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قسم العلوم االجتامعية ـ جامعة البلقاء التطبيقية

هذه الدراسة إىل التعرف إىل درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة
هـدفت ملهارات اســتخدام اإلنرتنــت ،يف ضوء متغريات الكليــة واخلربة والرتبة
األكاديمية .وتكون جمتمع الدراســة من أعضاء هيئة التدريس العاملني يف
جامعة البلقاء التطبيقية بكليات إقليم الشامل ،وتكونت عينة الدراسة من ( )196عضو
هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وتم تطوير أداة لتحقيق أهداف الدراسة،
وقد تم التأكد من صدق وثبات األداة .وتوصلت الدراســة إىل أن مهارات اســتخدام
اإلنرتنــت لدى أعضاء هيئة التدريس متوســطة .وإىل وجود فــروق دالة إحصائي ًا عند
مســتوى ( )a = 0.05يف مســتوى درجة امتالك مهارات استخدام اإلنرتنت تعزى إىل
متغريات الكليــة ،واخلربة ،ولصالح الكليات العلمية وأصحاب اخلربة العالية .يف حني
إحصائيا عند مســتوى ( )a= 0.05يف مستوى درجة امتالك
مل تظهر النتائج فرو ًقا دالة
ًّ
مهارات استخدام اإلنرتنت تعزى ملتغري الرتبة األكاديمية .ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت
بعمل برامج ودورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لزيادة امتالكهم ملهارات استخدام
اإلنرتنت .كام أوصت بإجراء دراسات أخرى يف جمال اإلنرتنت والتعلم اإللكرتوين.
الكلامت املفتاحية :اإلنرتنت ،مهارات ،عضو هيئة التدريس ،اجلامعة.
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This study aims to identify the degree of acquiring Internet skills among faculty

members at the University commensurate to various variables  ـcollege, experience

and academic rank. The research population comprises the faculty members at
Al-Balqa Applied University - Colleges of the Northern Region. The research

population consists of (196) faculty members. The latter are selected randomly. A

research tool was developed to achieve the objectives of the study. The validity and
reliability of the tool were ensured. The study found that faculty members possess

intermediate Internet skills. It also found the presence of statistically significant
differences at the level (a = 0.05) in the level of degree of possessing Internet skills.
These skills are attributed to the variables  ـcollege, and experience  ـin favor of

academic colleges and highly experienced personnel. Conversely, the findings of the
study show no statistically significant differences at the level (a = 0.05) in the level

of degree of possessing Internet skills attributed to the variable of academic rank.
In the context of the research findings, the present study recommends to conduct

programs and training courses for faculty members to develop their Internet skills.
Also, it recommends conducting other studies in the fields of Internet and e-learning.
Keywords: Internet, Skills, Faculty Member, University.
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املقـدمـة
تغطي شــبكة اإلنرتنت كامل مساحة كوكب األرض من قطبه الشاميل إىل اجلنويب
ومتتــد خيوط اتصاالهتا عرب عرشات األقامر االصطناعية الســابحة يف فلكه ،فشــبكة
اإلنرتنــت تبقى مع ذلك إمرباطورية بمقياس الوقت الذي تســتغرقه رحلة املعلومات
عربها والتجوال يف أرجائها ،فانتقال املعلومات يف اإلنرتنت احلاسوبية يتم برسعة الضوء
وبصورة شبه فورية (الفار2002 ،م).

واضحا أن الدول املتقدمة تقفز بوترية متسارعة صوب العرص الرقمي من
لقد بات
ً
خالل االنخراط الشامل يف عرص املعلوماتية وعىل سبيل املثال ،فإن اجلامعة املفتوحة The
 Open Universityبلندن تستقطب حلقاهتا الدراسية أكثر  200000طالب ،حيث تقوم
اجلامعة باستعامل واسع للتكنولوجيات اجلديدة ،ويتم تقديم الدروس االفرتاضية ،جن ًبا
إىل جنب مع املناقشات اجلامعية وتصحيح الواجبات املنزلية عرب الشبكة .ففي1997م
استطاع الطالب أن يقرؤوا ،بصورة يومية ،نحو  150000رسالة إلكرتونية خالل أكثر
من 5000حمارضة قدمتها َّ
الشبكة.)Peterson,1996( .
وبنــاء عليه ،فإن عرص املعلوماتية حيمل بني جوانحــه العديد من التحديات ،التي
تفرض عىل عضو هيئة التدريس باجلامعة أن يســعى جاهدً ا ليضاعف جهده بغرض رفع
قدراته وكفايته العلمية بام يستجيب لطبيعة التحوالت املتسارعة املحيطة بعمله التدرييس
والبحثي .فدوره املتجدد يف حقل ال يعرف السكون والركون للراحة «حيتم عليه مواصلة
التعلم والنمو املهني والتدريب واكتساب املزيد من الكفايات التعليمية ملواكبة التغريات
واملستجدات التي تطرأ عىل مهنة التعليم وكفاياهتا يو ًما بعد يوم ،سواء عن طريق التدريس
أو التعلم الذايت ( ،)Tarpley ,2001ذلك أن تطوير منظومة التعليم اجلامعي ،جيب أن يأخذ
يف احلسبان التوجهات املســتقبلية حلركة التطور العلمي املتنامية ،فاستخدامات شبكات
ريا جوهر ًّيا يف املنظومة التعليمية كاملة ،حيث ســيتحول النظام
املعلومات ســتحدث تأث ً
التعليمــي التقليدي املغلق إىل النظام التعليمي املفتوح الذي يعتمد عىل شــبكات املعرفة
املتطورة ،كام ســيصبح التعلم الذايت مدى احلياة من أهم الصيغ التعليمية وذلك لتحقيق
فاعلية التعليم بني األستاذ اجلامعي والطالب (.)The Arab Advisors Group,2003
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إن العديد من اجلامعات طورت أســاليب التدريــس التقليدي ،وأصبحت تتيح
ألســاتذهتا وطلبتها فرصة استخدام اإلنرتنت لالســتفادة من خدماهتا التي يمكن أن
تقدمها والتي تتمثل بأهنا :تســاعد عىل توفري أكثر مــن طريقة يف التدريس ،فهي مكتبة
عاملية تتوافر فيها مجيع الكتب والربامج التعليمية .وتســاعد عىل التعليم عن بعد وعىل
إجياد جامعات بال جدران .ومتكن من احلصول عىل برامج تعليمية متخصصة ومتنوعة.
وتقدم خدمات احلوار والربيد اإللكرتوين التي توفر إمكانية تكوين قناة حية بني الطلبة
واألساتذة يف خمتلف دول العامل .وتساعد عىل التعليم التعاوين اجلامعي .وتعد مكان ًا مثالي ًا
حلل الواجبات وإمتام املرشوعات الدراســية وإجراء البحوث ،فهي تضع معظم موارد
املكتبات العاملية حتت ترصف املســتخدم .وتعطي التعليم الصبغة العاملية واخلروج من
اإلطار املحيل .وتسهل تطوير حمتوى املناهج واملعلومات املوجودة عرب اإلنرتنت .ومتكن
من احلصول عىل معلومات من املناهج والتطوير األكاديمي وطرائق التعليم من خالل
مركز مصادر املعلومات التعليمية .وتوفر اجلداول واخلطط الدراسية وسياسات القبول يف
اجلامعات .وتعرف عىل نظم التعليم واالجتاهات احلديثة يف تعلم املواد الدراسية يف دول
أخرى عربية وأجنبية .ومتثل وسط ًا تعليمي ًا فعا ً
ال لتبادل وجهات النظر وطرح املشكالت
البحثية ،سواء أكان بني األساتذة أم بني الطلبة توفري ًا للوقت واجلهد واملال .وتعد بمثابة
نافذة يطل املعلمون والطلبة منها عىل العامل .وتنمي مهارات االتصال ومهارات البحث
عن املعلومات لدى املعلمني والطلبة(.عبد املجيد ،وآخرون2003 ،م).
ويعد التدريب عىل مهارات استخدام اإلنرتنت وسيلة من وسائل التعلم والتعليم
تكسب معرفة وتطوير ًا للعمليات التعليمية ومع كثرة البحث واالسرتجاع يصبح األمر
أكثر ســهولة ،ما حيقق تطوير ًا لإلنتاجية الفرديــة .إذ إن التحديات التي يفرضها عرص
املعلومات تستدعي رضورة اكتساب مزيد من املهارات التي متكن األستاذ اجلامعي من
التعامل مع التقنية املتطورة واالســتفادة املثىل منها باعتبارها من مقومات بناء جمتمعات
الغد( .نجيب2004 ،م)
ومن هنــا تأيت أمهية التعرف عىل مدى امتالك أعضــاء هيئة التدريس يف اجلامعة
ملهارات اإلنرتنت .وتنطلق هذه الدراسة بشكل أسايس يف التحليل الستخدام مهارات
اإلنرتنت من خالل املنظور الوظيفــي ،للوقوف عىل وظائف اإلنرتنت ،عىل اعتبار أن
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النظرية الوظيفية تتكئ عىل فكرة األدوار ووظائف األنساق الفرعية يف احلفاظ عىل تكامل
وتوازن النســق الكيل(املجتمع) ضمن رؤية شمولية جلميع عنارص الظاهرة املدروسة.
إضافة إىل نظرية االستخدامات واإلشباعات.

مشكلة الدراسة
يشهد العامل تغريات جذرية بسبب ثورة املعلومات واالتصاالت ،ما جعل مؤسسات
نظرا لعظمة
التعليم العايل تستجيب هلذه التغريات ،وتواكب هذه التطورات التكنولوجية؛ ً
الدور الذي تؤديه يف خدمة املجتمع وتقدمه .ويعد األستاذ اجلامعي العنرص األسايس يف
العملية التعليمية يف اجلامعة؛ إذ تقع عىل عاتقه مسؤوليات كبرية من أجل حتقيق أهداف
ووظائف اجلامعة ،ويعد اإلنرتنت أهم االخرتاعات التي يمكن استغالهلا واستثامرها يف
عملية التعليم والبحث العلمي والتدريب باجلامعة (جرجس1999 ،م ،احليلة2004 ،م،
ونظرا ألمهية امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات اإلنرتنت وبناء
الفقيــه2003 ،م)،
ً
عىل مالحظات الباحث لواقع التدريس يف اجلامعة ،نجد أن بعض أعضاء هيئة التدريس
يفضلون استخدام األساليب التقليدية يف التعليم ً
بدل من استخدام األساليب احلديثة.،
فتتمثل مشــكلة البحث بشــكل رئيس يف أن الرضورة العلمية واملهنية توجب عىل أساتذة
اجلامعات التواصل مع أحدث املعارف عىل مستوى العامل ،ومعرفة اجلديد باستمرار ،غري أنه
من املالحظ أن األستاذ اجلامعي يف املجتمع العريب عامة ،بام يف ذلك املجتمع األردين مازال
تعاملــه مع اإلنرتنت أقل مما هو عليه يف املجتمعات املتقدمة ،وأقل مما توجبه عليه حتديات
العرص ،ويف ضوء ذلك تتحدد املشكلة بالتعرف عىل درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعة ملهارات استخدام اإلنرتنت يف ضوء بعض املتغريات.

أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل:

 ١ـ درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات استخدام اإلنرتنت.

 ٢ـ الفروق يف درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات اســتخدام
اإلنرتنت.
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 ٣ـ مدى تأثري توفر جهاز احلاســوب لعضو هيئة التدريس يف مكتبه ويف اجلامعة،
وامتالك عضو هيئة التدريس جلهاز حاسوب يف منزله ،وارتباط جهاز حاسوب
عضو هيئة التدريس باإلنرتنت ،وتلقي عضو هيئة التدريس للتدريب يف جمال
استخدام اإلنرتنت.

تساؤالت الدراسة:

 ١ـ ما درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات استخدام اإلنرتنت؟
 ٢ـ هل توجد فروق ذات داللــة إحصائية ( )a = 0.05يف درجة امتالك أعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات استخدام اإلنرتنت تعزى إىل متغريات كل
من :الكلية واخلربة والرتبة األكاديمية؟

 ٣ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )a = 0.05يف درجة امتالك أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعة ملهارات استخدام اإلنرتنت تعزى إىل متغريات كل من:
توفر جهاز احلاسوب لعضو هيئة التدريس يف مكتبه يف اجلامعة وامتالك عضو
هيئة التدريس جلهاز حاســوب يف منزله وارتباط جهاز حاسوب عضو هيئة
التدريس باإلنرتنت وتلقي عضو هيئة التدريس للتدريب يف جمال اإلنرتنت؟

أمهية الدراسة
تتمثل األمهية النظرية هلذه الدراسة فيام يأيت:

ـ يعــد التعليم من جماالت واهتاممات املؤسســات التعليمية التي تســعى جاهدة
إىل تطويره ،فمن خالل التعليم يســتطيع املجتمع مواكبة التطور يف املجتمعات
املتقدمة؛ لذا ال بد من إدخال التقنيات احلديثة يف عملية التعليم من أجل التكيف
مع عرص املعلومات؛ نظر ًا ألمهية هذا التكيف الســتمرار البقاء والتقدم .ويعد
استخدام اإلنرتنت من أهم هذه التقنيات احلديثة التي ينبغي أن تدخل يف عملية
التعليم باعتباره خطوة كبرية يف ســبيل حتقيــق أهداف التعليم ،ومن الرضوري
التعــرف عىل مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات اســتخدام اإلنرتنت،
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من أجل التعرف عىل كيفية إدخاهلا يف عملية التعليم ومن ثم وضع برامج لســد
النقص يف هذا املجال لدى أعضاء هيئة التدريس.
ـ نظر ًا ألمهية توظيف اإلنرتنت يف شتى جماالت احلياة ،تأيت هذه الدراسة للتعرف
عىل درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات اســتخدام اإلنرتنت
يف ضوء متغريات الكلية واخلــرة والرتبة األكاديمية؛ وذلك ملا يوفره اإلنرتنت
من خدمات وفوائد ومزايا عديدة.

تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة فيام يأيت:
ـ انطالق ًا من املســتجدات العلمية والتكنولوجيــة يف جمال االتصال ،فقد ازدادت

أمهية اإلنرتنت وعم اســتخدامها يف املراكز البحثية واألكاديمية املختلفة ،ومنها
اجلامعات ،حيث يتيح استخدام اإلنرتنت التعاون بني أعضاء هيئة التدريس يف
املجاالت البحثية عىل اختالف بلداهنم ليوفر الوقت واملال ليطور وحيســن من
نوعية البحوث.
ـ يعد استخدام اإلنرتنت أحد أساليب الرتبية احلديثة ،ومطلب ًا مه ًام يف جمال البحث
العلمي والتعليم والتدريب ،فهي مصدر للمعلومات يزود الباحثني باملعلومات
املتجــددة يف عامل رسيع التغــر والتبدل ،فاإلنرتنت يتيــح آلالف من الباحثني
والدارســن االتصال باملستودعات الرقمية واالســتفادة منها ،كام تتيح فرصة
االستفادة من اإلمكانات املعرفية التي توفرها اجلامعات وقواعد البيانات املختلفة
عن طريق كسب املعارف عن بعد.

ـ ســ ُيمكن االستغالل الرشيد لإلنرتنت ـ دون شك ـ من اإلسهام يف حتقيق الكثري
من هذه النتائج اإلجيابية و ُيتيح لألستاذ اجلامعي ُفرصة االنخراط بشكل فاعل يف
التحول العلمي املتسارع القائم عىل تفاعالت البحث املتواصل والكشف العلمي،
ما يرتتب عليه تواصل أفضل يمكن من تطوير كفاءة عضو هيئة التدريس وحسن
ممارسته لوظيفته ،من خالل إتقان مهارات البحث العلمي والقدرة عىل التحكم
يف املعلومات وتسخريها يف خدمة الواقع.
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مصطلحات ومفاهيم الدراسة
اإلنرتنت :اإلنرتنت لغة :لفظ يرتجم كلمة  Internetاإلنجليزية التي تعد إدغا ًما لكلمتي
 Interconnected Networksأي الشبكات املرتابطة.أما من الناحية االصطالحية فيمكن
توصيف اإلنرتنت بشكل مبسط عىل أهنا جمموعة من احلواسيب املرتبطة يف هيئة شبكة أو شبكات،
تلك الشبكات التي هلا القدرة عىل االتصال بشبكات أكرب ،بحيث يكون هذا االتصال سار ًيا وفق
بروتوكول ضبط الرتاسل الذي ُيتيح استخدام خدمات الشبكة عىل نطاق عاملي( .أمحد2004،م)
املهــارة :هي جمموعة قدرات أعضاء هيئة التدريس عىل التعامل مع احلواســيب واإلنرتنت
(فهمي2007 ،م).
اخلــرة :هي املعرفة التي حصل عليها عضــو هيئة التدريس من خالل تعامله مع
اإلنرتنت( .فهمي2007 ،م)
عضو هيئة التدريسُ :يقصد به األستاذ العامل يف جامعة البلقاء التطبيقية يف العام
ذكــورا وإنا ًثا ،من كل التخصصــات العلمية التي ُتدرس
اجلامعي 2014/2013م
ً
باجلامعة ،وينتمون إىل فئات اجتامعية خمتلفة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ماهية اإلنرتنت وخدماته
تتميز شبكة اإلنرتنت بمزايا وفوائد عديدة حتظى هبا خمتلف القطاعات تتمثل هذه
املزايا فيام يأيت :املرونة يف الزمان واملكان ،فكل مشرتك يف شبكة اإلنرتنت هو مالك هلذه
الشبكة ببعدهيا الزماين واملكاين ،وقلة الكلفة املادية يف احلصول عىل املعلومات املطلوبة
عرب شــبكة اإلنرتنت ،و الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومــات مثل :الكتب اإللكرتونية
والدوريات وقواعد البيانات واملوسوعات واملواقع التعليمية .وتوفري فرص تعليمية غنية
وذات معنى .وتوفري املتعة يف التعلم والبحث ملا فيها من تنوع يف املعلومات واإلمكانات.
وتوفري معلومات حديثة ومتجددة باستمرار ،رسعة تبادل املعلومات ،وغريها من املزايا
والفوائد( ...املوسى واملبارك2005 ،م).
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كام تقدم شبكة اإلنرتنت العديد من اخلدمات التي يستفيد منها املشرتكون بالشبكة
من أمهها:
 ١ـ الربيد اإللكرتوين الذي يعد من أكثر جماالت استخدام شبكة اإلنرتنت ،وقد قام
مهندس احلاسبات رأي توملينسون بإرسال أول رسالة عرب الربيد اإللكرتوين
يف هناية عام 1971م خماطب ًا نفســه وبعدها انترش استخدام الربيد اإللكرتوين
برسعة فائقة وتغلغل يف أعامق الرشكة ووصل إىل كل حاســوب متصل بأي
حاســوب آخر؛ ملا يتميز به من بســاطة ،فام هو إال نص مكتوب يمكن ألي
إلكرتونيا ،وقد أصبح نحو %34
شخص تبادله مع شخص آخر يمتلك بريدً ا
ًّ
من مستخدمي اإلنرتنت العاديني يعتمدون عىل الربيد اإللكرتوين يف مراسالهتم
وختاطبهم اليومي ،وأصبحت املؤسسات تعده أفضل وسيلة لنقل املعلومات
وتبادهلا (صالح2000،م).
 ٢ـ الصفحــات اإلعالمية العاملية :خدمة الصفحات اإلعالمية العاملية هي خدمة
فعالة جد ًا عىل شبكة اإلنرتنت ،فهي تستعرض البيانات واملعلومات ،ومتلك
من الصفات ما يميزها من بقية اخلدمات ،وهي سهولة الوصول إىل املعلومات
وســهولة فهم املســتخدم هلا ،وهذه اخلدمــة يتم فيها اســتعراض البيانات
واملعلومات يف صورة أو واجهة رسومية ،ولذلك يصبح من السهل الدخول
عىل معظم احلاسبات املصنفة دون معرفة عناوينها (ريان1999 ،م).
 ٣ـ املحادثة :إن خدمة املحادثة أو ما يطلق عليها اسم الدردشة مع أشخاص آخرين
عىل اإلنرتنت تعد من اخلدمات املثرية جد ًا التي تتميز هبا شبكة اإلنرتنت من
غريها من الشبكات وتوجد حاسبات مضيفة تبنى عليها هذه اخلدمة وبواسطة
العنوان اخلاص هلذا احلاسب يمكن عمل حمادثة مع أي شخص بالعامل (ريان،
1999م).
 ٤ـ جمموعة األخبار :متثل جمموعة األخبار وتسمى أحيان ًا جمموعة احلوار أو النقاش
أو لوحات اإلعالنات أو املنتديات األماكن التي جيتمع فيها الناس لتبادل اآلراء
واألفكار أو لتعليق اإلعالنات أو للبحث عن املساعدة عرب اإلنرتنت ،حيث

141

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  32ـ العدد ( 133 )65ـ  176الرياض (2016م) (1437هـ)

تكتب جمموعة من األخبار ويتم قراءهتا أو الرد عليها ،وتكون مرتبة بشــكل
هرمي يســهل الوصول إليها برسعة حســب املوضوع علمي ًا كان أو أدبي ًا أو
اجتامع ًيا أو سياسي ًا ،وهنا ال حيتاج املستخدم إىل أن يشرتك يف القوائم الربيدية
(املوسى واملبارك2005 ،م).

 ٥ـ خدمة األلعاب :ظهرت أول خدمة لأللعاب عام 1979م يف جامعة أســيكس
الربيطانية ،وقد قدمت شبكة اإلنرتنت العديد من األلعاب املتنوعة ،ويمكن
الدخول عىل أي لعبة عىل الشبكة من خالل استخدام إحدى أدوات البحث،
ومن أكثر ما جيذب مســتخدمي الشــبكة يف هذه اخلدمة هو إمكانية ممارسة
اللعبة نفسها مع شخص ما يف أي مكان ما يف العامل ،ويف الوقت نفسه إمكانية
التحدث بني املتنافســن عن اللعبة ذاهتا وأغلب هذه األلعاب تركز عىل لعب
األدوار واستكشاف البيئات اخليالية وحل املسائل وبعضها اآلخر له جوانب
تعليمية واجتامعية (سعادة والرسطاوي2003 ،م).
 ٦ـ خدمة نقل امللفات :FTPتستخدم خدمة نقل امللفات لنقل امللفات بني أجهزة
احلاســوب املوصولة بشبكة اإلنرتنت وتستخدم بروتوكوالت نقل امللفقات
تســهيل عمليات النقل ،ويســتدعي هذا الربوتوكول برنامج يدعى ()FTP
ونســتطيع من خالل هذه اخلدمة نقل البحوث والكتــب وبرامج األلعاب
والبيانــات واخلرائط وختزينها يف أجهزتنا ،كذلــك يمكن وضع ملفاتنا عىل
الشــبكة من خالل خدمة نقل امللفات للســاح لآلخرين بنسخها وختزينها
(الزعبي ،الرشايعة ،قطيشات2001 ،م).
 ٧ـ خدمة االتصال عن بعد :وهي عبارة عن خدمة يقدمها اإلنرتنت بحيث تسمح
للمستخدم بالدخول واالتصال بجهاز حاسوب موجود يف مكان ما عىل شبكة
اإلنرتنت وعندما تتم عملية االتصال ،فإن كل ما يطبعه املستخدم بواسطة لوحة
املفاتيح يف جهازه القريب سوف يمرر إىل اجلهاز املتصل وإن كل ما يظهر من
نتائج يف اجلهاز البعيد سوف يظهر عىل شاشة املستخدم القريب ،وكأن لوحة
مفاتيح املستخدم وشاشته متصلة باجلهاز البعيد (أبو عباس1999 ،م).
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أما الباحث ســوال بول  Sola Poolفقد حــدد مخس خصائص متيز اإلنرتنت من
غريها من وســائل االتصال وهي :إلغاء املسافات كمعوق لالتصال ،اندماج الصوت
والصورة والكلمة يف صيغة رقمية واندماج احلوسبة واالتصال ومتاهي نشاطات العمل
والرتفيه والعمل عىل عكس ثورة االتصال اجلامهريي (مل لفني2004،م).

وتوجه النظرية البنائية الوظيفية هذه الدراسة يف مجيع مراحلها؛ إذ تنطلق يف حتليلها
الستخدام مهارات اإلنرتنت من خالل املنظور الوظيفي ،عىل اعتبار أن النظرية الوظيفية
تتكئ عىل فكرة األدوار ووظائف األنساق الفرعية يف احلفاظ عىل تكامل وتوازن النسق
الكيل (املجتمع) ضمن رؤية شمولية جلميع عنارص الظاهرة املدروسة.

ثان ًيا :واقع اإلنرتنت ومعدل وجماالت استخدامه يف الوطن العريب

يبلغ عدد مســتخدمي اإلنرتنت يف الوطن العريب نحو  72مليون مســتخدم من
أصــل  347مليون ًا ،أي فقط  20يف املائة من إمجايل ســكان العــرب .إال أن هذا الرقم
مرشح لالرتفاع برسعة كبرية ،فنســبة نمو عدد مستخدمي اإلنرتنت باملقارنة مع عدد
الســكان يف العامل العريب تعد هي األكرب عىل مستوى العامل؛ إذ جتاوزت  2500يف املائة
خالل الفرتة ما بني 2000م و2011م ،وهو ما يؤرش بوضوح إىل أمهية ســوق صناعة
اإلنرتنت يف املنطقة واآلفاق التي يمكن أن تفتحها ،أما مدة الدخول لإلنرتنت :فيتصدر
املغرب املرتبة األوىل من حيث عدد الساعات التي يتصل فيها الفرد باإلنرتنت ،إذ تبلغ
نحو  18.6ســاعة يف األسبوع من املكتب ونحو  14.83ساعة دخول من البيت .أما
مرص فتأيت يف املرتبة الثانية بفرتة دخول متقاربة ما بني املكتب والبيت بنحو  13ســاعة
أســبوعيا ،ثم األردن ثال ًثا ،أما مدة اســتخدام الوســائط فيقيض املستخدم العريب فرتة
ًّ
يوميا؛ إذ يقيض
طويلة
نســبيا عىل اإلنرتنت ،حيث ترتاوح بني  2.5حتى  4.5ســاعة ًّ
ًّ
املستخدمون العرب الكثري من وقت تصفحهم لإلنرتنت عىل الشبكات االجتامعية التي
ً
ملحوظا يف أعداد املستخدمني العرب ،وخاصة بعد أحداث الربيع العريب
ارتفاعا
تشهد
ً
بمعدل دخول يومي تقري ًبا ،ففي اإلمارات يســتخدم الشبكات االجتامعية نحو  69يف
املائة من إمجايل مستخدمي اإلنرتنت ،ويف السعودية  45يف املائة من املستخدمني .كام أن
أجهزة اجلوال ،وخاصة الذكية منها انترشت بشــكل ملحوظ يف العامل العريب ،وأصبح
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شــائعا جدً ا .حيث تبلغ نسبة تصفح اإلنرتنت عرب املوبايل
تصفح اإلنرتنت من خالهلا
ً
نحو  69يف املائة من بني مســتخدمي اإلنرتنت يف السعودية ،إضافة لرشائهم الكثري من
التطبيقات ألجهزهتم الذكية ،حيث يتوقع أن ينمو جمموع املشرتيات السنوية لتطبيقات
األجهزة الذكية يف السعودية واإلمارات واألردن من  44مليون دوالر يف عام 2011م
إىل  210ماليني دوالر يف عــام 2015م ،أضف إىل ذلك أن الرشاء عرب أجهزة اجلوال
مل تقترص عــى التطبيقات فقط ،بل تعداه للكثري مــن احلاجات األخرى ،حيث بلغت
مبيعــات التجارة اإللكرتونية يف دول اخلليج  3.3مليار دوالر أمريكي يف عام2011م
لكن بالرغم من كرب هذا الرقم ،فإن التجارة اإللكرتونية والرشاء عرب اإلنرتنت ال يزال
ضعي ًفا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم توافر وسائل الدفع يف أغلب املناطق العربية.
حيث نجد املفارقة البارزة التالية :النسبة األعىل من مستخدمي اإلنرتنت الذين يشرتون
عرب اإلنرتنت كانت يف اإلمارات  12يف املائة ،يف حني أهنا يف مرص ال تتجاوز النســبة 1
يف املائة فقطhttps://cut.us/8ls2r 6.

اآلثار االجتامعية لإلنرتنت
اإلنرتنــت كظاهرة ،وبام تتمتــع به من مزايا وخصائص الالمــكان ،والالزمان،
والتفاعلية ،واملجانية ،والربط الدائم ،والســهولة (رحومــة2005 ،م) ،جيعلها ثنائية
األثر والوظيفة يف احلياة االجتامعية ،ومن هنا يأيت احلديث عن اآلثار اإلجيابية والسلبية
لإلنرتنت عىل املجتمع والفرد يف جماالت التعليم والبحث العلمي والتفاعل االجتامعي
واالتصال.

اآلثار اإلجيابية لإلنرتنت

ـ التعليــم والبحــث العلمي :يعــد اإلنرتنت أحد مظاهر العوملــة التكنولوجية
االتصاليــة ،وهي متثل بداية ثورة معرفيه ســيكون هلا آثارها املتعددة عىل طبيعة
املعرفة اإلنسانية بام توفره للباحثني من إمكانية االطالع عىل خمتلف املعارف ،ومن
ً
شمول .فقد
خمتلف املصادر ،ما سوف يسهم يف إجياد ثقافة إنسانية ذات رؤية أكثر
ريا كبري ًا وبرسعة نتيجة لتدفق
أدت شــبكة اإلنرتنت إىل تغري جمتمعنا البرشي تغ ً
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املعلومات حيث أمكن حتويــل مجيع املعلومات إىل الصورة الرقمية وانتقاهلا إىل
ماليني من البرش يف ثوان قليلة وكانت تتطلب ســاعات أو أيا ًما للحصول عليها
يف الفرتات السابقة عىل ظهور اإلنرتنت ،وتعد عوملة تكنولوجيا شبكة اإلنرتنت
من أنجح الوسائل لتوفري البيئة التعليمية الثرية ،حيث يمكن العمل يف مرشوعات
تعاونية بني املدارس املختلفة ،ويمكــن للطالب تطوير معرفتهم بموضوعات
هتمهم من خالل االتصال بزمالء وخرباء هلم االهتامم نفســه ،وتقع عىل الطلبة
مسئولية البحث عن املعلومات وصياغتها ،ما ينمي مهارات التفكري.

ريا يف عملية
ـ تكوين عالقات اجتامعيه جديدة :تؤدي وســائل اإلعــام ً
دورا كب ً
التعارف االجتامعــي وزيادة احتكاك اجلامهري ببعضهم ولو من الناحية العقلية،
وهلذا الدور جانبان رئيســان مها :تقوية الصالت االجتامعية بني األفراد واتساع
دائرة معارف اإلنسان نتيجة لتقديم الكثري من الشخصيات .وعرب اإلنرتنت يمكن
التعرف عىل أشخاص جدد ،إما من خالل القوائم الربيدية أو جمموعات الدردشة،
ومن ثم أصبح اإلنرتنت مكا ًنا ً
مهم للتفاعل مع اآلخرين .وقد أكد ذلك «هوارد
رهينجولد» الذي وجد أن اإلنرتنت يعد وسيلة اتصال وسيطة متكن من تكوين
عالقات جديدة تشــبه العالقات الفيزيقية باستثناء تفاعل الوجه للوجه ومن ثم
متنح الفرصة للتخلص من النمط الروتيني للحياة اليومية والتحدث مع أصدقاء
آخرين من خمتلف أرجاء العامل.

ـ الرتفيه:تعمل وسائل اإلعالم عامة عىل مساعدة الفرد عىل اهلروب من مشكالته
اليومية ،وتســاعده بذلك عىل الراحة واالسرتخاء بجانب شغل أوقات الفراغ
واكتساب احلقيقة واملتعة اجلاملية ومســاعدته عىل إطالق العواطف واملشاعر.
وال يعني الرتفيه حاجة غري رضورية لإلنســان ،بل هو من احلاجات األساسية
حيــث يمنح الراحة التي متكن البرشية من مواجهــة متطلبات احلياة احلديثة أو
حتى متطلبات احلياة عامة ،وقد تأثرت الوظيفة الرتفيهية لوســائل اإلعالم ،كام
تأثرت بطرق أخرى عندما انتقلت وســائل اإلعالم من مجهور حمدود نسب ًيا إىل
مجهور عريض ،وتتجىل الوظيفة الرتفيهية يف اإلنرتنت واضحة من خالل األلعاب
املختلفة واألفالم والدردشــة التي تتســم باجلاذبية والتنوع وتبدو هذه الوظيفة
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الرتفيهيــة أوضح يف مقاهي اإلنرتنت .حيث إنه باإلضافة إىل ما ســبق تتضمن
هذه املقاهي اخلروج مع األصدقاء واللعب اجلامعي أو املشاركة يف برنامج معني.

ـ التجارة اإللكرتونية :يدعم اإلنرتنت التســوق واإلعالن واملبيعات بعدة طرق،
فقد يصل العمالء إىل مواقع الرشكة إلجياد معلومات عن منتج أو الســتعراض
أفضل األسعار قبل الرشاء ،لذلك قدمت مؤسسات التسوق واملبيعات معلومات
عن منتجاهتا وخدماهتا عىل اإلنرتنت موضحة خدماهتا والتحسينات يف منتجاهتا
احلالية ،وأيض ًا ما توفره من ختفيضات يف أسعارها.

فقد أصبح اإلنرتنت أداة قوية للتجارة ،حيث يستخدم رجال األعامل اآلن صفقات
التجارة اإللكرتونية خلفض التكاليف يف جماالت كثرية شــاملة املشــريات واملبيعات
وعرض الفرص اجلديدة للبيع( .عبد املجيد وآخرون2003 ،م )

اآلثار السلبية:
ـ انتشــار املواد اإلباحية :وجــد التجار صعوبة فائقة يف مجــع األموال عن طريق
صفحات النسيج العاملي إال يف رشحية واحدة ،وهي رشحية الدعارة ،حيث متثل
جتارة مربحة ،ويقبل عليها الناس بكثرة .وتتمثل املشكلة يف أن املواد اإلباحية يف
ً
أشــكال خمتلفة ال حرص هلا .فقد أوضح إحصاء صدر
اإلنرتنت يمكن أن تتخذ
حدي ًثا أن واحدً ا من بني كل مخسة من املراهقني األمريكيني الذين اعتادوا الدخول
إىل شــبكة اإلنرتنت تلقوا حماوالت غري مرغوبة أخالقي ًا عرب شــبكة املعلومات
الدولية ،وأبلغ ( )%19من ( )1500مبحوث شملهم اإلحصاء ترتاوح أعامرهم
بني العارشة والســابعة عرشة عن حماوالت الستدراجهم يف أمور غري أخالقية
يعتقــد أهنا صدرت عن بالغني ،لذلك تم إضافة االســتدراج عرب اإلنرتنت إىل
قائمة خماطر الطفولة التي جيب أن تكون السلطات عىل دراية هبا.

ـ عدم القدرة عىل الرقابة التامة عىل ما تنرشه اإلنرتنت من مواد إباحية.

إن الشــباب هم األكثر استخدا ًما لشــبكة اإلنرتنت ،سواء يف املنازل أو يف مقاهي
اإلنرتنت .فقد كشــفت دراســة حديثة أجريت عــى رواد مقاهي عامن وإربد
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أن ( )%37من الشــباب يف األردن يســتخدمون اإلنرتنت ،وأن ( )%24منهم
يبحثــون عــن مواقع اجلنس .ويف اســتبيان وزعته جملة خليجيــة عىل عدد من
مرتادي مقاهي اإلنرتنت ،وجد أن ( )%80منهم تقل أعامرهم عن ثالثني سنة،
وتوضح إحصائية أخرى أن ()%90من رواد هذه املقاهي يف ســن حرجة جدً ا.
(عبد املجيد،وآخرون2003م)

كام تتجىل خطورة وأمهية اإلنرتنت فيام ييل:

ـ أن شــبكة اإلنرتنت ختلو مــن الرقابة املفروضة عىل وســائل اإلعالم األخرى
كالفضائيات ،وبالرغم من ضعف الرقابة يف الفضائيات ،فهي تقدم مادة خمتلفة
عام تقدمة وسائل اإلعالم األخرى.
ـ طبيعة اخلصوصية التي تصاحب اإلنرتنت مقارنة باســتخدام الوسائل األخرى،
فاملستخدم لإلنرتنت يستخدم جهاز حاسب آيل وحيد ال يشاركه أحد ،كام أن له
بريده اإللكرتوين اخلاص وكلمة الرس املتعلقة به.
ـ قــدرة اإلنرتنت عىل القفز إىل عامل متنوع والوصــول إىل داخل املنازل ،ومن ثم
الوصول إىل خصوصيات األرسة.
ـ توفــر اإلنرتنت الصوت والصور أثناء املحادثة ،كــا توفر لقطات الفيديو مثلها
مثل الوسائل األخرى.

ودينيا ،فليس بمقدورها
إذا استطاعت اجلهات املعنية حجب املواقع السيئة
أخالقيا ًّ
ًّ
منع املواد املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين.

وعن دوراإلنرتنت يف التنمية يشــار إىل أن اإلنرتنت تعــزز اخلطوات اجلادة عىل
طريق التنمية ،فقد حققت اإلنرتنت قفزة حقيقية يف جماالت تنموية عديدة عىل املستوى
التعليمي والرتبوي احلكومي خاصة فيام يتعلق بإهناء املعامالت يف أقرص وقت وبطرق أقل
إهدار ًا للوقت واجلهد ،وكذلك يف جماالت التوعية ونرش الثقافة واملعارف العامة بحيث
تصل هذه الربامج إىل مجهور املستهدفني وبشكل أبسط وأقل تكلفة(..صالح2002 ،م)
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اإلنرتنت والتعليم اجلامعي
نجد أن االعتامد املكثف عىل احلاسوب وشبكاته يف التعليم قد جعل اإلنرتنت ضيف ًا
ال يســتأذن للدخول إىل اجلامعات واملدارس ،فض ً
ال عن دورها يف إعادة تنظيم العملية
التعليمية ،فتظهر بذلك التوجيه للتعليم اجلديد يف ضوء فلسفة عملية عامة غري حمدودة
بزمان أو مكان (الفار2002 ،م) ،وبذلك يعد التعليم عامة من أهم املجاالت املستفيدة
من خدمات اإلنرتنت ،وقد أوضحت إحدى الدراســات املتعلقة بمســتخدمي شبكة
الويب العاملية أن  %42منهم يعملون يف جمال التعليم (الفقيه2003 ،م).
إن العديد مــن اجلامعات أصبحت تتيح ألســاتذهتا وطلبتها فرصة اســتخدام
اإلنرتنت لالســتفادة من خدماهتا التي يمكن أن تقدمهــا والتي تتمثل يف النقاط اآلتية
(جرجس1999 ،م ،احليلة2004 ،م ،الفقيه2003 ،م).
 ١ـ تساعد عىل توفري أكثر من طريقة يف التدريس ،فهي مكتبة عاملية تتوافر فيها مجيع
الكتب والربامج التعليمية.
 ٢ـ تساعد يف التعليم عن بعد ويف إجياد جامعات بال جدران.

 ٣ـ متكن من احلصول عىل برامج تعليمية متخصصة ومتنوعة.

 ٤ـ تقدم خدمات احلوار والربيد اإللكرتوين التي توفر إمكانية تكوين قناة حية بني
الطلبة واألستاذة يف خمتلف دول العامل.
 ٥ـ تساعد عىل التعليم التعاوين اجلامعي.
مثاليا حلل الواجبات وإمتام املشاريع الدراسية وإجراء البحوث ،فهي
 ٦ـ تعد مكان ًا ًّ
تضع معظم موارد املكتبات العالية حتت ترصف املستخدم.

 ٧ـ تعطي التعليم الصبغة العاملية واخلروج من اإلطار املحيل.

 ٨ـ تسهل تطوير حمتوى املناهج واملعلومات املوجودة عرب اإلنرتنت.

 ٩ـ متكــن من احلصول عىل معلومات من املناهــج والتطوير األكاديمي وطرائق
التعليم من خالل مركز صادر املعلومات التعليمية.
 ١٠ـ توفر اجلداول واخلطط الدراسية وسياسات القبول يف اجلامعات.
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 ١١ـ تعرف عىل نظم التعليم واالجتاهات احلديثة يف تعلم املواد الدراســية يف دول
أخرى عربية وأجنبية.
تعليميا فعا ً
ال لتبادل وجهات النظر وطرح املشكالت البحثية،
 ١٢ـ متثل وســط ًا
ًّ
سواء أكان بني األساتذة أو بني الطلبة توفري ًا للوقت واجلهد واملال.
 ١٣ـ تعد بمثابة نافذة يطل املعلمون والطلبة منها عىل العامل.

 ١٤ـ تنمي مهارات االتصال ومهارات البحث عن املعلومات لدى املعلمني والطلبة.

وبات واضحا أن الدول املتقدمة تقفز بوترية متســارعة صوب العرص الرقمي من
خالل االنخراط الشــامل يف عرص املعلوماتية وعىل سبيل املثال ،فإن اجلامعة املفتوحة
 The Open Universityبلندن تستقطب حلقاهتا الدراسية أكثر  200000طالب ،حيث
تقوم اجلامعة باستعامل واسع للتكنولوجيات اجلديدة :يتم تقديم الدروس االفرتاضية،
جن ًبا إىل جنب مع املناقشات اجلامعية وتصحيح الواجبات املنزلية عرب الشبكة .ففي عام
1997م اســتطاع الطالب أن يقرؤوا ،بصورة يومية ،نحو  150000رسالة إلكرتونية
خالل أكثر من 5000حمارضة قدمتها َّ
الشبكة (.)Peterson,1996
وبناء عليه ،فإن عــر املعلوماتية حيمل بني جوانحه العديد من التحديات ،التي
تفــرض عىل عضو هيئة التدريس باجلامعة أن يســعى جاهــدً ا ليضاعف جهده للرفع
من قدراته وكفايته العلمية بام يســتجيب لطبيعة التحوالت املتســارعة املحيطة بعمله
التدريــي والبحثي ،فدوره املتجــدد يف حقل ال يعرف الســكون والركون للراحة «
حيتم عليــه مواصلة التعلم والنمو املهني والتدريب واكتســاب املزيــد من الكفايات
التعليمية التعلمية ملواكبة التغريات واملســتجدات التي تطرأ عىل مهنة التعليم وكفاياهتا
يو ًما بعد يوم ،ســواء عن طريق التدريس أو التعلم الــذايت» )Tarpley, 2001(.ذلك
أن تطوير منظومة التعليم اجلامعي ،جيب أن يأخذ يف احلســبان التوجهات املســتقبلية
ريا
حلركة التطور العلمي املتنامية ،فاســتخدامات شــبكات املعلومات ســتحدث تأث ً
جوهر ًّيــا يف املنظومة التعليميــة كاملة ،حيث ســيتحول النظام التعليمــي التقليدي
املغلــق إىل النظــام التعليمي املفتوح الذي يعتمد عىل شــبكات املعرفــة املتطورة ،كام
ســيصبح التعلم الذايت مدى احليــاة من أهم الصيغ التعليميــة ،وذلك لتحقيق فاعلية
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التعليم بني األســتاذ اجلامعــي والطالــب (.)The Arab Advisors Group,2003
وس ُيمكن االستغالل الرشيد لإلنرتنت من اإلسهام يف حتقيق الكثري من هذه النتائج اإلجيابية
و ُيتيح لألستاذ اجلامعي ُفرصة االنخراط بشكل فاعل يف سري التحول العلمي املتسارع
القائم عىل تفاعالت البحث املتواصل والكشف العلمي ،ما يرتتب عليه من تواصل أفضل
ِّ
يمكن من تطوير كفاءة عضو هيئة التدريس وحســن ممارسته لوظيفته ،من خالل إتقان

مهارات البحث العلمي والقدرة عىل التحكم يف املعلومات وتسخريها يف خدمة الواقع.
والشــك أن املجتمع املعلومايت ال ُيمكن بناؤه يف غياب الفكــر املعلومايت ،الذي يبدأ
إرساء دعائمه يف املدارس واجلامعات باعتبارها النواة التي تغذي املجتمع وتنمي وعيه
بالتعامل والتفاعل اإلجيايب مع ظهور عرص املعلومات ،إذ يمكن لألساتذة يف اجلامعة أن
يستعينوا باإلنرتنت يف إنجاز دروسهم وإجراء بحوثهم العلمية وتبادل املعلومات العلمية
فيام بينهم ،مهام كانت املسافات اجلغرافية التي تفصل بينهم ،ما جيعلهم يعايشون أحدث
التحوالت العلمية ويرتكزون يف قلب التطورات ،بل ويسهمون يف صناعتها ،والسيام أن
البرشية قاطبة تعيش اليوم ذروة حضارة املعلومات ،بام تعنيه من جتسري الفجوة املعرفية
وحتقيق قفزات تنموية نوعية ،وغني عن البيان أن اجلامعة ومن خالل األستاذ اجلامعي
البد أن تكون رائدة التحول يف هذا املجال ،فهي وعاء املعرفة واجلرس الذي ينقل جديد
احلياة العلمية إىل املجتمع( .كليب2008 ،م)
ـ اإلنرتنت والبحث العلمي :يالحــظ أن البحث العلمي والدخول إىل املكتبات
العاملية من املجاالت التي تقدم هلا شــبكة اإلنرتنت خدمات ،فأصبح من اليسري
عىل الباحث الدخول إىل دليل املكتبة اإللكرتونية والبحث عىل رفوفها التي حتولت
إىل خزائن والتجول هبا للحصول عىل املراجع املتخصصة التي تساعد الباحث يف
إعداد البحوث العلمية .وقد تغري مفهوم البحث العلمي يف ظل وجود اإلنرتنت
التــي تطورت اهتامماهتا باملجاالت املختلفة للبحث العلمي ،فهي مل تقترص عىل
االهتامم ببحوث العلوم األساسية ،بل اهتمت ببحوث العلوم الرتبوية واإلنسانية
واالجتامعية ،حيث عرضت نتائج البحوث املختلفة ،وأصبح باستطاعة أي باحث
نرش بحوثه العلمية عىل العامل أمجع دون أي قيود (الفار2002 ،م).
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وانطالق ًا من املســتجدات العلمية والتكنولوجية يف جمال االتصال ،فقد ازدادت
أمهية اإلنرتنت يف البحث العلمي ،حيث يتيح استخدام اإلنرتنت التعاون يف املجاالت
البحثية ليوفر الوقت واملال ليطور وحيســن نوعية البحــوث ( )Wang,1999كام تعد
اإلنرتنت أحد أساليب التعليم احلديثة ومطلب ًا مه ًام يف جمال البحث العلمي ،فهي مصدر
للمعرفــة يزود الباحثني باملعلومات املتجددة يف عــامل رسيع التغري والتبدل ،فاإلنرتنت
يتيح آلالف من الباحثني والدارســن االتصال باملختزنات الفكرية واالســتفادة منها،
كــا تتيح فرصة االســتفادة من اإلمكانــات املعرفية التي توفرهــا اجلامعات وقواعد
البيانات املختلفة عن طريق كســب املعارف عن بعد (العمري2005 ،م) .وعىل الرغم
من ذلك ،فإن االســتخدام العريب للشبكة لغرض البحث العلمي مازال مل يرتق بعد إىل
املســتوى املأمول ،فعىل تواضع نسبة مستخدمي الشبكة العرب ،فإن ما يزيد عىل %30
منهم يســتغلون إبحارهم يف الدردشة ،بينام ال يتجاوز نصيب البحث العلمي يف أحسن
األحوال نسبة  %3من هؤالء املستخدمني ،حسب دراسة أجرهتا إحدى املجالت العربية
ريا .وقد بينت دراسة حول تفاعل الشــباب اإلمارايت مع اإلنرتنت أن دافع البحث
أخ ً
عن املعلومات يمثل  % 60.3يليه اســتخدام الربيد اإللكرتوين بـ ،% 58.1والتسلية
 ،% 52.1واملســاعدة يف املنهج الد رايس  ،% 51.2والبحث العلمي  %44والدردشة
مؤرشا ً
ً
مهم عىل تصاعد الوعي لدى الشــباب بأمهية
 .% 36.6حيث تعد هذه النتائج
استثامر حمتويات اإلنرتنت يف األغراض العلمية والبحثية والدراسية .والشك أن الباحث
الذي يود أن يبقى عىل اطالع كامل عىل ما جيري يف حقل ما ،سيجد أنه من األجدى أن
يستخدم حمركات البحث  Search Engineيف قواعد البيانات اإللكرتونية عىل أن ينتظر
نرش البحث من خالل مصادر تقليدية.
وتكشف عملية االقرتاب من املدرسة واجلامعة يف األردن عن واقع يتسم بالعزوف
عن هذه التقنية املهمة ،بســبب عدم القدرة عىل اســتخدام احلاسب والغياب شبه التام
لثقافــة التعامل مع املعلومة اإللكرتونية عىل الرغم من توافر الفضاءات املعلوماتية ولو
بشكل ملتزم أحيا ًنا؛ ناهيك بتفيش ظاهرة السطو عىل خمتلف املواقع واختالس املعلومات
منهــا دون توافر القدر املطلوب من األمانة العلمية يف النقل واالقتباس لدى زوار هذه
املواقع ،ما يستدعي رضورة تأهيل مستعميل الشبكة :الطالب واألستاذ للتعامل بوعي
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وكفاءة وأمانة مع عرص املعلومات واســتيعاب ثورة املعرفة ،لالســتفادة من فيضها يف
تطوير واقعنا اجلامعي الراكد.

فاجلامعات يف معظم الدول العربية ما تزال مؤسسات حديثة وبالرغم مما حققته من
قفزات يف املجال التعليمي ،فإهنا مل تصل إىل إحداث األثر املطلوب يف أهداف التعليم العايل
األخرى ،وبخاصة يف جمال البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية .لقد حققت
اجلامعات العربية الكم املطلوب للمجتمع العريب من االختصاصيني ،لكنها مل تستطيع أن
حتقق النوع ،وإن برز عىل الساحة أحيا ًنا بعض اإلنجازات النوعية يف هذا املجال ،لكنها
ً
استكامل ملراحل التعليم التي سبقتها من حيث املخرجات واألهداف
مل خترج عن كوهنا
التي حققتها .حيــث مل تتمكن اجلامعات العربية من حتقيــق املطلوب يف جمال البحث
العلمي وإقامة مراكز بحثية متخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ()Bruce, 1995
والســيام يف عرص العوملة الذي يفرض حتديات اقتصاديــة وثقافية وحضارية ،لذلك
فمن أبرز املهام املنوطة بجامعة القرن احلادي والعرشين هي أن تكون جامعة للمواطنة
وينبغي أيضا أن تنفتح اجلامعة عىل العامل املهني ،وأن تأخذ يف اعتبارها احلاجات احلقيقية
للمجتمع ()Gallo, M and Horton, p,1994

الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع اإلنرتنت ،من حيث االجتاهات
واآلثار ،واالســتخدامات ،ودرجة االستخدام .وفيام ييل عرض ألهم الدراسات ذات
تنازليا.
االرتباط بمشكلة الدراسة مرتبة
ًّ

قامت (املخاليف2007 ،م) بدراسة هدفها التعرف عىل مدى امتالك أعضاء هيئة
التدريــس يف جامعة تعز يف اجلمهورية اليمنية ملهارات اإلنرتنت واجتاهاهتم نحوها من
وجهــة نظرهم يف ضوء متغــرات الكلية واخلربة والرتبة األكاديميــة ،وتكونت عينة
الدراســة من ( )166عضو هيئــة تدريس تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشــوائية،
وبينت نتائج الدراســة أن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات اإلنرتنت كانت
متوســطة ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي ًا ( )a =0.05يف درجة امتالك
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مهارات اإلنرتنت تعزى إىل متغريات الكلية واخلربة والرتبة األكاديمية لصالح الكليات
العلمية وأصحاب اخلربة العالية ،أما الفروق حسب متغري الرتبة األكاديمية ،فكانت بني
رتبتي أســتاذ مساعد وأستاذ مشارك ولصالح رتبة أستاذ مساعد ،كام أوضحت النتائج
أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو اإلنرتنت إجيابية ،ومل تظهر نتائج الدراسة وجود
فروق دالة إحصائي ًا عند ( )a =0.05يف االجتاهات نحو اإلنرتنت تعزى ملتغريي الكلية
والرتبة األكاديمية يف حني أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائي ًا عند ()a=0.05
تعزى ملتغري اخلربة ولصالح اخلربة العالية.

أما دراسة العنزي (2006م) فكان هدفها التعرف عىل درجة استخدام أعضاء هيئة
التدريس يف كلية املعلمني بمنطقة الرياض للحاسوب واإلنرتنت يف ممارساهتم التعليمية
والصعوبات التي تواجههم يف اســتخدام احلاسوب واإلنرتنت وأهم مواقع اإلنرتنت
التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس يف كلية املعلمني يف منطقة الرياض وتكونت عينة
الدراسة من ( )164عضو هيئة تدريس يف كلية املعلمني يف منطقة الرياض تم اختيارهم
بالطريقة العشــوائية الطبقية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام أعضاء هيئة
التدريس للحاسوب واإلنرتنت يف ممارساهتم للعملية التعليمية كان بالدرجة املتوسطة
حســب استجابات أفراد العينة عىل أداة الدراسة ،وكان أعىل ما يكون يف جمال التقويم،
ثــم جاء التخطيط للدرس ،فمجال ختطيط الدرس أقل ما يكون يف جمال إدارة الصف،
كام أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائي ًا عند ( )a =0.05يف درجة
استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب واإلنرتنت يف ممارساهتم التعليمية باختالف
املتغريات اآلتية( :الرتبة األكاديمية ،التخصص األكاديمي ،اخلربة يف التدريس) وأظهرت
النتائج أن الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس يف استخدام احلاسوب واإلنرتنت
يف ممارساهتم التعليمية جتلت يف عدم توافر عدد كاف من أجهزة احلاسوب ،ثم عدم ربط
جهاز عضو هيئة التدريس بشــبكة اإلنرتنت ،كام أظهرت نتائج الدراسة أن أهم مواقع
اإلنرتنت التي يســتخدمها أعضاء هيئة التدريس جاءت مرتبة حســب األمهية :املواقع
العلمية ،واألكاديمية ،ومواقع حمركات البحث ،ومواقع الربيد اإللكرتوين.
وقام (اخلزاعلة وجوارنة2006 ،م) بدراســة هدفت إىل الكشــف عن معوقات
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التوظيف الفعال لتكنولوجيا املعلومات يف املدارس األردنية من خالل حتليل تصورات
املعلمني يف امليــدان ،وقد مجعت املعلومات من خالل إجراء مقابالت مفتوحة مع عينة
قصدية تكونت من ( )61معل ًام ومعلمة من أفضل مســتخدمي تكنولوجيا املعلومات
ً
وفقــا للنظرية املجذرة
يف مدارس املرحلتني األساســية والثانوية ،وحللت املقابالت
املستخدمة يف حتليل البيانات النوعية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معوقات التوظيف
الفعال لتكنولوجيا املعلومات يف املدارس األردنية تقع يف ست جمموعات رئيسة هي:
النقص احلاد يف أجهزة احلاسوب والتجهيزات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات يف املدارس.
وضعف فعالية برامج تدريب املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات .وقلة امتالك طلبة
املدارس ملهارات وكفايات تكنولوجيا املعلومات األساسية .وقلة كفاية الوقت الالزم
للمعلمني للتخطيط واإلعداد لتوظيــف تكنولوجيا املعلومات يف التدريس .وصعوبة
الوصول إىل األجهزة واملعدات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف املدارس .وقلة توافر
الربجميات التعلمية ذات النوعية اجليدة املنتجة حملي ًا.
وقام الرشيف (2004م) بدراسة عنواهنا« :مدى استخدام طلبة الدراسات العليا
لإلنرتنت يف جامعة امللك عبدالعزيز» وتكونت عينة الدراســة من ( )206من الطالب
والطالبات ممن يدرســون يف جامعة امللك عبدالعزيز ،حيث تم اختيارهم عىل الطريقة
العشــوائية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته ( )%94.5من طلبة الدراسات العليا
يستخدمون اإلنرتنت بشكل مستمر ،وأن ما نسبته ( )44.7يستخدموهنا بشكل متقطع
ومتباعد ،وأن أبرز جوانب االستفادة من اإلنرتنت من وجهة نظر الطلبة كانت إرسال
واستقبال الرسائل اإللكرتونية النصية من خالل الربيد اإللكرتوين والدخول إىل مواقع
اجلامعات واملكتبات واســتخدام الربيد اإللكرتوين لتبادل وإنجاز الواجبات التي يتم
تكليفهم هبا.
كام أجرى يل ( )Lee, 2002دراسة هدفت إىل حتديد مدى استعداد هيئة التدريس يف
عدد من املعاهد التقنية يف تايوان لتبني فكرة استخدام اإلنرتنت داخل فصوهلم الدراسية
يف ضوء ما لدهيم من معارف ومهارات ويف ضوء توافر املصادر والدعم املادي واملعنوي
وتطبيقات اإلنرتنت ،وقد استخدم الباحث استبانة جلمع املعلومات ودرس أثر متغريات
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العمر واجلنس واخلربة والتخصص ،وقد أظهرت نتائج الدراسة االستعداد والتحمس
الكبريين واالجتاهات اإلجيابية نحو استخدام اإلنرتنت ،كام أظهرت الدراسة فروق ًا ذات
داللة إحصائية تبع ًا ملتغريات الدراسة.

وأجــرت شــعبة احلاســب اآليل واإلدارة العامــة بالريــاض ،ســنة 2002م
دراســة حــول مقاهي اإلنرتنــت وأثرهــا يف الطلبة ،وقــد أظهرت نتائج الدراســة
ترتيب املواقع عىل شــبكة اإلنرتنت حســب كثــرة زيارهتا من جانــب الطلبة كام ييل:
املواقع الرتفيهية هي أكثر املواقع زيارة لدى العينة ،تلتها مواقع الدردشة واملحادثة ،ثم املواقع
الرياضية ،ثم املواقع اإلسالمية ،ثم اإلعالمية ،ثم العلمية ،ثم مواقع املجموعات املنحرفة
فمواقع املناقشة ،ثم مواقع خدمات البحث ،لتأيت يف النهاية مواقع التقنية ( .حداد2005 ،م)
وأجرى الزومايا ( )AL- Zumaia, 2001دراسة وصفية هدفت إىل الكشف عن اجتاهات
أعضــاء هيئة التدريس واإلداريني يف معاهد التدريب باململكة العربية الســعودية نحو
اســتخدام احلاسوب واإلنرتنت ،وقد أظهرت نتائج الدراسة اجتاهات إجيابية ،ومل تكن
لدى أفراد عينة الدراسة أي خماوف من استخدام احلاسوب أو اإلنرتنت وكانوا مدركني
ملدى أمهية استخدامها يف مراكز التدريب املختلفة يف اململكة.

وقد أشارت نتائج دراسة أجرهتا جمموعة من الباحثني األمريكان عام 1995م إىل
أنه :يرتبط ماليني البرش املشرتكني عىل صعيد الكرة األرضية باإلنرتنت؛ هبدف االتصال
الشخيص واجلامعي.وحيتل األكاديميون املرتبة األوىل يف استخدامها ،وهلا تواجد واسع
يف اجلامعات األمريكية .ويعد الربيد اإللكرتوين من أبرز استخداماهتا ،وتشمل خدماته
امليادين والنشاطات املختلفة ،حيث يستخدم الربيد اإللكرتوين يف اإلرسال واالستقبال
مع خمتلف مناطق العامل وبأي عدد من الرسائل وبأرسع ما يمكن .ويمكن تقديم اخلدمات
إلكرتونيا ومتابعة برامج حمطات
اإلعالمية املختلفة من خالل قراءة الصحف واملجالت
ًّ
اإلذاعة وقنوات التلفزيون.وعرض السلع واملنتجات والتسويق والدعاية واإلعالن لكل
من الرشكات واألفراد عرب العامل (بطرس2000،م).
ويتضح من خالل الدراسات السابقة أن أغلب هذه الدراسات ركزت عىل االهتامم
باإلنرتنت وواقع االستخدام هلا مثل :دراسة (املخلويف2007 ،م ،العنزي2006 ،م) ،يف
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حني أن هناك بعض الدراسات تناولت موضوع االجتاهات نحو اإلنرتنت مثل :دراسة
(الزومايا2001 ،م) .ومن جانب آخر اعتمدت الدراسات السابقة عىل االستبانة وحدها
كأداة للدراسة باستثناء دراسة (خزاعلة واجلوارنة2006 ،م) حيث اعتمدت عىل املقابلة
واالستبانة ،باإلضافة إىل تنوع املتغريات التي اعتمدت عليها الدراسات ومعظمها اعتمد
عىل :اخلربة ،واجلنس ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،والتخصص.

أما هذه الدراسة ،فإهنا ستحاول أن تقرأ واقع مهارات األستاذ اجلامعي لتطبيقات
شــبكة اإلنرتنت يف عدة جماالت وذلك باعتامد النظرية البنائية الوظيفية التي هتدف إىل
التعرف عىل مهارات استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال( .حسن ،والسيد2002 ،م)

منهجية الدراسة
ـ منهج الدراسة
تم اختيار أسلوب منهج املسح االجتامعي بالعينة جلمع املعلومات من أرض الواقع ،ومن
أعضاء هيئة التدريس أنفسهم ،وبطريقة العينة العشوائية ،إضافة إىل أسلوب التحليل اإلحصائي.

ـ جمتمع الدراسة
بالقرعة تم سحب جمتمع الدراســة من بني اجلامعات األردنية احلكومية ،فتمثل
بجامعة البلقاء التطبيقية ،ومن ثم قســمت اجلامعة إىل ثالثة أقاليم :شــال ،ووســط،
وجنوب ،وبالقرعة تكون جمتمع الدراسة النهائي من أعضاء هيئة التدريس العاملني يف
جامعة البلقاء التطبيقية للفصل الدرايس األول للعام اجلامعي (2013م2014/م) يف
كليات إقليم الشامل (عجلون ،احلصن ،إربد).

ـ عينة الدراسة
تم سحب عينة عشوائية من جمتمع الدراسة النهائي وبواقع  211مبحو ًثا ،وبنسبة
 ،%50وتم توزيع االستامرات عليهم ،وتكونت عينة الدراسة النهائية من  196مبحو ًثا
بعدما رفض بعضهم التعاون ،واستبعدت االستامرات غري املكتملة البيانات.
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ـ أداة الدراسة
بعد االطالع عىل الدراسة السابقة املتعلقة بموضوعها وأهدافها تم تطوير استبانة
موجهــة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقــاء التطبيقية تكونت من جزأين :اجلزء
األول :بيانات شخصية ،واجلزء الثاين :درجة امتالك مهارات استخدام اإلنرتنت جمتمعة
عىل ( )26فقرة وضع أمام كل منها مقياس تقدير مكون من مخس درجات هي( :عالية
جد ًا ،عالية ،متوســطة ،منخفضة ،منعدمة) وأعطي هلا ميزان تقديري ()1،2،3،4،5
عىل التوايل.

ـ صدق األداة
للتأكد من صدق حمتوى أداة الدراســة تم عرضها يف صورهتا األولية عىل جمموعة
من املحكمني من ذوي اخلربة واالختصاص ،وبعد دراســة مقرتحاهتم وتعديالهتم تم
إجراء التعديالت الالزمة إىل أن خرجت االستبانة يف صورهتا النهائية.

ـ ثبات األداة
لقد تم توزيع األداة عىل عينة استطالعية من جمتمع الدراسة ،وتم حساب الثبات
عن طريق معادلة كرونباخ ألفا ،وكانت قيمة معامل الثبات  0.960وهي مناســبة يف
مثل هذه الدراسات.

متغريات الدراسة
املتغريات املستقلة:

 ١ـ الكلية :وهلا فئتان مها :علمية وإنسانية.

 ٢ـ الرتبة األكاديمية :وهلا أربعة مســتويات هي :مدرس ،أســتاذ مساعد ،أستاذ
مشارك ،أستاذ.
 ٣ـ اخلربة :وهلا ثالثة مستويات هي :عالية ،متوسطة ،منخفضة.
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املتغريات التابعة:

 ١ـ درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات استخدام اإلنرتنت.

ـ األساليب اإلحصائية :تم استخدام جمموعة من االختبارات اإلحصائية حسب
متطلبات سؤال الدراسة ،حيث تم استخدام املتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعيارية ملعرفة مستوى املهارات ،كام تم استخدام اختبار ت ملعرفة أثر الكلية عىل
كل من مهارات اإلنرتنت .يف حني تم اســتخدام اختبار حتليل التباين األحادي
ملعرفة أثر متغري اخلربة والرتبة األكاديمية .وقد تم استخدام اختبار توكي ملعرفة
الفروق بني مســتويات املتغري املســتقل الذي له أكثر من مستويني مثل :اخلربة
والرتبة األكاديمية.

عرض النتائج ومناقشتها
املحور األول :خصائص عينة الدراسة
من أجل وصف عينة الدراسة تم حساب التكرارات والنسب املئوية كام هو موضح
يف اجلدول رقم ()1
اجلدول رقم ()1

املتغري
الكلية

وصف عينة الدراسة

التكرار

النسبة

مستوياته
إنسانية

108

55.1

مشارك

9

4.5

مدرس

106

علمية
أستاذ

الرتبة

مساعد
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88
1

80

44.9
0.5

40.8

54.08
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املتغري

مستوياته

التكرار

النسبة

التعامل مع اإلنرتنت

متوسطة

97

49.4

نعم

93

امتالك كمبيوتر يف املكتب
امتالك كمبيوتر يف البيت
ارتباط احلاسوب باإلنرتنت
التدريب يف جمال استخدام اإلنرتنت

عالية

ضعيفة
ال

73
26

37.2
13.2
47.5

103

52.5

45

22.9

نعم

151

نعم

124

63.2

نعم

90

45.9

ال
ال
ال

72

106

77.1

36.8
54.1

يتبني من اجلدول الســابق أن عدد أعضاء هيئة التدريس يف الكليات العلمية بلغ
 ،88بنســبة  ،%44.9يف حني كان عدد أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنســانية،
 108بنسبة .%55.1

وتبني من اجلدول نفسه أن الرتبة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس كانت  %5من
رتبة أستاذ ،و  %4.5من رتبة أستاذ مشارك ،و %40.8من رتبة أستاذ مساعد ،يف حني
كان من رتبة مدرس  % 54.08من جمموع أعضاء هيئة التدريس.

ويتضح من اجلدول نفسه أن خربة أعضاء هيئة التدريس يف التعامل مع اإلنرتنت كانت
 %37.2بدرجة عالية ،و  % 49.4بدرجة متوسطة ،يف حني كانت  %13.2بدرجة ضعيفة.

أما بالنســبة لتوافر احلاســوب يف املكتب ،فقد كان  % 47.5من عينة الدراســة
يمتلكون أجهزة حاسوب يف مكتبهم ،يف حني كان  %52.5ال يمتلكونه.
وتبني كذلك أن  %77.1من عينة الدراســة كانوا يمتلكون جهاز حاســوب يف
البيت ،و % 22.9ال يمتلكونه.
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ويبني اجلدول أن  %63.2من عينة الدراســة يتوافر لدهيم ارتباط بشبكة إنرتنت،
يف حني كان  %36.8ال يتوافر لدهيم ذلك.
ريا كان  % 45.9من عينة الدراسة قد تلقوا تدري ًبا يف جمال اإلنرتنت ،يف حني
وأخ ً
 %54.1مل يتلقوا تدري ًبا يف جمال اإلنرتنت.

املحور الثاين :درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات استخدام اإلنرتنت
حيث تم عرض نتائج الدراسة حسب ترتيب أسئلتها كام ييل:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عىل« :ما درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس
ملهارات اســتخدام اإلنرتنت؟» فقد تم حساب املتوســطات احلسابية لفقرات مقياس
املهارات كام يف اجلدول ()2
اجلدول رقم ()2

تنازليا
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لفقرات مقياس املهارات مرتبة
ًّ
ترتيب
الفقرة

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

رقم
الفقرة
13

تصفح املستندات وامللفات املوجودة عىل اإلنرتنت

2

1.972 4.000

9

استخدام أدوات وحمركات بحث متنوعة للحصول
عىل معلومات عىل اإلنرتنت

4

2
1

نص الفقرة
استقبال الربيد اإللكرتوين
إرسال الربيد اإللكرتوين

14

زيارة مواقع اجلامعات ومراكز البحوث عرب اإلنرتنت

7

احلصول عىل معلومات عرب جمموعات األخبار

8
4

طباعة صفحة ويب

إنشاء بريد إلكرتوين
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1
3

1.150 4.008
1.102 3.973
1.020 3.803

5

1.073 3.767

7

1.078 3.660

6
8

1.082 3.732
1.216 3.625
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رقم
الفقرة
6
5

ترتيب
الفقرة

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

استخدام األيقونات املختلفة عىل صفحة الويب

10

1.097 3.544

الوصول إىل قواعد البيانات عرب اإلنرتنت

12

1.056 3.517

نص الفقرة
تنزيل الربامج املختلفة من اإلنرتنت

24

فتح ملف مرفق الربيد اإللكرتوين

25

متابعة املجالت والدوريات واملوسوعات اإللكرتونية
عرب اإلنرتنت

10

3

حفظ مواقع الويب األكثر استخدا ًما يف قائمة منفصلة

18

الوصول إىل مكتبات موجودة عىل اإلنرتنت

23

إلصاق ملف مرفق بالربيد اإللكرتوين

17

12

21
15
22
16
20
19
26
11

املهارات

متابعـة مؤلفـات دور النشر العربيـة والعامليـة عبر
اإلنرتنـت

9

11
13
14
15
16

1.067 3.616
1.184 3.535
1.177 3.500
1.213 3.428
1.065 3.366
3.321

.969

17

1.250 3.258

استخدام الوسائط املتعددة من خالل شبكة اإلنرتنت

19

1.130 3.169

استخدام خدمة القوائم الربيدية

21

استخدام خدمة املحادثة عرب اإلنرتنت

استخدام خدمة نقل امللفات ()FTP
إنشاء صفحة ويب عىل اإلنرتنت

استخدام خدمة االتصال عن بعد ()TCP

18
20
22
23

استخدام الربط التشعبي يف إجياد ناتج تعليمي

24

املشاركة بالتدريس عن بعد عرب اإلنرتنت

26

استخدام الربط التشعبي يف إجياد ناتج تعليمي

25

1.147 3.205
1.127 3.008
1.033 2.937
1.274 2.848
1.132 2.794
1.017 2.785

1.299 2.7411
1.256 2.589
3.374

.833

يتضح من اجلدول السابق أن مهارات اإلنرتنت لدى أعضاء هيئة التدريس كانت
متوســطة ،حيث بلغ املتوسط احلســايب ملجموع الفقرات  3.374بانحراف معياري
 ،0.833هذا وقد كانت أعىل الفقرات هي الفقرات ،6 ،4 ،7 ،8 ،14 ،9 ،1 ،2،13
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 25 ،10 ،24 ،5بالرتتيب ،وقد كانت املتوسطات احلسابية ترتاوح بني  3.5ـ 4٫008
ما يعني أن هذه الفقرات كانت بدرجة كبرية.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي ينص عىل« :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء ملهارات اإلنرتنت تعزى للمتغريات:
الكلية واخلربة والرتبة األكاديمية؟» فقد تم استخدام جمموعة من االختبارات اإلحصائية
كام يأيت:
 ١ـ ملعرفة أثر متغري الكلية عىل مهارات استخدام اإلنرتنت فقد تم استخدام اختبار ت
كام يف اجلدول (.)3

اجلدول رقم ()3

نتائج استخدام اختبار ت ملعرفة أثر متغري الكلية عىل مهارات استخدام اإلنرتنت
املتغري
املهارات

الكلية

العدد

الوسط

علمية

46

3.6455

إنسانية

66

3.1859

االنحراف
املعياري
,76653

.83103

ت
2.971

درجة
احلرية
110

مستوى
الداللة

0.004

يتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق بني أعضاء اهليئة التدريسية من الكليات
العلمية وأعضاء اهليئة التدريسية من الكليات اإلنسانية لصالح الكليات العلمية ،حيث
بلغ املتوسط احلسايب للكليات العلمية  3.645بانحراف معياري  0.766يف حني كان
املتوسط احلسايب للكليات اإلنسانية  3.185بانحراف معياري  ،0.831وهذا يعني أن
أعضاء اهليئة التدريسية يف الكليات العلمية لدهيم مهارات يف جمال استخدام احلاسوب
أكثر من نظرائهم يف الكليات اإلنسانية.

ولكون عينة الدراسة قليلة ،فقد تم االستعانة باختبار مان وتني للتأكد من النتيجة
كام هو موضح يف اجلدول رقم (.)4
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اجلدول رقم ()4

نتائج اختبار مان وتني ملعرفة أثر متغري الكلية عىل مهارات استخدام اإلنرتنت
املتغري

الكلية

مهارات

اإلنسانية

العلمية
Total

العدد
46
66

112

وسط الرتب جمموع الرتب قيمة مان وتني مستوى الداللة
66.15
49.77

3043.00
3285.00

1074

0.009

إحصائيا ،وهذا ما يؤكد
يبني اجلدول أن قيمة مان وتني قد بلغت  1074وهي دالة
ًّ
اختبار ت ملعرفة أثر الكلية يف مهارات استخدام اإلنرتنت.
 2ـ ملعرفة أثر اخلربة يف اإلنرتنت عىل مهارات اســتخدام اإلنرتنت ،فقد تم اســتخدام
اختبار حتليل التباين األحادي كام يظهر يف اجلدول رقم ()5
اجلدول رقم ()5

نتائج استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة أثر اخلربة عىل مهارات استخدام
اإلنرتنت لدى أعضاء هيئة التدريس
مصدر التباين

بني املجموعات

داخل املجموعات
الكيل

جمموع املربعات درجة احلرية مربع االوساط
31.331

2

77.055

111

45.725

109

15.665
0.419

ف

37.344

مستوى الداللة
0.000

يتبني من اجلدول الســابق أنه يوجد اختالف يف درجة امتالك مهارات استخدام
إحصائيا
اإلنرتنت تعزى إىل متغري اخلربة ،حيث بلغــت قيمة ف  37.344وهي دالة
ًّ
عند مســتوى داللة ألفا أقل أو يساوي  0.05وملعرفة موقع الفروق ،فقد تم استخدام
اختبار توكي كام يربز يف اجلدول رقم ()6
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اجلدول رقم ()6

نتائج استخدام اختبار توكي ملعرفة الفروق بني مستويات متغري اخلربة
اخلربة
عالية

اخلربة ب

الفرق بني وسط أ وب

ضعيفة

)*(1.68478

متوسطة

متوسطة

)*(.77739
)*(.90739

ضعيفة

يتضح من اجلدول الســابق أن الفروق كانت بني اخلــرة العالية وكل من اخلربة
املتوسطة واخلربة الضعيفة لصالح اخلربة العالية ،كام كانت الفروق بني اخلربة املتوسطة
واخلربة الضعيفة لصالح اخلربة املتوســطة .وهذا يعنى أنه كلام زادت اخلربة يف التعامل
مع اإلنرتنت ارتفعت املهارات التي يمتلكها أعضاء اهليئة التدريسية.
ولكون عينة الدراسة صغرية ،فقد تم االستعانة باختبار ولكسون للتأكد من النتيجة
كام يظهر يف اجلدول رقم(.)٧
اجلدول رقم ()7

نتائج اختبار ولكسون ملعرفة أثر اخلربة عىل مهارات استخدام اإلنرتنت لدى أعضاء
هيئة التدريس
اخلربة  -املهارات

ز

)-٨٫٢٠٧ (a

مستوى الداللة

٠٫٠٠٠

إحصائيا ،وهذا
يتبني من اجلدول السابق أن قيمة ولكسون كانت  8٫207وهي دالة
ًّ
ما يؤكد اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة أثر اخلربة عىل مهارات استخدام اإلنرتنت.
3ـ ملعرفة أثر الرتبة األكاديمية عىل امتالك مهارات احلاســوب فقد تم استخدام اختبار
حتليل التباين األحادي كام يظهر يف اجلدول ()8
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اجلدول رقم ()٨

نتائج استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة أثر متغري الرتبة األكاديمية عىل
مهارات استخدام احلاسوب
مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات

بني املجموعات

4.780

الكيل

77.055

داخل املجموعات 72.275

1.593

3

٠٫٦٦٩

108
111

ف

2.381

مستوى الداللة
٠٫٠٧٤

يتبني من اجلدول السابق أنه ال يوجد اختالف يف درجة امتالك مهارات احلاسوب
تعزى إىل متغري الرتبة األكاديمية ،حيث بلغت قيمة ف  2٫381وهي غري دالة إحصائي ًا
عند مســتوى داللة ألفا أقل أو يســاوي  ،0٫05وذلك خمالف لنتائج دراسة املخلويف
( ،)2007حيث أشارت إىل وجود فروق لصالح رتبة أستاذ مساعد.
ولكون عينة الدراسة صغرية فقد تم االستعانة باختبار ولكسون للتأكد من النتيجة
كام يظهر يف اجلدول رقم (.)٩
اجلدول رقم ()٩

نتائج اختبار ولكسون ملعرفة أثر متغري الرتبة األكاديمية عىل مهارات استخدام احلاسوب
اخلربة ـ املهارات
)-٠٫373(a

Z

٠٫709

مستوى الداللة

يتبني من اجلدول السابق أن قيمة ولكسون كانت  0.373وهي غري دالة إحصائي ًا ،وهذا
ما يؤكده اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة أثر اخلربة عىل مهارات استخدام اإلنرتنت.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عىل« :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
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يف درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء ملهارات استخدام اإلنرتنت تعزى
إىل متغريات :توافر جهاز احلاســوب لعضو هيئة التدريس يف مكتبه باجلامعة ،وامتالك
عضو هيئة التدريس جلهاز حاسوب يف منزله وارتباط جهاز حاسوب عضو هيئة التدريس
باإلنرتنت ،وتلقي عضو هيئة التدريس للتدريب يف جمال اإلنرتنت ؟» فقد تم استخدام
جمموعة من االختبارات اإلحصائية كام يأيت:

ملعرفة أثر متغري امتالك جهاز حاســوب باملكتب يف مهارات استخدام اإلنرتنت
لدى أعضاء هيئة التدريس تم استخدام اختبار ت كام هو موضح يف اجلدول رقم ()١٠
اجلدول رقم ()١٠

نتائج استخدام اختبار ت ملعرفة أثر امتالك جهاز حاسوب يف املكتب عىل
مهارات استخدام اإلنرتنت

كمبيوتر يف
املهارات
املكتب
نعم
ال

العدد

املتوسط
احلسايب

61

3.1513

51

3.6418

االنحراف
املعياري

ت

درجة
احلرية

110 3.232 ٠٫68671
.88313

مستوى
الداللة

0.002

يتبني من اجلدول رقم ( )١٠أنه توجد فروق بني من يمتلك حاســو ًبا يف املكتب،
ومن ال يمتلكه ،حيث بلغت قيمة ت  3٫232وهي دالة إحصائي ًا عند مســتوى داللة
ألفا تساوي أو أقل من  0٫05وقد كان هذا األثر لصالح من يمتلك حاسو ًبا يف املكتب،
حيث بلغ املتوسط احلســايب ملن يمتلك حاسو ًبا يف املكتب  3٫641بانحراف معياري
 0٫686يف حني بلغ املتوســط احلسايب ملن ال يمتلك حاسو ًبا  ،3٫151وذلك خمالف
لنتائج دراسة املخلويف (2007م).
لإلجابة عن سؤال الدراســة الذي ينص عىل« :ما أثر امتالك حاسوب يف البيت
عىل مهارات اســتخدام اإلنرتنت لدى أعضاء هيئة التدريس؟ فقد تم استخدام اختبار
ت كام يف اجلدول ()١١
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اجلدول رقم ()١١

نتائج استخدام اختبار ت ملعرفة أثر امتالك حاسوب يف البيت عىل مهارات استخدام اإلنرتنت
املهارات

كمبيوتر يف
البيت

العدد الوسط احلسايب االنحراف املعياري

نعم
ال

109
3

.84301

3.3694

.31088

3.5641

ت

درجة مستوى
احلرية الداللة

0.692 110 0.398

يتبني من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق بني من يمتلك حاسو ًبا يف البيت ،وبني
من ال يمتلك؛ إذ بلغت قيمة ت  0٫398وهي غري دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة ألفا
أقل أو يســاوي  ،0٫05وهذا خمالف لنتائج بعض الدراســات التي أشارت إىل وجود
فروق لصالح من يملك.
اجلدول رقم ()12

نتائج استخدام اختبار ت ملعرفة أثر ارتباط جهاز احلاسوب باإلنرتنت يف مهارات
استخدام اإلنرتنت
املهارات

ارتباط احلاسوب
باإلنرتنت
1.00
2.00

العدد
82
30

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

ت

درجة
احلرية

110 5.174 0.67940 3.5966
0.92072 2.7679

مستوى
الداللة

0.000

يتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق بني من يرتبط جهازه باإلنرتنت وبني من
ال يرتبط جهازه باإلنرتنت؛ إذ بلغت قيمة ت  5.174وهي دالة إحصائي ًا عند مستوى
داللة ألفا أقل أو يســاوي  0.05وقد كان الفرق لصالح من يرتبط جهازه باإلنرتنت؛
إذ بلغ املتوسط احلســايب هلا  3.596يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملن ال يرتبط جهازه
باإلنرتنت .2.767
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اجلدول رقم ()١٣

نتائج استخدام اختبار ت ملعرفة أثر التدريب عىل اإلنرتنت يف مهارات استخدام اإلنرتنت
التدريب العدد
املهارات

نعم
ال

48
64

املتوسط
احلسايب

3.5240
3.2626

االنحراف
املعياري

ت

1.656 ٠٫73267
٠٫89044

درجة حرية
110

مستوى
الداللة

0.101

يتبني من اجلدول السابق أنه ال يوجد أثر للتدريب عىل اإلنرتنت يف اكتساب مهارات
استخدام اإلنرتنت ،حيث بلغت قيمة ت  1.656وهي غري دالة إحصائي ًا عند مستوى
داللة ألفا أقل أو يســاوي  ،.0.05وهذا عكس نتائج الدراسات السابقة ؛ إذ أشارت
إىل وجود فروق لصالح من تلقى تدري ًبا يف جمال اإلنرتنت.

مناقشة النتائج

ً
أول :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول

«ما درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات اإلنرتنت؟»
أظهرت النتائج املتعلقة هبذا السؤال ما يأيت:

أن املتوسط احلسايب العام لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات استخدام
اإلنرتنت بلغ ( )3.374وهي درجة «متوســطة» ،وقــد تعزى هذه النتيجة إىل ما ورد
يف خصائص عينة الدراســة ،حيث أوضحت أن ( )%49.4من أعضاء هيئة التدريس
ذوو خربة متوســطة بالتعامل مع اإلنرتنت ،وأن ( )%54.1من أعضاء هيئة التدريس
مل يتلقوا تدري ًبا يف جمال اإلنرتنت .وتتفق هذه النتيجة مع دراســتي (املخاليف2007 ،م)
و(العنزي2006 ،م).
وأن أعضــاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء يمتلكون مهارات «اســتقبال الربيد
اإللكرتوين» «وتصفح املســتندات وامللفات املوجودة عىل اإلنرتنت» «وإرسال الربيد
اإللكرتوين» «وزيارة مواقع اجلامعات ومراكز البحوث عرب اإلنرتنت «بدرجة «عالية»
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ويمكن أن يعزى ذلك إىل أن ما نســبته  %77.1من املبحوثني يملكون حواســيب يف
بيوهتم .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات (الرشيف2004 ،م)وتتعارض مع دراسة
(العنزي2006 ،م).

ثان ًيا :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

«هــل توجد فروق ذات داللــة إحصائية ( )a = 0.05يف درجــة امتالك أعضاء هيئة
التدريس يف جامعة البلقاء ملهارات استخدام اإلنرتنت تعزى ملتغريات :الكلية ،واخلربة،
والرتبة األكاديمية؟».

أظهرت النتائج املتعلقة هبذا السؤال ما يأيت:

وجود فروق بني أعضاء هيئة التدريس من الكليات العلمية والكليات اإلنســانية
ولصالــح الكليات العلمية .ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن أعضاء هيئة التدريس
نظرا لدراستهم هبذه اللغة
يف الكليات العلمية لدهيم قدرات عالية يف اللغة االنجليزية؛ ً
واســتخدامهم للحاسوب بشكل مستمر خالل الدراسة والعمل التعليمي .وهذا يتفق
مع نتائج دراسة املخاليف (2007م) وختتلف مع نتائج العنزي (2006م).

ويوجد اختالف يف درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات استخدام اإلنرتنت
تعزى إىل متغري اخلربة لصالح اخلربة العالية وبني اخلربة املتوسطة والضعيفة لصالح اخلربة
املتوسطة .وقد يعزى الســبب إىل أن أصحاب اخلربة العالية لدهيم القدرة واملعرفة فيام
يتعلق بكيفية التعامل مع اإلنرتنت ،ما يكســبهم مهارات كبرية .وتتفق هذه النتيجة مع
نتائج دراسة يل (2002م) وختتلف مع العنزي (2006م).
ال يوجد اختالف يف درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات استخدام اإلنرتنت
تعزى إىل متغري الرتبة األكاديمية ،وقد يعود الســبب إىل أن مجيع أعضاء هيئة التدريس
بغــض النظر عن رتبتهم يعدون اإلنرتنت مهــ ًا يف عملهم .وتتعارض هذه النتيجة مع
دراسة املخاليف (2007م) .وتتفق مع العنزي (2006م).
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ثال ًثا :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث
«هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )a = 0.05يف درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة البلقاء ملهارات اســتخدام اإلنرتنت تعزى ملتغريات :توافر جهاز احلاســوب
لعضو هيئة التدريس يف مكتبه باجلامعة ،وامتالك عضو هيئة التدريس جلهاز حاســوب

يف منزله ،وارتباط جهاز حاســوب عضو هيئــة التدريس باإلنرتنت ،وتلقي عضو هيئة
التدريس للتدريب يف جمال اإلنرتنت؟»

وقد أظهرت النتائج املتعلقة هبذا السؤال ما يأيت:

ـ وجود فروق يف مســتوى درجة امتالك عضو هيئة التدريس ملهارات اســتخدام
اإلنرتنــت تعزى إىل متغري من يمتلك حاســو ًبا يف مكتبه ،ومن ال يمتلك جهاز
حاسوب يف مكتبه لصالح من يمتلك جهاز حاسوب يف مكتبه .وقد يعود السبب
إىل أن وجود احلاسوب يف املكتب يشجع عضو هيئة التدريس عىل استخدام اجلهاز
باســتمرار ،ما يكسبه مهارات اســتخدامه ،وهذا يسهل عليه اكتساب مهارات
استخدام اإلنرتنت.
وال يوجد اختالف يف مســتوى درجة امتالك أعضاء هيئــة التدريس ملهارات
اســتخدام اإلنرتنت تعزى ملتغري امتالك عضو هيئة التدريس حاسو ًبا يف منزله.
وقد يعزى السبب إىل انتشــار مقاهي ومراكز اإلنرتنت التي تفي بالغرض عند
حاجة عضو هيئة التدريس إىل استخدام اإلنرتنت أو احلاسوب .وتتعارض هذه
النتيجة مع دراسة (املخاليف2007 ،م).

ـ وجود فروق يف مســتوى درجة امتالك عضو هيئة التدريس ملهارات اســتخدام
اإلنرتنت تعزى ملتغري ارتباط حاسوب عضو هيئة التدريس باإلنرتنت لصالح من
يرتبط حاسوبه باإلنرتنت .وقد يعزى السبب إىل أن ارتباط احلاسوب باإلنرتنت
يتيح لعضو هيئة التدريس اســتخدام اإلنرتنت بسهولة ويف أي وقت ،ما يزيد يف
درجة امتالكه ملهارات اإلنرتنت .وختتلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت
إليها دراسة العنزي (2006م).
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ـ ال يوجــد اختالف يف درجة امتــاك أعضاء هيئة التدريس ملهارات اســتخدام
اإلنرتنت تعزى إىل متغري تلقي عضو هيئة التدريس للتدريب يف جمال اإلنرتنت.
وقد يعود الســبب إىل أن بعض مهارات استخدام اإلنرتنت يمكن اكتساهبا عن
طريق املامرسة الذاتية ،أو من خالل االستعانة بمن يمتلك هذه املهارات بدرجة
كربى .وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة (املخاليف2007 ،م).

ومن باب الصدق النظري يمكن اســتخدام نظرية االســتخدامات واإلشباعات
التي هتدف إىل التعرف عىل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال ضمن وسائل أخرى
موجودة يف املحيط تلبي احتياجات املستخدم لتطبيقات شبكة اإلنرتنت يف جماالت متعددة.
مع العلم أن هذه النظرية صنفت دوافع التعرض لوسائل اإلعالم يف فئتني :ومها« :دوافع
منفعية :وتستهدف التعرف عىل الذات ،واكتساب املعرفة واملعلومات ،واخلربات ومجيع
أشكال التعلم عامة التي تعكسها نرشات األخبار والربامج التعليمية والثقافية .ودوافع
طقوسية :وتستهدف متضية الوقت ،واالسرتخاء ،والصداقة واأللفة مع الوسيلة واهلروب
من املشكالت .إضافة إىل النظرية الوظيفية التي تشري إىل األدوار والوظائف التي يمكن أن
يؤدهيا اإلنرتنت بالنسبة لألستاذ اجلامعي يف جماالت التدريس والبحث العلمي والتدريب،
ما يعود باالستقرار والتوازن يف مواكبة اجلامعة للتطورات التكنولوجية.

ملخص النتائج
يف ضوء ما تقدم من عرض وحتليل ختلص الدراسة إىل النتائج اآلتية:

ـ أن مهارات استخدام اإلنرتنت لدى أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة.

ـ توجــد فروق بني أعضاء اهليئة التدريســية من الكليــات العلمية وأعضاء اهليئة
التدريسية من الكليات اإلنسانية لصالح الفئة األوىل.

ـ يوجد اختــاف يف درجة امتالك مهارات اســتخدام اإلنرتنت تعزى إىل متغري
اخلربة ،حيث كانت الفروق بني اخلربة العالية ،وكل من :اخلربة املتوسطة واخلربة
الضعيفة لصالح اخلربة العالية ،كام كانت الفروق بني اخلربة املتوســطة واخلربة
الضعيفة لصالح اخلربة املتوسطة.
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ـ ال يوجد اختالف يف مســتوى درجة امتالك مهارات استخدام احلاسوب تعزى
إىل متغري الرتبة األكاديمية.

التوصيات
ويف ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات النظرية والعملية التطبيقية التالية:

ـ نرش وتعزيز ثقافة اســتخدام اإلنرتنت واحلاسوب وتطبيقاته املختلفة يف املجتمع
عامة ويف املجتمــع اجلامعي خاصة ،بام يعــود بالنفع والفائــدة وحيقق التنمية
املستدامة.

ـ عمل برامج ودورات تدريبية ألعضــاء هيئة التدريس لزيادة امتالكهم ملهارات
استخدام اإلنرتنت.

ـ تبني ترشيعات خاصة باعتامد معيار اســتخدام اإلنرتنت واحلاسوب وتطبيقاته
كرشط للتعيني ،والتقييم ،والرتقية والتثبيت يف اجلامعة.
ـ جعل التواصل باإلنرتنت وسيلة من الوسائل التي يستخدمها عضو هيئة التدريس
يف العملية التعليمية .بحيث يتواصل مع طلبته من خالل هذه التقنية.
ـ أن تقوم اجلامعة بإنشاء بريد إلكرتوين لكل عضو هيئة تدريس ،بحيث يتم التواصل
والرتاسل الربيدي ،وإنجاز املعامالت واالطالع عىل التعاميم من خالله.
ـ أن تعمل اجلامعة عىل توفري جهاز حاســوب وخدمة الربط باإلنرتنت يف مكتب
كل عضو هيئة تدريس.

ـ أن تقوم احلكومات بتوفري خدمات الربط باإلنرتنت بأسعار رمزية ،بحيث جيعلها
يف متناول يد الغالبية من أبناء املجتمع.
ـ التوعية بأمهية اإلنرتنــت واخلدمات التي يقدمها ،واملزايا التي يوفرها يف الوقت
واجلهد واملال ،واحلصول عىل املعلومات املتنوعة.

ـ إجراء دراســات أخرى يف جمال استخدام اإلنرتنت والتعلم اإللكرتوين ،بحيث
تطبق عىل جمتمعات وعينات وأطر نظرية مغايرة.
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