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   لشبكة االنترنت  في الجامعاتواقع استخدام أعضاء هيئة التدريس
  

  :مقدمة

إذ يتزايــد حجــم ،  يتميــز العــصر الحاضــر بمــا أصــبح يعــرف بظــاهرة تفجــر المعلومــات      
المعلومات المنتجة سنويا في العالم وبأشكال ولغات متنوعة وفي آل مجـاالت المعرفـة           

إلمكانيــات البــشرية الالزمــة الســتيعاب هــذه  بمــا يفــوق ا،  البــشرية بمعــدالت مطــردة
ت دولقـد شـه    ).٢٠٠٠،  همشري وبوعزة  (المعلومات وتحليلها وفهمها واالستفادة منها    

 مض المتـراآ  يهـذا الفـ   و أمـام    . تراآمهـا ا و هطورت و تمو المعلوما نرة حرآه   ياألخت  االسنو
امـل مـع    متطـورة للتع    نظـم وأسـاليب    مسـتخدا ا إلـى  الماسـة و الملحـة       حاجـة  ال ظهرت

سـواء فـي الجانـب االقتنـائي أو التحليلـي أو التخزينـي أو االسـترجاعي أو                ،  المعلومات
بالـــســـرعة التـــي تتطلبهـــا مختلـــف القـــضـــايا والمـــــــواقف البحثيـــة ، االســـتخدامي

 منـا سـبر     بهـو عـصر المعلومـات ويتطلـ       ،  فالعصر الذي نعيش فيـه     ).٢٠٠١،  الصبحي(
ــي ال  ــا ف ــا وتوظيفه ــا    إمكانياته ــة بأنواعه ــة المــشكالت التربوي ــة لمواجه ــة التعليمي عملي

الفهـد و   (المختلفة وإيجاد الحلول العملية التي تهيأت من خالل وسائل االتـصال الحديثـة            
    ).٢٠٠٢،  الموسى

 ايــأتي الحاســوب علــى رأس المنجــزات التــي تــم تحقيقهــا فــي مجــال تكنولوجيــ و      
 فـي التعامـل مـع المعلومـات بـدءا مـن مرحلـة               لما يوفره مـن قـدرات فائقـة       ،  المعلومات

ونظرا النتشار أجهزة الحاسوب بصورة آبيـرة ودخولهـا جميـع           .  التجميع إلى مرحلة البث   
مجــاالت الحيــاة واســتخدامها مــن قبــل األفــراد والمؤســسات علــى اختالفهــا فــي آافــة 

 ونظــرا للزيـــادة المطــردة فـــي الحاجــة إلــى المعلومـــات وســرعة توفيرهـــا     ، األعمــال 
بـدأ االهتمـام    ). ٢٠٠٠،  همشري وبـوعزة  (للمستفيدين في أآثر من موقع التخاذ القرار        

ومن أهـم   ،  بالحواسيب يأخذ موقعا متميزا وضروريا في جميع البرامج التعليمية الحديثة         
حتى أن بعض المـربين يـرون بـأن الحاسـوب مهـارة             ، هذه البرامج برامج إعداد المعلمين    

،  والرياضـيات ،  والقـراءة ،  عليم العام مثلها مثـل مهـارات الكتابـة        أساسية الزمة لطلبة الت   
  ).٢٠٠٠،  المحيسن( حيث ينظر إلى الحاسوب بأنه المهارة األساسية الرابعة

فأصـبحت تـستخدم فـي تـدريس       ،  وقد لعبت الحواسيب دورا مهمـا فـي مجـال التعلـيم           
وإدارة الفـصل   ،  تقويم الطلبـة  و،  وإعداد الدروس واالختبارات  ،  المواد الدراسية المختلفة  

وتعـد نظـم     ).١٩٩٥،  علـي (وغيـر ذلـك     ، الدراسي من حضور الطلبة وحـساب درجـاتهم       
التعليم العالي في مقدمة المجاالت التي ينبغي أن تتناولها التطـوير والتجديـد لمواجهـة               

 والتجدد المستمر في جميع نـواحي     ،  والنمو المتسارع للمعرفة  ،  المستحدثات التربوية 
  ). ٢٠٠٢،  الفهد و الموسى(الحياة 

  : دور االنترنت في عملية التعليم
م ترآز استخدام الحاسوب في التعليم على الطـرق المثلـى لتعزيـز             ١٩٦٠منذ عام         

وفي الثمانينات ظهرت مفاهيم جديدة آان من أبرزها الحاسـب            ،عملية التعليم والتعلم  
 إيجـاد  الـذي مكـن العمليـة التعليميـة مـن      Interactive Video والفيـديو التفـاعلي   اآللي

التفاعل بين الطالب والحاسوب مـن خـالل تطـوير بـرامج تحتـوي علـى الـصور الحقيقيـة                    
والصوت والكلمة المقروءة وساعد ذلك في تطوير لغات ونظم التأليف المتعددة التـي تـم               

  .)٢٠٠٢،  الفهد و الموسى( استخدامها في تلك الفترة
أصـبح مـن الـضروري االعتمـاد علـى          ،   من أهمية الحواسـيب بـشكل عـام        وانطالقا      

الحواسيب فـي معالجـة المعلومـات وتخزينهـا واسـترجاعها بحيـث ال تقـل أهميـة هـذه                    
وقـد شـهدت األسـاليب المتبعـة فـي          . العمليات عـن أهميـة الحـصول علـى المعلومـات          

ا ظهور شبكة المعلومـات   بالغة التقدم ومن أبرزهةالتخزين واسترجاعها طفرات تكنولوجي  
ــاحثين عامـــة  . )٢٠٠١،  الـــصبحي(العالميـــة االنترنـــت  ــدمات جليلـــة للبـ  مـــسدية خـ

وتعتبر االنترنت أهم شـبكات المعلومـات التـي باتـت تـسهم             ،  واألآاديميين منهم خاصة  
بــشكل فاعــل فــي إتاحــة فرصــة الوصــول إلــى مــصادر المعلومــات علــى نطــاق عــالمي 

أدى ،  ربط أجهزة الحاسوب مع بعـضها مـن خـالل شـبكات         ف ).٢٠٠٠،  همشري وبوعزة (



 ٢

خاصـة فـي   ،  إلى تحقيق فوائد يصعب الحصول عليها من خالل جهاز حاسوب واحد فقط      
مجال تسهيل تبادل المعلومات وتمكين المـستفيدين مـن الوصـول إلـى عـدد آبيـر مـن                   

ف أقطــار مـصادر المعلومــات المتــوفرة فــي قواعــد البيانــات وينــوك المعلومــات فــي مختلــ 
   ).٢٠٠٠،  همشري وبوعزة(العالم

وفي بداية التسعينات بدأ استخدام هذه الشبكات آعنصر أولي وأساسي لألعمال                 
وازداد  التجارية، وأصبحت مصدرًا من مـصادر الحـصول علـى المعلومـات بوقـت قياسـي،                 

 مليون مـستخدم لهـذه الـشبكة علـى          ٣٠٠عدد مستخدمي هذه الخدمة إلى أآثر من        
إلـى  وتجدر اإلشارة   .  مليون مستخدم للبريد اإللكتروني فقط     ٧٥وأآثر من    وجه العموم،   

 ُيتوقع  ٢٠٠٥وفي عام    م٢٠٠٠ مليون مستخدم في عام      ٤٦٠عدد المستخدمين حوالي    
 وفـي نفـس   .)٢٠٠٠،  الموسـى  (أن يبلغ عدد المستخدمين أ آثر مـن مليـار مـستخدم         

م الشبكات فـي التعلـيم وعـزز مـن الرغبـة فـي              بداية التسعينات بدأ استخدا   في   الفترة
وآذلك تطور لغات التأليف التي أصبح      ،  Multimediaاستخدامها ظهور الوسائط المتعددة     

مما أدى إلى نقلة نوعية في أسـاليب        ،  باإلمكان استخدامها بشكل أفضل وأآثر فاعلية     
المؤسسات التعليميـة    نهايات التسعينات بدأت الجامعات و     معو. تقديم البرامج التعليمية  

في معالجة عدم توفر مقاعد للدراسة للمتقدمين إليها بإدخال مفهوم التعلـيم عـن ُبعـد                
    ).٢٠٠٢،  الفهد و الموسى(واستخدام االنترنت في ذلك 

  أن هناك أربعة أسـباب رئيـسية تجعلنـا نـستخدم االنترنـت فـي                 Williamsيرى ويليامز   و
  :التعليم وهي

ي للقدرة على الحـصول علـى المعلومـات مـن مختلـف أنحـاء               االنترنت مثال واقع   .١
  .العالم

نظـرا لكثـرة المعلومـات المتـوفرة عبـر          ،  تساعد على التعلم التعاوني الجمـاعي      .٢
االنترنت فإنه يصعب على الطالب البحث فـي آـل القـوائم لـذا يمكـن اسـتخدام                  

ئمـة  حيث يقوم آـل طالـب بالبحـث فـي قا          ،  طريقة العمل الجماعي بين الطالب    
 .معينة ثم يجتمع الطالب لمناقشة ما تم التوصل إليه

 .تساعد االنترنت على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة .٣
حيث يـوفر االنترنـت مكتبـة       ،  تساعد االنترنت على توفير طرق متنوعة للتدريس       .٤

آما أنه يوجد فـي االنترنـت بعـض         ،  آبيرة بها جميع الكتب سواء سهلة أو صعبة       
 .مج التعليمية باختالف المستوياتالبرا

  :استخدام االنترنت آأداة أساسية في التعليم الكثير من االيجابيات منهاوقد حقق 
  .المرونة في الوقت والمكان .١
 . عدد آبير من الجمهور والمتابعين في مختلف العالمإلى الوصول إمكانية .٢
 .(CD- Rom)  واألقراص المدمجةوسرعة تطوير البرامج مقارنة بالفيدي .٣
 . سهولة تطوير محتوى المناهج الموجودة عبر االنترنت .٤
قلــة التكلفــة الماديــة مقارنــة باســتخدام األقمــار الــصناعية ومحطــات التلفزيــون   .٥

 .والراديو
 فـصل ملـئ بالحيويـة    إيجـاد تغيير نظم وطرائق التدريس التقليدية يـساعد علـى        .٦

 .والنشاط
 .ار المحلي التعليم صبغة عالمية والخروج من اإلطإعطاء .٧
فالوقت المخصص للبحث عن موضوع معين باستخدام االنترنـت         ،  سرعة التعليم  .٨

 .يكون قليال مقارنة بالطرق التقليدية
ــف       .٩ ــي مختل ــصين ف ــاحثين المتخص ــرين والب ــاء والمفك ــى آراء العلم ــصول عل الح

 .المجاالت في أي قضية عالمية
 . المعلوماتإلىسرعة الوصول  .١٠
لدراســي تــصبح بمثابــة الموجــه والمرشــد ولــيس  فــي الفــصل ااألســتاذوظيفــة  .١١

 .ملقن 
 .مساعدة الطلبة على تكوين عالقات عالمية .١٢



 ٣

 .(Classroom without Walls) فصل دون حوائط إيجاد .١٣
 .تطوير مهارات الطلبة في استخدام الحاسوب .١٤
عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكن وضع المـادة العلميـة فـي أي مكـان          .١٥

  ).٢٠٠٢،   و الموسىالفهد(وفي أي وقت
ــة   .١٦ ــد الطلب ــة عن حيــث تعــد أفــضل الطــرق فــي اســتخدام   ،  تطــوير مهــارة الكتاب

حيـث ترسـل    ، الحاسوب ومن الممكن أن يفـتح الـصف بريـد الكترونـي خـاص بـه               
مـن الجـدير   و. عناوين الكتابات التي يريـدها المعلـم إلـى هـذا البريـد االلكترونـي              

 علـى أهـداف المقـرر و الغـرض مـن            بالذآر أن إدخـال هـذا النظـام للـصف يعتمـد           
 ).Rankin, 1997( الكتابة

 مــع الــشبكة بإيــصالها  و نقــوم  intranet شــبكة داخليــة إدخــالمــن الممكــن . ١٧
 آثيـر مــن العوائـق أو المــشاآل العمليــة   إزالــةوهــذا مـن شــأنه   . internetالعالميـة  

ل اسـتخدامها  للمعلم حيث يمكن للمعلم أن ينزل أو يحمـل أي بـرامج و يعـد لهـا قبـ           
  ). Collis, 1996( في الصف

 
  :الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت

  
  :بعض الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت  ومنها) ٢٠٠١(لخص الصبحي 

  
 وهـو نظـام برمجـي يعمـل      :"world wide web " نظـام الـشبكة العنكبوتيـة العالميـة    -١

 Hypertextص الفائقــة و النــص مــن مجموعــة آبيــرة مــنناإلنترنــت، يتكــو علــى شــبكة
 .دات المتصلة والمتشعبةتنهائل من المس المكونة من آم

إرسـال  ، ويمكنـه  تـصال وهو نوع سـريع جـدا مـن أنـواع اال      :Mail-E كتروني إلل البريد ا-٢
  شــعبيةر خــدمات اإلنترنــتثــ أآيكترونــاإلل، واســتقبالها إلكترونيــا ويعــد البريــد لالرســائ

 - البريـد اإللكترونـي    -يذهب البعض أبعد من ذلك ويقول مـن أنـه         و بل    .)٢٠٠١، الصبحي(
ويعـد البريـد اإللكترونـي أفـضل     . يعد السبب األول الشتراك آثير من الناس في اإلنترنـت  

وإلرسال البريد اإللكتروني يجب    . البريدية الورقية وألجهزة الفاآس   بديل عصري للرسائل    
يترآب من هوية المستخدم الذاتية، متبوعة      أن تعرف عنوان المرسل إلية، وهذا العنوان        

ويعتبـر تعلـيم طـالب التعلـيم علـى           . متبوعـة بموقـع حاسـوب المرسـل إليـة         @ بإشارة  
استخدام البريد اإللكتروني الخطوة األولى في استخدام اإلنترنت في التعلـيم وقـد ذآـر               

دام مـا  بعض الباحثين أن استخدام اإلنترنـت تـساعد األسـتاذ فـي التعلـيم علـى اسـتخ            
للفصل الدراسي الواحد حيث يتيح للطلبـة الحـوار         ) Listserve(يسمى بالقوائم البريدية    

) ٢٠٠٠(ويلخـص الموسـى      ).٢٠٠٠، الموسـى (وتبادل الرسائل والمعلومات فيمـا بيـنهم      
  :أهم تطبيقات البريد االلكتروني في التعليم وهي

ــي   .١ ــد اإللكترون ــي ) Electronic Mail(اســتخدام البري ــم آوســيط ب ن المعل
والطالب إلرسال الرسائل لجميع الطالب، إرسال جميع األوراق المطلوبـة          
في المواد، إرسال الواجبات المنزلية،الرد على االستفـسارات، وآوسـيط          

   ). Feedback(للتغذية الراجعة
استخدام البريد اإللكتروني آوسيط لتسليم الواجب المنزلي حيث يقـوم           .٢

إرسالها مرة أخرى للطالب، وفي هذا العمـل        األستاذ بتصحيح اإلجابة ثم     
توفير للورق والوقت والجهد، حيـث يمكـن تـسليم الواجـب المنزلـي فـي               

  . الليل أو في النهار دون الحاجة لمقابلة األستاذ
استخدام البريد اإللكتروني آوسيلة لالتـصال بالمتخصـصين مـن مختلـف             .٣

  .  المجاالتدول العالم واالستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في شتى
استخدام البريد اإللكتروني آوسيط لالتـصال بـين أعـضاء هيئـة التـدريس               .٤

  . والمدرسة أو الشئون اإلدارية



 ٤

يساعد البريـد اإللكترونـي الطـالب علـى االتـصال بالمتخصـصين فـي أي                 .٥
مكان بأقل تكلفة وتوفير للوقت والجهد لالستفادة منهم سواًء في تحريـر            

  . خاصة أو في االستشاراتالرسائل أو في الدراسات ال
استخدام البريد اإللكتروني آوسيط لالتصال بين الجامعات السعودية في          .٦

المستقبل يكون عبر البريد اإللكترونـي آمـا تفعـل الجامعـات فـي الـبالد                
أن الجامعات في اليابان وأمريكـا والـصين        ) ١٩٩٧، Scott(الغربية فقد ذآر    

  . يلة اتصال معتمدةوأوربا اعتمدت البريد اإللكتروني آوس
استخدام البريد اإللكتروني آوسيلة اتصال بين الـشؤون اإلداريـة بـالوزارة             .٧

    . والطالب وذلك بإرسال التعاميم واألوراق المهمة واإلعالنات للطالب
آمــا يمكــن أيــضا اســتخدام البريــد اإللكترونــي آوســيلة إلرســال اللــوائح  .٨

  .  التدريس وغيرهموالتعاميم وما يستجد من أنظمة ألعضاء هيئة

 يو هـ  :)News Group and Mailing Lists(موعـات األخبـار و المـسار البريديـة     ج م-٣ 
عــن منتــديات إلكترونيــة، تعقــد لتبــادل المعلومــات حــول موضــوع معــين، بحيــث     عبــارة

اإلنترنـــت إبـــداء رأيـــه الخـــاص عـــن موضـــوع معـــين، ويـــستطيع   يـــستطيع مـــستخدم
 .ته والرد عليهءراق نتتر لإلناآلخرونالمستخدمون 

لنقـل    FTP(File Transfer Protocol(ة يـ كتروناإللاتيـة  م خدمـة نقـل الملفـات المعلو   -٤
و ت تسمح بنقـل الملفـات أ      كون من مجموعة بروتوآوال   تالملفات من حاسب إلى آخر، وي     

 حواسيب اإلنترنت حيث باتـت الملفـات تتـضمن          من آخروب إلى   سالملفات من حا  خ  نس
  .، وصورا، وملفات صوتية، وتسجيالتجوبرام ، أجوبة، واستفسارات،إلى جانب النصوص

هو نظام يتيح إمكانية التحـدث مـع اآلخـرين باسـتخدام الكلمـات               و  :)Chat( التخاطب   -٥
إلـى شـخص آخـر،      ) ملـة جعـادة   (بحيث يقوم الشخص بإرسال رسالة قصيرة        المكتوبة،

رف اآلخـر يجلـس وراء جهـازه،        ، ويكون المستخدم اآلخر في الطـ      حالمفاتي بوساطة لوحة 
  .الرسالة، والذي يقوم بدوره بالرد عليها مباشرةهذه بانتظار وصول 

ال مـن قبـل المكتبـات لطلـب     تـص يـستخدم هـذا اال    :)Telnet(صال عن بعـد    ت اال م نظا -٦
  .الباعةمن  on lineمباشرة  المواد

 خــالل البريــد حيــث يمكــن مــن،  ونالحــظ بــأن التعلــيم مــن مجــاالت اســتخدام االنترنــت
والحـصول علـى   ،  اإللكتروني تبادل الرسائل اإللكترونية السريعة من جميع أنحـاء العـالم   

وطرائق التعليم من خالل مـصادر      ،  والتطوير التربوي واألآاديمي  ،  معلومات عن المناهج  
   .Data Baseالمعلومات التعليمية المعروفة بقاعدة البيانات 

 والتعليمة خاصة يتوقع أن تعتمد بشكل آبيـر علـى شـبكة        إن المؤسسات العالمية        
بحيث يستطيع الطالب الجامعي    ، من حيث المراسالت اإللكترونية والتسجيل    ،  االنترنت

وقد تكون الشبكة   ،  وتسجيلها وهو في بيته من خالل شبكة االنترنت       ،  اختيار مساقاته 
ل محلهـا محاضـرات اإللكترونيـة    آما قد تزول المحاضرات لتح  ،  بمثابة المرشد األآاديمي  

بل تحـل محلهـا أسـاليب مبنيـة علـى           ،  أآثر فاعلية وقد ال تكون هناك أوراق لالختبارات       
،  وبذلك تتغير وسـائل الحـصول علـى الـدرجات العلميـة           . تكنولوجيا متطورة لتقويم الطلبة   

لممكـن  ومن ناحيـة مـن ا     ،  فقد يحصل عليها عن طريق االنترنت بعد أن يثبت أهليته لها          
أن تكون الكلفة المادية لتقديم التعليم عن طريق االتـصال باالنترنـت قليلـة ممـا يجعلهـا                  

 ومن أمثلة استخدام االنترنت في عمليـة        ).٢٠٠١،  الصبحي(عنصرا أآثر جاذبية للطلبة     
الـذي قـدم وألول مـرة برنامجـًا لنيـل           ) MIT(معهد ماساتـشوستس للتكنولوجيـا      التعليم  

. دون الحاجة لحضور الطالب إلى الجامعـة    " إدارة وتصميم األنظمة  "ي  درجة الماجستير ف  
مـن  ) Georgia State Academic and Medical System(وتعتبر أآاديمية جورجيا الطبيـة  

 فـصل دراسـي فـي       ٢٠٠أآبر الشبكات العالمية في العـالم حيـث يوجـد فيهـا أآثـر مـن                 
، ومـن خـالل هـذه الـشبكة         ١٩٩٥عـام مختلف أنحاء العالم مرتبط بهذه األآاديمية خـالل         
  . )٢٠٠٠،  الموسى (يستطيع الطلبة أخذ عدد من المواد واالختبار بها

  
  
  



 ٥

  :خدمة االنترنت في سلطنة عمان
  
م حيث عرضـت  ١٩٩٦دخلت شبكة االنترنت في سلطنة عمان في نوفمبر من عام             

وقــع وزارة اإلعــالم ويعتبــر م،  خــدماتها علــى المؤســسات الحكوميــة والتجاريــة واألفــراد
وتقـدم انترنـت عمـان لزبائنهـا وروادهـا      . العمانية من أوائل المواقع العمانية في االنترنـت  

  :العديد من الخدمات عبر الشبكة ومن أهمها هذه الخدمات
  .اإللكترونيخدمة البريد  .١
 .wwwخدمة الشبكة العالمية للمعلومات  .٢
 .usenet أو خدمة الرسائل الخدمة اإلخبارية .٣
 .FTPوتوآول نقل الملفات بر .٤
 .(Gopher)خدمات البحث من خالل جوفر  .٥
 ). ٢٠٠١،  الصبحي (Telnetخدمة التلنت  .٦
  
 جامعــة الــسلطان قــابوس إلــىدخلــت خدمــة شــبكة االنترنــت حيــز التنفيــذ  وقــد أ      

 عـام   فـي شـهر يوليـو مـن       وأصبحت متاحة لالستخدام من قبـل أعـضاء هيئـة التـدريس             
ن تزايد عدد أعضاء هيئة التـدريس المـستخدمين لهـذه الـشبكة             ومن ذلك الحي  ، م١٩٩٧

 أنه تم فتح الخدمـة لجميـع الطـالب بـشهر            إال ).٢٠٠٠،  همشري وبوعزة (بشكل واضح   
  ).٢٠٠١،  الصبحي(م ١٩٩٨يناير من عام 

  
  :معيقات استخدام االنترنت في عملية التعليم

ية يجـد أن اإلنترنـت آغيرهـا مـن          إن المتتبع لهذه التقن    إلى) ٢٠٠٠(يشير الموسى         
، وهـذه العوائـق إمـا أن تكـون           خاصـة بعمليـة التعلـيم      الوسائل الحديثة لها بعض العوائق    

،  تكـاد تكـون متكـررة      ثم إن المتتبع للعقبات التي تواجـه الـدول األخـرى          . مادية أو بشرية  
 هـاتف   ذلك أن تأسيس هذه الشبكة يحتاج لخطوط      : التكلفة المادية  :وأهم العوائق هي  

ونظرًا لتطور البرامج واألجهزة فإن هذا ُيضيف عبئًا آخر على       . وحواسيب بمواصفات معينة  
والشك أن بعض الجامعات ال تستطيع أن توفر هذا خالل سنوات قليلة ثـم إن               . الجامعات

مالحقة التطور مطلب أساسي من مطالب القرن ولهذا البـد مـن النظـر إلـى هـذا بعـين        
اء البحـث والتـصفح     االنقطـاع أثنـ   ب  فتمثلـت   المـشاآل الفنيـة    أما.  يساالعتبار عند التأس  
وإضافة للعوائـق الماديـة     . وصعوبة الدخول للشبكة في معظم األحيان     ، وإرسال الرسائل 

ألسـاتذة   اتجاهات ا  اوالفنية يشير الموسى إلى وجود عوائق ترتبط بالعنصر البشري منه         
هر معوق اللغة أيضا آحـاجز    ويظ،  ية أحيانا نحو استخدام هذه التقنية التي قد تكون سلب       

فمــن أهــم العوائــق التــي تقــف أمــام ،   الممنوعــةعإلــى المواقــالــدخول وأيــضا ، للــبعض
استخدام هذه الشبكة هي الدخول إلى بعض المواقع التي تدعو إما إلـى الرذيلـة ونبـذ                 

 إلـى غيـر ذلـك       القيم والدين واألخالق تحت اسم التحرر والتطور ونبذ الدين وحرية الرأي          
وللحد من هذا قامـت بعـض المؤسـسات التعليميـة بوضـع بـرامج               . من الشعارات الزائفة  

أيـضا   .تمنع الـدخول لتلـك المواقـع      ) Firewall(خاصة أو ما يسميه البعض بحاجز الحماية        
مـن المـشكالت أو العوائـق التـي     وهـي  ) Search Engines(البحـث   ) مراآـز (آثرة أدوات   

آثرة أدوات البحث أو آما يسميها البعض       حيث أن   شبكة اإلنترنت   تقف أمام مستخدمي    
ــا    ــن أهمهــ ــز البحــــث والتــــي مــ  ,Yahoo, Lycos ،Alta-Vista, Exciteبمراآــ

Infoseek ،…..WebCrawler  

أن حيـث   ومما تجدر اإلشارة إليـه أن بعـض أدوات البحـث بـدأت تتخـصص شـيئًا فـشيئًا،                    
لومـات الجغرافيـة واألطـالس وغيرهـا أو          اهتمـت فـي المع     Infoseekبعض المواقـع مثـل      

ويتوقـع بعـض   .  فقد رآـز علـى األمـور التربويـة وهكـذا     Yahooعلى األقل رآزت عليها أما  
آمـا تجـدر    .الباحثين في هذه الشبكة نمو التخصص فـي اإلنترنـت فـي القريـب العاجـل         

 وغالبـًا   اإلشارة إلى أن هناك برامج حديثة تقوم بالبحث في أآثر من أداة فـي آن واحـد،                
 أشـار   فقـد  الدقـة والـصراحة   أما فيما يتعلـق ب    .  أداة فقط لكل مرة    ٢٠-١٠ما تجمع ما بين     



 ٦

 إلى أن نتائج البحوث أشارت إلى أن الباحثين عندما يحصلون على المعلومة مـن               البعض
اإلنترنت يعتقدون بصوابها وصحتها وهذا خطأ في البحـث العلمـي ذلـك أن هنـاك مواقـع                  

 البـاحثين والمـستخدمين     الـبعض ولهـذا فقـد َنـصح       . ى األقل مشبوهة  غير معروفة أو عل   
  .للشبكة بأن يتحروا الدقة والصراحة والحكم على الموجود قبل اعتماده في البحث

الحاليـة للوقـوف علـى واقـع اسـتخدام  أعـضاء هيئـة        التحليليـة  ومن هنا تأتي الدراسـة    
 .المعيقات التي تواجههمومعرفة ،  استخدام االنترنتفي   الجامعاتالتدريس في

  :أسئلة الدراسة
  
 ما هو واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لشبكة االنترنت؟: ١س

  
ما هي المعيقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات فـي اسـتخدام               : ٢س

 شبكة االنترنت؟
  
  
  : الدراسةدافأه
  

ومـدى توظيـف هـذه      ، النترنـت معرفة واقع اسـتخدام أسـاتذة الجامعـة لـشبكة ا           .١
  . الخدمة في التدريس الجامعي

 
التعرف على بعض المعيقات التي يواجها األسـاتذة فـي الجامعـات والتـي تحـول             .٢

 .دون استخدام االنترنت
  
  

  :أهمية الدراسة
  

إعطاء تصور بسيط عن واقع اسـتخدام االنترنـت مـن قبـل األسـاتذة للبحـث عـن                   .١
 . ومعالجتها-إن وجدت-أسباب عدم االستخدام 

 
اعطاء تصور عن آيفية العمل على تغيير االتجاهـات فيمـا لـو آانـت سـلبية نحـو                    .٢

 .و على دعم االتجاهات االيجابية ان وجدت، استخدام االنترنت أو آانت منخفضة
 
من الممكن أن تعطي الدراسة الحالية تصورا لخطط التغلب على المعيقات التي             .٣

 وذلك بالتأآيد على ما هم متواجـد        م االنترنت ال تزال توجه األساتذة في استخدا     
وحتـى  ،  ياته أفـضل مـستو    إلـى  الجـامعي    بـالتعليم من أجل الوصـول     ، منها لآلن 

  .تتحقق سبل تطوير نتاجات التعليم العالي
  

  :مصطلحات الدراسة
  

  :Internetاالنترنت 
 وآلمـة ،   هي المنظومة العالمية التـي تـربط مجموعـة مـن الحواسـيب بـشبكة واحـدة             

وهنـاك مـن يـرى أنهـا مـشتقة مـن آلمـة              ، (Internetwork)انترنت مختصرة مـن آلمـة       
International Network) ٢٠٠٢،  الفهد والموسى.(  

  
   :االتجاه نحو االنترنت



 ٧

 الفــرد وميلــه نحــو اســتخدام االنترنــت مــن خــالل تعبيــره عــن مــدى تقبلــه    رهــو شــعو
 حصل عليها الفرد نتيجـة السـتجابته        والذي يقاس بالعالمة التي   ،  واستمتاعه باالنترنت 

  ).٢٠٠١،  الصبحي( قياس االتجاه المستخدمة في الدراسة الحالية أداةعلى 
  

  :المعيقات
 التأثير السلبي علـى عمليـة اسـتخدام االنترنـت           إلى هي العوامل التي يؤدي وجودها      

  ).٢٠٠١،  الصبحي( مما يحد من استخدامها
  
  

  :أعضاء هيئة التدريس
ة األســاتذة فــي تخصــصات اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة والدراســات    هــم مجموعــ

  .االجتماعية في آليتي التربية واآلداب في جامعة السلطان قابوس
  

  :الدراسات السابقة
  
سوف يتم استعراض لبعض الدراسـات التـي تناولـت مـدى اسـتخدام أعـضاء هيئـة                        

وتـم تقـسيم   ،  بـشكل عـام واالنترنـت بـشكل خـاص        التدريس بالجامعات نحو الحاسوب     
  . دراسات عربية وأخرى أجنبيةإلىالدراسات 

  
  :الدراسات العربية: أوال 

  
بدراسـة عـن   (Abdelraheem & Al Musawi, 2003)قـام عبـدالرحيم والموسـوي          

االســتخدامات التعليميــة لالنترنــت مــن قبــل أعــضاء هيئــة التــدريس بجامعــة الــسلطان  
أشارت النتائج إلـى أن اسـتخدام أفـراد         ،  أستاذا ١٩٣ تألفت عينة الدراسة من      ، قابوس

امات دوأن اسـتخداماتهم للـشبكة تتمرآـز فـي سـبع اسـتخ        ،  العينة للشبكة آان جيـدا    
وآـأداة  ،  وللحـصول علـى مراجـع     ،  لتحميل مواد تعليميـة جـاهزة     و،  في المقررات : هي

ولتطـوير وتحـسين مهـارة    ،  لبريـد االلكترونـي  وفي االتصال التعليمي عبر ا   ،  تعليم فردي 
أظهـرت  آمـا   .  المعلومـات فـي الكتـب المقـررة        وإلثراء، الطلبة في البحث عن المعلومات    

النتائج أن االنترنت أآثر ما ُيـستخدم للحـصول علـى المعلومـات وأن هنـاك اسـتخدامات                  
 للمحادثــةآــأداة و،  وللحــصول علــى التغذيــة الراجعــة،  لعمــل الواجبــات:  مفــضلة هــي

وآـان  ،  ولم توجد فرق دالة بـين الـذآور واإلنـاث فـي االسـتخدام             . العلمية بين األساتذة  
وبنـاُءا علـى النتـائج      ،  سنوات هم األآثر استخداما    ٩ -٥األساتذة ممن لهم خبرة ما بين       

السابقة خرج الباحثان بتوصيات منها تخـصيص الجامعـة ميزانيـة لتقـديم تـسهيالت فـي                 
والتخطــيط لعمــل ورشــات عمــل عــن ،  اإلنــسانيةر فــي آليــات العلــوم فــصول الكومبيــوت

وبـشكل خـاص لتغطيـة متطلبـات الكليـات          ،   واالنترنـت  والبرمجيـات استخدام الكومبيوتر   
  . األمر الذي يعمل على تقليل مخاوف أو مقاومة التقنيات الحديثةاإلنسانية

     
ة العوائـق التـي تقـف أمـام         في دراسـة تحليليـ    ) ٢٠٠٢(لقد لخص الفهد والموسى           

استخدام خدمات االتصال في التعلـيم العـالي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية بعوائـق          
واتجاهات أساتذة الجامعة نحـو اسـتخدام       ،  والمشكالت الفنية ،  ةتتعلق بالتكلفة المادي  

ذه حيث أشار الباحثان إلـى أن التكلفـة الماديـة التـي تحتاجهـا تـوفير هـ                 . التقنية واللغة 
حيـث أن تأسـيس هـذه       ،  الخدمة في مرحلة التأسيس في المملكة العربية الـسعودية        

أمــا فيمــا يتعلــق . الــشبكة يحتــاج لخطــوط هــاتف بمواصــفات معينــة وحواســيب معينــة 
 في االنقطاع أثناء البحث والتصفح وإرسـال الرسـائل لـسبب            تمثلفتة  فنيبالمشكالت ال 

مما يضطر المستخدم إلـى     ،   الوقت الحاضر  فني أو غيره مشكلة تواجهها الجامعات في      
وفي معظم األحيان يكون    ،  الرجوع مرة أخرى إلى الشبكة وقد يفقد البيانات التي آتبها         

  .من الصعوبة الدخول للشبكة أو الرجوع إلى مواقع البحث التي يتصفح فيها
  



 ٨

 الـبعض   أما فيما يتعلـق باتجاهـات األسـاتذة فيـرى الباحثـان أن مـن أسـباب عـزوف                        
مــنهم قــد يكــون راجعــا إلــى عــدم الــوعي بأهميــة هــذه التقنيــة وعــدم القــدرة علــى     

أما فيمـا يتعلـق باللغـة فاالسـتفادة آاملـة لمـن             . استخدامها وعدم استخدام الحاسوب   
ويـرى الباحثـان    ،  يتقن اللغـة اإلنجليزيـة التـي تكتـب بهـا معظـم البحـوث فـي االنترنـت                  

 إعادة النظر في إعادة تأهيل أساتذة الجامعات في         للتغلب على هذه المشكلة البد من     
وضرورة بناء قواعد باللغة العربيـة لكـي يتـسنى للبـاحثين االسـتفادة مـن                ،  مجال اللغة 

وخرج الباحثان بتوصـيات منهـا وضـع مـادة بعنـوان االنترنـت فـي الجامعـات                 . تلك الشبكة 
  . السعودية تكون متطلب جامعي

  
عن واقع ومعوقات استخدام الحاسوب فـي آليـات         ) ٢٠٠٠(وفي دراسة المحيسن          

 مـن أعـضاء هيئـة التـدريس ومعرفـة           ١٣٥التربية بالجامعات الـسعودية  لـدى عينـة مـن            
.   مــن االنــاث٣١ مــن الــذآور و ١٠٤آــان مــنهم ،  اتجاهــاتهم نحــو اســتخدام الحاســوب 

ب نقـص  أشارت نتائجها إلى قلة استخدام أعضاء هيئة التـدريس للحاسـوب وذلـك بـسب            
االمكانيات المتوافرة لـه وبـسبب الـنقص فـي تـدريب أعـضاء هيئـة التـدريس ممـن لهـم                 

وجـاءت  .  اتجاهات مرتفعة جدا نحو استخدام الحاسوب ويتوقـون لمثـل هـذا االسـتخدام             
التوصيات لتؤآد على ضـرورة االهتمـام بتأهيـل أعـضاء هيئـة التـدريس وتـدريبهم وتـوفير                   

ات حتــى ال يعلــم األســتاذ متعلمــين يفوقونــه فــي المزيــد مــن خــدمات شــبكة المعلومــ
ــة      ــات المعلومــات المعاصــرة وعلــى رأســها شــبكة المعلومــات الدولي التعامــل مــع تقني

  ).االنترنت(
  

عن واقع استخدام شبكة االنترنت مـن قبـل         ) ٢٠٠٠(دراسة لهمشري وبوعزة            أما  
 يواجهونهـا فـي هـذا       أعضاء هيئة التـدريس بجامعـة الـسلطان قـابوس والـصعوبات النـي             

حيـث تـم توزيـع اسـتبانة مـن جـزأين            ،   عضو هيئة تـدريس      ١٥٩المجال على عينة من     
أظهـرت النتـائج أن     .  سـؤال  ١٤أحدها عن المعلومات الشخـصية والثانيـة تـشتمل علـى            

،  من المجموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس هم ممن يستخدمون شبكة االنترنـت           % ٣٧
آما أشارت النتائج إلـى أن االتـصال والبريـد االلكترونـي            .  لعلميةوغالبيتهم من الكليات ا   

 وزيارة المواقع للبحث عـن المعلومـات هـي علـى التـوالي تعـد أهـم                  حوالتدريس والتصف 
وأشارت النتائج الى أن البطء في االتصال       ،  أغراض هيئة التدريس من استخدام الشبكة     

كالت والـصعوبات التـي يواجههـا       واالزدحام في استخدام الـشبكة همـا مـن أهـم المـش            
وقد أشار هؤالء إلى أنهم يرغبـون فـي   ،  أعضاء هيئة التدريس عند استخدامهم الشبكة 

ــة مجــاالت رئيــسة هــي    ،  اســتخدام االنترنــت بــشكل عــام : تطــوير أنفــسهم فــي ثالث
،  والبحـث عـن المعلومـات فيهـا بـشكل فاعـل           ، واستخدامها في عملية التعليم والـتعلم     

ان بعدة توصيات منها تنظيم مرآز الحاسوب بالجامعة لـدورات تدريبيـة علـى              وخرج الباحث 
أآثر مستوى موجة للمبتـدئين وغيـر المبتـدئين للتـدريب علـى اسـتراتيجيات وأسـاليب                 

  . البحث الفعال عن المعلومات المتاحة على االنترنت
  

ي آـان مـن   التـ ) ٢٠٠١،  المذآورة في الصبحي (١٩٩٩دراسة عليان والقيسي          أما  
أهدافها التعرف على طبيعـة مـستخدمي شـبكة االنترنـت التـي توفرهـا مكتبـة جامعـة                 

ومـستوياتهم  ،  وتخصـصاتهم ،   جنـسهم  حيـث البحرين لمجتمع المـستفيدين منهـا مـن         
 أن الغالبيـة العظمـى مـن        إلـى أشـارت النتـائج      . ٥٢٤تألفـت الدراسـة مـن       ،  األآاديمية

ثم طلبـة  ،  ثم أعضاء هيئة التدريس بالمرتبة الثانيةالمستخدمين من طلبة البكالوريوس    
،  أما بالنسبة لتخصصات المستخدمين فكانت بالترتيب آليـة الهندسـة         .  الدراسات العليا 

أمـا فيمـا يتعلـق بـأغراض        ،  وبعد ذلك التربية  ،  فاآلداب،    فالعلوم  األعمال إدارة آلية   نم
  . ت ألغراض البحوث البحث عن المعلوماإلىمستخدمي الشبكة فأشاروا 

  
بدراسة بهدف التعرف على المعوقات التي تواجه       ) ١٩٩٩(قام المذحجي والعبيدات          

 ووسـائل   اإلمـارات أعضاء هيئـة التـدريس فـي اسـتخدام التقنيـات التربويـة فـي جامعـة                  
وآـان مـن التقنيـات التربويـة التـي تـم بحـث معوقـات اسـتخدام شـبكة                    ،   عليها بالتغل
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 من أعـضاء هيئـة التـدريس بالجامعـة          ١١٥تألفت عينة الدراسة من     . (www)المعلومات  
،  والدرجة العلمية ،  الجنس(وأظهرت نتائجها عدم وجود تأثير لمتغيرات       ،  من سبع آليات  

بين أعـضاء هيئـة التـدريس فـي معـرفتهم واسـتخدامهم وتـوظيفهم               ) والكلية وتفاعالتها 
 إلدراك أعـضاء هيئـة التـدريس للمعوقـات      إلـى ويعـزو الباحثـان ذلـك       ،  للتقنيات التعليمية 

التــي تــواجههم أثنــاء اســتخدام التقنيــات التعليميــة رغبــًة مــنهم فــي تطــوير قــدراتهم    
 وأشار أفراد العينة إلى أن أهم العوائق التي تواجههم هي عـدم تـوفر فنيـين                 .التعليمية

صـيات التـي خـرج      وآان من التو  ،  ريسيةدمختبرات وصعوبة نقل األجهزة إلى القاعات الت      
بها الباحثـان أهميـة أن تعمـل الجامعـة علـى تعريـف أعـضاء هيئـة  التـدريس بالتقنيـات                       

  .التربوية الموجودة وأهمية استخدامها
  

فكانت بهدف دراسة بعض المتغيرات المرتبطة باستخدام       ) ١٩٩٥(أما دراسة علي           
تعلــيم العــالي بجنــوب الحاســبات اآلليــة لــدى الطــالب وأعــضاء هيئــات التــدريس فــي ال 

.   من أعـضاء هيئـة التـدريس       ٢٢٢وتألفت عينة الدراسة من     .  المملكة العربية السعودية  
 أن أعــضاء هيئــة التــدريس آــان تعلمهــم للحاســب اآللــي ألغــراض إلــىأشــارت النتــائج 

،   التعلم بطرائق تختلف عن تلك التي درسوا بها       إلىوظيفية تطبيقية ولشعورهم بحاجة     
مـن اإلنـاث ال     % ٩٣حيـث وجـد أن      ،  فروق دالة إحصائية بـين الـذآور واإلنـاث        وبأن هناك   

 الباحـث   عزىوقد  ،  من الذآور فقط ال يستخدمونه    % ٧,٣٩بينما  ،  يستخدمن الحاسوب 
وجدت الدراسـة أيـضا أن مجـال التخصـصات          ،   األدبية والنظرية  اإلناث اهتمامات   إلىذلك  

األآثـر مـن بـين أعـضاء هيئـة التـدريس الـذين ال        المواد األدبية واللغات والفنون هـم مـن    
أما أعضاء هيئـة التـدريس فـي         ،  اإلنسانيةيستخدمون الحاسوب ثم المواد االجتماعية      

أمـا أعـضاء هيئـة التـدريس فـي آليـة            ،  العلوم التقنية آانوا األآثر اسـتخداما للحاسـوب       
م امتالك العديد    عد إلىوقد عزى الباحث ذلك     ،  الطب آان استخدامهم بدرجة متوسطة    

حيـث يـستخدمون فقـط تلـك        ،  ألجهـزة حواسـيب   من األساتذة في التخصـصات األدبيـة        
وقـد أوصـى الباحـث بـضرورة عمـل دورات تدريبيـة ألعـضاء هيئـة              ،  الموجودة في العمـل   

  .التدريس
        
  :الدراسات األجنبية: ثانيا

  
عن االتصال والتشارك  (Wang & Cohen,  2000)في دراسة قام بها وانج وآوهين       

 بهـدف الخـروج بنظـرة       Cyberspaceبين أعضاء هيئة التدريس في جامعـة سيبرسـبيس          
،   مـن األسـاتذة    ١٥٨تـم توزيـع اسـتبانة علـى         ،   لالنترنـت  عن آيفية استخدام األساتذة   

مــن األســاتذة يقــضون وقــتهم خــالل ثــالث ســاعات مــن  % ٥٣أشــارت النتــائج إلــى أن 
يـستخدمون  % ١١و  ،  مون خدمة الويب  ديستخ% ٢٢و،  اليميلاألسبوع في استخدام ا   

وآـان اسـتخدامااليميل    .  في ثالث سـاعات أسـبوعيا      FTPفقط يستخدمون   % ٤الجوفر و 
 حتى عند مقارنته بخدمات االنترنت األخرى مثل التصفح على الويـب   ،  شعبيةثر  هو األآ 

 أن   إلـى حثـان ذلـك     وعـزى البا  ، أو الشبكة الذي أآتسب شعبية في الـسنوات األخيـرة         
ووجدت الدراسة  ،  غالبية أفراد العينة لم يتدربوا على استخدام خدمات االنترنت األخرى         

،  الجـنس  إلـى  بين األساتذة في استخدام االيميل تعـزى         إحصائياأنه ال توجد فروق دالة      
 أآثـر مـن   mailing list أظهرن زيادة بسيطة في استخدام قائمـة البريـد   اإلناثوإن آانت 

 مقارنـة   FTP أآثـر للـذآور لخدمـة الجـوفر و    وفي المقابـل آـان هنـاك اسـتخدام     . لذآورا
مقارنـة  % ٦٦ آون العينة  تشكل نسبة الذآور بهـا          إلىوقد عزى الباحثان ذلك     ،  باإلناث

 نسبة استخدام االنترنت أعلى لمن يعتقدون بأهمية فـي          توآان،   تقريبا لإلناث  %٤٣بـ  
وأشـار الباحثـان إلـى حاجـة        .  رنـة بمـن يعتقـدون غيـر ذلـك         تدعيم التدريس والبحث مقا   

 عمل ورشـات عمـل ومحاضـرات لزيـادة          األساتذة إلى التدريب على استخدام االنترنت و      
     .   عملية التدريس والتعليممن أجل دعم االنترنت  المتوفرة فيالهتمام بالمصادر ا

  
 اتجاهـات  اآتـشاف ت إلـى  هـدف بدراسـة   (NA-Songkhla, 1998)      قام  سـونجيكهال  

ــانكوك لــشبكة   نالمــستخدمين األآــاديميي  والطلبــة فــي أربــع جامعــات تايلنديــة فــي ب
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وأشــارت نتائجهــا إلــى أن الطلبــة وأعــضاء هيئــة ،  االنترنــت واالســتخدام التعليمــي لهــا
والطلبـة يفتقـدون إلـى المهـارات     ،  التدريس لم يستخدموا االنترنت بشكل آبير لالتصال 

أشـارت  . ولـم يعتبـروا االنترنـت وسـيلة اتـصال تربويـة           ،  التصال على االنترنـت   الضرورية ل 
الدراسة إلى أن الصعوبات التقنية  واللغة والحواجز الثقافية هـي التـي تعيـق اسـتخدام              

  .الطلبة لالنترنت
  (Lazinger,  Bar llan & Pertiz,  1997)زينجـر وبـارالن وبيرتـز    قام بها ال      في دراسة 

متعــددة بهــدف مقارنــة مــن قطاعــات خدام أعــضاء هيئــة التــدريس لالنترنــت  عــن اســت
 مـن أعـضاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة هيبـرو               ٤٦٢ على  عينة من      استخدام االنترنت 

Hebrew  أشارت نتائجها إلـى أن اسـتخدام االنترنـت بـين األسـاتذة فـي               ،   في إسرائيل
وأن األسـاتذة فـي     ،   واالجتماعيـة  العلوم والزراعة آان أعلـى مقارنـة بـالعلوم اإلنـسانية          

التخصصات العلـوم اإلنـسانية أشـاروا إلـى حـاجتهم إلـى أخـذ دورات تدريبيـة أآثـر فـي                      
  .استخدام االنترنت

        
آيفيــة  عــن (Starr & Milheim,  1996)لــستار وميلهــيم  مــسحية       فــي دراســة

األخبـــار اســـتغالل شـــبكة االنترنـــت فـــي مجـــال التربيـــة بواســـطة نظـــام مجموعـــة   
)newsgroup(، وضع حوالي ثالثـين مجموعـة أخبـار أو             فيها  تم  newsgroup     فـي بحـث 

أشــارت النتــائج إلــى أن . Instruction و Educationنترنــت علــى المــصطلحين علــى اال
المجــال   فــي  newsgroupمــن المــشارآين أشــاروا أنهــم اســتخدموا      % ٦٠حــوالي  

حيـث   ، ١٤٧واسـتجاب لهـا     ،  عبـر االيميـل   واستخدمت استمارة تم توزيعها     ،  عليميالت
 اسـتخدام االنترنـت فـي جميـع          فـي  أنهم توقعـوا زيـادة    بـ المشترآين بـشكل عـام      أظهر  

مــن المــشترآين بينــوا أنهــم يــستخدمون االنترنــت  % ٨٠وأآثــر مــن  ، مجــاالت التربيــة
يـستخدمون االنترنـت لـدخول      % ٧٠بينما  ،  ألغراض البحث الشخصية و للعمل مع زميل      

 و  ةبـ للطلحـث   غـرض الب  وب ، يـستخدمون االنترنـت لمـواد الـصف       % ٤٠ وحوالي   ، تبةالمك
  .صفيةاليضاحات اإل

المعلومـات  وأن البريـد االلكترونـي،      إلـى   %) ٩٣ إلـى % ٧٨(  معظـم المـشترآين      وأشار
  .   ايجابيات أساسية لالنترنتتعد للمعلومات الكم الهائلالسعر المنخفض و و  ،متجددةال

 هــي االيجابيــة software مــن المــشارآين أوضــحوا أن البرمجيــات أو خــراآلالثلــث بينمــا 
وأن العديــد مــن البــرامج المعنيــة باالســتعمال التربــوي، تــساعد فــي دمــج  ، األساســية

  .االنترنت في العديد من مناهج  التعليم العالي و الثانوي
زهـا الـبطء     مـن أبر   والتـي العديد من الـسلبيات      إلىأشار ثلث المشترآين     وفي المقابل 

  . أو طلب معلومة وآذلك آثرة المعلومات التي ال ضرورة لهاتصالفي اال
" العدد الهائل من المستخدمين   "و  " عدم وجود مقاييس  "أوضحوا أن   % ٢٥بينما أقل من    

  .من أهم سلبيات االنترنت
شعروا  فقط   % ٣و،  من المشارآين أوضحوا أن لالنترنت تأثير ايجابي على التربية        % ٩٧
  . االنترنت ذا تأثير سلبي و تأثير سلبي جداأن 

  
 ,Hirschbuhi &  Faseyitan)       في الدراسة التي قام بها هيرستشبهي وفاسيزيتان

أتـت النتـائج لتـشير إلـى عـدم          ،   عن استخدام أعضاء هيئة التدريس للحواسيب      (1994
  أو للرتبـة     ،داللة الفروق بين األساتذة المـستخدمين للحاسـوب وغيـرهم تبعـا للجـنس             

وأوصــى الباحثــان ،  أو طريقــة التــدريس المــستخدمة، ومــدى إجــراء البحــوث،  العلميــة
  .بإعطاء األساتذة تدريب في استخدام الحاسوب لتجاوز مخاوفهم من استخدامه

  
  :خالصة الدراسات السابقة

 :من خالل استعراض الدراسات السابقة نستخلص بعض النقاط هي
ارت إلى أن األساتذة في الكليات العلميـة هـم أآثـر اسـتخداما              أغلبية الدراسات أش  . ١ 

  .لشبكة االنترنت مقارنة بكليات العلوم اإلنسانية والتربوية
   
  .تمرآزت أسباب استخدام شبكة االنترنت  في أغراض البحث العلمي. ٢ 



 ١١

  
أغلبية التدريس أشارت الى عدم وجود فروق بين األساتذة تعزى الى متغير الجـنس              . ٣
  .ي استخدامهم لالنترنتف
  
الخدمــة التــي نقــدمها االنترنــت والتــي تعــد األآثــر اســتخداما وانتــشارا هــي البريــد  . ٤

  .االلكتروني
  
ومعيقـات  ، ومعيقـات فنيـة   ، معيقـات ماديـة   : تعددت المعيقات في ثالث معيقات هي       . ٥

التــصال وانقطــاع ا، صــعوبة وبــطء االتــصال(وان آانــت المعيقــات الفنيــة ). اللغــة(بــشرية 
  .هي أآثر ما يعاني منه األساتذة) وغيرها

   
  :التوصيات 

  :بناء على ما تم استخالصه من نتائج نخرج ببعض التوصيات
الجامعـة  عمل دراسات استطالعية لواقع استخدام شبكة االنترنت في آل آلية في            . ١
حتــى يكــون هنــاك ترآيــز أعلــى عــن واقــع  ،  حــده ولكــل قــسم فيهــا علــى حــدهىعلــ

  .دام ومتطلبات األساتذة التدريبية لهااالستخ
عمل دورات تدريبية مختلفة المستويات للمبتدئين والمتقدمين في استخدام شـبكة           . ٢

االنترنت لجميع أعضاء هيئـة التـدريس فـي مختلـف الكليـات مـع الترآيـز علـى أسـاتذة                     
وتنـــسيق مواعيـــدها بـــشكل يناســـب جـــداول األســـاتذة  ، آليـــات العلـــوم اإلنـــسانية

  .باتهمومتطل
الترآيز على اعطاء تدريبات على التوظيف التدريـسي لخدمـة البريـد االلكترونـي بمـا                . ٣

  .أنها األآثر شيوعا في االستخدام بين األساتذة
العمل على توفير فنيين في آل آليـة للتغلـب علـى المعيقـات الفنيـة التقنيـة التـي              . ٤

  .تواجه األساتذة أثناء استخدام الشبكة
منشورات عن أيـة خدمـة تطرحهـا شـبكة االنترنـت ويمكـن توظيفهـا فـي                  نشر أدلة و  . ٥

التدريس الجامعي وذلك من قبيل دعـم األسـاتذة ممـن لهـم اتجاهـات ايجابيـة مرتفعـة                   
  .والذين يحرصون على توظيف آل ما هو جديد في مجال استخدام هذه التقنية

امات آل أستاذ العمل على تصميم موقع خاص بكل قسم في آل آلية مع بيان إسه        . ٦
وذلـك مـن بـاب تحفيـز األسـاتذة علـى تطـوير أنفـسهم                ، فيها في هذا الميـدان التقنـي      

  .وإيجاد روح المنافسة الخالقة بينهم،  وطرائقهم في التدريس
  

 :دراسات مقترحة
  

، عمل دراسة مقارنة الستخدام االنترنت بـين أسـاتذة آليـات العلـوم اإلنـسانية                 .١
خداما للشبكة وذالك للوقوف على األسباب والعمـل        لمعرفة أي الكليات أقل است    

حيث أن أغلبية الدراسات آانت ترآز علـى المقارنـة بـين الكليـات              ، على عالجها 
  .العلمية وآليات العلوم اإلنسانية

  
عمل دراسـة مقارنـة بـين اسـتخدام طلبـة آليـات العلـوم اإلنـسانية علـى غـرار                     . ٢     

  .الدراسة المقترحة األولى
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢

  
  المصادر  

  
   :المصادر العربية: أوال

  
واقع استخدام أعضاء هيئة التـدريس بكليتـي        ). ٢٠٠١(عبدالعزيز بن عباس    ،   الصبحي -

ــت    ــشبكة االنترن ــابوس ل ــسلطان ق ــة ال ــة واآلداب بجامع ــر  . التربي رســالة ماجــستير غي
  .جامعة السلطان قابوس، منشورة

  
دور خدمات االتـصال فـي      ).  ٢٠٠٢(زيزعبداهللا عبدالع ،  فهد ناصرو الموسى  ،   الفهد -

مرآـز بحـوث   ،  االنترنت في تطوير نظم التعليم في مؤسـسات التعلـيم العـالي           
  .جامعة الملك سعود،  آلية التربية

  
دراسة بعض المتغيرات المرتبطة باستخدام الحاسـبات       ). ١٩٩٥(عبداهللا مهدي   ،  ي عل -

ليم العـالي بجنـوب المملكـة العربيـة     اآللية لدى الطالب وأعضاء هيئات التدريس في التع       
  .١٢٥ -٨٣،  )٥٣(١٥،  رسالة الخليج العربي. السعودية

  
واقع معوقـات واسـتخدام الحاسـوب فـي آليـات           ). ٢٠٠٠(ابراهيم عبداهللا   ،   المحيسن -

  .٦٩ -٣١،  )٥٧(١٥،  المجلة التربوية. التربية بالجامعات السعودية
  
المعوقـات التـي تواجـه      ). ١٩٩٩( أحمـد سـليمان      ، أحمد علوان والعبيدات  ،   المذحجي -

أعــضاء هيئــة التــدريس فــي اســتخدام التقنيــات التربويــة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة  
،  )٢٤(١٣،  مجلة البحث في التربية وعلم الـنفس      .  المتحدة ووسائل التغلب عليها   

٢٢٥ -٢٠٠.  
  
ستخدام خدمات ا بعنوانملخص محاضرة). ٢٠٠٠(عبداهللا عبدالعزيز ،  الموسى-

 من ١١،  ٢٠٠٤تـــــــــاريخ الرجوع . ة في التعليمــــــاإلتصال في اإلنترنت بفاعلي
 http://www.angelfire.com/ia/ibrahima/intlect.html من ، مايـــــــــو

  
واقع استخدام شبكة االنترنت من قبل      ). ٢٠٠٠(عبدالمجيد  ،  عمر و بوعزة  ،   همشري -

 -٣٢٨،  )٢(٢٧،  األردن، دراســات. يس بجامعــة الــسلطان قــابوسأعــضاء هيئــة التــدر
٣٤٢.  
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