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 لدى الالزمة التدريبية وحبجبته اإلنرتنت استخدام مدى
 فيصل امللك جبمعة يف التدريس هيئة أعضبء

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ هدى استخدام  _الممخص
اإلىترىت وحاجاتً التدٓربٓة الالزهة لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ 

 ءهتًلهالجاهعة الهمك فٓصل، وقد تم استخدام الهىٍج الوصفْ 
لطبٓعة الدراسة. وطبقت االستباىة التْ صههٍا الباحثان، عمِ عٓىة 

م بالطٓرقة العشوائٓة 120هكوىة هن ) ( عضو ٌٓئة تدٓرس، تم اختٓاٌر
البسٓطة، وذلك بعد التأكد هن صالحٓتٍا لعٓىة الدراسة الحالٓة، 

 .بهعاهل ثبات وصدق هقبولٓن
 :وتوصمت الدراسة إلِ الىتائج أتٓة

( هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس ٓستخدهون اإلىترىت بشكل 0.63أن ) -
( ٓستخدهوىً 0.1( ٓستخدهوىً بشكل أسبوعْ، و)0.23ٓوهْ، و)

بشكل شٍري، فْ حٓن بمغت ىسبة هن ٓستخدهون اإلىترىت بشكل 
( هن أفراد عٓىة الدراسة. وجاء استخدام أعضاء ٌٓئة 0.04سىوي )

 (.3.45سط حسابْ قدري )التدٓرس لإلىترىت بشكل كمْ كبٓراً وبهتو 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة-

(α=0.05)  فْ استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك
 .فٓصل لإلىترىت تعزى لهتغٓر الجىس

 (α=0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة -
الهمك فٓصل لإلىترىت فْ استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة 

 .تعزى لهتغٓر لكمٓة ولصالح أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ كمٓة العموم
ٓة الكمٓة إلجابات أعضاء ٌٓئة التدٓرس الذٓن ئو الهبمغت الىسبة  -

( فْ حٓن بمغت 0.68ٓحتاجون إلِ التدٓرب عمِ اإلىترىت وهٍارتً )
ِ تدٓرب الىسبة الكمٓة ألعضاء ٌٓئة التدٓرس المذٓن ال ٓحتاجون إل

(0.32.) 
اإلىترىت، الحاجات التدٓربٓة، جاهعة الهمك  الكممات المفتاحية:

 .فٓصل
 . المقدمة1

لقد أبدع العقل البشري فْ إىجاز التطورات الهعرفٓة       
والهتغٓرات الهتسارعة والتْ كان لٍا أثرًا كبٓرًا فْ جهٓع هجاالت 

ٓٓر طبٓعة الحٓاة، وأضفت عمٍٓا ىهوًا وتقدهًا، ساٌم فْ تغ

ة واالجتهاعٓة والثقافٓة وفْ آلٓة ههارسة تمك  الىشاطات التربٓو
 .الىشاطات

ؤكد روبرت ]      [ عمِ أن شبكة اإلىترىت قد جاءت فْ 1ٓو
هقدهة التغٓرات الهتسارعة التْ عهمت عمِ إحداث تغٓرات 
جذٓرة، هست الىاس وشهمت جواىب حٓاتٍم السٓاسٓة والىفسٓة 

 .تصادٓة والتربوٓة والصحٓةواالجتهاعٓة واالق
ٍّل االتصال بٓن العالم رغم التباعد الزهىْ       فاإلىترىت س

والهكاىْ، وسٓطر عمِ العالم، وتغمغل فْ التعمٓم العام فْ 
هدٓٓرات التربٓة والتعمٓم وفْ الجاهعات الرسهٓة والخاصة، فقد 
ظٍرت الجاهعات الهفتوحة، والجاهعات االفتراضٓة، والجاهعات 

لكتروىٓة، وجهٓعٍا وظفت شبكة اإلىترىت واعتبرتٍا أداتٍا اإل
 ].2] الرئٓسة فْ التواصل وفْ التعمٓم

وقد أصبح اإلىترىت أداة لمبحث واالكتشاف هن قبل      
هستخدهًٓ، حٓث وفر لمهعمهٓن والهتعمهٓن القدرة عمِ التعمم 
واالتصال هع الزهالء والهدارس والجاهعات وهع الهجتهع 

 ].3والعالهْ ]الهحمْ 
شٓر الهىصور ]       [ عمِ أن استخدام شبكة اإلىترىت فْ 4ٓو

الكثٓر هن جاهعات العالم تعد هن أٌم هصادر التعمم، وذلك 
ىتٓجة لإلهكاىات التْ تقدهٍا فْ الوصول السٓرع لمهعموهات. 
فمم ٓعد الكتاب ٌو الوسٓمة الوحٓدة لمحصول عمِ الهعموهة 

ر كبٓر فْ ذلك فهن خاللً ٓتم فحسب بل إن لإلىترىت دو 
ذا ٓٓزد  االطالع عمِ كل ها ٌو جدٓد فْ هجال التخصص ٌو

قمل هن الوقت الالزم لمتعمم  .هن الهعرفة ٓو
[ عمِ أن اٌتهام الجاهعات فْ فتح هراكز 5وأكد العىزي ]     

اإلىترىت داخل الحرم الجاهعْ ٍٓدف إلِ إثارة اٌتهام أعضاء 
م ىحو التعمم واالطالع والهشاركة ٌٓئة التدٓرس والطمبة وت حفٌٓز

بالبحوث العمهٓة، كها أن ضخاهة اإلىتاج الفكري الذي تقدهً 



482015
 

67 

شبكة اإلىترىت هن بحوث ودراسات وهستجدات بحثٓة سعًٓا إلِ 
تمبٓة احتٓاجات الهستفٓدٓن ال بد وأن ٓكون لً اىعكاس إٓجابْ 

 .عمِ هستوى التعمٓم الجاهعْ وهخرجاتً
دعم ذل       [ حٓث ٓؤكد عمِ أن الوالٓات 6ك كمٓهان ]ٓو

ها قٓهتً  1999الهتحدة قد صرفت فْ سىة واحدة هىذ عام 
( بمٓون دوالر وذلك لتوفٓر شبكة اإلىترىت فْ الجاهعات 6.9)

والهدارس وذلك هن أجل تسٍٓل التعمٓم وجعمً حرًا هفتوحا 
 ."وبهتىاول الجهٓع وذلك هن هبدأ "أن التعمٓم لمجهٓع

ؤ       [ عمِ أن الولوج فْ عصر الهعرفة ٓرتكز 7كد توهاس ]ٓو
جراء الدورات التدٓربٓة لٍا وذلك  عمِ استثهار التقىٓات الحدٓثة وا 
ألجل الوصول إلِ تحقٓق الهعرفة، ألن كل هجتهع ٓٓرد المحاق 

أجٓالً عمِ هواكبة التغٓرات  ٓىشئبالعصر الهعموهاتْ ٓجب أن 
 .التدٓربالتكىولوجٓة الهتسارعة بالتعمٓم و 

وبىاء عمِ ها سبق فإن الباحثان وجدا أن شبكة اإلىترىت      
ً هن هواقع لٍا دور ٌام فْ حٓاة اإلىسان الٓوهٓة هن  وها تحتٓو
حٓث تبادل وتىاقل الهعموهات فْ هعظم الهجاالت سواء أكاىت 
ا هن الهجاالت األخرى، إال أن  ة أم االجتهاعٓة أم غٌٓر التربٓو

الكبٓر لٍذي الشبكة ال ٓفعل إال هن خالل ٌذا الدور الهٍم و 
الههارسة واالستخدام التْ ٓحهمٍا الفرد ىحو ٌذي الهواضٓع 
وكٓفٓة توظٓفٍا فْ العهمٓة التعمٓهٓة، ولٍذا فإن هعرفة استخدام 
اإلىترىت ٓهكن أن ٓساٌم فْ الحصول عمِ الهعموهة والتزود 

ىحو ٌذي  بالهعرفة، كها ٓهكن أن ٓفسر جزئًٓا سموكٓات الفرد
 .الهوضوعات

 مشكمة الدراسة. 2
ٓتهٓز عصرىا الحالْ بأىً عصر الثورة العمهٓة      

والتكىولوجٓة، وبأىً عصر التواصل واالىفتاح العالهْ عن طٓرق 
الشبكة العالهٓة لمهعموهات، حٓث اكتسبت اإلىترىت شٍرة واسعة 
وتعددت استخداهاتٍا فْ جهٓع الهجاالت، وقد حظْ الهجال 

ربوي بالىصٓب األكبر بٓن الهجاالت األخرى فْ استخدام الت
شبكة اإلىترىت، وأصبحت تستخدم فْ هجال التواصل والتعمٓم 

 .الجاهعْ بشكل همحوظ

لذا تىظر كثٓر هن الجاهعات وهؤسسات التعمٓم العالْ فْ      
جهٓع دول العالم الهتقدهة إلِ اإلىترىت كوسٓمة أساسٓة هن 

عْ، وذلك إلكساب الهدرسٓن والطمبة هٍارة وسائل التعمٓم الجاه
البحث فْ هصادر الهعموهات الهتىوعة، وهٍارة التفاعل 
والتواصل هع الزهالء والهدرسٓن، وفْ ٌذا الصدد ٓؤكد 

[ عمِ استثهار شبكات التواصل الحدٓثة 8السمطان، والفىتوخ ]
فْ شتِ هجاالت الحٓاة الهعاصرة، وذلك ألٌهٓتٍا فْ التعمم 

 .ٓم وتطور الهجتهع وتقدهةوالتعم
ا هن جاهعات العالم تؤهن بأن       وجاهعة الهمك فٓصل كغٌٓر

شبكة اإلىترىت وسٓمً وقاعدة أساسٓة لمتعمٓم والتواصل العمهْ، 
فقد بذلت جٍودًا هكثفًة لتوفٓر شبكة اإلىترىت فْ جهٓع األقسام 
والدوائر بها ٓتفق وهتطمبات العصر الذي ىعٓشً، فْ زهن 

فًٓ استخدام اإلىترىت حاجة عمهٓة وثقافٓة، األهر الذي  أصبح
سٍل ألعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعة البحث واكتشاف 
ا وقرب التواصل واالتصال بٓن الزهالء  الهعموهة وهصدٌر
والطمبة، وبىاء عمًٓ فقد الحظ الباحثان أن أعضاء ٌٓئة التدٓرس 

ام اإلىترىت، هها فْ الجاهعة قد أبدو اٌتهاهًا هتفاوتًا باستخد
دفعٍها الستكشاف الواقع والتعرف عمِ هدى استخدام أعضاء 
ٌٓئة التدٓرس لإلىترىت وها ٓمزهٍم هن احتٓاجات تدٓربٓة فْ 
ذلك، كْ ال ٓبقِ تشخٓص الهشكمة وصفًٓا قائهًا عمِ التخهٓن، 
بل لتحدٓد ولتوصٓف الواقع بشكل كهْ، وذلك هن خالل 

 :اإلجابة عن األسئمة أتٓة
 أ. أسئمة الدراسة

ها هدى استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك  -1
 فٓصل لإلىترىت؟

ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة فْ استخدام أعضاء  -2
ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت تعزى لهتغٓري 

 )الجىس، الكمٓة(؟
دٓرس فْ ها الحاجات التدٓربٓة الالزهة ألعضاء ٌٓئة الت -3

 جاهعة الهمك فٓصل الستخدام اإلىترىت فْ تعمٓهٍم؟
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 أهداف الدراسةب. 
 :تٍدف الدراسة الحالٓة إلِ أتْ

التعرف عمِ واقع استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة  -
 .الهمك فٓصل لشبكة اإلىترىت

التعرف عمِ الفروق فْ هدى استخدام أعضاء ٌٓئة  -2
ل ىحو استخدام اإلىترىت وهدى التدٓرس جاهعة الهمك فٓص

 .ارتباطٍا بالخصائص الدٓهوغرافٓة لهجتهع البحث
الكشف عن الحاجات التدٓربٓة التْ تمزم ألعضاء ٌٓئة  -3

 .التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل فْ استخداهٍم لإلىترىت
 أهمية الدراسةج. 

تكهن أٌهٓة الدراسة فْ كوىٍا تدرس قضٓة حدٓثة       
ٌْ اإلىترىت هن هىظور تربوي، خاصة وأن وجدٓدة، أال و 

اإلىترىت تقىٓة حدٓثة تساٌم فْ حل الكثٓر هن الهشكالت 
ة واالجتهاعٓة، كها وتكهن أٌهٓتٍا فْ التعرف عمِ هدى  التربٓو
استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس لإلىترىت وعمِ الحاجات التْ 
فادة الهسؤولٓن فْ جاهعة  تىقصٍم فْ استخدام ٌذي الشبكة، وا 
الهمك فٓصل عن ذلك، والتركٓز عمِ الجواىب اإلٓجابٓة لٍذي 
االستخداهات، وبذل الجٍود لهعالجة االتجاٌات السمبٓة األهر 
ر الهٍارة والهعرفة ألعضاء ٌٓئة  الذي قد ٓىعكس عمِ تطٓو
التدٓرس ىحو استخدام اإلىترىت، كها وتتجمِ أٌهٓة الدراسة فْ 

 -حسب عمم الباحثان  -ل كوىٍا الوحٓدة فْ جاهعة الهمك فٓص
التْ حاولت التعرف عمِ هدى استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس 
أهل الباحثان إلِ أن  لإلىترىت وحاجاتً التدٓربٓة الالزهة، ٓو
تسعِ الدراسة الحالٓة إلِ إثراء البحوث الىظٓرة والهىاٌج 

ة، وتعهٓق الهؤشرات الهتصمة بواقع استخدام اإلىترىت  .التربٓو
 لدراسةحدود اد. 

 :تشتهل حدود الدراسة عمِ ها ٓأتْ
الحدود الهكاىٓة: طبقت ٌذي الدراسة فْ جاهعة الهمك  -1

 .فٓصل
الحدود الزهىٓة: تم تطبٓق ٌذي الدراسة خالل الفصل الثاىْ  -2

  .1435/1436هن العام الجاهعْ 

 الحدود البشٓرة: اقتصر هجتهع الدراسة وعٓىتٍا عمِ جهٓع  -3
 .ٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصلأعضاء ٌٓئة التد

الحدود الهىٍجٓة: تحددت ىتائج ٌذي الدراسة عمِ دقة  -4
إجابات أفراد العٓىة لهجاالت الدراسة، كها وتحددت ىتائج ٌذي 
الدراسة بدالالت األداة الهعدة لٍذي الدراسة، هن حٓث صدقٍا 

 .وثباتٍا واإلجراءات التْ ستستخدم فٍٓا
  مصطمحات الدراسـةد. 
ة اإلىترىت: ٌْ شبكة ضخهة لالتصاالت فْ العالم، شبك -

تضم الهالٓٓن هن أىظهة الحاسب ألْ هتصمة هع بعضٍا عن 
طٓرق خطوط ٌاتفٓة عمِ هدار الساعة هن خاللٍا ٓحصل 
الهستخدم عمِ الصوت، والصورة، والهعرفة، والمعبة، واالتصال 

ة، هع أخٓرن، إضافًة إلِ ىتائج البحوث، واألخبار الٓوهٓ
جراء الهحادثات هع هختمف األشخاص ]  ].9وا 

عرفٍا الباحثان: عمِ إىٍا شبكة اتصاالت إلكتروىٓة ههتدة  - ٓو
وهتشعبة تقوم بتاهٓن التواصل هع األشخاص والحصول عمِ 

 .الهعموهة بأي زهان وهكان
[ بأىٍا عبارة عن 10] الحاجات التدٓربٓة: ٓعرفٍا ىصار، -

 .طموب وبٓن األداء الهوجود فعالهقدار الفرق بٓن األداء اله
عرفٍا الباحثان: بأىٍا تصور أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة  ٓو
ا، وذلك  الهمك فٓصل لمحاجات الهطموبة لمتدٓرب وحصٌر
لتضٓٓق الفجوة بٓن القدرات الهوجودة لدٍٓم حالٓا، والقدرات التْ 

 .ٓجب أن توجد لدٍٓم لتهكىٍم هن استخدام اإلىترىت فْ تعمهٍم
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

فْ ضوء هراجعة الباحثان لألدب التربوي تبٓن بأن ٌىاك تبآن 
فْ الدراسات التْ تىاولت شبكة اإلىترىت، وقمة فْ الدراسات 
التْ تىاولت الحاجات التدٓربٓة، ولذا فقد حاول الباحثان التطرق 

 :وهىٍاإلِ الدراسات األقرب إلِ هوضوع الدراسة الحالٓة، 
فْ الكمٓات اإلىترىت استخداهات ل َـ[ ح11فمٓك ]دراسة       

( ٠٦٦٦، تكوىت عٓىة الدراسة هن )َالجاهعات األهرٓكٓة
، وهن أٌم الىتائج التْ ( جاهعة أهرٓكٓة٣١طالب َطالبة فْ )

، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ الدراسةأشارت إلٍٓا 
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رىت تعزى لهتغٓر الكمٓة، وأن هدى استخدام أفراد الدراسة لإلىت
ل طمبة الجاهعة َالكمٓات ٓستخدهَو شبكة اإلىترىت بشك

 .عالْ
[ والتْ ٌدفت إلِ التعرف عمِ هدى 12دراسة كىسارة ]     

استخدام اإلىترىت واالستفادة هىٍا كهصدر لمتعمم لدى طمبة 
الدراسات بجاهعة أم القرى وعوائق استخداهٍا، تكوىت عٓىة 

( طالبًا وطالبة، وهن أٌم الىتائج التْ توصمت 638)الدراسة هن 
إلٍٓا الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ هدى 

 .استخدام أفراد الدراسة لإلىترىت تعزى لهتغٓر الجىس
[ بدراسة ٌدفت إلِ تحدٓد احتٓاجات 13كها وقاهت فتحْ ]     

هٓة، طالب الدراسات العمٓا لهٍارات استخدام الهصادر الرق
وتقدٓر اهتالكٍم لٍذي الهٍارات، وتكوىت عٓىة الدراسة هن 

( طالبًا وطالبة هن طالب الدبموم العالْ فْ التربٓة 1870)
( طالبًا وطالبة هن طالب الدبموم الخاص فْ التربٓة. 130و)

وهن أٌم الىتائج التْ أظٍرتٍا أن حاجات الطالب لهٍارات 
 .كبٓرة استخدام الهصادر الرقهٓة جاءت بدرجة

[ فقد جاءت لتدرس هدى استخدام 14أها دراسة كٓمْ ]      
هن جاىب  (www) خدهة الشبكة العىكبوتٓة العالهٓة الواسعة

أعضاء ٌٓئة التدٓرس بجاهعة هٓرالىد األهٓركٓة، وتكوىت عٓىة 
( عضو ٌٓئة تدٓرس، وهن الىتائج التْ 115الدراسة هن )

تستخدم خدهة شبكة  توصمٍا الدراسة أن التخصصات العمهٓة
ا هن التخصصات، وأن أعضاء ٌٓئة  اإلىترىت أكثر هن غٌٓر

 .التدٓرس ٓستخدهون اإلىترىت بشكل هرتفع
دفت دراسة كٓان ]       [ إلِ هعرفة هدى استخدام الطمبة 15ٌو

لشبكة شبكة اإلىترىت فْ جاهعة ساراواك الهالٓٓزة، وتكوىت 
وهن الىتائج التْ  ( طالبًا وطالبًة،188عٓىة الدراسة هن )

أظٍرتٍا الدراسة أن استخدام الطمبة لشبكة اإلىترىت جاءت 
 .بدرجة هتوسطة

[: فقد ٌدفت إلِ هعرفة هدى استخدام 16أها دراسة أدٓا ]     
اإلىترىت فْ الجاهعات اإلفٓرقٓة، واقتصرت عمِ كل هن كٓىٓا 
دفت الدراسة إلِ هعرفة هدى استخدام ٌٓئات  وىٓجٓٓرا. ٌو

ٓس فْ الجاهعات لإلىترىت، وهن الىتائج التْ خمصت إلٍٓا التدر 
%( هن عٓىة الدراسة فْ كٓىٓا ٓستخدهون اإلىترىت  9007أن )

%( هن أفراد العٓىة  69بشكل ٓوهْ، أها فْ ىٓجٓٓرا فإن )
 .ٓستخدهون اإلىترىت بشكل ٓوهْ

[ دراسة ٌدفت إلِ تحدٓد هفٍوم هجتهع 17وأجرى أبو خمٓل ]
دي وخصائصً وهتغٓراتً التْ تحتم تدٓرب الطالب الهعرفة وأبعا

ىتاج الهعرفة والتعرف إلِ احتٓاجات  عمِ اكتساب وتطبٓق وا 
الطالب الستخدام الهصادر اإللكتروىٓة لمهعموهات كالحاسب 
ىتاجٍا وتكوىت عٓىة الدراسة هن  واإلىترىت الكتساب الهعرفة وا 

ر و 241) أخصائْ ( هعمهًا هن هعمهْ الحاسب وأخصائْ التطٓو
الهكتبات، وهن أٌم الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أن 
احتٓاجات الطالب الستخدام الهصادر اإللكتروىٓة لمهعموهات 

 .كالحاسب واإلىترىت جاءت كبٓرة
[ بدراسة بعىوان واقع استخدام اإلىترىت 18وقام الحازهْ ]     

هكة لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس وطالب كمٓات الهعمهٓن بهىطقة 
( طالبًا وطالبًة 249الهكرهة، وتكوىت عٓىة الدراسة هن )

( عضو ٌٓئة تدٓرس، وهن الىتائج التْ توصمت إلٍٓا 472و)
( هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس ٓستخدهون 66.7الدراسة أن )

اإلىترىت بشكل ٓوهْ، ووجود فروق فْ استخدام اإلىترىت تبعًا 
لح أعضاء ٌٓئة لهتغٓر أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الكمٓات ولصا

 .التدٓرس فْ كمٓة الطائف
[ دراسة فْ الجاهعات األهٓركٓة 19كها وأجرى الزىجر ]     

حول استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس لإلىترىت. وتكوىت عٓىة 
( عضو ٌٓئة تدٓرس، وهن الىتائج التْ 150الدراسة هن )

أظٍرتٍا الدراسة وجود عالقة عكسٓة بٓن استخدام اإلىترىت 
األكادٓهٓة لدى جهٓع أعضاء ٌٓئة التدٓرس هن األقسام  والرتب

العمهٓة واألدبٓة، وأن أعضاء ٌٓئة التدٓرس باألقسام العمهٓة 
ٓستخدهون اإلىترىت أكثر هن زهالئٍم فْ األقسام األدبٓة، وعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ هدى استخدام أفراد الدراسة 

 .لإلىترىت تعزى لهتغٓر الجىس
دفت دراسة الشاهْ ]        ال ـــــــ[ إلِ التعرف عمِ هدى إقب20ٌو
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الشباب الجاهعْ الٓهىْ عمِ استخدام شبكة اإلىترىت، وتكوىت 
( طالبًا وطالبًة، وأشارت ىتائج الدراسة 400عٓىة الدراسة هن )

إلِ أن اىتظام الشباب الجاهعْ الٓهىْ عمِ استخدام اإلىترىت 
ر أكثر اىتظاهًا فْ استخدام شبكة ها زال ضعٓفًا، وأن الذكو 

 .اإلىترىت هن اإلىاث
[ دراسة ٌدفت إلِ التعرف عمِ 21أجرُ الغهٓض ]كها و    

طمبة جاهعتْ ل لمتعمن هو قبكهصدر ت ـتخدان اإلىترىـدرجة اس
ة ـَتكَىت عٓى، الٓرهَك َالعمَن َالتكىَلَجٓا األردىٓة

لتْ هو طمبة البكالَرَٓس َا( طالبًا ١٤٣الدراسة هو )
ٓو الهستخدهٓو لإلىترىت هو ـو بـدّ هـقصل كـاختٓرت بش
درجة ، وهن الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أن الجاهعتٓو

َاستخداهٍا لمغآات العاهة ، لمتعمنكهصدر ت ـاستخدان اإلىترى
 .ىت هتَسطةكا

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
ت ٓالحظ هن خالل العرض السابق أن بعض الدراسا     

أشارت إلِ أن استخداهات أفرد العٓىة لإلىترىت فٍٓا عالٓة 
[ فْ حٓن جاءت بعضٍا 14[ ودراسة كٓمْ ]11فمٓك ]كدراسة 

ىاك دراسة 21الغهٓض ][ ودراسة 15] هتوسطة كدراسة كٓان [ ٌو
ْ دراسة الشاهْ  واحدة كان استخدام اإلىترىت فٍٓا ضعٓف، ٌو

د فروق فْ هدى [، كها وأظٍرت بعض الدراسات عدم وجو 20]
 [12استخدام اإلىترىت وفقا لهتغٓر الجىس كدراسة كىسارة ]

فمٓك [ ووفقًا لهتغٓر الكمٓة فقد بٓىت دراسة 19ودراسة الزىجر ]
[ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة، بٓىها أظٍرت 11]

[ فْ ىتائجٍا وجود فروق فْ هدى استخدام 18دراسة الحازهْ ]
عضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الكمٓات ولصالح اإلىترىت تبعًا لهتغٓر أ

ىاك دراسات بٓىت أن  أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ كمٓة الطائف. ٌو
[ والتْ أكدت 16استخدام اإلىترىت ٓتم بشكل ٓوهْ كدراسة أدٓا ]

%( هن عٓىة الدراسة فْ كٓىٓا ٓستخدهون  9007عمِ )

%( هن أفراد  69اإلىترىت بشكل ٓوهْ، أها فْ ىٓجٓٓرا فإن )
[ 18ٓىة ٓستخدهون اإلىترىت بشكل ٓوهْ، ودراسة الحازهْ ]الع

( هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس 66.7والتْ توصمت إلِ أن )
ٓستخدهون اإلىترىت بشكل ٓوهْ، أها فٓها ٓخص الحاجات 

[ ودراسة أبو خمٓل 13التدٓربٓة فقد بٓىت دراسة كل هن فتحْ ]
رقهٓة [ بأن حاجات الطالب لهٍارات استخدام الهصادر ال17]

واإلىترىت جاءت بدرجة كبٓرة، فْ حٓن تختمف ٌذي الدراسة 
الحالٓة هن خالل هحاولتٍا التعرف عمِ هدى استخدام أعضاء 
ٌٓئة التدٓرس بجاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت، وبهتغٓرات تختمف 
عن سابقاتٍا هن الدراسات، وذلك لالستفادة هن اإلىترىت 

اسة هن خالل هحاولتٍا وهجاالتً الهتعددة، كها وتختمف الدر 
التعرف عمِ االحتٓاجات التدٓربٓة الالزهة التْ ٓحتاجٍا أعضاء 
سعون إلِ اكتسابٍا كهٍارة هٍهة ال غىِ عىٍا  ٌٓئة التدٓرس ٓو

 .فْ ظل الهتغٓرات العالهٓة الهتسارعة
 جراااتاإلو  . الطريقة4

  منهج الدراسةأ.  
ٓة الهالئهة استخدم الباحثان الهىٍج الوصفْ بالصورة الهسح

 .لطبٓعة ٌذي الدراسة وأٌدافٍا
  مجتمع الدراسةب.  

تكون هجتهع الدراسة هن جهٓع أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ 
، والبالغ 1436\1435جاهعة الهمك فٓصل لمعام الجاهعْ 

( هن 186( هن الذكور و)545( عضوًا هىٍم )731عددٌم )
 .اإلىاث

 عينة الدراسةج. 
( عضو ٌٓئة تدٓرس فْ 120هن )تكوىت عٓىة الدراسة      

ا ( هن هجتهع 0.16) جاهعة الهمك فٓصل بىسبة هئوٓة هقداٌر
م بالطٓرقة العشوائٓة البسٓطة وفقًا لهتغٓري  الدراسة، تم اختٓاٌر

 .( ٓبٓن ذلك1)الجىس، والكمٓة(. والجدول رقم )
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 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها

 النسبة المئوية العدد المستويات المتغير

 الجىس
 %63 76 ذكر
 %37 44 أىثِ

 100 120 الهجهوع

 الكمٓة
 %38 46 التربٓة
 %32 38 أداب
 %30 36 العموم

 100 120 الهجهوع
 أداة الدراسةد. 

هن أجل تحقٓق أٌداف ٌذي الدراسة قام الباحثان بتصهٓم        
ِ أدبٓات البحث هن أداة لمدراسة، وذلك بعد عمِ االطالع عم

دراسات وبحوث وكتب وهراجع تىاولت هوضوع اإلىترىت، 
وتكوىت األداة هن هجالٓن األول )االستخدام لإلىترىت( وتكون 

( فقرات، والثاىْ )الحاجات التدٓربٓة لإلىترىت( وتكون 4هن )
 .( فقرة16هن )

 :وقد تكوىت االستباىة الهصههة لٍذا الغرض هن األجزاء أتٓة
 هعموهات عاهً تشتهل عمِ هتغٓرات الدراسة الجزء األول:

الجزء الثاىْ: هجاالت االستباىة وفقراتٍا، وقد جاءت فقرات 
الهجال األول بعبارة )كل ٓوم، كل أسبوع، كل شٍر، كل سىة(. 

أها العبارة التْ   (X)وقد طمب هن أفراد العٓىة اإلجابة بإشارة
درجات  إعطاءبارة، كها وتم ٓتهثمٍا، تم حساب التكرارات لكل ع

ْ أول  4لٍذي العبارات، فقد أعطٓت عبارة )كل ٓوم(  درجات، ٌو
ْ )كل سىة( درجة واحدة. ٌذا وقد  عبارة، وأعطٓت أقل عبارة ٌو

 :تم استخدام الهعٓار التالْ لألغراض تحمٓل الىتائج
 .كل سىة: تدل عمِ استخدام قمٓل جداً  1.75 – 1هن 
 .: وتدل عمِ استخدام قمٓلكل شٍر 2.5 – 1.86هن 
 .كل أسبوع: وتدل عمِ استخدام هتوسط 3.25 -2.61 هن
 .كل ٓوم: وتدل عمِ استخدام كبٓر 4 – 3.26 هن

وطمب هن أفراد الدراسة اإلجابة عمِ فقرات الهجال الثاىْ 
)بعبارة احتاج إلِ تدٓرب، وعبارة ال أحتاج إلِ تدٓرب(. وقد تم 

 .ٓة لٍذي العباراتو ئالهحساب التكرارات والىسب 
 :صدق األداة

ا وأبعادٌا، تم       بعد االىتٍاء هن تصهٓم أداة الدراسة بهحاوٌر
( هحكهٓن هن الهتخصصٓن 10عرضٍا بصورتٍا األولٓة عمِ )

والهتخصصات هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات وهن 
م،  ذوي الخبرة واالختصاص فْ هجال التربٓة والقٓاس والتقٓو

الحظاتٍم حول وضوح األداة بهجاالتٍا وفقراتٍا، وهدى إلبداء ه
هالءهتٍا لها وضعت هن أجمً، وتم عمِ ضوء ذلك بعض 

 .التعدٓالت التْ أسٍهت فْ تحسٓن األداة ووضوحٍا
 :ثبات األداة

تم حساب ثبات األداة بطٓرقة االتساق الداخمْ باستخدام هعادلة 
ْ قٓهة 0.87)كروىباخ الفا(، وقد بمغ هعاهل الثبات ) ( ٌو

 .هقبولة ألغراض البحث العمهْ
 متغيرات الدراسةه. 

 :أ. الهتغٓرات الهستقمة
 (.ذكر، أىثِ) الجىس، ولً فئتان

ات )التربٓة، أداب، العموم  (.الكمٓة، ولٍا ثالث هستٓو
 :ب. الهتغٓرات التابعة

هدى استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس والحاجات التدٓربٓة الالزهة  
لهمك فٓصل لإلىترىت والهعبر عىة باستجابة أفراد فْ جاهعة ا

 .عٓىة الدراسة عمِ فقرات االستباىة
 نتائج. ال5

الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول: ها هدى استخدام أعضاء ٌٓئة 
 التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت؟

ة  لإلجابة عن ٌذا السؤال لقد تم حساب التكرارات والىسب الهئٓو
 م ـــــــــــــة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فْ ضوء استخداهٍألعضاء ٌٓئ
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 .( ٓبٓن ذلك2لإلىترىت، والجدول رقم )
 2 جدول

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستخدام االنترنت
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الكمي النسبة المئوية التكرارات العبارات السؤال

ٌٓئة دام أعضاء ها هدى استخ
التدٓرس فْ جاهعة الهمك 

 .فٓصل لإلىترىت

 1.16 3.45 0.63 75 .أستخدم اإلىترىت ٓوهٓاً 
 0.23 28 أستخدم اإلىترىت كل أسبوع.
 0.10 12 أستخدم اإلىترىت كل شٍر.
 0.04 5 استخدم اإلىترىت عىد الحاجة.

ٓرس فْ ( هن أعضاء ٌٓئة التد0.63ٓبٓن الجدول أن )      
( 0.23عٓىة الدراسة ٓستخدهون اإلىترىت بشكل ٓوهْ، و)

( ٓستخدهوىً بشكل شٍري، 0.1ٓستخدهوىً بشكل أسبوعْ، و)
فْ حٓن بمغت ىسبة هن ٓستخدهون اإلىترىت بشكل سىوي 

 .( هن أفراد عٓىة الدراسة0.04)
أها الهتوسط الحسابْ لهدى استخدام أعضاء ٌٓئة 

ل لإلىترىت بشكل كمْ فقد بمغ التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓص
(3.45.) 

ة لـال الثاىْ: ٌل توجد فروق ذات دالالىتائج الهتعمقة بالسؤ 
فْ استخدام أعضاء  (α = 0.05) إحصائٓة عىد هستوى الداللة

ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت تعزى لهتغٓري 
 )الجىس، الكمٓة(؟

وسطات لإلجابة عن ٌذا السؤال تم استخراج الهت
الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة إلجابات أفراد عٓىة الدراسة عن 
استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت 

 .( ٓوضح ذلك3تبعًا لهتغٓري الجىس، الكمٓة، والجدول )
 3جدول 

عضاا هيئة التدريس في جامعة الممك فيصل لإلنترنت تبعًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن استخدام أ
 لمتغيري )الجنس، الكمية(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المتغير
 1.18 3.60 ذكر الجىس

 1.20 3.44 أىثِ
 1.25 3.37 التربٓة الكمٓة

 1.36 3.40 أداب
 0.96 3.91 العموم
ٌىاك فروقًا ظآٌرة بٓن  ( أن3ٓظٍر هن الجدول رقم )

الهتوسطات الحسابٓة إلجابات أفراد العٓىة حول استخدام أعضاء 
ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت تبعًا لهتغٓري 

)الجىس، الكمٓة(، ولهعرفة الداللة اإلحصائٓة لٍذي الفروق فقد تم 
 (Tow Way ANOVA) تطبٓق تحمٓل التبآن الثىائْ

 .( ٓوضح ذلك4)والجدول رقم 
 4جدول 

عمى إجابات أفراد العينة في جامعة الممك فيصل عن استخدام لإلنترنت تبعًا  (Tow Way ANOVAنتائج تطبيق تحميل التباين الثنائي )
 لمتغيري )الجنس، الكمية(

 الداللة اإلحصائية F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 0.30 1.10 1.68 1 1.68 الجىس
 0.04 3.01 4.61 2 9.22 الكمٓة
  1.53 146 223.52 الخطأ
  150 2732.00 الهجهوع

  149 235.04 الهجهوع هصحح
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 :( ها ٓم4ْٓظٍر هن الجدول رقم )
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة. 1

 (α = 0.05) فْ استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة
 ل لإلىترىت تعزى لهتغٓر الجىس، حٓث بمغت قٓهةالهمك فٓص

(F) (1.10)   ًقٓهة غٓر دالة إحصائٓا ْ  .ٌو
 وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة. 2

 (α = 0.05)  فْ استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة
 الهمك فٓصل لإلىترىت تعزى لهتغٓر الكمٓة، حٓث بمغت قٓهة

(F) (4.61)  ٓق ْ هة دالة إحصائًٓا، ولهعرفة الداللة ٌو
 (Scheffe) اإلحصائٓة لٍذي الفروق تم تطبٓق اختبار شٓفًٓ

 .( ٓوضح ذلك5لمهقارىات البعدٓة، والجدول رقم )

 5جدول 
 ( لممقارنات البعدية حسب متغير الكميةScheffeنتائج اختبار شيفيه )

 العموم اآلداب التربية المتوسط الحسابي الكمية 
    3.37 بيةالتر 

 0.03   3.40 اآلداب
 0.71 0.74  3.91 العموم

( أن هصادر الفروق كاىت بٓن 5ٓظٍر هن الجدول رقم )     
كمٓة العموم وكمٓتْ )التربٓة، أداب( وذلك لصالح كمٓة العموم 

( بٓىها بمغت الهتوسطات الحسابٓة 3.91بهتوسط حسابْ )
 .( عمِ التوال3.40ْ، 3.37لكمٓات )التربٓة، أداب( )

الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث: ها الحاجات التدٓربٓة الالزهة 
ألعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل الستخدام 

 اإلىترىت فْ تعمٓهٍم؟
لإلجابة عن ٌذا السؤال فقد تم استخراج التكرارات والىسب 

ة لفقرات األداة، والجدول رقم )  .( ٓوضح ذلك6الهئٓو
 6 جدول

 التكرارات والنسب المئوية لفقرات األداة
احتاج إلى  الفقرات رقم الفقرة

 تدريب
النسبة 

 يةئو الم
ال احتاج 
 لمتدريب

النسبة 
 يةئو الم

 0.25 30 0.75 90 ىسخ الهمفات وتحهٓمٍا هن اإلىترىت. 1
 89 0.74 31 0.26 (.Mailing listإىشاء واستخدام القوائم البٓردٓة ) 2
 0.27 32 0.73 88 ال بالصوت والصورة بحاسب آخر فْ الشبكة.إجراء اتص 3
 0.27 32 0.73 88 استخدام هحركات البحث. 4
 0.28 34 0.72 86 ( الهتزاهىة وغٓر الهتزاهىة.Virtual classroom) استخدام الفصول االفتراضٓة 5
 0.29 35 0.71 85 الحاجة إلِ خمفٓة ىظٓرة عن اإلىترىت واستخداهً فْ التعمم. 6
 85 0.71 35 0.29 (.Audio conferences) استخدام الهؤتهرات الصوتٓة 7
 84 0.70 36 0.30 (.Video conferences) استخدام هؤتهرات الفٓدٓو 8
 0.31 37 0.69 83 االشتراك بالهىتدٓات وتسجٓل الدخول. 9
 0.32 38 0.68 82 إىشاء البٓرد االلكتروىْ. 10
 79 0.66 41 0.34 (.File Transfer protocol) الهمفاتاستخدام ىظام ىقل  11
 78 0.65 42 0.35 (.News groups) استخدام هجهوعات الىقاش 12
 77 0.64 43 0.36 (.Chatting) التواصل هع شخص أو هجهوعة عبر غرف الهحادثة 13
 0.38 46 0.62 74 إىشاء واستخدام الهدوىات. 14
 73 0.61 47 0.39 (.Face book) إىشاء واستخدام الفٓس بوك 15
 0.42 50 0.58 70 كٓفٓة تصفح اإلىترىت. 16

 0.32 0.68 ٓة الكمٓةئو الىسبة اله
ة الكمٓة إلجابات أفراد  تــــــــــــــــــالعٓىة الذٓن ٓحتاجون التدٓرب عمِ اإلىترىت وهٍارتً بمغ  ٓتبٓن هن الجدول السابق أن الىسبة الهئٓو
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مغت الىسبة الكمٓة لمفقرات التْ ال تحتاج إلِ ( فْ حٓن ب0.68)
 (.0.32تدٓرب )

 مناقشة النتائج. 6
هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول: ها هدى استخدام       

 أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت؟
( 0.63أظٍرت الىتائج الهتعمقة بٍذا السؤال أن )     

ل ٓوهْ، وقد ٓدل ذلك عمِ اٌتهام ٓستخدهون اإلىترىت بشك
أعضاء ٌٓئة التدٓرس وهعرفتٍم باستخداهات اإلىترىت وحرصٍم 
لِ هتابعة التغٓرات  عمِ هتابعة كل ها ٓخص العهمٓة التعمٓهٓة وا 
التكىولوجٓة الهتسارعة إضافة إلِ دور الجاهعة فْ تأهٓن ٌذي 

دٓربٓة الشبكة وتأهٓن أجٍزة الكهبٓوتر وعقد الورش والدورات الت
التْ تهكن أعضاء ٌٓئة التدٓرس هن استخدام اإلىترىت بٓسر 

[ التْ بٓىت 16وسٍولة. وتتقارب ٌذي الدراسة هع دراسة أدٓا ]
( هن أفراد العٓىة فْ ىٓجٓٓرا ٓستخدهون 0.69فْ ىتائجٍا أن )

[ والتْ توصمت إلِ 18اإلىترىت بشكل ٓوهْ، ودراسة الحازهْ ]
لتدٓرس ٓستخدهون اإلىترىت ( هن أعضاء ٌٓئة ا66.7أن )

بشكل ٓوهْ. كها وبٓىت الىتائج أن هدى استخدام أعضاء ٌٓئة 
التدٓرس لإلىترىت بشكل كمْ جاء كبٓرًا وبهتوسط حسابْ قدري 

ذا ٓدل عمِ حرص أعضاء ٌٓئة تدٓرس واٌتهاهٍم 3.45) ( ٌو
ا وفاعمٓتٍا فْ العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة،  بٍذي الشبكة لدوٌر

[ ودراسة كٓمْ 11فمٓك ]الىتٓجة هع ىتائج دراسة  وتتفق ٌذي
[ والتْ بٓىت كل هىٍها أن أفراد العٓىة ٓستخدهون اإلىترىت 14]

[ 15بدرجة كبٓري، وتختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة كٓان ]
[ والتْ بٓىت كل هىٍها أن أفراد العٓىة 21الغهٓض ]ودراسة 

[ 20الشاهْ ]ٓستخدهون اإلىترىت بدرجة هتوسطة، ودراسة 
والتْ أظٍرت ىتائجٍا بأن أفراد العٓىة ٓستخدهون اإلىترىت 

 .بدرجة ضعٓفة
هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىْ: ٌل توجد فروق      

فْ  (α = 0.05) ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة
استخدام أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت 

 )الجىس، الكمٓة(؟ تعزى لهتغٓري

أظٍرت الىتائج الهتعمقة بٍذا السؤال عدم وجود فروق ذات       
فْ استخدام  (α = 0.05) داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة

أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت تعزى 
لهتغٓر الجىس، ولعل ذلك ٓعود إلِ أن الجهٓع ٓعرف أٌهٓة 

لهساعدة عمِ تٓسٓر وتسٍٓل الحصول عمِ اإلىترىت ودوري فْ ا
الهعرفة وكل ها ٓخص العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة. وتتفق ىتائج 

[ والتْ 19[ ودراسة الزىجر ]12ٌذي الدراسة هع دراسة كىسارة ]
بٓىت كل هىٍها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ 

 .استخدام اإلىترىت وفقا لهتغٓر الجىس
تائج الهتعمقة بٍذا السؤال وجود فروق ذات كها وبٓىت الى     

فْ استخدام  (α = 0.05) داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة
أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل لإلىترىت تعزى 
لهتغٓر لكمٓة ولصالح أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ كمٓة العموم، 
ولعل ذلك ٓعود إلِ طبٓعة التخصص وحاجاتً فْ التركٓز عمِ 
استخدام اإلىترىت فْ جهٓع جواىب العهمٓة التعمٓهٓة. وتتفق 

[ والتْ بٓىت فْ 18ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة الحازهْ ]
ىتائجٍا وجود فروق فْ هدى استخدام اإلىترىت تبعا لهتغٓر 
أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الكمٓات ولصالح أعضاء ٌٓئة 

ذي الدراسة التدٓرس فْ كمٓة الطائف، فْ حٓن تختمف ىتائج ٌ
[ والتْ أظٍرت عدم وجود فروق ذات 11فمٓك ]هع ىتائج دراسة 

 .داللة إحصائٓة تعزى لهتغٓر الكمٓة
هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث: ها الحاجات      

التدٓربٓة الالزهة ألعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٓصل 
 الستخدام اإلىترىت فْ تعمٓهٍم؟

ٓة الكمٓة إلجابات األفراد الذٓن ئو الهتائج أن الىسبة أظٍرت الى   
(. وتدل 0.68ٓحتاجون التدٓرب عمِ اإلىترىت وهٍارتً بمغت )

ٌذي الىتٓجة عمِ أن الغالبٓة تسعْ إلِ التعرف عمِ استخدام 
كل ها فْ اإلىترىت هن براهج وأىظهة وهمفات إٓهاىًا هىٍم بأٌهٓة 

 .ْ التعمم والتعمٓماإلىترىت، ودوري وتوظٓف هجاالتً ف
ٓة الكمٓة إلجابات األفراد الذٓن ئو الهفْ حٓن بمغت الىسبة      

ذا ٓدل عمِ هعرفة تمك 0.32ال ٓحتاجون إلِ تدٓرب ) (. ٌو
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العٓىة باستخداهات اإلىترىت، أو عدم الرغبة فْ التعرف عمِ 
 .اإلىترىت وهجاالتً

 اتيالتوص. 7
 :ان بها ٓأتْفْ ضوء ىتائج الدراسة ٓوصْ الباحث     

العهل عمِ جعل اإلىترىت هصدر ٌام هن هصادر التعمٓم  -1
 .والتحفٓز عمِ استخداهً بشكل ٓوهْ

الجاهعة َتدعٓن كمٓات فتح قاعات لإلىترىت فْ جهٓع  -2
 .الهعمَهاتٓةهراكز 

العهل باستهرار عمِ إعادة عقد الدورات التدٓربٓة ألعضاء  -3
وتىشٓطٍا فْ هجال استخدام  ٌٓئة األكادٓهٓٓن لتعٓزز هٍاراتٍم

الحاسوب واإلىترىت، ال سٓها أن كافة أعهال الجاهعة األكادٓهٓة 
 .كمٍا هحوسبة

إجراء دراسات ههاثمة لمدراسة الحالٓة عمِ أعضاء ٌٓئة  -4
 التدٓرس فْ الجاهعات السعودٓة.

 المراجع
 أ. المراجع العربية

ة لإل2003حهدي، ىرجس ) [2] ىترىت فْ ( االستخداهات التربٓو
ة، الجاهعات األردىٓة، ، 5، ع 7هج  هجمة العموم التربٓو

 .34 – 3ص 

 اإلىترىت استخدام (2004) بشٓر هىصور، تحسٓن [4] 
 لمعموم العربٓة الهجمة البحٓرن، جاهعة طمبة لدى ودوافعٍا
 .133 -111ص،  ،86 ، ع22، هج اإلىساىٓة

التقىٓة  ( واقع استخدام طمبة كمٓة2005) العىزي، سعود [5]
ا فْ هحافظة حفر  لإلىترىت فْ دراستٍم واتجاٌاتٍم ىحٌو
الباطن فْ الههمكة العربٓة السعودٓة، رسالة هاجستٓر غٓر 

 هىشورة، الجاهعة األردىٓة، عهان.

اإلىترىت " (2000) السمطان، عبدالعٓزز والفىتوخ، عبدالقادر [8]
ج رسالة الخمٓفْ التعمٓم" هشروع الهدرسة اإللكتروىٓة" 

 .113 – 79، ص، 2 ، ع4، هج،العربْ

 

راىْ، هحهد أحهد ) [9] واقع استخدام أعضاء ٌٓئة ( 2005الٌز
التدٓرس فْ جاهعة الهمك فٍد لمبترول والهعادن لتكىولوجٓا 

، رسالة هاجستٓر غٓر الهعموهات واالتصاالت فْ التدٓرس
 هىشورة، الجاهعة األردىٓة، عهان.

( درجة تهكن طالب 2007ز )ىصار، صالح بن عبد العٓز [10]
جاهعة الهمك سعود هن الهٍارات الدراسٓة وحاجاتٍم إلٍٓا 
هن وجٍة ىظر الطالب أىفسٍم وأعضاء ٌٓئة التدٓرس 

حٓاء التراث اإلسالهْ. بالجاهعة.  هعٍد البحوث العمهٓة وا 
 .83 -56، ص 54، هج، ع،جاهعة أم القرى

ترىت ( استخدام اإلى2009كىسارة، إحسان هحهد )[12] 
واالستفادة هىٍا كهصدر لمتعمم لدى طمبة الدراسات بجاهعة 

ة أم القرى وعوائق استخداهٍا،  جاهعة  –هجمة العموم التربٓو
 .32 - 1القاٌرة، الهجمد السابع عشر، العدد الثاىْ، ص 

( برىاهج هقترح لتىهٓة هٍارات 2009فتحْ، سموى ) [13]
الهؤتهر  العمٓا.استخدام الهصادر الرقهٓة لطالب الدراسات 

الجودة  –التعمٓم فْ هطمع األلفٓة الثالثة  –الدولْ السابع 
 1226ص  ،9، ع 3 هصر هج - التعمم هدى الحٓاة –
– 1340 

( احتٓاجات طالب 2006أبو خمٓل، هحهد إبرآٌم )[17] 
ة الستخدام الهكتبات وهصادر الهعموهات  الهرحمة الثاىٓو

لقوهْ السىوي الثالث الهؤتهر التحقٓق هجتهع الهعرفة" 
 ، ع،2 هج هصر. 21، الجاهعات العربٓة فْ القرن عشر
 .673 - 622ص  11

ٌٓئة أعضاء استخدان ( ٥٦٦٢سارة فراج )، الحازهْ [18]
، اإلىترىتدالعزٓز بجدة لشبكة ـك عبـة الهمـالتدرٓس بجاهع

، كمٓة أداب والعموم رسالة هاجستٓر غٓر هىشَرة
 جدة.، عبد العزٓز جاهعة الهمك، اإلىساىٓة
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( استخدام الشباب الجاهعْ 2004الشاهْ، عبدالرحهن ) [20] 
الهجمة العربٓة لمعموم الٓهىْ لإلىترىت، دراسة هٓداىٓة، 

 .208 -155، ص، 22 ع ،12 ، هج،اإلىساىٓة

در ـت كهصـاستخدان اإلىترى(. ٥٦٦١إبرآٌن )، الغهٓض [21]
جاهعتْ فْ ً ة الهستخدهٓو لـو الطمبـة هـتعمن لعٓىـلم

الة هاجستٓر ـ. رسالٓرهَك َالعمَن َالتكىَلَجٓا األردىٓة
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INTERNET AND ITS TRAINING NEEDS 

FOR FACULTY MEMBERS IN KING 
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College of Education, KFU 

ABSTRACT_ The study aimed at identifying the extent of using the internet and its training needs 

for faculty members in King Faisal University. The study used the descriptive method as it is 

suitable for the current study. The questionnaire designed by the researcher was administered to a 

sample of 120 faculty members chosen in a simple random method, and standardized by checking 

its reliability and validity.  

The study reaches the following conclusions: 

63% of the sample faculty members use the internet daily, 23% use it weekly, 10% use it monthly, 

and 4% use it yearly. The use of faculty members of the Internet and came totally great and a 

mean of (3.45). 

There was no statistically significant differences (α=0.05) in KFU faculty members' use of the 

internet due to the gender variable. 

There was statistically significant differences (α=0.05) in KFU faculty members' use of the 

internet due to the college variable in favor of the college of Science faculty members. 

68% of faculty members need training on internet skills, whereas 32% of them don't need training. 

KEY WORD: Internet, training needs, King Faisal University. 

 

 

 

 

 

 


