضاء على استبانه) ٦٨٢( بتوزيع الباحث قيام يتضح )٢( اجلدول اللخ من     

 التدريس هيئة أعضاء جمموع من%) ١٠٠( ميثل وذلك املستهدفة الكليات يف التدريس
 استبعد استبانه) ٤٧٨( االستبيانات تلك من العائد جمموع وبلغ الثمان، التربية كليات يف

 جمموع أصبح وبذلك ،فيها أساسية بيانات نقص بسبب استبانه) ٦٥( منها الباحث
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 وهي استبانه) ٦٨٢( أصل من استبانه) ٤٠٣( اإلحصائي للتحليل القابلة االستبيانات
 هيئة أعضاء جمموع من%) ٥٩.١( ومتثل املوزعة، االستبيانات من) %٧٠( نسبة متثل

  .الدراسة جمتمع يف التدريس
  للدراسة اإلحصائیة المعالجة

 الدراسة أسئلة على ولإلجابة االستبيانات من تفريغها مت اليت البيانات ملعاجلة      
 معاجلة يف (SPSS)االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج الباحث استخدم
  :يلي مبا الباحث قام حيث البيانات،

 على الدراسة عينة أفراد استجابات ملعدل ،املئوية والنسب، التكرارات استخراج -  
  .الدراسة أسئلة

 عينة أفراد استجابات ملعدل املعيارية واالحنرافات ،احلسابية املتوسطات استخراج - 
 .الدراسة أسئلة على الدراسة

 عند إحصائية ةاللد ذات فروق هنالك أذاكانت ما ملعرفة) ٢كا( اختبار استخراج - 
 التدريس هيئة أعضاء لدى  التعليم يف اإلنترنت استخدام نسبة يف) ٠.٠٥( مستوى

 التخصص،و النوع،والعضو ا يعمل اليت الكلية(  وهي الدراسة متغريات إىل تعزي
   ).اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات،و

 عند إحصائية ةاللد ذات فروق هنالك كانت أذا ما ملعرفة) ٢كا( اختبار استخراج - 
 هيئة أعضاء لدى العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسبة يف) ٠.٠٥( مستوى
 والنوع ،العضو ا يعمل اليت الكلية(  وهي الدراسة متغريات إىل تعزي التدريس

   ).اجلامعي التعليم يف اخلربة سنواتو العلمي التخصصو
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 على وإجابة الدراسة، إليها توصلت اليت نتائجال ألهم عرضاً الفصل هذا يتناول   

 السابقة، الدراسات نتائج ببعض ومقارنتها وتفسريها، النتائج، تلك ومناقشة أسئلتها،
  .الباحث لدى واملتوفرة

 جداول يف البيانات تلك بتفريغ اآليل احلاسب من البيانات استخراج بعد الباحث قام    
 الفصل يف إليها املشار اإلحصائية األساليب وحبسب الدراسة، أسئلة حبسب إحصائية

 حمور( الرابع احملو وخاصة الدراسة حماور بعض حتليل وألجل الدراسة، من الثالث
 واحملور ،) العلمي البحث يف األغراض حمور( اخلامس واحملور ،)التعليم يف األغراض
 قام) التدريس هيئة أعضاء مقترحات حمور( السابع واحملور ،)املعوقات حمور(السادس
  :يلي مبا الباحث

 مت ضوئه على الذي للدراسة اخلماسي املقياس درجات من درجة لكل املدى حتديد - 
 املشار للمقياس احلقيقية احلدود وفق وذلك اآليل، احلاسب يف البيانات ومعاجلة إدخال

 النحو على التحليل عند الدراسة عينة إجابات متوسط أحتسب عليه وبناًء سابقاً، إليها
  :اآليت

 االستخدام( درجة أو واقع يعترب) ٠.٨٠ - صفر( بني يتراوح احلسايب املتوسط كان إذا - 
  .  )منعدمة( اللفظية الداللة عنها وتعرب منعدمة،) املقترح على املوافقة/ املعوق/

 االستخدام( درجة أو واقع يعترب )١.٦٠- ٠.٨١(بني يتراوح احلسايب املتوسط كان إذا - 
   ).قليلة( اللفظية الداللة عنها وتعرب قليلة،)  املقترح على املوافقة/ املعوق/
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 االستخدام( درجة أو واقع يعترب )٢.٤٠- ١.٦١(بني يتراوح احلسايب املتوسط كان إذا - 
   ).متوسطة( اللفظية الداللة عنها وتعرب متوسطة،)  املقترح على املوافقة/ املعوق/

 االستخدام( درجة أو واقع يعترب )٣.٢٠- ٢.٤١(بني يتراوح احلسايب املتوسط كان إذا - 
   ).كبرية( اللفظية الداللة عنها وتعرب كبرية) املقترح على املوافقة/ املعوق/

 االستخدام( درجة أو واقع يعترب )٤-٣.٢١(بني يتراوح احلسايب املتوسط كان إذا - 
   ).جدا كبرية( اللفظية الداللة عنها وتعرب جداً، كبرية) املقترح على املوافقة/ املعوق/

   للمقياس) الفرضي/  النظري( احلسايب املتوسط هي )٢( الدرجة اعتربت ولذلك

  : العينة وخصائص الدراسة ملتغريات وفقاَ الدراسة لعينة وصفاَ يلي وفيما  

  :وصف عینة الدراسة : أوًال

 للدراسة الباحث حددها واليت الدراسة ملتغريات وفقاً الدراسة عينة صفات حصر مت   
  :التايل النحو علىو

 .التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية -١

  ). إناث – ذكور( النوع -٢

  ). تربوي/ إنساين – علمي( التخصص -٣

  .اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات-٤

   التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية ملتغري وفقاَ الدراسة عينة فرادأ توزيع: )١(
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  الرئيسة التربية كليات على الدراسة عينة  توزيع) ٣( جدول

   اليمنية باجلامعات

 العدد الكلية اسم م

  

  النسبة

 (%)املئوية 

 % ٢٥.٦ ١٠٣ صنعاء تربية ١

 % ٢٠.٨ ٨٤ عدن تربية ٢

 % ١٤.٤ ٥٨ تعز تربية ٣

 % ٨.٢ ٣٣ املكال تربية ٤

 % ١٠.٤ ٤٢ احلديدة تربية ٥

 % ٧.٤ ٣٠ إب تربية ٦

 % ٧.٢ ٢٩ عمران تربية ٧

 % ٦.٠ ٢٤ ذمار تربية ٨

 % ١٠٠.٠ ٤٠٣ ٨ مج

  
 الرئيسة التربية بكليات التدريس هيئة عضاءأل نسبة أعلى أن) ٣( اجلدول من يتضح     

 نسبتها تبلغ حيث ،صنعاء جبامعة التربية كلية يف توجد الدراسة عينة يف اليمنية باجلامعات
 التربية كلية يف هلم نسبة أقل توجد بينما ،التدريس هيئة أعضاء جمموع من%)  ٢٥.٦(

  .الدراسة عينة  جمموع من) %٦( نسبتهم تبلغ حيث،ذمار جبامعة
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   التدريس هيئة عضو نوع ملتغري وفقاَ الدراسة عينة أفراد توزيع:)ب(

  النوع حبسب العينة أفراد توزيع)  ٤(   رقم جدول                 

 (%)املئوية النسبة العدد النوع

 % ٧٩.٧ ٣٠٩ ذكور

 % ٢٣.٣ ٩٤ أنثى

 % ١٠٠ ٤٠٣ اموع

       نأو ،الذكور من هم الدراسة عينة من%)  ٧٦.٧( أن) ٤( جدول من يتضح     
  . اإلناث من هم الدراسة عينة من%)  ٢٣.٣(

  )إنساين / علمي(  التخصص ملتغري وفقاَ الدراسة عينة أفراد توزيع): ج(

  التخصص حبسب العينة أفراد توزيع)  ٥(  رقم جدول

 (%) املئوية النسبة العدد التخصص

 % ٢٩.٥ ١١٩ علمي

 % ٧٠.٥ ٢٨٤ تربوي/ إنساين

 % ١٠٠.٠ ٤٠٣ اموع

        

 التخصصات ذوي من الدراسة عينة من%) ٢٩.٥( أن) ٥( اجلدول من يتضح    
  . والتربوية اإلنسانية التخصصات ذوي من منهم%) ٧٠.٥( وأن العلمية،



 ]اكتب نصًا[
 

  اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات ملتغري وفقاَ الدراسة عينة أفراد توزيع): د(

  اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات حبسب الدراسة عينة أفراد توزيع) ٦( رقم جدول

  يف اخلربة سنوات

 اجلامعي التعليم

  املئوية النسبة العدد

(%) 

 % ٢٣.٨ ٩٦ سنوات ٥ من أقل

 % ٢٥.٨ ١٠٤ سنوات ١٠-٦ من

 %٥٠.٤ ٢٠٣ سنوات ١٠ من أكثر

 % ١٠٠.٠ ٤٠٣ اموع

 اجلامعي التعليم يف مخرب الدراسة عينة من%) ٢٣.٨( نأ) ٦( اجلدول من يتضح     
 اجلامعي التعليم يف خربة هلم الدراسة عينة من%) ٢٥.٨( نأو ،سنوات مخس عن تقل

 التعليم يف خربة هلم الدراسة عينة من) %٥٠.٤( وأن ،)سنوات١٠-  ٥( بني تتراوح
  .)سنوات ١٠( عن تزيد اجلامعي

 
  :إجابة السؤال األول

 الستخدام املتاحة والبشرية والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات فرتو واقع ما    
  ؟فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت

 ملعدل املئوية والنسب التكرارات، حبساب الباحث قام لسؤال هذا على لإلجابة    
 والبشرية والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات توافر لواقع الدراسة عينة أفراد استجابات
  : الواقع ذلك يبني) ٧( واجلدول
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 والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات لواقع املئوية والنسب التكرارات) ٧( جدول
   اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت الستخدام والبشرية

 م
  الفقرات

 

  نعم

 

 النسبة
  % املئوية

 

  ال

 

 النسبة
  املئوية

(% ) 

 جمموع
  التكرارات

 

  النسبة

(%) 

١ 
 استخدام مهارات امتالك

 .احلاسب
١٠٠ ٤٠٣ %٢.٥ ١١ ٩٧.٥ ٣٩٣% 

 %١٠٠ ٤٠٣ %١٨ ٧٢ ٨٢ ٣٣١ .شخصي حاسوب امتالك ٢

٣ 
 بصفة اإلنترنت استخدم

 .عامة
١٠٠ ٤٠٣ %١٣.٢ ٤٩ ٨٧.٨ ٣٥٤% 

 %١٠٠ ٤٠٣ %٧٥.٤ ٣٠٤ ٢٤.٦ ٩٩ .اإلجنليزية اللغة إجادة ٤

٥ 

 اإلنترنت خدمة اتصال
 التدريس هيئة عضو مبكتب

 .الكلية يف

١٠٠ ٤٠٣ % ٩١.٨ ٣٧٠ %٨.٢ ٣٣% 

٦ 

 للحاسب معمل وجود
 الكلية يف واإلنترنت اآليل

 .ا تعمل اليت

١٠٠ ٤٠٣ % ٢٠.٣ ٨٢ %٧٩.٦ ٣٢١% 

٧ 

 للحاسب معمل وجود
 اجلامعة يف واإلنترنت اآليل

 .ا تعمل اليت

١٠٠ ٤٠٣ %٠.٧ ٣ %٩٩.٣ ٤٠١% 

٨ 
 خدمة كليتك يف توفر

 .اإلنترنت
١٠٠ ٤٠٣ %٧٢.٥ ٢٩٢ %٢٧.٥ ١١١% 
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 والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات لواقع املئوية والنسب التكرارات) ٧( جدول تابع
   اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت الستخدام والبشرية

  
 النسبة نعم الفقرات م

 املئوية

 النسبة ال
 املئوية

 جمموع
التكرارا

 ت

 النسبة
 املئوية

٩ 
 يف اإلنترنت استخدام إمكانية
 العضو ا يعمل اليت الكلية

٤٠٣ %٧٨.٦ ٣١٧ %٢١.٣ ٨٦ 
١٠٠
% 

١٠ 

 مستقل الكتروين موقع وجود
 للكلية اإلنترنت شبكة على

 .العضو ا يعمل اليت

٤٠٣ %٩٦.٣ ٣٨٨ %٣.٧ ١٥ 
١٠٠
% 

١١ 

 على الكتروين موقع وجود
 اليت  للجامعة اإلنترنت شبكة

 .العضو ا يعمل

٤٠٣ %٧.٢ ٢٩ %٩٢.٨ ٣٧٤ 
١٠٠
% 

١٢ 

 معامل يف فنيني  وجود
 الكلية يف واإلنترنت احلاسب

 .ا تعمل اليت

٤٠٣ %٢١.٨ ٨٨ %٧٨.٢ ٣١٥ 
١٠٠
% 

١٣ 

 تدريبية دورات تنفيذ
 اإلنترنت وتوظيف الستخدام

 يف العلمي والبحث التعليم يف
 .ا تعمل اليت الكلية

٤٠٣ %٦٣ ٢٥٤ %٣٧ ١٤٩ 
١٠٠
% 

  
 يف والبشرية والفنية املادية واإلمكانات التجهيزات واقع أن يتضح) ٧( جدول من    

 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اإلنترنت الستخدام اليمنية باجلامعات التربية كليات
  :اآليت النحو على كان فيها
 من%) ٩٧.٥(أجاب احلاسب استخدام ملهارات التدريس هيئة أعضاء المتالك بالنسبة - 

 معظم المتالك واضحة إشارة النسبة هذه ويف املهارة، لتلك بامتالكهم الدراسة عينة
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 والتعامل استخدامه من متكنهم األقل على أو احلاسب، استخدام ملهارات الدراسة عينة
 وهو العلمي حثوالب التعليم يف اإلنترنت الستخدام الوسائل أهم فإن وبالتايل معه،

 ويعزي الدراسة، عينة غالبية لدى متوفرة اآليل احلاسب مع التعامل مهارات امتالك
  :اآليت أبرزها من واألسباب العوامل من مجلة إىل ذلك الباحث

 عينة من%) ٨٢( أجاب حيث شخصية حلواسيب الدراسة عينة أفراد معظم امتالك_ 
 من كبرية بدرجة ميكنهم بالتايل وهذا احلواسيب، تلك ميتلكون بأم الدراسة

  .وتوظيفها لتشغيلها الالزمة املهارات واكتساب استخدامها،
 احملاضرات طباعة واإلدارية،وكذا املكتبية األعمال من كثري يف احلاسب استخدام_ 

  .التدريس هيئة عضو ا يقوم اليت املختلفة العلمية واألحباث الدراسية،
 اإلنترنت وتوظيف استخدام خالل من وذلك العلمي، البحث يف احلاسب استخدام_ 

  .العلمي البحث يف
 احلاسب طريق عن تتم أن البد واليت لإلنترنت، املختلفة اخلدمات وتوظيف استخدام_ 

  .واالجتماعي العلمي والتواصل املراسالت يف اإللكتروين الربيد خدمة وخاصة اآليل،
 عينة من%) ٨٢( أجاب شخصية حلواسيب الدراسة عينة أفراد المتالك بالنسبة - 

 اهلامة الوسائل أحدى توفر إىل واضحة إشارة النتيجة هذه ويف هلا، بامتالكهم الدراسة
 اليت احلواسيب وجود وهي العلمي، والبحث التعليم يف اإلنترنت وتوظيف الستخدام

 .التدريس هيئة لعضو اخلدمة لتوفري اإلنترنت خبدمة ربطها ميكن

 بأم الدراسة عينة من%)  ٨٧.٨( أجاب عامة بصفة اإلنترنت الستخدام بالنسبة - 
 تستخدم الدراسة عينة معظم أن إىل واضحة داللة النسبة هذه ويف يستخدموا،

 لعضو اإلنترنت حتققها اليت الكبرية الفائدة  مقدار إىل ذلك الباحث ويعزي اإلنترنت،
 توفر إىل يشري ذلك فإن وبالتايل  والبحثية، والتعليمية العلمية حياته يف التدريس هيئة
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 اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت وتوظيف الستخدام اهلامة العوامل أحد
  .احلديثة العلمية التقنية هلذه التدريس هيئة أعضاء معظم استخدام وهي

 عينة من%)  ٧٥.٤( أجاب فقد اإلجنليزية اللغة ملهارات الدراسة عينة المتالك بالنسبة - 
 مقدار إىل واضح بشكل تشري النسبة وهذه املهارة، هلذه امتالكهم بعدم الدراسة
 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء منه يعاين الذي والقصور الضعف
 بصورة لإلنترنت األساسية اللغة هي واليت اإلجنليزية، اللغة استخدام جمال يف اليمنية
 والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام على سلباَ ينعكس سوف بدوره والذي عامة،
 العلمية احملتويات معظم أن املعروف من حيث التدريس، هيئة أعضاء عند العلمي

 وسيجد اإلجنليزية، باللغة متوفرة اإلنترنت عرب املوجودة اإللكترونية والبحثية والتعليمية
 ناحية ومن ناحية، من منها االستفادة يف بالغة صعوبة اإلجنليزية اللغة جييد ال من

 .والبحثية التعليمية الناحية يف وتوظيفها استخدامها أخرى

 فقد الكلية، يف التدريس هيئة عضو مبكتب اإلنترنت خدمة اتصال لواقع بالنسبة أما - 
 هذه ويف مبكاتبهم، اإلنترنت خدمة اتصال بعدم الدراسة عينة من) %٩١.٨( أجاب
 والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام يف الضعيف الواقع إىل واضحة إشارة النسبة
 إىل العالية النسبة هذه الباحث ويعزى اليمنية، باجلامعات التربية كليات يف العلمي

 هذه بإدخال االهتمام وعدم جهة، من اإلنترنت خبدمة التربية كليات معظم جتهيز عدم
 تلك لتجهيز الالزم التمويل وقصور الكليات، تلك أغلب إىل اآلن حىت التقنية

 اآلن،ويشري حىت لذلك واضحة إستراتيجية وجود وعدم باإلنترنت، لالتصال الكليات
 اإلنترنت الستخدام التدريس هيئة أعضاء أمام يقف كبري قصور وجود إىل ذلك كل
  .اليمنية باجلامعات التربية كليات يف والبحثية التعليمية العملية يف

   أجاب اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اآليل للحاسب معامل لوجود بالنسبة - 
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 إىل واضحة إشارة النسبة هذه ويف املعامل، تلك بوجود الدراسة عينة من%) ٧٩.٦(    
 اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت استخدام عوامل من مهم عامل توفر

 اإلنترنت خدمة ربط مت ما إذا الكليات يف اآليل للحاسب معامل وجود يف واملتمثلة
 من االستفادة أجل من املعامل تلك بوجود التدريس هيئة أعضاء معرفة وإىل ا،

  . املختلفة وخدماا اإللكترونية جتهيزاا
 من%) ٩٩.٣(  أجاب عام، بشكل اجلامعة يف اآليل للحاسب معامل لتوفر بالنسبة أما - 

 املادية اإلمكانات أهم توفر إىل يشري وهذا املعامل، تلك بوجود الدراسة عينة
 يف للحاسوب معامل وجود يف واملتمثلة التربية، كليات يف اإلنترنت الستخدام
  .التدريس هيئة ألعضاء طريقها عن اإلنترنت خدمة توفري ميكن اجلامعات،

 ا يعمل اليت الكلية يف توجد ال اإلنترنت خدمة إن الدراسة عينة أفراد أغلب يرى_ 
 اليت الكلية يف اإلنترنت خدمة وجود بعدم الدراسة عينة من%) ٧٢.٥(  أجاب حيث

 كليات غالبية يف اإلنترنت خدمة توفر عدم إىل واضحة إشارة ذلك ويف ا، يعملون
.اليمنية باجلامعات التربية 

 الكليات يف هلم تتاح ال اإلنترنت خدمة ،إن%)٧٨.٦( الدراسة عينة أفراد غالبية يرى_ 
 إىل تدخل مل اإلنترنت خدمة أن على واضحة داللة النسبة هذه ويف فيها، يعملون اليت

 تستخدم ال فإا الكليات بعض يف دخلت وإن اليمنية، باجلامعات التربية كليات كافة
 اإلنترنت استخدام نم فيها التدريس هيئة ألعضاء يتيح الذي املطلوب بالشكل

 القصور هذا الباحث ويعزي املطلوب، بالوجه والبحثية التعليمية العملية يف وتوظيفها
 معظم يف التحتية البنية يف كبري قصور وجود:  أبرزها والعوامل األسباب من مجلة إىل

 معظم إىل اإلنترنت خدمة إدخال يتم مل حيث  سواء، حد على والكليات اجلامعات
 يف اإلنترنت الستخدام والفنية املادية اإلمكانات يف ضعف إىل باإلضافة الكليات، تلك
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 مؤسسات يف التعليم يف اإلنترنت تقنية إلدخال التوجه يف قصورو الكليات، تلك
  .خاص بشكل التربية وكليات عام بشكل اليمنية العايل التعليم

 لكليات مستقلة الكترونية مواقع وجود بعدم الدراسة عينة أفراد من%)٩٦( أجاب - 
 عدم إىل واضحة داللة النسبة هذه ويف اإلنترنت، شبكة على ا يعملون اليت التربية

 اإلنترنت تقنية بأن ذلك الباحث ويفسر الكليات، تلك يف باإلنترنت االهتمام
 القيادات عند أولوية يشكل ال اليمنية باجلامعات التربية كليات يف واستخدامها

 التربية وكليات عامة، بصورة اليمن يف العايل التعليم مؤسسات يف القرار وصناعي
  الكليات  تلك غالبية يف اإلنترنت خدمة وجود عدم إىل كذلك ويشري خاصة، بصورة

 إنشاء عن عجزت ملا الكليات تلك يف لةمتكام بصورة متوفرة اخلدمة تلك كانت فلو
  .التعليمية وبراجمها وبأنشطتها ا، للتعريف الشبكة على هلا الكترونية مواقع

 اإلنترنت شبكة على إلكترونية مواقع بوجود الدراسة عينة أفراد من%) ٩٢.٨( أجاب - 
 مواقع وجود على واضحة داللة النسبة هذه ويف ا، يعملون اليت للجامعات
 تلك فاعلية مدى يف تتمثل اإلشكالية ولكن اإلنترنت، شبكة على اليمنية للجامعات

 التعليمية،وأنشطتها وبراجمها وأنظمتها وكلياا، باجلامعة التعريف يف املواقع
 فيها التدريس هيئة ألعضاء تقدمها اليت والبحثية التعليمية اخلدمات املختلفة،وكذا

 املتواصلة االنقطاعات يف تتمثل املواقع، تلك يف كبرياَ قصوراً الباحث وجد حيث،
 إن كما طويلة، فترات بعد إال فيها والبيانات املعلومات حتديث وعدم املواقع، لتلك
 داللة ذلك ويف الصيانة، حتت أو األحيان، من كثري يف مغلقة املواقع تلك بعض

 هذا الباحث ويفسر اليمنية، اجلامعات يف اإلنترنت بتقنية االهتمام عدم إىل واضحة
 لتشغيل املرصودة امليزانيات ضعف مقدمتها يف  تأيت األسباب من جمموعة إىل القصور

 وصيانتها املواقع، بتلك االهتمام إىل جاد توجه وجود وعدم  املواقع، تلك
 وإىل اجلامعات، تلك يف والبحثية التعليمية العملية خدمة يف وتوظيفها واستخدامها
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 يف الدورية وصيانتها املواقع تلك وصيانة تشغيل يف الفنية واخلربات الكفاءات ضعف
 الدخول ميكن ال املواقع تلك أغلب إن الباحث وجد حيث اليمنية، اجلامعات خمتلف

 السبب عن الدراسة عينة أفراد بعض الباحث سأل وعندما األوقات من كثري يف فيها
 املواقع تلك وصيانة لتشغيل ميزانيات وجود عدم وهي موحدة شبه إجابة وجد

 وضعف املتخصص، الفين الكادر وقلة املطلوب، بالشكل وتفعيلها بياناا وحتديث
 بالدراسة املستهدفة والكليات اجلامعات إدارات يف املسئولني قبل من واالهتمام املتابعة

  .املواقع بتلك االهتمام يف
 احلاسب معامل يف يعملون فنيني بوجود الدراسة عينة أفراد من%) ٧٨.٢( أجاب - 

 داللة ذلك ويف التربية، كليات يف املوجودة واإلنترنت احلاسب معامل يف واإلنترنت
 اليمنية باجلامعات التربية كليات يف واإلنترنت احلاسب يف فنيني وجود على واضحة
 كليات بعض برامج يف اآليل احلاسب مقرر إدخال إىل النتيجة هذه الباحث ويفسر
 ليقوموا اال هذا يف فنيني تعيني ضرورة فرض وهذا اليمنية، باجلامعات التربية

 .الكليات تلك طلبة على املقرر هذا بتدريس

 الدورات عقد يف كبري وقصور ضعف بوجود%) ٦٣( الدراسة عينة أفراد غالبية يرى_  
 اليت العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت الستخدام التدريس هيئة ألعضاء التدريبية

 االهتمام ضعف جلياً يتضح ذلك خالل ومن ا، يعملون اليت التربية كليات ا تقوم
 اجلامعة، وظائف أهم من يعد والذي اليمنية، باجلامعات التربية كليات يف بالتدريب
 يف والتكنولوجية العلمية باملستحدثات مرتبطاَ التدريب موضوع يكون عندما وخاصة
 قلة أمهها األسباب من جمموعة إىل القصور ذلك الباحث ويعزي التعليمية، العملية
 ألعضاء العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت تقدمة الذي واهلام كبريال بالدور الوعي
 على واجلامعات الكليات يف التدريب ال املرصودة امليزانيات وضعف التدريس، هيئة
التدريس هيئة ألعضاء وشاملة واضحة تدريب استراتيجيه وجود وعدم سواء، حد 
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 خالل من األمر هذا للباحث أتضح وقد عام، بشكل اليمنية باجلامعات التربية بكليات
 تلك يف التدريب قطاع يف واملسئولني الدراسة، عينة من كبري عدد مع مقابلته

  .اإلجابات هذه على منهم حصل حيث، الكليات
  إجابة السؤال الثاني 

 يف لإلنترنت اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع ما     
  ؟ التعليم

 ملعدل املئوية والنسب التكرارات حبساب الباحث قام السؤال هذا على لإلجابة    
 اجلدول وفق وذلك التعليم، يف اإلنترنت الستخدامات الدراسة عينة أفراد استجابات

  : األيت
 يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء الستخدام املئوية والنسب التكرارات)  ٨(  جدول

  التعليم

 (%)املئوية النسبة التكرارات االستخدام واقع

 %٣٢.٠ ١٢٩ نعم

 %٦٨.٠ ٢٧٤ ال

 %١٠٠.٠ ٤٠٣ اموع

      
 يف اإلنترنت يستخدمون ال الدراسة عينة من%) ٦٨( أن) ٨( اجلدول من يتضح    

 التدريس هيئة أعضاء غالبية أن على يدل وهذا يستخدموا، منهم%) ٣٢( وأن التعليم،
 التعليم يف اإلنترنت يستخدمون ال اليمنية باجلامعات التربية كليات يف ومساعديهم

 الستخدام املتاحة التحتية البنية ضعف إىل والضعيفة املتدنية النتيجة هذه الباحث ويرجع
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 خاصة بصورة التربية وكليات عامة، بصورة اليمنية اجلامعات يف التعليم يف اإلنترنت
 جانب أصالً،إىل اإلنترنت خبدمة متصلة غري اليمنية باجلامعات التربية كليات إمنعظم حيث
 وأن حيث التعليم يف التقنية هذه الستخدام التدريس هيئة لعضو والتدريب التأهيل ضعف

 أجابوا الدراسة عينة أفراد من%) ٦٣( أن هذا ويؤكد للغاية، ضعيفة التدريب مستويات
 إىل العلمي، والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام جمال يف دورات على حصوهلم بعدم

 اليت الدراسية واملساقات الربامج يف اإلنترنت إلدخال جاد توجه وجود عدم جانب
 أساسية دراسية كمادة اإلنترنت إدخال عدم الباحث وجد حيث التربية، كليات تقدمها

 وتتفق، اليمنية باجلامعات التربية كليات يف الدراسية واملساقات الربامج، تلك من كثري يف
 دراسة مثل عربية أخرى بيئات يف أجريت سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة

 حيث) م٢٠٠٠(  عمان يف وبوعزة مهشري ودراسة، ) م ٢٠٠٤( قطر يف املناعي
 هيئة أعضاء وتوظيف استخدام درجة أن مفادها نتيجة إىل الدراسات تلك توصلت
 نتيجة وختتلف ومتواضعة متدنية مراحل يف مازال التعليمية العملية يف لإلنترنت التدريس

 الستخدام مرتفعة نسب إىل أشارت واليت سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه
%) ٦٧.٦( بنسبة )م٢٠١٠( غامن دراسة مثل التدريس هيئة أعضاء قبل من االنترنت
 األردن يف) م٢٠٠٧( الدوجان ودراسة%) ٨٦( بنسبة سوريا يف) م٢٠٠٥( والزغيب

  %).٩١( بنسبة )م٢٠٠٤( السعودية يف احلازمي ودراسة ،%)٨٦.١( بنسبة
إجابة السؤال الثالث 

 يف لإلنترنت اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع ما 
  ؟ العلمي البحث

 ملعدل املئوية والنسب التكرارات، حبساب الباحث قام السؤال هذا على لإلجابة    
) ٩( واجلدول العلمي، البحث يف اإلنترنت الستخدامات الدراسة عينة أفراد استجابات

  .الواقع ذلك يوضح
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 يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء  الستخدام املئوية والنسب التكرارات) ٩( جدول
  .العلمي البحث

       
                                                         

  
  
  
  
  
  

 يف اإلنترنت يستخدمون الدراسة عينة من%) ٨٣.٤( أن) ٩( اجلدول من يتضح     
  تشري النسبة وهذه يستخدموا، ال الدراسة عينة من%) ١٦.٦( وأن العلمي، البحث

 اإلنترنت يستخدمون اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء معظم أن إىل
 كثرية خدمات من اإلنترنت تقدمه ما إىل ذلك الباحث ويرجع العلمي، البحث يف

 املعلومات على احلصول بسهولة واملتمثلة سواء، حد على العلمي والبحث للباحث
 هيئة ألعضاء تشكل اإلنترنت أن كما العلمية، والبيانات واإلحصاءات واملعارف،
 بأمهية الوعي ازدياد إن وختصصاا،كما جوانبها مبختلف للمعرفة متكاملة مكتبة التدريس
 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق،  ذلك يف كبرياَ دوراَ لعب العلمي البحث يف اإلنترنت

 يف) م٢٠٠٥( والعمري ،)م٢٠٠٧( عطية جربين دراسة مثل سابقة دراسات نتائج
 ودراسة ،)م٢٠٠٤( احلازمي ودراسة ،)م٢٠٠٤( قطر يف املناعي ودراسة األردن،
 ودراسة السعودية، يف طبقت واليت) م٢٠٠٠( النجار ودراسة ،)م٢٠٠٣( الدبيان
 أمريكا،ودراسة يف) م١٩٩٩(كيلي ودراسة عمان، يف) م٢٠٠٠( وبوعزة مهشري

 استخدام واقع
 البحث يف اإلنترنت

 العلمي

 املئوية النسبة التكرارات

 % ٨٣.٤ ٣٣٦ نعم

 % ١٦.٦ ٦٧ ال

 % ١٠٠.٠ ٤٠٣ اموع



 ]اكتب نصًا[
 

 عليان ودراسة مصر، يف) م١٩٩٩( مسلم ودراسة سوريا، يف) م٢٠٠٥( الزغيب
 حيث اليمن، يف) م١٩٩٨( وناشر جرجس ودراسة البحرين، يف) م١٩٩٧(والقيسي
 هيئة أعضاء وتوظيف استخدام درجة أن مفادها نتيجة إىل الدراسات تلك توصلت
 يف توظيفها من أكرب العلمي البحث يف لإلنترنت املستهدفة اجلامعات بعض يف التدريس
  .التعليمية العملية

  إجابة السؤال الرابع

 استخدام من اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء غراضأ ما   
   ؟ التعليم يف اإلنترنت

 اإلنترنت يستخدمون الذين الدراسة عينة أفراد على السؤال هذا على اإلجابة اقتصرت   
 حبساب الباحث قام ذلك وملعرفة الدراسة، عينة من %)٣٢( ونسبتهم فقط، التعليم يف

) ١٠( واجلدول الدراسة، عينة استجابات ملعدل املعياري واالحنراف احلسايب، املتوسط
  :التايل النحو وعلى األغراض، تلك ترتيب يبني

 بكليات التدريس هيئة أعضاء غراضأل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات) ١٠( جدول
  التعليم يف اإلنترنت استخدام من اليمنية باجلامعات التربية

 رقم
 يف الغرض

 االستبانة

 ترتيب
 الغرض

 أفراد عند
 العينة

  
  

 األغراض

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الداللة
 اللفظية

١ ١٣ 
 احلديثة املوضوعات على اإلطالع

 .التخصص جمال يف
٠.٧٧٥ ٣.٠٩ 

ـرية
ــ

ــ
كب

 ٢ ١٤ 

 إصدارات احدث على اإلطالع
 الكتب و املتخصصة الدوريات

 .التخصص يف العلمية

٠.٩٥٦ ٢.٩١ 
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 التدريس هيئة أعضاء غراضأل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات)  )١٠( جدول تابع
  .التعليم يف اإلنترنت استخدام من اليمنية باجلامعات التربية بكليات

  
 الغرض رقم
 االستبانة يف

 ترتيب
 عند الغرض
 العينة أفراد

  
 األغراض

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الداللة
 اللفظية

٣ ١٢ 

 املستحدثات متابعة
 يف التكنولوجية واملستجدات

 .وطرائقه التدريس أساليب

١.٠٨٠ ٢.٥٩ 

    
  

ـرية
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

كب
 

٤ ٥ 

 بأنشطة بالقيام الطلبة تكليف
 باملقررات تتعلق إثرائية تعليمية

 .الدراسية

١.١٨٠ ٢.٥٠ 

٥ ٦ 

 تعليمية وسائل على التعرف
 املقررات ختدم  ومتنوعة حديثة

 .بتدريسها أقوم اليت الدراسية

١.١٣٢ ٢.٤٧ 

٦ ٤ 

 املقررات حمتويات حتديث
 بتدريسها أقوم اليت الدراسية
 العلمية للمستجدات مواكبة

 .احلديثة

١.٠٩٠ ٢.٤٧ 

٧ ١ 
 إضافية علمية مادة مجع
 .ادرسها اليت للدروس وحديثة

١.٠٣١ ٢.٤٧ 

٨ ٢ 

 مهارات لتنمية الطلبة توجيه
 العلمي والبحث الذايت التعلم
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 التعليم يف اإلنترنت يستخدمون الذين الدراسة عينة أفراد أن) ١٠(اجلدول من يتضح     
 اإلنترنت يستخدمون الدراسة عينة من%) ٣٢( نسبتهم يبلغ والذين معينة أغراض وفق

 احملور هذا عبارات من عبارات) ١٠( حصلت حيث األغراض تلك حتقق يف كبرية بنسبة
 املتوسط عن تزيد قيم ،وهي)٣.٠٩( و) ٢.١٤( بني تراوحت حسابية متوسطات على

 على احملور هذا عبارات من عبارات) ٧( حصلت بينما ،)٢( للمقياس النظري احلسايب
 احلساب املتوسط عن تقل قيم وهي) ٠.٦٠( و) ١.٧٨(  بني يتراوح حسايب متوسط
 معينة أغراض وفق اإلنترنت استخدام درجة إىل القيم هذه وتشري ،)٢( للمقياس النظري
 متوسطات على احملور هذا أغراض من أغراض سبعة) ٧( حصلت حيث الدراسة حددا
 وحصلت ،)كبرية(اللفظية الداللة عنها ،وتعرب)٢.٤٧(،و)٣.٠٩(بني تراوحت حسابية

) ٢.٣٦( بني تتراوح حسابية متوسطات على األغراض هذه من أغراض ثالثة) ٣(
 غرضني) ٢( حصل بينما ،) متوسطة(  اللفظية الداللة عنها وتعرب التوايل على) ١.٧٨(و

 على)  ١.٠٢( و) ١.١٢(  بني تتراوح حسابية متوسطات على احملور هذا أغراض من
 هذا أغراض من أغراض ثالثة) ٣( حصلت بينما ،)قليلة(اللفظية الداللة عنها وتعرب التوايل
 عنها وتعرب التوايل، على) ٠.٦٠(و) ٠.٧٩( بني تراوحت حسابية متوسطات على احملور

 استخدام من التدريس هيئة أعضاء أغراض معرفة أردنا وإذا ،)منعدمة( اللفظية الداللة
 األرقام ذات األغراض أن إىل اإلشارة جيب فإنه وضوحاَ أكثر بشكل التعليم يف اإلنترنت

 من التدريس هيئة أعضاء أغراض أهم تعد) ١ ،٤ ،٦ ،٥ ،١١ ،١٢ ،١٤ ،١٣(
)  ٣.٠٩(  بلغت حسابية متوسطات على حصلت حيث التعليم يف اإلنترنت استخدام

 ) ٢.٤٧(و)  ٢.٤٧( و) ٢.٤٧(  و)  ٢.٥٠( و)  ٢.٥٢( و) ٢.٥٩(و)  ٢.٩١(
  ) ١.١١٢( و) ١.٠٨٠(  و) ٠.٩٥٦( و) ٠.٧٧٥(  معيارية وباحنرافات التوايل على

 الداللة عنها وتعرب ، التوايل على) ١.٠٣١(  و) ١.٠٩٠( و) ١.١٣٢(  و) ١.١٨٠(و
 الغرض مقدمتها يف يأيت األغراض من مبجموعة تتعلق العبارات وهذه ،)كبرية( اللفظية
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 الباحث ويعزو ،)التخصص جمال يف احلديثة املوضوعات متابعة(  بـ واملتعلق) ١٣( رقم
 خالهلا من يستطيع حيث التدريس هيئة أعضاء عند كبرية أمهية من الغرض هلذا ملا ذلك

 احلديثة باملعلومات طلبته تزويد ميكنه خالله ومن ختصصه، يف وحديث جديد كل متابعة
 دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق واجلديدة،

 السعودية، يف) م٢٠٠٣( الشرهان ودراسة ،)م٢٠٠٣( والذبيان ،)هـ١٤٢٥(احلازمي
 يف) هـ١٤١٩( مسلم ودراسة عمان، يف) م٢٠٠٠( عزه وبو مهشري ودراسة

 أغراض أهم من أن على أمجعت واليت األردن، يف) م٢٠٠٥( العمري مصر،ودراسة
 اجلديد متابعة يف استخدامها التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدامات

 اإلطالع(  بـ واملتعلق) ١٤( رقم الغرض الثانية املرتبة يف وجاء، التخصص يف واحلديث
 الباحث ويعلل ،)التخصص جمال يف العلمية والكتب الدوريات إصدارات احدث على
 من ميكنه حيث التدريس، هيئة عضو عند كبرية أمهية من الغرض هذا ميثله ملا ذلك

 األحباث حلديث املتضمنة والكتب املتخصصة، العلمية الدوريات حديث على االطالع
 تشكل حيث التدريس، هيئة عضو ختصص جمال يف واألفكار والدراسات،واملقاالت،

 هيئة لعضو عنها غىن ال ومادة احلديثة، للمعلومات مصدراً والكتب الدوريات، تلك
 وتتفق لطلبته، يقدمها اليت الدراسية للمقررات حتضريه يف عليها يعتمد حيث التدريس،

 يف )م٢٠١٠( غامن دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة
 واملناعي السعودية، يف) م٢٠٠٤( واحلازمي ،)هـ١٤٢٥( احلازمي سوريا،ودراسة

 من التدريس هيئة عضو أغراض أهم من أن إىل أشارت واليت قطر، يف) م٢٠٠٤(
 العلمية والكتب الدوريات إصدارات أحدث متابعة التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام

 متابعة( بـ واخلاص) ١٢( رقم الغرض الثالثة املرتبة يف وجاء، التخصص جمال يف
 الباحث ويعزو ،) وطرائقه التدريس أساليب  يف التكنولوجية واملستجدات املستحدثات

 واالختراعات األجهزة يف واملتمثلة التكنولوجية، ستجداتامل تلك تضيفه ما إىل ذلك
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 عضو وتزويد خاصة، بصفة والتدريسية عامة، بصفة التعليمية للعملية إثراء من احلديثة
 مهنته ممارسة من لتمكنه التدريس يف املبتكرة والطرق احلديثة باألساليب التدريس هيئة
 االرتقاء على ومساعدته العلمية، واإلنتاجية الفائدة درجات وبأعلى وسهولة يسر بكل

) هـ١٤٢٥( الفار دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق العلمية، طلبته مبستويات
 يف اإلنترنت استخدام من التدريس هيئة عضو أغراض أهم من أن إىل أشارت واليت

 الرابعة املرتبة يف وجاء ،)وطرائقه التدريس أساليب يف املستجدات متابعة( التدريس
 باملقررات تتعلق تعليمية بأنشطة الطلبة تكليف( على ينص ،والذي)٥( رقم الغرض

 إثرائية مكتبة تشكل اإلنترنت أن إىل ذلك الباحث ويرجع ،) يدرسوا اليت الدراسية
 مما والتشويق املتعة من جواً التعليمية العملية على تضفي اليت الدراسية للمقررات متكاملة

 التعليم يف كما له دور ال متلقٍ جمرد وليس تعلمه عملية يف مشاركاً الطالب جيعل
 دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق التقليدي،

 هيئة عضو أغراض أهم من أن إىل أشارت ،واليت)م٢٠٠٤( واملناعي ،)هـ١٤٢٥(الفار
 تتعلق تعليمية بأنشطة الطلبة تكليف(  التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام من التدريس

 واملتعلق) ٦( رقم الغرض اخلامسة املرتبة يف وجاء ،) يدرسوا اليت الدراسية باملقررات
 التدريس هيئة عضو يقوم اليت الدراسية املقررات ختدم تعليمية وسائل على التعرف( بـ

 الفار دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،)بتدريسها
 واليت قطر، يف أجريت اليت) م٢٠٠٤( واملناعي السعودية، يف أجريت اليت) م٢٠٠٤(

 العملية يف اإلنترنت استخدام من التدريس هيئة عضو أغراض أهم من أن إىل أشارت
 هيئة عضو يقوم اليت الدراسية املقررات ختدم تعليمية وسائل على التعرف( التعليمية
 حتديث( بـ واخلاص) ٤( رقم الغرض السادسة املرتبة يف جاء بينما ،)بتدريسها التدريس

 تشكل حيث ،)بتدريسها التدريس هيئة عضو يقوم اليت الدراسية املقررات حمتوى
 املختلفة العلوم جماالت يف وحديث جديد، لكل مصدراً الباحث نظر وجهة من اإلنترنت
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 مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف التعليم، عملية يف عنها التدريس هيئة لعضو الغين اليت
 أهم من أن إىل أشارت واليت ،)م٢٠٠٤( املناعي دراسة مثل سابقة دراسات نتائج

 حتديث(  بـ التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام من التدريس هيئة عضو إفادة جماالت
 يف جاءت حيث ،) بتدريسها التدريس هيئة عضو يقوم اليت الدراسية املقررات حمتوى
 واخلاص) ١( رقم الغرض السابعة املرتبة يف وجاء، التدريس هيئة عضو عند الثانية الدرجة

 بتقدميها التدريس هيئة عضو يقوم اليت للدروس وحديثة إضافية تعليمية مادة مجع( بـ
 هائل كم على حتتوي هاماً مرجع من اإلنترنت متثله ما إىل ذلك الباحث ويرجع ،) لطلبته

 كل إضافة خالهلا من ميكن املعرفة، فروع خمتلف يف والنظريات واألفكار، املعلومات، من
 بينما بتدريسها، التدريس هيئة عضو يقوم اليت واملوضوعات للدروس وحديث جديد،

)   ٢.٣٦( بلغت حسابية متوسطات على احملور هذا أغراض من أغراض ثالثة حصلت
) ١.١٣٩( و) ١.٠٣٨(  بلغت معيارية وباحنرافات التوايل، على) ١.٧٨(  و) ٢.١٤(و
 الغرض مقدمتها يف يأيت ،)متوسطة( اللفظية الداللة عنها وتعرب التوايل، على) ١.٤٠٨( و

 التعلم مهارات لتنمية الطلبة توجيه(  بـ واملتعلق الثامنة املرتبة يف جاء والذي ،)٢( رقم
 تعد اإلنترنت أن إىل ذلك الباحث ويفسر ،) اإلنترنت خالل من العلمي والبحث الذايت
 عنها، والبحث  املعرفة، على احلصول يف أنفسهم على الطلبة العتماد جيدة وسيلة

 نتيجة ختتلفو ،املختلفة احلياة جماالت يف املناسب التوظيف وتوظيفها منها واالستفادة
 يف) هـ١٤٢٥( ازمياحل دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه

  متقدمة مراتب يف األغراض تلك جاءت حيث قطر، يف) م٢٠٠٤( السعودية،واملناعي
 ويفسر دراسام يف التدريس هيئة أعضاء لدى التوايل على) الرابعة واملرتبة الثالثة، املرتبة(

 التعلم وسائل من كوسيلة عليها واالعتماد باإلنترنت االهتمام عدم إىل ذلك الباحث
 )٣( رقم الغرض التاسعة املرتبة يف وجاء ،اليمنية باجلامعات التربية كليات يف الذايت

) اإلنترنت اللخ من لديهم التعاوين التعلم مهارات لتنمية الطلبة توجيه( بـ واملتعلق
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) هـ١٤٢٥( الفار دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق
 إىل الدراسة هذه لنتيجة مشابه مراتب يف األغراض هذه جاءت حيث) م٢٠٠٤( واملناعي

مع التواصل( بـ واملتعلق العاشرة املرتبة احتل والذي ،)١٦( رقم والغرض ،كبري حد 
 العملية خلدمة اخلربات لتبادل اإللكتروين الربيد طريق عن التدريس هيئة أعضاء الزمالء

 حيث، قطر يف) م٢٠٠٤( املناعي دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،)التعليمية
 من غرضني) ٢( حصل بينما، الدراسة هذه لنتيجة مقاربة  مرتبة يف الغرض هذا جاء

 التوايل على) ١.٠٢( و) ١.١٢( بلغت حسابية متوسطات على احملور هذا أغراض
 ةاللالد عنها وتعرب ،التوايل على) ١.٢٧٨( و) ١.٢٣١( بلغت معيارية وباحنرافات

 رتبةامل احتل والذي) ٧( رقم الغرض األغراض هذه مقدمة يف وجاء ،)قليلة( اللفظية
 )اإلنترنت اللخ من للطالب الدراسية املقررات تقدمي( بـ واملتعلق عشره احلادية

 هذا فيها جاء واليت ،)م٢٠٠٤( املناعي دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف
 اختالف إىل ذلك الباحث ويعلل، التدريس هيئة أعضاء عند األوىل املراتب يف الغرض

 يف عنها قطر جبامعة التربية كلية يف وتفوقها الكليات، تلك بني والتجهيزات اإلمكانات
 كليات معظم إىل اإلنترنت خدمة دخول عدم وإىل اليمنية، باجلامعات التربية كليات
 الدراسية املقررات يف الطلبة تقومي( واملتضمن) ٩( رقم والغرض اليمنية، باجلامعات التربية

 احملور هذا أغراض من أغراض ثالثة حصلت بينما  ،)اإلنترنت عرب بتدريسها أقوم اليت
 وباحنرافات ،التوايل على) ٠.٦٠( و) ٠.٦٧( و) ٠.٧٩( بلغت حسابية متوسطات على

 اللفظية ةاللالد عنها وتعرب ،)٠.٩٥٦( و) ١.٠٩١( و) ١.١٢٣( بلغت معيارية
 السادس املرتبة احتل والذي) ١٥( رقم الغرض األغراض تلك مقدمة يف ويأيت ،)منعدمة(

 بـ واملتعلق) ١٠( رقم والغرض ،)بعد عن التعليم نظام تطبيق( على ينص والذي عشرة
 ،)بتدريسها التدريس هيئة عضو يقوم اليت  الدراسية املقررات يف الطلبة نتائج إعالن(

 اللخ من تساؤالم على واإلجابة الطلبة أعمال متابعة ( بـ واملتعلق) ٨( رقم والغرض



 ]اكتب نصًا[
 

 هذه نتيجة وختتلف واألخرية، عشرة الثامنة املرتبة احتل والذي ،)اإللكتروين الربيد
 ودراسة )هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة

 هذه جاءت حيث، قطر يف)م٢٠٠٤( املناعي ،ودراسة السعودية يف) هـ١٤٢٥(الفار
 اختالف إىل ذلك الباحث ويعزو الدراسات، هذه يف متقدمة مراتب يف األغراض

 باجلامعات التربية الكليات،وكليات تلك يف التربية كليات بني واملادية الفنية اإلمكانات
 يف التدريس هيئة أعضاء أغراض اية يف األغراض هذه جمىء الباحث ويعزو،اليمنية

 خدمة توفر عدم إىل اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التعليم يف اإلنترنت استخدام
 توجه وجود عدم وإىل جهة، من اليمنية باجلامعات التربية كليات معظم يف اإلنترنت

 فمن وبالتايل ،أخرى جهة من اآلن حىت التعليم يف احلديثة التقنية إلدخال وعملي صادق
 باجلامعات التربية كليات يف اإللكترونية الوسائط على قائم تعليمي نظام وجود املستبعد
  .اإلنترنت خدمة ملعظمها تدخل ومل اليمنية

 التدريس هيئة أعضاء أن احملور هذا نتائج استعراض اللخ  من أنه الباحث يرى _ 
 %)٣٢( ضعيفة بنسبة التعليم يف اإلنترنت يستخدمون اليمنية باجلامعات التربية بكليات

 خاصة، بصفة التدريس ويف عامة بصورة التعليم يف يستخدموا ال منهم كبرية نسبة وأن
 حتقيق أجل من يستخدموا - قلتهم من الرغم  على – منهم يستخدموا الذين وأن

 جمال يف احلديثة املوضوعات متابعة مقدمتها يف يأيت واألهداف األغراض من جمموعة
 ومتابعة ،العلمية والكتب ،الدوريات إصدارات أحدث على واإلطالع ،التخصص

 من منها واالستفادة ،وطرقه وأساليبه التدريس يف التكنولوجية واملستحدثات املستجدات
  يقوم اليت الدراسية باملقررات تتعلق خمتلفة تعليمية بأنشطة بالقيام الطلبة تكليف اللخ

 حتديث وكذا ،حديثة تعليمية وسائل على والتعرف اإلنترنت، عرب بتدريسها العضو
 ، اإلنترنت خالل من للدروس وحديثة علمية مادة ومجع ،الدراسية املقررات حمتويات

 اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء أغراض مقدمة يف جاء ذلك وكل
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 أعضاء عند متأخرة مراتب يف أخرى أغراض  توجاء ،التعليم يف اإلنترنت استخدام من
 ،اإلنترنت خالل من لديهم التعاوين التعلم مهارات لتنمية الطلبة توجيه مثل التدريس هيئة

 اخلربات لتبادل اإللكتروين الربيد طريق عن التدريس هيئة أعضاء الزمالء مع التواصلو
 تقوميو، اإلنترنت خالل من للطالب دراسيةال املقررات تقدميو ،التدريس جمال يف العلمية
 عن التعليم نظام وتطبيق، اإلنترنت عرب بتدريسها أقوم اليت الدراسية املقررات يف الطلبة
 الربيد اللخ من بتدريسها أقوم اليت الدراسية املقررات يف الطلبة نتائج إعالنو بعد،

 راجعة بتغذية وتزويدهم الطلبة أعمال ومتابعة، التدريس هيئة بعضو اخلاص اإللكتروين
 هذه نتائج وتتفق ،)١٢( اجلدول يف مبني هو وكما اإللكتروين، الربيد اللخ من فورية

 على طبقت اليت) هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة
 النتائج،ودراسة من كثري يف املكرمة مكة مبنطقة املعلمني كليات يف التدريس هيئة أعضاء
 املعلمني كليات يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت )هـ١٤٢٤( احلريب جبري

 )هـ١٤٢١( اجلندي دراسة وكذا ،)هـ١٤٢١( الل ودراسة ، املكرمة مكة مبنطقة
  السعودية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) م٢٠٠٢( الشرهانو

 األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت )م٢٠٠١( الشائب ودراسة
 والتربوية التعليمية العملية يف اإلنترنت تؤديه الذي الفاعل الدور على كلها أمجعت واليت
 الدراسات تلك بينت حيث ،التعليم يف هلا التدريس هيئة أعضاء يعطيها اليت األمهية وعلى

 املختلفة األغراض من جمموعة حتقيق يف اإلنترنت يستخدمون التدريس هيئة أعضاء أن
 ومتابعة ،التخصص جمال يف احلديثة واملعارف املعلومات على احلصول مقدمتها يف تأيت

 جمال يف واملستجدات املستحدثات ومتابعة ،العلمية والكتب اإلصدارات أحدث
 ،املختلفة العلمية واللقاءات ،املؤمترات يف واالشتراك ،وطرائقه ،ووسائله،التدريس

  .املختلفة سالتواملرا املخاطبات يف اإللكتروين الربيد واستخدام
  أقصى بتحقيق اليوم مطالبة اليمنية باجلامعات التربية كليات أن الباحث ويرى    
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 أداء يف املهمة التربوية والغايات األهداف من جمموعة وحتقيق ،التربوي التغيري درجات
 وطرق أساليب من باالنتقال وذلك ،اليوم عامل يف للتعليم واملالئم األكمل بالوجه رسالتها
 مقدمة يف التعليم يف اإلنترنت إدخال ويأيت ،احلديثة التعليم وسائل إىل التقليدية التعليم

 للتقدم مواكبة وذلك ،التغيري ذلك مظاهر من مظهر وكأبرز والغايات األهداف تلك
 بتأهيل معنية وهي خاصة ،العامل يف األخرى احلديثة التعليمية لألنظمة ومسايرة ،العلمي

 ،عالية وإمكانات وقدرات كفاءات ذوي معلمني بتخريج التعويل وعليها الغد قادة
 والتربوية التعليمية العملية مبستوى واالرتقاء ،املنشود التغيري قيادة االهلخ من ونيعطيست
  .املتقدمة الدول يف األخرى التعليم أنظمة تواكب ودرجات مراتب إىل اليمن يف

   الخامسإجابة السؤال 

 استخدام من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء أغراض ما    
   ؟ العلمي البحث يف اإلنترنت

 ملعدل املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حساب مت السؤال هذا على لإلجابة   
 بأم الدراسة عينة أفراد من) %٨٣.٤( أجاب حيث الدراسة عينة أفراد استجابات

  : ذلك يبني) ١١( واجلدول العلمي البحث يف اإلنترنت يستخدمون
 التدريس هيئة أعضاء غراضأل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات) ١١( جدول

  العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام من التربية بكليات




 





 

 
 


 


 


 

١ ١ 
 سابقة وحبوث دراسات عن البحث
 .البحثية اهتمامايت مبوضوعات تتعلق

٠.٩٣١ ٣.١٨ 





 ٢ ٤ 
 جمال يف األحباث جديد على اإلطالع

 .التخصص
٠.٩٩٨ ٢.٩٨ 
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 هيئة أعضاء غراضأل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات )١١( جدول تابع

  العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام من التربية بكليات التدريس




 





 

 
 





 


 


 

٣ ٢ 

 والبيانات املعلومات على احلصول
 تتعلق اليت واإلحصاءات

 أقوم اليت البحوث مبوضوعات
 .ا

١.١٥٢ ٢.٧٠ 









 

 ألجل الرقمية باملكتبات االتصال ٤ ٣
 البحوث إعداد

١.٣٢٠ ٢.٠٧ 












 

٥ ٥ 

 العلمية الدوريات يف االشتراك
 التخصص يف اإللكترونية
 البحث يف حمتوياا  من لالستفادة

 العلمي

١.٣١٠ ١.٦٨ 

 الباحثني مع العلمي التواصل ٦ ٦
 .التخصص جمال يف واخلرباء

١.٢٦٠ ١.٥٨ 















 

 قمت اليت العلمية األحباث نشر ٧ ٩
 .بإجنازها

١.٣١٠ ١.٥٦ 

٨ ١١ 

 ومراكز اجلامعات مع التواصل
 يف لالشتراك العاملية األحباث

 وورش والندوات املؤمترات
 عضو اهتمامات جمال يف العلمية

 .البحثية التدريس هيئة

١.٢٧١ ١.٥٥ 
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 هيئة أعضاء غراضأل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات) ١١( جدول تابع

  العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام من التربية بكليات التدريس
  




 





 

 
 


 


 


 

٩ ٨ 
 مع مشتركة حبثية مبشاريع القيام

 التدريس هيئة أعضاء
١.٢٢٥ ١.٣٣ 












 

١٠ ٧ 

 من حبثية بيانات على احلصول
 االستبيانات بتعبئة الطلب خالل

 طريق عن بذلك اخلاصة
 .اإلنترنت

١.٢٦٧ ٠.٩٠ 

١١ ١٠ 

 اليت العلمية األحباث تقومي
  التدريس هيئة عضو ا يكلف

 .اإلنترنت عرب

١.١٥٣ ٠.٧٥ 









 

١٢ ١٢ 

 العلمية املؤمترات يف االشتراك
 شبكة طريق عن بعد عن

 .اإلنترنت

١.٠٢٨ ٠.٦٠ 

  
 يف اإلنترنت يستخدمون الذين الدراسة عينة أفراد أن )١١( اجلدول من يتضح     

 درجة يف التفاوت) ١٣(اجلدول يوضح كما ،%)٨٣.٣٧( نسبتهم بلغت العلمي البحث
 يف اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدام
 من أغراض أربعة حصلت حيث ،الدراسة حددا حمددة أغراض وفق العلمي البحث
 للمقياس النظري احلسايب املتوسط من أعلى حسابية متوسطات على وراحمل هذا أغراض

 حسابية ومتوسطات قيم على احملور هذا أغراض من أغراض تسعة حصلت بينما ،)٢(
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 أغراض إىل القيم هذه تشري حيث، )٢(للمقياس النظري احلسايب املتوسط عن تقل
 ثالثة حصلت ذلك ولتوضيح حمددة، أغراض وفق العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام
)  ٢.٧٠(و) ٣.١٨( بني تتراوح  حسابية متوسطات على احملور هذا أغراض من أغراض
 واملتعلق) ١( رقم الغرض مقدمتها يف تأيت ،)كبرية( اللفظية الداللة عنها تعرب القيم وهذه

 لعضو البحثية الهتماماتا مبوضوعات تتعلق سابقة وحبوث دراسات عن البحث( بـ
 لإلنترنت، الكبرية األمهية مع متواكبة تأيت النتيجة هذه أن الباحث ويرى ،)التدريس هيئة

 واألفكار واملعلومات، املعارف لفمبخت متده العلمي للباحث متكاملة مكتبة تشكل حيث
 بوجه واحلياة واملعرفة العلم جوانب خمتلف يف عنها يبحث اليت والبيانات ،واإلحصاءات

 وتتفق ،التربوية الدراسات يف التخصصية االهتمامات ذلك كل مقدمة يف ويأيت ،عام
 ودراسة ،)هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة
 ودراسة ،)م٢٠٠١( النجار ودراسة ،)م٢٠٠٤( الذبيان ودراسة ،)هـ١٤٢٥( الفار

 الشايب ودراسة ،)م٢٠٠٧( عطية حربين ودراسة السعودية، يف) م٢٠٠٠( الفصيل
 أشارت الدراسات تلك ومجيع قطر، يف)م٢٠٠٤( املناعي ودراسة األردن، يف) م٢٠٠١(

 هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدامات مقدمة يف تأيت سابقاَ املذكورة األغراض أن إىل
  .العلمي البحث يف التدريس

 جديد على االطالع( على ينص والذي )٤( رقم الغرض الثانية املرتبة يف وجاء    
 بأن  املرتبة هذه على الغرض هذا حصول الباحث ويعلل ،) التخصص جمال يف األحباث
 كم من حتتويه ملا التخصصية، املعرفة يف وحديث جديد لكل ومصدر مكان تعد اإلنترنت

 دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،العلوم خمتلف يف احلديثة املعارف من هائل
 ودراسة )  م٢٠٠٥(العمري حممد ودراسة ،) م٢٠٠٧( عطية حربين دراسة مثل سابقة

 الذبيان ودراسة، ليبيا يف) م٢٠٠٧( التاج ودراسة، األردن يف)م٢٠٠١( الشايب
 الفار ودراسة، ) م٢٠٠٠( الفيصل ودراسة ،) م٢٠٠١( النجار ودراسة  ،)٢٠٠٤(
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 الدراسات تلك قطر،ومجيع يف) م٢٠٠٤(املناعي ودراسة السعودية، يف)هـ١٤٢٥(
 أعضاء عند اإلنترنت استخدامات مقدمة يف يأيت سابقاَ املذكور الغرض أن إىل أشارت

 بـ واخلاص) ٢( رقم الغرض الثالثة املرتبة يف وجاء العلمي، البحث يف التدريس هيئة
 هيئة عضو ا يقوم اليت البحوث مبوضوع تتعلق وإحصاءات بيانات على احلصول(

 تعد اإلنترنت( بأن :القائل للقول تصديقاً تأيت النتيجة هذه نأ الباحث ويرى ،)التدريس
 هدافهوأ والبحثية ميةالعل وميوله رغباته يشبع ما كل فيها جيد حيث ،)الباحث مكتبة

 دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،واملستقبلية اآلنية البحثية
 أغراض أهم من يعد الغرض هذا أن إىل أشارت السعودية،واليت يف) هـ١٤٢٥( احلازمي
 يف الغرض هذا جاء حيث العلمي، البحث يف اإلنترنت استخدام يف التدريس هيئة أعضاء
 مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف، الدراسة تلك يف الثانية املرتبة
 أغراض من غرضني حصل بينما  ،)هـ١٤٢٥( احلازميو ،)هـ١٤٢٥( الفار  دراسة

 الداللة عنها وتعرب) ١.٦٨( و) ٢.٠٧( بني تراوحت حسابية متوسطات على احملور هذا
 الرابعة املرتبة يف جاء والذي ،)٣( رقم الغرض مقدمتها يف يأيت ،) متوسطة( اللفظية

) ٥( رقم والغرض ،)البحوث إعداد ألجل الرقمية باملكتبات االتصال( بـ املتصلو
 وتتفق ،)التخصص جمال يف ةاإللكتروني العلمية الدوريات يف االشتراك(  بـ  واملتعلق

 ودراسة ،)م٢٠٠٧( التاج دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة
) م٢٠٠٥(  العمري حممد ودراسة، )هـ١٤٢٥( الفار ودراسة ،)م٢٠٠٧(عطية حربين

 إىل أشارت الدراسات تلك ومجيع) م٢٠٠٤(املناعي ودراسة ،)م٢٠٠١( النجار ودراسة
 هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدامات مقدمة يف يأتيان سابقاَ املذكورين الغرضني أن

 على احملور هذا أغراض من أغراض ستة على حصلت بينما،  العلمي البحث يف التدريس
) قليلة( اللفظية الداللة عنها وتعرب ،)١.٥٨(و) ٠.٩٠( بني تراوحت حسابية متوسطات

 مع العلمي التواصل( بـ واخلاص) ٦( رقم الغرض األغراض تلك مقدمة يف وجاء
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 املتعلقة األغراض تليهو ،السادسة رتبةامل احتل حيث،)التخصص جمال يف واخلرباء الباحثني
 األحباث ومراكز اجلامعات مع والتواصل ،بإجنازها قمت اليت العلمية األحباث نشر( بـ

 حبثية مبشاريع والقيام التخصص، جمال يف العمل وورش والندوات املؤمترات يف لالشتراك
 الطلب خالل من حبثية بيانات على واحلصول ،التدريس هيئة أعضاء الزمالء مع مشتركة

 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،)بذلك اخلاصة االستبيانات تعبئة اإلنترنت مستخدمي من
 )هـ١٤٢٥( دراسةالفارو ،ليبيا يف)م٢٠٠٧( دراسةالتاج مثل سابقة دراسات نتائج

 يف) م٢٠٠٢(هنري ودراسة السعودية، يف )م٢٠٠٣(واملوسى ،)م٢٠٠١( ودراسةالنجار
 ومجيع، قطر يف) م٢٠٠٤( املناعي ودراسة استراليا، يف )م١٩٩٥(بروس ودراسة أمريكا،

 هيئة أعضاء أغراض من سابقاَ املذكورة األغراض  أن إىل أشارت الدراسات تلك
 هذا  أغراض من غرضني حصل بينما العلمي، البحث يف اإلنترنت استخدام يف التدريس

 )منعدمة( اللفظية الداللة عنها وتعرب)  ٠.٦٠( ،)٠.٧٥( بلغ حسايب متوسط على احملور
 العلمية املؤمترات يف االشتراك( ،و) العلمية األحباث تقومي( على  الغرضني  هاذين وينص

 هذا يف التوايل على واألخرية عشرة الثانيةو عشرة، احلادية رتبةامل احتل حيث ،)بعد عن
 نأ وجد حيث ،الواقع يف موجود هو ملا مطابقة النتيجة هذه أن الباحث ويرى ،احملور
 التدريس، هيئة أعضاء عند متأخرة مرتبة يف تأيت سبقها الذي والغرض األغراض هذه

 االستبيان إرسال فكرة الباحث عليهم طرح عندما العينة أفراد تفاعل عدم وجد حيث
 .للباحث قبلهم من وإرساهلا عليها لإلجابة اإللكتروين الربيد طريق عن إليهم

 بكليات التدريس هيئة أعضاء أن للباحث يتضح احملور هذا نتائج استعراض اللخ من_ 
 حتقيق اللخ من  العلمي البحث يف اإلنترنت باستخدام يقومون اليمنية باجلامعات التربية

 سابقة وحبوث دراسات عن البحث :مقدمتها يف يأيت واألهداف األغراض من جمموعة
 األحباث جديد على والتعرف التدريس، هيئة ألعضاء البحثية باالهتمامات تتعلق

 املختلفة، واإلحصاءات بيانات على واحلصول اإلنترنت، عرب املنشورة والدراسات
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 العلمية الدوريات يف واالشتراك البحوث، أعداد ألجل الرقمية باملكتبات واالتصال
 األغراض عن ومتأخرة خمتلفة مراتب يف جاءت أخرى أغراض جانب إىل اإللكترونية،

 سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،)١١( اجلدول يوضحها كما السابقة
  )هـ١٤٢٥(  احلازمي ودراسة ،)م٢٠٠٥( الزغيب ودراسة ،)م٢٠١٠( غامن دراسة  مثل

) م٢٠٠١( النجار ودراسة ،) م٢٠٠١( الشايب ودراسة ،)م٢٠٠٣( الذبيان دراسةو
 واليت ،)م١٩٩٥(بروس دراسةو ،)٢٠٠٢( هنري ودراسة،)م٢٠٠٠( الفيصل ودراسة
 من جمموعة حتقيق يف اإلنترنت يستخدمون التدريس هيئة أعضاء أن على أمجعت

 على واحلصول السابقة، واألحباث الدراسات عن البحث أمهها واألهداف ألغراضا
 ونشر التخصص، جمال يف جديد كل على والتعرف املختلفة، والبيانات املعلومات
  .التدريس هيئة عضو قبل من املنجزة العلمية األحباث

  السادسإجابة السؤال 
 استخدام واقع يف) ٠.٠٥(مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق توجد هل    

 تعزى اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند التعليم يف اإلنترنت
 هيئة عضو) جنس( ونوع العضو، ا يعمل اليت الكلية(  اآلتية للمتغريات

 التعليم يف التدريس هيئة عضو خربة سنواتو التدريس، هيئة لعضو التدريس،والتخصص
   ؟)  اجلامعي

  التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية ملتغري تبعاً الفروق: أوالً
 وملعرفة ،الدراسة عينة استجابات ملعدل املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام     

 هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق
 تبعاَ وذلك االستخدام يف الفروق تلك إلجياد) ٢كا( اختبار الباحث استخدام التدريس

  .ذلك يوضح) ١٢(  واجلدول ،التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية ملتغري
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   التدريس هيئة أعضاء عند التعليم يف اإلنترنت استخدام  نسب يف الفروق يوضح) ١٢( جدول

  األعضاء ا يعمل اليت الكلية ملتغري تبعاَ

      
 يف )٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات اًفروق هناك أن) ١٢( اجلدول من يتضح   

 تعزى اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام
 بلغت ةاللد مبستوى) ٢٢.٣٢٥( ٢كا قيمة بلغت حيث،ا يعملون اليت الكلية الختالف

 التكرارات ومبقارنة ،)٠.٠٥( ةاللد مستوى عند إحصائياَ دالة القيمة وهذه ،)٠.٠٠٢(
 يف لإلنترنت استخدام نسبة أعلى أن يتبني الدراسة عينة استجابات ملعدل املئوية والنسب

 نسبة بلغت حيث احلديدة جبامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء بني توجد التعليم

 التربية كلية
 :يف

 يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع
 التعليم

 قيمة
 ٢كا

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 % ال % نعم اللفظية

 اموع

 عدد
 األفرد

   % 

 ١٠٠ ١٠٣ ٧٤.٧٦ ٧٧ ٢٥.٢٤ ٢٦ صنعاء

٠.٠٠٢ ٢٢.٣٢٥ 

 دالة
ائياَ

حص
إ

 
 عند

وى
مست

  )
٠.

٠٥
 ( 

 ١٠٠ ٨٤ ٥٧.١٤ ٤٨ ٤٢.٨٦ ٣٦ عدن

 ١٠٠ ٥٨ ٨٦.٢١ ٥٠ ١٣.٧٩ ٨ تعز

 ١٠٠ ٣٣ ٥٧.٥٨ ١٩ ٤٢.٤٢ ١٤ حضرموت

 ١٠٠ ٤٢ ٥٢.٣٨ ٢٢ ٤٧.٦٢ ٢٠ احلديدة

 ١٠٠ ٣٠ ٧٣.٣٣ ٢٢ ٢٦.٦٧ ٨ إب

 ١٠٠ ٢٩ ٦٨.٩٧ ٢٠ ٣١.٠٣ ٩ عمران

 ١٠٠ ٢٤ ٦٦.٦٧ ١٦ ٣٣.٣٣ ٨ ذمار

 ١٠٠ ٤٠٣  ٢٧٤  ١٢٩ اموع
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 جاء حني يف ،فيها التدريس هيئة أعضاء بني من%) ٤٧.٦٢( لإلنترنت استخدامهم
 هيئة أعضاء جاء حيث هلا، التالية املراتب يف الكليات بقية يف التدريس هيئة أعضاء

%) ٤٢.٨٦( بلغت استخدام بنسبة الثانية املرتبة يف عدن جبامعة التربية كلية يف التدريس
 بنسبة) الثالثة( املرتبة يف)حضرموت(جبامعة التربية كلية يف التدريس هيئة أعضاء وجاء

 يف)ذمار( جبامعة التربية كلية يف التدريس هيئة أعضاء وجاء،)%٤٢.٤٢(بلغت استخدام
 كلية يف التدريس هيئة أعضاء وجاء ،)%٣٣.٣٣(بلغت استخدام بنسبة،)الرابعة( املرتبة
 وجاء ،)%٣١.٠٣(بلغت استخدام وبنسبة ،)اخلامسة( املرتبة يف)عمران( جبامعة التربية
 استخدام وبنسبة ،)السادسة(املرتبة يف )إب( جبامعة التربية كلية يف التدريس هيئة أعضاء
 املرتبة يف) صنعاء( جبامعة التربية كلية يف التدريس هيئة أعضاء وجاء ،%)٢٦.٦٧( بلغت

 كلية يف التدريس هيئة أعضاء وجاء ،%)٢٥.٢٤( بلغت استخدام وبنسبة ،)السابعة(
) %١٣.٧٩( بلغت استخدام وبنسبة واألخرية، )الثامنة( املرتبة يف )تعز(جبامعة التربية
 عموم يف التدريس هيئة أعضاء قبل من لالستخدام عموماَ املتدنية النسب هذه وبرغم
 االستخدام يف الطفيفة الفروق بعض يعزو الباحث أن إال،اليمنية باجلامعات التربية كليات

 يف اإلنترنت خدمة توفر إىل احلديدة جبامعة التربية كلية يف وخاصة الكليات بعض يف
 هيئة أعضاء ومكاتب ،الكلية مكتبة وخاصة مرافقها بعض يف اخلدمة وتوفر ،الكلية

 ،ويعود)Wireless( خدمة طريق عن أو العادي اخلط قيطر عن سواء ،فيها التدريس
 بتطوير واخلاص،)اهلولندي املشروع( ماستري مشروع إىل ذلك يف رئيسي بشكل الفضل
 العلوم معلمي بتأهيل واخلاص ،اهلولندية احلكومة من واملدعوم ،اليمن يف التعليم

 للحاسوب معامل بتوفري املشروع هذا قام حيث ،الكلية يف مقره واملوجود ،والرياضيات
 التدريس هيئة عضاءأل اإلنترنتو اآليل احلاسب يف منتظمة دورات ونفذ اإلنترنت،و

 العوامل من مجلة إىل الكليات بقية يف االستخدام يف املتدنية النسب الباحث ويعزو
 يف الواقع هو كما الكلية إىل اإلنترنت خدمة دخول عدم أبرزها من،األخرى واألسباب



 ]اكتب نصًا[
 

 التوظيف عدم أو ،) عدن  - حضرموت-  عمران - صنعاء - تعز( جبامعة التربية كليات
 ذمار جبامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء قبل من مقبول بشكل للخدمة السليم
 املالية والتكلفة  ،وضعفها اخلدمة ردائه ،أواإلنترنت بشبكة متصلة الكلية وأن حيث

 مستثمر قبل من اخلدمة تقدم حيث إب جبامعة التربية كلية يف حاصل هو كما لالستخدام
 يف إحصائياَ دالة فروق وجود للباحث تأكد النتيجة وذه الكلية، معه تعاقدت خاص
 استخدام يف اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استجابات معدل

 إن إال ،التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية باختالف ختتلف التعليم يف اإلنترنت
 التربية كلية يف التدريس هيئة أعضاء عند االستخدام نسبة من تشككه هنا يدون الباحث
 هناك وأن للواقع، مطابقة غري النتيجة هذه أن الباحث يشعر ،حيث عمران جبامعة

 ذلك أتضحو الكلية، هذه يف الدراسة عينة أفراد بعض قبل من دقيقة تكن مل استجابات
  الكلية تلك يف التدريس هيئة ضاءأع من كبري عدد مع وجلوسه مقابلته خالل من للباحث

 بتقنية مالئم بشكل امهإمل عدم أو ،لإلنترنت استخدامه قلة عن منهم كبري عدد عرب حيث
 األدلة بني ومن ، الكلية يف املتواضعة والتقنية التجهيزية البنية واقع جانب إىل ،اإلنترنت

 حىت اإلنترنت شبكة على إلكتروين موقع هلا ليس اجلامعة أن الواقع ذلك على
 أعضاء استخدام فيه جاء الذي الترتيب وكذا الكلية، على نفسه يعكس  هذا واحلالاآلن،
 من يكن مل حيث الترتيب، أخر يف جاء حيث تعز جبامعة التربية بكلية التدريس هيئة

 اإلمكانات، حيث من بكثري أفضل الكلية هذه لكون النتيجة؛ تلك حصول املتوقع
 نسبة جاءت اليت األخرى الكليات من بعدد مبقارنتها فيها املؤهلة البشرية والكفاءات
  .عنها متقدمة مراتب يف فيها االستخدام

   التدريس هيئة عضو )جنس( نوع ملتغري تبعاً الفروق:  ثانياَ 

 وملعرفة ،الدراسة عينة استجابات ملعدل املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام     
  التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق
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 )جنس(نوع ملتغري تبعاً وذلك االستخدام يف الفروق تلك إلجياد) ٢كا( الباحث استخدام
  .ذلك يوضح) ١٣( واجلدول س،التدري هيئة عضو

 )جنس(نوع ملتغري تبعاً التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق) ١٣( جدول
   التدريس هيئة أعضاء

      

 التخصص

  التكرارات
 املئوية والنسب

 اموع
 درجة
 احلرية

  قيمة
 ٢كا

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 اللفظية

 دالة غري
 إحصائياً

 عند
 مستوى

)٠.٠٥( 

 % ال % نعم
 عدد

 األفراد
% 

 ٠.٣٢٣ ٠.٩٧٥ ١ ١٠٠ ٣٠٩ ٦٩.٣ ٢١٤ ٣٠.٧ ٩٥ ذكور
   ١٠٠ ٩٤ ٦٣.٨ ٦٠ ٣٦.٢ ٣٤ إناث

       ٢٧٤  ١٢٩ اموع
  

 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم) ١٣( اجلدول من يتبني     
 اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند التعليم يف اإلنترنت استخدام

 )٢كا(قيمة بلغت حيث ،) إناث ـ  ذكور(  التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تعزى
 مستوى عند إحصائياَ دالة غري القيمة وهذه ،)٠.٣٢٣(  بلغت ةاللد مبستوى) ٠.٩٧٥(
 التدريس هيئة أعضاء وتوجهات اهتمامات تقارب إىل ذلك الباحث ويعزى ،)٠.٠٥(

 إمكانات فإن وكذا ،التعليم يف اإلنترنت  استخدام جماالت حول واإلناث الذكور من
 وبدون ،للجميع ومتاحة واحدة الكليات يف التدريس هيئة عضاءأل املتاحة االستخدام

 مع يعملون غلبهمأ اجلنسني من التدريس هيئة أعضاء إن حيث ،جنس أي  على قيود
 ال نهأ على واضحة ةاللد النتيجة هذه ويف ،الكليات كل يف واحد موقع ويف بعضهم
 يف التدريس هيئة أعضاء قبل من التعليم يف اإلنترنت استخدام يف النوع ملتغري اثر يوجد
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 ةاللد ذات فروق وجود عدم باحثلل يتأكد وا ،اليمنية باجلامعات التربية كليات
 اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع يف إحصائية
 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ، التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تعزى التعليم يف لإلنترنت

 يف) م٢٠٠٩( ملحم دراسة مثل عربية أخرى بيئات يف أجريت سابقة دراسات نتائج
 قطر يف) م٢٠٠٤( املناعي ودراسة األردن، يف) م٢٠٠٧( عطية جربين ودراسة سوريا،

 يف االنترنت استخدام واقع يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل أشارت واليت
 نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف التدريس، هيئة عضو نوع باختالف ختتلف التعليم

 هيئة عضو نوع ملتغري تعزى االستخدام يف فروق وجود إىل أشارت أخرى دراسات
 اجلندي ودراسة سوريا، يف) م٢٠٠٥( والزغيب ،)م٢٠٠٨( ديب دراسة مثل التدريس

 استخداماً أكثر الذكور إن إىل أشارت واليت السعودية، يف أجريت اليت) م٢٠٠٢(
) م٢٠٠٦( تاج ودراسة السعودية، يف) م٢٠٠٨( الشراري ودراسة اإلناث، من لإلنترنت

  .الذكور من لإلنترنت استخدماً أكثر اإلناث أن إىل أشارت واليت ليبيا، يف
   التدريس هيئة لعضو) تربوي/  إنساين - علمي(  التخصص ملتغري تبعاً الفروق: ثالثاَ

 وملعرفة ،الدراسة عينة استجابات ملعدل املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام     
  التدريس هيئة عضو ختصص ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق

 ملتغري تبعاً وذلك ،االستخدام يف الفروق تلك إلجياد )٢كا( اختبار الباحث استخدام
 يوضح) ١٤( واجلدول التدريس، هيئة لعضو ) تربوي/  إنساين -  علمي( التخصص

   .ذلك
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 ختصصات ملتغري تبعاً التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق)  ١٤(   جدول

  ) تربوي/  إنساين - علمي. ( التدريس هيئة أعضاء
  

 التخصص
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 عدد

 األفراد
% 

 ١٠٠ ١١٩ ٦٠.٥ ٧٢ ٣٩.٥ ٤٧ علمي
١ 

٠.٠٣٧ ٤.٣٤٨ 
  /إنساين
 تربوي

١٠٠ ٢٨٤ ٧١.١ ٢٠٢ ٢٨.٩ ٨٢   

     ٤٠٣  ٢٧٤  ١٢٩ اموع

  
 )٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق هناك أن) ١٤( اجلدول من يتضح     

 تعزى اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام يف
 بلغت ةاللد مبستوى) ٤.٣٤٨( ٢كا قيمة بلغت حيث ،ختصصام الختالف

 هيئة أعضاء لصاحل وذلك ،)٠.٠٥( مستوى عند إحصائياَ دالة القيمة وهذه ،)٠.٠٣٧(
 يف لإلنترنت استخدامهم نسبة بلغت حيث ،العلمية التخصصات ذوي من التدريس

%) ٢٨.٩( اإلنسانية التخصصات ذوي استخدام نسبة بلغت بينما ،%)٣٩.٥( التعليم
 يف  العلمية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء إن إىل ذلك الباحث ويرجع
 املستجدات كل ملتابعة وذلك ،التعليم يف أكثر اإلنترنت حيتاجون والتدريس التعليم

 تقنيات ـ اختراعات اكتشافاتـ: (يهاف املتخصصني العلوم يف وحديث ،واملستحدثات
 اإلنسانية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء من أكثر) اخل ...ـ حديثة

 من عضاءاأل حيتاجها اليت النسبة بنفس ليس ولكن اإلنترنت، إىل حيتاجون الذين والتربوية
 اليت الدراسية واملقررات ادوامل إثراء يف أكثر حيتاجوا أم كما،العلمية التخصصات ذوي
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 اإلنترنت يف جيدوا واليت ،احلديثة واألفكار والنظريات ،باملعلومات بتدريسها يقومون
 هيئة أعضاء معظم أن حيث ،ذلك يف كبري دور اللغة لعامل أن كما ،ميسر بشكل

 أن حيث ،االجنليزية اللغة يف أكثر مهارة لديهم العلمية التخصصات ذوي من التدريس
 بعكس ،التعليم يف االجنليزية اللغة تستخدم أجنبية وبلدان ،تعليمية برامج خرجيوا أغلبهم
 خرجيو أغلبهم حيث والتربوية، اإلنسانية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء

 للباحث تأكد النتيجة وذه اإلجنليزية، اللغة على تركز ال تعليمية برامج أو عربية دول
 يف التدريس هيئة أعضاء استجابات يف )٠.٠٥( مستوى عند إحصائياَ دالة فروق وجود

 هذه نتائج وتتفق ،العلمية ختصصام باختالف ختتلف التعليم يف اإلنترنت استخدام
 اليت )م٢٠٠٥( ،والزغيب)م٢٠٠٨( ديب دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة
 )م٢٠٠٤( احلازمي ودراسة اليمن، يف)م٢٠٠٧( املخاليف ودراسة سوريا، يف أجريت
 يف)م١٩٩٩( غندور ودراسة ،)م٢٠٠٢( ودراسةاجلندي ،)هـ١٤٢١( الل ودراسة

 ،ودراسةشاورد )م١٩٩٧(الزجنروباريالن ودراسة ،)م١٩٩٨( ةكيليودراس ،السعودية
 أشارت واليت الكويت، يف )م٢٠٠٨(واخلزي احلمدان ودراسة أمريكا، يف)م١٩٩٤(

 استخداماً أكثر العلمية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء أن إىل مجيعها
 نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف والنظرية، اإلنسانية التخصصات ذوي من لإلنترنت

 يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت)  م٢٠٠٥( العمري دراسة مثل سابقة راساتد
 توصلت اليتو السعودية، يف) م٢٠٠٣( والدبيان ،)هـ١٤٢٥( الفار ودراسة األردن،

 أعضاء لدى اإلنترنت استخدام يف ،)٠.٠٥( عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم إىل
  .التدريس هيئة لعضو التخصص ملتغري تعزى التدريس هيئة
   التدريس هيئة لعضو اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات ملتغري تبعاً الفروق: رابعاَ

 وملعرفة،الدراسة عينة استجابات ملعرفة املئوية والنسب التكرارات الباحث استخدام    
 اجلامعي التعليم يف اخلربة لسنوات تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق

 ملتغري تبعاً وذلك االستخدام يف الفروق تلك إلجياد )٢كا( اختبار الباحث استخدام
  .ذلك يوضح) ١٥ ( واجلدول اجلامعي، العايل يمالتعل يف اخلربة سنوات
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 يف اخلربة سنوات ملتغري تبعاَ التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق) ١٥( جدول
  اجلامعي التعليم

 سنوات
 يف اخلربة
 التعليم

 اجلامعي

 اموع املئوية والنسب التكرارات
 درجة
 احلرية

  قيمة
 ٢كا

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 اللفظية

 غريدالة
 إحصائياَ

 عند
 مستوى

)٠.٠٥( 

 % ال % نعم
 عدد

 األفراد
% 

 من اقل
 مخس

 سنوات

١٠٠ ٩٤ ٧٢.٣ ٦٨ ٢٧.٧ ٢٦ 

٢ 

٣.٢٦
١ 

٠.١٩٦ 

  من
 ١٠ - ٥ 

 سنوات

١٠٠ ١٠٦ ٧١.٧ ٧٦ ٢٨.٣ ٣٠ 

  من أكثر  
)١٠  (

 سنوات

٥٦.٦ ٧٣ 
١٣
٠ 

٢٠٣ ٤٧.٥  

  ١٢٩ اموع
٢٧
٤ 

 ٤٠٣     
 

 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم) ١٥ ( اجلدول من يتضح     
 اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند التعليم يف اإلنترنت استخدام

 ةاللد مبستوى) ٣.٢٦١( )٢كا( قيمة بلغت حيث،اجلامعي التعليم يف اخلربة ملتغري تعزى
 الباحث ويعزى ،)٠.٠٥( مستوى عند إحصائياَ دالة غري القيمة وهذه ،)٠.١٩٦( بلغت
 التربية وكليات اجلامعات إىلو ،عامة بصفة اليمن إىل اإلنترنت دخول حداثة إىل ذلك
 يف وخاصة ،التعليم يف اإلنترنت وتوظيف استخدام إمكانات نأ جانب إىل ،خاصة بصفة

 أن ميكن ومتقدمة عالية ومهارات خربات إىل حتتاج وال ،تقريباً واحدة التربية كليات
 يتأكد النتيجة وذه ،اجلامعي بالتعليم اخلربة سنوات وزيادة السنيني بتقادم تكتسب
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 استخدام  واقع يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم للباحث
 ختتلف التعليم يف لإلنترنت اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء

 دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،اجلامعي التعليم يف اخلربة  سنوات باختالف
 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) م٢٠٠٥( العمري دراسة مثل سابقة

 فروق وجود عدم إىل توصلت اليتو،)هـ١٤٢٥(  الفار ودراسة األردن، يف الريموك
 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء لدى اإلنترنت استخدام يف) ٠.٠٥(  عند  إحصائيا دالة

 اخلربة سنوات ملتغري تعزى التوايل على السعودية يف املعلمني كليات ويف األردنية الريموك
 دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف ،التدريس هيئة لعضو اجلامعي التعليم يف

 ودراسة ،)م٢٠٠٨( الشراري ودراسة ، اليمن يف )م٢٠٠٧( املخاليف دراسة مثل سابقة
 ودراسة األردن، يف)م٢٠٠٧( عطية جربين ودراسة السعودية، ،يف)٢٠٠٢(اجلندي
 هيئة عضو خربة إىل تعود فروق وجود إىل أشارت واليت ،أمريكا يف )م٢٠٠٢(هنري

   .منهم الكبرية اخلربات ذوي ولصاحل التدريس

  :السؤال السابع إجابة   

 عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف إحصائية ةاللد ذات فروق توجد هل   
 يعمل اليت الكلية (ملتغريات تعزى اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء

 لعضو العلمي وللتخصص ، التدريس هيئة عضو) جنس( ولنوع ،التدريس هيئة عضو ا
  ؟ )اجلامعي التعليم يف اخلربة ولسنوات ،التدريس هيئة
   التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية ملتغري تبعاً الفروق:  أوالَ

 وملعرفة ،الدراسة عينة استجابات ملعرفة املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام    
 هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق

 ملتغري تبعاَ وذلك االستخدام يف الفروق تلك إلجياد )٢كا( الباحث استخدام التدريس
  : ذلك يوضح) ١٦ ( واجلدول ،العضو ا يعمل اليت الكلية
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 هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق) ١٦(  جدول
  عضاءاأل ا يعمل اليت الكلية ملتغري تبعاَ التدريس

  
 كلية
 التربية
 جبامعة

 % ال % نعم
   قيمة اموع

 ٢كا

 درجة
احلر
 ية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 عدد اللفظية

 األفراد
% 

 ١٠٠ ١٠٣ ١٣.٦ ١٤ ٨٦.٤ ٨٩ صنعاء

٠.٠٨٧ ٧ ١٢.٤٥٠ 

 دالة غري
 ً  إحصائيا

 عند
 مستوى

٠.٠٥ 

 ١٠٠ ٨٤ ٢٥ ٢١ ٧٥ ٦٣ عدن

 ١٠٠ ٥٨ ٦.٩ ٤ ٩٣.١ ٥٤ تعز

 ١٠٠ ٣٣ ١٨.٢ ٦ ٨١.٨ ٢٧ حضرموت

 ١٠٠ ٣٠ ٧ ٢ ٩٣.٣ ٢٨ إب

 ١٠٠ ٢٩ ٢٠.٧ ٦ ٧٩.٣ ٢٣ عمران

 ١٠٠ ٢٤ ٢١ ٥ ٧٩ ١٩ ذمار

 ١٠٠ ٤٠٣ ١٠٠ ٦٧  ٣٣٦ اموع
  

 يف )٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم) ١٦( اجلدول من يتضح     
 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام

) ١٢٥.٤٥٠) (٢كا( قيمة بلغت حيث عضاء،األ ا يعمل اليت الكلية ملتغري تعزى اليمنية
) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة غري القيمة وهذه ،)٠.٠٨٧( بلغت ةاللد مبستوى
 بعضها مع اليمنية باجلامعات التربية كليات إمكانات تقارب إىل ذلك الباحث ويعزى

 أمهية حول التدريس هيئة أعضاء نظر وجهات تقارب وإىل بعيد، حد إىل لبعضا
 وجود عدم  على واضحة ةاللد تدل النتيجة وهذه ،العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام

 التدريس هيئة أعضاء قبل من العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف الكلية ملتغري أثر
 ةاللد ذات فروق وجود عدم للباحث يتأكد وبذلك ،اليمنية باجلامعات التربية بكليات
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 بكليات التدريس هيئة أعضاء قبل من العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف إحصائية
  .اليمنية باجلامعات التربية

  )  إناث_  ذكور(  التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تبعاً الفروق: ثانياَ  

 وملعرفة،الدراسة عينة استجابات ملعرفة املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام     
 استخدام التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق
 عضو )جنس( نوع ملتغري تبعاَ االستخدام يف الفروق تلك إلجياد )٢كا( مربع الباحث

   .ذلك يوضح) ١٧( واجلدول ،التدريس هيئة

 هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق)  ١٧(   جدول
  ) إناث_  ذكور(  التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تبعاَ التدريس

  

 يف )٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم) ١٧( اجلدول من يتبني    
 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام

 ةاللد مبستوى) ٠.٠٣٩(٢كا مربع قيمة بلغت حيث) اجلنس(  النوع ملتغري تعزى اليمنية
 الباحث ويعزى ،)٠.٠٥( مستوى عند إحصائياَ دالة غري القيمة وهذه) ٠.٨٤٣(  بلغت
 يف اإلنترنت أمهية حول النوعني من التدريس هيئة أعضاء نظر وجهات تقارب إىل ذلك

 هيئة عضو نوع
التدريس

 )اجلنس(

 اموع املئوية والنسب التكرارات
 درجة
 احلرية

 ٢كا قيمة
 مستوى
 الداللة

 الداللة
 % ال % نعم اللفظية

 عدد
 % األفراد

 ١٠٠ ٣٠٩ ١٦.٨ ٥٢ ٨٣.٢ ٢٥٧ ذكور

٠.٨٤٣ ٠.٠٣٩ ١ 

 دالة غري
 َ  إحصائيا

 عند
 مستوى

٠.٠٥ 

 ١٠٠ ٩٤ ١٦ ١٥ ٨٤ ٧٩ إناث

  ٤٠٣  ٦٧  ٣٣٦ اموع
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 واحدة العلمي البحث يف لإلنترنت  استخدام إمكانات أن إىلو ،جهة من العلمي البحث
 عدم للباحث تأكد النتيجة وذه ،أخرى جهة من للجنس متييز وبدون للنوعني ومتاحة
 عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام واقع يف إحصائية ةاللد ذات فروق وجود
 )جنس(لنوع تأثري وجود عدم على يدل وهذا ،النوع ملتغري تعزى التدريس هيئة أعضاء
 باجلامعات التربية كليات يف العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف التدريس هيئة عضو
 عطية حربين دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،اليمنية

 ودراسة ،األردن يف اهلامشية اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) م٢٠٠٧(
 إىل توصلت واليت قطر جامعة يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) م٢٠٠٥( املناعي

 يف اإلنترنت استخدام يف )٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق توجد ال أنه
 وختتلف ،التدريس هيئة عضو نوع ملتغري تعزى التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث
 السعودية، يف) م٢٠٠١(النجار دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة
 استخدام يف )٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود إىل أشارت واليت

 ملتغري تعزى فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت
 واليت ليبيا يف) م٢٠٠٧( التاج ودراسة ،منهم الذكور ولصاحل ،التدريس هيئة عضو نوع

  . اإلناث ولصاحل فروق بوجود أشارت
  التدريس هيئة لعضو) تربوي/  إنساين -  علمي(  التخصص ملتغري تبعاً الفروق:ثالثاَ

 وملعرفة ،الدراسة عينة استجابات ملعرفة املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام    
 هيئة لعضو العلمي التخصص ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات بني الفروق

 ملتغري تبعاً وذلك االستخدام يف الفروق تلك إلجياد) ٢كا( الباحث استخدام التدريس
 يوضح) ١٨( واجلدول ،) تربوي / إنساين_  علمي(  التدريس هيئة أعضاء ختصصات

       .ذلك
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 ختصصات ملتغري تبعاً العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق) ١٨( جدول
  التدريس هيئة أعضاء

التخص
 ص

 درجة اموع املئوية والنسب التكرارات
احلر
 ية

 ٢كا قيمة
 مستوى
 الداللة

 الداللة
 % ال % نعم اللفظية

 عدد
 األفراد

% 

 ١٠٠ ١١٩ ٢٣.٥ ٢٨ ٧٦.٥ ٩١ علمي

٠.٠١٦ ٥.٨٠٧ ١ 
 دالة

 َ  إحصائيا
 عند

 مستوى
)٠.٠٥( 

  /إنساين
 تربوي

١٠٠ ٢٨٤ ١٣.٧ ٣٩ ٨٦.٣ ٢٤٥ 

     ٤٠٣    ٣٣٦ اموع

   

 يف )٠.٠٥(مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود) ١٨( اجلدول من يتضح    
 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام

) ٥.٨٠٧( )٢كا(قيمة بلغت حيث ،التدريس هيئة أعضاء ختصصات ملتغري تعزى اليمنية
 أعضاء ولصاحل) ٠.٠٥(مستوى عند إحصائيا دال وهذا ،)٠.٠١٦( بلغت ةاللد مبستوى

 استخدامهم نسبة بلغت حيث والتربوية، اإلنسانية التخصصات ذوي من التدريس هيئة
 إمجايل من%) ٧٦.٥(العلمية التخصصات ذوي استخدام نسبة بلغت بينما ،)%٨٦.٣(

 مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود للباحث، تأكد النتيجة وذه ،الدراسة عينة أفراد
 بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف ،)٠.٠٥(

 يصل وبذلك التدريس، هيئة أعضاء ختصصات ملتغري تعزى اليمنية باجلامعات التربية
 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء ختصصات الختالف نإ مفادها نتيجة إىل  الباحث

 العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف اًأثر) تربوية/ إنسانية – علمية(اليمنية باجلامعات
 أغلبها يف تكون العلمية التخصصات يف والدراسات البحوث أن إىل ذلك الباحث ويعلل
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 إىل حتتاج وال العلمية واملختربات التجربة على تعتمد ومعملية تطبيقية ودراسات حبوث
 حيتاج قد اليت والتربوية اإلنسانية والدراسات البحوث كمثل ،كبري بشكل اإلنترنت
 بشكل عليها يعتمد وقد ،ايته وحىت البحث فكرة أول من لإلنترنت فيها الباحث
 سابقة دراسات نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف وبياناته، ملعلوماته كمصدر أساسي

 على طبقت واليت ،)م٢٠٠٥( العمري دراسةو ليبيا، يف) م٢٠٠٧( التاج دراسة مثل
 ذات فروق وجود إىل أشارت واليت ،األردن يف الريموك جامعة يف التدريس هيئة أعضاء

 أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف)٠.٠٥(مستوى عند إحصائية ةاللد
  ،ولصاحلالتدريس هيئة لعضو التخصص ملتغري تعزى األردنية الريموك جبامعة التدريس هيئة

  .العلمية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء

   التدريس هيئة لعضو اجلامعي التعليم يف اخلربة ملتغري تبعاً الفروق: رابعاَ

 وملعرفة ،الدراسة عينة استجابات ملعرفة املئوية والنسب ،التكرارات الباحث استخدام    
 اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات ملتغري تبعاً التدريس هيئة أعضاء استجابات  بني الفروق

 ملتغري تبعاً وذلك،االستخدام يف الفروق تلك إلجياد )٢كا( اختبار الباحث استخدام
  .ذلك يوضح) ١٩( واجلدول ،اجلامعي التعليم يف اخلربة  سنوات
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 يف اخلربة ملتغري تبعاَ العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف الفروق) ١٩ ( جدول
  .اجلامعي العايل التعليم

 سنوات
 يف اخلربة

 التعليم
 اجلامعي

 اموع املئوية والنسب التكرارات
  درجة
 

 احلرية

           قيمة
 ٢كا

مستو
 ى

 الداللة

 الداللة
 % ال % نعم اللفظية

 عدد
 األفراد

% 

 من اقل
 مخس

 سنوات

١٠٠ ٩٤ ٢٣.٤ ٢٢ ٧٦.٦ ٧٢ 

٠.٠٩٧ ٤.٦٦٠ ٢ 

 دالة غري
 َ  إحصائيا

 عند
  مستوى

)٠.٠٥( 

  من
 ١٠_  ٥ 

 سنوات

١٠٠ ١٠٦ ١٦ ١٧ ٨٤ ٨٩ 

  من أكثر
)١٠  (

 سنوات

١٠٠ ٢٠٣ ١٣.٨ ٢٨ ٨٦.٢ ١٧٥ 

 ١٠٠ ٤٠٣  ٦٧  ٣٣٦ اموع

  

 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم)  ١٩(  اجلدول من يتضح    
 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام

) ٤.٦٦٠(،)٢كا(قيمة بلغت حيث ،اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات ملتغري تعزى اليمنية
 ويفسر) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائيا دال غري وهذا ،)٠.٠٩٧( بلغت ةاللد مبستوى
 وجود إىل حيتاج ال العلمي البحث يف اإلنترنت وتوظيف استخدام أن إىل ذلك الباحث
 الستخدام املتوفرة اإلمكانات أن كما،اجلامعي التعليم يف ومتقدمة عالية ومهارات خربات

 على ،للجميع متاحة قلتها رغم التربية كليات يف العلمي البحث يف اإلنترنت وتوظيف
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 يف اإلنترنت وتوظيف ،التخرج وحديثي القدماء التدريس هيئة أعضاء بني املساواة قدم
 يوجد وال ،األوىل بداياته يف مازال اليمنية باجلامعات التربية كليات يف العلمي البحث

 يف التدريس هيئة أعضاء ةخرب سنوات اختالف إىل يعود التوظيف ذلك يف كبري اختالف
 عند إحصائياً دالة فروق وجود عدم للباحث يتأكد النتيجة وذه ،اجلامعي التعليم

 التدريس هيئة أعضاء عند العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف) ٠.٠٥( مستوى
 يف فإن وبالتايل ،اجلامعي التعليم يف اخلربة لسنوات تعزى اليمنية باجلامعات التربية بكليات

 استخدام على اجلامعي التعليم يف اخلربة لسنوات أثر وجود لعدم واضحة إشارة ذلك
 نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،العلمي البحث يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء

 التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) م٢٠٠٥( العمري دراسة مثل  ،سابقة دراسات
 ةاللد ذات فروق وجود عدم إىل أشارت واليت ،األردن يف الريموك جامعة يف

 الشبكة استخدام معدل على تأثري أي التدريس هيئة أعضاء خلربة يكن ومل،إحصائية
 مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه  نتيجة وختتلف ،العلمي البحث ألغراض

 اهلامشية اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) م٢٠٠٧( عطية حربين دراسة
 كليات يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت) هـ١٤٢٥(  الفار ودراسة ،األردنية
 مستوى عند  إحصائيا دالة ذات فروق وجود إىل أشارت واليت ،السعودية يف املعلمني

 يف اخلربة سنوات ملتغري تعزى التدريس هيئة أعضاء لدى اإلنترنت استخدام يف) ٠.٠٥(
 الكبرية اخلربة ذوي من التدريس هيئة أعضاء ولصاحل التدريس هيئة لعضو اجلامعي التعليم

  .اجلامعي التعليم يف

  :إجابة السؤال الثامن
 يف التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت استخدام تعيق اليت املعوقات همأ ما      

   ؟ العلمي والبحث التعليم يف اليمنية باجلامعات التربية كليات
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 ملعدل املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حساب مت السؤال هذا على لإلجابة     
 ضحيت حيث ،)٢٠( اجلدول يف مبني هو كما لنتيجةا وكانت الدراسة عينة أفراد استجابة

 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء استخدام تعيق اليت املعوقات أهم أن منه
 اليت املادية و واإلدارية التنظيمية املعوقات هي العلمي والبحث التعليم يف لإلنترنت اليمنية

 اجلانب هذا معوقات حصلت حيث ،التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت الكلية إىل عودت
) ٣.٣٠( بني تراوحت احملور هلذا األخرى باجلوانب مقارنة عالية حسابية متوسطات على

 تراوحت حسابية متوسطات على والتقنية الفنية عوقاتامل جانب حصل بينما، ) ١.٨٦(و
 تعود اليت الذاتية املعوقات جانب وجاء الثانية، الدرجة يف وجاءت ،)١.٩٤-٣.٠٢( بني

 بني تراوحت حسابية تمتوسطا على حبصوله الثالثة الدرجة يف لتدريسا هيئة لعضو
  . بذلك تفصيل يلي وفيما ،)١.٠٨ـ٢.٦٧(

 يف اإلنترنت استخدام عوقاتمل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات )٢٠( جدول
  فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات

 رقم
 المعوق

 في
االستبان

 ة

 ترتیب
 المعوق

 عند
 أفراد
 العینة

 المتوسط المعوق نوع
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الداللة
 اللفظیة

 التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت للكلية تعزى اليت واإلدارية املادية و التنظيمية املعوقات: أوالً

١ ٨ 
 التعليم يف اإلنترنت الستخدام الالزم التمويل قلة

 العلمي والبحث
١.٠٩٥ ٣.٣٠ 

 كبرية
 جداً

     ١.٢٤٥ ٣.٠٨ .اإلنترنت خبدمة الكلية اتصال عدم ٢ ١
  

ـرة
ــ

ــ
ــ

ــ
كبي

 

 ١.٢٢٣ ٣.٠٤ .اإلنترنت خبدمة الكلية مكتبة جتهيز عدم ٣ ٤

٤ ١١ 
 والتجهيزية والتقنية املادية التحتية البنية ضعف

 .اإلنترنت الستخدام
١.١٢٨ ٢.٩٣ 

٥ ١٠ 
 التدريس هيئة ألعضاء والتأهيل التدريب برامج ضعف

  اإلنترنت استخدام وخاصة التعليم، تقنيات جمال يف
١.١٠١ ٢.٩١ 

٦ ٥ 
 يف اإلنترنت استخدام جمال يف الفنية اخلدمات ضعف

 التربية كليات
١.١٨٠ ٢.٧٠ 
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 استخدام عوقاتمل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات)  ٢٠(  جدول تابع

  فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت

  
 هيئة عضو ا يعمل اليت للكلية تعود اليت واإلدارية واملادية التنظيمية املعوقات جاءت   

) ٨( رقم املعوق جاء حيث ، اجلدول من واضح هو كما املعوقات مقدمة يف التدريس
 يف) العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت الستخدام الالزم التمويل قلة( على ينص والذي
 معياري واحنراف،) ٣.٣٠( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث املعوقات، تلك مقدمة

 ضعف إىل ذلك الباحث ويعزي ،)جداَ كبرية( اللفظية ةاللالد عنها وتعرب،)١.٠٩٥(  بلغ

 رقم
 المعوق

 في
االستبان

 ة

 ترتیب
 المعوق

 عند
 أفراد
 العینة

 المتوسط المعوق نوع
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الداللة
 اللفظیة

  التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت للكلية تعزى اليت واإلدارية املادية و التنظيمية املعوقات: أوالً

٧ ٩ 
 يف اإلنترنت خلدمة املخصصة القاعات قلة

 الكلية
١.٥٣٩ ٢.٦١ 

 كبرية
 جدا

٨ ١٢ 
 املرتبطة  احلاسب أجهزة يف األعطال كثرة

 الكلية يف بالشبكة
١.٢٨ ٢.٤٧ 

  
ـرة

ــ
يـ

بـ
ك

 

٩ ٣ 
 يف بالشبكة املرتبطة احلاسب أجهزة قلة

 الكلية
١.٥٤٨ ٢.٤٥ 

١٠ ٢ 
 هيئة لعضو املوكلة اإلدارية األعباء كثرة

 .التدريس
١.٢٠٩ ٢.٠٨ 

ـطة
سـ

ـو
 ١١ ٧ مت

 الكلية يف اإلنترنت خدمة انقطاع تكرار
 .ومالية تنظيمية ألسباب

١.٤٣٣ ١.٩٣ 

١٢ ٦ 
 املختلفة والتخصصات الكليات بني التنافس

 .اإلنترنت خدمة على للحصول
١.٤٨٥ ١.٨٦ 
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 باجلامعات التربية كليات إىل التعليم يف احلديثة التقنية إلدخال املرصودة امليزانيات
 خدمة إليها تدخل مل اليمنية باجلامعات التربية كليات معظم أن إىل بدوره أدى ،ممااليمنية

 الستخدام الالزم املادي التمويل قلة إىل يعود ذلك وكل احلاضر، الوقت حىت اإلنترنت
 نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت توظيفو

 يف )م٢٠٠١( والشايب  السعودية يف )هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة مثل سابقة دراسات
 استخدام من تقلل اليت املعوقات أهم يعدمن التمويل نقص نإ إىل أشارت واليت األردن

 التعليم يف التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت وتوظيف
)  ٤(و) ١( األرقام ذوات املعوقات اجلانب هلذا ملعوقات الثانية املرتبة يف وجاء ،اجلامعي

 حسابية متوسطات على حصلت حيث) ٣( و،)١٢( و ،)٩(و ،)٥(و) ١٠( و ،)١١( و
)  ١.٢٤٥( بني تراوحت معيارية واحنرافات) ٢.٤٥(  و) ٣.٠٨( بني تراوحت

 هذه مقدمة يف وجاء ،)كبرية( اللفظية ةاللالد عنها وتعرب التوايل على) ١.٥٤٨(و
 حيث ،)الكلية يف اإلنترنت خدمة توفر عدم( على ينص والذي) ٤( رقم املعوق املعوقات
 وتلتها ،)١.٢٤٥(  معياري واحنراف) ٣.٠٨( بلغ حسايب متوسط على حصلت
 التحتية البنية وضعف اإلنترنت، خبدمة الكلية مكتبة جتهيز عدم( بـ املتعلقة املعوقات

 عضاءأل  والتأهيل التدرب برامج وضعف اإلنترنت، الستخدام والتجهيزية والتقنية املادية
 التعليم يف اإلنترنت استخدام وخاصة ،احلديثة التعليم تقنيات جمال يف التدريس هيئة

 قلةو اإلنترنت، وتوظيف استخدام جمال يف الفنية اخلدمات ضعفو ،العلمي والبحث
 املادية التجهيزات يف األعطال ثرةوك ،الكلية يف اإلنترنت خلدمة املخصصة القاعات
 ذلك الباحث ويعزي بالشبكة املرتبطة احلاسب أجهزة قلةو ،الكلية يف بالشبكة املرتبطة

 باجلامعات التربية كليات يف التعليم يف احلديثة التعليمية التقنيات بإدخال االهتمام عدم إىل
 املطلوبة التجهيزات كافة وإعداد لتوفري الكافية املالية امليزانيات توفري وعدم اليمنية،
 دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق إليها، اخلدمة إلدخال
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 يف) هـ١٤٢٥(  الفار ودراسة،  ،)م٢٠٠١( النجار ودراسة ،) هـ١٤٢٥( احلازمي
 تأيت السابقة املعوقات أن إىل أشارت واليت ليبيا، يف) م٢٠٠٥( التاج ودراسة، السعودية

 التعليم يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء استخدام من تقلل اليت املعوقات مقدمة يف
 دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وختتلف العلمي، والبحث
 أخر يف اإلنترنت خبدمة االتصال عدم معوق جاء حيث، األردن يف) م٢٠٠١( الشايب
 املرتبة يف وجاء التدريس، هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام من تقلل اليت املعوقات

 حسابية متوسطات على حصلت حيث) ٦( و) ٧( و) ٢( األرقام ذات املعوقات الثالثة
) ١.٢٠٩( بني تراوحت معيارية واحنرافات )١.٨٦( و )٢.٠٨( بني تراوحت

 اللفظية ةاللالد عنها وتعرب ،اجلانب هذا معوقات يف متأخرة مراتب يف وجاء ،)١.٤٨٥(و
 كثرة( على تنص واليت) ٢( رقم املعوق املعوقات تلك مقدمة يف وجاء .)متوسطة(

 بلغ حسايب متوسط على حصلت حيث ،)التدريس هيئة لعضو املؤكلة يةاإلدار األعباء
 انقطاع تكرار  بـ اخلاصة املعوقات وتلتها ،)١.٢٠٩(  بلغ معياري واحنراف ،)٢.٠٨(

 والتخصصات الكليات بني والتنافس ،ومالية تنظيمية ألسباب الكلية يف اإلنترنت خدمة
 تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيث اإلنترنت، خدمة على للحصول املختلفة

  .)١.٤٨٥(  و) ١.٤٣٣(  بني تراوح معياري باحنراف) ١.٨٦( و) ١.٩٣( بني
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 اإلنترنت استخدام عوقاتمل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات) ٢٠( جدول تابع
   فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف

  :والتقنية الفنية املعوقات: ثانياً
  

 

 رقم
 المعوق

 في
 االستبانة

 ترتیب
 المعوق

 عند
 أفراد
 العینة

  
 املعوق نوع

 املتوسط
 احلسايب

اإلحنرا
 ف

 املعياري

 الداللة
 اللفظية

 العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت باستخدام املرتبطة والتقنية الفنية املعوقات: ثالثاَ

١ ٨ 
 مواقع بني الشبكي الربط غياب

 .اليمنية اجلامعات
١.١٣٥ ٣.٠٢ 

     
ـرية

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
بـ

ك
 

 ١.٠٨٤ ٢.٨٠ .اإلنترنت خدمة بطء ٢ ٢

٣ ٧ 
 أجهزة إىل الفريوسات انتقال سهولة

 .اإلنترنت عرب  احلاسب
١.١٥٥ ٢.٧٩ 

٤ ٣ 
 للتيار املفاجئ االنقطاع

 .الكهربائي
١.١٠٧ ٢.٧٠ 

٥ ١ 
 خلدمة املتكررة االنقطاعات
 .البحث أثناء اإلنترنت

١.١٥٧ ٢.٥٤ 

٦ ٦ 
 العربية البحثية املواقع قلة

 .العلمي بالبحث املتخصصة
١.٢٣٦ ٢.٠٧ 

    
ـطة

ــ
ــ

ــ
وس

تـ
م

 

٧ ٤ 

 التعليمية اإللكترونية املواقع قلة
 أهداف  مع تتواكب اليت

 .أدرسها اليت الدراسية املقررات

١.١٥٤ ١.٩٩ 

٨ ٥ 

 املناهج يف اإلنترنت إدراج صعوبة
 بصورا الدراسية واملقررات

 .احلالية

١.١٧١ ١.٩٤ 
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 أعضاء استخدام تعيق اليت للمعوقات الثانية الدرجة يف والتقنية الفنية املعوقات تجاء    
 )٢٠(اجلدول يف واضح هو كما لإلنترنت اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة

)  ٣.٠٢( بني تراوحت حسابية متوسطات على اجلانب هذا معوقات حصلت حيث
 على)  ١.١٥٧(و )١.١٣٥(  بني تراوحت معيارية وباحنرافات ،التوايل على )٢.٥٤(و

  :يلي فيما ذلك وتفصيل التوايل،
 )٧( و) ٢( و)  ٨(  األرقام اتوذ املعوقات اجلانب هذا ملعوقات األوىل املرتبة يف جاء - 
) ١.٩٤( و) ٣.٠٢(  بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيث،)١( و) ٣(و

 عنها وتعرب ،)١.١٧١(و) ١.١٣٥( بني تراوحت معيارية وباحنرافات ،التوايل على
 ينص والذي)  ٨(  رقم املعوق املعوقات هذه مقدمة يف وجاء ،) كبرية( اللفظية ةاللالد

 هذا معوقات من معوق كأهم وذلك ،)اليمنية اجلامعات بني الشبكي الربط غياب ( على
 بلغ حسايب متوسط على حصلت حيث الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من اجلانب

 كليات بني االرتباط بأمهية ذلك الباحث ويفسر  ،)١.١٣٥( معياري واحنراف) ٣.٠٢(
 واملعلومات للمعارف تبادل من االرتباط ذلك سيوفره ملا اليمنية باجلامعات التربية

 بطء( بـ اخلاصة املعوقات وتلتها،  التدريس هيئة أعضاء بني التعارف وكذا، واألحباث
 االنقطاعو اإلنترنت عرب احلاسب أجهزة إىل الفريوسات انتقال سهولة و اإلنترنت، خدمة

 ويفسر ،)البحث أثناء اإلنترنت خلدمة املتكررة واالنقطاعات ،الكهربائي للتيار املفاجئ
 استخدام من التقليل من املعوقات هذه تسببه الذي الكبري التأثري مبقدار ذلك الباحث

 هذه نتائج وتتفق اليمنية، باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء عند اإلنترنت
 وجرجس ،)م١٩٩٨( وناشر جرجس دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة

) هـ١٤٢٥( والفار ،)هـ١٤٢٥( احلازمي الرباق ودراسة ،اليمن يف)١٩٩٩(والسنباين
 ،السعودية يف)  م٢٠٠١( والنجار ،)م٢٠٠٢( الشرهانو ،)هـ١٤٢٤( احلريب وجبري

 ريا وأبو، )م٢٠٠٥( العمري ودراسة ،مانع يف)م٢٠٠٠( وبوعزة مهشري ودراسة
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 ،والتاجمصر يف )هـ١٤١٩( مسلم ودراسة ،األردن يف )م٢٠٠١( الشايب،و)م٢٠٠٥(
 املعوقات ابرز تعد السابقة املعوقات أن إىل نتائجها يف أشارت واليت، ليبيا يف) م٢٠٠٧(

 بينما، التدريس هيئة أعضاء عند العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام تعيق اليت
 على حصلت حيث ،)٥( و) ٤( و) ٦( األرقام ذات املعوقات الثانية املرتبة يف جاء

 بني تراوحت معيارية باحنرافات) ١.٩٤( و) ٢.٠٧( بني تراوحت حسابية متوسطات
 هذه مقدمة يف وجاء ،)متوسطة( اللفظية ةاللالد عنها وتعرب  ،)١.١٧١(و) ١.٢٣٦(

 اإللكترونية العربية البحثية املواقع قلة ( على تنص واليت) ٦( رقم العبارة العبارات
 متوسط على حصلت حيث ،التدريس هيئة عضو ختصص يف العلمي بالبحث املتخصصة

 ضعف إىل ذلك الباحث ويرجع ،)١.٢٣٦( معياري واحنراف ،)٢.٠٧(  بلغ حسايب
 على تنص اليت املعوقات تلتها التدريس هيئة أعضاء أغلب عند االجنليزية اللغة يف املستوى

 يدرسها اليت الدراسية املقررات أهداف مع تتواكب اليت التعليمية ةاإللكتروني املواقع قلة(
 الدراسية واملقررات املناهج يف اإلنترنت إدراج وصعوبة ،وأهدافها التدريس، هيئة عضو
 دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،األخرية املراتب يف جاءت حيث ،)احلالية
 يف) ٢٠٠١( والنجار، )هـ١٤٢٥( واحلازمي) هـ١٤٢٥( والفار دراسة مثل سابقة

 اإلنترنت استخدام على كبري بشكل تؤثر املعيقات هذه أن إىل أشارت واليت،السعودية
 من حتد أخرى معيقات الدراسة عينة أفراد بعض أضاف قدو التدريس، هيئة أعضاء عند

 ريتغ( املعوقات تلك أبرز من كان العلمي والبحث التعليم يف لإلنترنت استخدامهم
 لإلنترنت آمن الغري واالستخدام ،ومتكرر مستمر بشكل العلمية وحمتوياا املواقع عناوين

 ضاغطة برامج اللخ من إال البحثية املواقع بعض فتح وصعوبة ،)اإلنترنت قراصنة(
  .) لذلك وخمصصة
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 استخدام عوقاتمل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات)  ٢٠(  جدول تابع
   فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت

التدريس هيئة عضو إىل تعزى اليت الذاتية املعوقات: ثالثاً 

    
 استخدام ملعوقات الثالثة الدرجة يف التدريس هيئة لعضو تعزى اليت املعوقات تجاء - 

 هيئة أعضاء قبل من اليمنية باجلامعات التربية بكليات العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت

 رقم
المعو

 في ق
االستبا

 نة

 ترتیب
 المعوق

 أفراد عند
 العینة

 المتوسط المعوق نوع
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الداللة
 اللفظیة

 التدريس هيئة عضو إىل تعزى اليت الذاتية املعوقات:  ثانياَ

١ ٨ 
 اليت الرقمية واملكتبات الدوريات يف االشتراك قلة

 .العلمية حمتوياا من لالستفادة رسوما تطلب
 كبرية ١.٢٦٦ ٢.٦٧

     ٠.٩١٣ ٢.٢٩ اإلنترنت الستخدام املالية التكلفة ٢ ١١
 

  
ـة

ــ
ــ

سط
متو

 

 ١.١٠٨ ٢.٠٢ .ا أقوم اليت واإلدارية التدريسية األعباء كثرة ٣ ٤

٤ ٩ 
 العلمية األحباث لنشر قنوات على احلصول صعوبة

 .بإعدادها أقوم اليت
١.٢٠٧ ١.٩١ 

 ١.٤٤١ ١.٧٠ .املرتل يف اإلنترنت خدمة يف االشتراك عدم ٥ ١٠

 ١.٠٧٤ ١.٦٨ .االجنليزية اللغة يف املستوى ضعف ٦ ٣

٧ ٧ 
 بتخصصي املتعلقة والبحوث الدراسات توفر قلة

 .اإلنترنت عرب
١.٠٩٧ ١.٥٥     

    
  

ـة
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـل
قلي

 

٨ ١ 
 اآليل احلاسب تقنيات استخدام يف اخلربة ضعف

 .العلمي والبحث التعليم يف واإلنترنت
١.٠٩٦ ١.٥٠ 

٩ ٢ 
 التعليمية واستخداماا اإلنترنت يف الطلبة خربة قلة

 .التدريس هيئة لعضو عائق يشكل مما والبحثية
١.٠٨٤ ١.٥٠ 

١٠ ٦ 

 تتعارض قد ومبادئ وأفكار القيم اإلنترنت نقل
 وللسياسة للمجتمع واألخالقية الدينية القيم مع

 البلد يف املنشودة التعليمية

١.١٠٤ ١.٣٧ 

١١ ٥ 
 املنشورة املعلومات وصحة نوعية يف الثقة ضعف

 .اإلنترنت على
٠.٩٢٣ ١.٠٨ 
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) ١.٠٨(  و) ٢.٦٧( بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيث التدريس،
 وتفصيل ،التوايل على) ٠.٩٢٣( و)  ١.٢٦٦( بلغت معيارية واحنرافات التوايل على
  : األيت النحو على) ٢٢( اجلدول يشري ما حبسب ذلك

 قلة( على تنص واليت) ٨( رقم املعوق اجلانب هذا ملعوقات األويل املرتبة يف جاء -  
 )حمتوياا من لالستفادة رسوما تطلب اليت الرقمية واملكتبات الدوريات يف االشتراك

 حصلت حيث ،الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من اجلانب هذا معوقات من معوق كأهم
 اللفظية ةاللالد عنة وتعرب ،)١.٢٦٦( معياري باحنراف) ٢.٦٧( بلغ حسايب متوسط على

 على احلصول يف يرغب التدريس هيئة عضو نأ إىل ذلك الباحث ويعلل ،)كبرية(
 يف العضو راكتاش وعدم اإلنترنت من ،والبيانات واإلحصاءات ،واملعارف املعلومات
 جاء بينما ،كبري بشكل لإلنترنت العضو استخدام من يعيق الرقمية واملكتبات الدوريات

) ١٠(و ) ٩( و) ٤( و) ١١( األرقام ذات العبارات اجلانب هذا ملعوقات الثانية املرتبة يف
)  ٢.٢٩(  بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيث التوايل على) ٣(و
 ةاللالد عنها وتعرب،)١.٠٧٤(  و) ٠.٩١٣(  بني تراوحت باحنرافات و) ١.٦٨(و

  ينص والذي) ١١( رقم املعوق  املعوقات هذه مقدمة يف وجاءت ،) متوسطة( اللفظية
 على حصلت حيث ،)العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت الستخدام املالية التكلفة( على

 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،)٠.٩١٣( معياري باحنراف) ٢.٢٩( بلغ حسايب متوسط
 )م٢٠٠٥ (التاج ودراسة، )  م١٩٩٨( وناشر جرجس دراسة مثل سابقة دراسات نتائج

 أهم من أن إىل أشارت واليت،)  م٢٠٠١( النجار ودراسة، ) هـ١٤٢٥(( الفار ودراسة
 التعليم يف اإلنترنت الستخدام املالية التكلفة إلنترنتا استخدام من تقلل اليت املعوقات
 ميزانية ختصيص من يتمكنون ال التدريس هيئة أعضاء بعض أن حيث،العلمي والبحث

 هيئة لعضو املتعددة املالية وااللتزامات االقتصادية للصعوبات نظراً الغرض هلذا ثابتة
 ا أقوم اليت واإلدارية التدريسية األعباء كثرة( بـ املتعلقة املعوقات تلتها، التدريس
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 وعدم العضو، بإعدادها قومي اليت العلمية األحباث لنشر قنوات على احلصول صعوبةو
 وتتفق ،) االجنليزية اللغة يف املستوى تدين و ،لنـزامل يف اإلنترنت خدمة يف االشتراك

 يف)  م١٩٩٨( وناشر جرجس دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة
 واحلازمي، ) م٢٠٠١( النجار ودراسة، ليبيا يف ) م٢٠٠٥( التاج ودراسة، اليمن

 أن إىل ت أشار واليت األردن، يف) م٢٠٠٥( العمري وحممد السعودية، يف )م١٤٢٥(
 هيئة أعضاء عند اإلنترنت استخدام من التقليل يف كبرياَ دوراَ تلعب السابقة املعوقات
)  ٧( األرقام ذات عوقاتامل اجلانب هذا ملعوقات الثالثة املرتبة يف جاءت بينما ،التدريس

 على) ١.٠٨( و) ١.٥٥(  بني تراوحت حسابية مبتوسطات) ٥( و) ٦(و) ٢( و) ١(و
 وتعرب ،التوايل على) ٠.٩٢٣(  و) ١.٠٩٧( بني تراوحت معيارية وباحنرافات  التوايل
 والذي)  ٧(  رقم املعوق املعوقات تلك مقدمة يف وجاءت، ) قليلة( اللفظية ةاللالد عنها
 التدريس هيئة عضو بتخصص املتعلقة والبحوث الدراسات توفر قلة ( على ينص

 تالها ،)١.٠٩٧( معياري باحنراف) ١.٥٥( بلغ حسايب متوسط على حصلت حيث،")
 يف اإلنترنتو اآليل احلاسب تقنيات استخدام يف اخلربة ضعف( بـ اخلاصة املعوقات

 والبحثية التعليمية واستخداماا اإلنترنت يف الطلبة خربة قلة و ، العلمي والبحث التعليم
 للمجتمع واألخالقية الدينية القيم مع تتعارض قد ومبادئ وأفكار لقيم اإلنترنت ونقل

 على املنشورة املعلومات وصحة نوعية يف الثقة ضعف و ،املنشودة التعليمية وللسياسة
) م٢٠٠٥(التاج دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق،)اإلنترنت

( النجار ودراسة) م١٤٢٥( احلازمي دراسةو ،) هـ١٤٢٥( الفار ودراسة ليبيا، يف
 هذه أن إىل أشارت واليت األردن، يف) م٢٠٠٥( العمري وحممد، السعودية يف )م٢٠٠١(

 امليدان يف لإلنترنت التدريس هيئة أعضاء استخدام على كبرياً تأثرياً تؤثر املعوقات
  .والتدريس التعليم يف ،وخاصة التربوي

  



 ]اكتب نصًا[
 

  :إجابة السؤال التاسع
 وتطوير لتحسني اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء مامقترحات  

  ؟ نظرهم وجهة من العلمي والبحث التعليم يف النترنت استخدام
 ملعدل املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حبساب الباحث قام السؤال هذا على لإلجابة

  :التايل )٢١( اجلدول يف مبني هو كما النتائج انت،وكالدراسة عينة استجابات
 التدريس هيئة أعضاء ملقترحات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات)  ٢١( جدول

  نظرهم وجهة من اإلنترنت خدمة وتفعيل لتطوير اليمنية باجلامعات التربية بكليات
 رقم

  املقترح
 يف 

 االستبانة

 ترتيب
  املقترح

   أفراد عند 
 العينة

  
 املقترحات

  املتوسط
 

  احلسايب

  اإلحنراف
  املعياري 

   الداللة
 اللفظية 

١ ١ 

 التربية كليات مجيع إىل اإلنترنت خدمة إدخال
 بتزويدها وذلك ، وفروعها، اليمنية باجلامعات

 املطلوبة والتقنيات واملعدات التجهيزات بكافة
 .لذلك

٠.٤٩٦ ٣.٧٧ 

  
رية

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
بـ

كـ
 

ـداً
ــ

ــ
ــ

ج
  

٢ ٣ 
 حملية حاسوبية بشبكة اليمن يف التربية كليات ربط
 .فيها األعضاء بني اخلربات لتبادل) انترانت(

٠.٥٣٥ ٣.٧٤ 

٣ ٢ 
 استخدام يف لألعضاء منتظمة تدريبية دورات إقامة

 اللغة يف و العلمي، والبحث التعليم يف اإلنترنت
 االستخدام لتسهيل اإلجنليزية

٠.٥٦٦ ٣.٧١ 

٤ ١٠ 

 كالَ التربية بكليات خاصة إلكترونية مواقع إنشاء
 تقدمها اليت الدراسية املقررات تتضمن حدة، على

 .الكلية

٠.٥٨٥ ٣.٦٨ 

٥ ٨ 
 يف اإلنترنت الستخدام الالزم التمويل توفري

 الكليات
٠.٥٩١ ٣.٦٧ 

 ٠.٦٢٦ ٣.٦٥ األعضاء على اإلنترنت خدمة تكلفة خفض ٦ ١٤
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   ملقترحات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات) ٢١( جدول تابع
  اإلنترنت خدمة وتفعيل لتطوير اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء 
  

       

 املقترح رقم
 االستبانة يف

 ترتيب
 عند املقترح
 العينة أفراد

  املقترحات
 

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الداللة
 اللفظية

٧ ٥ 

 دراسي كمقرر اإلنترنت مادة إدخال
 يف الدراسية واملساقات الربامج يف أساسي

  التربية كليات مجيع

٠.٦٣٤ ٣.٦٣ 

    
   

ـرية
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

بـ
كـ

  
ـداً

ــ
ــ

ــ
ج

     

٨ ١٢ 
 للبحث  الشبكة على الكتروين موقع أنشاء

  التربوية التخصصات يف العلمي
٠.٦٦٣ ٣.٦٢ 

٩ ٦ 
 للمواقع متخصصة وقوائم أدلة وضع

 .التربوية ااالت يف املهمة البحثية
٠.٦٤١ ٣.٦١ 

١٠ ٤ 
 اإلنترنت بأمهية التدريس هيئة أعضاء توعية

 .العلمي والبحث التعليم يف
٠.٧١١ ٣.٦٠ 

١١ ٧ 

 اجلامعات وجتارب خربات من االستفادة
 التعليم يف اإلنترنت استخدام يف األخرى

 .العلمي والبحث

٠.٦٥٩ ٣.٦٠ 

١٢ ٩ 

 يف املتخصصني الفنيني من كاف عدد تعيني
 للمساعدة الكليات يف واإلنترنت احلاسب

 .التدريس هيئة ألعضاء الفنية

٠.٦٥٥ ٣.٦٠ 

١٣ ١١ 
 جاهزة تعليمية برامج بتوفري الكليات قيام
 .اإلنترنت عرب اجلامعة وموقع مواقعها عرب

٠.٦٦٤ ٣.٥٩ 

١٤ ١٣ 

 ومعنوية مادية تشجيعية حوافز منح
 الكترونية ومنتديات مواقع إلنشاء لألعضاء

 ومساعدم العلمي والبحث التعليم ختدم
 واملكتبات الدوريات يف االشتراك يف

 .ذلك تتطلب اليت الرقمية

٠.٧٢٦ ٣.٥٥ 
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 من استجابة أكرب على حصلت اليت املقترحات أهم ترتيب) ٢١( اجلدول من يتضح     
 ،يفالعلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام تطوير ألجل وذلك الدراسة، عينة أفراد

 مجيعاً املقترحات تلك أمهية إىل اجلدول يشري حيث اليمنية، باجلامعات التربية كليات
 قيم ومجيعها) ٣.٥٥( و) ٣.٧٧( بني تتراوح حسابية متوسطات على حصلت حيث
 )جداَ كبرية( اللفظية ةاللالد عنها وتعرب ،)٢(للمقياس النظري احلسايب املتوسط عن تزيد
 اإلنترنت استخدام وتطوير تفعيل يف عامة بصورة املقترحات تلك أمهية على يدل وهذا

) ١( رقم املقترح املقترحات تلك مقدمة يف جاء وقد اليمنية باجلامعات التربية كليات يف
 عن وذلك ،التربية كليات مجيع إىل اإلنترنت خدمة بإدخال انواملتعلق)٣( رقم واملقترح

 يف التربية كليات ،وربطلذلك الالزمة والتجهيزات واملعدات اإلمكانات كل تقدمي طريق
 )٣.٧٧(  تبلغ ةحسابي اتمتوسط حصال حيث ) إنترانت(حملية حاسوبية بشبكة اليمن

 التوايل، على)٠.٥٣٥(و )٠.٤٩٦(  تبلغ ةمعياري اتباحنراف  التوايل على)٣.٧٤(و
 اليت اآلثار إىل النتيجة هذه الباحث ويعزي ،) جداَ كبرية( اللفظية ةاللالد عنه وتعرب

 على إجيابية نتائج من الواقع أرض على املقترحات هذه تطبيق حالة يف عليه تترتب سوف
 التعليم إىل التقنية ودخول ،اليمنية باجلامعات التربية كليات يف العلمي والبحث التعليم

 يف والدخول التعليم يف وخاصة نوعية نقلة من حتدثه سوف وما ،فيها العلمي والبحث
 قاءإللا على القائم التقليدي التعليم ممارسة من والتقليل اإللكتروين، التعليم عصر

 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،التعليم من النمط هذا يف املعروفة التقليدية واملمارسات
 دراسة و األردن يف طبقت اليت) م٢٠٠٧( عطية حربين دراسة مثل سابقة دراسات نتائج

 طبقت اليت) هـ١٤٢٥(  الفار ودراسة ،السعودية يف طبق اليت) هـ١٤٢٥( احلازمي
 ومجيعها السعودية يف كذلك طبقت اليت) م٢٠٠١(النجار ودراسة ،،السعودية يف كذلك
 يف التدريس هيئة أعضاء مقترحات مقدمة يف تجاء اتاملقترح هذه أن إىل أشارت
 وتطوير تفعيل أجل من نظرهم وجهة من الدراسة فيها أجروا اليت واجلامعات الكليات
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 إقامة ( بـ واخلاص) ٢( رقم املقترح الثالثة املرتبة يف وجاء لديهم، اإلنترنت استخدام
 توظيفو واستخدام اآليل احلاسب يف التدريس هيئة عضاءأل منتظمة تدريبية دورات

 االستخدام ذلك لتسهيل اإلجنليزية اللغة ويف ،العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
 باحنراف) ٣.٧١( بلغ حسايب متوسط على املقترح هذا حصل حيث ،)والتوظيف

 النتيجة هذه الباحث ويفسر )جداَ كبرية( اللفظية ةاللالد عنه وتعرب ،)٠.٥٦٦( معياري
 مع التعامل مهارات التدريس هيئة أعضاء إكساب يف الدورات تلك مثل أمهية إىل

 التعليم جمايل يف تقدمها اليت والتسهيالت اخلدمات من القصوى واالستفادة اإلنترنت،
 هذه نتيجة وتتفق ،لديهم والبحثية التعليمية بالعملية لالرتقاء وذلك ،العلمي والبحث
 يف طبقت اليت) م٢٠٠٧( عطية حربين دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة
 ودراسة ،)هـ١٤٢٥(الفار ودراسة ،)هـ١٤٢٥( احلازمي ودراسة ،األردن
 يف جاء املقترح هذا أن إىل أشارت ومجيعها ،السعودية يف طبقت اليت) م٢٠٠١(النجار
 الدراسة فيها أجروا اليت واجلامعات الكليات يف التدريس هيئة أعضاء مقترحات مقدمة

 العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام وتطوير تفعيل أجل من نظرهم وجهة من
 مواقع إنشاء ( على نصت اليت املقترحات) ١٤_ ٤( من املراتب يف وجاء ،لديهم

 تقدمها اليت  الدراسية املقررات تتضمن حدة على كلٍ التربية بكليات خاصة الكترونية
 باحنراف) ٣.٦٨( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث) ١٠( رقم املقترح )الكلية

 وجود به ستقوم الذي الدور إىل النتيجة هذه الباحث ويعزي ،)٠.٥٨٥( بلغ معياري
 بكليام املتعلم وربط التربية كليات يف املقدم التعليم بنوعية االرتقاء من املواقع هذه مثل

 اليت والبحثية التعليمية األنشطة يف واملشاركة أساتذم مع الدراسية املقررات ومتابعة
 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق الكليات تلك يف التدريس هيئة أعضاء قبل من ا يكلفوا
 واليت السعودية يف طبق اليت) هـ١٤٢٥( احلازمي دراسة مثل سابقة دراسات نتائج

 كليات يف التدريس هيئة أعضاء عند كبري بقبول حظي املقترح هذا أن إىل أشارت
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 التعليمية العملية يف اإلنترنت استخدام وتطوير تفعيل ألجل املكرمة مكة مبنطقة املعلمني
 وتوظيف الستخدم الالزم التمويل توفري (على ينص والذي ) ٨( رقم واملقترح والبحثية،
 ،)٣.٦٧(بلغ حسايب متوسط على حصل حيث،)العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
 الذي الكبري الدور إىل النتيجة هذه الباحث ويعزي ،)٠.٥٩١( بلغ معياري باحنراف

 برامج على اإلنفاق وكذا اخلدمة، إدخال متطلبات كل توفري يف املادية اإلمكانات تلعبه
 والذي )١٤( رقم واملقترح التدريس، هيئة أعضاء عند اخلدمة على والتأهيل التدريب

 ،خاصة بصفة التدريس هيئة أعضاء على اإلنترنت خدمة تكلفة خفض( على ينص
 ،)٣.٦٥( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث ،)عامة بصورة التعليمة واملؤسسات

 قليلة خدمة توفري أمهية إىل النتيجة هذه الباحث ويعزي ،)٠.٦٢٦( بلغ معياري باحنراف
 يواجه التدريس هيئة عضو إن علمنا ما إذا خصوصاً التدريس، هيئة لعضو التكلفة

 إدخال( على ينص والذي )٥( رقم واملقترح يوم، بعد يوماً تزداد معيشية متطلبات
 باجلامعات التربية كليات ومساقات برامج يف أساسية دراسية كمادة اإلنترنت

 ،)٠.٦٣٤( بلغ معياري باحنراف) ٣.٦٣( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث،)اليمنية
 زيادة إىل يؤدي سوف اليت املادة هذه مثل وجود أمهية إىل  النتيجة هذه الباحث ويعزي

 والبحثية التعليمية باخلدمات سواء حد على والطالب التدريس هيئة أعضاء ثقافة
 احلازمي دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ملرتاديها، توفرها اليت لإلنترنت

 بقبول حظي املقترح هذا أن إىل أشارت واليت السعودية يف طبقت اليت) هـ١٤٢٥(
 إنشاء( على ينص والذي) ١٢( رقم واملقترح ،التدريس هيئة أعضاء من%) ٨٦.٧(

 على حصل حيث، )التربوية والتخصصات الدراسات يف العلمي بالبحث خاص موقع
 )٦( رقم واملقترح  ،)٠.٦٦٣(  بلغ معياري باحنراف) ٣.٦٢( بلغ حسايب متوسط
 ااالت يف املهمة البحثية للمواقع متخصصة وقوائم أدلة وضع( على ينص والذي
 بلغ معياري باحنراف ،)٣.٦١(  بلغ حسايب متوسط على حصل حيث ،)التربوية
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 بأمهية التدريس هيئة أعضاء توعية على ينص والذي) ٤(  رقم واملقترح ،)٠.٦٤١(
) ٣.٦٠( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث، ) العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت
 من االستفادة(  على ينص والذي) ٧( رقم واملقترح ،)٠.٧١١( بلغ معياري باحنراف
 ،) العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام يف األخرى اجلامعات وجتارب خربات
 ،)٠.٦٥٩( بلغ معياري باحنراف) ٣.٦٠( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث

 يف املتخصصني الفنيني من كاف عدد تعيني( على ينص والذي) ٩( قمر واملقترح
 على حصل حيث ،) التدريس هيئة أعضاء ملساعدة الكليات يف اإلنترنتو احلاسب
 والذي) ١١( رقم واملقترح) ٠.٦٥٥(  بلغ معياري احنراف) ٣.٦٠(بلغ حسايب متوسط

 عرب اجلامعة وموقع موقعها عرب جاهزة تعليمية برامج بتوفري الكليات قيام( على ينص
 بلغ معياري باحنراف) ٣.٥٩( بلغ حسايب متوسط على حصل حيث ،.)اإلنترنت

 ومعنوية مادية تشجيعية حوافز منح(  على ينص والذي )١٣( رقم واملقترح ،)٠.٦٦٤(
 ،العلمي والبحث التعليم ختدم الكترونية ومنتديات مواقع إلنشاء التدريس هيئة عضاءأل

 حيث ،)ذلك تتطلب اليت الرقمية والدوريات املكتبات يف االشتراك يف مساعدم وكذا
 وتتفق ،)٠.٧٢٦(  بلغ معياري باحنراف ،)٣.٥٥( بلغ حسايب متوسط على حصل
 اليت) م٢٠٠٧( عطية حربين دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع الدراسة هذه نتيجة
 ودراسة ،)هـ١٤٢٥( احلازمي ودراسة ،األردن يف التدريس هيئة أعضاء على طبقت
 التدريس هيئة أعضاء على طبقت اليت ،) م٢٠٠١(النجار ودراسة ،)هـ١٤٢٥(  الفار

 هيئة أعضاء مقترحات مقدمة يف جاء املقترح هذا أن إىل أشارت ومجيعها ،السعودية يف
 على الباحث خيلص وبذلك ،الدراسة فيها أجروا اليت واجلامعات الكليات يف التدريس

 عند جداً كبرية قبول نسبة ىعل حصلت وضعها اليت املقترحات مجيع إن مفادها نتيجة
 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من املقترحات تلك أمهية على يدل وهذاالدراسة، عينة أفراد

  .  األعضاء عند العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام وتطوير االرتقاء سبيل يف
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  اخلامس الفصل
  
  
  
  .الدراسة ملخص    -
  
 .ملخص النتائج -
 
  .التوصیات والمقترحات -
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 همأو ،الدراسة عليها اشتملت ما أهم يتضمن للدراسة ملخصاَ الفصل هذا يتناول   

 يرى اليت واملقترحات التوصيات وأهم ،أسئلتها اللخ من إليها توصلت اليت النتائج
 والبحث التعليم يف اإلنترنت شبكة استخدام وتطوير لتفعيل وضرورية هامة اإ الباحث
  .اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء قبل من العلمي

  :ملخص الدراسة :  أوال
) اإلنترنت( العاملية املعلومات شبكة تخداماس واقع معرفة إىل احلالية الدراسة هدفت     

 اليمنية، باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي والبحث التعليم يف
 يف هلا استخدامهم بنسب وكذا ،التعليم يف هلا استخدامهم بنسب يتعلق فيما وذلك
 معينة أغراض وفق  التعليم يف هلا استخدامهم أغراض على التعرف وكذا ،العلمي البحث
 أهم على والتعرف ،أخرى جهة من العلمي البحث ويف ،جهة من الدراسة حددا

 التعليم يف اإلنترنت استخدام من حتد اليت التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من املعوقات
 يف اإلنترنت استخدام وتطوير لتفعيل ممقترحا أهم على التعرف كذاو، العلمي والبحث

 املنهج كونه املسحي الوصفي املنهج الدراسة ستخدمتا وقد ، العلمي والبحث التعليم
 والبيانات املعلومات جلمع كأداة االستبانة واستخدمت ،وأهدافها الرسالة لطبيعة املالئم

 تمعا شتملاو الدراسة، يف ضيق نطاق يف املقابلة أداة جانب على هذا ، العينة أفراد من
 ثالثنيو إحدى عددها والبالغ اليمنية باجلامعات التربية كليات  مجيع على للدراسة العام
 الرئيسة الكليات هيو  ،كليات مثان  بلغت واليت الدراسة عينة منها الباحث اختار ،كلية

 بقية وكون،احملافظات مراكز يف تقع الكليات هذه لكون وذلك ،الثمان اليمنية باجلامعات
 الكليات يف التدريس هيئة أعضاء وأغلب ،الكليات هلذه فروع  عن عبارة الكليات
 عينة بلغت وقد ،الرئيسة الكليات يف التدريس هيئة أعضاء من هم الفرعية
 العام من الثاين الفصل يف التدريس هيئة أعضاء مجيع ميثلون ،عضواً )٦٨٢(الدراسة
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 اإلحصائي للتحليل إخضاعها مت اليت االستبانات عدد ،وبلغت)م٢٠٠٨/٢٠٠٩( اجلامعي
 )٠.٩٣( لألداة الثبات معدل بلغو الدراسة، عينة من) ٥٩.١( وبنسبة ،استبانه )٤٠٣(

 اليت البيانات لتحليل الباحث استخدم وقد للثبات، العالية املعدالت من املعدل هذا ويعد
 النسبةو ،اتالتكرار( مثل اإلحصائية األساليب من العديد األداة طريق عن مجعها مت

 الباحث قام البيانات حتليل وبعد ،)٢كاو ،املعياري االحنرافو ،احلسايب املتوسطو ،املئوية
 ما الدراسة هذه إليها توصلت اليت النتائج أبرز من وكان ،وتفسريها ومناقشتها بعرضها

  : يلي

  َ   :خالصة النتائج :ثانيا
 كلياتهيئة التدريس ب أعضاءبني  التعليم يف اإلنترنت ماستخدا ةنسب حيث من -١

  .التربية باجلامعات اليمنية
 اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء معظم أن الدراسة نتائج بينت     

   فقط) %٣٢(االستخدام نسبة وبلغت )%٦٨( وبنسبة التعليم يف اإلنترنت يستخدمون ال

 لتدريسهيئة ا أعضاء بنيالبحث العلمي  يف اإلنترنتمن حيث نسبة استخدام  -٢
   .اليمنية امعاتبكليات التربية باجل

 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء من%) ٨٣.٤( أن الدراسة نتائج أوضحت       
) %١٦,٦( اليستخدمها بينما لمي،الع البحث يف اإلنترنت يستخدمون اليمنية باجلامعات

  . عضاءاأل من
يف التعليم يف  اإلنترنت استخدام من يسهيئة التدر أعضاءأغراض  ثمن حي -٣

  . كليات التربية باجلامعات اليمنية وفق أغراض حددا الدراسة
 يستخدمون الذين التدريس هيئة أعضاء على السؤال هذا على اإلجابة اقتصرت     

 التدريس هيئة أعضاء أغراض  أهم أن الدراسة نتائج أوضحت حيث ،التعليم يف اإلنترنت
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 على االطالع التعليم، يف اإلنترنت استخدام من اليمنية باجلامعات التربية كليات يف
 املتخصصة الدوريات أحدث على االطالع وكذا ،التخصص جمال يف احلديثة املوضوعات

 وجاء ،وطرائقه بالتدريس اخلاصة التكنولوجية املستحدثات ومتابعة ،العلمية والكتب
 اإللكتروين الربيد طريق عن فورية راجعة بتغذية وتزويدهم ،الطلبة أعمال متابعة غرض

 يف اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء أغراض من غرض خرآك
 .التعليم يف اإلنترنت استخدام

العلمي  البحث يف اإلنترنتاستخدام  من هيئة التدريس أعضاء اضمن حيث أغر -٤
  .التربية باجلامعات اليمنية وفق أغراض حددا الدراسة اتكلي يف

 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء أغراض أهم أن الدراسة نتائج أوضحت    
 وحبوث دراسات عن البحث العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام من اليمنية باجلامعات

 جديد على واالطالع ،التدريس هيئة لعضو البحثية االهتمامات مبوضوعات تتعلق سابقة
 اخلاصة واإلحصاءات والبيانات املعلومات على واحلصول،التخصص جمال يف األحباث

 يف االشتراك غرض وجاء ،التدريس هيئة عضو ا يقوم اليت البحوث مبوضوعات
 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء أغراض من غرض خرآك بعد عن العلمية املؤمترات

  .العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام يف اليمنية باجلامعات

 أعضاءبني  اإلنترنتاستخدام  بةإحصائية يف نس ةاللوعن وجود فروق ذات د -٥
 اخلربة سنوات التخصص،الكلية، النوع،  ( :هيئة التدريس يف التعليم تعزى ملتغريات

  ).يف التعليم اجلامعي
   :اآليت النحو وعلى سلفاً، املذكورة املتغريات حبسب اآلتية النتائج الدراسة نتائج أوضحت
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 حبسب متغري الكلية اليت يعمل ا عضو هيئة التدريس                      
 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن الدراسة نتيجة بينت   

 باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب
 حيث احلديدة، جبامعة التربية كلية ولصاحل العضو فيها يعمل اليت للكلية تعزى اليمنية
 التدريس هيئة أعضاء بني من%) ٤٧.٦٢( التعليم يف لإلنترنت استخدامهم نسبة بلغت

 بنسبة عدن جبامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء الثانية املرتبة يف تلتها ،بالكلية
 التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء الثالثة املرتبة يف تلتها ،‘%)٤٢.٨٦( بلغت استخدام

 أقل أن الدراسة نتائج وبينت،%)٤٢.٤٢( بلغت استخدام بنسبة حضرموت جبامعة
 تعز جبامعة التربية كلية يف كان التدريس هيئة أعضاء بني اإلنترنت استخدام يف نسبة
  .فقط%) ١٣.٧٩( بلغت استخدام بنسبة

 )اجلنس(النوع  حبسب متغري 
 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم الدراسة نتيجة بينت   

 باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب
  .التدريس هيئة عضو )جنس( لنوع تعزى اليمنية

   صالتخص متغريحبسب  
 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق هناك أن الدراسة نتيجة بينت    

 باجلامعات التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب
 ولصاحل ،) تربوية/ إنسانية – علمية(التدريس هيئة أعضاء لتخصصات تعزى اليمنية
  .العلمية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء
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  يف التعليم اجلامعي  اخلربة سنواتحبسب متغري  
) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم الدراسة نتيجة أظهرت   
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني التعليم يف اإلنترنت استخدام نسب يف

  .اجلامعي التعليم يف التدريس هيئة عضو خلربة تعزى اليمنية باجلامعات

 أعضاء بني اإلنترنت استخدام نسبة يف إحصائية داللة ذات فروق وجود وعن -٦
 العلمي التخصص النوع، الكلية،(: ملتغريات تعزى العلمي البحث يف التدريس هيئة

  ).اجلامعي التعليم يف اخلربة سنوات
  : املتغريات حبسب اآلتية النتائج الدراسة نتائج أوضحت

  ا عضو هيئة التدريس يعملاليت  ةحبسب متغري الكلي 
) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم الدراسة نتيجة أظهرت   
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف

  .التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت للكلية تعزى اليمنية باجلامعات

 )اجلنس( عمتغري النو حبسب 

 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم الدراسة نتيجة بينت    
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب

   .التدريس هيئة عضو) جنس( لنوع تعزى اليمنية باجلامعات

  العلمي  صحبسب متغري التخص 
 يف) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق هناك أن الدراسة نتيجة بينت     
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب
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)  تربوية/ إنسانية – علمية( التدريس هيئة أعضاء لتخصصات تعزى اليمنية باجلامعات
  .والتربوية اإلنسانية التخصصات ذوي من التدريس هيئة أعضاء ولصاحل

  اخلربة يف التعليم اجلامعي  تحبسب متغري سنوا 
) ٠.٠٥( مستوى عند إحصائية ةاللد ذات فروق وجود عدم الدراسة نتيجة أظهرت   
 التربية كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني العلمي البحث يف اإلنترنت استخدام نسب يف

  .اجلامعي التعليم يف التدريس هيئة عضو خربة لسنوات تعزى اليمنية باجلامعات

يف  اإلنترنتهيئة التدريس يف استخدام  أعضاءبالنسبة ألبرز املعوقات اليت تعيق  -٧
  .التعليم والبحث العلمي

 واملالية واإلدارية التنظيمية املعوقات املعوقات، تلك أبرز أن الدراسة نتيجة أوضحت      
 التمويل قلة ( يف تتمثل  وأبرزها التدريس هيئة عضو ا يعمل اليت للكلية تعزى اليت

 يف العلمي والبحث التعليم يف التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنت الستخدام الالزم
 مكتبة اتصال وعدماإلنترنت، خبدمة الكلية اتصال وعدم ،اليمنية باجلامعات التربية كليات
 يف فتتمثل التدريس هيئة لعضو تعود اليت باملعيقات يتعلق وفيما ،)اإلنترنت خبدمة الكلية

 الستخدام املالية والتكلفة ،الرقمية واملكتبات الدوريات يف العضو اشتراك ضعف(
 الفنية للمعوقات وبالنسبة ،)التدريس هيئة لعضو التدريسية األعباء وكثرة اإلنترنت،

 بني الشبكي الربط غياب (يف فتتمثل اخلدمة ومزودي بالشبكة تتعلق اليت والتقنية
 عرب الفريوسات انتقال سهولةاإلنترنت،و خدمة وبطء ،اليمنية اجلامعات

  ). اإلنترنت خلدمة وكذا ،الكهربائي للتيار املفاجئة اإلنقطاعاتاإلنترنت،و
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 استخدام وتطوير لتفعيل التدريس هيئة أعضاء مقترحات ألهم بالنسبة أما -٨
  .يةاليمن باجلامعات التربية كليات يف اإلنترنت

 التربية كليات إىل اإلنترنت خدمة إدخال (مقترح أن الدراسة نتيجة أظهرت     
 واملعدات التجهيزات بكل تزويدها طريق عن اخلدمة وتطوير وتفعيل ،اليمنية باجلامعات

  حاسوبية بشبكة اليمنية باجلامعات التربية كليات ربط مقترح وكذا لذلك، الالزمة
 وإقامة ،واألفكار واملعارف اخلربات تبادل التدريس هيئة أعضاء على ليسهل) انترانت(

 عضاءأل العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام جمايل يف منتظمة تدريبية دورات
 اإلنترنت استخدام وتطوير لتفعيل املقترحات أبرز اإلجنليزية اللغة يف وكذا التدريس، هيئة

 باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من العلمي والبحث التعليم يف
   .اليمنية

 ً واملقرتحاتالتوصيات : ثالثا  

١-  ً   التوصيات :أوال
 أعضاء استخدام وتطوير االرتقاء ودف ،نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء يف    
 جوانب وتاليف ملعاجلةو اليمنية، باجلامعات التربية كليات يف لإلنترنت التدريس هيئة

 من مبجموعة يوصي الباحث فإن الدراسة نتائج يف تظهر اليت والقصور الضعف
  : اآليت النحو وعلى ،ذلك حتقيق شأا من أن يرى  اليت التوصيات

 اليمنية باجلامعات التربية كليات كافة يف والتقنية والفنية املادية التحتية البنية تطوير - 
 الفنية واملعدات التجهيزات مبختلف تزويدها طريق عن وذلك ،والفرعية الرئيسة
 .فيها اإلنترنت واستخدام إلدخال

 كافة يف وفروعها اليمنية باجلامعات التربية كليات مجيع إىل اإلنترنت خدمة إدخال - 
  .اجلامعات
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 ودورات لربامج اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء إخضاع - 
 بشكلٍ واإلنترنت اآليل احلاسب ويف ،عام بشكل التعليم تكنولوجيا يف منتظمة تدريبية
  . خاص

 اللغة يف اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة ألعضاء منتظمة دورات عقد - 
 التعليمية العملية يف لإلنترنت واستخدامهم تعاملهم أثناء اللغة حاجز لتجاوز اإلجنليزية
  .. والبحثية

 يف اآليل احلاسب بأجهزة اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء تزويد - 
  .اإلنترنت خبدمة وربطها ،هافي يعملون اليت الكليات يف مكاتبهم

 التربية كليات يف املختلفة الدراسية واملسافات الربامج يف دراسية مقررات إدخال - 
 وتوظيف باستخدام خاص مقرر ضمنها ومن التعليم بتكنولوجيا تم اليمنية باجلامعات
  .العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت

 ، عامة بصفة التعليمية املؤسسات على اإلنترنت خدمة يف االشتراك تكلفة خفض - 
  .خاصة بصفة التدريس هيئة أعضاء وعلى

 يف االشتراك يف اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء مساعدة - 
 مالية رسوم دفع تتطلب واليت اإلنترنت، عرب الرقمية والدوريات واالت املكتبات

  . عنهم بالنيابة االشتراك لذلك املالية األعباء بتحمل اجلامعات بقيام وذلك
 التربية بكليات ،وربطها) إنترانت(  حملية بشكة اليمنية باجلامعات التربية كليات ربط - 

  .اإلنترنت شبكة طريق عن األخرى العاملية
 على كلٍ اليمنية باجلامعات التربية بكليات خاصة إلكترونية مواقع وإنشاء تصميم -  

   .تعليمية وأنشطة فعاليات من الكليات بتلك يتعلق ما كل وتضمينها حدة،
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 ً   املقرتحات : ثانيا
 وضع يف وتساهم احلالية، الدراسة ترفد مستقبلية دراسات إجراء الباحث يقترح     

 الكليات من وغريها التربية، كليات يف اإلنترنت خبدمة لالرتقاء عملية ومعاجلات حلول
  :اآلتية الدراساتب القيام الباحث ويقترح اليمنية، اجلامعات يف
 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء امتالك مدى على للتعرف دراسة إجراء - 

  .العلمي والبحث التعليم يف اإلنترنت استخدام ملهارات اليمنية باجلامعات
 والبحث التعليم يف اإلنترنت شبكة استخدام أثر على للتعرف جتريبية دراسة إجراء - 

  .اليمنية باجلامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي
 اليمنية باجلامعات التربية كليات طلبة استخدام واقع على للتعرف مماثلة دراسة إجراء - 

  .العلمي والبحث التعليم يف لإلنترنت
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  الدراسة ومراجع مصادر
  العربية املراجع
   األجنبية املراجع
  اإللكرتونية املراجع
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  )٣٢(البقرة اآلية  سورة(القرآن الكرمي  - 

 

 املعجم) م١٩٧٢(مصطفي،الزيات،عبدالقادر،النجار،إبراهيم،أمحدحسن،حامد،حممدعلي- 
  ٢امع اللغوي بالقاهرة،ج ،طالوسي

 
 
 -األوىل،دار ،الطبعةاإللكتروين والتعليم التعليم تكنولوجيا،)٢٠٠٧( استيتية،سرحان 

.األردن عمان، وائل، 
-  مطابع ابن سيناء ،اإلنترنتوالدراسة على  التعليم) م٢٠٠٠(عبد احلميد  ،بسيوين - 

  .القاهرة
 رتكنولوجيا التعليم يف عص تمستحدثا اإلنترنت،، ) ٢٠٠٢( حممد زهري  بقلة، - 

 .دار الفكر، عمان، األردن وىل،الطبعة األ ،املعلوماتية

 التعليم تكنولوجيا )م٢٠٠٩(الرزاق عبد حيي اهللا، عبد الكرمي عبد قطران، البكري، - 
 صنعاء اجلديد، اإلكليل مكتبة للجامعات، النشر دار ،) أجهزا –مستحدثاا،(

  .اليمنية اجلمهورية
  
مكتبة  ،كاملةواملشروعات املت اإلنترنت) م١٩٩٩( نادي كمال عزيز  جرجس، - 

  .الفالح بريوت، لبنان
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 مشسان،و ،عبداحملمود عبدالكرميناشر،و ،لسنباين،حممدأمحدوا ،حممد جاسم،جرجيس - 
وعصر  اليمن، )م٢٠٠٠( قائد  فرحان البحم،،وحممد مدحم صباح كلو،،و عبدالكرمي
  .الطبعة األوىل، مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء، اجلمهورية اليمنية ،املعلومات

املكتبة،  دار ،)١ط(،اجيابياته وسلبياته: اإلنترنت) هـ١٤٢٣(حممد عمر  احلاجي، - 
  .دمشق

هال للنشر والتوزيع،  ،شبكة املعلومات العاملية اإلنترنت) ١٩٩٩(فاروق سيد  حسني، - 
  .القاهرة

تكنولوجيا التعليم يف عصر  مستحدثات) "  ٢٠٠٦( وليد سامل حممد  احللفاوي، - 
  .دار الفكر، عمان، األردن األوىل،الطبعة  ة،املعلوماتي

، دار املسرية )٤ط( ،والتطبيق ظريةالتعليم بني الن تكنولوجيا،)٢٠٠٤(حممد  احليلة،  - 
 .للنشر والتوزيع،  عمان، األردن

 ،،عماناملسرية ،دارالتعليم النظرية والتطبيق تكنولوجيا، )م١٩٩٨(حممود حممد  احليلة، - 
  .األردن

، الطبعة األوىل ، دار  عن املعلومات يف اإلنترنت البحث) م٢٠٠٠.(خرييك، عمار - 
  .الرضا للنشر

دراسة  –، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت )م٢٠٠١(الدناين، عبدامللك ردمان  - 
 .األعالم ، الطبعة األوىل ، بريوت دار الراتب اجلامعيةملعرفة استخداماا يف حمال 

ترمجة   ،اإلنترنت الفباء) م١٩٩٨( بيتر، وكوملان، بات، وغيلربت، لن  دايسون، - 
  .مركز التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم، بريوت

سعادة  سعادت،دعاء ،ماجد لبىن ،ناصر الدين ،خالد العجلوين، فوازأمحد،الزغلول،  - 
  .األردن ،عامل الكتب احلديث ،أربد،عمان ،مالتكنولوجيا يف التعلي تطبيقات) م٢٠٠٩(
التعليم يف عصر املعلومات  تكنولوجيا) م٢٠٠٢(كمال عبد احلميد  ،زيتون - 

  .القاهرة كتب،عامل ال واالتصاالت،
  الرياض،)١ط( ،اإللكتروينتكنولوجيا التعليم والتعليم ) م٢٠٠٤(أمحد حممد   سامل، - 

  . الرشد مكتبة
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للنشر  أجنادينالطبعة األوىل، دار ،ليمالتع تكنولوجيا، ) م٢٠٠٧( رائدة خليل،  سامل، - 
  .اململكة العربية السعودية الرياض،والتوزيع، 

ترمجة هاين مهدي  ،)الطبعة األوىل( ،اإلنترنتعرب  التعليم) م٢٠٠٤(جيلي  ساملون، - 
  .النيل العربية ، القاهرة جلمل،جمموعةا
جامعة العلوم التطبيقية،  ،املعلومات تكنولوجيا) م١٩٩٧( عالء عبد الرزاق  الساملي، - 

  .عمان، األردن
معوقات تعلم احلاسوب وتعلمه يف املدارس )"م٢٠٠١.(ودالسرطاوي، عادل فايز حمم - 

أطروحة ( ".احلكومية مبحافظات مشال فلسطني من وجهة نظر املعلمني والطلبة 
  .،جامعة النجاح الوطنية، نابلس ، فلسطني)ماجستري غري منشورة

 واإلنترنت احلاسب استخدام) م٢٠٠٣(جودة أمحد، السر طاوي، عادل فايز  سعادة، - 
 .عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع ،والتعليم لتربيةيف  ميادين ا

األهلية، عمان،  عليم،الت يف احلاسب) م٢٠٠٢(عبد احلافظ، أبو ريا، حممد  سالمه، - 
  .األردن

الشامل ملصطلحات احلاسب اآليل  املعجم) م٢٠٠١( رونالربيعي وآخ السيد - 
 . الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل عبيطان،ال تبةمك ،واإلنترنت

  .عامل الكتب، القاهرة ،والعوملة اإلنترنت) ١٩٩٩( اء  شاهني، - 
مراجعة جمدي حممد أبو العطا، العربية لعلوم  ،إنترنت شبكة) ١٩٩٦(اء  شاهني، - 

  .احلاسب، القاهرة
التعليمية ومستجدات تكنولوجيا  الوسائل، )م٢٠٠٠.( مجال عبد العزيز الشرهان، - 

  .السعودية يةالطبعة األوىل ، مطابع احلميضي، الرياض، اململكة العرب ،التعليم 
 وتكنولوجيا التربية ملصطلحات العربية املوسوعة )م٢٠٠٢(إمساعيل ماهر ،صربي - 

  . الرياض والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة ،)األوىل الطبعة( ،التعليم
 )ووسائطه  ومربراتهحمدداته  (  اإللكتروين العايل التعليم ،)م٢٠٠٥(  ي،رمزيحل عبدا - 

 .مجهورية مصر العربية اإلسكندرية،الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا  الطباعة والنشر، 
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 لزهراءا ةالطبعة األوىل، مكتب ،جمتمع الكتروين حنو) م٢٠٠٦(رمزي أمحد  ي،حل عبدا - 
 .الشرق، القاهرة، مصر

  والثقافة،اجليزةاملؤسسة العربية للعلوم  ،عن بعد التعليم)  م٢٠٠٧(طارق ،عبدالروؤف - 
 .مصر العربية مجهورية

للنشر  اشراقات ،أساليبه أدواته،مفهومه،  يالعلم البحث) م٢٠٠٣(ذوقان  عبيدات، - 
  .عمان، األردن. عوالتوزي

 اديالقرن احل وحتديات احلاسب تربويات) م٢٠٠٠( لإبراهيم عبد الوكي الفار، - 
  .دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة والعشرين،

دار الفكر  م،عليالت يف احلاسب استخدام، ) ٢٠٠٣(  لالوكي عبد إبراهيم الفار، - 
 . للطباعة والنشر عمان، األردن

)       الرؤية األوىل(من امليدان  رؤى ،اإللكتروين التعليم) م٢٠٠٣(حيىي  ،الفرا - 
  .)اإلنترنت(
 سامل،ويوسف،  جمدالوي،وحممد،  لحام،علي، وال وق،وفار قصي، زياد، القاضي،  - 

  .دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،رنتاإلنت إىل مقدمة) م٢٠٠٠(حممود 
 التربية مركز ،واملعلومات التعليم تكنولوجيا) م٢٠١٠(  علي أمحد هالل القباطي، - 

 .اليمنية اجلمهورية صنعاء، جامعة التربية، كلية والنشر، للطباعة
دار الراتب،  ،ومناذج عملية املمشروع ك اإلنترنت، تطبيقات) م١٩٩٨(حممد  قبيعة، - 

  .بريوت
،  وماتالعلمي واستخدام مصادر املعل البحث). ١٩٩٧.( قنديليجي، عامر إبراهيم  - 

  .الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن
واشنطن، الواليات  ،)املرجع الكامل ( إنترنت، )هـ ١٤١٧(سعود صاحل  كاتب، - 

  .مريكيةاملتحدة األ
الدار العربية  ،اإلنترنت إىلالكامل  الدليلحييي مصلح،  ترمجة) د ت ( بيتر  كنت، - 

 .بريوت ،للعلوم
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املعرفة  ةاملصطلحات التربوي معجم) هـ ١٤١٦( أمحد حسني، اجلمل، علي  اللقاين، - 
  .عامل الكتب، القاهرة ،)األوىل ط( التدريس، قيف املناهج وطر

يف البحث العلمي وإعداد  اإلنترنتتستخدم شبكة  كيف) ١٩٩٨(عبد الفتاح  ،مراد - 
  .اإلسكندرية ،)األوىل ط(،الرسائل واألحباث واملؤلفات

دار الفكر  ،املستقبل وجماالت التعليم عن بعد مدرسة، ) ٢٠٠٥( فهيم  مصطفى، - 
  .العريب، القاهرة، مجهورية مصر العربية

والتعليم،من منشورات جامعة امللك احلاسب ).م١٩٩٣.(ناملغرية، عبداهللا بن عثما - 
  .سعود، الرياض

لالتصال  ريعدليلك الس: اإلنترنت شبكة). ١٩٩٦.(منصور، عوض، وسلمان،مجال - 
 .دار النشر ، عمان ، األردن ،بالعامل

 ةمكتب ،احلاسب اآليل يف التعليم استخدام) هـ١٤٢٣( زعبدا هللا عبد العزي املوسى، - 
  .الرياض، السعودية ،تربية الغد

الدار املصرية  ،اإلنترنتشبكة  عرب اإللكتروين التعليم) م٢٠٠٥( حممد حممد  ،اهلادي - 
  .مصر العربية ةمجهوري ،القاهرة ،اللبنانية

 الكمبيوتر، )م٢٠٠٨( حيىي يامني،حامتحممود، و مها وفاخوري، عائدمحدان،اهلرش، - 
  .األردن ،األوىل،أربدالطبعة (التعليمي بني النظرية والتطبيق

 
التدريس  ةهيئ أعضاء قبلمن  اإلنترنت استخدامات)" ٢٠٠٥( حممد يوسف  ريا، أبو - 

، ديسمرب )٤٥(العربية، العدد امعاتاحتاد اجل لة، جم" يف جامعة اإلسراء اخلاصة
  .م٢٠٠٥

 اتجملة متابع ،يف العامل اإلنترنت شبكات، )١٩٩٨( .درهم  ،دقيقرحان،وف البحم، -- 
  .، اليمن) ٥٨( إعالمية العدد 

دراسة  – واإلنترنت اليمن). ١٩٩٩.( جرجس، جاسم حممد، والسنباين، حممد أمحد - 
جملد  ،)١( يف اليمن، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، العدد اإلنترنتميدانية لتقييم خدمة 

  .سعودية، الرياض ، ال) ٥(
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يف جمال التعليم من  رقميةالتكنولوجيا ال أمهية) " هـ١٤٢١(علياء عبداهللا  اجلندي، - 
، جملة جامعة أم القرى " سعوديةهيئة التدريس يف بعض اجلامعات ال أعضاءوجهة نظر 

  .٢٢- ١٠:ص ص) ٢(، العدد )١٢(للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، الد 
مؤمترات الفيديو يف جمال التعليم عن بعد من  دور)"م٢٠٠٢.(اجلندي، علياء عبداهللا - 

، جملة  العربية السعودية ةيف بعض جامعات اململك ريسوجهة نظر أعضاء هيئة التد
  .الرياض، جامعة امللك سعود، ) ١٨(رسالة التربية وعلم النفس، العدد 

رؤساء  استخدام واقع) " م٢٠٠٨(حممد، اخلزي، فهد عبداهللا  اسمج احلمدان، - 
والتطبيقات اليت حيتاجون التدرب  اإلنترنتاألقسام بكليات جامعة الكويت لتطبيقات 

  .م، جامعة الكويت٢٠٠٨مارس )  ٢٢(الد )  ٨٦(، الة التربوية العدد "عليها 
،الة " والتعليم عن بعد رنتاملعلم يف عصر اإلنت دور)."م١٩٩٩.(نظري ناندروزه، أف - 

  .١٠٩- ٩٢ص ص) ٢(د، العد) ١٩(، الد العربية للتربية
يف  التعليم مشروع  اإلنترنت) " م١٩٩٩(عبد العزيز، الفنتوح، عبد القادر  السلطان، - 

اخلليج العريب، مكتبة التربية العريب لدول اخلليج، السنة  رسالة" يةلكتروناإل املدرسة
 .١١٦ -٧٩، ص٧١العدد، هـ ١٤٢٠

هيئة التدريس بكلية  أعضاء آراء دراسة) " م٢٠٠٢(مجال بن عبد العزيز  الشرهان، - 
العلوم ١٤ ،مسعود لكجملة جامعة امل اإلنترنت،التربية جبامعة امللك سعود يف شبكة 

 .٥٧٢-٥٥١ص ) ٢(والدراسات اإلسالمية  يةالتربو
 يفنظم استخدام برنامج قائم على أسلوب حتليل ال أثر، )م٢٠٠١(عبدالعزيز  طلبة، - 

) internet(  تنمية بعض املفاهيم واملهارات الالزمة للتعامل مع شبكة املعلومات
، جملة كلية التربية، كلية التربية، جامعة املنصورة، ) E-MAIL( اإللكتروين  والربيد
 ).  ٤٥( عدد 

اإلنترنت يف  تعزيز البحث العلمي لدى طلبة  دور) " م٢٠٠٠(وجهيه ثابت  العاين، - 
، العلوم التربوية والدراسات ١٢جملة جامعة امللك سعود، م" يف األردن   الريموك معةجا

  .٣٣٥- ٣٠٧ص) ٢(اإلسالمية 
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احلاسبات على اجتاهات  ستخدامتدريس وا آثار)."م١٩٩٠(حسن قادر،عبداهللالعبدال - 
اخلليج ،  دول،رسالة اخلليخ العريب ، مكتب التربية ل"حنوها لدى الطلبة اجلامعيني رايال

  ٩٣- ٧٥،ص ص ١٠، السنة٢٤العدد 
هيئة التدريس يف اجلامعة  أعضاءآراء  تقومي"  )م٢٠٠٧(عطية حممد  حربين عطية، - 

، جملة جامعة دمشق للعلوم "يف البحث العلمي اإلنترنتيف استخدام شبكة  يةاهلامش
 .م٢٠٠٧، ) ٢٣( الد )  ١( التربوية، العدد 

 ناتاإلنترنت كأداة جلمع البيا اماستخد واقع" ،)م٢٠٠٥(العمرى،حممدخليفة حممد - 
العلمي ، ومعيقات استخدامها لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  بحثألغراض ال

  ).٣(، العدد) ١(، الة األردنية يف العلوم التربوية ،جملد جبامعة الريموك
هيئة  أعضاءلدى    اإلنترنتاستخدام  واقع) "هـ١٤٢٣(حممد خليفة حممد  العمري، - 

احتاد اجلامعات العربية العدد  لةجم "األردنية والتكنولوجياالتدريس، وطلبة جامعة العلوم 
  .٧٠- ٣٥، ص)٤٠(
 لتربوية،الدا الة ،اإلنترنت يف التعليم ومناهجه توظيف).٢٠٠٥(عبداللطيففرج،  - 
  .م٢٠٠٥، مارس )٧٤(دد، الع)١٩(
الشبكة العاملية للمعلومات يف  استخدام) "هـ١٤٢١( نعبدا هللا سليما الفهد، - 

جملة دراسات يف املناهج وطرق  العربية السعودية، ملكةالتدريس يف التعليم العام يف امل
  .٨١-٤٧، ص٧٣دوطرق التدريس، العد ناهجاجلمعية املصرية للم ريس،التد

خدمات االتصال يف  دور") م١٩٩٩( العزيزعبد  اهللا عبدفهد ناصر ؛ املوسى،  الفهد، - 
التربية، جامعة امللك  كلية"  العايل ليميف  تطوير نظم التعليم يف مؤسسات التع اإلنترنت

  .ضالريا ،سعود 
العملية  يفيف التعليم  اإلنترنتاستخدام  أمهية) " هـ١٤٢١(زكريا حييي  الل، - 

جملة التعاون، السنة  ،السعودية باجلامعاتهيئة التدريس  أعضاءالتعليمية من وجهة نظر 
  .١٩٨- ١٦٢، ص٥٢العدد  ،)١٥(
كليات  يف احلاسوب امومعوقات استخد واقع) " م٢٠٠٠(عبدا هللا  راهيمإب احمليسن، - 
 . ٧٠- ٣١، ص٥٧العدد لكويت،التربوية، جامعة ا الة  وديةباجلامعات السع تربيةال
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التعليم والتعلم من  يف احلاسباستخدام  صعوبات ،)م٢٠٠٠( علوان أمحد املذحجي، - 
 املصرية اجلمعية جملة ،وجهة نظر طالبات كلية التربية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

  ).٦٢( العدد التدريس، وطرق للمناهج
الس العربية للعلوم، املنظمة العربية " العربية واإلنترنت اللغة )"١٩٩٩( حممد  ،مريايت - 

 .٨٤-٧٠ص )  ١٧( الد )  ٣٤(والثقافة والعلوم العدد للتربية 
يف العملية  اإلنترنتاإلفادة من خدمات  جماالت) "م٢٠٠٤(سامل  اهللا عبد املناعي، - 

جملة العلوم  ،"هيئة التدريس جبامعة قطر أعضاءالتعليمية والبحث العلمي كما يتصورها 
 .كلية التربية، جامعة قطر)  ٥( التربوية، العدد 

التعليم العايل،  يف اإلنترنت استخدام ،)هـ ١٤٢٢(عبداهللا عبدالعزيز حممد،  املوسى، - 
، جامعة امللك ) ١٥( الد )  ١( عددالعلوم التربوية، ال جملة جامعة امللك سعود،

  .لرياضسعود، ا
هيئة  أعضاءيف البحث العلمي لدى  اإلنترنتاستخدام  واقع) م٢٠٠١( عبداهللا النجار، - 

  .جملة مركز البحوث التربوية، قطر ،التدريس جبامعة امللك فيصل
مقترحة الستخدام احلاسب كوسيلة  استراتيجيه)."م١٩٩٨(اهلدلق،عبداهللا عبدالعزيز - 

 ،ص)١٠(،جملة جامعة امللك سعود، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية،جملد"تعليمية
  .٢٠٩- ١٦٧ص

من قبل الطلبة واملوظفني  اإلنترنتشبكة  استخدام) ١٩٩٩( عابد   اهلرش، - 
الدوىل  التربيةجملة كلية  األستاذ اهليئة التدريسية جبامعة الريموك أعضاءواإلداريني، و

  .٦٦٢ – ٦٥٦ص العدد  ) ١٤(
من قبل  اإلنترنتاستخدام شبكة  واقع) "م٢٠٠٠(عمر ؛ بوعزة، عبد ايد  شري،مه - 

الد ) العلوم التربوية ( دراسات  جملة" السلطان قابوس هيئة التدريس جبامعة أعضاء
  .٣٤٢ - ٣٢٨، ص ص)٢(، العدد )٢٧(
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باإلنترنت والوسائل اإللكترونية املختلفة  التعريف). م٢٠٠١(قاسم  مدمجال حم ،الباز - 

العملية (مؤمتر جامعة النجاح ،واستخدامها يف العملية التعليمية، وتكنولوجيا التعليم
  .، جامعة النجاح، فلسطني)عصر اإلنترنت التعليمية يف

هيئة التدريس  أعضاء استخدام) "م١٩٩٨(جاسم حممد، ناشر، عبد الكرمي  ،جرجيس - 
العريب  ادأعمال املؤمتر التاسع لالحت" اإلنترنتاليمنية  مبدينة صنعاء لشبكة  معاتيف اجلا

.م، تونس١٩٩٨أكتوبر ٢٦-٢١يف الفترة من  املنعقدةواملعلومات  تباتكللم 

صحفي تربوي   ،مقالوعناصر العملية التعليمية اإلنترنت).٢٠٠٢.(حممد صديق حسن، - 
  .الدوحة ، قطر. م٢٠٠٢، سبتمرب) ١٤٢( جملة التربية القطرية، العدد

اليت تعيق استخدام  الصعوبات)  ٢٠٠١( وهبة، نادر عطاء اهللا ، دعاء جرب،  الدجاين - 
العملية :  انورقة مقدمة ملؤمتر النجاح بعنو ،طينيةتربوية يف املدارس الفلس ةكأدا اإلنترنت

  .م٢٠٠١/  ٥/  ١٠ – ٩املنعقد  اإلنترنتيف عصر  ميةالتعلي

كأحد  اإلنترنتوعي املعلمني والطالب بأمهية شبكة  مدى ") ١٩٩٩( أمحد  عبادة، - 
 يفالتعليم ودورها  جيامؤمتر تكنولو ،مستحدثات تكنولوجيا التعليم ومعوقات استخدامها

  .قطر ةقسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامع ،تطوير التربية بالوطن العريب

العايل  عن  التعليم) " هـ١٤٢٠(إبراهيم عبد اهللا، هاشم، خدجية حسني،  احمليسن، - 
إلعداد  الثاملؤمتر التربوي الث"  )اإلنترنت( بعد باستخدام شبكة املعلومات الدولية 

 ١٧- ١٥هـ، املوفق ١٤٢٠فر ص٢ –حمرم ٢٩، كلية التربية، جامعة أم القرى  علم،امل
  .٢٣٩.- ٢١٩ص ، )١ج(، العلمي  الكتابم، ١٩٩٩مايو 

" يف شبكة اجلامعات املصرية  اإلنترنت استخدام) " هـ١٤١٩(  رفيدان عم مسلم، - 
 ٢٦- ٢١ لفترةواملعلومات املنعقدة يف ا للمكتباتأعمال املؤمتر التاسع الحتاد العريب 

  .م١٩٩٩، تونس، ١٩٩٨أكتوبر 
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 بفاعلية اإلنترنتخدمات االتصال يف  استخدام")م٢٠٠١(عبداهللا عبدالعزيز  املوسي، - 
  .م٢٠٠١/  ١١/  ٦الرياض بتاريخ  يمحماضرة ألقيت يف إدارة تعل ،"التعليميف 
حبث مقدم ملومتر  ،"يف التعليم العايل اإلنترنت استخدام ")م١٩٩٨(عبداهللا  اهلابس، - 

 ١٥- ١٣التعليم العايل يف الوطن العريب يف ضوء متغريات العصر، جامعة اإلمارات من 
  .ديسمرب

 
احلاسب اآليل يف تدريس  ماستخدا أثر)."هـ١٤٢٢.(ليمانالبلوي، عبداهللا بن س - 

ماجستري غري رسالة "( التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات ىوحدة اإلحصاء عل
  .كلية التربية، جامعة أم القرى) شورةمن
فهرست مكتبة امللك فهد الوطنية  ،احلاسويب التعلم).٢٠٠٢.(عبد الرمحن اجلمهوري، - 
  .، اململكة العربية السعودية رياضال
 الشبكة العاملية للمعلومات ماستخدا واقع) "هـ١٤٢٥( الرباق بن امحد  احلازمي، - 
" كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة طالبهيئة التدريس و أعضاء لدى) اإلنترنت(
أم  عةقسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جام ،)ماجستري غري منشورة رسالة(

 . سعوديةالقرى، مكة املكرمة، اململكة العربية ال
 عبد امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء استخدام)"م٢٠٠٤( سعيد فراج سرة احلازمي، - 

 املكتبات قسم ،)منشورة غري ماجستري رسالة(،" اإلنترنت لشبكة جبدة العزيز
  .العزيز عبد امللك اآلداب،،جامعة واملعلومات،كلية

يف " اإلنترنت"الشبكة العنكبوتية العاملية  دور) " هـ١٤٢٤( جبري سليمان  احلريب، - 
ماجستري  رسالة(،" اوسبل تطوير استخدامه علمنيالشرعية بكليات امل لعلومتدريس ا

  .كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة ،)منشورة غري
 من السعودية اجلامعات يف الباحثات إفادة) "م٢٠٠٣( إبراهيم موضى الدبيان، - 

 العلوم كلية ،)منشورة غري ماجستري رسالة"(  املعلومات على احلصول يف اإلنترنت
  .االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة االجتماعية،



 ]اكتب نصًا[
 

 التعليم دعم يف) حاسوب،إنترنت( بعد عن التعليم تقنيات دور) "م٢٠٠٨(( رمي ديب، - 
 .سوريا دمشق، جامعة ،)منشورة غري ماجستري رسالة(،" البعث جامعة يف العايل

 دمشق جامعة يف التدريسية اهليئة أعضاء استخدام مدى) "م٢٠٠٥( روز الزغيب، - 
 .دمشق ،جامعةاإلنسانية والعلوم اآلداب كلية،) وميدانية نظرية دراسة"(  لإلنترنت

استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية على  أثر) " هـ١٤٢٣(عماد مجعان  الزهراين، - 
 رسالة" (بالرياضالتحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية املعلمني 

  .كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض ،)منشورة ريماجستري غ
يف اجلامعات  تدريسهيئة ال أعضاءاستخدام  واقع) "م٢٠٠١(أمحد حممود  الشائب، - 

جامعة  ،)ماجستري غري منشورة رسالة"( اواجتاهام حنوه اإلنترنتاألردنية لشبكة 
 .األردن ،الريموك

من قبل  تدريساإلنترنت يف ال خداماست واقع")م٢٠٠٨(الرمحن صبيح  بدع الشراري، - 
رسالة (،"أعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية للبنات يف القريات، ومعوقات استخدامها

  .التربية، جامعة الريموك، األردن  كلية،)ماجستري غري منشورة
مقترح الستخدامات اإلنترنت يف التعليم  مقرر، )م٢٠٠٨(فرحان بن يتيم  زي،العنـ - 

 ،)رسالة ماجستري غري منشورة( من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس، ملعلمنيلكليات ا
 .قسم وسائل وتكنولوجيا  التعليم، كلية التربية، جامعة امللك سعود بالرياض

 جامعة يف التدريس هيئة وأعضاء الطالب استخدام)" م٢٠١٠( حيي فادي،  غامن - 
 ماجستري رسالة(،ميدانية دراسة "والبحثية التعليمية العملية يف اإلنترنت لشبكة دمشق

  .دمشق جامعة اآلداب، كلية ،)منشورة غري
أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك  استخدام"، )١٩٩٩(سعيد  اللحممد ج، غندور - 

 ،العدداحلديثة يف املكتبات واملعلومات اتجملة االجتاه )دراسة حتليلية ( "لإلنترنتسعود 
)٢ (لدا )القاهرة،  األكادمييةاملكتبة ) ٦ . 
هيئة التدريس بكليات  أعضاءتوظيف  مدى) "هـ١٤٢٥(قاسم بن حسني  الفار، - 

قسم  ،)منشورة ريدكتوراه غ رسالة( ،"البحث والتدريس اإلنترنت،املعلمني لشبكة 
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 اململكة العربية قرى،املكرمة، جامعة أم ال مكةاملناهج وطرق التدريس كلية التربية 
 .السعودية

مقترح لتنمية بعض الكفاءات يف جمال  برنامج")  ٢٠٠٣( سعيد  باسطعبد ال الفقية، - 
 رسالة( "باجلمهورية اليمنية اخلدمةلدى معلمي التعليم األساسي أثناء  عليمتكنولوجيا الت

 .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة) دكتوراه غري منشورة
جبامعة تعز  يسهيئة التدر امتالك مدى)"م٢٠٠٧(حنان عبده فرحان  ،املخاليف - 

قسم املناهج  ،)منشورة ربغرسالة ماجستري  (،"واجتاهاته حنوها اإلنترنت ملهارات
 .التربية، جامعة الريموك، األردن ةكلي التدريس،وطرائق 

 العليا الدراسات وطلبة التعليمية، اهليئة استخدام واقع" )م٢٠٠٩( على حممد ملحم، - 
 رسالة( ،"السورية باجلامعات التربية كليات يف التربوي البحث يف اإلنترنت لشبكة

  .دمشق التربية،جامعة كلية املناهج، قسم ،)منشورة غري ماجستري
يف  اإلنترنتو اآليل احلاسباستخدام  واقع ")م٢٠٠٢(شادي فريد مصطفى  نداف، - 

ماجستري غري  رسالة( ،"الثانوية اخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني ساملدار
  . كلية التربية، جامعة الريموك، األردن يس،قسم املناهج والتدر ،)منشورة

 
هيئة التدريس ومساعديهم يف  أعضاء) "م٢٠٠٦(األعلى لتخطيط التعليم  الس - 

 . م٢٠٠٦-٢٠٠٥اجلامعات اليمنية للعام 
اليمنية للعام  ريةالتعليم يف اجلمهو مؤشرات) "م٢٠٠٨(األعلى لتخطيط التعليم  الس - 

 .م٢٠٠٧- ٢٠٠٦الدراسي 
 ) م٢٠٠٣(االتصاالت وتقنية املعلومات وزارة - 
العايل يف اجلمهورية  التعليم ،)م٢٠٠٧(العلمي اليمنية  حثالتعليم العايل والب وزارة - 

.اليمنية 
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 املـالحق
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  كلیات التربیة بالجامعات الیمنیة الحكومیة) ١(ملحق 

 
 

 


 

 


 







 

  /التربية ١

 صنعاء 

  _احملويت_ حجه_  م١٩٧٠

  أرحب_  صعده

 .مأرب_ عبس_ خوالن_ 

  التخصصات معظم_ 

  .واإلنسانية العلمية

  يف املاجستري برنامج_ 

 التخصصات من جمموعة

)١٥١(  

 .عضواً

  /  التربية ٢

 .عدن

_ شبوه_  صرب_ زجنبار_  م١٩٧٠
  الضالع -ردفان_   _ 

 الباحة طور_   يافع_ 

 العلمية التخصصات معظم -
  واإلنسانية

  التربية يف العايل الدبلوم -

 املاجستري برنامج -
  والدكتوراه

 

)٢٠٢ (

 عضواً

 

  / التربية ٣

 تعز 

   التربة تربية_  م١٩٨٥

 املخالف تربية-

 العلمية التخصصات أغلب -
  واالنسانية

  النوعية التربوية التخصصات -

 – خاصة تربيه – نفسي إرشاد( 
  ) الصف( اال معلم – أطفال

 مبختلف العليا الدراسات -
 )الدكتوراة - املاجستري.( براجمها

)٦٧ (  

 .عضواً
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  كلیات التربیة بالجامعات الیمنیة الحكومیة) ١(تابع ملحق
  

  


 


 


 





 

  / التربية ٤

 إب

  .النوعية التربوية التخصصات أغلب- النادرة-  م١٩٨٩

  رياضيات(  العلمية التخصصات بعض_ 
  .قرآن علوم)   فيزياء كيمياء،

 الدبلوم يف العليا الدراسات برنامج_ 
 .واملاجستري

 )٣٣ (  

 .عضواً

  / التربية ٥

 احلديدة

 العلمية التخصصات أغلب_  زبيد  م١٩٨٨
  .واإلنسانية

 .املاجستري برنامج_ 

 )١٠٧(  

 عضواً

  - التربية ٦

  /حضرموت

 املكال

   البنات_ م١٩٧٤

  .باملكال

  .املهرة_ 

  .سيئون_

 .سقطرى_

 العلمية التخصصات أغلب_ 
  .واإلنسانية

 العايل الدبلوم برنامج_ 
 واملاجستري

)٣٦ (  

 .عضواً
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  الیمنیة الحكومیةكلیات التربیة بالجامعات ) ١(تابع ملحق 
  

 
 

 

 

 
 

 


 







 

  .رداع_ م١٩٩٧ ذمار/  التربية ٧

 البيضاء_

  التخصصات أغلب -

  واإلنسانية العلمية

 الدبلوم برنامج_ 
 واملاجستري

 )٤٨(  

 .عضواً

  التخصصات أغلب   عمران/  التربية ٨

 .واإلنسانية العلمية

 )٣٨(  

 .عضواً
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  مواقع الجامعات الیمنیة على شبكة اإلنترنت) ٢(ملحق 
  

 
 
 
 

 
 
 

  الموقع الجامعة اسم
 

 www.su.edu.ye صنعاء

 www.adenuniversity.edu.ye عدن

 www.taizdosa.com تعز

 www.hust.edu.ye حضرموت

 www.ibbunv.com.ye إب

 www.hoduniv.edu.ye احلديدة

 www.thuniv.edu.ye ذمار

 هلا وليس) م٢٠٠٦( العام يف إنشائها قرار صدر جامعة عمران
 إجراء وقت حىت الباحث علم حبسب اإلنترنت على موقع

 الدراسة
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تعز جامعة إىل القري أم جامعة خطاب) ٣( ملحق  
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 داخلي مشرف ترشيح بطلب العليا الدراسات خطاب) ٤( ملحق
                         امليدانية للدراسة
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امليدانية للدراسة داخلي مشرف ترشيح خطاب)٥( ملحق  
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)٦( ملحق  
الداخلي امليداين باألشراف التكليف قرار خطاب  
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  االستطالعية الدراسة) ٧(ملحق
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  

  

  

 والبحث التعلیم فی) االنترنت( العالمیۀ المعلومات شبکۀ استخدام واقع على للتعرف استطالع

  الیمنیۀ بالجامعات التربیۀ بکلیات التدریس هیئۀ أعضاء لدى العلمی

 

   

 في نترنتاال لشبكة استخدامك واقع على للتعرف استطالع یدیك بین    
 وبكل ،ھذه االستطالع استمارة بتعبئة رمالتك أرجوا ،العلمي والبحث التعلیم
 البحث لغرض تستخدم سوف إجابتك بأن علمًا وموضوعیة، حیادیة
  . أحد علیھا یطلع ولن،العلمي

،،،،، االمتنان وعظیم الشكر وافر بقبول وتفضلوا                     
 


    

  شخصیة بیانات:  أوًال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  بجامعة التربیة كلیة
  

   أنثى                      ذكر              النوع  - 

   تربوي/  إنساني                     علمي         التخصص  - 

     

  

  السعودیة العربیة المملكة
  القرى أم جامعة
  التربیة كلیة

 وطرق المناھج قسم
 التدریس
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 االستطالع فقرات:  ثانیا   
 

  ال                    نعم             ؟  عامة بصفة االنترنت تستخدم ھل -      

  معًا فیھما             الكلیة خارج           الكلیة في           ؟    االنترنت تستخدم أین  - 

   ال                       نعم              لتعلیما في االنترنت تستخدم ھل -   

  ؟ لھا استخدامك أغراض فما التعلیم في االنترنت تستخدم كنت إذا -   

   ال                     نعم               ؟ العلمي البحث في االنترنت تستخدم ھل -   

  ؟ العلمي البحث في لھا استخدامك أغراض فما العلمي البحث في االنترنت تستخدم كنت إذا -

٥                               .......... ................................... -١ -................................... 

٦                               ............ ................................  -٢- ................................... 

٧                              ......... .................................     -٣-                                                                     ...................................

ق  التي المعوقات أھم ھي ما نظرك وجھة من - ة  عضو  تعی دریس  ھیئ ت  استخدام  في  الت یم  في  االنترن  التعل

   ؟ الیمنیة بالجامعات التربیة كلیات في العلمي والبحث

٥...........................................                               -١-...........................................  

٦.......................................                                   -٢-...........................................  

٤......................................                                     -٣-.........................................  

 أعضاء لدى االنترنت استخدام وتطویر لتفعیل مناسبة تراھا التي والمقترحات الوسائل ما نظرك وجھة من -

  ؟ الیمنیة لجامعاتبا التربیة بكلیات التدریس ھیئة

٥.................................................                        - ١-....................................  

٦....................... ........................                        -٢-.......................................  

٧............................................                        .    -٣-.........................................  
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٨....................................................                      -٤-...................................  

  

  

   العلمیة درجاتھم بحسب الدراسة ألداة المحكمین األساتذة بأسماء) ٨( قحمل

 الكلية  والتخصص العلمية الدرجة االسم م

 صنعاء جامعة – التربية االجتماعيات تدريس وطرق املناهج أستاذ املذحجي علوان أمحد د.أ  ١

 تعز جامعة – التربية التربوي التخطيط أستاذ املخاليف عبده سعيد سلطان د.أ  ٢

 القرى ام جامعة – التربية التعليم وتكنولوجيا االتصال أستاذ الل حيي بن زكريا د.أ  ٣

 تعز جامعة – التربية  العلوم تدريس وطرق املناهج أستاذ احلكيمي حممد احلكيم عبد د.أ  ٤

 تعز جامعة – التربية املشارك التربوي البحث مناهج أستاذ اسعد قائد حسان الكرمي عبد د.أ ٥

 تعز جامعة – التربية املشارك العلوم تدريس وطرق املناهج أستاذ املخاليف عثمان حممد عبداهللا د.أ ٦

 تعز جامعة – التربية املشارك النفسي اإلرشاد أستاذ األمريي على أمحد. د   ٧

 القرى ام جامعة – التربية املشارك التعليم وتكنولوجيا االتصال أستاذ كنسارة حممد بن إحسان. د ٨

 تعز جامعة – التربية املشارك والتخطيط اإلدارة أستاذ احلاج سعيد حممد. د   ٩

 إب جامعة – التربية املشارك العربية اللغة تدريس وطرق املناهج أستاذ املخاليف خالد عبده حممد. د ١٠

 صنعاء جامعة – التربية املساعد التربوية اإلدارة أستاذ احلليف خالد عثمان حممد. د ١١

 تعز جامعة – التربية املشارك التربية أصول أستاذ الشيباين حممد حلمي.د  ١

 تعز جامعة – التربية املشارك اخلاصة التربية أستاذ العطار حممد حيدر.د  ١٣

 تعز جامعة – التربية املساعد اخلاصة التربية  أستاذ املخاليف سيف عبده صادق. د ١٤

 تعز جامعة – التربية املساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ الفقيه سعيد الباسط عبد. د  ١٥

 القرى ام جامعة – التربية املساعد التعليم وتكنولوجيا االتصال أستاذ السبيل عمر بن الرمحن عبد. د  ١٦

 تعز جامعة – التربية املساعد التربية أصول أستاذ السماوي على الرقيب عبد.د ١٧

 تعز جامعة – التربية املشارك الرياضيات تدريس وطرق مناهج أستاذ املخاليف سلطان خالد السالم عبد. د ١٨

 تعز جامعة – التربية املساعد االجتماعيات تدريس وطرق املناهج أستاذ املليكي السالم عبد. د      ١٩
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النهائية بصورا الدراسة أداة) ٩( ملحق  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
   احملرتم             ...............             جبامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة عضو األخت/ األخ 

  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم

  العامليـة املعلومـات شـبكة اسـتخدام واقـع"  بعنـوان  دراسـة  بـإجراء  الباحـث  يقوم       
ــت( ــيم يف)  االنرتن ــث التعل ــي والبح ــدى  العلم ــاء ل ــة أعض ــدريس هيئ ــات الت ــة بكلي  الرتبي

 فـي  الماجسـتير  درجـة  علـى  الحصـول  متطلبـات  ضـمن  وذلك ،" اليمنية باجلامعات
 وطـرق  المنـاهج  قسـم  مـن  )التعلـيم  تقنيـات ( التعليميـة  والوسـائل  المناهج تخصص
  . السعودية العربية بالمملكة القرى أم بجامعة التربية كليةب التدريس

 التربيـة  كليات في التدريس هيئة أعضاء استخدام واقع على التعرف إلى الدراسة وتهدف    
 ومـدى   االسـتخدام،  ذلـك  ونسـبة  ،العلمي والبحث التعليم في لإلنترنت اليمنية بالجامعات
 تعيـق  التي لمعوقاتا على الوقوف وكذا  ،الدراسة حددتها معينة أغراض وفق لها استخدامهم
  .همكليات في الخدمة هذه وتطوير لتفعيل مقترحاتهم أبرز على واإلطالع ،لها استخدامهم

 مـنكم  والمرجـو  وتشخيصه، الواقع، ذلك على للتعرف المرفقة االستبانة الباحث أعد وقد   
 الـذي  اسـب المن المكان في) √( أشارة بوضع وذلك عليها واإلجابة االستبانة، عناصر قراءة
 بـأن  العلـم  مع حلها، ومقترحات االستخدام معوقات حول رأيكم أو استخدامكم، درجة يمثل

  .العلمي البحث لغرض إال تستخدم لنو سرية، بطريقة ستعامل االستبانة هذه على إجابتكم

 صنعاء جامعة – التربية املساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ البكري الكرمي عبد.  د  ٢٠

 احلديدة جامعة – التربية    املساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ معاذ حسن لدين عزا. د  ٢١

 صنعاء جامعة – التربية املساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ الصربي على. د  ٢٢

 تعز جامعة – التربية املساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ القباطي أمحد على. د  ٢٣

 تعز جامعة – التربية املشارك والتقومي القياس أستاذ الرحيم عبد جناح. د  ٢٤

 صنعاء جامعة – التربية املساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ القباطي هالل. د  ٢٥
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  .االمتنان وعظيم الشكر وافر بقبول وتفضلوا

  .علي قائد سلطان الدين عز/  الباحث                                                     
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  :التعليم في االنترنت استخدام من التدريس هيئة أعضاء أغراض: الرابع المحور

 

  

  

 

 

 غالباً دائماً

  

 أحيانا

  

 نادراً

  

 ال
  استخدم

 ////// ///// ///// ///// //// :التالية لألغراض التعليم في االنترنت استخدم

١. 

 التي للدروس وحديثة إضافية علمية مادة جمع
 . أدرسها

 

    

٢. 

 والبحث الذاتي التعلم مهارات لتنمية الطلبة توجيه
  اإلنترنت استخدام خالل من لديهم العلمي

 

 

   

٣. 

 التعاوني التعليم مهارات لتنمية الطلبة توجيه
 اإلنترنت خالل من لديهم

 

 

   

٤. 

 أقوم التي الدراسية المقررات محتويات تحديث
  الحديثة العلمية للمستجدات مواكبة بتدريسها

     

٥. 

 تتعلق إثرائية تعليمية بأنشطة بالقيام الطلبة تكليف
 الدراسية بالمقررات

 

 

   

٦. 

 تخدم ومتنوعة حديثة تعليمية وسائل على التعرف
   بتدريسها أقوم التي الدراسية المقررات

 

 

   

٧. 

 خالل من للطلبة الدراسية المقررات تقديم
 .االنترنت
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 غالباً دائماً

  

 أحيانا

  

 نادراً

  

 ال
  استخدم

٨. 

 وتزويدهم عليها، واإلجابة الطلبة أعمال متابعة
  االلكتروني البريد خالل من فورية راجعة بتغذية

     

٩. 

 أقوم التي الدراسية المقررات في الطلبة تقويم
 . بتدريسها

     

١٠. 

 التي الدراسية المقررات في الطلبة نتائج إعالن
  اإلنترنت عبر بتدريسها أقوم

     

١١. 

 في التكنولوجية والمستجدات المستحدثات متابعة
 . وطرائقه التدريس أساليب

     

١٢. 

 في الحديثة الموضوعات على االطالع
 .التخصص

     

١٣. 

 الدوريات إصدارات أحدث على اإلطالع
  التخصص مجال في العلمية والكتب المتخصصة

     

      بعد عن التعليم نظام  طريق عن التدريس .١٤

١٥. 

 عبر التدريس هيئة أعضاء الزمالء مع التواصل
 مجال في والمعلومات األفكار لتبادل االنترنت
 التدريس

     



 ]اكتب نصًا[
 

 في االنترنت استخدام في التدريس هيئة أعضاء أغراض: الخامس المحور
  العلمي البحث

 

 

 غالباً دائماً

  

 
أحيا

 نا

  

نادر
 اً

  

   ال

 استخدم

 //// //// /// :التالية لألغراض العلمي البحث في االنترنت استخدم
////

/ 
////// 

١ 
 تتعلق سابقة دراسات و بحوث عن البحث

 البحثية اهتماماتي بموضوعات
     

٢ 
 واإلحصاءات والبيانات المعلومات على الحصول

 .  بها أقوم التي البحوث بموضوعات تتعلق
 

    

      .البحوث إعداد ألجل الرقمية بالمكتبات االتصال ٣

      .التخصص مجال في األبحاث جديد على اإلطالع ٤

٥ 

 في االلكترونية العلمية الدوريات في االشتراك
 البحث في محتوياتها من لالستفادة التخصص

 . العلمي

 

    

٦ 
 مجال في والخبراء الباحثين مع العلمي التواصل

 . التخصص
 

    

٧ 
 االستبيانات بتعبئة بحثية بيانات على الحصول
 . االنترنت طريق عن بذلك الخاصة

 
    



 ]اكتب نصًا[
 

 

 

 غالباً دائماً

  

 
أحيا

 نا

  

نادر
 اً

  

   ال

 استخدم

٨ 
 هيئة أعضاء مع مشتركة بحثية بمشاريع القيام

 .التدريس
 

    

      . بإنجازها قمت التي العلمية األبحاث نشر ٩

١٠ 
 عبر بها أكلف التي العلمية األبحاث تقويم

 ..االنترنت
 

    

١١ 

 العالمية البحوث ومراكز الجامعات  مع التواصل
 العمل وورش والندوات المؤتمرات في لالشتراك

 البحثية اهتماماتي مجال في تقام التي العلمية

     

١٢ 
 عن بعد عن العلمية المؤتمرات في االشتراك

 . اإلنترنت طريق

      

 

* 
  //// //// //// //// //// : ذكرها يرجى نظرك وجهة من أخرى أغراض

 

       

       

  

  

  



 ]اكتب نصًا[
 

   :العلمي والبحث التعليم في االنترنت استخدام قاتومع: السادس محورال

 

 

  كبير

 اَجد
 كبير

متوس
 ط

  غير صغير

  معيق

 //////    /////   /// /    ////    :العلمي والبحث التعليم في لالنترنت استخدامي تعيق التي المعوقات

 تعزى التي والمالية واإلدارية التنظيمية المعوقات:  أوال
                                                    : للجامعة

//// 
  

//// 

  

/// 

  

/// 

  

///// 

      .االنترنت بخدمة الكلية اتصال عدم ١

      . إلي الموكلة اإلدارية األعمال  كثرة ٢

      . الكلية في بالشبكة المرتبطة الحاسوب أجهزة قلة ٣

      . االنترنت بخدمة الكلية مكتبة تجهيز عدم ٤

٥ 

 أثناء التدريس هيئة ألعضاء الفنية الخدمات نقص
 بالجامعات التربية كليات في االنترنت استخدام
  اليمنية

     

٦ 
 للحصول المختلفة والتخصصات الكليات بين التنافس

 .  االنترنت خدمة على

     

٧ 
 ألسباب الكلية في االنترنت خدمة انقطاع تكرار

 . وإدارية تنظيمية

     

٨ 
 كليات في االنترنت الستخدام الالزم التمويل قلة

  التربية

     



 ]اكتب نصًا[
 

 

 

  كبير

 اَجد
 كبير

متوس
 ط

  غير صغير

  معيق

      . الكلية في اإلنترنت لخدمة المخصصة القاعات قلة ٩

١٠ 

 هيئة ألعضاء والتأهيل التدريب برامج ضعف
 وخاصة الحديثة التعليم تقنيان مجال في التدريس
  العلمي والبحث التعليم في واستخداماته االنترنت

     

١١ 
 والتجهيزية والتقنية المادية التحتية البنية ضعف

  اإلنترنت الستخدام

     

١٢ 
 االنترنت وشبكة الحاسوب أجهزة في األعطال كثرة
  الكلية في

     

///        ///        ///                               :التدريس هيئة عضو إلى تعزى التي الذاتية المعوقات: ثانياً
/// 

١ 
 اآللي الحاسب تقنيات استخدام في الخبرة ضعف

  العلمي والبحث التعليم في واالنترنت

    

٢ 
 واستخداماتها االنترنت في الطلبة خبرة ضعف

  .لألعضاء عائق يشكل مما والبحثية التعليمية

    

      .االنجليزية اللغة في المستوى ضعف ٣

      .  بها أقوم التي واإلدارية التدريسية األعباء كثرة ٤

٥ 
 المنشورة المعلومات وصحة نوعية في الثقة ضعف

   االنترنت على

    



 ]اكتب نصًا[
 

 

 

  كبير

 اَجد
 كبير

متوس
 ط

  غير صغير

  معيق

٦ 

 مع تتعارض قد ومبادئ وأفكار لقيم االنترنت نقل
 التعليمية والسياسة للمجتمع واألخالقية الدينية القيم

   المنشودة

    

٧ 
 المتعلقة العلمية والبحوث الدراسات توفر قلة

  . االنترنت عبر بتخصصي

    

٨ 
 التي الرقمية والمكتبات الدوريات في االشتراك قلة

 .العلمية محتوياتها من لالستفادة رسوماَ تطلب

     

   العلمية أبحاثي لنشر قنوات على الحصول صعوبة ٩

    

      .المنزل في االنترنت خدمة في االشتراك عدم ١٠

      .  االنترنت الستخدام المالية التكلفة ١١

##         ##     ##                                                  :والتقنية الفنية المعيقات: ثالثاً

##     ## 

      .البحث أثناء االنترنت لخدمة المتكررة االنقطاعات  .١

      .االنترنت خدمة بطء ٢

      .الكهربائي للتيار المفاجئ االنقطاع ٣

٤ 
 والمقررات المناهج في االنترنت إدراج صعوبة
 . الحالية بصورتها الدراسية

     



 ]اكتب نصًا[
 

 

 

  كبير

 اَجد
 كبير

متوس
 ط

  غير صغير

  معيق

٥ 
 أهداف تحقق التي التعليمية االلكترونية المواقع قلة

 . الدراسية المقررات

     

٦ 
 بالبحث المتخصصة العربية البحثية المواقع قلة

  العلمي

     

٧ 
 عبر  الحاسوب أجهزة إلى الفيروسات انتقال سهولة

 .االنترنت

     

      .اليمنية الجامعات بين الشبكي الربط غياب ٨

 ## ## ## ## ## .ذكرها يرجى نظرك وجهة من أخرى معوقات 

       

       

       

       

       

       

       

  

  



 ]اكتب نصًا[
 

  :العلمي والبحث التعليم في االنترنت استخدام لتحسين مقترحات: السابع المحور

 المقتــــــــرح

 

 موافق
 بشدة

  موافق
  إلى موافق

 ما حد

  

 محايد

  غير

  موافق 

١ 

 بالجامعات التربية كليات جميع إلى اإلنترنت خدمة إدخال
  التجهيزات بكافة بتزويدها وذلك ، وفروعها اليمنية

 .لذلك المطلوبة والتقنيات والمعدات

     

٢ 

 في التدريس هيئة ألعضاء منتظمة  تدريبية دورات إقامة
 في االنترنت استخدام و اآللي الحاسب في التربية كليات
 لهم لتسهيل االنجليزية اللغة ومجال العلمي والبحث التعليم

 . االستخدام ذلك

     

٣ 

  بشبكة اليمن في التعليمية والمؤسسات التربية كليات ربط
 بين والخبرات األفكار لتبادل) انترانت( محلية حاسوبية
 التدريس هيئة أعضاء

     

٤ 
 التعليم في االنترنت بأهمية التدريس هيئة أعضاء توعية

 .العلمي والبحث

     

٥ 

 البرامج في أساسي دراسي كمقرر االنترنت مادة إدخال
 بالجامعات التربية كليات في المختلفة الدراسية والمساقات

 .اليمنية

     

٦ 
 في المهمة البحثية للمواقع متخصصة وقوائم أدلة وضع

 .التربوية المجاالت

     

      في األخرى الجامعات وتجارب خبرات من االستفادة ٧



 ]اكتب نصًا[
 

 المقتــــــــرح

 

 موافق
 بشدة

  موافق
  إلى موافق

 ما حد

  

 محايد

  غير

  موافق 

 .العلمي والبحث التعليم في االنترنت  استخدام

      التربية كليات في االنترنت الستخدام الالزم التمويل توفير ٨

٩ 

 الحاسوب في المتخصصين الفنيين من كاف عدد تعيين
 هيئة ألعضاء الفنية للمساعدة  الكلية في واالنترنت
 .التدريس

     

١٠ 
 على كالَ التربية بكليات خاصة االلكترونية مواقع إنشاء
 . الكلية تقدمها التي الدراسية المقررات تتضمن حدة

     

١١ 
 مواقعها عبر جاهزة تعليمية برامج بتوفير الكليات قيام

 .االنترنت على الجامعة وموقع

     

١٢ 
 في العلمي للبحث الشبكة على الكتروني موقع أنشاء

 . التربوية التخصصات

     

١٣ 

 هيئة ألعضاء ومعنوية مادية تشجيعية حوافز منح
 التعليم تخدم االلكترونية ومنتديات مواقع إلنشاء  التدريس
 الدوريات في االشتراك في ومساعدتهم العلمي، والبحث

 . ذلك تتطلب التي الرقمية والمكتبات

     

١٤ 
 التدريس هيئة أعضاء على االنترنت خدمة تكلفة خفض
 . عامة بصفة التعليمية والمؤسسات خاصة بصفة

     

 ////// //// ////// //// //// .ذكرها يرجى نظرك وجهة من أخرى مقترحات 

       



 ]اكتب نصًا[
 

 
 
 
 
 
 
 
)١٠( ملحق  

 هلا املناظرة الكليات إىل تعز جبامعة التربية كلية من املوجهة اخلطابات
 وتسهيل الدراسة، أداة بتطبيق للباحث للسماح اجلامعات بقية يف

.مهمته  
 

 

 

 

 

 

 

 



 ]اكتب نصًا[
 

 
 
 
 



 ]اكتب نصًا[
 



 ]اكتب نصًا[
 



 ]اكتب نصًا[
 



 ]اكتب نصًا[
 



 ]اكتب نصًا[
 

  
 



 ]اكتب نصًا[
 

 
 
 
 



 ]اكتب نصًا[
 

 تعز جبامعة العليا للدراسات الداخلي املشرف خطاب) ١١(ملحق
امليدانية الدراسة تطبيق إجراءات باستكمال  

 

 
 

 


