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بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان من القلب للذين كان لهم الفضل الكبير في 
 إنجاز هذا البحث.

ذلك اإلنسان الوطني محمد  أستاذي المشرف الدكتور محمود علي 

المبدع الذي غمرني برعايته الطيبة، فكان خير موجه ومرشد لي في 

البحث كافة، من خالل ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات قيمة خطوات 

أغنت هذا البحث ليخرج بأفضل صورة، فتعلمت منه أن حب الوطن يكون 

 بالعطاء والعمل الجاد والمثمر.

لما  عمادة كليات كل من جامعة دمشق وجامعة تشرين وجامعة البعث، 

 أثناء تطبيق أدوات البحث. دموه لي من تسهيالت ومساعدات،ق

الذين تفضلوا بتحكيم  أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية السادة 

 أداة البحث لتخرج بصورتها النهائية.

الذي أشرف على العمليات اإلحصائية، له  الزميل الدكتور أمين الشيخ محمد 

 مني وافر االمتنان والتقدير.

أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة  أفراد عينة البحثن الجنود المجهولي 

 الدراسات العليا في كل من جامعة دمشق، تشرين، البعث.

الذين تكرموا بقراءة ألعضاء لجنة الحكم األفاضل كما أتوجه بخالص الشكر  

هذا البحث، وعلى ما سيقدمونه لي من مالحظات سيكون لها األثر العميق 

 بذولة.في تحسين هذا العمل، مع التقدير لجهودهم الم
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 إلى ذلك اإلنسان المكافح والمناضل

 الذي كان له الفضل األكبر في مسيرة حياتي

 نزرع أواًل حتى نستطيع الحصادأن أّن علينا بتعلمت منه  والذي

 في عمره مّدوالدي العزيز حفظه اهلل وأ

 

 إلى صاحبة الوجه الذي يفيض بكل معاني الحنان

 معاني الحب والقلب الذي يفيض بكل

 أمي حفظها اهلل وأطال في عمرها

 

 إلى تلك الوجوه المضيئة  التي غمرتني بكّل الحب 

 والتي طالما تزودت منها بالكثير من اإلصرار والثقة والصبر

 واللذين من أجلهم بدأت وألجلهم سأستمر

 خوتي حماهم اهلل   إ

 ، والقلوب الناصعة أصحاب األيادي البيضاء

 نت عونًا لي في إنجاز هذا البحثبسخاء، فكاالتي امتدت 

 واالمتنان والتقديرالحب مني كل لكم 
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 مقدمة:

طالت مختلف المجاالت العلمية والتقنية  وشاملة   متسارعة   وتطورات   رات  بتغي   الحالي ز العصريتمي  
أوجه حياة الناس اليومية وأنماط معيشتهم على اختالف ثقافاتهم ومستوياتهم  في رتوالمعرفية، و أث  

ت إلى إحداث ثورة متسارعة وشاملة دعت إلى التغيير والتعديل نحو استخدام كل ما ة، كما أد  التعليمي  
 هو جديد وتطويره وتوظيفه لاللتحاق بركب التقدم والتطور.

يصعب معه التفريق  العلم والتقنية التحاما   ايلتحم فيه عنصر  ا  ا كان العصر الذي نعيشه عصر ولم  
، كان البد من تفعيل هذه ا  من هذين العنصرين نظرا  لتداخلها وتكاملها مع بعضهما بعض بين كل  

والتي باتت ضرورة ملحة تفرضها  ،التقنية لالستفادة منها في التطوير واالرتقاء بالبحث العلمي
طبيعة العصر ومتغيراته، فصناعة المعلومات أصبحت إحدى أهم الصناعات الحديثة ألن  وتقتضيها

من يمتلك ناصية المعلومات في هذا العصر قادر بكل ثقة على قيادة العالم وتوجيهه فكرا  وعمال  
لثورة وعلما ، والسيطرة عليه زمانا  ومكانا ، ومن هنا فإن التحدي الذي أحدثه االنفجار المعلوماتي وا

وفي سورية بشكل خاص فيما يتعلق  ، التقنية في مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بشكل عام
بالبحث العلمي والتربوي أدى إلى وضع التطور والتطوير التقني تحت عدسة االهتمام، وذلك من 

يجدي نفعا  إن لم يكن  ذلك لن ه مهما كان هناك تطور في مجال العلم والتكنولوجيا فإن  مفاده أن   منطلق  
هناك اإلنسان الواعي الذي يكون على استعداد دائم للتعلم من أجل مواكبة ذلك التغيير واالنتقال من 

 المستوى التقليدي الجامد إلى مستوى تقني عالمي يتميز بالتطور المستمر.

وأبرز مستحدثات م، شبكة اإلنترنت أحد أشكال الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليو  وتعد   
تكنولوجيا التعليم التي فرضت نفسها على المستوى العالمي خالل السنوات القليلة الماضية حتى 

حيث أحدثت  ونمطا  للتبادل المعرفي بين شعوب العالم المتقدم، ،أصبحت أسلوبا  للتعامل اليومي
اإللكترونية وتبادل المعلومات ونقل وأصبح العالم سوقا  للتجارة  ،في عالم االتصاالت والمعلوماتثورة   

  لدرجة أن البعض أطلق على هذا العصر عصر اإلنترنت أو الثورة المعلوماتية، وذلك ألن   الثقافات،
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"أصبحت تمثل الطريق السريع الموصلة إلى آالف التقارير والبحوث والمجالت اإلنترنت 
ختلف المجاالت بيسر وسهولة أكثر من أي اإللكترونية وفهارس المكتبات والخبراء المختصين في م

خضاع المعارف وتطورها (، 21، 1002وقت مضى" )بوعزة،  ولما كانت استقاللية التكنولوجيا، وا 
رهينة للبحث العلمي واستثمار الموارد البشرية، وكانت الجامعات بما تضمنه من مخابر البحث وأدواته 

شرية وصقلها، وتنمية مهاراتها بالعلم والمعرفة والتدريب، وتقنياته تعد من أهم وسائل إعداد الطاقة الب
لزاما  على طالب العلم والباحثين أن يمتلكوا المهارات الالزمة لالستفادة من مستجدات هذا كان 

خاصة استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في التعلم والمعلوماتية، وكذلك البحث في قواعد و العصر، 
ا في تطوير وتجويد البحث العلمي الذي يعد من أهم األنشطة التي تناط عادة لالستفادة منه المعلومات

بعضو هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام، ذلك 
لما لهم من دور في التغيير االجتماعي واالقتصادي والثقافي والفكري، إذ أصبح من الواضح أن تقدم 

العلم والتكنولوجيا التي تتمثل بالجامعات والمعاهد و يعتمد بشكل رئيسي على مؤسسات التعليم الدول 
في تحسين اإلنترنت اهتمام العالم بالدور الذي تقدمه ومراكز البحوث، األمر الذي أدى إلى ازدياد 

االجتماعية مخرجات التعليم والعملية البحثية واالزدهار الحضاري في مختلف مجاالت الحياة 
دارة وتقويم العملية التعليمية في واالقتصادية والثقافية وخدمة العملية التعليمية، و  تصميم وتنفيذ وا 

عناصر النظام  جميعتطوير من خالل ، نها الطبيعي في صلب البحث العلميمكا لتأخذوالبحثية، 
تقان)عقل،  م تكن منطقتنا العربية بمعزل و نتيجة لذلك ل، (231، 1002التربوي وجعلها أكثر فاعلية وا 

ن تلك التحوالت والتطورات، بل شهدت تحوالت كبيرة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، حيث ع
مر ت منذ مطلع القرن العشرين بمرحلة من التغيرات الشاملة بهدف االنتقال من حالة الركود التي 

عادة  البناء الحضاري ومواكبة التقدم والتطور عاشتها لقرون عديدة إلى حالة جديدة من النهوض وا 
التقني للعالم من أجل االستغالل األمثل للموارد المتاحة. ونذكر في هذا المجال تجربة افتتاح ما يسمى 

الذين لم يتمكنوا من التعليم  بالتعليم االفتراضي الذي يقوم على التعليم عن طريق اإلنترنت للطلبة
الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى  من الدول العربية ومنهاالرسمي والذي عملت بها الكثير 

 محاوالت متفاوتة في العديد من الدول العربية بشكل عام وفي سورية بشكل خاص في االستفادة من 
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تطبيقات اإلنترنت في إجراء بعض البحوث العلمية والتربوية، األمر الذي يجعل من المهم إلقاء الضوء 
 ات العملية لالستفادة منها في تفعيل خدمات اإلنترنت فيما يتعلق بالمجال البحثي. على هذه الخطو 

و من هنا وانطالقا  مما سبق فإن هذا البحث يأتي ليبين دور خدمات اإلنترنت في تطوير البحث  
والوقوف على ما يعترض هذا الدور من معوقات واقتراح مجموعة من الحلول  ،العلمي وسبل تفعيلها

 فيها، األمر الذي يسهم في التطوير والتنمية ومواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة. لتال

   أواًل: مشكلة البحث:
اإلنترنت أحدث التقنيات التي شهدها العقد األخير من القرن العشرين فهو بمنزلة موسوعة  تعد  

علمية تقدم خدماتها لكل المستفيدين في جميع المجاالت كمجال األبحاث العلمية، ومجال األعمال 
مي نحو نظرا  لالتجاه العالبكل جوانبه،  والمجاالت التنظيمية الحكومية بمختلف صورها وأشكالها، و 

ة لتبن ي ة والقومي  دمج تقنية المعلومات واالتصاالت في جميع مراحل التعليم ووضع السياسات الوطني  
تسابقت الدول فقد   ،كما  ونوعا  والبحث العلمي للتعليم  وداعمة   استخدامها باعتبارها أداة  حيوية  

ما تقدمه سواء في األمور  الفعاليات المختلفة من خالل فيومؤسساتها التعليمية في استخدامها 
فقد دخلت شبكة اإلنترنت مجاالت ، البحثية، لتوفير خدمات أكثر شموال  وتوسعا  أم اإلدارية والتعليمية 

الحياة اإلنسانية كافة، وربطت بين الفعاليات المختلفة من خالل ما تقدمه من خدمات يأتي أبرزها 
نت -لتلمية، و خدمة البريد اإللكتروني، وخدمة ) ايسمى الشبكة العنكبوتية العال خدمة الويب أو ما

Tel net ،ويضاف إلى هذه الخدمات خدمة االستعالمات واسعة النطاق، وخدمة نقل الملفات ، )
وخدمة األرشيف، وخدمة االستعالم الشخصي وغيرها والتي يمكن أن نستفيد منها جميعا  في تطوير 

 البحث العلمي.

 تؤدي دورا  مهما  وشامال  ومميزا  في ممارسة البحث العلمي، و تعد   ولما كانت الجامعات من جهة
مركز إشعاع حضاري ألي مجتمع من المجتمعات ولها وظائف ثالث هي: التعليم، والبحث العلمي، 
وخدمة المجتمع المحلي، وهذه الوظائف ال تختلف باختالف الزمان والمكان، وهي بمنزلة محور 

، 1003ا وخطط عملها) صالح، أهداف الجامعة وسياساتها واستراتيجياته االرتكاز الذي تدور حوله
 وألن البحث العلمي اآلن يعد من أهم أركان الجامعات، وهو مقياس ومعيار مستواها العلمي  (، 12
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واألكاديمي لكونه من أهم األنشطة التي تناط بعضو هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم 
على الجامعات توفير بيئات خاصة تمكن من استخدام هذه التقنية  كان لزاما  ، مالعالي بشكل عا

تمكن من إعداد أبحاث تتميز بالجدية  التي الحديثة في الحصول على أحدث المعلومات واألبحاث
، وذلك أنه ال شك في أن تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تكون خير وسيلة للباحث في توسيع واإلبداع
ه حتى بات الكثير من الجامعات العالمية يربط بين استخدام األستاذ الجامعي لإلنترنت، معلومات

وتطور أدائه الجامعي بصورة عامة، إذ أصبح بإمكان الطالب الجامعي والباحث في أي مكان ومجال 
، والتنقل بين المكتبات المختلفة يحصل على المعلومات الالزمة دون االضطرار إلى السفر بعيدا  

والجامعة بوصفها مؤسسة منتجة للعلم والمعرفة فال يمكن لها أن تكون بمعزل عما يعرفه العالم من 
ة والتكنولوجية في العالم لتمكين تطور وتقدم، بل هي مطالبة بمزيد من التفتح على المنجزات العلمي  
في إنجازاتها في ة وعدم التخلف خر يجيها من تحقيق مستوى معين يسمح بمواكبة التغيرات العالمي  

مجال البحث العلمي واإلبداع اإلنساني، األمر الذي يمكن أن يفسر تقدم الجامعات التي تكون أكثر 
 استخداما  لإلنترنت في إحصائيات المنظمات الدولية. 

ومن هنا وفي خضم االنتشار الواسع لهذه الخدمات لم تكن الجمهورية العربية السورية بمعزل عن 
ثرائها في                       إدراك دور تقنية المعلومات واالتصاالت في تحسين العملية التعليمية وا 

 مالمجال التعليمي أ وضرورة تفعيل هذا الدور سواء في –جميع المراحل وخاصة مرحلة التعليم العالي 
البحثي، وتحديد متطلبات الرقي باألداء والسلوكيات التعليمية والبحثية في عصر المعلومات ليصبح 
ذلك أمرا  ضروريا  لمواجهة تحديات العصر في المجال العلمي، وأمرا  يجب التعامل معه بواقعية 

لكتروني وتقني إح والوصول إلى تطبيق لنستطيع تحديد احتياجات المستقبل التي تعد شرطا  مهما  للنجا
 .يخدم الفرد ويبسط اإلجراءات، ويحقق أهداف التنمية المنشودة

وبذلك يكون من قبيل القصور عدم معرفة الباحث سواء كان أستاذا  أم طالبا  األدوار التي تقوم بها  
اإلمكانات والميزات التي  شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، وكيفية التعامل معها واالستفادة من

 توفرها في مجال البحث العلمي.
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ومن خالل مالحظة الباحثة فقد تبين أن هناك تباينا  في االستفادة من خدمات االنترنت وتفعيلها 
من قبل الباحثين في الجامعات السورية، إذ تختلف اإلمكانات والتجهيزات المتوفرة لتفعيل هذا 

حث جاء هذا الب من ذلك وانطالقا  االستخدام من جامعة إلى أخرى، ومن كل كلية إلى أخرى، 
كمحاولة للتعرف إلى دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية، وكيفية 

اإلجابة عن تحقيق االستفادة القصوى من خدمات شبكة اإلنترنت في مجال البحث العلمي من خالل 
  اآلتي: سؤالال

 االستفادة منها؟ سبل ما دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية وما

 ثانيًا: أهمية البحث:
البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث مطلبا  أساسيا  للتميز في  يعد     

أي حقل من حقول المعرفة المتخصصة في مجاالت العلوم المختلفة، ونظرا  ألهمية الدور الذي يقوم 
القيام  به كل من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في تطوير البحث العلمي من خالل

بالبحوث المتخصصة باالستفادة من منتجات الثورة التكنولوجية وعلى رأسها اإلنترنت فإن أهمية البحث 
 الحالي تتأتى من:

دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من  أهمية هذا البحث في محاولته الكشف عنوتبدو  -2
بيان سبل االستفادة من اإلنترنت ت ، ومن ثم  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا

، والتوجيه إلى استخدام فيما يخص تطوير البحث العلمي من خالل إزالة المعوقات وزيادة اإليجابيات
 اإلنترنت، مصدرا  للتعلم ووسيلة لتطوير البحث العلمي.

عمود الفقري أهمية الفئة المستهدفة وهم أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، كونهم ال -1
في عملية البحث العلمي، وبالتالي أهمية تمكنهم من استخدام التقنيات الحديثة وعلى رأسها اإلنترنت 

 بما يتيح لهم الفرصة في االستفادة القصوى من هذه التقنيات بما يخدم ويطور عملية البحث العلمي.

الخطط واألهداف التي يمكن فائدة علمية وتطبيقية من حيث إعداد ا البحث يتوقع أن يكون لهذ  -3
 ائقحث العلمي، واالنتقال به من الطر أن تسهم في تعرف سبل االستفادة من اإلنترنت في تطوير الب

 ، مما يساعد صناع القرار الفعالة التي تسهم في سهولة وسرعة وفاعلية اإلنجاز رائقالتقليدية إلى الط



 

 

 اإلطار المنهجي للبحث                                                      الفصل األول

7 

 

اإلقبال عليها، وتوفيرها لكل من األساتذة  في الجامعة على العمل لتحسين هذه الخدمة، وتشجيع
 والطلبة، لتكوين اتجاهات إيجابية نحو استخدامها في البحث العلمي والتعليم الجامعي على حد سواء.

  :أهداف البحث ثالثًا:

وتعر ف أفضل السبل التي  ، هدف هذا البحث إلى تعر ف دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي   
استثمار اإلنترنت في عملية البحث العلمي في الجامعات السورية ويتفرع عن هذا الهدف من تمكن 

 األساسي األهداف الفرعية اآلتية:
في البحث العلمي  لإلنترنتواقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا تعر ف  -2

الطرائق ، اإلنترنت ادة منها عبراالستفتم تأماكن االستخدام، الخدمات التي  من حيث ) الوقت،
أعضاء نظر األسباب التي يمكن أن تشجع على نشر األبحاث  من وجهة عبر االنترنت،   المستخدمة

 .(الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، واألسباب غير المشجعة على النشر

وجهة نظر أعضاء دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من تعر ف  -1
 .الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا

استخدام اإلنترنت في البحث العلمي من قبل أعضاء الهيئة  األسباب المشجعة على تعر ف -3
 .التدريسية وطلبة الدراسات العليا

معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي  من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعر ف  -2
  .الدراسات العلياوطلبة 

الدور الذي تقوم به الجامعات السورية بهدف تحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت في تعر ف  -5
  .البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا

ر من خدمات اإلنترنت في تطوي تحقيق االستفادة القصوىفي  ق التي تسهم ائتعر ف أنسب الطر  -6
 .أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العلياالبحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر 
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تحقيق االستفادة التي تسهم في  العليا الدراسات وطلبة التدريسية الهيئة أعضاءف مقترحات تعر   -7
 من خدمات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي. القصوى

 رابعًا: أسئلة البحث: 
   اآلتية:يجيب البحث عن األسئلة 

في البحث العلمي من  لإلنترنتواقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا ما -2
 الطرائق المستخدمة، اإلنترنت االستفادة منها عبرتم تحيث ) الوقت، أماكن االستخدام، الخدمات التي 

أعضاء الهيئة نظر على نشر األبحاث  من وجهة  األسباب التي يمكن أن تشجع عبر االنترنت،
 .التدريسية وطلبة الدراسات العليا، واألسباب غير المشجعة على النشر(

ما دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر أعضاء الهيئة -1
 التدريسية و طلبة الدراسات العليا؟

استخدام اإلنترنت في البحث العلمي من قبل أعضاء الهيئة التدريسية  األسباب المشجعة علىما -3
 ؟وطلبة الدراسات العليا

ما معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي  من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة -2
 الدراسات العليا؟ 

قصوى من اإلنترنت في البحث ما الدور الذي تقوم به الجامعات السورية بهدف تحقيق االستفادة ال-5
 العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا؟

 البحث تطوير في اإلنترنت خدمات من القصوى االستفادة تحقيق في  تسهم التي قائالطر  ما أنسب-6
 ؟العليا الدراسات وطلبة التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من السورية الجامعات في العلمي

ما مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا حول السبل التي تمكن الجامعات -7
 ق االستفادة القصوى من اإلنترنت لتطوير البحث العلمي ؟ السورية من تحقي
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 :متغيرات البحثخامسًا: 

 الهيئة التدريسية:بأعضاء فيما يتعلق  -1
  ،إناث(.الجنس: ويقسم إلى فئتين )ذكور 
 .)الجامعة التي يدرس فيها عضو هيئة التدريس: ويقسم إلى ثالث فئات )دمشق، تشرين، البعث 
 )نوع الكلية التي يدرس فيها عضو هيئة التدريس: ويقسم إلى فئتين ) علمي، إنساني. 
  ( سنوات، من خمس سنوات إلى 5أقل من و  2الخبرة في استخدام اإلنترنت: وتقسم إلى ثالث فئات

 (.فأكثر ، عشر سنواتمن عشر سنواتأقل 
 .)المرتبة العلمية: ويقسم إلى ثالث فئات ) أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس 
 بطلبة الدراسات العليا: يتعلقفيما  -2
 .)الجنس: ويقسم إلى فئتين )ذكور، إناث 
  .)نوع الكلية التي يدرس فيها الطالب ويقسم إلى فئتين ) علمي، إنساني 
  فيها الطالب: ويقسم إلى ثالث فئات )دمشق، تشرين، البعث(.الجامعة التي يدرس 
  ( سنوات إلى  5سنوات، من 5و أقل من  2الخبرة في استخدام اإلنترنت: وتقسم إلى ثالث فئات

 (، المستوى الدراسي: ويقسم إلى فئتين ) ماجستير، دكتوراه(.فأكثر سنوات 20سنوات،  20أقل من 
 ترنت في تطوير البحث العلمي.المتغير التابع: دور شبكة اإلن

 (a≤0,05)  الداللة مستوى عنداختبرت الفرضيات  :البحث تفرضياسادسًا: 

 بكل المتعلقةأعضاء الهيئة التدريسية  إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2
 في اإلنترنت استخدام على المشجعة واألسباب العلمي، البحث تطوير في اإلنترنت شبكة دور من

 به تقوم الذي والدور العلمي، البحث في اإلنترنت شبكة استخدام ومعوقات العلمي، البحث تطوير
 متغير لكل تعزى العلمي البحث تطوير في اإلنترنت شبكة من االستفادة تحقيق في السورية الجامعات

 اإلنترنت، استخدام في الخبرة سنوات العلمية، المرتبة الكلية، نوع الجنس،) البحث متغيرات من
 .(الجامعة

 ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات الفرعية هي: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة  -2-2

 بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير الجنس.
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 المتعلقة أعضاء الهيئة التدريسية  إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-1

 .نوع الكلية لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور بكل
 المتعلقة التدريسية الهيئة أعضاء إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-3

 .المرتبة العلمية لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور بكل
 المتعلقة التدريسية الهيئة أعضاء إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-2

 .الجامعة لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور بكل
 المتعلقة التدريسية الهيئة أعضاء إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدال  -2-5

 .استخدام اإلنترنتسنوات الخبرة في  لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور بكل
 من بكل المتعلقة العليا الدراسات طلبة إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1

 تطوير في اإلنترنت استخدام على المشجعة واألسباب العلمي، البحث تطوير في اإلنترنت شبكة دور
 الجامعات به تقوم الذي والدور العلمي، البحث في اإلنترنت شبكة استخدام ومعوقات العلمي، البحث
 من متغير لكل تعزى العلمي البحث تطوير في اإلنترنت شبكة من االستفادة تحقيق في السورية
 استخدام في الخبرة سنواتالجامعة،  ،المستوى الدراسي الكلية، نوع الجنس،) البحث متغيرات
 (.اإلنترنت

 
 :هي الفرعية الفرضيات من مجموعة الرئيسية الفرضية هذه عن ويتفرع

 بكل المتعلقة طلبة الدراسات العليا إجابات متوسطات بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-1-2
 .الجنس لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور

 بكل المتعلقة طلبة الدراسات العليا إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-1
 .نوع الكلية لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور

 بكل المتعلقة العليا الدراسات طلبة إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-3
 .المستوى الدراسي لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور
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 بكل المتعلقة العليا الدراسات طلبة إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-2
 .الجامعة لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور

 بكل المتعلقة العليا الدراسات طلبة إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-5
 .تاإلنترن استخدام في الخبرة سنوات لمتغير تعزى االستبانة محاور من محور

أعضاء الهيئة كل من  إجابات متوسطاتكل من  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3
 العلمي، البحث تطوير في اإلنترنت شبكة دور من بكل المتعلقة العليا الدراسات طلبةالتدريسية و 
 شبكة استخدام ومعوقات العلمي، البحث تطوير في اإلنترنت استخدام على المشجعة واألسباب
 شبكة من االستفادة تحقيق في السورية الجامعات به تقوم الذي والدور العلمي، البحث في اإلنترنت
 .العلمي البحث تطوير في اإلنترنت

  :البحث حدود: بعاً سا
 :اآلتية الحدود ضمن الحالي البحث تطبيق تم  
 الجامعات من كل في اختيارها تم   التي الكليات في البحث هذاأدوات  تطبيق تم  : ةالمكاني   الحدود -2

 .(تشرين البعث، دمشق،) الرئيسية السورية

 الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء من عينة على البحث تم تطبيق أدوات :البشرية الحدود -1
 في الجامعات السورية الرئيسية ) دمشق، البعث، تشرين(. اختيارها  تم   التي الكليات في العليا

 .1023 -1021تم  تطبيق أدوات البحث في الفصل الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمانية:  -3

اقتصر البحث الحالي على تعر ف دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث  حدود الموضوع:  -2
عدة محاور هي:  مجال دور اإلنترنت في تطوير البحث ، من خاللوسبل االستفادة منها  العلمي،

على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، مجال معوقات العلمي، مجال األسباب المشجعة 
في  استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، مجال دور الجامعات السورية تفعيل استخدام اإلنترنت

 أنسب الطرق لتفعيل دور االنترنت في تطوير البحث العلمي. البحث العلمي، وتعرف 
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 اإلجرائيةمصطلحات البحث وتعريفاته ثامنًا: 
  Roleور: الد  

هو الواجب أو المسؤولية التي يجب القيام بها، فيقال: دورك أن تفعل كذا أي مسؤوليتك وواجبك أن 
ه: نمط  من بأن   Spooner,2000,10)(، كما يعرفه سبونير)1، 1003تقوم بهذا العمل )عفيفي، 

المعايير االجتماعية السائدة في السلوك المتوقع من قبل الفرد في موقف معين مراعيا  من خالله 
 الجماعة، وآخذا  بعين االعتبار تطلعاتهم ومتطلباتهم وتنظيمهم االجتماعي.

أفراد العينة في إجاباتهم عن بنود المقياس يحصل عليها  ه: الدرجة التيبأن   ور إجرائياً الد   فويعر  
 المستخدم.

 Internet  :اإلنترنت

المختلفة من الشركات والجامعات والمنظمات المتصلة ببعضها هي مجموعة من آالف الشبكات  
البعض عن طريق الكابالت وخطوط الهاتف واألقمار الصناعية، بطريقة تسمح لها بالمشاركة 
 .بالمعلومات على مستوى العالم، وتعمل باستخدام بروتوكول التحكم بالنقل/ التحكم باإلنترنت

(TCP/IP) (  ،111، 2222فودة). 

: بأنه سلسلة من أجهزة الحواسيب مرتبطة معا  بشبكة داخلية أو مجموعة شبكات إجرائيا  ف ويعر  
تتشارك في البرمجيات والبيانات نفسها، وهي مفتوحة لمن يريد االتصال و لديه اشتراك بحيث يمكنه 

بات ، والدخول إلى مواقع بحثية، أو مواقع ومكتعلى المؤتمرات االطالعاالستفادة منها من خالل 
 لجامعات عربية وأجنبية.

  Development :تطويرال
بحيث كلما  ة المتعلقة بقدرة المنشأة على االستجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية،هو معيار يقيس الفعالي  " 

 (.13، 2211الطيب، ) "كانت المنشأة قادرة على مقابلة المتطلبات واالحتياطات المتزايدة كانت فعالة
تجويد البحث العلمي تلك الجهود التخطيطية والتنفيذية التي تهدف إلى  هو إجرائيًا: التطويرويعر ف 

والبحث السورية اإلنترنت على أكمل وجه بهدف االرتقاء بالجامعات  من خالل االستفادة من خدمات
 العلمي فيها.
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 Search Scientific لبحث العلمي:ا      

 اكتشاف المشكلة التي تساعد في الوصول إلى الحقائق، "استقصاء منهجي منظم يهدف إلى
 .(17،ص1002من صحتها وفق معايير موضوعية معدة لذلك.")كنعان،  والتحقق
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 الدراسات السابقة 

 تمهيد

 أواًل: الدراسات العربية

 ثانيًا: الدراسات األجنبية

 ثالثًا: تعقيب على الدراسات السابقة

 رابعًا: موقع الدراسة من الدراسات السابقة
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 : تمهيد 
وذلك نظرًا للتطور  ،تنوعت الدراسات المتعلقة بمصادر المعلومات اإللكترونية بأشكالها المتعددة  

السريع في مجال هذه الوسائط واتساع الحاجة الستخدامها من قبل فئات مختلفة من المستخدمين، وقد 
حظيت العالقة بين الجمهور واإلنترنت بالعديد من الدراسات السابقة على المستويين العالمي والعربي، 

اإلنترنت أصبح مجموعة من  بار أن  وذلك لتزايد أعداد مستخدمي اإلنترنت في العالم، على اعت
 العديد من األشخاصالوسائل اإلعالمية ومستودعات المعلومات، ما جعلها وسيلة لتحقيق أغراض 

الدراسة الحالية تناولت دور تقنية  بالمعلومات المطلوبة كل حسب مبتغاه، وبما أن   ونبحيث يزود
ر طلبة الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة اإلنترنت بالتحديد في تطوير البحث العلمي من وجهة نظ

تناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية ذات الصلة بمشكلة  فقد، التدريسية
 البحث الحالي، وفقًا لتسلسلها الزمني من األقدم واألحدث على النحو اآلتي:

 :أواًل: الدراسات العربية
"واقع استخدام اإلنترنت لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة  ( بعنوان1001)العمري دراسة  -1

 ."جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
إلى استقصاء واقع استخدام اإلنترنت لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة في  هدفت الدراسة   

 المنهج الوصفي التحليلي، و جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث
هيئة تدريس  ًا من أعضاء( عضو 421االستبانة أداة للبحث، حيث طبقها على عينة مكونة من )

 موزعين على مختلف كليات الجامعة.
 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :الدراسةنتائج 

يستخدمونه أسبوعيًا، وأن %( 10%( من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت يوميًا، و)05) -
%( من 50العلمية، و)جدًا لبحوثهم  اً %( من أعضاء هيئة التدريس يعدون اإلنترنت مهم11.46)

%(  بحاجة إلى دورات تدريبية في مجال 20أعضاء هيئة التدريس يتقنون استخدام اإلنترنت، وأن )
 .تدرب على مهارة استخدام اإلنترنتال
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إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس على االستبانة  لم توجد فروق ذات داللة -

أو ارتباط حواسيبهم بشبكة  تعزى للكلية التي يعملون بها، أو إلى جنسهم، أو امتالكهم حواسيب،
 اإلنترنت.

( بعنوان: "الشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت" ودورها في تعزيز 1001) دراسة الشرهان -1
 .لدى طالب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض" البحث العلمي

هدفت الدراسة إلى تعرف دور الشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت" في دعم عملية البحث    
العلمي لخدمة العملية التعليمية لدى طالب جامعة الملك سعود، واألسباب التي دفعتهم إلى استخدامها 

االستبانة أداة المنهج الوصفي التحليلي، و خدم الباحث دراسة است، ولتحقيق هدف المنها ومدى االستفادة
 ( طالبًا. 98، وقام بتطبيقها على عينة مكونة من ) للبحث

 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةة: نتائج الدراس
( على الفقرة 6415كانت استفادة الطالب من اإلنترنت متفاوتة، حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ) -

 ."البحث العلميالتي نصت على "أهمية اإلنترنت في متابعة كل ما هو جديد في مجال 
أن هناك أسبابًا عديدة أدت إلى تعزيز عملية البحث العلمي لدى الطالب جاء في مقدمتها "  تبي ن -

السرعة الهائلة في الحصول على المعلومات الحديثة في محركات البحث المختلفة" حيث حصلت على 
 %(.12.8نسبة )

ي تبادل المعلومات أنه من أهم الخدمات التي يستخدمها الطالب " خدمة البريد اإللكتروني ف تبي ن -
 %(.91.6العامة والبحثية"، حيث حصلت على نسبة ) 

ه من أهم الطرق التي تساعد الطالب في االستفادة من شبكة اإلنترنت ألغراض البحث أن   تبي ن -
يجاد  وفيرالعلمي هي " أهمية ت قاعات للطالب في األقسام الدراسية يتوافر فيها خدمات اإلنترنت"، وا 

%، 91.2هما )يلعلمية". حيث حصلت الفقرتان على الترتيبين األول والثاني ونسبتدليل للمواقع ا
51.5 .)% 

 
  



 

 

 الدراسات السابقة                     الثاني                                        الفصل

17 

 
 
( بعنوان " واقع استخدام اإلنترنت في الجامعات األردنية الخاصة في 1003)البطران دراسة-3

 منطقة الشمال من وجهة نظر الطلبة".
إلى تعرف واقع استخدام اإلنترنت في الجامعات األردنية الخاصة في منطقة الشمال  هدفت الدراسة

االستبانة أداة المنهج الوصفي التحليلي، و من وجهة نظر الطلبة، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث 
هم ( طالبًا وطالبًة، تم اختيار 102عينة تكونت من )على وتم تطبيقها  ،لجمع المعلومات والبيانات

الخاصة في منطقة الشمال وهي ) جامعة إربد األهلية،  بالطريقة الطبقية من طلبة الجامعات األردنية
 جامعة جرش، جامعة فيالدلفيا(.

 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية نتائج الدراسة:
الطلبة في استخدام اإلنترنت  %52.69نسبة عالية من الطلبة يستخدمون اإلنترنت، وأن خبرات  -

 الطلبة يقضون ساعتين فأكثر في كل مرة يستخدمون فيها اإلنترنت. %19.19كانت سنة فأكثر، وأن 
%( من الطلبة يستفيدون من خدمات اإلنترنت التعليمية، وكان البريد اإللكتروني 65.2أن ) تبي ن -

من أكثر تطبيقات اإلنترنت استخدامًا من قبل الطلبة، أما انترنت اكسبلورر فكان أكثر متصفح 
قاء يستخدمه الطلبة لدخول اإلنترنت، وأن معظم الطلبة قد تعلموا استخدام اإلنترنت بمساعدة األصد

 والزمالء.
ومن أكثر العوائق تكرارًا وجود مواقع غير أخالقية  ،أن عوائق استخدام اإلنترنت كانت عالية تبي ن -

على الشبكة، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير عوائق استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير 
 الجامعة.

كما أشارت النتائج إلى أن اتجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت إيجابية وعالية، وأن الفروق في  -
غير دال إحصائيًا، بينما كانت الفروق التي تعزى  الطالب جنسو االتجاهات حسب متغيري الجامعة 

 . العلمية الكليات لمصلحةللكلية دالة إحصائيًا و 
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وان "واقع استخدام الشبكة العالمية للمعلومات واإلنترنت لدى (: بعن1002دراسة الحازمي) -1

 "أعضاء هيئة التدريس وطالب كلية المعلمين بمكة المكرمة.
إلى معرفة واقع استخدام الشبكة العالمية للمعلومات) اإلنترنت( لدى أعضاء الدراسة  هدفت     

في  لإلنترنتهيئة التدريس وطالب كلية المعلمين بمكة المكرمة، وذلك فيما يتعلق بنسب المستخدمين 
أهم  جهونها عند االستخدام، والكشف عنتلك الكليات ومدى استخدامهم لها، والصعوبات التي يوا

التي تحد من استخدام شبكة اإلنترنت، ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحث المنهج المعوقات 
من أعضاء  اً ( عضو 218الوصفي، واالستبانة أداة لجمع المعلومات، وطبقها على عينة مكونة من )

  .( طالبًا من طالب كلية المعلمين بمكة المكرمة152هيئة التدريس بكلية المعلمين بمكة المكرمة، و)
ما يأتي:: خلصت الدراسة إلى الدراسة جنتائ  

 %( من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت.15،5إن ) -
 إن البريد اإللكتروني من أهم أغراض استخدام اإلنترنت لدى أفراد العينة. -
مستخدم اإلنترنت في الكليات : بطء التصفح، وانقطاع االتصال  من أبرز الصعوبات التي يواجهها -

 أثناء استخدام اإلنترنت بالكلية .
فرة بالكلية ا: قلة الحاسبات المتو من استخدام اإلنترنت في الكليات من أبرز المعوقات التي تحد -

 ، وعدم وجود فرص للتدرب على استخدام اإلنترنت في التعليم.باإلنترنتوالمرتبطة 
( بعنوان" استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في مجال المكتبات 1002 ) خليفة دراسة -2

 .والمعلومات"
المرجعية بمصادر اإلنترنت في مقاالت  إلى الكشف عن كم االستشهاداتهدفت الدراسة    

الدوريات العربية المتخصصة في مجال المعلومات والمكتبات، وذلك لمعرفة مدى إقبال الباحثين 
العرب على استخدام اإلنترنت في بحوثهم العلمية، ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحث أداة مسحية 

 مقالة.205ارًا، حيث بلغ العدد اإلجمالي للمقاالت على عينة مكونة من أربع دوريات علمية وأكثر انتش
 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةائج الدراسة: نت

 في مقاالتهم. باإلنترنت% من المؤلفين استشهدوا 16 -
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 في األبحاث. باإلنترنتهناك مياًل متزايدًا لالستشهاد  إن   -
 
 
العليا بجامعة الملك عبد العزيز ( "واقع استخدام طالبات الدراسات 1002دراسة دويدي ) -6

 لإلنترنت كمصدر للتعلم والمعلوماتية"
إلى تحديد واقع استخدام طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز لإلنترنت هدفت الدراسة 

من خالل التعرف إلى سمات طالبات برامج الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز المستخدمات 
دمات اإلنترنت، والتعرف إلى طبيعة استخدامهن لشبكة اإلنترنت، وتحديد الصعوبات التي وغير مستخ

تواجه طالبات الدراسات العليا أثناء استخدامهن لإلنترنت، وكذلك التعرف إلى أسباب عدم استخدام 
لمنهج اعتمد الباحث ا طالبات الدراسات العليا لإلنترنت، ولتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته

أعد الباحث استبانة تتكون من أربعة أقسام رئيسية تغطي جميع أهداف البحث، الوصفي التحليلي، و 
 ( طالبة من طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك  عبد العزيز.480وتكونت عينة البحث من )

 خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةنتائج الدراسة: 
%( من الطالبات يستخدمن اإلنترنت منذ ثالث سنوات وهي النسبة األعلى، 65أن نسبة )  تبي ن -

%(، ومكان االستخدام األول هو المنزل وبنسبة 12.2وكان مصدر تعلمهن بالتدريب الذاتي وبنسبة ) 
%(، وكانت مدة استخدامهن 15.8(، وكان تكرار استخدامهن للشبكة بمعدل عال وبنسبة )81.0%0)

 طة المدة. متوس
%( يستخدمن اإلنترنت لالطالع 90العظمى من الطالبات وبنسبة ) األغلبية  أظهرت النتائج أن   -

والثقافة العامة في المقام األول، وكانت أهم العوائق للمستخدمات هي صعوبة اللغة االنجليزية، وجاءت 
 رنت.مهارات استخدام اإلنترنت في المرتبة الثانية من عوائق استخدام اإلنت

جاءت أهم أسباب عدم استخدام اإلنترنت لدى الطالبات عينة البحث غير المستخدمات لإلنترنت  -
 .انخفاض مهارات استخدام اإلنترنت

( بعنوان" تقويم آراء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية في 1007دراسة محمد ) -7
 استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي"

 
 



 

 

 الدراسات السابقة                     الثاني                                        الفصل

20 

 
إلى تقويم استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية لشبكة اإلنترنت في  الدراسة هدفت

ي التدريس، ولتحقيق هدف البحث العلمي، وتعرف أثر كل من الرتبة األكاديمية والجنس، والخبرة ف
استخدم الباحث استبانة مكونة من ثالثة مجاالت اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و  الدراسة

( 414هي: نسبة االستخدام، ودرجته، ومدى تنوع هذا االستخدام، وطبقها على عينة مكونة من )
 هيئة تدريس اختيروا بطريقة طبقية عشوائية. ًا من أعضاءعضو 

 : خلصت الدراسة إلى ما يأتي:نتائج الدراسة
بيرة، %( من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت في البحث العلمي بنسبة ك6041) إن   -
ن )14،1)و %( ال 142)و%( يستخدمونه بنسبة قليلة، 4149%( منهم يستخدمونه بنسبة متوسطة، وا 

 يستخدمونها في البحث العلمي.
 ،إن أكثر من نصف عينة الدراسة كانت درجة معرفتهم باإلنترنت والخدمات التي توفرها متوسطة -

كما كانت نسبة كبيرة من عينة الدراسة يعدون وقرابة ثلث عينة الدراسة كانت درجة معرفتهم بها عالية، 
 إلنترنت جاءت متوسطة. أن درجة استخدامهم ل تبي ن، وكذلك شبكة اإلنترنت مهمة في البحث العلمي

البحث عن مقاالت لها عالقة بالبحوث العلمية، كانت أهم  من نتائج الدراسة أن   تبي نكما  -
األغراض، تالها البحث عن مراجع بحثية، ثم االستفادة من دراسة علمية موجودة على اإلنترنت، كما 

%( ، تليها 9642أكثر أدوات اإلنترنت التي تستخدم في البحث العلمي هي البريد اإللكتروني) أن   تبي ن
 %(.0641ة)%( يليها البحث بطريقة عشوائي  5646ة )العلمي  ة الشبكة العنكبوتي  

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة االستخدام تبعًا لمتغيري الرتبة األكاديمية والخبرة في  -
 التدريس، في حين لم يكن هناك أثر دال إحصائيًا يعزى لمتغير الجنس.

نحو شبكة اإلنترنت  األكاديمييناتجاهات المشرفين " (: بعنوان1008محيسن)دراسة  -8
 "واستخداماتها في التعليم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

ن نحو شبكة اإلنترنت واستخدامها في يإلى معرفة اتجاهات المشرفين األكاديمي هدفت الدراسة   
عتمد الباحث المنهج ا ولتحقيق هدف الدراسةين، سطالتعليم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة في فل

عينة مكونة من  وطبقها على استخدم الباحث استبانة مكونة من ثالثة مجاالتالوصفي التحليلي، و 
 .ًا أكاديميًا  في منطقة رام اهلل( مشرف421)

 :: خلصت الدراسة إلى ما يأتينتائج الدراسة
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يجابيًا إكانت اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو شبكة اإلنترنت واستخداماتها في التعليم الجامعي  -

 في جميع المجاالت.
وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو شبكة   -

ر الجنس ومتغير عدد سنوات اإلنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغي
خبرة التدريس في الجامعة، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

 والوضع الوظيفي والبرنامج األكاديمي والعمر وفترات استخدام شبكة اإلنترنت.
دراسة ميدانية على " (: بعنوان "استخدام اإلنترنت في البحث التربوي1008)  الّشماسدراسة  -8

 ."طلبة الدراسات العليا والدبلومات التربوية في كلية التربية بجامعة دمشق
الدراسات  عن استخدام اإلنترنت في البحوث التربوية التي يكلف بها طلبة إلى الكشفهدف البحث 

الباحث المنهج العليا والدبلومات التربوية في كلية التربية بجامعة دمشق، ولتحقيق هدف البحث اعتمد 
( 49( فردًا، منهم )12الوصفي التحليلي، وصمم استبانة لهذا الغرض، وطبقها على عينة مكونة من )

 طالبًا وطالبةً 
 ما يأتي:: خلصت الدراسة إلى نتائج الدراسة

في البحث  في استخدام اإلنترنت ة أقل من أربع ساعات في األسبوع( من أفراد العين11.5يقضي ) -
( ساعات 1-2%( من أفراد العينة اإلنترنت الشخصي وبمعدل ما بين )12يستخدم )ذلك ، وكالتربوي

 في األسبوع.
%( من أفراد العينة اإلنترنت لحصول على كمية كبيرة من المعلومات 19-%11بين ) يستخدم ما -

 الجديدة، وبتكلفة رخيصة، إلثراء البحث.
% من أفراد العينة أن تحسين اللغة االنكليزية يأتي في المرتبة األولى من فوائد اإلنترنت 19أفاد  -

 على البحوث والمؤتمرات التربوية. االطالعفي البحث العلمي، يليه 
فر المركز المناسب لإلنترنت في الكلية، وقلة المواد المعربة اأجمع أفراد العينة جميعهم أن عدم تو  -

 كة، هي من أهم صعوبات استخدام اإلنترنت.وبطء الشب
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(: بعنوان "واقع استخدام رؤساء األقسام بكليات جامعة 1008دراسة الحمدان والخزي ) -45
 "الكويت لتطبيقات اإلنترنت والتطبيقات التي يحتاجون للتدرب عليها.

لتطبيقات اإلنترنت استخدامات رؤساء األقسام بكليات جامعة الكويت  إلى تعرفهدفت الدراسة     
، التحليلي ومدى الحاجة للتدرب عليها، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان المنهج الوصفي

( رئيس قسم علمي موزعين على 06وصممت استبانة لهذا الغرض، وطبقها على عينة مكونة من )
 الكليات العلمية واإلنسانية من رؤساء األقسام بكليات جامعة الكويت.

  ما يأتي: : خلصت الدراسة إلىلدراسةنتائج ا
 إن اإلنترنت يستخدم بصورة عالية من قبل رؤساء األقسام. -
 إن البريد اإللكتروني هو أكثر التطبيقات استخدامًا. -
لم تظهر النتائج أي فروق في استخدامات اإلنترنت بين الذكور واإلناث في حين أظهرت فروقًا في  -

 الكليات العلمية. مصلحةعلمية واإلنسانية لبعض االستخدامات بين الكليات ال
 وجود حاجات تدريبية لبعض تطبيقات اإلنترنت مثل: نقل الملفات ومنتديات الحوار. -

(: بعنوان "دور تقنيات الّتعليم عن بعد )حاسوب، إنترنت( في دعم التعليم 1008دراسة ديب ) -11
 "العالي في جامعة البعث.

إلى تعرف واقع استخدام ) الحاسوب، اإلنترنت( في جامعة البعث بكلياتها المختارة) هدفت الدراسة 
التربية، اآلداب، الهندسة المعلوماتية(، وتعرف اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة واإلداريين 

في جامعة على أهم فوائد وخدمات هذه التقنية في التعليم  واالطالعنحو استخدام الحاسوب واإلنترنت، 
 البعث، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة أداةً 

( طالبًا وطالبة من الكليات 4599لتحقيق أهداف البحث، وقامت بتطبيقها على عينة مكونة من )
 ن في الجامعة. ( من اإلداريين العلميي55( من أعضاء الهيئة التدريسية، و)451األربع السابقة، و)
 ما يأتي : خلصت الدراسة إلىنتائج الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب واإلنترنت يعزى  -
الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص األكاديمي  لمصلحةلمتغير الجنس 

 الكليات العلمية. لمصلحة
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أعضاء الهيئة التدريسية فقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في فيما يتعلق بأما  -

يعزى  الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لمصلحةاالتجاه نحو الحاسوب يعزى لمتغير الجنس 
رت إلداريين العلميين فقد أظهبا فيما يتعلق  الكليات العلمية. أما لمصلحةللتخصص األكاديمي و 

الدراسة أن اتجاهاتهم إيجابية نحو الحاسوب واإلنترنت وال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير 
 التخصص األكاديمي.

فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة ألهمية خدمات اإلنترنت والحاسوب  عدم وجود -
وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير التخصص  تبي نفي الجامعة وفق متغير الجنس، بينما 

 الكليات العلمية. لمصلحةاألكاديمي، وكان الفرق 
وجود فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة حول  تبي نلمعوقات فقد با أما فيما يتعلق -

ة. العلمي  الكليات  مصلحةمعوقات استخدام الحاسوب واإلنترنت يعزى للجنس، والتخصص األكاديمي ل
 مصلحةكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغير الجنس ل

إلداريين العلميين فيما يتعلق باالكليات العلمية، أما  مصلحةالذكور، ولمتغير التخصص األكاديمي ل
بالنسبة للخدمات التي  ئية تعزى لمتغير المنصب اإلداريعدم وجود فروق ذات داللة إحصا تبي نفقد 

 .يقدمها الحاسوب واإلنترنت وللمعوقات التي تواجههم
واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات (: بعنوان "1008) بركاتدراسة   -42

 ".الفلسطينية لشبكة اإلنترنت في البحث العلمي
البحث العلمي لدى ة من أجل شبكة اإلنترنت العالمي  إلى تعرف واقع استخدام هدفت الدراسة  

المنهج  الباحث، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الفلسطينية
( 411على عينة مكونة من )وقام بتوزيع استبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها الوصفي التحليلي، 

 . نيةفي عدد محدد من الجامعات الفلسطي من أعضاء الهيئة التدريسيةعضوًا 
 :ما يأتي : خلصت الدراسة إلىنتائج الدراسة

%( من أفراد العينة يرون أن اإلنترنت مهم جدًا، وأن ما نسبته 69.1ما نسبته ) أن   تبي ن -
ه %( يرون أن  1استخدامه محدود األهمية، و) %( يرون أن  42.5) ه مهم، وأن  %( يرون أن  12.9)

 غير مهم.
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%( من أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت أقل من ثالث ساعات في 26.0ما نسبته ) أن   تبي ن -

%( منهم يستخدمون 48.8) ما نسبته ( ساعات، وأن  5-6%( يستخدمونه ما بين )69) األسبوع، وأن  
( 8.1) (، وأن  40-9%( يستخدمونه ما بين )48.8) ( ساعة، وأن  40-9ما بين )اإلنترنت 

( 26%( يستخدمون اإلنترنت أكثر من )8( ساعة، ونسبة )26 -41ا بين )يستخدمون اإلنترنت م
 ساعة في األسبوع.

 %( من أفراد العينة يجدون ما يحتاجونه من المعلومات باللغة العربية، وأن  02.1نسبة ) أن   تبي ن -
ثقة ا عن أسباب عدم ال%( منهم لديهم ثقة بالمعلومات التي يحصلون عليها من اإلنترنت، أم  10.9)

بالمعلومات فقد كان أهمها: عدم الدقة في عرض المعلومة، عمومية المعلومات، عدم التوثيق 
 الصحيح، افتقار المحتوى للمنهجية، تقادم المحتوى.

%( من أفراد العينة أنهم يفضلون النشر على اإلنترنت، بينما أعرب ما 52.4أعرب ما نسبته ) -
ى اإلنترنت، وحول عدم تفضيل النشر على اإلنترنت فقد %( أنهم ال يفضلون النشر عل20.8نسبته )

كانت أهم األسباب: ضياع حقوق النشر والتأليف، سهولة سرقة المعلومات، عدم االعتراف بها من 
 أجل الترقية.

عند استخدام اإلنترنت: فقد كان أهمها صعوبة العينة وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه أفراد  -
وبة متعلقة باللغة، صعوبة الوصول إلى المعلومة، بطء االتصال أو انقطاعه، استخدام التقنية، صع

 صعوبة متعلقة بنوعية األجهزة، صعوبات مالية.
ترتبت أغراض استخدام اإلنترنت من قبل أفراد الدراسة على النحو اآلتي: الوصول إلى الدراسات  -

المحادثة واالتصال باآلخرين، تحميل البرامج والبحوث السابقة، التعلم والمطالعة، االستخدام العام، 
 ومتابعة أعمال المؤتمرات والندوات، قراءة الصحف، المعارض واإلعالنات، الترفيه والتسلية.
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واقع استخدام أعضاء الهيئة التعليمية وطلبة الدراسات العليا ( بعنوان:" 1002)  ملحمدراسة  -46
ية في ة ميدانية في كليات التربية في الجامعات الحكومدراسشبكة اإلنترنت في البحث التربوي "ل

 الجمهورية العربية السورية.
واقع استخدام أعضاء الهيئة التعليمية وطلبة الدراسات العليا لشبكة اإلنترنت إلى  هدفت الدراسة   

لى الكشف عن الفروق في واقع االستخدام وفقًا لبعض المتغيرات، ، في البحث التربوي ولتحقيق وا 
ها على عينة استبانة خاصة، وطبق صمماعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و الدراسة أهداف 

( طالبًا من طلبة الدراسات العليا في 445التعليمية و)هيئة ال ًا من أعضاء( عضو 462مكونة من )
 كليات التربية في الجامعات السورية.

 :خلصت الدراسة إلى ما يأتي نتائج الدراسة:
%( من أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون الحاسوب يوميًا، حيث كانت أعلى 69.1) أن   تبي ن -

%( منهم تعلموا استخدام اإلنترنت عن طريق الخبرة الشخصية ومن ثم الدورات، 19.0) نسبة، وأن  
نهم لديهم %( م58.0%( من أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون اإلنترنت في المنزل، و)96.6و)

لكترونيًا شخصيًا، وأن نسبة ء الهيئة التدريسية يملك موقعًا إلكتروني، وال أحد من أعضابريد إ
 %( يوافقون على نشر بحوثهم عبر اإلنترنت.55.4)
%( من طلبة الدراسات العليا يستخدمون الحاسوب يوميًا، حيث كانت أعلى نسبة، 28.8) أن   تبي ن -

الدورات، وكان متوسط  نترنت عن طريق المجالت ومن ثم  %( منهم تعلموا استخدام اإل10.6) وأن  
%(، 19.5اتصال طلبة الدراسات بشبكة اإلنترنت في المرة الواحدة أكثر من خمس ساعات وبنسبة )

%( منهم لديهم بريد 55.4منزل، و)%( من طلبة الدراسات العليا يستخدمون اإلنترنت في ال15.5و)
%( يوافقون على نشر 52.1نسبة ) لكترونيًا شخصيًا، وأن  ًا إلك موقعلكتروني، وال أحد منهم يمإ

 بحوثهم عبر اإلنترنت.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات كل من أعضاء الهيئة التعليمية  -

والطلبة فيما يتعلق بأسباب عدم استخدام شبكة اإلنترنت في البحث التربوي وفق متغير الجامعة، عدد 
 لخبرة في التدريس، والمرتبة العلمية.سنوات ا
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب استخدام اإلنترنت في البحث التربوي تعزى لمتغير  -

عدد سنوات الخبرة في التدريس والجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب استخدام 
 اإلنترنت تعزى لمتغير الجامعة والمرتبة العلمية.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التعليمية فيما يتعلق  -
بالصعوبات التي يواجهونها أثناء استخدام اإلنترنت في البحث العلمي وفق متغير الجامعة ، عدد 

 أعضاء وجود فروق ذات داللة  بين متوسطات إجابات تبي نسنوات الخبرة في التدريس، الجنس، بينما 
الهيئة التعليمية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهونها أثناء استخدام اإلنترنت في البحث العلمي وفق 

 متغير المرتبة العلمية.
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا فيما يتعلق  -

عوبات التي يواجهونها أثناء استخدام اإلنترنت في بأسباب استخدام وعدم استخدام شبكة اإلنترنت، والص
 البحث العلمي وفق متغير الجنس.

( بعنوان:" استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لشبكة 1002المغاوري ) دراسة -11
 اإلنترنت ".

إلى الكشف عن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام التاريخ  الدراسة هدفت   
، من حيث التعامل مع الحاسب اآللي واإلنترنت، لإلنترنتالمواد االجتماعية بجامعة المنصورة بمصر و 

ومعدالت االستخدام، ومنافذ التعامل، ومصادر تعليم كيفية التعامل، وأيضًا من حيث أغراض التعامل 
، ولتحقيق باإلنترنتمع اإلنترنت ودوافعه، واإلنترنت والسلوك البحثي واإلداري، وصعوبات االتصال 

 التحليلي واستخدم االستبيان أداة لجمع معلوماته، وتم  استخدم الباحث المنهج الوصفي هدف الدراسة 
( عضو هيئة التدريس بأقسام التاريخ والمواد االجتماعية بجامعة 00تطبيقها على عينة مكونة من )

 تعارف عليها في الجامعات المصرية.المنصورة مقسمين إلى ثالث فئات وفقًا للدرجات الوظيفية الم
 : خلصت الدراسة إلى ما يأتي:نتائج الدراسة

وجود عالقة عكسية بين نمط استخدام اإلنترنت والدرجة األكاديمية، فكلما ارتفعت الدرجة ينخفض  -
المعدل واالستخدام، عدم استخدام المنافع المختلفة لشبكة اإلنترنت من جانب أفراد مجتمع الدراسة 

 .وتصفح مواقع وصفحات اإلنترنتتكاد تكون مقتصرة على البريد اإللكتروني  حيث



 

 

 الدراسات السابقة                     الثاني                                        الفصل

27 

 
( بعنوان " واقع استخدام شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت( في التعليم 1010)دراسة علي  -40

 ."والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات اليمنية
إلى واقع استخدام شبكة المعلومات العلمية )اإلنترنت( في التعليم إلى التعرف الدراسة  هدفت   

ولتحقيق هدف الدراسة  ،والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعة اليمنية
االستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات إلى جانب أداة المنهج الوصفي التحليلي، و  اعتمد الباحث

( عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في 192حيث تم تطبيقها على عينة مكونة من )المقابلة، 
 الرئيسية بالجامعات اليمنية وعددها ثمان. تالكليا

 :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةالدراسة:  نتائج
ي معظم أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية بالجامعات اليمنية ال يستخدمون اإلنترنت ف -

يستخدمونها في البحث بلغت نسبة الذين %(، بينما 19التعليم حيث بلغت نسبة الذين ال يستخدمون )
 %(.96.1العلمي )

إن أهم أغراضهم من استخدام اإلنترنت في البحث العلمي البحث عن دراسات وبحوث سابقة  -
 وجديدة متعلقة باهتماماتهم البحثية. 

نسب استخدام اإلنترنت في التعليم ( في 5.50وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تبي ن  -
كلية التربية بجامعة  مصلحةبين األعضاء تعزى للكلية التي يعمل فيها العضو، وللتخصص، ول

 الحديدة، ولألعضاء من ذوي التخصصات العلمية.
ي نسب االستخدام في التعليم تعزى ( ف5.50عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  -

لمتغير النوع، ولسنوات الخبرة في التعليم الجامعي، وعدم وجود فروق كذلك في نسب استخدام 
اإلنترنت في البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس تعزى للكلية التي يعمل بها العضو، ونوع 

 لجامعي.)جنس( عضو هيئة التدريس، وسنوات خبرة العضو في التعليم ا
إن أبرز معوقات االستخدام عند األعضاء تتمثل في قلة التمويل الالزم لالستخدام، وعدم اتصال  -

معظم الكليات بخدمة اإلنترنت، وضعف اشتراك العضو في الدوريات والمكتبات الرقمية، وغياب الربط 
 الشبكي بين الجامعات اليمنية.
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 ."استخدام اإلنترنت في البحث العلمي في الجامعة( بعنوان "واقع 1010)دراسة سلطان  -41
وسبل  لإلنترنتأعضاء هيئة التدريس بالجامعة  تعرف واقع استخدامإلى  هدفت الدراسة    

خدمة اإلنترنت وسبل توظيفها واالستفادة من تطبيقاتها وتعرف واقع  ،استثماره في خدمة البحث العلمي
ء عينة من أساتذة جامعة تبسة، لمعرفة واقع استخدامهم، في البحث العلمي، من خالل استطالع آرا

ولتحقيق هدف البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد الباحث االستبانة أداة للبحث 
تدريس في الجامعة من مختلف الهيئة  ًا من أعضاء( عضو 65وطبقها على عينة مكونة من )

 االختصاصات والمراتب.
 :: خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةنتائج الدراسة   
على الجديد من المعلومات  االطالعمن أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت بصورة مستمرة في % 15 -

 ومواكبة التطورات العلمية في مجال تخصصاتهم.
% من المبحوثين ترى أن اإلنترنت قناة تواصل بحثي وعلمي ال غنى عنها بالنسبة 05.18نسبة  -

 لجامعي.لألستاذ ا
ساعات يوميًا بالنسبة للمبحوثين، وتمثل مشكالت بطء سرعة 6بلغ متوسط استخدام اإلنترنت  -

تصال، من المعوقات التي تثير مشكالت في وجه نشاط األساتذة الشبكة واالنقطاعات المتكررة في اال
 البحثي عبر اإلنترنت.

كفيلة برفع مستوى  لإلنترنتم الرشيد % من المبحوثين يرون أن ثقافة االستخدا05بينت الدراسة أن  -
 العائد المعلوماتي والمعرفي لدى الباحث.

( بعنوان "واقع استخدام اإلنترنت في البحث العلمي والتواصل بين 1010)دراسة صالحي  -17
 .األساتذة والطلبة"

حد  معرفة درجة استخدام اإلنترنت وسيلة للتواصل بين األساتذة والطلبة علىإلى  هدفت الدراسة  
سواء في استخدام اإلنترنت في التواصل والبحث العلمي، ولتحقيق هدف البحث اتبع الباحث المنهج 

( عضو 411الوصفي التحليلي، واعتمد الباحث االستبانة أداة للبحث وطبقها على عينة مكونة من )
 في الجامعة من كليات مختلفة. اً هيئة تدريس وطالب
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 :الدراسة إلى النتائج اآلتية: خلصت نتائج الدراسة   

%( من الطلبة يستخدمون اإلنترنت في البحث 15%( من أعضاء هيئة التدريس و) 55أن ) تبي ن -
 العلمي.

اإلنترنت في التواصل مع الطلبة، وكذلك نسبة قليلة من الطلبة  مستخدتإن نسبة قليلة من األساتذة  -
 اإلنترنت في التواصل مع األساتذة. تستخدم

فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة واألساتذة في استخدام اإلنترنت في البحث العلمي،  توجد ال -
 .والتواصل

جهة نظر و ( بعنوان: "استخدام اإلنترنت في األنشطة األكاديمية من 1011)دراسة الخطيب -18
 االستخدام"طلبة كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والصعوبات المتعلقة بهذا 

إلى تعرف استخدام اإلنترنت في األنشطة األكاديمية من قبل طلبة كلية الطب في هدفت الدراسة   
لى الكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه أفراد العينة عند  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، وا 

االستبانة أداة المنهج الوصفي التحليلي، و  الباحث داستخدامهم لإلنترنت ولتحقيق هدف الدراسة اعتم
 ( طالبًا وطالبًة.469للبحث وطبقها على عينة مكونة من )

 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةنتائج الدراسة: 
قد حصلت على أعلى الدرجات  لإلنترنتاستخدام الطلبة بفوائد متوسط درجات الفقرات المتعلقة  إن   -

، فقد كانت بدرجة متوسطة، لإلنترنتالتي تواجه الطلبة عند استخدامهم لصعوبات فيما يتعلق باأما 
 من أعلى الصعوبات.واستهالك الوقت الطلبة بطء الشبكة  وقد عد  

 لإلنترنتحصائية في الصعوبات التي تواجه الطلبة عند استخدامهم إوجود فروق ذات داللة  عدم -
في األمور بفوائد استخدام اإلنترنت  يتعلقوكذلك فيما تعزى لمتغيري الجنس والسنة الدراسية، 

 ة.يوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والسنة الدراس تبي ناألكاديمية فلم ي
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المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات " ( بعنوان1011)واللوح دراسة اللوح -12
 البحث العلمي". الفلسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض

المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية  فإلى تعر   هدفت الدراسة  
آراء  فيعند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي، والكشف عن أثر متغيرات الدراسة 

 حث المنهج التحليلي، واعتمد البا ف الدراسةدأعضاء هيئة التدريس في هذه المعوقات، ولتحقيق ه
 استخدم الباحث االستبانة أداة للبحث 

 ( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تم  85وطبقها على عينة مكونة من )
 اختيارهم بالطريقة العشوائية.

 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةنتائج الدراسة: 
ألعضاء هيئة التدريس عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض جميع عبارات األداة شكلت معوقات  -

 البحث العلمي بدرجة كبيرة.
لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعوقات تعزى لمتغير المؤهل العلمي أو الجامعة، بينما  -

وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الرتبة العلمية، وعدد األبحاث المنشورة وسنوات 
 برة.الخ
( بعنوان" اتجاهات أساتذة الجامعات السودانية نحو خدمات اإلنترنت 1011)دراسة الطيب -10

 دراسة تطبيقية على عينة من أساتذة جامعة وادي النيل بالسودان"
التدريس بجامعة وادي النيل من أفراد هيئة إلى تحديد درجة تعرض أعضاء هدفت الدراسة    

 لإلنترنتف المواقع التي يدخلون إليها، والوقوف على استخدامهم عر  العينة للمواقع اإللكترونية، وت
ومدى تحقيق هذه االستخدامات لعملية اإلشباع المعلوماتي لهم، إضافة إلى قياس درجة استفادتهم في 
محاضراتهم أو بحوثهم من استخدام اإلنترنت، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث االستبانة أداة 

م عن طريق اختياره ( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس تم  85للبحث وطبقها على عينة مكونة من )
 العينة العشوائية البسيطة.
 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتيةنتائج الدراسة: 
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%( بينما 4. 84نسبة إقبال األساتذة الذكور أعلى في استخدام اإلنترنت وذلك بنسبة ) أن   تبي ن -

ذة الكليات وجود فروق في استخدام اإلنترنت بين أسات تبي ن%( ، ولم ي09.1كانت النسبة لدى اإلناث )
 التطبيقية والكليات اإلنسانية.

للوصول  اً وسريع اً جيد اً أهم أسباب اتجاه األساتذة نحو استخدام اإلنترنت استخدامه مصدر  أن   تبي ن -
مكانية استخدامه في بعض األحيان في  للمعلومات وتبادلها، ووسيلة جيدة للتعلم الذاتي المستمر، وا 

 حال نقص المعلومات لدى األستاذ حول موضوع معين.
مكانية اختراق المواقع  فيمن وجهة نظر األساتذة تأثيره  لإلنترنتمن اآلثار السلبية  - األخالق وا 

التشكك في من ثم ، وعدم التأكد من مرجعية المعلومات التي يحتويها الموقع و وتزييف المعلومات فيها
 مصداقيتها.

استخدام اإلنترنت لدى األساتذة من الجنسين غير منتظم، حيث بلغت النسبة  أوضحت النتائج أن   -
 ( لدى اإلناث.18.2%( مقابل )56.2ية لغير المنتظمين في استخدام اإلنترنت من الذكور )ئو الم
%(، بينما بلغت 84تفعت نسبة استخدام اإلنترنت للتعليم بين الجنسين حيث بلغت لدى الذكور )ار  -

%(، أما استخدامه وسيلة 54%( لدى اإلناث، أما الترفيه فقد بلغت نسبته لدى الجنسين )85النسبة )
 %(.94%( ولدى اإلناث) 90اتصال عبر البريد اإللكتروني فقد بلغت لدى الذكور )

ود عالقة ارتباطية إيجابية ودالة بين االتجاه نحو استخدام اإلنترنت ومعدل استخدامه بين وج تبي ن -
 أعلى من األساتذة في الكليات اإلنسانية.وهي األساتذة في الكليات التطبيقية للذكور واإلناث، 

  :الدراسات األجنبية -ثانياً 
 (Applebee, Clayton and Pascoe,1997)    دراسة ايبيلبي، كليتون، وباسكو -1

 في استراليا" لإلنترنت"االستخدام األكاديمي  بعنوان:
Australian Academic of the internet"" 

إلى تحديد مدى استخدام األساتذة األكاديميين في جامعة كانيرا في استراليا لخدمات  هدفت الدراسة
آراء مستخدمي شبكة اإلنترنت، وكذلك تعرف المعوقات التي تحد من  وتعرف، 4885اإلنترنت خالل 

 في عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة كانيرا ت تكون، و فعالية استخدام اإلنترنت
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، واستخدمت االستبانة أداة رئيسية في البحث، وتم إرسال 216استراليا، وبلغ مجموع االستجابات 

 طريق البريد اإللكتروني، تالها متابعة بالبريد اإللكتروني.االستبيانات عن 
 تية:خلصت الدراسة إلى النتائج اآلنتائج الدراسة: 

 استخدام البريد اإللكتروني استخدامًا شاماًل من قبل األكاديميين في جامعة كانيرا. تبي ن -
لالتصال والدخول على فهارس المكتبة بشكل   telent% فقط من أفراد العينة استخدمت تيلنت29 -

 ي.% على أساس شهر 28% استخدمت على أساس أسبوعي ، و16يومي، و
للمشاركة  –اإلنترنت  –% من أفراد العينة 20استخدم اإلنترنت في مجموعة النقاش حيث استخدم  -

 % على أساس شهري،41% على أساس أسبوعي، و8في محادثات جماعية على أساس يومي، و
 بينما ذكر نصف العينة عدم استخدامهم لمجموعات النقاش.

معوقات استخدام اإلنترنت فكانت الوقت الالزم الستخدام اإلنترنت، والوقت الالزم ب فيما يتعلقأما  -
 لتطبيق االستقصاء، وبرامج البحث الضعيفة، وحاجة الكثير من المعلومات المتاحة إلى غربلة، أما 

بنعم عن حاجة أفراد العينة إلى التدرب على استخدام  منهم%50جاب فيما يخص التدرب فقد أ
 ن بأنهم يحتاجون إلى زيادة التدريب على استخدام اإلنترنت.ياإلنترنت وأكد معظم األكاديمي

استخدام أعضاء هيئة التدريس لإلنترنت والعوامل " ( بعنوان:Falba,1998) فالبادراسة  -2
 البرامج األكاديمية "المؤثرة في إدخالها في بعض 

"Technology use by a college of education faculty and and factors 

influencing intergration of technology in an undergraduates teacher 

preparation program"  
 فيالعوامل الرئيسة التي تؤثر ف استخدام أعضاء هيئة التدريس لإلنترنت و تعر  إلى  هدفت الدراسة

من أعضاء هيئة  اً ( عضو 460تكونت عينة الدراسة من )، و استخدام اإلنترنت في البحث العلمي
 في جامعة نيفادا واستخدم االستبيان أداًة للبحث.التدريس 

 :خلصت الدراسة إلى ما يأتينتائج البحث: 
مهم جدًا في التعليم الجامعي والمجاالت أغلبية أعضاء هيئة التدريس ترى أن استخدام اإلنترنت  -

 األكاديمية.
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أنهم على دراية كبيرة بمهارات استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة به، ما ساعد على  تبي نكما  -

 التطبيق األمثل لهذه التقنية في المجاالت األكاديمية المختلفة.
تأثيرات اإلنترنت على األبحاث التربوية ( بعنوان: " Wang,Jinbo,1999دراسة وانج، جينبو )-3

 ألعضاء الكلية في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين"
" Effect of the internet on Education Research of faculty Members in the 

US and Chino" 
استفادة أعضاء الكلية حين استخدام  فيإلى تحديد العوامل الرئيسة التي تؤثر  هدفت الدراسة

من أعضاء هيئة التدريس في  اً ( عضو 480تكونت عينة الدراسة من )، و اإلنترنت في البحث العلمي
 من الصين. اً ( عضو 240الواليات المتحدة األمريكية و)

 :: خلصت الدراسة إلى ما يأتينتائج الدراسة

 .ول على اإلنترنت من مجموعة الصينلدى مجموعة الواليات المتحدة إمكانية أكبر للدخ -
% من مجموعة الواليات المتحدة لديها 1542استخدام اإلنترنت في حاسبات المنزل، فيما يتعلق ب -

 % لمجموعة الصين.6141ـهذه اإلمكانية، مقارنة ب
تدخل مجموعة الواليات المتحدة على اإلنترنت بشكل أكبر من مجموعة الصين، وقد يكون هذا  -

 في البحث التربوي عن مجموعة الصين. لإلنترنتالستخدام الواليات  اً يرئيس اً سبب
% من أفراد العينة في كال البلدين على معرفة الستخدام اإلنترنت بدرجات 55حصل أكثر من  -

مصادر رئيسية هي: التعليم الذاتي، أو الجامعة أو مساعدة مستخدمين  ةمتفاوتة من خالل ثالث
 فراد العينة حصلت على معرفة االستخدام عن طريق التعليم الذاتي.غلبية من أآخرين، لكن األ

% من مجموعة الواليات المتحدة وجدت أن أفضل وسيلة لمساعدة األستاذ هي تعيين 24.0 -
% تفضل االشتراك مع اآلخرين 65% تفضل توفير ورش عمل، و1940، ولإلنترنتمتخصصين 

% 6941% تفضل ورش العمل، 1142مجموعة الصين للتعلم على استخدام نفس البرامج، وبينما في 
 ترى توفير دورات قصيرة.

مهارات استخدام اإلنترنت أوضحت النتائج أن أكثر من نصف مجموعة الواليات ب فيما يتعلق -
 المتحدة قادرة بدرجة كبيرة على استخدام المهارات الست التالية: )البريد اإللكتروني لتبادل المعلومات 
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، واستخدام تيلنت، ات ومجموعة النقاش، ونقل الملفاتوالويب للبحث عن المعلوم مع اآلخرين،
ار للحصول على المعلومات، بينما حصلت مجموعة الصين على درجات أقل بالنسبة بومجموعة األخ
 لهذه المهارات .

تذة ، مقارنة مع مجموعة األسافي استخدام اإلنترنتن أكثر مهارة ين والمدرسيالمعيد أن   تبي ن -
بأخذ دورات أو حضور  % من مجموعة الواليات المتحدة كانوا مهتمين جداً 15واألساتذة المساعدين، و

 % من مجموعة الصين.91ورش عمل الستخدام اإلنترنت، مقارنة مع 
توقع مزايا استخدام اإلنترنت للبحث العلمي في كال البلدين كانت إيجابية  كما أوضحت النتائج أن   -

ومرتفعة، مثل زيادة التعاون بين الزمالء في البحث العلمي وتوفير الوقت في البحث العلمي وتحسين 
جودة البحث العلمي، ويزيد من كفاءة وفاعلية البحث العلمي، والمتعة في البحث العلمي وتوفير المال 

 البحث العلمي. في

 "تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"      ( بعنوان:Pilgrim,2001بيلجرام)دراسة  -1

"An intrestigtion into instructional communication Technology" 

زت على نظام ف على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ورك  إلى التعر   هدفت الدراسة  
Web Ct  ودوره في دعم كليات جامعة أونتاريو بكندا، وكشفت عن حاجات الكليات الستخدام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الكليات بشكل دائم، ومعيقات االستخدام بشكل عام، والمقترحات 
ًا من ( عضو 60تكونت عينة الدراسة من )، و في جميع الكليات Web Ctالتي تسهم في تطبيق نظام 

( 65( مشرفًا على أنظمة دعم المناهج اإللكترونية، )51هيئة تدريس  في جامعة أونتاريو، و) أعضاء
إعداد استبانة ونشرها على شبكة  ( مسؤواًل في الجامعة. وتم  61مصممًا للمقررات التعليمية، و)

 اإلنترنت.
 :: خلصت الدراسة إلى ما يأتينتائج الدراسة

كليات الجامعة بحاجة إلى دعم فني مناسب، إضافة إلى تسهيل الحصول على األجهزة  ن  إ -
 والبرمجيات التعليمية، مع االعتماد على بنية تحتية كافية لالستخدام.
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اقترح بعض أفراد الدراسة أهمية توفير برامج التطوير األكاديمي المحترف، مع وجود فرق تدريب  -

متخصصة في تصميم المقررات اإللكترونية وتصميم الرسوم واألشكال، وتوفير مركز مصادر التعلم 
وجيا يقوم بتصميم المناهج الدراسية، واقترح البعض أهمية دعم أصحاب القرار لسياسة تبني تكنول

لمعلومات المعلومات واالتصال في الجامعة، ووضع خطة استراتيجية واضحة لدمج تكنولوجيا ا
 ومراجعة المناهج اإللكترونية وتطويرها.واالتصال في الجامعة، 

(  Odel, Korgen, Schumacher and Dlucchi,2000ن )يدراسة أوديل وآخر  -2
 "استخدام اإلنترنت لدى طلبة الجامعات األمريكية" بعنوان:

"Internet use among female and male college student"   

الغاية واألهداف من استخدام اإلنترنت لدى طلبة الجامعات والكليات  تعر فإلى  هدفت الدراسة
نسانية توزعوا على 916من ) عينة البحث ، وتكونت األمريكية ( طالبًا وطالبًة من تخصصات علمية وا 

 لتحقيق أهداف البحث . جامعات وكليات أمريكية، واستخدمت االستبانة أداةً  يثمان
 :: خلصت الدراسة إلى ما يأتينتائج الدراسة

الذكور في غايات وأهداف استخدام  ةصلحموجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ول -
إلنترنت فيما يتعلق بزيارة المواقع الجنسية ، ومتابعة األخبار ومطالعة الصحف اإللكترونية وممارسة ا

، أما اإلناث فقد انحصرت الغاية واألهداف من استخدام اإلنترنت ااأللعاب اإللكترونية، وسماع الموسيق
 لديهن في تبادل البريد اإللكتروني وكتابة األبحاث والتقارير.

في أو الدراسة إلى أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى للسنة الدراسة أو ملكية حاسوب  ولم تشر  -
 درجة استخدام اإلنترنت.

 استخدام أعضاء هيئة التدريس لشبكة اإلنترنت" ( بعنوان:"Lazinger, 2001) النجز دراسة -1
"A study of interntusag of faculty members " 

لشبكة في الجامعات األمريكية ف واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس إلى تعر   هدفت الدراسة
، واستخدمت مختلفةتخصصات  من( عضو هيئة تدريس  299تكونت عينة الدراسة من ) ، واإلنترنت

 الدراسة منهج دراسة الحالة من خالل توزيع االستبيان ومن ثم معالجة اإلجابات.
 تي:: خلصت الدراسة إلى ما يأنتائج الدراسة
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أعضاء هيئة التدريس في التخصصات العلمية أكثر استخدامًا لإلنترنت من غيرهم في  إن   -

 التخصصات النظرية.
 جميع أفراد العينة يستخدمون البريد اإللكتروني بفعالية لتبادل المعلومات فيما بينهم. -
 لعضو هيئة التدريس.أظهرت الدراسة وجود عالقة عكسية بين استخدام اإلنترنت والرتبة األكاديمية  -
( بعنوان : " استخدام اإلنترنت في Adey and Oyeinka, 2002دراسة أديا وأوينكا )  -5

 دراسة حالة  جامعات كينيا و نيجيريا" –فريقية الجامعات اإل
" The internet in African Universities: Case studies from Kenya and 

Nigeria"   

ف واقع استخدام اإلنترنت في كل من جامعات كيفيا ونيجيرنا، ومدى إلى تعر   هدفت الدراسة   
، والتعرف إلى المعوقات التي تحول دون استخدام لإلنترنتاستخدام هيئة التدريس في الجامعات 

 اإلنترنت في العمل األكاديمي والمهمات التدريسية، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحثان االستبيان 
هيئة تدريس من جامعة كينيا  ًا من أعضاء( عضو 01ا على عينة مكونة من )أداة للبحث وطبقه

 ( في نيجيريا.54و)
 : خلصت الدراسة إلى ما يأتي:نتائج الدراسة

 %( 26) ا %( من وقتهم في البحث العلمي وفي نيجيري26.96إن األكاديميين في كينيا يصرفون ) -
في كينيا يستخدمون اإلنترنت، وكان من أبرز %( 85.5%( من أفراد العينة في نيجيريا و) 55.0) -

 استخدامات اإلنترنت البريد اإللكتروني والبحث األكاديمي والتدريس.
 ، والتكلفة المادية العالية.باإلنترنتكان أبرز معوقات استخدام اإلنترنت عدم المعرفة  -
العالمية الواسعة خدمة الشبكة العنكبوتية ( بعنوان: "استخدام Kelley, 2002) كيليدراسة  -9
(www"من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميرالند األمريكية ) 

جامعة في شبكة العنكبوتية من قبل أعضاء هيئة التدريس إلى تعرف واقع استخدام ال هدفت الدراسة
 ،  ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحثان االستبيان أداة للبحث وطبقها على عينة ميرالند األمريكية

 .ميرالندعضو هيئة تدريس من جامعة  (421مكونة من )
 : خلصت الدراسة إلى ما يأتي:نتائج الدراسة
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التخصصات التطبيقية )الحاسب اآللي، والهندسة الميكانيكية( تستخدم خدمة الشبكة العنكبوتية  إن   -

 أكثر من غيرها في التخصصات التطبيقية األخرى وتستخدمها لمدة أطول وألهداف متعددة.
ها أقل استخدامًا لخدمة فيما يتعلق بالتخصصات النظرية )اللغة االنجليزية، والتاريخ( فإن  ا أم   -
(www)المصادر التي تتناول قضايا ذات عالقة بالتخصصات النظرية، وعدم  ة، و أوعزوا ذلك لقل

 توافر الخدمات اإلرشادية الفنية والعلمية لكيفية االستخدام األفضل لهذه التكنولوجيا.
قلة توافر الحوافز  د أعضاء هيئة التدريس في كل من االختصاصات التطبيقية والنظرية أن  أك   -
خلية من المؤسسة التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس من األسباب التي تؤدي إلى قلة االستفادة  الدا

 من خدمات الشبكة العنكبوتية.
 الشبكة العنكبوتية العالمية كانت من أكثر األدوات استخدامًا لغرض البحث العلمي ثم   أن   تبي ن -

 يمية األخرى.لألغراض التعل
"استخدامات اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا  ( بعنوان: (Zakari, 2004دراسة زكاري -2

 السعوديين في الواليات المتحدة".
 "The  uses of internet by Saudi graduate students in the US" 

ف واقع استخدام اإلنترنت من قبل طلبة الدراسات العليا السعوديين في إلى تعر   هدفت الدراسة
 .( طالبًا واستخدمت االستبانة والمقابلة أدوات للبحث054المتحدة. تكونت عينة البحث من )الواليات 

  :: خلصت الدراسة إلى ما يأتينتائج الدراسة  -
الطالب لديهم دافعية نحو استخدام اإلنترنت حيث أكدوا على الفوائد األكاديمية الحاصلة جراء  ن  إ -

 ة الحصول على المعلومات إلنهاء أبحاثهم الدراسية. استخدام الشبكة والمتمثلة في سرعة وسهول
من المواقع غير األخالقية على العديد كان من أهم عوائق استخدام اإلنترنت من قبل الطلبة وجود  -

 الشبكة.
شا) دراسة إديوا -10 "مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس  بعنوان: (Isah&Aduwa,2005وا 

 في جامعة بنين نيجيريا" لإلنترنت
"Extent  of  faculty  members use of internet in the University of  

Benin,(Nigeria)".  
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م أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنين لخدمات اإلى التحقق من مدى استخد هدفت الدراسة   
 هناك ندرة في البحث عن استخدام خدمات اإلنترنت في التعليم العالي في وذلك ألن  ، اإلنترنت
( عضو هيئة تدريس، واستخدم الباحث االستبانة أداة لجمع 209وتكونت عينة الدراسة من )، نيجيريا

 البيانات .
 : خلصت الدراسة إلى ما يأتي:نتائج الدراسة  

ن ا  درجة األولى في البحث عن المعلومات، و استخدام أعضاء هيئة التدريس كانت محصورة بال إن   -
نهم كانوا قد تدربوا مؤخرًا ا  أعضاء هيئة التدريس لم يكن لديهم التدريب الكافي الستخدام اإلنترنت، و 
 على استخدام المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وكان لديهم مجال للتحسين.

لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أعضاء هيئة التدريس لإلنترنت تعزى لمتغير  -
 في جامعة بنين. لإلنترنتالجنس، أي أن الجنس لم يلعب دورًا في استخدام أعضاء هيئة التدريس 

التعقيب على الدراسات السابقة:ثالثًا:   

 على الدراسات والبحوث السابقة يمكن استخالص النقاط اآلتية: االطالعمن خالل 
ما أجري  شملت الدراسات السابقة مستويات مختلفة من أفراد العينة التي ُأجريت عليها كان منها -

(، و ودراسة ) 2550( ودراسة ) الحازمي، 2554)العمري،  كدراسة التدريس هيئة على أعضاء
( ودراسة ) أحمد 2559( ودراسة ) الحمدان والخزي، 2559( ودراسة) محيسن، 2555محمد، 

 ،(2545( ودراسة )سلطان، 2545( ودراسة )علي، 2558المغاوري، )( ودراسة 2558والبلوشي، 
ودراسة  (4885اسة ايبيليوكيتون وباسكو، ( ودر 2544الطيب، )( ودراسة 2544اللوح، ) ودراسة 
 (، ومنها ما أجري على الطلبة2552( ودراسة )كوفوروال، 255بيلجرام ، )( ودراسة 4888)وانج، 

( ودراسة )الخطيب، 2545(ودراسة )صالحي، 2556( ودراسة )البطران، 2552كدراسة) الشرهان، 
 على الدراسات ( كما شملت2551( ودراسة ) زكاري، 2555ن، يودراسة أوديل وآخر  (2544

 أدبية. أخرىو  علمية، تخصصات منها مختلفة، تخصصات
اعتمدت معظم الدراسات على االستبيان بشكل أساسي أو المقابالت في بعض األحيان، وكذلك  -

 على المنهج الوصفي التحليلي بوجه عام.
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ألخيرين، األمر الذي يدل على حداثة الدراسات، فكلها دراسات جديدة ينحصر تاريخها في العقدين ا -

في العملية التعليمية التعلمية عالميًا قد بدأ  لإلنترنتن التوظيف الفعلي إحداثة موضوع البحث، حيث 
 الرغم من قدم ميالد شبكة اإلنترنت.على في منتصف التسعينات من القرن العشرين 

اإلنترنت في البحث العلمي أشارت معظم الدراسات إلى وجود بعض المعوقات الستخدام شبكة  -
(، 2559(، ودراسة )الشم اس، 2550(، ودراسة )الحازمي، 2556كدراسة )البطران،  واألكاديمي

(،  ودراسة )ملحم، 2558(، ودراسة )أحمد والبلوشي، 2559(، ودراسة )بركات،2559ودراسة )ديب، 
 (.2544للوح، (، ودراسة )ا2544(، ودراسة )الخطيب، 2545(، ودراسة )سلطان ، 2545

اإلنترنت في البحث العلمي والحصول على ودور تفاوتت نتائج الدراسات بخصوص أهمية  -
 للمعلومات اً المعلومات حيث أشارت نتائج العديد من هذه الدراسات إلى أهمية استخدام اإلنترنت مصدر 

(، 2550ة، (، ودراسة )خليف2552(، ودراسة )الشرهان، 2554والبحث العلمي كدراسة ) العمري، 
(، ودراسة )سلطان ، 2545(،  ودراسة )ملحم، 2559(، ودراسة )بركات،2555ودراسة )محمد، 

 (.2544(، ودراسة )اللوح، 2544(، ودراسة )الخطيب، 2545(، ودراسة )صالحي، 2545
أوضحت معظم الدراسات والبحوث السابقة تشابه أغراض استخدام اإلنترنت في البحث العلمي  -

(  ودراسة ) 2559(، ودراسة ) الحمدان والخزي، 2550، يكدراسة ) الحازمد اإللكتروني وخدمة البري
أشارت إلى أن االتصال والتصفح وزيارة المواقع للبحث عن المعلومات، ومجموعة ( و 2558المغاوري، 

من األخبار، وتبادل الملفات، والتبادل اإللكتروني على التوالي ، ُتعد أهم أغراض هيئات التدريس 
(، ودراسة ) الشماس، 2555استخدام الشبكات اإللكترونية. ومن هذه الدراسات دراسة ) محمد، 

( 2545( ودراسة ) صالحي، 2545ودراسة ) سلطان،  (، 2558، ودراسة )المغاوري، (2559
 (.2544ودراسة ) الطيب، 

 ع البحث الحالي من الدراسات السابقةموق رابعًا:
 بين البحث الحالي والدراسات السابقة فيما يلي: جلى أوجه االتفاقتت     

يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته  -
  لطبيعة البحث إضافة إلى استخدام االستبيان الذي يمكن من خالله الوقوف على معظم الدراسات

على  نسبيًا، ما يدل على أن االهتمام بمجالت استخدام اإلنترنتالمتعلقة باستخدام اإلنترنت حديثة 
 المستوى العربي والمحلي ظهر جليًا في السنوات األخيرة وجاء هذا البحث تكملة لهذه الدراسات.
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أفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة من حيث المنهجية المتبعة، والطرائق التي اعتمدتها هذه  -

استخدامات اإلنترنت وخدماتها وأدوارها، وفي بناء األداة والنتائج التي توصلت  الدراسات في تحديد
إليها كل دراسة، وطريقة عرضها للنتائج، واألساليب اإلحصائية التي تم اعتمادها في هذه الدراسات 

 من أجل استخالص النتائج.
ستثمار كبيرًا في ا سهاماً إيمكن اإلفادة من هذه الدراسات في الحصول على أساليب وطرق تسهم  -

 .اإلنترنت في البحث العلمي
 أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة فهي:فيما يتعلق بأما 
ستخدمة في ميحاول تبيان أدوار اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، والطرائق الالبحث الحالي  إن   -

والمعوقات التي تحد من تحقيق االستفادة  سبيل ذلك واألسباب التي تشجع على النشر عبر اإلنترنت،
إضافة إلى تبيان األدوار التي تقوم بها الجامعات السورية  ،القصوى من اإلنترنت في البحث العلمي

 مجموعة من المقترحات التي بهدف تحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت في البحث وصواًل لوضع 
، والحد ير البحث العلمي في الجامعات السورية وكلياتهاتمكن من تفعيل دور خدمات اإلنترنت في تطو 

 من معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي.
 واقع استخداممن االطالع على السورية األمر الذي يمكن في بعض الجامعات هذا البحث ق طب    -

دور االنترنت في تطوير و ، اإلنترنت ألغراض البحث العلمي في هذه الجامعات على اختالف موقعها
إيجاد  البحث العلمي في هذه الجامعات،  وبالتالي لفت نظر القائمين على هذه الجامعات إلى محاولة 

  على الواقع.  االطالعاإلنترنت في هذه الجامعات بعد تفعيل دور الحلول المناسبة التي تمكن من 
تعرض  الباحثة في الفصول القادمة األدب النظري المتعلق بهذا البحث، حيث سيتم توضيح كل و 

وكيفية البحث في شبكة اإلنترنت  اإلنترنت ومميزاتها واستخداماتها،الوعي المعلوماتي، و من مفهوم 
على ومحركات البحث على اإلنترنت وتطور اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية بشكل عام و 

وخطواته، وتأثير  مفهوم البحث العلميإلى  التطرق تم  ، وبعد ذلك المستوى الجامعي بشكل خاص
، والمهارات الواجب ودور اإلنترنت في النهوض بالبحث العلمي التطور التكنولوجي في البحث العلمي،

توافرها لدى الباحث أثناء استخدام اإلنترنت في البحث، انتهاء بإلقاء الضوء على معوقات استخدام 
في فصل محدد اإلنترنت في البحث العلمي، وسبل تفعيل استخدامات اإلنترنت في البحث العلمي، 

 .لذلك
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 الثالثالفصل 

 الوعي المعلوماتي واالنترنت             

 مقدمة

 الوعي املعلوماتي اواًل: 

 لكرتونية انيًا: أهمية مصادر املعلومات اإلث

 ثالثًا: شبكة االنرتنت ونشأتها وتطورها

 .واستخداماتها رابعًا: أهمية شبكة االنرتنت ومميزاتها

  خامسًا: البحث يف شبكة االنرتنت 

 طريقة البحث على االنرتنت.سادسًا: 

 تقييم مواقع شبكة االنرتنت  :سابعًا

 : االنرتنت يف اجلمهورية العربية السوريةثامنًا
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 مقدمة

إنتاج واستخدام وتخزين المعلومات ومد خيوط  يتميز العالم المعاصر بقدرته الفائقة على    
، ما جعل المعرفة ومن ورائها العقل البشري أحد ودوليا   التواصل والتفاعل المعرفي بين البشر محليا  

اسة التي تستأثر باهتمام الدول في االستثمار، باعتبارها عوامل قوة وتفوق في أهم القطاعات الحس  
 وفي المستقبل.العصر الراهن 

وقد جاءت اإلنترنت لتشكل أحد أهم اختراعات القرن العشرين التي حولت العالم إلى مكتبة    
بال جدران إذ تزايد استعمال اإلنترنت في السنوات القليلة الماضية بشكل سريع، وتنوعت استخداماته 

يع أن لدرجة أنها وصلت مختلف مظاهر حياتنا االجتماعية واالقتصادية والتربوية، فال أحد يستط
ينكر الدور المهم واإليجابي لإلنترنت بشكل عام وللمتعلمين بشكل خاص، وذلك من خالل ما توفره 
هذه الشبكة من معلومات تتعلق بكل ما يلزم الطلبة والمعلمين والباحثين، لذا أصبح واجبا  على 

تبادر بسرعة إلى الدول التي تريد لنفسها منزلة متقدمة بين الدول في مجال التعليم الجامعي، أن 
إدخال هذه الخدمة إلى مؤسساتها كافة، وخاصة التعليمية منها، وذلك بإتاحة جميع مصادر 
المعلومات الممكنة، من أجل االرتقاء بمستوياتها العلمية، ومن هنا كان من الضروري إلقاء الضوء 

وم اإلنترنت ونشأتها على أهمية الوعي المعلوماتي، ودواعي استخدام المعلومات اإللكترونية ومفه
ييم مواقعها، والتركيز وأهميتها ومميزاتها وطرق االستفادة منها، وكيفية استخدام محركات البحث وتق

 اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية وخاصة على المستوى الجامعي. على تجربة 

 أواًل: الوعي المعلوماتي :
ماضيين بالتحول السريع إلى ما يسمى المجتمعات بدأت المجتمعات البشرية خالل العقدين ال   

المعلوماتية أو المعرفية، ومجتمعات التعلم أي المجتمعات التي تعتمد على توافر المعارف 
 والمعلومات وتنسيقها وتحليلها وتوظيفها.

ولكي يتم تحويل المجتمع إلى مجتمع يعتمد على التكنولوجيا في توفير المعلومات يجب على    
ية أن تؤكد دور الجامعات في االستجابة لطموحات المجتمع في مجال تحسين عمليات التعليم الترب

عداد خبراء في تكنولوجيا المعلومات كخطوة للتكيف مع عصر المعلومات) سوزوكي،  والبحث، وا 
 الجامعة التي ال تستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع مرافقها عن  (، حيث إن   021،  0991
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من أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة اإلنترنت ستبقى تلهث وراء الجامعات  كاف   توفير عدد  طريق 

فمعظم "المتطورة التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة لمواجهة متطلبات عصر االنفجار المعرفي، 
هذه الجامعات إن لم تكن جميع الجامعات في العالم المتقدم قد أدركت هذه الحقيقة، وقامت بتوفير 

) العجلوني، "الخدمات للمتعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية القائمين على البحث العلمي فيها
العمود الفقري للتعليم العالي وحجر الزاوية في كل  عضو هيئة التدريس يعد   ( ذلك أن  311، 2119

ليه يعود الفضل في إعداد جيل قادر على مواجهة المشكالت في المست قبل إصالح وتغيير، وا 
 ومواكبة التكنولوجيا. 

األمر الذي أكد أهمية الوعي المعلوماتي الذي يمثل حجر الزاوية في تطوير مهارات التعلم    
الذاتي والتعليم المستمر ويساعد في النهوض بالبحث العلمي، إذ إن مفهوم محو األمية في هذا 

. بل تعدى ذلك إلى البعد العصر لم يعد يقتصر على قدرة الشخص على القراءة والكتابة فقط
الرقمي، وأصبح محو األمية الرقمية هدفا  تسعى إليه جميع الدول التي تسعى إلى بناء مجتمعات 
معرفية حديثة ومتطورة عن طريق إكساب شعوبها المهارات األساسية التي تمكنهم من استخدام 

( www. Informatics.gov.sa، 2101، اتهم اليومية)العمرانواستعمال تقنيات الحاسوب في حي
ويتطلب انتشار الوعي المعلوماتي القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وتحديد 
وتقويم واستخدام المعلومات المطلوبة بكفاءة، األمر الذي يمكن الفرد من الوصول إلى المعلومات 

ر المعلومات اإللكترونية، والتعامل معها والوعي بمصادر المعلومات وأنواعها وخاصة مصاد
 واالستفادة منها في بناء كوادر واعية معلوماتيا  تعرف ماذا تتعلم؟ وكيف تتعلم؟ 

 ثانيًا: أهمية مصادر المعلومات اإللكترونية:
تعدُّ المعلومات ومنها المعلومات اإللكترونية من أهم مظاهر الحياة المعاصرة، لكونها تمثل     

للتنمية االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي أدى إلى استخدامها في  عناصر البنية األساسية
النشاطات المتنوعة بما فيها التعليم والبحث العلمي، وقد أدت التطورات المتالحقة في تقنية 
المعلومات واالتصاالت إلى ظهور ما يسمى بالنشر اإللكتروني الذي أصبح منافسا  قويا  وحقيقيا  

إيجاد وتطوير ما أطلق عليه بمصادر  ان من نتائج هذا النوع من النشر للنشر الورقي، وك
 المعلومات اإللكترونية، كالكتب والدوريات اإللكترونية وقواعد البيانات التي تتوافر على الوسائط
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اإللكترونية بجميع أشكالها، حيث أفادت منها مختلف مؤسسات المعلومات كثيرا  في عمليات  

الحفظ واالختزان واالسترجاع السريع للمعلومات، وقد أصبح استخدام المصادر اإللكترونية في 
 العصر الحالي ضرورة ذات حيوية، لما تتميز به من أهمية تتجلى في النقاط اآلتية:  

ي النفقات والتكاليف، إذ يمكن توفير الكثير من المبالغ التي تصرف في شراء االقتصاد ف -0
 المطبوعات والدوريات، واالشتراك بها.

توفير كميات غزيرة ومتنوعة من المعلومات عبر مصادر وقنوات خارجية كالبحث اآللي  -2
ت الكترونيا ) المباشر، أو من خالل شبكات المعلومات، وخدمات تبادل الوثائق وتناقل المطبوعا

 (.021، 2112الوردي، 
المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي أصبحت عرضة للتلف بفعل الكوارث الطبيعية  -1

والتآكل وكثرة االستخدام بالنسبة لمصادر المعلومات الورقية، ذلك أن مصادر المعلومات 
 اإللكترونية سهلة الحفظ وغير مكلفة.

فتح خيارات عديدة أمام المستفيد في الحصول على المعلومات سهولة استرجاع المعلومات و  -3
 (. 34، 2110والمشاركة في التحكم ما يعني المزيد من التسهيالت في البحث العلمي ) بكري، 

( مجموعة من األسباب التي تؤكد www. Kntja.com، 2100ومن خالل ذلك أورد )الطيب، 
 رونية أهمها:على أهمية ودواعي استخدام المعلومات اإللكت

مشكالت النشر التقليدي الورقي والمتمثلة في زيادة تكاليف إنتاج وصناعة الورق وصعوبة  -0
 توفير المواد األولية الالزمة لذلك في بعض األحيان.

متطلبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومات، بغرض إنجاز أعماله البحثية  -2
من الجهود المبذولة من قبل الباحثين واألشخاص الذين  فمصادر المعلومات اإللكترونية تقلل

يهيئون لهم المعلومات المطلوبة، وكذلك تساعد الحواسيب واألجهزة والمعدات الملحقة بها، على 
 السيطرة على الكم الهائل والمتزايد من المعلومات وتخزينها ومعالجتها بشكل يسهل استرجاعها.

تعاني من  لمعلومات المحوسبة، حيث إن الحواسيب الالدقة المتناهية في الحصول على ا -1
 اإلرهاق والتعب عند استخدامها لفترات طويلة ومتكررة. 
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ومن هنا فإذا أرادت أي أمة أن ترسم معالم مستقبلها بالشكل السليم والمتطور، وجب عليها 

مصادر المعلومات  االستعانة باألمور التي تساعد على تطورها باالتجاه السليم والتي على رأسها
اإللكترونية، وذلك نظرا  ألهمية هذه المصادر، وقدرتها على إحداث ثورة في المؤسسات التعليمية 

د ضرورة اللجوء إليها في عمليات عملية تقدم وتطور، إضافة لألسباب التي تؤك   التي تعد القائد لكل  
طالع على كل ما هو جديد، األمر البحث والحصول على المعلومات الالزمة إلنجاز األبحاث، واال

الذي جعل من الضروري إجادة التعامل مع المصادر الكترونية،  وعلى رأسها التطبيقات المتاحة 
على شبكة اإلنترنت التي من أهمها البريد اإللكتروني ومتصفح اإلنترنت والتي تعد من أهم مصادر 

ومصدرا  رئيسيا  من مصادر المعلومات  المعلومات اإللكترونية، ولما كانت شبكة اإلنترنت وعاء  
اإللكترونية كان البد من التطرق إلى مفهوم اإلنترنت، ومميزاتها واستخداماتها، وطرق البحث فيها، 
ومحركات البحث وكيفية تقييم مواقع اإلنترنت انتهاء  إلى الحديث عن اإلنترنت في الجمهورية 

 العربية السورية و على المستوى الجامعي.
 ثالثًا: اإلنترنت ونشأتها وتطورها:

 Interconectedاالنجليزية التي تعتبر ادغاما  لكلمتي  Internetلفظ يترجم اإلنترنت لغة:   
Networks  ،(.113، 2113أي الشبكات المترابطة) سالم 

مجموعة من "فيمكن توصيف اإلنترنت بشكل مبسط على أنها  أما من الناحية االصطالحية   
الحاسبات مرتبطة في هيئة شبكة أو شبكات، تلك الشبكات لها القدرة على االتصال بشبكات أكبر، 
بحيث يسري هذا االتصال وفق بروتوكول ضبط التراسل الذي يتيح استخدام خدمات الشبكة على 

 (.03، 2113)صالح،  "نطاق عالمي
ومات أو حفظها بطريقة تتيح ها: مجموعة من الطرق المختلفة لتبادل المعلوتعرف أيضا  بأن  
 (.99،  0999استرجاعها) كراميش،

ها " مجموعة من الحواسيب الشخصية مرتبطة مع بعضها بعضا  على هيئة شبكة كما أن      
متشابكة من عدة شبكات محلية تمتد في جميع االتجاهات، واالرتباط هنا يكون بخطوط هاتفية 
محلية ودولية مختلفة السرعات وعن طريق هذه الشبكة يتم تبادل المعلومات واألخبار واإلعالنات 

 المحادثات الهاتفية المنطوقة والرسائل البريدية اإللكترونية، وتكون المواد والبحوث والكتب و 
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المتبادلة والمنقولة على هيئة نصوص مكتوبة أو صور بصرية، ويتم النقل من أي شبكة إلى هذه 
 (.01، 2111) الخان، "الشبكة العظمى بسرعات عظيمة وعبر أسالك مختلفة في سرعات النقل

رنت" عبارة عن شبكة تضم عشرات األلوف من الحواسيب المرتبطة مع بعضها اإلنت كما أن      
بعضا  في مختلف الدول، وتزود المستخدمين بالعديد من الخدمات كالبريد اإللكتروني، ونقل 
مكانية إقامة حوارات مع أشخاص  الملفات واألخبار ، والوصول إلى آالف من قواعد البيانات، وا 

صول إلى مكتبة إلكترونية كبيرة ، ويطلق عليها تسميات عدة مثل الشبكة آخرين حول العالم والو 
 (.034، 2119عامر، ) "العالمية، العنكبوت، أو الشابكة

ومن خالل هذه التعريفات يتضح أن مفهوم اإلنترنت يشتمل نقاط أساسية مشتركة يمكن إيجازها 
 باآلتي:

تصلة بعضها بعضا  عن طريق شبكة اإلنترنت يشمل عددا  هائال  من الحاسبات اآللية م -0
 إلكترونية.

 عملية االتصال بين الحاسبات اآللية تتم عن طريق الهاتف أو األقمار الصناعية. -2
نقل المعلومات والبرامج بين المستفيدين يتم عن طريق االتصال بين هذه الحاسبات حسب  -1

 االهتمام.
فئاتها، وهو وعاء ضخم من المعلومات التي اإلنترنت يقدم العديد من قواعد البيانات بمختلف  -3

 يتم تحديثها بصفة مستمرة في حواسيب منتشرة حول العالم.
وقد كان لظهور شبكة اإلنترنت تأثير واضح وثورة كبيرة في عالم االتصاالت وتبادل    

 د  المعلومات الهائلة على مستوى العالم، فمنذ عقدين أو أكثر من الزمن، كان تخيل اإلنترنت يع
ها اليوم تمثل عماد المجتمع المعلوماتي الجديد ومعجزته التي يبشر بها، ضربا  من الخيال، لكن  

 ة صغيرة.حيث فتحت هذه األداة الجديدة العالم على أبوابه وحولته إلى قرية كوني  

وتعود األصول األولى لإلنترنت منذ ظهور الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة    
يات المتحدة والشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي سابقا ، وتطور بناء شبكة اإلنترنت بعد غزو الوال

  randحيث كلفت السلطات األمريكية شركة تدعى  ،روسيا للفضاء وبدء سباق التسلح النووي
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يجاد وسائل لضمان استمرارية االتصال بين السلطات األمريكية في حال نشوب حرب  دراسة وا 
(، لينتهي األمر 40، 2111توصلت الدراسة إلى ضرورة بناء شركة ال مركزية ) سعادة ، نووية، و 

ات بأخرى تفوقها سرعة تدعى ن(، لتستبدل في مطلع الثماني(Arpa Netإلى إنشاء شبكة تدعى 
NSFNET) التي يقصد بها )Nation Science  ،Foundation  قفزت  0991، أما في عام

مسألة استخدام هذه الشبكة قفزة نوعية، حيث استخدم بروتوكول التحكم في نقل المعلومات) 
TCP/IP لالتصال بين الشبكات وتبادل المعلومات فيما بينها، وربما كانت هذه القفزة هي التي )

ت شبكة ) أربانت( قد كان 0991أدت إلى ظهور اسم اإلنترنت أول مرة، ومن قبيل إطاللة عام 
(، حيث تأست 01، 2110أوشكت على االنتهاء لتحل محلها شبكة اإلنترنت وبقوة ) الحاجي، 

وأتاحت للمستخدم استخدام الصوت  0991(  في عام World Wide Webالشبكة العنكبوتية )
وتضاعف عدد  والصورة واألفالم والكتابة في الوقت نفسه، وقد نجم عن زيادة المواقع على اإلنترنت

المستخدمين يوما  بعد يوم بطء االتصال مع الشبكة، األمر الذي دفع المؤسسة الوطنية األمريكية 
بالشبكة، ومع مرور الزمن وتنامي  ( بهدف تسريع االتصاالت2للعلوم إلى طرح مشروع ) انترنت

منذ ذلك التاريخ عدد مستعملي اإلنترنت من قبل األوساط المدنية تم فصل القسم العسكري منها و 
 (.113، 2113وزوار الشبكة في تزايد مستمر إلى يومنا هذا ) سالم، 

انتشار الحاسوب "ومن العوامل التي ساعدت على ظهور شبكة اإلنترنت وانتشارها بسرعة    
وزيادة استخدامه ودخوله في ميادين الحياة كافة، وظهور الشبكات العامة والمحلية، وأدى توافر كل 

يئة المناسبة لالتصاالت المتطورة وخاصة األقمار الصناعية، وربط هذه الشبكات معا  لتبادل من الب
المعلومات والبيانات بأشكالها المختلفة، وكما أدى التوسع في خدمات الهاتف، إلى المساعدة في 

 (.42، 2111) سعادة ، "تطوير خدمة اإلنترنت بشكل كبير

هذا ناتج عم ا أحدثته الثورة التكنولوجية والرقمية التي تشهد اليوم تطورات كبيرة  والشك أن      
في عملية البحث العلمي وأساليب جمع البيانات، ليصبح استخدام شبكة اإلنترنت في مجاالت 
 المعرفة المختلفة من األمور األساسية لمواكبة التطورات وبخاصة في المجال التعليمي والبحثي بكل  

شبكة اإلنترنت  ة، وذلك ألن  ة التعليمي  اده، سواء من الجانب األكاديمي أم الجانب التطبيقي للعملي  أبع
 أحد أشكال هذه الثورة التكنولوجية ومصدرا   مهما   لها األمر الذي أكسبها أهمية بالغة في دفع  تعد  
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يشكالن حجر األساس في عملية التطور وتقدمها وخاصة في مجال التعليم و البحث العلمي اللذين 
 كل تطور وتقدم تشهده المجتمعات على اختالفها وتنوعها.

 شبكة اإلنترنت ومميزاتها و استخداماتها:  رابعًا: أهمية
تعدُّ شبكة اإلنترنت إحدى التقنيات التي يمكن استخدامها في التعليم بصفة عامة، إذ يشير    

اإلنترنت سوف تلعب دورا  كبيرا  في تغيير الطريقة التعليمية المتعارف عليها  بعض الباحثين إلى أن  
 في الوقت الحاضر، وخاصة مراحل التعليم الجامعي والعالي.

أحد أهم  شبكة اإلنترنت تعد   ( أن  Huang &Alessi, 1996,862وقد ذكر هونج وأليس)    
ها وصلت إذ تنوعت استعماالتها لدرجة أن  يمكن أن تؤثر في حياة الناس اليومية،  التيالوسائل 

 ,Mendels,2000)مختلف مظاهر حياتنا االجتماعية واالقتصادية والتربوية، وحسب مندلز
www.nytimes.com)  "  استعمال هذه التقنية يمكن أن يعمل على تحسين أداء ومهارات  إن

يستطيع أن ينكر الدور المهم الطالب الذي يحتاج إليها كي ينجح في حياته المستقبلية، فال أحد 
واإليجابي لإلنترنت في حياة المتعلمين بما توفره هذه الشبكة من معلومات الزمة تتعلق بالمواد 

، لذا أصبح واجبا  على الدول التي تريد لنفسها منزلة متقدمة بين الدول في مجال التعليم "الدراسية
حيوية لخدمة طلبتها وباحثيها، وذلك بإتاحة الجامعي، أن تبادر بسرعة إلى إدخال هذه الخدمة ال

هناك توقعات " جميع مصادر المعلومات الممكنة من أجل االرتقاء بمستوياتهم العلمية، إذ إن  
تكنولوجيا سيعمل على تحسين التعليم العالي وتجعله أكثر فعالية، وسيحسن المتنامية بأن استعمال 

 .(Kosma& Johnston,1991,11)"عملية التعليم والتعلم، وطرائق التدريس 

الجامعات  ولتأكيد أهمية اإلنترنت في البحث العلمي فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن      
أصبحت تتيح ألساتذتها وطلبتها فرصة استخدام اإلنترنت واالستفادة من خدماتها في البحث 
تمام  العلمي، والتعليم والخطط الدراسية، وخدمات الحوار، والمناقشة، والبريد اإللكتروني، وا 

 (،Golbreeth,1999,60المشروعات الدراسية، وتقديم البرمجيات التعليمية المساندة ) 
((Faison,1996,38.  وبذلك فقد برز اإلنترنت كأحد أقوى الظواهر االقتصادية واالجتماعية

تبنيه بسرعة هائلة أكثر من أي تكنولوجيا سابقة،  والتقنية والتجارية في التاريخ البشري، وتم  
 واستخدم في المعامالت التجارية والحكومية كافة، كما عملت على تغيير طريقة االتصال بين 
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البشر، وتنظيم أداء أعمالهم، إضافة إلى ذلك فقد ساعد وجود اإلنترنت الناس على الوصول 
 بسهولة إلى كميات هائلة من المعلومات لألغراض التعليمية والترفيهية واالجتماعية .

، 2113فإن شبكة اإلنترنت تكتسب أهميتها من  مميزاتها التي من أبرزها) العمري،  وهكذا
www.alig.net) : 

تيح اإلنترنت للباحث يالتمكن من الخروج من محيط البلد الضيق إلى مساحة العالم الرحبة، إذ -0
القدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم، وتسمح له باالطالع على كل ما 

 كتب حول بحثه ومسألته العلمية.
تعدد المصادر والتحديث،  فاإلنترنت تسمح للباحث أن يجد ما يحتاجه من مصادر مختلفة، -2

وال يعتمد على الكتب التي صدرت في بلد معين مثال ، أو الموجودة في مكتبة جامعية ما، بل 
 في أي اختصاص ومن كل أنحاء األرض.يستطيع الحصول على كل ما يحتاجه 

وقت الباحث، حيث أن توافر محركات البحث المتعددة  سهولة الوصول للمعلومة وتوفير-1
والمتطورة بما فيها من قدرة عالية على البحث والتصفح تمكن أي باحث من البحث دون الحاجة 
إلى مساعدة من أحد، إضافة إلى تعدد هذه المحركات األمر الذي يتيح البحث في أكثر من 

عند عملية البحث، مما يؤدي إلى  محرك في آن واحد، أو االنتقال من محرك إلى آخر
استحضار المعلومات المطلوبة من أكثر من مكان، كما أن تواجد محركات البحث يسمح للباحث 
أن يصل للمعلومة من خالل عدة مداخل، عبر الكلمة أو الموضوع أو الكاتب أو جهة النشر أو 

لمتوسط ما يتراوح بين ثالثين الجامعة أو البلد أو غير ذلك، والحصول على النتيجة تستغرق في ا
 وأربعين دقيقة فقط، وهو وقت قليل مقارنة بالوسائل األخرى.

حرية المعلومات ومنع االحتكار حيث تساعد اإلنترنت على حرية المعلومات متجاوزة -3
مشكالت الرقابة وتتيح كذلك التساوي بين العديد من الدول والناس في تهيئة للمعلومات، فال تحتكر 

معلومات لمصلحة جهة ما أو مكان أو بلد بعينه، األمر الذي يمكن الباحث من االطالع هذه ال
 على جميع  اآلراء واألقوال. 

عدم التقيد بساعات محددة أو أماكن محددة، فمحتوى اإلنترنت معروض خالل أربع وعشرين -1
 ساعة، ويمكن الحصول عليه في أي زمان ومكان.



 

 

 الثالث                                              الوعي المعلوماتي واالنترنت الفصل

50 

 
فأهم ما يميز اإلنترنت هو ما تتميز به من قدرة مثالية على تحديث حداثة المعلومات، -4

معلوماتها، فأي تحديث أو تطوير في كتاب سنوي يحتاج عاما  كامال  انتظارا  لصدور العدد السنوي 
خاللها تعديل  اإلنترنت فاألمر ال يستغرق سوى بضع دقائق يتم  مع منه ليتم هذا التعديل، أما 

 ها.المعلومة أو تحديث
المعلومات أهم ما يميز شبكة اإلنترنت أنها تحتوي مخزونا  كبيرا  ومهما  من  وهكذا فإن       

عشرات المليارات من صفحات اإلنترنت، إضافة إلى سهولة الوصول إلى هذه يصل إلى 
البيانات  المعلومات، وتنوع التخصصات والفروع العلمية فيها، وسهولة تنضيد وتصنيف وحفظ

، وذلك من خالل إمكانية تحقيق االتصال بالصوت والصورة عبر برامجها ات من خاللهاوالمعلوم
 المتعددة.

هذه المميزات فتحت األبواب أمام شبكة اإلنترنت لتقدم الكثير من االستخدامات وخاصة  إن    
 في مجال التعليم لعل  أهمها: 

شبكة االتصاالت العالمية تتيح للطالب الوصول إلى كل المعلومات وقواعد البيانات على  -0
والتحدث مع زمالئهم من الطالب على الهواء مباشرة والمشاركة في جماعات التحاور أو النقاش 

رسال أسئلة بالبريد اإللكتروني للمشرف األكاديمي) سالم،   (.111، 2113وا 
تمكن المشرف األكاديمي من إدخال أسئلة تقويم ذاتي أو أسئلة موضوعية عليها للحصول  -2
 لى تغذية راجعة عاجلة من الطلبة والدارسين.ع
تزود الطلبة بمسارات لتحديد موقع المعلومات المتعلقة بتعيين أو موضوع معين من أجل  -1

اإلنترنت تربط الباحث  المراجعة، كما أنه في حالة صعوبة الوصول إلى إحدى المكتبات فإن  
ومات المتوافرة عليها، أو توصله إلى قواعد بقراءات إضافية على الشبكة العالمية واإلفادة من المعل

 (.,Anderson, 1994 85البيانات ذات العالقة )
توفر فرصا  كثيرة لتخفيف عزلة الطالب بالنسبة للزمن والبعد الجغرافي، مثل هذه الفرص تعني  -3
المعاهد الدراسية باستطاعتها استخدام الشبكة لتقديم التعلم من  الحدود الجغرافية قد زالت ألن   أن  

توفير التفاعل بين الطلبة ومدرسيهم أو  علىبعد في أي مكان في العالم إضافة إلى قدرتها الهائلة 
 بين الطلبة أنفسهم.



 

 

 الثالث                                              الوعي المعلوماتي واالنترنت الفصل

51 

 
تمكن شبكة اإلنترنت من استدعاء مشرفين أو أكاديميين على شاشة اإلنترنت إذا دعت الحاجة  -1
لى ذلك أو كان هناك نقص في عددهم في مكان ما من البالد، كما أنه يمكن تنظيم لقاءات مع إ

 (.110، 2113الطلبة من خالل اإلنترنت وبتكلفة عادية ) سالم، 
  وبذلك فإن هناك مجموعة من العوامل التي دعت الستخدام اإلنترنت وهي:      

 وبة إلنجاز مهمات البحث عن المعلومات.التخفيف من الوقت والتقليل من الجهود المطل-0
لى تغطية األخبار بصورة -2 يتيح إمكانية الوصول لنشر اإللكترونيات والنشر الفوري للمعلومات وا 

 فورية.
مكانية تحويل الملفات.-1  تسهيل خدمات عدة مثل البريد اإللكتروني وا 
 بر البريد اإللكتروني.االشتراك الكترونيا  في المجالت اإللكترونية بصورة مباشرة ع-3
 االطالع على الندوات والمؤتمرات والنشاطات العلمية والصناعية والمعارض.-1
 (.12، 2111تقديم الحلول المتكاملة في القطاع الحاسوبي) خلفان، -4   

ويعتمد االستخدام الناجح لإلنترنت في البحث العلمي والتعليم العالي على عدة عوامل أهمها: 
(، األمر الذي سيؤدي Joo,1999,245الوصول إلى مصادر المعلومات ذات النوعية العالية)سهولة 

 إلى تغيير دور المدرس وسيدفع المؤسسات التعليمية إلى إعادة بناء وحداتها الداخلية. 

وانطالقٌا مما سبق يتبي ن أن لإلنترنت دورا  حيويا  من خالل ما تتميز به من مميزات، وما تقدمه   
استخدامات توفر الجهد والوقت، وتمكن من التواصل بشكل ميسر واالطالع على المعلومات من 

 واألنشطة المتنوعة وعلى كل ما هو جديد على جميع الصعد.

 خامسًا: البحث في شبكة اإلنترنت:
يعدُّ البحث في اإلنترنت من أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة فهي تساعد على إيجاد المعلومات    

بسهولة ويسر، حيث إن الطرق واألساليب الكالسيكية القديمة لجمع البيانات لم تعد هي السائدة ، بل 
اختزال الوقت، وتبحث وظفت وفق المتغيرات التكنولوجية الحديثة طرقا  وأساليب جديدة تعتمد السرعة و 

عن المصداقية وقلة التكاليف، والدقة في العمل، وتسهيل التعامل مع مصادر المعلومات، وتعتمد فكرة 
البحث على وجود قواعد بيانات ضخمة ضمن أنظمة البحث، فعند إنشاء موقع جديد يقوم أصحاب 

 مة أو في أكثر من نظام.هذا الموقع بتسجيله في قاعدة البيانات الخاصة بنظام من هذه األنظ
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ولعل  أبرز األساليب الحديثة لجمع البيانات بتوظيف شبكة اإلنترنت خصوصا  في العلوم االجتماعية   

 (.www.ejtemay.co، 4211واإلنسانية هي: ) الهاشمي، 
ترنت الكتشاف ما هو موجود ( على شبكة اإلنengines searchاستخدام محركات البحث )  -0

 .Google)على الشبكة، والوصول إلى ما يتم البحث عنه وأشهرها محرك البحث غوغل) 
(، ومنها تلك المتخصصة بشتى أنواع االهتمامات، فهناك internet guidesأدلة اإلنترنت ) -2

 العربية...إلخ.دليل المجالت العلمية، ودليل الجامعات، ودليل الباحثين، ودليل المواقع 
 (.messengerالمقابلة باستخدام اإلنترنت وعن طريق برامج المسنجر )  -1
 (.paltalkالمقابالت باستخدام برامج بالتوك )  -3
 ( سواء الصوتية أم الكتابية.chatالمقابلة باستخدام برامج المحادثة ) تشات -1
 أو استطالعا  للرأي.(، التي تضع استمارات استبيان E- websitesالمواقع اإلليكترونية ) -4
المواقع الخدمية الخاصة مثل المواقع الحكومية والتعليمية والعيادات الطبية واإلرشادية والمواقع  -9

 الدينية، وغيرها.
 المكتبات اإللكترونية المتوافرة على شبكة اإلنترنت. -9

 وهكذا فإن مواقع البحث تنقسم لقسمين هما: 
 : أدلة البحث -ًً

هي عبارة عن مواقع على اإلنترنت يمكن البحث فيها عن المعلومات حيث تقوم بفهرسة    
وتصنيف المعلومات ضمن بنية هرمية متدرجة ومتشبعة تبدأ بالمفتاح األساسي العام للمعلومات ثم 

، Excite(، ومن أشهرها (ww. Faculty,ksu,edu.saيتدرج إلى الموضوعات األكثر تخصصا  
Yahoo ،Magellan  وباإلمكان البحث في هذه المواقع حسب الموضوع أو حسب الكلمة
 المفتاحية.

تم ترتيب هذه المواقع على نحو يسهل عملية البحث انطالقا  من  البحث حسب الموضوع:   
موضوع عام ثم تضييق هذا النطاق إلى مواضيع متفرعة محددة، فإذا أردنا البحث عن موضوع 

الموضوع العام الذي يحتوي على المواضيع التي تهتم بهذا الموضوع  يخص الصحة يمكن اختيار
 وهو الطب لتظهر قائمة  بمواضيع مختلفة تتعلق بالطب منها موضوع الصحة.

http://www.ejtemay.co/
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هذه العملية أسهل من عملية البحث وفق الموضوع،  : تعد  ةالبحث حسب الكلمة المفتاحي     
فمن خاللها يمكن كتابة كلمة مفتاحية لموضوع ليتم البحث عنه، فتظهر تلقائيا  قائمة بأسماء 

ة هي المواقع التي تهتم بهذه الكلمة، فعند البحث عن مواقع تخص علوم الكمبيوتر، فالكلمة المفتاحي  
 (computer +seince)ب االنتباه عند كتابة الكلمة المفتاحية إلى عدم ترك ( حيث إنه يج

مسافة أو كتابتها مع إضافة )+( ألن كتابة الكلمة بوجود الفراغ يعني أن البرنامج سيبحث عن 
، 2119المواقع تتحدث عن العلوم عامة والمواقع التي تتحدث عن الكمبيوتر)رمضان، 

y.netwww.webs.) 

     وتتميز أدلة البحث بدقتها العالية في تصنيف المعلومات واستعراض أدلة الموضوعات،   
 ويعيبها عدم تغطيتها كامل محتويات مواقع اإلنترنت العتمادها على التحديث اليدوي.

 محركات البحث على اإلنترنت:-ًً
هي عبارة عن برامج مجانية متوافرة من خالل مواقع خاصة على اإلنترنت تتيح للمستخدم     

البحث عن معلومات أو أشخاص أو ملفات محددة ضمن مصادر اإلنترنت المختلفة، وتعتمد هذه 
المحركات على الفهرسة اآللية برصد التعابير والكلمات المفتاحية الواردة في المعلومات المنشورة 

، 2119ي مصادر اإلنترنت، ويتم البحث فيها باستخدام الكلمات المفتاحية) الوسوم، ف
www.hosamz.com ومن أشهرها برامج البحث المتوافرة في الشبكة ،)Infoseek ،Lycos ،

AItavista ، google  ذا كانت تقنية شبكة اإلنترنت تعد إنجازا  في قاموس المنجزات البشرية  وا 
 ركات البحث على شبكة اإلنترنت تعد بمثابة معجزة حقيقية داخل اإلنجاز.المعاصرة، فإن مح

تتميز محركات البحث بمجموعة من الميزات التي تجعلها أكثر استخداما  من أدلة البحث و     
 .(www.websy.net، 2119رمضان، :(من أبرزها

 البحث.احتواؤها على معلومات أكثر من تلك المعلومات التي تحتويها أدلة  -0-0
إعطاء ترتيب للصفحات، حيث يقدم محرك النتائج على شكل عناوين للصفحات التي وجدها،  -0-2

مع وصف لهذه الصفحات ولكن هذه النتائج تكون بترتيب معين مثل شعبية الصفحة ومعايير 
وربما ماليين منها، لكنها  أخرى، بمعنى آخر بعد إجراء البحث سنحصل على آالف النتائج

 تحتوي على سبيل المثال عشر نتائج.ستكون مرتبة على صفحات وكل صفحة 

http://www.websy.net/
http://www.websy.net/
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ضخمة تخزن نصوصا  كاملة لعدة ماليين من صفحات  Data Baseإنها تملك قاعدة بيانات  -0-1

 الوب.
ما يمكن من البحث وفق عالقة منطقية م ( and, or, notتسمح بإجراء عمليات منطقية )  -0-3

 من قبل المستخدم.تحدد 
إمكانية البحث عن جملة كاملة ضمن صفحات الوب، ولكن يجب وضع الجملة ضمن  -0-1

 عالمتي تنصيص مزدوجتين )"   "(.
بلغات ليست من أصل  بعض محركات البحث تسمح بالبحث في صفحات الوب المكتوبة -0-4

 العربية.يسمح بالبحث في المواقع www.google.comع التيني فموق
ركات تميز بين األحرف الكبيرة والصغيرة في الكلمات المفتاحية وبعضها اآلخر إن بعض المح -0-9

 ال يميز.
تقدم للمستخدم إمكانية إدخال كلمات مفتاحية للبحث عن الصفحات التي ترد بها هذه  -0-9

 الكلمات.
وتعمل محركات البحث عن طريق تخزين المعلومات عن عدد كبير من صفحات الوب،     

 –نفسها، تستعاد هذه الصفحات بواسطة زاحف ويب   WWWالشبكة العالمية  التي تستعيدها من
وهو مستعرض وب آلي يتبع كل رابط يراه، بعد ذلك نحلل كل صفحة لنحدد كيف ينبغي فهرستها، 

الستخدامها في عمليات البحث  ةوتقوم البيانات بتخزين صفحات الوب في قاعدة بيانات فهرسي  
طلبا  للمعلومات الحقا ، وبعض محركات البحث تخزن كامل صفحة المصدر أو جزءا  منها، إضافة 

( AltaVistaعلى حين تقوم محركات بحث أخرى ) مثل "إلى معلومات عن صفحات الوب، 
نه هو الذي بتخزين كل كلمة من صفحة الوب، وتمسك الصفحة المخبئة بنص البحث الفعلي أل

تمت فهرسته فعليا ، لذا قد تكون مفيدة جدا  عندما يكون محتوى الصفحة الحالية قد جرى تحديثه ولم 
تعد كلمات البحث فيه، وتقاس قوة محرك البحث بمدى صلة النتائج التي يعطيها بالمعلومات 

) رستم، "ال  المطلوبة، حيث توظف معظم محركات البحث أساليب متقدمة لعرض أفضل النتائج أو 
2114 ،www.news.sy ،)  وهكذا فإن طريقة عرض النتائج تختلف من محرك إلى آخر وتتغير

  األساليب المستخدمة بتغير استخدام اإلنترنت والتقنيات الجديدة التي تتطور بسرعة.

 

 

http://www.news.sy/
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 مواقع البحث :-3ًً 
 التقارير والبحوث وأهمها) ويكيبيديا، الباحث العلمي في غوغل(ومن أهم مواقع البحث مواقع    

 مواقع البحث عن الصور وأهمها) فلكر، أيقونتي، باحث غوغل للصور(.
 .مواقع البحث عن مقاطع الفيديو وأهمها) يوتيوب، فيميو(

 (.ayna, 4arabs, raddadi, sami4, aldalilوهناك محركات عربية منها )
، أشهر 0999( الذي أنشأه طالبان أمريكيان عام Googleمحرك البحث غوغل ) ويعدُّ    

لغة، ويمكنه البحث عن  44محركات البحث التي تقدم مختلف الخدمات ويتيح خيارات البحث بـ
المعلومات بكافة أشكالها ) نصوص، صور، أخبار، خرائط( ويتيح خيارات متعددة للبحث ونظرُا 

مكانية بحثه عن كل الموضوعات ألهميته وسرعته في البح ث عن المعلومات واسترجاعها وا 
 أطلق عليه بعض الباحثين اسم ) أستاذ غوغل(.

فهرســة مــا يزيــد علــى أربعــة باليــين صــفحة ويــب،  2110فــي عــام  googleوقــد اســتطاع   
)  931مليون صـورة و 991باليين صفحة ويب و  9.049إلى أكثر من  2113ليصل في عام 

ونـــي(، وفـــي إطـــار تخصـــيص الخـــدمات التـــي تعنـــى بالبحـــث العلمـــي وطلبتـــه وباحثيـــه موقـــع إلكتر 
يـة  وأبحاثـا  محرك بحـث  جديـد  يشـمل فقـط مقـاالت  علمgoogle واألوساط األكاديمية أطلقت شركة 

ويتـــــــــــــــيح هـــــــــــــــذا المحـــــــــــــــرك الجديـــــــــــــــد المتـــــــــــــــوافر فـــــــــــــــي موقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى شـــــــــــــــبكة اإلنترنـــــــــــــــت، 
www.scholar.google.com) ن الحصول على نتائج بحـث تخـص مجـاالت ( للطلبة والباحثي

من أهمها خدمة البريـد اإللكترونـي  تخصصهم على اختالفها، ويضاف إلى ذلك خدماتها التي يعد  
، 2114ميغابايـت) رسـتم ،  0111في مرحلتهـا التجريبيـة تسـتطيع اسـتقبال بريـد يصـل إلـى حـدود 

www.news.sy برنامجـا  يتـيح  2113 تشـرين الثـاني(، وكانت شركة غوغل قد أطلقت في شهر
تاحـة المجـال أمـام  ضـافتها إلـى فهـرس محـرك البحـث وا  لدور النشـر تخـزين الكتـب الصـادرة عنهـا وا 

 المستخدمين باالطالع على مضمون كتاب معين قبل أن يذهبوا إلى محال الكتب لشرائه.
تمكننا من البحث في أجزاء معينة من الصفحات، أو  google وهناك تعبيرات خاصة بـــــ   

البحث عن أنواع معينة من المعلومات، ما يتيح فرصة تقليص قائمة نتائج البحث والجدول اآلتي 
 ( www. Faculty. Ksu-eduالبحث في اإلنترنت، )يبين أهم هذه التعبيرات: 

http://www.news.sy/
http://www.news.sy/
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 واستخداماتها( google( أهم التعبيرات الخاصة ب)ًجدول رقم )

وهكذا وبعد التعرف إلى محركات وأدلة البحث وبعض عناوينها ومميزاتها، يتبادر إلى ذهن     
 الباحث العديد من التساؤالت أهمها: ما أفضل طرائق البحث في شبكة اإلنترنت؟ وما 

 

 مثال االستخدام التعبير

Intitle 
يوجه البحث إلى عناوين مواضيع الصفحات فقط، 

 ال إلى كل النص.
intitle:economics 

Inurl  يوجه البحث إلى عنوان الصفحةURL. inurl:help 

Intext 
يجري البحث في النص فقط )دون الروابط، وعناوين 

 (.URLمواضيع الصفحات، وعناوين 
intext:"yahoo.com" 

Inanchor 
 ضمن الروابط الموجودة في الصفحاتيجري البحث 

 فقط.
inanchor:"tom peters" 

Site 

يسمح لك بالبحث في اسم المجال أو النطاق، يقابله 
host:  أوdomain:  في تعبيرات محرك البحث

AltaVista. 

site:edu 

Link 
الذي يظهر المواقع المتصلة بروابط مع الموقع 

 أدخلته للبحث.
link:www.hiad.edu 

Cache 
إليجاد نسخة من الصفحة مخبئة ومفهرسة حتى لو 

 لم تكن متاحة لسبب ما.
cache:www.yahoo.com 

Daterange 
يحدد البحث لتاريخ محدد ]أو مدة زمنية محددة[ 

 جرت فيه فهرسة الصفحات، وليس تاريخ إنشائها.

"George Bush" 

daterange:2452389-2452389 

Filetype 
للبحث عن أنواع معينة من المعلومات. مثل 

 الخ... pdf .wav.، أو ملفات Wordمستندات 
home schooling filetype:pdf 

Related 
إليجاد صفحات لها عالقة بالصفحة التي تبحث 

 عنها.
related:www.cnn.com 

Info 
أكثر عن يظهر صفحة من الروابط لمعلومات 

 عنوان موقع محدد.
info:www.syria-news.com 

Phonebook .للبحث عن أرقام الهواتف 

phonebook:John Doe CA 

phonebook:(510) 555-1212 أو 
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االستراتيجيات والخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على أفضل النتائج، وكيف يتم توثيق المواقع 
 اإلنترنت؟ وكيف يتم تقييم المواقع على اإلنترنت؟ على

 : طريقة البحث في اإلنترنت:سادساً 

هناك عنصران أساسيان في مواقع البحث هما: مربع البحث،  وزر البحث حيث يتم إدخال    
نقر زر البحث  البحث عنه، ثم يتم   كلمة أو أكثر من الكلمات المفتاحية التي تصف ما يتم  

(search أو ضغط على مفتاح )enter  لبدء البحث، ليقوم موقع البحث باسترجاع قائمة
الدخول النقر على االرتباط أو العنوان المراد  بصفحات الوب التي تطابق االستعالم، وبعد ذلك يتم  

البحث ليتم مباشرة الدخول إلى الصفحة المراد الوصول إليها، وهناك إليه من بين عناوين نتائج 
 محددتان للبحث في محركات البحث على شبكة اإلنترنت هما:  طريقتان

 البحث البسيط: -ً
النوع من أنواع البحث يقوم به معظم الناس، وخاصة المبتدئين في استخدام اإلنترنت،  وهذا   

دون أي  وهم الذين يجهلون تقنيات البحث المتقدم، ويكون ذلك عن طريق وضع كلمة أو عبارة 
 (  www.cybraian.info، 2113عالمات أو إشارات ثم البحث عنها) عبدة، 

 البحث المتقدم:  -2
وهو البحث الذي تتوافر فيه إمكانية صياغة طلبات يتم فيها تحديد عالقات بين الكلمات    

ما عالقات بسيطة تعتمد المفتاحية المستخدمة، وهذه العالقات إما أن تك ون عالقات منطقية، وا 
على مواضيع ورود الكلمات في النصوص، وهذه العالقات يمكن ربطها من خالل العوامل 

 (.22، 2119المنطقية) القرني والبحري، 

اللجوء إلى هذا النوع من البحث للحصول على نتائج أكثر شمولية واتصال بموضوع  ويتم     
 البحث وفق ما يلي:

 ( في حال أردنا الحصول على الكلمة حرفيا ..ستخدام )ا -0

 استخدام )$( في حال عدم التأكد من كتابة االسم الصحيح. -2

http://www.cybraian.info/
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 ( عندما نريد تضييق البحث قدر اإلمكان.-استخدام ) -1
 .andاستخدام )+( بدال  من )و( أو  -3
 Mineralمثال  عند البحث وفق التعبير التالي:  ( للجمع بين كلمتين،andاستخدام )  -1

AND Deposit الكلمتين. فإن نتائج البحث تتضمن كلتا 
 Mineralمثال  عند استخدام التعبير التالي: للبحث عن إحدى الكلمتين،  or)استخدام )  -4

OR Ore التي تحتوي الكلمتين معا  أو إحداهما. فإن نتيجة البحث ستكون كل الصفحات 
لغاء أخرى، notاستخدام ) -9  Mineralعند استخدام التعبير التالي: ( للبحث عن كلمة وا 

NOT Mining  فإن الصفحات التي تعرض هي التي تحوي كلمةMineral  وال تحوي
Mining . بتاتا 

 استخدام "   " للبحث عن كلمتين متجاورتين . -9
 استخدام )  ( للبحث عن جملة. -9

 ( يتم تجاهلها دائما  في البحث.the, an, aالكلمات ) -01
مكان استخدام المعامالت في  امالت ُتكتبمع مالحظة أن المع باستخدام األحرف الكبيرة، وا 

 television OR televisionتعبير واحد وأكثر من مرة، مثال  التعبير: 

viewingAND    violence AND    children ،باختصار  لنا ن بعض المحركات تسمح وأ
AND بـإشارة )+(، وNOT ( مع مالحظة عدم ترك-بـإشارة ،)  فراغ بعد اإلشارات، مثال  التعبير
 mineral AND deposit NOT: نفسه هو التعبير minera + deposit –miningالتالي: 

mining 

من استخدام استراتيجية معينة  استخدامه، البد   وبقطع النظر عن محرك البحث الذي يتم     
ختصار الوقت المستخدم من أجل الحصول على نتائج مطابقة إلجراء عملية البحث، هدفها ا

 (www.news.sy2، 2114) رستم،  :وتتضمن االستراتيجية النقاط اآلتية

 تحديد المفاهيم المهمة للبحث. -0
 اختيار الكلمات المفتاحية والعبارات والمصطلحات التي تصف هذه المفاهيم. -2
 للكلمات المفتاحية المستخدمة.معرفة فيما إذا كان هناك مرادفات أخرى  -1
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 ر الميزات التي سوف تستخدمها، التقريب، المنطق)الجبر البولياني(.... إلخ.ياختا   -3
 .ر محرك البحث الذي سوف تستخدمهيااخت -5

فرة في الصفحة اتكون متو  ره، والتي غالبا  ماياختتم اتعليمات محرك البحث الذي  اءةقر    -6
 الرئيسة لمحرك البحث.

الصفحات، ودرجة مقاربة النتائج لما  النتائج التي أظهرها محرك البحث، من حيث عددم يي  قت -7
 تبحث عنه.

 م البحث المتقدم.ااستخد إذا دعت الحاجة، أو البحث ل يعدت -8

 .9-9-4-1إلى الخطوات  والعودةالبحث في محركات بحث أخرى،  -9

وهكذا فإن البحث عن موضوع في شبكة اإلنترنت يحتاج إلى دقة وانتباه للحصول على     
النتائج المطلوبة، فقبل البدء بذلك، علينا أن نحدد الموضوع الذي نود أن نبحث فيه، فهل نريد 
البحث عن موضوع عام؟ أم نريد البحث في موضوع متخصص ودقيق، ففي حال كان الموضوع 

كن البحث بأي طريقة، أما إذا كان الموضوع متخصصا  ونريد الحصول على عاما  فإنه يم
معلومات مثمرة فعلينا أوال  معرفة المادة العلمية التي نود البحث، أي معرفة الفروع التي نبحث عنها 
أيضا  ألننا سنستبدل معاني الكلمات ونبحث عن الفروع لنصل إلى األصل، وقد يتطلب األمر القيام 

 قدم.ببحث مت

ذلك من خالل اإلشارة إلى الرابط)  ا عن طريقة توثيق المراجع المأخوذة من اإلنترنت، فيتم  أم     
link كامال  باستنساخه طريقة سريعة التوثيق، مع ذكر اسم الموقع إذا كان مشهورا  كأن يكون موقع)

نشره وذلك ألن بعض  مجلة أو جريدة أو تلفزيون أو تابعا  لمنظمة أو مؤسسة ما، كما يذكر تاريخ
 المواقع تعمد إلى حذف ما نشرت بعد فترة طويلة وذلك بسبب ضيق المساحة التي تحجزها.

 مثال:  

، النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل في ليبيا، مجلة علوم إنسانية، 2113الربيعي، فالح، 
البحث حيث إن هذا الرابط يوصل إلى صفحة ، A151.htm/www. Ulum.nl .01العدد 

 (.www.ejtemay.co، 4211مباشرة الموجود في المجلة) الهاشمي، 

 

http://www.ejtemay.co/
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 : تقييم مواقع اإلنترنتسابعاً 

ة "اإلنترنت" وانطالقتها في بداية السبعينيات من القرن منذ نشأة شبكة المعلومات الدولي  
المواقع التي تتناول كل أمور الحياة العلمية والدينية الماضي، وهي تزدحم بأعداد ال حصر لها من 

معدل هذه المواقع على  والترفيهية والخدمية وغيرها من المجاالت التي ال تعد وال تحصى، كما أن  
اإلنترنت يزداد بشكل سريع جدا ، أما من حيث االستخدام فلم يعد اإلنترنت مقتصرا  على فئة دون 

حت متاحة لكل من يملك إمكانيات الولوج إليها بصرف النظر عن غيرها من أي مجتمع، بل أصب
النوع أو المستوى التعليمي أو الثقافي أو الموقع الجغرافي ...إلخ، وقد أدى هذا األمر إلى تشجيع 

تربط بين أرجاء العالم في  سريعة   كثير من مؤسسات الخدمات إلى استخدام شبكة اإلنترنت أداة  
م من قبل في الخدمات ا كان يقد  للمستفيدين بشكل أسرع وأشمل عم  تقديم خدمات مستحدثة 

 التقليدية.

أمام هذا الفيض المتنامي من المواقع يجد المستفيد نفسه عاجزا  عن معرفة أي المواقع أفضل    
ه يستغرق كثيرا  من الوقت والجهد والمحاولة ة؟ ولماذا؟ لذا فإن  له في تلبية احتياجاته المعلوماتي  

خطأ إلى أن يصل إلى مبتغاه دون قواعد محددة يسلكها في كل مرة، وربما هذا األمر يكون وال
ا مقبوال  للمستفيد العام الذي تتغير اهتماماته واحتياجاته والمواقع التي ينشدها في كل مرة، أم  

ه في أشد الحاجة ألداة تضم معايير ومواصفات محددة يمكن من خالل المستفيد المتخصص فإن  
طبيقها على مواقع اإلنترنت المتخصصة في مجاله العلمي أن يتعرف إلى المواقع األكثر إفادة ت

ومصداقية بالنسبة لمجاله العلمي أو المهني، بحيث يمكن حفظها واالستفادة  الدائمة منها)سيد 
(، وفيما يتعلق  بالمعايير الخاصة بالبحث عن مصادر المعلومات بشكل 2، 2119والجندي، 

ون إلى مواقع الناشرين عند التعامل معها ألغراض التزويد وكأنها فعادة ما ينظر المكتبي  خاص 
محركات بحث تخدم هذا الغرض، وهذا يعني أن تلك المواقع ينبغي أن  تتوافر فيها جميع 
اإلمكانات التي تكفل لهم البحث عن مصادر المعلومات بجميع البدائل الممكنة للبحث، كما يجب 

كانية البحث بالمؤلف، والعنوان، والموضوع، والتعرف إلى ما يتاح لديها بأبسط األساليب توافر إم
وأدقها وأشملها، كذلك توفير اإلمكانات التي تساعد على إجراء عمليات البحث بكفاءة ودقة، ومن 

 لتي ة اثم تحقيق أعلى درجات الكفاءة في االسترجاع، والدقة في التحقيق، ومن اإلمكانات اإلضافي  
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مكانية ترتيبها وفقا  الحتياجات المستفيد،  تساعد على تحقيق هذه الكفاءة تقييد نتائج البحث، وا 
 (.229، 0999إضافة إلى إمكانية فرز نتائج البحث بالخيارات المختلفة) النكستر، 

هناك مجموعة من األسئلة الواجب طرحها عندما نريد الحكم على مصداقية مواقع  وبذلك فإن     
 ( htt//faculty.mu.edu.saاإلنترنت، البحث العلمي ومهارات استخدام :)اإلنترنت من أهمها

 هل الموقع صفحة شخصية أو شركة أو منظمة أو مجموعة أخرى؟ -0
مواقع  orgمواقع حكومية،  govمواقع تعليم،  eduهل هو مالئم للمحتوى؟ مثال :  -2

 منظمة.
 هل نشر الموقع بواسطة جريدة، مؤسسة حكومية، جامعة؟ -1
 هل تستطيع التعرف إلى من قام بإنشاء الموقع؟ اسم الشخص أو المؤسسة؟ -3
هل باإلمكان إيجاد أدلة على هوية الناشر؟ مثال  إيجاد روابط في الموقع مثل "فلسفتنا" أو  -1

 "سيرة ذاتية".
حديث؟ ومتى آخر مرة تم تحديث المعلومات، وذلك من خالل النظر إلى هل الموقع  -4

 ألسفل الموقع لترى آخر مرة تم تحديث الموقع.
 هل المؤلف يستعمل روابط لتوثيق المعلومات؟ وهل الروابط تعمل؟ -9
وفضال  عن قلة جهود البحث العلمي بشكل عام والعربية بشكل خاص حول قضية معايير     

إلنترنت، فإنه من الواضح أن جبهة البحث حول معايير تقييم مواقع اإلنترنت تقييم مواقع ا
المتخصصة التزال في حاجة لما يثيرها بالجدل العلمي الذي يهدف للوصول إلى نتائج قد تفضي 
إلى تعميمات يمكن الخروج منها بمعايير واقعية يمكن االعتماد عليها بأكبر قدر من االطمئنان عند 

 لفئة من المواقع من أجل تطويرها وتحسين أدائها.تقييم هذه ا

 : اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية:ثامناً 

نت دراسة حول المواقع العربية على الشبكة من حيث المحتوى والتأثير، أن نسبة المحتوى بي     
ن أن عدد %( من إجمالي محتوى الشبكة كاشفا  ع1010العربي على اإلنترنت مازالت ال تتجاوز )

 ألف موقع للواليات  11ألف موقع مقابل 03المواقع العربية على شبكة اإلنترنت وصل إلى 
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%( من 004المتحدة، فمعدالت االنخراط العربي ال تزال بعيدة عن المؤشرات العالمية، حيث نجد )
 (34، 2111% في الواليات المتحدة ) قدورة، 99المستخدمين العرب مقابل 

وفيما يتعلق باإلنترنت في الجمهورية العربية السورية تم افتتاح الجمعية السورية العلمية    
للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية، وتشرف على جميع األنشطة المعلوماتية على 

افة، لتتيح االستفادة منها في الفعاليات ك 0999/ 3/ 21ن موقعها في ساحة الوطن، وقد دش  
الذي أتاح  0999وبهدف نشر الوعي المعلوماتي أطلق البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية عام 

للمواطنين مجانا  البدء بتعلم الحاسوب والشبكات الحاسوبية في المدن واألرياف والقرى في جميع 
 أنحاء الجمهورية العربية السورية.

لكية والالسلكية كل ما يدعم صناعة الس صاالتبعد أن وف رت المؤسسة العامة لالتو    
المعلومات وانتشارها في سورية من خالل إنشاء الشبكة الوطنية لنشر المعلومات وتمديد شبكة 
اتصاالت تستند إلى األلياف الضوئية، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على طلب المؤسسة العامة 

اإلنترنت، وبعد عقد مجموعة من  لالشتراك بخدمة 0994لالتصاالت السلكية والالسلكية في عام 
االجتماعات بين المؤسسة، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية 

( إداريا  للمؤسسة التي تقوم Syria Pacوالتكنولوجية، تم االتفاق على أن يتبع النطاق الوطني )
للمعلوماتية، بحيث يكون تقديم الخدمات متاحا  ألي  باإلدارة الفنية بالتعاون مع الجمعية السورية

عدد من المؤسسات العامة والشركات الخاصة، وقد القى إدخال اإلنترنت استحسانا  وثناء  من 
شرائح المستفيدين كافة  لما توفره هذه الخدمة من إمكانات بحث هائلة، إضافة لتوفير الوقت 

الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مساهمة  وساهمت(، 014-011، ص2112والجهد) زغلول، 
إيجابية في تحسين مستوى المعلوماتية بواسطة البرنامج الوطني للمعلوماتية، حيث أقيم هذا 

، وأقامت دورات تدريبية مجانية على 0999البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية في سورية منذ عام 
متدرب بزيادة  11111،  وبلغ عدد المتدربين أكثر من استخدام الكمبيوتر في مختلف أنحاء سورية

 متدرب. 41111سنوية بحدود 
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وأخيرا  دخل الحاسوب الشعبي حيز التطبيق العملي في سورية، ونفذت المجموعة العربية    
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السورية هذه الخطوة التي تشكل تطبيقا  أوليا  لمشروع الحاسوب، 
وفي المقابل سبق لوزارة االتصاالت إطالق مشروعها الخاص في الشأن نفسه، وارتكز مشروع 

ارة إلى بيع الحاسوب بالتقسيط على فاتورة الهاتف بدعم من مصرف التسليف الشعبي) السمير، الوز 
2100 ،www.journal.cybarnias.org). 

(، وقبل ذلك كان 2111ل هذه الخدمة بالشكل الصحيح حتى مطلع العام )ولكن لم تفع     
الدخول إلى اإلنترنت في عام الدخول على الشبكة غير قانوني، وقدر عدد المستخدمين قبل تفعيل 

( مليون، وذلك من خالل مزودي 04ألف مستخدم من الشعب البالغ تعداده ) 11( بحوالي 2111)
( ألف مشترك عام ) 41الخدمة في البالد العربية المجاورة، ثم ازداد هذا العدد ليصل إلى )

لى )2110  (.99، 2111)عبداهلل، 2112( ألف عام 224(، وا 

لم يعمل في السوق سوى مزودين للخدمات األول: المؤسسة العامة  2111وحتى عام 
لالتصاالت، والثاني هو الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وهاتان الجهتان تابعتان للحكومة، و 
شهد العام نفسه دخول أول مزود خاص بخدمة اإلنترنت في السوق السوري وهي شركة آية 

حيث يبلغ عدد مزودات الخدمة الخاصة العاملة في السوق السورية والشركة الهندسية للحواسيب، 
()  SCS- NET,SWA,ELKM,I-NET,ZAD,RN-NETحاليا  عشرة مزودات نذكر منها )

 (www.journal.cybarnias.org، 2110السمير، 

وقد قامت المؤسسة العامة لالتصاالت بإقامة مشروع كبير لإلنترنت يغطي عددا  كبيرا  من 
ائد، حيث هدف إلى توسيع الشبكة بشكل كامل السورية واألرياف وسمي بالمشروع الر  المدن 

قابلة  ADSLألف مزود  111-211لإلعالن عنه محليا  ودوليا ، وبدأ بسعة ADSL واستخدم تقنية 
للتوسع بإضافات بسيطة لتتالءم مع حجم الطلب على الخدمة، وقد بدأ العمل بتنفيذ هذا المشروع 

 مليون دوالر. 11، بكلفة تقديرية تصل إلى 2119 -2119ضمن خطة  2119 نهاية عام

 

 



 

 

 الثالث                                              الوعي المعلوماتي واالنترنت الفصل

64 

 

حسب إحصائيات المؤسسة العامة  2101عام لمشتركين لغاية النصف األول من وصل عدد اوبذلك 
، فيما يقدر 2111ألف مشترك في عام  204ألف مشترك بعد أن كان  940لالتصاالت إلى نحو 

عدد المستخدمين ضعف عدد المشتركين، إذ قدر االتحاد الدولي لالتصاالت عدد مستخدمي اإلنترنت 
راكز البحث المستقلة مليون مستخدم، وتزيد بعض م 0.1نحو  2119في سورية حسب إحصائيات 

مليون مستخدم، أي أن  0.9في شؤون االتصاالت عن رقم االتحاد الدولي لالتصاالت ليصل إلى 
يشكل عدد مشتركي ، و الماضيةت % خالل الفترا 39ورية نما بنسبة عدد مستخدمي اإلنترنت في س
 الحزمة العريضةالغالبية العظمى مقارنة مع مشتركي (Dail up) اإلنترنت عبر الطلب الهاتفي

(ADSL )  فقد وصل عدد مشتركي (Dail up)  ألف مشترك، بينما  933إلى نحو  2119في عام
ألف مشتركا  وفق تقرير سابق للمؤسسة، ورغم نسبة النمو  03نحو   ( ADSL)بلغ عدد مشتركي

ستخدمي الكبيرة لمستخدمي اإلنترنت في سورية خالل السنوات األخيرة، فإن البعض يرى أن نسبة م
، وال يأتي خلف سورية في ترتيب دول %9اإلنترنت قياسا  إلى عدد السكان تبقى منخفضة وهي قرابة 

مليون(  09الشرق األوسط سوى اليمن والعراق. في حين أن دولة يقارب عدد سكانها مثل هولندا )نحو 
 .ماليين( خط برود باند 5.3)يوجد لديها أكثر من 

أول نوع االتصال شيوعا  حيث يتم   Dialup سورية بعدة أنواع وتعد خدمةتتوفر خدمة اإلنترنت في و 
كيلوبت ثا، ويعد هذا النوع  14وبسرعة أقصاها  091من خالله النفاذ إلى اإلنترنت باستخدام الرقم 

فعليا  ناهيك عن كثرة  ءبطوسهولة الحصول عليه، إال أنه األ األكثر انتشارا  نظرا  لرخص أسعاره
ثانيا  من حيث عدد المشتركين وهذه الخدمة تمكن  ISDN وتأتي خدمة، انشغال الخط أثناء االتصال

 .كيلو بت ثا 029بسرعة تصل إلى  090المشترك من الولوج إلى اإلنترنت باستخدام الرقم 

ة سرعة اتصال عالية األكثر كفاءة من سابقاتها حيث تقدم هذه الخدم ADSL وتعد خدمة االتصال
و ذلك عن طريق استخدام الهاتف الثابت، ولكن من دون انشغال الخط مع  ،ميغا بت ثا 9تصل الى

أتي رابعا  خدمة االتصال الالسلكي عبر الجيل الثالث ، يساعة 23إمكانية االتصال الدائم على مدى 
1 GSURF  ياتل وعبر شبكة الهاتف النقال، وهي خدمة اضطلعت بها شركتا سيرMTN  إال أن

أما خدمة ، تغطيتها ال تشمل المناطق البعيدة عن مراكز المدن والطرق الدولية، وال تغطي كافة المدن
"فضائي" لإلنترنت فهي أحدث وأسرع طريقة الستخدام اإلنترنت باستخدام األقمار الصناعية وباستخدام 

  .الصحن الالقط وال تزال هذه الخدمة حديثة العهد
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% من عدد السكان تصدرت 01الرغم من عدم تجاوز مستخدمي اإلنترنت في سورية الـوعلى 
دولة في الشرق األوسط في نمو أعداد المستخدمين لإلنترنت خالل عامي)  03القائمة بين 

2111- 2119.) 

مليار 0.44وعلى مستوى العالم أظهرت اإلحصائيات أن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بلغ 
مليارات نسمة هم عدد سكان العالم التقديري،  4.9، من أصل 2119بنهاية حزيران مستخدم 

% في 142.1% من حيث عدد المستخدمين، بينما بلغت نسبة النمو 21وبنسبة انتشار بلغت 
 السنوات التسع األخيرة حسب بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت.

مليون  21عدد المستخدمين بنحو  وجاءت إيران في مقدمة الدول الشرق أوسطية من حيث
مليون نسمة، وجاءت السعودية في  44.3مستخدم من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بنحو 

مليون نسمة، بينما  29.4ماليين مستخدم من عدد سكانها المقدر بنحو 9.4المرتبة الثانية بحوالي 
مليون نسمة، ثم  20.3ل مليون مستخدم من أص 1.1جاءت سورية في المرتبة الرابعة بحوالي 

األبجدية الجديدة،  ماليين نسمة) 3كانها المقدر بنحو مليون مستخدم من بين عدد س 0.19لبنان بـ
www.the newalphabet.com) 

(، والتي 2119 -2111وعلى صعيد نسبة النمو في أعداد مستخدمي اإلنترنت خالل الفترة )  
% على مستوى دول الشرق األوسط، فقد تصدرت سورية القائمة بنسبة نمو 0141.2جاءت بنسبة 

%، ثم العراق 1111%، فالسعودية بنسبة نمو بلغت 9011%، ثم إيران بنسبة 00991.1بلغت 
وقد بينت اإلحصائيات  ، www.the new alphabet )جدية الجديدة، %) األب2011بنسبة 

الصادرة مؤخرا  عن المؤسسة العامة لالتصاالت حول مشتركي خدمة اإلنترنت من الحزمة العريضة 
ADSL ( مشتركا ، وذلك لغاية 021319أن عدد المشتركين وصل إلى )بينما 2102/ 2/ 20 ،

ت فبلغ عددهم للعام نفسه، أما مشتركو البطاقا 092423بلغ عدد مشتركي الحزمة الضيقة نحو 
وعلى الرغم من جودة خدمتها مقارنة  ADSL استخدام خدمةمشتركا ، وذلك ألن  311941نحو 

مقتصرة على رجال األعمال وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع نظرا  الرتفاع  كانتبالخدمات األخرى 
 ألف  13حيث تجاوز عدد مستخدميها  2100في عام أن شهدت إقباال  كبيرا   إلىا، أسعاره

http://www.the/
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% حسب شرائح  10مشترك، بعد أن أجرت المؤسسة العامة لالتصاالت تخفيضات بنسبة تجاوزت 
السرعات حيث أصبح أجر االشتراك الشهري للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة لمشتركي 

ليرة بدال   0111كيلوبايت/ثانية و 214ليرة لسرعة  0311رية بدال  من ليرة سو  1000المؤسسة 
ميغابت/ثا  1ليرة لسرعة 1111ليرة بدال  من  2211كيلوبايت/ثا و 102ليرة لسرعة  2111من 

ليرة لسرعة  00411ليرة بدال  من  9411ميغا بت/ثا و 2ليرة لسرعة  4011ليرة بدال  من  3111و
أما بالنسبة ألجور ، ميغا بت/ثا 9ليرة لسرعة  22411ة بدال  من لير  03911ميغابت/ثا و  3

 911ليرة بدال  من  911أجور البوابة فقد أصبح  االشتراك بالخدمة وفق حجم االستخدام متضمنا  
ليرة  011غيغا بت/ثا وكل واحد غيغا بت إضافي  2كيلوبايت/ثا بحجم استخدام  214لسرعة 

 11كما خفضت األجر الشهري للحزمة لمزودات خدمة اإلنترنت بنحو ، ليرة 211سورية بدال  من 
 .ليرة سابقا   09111ليرة لكل واحد ميغابت بالثانية بدال  من  9200% لتصبح 

حاليا  التركيب  ه يتم  وعن المشروع الذي أطلقته المؤسسة أوضحت مؤسسة االتصاالت بأن     
pdn2 ألف بوابة حزمة  111شروع توفير ما يقارب ويتيح هذا الم ،في كل  محافظة دمشق وحلب

مين مئة ألف بوابة في هذا العام، عريضة قابلة للتوسع لتصل إلى مليون بوابة إضافية فيما سيتم تأ
حيث تم البدء باستالم مواقع البوابات في المراكز الهاتفية من أجل تفعيل هذه البوابات ليتم وضعها 

الة من حيث توفير الخدمة وضع حلول فنية فع   ه قد تم  االتصاالت أن  بالخدمة قريبا ، وأكدت مؤسسة 
خفضت تعرفة الخدمة للمشتركين بنسبة عادت و وأسعارها وجودتها، والجدير بالذكر أن المؤسسة 

 .2102% لجميع الخدمات وذلك بدءا  من بداية شهر آذار لعام 31تزيد على 

مساهمة حقيقية لردم الهوة  رها مصدرا  للمعلومة يعد  انتشار ثقافة اإلنترنت باعتبا وبذلك فإن     
بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتطلعة إلى التقدم الحقيقي، ذلك أن تمتع أي مجتمع 
بمعلومات عالية هي في الخالصة مكسب وطني، وهكذا و بعد أن تم الحديث عن تطور اإلنترنت 

خالل هذا التطور أن اإلنترنت دخل إلى جميع مجالت في الجمهورية العربية السورية ، وتبين من 
من التعرف إلى كيفية  كان البد   ، ولذلكالحياة وجميع القطاعات وخاصة التربوية والتعليمية منها

 دخول اإلنترنت إلى القطاع الجامعي. 
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 : اإلنترنت على المستوى الجامعي:تاسعاً 
لم تكن سورية بعيدة عن إدخال اإلنترنت في مجال التعليم واستخدامه في الجامعة فقد      

بمرسوم  2112قامت وزارة التعليم العالي في سورية بإحداث الجامعة االفتراضية السورية عام 
رئاسي ومقرها مدينة دمشق، والتي تعد الجامعة االفتراضية السورية األولى الوحيدة المعترف بها في 
الشرق األوسط التي تقود حركة التعليم على اإلنترنت في المنطقة،  وهي مبادرة مهمة توفر للطالب 
بديال  مناسبا  للتعليم عن بعد خارج القطر، ويقوم عمل الجامعة االفتراضية السورية على تمثيل عدد 

ج الدراسية على من الجامعات األجنبية، كما أنها تسهل من إجراءات تسجيل الطالب وتوفير المناه
الخط وعقد اتفاقيات مع الجامعات األجنبية، وتتميز هذه الجامعة بأنها تستقبل طيفا  واسعا  من 
حاملي الشهادة الثانوية العامة والحاصلين على الشهادة الجامعية الذين يرغبون بمتابعة دراستهم 

يرغبون بتحسين معارفهم في  للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى الموظفين الذين
حيث تزود الجامعة االفتراضية السورية طالبها ن أو يتطلعون إلى متابعة دراستهم، مجال معي

ببرامج من جامعات كندية وأمريكية وبريطانية وفرنسية، كما أنها تلعب دور وسيط أكاديمي من 
ن الطالب واألساتذة من جهة، خالل تزويد الطالب ببيئة افتراضية عالية األداء تسهل التفاعل بي

وبين الطالب أنفسهم من جهة أخرى، ويشرف على الطالب طوال المرحلة التعليمية في الجامعة 
 مرشدون أكاديميون مؤهلون للعمل في البيئة االفتراضية.

 وقد تعددت أهداف الجامعة االفتراضية السورية وأهمها:    

 زمان في سورية والعالم العربي والعالم.توفير إمكانية التعلم في أي مكان وأي  -0
تؤمن المراكز التعليمية في المحافظات واألرياف الوصول المجاني والسريع إلى شبكة  -2

 اإلنترنت، ومن ثم  إمكانية الحصول على الخدمات الجامعية الدروس االفتراضية.
 ر واإلقامة.  يمكن الجمع بين العمل والدراسة في الفترة نفسها، حيث أنه ال داعي  للسف -1
ال داعي ألن يكون الطالب خريجا  حديثا ، يكفي أن يحصل على الشهادة الثانوية العامة  -3

 أو الشهادة الجامعية ليلتحق بالشهادة التي تناسبه وفي أي وقت بعد التخرج.
 ال تتبع الجامعة االفتراضية السورية سلم العالمات المطلوب لاللتحاق بالجامعات المحلية. -1
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إمكانية الحصول على الدعم والمتابعة من قبل أساتذة وخبراء الجامعة االفتراضية السورية  -4

 (.211، 2111) البيطار والسكيف، 
نما تعدى ذلك إلى     ولم تقتصر جهود الوزارة على إدخال اإلنترنت إلى الجامعة االفتراضية،  وا 

ي في مؤسسة االتصاالت دخلت ، وبعد أن انتهى المشروع التجريب0999الجامعات، ففي عام 
حيث زودت كل  0999غرفة اإلنترنت في رئاسة جامعة دمشق، وبدأ المشروع الحقيقي في عام 

كلية بخط انترنت لطالب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية ، وتم ربط أبنية جامعة دمشق 
، نت خاص بهادم إنتر ( ومن خالل هذه الشبكة تم تزويد الجامعة بمخshernبشبكة داخلية )

( نقطة 911إلى )نقطة ( 411وبذلك فقد تطور عدد النقاط الشبكية في كليات جامعة دمشق من)
، 2110( ميغا في عام 4من )، حيث تطور عرض الحزمة بشكل ملحوظ 2103شبكية في عام 
لى )2119( ميغا خالل عام 11ليصل إلى ) ليرتفع إلى    ، 2119( ميغا خالل عام 011، وا 

دارة أصبحت هذه النقاط الشبكية ف، 2103حتى بداية عام ( ميغا 111) متوفرة في كافة كليات وا 
دخول إلى دمشق بمعدل أربعة نقاط وصل السلكي لكل كلية تقريبا ، األمر الذي مك ن من الجامعة 

، وننوه أن معةوفي مجال خدمة أغراض الجامي البحث العلإلنترنت واالستفادة منها في مجال ا
مركز نظم المعلومات يقوم بدراسة حالية لرفع عرض الحزمة في جامعة دمشق لتصل إلى 

( ميغا خالل العام الحالي، مم ا يدل على إدراك الجامعات السورية ألهمية تفعيل االنترنت 111)
) إدارة ا.وزيادة سرعتها لتمكين الباحثين والطلبة في الجامعة من تحقيق االستفادة القصوى منه

 نظم المعلومات، جامعة دمشق(.

 ويعدُّ وضع تقانات المعلومات واالتصاالت في الجامعات السورية أكثر تطورا  من حالها في   
( حاسبا  لكل كلية، وقد ساعدت 91إذ يبلغ عدد الحواسيب وسطيا  )مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، 

معات، الجاى تطوير وضع تقانات المعلومات في ية علالبنية األكاديمية التي تربط الجامعات السور 
صدر مرسوم رئاسي يقضي بإحداث أربع كليات للهندسة المعلوماتية  2111وبهذا الصدد وفي عام 

، كما أحدثت معاهد متوسطة 2111في الجامعات السورية، وتم تخريج أول دفعة من المهندسين 
 بناء قدرات بشرية على مستوى فني كمبيوتر،  في علوم الكمبيوتر تابعة للجامعات، وساهمت في
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ويتعلم الطالب في جميع الكليات غير التخصصية مادة المعلوماتية على مدار فصل دراسي كامل 
، 2100بمعدل ساعتين للتعليم األكاديمي وأربع ساعات للتطبيق العملي أسبوعيا ) السمير، 

www.journal.cybarnias.org.) 

التعليم العالي الجامعات األربع بشبكة الكترونية خاصة أنشئت بمساعدة برنامج وربطت وزارة 
األمم المتحدة اإلنمائي، وبذلك تواصلت الجامعات مع الشبكة الدولية للكمبيوتر، األمر الذي أتاح 
الفرصة لمجتمعها البحثي في الوصول السريع إلى مصادر المعلومات وتوفير خدمات عدة مثل 

لمرئية والبريد والتعليم اإللكترونيين، وأهلت من أجل ذلك كوادر متخصصة في كل المؤتمرات ا
جامعة بهدف صيانة هذه الشبكة وترقيتها لتناسب تطور هذه التقنية، كما تعمل الوزارة على تسهيل 
تقديم الخدمات لجميع مزودي خدمة اإلنترنت وليس مزود اإلنترنت في الجمعية العلمية السورية 

اتية فقط، فهي على مسافة واحدة من الجميع، وذلك ألن مزود خدمة اإلنترنت يحاول أن للمعلوم
يدعم سياسة الجمعية على أرض الواقع من ناحية تنمية المجتمع السوري ودعم انتشار المعلوماتية 

 (.www.alhayat.com، 2111في المجتمع المحلي)زنكلو، 

وحول التوجه إلى شريحة أعضاء الهيئة التدريسية والطالب تم تقديم شرائح اشتراك باإلنترنت    
بأسعار مخفضة، بهدف تمكينهم من مواكبة التطورات التي تحدث على المستوى المحلي والعالمي، 
ثم قدم عرض آخر أكثر تسهيال  يمكن الطالب من االشتراك باإلنترنت على مدار الساعة وبسعر 

الرائدة  جامعة دمشق متمثلة بمديرية البحث العلمي وقد كانتمزي أكثر من كونه تجاريا  أو ربحيا ، ر 
تفردت بتقديم خدمت االنترنت في إدراك أهمية ودور االنترنت في تطوير البحث العلمي حيث 

بإبرام عقد مع مؤسسة االتصاالت في  المجانية ألعضاء الهيئة التدريسية من خالل قيام الجامعة 
(، ليتطور ذلك Dial up ( لتمكين أعضاء الهيئة التدريسية والفنية من االشتراك ب)2114عام )

، ولذلك لما (2101( بعد العقد الذي أبرم في عام)ADSLإلى تقديم خدمة االشتراك المجانية ب )
تطور عدد  انيبين (9، والملحق )(2)( من سرعة أكثر وكلفة أقل، والجدول (ADSLيتميز به خط 
جامعة الممنوحة ألعضاء الهيئة التدريسية في كليات بوابات الو في جامعة دمشق البوابات الكلية 

 : )مديرية البحث العلمي، جامعة دمشق(.(2103-2101خالل عامي )دمشق والمستخدمين لها 

http://www.alhayat.com/
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 2ً2ً-2ً2ًالمستخدمين لها خالل األعوام ( عدد البوابات الكلية وبوابات جامعة دمشق وأعداد ًجدول)

عدد  عدد البوابات الكلية العام
 المستخدمين

عدد البوابات في 
 عدد المستخدمين جامعة دمشق

10/02 /2101 91139 49299 1 1 
10/02/2100 019121 021392 449 319 
10/02/2102 109991 291241 0919 0909 
10/02 /2101 319000 113013 0999 0941 

كما تم  افتتاح مخابر حديثة لإلنترنت في الكليات كإحدى الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة ضمن 
خدماتها التعليمية، لكي تتيح للطالب الوصول إلى قواعد المعطيات والمكتبات اإللكترونية بما 

كل مخبر يساعدهم في الحصول على المعلومات المطلوبة ألبحاثهم ودراساتهم، بحيث يشرف على 
إدارة مختصة تعمل على تقديم الخدمة الفنية وحل المشاكالت واألعطال لألجهزة وتنظيم استخدام 
المخبر لجميع  طالب الكلية وتوجيههم نحو المواقع اإللكترونية العلمية والمفيدة، ولكن يشار إلى أن 

سوبية وأحيانا  بطء مخابر اإلنترنت في الجامعات السورية تعاني من نقص في عدد األجهزة الحا
 (.www.syria new.comاالنترنت،و الطالب ) االتصال، وكثرة االنقطاع في االتصال بالشبكة

أما فيما يتعلق باستخدام اإلنترنت إداريا  فجميع الخطط الموضوعة تتضمن تركيب شبكات في كل 
إلكترونية يتم تداولها عن طريق األبنية التابعة للجامعة، حيث يمكن أن تحول جميع القرارات إلى كتب 

الشبكة، ومن ثم االتصال باإلنترنت للحصول على المعارف والخبرات في هذا المجال، واالستفادة من 
(، 91، 2111يدر، تجارب اآلخرين األمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع العمل) ح

 (.shernدراسات والبحوث العلمية في )وترتبط إدارة الجامعة مع وزارة التعليم العالي ومركز ال

إدخال اإلنترنت مقررا  دراسيا  في أغلب الكليات والتي أبرزها كلية  على المستوى الدراسي تم  و 
، ومقرر الهندسة المعلوماتية، حيث يدرس طالب السنتين الرابعة والخامسة في الكلية مقرر اإلنترنت

مالتي ميديا الذي يتعلق بتصميم مواقع اإلنترنت في السنة الرابعة ، وفي السنة الخامسة مقرر تطبيقات 
 تخصصات :  1اإلنترنت، ويوجد في الكلية 
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 الشبكات ونظم التشغيل. -0
 هندسة البرمجيات  -2
 (.299، 2113الذكاء الصنعي والتخصص في السنة الرابعة ) القال وآخرون،  -1

وهكذا وألهمية شبكة اإلنترنت في القطاع الجامعي تم التأكيد في الخطتين الخمسي ة العاشرة 
والحادية عشرة في مجال توفير البنى والبيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية 

للتعليم العالي  وتقاناتها في تقرير تتبع تنفيذ االستراتيجيات والسياسات التنفيذية والخطة االستثمارية
 على ما يلي: 2102، 2114والمقررة في الخطتين العاشرة والحادية عشرة 

إحداث مخابر حاسوب في العديد من كليات جامعة متصلة بشبكة اإلنترنت، إضافة إلى  -0
(، shrnاستدراج عروض لالشتراك في مكتبة شيراز اإلقليمية بإيران للربط الدائم مع شبكة )

 العالميتين لمختلف االختصاصات العلمية  Science direct  ،EBSCOتيواالشتراك في مكتب
، وتم 2119، 2114األساسية في جميع الجامعات السورية ما عدا جامعة الفرات في عام 

 .2119وضعها في خدمة الباحثين عام 
 .2119تم االنتهاء من أعمال المكتبة اإللكترونية في جامعة حلب  -2
جامعة الفرات لتقديم منظومة ربط بين المكتبات في الكليات وموقع  تم اإلعالن عن مناقصة في -1

 .2119الجامعة على اإلنترنت تمهيدا  لربطها بمكتبات عالمية على الشبكة عام 
تم ربط الجامعات الفرعية التابعة لجامعة دمشق مع مديرية النظم في جامعة دمشق في عام  -3

2119. 
 .2101-2119جراءات في كل من عامي وتم العمل على متابعة هذه الخطط واإل -1
ضرورة تفعيل دور شبكة اإلنترنت في الجامعة مصدرا  من مصادر المعرفة في كل من   -4

، وتم صدور قرار مجلس جامعة الفرات إلزام 2100جامعات حلب، البعث، تشرين، عام 
 .2101أعضاء الهيئة التدريسية باستخدام التقانات الحديثة في عام 
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 مجال تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس الجامعي:أما في   

القيام من قبل مديرية التقانة بجامعة دمشق بتجهيز المخابر الحاسوبية، ومتابعة مشروع ربط  -0
ومشروع بوابة  PDNشبكة الجامعة مع عقدة الشبكة الوطنية والعالمية لتراسل المعطيات عبر 

 .2119 -2119-2119_ 2114جامعة دمشق ونظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
في االستثمار وتحقيق الربط مع الشبكة األوروبية للبحث Umed- connect وضع مشروع  -2

 .2119  -2114العلمي 
 .ICDL 2119- 2119االستمرار في خطة الوزارة لتطوير العاملين في مجال  -1
 -2119( للتعليم العالي والبحث العلمي Shernمعات لتوسيع شبكة )مشروعات في الجا -3

2119. 
إطالق مشروعات جزئية لتطوير قواعد بيانات أعضاء الهيئة التدريسية والبحث العلمي  -1

2119-2101. 
/ نقطة حيث تم 0411االنتهاء من مشروع التوسع في شبكة التعليم العالي والبحث العلمي /  -4

 .2119المشروع في عام  االستالم األولي لهذا
وهكذا وعلى الرغم من أن ما تم تحقيقه لم يصل إلى الحد المطلوب في استخدام اإلنترنت في    

عليها د الخطوة األصعب واألهم التي بني البحث العلمي، وفي شتى المجاالت، إال أن ذلك يع
ط الجامعات السورية اإلنترنت في جامعة دمشق، والتي هدفت مستقبال  إلى أتمته الجامعة ورب

 بعضها بعضا .

مما تقدم يتبين أن شبكة اإلنترنت قد أصبحت كتابا  مفتوحا  للعالم أجمع، ومصدرا  مهما  في  
العملية التعليمية لما تقدمه من خدمات متنوعة، و أداة للبحث عن المعلومات اإللكترونية وتبادل 

جراء الحوارات والمناقشات، وأصبح التعا مل مع شبكة اإلنترنت حقيقة يومية، يتعامل الرسائل وا 
معها معظم األفراد للحصول على المعلومات العلمية المتجددة، من خالل ما تيسره من فرص 
لالطالع على الكتب والمجالت والدوريات والبحوث العلمية والمقاالت والمعلومات اإللكترونية عبر 

ترنت تعد مصدرا  مهما  للبحث العلمي الذي يعد محركات البحث المتوافرة فيها، ولذلك ولكون اإلن
ركيزة أساسية من ركائز المعرفة اإلنسانية في جميع ميادين الحياة، وأحد مقاييس الرقي والحضارة 
 في العالم، كان البد من تبيان دور اإلنترنت في تعزير عملية البحث العلمي لدى الطلبة والباحثين 
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لمي وأهميته وأهدافه، وتبيان تأثير التطور التكنولوجي على من خالل توضيح مفهوم البحث الع
البحث العلمي، وتعرف استخدامات وتطبيقات اإلنترنت في البحث العلمي، ومجاالت هذا 
االستخدام، وسبل تفعيل هذه االستخدامات، والمهارات الواجب توافرها لدى الباحث أثناء استخدام 

لعلمي وطرق الحد من عوقات استخدام اإلنترنت في البحث ااإلنترنت في البحث، انتهاء بتبيان م
 هذه المعوقات.
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 : مقدمة

ة من ركائز التنمية والنهضة وأحد معايير تقويم القطاعات يعدُّ البحث العلمي ركيزة أساسي    
اإلنتاجية، حيث يسهم في زيادة المكنوز المعرفي للمجتمع وتمكينه من التغلب على التحديات التي 

بين المجتمعات المتقدمة  تواجهه في المجاالت المختلفة، التي تتعاظم يوميًا مع اتساع الهوة التقاني ة
ال في تطوير الدول وتقدمها، ولحاجة الباحثين والنامية. ونتيجة لما يلعبه البحث العلمي من دور فع  

لى مواد مرجعية تمكنهم من االستفادة منها في أبحاثهم العلمية، تأتي أهمية  إلى مصادر للمعلومات، وا 
يحويه من مصادر معلومات تمكن الباحث من االستفادة  ة، بمااإلنترنت وسيلة لمواكبة التطورات العملي  

ة، حيث يستطيع الباحثون الحصول على البحوث، والمواد المرجعية من منها في أبحاثه العلمي  
ملخصات البحوث واألبحاث المنشورة والقواميس والموسوعات، وبذلك أحدثت اإلنترنت ثورة على 

االكتشافات التي تركت بصماتها في األلفية الثالثة في الصعيد العالمي والدولي، وأصبحت من أبرز 
شتى المجاالت سواء على الصعيد المعلوماتي أم السياسي أم التجاري أم االقتصادي أم التعليمي، 

 م خدماتها لجميع المستفيدين في جميع المجاالت.ة تقد  وذلك ألنها بمثابة موسوعة علمي  

 ه، أهدافه، خصائصه(: أواًل: البحث العلمي ) مفهومه، أهميت

ليس من اليسير أن نحصر كل التعريفات التي أطلقت على مفهوم " البحث العلمي"، حيث    
تعددت تلك التعريفات وتنوعت، تبعًا ألهدافه ومجاالته ومناهجه، ولكن معظم تلك التعريفات تلتقي 

ة بين حول تأكيد دراسة مشكلة ما بقصد حلها، وفقًا لقواعد علمية دقيقة، وهذا يعطي نوعًا من الوحد
 البحوث العلمية رغم اختالف حياديتها وتعدد أنواعها.

"أن تسأل عن شيء معين وتفتش وتستخبر عن هذا الشيء" ولكن اصطالحًا ال فالبحث لغًة:    
تستخدم هذه الكلمة إال والمقصود العملية في البحث، والعملية تعني أن يكون بحثًا متفقًا مع قواعد 

نبحث فيه) عبد الهادي، العلم ومبادئه ومعتمدًا عيها حتى نتقن ونفقه ونخبر ميدان المعرفة الذي 
5002 ،41.) 

البحث بصفة عامة هو السعي إلى زيادة معرفة الفرد في موقف معين، أو  ومنه يمكن القول إن    
 عملية التوصل إلى حلول جديرة بالثقة، أو هو" التقصي والدراسة المنسقة والشاملة والمكثفة، عن 
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) عريفج، طريق طرح الفرضيات والتجارب بهدف اكتشاف معرفة وحقائق ونظريات وقوانين جديدة" 
5001 ،25.) 

ولهذا فالبحث يتطلب تقصيًا شاماًل ودقيقًا لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق منها، والتي    
تتصل بموضوع ما، سعيًا وراء استخالص العالقات والمبادئ والحقائق المتصلة بذلك الموضوع، 

عن تساؤل أو مجموعة من  وبذلك يصبح البحث العلمي حصيلة مجهود منظم يهدف إلى اإلجابة
 التساؤالت المتصلة بموضوع ما، متبعًا في ذلك طرائق خاضعة لقواعد محددة.

ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه البحث العلمي كمقياس للتقدم، اهتم به الباحثون وتعددت وجهات    
تعريفات متنوعة نظرهم في تحديد معنى األنشطة البحثية، واهتمت معظم كتب مناهج البحث بتقديم 

 للبحث العلمي.

عملية تقصي أو اختبار الحقائق "أن البحث بصفة عامة  Webster رفقد ورد في قاموس ويبست   
كما أنه يتضمن طريقة أو منهجًا معينًا لفحص الوقائع،  ويقوم على مجموعة من المعايير والمقاييس 
تسهم في نمو المعرفة، حيث تتحقق نتائج البحث العلمي عندما يتم إخضاع الحقائق للتحليل والتطوير 

معرفة العلمية بأشكالها والسيما النظرية منها والتجربة واإلحصاء األمر الذي يساعد على نمو ال
Webster,1988,1059).) 

ويورد )توكمان(: أن "البحث العلمي محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو حلول لألنشطة أو    
، 5002المشكالت التي تواجه األفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم" نقاًل عن :) عليان، 

643.) 

( فتعرف البحث العلمي ببساطة شديدة بأنه:" المحاولة الدقيقة الناقدة 6، 5005)العواودة، وأما    
 للتوصل إلى حلول للمشكلة التي تؤرق البشرية".

ه :" فحٌص دقيٌق ومنظٌم بغرض اكتشاف حقائق ومعلومات أو كما يعر ف البحث العلمي بأن     
والتحقق منها، وتعديل القوانين أو النظريات القديمة عالقات جديدة أو تفسير هذه الحقائق والمعلومات 
 (.12، 5004في ضوء الحقائق والمعلومات الحديثة)أبو شنب، 
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التي تساعد في الوصول  المشكلة استقصاء منهجي منظم يهدف إلى اكتشاففه كنعان: بأنه "وعر  
 .(78،ص5001إلى الحقائق، والتحقق من صحتها وفق معايير موضوعية معدة لذلك")كنعان، 

وهو أيضًا عملية استخدام معطيات لمشكلة محددة في عمليات منهجية مدروسة على معلومات    
ضافتها)مصلح و  ، يحيىقديمة للوصول إلى حلول للمشكالت بإظهار معلومات ومعارف جديدة وا 

5008 ،135.) 

ظهارها  ة المختلفة، يهدف إلى كشفه نشاط علمي منظم في المجاالت العلمي  كما أن      األهداف وا 
بصورة موضوعية، وبيان المعلومات والمشكالت التي تحول دون تحقيقها، وتذليلها وتحديد سبل 

 (.17، 5006تطويرها) صالح ، 

النشاط الذي يقوم على طريقة منهجية في تقصي حقائق ه: "كما يعر ف البحث العلمي بأن     
حداث إضافات أو تعديالت في الظواهر بغية تفسيرها وتحديد العالقات بينها وض بطها والتنبؤ بها، وا 

)  "يسهم في تطويرها وتقدمها لفائدة اإلنسان وتمكينه من حضارته امميادين المعرفة، م مختلف
 (.57، ص5010اس، ،المجيدل وشم  

البحث العلمي يسعى لحل المشكالت عن طريق التقصي الشامل  ن من التعريفات السابقة أن  ي  ويتب   
ق لجميع األدلة التي يمكن في ضوئها اكتشاف حقائق جديدة والتأكد من صحتها، وتحليل والدقي

العالقات بين الحقائق المختلفة والبرهنة عليها، وبذلك يعتمد على بذل الجهد والمثابرة من أجل 
 الوصول إلى الحقائق.

 وهكذا يتضح أن تعريفات البحث العلمي تتضمن ما يلي:  

 تتبع أسلوبًا أو منهجًا معينًا.محاولة منظمة -1
فها اإلنسان، وتوسيع دائرة معارفه، وبهذا يكون أكثر قدرة على يؤدي إلى زيادة الحقائق التي يعر -5

 ف مع بيئته والسيطرة عليها.التكي  
حزمة من الطرائق والخطوات المنظمة والمتكاملة تستخدم في تحليل وفحص معلومات قديمة بهدف -6

 ئج جديدة، وتلك الطرائق تختلف باختالف أهداف البحث العلمي ووظائفه.التوصل إلى نتا
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 يختبر المعارف والعالقات التي يتوصل إليها، وال يعلنها إال بعد فحصها وتثبتها والتأكد منها.-4
 يشمل جميع ميادين الحياة وجميع مشكالتها، ويستخدم في مختلف المجاالت.-2
 : أهمية البحث العلمي:ًً

البحث يؤدي دورًا رئيسيًا في فتح آفاق  تأتي أهمية البحث العلمي من منطلقات عديدة أهمها أن     
جديدة ومثمرة في عالمنا المعاصر في المجاالت كافة، وله دور كبير في التقدم والحضارة، ما يساعد 

 اإلنسان على االرتقاء بحياته وتحسين مستوى معيشته.

عامة األساسية لالقتصاد والتطور، وركنًا أساسيًا من أركان المعرفة الد فالبحث العلمي يعد     
اإلنسانية في الميادين كافة، حيث تزداد أهميته بازدياد اعتماد الدول عليه، والسيما المتقدمة منها وذلك 
   إلدراكها أهميته في استمرار تقدمها وتطورها، ومن ثم  تحقيق رفاهية شعوبها والمحافظة على مكانتها

(، وتختلف أولويات العمل بالنسبة لعضو هيئة التدريس في الجامعة، إذ يعد 24، 5002)الشبل، 
التدريس أولوية في جامعة معينة، بينما يعد البحث العلمي أولوية في جامعة أخرى، وقد تتغير 

ت حول: أيهما األولويات في فترة زمنية إلى أخرى، وكثيرًا ما يتم التساؤل لدى األكاديميين في الجامعا
البحث العلمي وليس " ( فإن  Light,1998,85أهم البحث العلمي أم التدريس؟ ووفقًا لما يراه اليت) 

ز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث يعتبر ما يقوم به التدريس  هو المثل الممتاز ومعيار تمي  
معايير تقييم الجامعة وتصنيفها المدرسون في الجامعات من بحوث ودراسات علمية معيارًا مهمًا من 

 ."بين الجامعات في العالم

ويفيد البحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكون الذي نعيش فيه وعن الظواهر    
التي نحياها، وعن األماكن المهمة والشخصيات وغيرها، ويفيد أيضًا في التغلب على الصعوبات التي 

 (.42، 5005بيئية أم اقتصادية أم اجتماعية ) عمر، قد نواجهها سواء كانت سياسية أم 

 (65، 5008وتكمن أهمية البحث العلمي في النقاط التالية:)أبو بكر،    

 الرغبة بحب االستطالع والتعرف إلى الجديد واكتشاف المجهول.-1
 ة منظمة في مواجهة المشكالت اليومية والعامة.يعد طريقة علمي  -5
 مية الضرورية لتحسين أساليب الحياة وتحسين طرق العمل.يزودنا بالوسائل العل-6
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 يسهم في رفع كفاءة الفرد، ومن ثم  تقليل العمال المطلوبين إلنجاز عمل معين.-4
 تحقيق طموحات المجتمع المادية والتعليمية والثقافية.يسهم في -2
 يساعد على قبول أو رفض التغيير وآثاره البعيدة في المجتمعات.-3
 الرغبة بالحصول على درجة علمية أو أكاديمية) ماجستير دكتوراه(.-8

وتتجلى أهمية البحث العلمي أكثر وأكثر في هذا العصر المتسارع الذي يرفع فيه شعار البقاء    
 لألقوى، إذ أصبح محرك النظام العالمي الجديد هو البحث العلمي والتطوير.  

في الدور الفعال الذي يؤديه في تطوير المجتمعات  وهكذا فإن أهمية البحث العلمي تتجلى  
البحث العلمي يسهم في  اإلنسانية المعاصرة على اختالف مواقعها في سلم التقدم الحضاري، والحق أن  

 العملية التجديدية التي تمارسها األمم والحضارات لتحقيق واقع عملي يحقق سعادتها ورفاهيتها.

 : أهداف البحث العلمي:ًً

البحوث العلمية بوجه عام والبحوث التربوية بوجه خاص إلى حل المشكالت التي تواجه تسعى 
اإلنسان وتطوير الحياة على نحو أفضل وذلك من خالل دراسة الظروف التي من شأنها أن تؤثر في 

 حياة البشرية، وعليه فإن البحث العلمي يسعى إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها:

 عة والسيطرة عليها، وتوجيهها لخدمة اإلنسان.فهم قوانين الطبي-1

 النهوض بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا واإلسهام في تنميته.-5

 االهتمام بقضايا التقدم العلمي، والثقافي للجامعة، وتطوير رسالتها الحضارية في المجتمع.-6
 تطوير إمكانيات اإلنسان وقدراته المادية.-4
 واالحتكاك العلمي بين المؤسسات اإلنتاجية المتقدمة المهتمة بقضايا البحث العلمي.تعميق التالحم -2
 تقديم خبرات الجامعة واستشاراتها ومخرجات عملياتها البحثية لمشروعات التنمية المحلية.-3
وصف الظواهر دون التدخل في مجرياتها، ورصد ما ينتج منها من عالقات متبادلة، واكتشاف -8

دراك ما بينها من عالقات متبادلة ) البواردي، االرتباط ب  (.7، 5002ينها، وا 
الكشف عن أسباب وقوع الحوادث بوضع مجموعة من المعايير التي يمكن من خاللها تشخيص -7

 (.37، 5003الظاهرة المدروسة) يوسف، 
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 امة.استنتاج حقائق ووقائع جديدة ممكنة الحدوث في المستقبل اعتمادًا على الحقائق الع-2

 والعلمي. ية التي تعترض التقدم البشري واالقتصادة والعلمي  حل المشكالت اإلنساني  -10
 (.11، 5003استخالص حقائق جديدة تحمل في طياتها اإلبداع واالبتكار) قطاف، -11

البحث العلمي يعمد إلى تحسين مستوى الحياة وتطورها لتواكب حاجات اإلنسان  وبذلك فإن     
المتطورة، وتطلعاته المتزايدة، ويتم ذلك من خالل تفكير منظم وخطوات وتحليل منطقي لمشاكالت 

 الحياة بعيد عن العشوائية واالرتجال.

من توافرها لتحقيق  بد  التي ال الخصائص األساسيةويتصف البحث العلمي بمجموعة مترابطة من 
 (: 25، 5008أهدافه أهمها )عطوي، 

يبدأ البحث بسؤال أو عدة أسئلة في عقل الباحث حول بعض المظاهر والقضايا الحياتية التي تثير -1
 التساؤالت.

 يتطلب البحث تحديد المشكلة وصياغتها صياغة محددة وبمصطلحات واضحة.-5
 للوصول إلى حل.يتطلب البحث وضع خطة توجه الباحث -6
 يتعامل البحث مع المشكلة األساسية من خالل مشكالت فرعية.-4
 يحدد اتجاه البحث بفرضيات مبنية على افتراضات أو مسلمات بحثية واضحة.-2
يتعامل البحث مع الحقائق ومعانيها وتفسيراتها، ويلعب الباحث دور المكتشف للعالقات بين -3

 منطق في تقبل إجراءاته وفحص تعميماته.المتغيرات، ويعتمد البحث على ال
للبحث صفة الدورية بمعنى أن الوصول إلى حل لمشكلة البحث قد تكون بداية لظهور مشكالت -8

 بحثية جديدة وهكذا.  
 : خطوات البحث العلمي:ثانياً 

يتمثل البحث في مجموعة من الخطوات حتى يسير بشكل متصل مترابط بمعنى أنه ال توجد    
فواصل بين كل خطوة والتي تليها، بل البد أن يظهر الترابط بين خطوات البحث بحيث تتصل فيه 
المقدمات بالنتائج وتدل النتائج على المقدمات، ولكن ليس معنى هذا أن كل بحث يتبع الخطوات 

بشكٍل جامٍد، ولكن كل باحث يستخدم هذه الخطوات تبعًا لطبيعة بحثه، ويمكن عرض خطوات  نفسها
 (.60،  5002البحث كمايلي: ) بطوش،
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 تحديد مشكلة البحث.-1
 جمع البيانات والمعلومات المتصلة بمشكلة البحث.-5
 فرض الفروض المناسبة.-6
 اختبار صحة الفروض ومحاولة التحقق منها.-4
 صحة الفروض ومحاولة التحقق منها.تحليل -2
 تحليل البيانات وتفسيرها.-3
 الوصول إلى النتائج التي تعين على حل المشكلة.-8

م في البحث العلمي يزدهر باالتصال بين العلماء والباحثين وذوي االختصاص ومن المؤكد أن التقد  
لمقارنة نتائج أعمالهم ومناقشتها واالطالع ة، ة والدولي  ة والوطني  ة واإلقليمي  على جميع الصعد المحلي  

عزل الباحث يعني  على ما توصل إليه العلماء والباحثون في مجاالت بحوثهم المختلفة، وذلك ألن  
ف إلى جهود وبحوث اآلخرين، ضعف إمكانية وصوله إلى مصادر المعلومات، وعدم تمكنه من التعر  

يستدعي استخدام تكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه  ومنجزات البحث العلمي ومستجداته، األمر الذي
الخصوص تقنية اإلنترنت، وذلك لما تقدمه من تسهيالت ضخمة في حل مشكالت االتصال والتواصل 
بين الباحث والعالم الخارجي، وما تقدمه من إسهامات لتوفير المعلومات الجديدة والمتخصصة 

 للباحثين.
 على البحث العلمي:: تأثير التطور التكنولوجي ثالثاً 

من المالحظ أن التقدم التقني الملحوظ الذي يتميز به العصر الحالي، وبخاصة في علم الشبكات 
واإلنترنت وضع الكثير من التحديات أمام مؤسسات التعليم العالي لتطوير أسلوب وطبيعة النظم 

المؤسسات البحثية في الجامعات التعليمية فيها، بما يتالءم مع التطور العلمي والتقني، كما ألقي على 
مسؤولية مواكبة هذه التطورات، لتتمكن من القيام بمسؤولياتها األكاديمية والبحثية بأحدث الطرق 
والوسائل، حيث تشير التكنولوجيا إلى كل ما يتصل بتطبيق نتائج العلوم والبحوث العلمية ومنتجات 

 ياة لإلنسان وتحقيق رفاهيته.التقنية في حل المشكالت العملية،  وتيسير سبل الح
البحث العلمي من أهم األنشطة التي تناط عادة بعضو هيئة التدريس في الجامعات  ويعد  

 البحث العلمي يعد االستراتيجية الفعالة للتغيير االجتماعي  ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام، إذ إن  
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ه أصبح من بالمجتمع حاضرًا ومستقباًل، إذ إن  واالقتصادي والثقافي والفكر، فهو يهتم باألفراد كما 

تقدم الدول يعتمد بشكل رئيسي على مؤسسات العلم والتكنولوجيا التي تتمثل بالجامعات  الواضح أن  
ه بمنزلة  العمود والمعاهد ومراكز البحوث، وذلك لما يلعبه من دور أساسي في المجتمع وتطوه، وألن  

 (.42، 5001الخطيب وحداد، الفقري للجامعات ومراكز البحوث) 
تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تكون خير وسيلة للباحث في توسيع معلوماته حتى  في أن   والشك  

 بات الكثير من الجامعات العالمية تربط بين استخدام األستاذ الجامعي لإلنترنت وتطور أدائه الجامعي 
كون أكثر استخدامًا لإلنترنت في إحصائيات بصورة عامة، األمر الذي يفسر تقدم الجامعات التي ت

 المنظمات الولية.
وهناك مجموعة من العوامل أدت إلى تزامن تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات والحواسيب في 

 (www. Alarabiclub.org، 5005مجال البحث العلمي أهمها: ) كليب، 
 الحاجة إلى تكنولوجيا وسائط التخزين والمعالجات والذاكرة: -1

إذ إن ظهور الكم الهائل من الوثائق احتاج إلى إيجاد وسائط تخزين ذات سعة كبيرة، وتطوير  
تقنيات ضغط وتخزين الصوت والصورة تخزينًا اقتصاديًا، وكذلك دعت عمليات البحث والفرز إلى 

ة القادرة على القيام قدرة عالية في المعالجة والذاكرة الحي   تحسين األداء من خالل حاسوب ذي
 بالحسابات بزمن قصير.

 تكنولوجيا التفاعل بين اإلنسان واآللة: -ً
ال،  إلى ى تطور وسائل االتصال ودخول الحاسب في شتى ميادين الحياة على نحو قوي وفع  أد  

خدام من أجل تسهيل تعامل المستخدمين مع ة األليفة االستالتوجه نحو استخدام الواجهات التخاطبي  
ى إلى إمكانية البرمجيات والنظم الحاسوبية عمومًا ونظم البحث عن المعلومات خصوصًا مما أد  

 ة أكبر.البحث عن المعلومات بفاعلي  
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة: -ً

آليًا، وتعدد وسائطها من نصوص وصور ومقاطع نظرًا لتزايد أهمية البحث عن المعلومات المخزنة 
التطور في تقنيات التفاعل بين اإلنسان واآللة إلى إمكانية ى ة، وكذلك أد  فيديو ومقاطع صوتي  

 الحصول على وثائق متعددة الوسائط تحوي أنماطًا مختلفة من المعلومات وتصفحها، كما أتاح ذلك
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علومات وتصفحها وصواًل إلى حاجتها من المعلومات الم الفرصة للباحث باالنتقال المباشر إلى

 باستخدام الوسائط الفائقة التي سمحت بطرق عرض جديدة ومتميزة.
وهكذا فقد أدى التطور التكنولوجي إلى انتشار المعلومات انتشارًا كبيرًا، وبالتالي إلى الحاجة إلى 

ظهور شبكة اإلنترنت التي شكلت أنظمة متطورة تقوم بالبحث اآللي عن المعلومات، وقد عزز ذلك 
 ذروة االنفجار المعلوماتي في هذا العصر.

 : دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي واستخداماتهرابعاً 

بعد الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير العالمي يتجه نحو البحث العلمي واالختراعات واالكتشاف   
لتوفير أمن واستقرار الدول العظمى، فجاءت اإلنترنت وليدة البحث العلمي والتطور التكنولوجي لتصبح 

ه ال يمكن في ولوجي، إذ إن  المهتمين بمسائل البحث العلمي والتكن اليوم المكتبة العالمية األوسع لكل  
هذا الزمن إجراء بحث علمي في أي مجال من مجاالت العلم، سواء في الطب أم الهندسة أم االقتصاد 
أم الحقوق وغيرها، دون االطالع على ما توصل إليه اآلخرون واالستفادة من المراجع العلمية والبحوث 

راكز البحوث والمشافي وحتى األفراد الباحثون، ورسائل التخرج واإلحصاءات التي تنتجها الجامعات وم
اإلنترنت هي العمود  ه بدون ذلك تصبح عملية البحث العلمي عقيمة، ولذلك نستطيع القول أن  حيث إن  

الفقري للبحث العلمي في أي من بالد العالم، ولذا كانت الجامعات من أول من استخدم الشبكات 
ن الباحثين من العمل معًا واالتصال بمرافق ومنشآت علمية مك  وبنوك المعلومات وطورها، األمر الذي 

 بعيدة عنهم وكأنهم يعملون في المبنى نفسه.
اإلنترنت مستودعًا ضخمًا يحوي كتبًا وأوراقًا علمية وبيانات ومحاضرات وتسجيالت صوتية،  وتعد  

، 1222) المستريحي،المعرفة والمعلومات ما أتاح للمستخدمين والباحثين خصوصًا كمًا هائاًل من
وهي أحد أساليب التربية الحديثة، ومطلٌب مهٌم في مجال البحث العلمي، فهي أحد مصادر (، 506

        المعرفة التي تساعد على زيادة الرصيد المعرفي من خالل القيام بالبحث العلمي عبر اإلنترنت
(Buettner,and De-Moll,1990,36 .) 

اإللكتروني عبر اإلنترنت بأنه سريع ويمكن الباحث من االتصال بأي قاعدة ز البحث يتمي  كما   
أيام األسبوع وال ومن أي مكان ليل نهار وط ،معلومات الكترونية في أي مكان في العالم من المنزل

 وخالل أيام العطل، بداًل من أن يذهب إلى مبنى المكتبة كما أن الباحث يستطيع أن يحصل في 
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وصولها أشهر طويلة،  مقاالت والوثائق المطلوبة عبر البريد اإللكتروني بداًل من انتظارساعات على ال

يمكن اكتشافها بطرق البحث التقليدية  كما أنه يمكن للباحث اكتشاف معلومات بالطرق اإللكترونية ال
إذ إن هناك العديد من ، (5، 5006المراجع المطبوعة) الجرف،  طريق فهرس المكتبة أو نع
ستخدامات والتطبيقات التي يستطيع الباحث استثمارها عبر شبكة اإلنترنت وتمكنه من تطوير اال

 البحث العلمي وزيادة كفاءته أهمها: 
 (E-Mailالبريد اإللكتروني: )-1

خدمات وتطبيقات البريد اإللكتروني من أهم وأوسع الخدمات انتشارًا عبر الشبكة العالمية،  تعد   
ة مختلفة، ومن قبل شرائح اجتماعية ومهنية ة وشخصي  ي  ة ووظيفحيث تستخدم ألغراض مهنية وبحثي  

التقليدي  ه حينما يحتاج البريدإذ إن  لى المستويات والتخصصات المختلفة، متباينة، ومنهم الباحثون ع
يصالها إلى دائرة  الورقي إلى كتابة أو طباعة رسالة شخصية أو مهنية أو رسمية، وكتابة العنوان وا 
رسالها، فإن البريد اإللكتروني ال يحتاج إلى كل هذه الجهود، فعن طريق حاسوب المستخدم  البريد وا 

م يمكن أن تكتب مرة واحدة يستطيع إرسال واستالم الرسائل بشكل سهل وسريع، كذلك فرسالة المستخد
وتوزع المئات منها إذا استدعى األمر إلى مئات من الجهات واألفراد الموزعين في مختلف مناطق 

 العالم عن طريق حواسيبهم المشاركة في الشبكة، وهذا ما يفيد الباحثين في توزيع االستبيانات.
وني التراسل في مجاالت مهنية وكذلك يستطيع الباحثون المشاركون في خدمة البريد اإللكتر   

متعددة، أو باألحرى استثمار اإلنترنت من قبل الباحثين بمختلف مستوياتهم واتجاهاتهم البحثية، وخدمة 
 (:635، 5007ة عدة يمكن إيجازها باآلتي)قنديلجي، البريد اإللكتروني مهمة في جوانب بحثي  

راء العلمية والبحثية معهم، بشكل سريع يمكن أن االتصال بالزمالء الباحثين والعلماء وتبادل اآل-1-1
 يكون متزامنًا وبلغات متعددة، ومنها العربية.

إرسال الوثائق المطلوب إلحاقها بالرسائل، أو استالم الوثائق المطلوب استالمها، ويتم ذلك عن -1-5
رسالها كملحق.  طريق توفير مثل تلك الوثائق الكترونيًا وا 

ة للباحثين على المستويات األكاديمية والعلمية المختلفة، حيث الرسائل الجامعي  اإلشراف على -1-6
ًا في البلد نفسه الذي يكون فيه الباحث، مثل إمكانية قيام أحد ده ال يستوجب أن يكون المشرف موجو أن  

من في دول أخرى  ماجستيرشراف على رسالة دكتوراه أو باإلأساتذة الجامعات في إحدى دول العالم 
 الدول.
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إمكانية القيام بإعداد وكتابة بحوث مشتركة، بين باحثين أو أكثر تفصل بينهما مسافات جغرافية -1-4

متباعدة، حيث يستطيع باحثان أو أكثر كتابة بحث أو كتاب مشترك، باتفاق مشترك عن طريق البريد 
نهم، وبعد إنجاز البحث أو اإللكتروني، ثم كتابة مسودات البحث أو فصول الكتاب وتبادلها فيما بي

 الكتاب يمكن االتفاق مع ناشر أو جهة علمية لقبول ونشر البحث أو الكتاب الكترونيًا.
حالتها إلى خبراء، وكل -1-2  التحضير لعقد ندوة علمية أو مؤتمر علمي، وتبادل األوراق والبحوث وا 

مين المرتبطين باإلنترنت، ذلك يجري عبر مسافات جغرافية متباعدة، ومن خالل حواسيب المستخد
إضافة إلى إنجاز معامالت سفر باحثين وطلبة والتحاقهم بالجامعة، أو غير ذلك من المعامالت 

 ة المطلوبة.ة والحياتي  ة والبحثي  والمراسالت المهني  
 خدمات نقل أو تحميل الوثائق والملفات:-ً

، وتعني بروتوكول نقل الملفات، وهذه الخدمة هي File Transfer Protocolهي اختصار لكلمة 
حد بروتوكوالت االتصال عبر اإلنترنت التي تجعل من الممكن نقل الملفات بين الحواسيب على أ

الشبكة، وبذلك يمكن تحويل نماذج مختلفة وعديدة من الملفات إلى الحاسوب، وتسمح هذه الميزة 
تم إرسال هذه الملفات على أقراص مرسلة بالبريد السريع  بالنفاذ إلى المعلومات بصورة أسرع مما لو 

 (. ، عن اإلنترنت  2006 )شيخ،
(، حيث تحتاج أحيانًا File Transfer Protocolويتم ذلك عبر بروتوكول نقل الملفات )  

تفريغها في الحاسوب،  االرتباط بالشبكة من أجل التفتيش عن وثيقة أو مجموعة من الوثائق، ومن ثم  
ه الخدمة تسهل على الباحثين االستفادة مما ينشر إلكترونيًا، من خالل نقل الملفات من حاسوب وهذ

    إلى آخر، بحيث يكون من حاسوب بعيد إلى الحاسوب الشخصي للمستخدم، وتسمى هذه العملية 
(Downloading وقد تكون من الحاسوب الشخصي للمستخدم إلى حاسوب آخر وتسمى هنا ،)     
(Uploadingوتسمح هذه الخدمة كذلك بنقل الملفات من حاسوب بعيد إلى حاسوب بعيد آخر ،)      

 (.52، 1228)طلبة وزمالؤه، 
 المجموعات اإلخبارية:-6

ة للباحثين وغير الباحثين، باتجاهات ومواضيع أكثر من عشرة آالف مجموعة نقاشي  وتضم  
عن موضوعات سياسية، علمية وطنية دينية  واهتمامات مختلفة، يتحاورون ويسألون ويجيبون

   واجتماعية وغيرها من الموضوعات المتباينة، وهذه المجموعات في نشاط مستمر وحركة دائمة، حيث 
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هناك موضوعات جديدة تستحدث وأخرى يتم إلغاؤها وهكذا، والمعلومات والمناقشات الدائرة بين  إن  

أفراد المجموعة الواحدة ال ترسل عادة إلى أي من العناوين اإللكترونية البريدية كما هو الحال مع 
بحيث البريد اإللكتروني، بل توضع في مكان مخصص للمجموعة على الشبكة يسمى خدمة األخبار 

 (. 48، 5006يستطيع أي فرد من المجموعة الدخول إليها وقراءتها)عمر، 
 (.561، 5001ومن استخدامات مجموعات األخبار: ) الموسى، 

تسجيل األساتذة المتخصصين في مجموعات األخبار العالمية المتخصصة مما يوفر إمكانية -1
 التحاور بين الطالب واألساتذة.

للطالب على المستوى العالمي والمحلي لتبادل وجهات النظر، وطرح سبل وضع منتديات عامة -5
 التعاون، واالستفادة فيما بينهم بما يحقق تطورهم.

إمكانية التحاور بين جميع طالب الجامعات والكليات المسجلين في مادة معينة فيما بينهم لتبادل -6
 الخبرات العلمية.

وبذلك فمشاركة الباحث في إحدى المجموعات التي يختارها تمكنه من الحصول على المقاالت التي    
 تهمه والتعليق على المقاالت المنشورة، األمر الذي يزيد من قدراته الفكرية والنقدية.

 E- Publishingالنشر اإللكتروني: -4
تراع والتقارير وغيرها من مصادر هنالك آالف الصحف والمجالت والمراجع والكتب وبراءات االخ

المعلومات التي تنشر الكترونيًا على الشبكة، وبمختلف اللغات، وهي في تزايد مستمر. ويعد الفرق 
 األساسي بين الشكل الورقي التقليدي والشكل اإللكتروني عبر اإلنترنت الكلف المالية العالية لألشكال

تسويق والتوزيع وغير ذلك من األمور المكلفة ماليًا، وكذلك الورقية، التي تشتمل على الطبع والنشر وال
 الوقت الذي تستغرقه المطبوعات الورقية حتى وصولها إلى المستفيدين.

 (632، 5007وتكمن فائدة النشر اإللكتروني للباحثين في:) قندليجي، 
مة، ة المحك  ة والبحثي  التعرف إلى المقاالت والدراسات والبحوث المنشورة في آالف الدوريات العلمي   -1

التي تنشر الكترونيًا عبر اإلنترنت، في مناطق مختلفة من العالم وبلغات متعددة وخاصة االنكليزية، 
ومن ثم حصر المقاالت والدراسات المطلوبة للباحث عن طريق البحث البسيط بالموضوعات أو 

   ائل واألدوات التي تسهل الدقة في الكلمات المفتاحية أو العناوين أو المؤلفين، وغير ذلك من الوس
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تحديد المعلومات المطلوبة وتفريغها في حاسوب الباحث المستخدم، ومن ثم تخزينها في ذاكرة 

 الحاسوب أو طباعتها على الورق أو نقلها على قرص مرن.
الحصول على المعلومات المرجعية، والحصول على إجابات الستفسارات الباحثين، فقد يحتاج -5
لباحث التعرف إلى معلومات أساسية عن موضوع محدد في موسوعة، أو يحتاج معلومات عن ا

ة مؤسسة أو منظمة معينة في أدلة المؤسسات، أو معلومات جغرافية وخرائط في المراجع الجغرافي  
 واألطالس، أو معاني وتفسيرات واشتقاقات الكلمات في المعاجم والقواميس.

ومات تتيح للباحث الفرصة الكبيرة لنشر نتائج بحثه فور االنتهاء منها في شبكات المعل وكذلك فإن  -6
زمن ضاقت فيه المساحات المخصصة للبحوث على أوراق المجالت، بل يمكنهم إنشاء موقع لهم على 
الشبكات أو االستفادة من مواقع أخرى ومن ثم  تكون فرصة النشر اإللكتروني لديهم أقوى)كليب، 

5005 ،abiclub.orgwww. Alar.) 
خدمة النشر اإللكتروني تستطيع أن تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات  وعلى أساس ما تقدم فإن  

لى مختلف شرائح  والمعلومات والمواد التي تعجز عن تقديمها أكبر مكتبات العالم إلى الباحثين وا 
اإللكترونية المتوافرة على الشبكة، المئات من المجالت والدوريات لمجتمع، فمن الممكن تصفح وقراءة ا

إضافة إلى عدد كبير من الكتب، حيث يمكن الوصول إليها من خالل المؤلف أو عنوان الكتاب أو 
 رقم التصنيف.

 تسويق الكتب عبر شبكة اإلنترنت-5
هناك عدة مواقع متخصصة تعرض أمام مستخدمي اإلنترنت معلومات عن ما يقارب مليونين 

الكتب الورقية المتنوعة في موضوعاتها ولغاتها، ومن هذه المواقع موقع  ونصف المليون من
Amazon  الذي يعد أكبر المواقع المتخصصة في تسويق الكتب بشكلها الورقي واإللكتروني، حيث

يمكن من البحث الكترونيًا عبر الشبكة عن أي كتاب أو مجموعة كتب متوافرة وبعدد من الطرق منها: 
، (634، 5007قنديلجي، :(اسم المؤلف، عنوان الكتاب، أو الموضوع الذي يعالجهالبحث بواسطة 

وهذه الخدمة تمكن الباحثين من التعريف بمنشوراتهم والتعرف أكثر إلى منشورات اآلخرين، كما تفيدهم 
 في الوصول إلى المصادر التي يحتاجونها في أبحاثهم ودراساتهم.
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 البحثية وفهارس المكتبات:الدخول إلى شبكات المعلومات -6

هناك العديد من شبكات المعلومات البحثية األكاديمية وغير األكاديمية المحوسبة على المستوى 
اإلقليمي، في مناطق العالم المختلفة، والتي ارتبطت بشبكة اإلنترنت وجعلت معلوماتها متاحة 

همها شبكة البحوث األكاديمية للمستخدمين اآلخرين على الشبكة من مختلف مناطق العالم، ومن أ
 األمريكية. OCLC(، وشبكة AARNETاالسترالية )

وكذلك فيمكن الدخول إلى فهارس المكتبات العالمية الكبرى، مثل مكتبة الكونغرس، والتعرف إلى 
محتوياتها من الكتب والمواد األخرى، وهي تمكن الباحثين من االطالع على محتويات مكتبات العالم 

 ا يخدمهم.التنقل إليها، وتحديد الوجهة التي يتم فيها البحث عم  دون 
 القوائم البريدية:-7

تعرف اختصارًا باسم ) القائمة(، وتتكون من عناوين بريدية تحتوي على عنوان بريدي واحد يقوم 
، بتحويل جميع الرسائل المرسلة إليه إلى كل عنوان في القائمة، وهي من أشكال البريد اإللكتروني

ها تصل إلى جميع المشتركين في هذه فعندما يكتب شخص ما رسالة ويرسلها إلى القائمة البريدية فإن  
القائمة، وبعد ذلك يمكن ألي شخص من المشاركين في القائمة أن يرد على هذه الرسالة، ومن ثم  

 (17-18، 1222يصل رده إلى جميع المشتركين أيضًا) جرير، 
إللكترونية على األشخاص المشتركين في أحد المواقع عبر البريد هي نظام تعميم الرسائل ا

اإللكتروني مجانًا، وتعد  هذه الخدمة نوعًا من البريد اإللكتروني القائم على المناقشة بين مجموعة من 
ن المستخدم األشخاص تجمعهم اهتمامات متقاربة من خالل الرسائل البريدية، وهذه الخدمة تمك  

إرسال الرسالة الواحدة باسم واحد إلى أفراد المجموعة المشترك فيها) السيد وعميرة،  المشترك فيها من
5003 ،131). 

 (560، 5001موسى، الومن االستخدامات المفيدة للقوائم البريدية: ) 
تأسيس قوائم خاصة بالمعلمين، والباحثين واإلداريين على مستوى الدولة أو على مستوى العالم -1

 وجهات النظر. العربي لتبادل
 وضع الطالب المسجلين في مادة ما تحت مجموعة ما لتبادل اآلراء ووجهات النظر.-5
تتيح لألستاذ الجامعي إرسال الواجبات المنزلية ومتطلبات المادة إلى الطالب، مما يساعد على -6

 إزالة بعض عقبات االتصال بين األساتذة والطلبة.
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ء األقسام في الوزارات والكليات والجامعات على مستوى الدولة ربط مديرو ووكالء وعمداء ورؤسا-4

 في قوائم متخصصة لتبادل وجهات النظر في تطوير العملية التربوية والبحثية.
ويقدم الكم الهائل من المعلومات اإللكترونية والرقمية المتاحة على اإلنترنت فوائد جمة ألساتذة هذا 

القدرة على البحث عن كمية كبيرة من المعلومات أسرع بكثير من الجامعات والطالب والباحثين بسبب 
البحث اليدوي في مصادر المعلومات المطبوعة، كما أنه يمكنهم من اكتشاف معلومات بالطرق 

 اإللكترونية ال يمكن اكتشافها بطرق البحث التقليدية في فهارس المكتبة أو المراجع المطبوعة.
المقاالت والوثائق المطلوبة فورًا وذلك بطباعتها وتحميلها من ويستطيع الباحث الحصول على 

الشاشة مباشرة أو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى شخص آخر بداًل من طلبها من الخارج وانتظار 
 وصولها بالبريد أشهر طويلة.

     ما يأتي:وبذلك فإن لإلنترنت دورًا كبيرًا في تنمية مهارات البحث العلمي، ويتمثل ذلك الدور في
 (.552 -554، 5005) الفار، 

تطوير مفهوم إجراء البحوث العلمية المشتركة بين أساتذة الجامعة والباحثين في دول العالم -1
 المختلفة.

مساعدة الباحثين في االتصال بالمشرفين على األبحاث لمناقشة الصعوبات التي يواجهونها -5
 وثائق العلمية، واألبحاث بصورة فورية وبتكاليف زهيدة.ومساعدة الباحثين في تبادل الخبرات وال

المساهمة في ظهور مفهوم اإلشراف البحثي عن بعد، حيث يسهل اإلنترنت عملية االتصال -6
 المستمر رغم بعد المسافات.

ة للحصول ة والدولي  ة والجامعات المحلي  ساعد اإلنترنت الباحثين في االتصال بمراكز البحوث العلمي  -4
 المعلومات والبيانات الالزمة إلجراء بحوثهم. على
مساعدة الباحثين في االتصال المباشر بالمكتبات اإللكترونية، والدخول إلى أدلة المكتبات للتعرف -2

 ة.على محتوياتها، واالطالع على فهارس الكتب المتوافرة في أشهر المكتبات العالمي  
مساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم على مستوى العالم لالستفادة من النتائج العلمية التي توصلوا -3

 إليها في دراستهم. 
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جال فالباحث المتخصص في موضوع ما يجد ضالته في مجال تخصصه، فقد أظهرت دراسة في م

، 5005شبكة اإلنترنت تحقق لألطباء والعاملين في المجال البحثي: )كليب،  أن  المكتبات الطبية 
www. Alarabiclub.org) 

 التشارك في المؤتمرات اإللكترونية في الحقل الطبي والتعرف إلى أحدث النظريات الطبية.-1
 تعريف العلماء بالنتاج الطبي العالمي أو العربي عمومًا.-5
 لصات عدة مجالت بحثًا عن مقاالت متخصصة.إجراء قراءة سريعة لمستخ-6
 الوصول إلى الوثائق الببلوغرافية وتحديد موقع عنوان أو مقالة غير معروفة.-4
 فحص العناوين الجديدة للكتب والمجالت.-2

وبذلك فقد أصبح اإلنترنت مصدرًا مهمًا للبحث العلمي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز المعرفة 
جميع ميادين الحياة، وأحد مقاييس الرقي والحضارة في العالم "فمن خالل البحث العلمي اإلنسانية في 

يستطيع اإلنسان اكتشاف المجهول، وتسخيره لمصلحة المجتمع بما يحقق التنمية واالزدهار في جميع 
فة ه يرجع الفضل للبحث العلمي  في التمكن من امتالك التكنولوجيا والمعر مجاالت الحياة، كما أن  

 (.23، ص5008باعتبارها األداة الفعالة للتنمية والتقدم" ) صيام، 
البحث العلمي يتأثر بدرجة كبيرة بالتطورات التكنولوجية  وهكذا وانطالقًا مما سبق يمكن القول:  إن  

أو البيئة اإللكترونية، ذلك أنه يتطلب السرعة والدقة والحداثة، وأيضًا مواكبة كل المستجدات في مجال 
ه يمكن لمعلومات وغيرها من مظاهر التكنولوجيا التي تخدم البحث العلمي بالدرجة األولى، إذ إن  ا

عداد الرسائل واألبحاث  استغالل شبكة اإلنترنت التي تعد   أهم منجزات التكنولوجيا في البحث العلمي، وا 
التي تتضمن جميع  الشبكة عبارة عن وعاء ضخم من أوعية المعلومات والمؤلفات وغيرها، وذلك ألن  

      فروع المعرفة اإلنسانية، وسيسهم ذلك في تحقيق الكثير من النتائج اإليجابية ويتيح للباحث االنخراط 
بشكل فاعل في سيرورة التحول العلمي المتسارع القائم على تفاعالت البحث المتواصل، األمر الذي 

علم جيدًا المفاتيح الصحيحة للوصول إلى تلك يلزم الباحث بأن يمتلك شروطًا ومواصفات معينة، وأن ي
األوعية، وامتالك المهارات التي تسهم في رفع كفاءته، وتمكنه من التحكم في المعلومات وتسخيرها في 
خدمة الواقع، فمن هو الباحث؟ وما هذه المواصفات، وما المهارات الواجب أن يمتلكها الباحثون أثناء 

 بحث العلمي؟استخدام اإلنترنت في عملية ال
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 خامسًا: المهارات الواجب توافرها لدى الباحث أثناء استخدام اإلنترنت في البحث

إن التحديات التي يفرضها عصر المعلومات تستدعي ضرورة اكتساب مزيد من المهارات التي     
تمكن الباحث الجامعي من التعامل مع التقنية المتطورة واالستفادة المثلى منها باعتبارها من أهم 

 مقومات بناء مجتمعات الغد.

ى المعرفة، متخطيًا في ذلك كل والباحث هو الشخص الذي يستعمل كل الوسائل في الوصول إل   
الصعوبات التي تواجهه، وال يتم له ذلك إال بتنظيم معلوماته تنظيمًا منهجيًا سليمًا، ومن ثم  فالباحث 
هو من يمسك بأسباب المعرفة العلمية ليتمكن من السيطرة على البيئة المحيطة به، وبناء تقدمه العلمي 

 (.26-25، 5002والتكنولوجي) بطوش،

، ليتمكن من وعة من الصفات والخصائص األساسيةمن الواجب عليه أن يتحلى  بمجمك ولذل
 (52ها:)المرجع السابق، استغالل جوانب بيئته استغالاًل محكمًا لعل  أهم  

 أن يكون الباحث محبًا للعلم واالستطالع وال يقف عند حد معين، واسع االطالع، عميق التفكير.-1
 آراء اآلخرين.أن يعتز بآرائه ويحترم -5
أن يمتع بالدقة في جميع األدلة والمالحظات وعدم التسرع في الوصول إلى قرارات مالم تدعمها -6

 األدلة الدقيقة الكافية.
أن يكون ميااًل إلى التأمل والتحليل حتى يستطيع أن يتصور كيفية سير العمل وينطلق من خالل -4

 علمي منظم.تصوراته الخيالية إلى واقع يجسده في عمل 
 ل النقد الموجه إليه من اآلخرين.يتقب  -2
 األمانة في نقل آراء الغير وأدلتهم فال يحذف منها شيئا  أو يحجبها لكونها ال تتفق مع رأيه.-3
 أن يكون لديه العزيمة، صبورًا، ولديه استعداد لمواجهة الصعاب والتغلب عليها.-8

من اإلسهام في تحقيق الكثير من النتائج اإليجابية،  ا كان االستغالل الرشيد لإلنترنت يمكنولم  
ويتيح للباحث فرصة االنخراط بشكل فاعل في سيرورة التحول العلمي المتسارع القائم على تفاعالت 

  ذلك يتطلب منه تحقيق تواصل أفضل يمكن من تطوير كفاءته  البحث المتواصل والكشف العلمي، فإن  
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خالل إتقان مهارات اإلنترنت بما يخدم عملية البحث العلمي وتسخيرها وحسن ممارسته لوظيفته، من 

 في خدمة الواقع.
هناك مجموعة من المهارات والتقنيات التي ينبغي توافرها لدى الباحث للحصول على نتائج البحث و 

 Internetالمطلوبة ومن أبرزها المعرفة باللغة االنكليزية، والقدرة على استخدام برامج التصفح مثل 
Explorer, Netscape Navigator واستخدام لوحة المفاتيح والفارة وقوائم األوامر القابلة للسحب ،

Pull down menus معرفته ببعض مصطلحات اإلنترنت، و القدرة على استخدام ، إضافة إلى
شاشة ، والبريد اإللكتروني، والقدرة على تحميل الملفات من الHelpالروابط، و أوامر المساعدة 

البحث في الحقول في أكثر من نظام، فالمهارة في البحث تتطلب و  وطباعة الصفحات من اإلنترنت، 
من الباحث أن يكون على دراية ومعرفة بالكلمات التي تتفق بسرعة مع ما يرغب به وبصورة مباشرة، 

ي الحصول على واختيار الكلمة المناسبة للبحث من خالل امتالكه للمهارات السابقة التي تساعد ف
 نتائج سريعة ودقيقة.

وهكذا فإن المجتمع المعلوماتي ال يمكن بناؤه في غياب الفكر المعلوماتي، الذي يبدأ إرساء  
دعائمه في المدارس والجامعات باعتبارها النواة التي تغذي المجتمع وتنمي وعيه بالتعامل والتفاعل مع 

جاز بحوثهم ثورة عصر المعلومات، فامتالك الباحثين لمهارات استخدام اإلنترنت سيمكنهم من إن
العلمية، وتبادل المعلومات العلمية فيما بينهم، مهما كانت المسافات الجغرافية التي تفصل بينهم، ما 
يجعلهم يعايشون أحدث التحوالت العلمية ويواكبون أحدث التطورات، ويساهمون في صناعتها، السيما 

يحتم على الجامعة ومن خاللها  البشرية قاطبة تعيش اليوم ذروة حضارة المعلومات، األمر الذي أن  
الباحث واألستاذ الجامعي أن تكون رائدة التحول في هذا المجال، لكونها وعاء المعرفة والجسر الذي 
ينقل جديد الحياة العلمية إلى المجتمع من خالل تعرف المعوقات التي تقف عائقًا أمام تفعيل دور 

 ل التي يمكن أن تحد من هذه المعوقات.ومحاولة إيجاد الحلو اإلنترنت في البحث العلمي، 
 سادسًا: معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي:

ه إذا وجدت صعوبات أمام ا كانت العديد من البحوث والدراسات تنشر بالشكل اإللكتروني،  فإن  لم  
بها، فهذا الباحث في استخدام الشبكة حالت دون وصوله إلى ما ينشر أو حرمانه منها، أو عدم تعريفه 

  مشكلة تؤثر في نشاطه فهو بحاجة إلى أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون، كما يجب عليه تجنب يعد  
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من اإليجابيات، التي تم ذكرها سابقًا، إال أنه يمكن تقسيم  التكرار، فعلى الرغم مما لشبكة االنترنت

 (:15-10، 5000التي تواجه الباحثين إلى ما يلي) يوسف، المتعلقة بها و  المعوقات
 تتعلق بالباحثين: عوائق-1
عدم الرغبة لدى بعض الباحثين باستخدام تقانة المعلومات بنفسه، ألنه قد اعتاد على الطرق  -1

 التقليدية.
عدم قدرة بعض الباحثين على استخدام الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت، األمر الذي يجعله يحجم عن -5

 استخدام التقنية اإللكترونية.
عدم توافر الثقة الكافية في مقدمي الخدمة في المكتبة اإللكترونية أحيانًا، وذلك لعدم وجود الخبرة -6

 الكافية لديهم.
عدم إتقان بعض الباحثين للغة األجنبية وخاصة االنكليزية، ما يعيق اإلفادة من الكثير من الوثائق -4

 اإللكترونية المتاحة بهذه اللغات.
الكافية لدى بعض الباحثين بتقنيات ضبط وتنظيم أوعية المعلومات البعيدة عن عدم توافر الدراية -2

اللغة الطبيعية والمعتمدة على لغة التوثيق من خالل نظم التصنيف وقواعد الفهرسة وأدوات التكشيف 
 والمستخلصات.

لى الضياع حيرة الباحث أمام الكم الهائل من الوثائق المسترجعة ذات الصلة ببحثه، ما يؤدي به إ-3
 واستغراق وقت  طويل في تصفحها واإلفادة منها.

عدم تمكن الباحث من الوصول إلى النصوص أو محتويات الوثائق حيث إن ما يتم استرجاعه -8
 غالبًا ما يكون إشارات ببليوغرافية أو مستخلصًا.

إلى تصنيف يواجه الباحث أحيانًا مشكالت تتعلق بالمواقع على الشبكات، حيث تظهر الحاجة -7
 ف الكثير من الباحثين أيمعلومات التي توفرها، كما ال يعر وتوصيف المواقع مع بيان نوعية وكم ال

أدوات البحث أنسب من غيرها، هذا إضافة إلى الحاجة إلى حصر المواقع المتخصصة المناسبة 
 الهتمامات الباحث.

الوثائق أفضل، وعلى صحة المعلومات  الحيرة التي يقع فيها الباحث في القدرة على الحكم على أي-2
 الواردة فيها.

 ليست كل الوثائق التي يحتاجها الباحث متاحة في شكلها اإللكتروني.-10
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تكلفة استخدام اإلنترنت من أجهزة ومعدات ومتطلبات الزمة لالتصال بشبكات المعلومات أو -11
 االشتراك في المجالت اإللكترونية.

 تتعلق بالمعلومات:  عوائق-ً
دارتها أهمها:  هناك مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بالمعلومات من حيث تخزينها وحفظها وا 

وجود كم هائل من المعلومات المتدفقة يوميًا إلى شبكة اإلنترنت والتي تحتاج إلى تخزين ومعالجة -1
دارة.  وا 

مستمر في أعداد مستخدمي شبكة اإلنترنت، الطلب الزائد على المعلومات بسبب التزايد الكبير وال-5
 األمر الذي يفرض على أنظمة البحث أن تتيح إمكانية االستخدام لجميع الباحثين.

طبيعة المعلومات التي أصبحت شديدة التنوع سواًء بسبب طرق عرضها وبنيتها أم بسبب اختالف -6
 يرها من المجاالت.مجاالتها العلمية واالقتصادية واالجتماعية والتجارية .... وغ

وصلت رغبتهم إلى  حيثفي الوصول إلى المعلومات والوثائق،  ينتغير طبيعة حاجة الباحث-4
 الوصول إلى أجزاء هذه الوثائق.

 تتعلق باإلنترنت:  عوائق-6
إن المتتبع لتقنية اإلنترنت يجد أنها كغيرها من الوسائل الحديثة تواجه بعض العوائق وهذه العوائق 

ما بشرية، ومن هذه العوائقإما أن   (182، 5005الوردي،  (تكون مادية وا 

 انعدام التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة المتعلقة باستخدام الحاسب اآللي.-1
عدم توافر الكوادر التقنية الوظيفية الكافية والمتخصصة في الحاسوب واإلنترنت ، خاصة الكوادر -5

 ة لديهم.والمبرمجين ومهندسي الصيانة بالشكل الذي يتفق مع االحتياجات العملي  التطويرية كالمحللين 
ة التي يسببها الجلوس لمدة طويلة أمام الحاسب اآللي، حيث نبه المتخصصون المشاكالت الصحي  -6

في علم الحاسب والشبكات إليها وتم تحديدها مثل صعوبة الرؤية، الضوضاء، تقوس الظهر، آالم 
 اكالت اإلشعاع.الرقبة ومش

الخوف والقلق من استخدام الحاسب واإلنترنت من قبل بعض األفراد، وذلك نتيجة لما قد يسببه -4
 استخدامه من حيث إلغاء التعامل مع بعض الوظائف، والمكتبات، والكتب.
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انقطاع مازال كثير من دول العالم األقل تقدمًا تفتقر إلى خدمات  االتصال الجيدة مثل مشكلة -2

 الكهرباء المتكرر وتكلفة االتصال باإلنترنت.
مسألة أمن المعلومات التي تتعلق بالخوف من سرقة المعلومات أو العمليات التخريبية، والفيروسات -3

 ، واالختراقات األمنية لقواعد البيانات، وتخريب المواقع.
لقديم منها وصيانتها عند الحاجة علقة بشراء أجهزة الحاسب، أو تحديث اتالمشاكالت المالية الم-8

 نظرًا لقلة الموارد المالية.
عداد الكوادر الفنية. -7  عدم كفاية الموارد المالية المخصصة ألجل مراكز التدريب وا 
ارتفاع تكلفة إنشاء قواعد البيانات وتصميم المواقع وصفحات الويب والشبكات وربطها بعضها -2

 بعضًا.
بتشغيل األجهزة، كاألعطال وعدم سرعة اإلصالح وظروف العمل وعدم المشكالت المتعلقة -10

لي ما يعوق من استخدامها االستخدام زة، وتكرار تعطل أجهزة الحاسب اآلالدراية بكيفية صيانة األجه
 .(68ه، 1413األمثل لها) شعيب، 

اهلها، ولكن مع ذلك وهكذا فتحديات اإلنترنت كبيرة جدًا وفوائده كثيرة جدًا، وله سيئات ال يمكن تج
ال يمكن إغفال أهميته في تطوير عملية البحث العلمي والمضي به قدمًا نحو التطور واالزدهار الذي 
يعد رائدًا للتطور في األلفية الثالثة، من هنا كان البد من وضع استراتيجية مثلى لتحقيق االستفادة 

بالبحث العلمي، والعمل على استغالله  القصوى من تطبيقات اإلنترنت والحد من معوقاته المتعلقة
االستغالل األمثل فيما يصب في مصلحة المؤسسات التعليمية والبحثية  وتطورها وتقدمها التقني ورفع 

 مستواها العلمي والبحثي. 

 سابعًا: سبل تفعيل استخدامات اإلنترنت في البحث العلمي

ن األمية هي  عدم القدرة على استعمال كانت األمية تقاس بالقدرة على القراءة والكتابة، واآل
اإلنترنت، ومعرفة التقنية ال تكفي مالم تصاحبها مهارات االستخدام، والعائق الكبير أمام عدم استخدام 
اإلنترنت، هو عدم معرفة استعماله بالطريقة الصحيحة، حيث يجب أن يكون المستخدم لإلنترنت 

 (.87، 5006رفة جميع الفوائد التي يقدمها اإلنترنت ) عمر، متدربًا وبشكل  تدريجي تدريبًا جيدًا لمع
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وبغية الحصول على نتائج أفضل عند اللجوء إلى اإلنترنت، توجد مجموعة توصيات يضعها 
 ، من اإلنترنت(.5002الخبراء في استخدام البحث على شبكة اإلنترنت أهمها:)الهاشمي، 

المستخدمة في هذا المحرك من أجل توظيفها في عملية التعرف إلى محرك البحث والتقنيات -1
 البحث.

 تحديد المطلوب من اإلنترنت بشكل دقيق.-5
 استخدام كلمات دقيقة ومباشرة للموضوع الذي يتم البحث عنه.-6
عدم االكتفاء بطريقة واحدة في إدخال كلمة البحث، بل استخدام العديد من المترادفات والصيغ -4

 لكلمات البحث.
استخدام صيغ المفرد لدى البحث المفاهيم المجردة، وصيغ الجمع لدى البحث عن األشياء -2

 المحسوسة أو األشخاص والجماعات.
 ة وكثيرة االستخدام مثل حروف العطف والجر.عدم استخدام العبارات العام  -3
أهمية إلى عند وضع أكثر من كلمة مفتاحية، يجب األخذ بالحسبان ترتيب الكلمات من األكثر -8

 األقل أهمية.
 البحث عنه وتداخالته مع الموضوعات األخرى.  اإللمام بالموضوع الذي يتم  -7
ة عند عدم االقتناع بنتائج البحث استخدام البحث المتقدم الذي تتيحه معظم محركات البحث العالمي  -2

 ة.والعربي  
عنه مثل محركات البحث الخاصة ف إلى محرك البحث الخاص بالموضوع الذي يتم البحث التعر  -10

 بالطب واالقتصاد.
 استخدام تقنية البتر التي تعرف بالتحليل الصرفي من أجل توسيع نطاق البحث.-11
 استخدام األدلة الموضوعية بداًل من محركات البحث بغية الحصول على معلومات دقيقة.-15
 "  "توسيع أو تضييق نطاق البحث عبر إذا كان عدد المواقع المسترجعة كبيرًا أو صغيرًا يمكن -16 

 .ORأو   ANDأو 
 يفضل استخدام ثالث كلمات مفتاحية على األقل في تعبير البحث لتقليل عدد النتائج الواردة.-14 
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بعض محركات البحث تسمح باستخدام محارف االستبدال )*( )؟( مع  وتجدر اإلشارة إلى أن    

أجزاء من الكلمة المفتاحية، فيبدل المحرف بكل األحرف الممكنة، حيث تحل اإلشارة )؟( مكان محرف 
يعرض صفحات تحوي  *floواحد لكل إشارة، على حين )*( تحل محل مجموعة أحرف، مثاًل التعبير 

إلخ ، ويفضل  flood, flour, flower, flow, flooded, flooding, floodsكاًل من الكلمات 
، من 5003التحقق من أن محرك البحث يستخدم بطاقات االستبدال أم ال، وكيفية استخدامها) رستم ، 

 اإلنترنت(.
وبذلك فإن إدخال اإلنترنت في المؤسسات التعليمية يتطلب كوادر متفهمة لتأثير إدخال هذه التقنية 

ويؤكد لآلخرين،  ة، كما يتطلب معرفة قدرة هذه الكوادر على تعلم وتعليم اإلنترنتؤسسة التعليمي  في الم
ت متنوعة على استعمال من خدما Newcastel universityهذا ما تقوم به جامعة نيوكاسل 

ف المستخدم لإلنترنت المعلومات الضرورية للحصول على المعلومات التي تعني أن يعر الميتاداتا 
الالزمة في مجال البحث العلمي والمصنفة في سجالت اإلنترنت، حيث تعد من أكثر المواضيع طلبًا 
من المستخدمين، أما المهارة الثانية التي تليها في الطلب فهي القدرة على تدريب مستخدمي اإلنترنت 

 (.(Thornton, 1998,37لبحث في خدمات اإلنترنت بفاعلية على ا
ة للباحثين ة أن تقوم بعمل دورات تدريبي  ة والبحثي  ن المؤسسات التعليمي  ألي مؤسسة م والبد  

والموظفين بغية تفعيل استخدام اإلنترنت في خدمة البحث العلمي ويكون الهدف منها: ) نصار، 
1222 ،28). 

مكانياتها لتحسينالتعر  -1  ف إلى طبيعة الحاسوب واإلنترنت، ومجاالت استخدامه، واستغالل طاقاته وا 
 مردودية البحث العلمي.

ف إلى قدرة الحاسوب على معالجة البيانات وصياغتها، وفهم وتفسير واستخدام الرموز التعر  -5
 والمصطلحات الخاصة بالحاسوب واإلنترنت.

تنمية مهارات االتصال باإلنترنت، واالستخدام المتقن والصحيح لتطبيقاته، وتعميق فهم الباحثين -6
 مجال البحث العلمي.لدور اإلنترنت في 

في بيئة تقنية متطورة تشكل فيها الحواسيب يلهم ليكونوا قادرين على الولوج إعداد الباحثين وتأه-4
 ونظم المعلومات إحدى القواعد الرئيسية للتنمية والتطور وتشجيع عملية نقل التقنية.
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والتحليل والتصنيف، والتبويب،  تنمية المهارات العقلية للباحثين كحل المشكلة، والتفكير المنطقي،-2

 والقدرة على تنظيم البيانات وتخزينها واسترجاعها، واستخالص المعلومات.
 نشر الثقافة الرقمية والمعلوماتية والتكنولوجية بين األكاديميين والباحثين.-3

وبذلك وألهمية دور اإلنترنت في تطوير عملية البحث العلمي والنهوض بها، فإنه يجب على 
مؤسسات والجهات ومراكز المعلومات غير الحكومية أن تشارك بشكل أكبر في دعم البحث العلمي ال

عمومًا، والبحث العلمي على اإلنترنت على وجه الخصوص، وأن تسعى إلنشاء مواقع وقواعد بيانات 
من  باللغة العربية مبنية على أسس علمية كي يتسنى للباحثين تحقيق أكبر قدر ممكن من االستفادة

ان األساس الذي يمكن أي أمة تلك الشبكة، ذلك ألن البحث العلمي عمومًا، واإلنترنت خصوصًا، يعد  
 من أن تجد لها مكانًا في العالم اليوم.

 ثامنًا: أخالقيات استخدام اإلنترنت
تقنية حديات الكبيرة في مجال لقد تأثرت أخالقيات مجتمع المعلومات إيجابيًا وسلبيًا نتيجة للت

المعلومات واالتصال التي تواجهه اآلن حيث ارتبط استخدام تقنيات هذا العصر االتصالية بقيم 
وأخالقيات المستخدمين والباحثين عن المعرفة، ومن ثم  أصبح من الضروري أن تكون هناك ضوابط 

ليه ومعايير تدفع نحو االستخدام األمثل للمعلومات في هذا العصر الجديد الذي يمكن االصطالح ع
 "بعصر اإلنترنت"، واالبتعاد عن كل ما يسيء ويشوه صورته واستخداماته اإليجابية.

ة على وبذلك يجب على مستخدمي اإلنترنت تطبيق ما يتبنوه من أخالق في واقع الحياة اليومي  
اإلنترنت وسيلة اتصال يمكن بواسطتها إرسال  سلوكهم في عالم اإلنترنت، وذلك بأخذ الحسبان أن  

ها وسيلة ائل ومحاورة اآلخرين وعرض األفكار واآلراء واالطالع على أفكار اآلخرين وآرائهم، وبأن  الرس
 للتفاعل والتعامل بين األشخاص والمؤسسات والهيئات المختلفة.

فعند استخدام أي وسيلة اتصال، ينبغي االلتزام بمجموعة من األخالق واآلداب العامة، ومن هذا 
 Netومفهوم آداب اإلنترنت المشتق من التعبير االنجليزي)  خالق اإلنترنت،مفهوم أالمنطلق، جاء 

Etiquette.أي السلوكيات المهذبة عند استخدام اإلنترنت ) 
 ( (www. Slideshare.netومن أهم آداب وأخالقيات استخدام اإلنترنت:

 مأ ،برامج المحادثة ممدونات، أ مكتب في اإلنترنت، سواء في منتديات، أي جميعال:  آداب الكتابة-1
 وعن  ما غيرها، والهدف من الكتابة هو التعبير عن وجهة نظر مأ مواقع الشبكات االجتماعية،
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فإن هناك مجموعة من األمور التي يجب األخذ بها الخاصة، لذلك  فكاراأل و تجاربمجموعة من ال

 من أهمها: الكتابة عند 
عن كل شيء  واالبتعادسنكتبه ، بحيث يكون مفيدًا ونافعًا للقارئ،  فقط على محتوى ما التركيز-1-1

  .يتسبب في زيادة تشتيت تركيز القارئ
اإليجاز في طرح من خالل ، بطريقة سلسة نظرالجعل التنسيق مساعدًا في توصيل وجهة -1-5

 الدقة توخي(، و Hackers)ال كما يفعل ما يسمىاألفكار، وااللتزام بعدم اإلضرار باآلخرين، 
 للطرف مفهومة واضحة سليمة بلغة والكتابة اآلخرين ومحاورة األفكار طرح في وااليجاز والمباشرة
 .اآلخر

 يصبح اإلنترنت يستخدم من كل بأن بالحسبان وذلك من خالل األخذ:  وحقوقهم الناس احترام -5
 أيضاً  يجب الواقعية، الحياة في الغير وملكيات حقوق احترام يجب فمثلما اإلنترنت، مجتمع في عضواً 

 وبرامج وصور مقاالت من اإلنترنت في ما فكل  ،"اإلنترنت"  اإللكترونية الحياة في نحترمها أن
 هؤالء أن هو اإلنترنت في الفرق ولكن الحياة،  في يعيشون وأشخاص لناس ملك هو ومواقع

 على يعتمدون هم لذلك الواقعية، الحياة في كما عنها والدفاع حقوقهم حماية يستطيعون ال األشخاص
تاحتها عرضها أجل من ومالهم وقتهم فيها وبذلوا تعبوا التي وأمالكهم لحقوقهم واحترامنا أخالقياتنا  وا 

 نحصل التي المعلومات األفضل من خالل توثيق تقديم على دائماً  الحرص ما يتطلب اإلنترنت، في
 المعلومات. أخذ وتاريخ الموقع بذكر اإلنترنت شبكة من عليها

فالتصرفات المخالفة للقانون في واقع الحياة تكون غالبًا مخالفة للقانون على   االلتزام بالقانون:-6
اإلنترنت، ومن أهم أوجه هذا االلتزام احترام حقوق الملكية الفكرية للناشرين على الوب، ألن حقوق 

صوات وعروض الفيديو( محفوظة نشر ونسخ المواد الموجودة عليها ) كالصور التوضيحية واأل
ومملوكة ألصحابها، وليس من حق أحد أن يعيد نشرها أو أن يتصرف بها إال بإذن مسبق من 

 أو بقصد الضارة المواد أو الفيروسات إرسال مثل باآلخرين اإلضرار أصحاب تلك الحقوق، وتجنب
 الهيئات أو الدينية الرموز تجريح عن واالبتعاد بسوء جميعاً  األديان لتعاليم التعرض قصد، وتجنب دون
 (.606، 5008الطائفية ) كلو،  أو المذهبية النعرات إثارة وعدم والشعوب الدول أو
 التي الرسائل كل بتحويل ويكون ذلك من خالل عدم القيام:  اإللكتروني البريد استعمال آداب-4

  ستعجب البريدية كانت الرسالةإال إذا  بريده يملك من كل إلى تصل إلى البريد اإللكتروني للشخص
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 حتى له، بالنسبة مزعجة تكون القارئ التهم والتي المفيدة غير البريد فرسائل أشخاص، عدة أو شخص

 من أكثر إلى(  رسمي غير)  إلكتروني بريد بإرسال في حال الرغبة  المفضل، و صديقه من كانت لو
ن   ،”  To“  خانة في بريدهم عناوين ه من المستحسن عدم وضعفإن   صديق، “  خانة في وضعها ماوا 
BCC  ”المتطفلين من تحميهم وحتى بهم، الخاصة البريدية العناوين رؤية الناس ال يستطيع حتى 
 الرسائل وفي.  ”السبام“ مزعجة لهم إعالني ة بهدف إرسال رسائل البريدية، العناوين يجمعون الذين

 باستالم قام من يعلمون المستقبلة األطراف جميع جعلالطريقة، بل  يفضل عدم استعمال هذه الرسمية
 بأمانة التعاملأصحابها، و  لغير اإللكترونية الرسائل ارسال عند اعتذار رسالة وتوجيه غيرهم، الرسالة

عادتها اإللكتروني البريد صندوق إلى خطأ تصل التي اإللكترونية الوثائق مع  وتحري مرسليها، إلى وا 
 متنوعة وبيئات حضارات إلى ينتمون اإلنترنت مواطني ألن عليها المتفق المحافظة األساليب والكلمات

 سابقاً  هاتم  ذكر  التي الكتابة وآداب أخالقيات إلى يراعيها، إضافة أن منهم يكون أن أراد بمن يجدر
www. Slideshare.net).) 

رام الخصوصية الشخصية، والحوارات تجاه ما يصدر عن اآلخرين من أخطاء، واحت التسامح-2
 .يطلبه لمن واإلرشاد والنصح المساعدة القائمة بين األشخاص والمجموعات، وتجنب مقاطعتها، وتقديم

 عن معها يتعاملون التي المواقع قوانين  واحترام  قراءة أخيرًا يجب على مستخدمي اإلنترنت و 
 التي األشياء من وغيرها الخصوصية وسياسة االستخدام وشروط واتفاقية القوانين صفحة قراءة طريق

 مواقع مع التعامل حال في القانونية المساءلة من حتى أو والمشكالت، الحرج في الوقوع تحول دون
 تخالف ملتوية الشخصي بأساليب للموقع باإلعالن والمنتديات المواقع باستغالل القيام شركات، وعدم

 الموقع. قوانين

م الذي تقدمه شبكة اإلنترنت للباحثين يسهم مع ما تسعى إليه الرصيد المعرفي والمنظ   ن  والخالصة إ
ة وتنمية المجتمع المحلي، لذا فقد أصبح استخدام اإلنترنت وطرائق المجتمعات في تنمية الثروة البشري  

طور العلمي االستفادة منه في مجال البحث العلمي من قبل الباحثين من األمور األساسية لمواكبة الت
والتقني والمعرفي، ما فرض على الجامعات توفير بيئة خاصة للباحثين، الستغالل هذه التقنية لتنمية 
تاحة الفرصة لهم لالطالع على كل جديد ومفيد للوصول إلى مستوى عاٍل  قدراتهم في هذا المجال، وا 

 ي تطوير البحث العلمي من من التميز واالبتكار، األمر الذي يستدعي تبيان دور شبكة اإلنترنت ف
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وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا القائمين على مهام البحث العلمي في 
الجامعات السورية، وسبل االستفادة منها مع اإلشارة إلى أن  ما تم ت مناقشته من أدوار ليست 

نما أدوار بالضرورة أدوار يقوم بها اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  في الجامعات السورية، وا 
ه سيتم التعرف علي هذه األدوار من خالل يفترض أن يقوم بها اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، وأن  

 ة التي على ضوئها يقوم هذا البحث.نتائج الدراسة الميداني  

 

 



 

 

 األول                                           إجراءات البحث الميدانية  الفصلالباب الثاني: 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 الجانب الميداني للبحث

         

 الفصل األول: إجراءات البحث

الفصل الثاني: تحليل النتائج 

 ومناقشتها
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 تمهيد

السابقة اإلطار النظري لموضوع الدراسة، الذي شمل طرحًا إلشكالية في الفصول البحث  تناول
الدراسة وأهميتها وأهدافها ومصطلحاتها، والدراسات السابقة التي تناولتها، ثم انتقل البحث إلى توضيح 
أهمية مصادر المعلومات اإللكترونية، وأهمية اإلنترنت خصوصًا لكونه موضوع البحث، وطرق البحث 

نترنت في الجمهورية العربية السورية، ومفهوم البحث العلمي وخصائصه، وتأثير التطور فيها، واإل
تبيان دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  ثم  التكنولوجي في البحث العلمي،  ومن 

والمعوقات التي تحد من استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، وسبل تفعيل استخدامات اإلنترنت 
 في البحث العلمي.

 ويتناول هذا الفصل الجانب الميداني  للبحث حيث تحددت مشكلة البحث بالسؤال الرئيسي اآلتي:
 في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية، وما سبل االستفادة منها؟  ما دور اإلنترنت

ولإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياته، قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات تتمثل في تحديد 
التوصل  منهج البحث، ووصف وتحديد مجتمع وعينة البحث، واألداة التي استخدمت فيها، وكيف تم  

لتحقق من صدقها وثباتها، وكيفية تطبيقها على عينة البحث، انتهاًء بتوضيح األساليب إلى بنائها، وا
من خاللها تحليل تلك  ة التي تم  اإلحصائية التي استخدمت في تحليل معلومات البحث، والكيفي  

 المعلومات، وتفسير النتائج.

 أوالً: منهج البحث

ة مشكلة البحث، واإلجابة عن أسئلته، وتحقيق اعتمدت الباحثة في جمع المعلومات الالزمة لمعالج
ف المشكلة المدروسة من خالل جمع ه األكثر مالءمة لتعر  أهدافه المنهج الوصفي التحليلي، ألن  

الحقائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة المدروسة وتصنيفها وتحليلها وتبويبها بقصد تقصي 
بدور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، والسبل التي تساعد آراء أفراد عينة البحث المتعلقة 

قامت الباحثة  على االستفادة القصوى من خدمات اإلنترنت في مجال البحث العلمي، ولتحقيق ذلك
 باإلجراءات اآلتية:
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مراجعة األدب النظري المتمثل بالكتب والدوريات التربوية، والمعلومات المتاحة على الشبكة  -1
لمية للمعلومات )اإلنترنت(، والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت شبكة اإلنترنت وأدوارها العا

 وخدماتها، والدور الذي تقوم به في مجال البحث العلمي.
 بناء أداة البحث بشكلها األولي. -2
ول اختبار صدق وثبات االستبانة للتأكد من صالحيتها للتطبيق، انتهاًء بتحليل المعلومات للوص  -3

 إلى النتائج.
 :ثانيًا: أداة البحث

 تمهيد
تطلبت اإلجابة عن أسئلة البحث، والتحقق من الفرضيات الواردة وفقًا لها، بناء استبانة موجهة لكل 
من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الدراسات حيث تضمنت ثالثة أقسام تمكن من التعرف إلى وجهة 

وير البحث نظر أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا حول دور شبكة اإلنترنت في تط
العلمي، واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، والمعوقات التي تحد 
من استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، والدور الذي تقوم به الجامعات السورية لتحقيق 

تعرف إلى السبل التي االستفادة القصوى من خدمات شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، وال
أعضاء تمكن من االستفادة من خدمات شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر 

االستبانة الموجهة لكل  مع اإلشارة إلى أن   ك من خالل ما يقدمونه من مقترحاتوذل الهيئة التدريسي ة،
ناصر والبنود نفسها الشتراكهما من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا مؤلفة من الع

بالهدف نفسه، ولكن تختلف في صيغة الخطاب والمستوى اللغوي الموجه، وقد مر  بناء االستبانة 
 بالخطوات اآلتية:

 :يوفق ما يأت تحديد الهدف من أداة البحث -1
جامعة ة، التحديد البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة وتتضمن : الجنس، الرتبة العلمي -1-1

، و عدد سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت بالنسبة التي يعمل فيها الكلية التي يدرس فيها، ونوع
، وعدد سنوات الخبرة في  لكلية و الجامعة التي يدرس فيهاألعضاء الهيئة التدريسية، والجنس و نوع ا

 استخدام اإلنترنت بالنسبة لطلبة الدراسات العليا.
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استخدام أفراد العينة لشبكة اإلنترنت من حيث االستخدام وساعات االستخدام، ف واقع تعر   -1-2
وأماكن االستخدام والخدمات التي تتم االستفادة منها، والطرائق المستخدمة، وأسباب تفضيل النشر 

 عدمه. وأسباب
في استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في الجامعات السورية المحددة  -1-3

، واألسباب المشجعة على البحث حول دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي وسبل االستفادة منها
استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، والمعوقات التي تحد من استخدام شبكة اإلنترنت 

ة القصوى من في تطوير البحث العلمي، إضافة إلى تبيان دور الجامعات السورية في تحقيق االستفاد
الطرق التي تمكن  أنسبشبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، وانتهت هذه المحاور بسؤال حول 

 من زيادة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي. 

 بناء أداة البحث: -2
أهداف الدراسة الميدانية قامت الباحثة بإتباع أحد األساليب الشائعة لجمع البيانات وهو  لتحقيق   

االستبيان، باعتباره أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث عمدت الباحثة إلى استطالع 
الل وضع رأي أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا حول محاور االستبانة، وذلك من خ

( أمام االستجابة التي تعبر عن رأيهم في كل عبارة، والتي تنحصر في الخيارات اآلتية: ×إشارة )
ت االستبانة بمجموعة من المراحل ، وقد مر  بشدةمحايد، غير موافق، غير موافق موافق، ، بشدةموافق 

 ية:والخطوات قبل أن تظهر في صورتها النهائية يمكن إيجازها في الخطوات اآلت

المتعلق بهذا الموضوع، والدراسات السابقة التي تناولت  النظريقامت الباحثة بمراجعة األدب  -2-1
( 2002دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي بشكل مباشر أو غير مباشر كدراسة )الشرهان، 

الب جامعة بعنوان: الشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت" ودورها في تعزيز البحث العلمي لدى ط
( بعنوان: فرص توظيف برامج اإلنترنت في 2002الملك سعود بمدينة الرياض، ودراسة )الهاشمي، 

( بعنوان: واقع استخدام أعضاء الهيئة التعليمية وطلبة 2010البحث العلمي، ودراسة )ملحم ، 
لسورية لشبكة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية ا

( بعنوان: المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة 2011اإلنترنت في البحث التربوي، ودراسة )اللوح، 
 التدريس بالجامعات الفلسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي ودراسة ) الطيب، 
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اإلنترنت في جامعة وادي النيل ( بعنوان اتجاهات أساتذة الجامعات السعودية نحو خدمات 2011
( بعنوان: استخدام اإلنترنت في األنشطة األكاديمية من وجهة 2011بالسودان، ودراسة )الخطيب، 

نظر طلبة كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والصعوبات المتعلقة بهذا االستخدام، 
علومات العالمية )اإلنترنت( في التعليم والبحث ( بعنوان: واقع استخدام شبكة الم2010ودراسة )علي، 

( بعنوان: 2010العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامات اليمنية، ودراسة )سلطان،
 أثر استخدام اإلنترنت في البحث العلمي بالجامعة.

لعربية السورية، وتتبع االطالع على السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في الجمهورية ا -2-2
تنفيذ االستراتيجيات والسياسات التنفيذية والخطة االستثمارية للتعليم العالي المقررة في الخطتين 
الخمسية العاشرة والحادية عشرة فيما يخص تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية 

وتنويعها وتعزيز سبل االستفادة منها، التعليمية والبحث العلمي، وفي مجال تطوير مصادر المعرفة 
تم  التي زودتني ل مع مديرية التخطيط في الوزارة وذلك من خالل زيارة وزارة التعليم العالي والتواص

حيث كان ت والخطط المطلوبة في هذا المجال، السياسات واالستراتيجيااالطالع من خاللها على 
الستراتيجيات الخاصة بمجال التكنولوجيا والبحث العلمي لالطالع على الدراسات السابقة والسياسات وا

 عظيم الفائدة في بناء أدوات البحث.

الموجهة لكل من  ستبانةاالتحديد أقسام هذه الخطوة  حيث تضمنتالتصميم األولي لالستبيان:  -2-3
 على النحو اآلتي:وطلبة الدراسات العليا  أعضاء الهيئة التدريسية

ن المقدمة التي تم من خاللها توضيح هدف البحث، والبيانات الذاتية التي تبي   تضمنالقسم األول:  -
 المتغيرات الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية.

تخصص بتبيان واقع استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي من قبل أعضاء القسم الثاني:  -
خدمات، الطرائق المستخدمة، وأسباب الهيئة التدريسية وذلك من حيث ) الوقت، أماكن االستخدام، ال

 نشر وعدم نشر األبحاث على اإلنترنت(.

تخصص بتبيان دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي وسبل تفعيل االستفادة من القسم الثالث:  -
 اإلنترنت في مجال البحث العلمي،  وقد تكون من أربعة محاور هي: 
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تخصص بتبيان الدور الذي تقوم به شبكة اإلنترنت في تطوير اإلنترنت وتكون من     المحور األول:
 ( بندًا.23) 

تخصص باألسباب التي تشجع أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام شبكة اإلنترنت  المحور الثاني:
 ( بندًا.11في البحث العلمي وتكون من ) 

 ( بندًا.20اإلنترنت في البحث العلمي وتكون من )  تخصص بتبيان معوقات استخدام المحور الثالث:
تخصص بالدور الذي تقوم به الجامعات بهدف تحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت المحور الرابع: 

 ( بندًا.12في تطوير البحث العلمي وتكون من )
ة من اإلنترنت في ن من زيادة االستفادتمك  وانتهت االستبانة بمجموعة من العبارات تمثل الطرق التي 

وذلك لتبيان أهم هذه الطرق من وجهة نظر أفراد العينة، إضافة إلى سؤال  ،تطوير البحث العلمي
مفتوح حول المقترحات التي يمكن إضافتها من أفراد العينة والتي يمكن أن تسهم من وجهة نظرهم 

( يبينان  استبانة كل من 2-1بزيادة االستفادة من شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، والملحقان رقم )
هيئة التدريسية، وطلبة الدراسات العليا بصورتها األولية، واعتمدت الباحثة مقياس ليكرت أعضاء ال

 (:3الخماسي المتدرج  كما هو مبين في الجدول رقم )

 ( يبين أوزان االستجابات على بنود االستبانة3جدول)

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق بشدةموافق  درجات الموافقة
الرقمية القيمة 

 المعطاة
2 4 3 2 1 

  :صدق األداة -3
يقصد بصدق األداة  مقدرتها على قياس ما وضعت من أجله أو السمة المراد قياسها، ويعني   

األداة تكون صادقة عندما تقيس ما وضعت لقياسه، ولكي يتم التحقق من صالحية األداة  ذلك أن  
قامت الباحثة بدراسة الصدق المنطقي لألداة من خالل عرضها بصورتها األولية على مجموعة من 

بداء 3( محكمًا من المختصين في كلية التربية ملحق رقم)12المحكمين بلغ عددهم ) (،  لتحكيمها، وا 
رأي فيها من حيث صياغة البنود، ومدى ارتباط كل بند منها بالمحور الذي ينتمي إليه، ومدى ال

ضافة وحذف ما يرونه مناسبًا بغية الوصول إلى  مالءمة تلك العبارات لقياس ما وضعت لقياسه، وا 
 أداة مناسبة لتحقيق أهداف البحث. 
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 باإلجراءات اآلتية:وفي ضوء نتائج آراء المحكمين قامت الباحثة 

%( من قبل المحكمين على 00قبول العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق ال تقل عن ) -
 مناسبتها، وأنها تقيس ما وضعت لقياسه في كل مجال من مجاالت الدراسة.

%( من قبل المحكمين على أنها مكررة مع 20حذف العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق ) -
 (.0-6-4تنتمي للمجال وهي العبارات ) مهمة، أو ال عبارات أخرى أو غير

إضافة عبارات للمجال األول وذلك لتغطية الدور الذي تقوم به شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  -
 (. 72-71-27-26 -22-24 -7 -2لعبارات )  بشكل أوسع، وهي ا

 ( ألنها مركبة.21فصل العبارة ) -
 كثر سهولة ووضوحًا.لتكون أتعديل الصياغة اللغوية لبعض العبارات  -
العدد النهائي لفقرات االستبانة  ثم قامت الباحثة بإجراء جميع التعديالت المطلوبة، وبذلك استقر   -

ن استجابة أفراد العينة حول دور ( عبارة موزعة على أربعة مجاالت، تبي  76بصورتها النهائية على )
( يبينان استبانة كل من 2 -4نها. الملحقان )اإلنترنت في تطوير البحث العلمي وسبل االستفادة م

 أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الدراسات العليا، بصورتها النهائية. 

 ثبات األداة -4

الثبات إلى مدى الثقة بالمعلومات التي توفرها األداة ويتم التعبير عن الثبات رقميًا من يشير    
كانت قيمة المعامل أعلى كان ثبات األداة أعلى، وذلك ما خالل معامل يعرف بمعامل الثبات، وكل  

يعني أن درجة الخطأ في المقياس أقل، كما يشير هذا التعبير إلى الدرجة التي ينجح ضمنها مقياس 
(. وللتحقق من 122، 1111ما في إعطاء النتائج نفسها حين يقيس تكرارًا لألشياء نفسها) حمصي، 

 رق التالية:ثبات األدوات اتبعت الباحثة الط

 Cronbach, s Alphaألفا كرونباخ  معادلة -1 -4

(، ويظهر 112، 2006وهي طريقة تتطلب حساب ارتباط البنود مع بعضها بعضًا) ميخائيل،   
 ( معامالت ثبات االستبيان وكل مجال من مجاالتها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ. 4الجدول) 

لكل من استبيان أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا ولكل مجال من  معامالت ثبات ألفا كرونباخ :(4جدول)
 مجاالتها
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 اسم المجال رقم المجال
 معامل ثبات ألفا

أعضاء الهيئة 
 التدريسية

 الطلبة

 04800 04940 مجال دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي 1
 04080 04810 مجال أسباب استخدام اإلنترنت في البحث العلمي 2
 04080 04888 مجال معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي 3

مجال الدور الذي تقوم به الجامعات لتحقيق االستفادة  4
 048.1 04914 القصوى من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي

 04839 04933 الثبات العام

لمجاالت االستبيان األربعة المتعلقة باستبيان  ( أن معامالت ألفا كرونباخ4يتبين من الجدول )   
( بالنسبة الستبيان 0.077-0.700وبين )(، 0.140-0.016أعضاء الهيئة التدريسية تراوحت بين )

كما يتضح من الجدول أن معامل الثبات العام الستبيان أعضاء الهيئة التدريسية  طلبة الدراسات العليا،
 كل   على أن   ( الستبيان طلبة الدراسات العليا وهي معامالت ثبات عالية تدل  0.031(، و)0.133)

 بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.من االستبيانين يتصفان 
 طريقة الثبات باإلعادة -2 -4

تطبيق االختبار الموضوع على عينة من من خالل حساب الثبات  علىتركز هذه الطريقة    
( يومًا وتتطلب حساب معامل 20المفحوصين، ثم إعادته على هذه العينة نفسها، بعد فترة تصل إلى )

لتطبيق الثاني لالختبار االرتباط بين نتائج المفحوصين في التطبيق األول ونتائجهم في ا
 (.261، 2006نفسه)ميخائيل، 

وقد قامت الباحثة بتوزيع االستبيان على عينة استطالعية من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة   
( عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية، وعينة أخرى من طلبة الدراسات العليا 30دمشق تكونت من )

وأعيد التطبيق على العينتين مرة ثانية بعد مرور أسبوعين من التطبيق ( طالبًا وطالبًة، 32تكونت من )
 (.2ن في الجدول )األول، وقد توزع أفراد كل من العينتين على النحو المبي  

 توزع أفراد العينة االستطالعية  :(.جدول )
 طلبة الدراسات العليا أعضاء الهيئة التدريسية المتغير
 20 18 الذكور
 .1 12 اإلناث

 .3 30 المجموع
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جمعت الباحثة االستبانات وأجرت التحليالت اإلحصائية المناسبة باستخدام حزمة البرامج     
( بين الدرجة الكلية (Personحساب معامل ارتباط بيرسون  تم   ، وبعد ذلكSPSSاإلحصائية 

من عينة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا  لالستبيان في التطبيقين األول والثاني لكل  
 (.6كما هو موضح في الجدول )

 معامالت ثبات اإلعادة  وفقًا لقانون بيرسون لكل من استبيان أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات  (0جدول)

( بالنسبة الستبيان أعضاء الهيئة  0.11**( أن معامل االرتباط العام )6ن من الجدول )يتبي     
عالية ودالة ( بالنسبة الستبيان طلبة الدراسات العليا، وهي معامالت ثبات 0.01**التدريسية، و)

( الستبيان طلبة 0.00( الستبيان أعضاء الهيئة التدريسية، و) 0.00إحصائيًا إذ بلغت قيم الداللة )
على ثبات نتائج االستبانة في التطبيقين واستقرارها، وتراوحت معامالت  الدراسات العليا، وهذا يدل  
-**0.72التدريسية و) **( الستبيان أعضاء الهيئة 0.024-**0.77ارتباط األبعاد بين ) 

** ( الستبيان طلبة الدراسات، وهي معامالت ثبات عالية ودالة إحصائيًا ما يدل على ثبات 0.730
 هذه الدرجات مقبولة إحصائيًا ألغراض البحث. المقياس باإلعادة، حيث تعد  

 ثالثًا: المجتمع األصلي للبحث وعينته:
وطلبة  من جميع أعضاء هيئة التدريس ف المجتمع األصلي للبحثتأل  المجتمع األصلي:  -1

الدراسات العليا في الجامعات الحكومية السورية التي طبقت فيها الدراسة ) جامعة دمشق، 
استبعاد كل من جامعتي الفرات وحلب بسبب  جامعة تشرين، جامعة البعث(، حيث تم  

ن أثناء تطبيق الظروف األمنية في هاتين المنطقتين ولصعوبة الوصول إلى هاتين الجامعتي
البحث، إضافة إلى عدم حضور الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية إلى هاتين الجامعتين 

بالنسبة ألعضاء الهيئة التدريسية  ( 3010بشكل منتظم ومعروف، وقد بلغ عددهم  )

رقم 
 اسم المجال المجال

 طلبة الدراسات العليا  أعضاء الهيئة التدريسية
معامل 
 االرتباط

قيمة 
 معامل االرتباط الداللة

قيمة 
 الداللة

 0400 04038** 0400 048.4** مجال دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي            األول
 0400 04830** 0400 04082** مجال أسباب استخدام اإلنترنت في البحث العلمي            الثاني
 0400 0404** .0402 0409* مجال معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي            الثالث

مجال الدور الذي تقوم به الجامعات لتحقيق االستفادة  الرابع
 0400 0402** 04002 0400** القصوى من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي           

 0400 0489** 0400 0491** العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاممعامل االرتباط 
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( بالنسبة لطلبة الدراسات العليا حسب ما أورته مديرية  التخطيط واإلحصاء بوزارة 12106و)
 ( يوضحان ذلك.0(، )7والجدولين رقم ) 2013 -2012العالي للعام  التعليم

  الرتبة العلميةالجنس بحسب التي طبق فيها البحث عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية  (0جدول )

 الجامعة
 مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1842 .20 0.. 84 403 8. 482 دمشق
 828 .8 312 20 223 . 183 البعث
 1220 204 410 49 2.0 .1 208 تشرين
 3890 4.. 1209 1.3 883 08 943 المجموع

 

 بحسب المستوى الدراسي والجنسالتي طبق فيها البحث (عدد طلبة الدراسات العليا في الجامعات السورية 8جدول )

 الجامعة
 دكتوراه ماجستير

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور

 9219 413 000 34.0 4.09 دمشق
 10.3 0. .0 809 029 البعث
 2114 20 43 980 10.8 تشرين
 12980 490 .88 .24. 0300 المجموع

تم  اختيار أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الدراسات العليا مسوغات اختيار عينة البحث:  -2
لتطورات والتغيرات المتسارعة وتعدد لكونهم و نتيجة ل، منهم ألهمية ودور البحث العلمي لكل  

إلى  التعامل  هم للمتابعة والتقويم والتطوير، بحاجةاالستخدام ومن ثم  الحاجة الدورية لديأوجه 
 العلمي البحث يتابعونأعضاء الهيئة التدريسية  مع اإلنترنت لغايات البحث العلمي، حيث إن  

نتاج غناء  والترفيع والتأصيل لهم العلمي النتاج أجل من لها للحاجة وذلك األبحاث وا   نتاج وا 
ما يعود عليهم وعلى المؤسسة التي يعملون فيها وعلى المجتمع  فيها سونيدر   التي الجامعات

 في يمرونالدراسات العليا فهم  لطلبةالمحلي واألمة بأسرها بالفائدة المرجوة، وكذلك بالنسبة 
 مع يتعاملون فهم من ثم  و  ،ةالعلمي   الدرجة على للحصول ةالعلمي   األبحاث إعداد مرحلة

 أبحاثهم إنجاز في تساعدهم التي واألبحاث المعلومات على الحصول أجل من اإلنترنت
 .والمضي قدمًا في البحث العلمي المتجدد

عينة البحث هي الجزء الممثل للمجتمع األصلي، والذي أجري عليه البحث عينة البحث:  -3
بشكل فعلي. وقد اعتمدت الباحثة الطريقة الطبقية العشوائية على مراحل، لكونها الطريقة 
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األكثر إلمامًا بجوانب وأبعاد المجتمع األصلي المتعددة بحيث يصل إلى تمثيل نسبي يكافئ 
والمتغيرات المختلفة التي تمت دراستها  بحسب الخصائص راد المجتمع األصليتوزيع أف

وتحليلها. وذلك وفقًا لتوزع أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في الجامعات 
اختيار عينة  تم   حيثالسورية التي اختيرت ليتم تطبيق البحث فيها، وبحسب فروعها المختلفة، 

 صلي وفقًا للخطوات اآلتية:المجتمع األجامعات عشوائية  طبقية من 
قامت الباحثة باختيار سبع كليات من كليات الجامعات الثالث )دمشق، تشرين، البعث( -3-1

بطريقة عشوائية توزعت على أربع كليات علمية هي )الطب البشري، الصيدلة، الهندسة 
مراعاة توزع المدنية، العلوم(، وثالث كليات إنسانية هي )التربية، اآلداب، الحقوق( مع 

 الكليات العلمية واإلنسانية في المجتمع األصلي.
قامت الباحثة بتحديد أعداد أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في كل  ثم   -3-2

كلية من هذه الكليات، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الكليات في الجامعات 
( وذلك من 12106(، وعدد طلبة الدراسات العليا )2634) التي اختيرت ليطبق فيها البحث 

خالل العودة إلى جداول مديرية التخطيط واإلحصاء وجداول شؤون الطالب في هذه الكليات، 
( يبينان أعداد أعضاء الهيئة التدريسية و طلبة الدراسات العليا  في كل  10(، ) 1والجدوالن ) 

 كلية من هذه الكليات.
 أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التي طبق فيها البحثعدد (  9جدول)

الطب  الجامعة
 البشري

الهندسة  الصيدلة
 المدنية

الهندسة  العلوم
 الميكانيكية

 المجموع التربية الحقوق اآلداب 

 1340 114 09 200 221 181 112 43 340 دمشق
 408 23 . 100 98 100 .0 13 48 البعث 
 819 20 1 .12 130 212 .9 21 203 تشرين

 2034 103 .0 492 ..4 499 282 00 91. المجموع
 ( عدد طلبة الدراسات العليا في الكليات التي طبق فيها البحث 10جدول)

الطب  الجامعة
الهندسة  الصيدلة البشري

الهندسة  العلوم المدنية
 المجموع التربية الحقوق اآلداب الميكانيكية

 8.1. 030 39. .121 818 304 3.9 300 1.34 دمشق
 1000 300 - 2.2 33 203 212 - - البعث
 1402 4. - 298 3.0 200 00 40 334 تشرين
 8323 990 39. .100 1201 913 031 410 1808 المجموع



 

 

 األول                                           إجراءات البحث الميدانية  الفصلالباب الثاني: 

114 

 
( عضوًا من 2634مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الكليات قد بلغ)  ن أن  بعد أن تبي  -3-3

%( من أعضاء الهيئة 10سحب نسبة )  ( من طلبة الدراسات العليا، تم  0323أعضاء التدريس و)
      النسبة المقبولة لمثل هذا العدد تتراوح بين  التدريسية وطلبة الدراسات في هذه الكليات، حيث إن  

( عضوًا من الذكور واإلناث 263( وبذلك بلغ العدد اإلجمالي للعينة وفق هذه النسبة )  2% -3%) 
( من مجموع طلبة الدراسات العليا في الكليات المختارة، 032من مجموع أعضاء هيئة التدريس، و)

 ( يبينان نسبة العينة من المجتمع األصلي:12(، )11والجدوالن رقم )
 ( يبين توزع أفراد العينة والمجتمع األصلي ألعضاء الهيئة التدريسية حسب كل كلية 11جدول )

 الكلية
 العينة المجتمع األصلي للكلية

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 %18408 49 %18408 492 اآلداب
 %0419 10 %0419 103 التربية
 %.248 8 %.248 .0 الحقوق
 %18494 0. %18494 499 العلوم

 %22444 9. %22444 91. الطب البشري
 %10401 28 %10401 282 الهندسة المدنية

 %10,20 40 %10,20 ..4 الهندسة الميكانيكية والكهربائية
 %2492 8 %2492 00 الصيدلة
 %100 204 %100 2034 المجموع

 

المئوية لتوزع أفراد المجتمع األصلي، ( التطابق التقريبي بين النسب 11يالحظ من الجدول رقم )  
 والنسب المئوية لتوزع أفراد  العينة بحسب متغير الكلية.

 ( يبين توزع أفراد العينة والمجتمع األصلي لطلبة الدراسات العليا بحسب كل كلية الكلية12جدول ) 

 الكلية
 العينة المجتمع األصلي للكلية

 المئويةالنسبة  العدد النسبة المئوية العدد

 %21420 100 %21420 .100 اآلداب
 %11489 99 %11489 990 التربية
 %0448 4. %0448 39. الحقوق
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 %10490 91 %10490 913 العلوم
 %22443 180 %22443 1808 الطب البشري

 %04.8 03 %04.8 031 الهندسة المدنية
 %14443 120 %14443 1201 الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 %4498 42 %4498 410 الصيدلة
 %100 832 %100 8323 المجموع

( التطابق التقريبي بين النسب المئوية لتوزع أفراد المجتمع األصلي، والنسب 12يالحظ من الجدول )
 المئوية لتوزع أفراد  العينة بحسب متغير الكلية.

 تطبيق أدوات البحثرابعًا: 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة  النهائية جاهزة للتطبيق تم   بعد أن أصبحت أدوات الدراسة في صورتها

 لتطبيقها وكانت على النحو اآلتي: 

تم توزيع استبيانات الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية واإلنسانية المحددة في  -1
من قبل إدارة الجامعات الحكومية السورية التي طبقت فيها الدراسة بعد الحصول على تسهيل مهمات 

( يبين تسهيالت المهمات الخاصة بتطبيق أدوات البحث في الجامعات السورية، 6الكلية الملحق )
وذلك من خالل سفر الباحثة إلى بعض الجامعات، إضافة إلى مساعدة بعض األصدقاء والزمالء 

 أن تم   العاملين في جامعات أخرى، وقد استغرق توزيع االستبانات نحو شهر ونصف الشهر إلى
 (. 2013 -2012استردادها وذلك في الفصل الدراسي الثاني من عام )

جمع االستبانات من قبل الباحثة ومن األشخاص أنفسهم الذين قاموا بمساعدة الباحثة، وقد استغرق -2
 ذلك شهرًا بعد مضي أسبوعين على التوزيع.

لالستخدام في الدراسة، بهدف التأكد من ت مراجعة كل استبانة على حدة للتأكد من صالحيتها تم  -3
مراعات المستجيبين لتعليمات تعبئة االستبانة التي تطلبت مراعاة الصدق والدقة والموضوعية في 

( ×اإلجابة عن بنود االستبانة، ووضع المستجيب على معيار تدرج اإلجابات أمام كل عبارة إشارة )
لالستخدام، لعدم استكمال اإلجابات، أو تكرار إجابة  واحدة فقط، واستبعاد االستبانات غير الصالحة

 العبارة الواحدة في أكثر من تدرج في معيار تدرج اإلجابات.
وبناء على ذلك وبعد عملية تدقيق االستبانات، كان عدد االستبانات المسترجعة والجاهزة للتحليل      

(  استبانة تمثل 620ة التدريسية، و) %( بالنسبة لعينة أعضاء الهيئ0.7( استبانة تمثل نسبة) 230)
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%( بالنسبة لعينة طلبة الدراسات العليا من إجمالي مجتمع الدراسة في الكليات العلمية 7.0نسبة ) 
 واإلنسانية المحددة.

 فئات العينة حسب متغير الجنس بالنسبة لكل من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا (13جدول )

       الدراسة، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذكور( توزيع عينة 13من قراءة الجدول )  يتبين
( عضوًا  01(، وعدد أعضاء هيئة التدريس اإلناث )  %64.0ية ) ئو عضوًا وبنسبة م (141) 

(  341طلبة الدراسات العليا فقد بلغ عدد الطلبة الذكور )  فيما يتعلق ب(، أما %32.2ية )ئو وبنسبة م
 (.%46.3( وبنسبة )  301اإلناث ) ( وعدد الطلبة%23.7وبنسبة )  

فئات العينة حسب متغير الرتبة األكاديمية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومتغير المستوى الدراسي  ( 14جدول )
 لطلبة الدراسات العليا

 طلبة الدراسات العليا أعضاء الهيئة التدريسية

 العدد الفئة المتغير
النسبة 

 العدد الفئة المتغير يةئو الم
النسبة 

 يةئو الم

الرتبة 
 األكاديمية

 %2044 40 أستاذ
المستوى 
 الدراسي

 

أستاذ  0049 401 ماجستير
 %3240 .0 مساعد

 2941 189 دكتوراه %40 108 مدرس
 %100 0.0 المجموع %100 230 المجموع

ألعضاء الهيئة ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية بالنسبة 14يتضح من الجدول )
التدريسية، ومتغير المستوى الدراسي بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة 

( ، وعدد أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ %20.4ية ) ئو ( عضوًا بنسبة م 47التدريس برتبة أستاذ )
فيما (، أما %47ية ) ئو وبنسبة م (100( وبرتبة مدرس )%32.6ية ) ئو ( وبنسبة م 72مساعد ) 

 طلبة الدراسات العليا التدريسيةأعضاء الهيئة 
النسبة  العدد الفئة  المتغير

 يةئو الم
النسبة  العدد الفئة المتغير

 يةئو الم
 %64.0 141 ذكور الجنس

 الجنس
 %23.7 341 ذكور

 %46.3 301 إناث %32.2 01 إناث
 %100 620 المجموع %100 230 المجموع
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(، وعدد %70.1ية ) ئو ( وبنسبة م461طلبة الدراسات العليا فقد بلغ عدد طلبة الماجستير ) يتعلق ب
 (.21.1ية ) ئو ( وبنسبة م101الطلبة المسجلين في درجة الدكتوراه ) 

 اسات العليا( فئات العينة حسب متغير سنوات الخبرة لكل من  ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدر .1جدول )

 طلبة الدراسات العليا أعضاء الهيئة التدريسية

النسبة  العدد الفئة المتغير
النسبة  العدد الفئة المتغير يةئو الم

 يةئو الم

سنوات 
الخبرة في 
استخدام 
 اإلنترنت

من خمس أقل  -1
 سنوات

سنوات  1.42% .3
الخبرة 
في 

استخدام 
 اإلنترنت

 

من أقل  -1
 خمس سنوات

240 38% 

 10وأقل من  .
 %4140 90 سنوات

وأقل من  .
 4048 311 سنوات 10

سنوات فما  10
سنوات  10 %43 99 فوق

 1442 92 فما فوق

 %100 0.0 المجموع %100 230 المجموع

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت لكل  12من الجدول ) تبيني
من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم 

( ، وعدد أعضاء هيئة التدريس الذين 12.2ية ) ئو ( عضوًا بنسبة م32خبرة أقل من خمس سنوات ) 
( ، وعشر سنوات وما 41.7ية ) ئو ( وبنسبة م 16ة خمس سنوات وأقل من عشر سنوات  ) لديهم خبر 
طلبة الدراسات العليا فقد بلغ عدد طلبة الذين ب فيما يتعلق (، أما%43ية ) ئو ( وبنسبة م11فوق )

بة الدراسات العليا الذين (، وعدد طل%30ية )ئو ( وبنسبة م247لديهم خبرة أقل من خمس سنوات )
(، وعدد الطلبة %47.0ية ) ئو ( وبنسبة م311خبرة خمس سنوات وأقل من عشر سنوات  ) لديهم 

 (.%14.2ية ) ئو ( وبنسبة م12الذين لديهم خبرة عشر سنوات وما فوق ) 

 الدراسات العليا( يبين فئات العينة حسب متغير الجامعة بالنسبة لكل من أعضاء هيئة التدريس وطلبة 10جدول )

 طلبة الدراسات العليا أعضاء الهيئة التدريسية

النسبة  العدد الفئة المتغير
النسبة  العدد الفئة المتغير يةئو الم

 يةئو الم

الجامعة 
التي 

الجامعة  %4048 110 دمشق
التي 

 %0840 444 دمشق
 %1840 121 البعث %33 00 البعث
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يدرس 
 فيها

يدرس  %1941 44 تشرين
 فيها
 

 %1341 .8 تشرين

 %100 0.0 المجموع %100 230 المجموع

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت 16من الجدول )  تبيني 
من لكل من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 

من جامعة ( ، وعدد أعضاء هيئة التدريس %47.0ية ) ئو بنسبة م أعضاء( 110) جامعة دمشق
(، أما %11.1ية ) ئو ( وبنسبة م44) وجامعة تشرين( ، %33ية ) ئو ( وبنسبة م 76)       البعث

(، وعدد %60.6ية )ئو ( وبنسبة م444) دمشقفقد بلغ عدد طلبة  فيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا
من جامعة (، وعدد الطلبة %10.6ية ) ئو ( وبنسبة م121)   جامعة البعثمن طلبة الدراسات العليا 

 .(%13.1ية ) ئو ( وبنسبة م02)  تشرين

 يبين فئات العينة حسب متغير الكلية بالنسبة لكل من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا (10جدول )

 طلبة الدراسات العليا أعضاء الهيئة التدريسية

النسبة  العدد الفئة المتغير
 يةئو الم

النسبة  العدد الفئة المتغير
 يةئو الم

نوع الكلية 
التي يدرس 

 فيها

 041. 129 إنساني
نوع الكلية التي 

 يدرس فيها

 0148 400 إنساني
 2842 183 علمي 4349 101 علمي

 %100 0.0 المجموع %100 230 المجموع

من ( توزيع عينة الدراسة، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 17من قراءة الجدول )  بينت
من (، وعدد أعضاء هيئة التدريس  %26.1ية ) ئو ( عضوًا وبنسبة م 121)  الكليات اإلنسانية
طلبة الدراسات العليا فيما يتعلق ب(، أما   %20.2ية )  ئو ( عضوًا وبنسبة م 103)  الكليات العلمية

( 103( وعدد الطلبة اإلناث )  %71.0( وبنسبة )467) تخصص اإلنسانيمن الفقد بلغ عدد الطلبة 
 (.%20.2وبنسبة )

 : األساليب اإلحصائيةخامساً 

اعتمدت الباحثة في تحليل النتائج على الحاسب اآللي باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم 
تم استخدامها في هذا (، وتتلخص األساليب اإلحصائية التي 17( اإلصدار)SPSSاالجتماعية )

 البحث الستخالص نتائجه في األساليب اآلتية:
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 ية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.ئو النسبة الم -1
( للتحقق من الفروق بين المتوسطات في t-testاختبار)ت( ستيودنت للعينات المستقلة ) -2

 الفرضيات.
فردية بين المتوسطات في للفروق ال( on way Anovaاختبار تحليل التباين األحادي ) -3

 لتبيان اتجاه الفروق. للمقارنات المتعددة البعدية  (Scheffe) ، واختبار شيفييهالفرضيات
 :اآلتيةالخطوات المنهجية  وفقتحليل المعلومات  تم  : : تحليل المعلوماتسادساً 

 ترميز المعلومات األولية لعينة الدراسة المتعلقة بمتغيرات الدراسة كما يلي: تم   -1
الجنس ) ذكر، أنثى (، الرتبة األكاديمية ) أستاذ،   أعضاء الهيئة التدريسيةفيما يتعلق ب-1-1

نوع الكلية التي يدرس أستاذ مساعد، مدرس( ، الجامعة التي يدرس فيها) دمشق، تشرين، البعث(، 
وأقل من خمس، خمسة وأقل من 1)علمي، إنساني(، سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت )  فيها

 (.فأكثرعشر سنوات، عشر سنوات 
الجنس ) ذكر، أنثى (، المستوى الدراسي )  ماجستير،  طلبة الدراسات العليافيما يتعلق ب-1-2

 لية التي يدرس فيها        نوع الكدكتوراه(، الجامعة التي يدرس فيها) دمشق، تشرين، البعث(، 
وأقل من خمس، خمسة وأقل من عشر 1)علمي إنساني(، سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت ) 

 (.فأكثرسنوات، عشر سنوات 

إعطاء قيم رقمية لكل خيار من خيارات معيار تدرج اإلجابات المتعلق بمعرفة دور  تم   -2
سات ااإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدر 

 (.بشدة يلي) موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق ، غير موافق العليا وفق ما
ية وقيمة متوسط اإلجابات لكل عبارة ئو رجة الموافقة وفق النسبة المللفظية لداحساب القيمة  تم   -3

 مجال من مجاالتها. من عبارات االستبانة، ولكل  
استبانة في الحاسب  إدخال المعلومات المتعلقة بكل   ترقيم االستبانات بأرقام متسلسلة، ثم   تم   -4

معلومات األولية ألفراد عينة اآللي، لتحليل المعلومات إحصائيًا، حيث تضمن التحليل تحليل ال
تحليل المعلومات األساسية المتعلقة بأقسام االستبيان ، و الدراسة المتعلقة بمتغيرات الدراسة

مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا التي تسهم في تحقيق بومحاوره، و 
 االستفادة من اإلنترنت في البحث العلمي.
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( لجميع االختبارات، وعولجت البيانات من قبل الباحثة 0.02اختيار الداللة اإلحصائية ) تم   -2
 (، في تحليل بيانات الدراسة لكل سؤال من أسئلة الدراسة المتصلة SPSSعن طريق برنامج)

ية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ئو بالجانب الميداني، حيث اعتمدت النسبة الم
درجة الموافقة،  إلى ات أفراد العينة عن كل محور من محاور الدراسة لتكون مؤشراً الستجاب

إضافة إلى ذلك بينت الباحثة الفروق بين متوسطات اإلجابة المتعلقة بمحاور الدراسة حسب 
عرضها وتحليلها  تم   متغيرات الدراسة، ونتيجة لذلك انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

 لفصل الالحق.ومناقشتها في ا
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 تمهيد

أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن األسئلة  

 المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية

ثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن األسئلة 

 المتعلقة بطلبة الدراسات العليا.

ثالثًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

 فرضيات البحث 

 سادسًا: المقترحات

 

 

 

 

الفصل الثاني: تحليل النتائج 

 ومناقشتها
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 الفصل الثاني
 تحليل  النتائج ومناقشتها وتفسيرها 

 

 تمهيد 
(, التي SPSSبعد االنتهاء من جمع البيانات وتحليلها باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية )    

التوصل إلى نتائج  المعالجة اإلحصائية المناسبة لكل سؤال من أسئلة البحث. تم   من خاللهات تم  
فرضيات متعددة, وفيما يلي وصف وتفسير لهذه النتائج والبيانات اإلحصائية, والتحقق من صحة ال

 الخاصة بهذه األسئلة وتفسير هذه النتائج.
 أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن األسئلة المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية

  :متعلقة باإلجابة عن السؤال األولالنتائج ال  -1
ما واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية لإلنترنت في البحث العلمي من حيث )عدد     

، تتم االستفادة منها عبر اإلنترنتساعات استخدام اإلنترنت يوميًا، أماكن االستخدام، الخدمات التي 
 ي يمكن أن تشجع علىاألسباب الت رنت للحصول على المعلومات،الطرائق المستخدمة عبر اإلنت

 ؟ ، واألسباب غير المشجعة على النشراالنترنتعبر  نشر األبحاث 
 ت اإلجابة عن هذا السؤال وفق ما يأتي:تم  
لإلجابة عن ما عدد ساعات استخدام اإلنترنت من قبل أعضاء الهيئة التدريسية  يوميًا؟  -1-1

 (.81)ن الجدول رقم استخراج التكرارات والنسب المئوية كما يبي   هذا السؤال تم  
 التكرارات والنسب المئوية لعدد ساعات استخدام اإلنترنت من قبل أعضاء الهيئة التدريسية يومياً ( 11)جدول 

 النسبة المئوية التكرار عدد ساعات استخدام اإلنترنت يومياً 

 50.4 116 ساعات  3أقل من -1

 39.1 90 ساعات 6أقل من  - 3

 10.5 24 ست ساعات فأكثر

 100.0 230 المجموع
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أعضاء الهيئة التدريسية  يقضون مدة أفراد عينة من  %(5..4) ( أن  81ن من الجدول رقم ) يتبي  

أفراد من  %(8..3), على  حين أن اعات يوميًا في استخدام اإلنترنت( س3أقل من  -8تتراوح بين )
 أفراد العينةمن  %(4..8) تبي ن أن  (ساعات يوميًا, بينما 6أقل من-3يقضون مدة تتراوح بين )العينة 

النسبة الكبرى من أعضاء  ساعات يوميًا في استخدام اإلنترنت, وهذا يعني أن   6يقضون أكثر من 
 ( ساعة أسبوعيًا.18-7الهيئة التدريسية يقضون مدة تتراوح بين )

ساعات( يوميًا على 3أقل من -8وتعزو الباحثة سبب حصول عدد الساعات المتراوح بين )   
أعلى نسبة من حيث عدد الساعات التي يقضيها أعضاء الهيئة التدريسية يوميًا في استخدام اإلنترنت 

اإلنترنت مواقع يسية من االطالع على ما تحفل به هذه المدة  معقولة  تمكن عضو الهيئة التدر  إلى أن  
ة, ة والثقافي  من الجديد يوميًا, لتجعله مواكبًا لمختلف المستجدات التي تطرأ في مختلف الصعد العلمي  

والسيما إذا كان المستخدم يدخل لهدف محدد يجعله يحسن استثمار الوقت واالستفادة القصوى من 
لتدريسية سواء اإلدارية أم معلومات الشبكة, إضافة إلى األعباء الملقاة على عاتق أعضاء الهيئة ا

عداد األبحاث واإلشراف األكاديمي على الطلبة, األمر الذي ة والتدريسي  األكاديمي   ة كإلقاء المحاضرات وا 
ال يمكنهم من استخدام اإلنترنت لوقت طويل, وكذلك يمكن أن يعود السبب في ذلك إلى ميل بعض 

تي اعتادوا على الرجوع إليها بكثرة قبل وجود أعضاء الهيئة التدريسية إلى المراجع والدوريات ال
(, .1.8(, و دراسة)سلطان, 8..1اإلنترنت, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من  دراسة )العمري, 

معظم أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون اإلنترنت يوميًا  نت أن  ( التي بي  ...1ودراسة)ملحم, 
(, ودراسة )بركات, 7..1ن  دراسة ) محمد, ( ساعات, وتختلف مع كل م3-8وبمتوسط من )

( 84نسبة قليلة من أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون اإلنترنت أكثر من ) نت أن  (, التي بي  1..1
  .ساعة أسبوعياً 

 ما األماكن التي يستخدم فيها أعضاء الهيئة التدريسية اإلنترنت؟-1-2
( في حال تم 8( تم إعطاء الرمز )6-8, 4-8, 5-8, 3-8, 1-8لإلجابة عن كل من األسئلة )

حساب التكرارات  ( في حال عدم االختيار, وتم  .االختيار من قبل أعضاء الهيئة التدريسية, والرمز )
 ( توضح  ذلك.13-11 -18 -.1 -.8ن ذلك وفق الجداول )والنسب المئوية التي تبي  

 فيها أعضاء الهيئة التدريسية اإلنترنتالنسب المئوية لألماكن التي يستخدم و التكرارات ( 11)جدول 

 مقهى اإلنترنت المنزل مخبر اإلنترنت المكتب

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
138 %60.0 66 28.7% 190 %82.6 18 %7.8 
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أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون اإلنترنت عينة  أفراد من %( .6)  ( أن  .8ن من الجدول)يتبي  

 %(11.6)و مون اإلنترنت في مخبر اإلنترنت, من أفراد العينة  يستخد %(11.7)في المكتب, بينما 
 من أفراد العينة  يستخدمون %(7.1)أن أيضًا من أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت في المنزل, وتبين 

المنزل احتل أعلى  ن أن  ي  بمالحظة النسب المئوية ألماكن االستخدام يتباإلنترنت في مقهى اإلنترنت, و 
مرتبة في األماكن التي يستخدم فيها أفراد العينة اإلنترنت, ليحتل المكتب المرتبة الثانية, ومخبر 

 .اإلنترنت المرتبة الثالثة, بينما احتل مقهى اإلنترنت المرتبة الرابعة واألخيرة
مجيء المنزل في المرتبة األولى كمكان الستخدام اإلنترنت إلى الميزات التي وتعزو الباحثة سبب  

كالتخفيضات التي قدمتها فيما يتعلق بخدمة وفرتها مؤسسة االتصاالت لمعظم أعضاء الهيئة التدريسية 
( في المنزل ADSL( أو ببوابة )Serverخط )زويد أعضاء الهيئة التدريسية  بـت االنترنت, إضافة إلى

 وبشكل مجاني, األمر الذي يشجعهم على االستفادة من هذه الخدمة في المنزل, إضافة إلى أن  
أعضاء الهيئة التدريسية ونتيجة لطبيعة عملهم في الكليات من حيث إعطاء المحاضرات واإلشراف 

نترنت األكاديمي قد ال يجدون الوقت الكافي لتصفح اإلنترنت بشكل دائم في الكلية سواء في مخبر اإل
أم المكتب كما في المنزل, إضافة إلى عدم توافر عدد كاٍف من أجهزة الحاسب في مكاتب أعضاء 
الهيئة التدريسية في الكلية, وكذلك قد يعزى ذلك إلى الحرية المتاحة ألعضاء الهيئة التدريسية للتصفح 

ادرة الجامعة إلى ربط في المنزل, أما عن مجيء المكتب بالمرتبة الثانية  فقد يعود السبب إلى مب
ن كان ذلك االستخدام  مكتب أعضاء هيئة التدريس بشبكة اإلنترنت وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك وا 
ليس بنسبة االستخدام  نفسها في المنزل نتيجة األسباب السابقة, وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )ملحم, 

 ريسية تستخدم اإلنترنت في المنزل.( التي بينت أن نسبة كبيرة من أعضاء الهيئة التد...1
 عبر اإلنترنت؟ ما الخدمات التي تتم االستفادة منها-8-3

 .(.1لتعرف الخدمات تم استخراج النسب المئوية والتكرارات وفق الجدول )
 من قبل أعضاء الهيئة التدريسية التكرارات والنسب المئوية  للخدمات التي تتم االستفادة منها( 22)جدول 

 النسبة المئوية التكرار ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخدم

 95.7 220 البحث العلمي

 79.1 182 االطالع والثقافة العامة
 47.8 110 االستفادة من البرامج التعليمية

 38.3 88 المحادثة واالتصال
 41.3 95 قراءة الصحف

 31.3 72 ترفيه
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من أفراد العينة  يستفيدون من خدمة البحث العلمي المتاحة  %(4.7.) ( أن  .1ن من الجدول)يتبي  

من أفراد العينة ونسبتهم  يستفيدون من خدمة االطالع  %(8..7)تبي ن أن  على شبكة اإلنترنت, بينما 
من أفراد العينة  يستفيدون من خدمة  %(57.1)والثقافة العامة المتاحة على شبكة اإلنترنت, و

من أفراد العينة %( 31.3)ن أن لبرامج التعليمية المتاحة على شبكة اإلنترنت, كما تبي  االستفادة من ا
من أفراد العينة  %(58.3)يستفيدون من خدمة المحادثة واالتصال المتاحة على شبكة اإلنترنت, و
من أفراد العينة   %(38.3)يستفيدون من خدمة قراءة الصحف المتاحة على شبكة اإلنترنت, و

ون من خدمة الترفيه المتاحة على شبكة اإلنترنت, وبمالحظة النسب المئوية للخدمات التي تتم يستفيد
االستفادة منها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية يتبن أن خدمة البحث العلمي  احتلت المرتبة األولى, 

مج التعليمية المرتبة لتحتل خدمة االطالع والثقافة العامة المرتبة الثانية, وخدمة االستفادة من البرا
الثالثة, بينما احتلت خدمة قراءة الصحف المرتبة الرابعة, وخدمة المحادثة واالتصال المرتبة الخامسة, 

 وخدمة الترفيه المرتبة السادسة واألخيرة. 
اإلنترنت باتت في  وتعزو الباحثة سبب مجيء خدمة البحث العلمي في المرتبة األولى إلى أن      

بوابة مهمة بالنسبة للباحثين واألساتذة يطلون من خاللها على آخر المستجدات البحثية في هذا العصر 
المجاالت ذات الصلة باختصاصاتهم العلمية والتدريسية, فهي سبيل للتواصل مع المراكز البحثية 

ير والجامعات والمجالت والمشاركة في الندوات والمؤتمرات عبر البريد اإللكتروني, كما يمكن تفس
يمتازون ة إلى خصائص أفراد العينة الذين مجيء خدمة االطالع والثقافة العامة في المرتبة الثاني

بالنضج والعقالنية في استخدامهم لإلنترنت بصفتهم أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات فهم يعدون 
ثة من أجل المعرفة من الفئات الواعية والمثقفة في المجتمع, ويسعون إلى استخدام التكنولوجيا الحدي

العلمية وتطوير الذات المهنية, ويمكن تفسير مجيء خدمة الترفيه في المرتبة األخيرة إلى عدم توافر 
لى أن   ه من الممكن الوقت الكافي لدى أعضاء الهيئة التدريسية لالستفادة من هذه الخدمة, وا 

ل توافر الوقت الكافي لذلك, وتتفق االستعاضة عن اإلنترنت فيما يخص الترفيه بمشاهدة التلفاز في حا
 نسبة نت أن  (, التي بي  4..1(, ودراسة )خليفة, 8..1هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من )العمري, 

كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية يعدون اإلنترنت مهمًا جدًا لبحوثهم العلمية, وأن هناك مياًل متزايدًا 
نسبة كبيرة من أعضاء  نت أن  ( التي بي  7..1ودراسة ) محمد, لالستشهاد باإلنترنت في األبحاث,  

 (, ودراسة )سلطان, .1.8الهيئة التدريسية تستخدم اإلنترنت في البحث العلمي, ودراسة ) علي, 
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(، ودراسة Adey and Oyeinka, 2002(, ودراسة ) .1.8(, ودراسة صالحي, .1.8

(Isah&Aduwa,2005)    أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون اإلنترنت في البحث  نت أن  التي بي
اإلنترنت يستخدم لالتصال  نت أن  ( التي بي  1.88العلمي والبحث عن المعلومات, ودراسة )الطيب, 

 من قبل أعضاء الهيئة التدريسية عبر البريد اإللكتروني. 
ريسية للحصول على الطرائق المستخدمة عبر اإلنترنت من قبل أعضاء الهيئة التد ما -1-4

 المعلومات؟ 
استخراج النسب المئوية  ف الطرائق المستخدمة عبر اإلنترنت للحصول على المعلومات تم  لتعر    

 (.18والتكرارات وفق الجدول )
التكرارات والنسب المئوية  للطرائق المستخدمة عبر اإلنترنت  من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ( 21)جدول 

 للحصول على المعلومات 

 النسبة المئوية التكرار الطريقة المستخدمة

 93.0 214 استخدام محركات البحث
استخدام أدلة اإلنترنت )أدلة المجالت أو الجامعات أو 

 دليل الباحثين(
150 65.2 

 17.8 41 المقابلة باستخدام اإلنترنت )المسنجر(
 73.9 170 البريد اإللكتروني

 120 52.2 (FTPتبادل ونقل الملفات)
 66.5 153 المكتبات اإللكترونية

 55 23.9 (chat groupمجموعات الحوار)
 31.7 73 البحث باستخدام قوائم المعلومات

يستخدمون طريقة  أعضاء الهيئة التدريسية عينةمن أفراد  %(3.) ( أن  18ن من الجدول)يتبي     
من أفراد العينة  يستخدمون  طريقة البحث من خالل  %(64.1)التصفح عبر محركات البحث, بينما 

 من أفراد العينة يستخدمون طريقة المقابلة باستخدام برامج اإلنترنت, وتبين %( 87.1)أدلة اإلنترنت, و
يستخدمون   من أفراد العينة %(41.1)يستخدمون البريد اإللكتروني, وينة عمن أفراد ال %(..73)أن 

من أفراد العينة  يستخدمون طريقة المكتبات اإللكترونية, %(66.4)تبادل ونقل الملفات, و طريقة
 وكذلك%( يستخدمون طريقة مجموعات الحوار, ..13( عضوًا من أفراد العينة ونسبتهم )44و)
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العينة  يستخدمون طريقة البحث باستخدام قوائم المعلومات, وبمالحظة النسب من أفراد  %(38.7) 

المئوية للطرائق المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في االستفادة من خدمات اإلنترنت في 
ت المرتبة األولى, ليحتل البريد طريقة البحث باستخدام محركات البحث احتل   البحث العلمي يتبي ن أن  

لكتروني المرتبة الثانية, و المكتبات اإللكترونية المرتبة الثالثة, بينما احتلت طريقة البحث باستخدام اإل
واحتلت طريقة البحث من خالل تبادل الملفات المرتبة الخامسة, كما  ,أدلة اإلنترنت المرتبة الرابعة

لت طريقة مجموعات الحوار احتلت طريقة البحث باستخدام قوائم المعلومات المرتبة السادسة, واحت
 المرتبة السابعة, وطريقة المقابلة باستخدام برامج اإلنترنت المرتبة الثامنة واألخيرة.

وتعزو الباحثة مجيء طريقة البحث باستخدام محركات البحث في المرتبة األولى إلى سهولة    
ب مجيء طريقة البريد وسرعة هذه الطريقة, وكلفتها المنخفضة مقارنًة بالطرق األخرى, أما سب

اإللكتروني بالمرتبة الثانية فإن ذلك يمكن أن يكون بسبب شيوع استخدام البريد اإللكتروني الذي يسهل 
االتصال بالباحثين في الجامعات األخرى, وبالمؤسسات التعليمية, والمجالت اإللكترونية ألمور تتعلق 

إضافة لما يوفره من إمكانية للرد على استفسارات  بالبحث العلمي, وتبادل اآلراء عن البحوث ونتائجها,
 Internetعامة في أي علم من العلوم من خالل مواقع عديدة أبرزها موقع مكتبة اإلنترنت العامة ) 

Public Library( وموقع الخبراء )All expert ( وموقع )ASKME الذي يحيل أسئلة الباحثين إلى )
ن تفسير مجيء كل من مجموعات الحوار والمقابلة باستخدام متخصصين لإلجابة عنها,  وكذلك يمك

المهارة بهذه الطرائق وعدم االهتمام بها, واختلفت هذه و اإلنترنت في المراتب األخيرة إلى قلة المعرفة 
(, ودراسة ) الحمدان 7..1(, ودراسة )محمد, 4..1النتيجة مع نتائج دراسة كل من )الحازمي, 

 ,Lazinger, ودراسة )Applebee, Clayton and Pascoe,1997)(, ودراسة)1..1والخزي, 
البريد اإللكتروني من أكثر أدوات   نت أن  التي بي  ( Adey and Oyeinka, 2002(, ودراسة )2001

البريد اإللكتروني احتل المرتبة الثانية في  وطرائق استخدام اإلنترنت في البحث العلمي, حيث إن  
 ,Kelleyالطرائق المستخدمة في البحث العلمي عبر اإلنترنت لدى أفراد عينة البحث, ودراسة )

الشبكة العنكبوتية العالمية كانت من أكثر األدوات استخدامًا لغرض البحث  أن  نت ( التي بي  2002
 لألغراض التعليمية األخرى. العلمي ثم  
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ع أعضاء الهيئة التدريسية على نشر األبحاث عبر شبكة ماألسباب التي يمكن أن تشج  -1-5

 اإلنترنت؟ 
ف األسباب التي يمكن أن تشجع أعضاء الهيئة التدريسية على نشر أبحاثهم عبر اإلنترنت لتعر    

 (.11استخراج النسب المئوية والتكرارات وفق الجدول ) تم  
 (22جدول )

 شبكة اإلنترنت عبرالتكرارات والنسب المئوية لألسباب التي تشجع أعضاء الهيئة التدريسية  لنشر أبحاثهم 

 النسبة المئوية التكرار األسباب المشجعة على نشر األبحاث

 62.6 144 االطالع على نتائج أبحاثي من قبل الطلبة والباحثين
البحث إغناء رصيد الجامعة التي أعمل بها فيما يخص 

 العلمي.
120 52.2 

االستفادة من آراء متصفحي اإلنترنت المهتمين باختصاصي 
 فيما يخص األبحاث المنشورة.

107 46.5 

 46.1 106 سهولة النشر مقارنة بطرق النشر األخرى.

المرتبة األولى  االطالع على نتائج البحث من الطلبة والباحثين احتل   ( أن  11ن من الجدول)يتبي     
%(, بينما احتلت الفقرة المتعلقة بإغناء 61.6في األسباب المشجعة على نشر األبحاث وبنسبة )

%(, لتحتل الفقرة المتعلقة باالستفادة من آراء أكبر 41.1رصيد الجامعة العلمي المرتبة الثانية وبنسبة )
الثالثة من األسباب المشجعة على عدد ممكن من المتصفحين فيما يخص األبحاث المنشورة المرتبة 

%(, واحتلت الفقرة المتعلقة بسهولة النشر مقارنة بطرق النشر األخرى المرتبة 56.4النشر وبنسبة )
 %(.56.8الرابعة واألخيرة بنسبة )

الباحثة مجيء الفقرة المتعلقة باالطالع على نتائج البحث من قبل الطلبة والباحثين  وتعزو   
لما يوفره اإلنترنت من انتشار واسع  حيث يحقق نسبة متلقين هائلة تفوق كثيرًا أي  بالمرتبة األولى

وسيلة نشر أخرى, األمر الذي يمكن الباحثين من االطالع على نتائج األبحاث الخاصة بالباحثين فيما 
شورة على بينهم,  إضافة إلى رغبة بعض الباحثين بسد الثغرة المتعلقة بالبحوث والدراسات العربية المن

 اإلنترنت, وتحقيق مزيد من االنتشار للمعرفة والثقافة, ويمكن تفسير مجيء السبب المتعلق بسهولة 
 اإلنترنت ال تخضع آللية التحكيم النشر مقارنة بطرق النشر األخرى في المرتبة األخيرة إلى أن

 رظهو بع في نشر البحوث في الدوريات والمجالت المحكمة, إضافة إلى سرعة كما هو مت   التقليدية
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البحوث والدراسات المنشورة على اإلنترنت مقارنة بالبحوث التي تنشر بالدوريات الورقية التقليدية, وهذا 

  أعضاء الهيئة التدريسية يدركون أهمية وضرورة النشر عبر اإلنترنت. ن أن  ه يبي  كل  
 باب التي ال تشجع أعضاء الهيئة التدريسية على نشر األبحاث على شبكة اإلنترنت؟  ما األس-1-6

استخراج النسب  ف األسباب التي ال تشجع أعضاء الهيئة التدريسية على نشر أبحاثهم تم  لتعر  
 (.13المئوية والتكرارات وفق الجدول )

 اإلنترنتعبر لنشر أبحاثهم  أعضاء الهيئة التدريسيةالتكرارات والنسب المئوية لألسباب التي ال تشجع  (23)جدول 

 النسبة المئوية التكرار األسباب التي ال تشجع على نشر األبحاث

 60.0 138 ضياع حقوق النشر على اإلنترنت
 53.0 122 سهولة سرقة المعلومات

 6.5 15 صعوبة التقنية المستخدمة
 14.8 34 افتقار المحتوى للمنهجية العلمية

 44.3 102 االعتراف بها من أجل الترقية عدم

( من أفراد العينة ال يفضلون نشر األبحاث على اإلنترنت %.6)ةنسب ( أن  13من الجدول)ن تبي  ي
ذلك قد يعود في رأيهم إلى احتمالية ضياع حقوقهم في النشر حيث جاء هذا السبب في المرتبة  ألن  
ا السبب (, أم  %43المعلومات حيث بلغت نسبته )لى, بينما كان السبب الثاني سهولة سرقة و األ

 (, ليحتل السبب%55.3ق بعدم االعتراف بها من أجل الترقية فقد احتل المرتبة الثالثة بنسبة )المتعل  
(, والسبب المتعلق %85.1المتعلق بافتقار محتوى  اإلنترنت للمنهجية العلمية المرتبة الرابعة بنسبة)

 (.%6.4في المرتبة الخامسة و األخيرة بنسبة )بصعوبة التقنية المستخدمة 
أعضاء الهيئة التدريسية يرون في السببين األول والثاني ما  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن     

يبرر لهم عدم القيام بنشر أبحاثهم على اإلنترنت لكون اإلنترنت ال يتبع لما يسمى بحقوق حفظ 
 معلومات, حيث نرى الكثير من األبحاث ليست باسم كاتبهااألمر الذي يسهل سرقة ال ,الملكيات

خراجها, وافتقار المعلومات في  الحقيقي, إضافة إلى عدم توافر ضمانات الدقة في إنتاج المعلومات وا 
ا عن السبب المتعلق بصعوبة التقنية المستخدمة فيمكن بعض األحيان للمراجعة العلمية المحكمة, أم  

 ن األسباب غير المشجعة على النشر لطبيعة الفئة المستهدفة وهم أعضاء أن نفسر عدم اعتباره م
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الهيئة التدريسية الذين يمثلون قمة الهرم فيما يخص البحث العلمي األمر الذي يتطلب منهم إتقان 

وخاصة ما يتعلق باستخدامهم لشبكة اإلنترنت وتطبيقاتها, وتتفق هذه النتيجة , التعامل مع التكنولوجيا 
( التي بينت أن  ضياع حقوق النشر, وسهولة سرقة المعلومات, عدم 1..1نتائج دراسة )بركات,  مع

 االعتراف بها من أجل الترقية من أهم أسباب عدم تفضيل النشر عبر اإلنترنت.
   النسبة األعلى من أعضاء الهيئة التدريسية تستخدم اإلنترنت بفترة تتراوح بين  أن  مما سبق يتبي ن 

أكثر الخدمات التي  مكان االستخدام األول هو المنزل, وأن   , وأن  يومياً  ساعات ( 3أقل من و  -8)
من قبل  ةا أكثر الطرائق المستخدميستفيد منها أعضاء الهيئة التدريسية هي خدمة البحث العلمي, أم  

وأكثر األسباب التي يمكن أن تشجع أعضاء الهيئة  ,حركات البحثأفراد العينة فكانت استخدام م
غناء رصيد الجامعة العلمي  .التدريسية على نشر أبحاثهم هي إطالع اآلخرين على نتائج أبحاثهم, وا 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:-1
 التدريسية؟ما دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   
الستجابات أفراد العينة المتعلقة بدور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء 

 (.15الهيئة التدريسية, وحساب المتوسط العام للمجال كما يبين الجدول رقم )
أعضاء الهيئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (24)دول ج

 المتعلقة بدور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي التدريسية

المتوسط  ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

1 81 
تمكنني من إتقان مهارات البحث العلمي والقدرة على التحكم 

 بالمعلومات.
3.73 .957 74.6 

2 2 
تطلعني على الكتب والمؤتمرات العلمية والنشاطات في 

 مجال التخصص.
4.27 .686 85.4 

3 1 
إصدارات المجالت تطلعني على آخر األبحاث العلمية في 

 العامة والمتخصصة.
4.48 .589 89.6 

4 5 
تمكنني من الوصول إلى مواد فكرية كانت مقتصرة على 

 منطقة جغرافية معينة من العالم.
4.1 .880 82 

5 17 
تمكنني من نقل المعلومات والبيانات والبرمجيات من حاسب 

 آلخر.
3.73 .939 74.6 

 66.6 1.060 3.33 الناشرين والموزعين.تسهل عملية شراء الكتب من  26 6
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 81 816. 4.05 تسهم في زيادة مهارات االستقصاء الذاتي عن المعلومات. 1 7

 84.6 806. 4.23 على المعلومات الحديثة بشكل آني عبر التحديث المستمر.تطلعني  3 8

 76.4 1.006 3.82 تطلعني على مصادر ووثائق نادرة ال تتوافر إال في مكتبات خاصة. 14 9

 68 1.005 3.4 تمكنني من ملء استبيانات أبحاثي عبر البريد اإللكتروني. 25 11

11 27 
مواقع متخصصة لملئها من قبل  تمكنني من وضع االستبانة في

 مرتادي هذه المواقع
3.17 1.050 63.4 

 73.6 906. 3.68 تمكنني من المشاركة بالندوات العلمية المتاحة. 20 12

 79.4 861. 3.97 تحس ن كفاءة المشاريع والبحوث التي أقوم بها. 10 11

 76 875. 3.8 ة والبحثية.تساعدني في نشر دراساتي المقالي   15 14

 79.4 861. 3.97 تحسن مستوى اللغة األجنبية لدي 9 15

8

6 
 74.2 803. 3.71 يمكنني من المشاركة في نقاشات من يشاركونني االهتمام نفسه. 19

 78 840. 3.9 تمكنني من االتصال بالباحثين المختصين عبر العالم. 13 17

 81 778. 4.05 البحث العلمي.تمكنني من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في  7 18

19 11 
تمكنني من االستفادة من اإلحصاءات التي تنتجها الجامعات ومراكز 

 البحوث.
3.96 .746 79.2 

21 12 
-onتمكنني من االطالع على فهارس المكتبات المتوفرة على خدمة 

line 
3.95 .829 79 

21 21 
من يشاركونني تمكنني من تبادل األبحاث الكترونيًا قبل نشرها مع 

 .االهتمام نفسه
3.63 .924 72.6 

 70.6 844. 3.53 تمكنني من تبادل التقارير العلمية الكترونيًا قبل نشرها. 23 22

 75.4 907. 3.77 تمكنني من االشتراك في المجالت اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني. 86 21

 83.4 583. 4.17 تطلعني على المواقع المتخصصة بالبحث العلمي. 4 24

25 42 
تمكنني من المساهمة في الحوارات العلمية الدائرة عبر بوابات 

 الشبكة.
3.5 .919 70 

26 6 
تدعم أبحاثي من خالل  الصور الثابتة والمتحركة أو الرسوم أو 

 األشكال.
4.06 .774 81.2 

 71.2 1.004 3.56 توفر خدمة الترجمة الفورية بمختلف اللغات 44 27

 87.. 68.3 المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
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-85-83-81-.-1-7-4-5-3-1-8البنود ذوات األرقام )  ( أن  15ن من الجدول رقم )يتبي  
( قد حصلت على متوسطات حسابية 18-11-13-15-14-16-17-.1-.84-86-87-81-8

 على أن   (, وهذا يدل  15 -8وحصلت على الرتب من )(, 3.4-5.51تراوحت ما بين ) عالية 
شبكة اإلنترنت تقوم بأدوار إيجابية وعالية في تطوير البحث العلمي  أعضاء الهيئة التدريسية يرون أن  

في ن أدوار شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, وقد جاء فيما يخص جميع هذه الفقرات التي تبي  
مقدمة األدوار التي تقوم بها شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

تطلعني على آخر األبحاث العلمية في إصدارات المجالت ( والتي تنص على )3التدريسية الفقرة رقم )
لتي تنص ( ا1رقم ) (, تلتها الفقرة5.51(, حيث حصلت على متوسط حسابي )العامة والمتخصصة

( حيث حصلت على تطلعني على الكتب والمؤتمرات العلمية والنشاطات في مجال التخصصعلى )
تطلعني على المعلومات ( والتي تنص على )1(, على حين احتلت الفقرة رقم )5.17متوسط حسابي )

قرة رقم (, والف5.13( على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )الحديثة بشكل آني عبر التحديث المستمر
( على المرتبة الرابعة تطلعني على المواقع المتخصصة بالبحث العلمي( التي تنص على )13)

تمكنني من الوصول إلى مواد ( التي تنص على )5(, كما احتلت الفقرة رقم )5.87بمتوسط حسابي )
(, 5.8ي )( المرتبة الخامسة بمتوسط حسابفكرية كانت مقتصرة على منطقة جغرافية معينة من العالم

 -11 -17 -18 -81 -8 -4 -13-85 -. -87 -.1 -.8-83-7 -81 -16أما الفقرات ) 
(, وقد يعود السبب 15( فقد احتلت المراتب الباقية على التوالي من المرتبة السادسة حتى المرتبة )14

نسبة لهم شبكة اإلنترنت أصبحت أداة مهمة بال أعضاء الهيئة التدريسية يدركون أن   في ذلك إلى أن  
في جميع األمور المتعلقة بمهمات البحث العلمي التي يزاولونها, إضافة إلى وعي أفراد العينة بأهمية 
شبكة اإلنترنت مصدرًا للمعلومات في البحث العلمي, وقدرته على توفيرها لطالبيها أينما وجدوا وفي أي 

جوع إليها فيما يخص إنجاز كن الر منطقة جغرافية من خالل ما يتيحه من المواقع المتخصصة التي يم
م اإلنترنت للباحث بأشكال الكترونية العديد من الموسوعات, البحث العلمي, حيث يقد  مهمات 

وكشافات الدوريات, واألدلة, والقواميس اللغوية, والفهارس, وغيرها من الموجزات اإلرشادية, والكتب 
النتائج تتفق مع خصائص أفراد العينة بصفتهم وهذه لمواد السمعية والبصرية والصور, والدوريات وا

 ت الواعية في المجتمع األمر الذيأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات, والذين هم أكثر الفئا
 يجعلهم يسعون إلى استخدام التكنولوجيا من أجل المعرفة ومن ثم  فهم على دراية باألدوار الكثيرة التي 
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     بينما حصلت الفقرات الثالث الباقية وهي بكة اإلنترنت, وخاصة شتقوم بها هذه التكنولوجيا 
(, وهذا يعني أن أعضاء الهيئة 3.87 -3.5( على متوسطات حسابية تراوحت بين )88-.6-8)

التدريسية يرون أن األدوار التي تقوم بها شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي فيما يخص هذه 
تدعم أبحاثي من خالل  الصور ة حيث حصلت الفقرة التي تنص على ) الفقرات جاءت بدرجة متوسط

تمكنني من وضع االستبانة في ( على الترتيب قبل األخير )الثابتة والمتحركة أو الرسوم أو األشكال
( على الترتيب األخير, وقد يعود السبب في مواقع متخصصة لملئها من قبل مرتادي هذه المواقع

لمرتبة األخيرة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية إلى أنهم ال يفضلون مجيء هذه الفقرة في ا
الرجوع إلى شبكة اإلنترنت كثيرا فيما يخص توزيع االستبيانات بل يفضلون توزيعها بشكل مباشر 
لضمان استرجاعها, إضافة إلى عدم توافر التدريب الكافي لديهم فيما يخص الحصول على الصور 

ة واألشكال والرسوم, األمر الذي جعل دور اإلنترنت فيما يخص هذين البندين يأتي الثابتة والمتحرك
(, ودراسة 7..1بدرجة متوسطة, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة )محمد, 

(Wang,Jinbo,1999 ,(, ودراسة ) الطيب, .1.8(, ودراسة )سلطان, .1.8(, ودراسة )علي
التي تقدمها اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تتجلى في البحث  ( التي بينت أن أهم األدوار1.88

عن مقاالت لها عالقة بالبحوث العلمية, والبحث عن مراجع بحثية, واالستفادة من الدراسات المتاحة 
عدم استخدام المنافع المختلفة نت ( التي بي  ...1على اإلنترنت, واختلفت مع دراسة )المغاوري, 

جانب أفراد مجتمع الدراسة حيث تكاد تكون مقتصرة على البريد اإللكتروني لشبكة اإلنترنت من 
 وتصفح مواقع وصفحات اإلنترنت واالطالع على فهارس الكتب.

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:-8

ما األسباب المشجعة على استخدام  شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر 
 الهيئة التدريسية؟أعضاء 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف 
المتعلقة باألسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت  أعضاء الهيئة التدريسيةالستجابات المعياري 

ب المتوسط العام للمجال كما في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية, وحسا
 (.14ن الجدول رقم )يبي  
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أعضاء الهيئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (25) جدول

 المتعلقة باألسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي التدريسية

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 83.4 719. 4.17 االقتصاد في الوقت الالزم إلنجاز مهمات البحث العلمي. 3 82

 81.4 723. 4.07 والمتخصصين(.السرعة في تبادل المعلومات مع)الباحثين  7 82

 82.4 705. 4.12 تنوع التخصصات والفروع العلمية على الشبكة. 5 03

 78.8 839. 3.94 االتصال باألصدقاء وتبادل اآلراء معهم. 10 03

 78.2 897. 3.91 مجانية أو شبه مجانية الحصول على المعلومات. 11 08

 87.4 575. 4.37 تناسبني. البحث عن المعلومات في األوقات التي 1 00

 83.2 783. 4.16 عدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن محددة. 4 03

 79.6 879. 3.98 سهولة تنضيد المعلومات والبيانات وتصنيفها وحفظها. 9 03

 83.6 707. 4.18 الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات. 2 03

 80.2 627. 4.01 وسيلة اتصال متعددة االتجاهات. 8 03

 81.8 719. 4.09 حداثة المعلومات المقدمة عن طريق اإلنترنت 6 02

 81.8 4.09 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

جميع الفقرات  قد حصلت على متوسطات حسابية عالية تراوحت  ( أن  14رقم )الجدول ن من يتبي   
أعضاء الهيئة  على أن   (, وهذا يدل  88 -8(,  وحصلت على الرتب من )8..3-5.37ما بين ) 

من األسباب المشجعة لهم على استخدام شبكة اإلنترنت في  التدريسية يرون أن جميع هذه األسباب تعد  
( والتي تنص 33نت النتائج الفقرة رقم )في مقدمة هذه األسباب كما بي  تطوير البحث العلمي, وقد جاء 

 (, 5.37(, حيث حصلت على متوسط حسابي )البحث عن المعلومات في األوقات التي تناسبني)على 
 ( حيث حصلت علىالوفرة الهائلة في مصادر المعلومات( التي تنص على )36تلتها الفقرة رقم )
االقتصاد في الوقت ( والتي تنص على )11حين احتلت الفقرة رقم ) (, على5.81متوسط حسابي )

 (35(, والفقرة رقم )5.87ابي )( على المرتبة الثالثة بمتوسط حسالالزم إلنجاز مهمات البحث العلمي
( على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي عدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن محددةالتي تنص على )

 تنوع التخصصات والفروع العلمية على ( التي تنص على ).3فقرة رقم )(, كما احتلت ال5.86)
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( فقد 31 -38-34-37 -.1 -31(, أما الفقرات )5.81( المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )الشبكة
(, وقد يعود السبب في ذلك 88احتلت المراتب الباقية على التوالي من المرتبة السادسة حتى المرتبة )

األسباب تشجع أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام شبكة اإلنترنت, وذلك لما توفره  إلى أن جميع هذه
من إمكانية للبحث عن المعلومات في األوقات واألماكن التي تناسبهم لكونهم ملتزمين بمهمات تدريسية 

في جميع  وأكاديمية تحتاج إلى االلتزام بأوقات وأماكن محددة, وكذلك ما يوفره اإلنترنت من معلومات
االختصاصات والفروع العلمية تلبي حاجتهم فيما يخص البحث العلمي, وكذلك فمن الممكن أن تعزى 
هذه النتيجة  إلى نقص المراجع في المكتبات, وعدم توفيرها لكتب جديدة تتماشى مع التطور التي تعرفه 

ات التي يعملون فيها عن العلوم في شتى التخصصات, إضافة إلى قصور المكتبات المركزية في الجامع
تلبية ما يحتاجونه من معلومات متخصصة, األمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى شبكة اإلنترنت لتالفي 
النقص والقصور في هذه المعلومات, على الرغم من أن بعض أعضاء الهيئة التدريسية يفضلون الرجوع 

نترنت ال تتسم بالمصداقية العلمية أو الرقابة إلى الوثائق المكتوبة والمطبوعة ألنهم يرون أن شبكة اإل
( التي 1.88الدقيقة حول صحة ما هو منشور, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة ) الطيب, 

ًا ه من أهم أسباب اتجاه األساتذة نحو استخدام اإلنترنت هي استخدامه مصدرًا جيدًا وسريعأن  نت بي  
مكانية استخدامه في بعض األحيان للوصول للمعلومات وتبادلها, و  وسيلة جيدة للتعلم الذاتي المستمر, وا 

( التي Wang,Jinbo,1999في حال نقص المعلومات لدى األستاذ حول موضوع معين, ومع دراسة )
توقع مزايا استخدام اإلنترنت للبحث العلمي في كال البلدين كانت إيجابية ومرتفعة, ولكن  أن  نت بي  

مزايا استخدام اإلنترنت التي جاء أهمها وفق هذه الدراسة زيادة التعاون ترتيب حيث  اختلفت معها من
بين الزمالء في البحث العلمي, وتوفير الوقت في البحث العلمي وتحسين جودة البحث العلمي, ويزيد 

 من كفاءة وفاعلية البحث العلمي, والمتعة في البحث العلمي وتوفير المال في البحث العلمي.
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:-4
ما معوقات استخدام  شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 التدريسية؟
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  لإلجابة عن هذا السؤال تم     

المتعلقة بمعوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث  الهيئة التدريسيةأعضاء المعياري الستجابات 
العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية, وحساب المتوسط العام للمجال كما يبين الجدول رقم 

(16.) 
أعضاء الهيئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ( 26)جدول 

 المتعلقة بمعوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  التدريسية

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

33 11 
المعلومات على اإلنترنت قبل صعوبة تحديد صحة 

 اعتمادها.
3.78 1.018 75.6 

24 8 
التكلفة المادية المرتفعة لالشتراك في المواقع 

 البحثية المتخصصة.
3.89 .942 77.8 

 73 831. 3.65 ندرة تفعيل نصوص الملكية المتعلقة بالمعلوماتية. 16 28

24 18 
ندرة المؤسسات المتخصصة بتصميم مواقع للبحث 

 العلمي على اإلنترنت.
3.47 .900 69.4 

23 15 
قلة التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت في 

 الجامعات.
3.66 1.069 73.2 

22 10 
 googleقلة  وجود محرك بحث عربي على غرار 

 متخصص بالبحث العلمي.
3.81 1.004 76.2 

24 2 
ضعف مهارات استخدام اإلنترنت ألغراض البحث 

 العلمي.
4.16 .892 83.2 

26 4 
كثرة المواقع التي تطلب من الباحث التسجيل فيها 

 بمقابل مادي.
4.07 .798 81.4 
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المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

24 6 
المكتبات العربية والمحلية على ندرة وجود فهرسة 

 اإلنترنت.
3.97 .901 79.4 

21 19 
صعوبة االطالع على الموضوعات الجديدة لكون 

 معظمها تنشر باللغة االنكليزية.
3.19 1.202 63.8 

23 20 
غياب الربط الشبكي بين الجامعات والمكتبات 

 العربية والمحلية .
3.17 1.226 63.4 

 75.4 951. 3.77 الكترونية باللغة العربية.قلة المكتبات  12 44

48 7 
غياب التوثيق الصحيح للمعلومات المتاحة على 

 الشبكة.
3.9 .971 78 

44 13 
الكثير من المواقع اإللكترونية غير معتمدة في 

 إعداد األبحاث العلمية.
3.75 .864 75 

43 17 
التحديث الدائم لمحتوى بعض المواقع ما يتسبب 

 بعضها.بفقدان 
3.54 .812 70.8 

 74.4 1.008 3.72 عدم اتصال معظم الكليات بخدمة اإلنترنت. 14 42

 79.6 927. 3.98 الحصار التكنولوجي المفروض على سورية. 5 44

46 1 
البطء في الشبكة الذي يحول دون الوصول إلى 

 المواقع البحثية المتخصصة.
4.17 .715 83.4 

44 3 
بالدوريات والمكتبات اإللكترونية من قلة االشتراك 
 قبل الجامعات

4.12 .749 82.4 

 76.6 904. 3.83 االنقطاع المتكرر في التيار الكهربائي. 9 41

 75.6 3.78 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

( فقرة حصلت على متوسطات حسابية .1( فقرة من أصل )87) ( أن  16رقم )الجدول ن من يتبي  
 على أن   (, وهذا يدل  87 -8(,  وحصلت على الرتب من )3.45-5.87عالية تراوحت ما بين ) 

هذه الفقرات عدت معوقات بدرجة كبيرة بالنسبة لهم عند استخدامهم  أعضاء الهيئة التدريسية يرون أن  
نت النتائج الفقرة العلمي, حيث جاء في مقدمة هذه المعوقات كما بي  لشبكة اإلنترنت في تطوير البحث 

  البطء في الشبكة الذي يحول دون الوصول إلى المواقع البحثية)( والتي تنص على 46رقم )
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( التي تنص على 54(, تلتها الفقرة رقم )5.87المتخصصة(, حيث حصلت على متوسط حسابي )
( حيث حصلت على متوسط حسابي ألغراض البحث العلميضعف مهارات استخدام اإلنترنت )
 االشتراك بالدوريات والمكتبات قلة ( والتي تنص على )47(, على حين احتلت الفقرة رقم )5.86)

( التي 56(, والفقرة رقم )5.81( على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )اإللكترونية من قبل الجامعات
( على المرتبة الرابعة من الباحث التسجيل فيها بمقابل مادي كثرة المواقع التي تطلبتنص على )

الحصار التكنولوجي ( التي تنص على )44(, كما احتلت الفقرة رقم )7..5بمتوسط حسابي )
 -58 -48 - 57(, أما الفقرات )1..3( المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي)المفروض على سورية

احتلت المراتب الباقية على التوالي من  ( فقد43 -58 -53 -45 -41- .4 -.3 -55 -41
(, وقد يعود السبب في ذلك إلى الضغط الزائد والعبء الكبير على 87المرتبة السادسة حتى المرتبة )

األجهزة المرتبطة باإلنترنت وكثرة الطلبات من المشتركين كافة وفي خدمات اإلنترنت كافة, األمر 
وافر الخدمات اإلرشادية الفنية والعلمية لكيفية االستخدام الذي يسبب بطء الشبكة, إضافة إلى عدم ت

األفضل لهذه التكنولوجيا, وعدم توافر التدريب الكافي وكذلك  فإن معظم المواقع المتخصصة تحتاج 
إلى تسجيل يكون في معظم األحيان بمقابل مادي ليتمكن المشترك من االستفادة من المعلومات 

ت معوقة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ( عد  .5, 51, 51أن الفقرات )المتاحة, كما يالحظ 
ت معوقة بدرجة (, ولم توجد فقرات عد  3.87 -3.57بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها بين )

نت ( التي بي  4..1أو قليلة جدًا, أو كبيرة جدًا, واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الحازمي,  قليلة
أبرز المعوقات التي تحد من استخدام اإلنترنت في الكليات قلة الحاسبات المتوافرة بالكلية  ه منأن  

ليم, ودراسة )بركات, والمرتبطة باإلنترنت, وعدم وجود فرص للتدرب على استخدام اإلنترنت في التع
, حث العلمي صعوبة استخدام التقنيةأهم صعوبات استخدام اإلنترنت في الب نت أن  ( التي بي  1..1

صعوبة متعلقة باللغة, صعوبة الوصول إلى المعلومة, بطء االتصال أوانقطاعه, صعوبة متعلقة 
التي  (Applebee, Clayton and Pascoe,1997) بنوعية األجهزة, صعوبات مالية, ومع دراسة 

أهم معوقات استخدام اإلنترنت كانت الوقت الالزم الستخدام اإلنترنت, والوقت الالزم لتطبيق  نت أن  بي  
االستقصاء, وبرامج البحث الضعيفة, وحاجة الكثير من المعلومات المتاحة إلى غربلة, ودراسة 

(Adey and Oyeinka, 2002)   أبرز معوقات استخدام اإلنترنت عدم المعرفة  نت أن  التي بي
 نت أن  التي بي   (.1.8اتفقت مع دراسة )سلطان, كذلك  و, ترنت , والتكلفة المادية العاليةباإلن

 الفصل الثاني                                                    تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها
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مشكالت بطء سرعة الشبكة واالنقطاعات المتكررة في االتصال, من المعوقات التي تثير مشكالت في 
( في بعض منها حيث 1.88, ومع دراسة )اللوح واللوح, اإلنترنتوجه نشاط األساتذة البحثي عبر 

 بي نت أن  معظم العبارات شك لت معوقات بدرجة كبيرة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس. 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس:-5

اإلنترنت في  ما الدور الذي تقوم به الجامعات السورية بهدف تحقيق االستفادة القصوى من شبكة
 تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  لإلجابة عن هذا السؤال تم     
المتعلقة بالدور الذي تقوم به الجامعات السورية لتحقيق  أعضاء الهيئة التدريسيةالمعياري الستجابات 

االستفادة القصوى من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة 
 (.17ن الجدول رقم )التدريسية, وحساب المتوسط العام للمجال كما يبي  

أعضاء الهيئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ( 22)جدول 
بالدور الذي تقوم به الجامعات السورية لتحقيق االستفادة القصوى من شبكة اإلنترنت في تطوير  التدريسية

 البحث العلمي 

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

43 3 
عملية االشتراك بالدوريات تيسر الجامعة 

 اإللكترونية والمكتبات والمجالت.
2.99 1.220 59.80 

64 12 
توفر الجامعة النشرات والكتب تساعد الباحثين 

 على استخدام اإلنترنت بالطرق السليمة.
2.74 1.099 54.80 

68 10 
أوجدت الجامعة دلياًل للمواقع التعليمية الموجودة 

 األساتذة والطلبة به.على الشبكة وزودت 
2.81 1.040 56.20 

64 14 
توفر الجامعة مرشدًا فنيًا أكاديميًا لمساعدة 
رشاد الباحثين ولسد حاجاتهم المعلوماتية.  وا 

2.49 .947 49.80 

63 2 
توفر الجامعة أجهزة حاسب آلي متصلة باإلنترنت 

 في مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية
3.22 1.232 64.40 

62 1 
الجامعة األماكن المجهزة بالتجهيزات الالزمة  توفر

 الستخدام اإلنترنت ضمن الكليات.
3.24 1.326 64.80 
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المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

64 11 
نشر األبحاث في المجالت تيسر الجامعة عملية 

 اإللكترونية للنهوض بالبحث العلمي.
2.77 1.191 55.40 

66 8 
تشجع الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية على 

 االشتراك بالمكتبات والمجالت والدوريات الرقمية.
2.91 1.098 58.20 

64 9 
تعمل الجامعة على إنشاء قواعد بيانات للمواقع 

 الموجودة على الشبكة.التربوية والعلمية 
2.90 1.071 58.00 

61 6 
تسهم الجامعة في حل المشكالت الفنية المتعلقة 

 بتجهيزات اإلنترنت.
2.97 1.069 59.40 

63 5 
تدفع الجامعة الرسوم المالية المترتبة على 

 االشتراك المجالت أو الدوريات الرقمية.
2.98 1.067 59.60 

44 7 
تدريبية في استخدام اإلنترنت تقيم الجامعة دورات 

 بشكل دوري.
2.96 1.097 59.20 

48 4 
تلبي الجامعة رغبة الباحثين بالحصول على 

 معلومات ألغراض البحث من اإلنترنت.
2.98 1.024 59.60 

44 13 
توفر الجامعة حماية األبحاث العلمية التي ينشرها 

 الباحثون على اإلنترنت.
2.53 .850 50.60 

 57.84 2.89 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

( فقرة حصلت على متوسطات حسابية 85( فقرة من أصل )83) ( أن  17ن من الجدول رقم )يتبي    
(, وهذا يدل على أن 83 -8(,  وحصلت على الرتب من )1.43-3.15متوسطة تراوحت ما بين ) 

األدوار التي تقوم بها الجامعات السورية لتحقيق االستفادة القصوى  أعضاء الهيئة التدريسية يرون أن  
علمي كانت بدرجة متوسطة, حيث جاء في مقدمة هذه األدوار كما من اإلنترنت في تطوير البحث ال

توفر الجامعة األماكن المجهزة بالتجهيزات الالزمة )( والتي تنص على 65بينت النتائج الفقرة رقم )
(, تلتها الفقرة رقم 3.15(, حيث حصلت على متوسط حسابي )الستخدام اإلنترنت ضمن الكليات

 توفر الجامعة أجهزة حاسب آلي متصلة باإلنترنت في مكاتب أعضاء الهيئة ( التي تنص على )63)
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( والتي .4على حين احتلت الفقرة رقم ) (,3.11( حيث حصلت على متوسط حسابي )التدريسية
( على المرتبة تيسر الجامعة عملية االشتراك بالدوريات اإللكترونية والمكتبات والمجالتتنص على )

تلبي الجامعة رغبة ( التي تنص على )78(, وحصلت الفقرة رقم )...1ابي )الثالثة بمتوسط حس
( على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي الباحثين بالحصول على معلومات ألغراض البحث من اإلنترنت

تدفع الجامعة الرسوم المالية المترتبة على ( التي تنص على ).6(, بالتساوي مع الفقرة رقم )1..1)
(, 1..1( التي حصلت على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي)مجالت أو الدوريات الرقميةاالشتراك ال

( فقد احتلت المراتب الباقية على 61 -71 -.6 -64 -68 -67 -66 -.7 -61أما الفقرات )
(, وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أعضاء الهيئة 83التوالي من المرتبة السادسة حتى المرتبة )

الجامعات ومن خالل دورها الطالئعي في المجتمع من حيث التعليم والبحث  ن أن  التدريسية يرو 
بمنزلة الدرب الذي يشق من خالله المجتمع مسيرته نحو الترقي المعرفي والتنمية  والفكر, تعد  

االجتماعية والتطوير الثقافي والحضاري, والسيما في عصر العولمة الذي يفرض تحديات اقتصادية 
ضارية, لذلك فمن أهم المهام المنوطة بها االنفتاح على العالم التقني والمهني, وأن تأخذ وثقافية وح

بالحسبان الحاجات الحقيقية للمجتمع وذلك من خالل تلبية االحتياجات الالزمة لتحقيق التطور 
تطوير  والتي يأتي في مقدمها تفعيل سبل االستفادة من شبكة اإلنترنت في مجال التكنولوجي والتقني, 

البحث العلمي, هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن الجامعات السورية مثلها مثل باقي الجامعات 
أصبحت على وعي  بدور اإلنترنت في تقديم العديد من خدمات المعلومات للباحثين التي من أهمها 

الوقت والجهد  تعزيز دور المكتبات الجامعية في المساهمة في العملية التعليمية والبحثية, واختصار
الالزمين إلنجاز مهمات البحث العلمي, توفير إمكانية النشر الفوري للمعلومات وتبادلها األمر الذي 
يدفع هذه الجامعات إلى تطوير اإلمكانات التي تساعد في االستفادة من ميزات شبكة اإلنترنت كتوفير 

الكليات, وأجهزة حاسب آلي متصلة األماكن المجهزة بالتجهيزات الالزمة الستخدام اإلنترنت ضمن 
باإلنترنت في مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية, وتيسير عملية االشتراك بالدوريات اإللكترونية 
والمكتبات والمجالت, و دفع الرسوم المالية المترتبة على االشتراك المجالت أو الدوريات الرقمية, و 

ن كانت هذه األدوار تلبية رغبة الباحثين بالحصول على معلومات ألغر  اض البحث من اإلنترنت, وا 
 رية أو تمويلية تخص التزال محققة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ألسباب إدا
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توفر الجامعة مرشدًا فنيًا أكاديميًا لمساعدة ( أن الفقرة )17ن من الجدول )كما يتبي  , هذه الجامعات
رشاد الباحثين ولسد حاجاتهم المعلوماتية(  ( وهذا .1.5حصلت على الترتيب األخير بمتوسط )وا 

 اء الهيئة التدريسية ويمكن تفسيرالجامعة تحقق هذا الدور بدرجة قليلة من وجهة نظر أعض يعني أن  
على الرغم من أهمية تزويد الجامعات بالمرشدين الذين و ه أعضاء الهيئة التدريسية يرون أن   ذلك بأن  

 يساعدون ويرشدون الباحثين لسد حاجاتهم ولكن هذا متوافر بدرجة قليلة في الجامعات.

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس-6

قصوى من خدمات اإلنترنت في تطوير البحث ما أنسب الطرائق التي تسهم  في تحقيق االستفادة ال
 العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

لتقديرات أفراد عينة الدراسة ألنسب  حساب التكرارات والنسب المئوية لإلجابة عن هذا السؤال تم     
 (.11) ن الجدول رقمالطرائق الستخدام اإلنترنت في البحث العلمي كما يبي  

العدد والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ألنسب الطرائق التي تسهم  في تحقيق االستفادة  (21) جدول
القصوى من خدمات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 التدريسية مرتبة بشكل تنازلي.

  المئوية النسبة التكرار ــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبــــــــــــــ الرقم 

 ERC 211 86.96%إنشاء مواقع وقواعد بيانات متخصصة باللغة العربية على غرار  1

 %12.61 112 بعضًا وبالجامعات العربية والعالمية.ربط الجامعات السورية بعضها  2
 %21.13 112 بالتقانات المعاصرة.تطوير مخابر اإلنترنت وتحديثها وتزويدها  3
 %26.21 125 تطوير المكتبات الجامعية وربطها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية. 4
 %22.43 162 توسيع استخدام اإلنترنت في األوساط العلمية وخاصة األساتذة والطلبة 5
وتضمينها النتاج  إنشاء مواقع خاصة بالبحث العلمي في كل كلية من قبل الجامعة 6

 العلمي  لهذه الكليات.
152 61.26% 

 %65.21 152 توفير النشرات والكتيبات التي تبين كيفية استخدام الشبكة بطريقة سليمة ومثمرة. 2
 %62.61 144 تضمين برامج الدراسات العليا لمقرر حول استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. 1
اإلنترنت من خالل التدريب المستمر للقائمين على البحث تحسين مهارات استخدام  1

 العلمي
143 62.12% 

 %62.12 142 توفير التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت في الجامعات.  12
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أنسب الطرائق التي تسهم  في تحقيق االستفادة القصوى من  ( أن  11ن من الجدول رقم )يتبي  
خدمات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

( وبنسبة      ERCالتدريسية كانت )إنشاء مواقع وقواعد بيانات متخصصة باللغة العربية على غرار 
بعضًا وبالجامعات العربية والعالمية( وبنسبة السورية بعضها ها )ربط الجامعات %(, يلي6..16)
%(, يليها )تطوير مخابر اإلنترنت وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة( وبنسبة 11.68)
% (, يليها )تطوير المكتبات الجامعية وربطها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية( 83..7)

سيع استخدام اإلنترنت في األوساط العلمية وخاصة األساتذة والطلبة( (, يليها )تو ...76وبنسبة )
%(, يليها )إنشاء مواقع خاصة بالبحث العلمي في كل كلية من قبل الجامعة 53..7وبنسبة )

%(, يليها )توفير النشرات والكتيبات التي 61.16وتضمينها النتاج العلمي  لهذه الكليات, وبنسبة )
%(, وجاءت بقية الطرائق بين 64.18لشبكة بطريقة سليمة ومثمرة( وبنسبة )تبين كيفية استخدام ا

الترتيب الثامن والثامن عشر, وكانت أقلها )العمل على حل المشكالت الفنية المتعلقة بالتجهيزات 
%( , ويمكن تفسير ذلك بأن أعضاء الهيئة التدريسية يمضون 57.13الحاسوبية واإلنترنت( وبنسبة )

في الجامعة, ويرغبون بأن تكون اإلنترنت في متناول أيديهم  ليتسنى لهم االستفادة منها  وقتًا طويالً 
األمر الذي يجعلهم يؤكدون على ضرورة تفعيل الطرائق التي تمكن من االستفادة من أثناء ذلك, 

 خدمات اإلنترنت في البحث العلمي من خالل العمل على توفير المستلزمات الالزمة لذلك.

 النسبة  التكرار الفقرة  الرقم 

 %62 131 إقامة دورات لتحسين اللغة االنكليزية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. 11
 %51.22 135 تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بأجهزة الحاسب اآللي وربطها بخدمة اإلنترنت. 12
 %52.31 132 العمل على رقمنة الكتب واألعداد السابقة من الدوريات والمجالت. 13
 %56.52 132 وضع الخطط الالزمة لتفعيل استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. 14
 %54.12 126 إنشاء صفحات شخصية تهتم بالمجالت البحثية والدراسية.تشجيع الطلبة على  15
 %51.32 111 االستفادة من خبرات وتجارب الجامعات األخرى في مجال اإلنترنت. 16
نقل القواعد المتبعة في المنشورات المطبوعة إلى اإلنترنت من حيث االلتزام  12

 بالمعايير والرصانة العلمية.
115 52% 

 %42.13 112 العمل على حل المشكالت الفنية المتعلقة بالتجهيزات الحاسوبية واإلنترنت. 11
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السابع-2

ن الجامعات السورية من تحقيق ما مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية حول السبل التي تمك  
 ؟  االستفادة القصوى من اإلنترنت  في تطوير البحث العلمي

لمقترحات أعضاء الهيئة لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التوزيع التكراري والنسبة المئوية 
التدريسية في الجامعات السورية التي تمكن من تحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت في تطوير 

 (:.1ئج كما هو مبين في الجدول )البحث العلمي, فكانت النتا
تحقيق رحات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية التي تمكن من تالنسبة المئوية لمق( 21جدول )

 االستفادة القصوى من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي

مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية ترك زت على توفير وتطوير الخدمات  ( أن  .1يتبي ن من الجدول )
البحث العلمي في الجامعات  ويطو رن التي تمكن من زيادة إمكانية االستفادة من االنترنت بما يحس  

 السورية.

 النسبة التكرار العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بمفاتيح أو اشتراك دوري مجاني بمواقع البحث  1
 .العلمي التي تتطلب موافقة لالشتراك أو تسديد اشتراكات مسبقة

162 22.21% 

وضع ضوابط للحد من سرقة األبحاث العلمية من خالل ربط موقع الجامعة  2
 بالجامعات المحلية والعالمية.

162 61.52% 

 %62.13 156 االشتراك بالمجالت العلمية اإللكترونية المتخصصة. أمينت 3
 %64.21 141 .االعتراف بالنشر اإللكتروني من أجل الترفيع 4
 %61.32 141 تسهيل إجراءات نشر البحوث العلمية المحكمة الكترونيًا في الجامعات األخرى. 5
 %52.31 132 وضع قائمة بالمواقع المعترف بها عالميًا. 6
 %53.11 124 إيجاد شبكة تواصل علمي تتبع التبادل العلمي بصورة مباشرة وسريعة. 2

تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من تعلم اللغة االنكليزية بغير الطرق التقليدية  1
 من خالل إيفادهم لدولة ناطقة باللغة االنكليزية لمدة سنة.

115 52% 

 %42.13 112 جامعة وربط الجامعات بعضها بعضًا.توفير قاعدة بيانات بحثية في كل  1
 %44.34 122 إنشاء محرك بحث عربي سوري خاص بالبحث العلمي. 12
 %42 12 وضع دليل متجدد للبحوث العلمية المنشورة الكترونيًا تبعًا الختصاصاتها. 12



 

 

الفصل الثاني                                         تحليل النتائج ومناقشتها الباب الثاني:  
 وتفسيرها

145 

 

 ثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن األسئلة المتعلقة بطلبة الدراسات العليا

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول.  -1

ما واقع استخدام طلبة الدراسات العليا لإلنترنت في البحث العلمي من حيث )عدد ساعات 
استخدام اإلنترنت يوميًا، أماكن االستخدام، الخدمات التي تتم االستفادة منها عبر اإلنترنت، 

ي يمكن أن تشجع األسباب الت الطرائق المستخدمة عبر اإلنترنت للحصول على المعلومات،
 ؟( ، واألسباب غير المشجعة على النشرعبر االنترنت على نشر األبحاث 

 ت اإلجابة عن هذا السؤال وفق ما يأتي:تم  

 ما عدد ساعات استخدام اإلنترنت من قبل طلبة الدراسات العليا  يوميًا؟-8-8

 (.3استخراج التكرارات والنسب المئوية كما يبين الجدول رقم ) لإلجابة على هذا السؤال تم    
 التكرارات والنسب المئوية لعدد ساعات استخدام اإلنترنت يوميًا من قبل طلبة الدراسات العليا(32)جدول 

 النسبة المئوية التكرار عدد ساعات استخدام اإلنترنت يومياً 

 46.9 305 ساعت  3وأقل من -1

 42.8 278 ساعات 6أقل من  - 3

 10.3 67 ست ساعات فأكثر

 100.0 650 المجموع

يقضون مدة  طلبة الدراسات العليا عينة من أفراد  %(..56) ( أن  .3الجدول رقم ) ن منيتبي    
من  %(51.1)  ( ساعات يوميًا في استخدام اإلنترنت, على حين أن  3أقل من  -8تتراوح بين )

من الطلبة   %(3..8)تبي ن أن  (ساعات يوميًا, بينما 6أقل من-3الطلبة يقضون مدة تتراوح بين )
ساعات يوميًا في استخدام اإلنترنت, وتعزو الباحثة سبب حصول عدد  6يقضون أكثر من 

ساعات( يوميًا على أعلى نسبة إلى أن هذه المدة  معقولة  3أقل من -8الساعات المتراوح بين )
 كن طلبة الدراسات من تصفح شبكة اإلنترنت و االطالع على كل التطورات التي تخص تم
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موضوعات اهتماماتهم يوميًا, وتمكنهم من مواكبة مختلف المستجدات التي تطرأ في مختلف 
عداد و الصعد العلمية والثقافية, إضافة إلى انشغال الطلبة بحضور المحاضرات في السنة األولى  ا 

الدكتوراه, األمر الذي ال يمكنهم من استخدام و وبة لنيل كل من درجتي الماجستير طلاألبحاث الم
اإلنترنت لوقت طويل, وكذلك يمكن أن يعود السبب في ذلك إلى تفضيل بعض أعضاء الهيئة 
التدريسية المشرفين رجوع طلبتهم إلى المراجع والدوريات لالستفادة منها في إعداد أبحاثهم أكثر 

لى الرجوع إلى اإلنترنت, والعتقاد البعض أن الرجوع إلى اإلنترنت يستغرق  وقتًا أطول من ميلهم إ
( التي 3..1يحتاجون إليه في أمور أكثر أهمية, وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة )البطران, 

الطلبة يقضون ساعتين فأكثر في كل مرة يستخدمون فيها اإلنترنت, ودراسة )ملحم,  نت أن  بي  
متوسط اتصال طلبة الدراسات بشبكة اإلنترنت في المرة الواحدة أكثر من  نت أن  ( التي بي  ...1

%( من أفراد العينة 66.7( التي بينت أن )1..1خمس ساعات, وتختلف مع دراسة )الشم اس, 
 خدام اإلنترنت في البحث العلمي. يقضون أقل من أربع ساعات في األسبوع في است

 يستخدم فيها طلبة الدراسات العليا اإلنترنت؟ما األماكن التي -8-1

( في 8إعطاء الرمز ) ( تم  6-8, 4-8, 5-8, 3-8, 1-8لإلجابة عن كل من األسئلة )  
( في عدم االختيار, وتم حساب .من قبل طلبة الدراسات العليا, والرمز ) االختيار حال تم  

 ح  ذلك.( توض   34-35 -33 -31 -38ن ذلك والجداول )التكرارات والنسب المئوية التي تبي  

 التكرارات النسب المئوية لألماكن التي يستخدم فيها طلبة الدراسات العليا اإلنترنت (31)جدول 

 مقهى اإلنترنت المنزل مخبر اإلنترنت

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
187 28.8 538 82.8 174 26.8 

طلبة الدراسات العليا يستخدمون عينة أفراد من %( 11.1) ( أن  38من الجدول) نيتبي  
من أفراد العينة  يستخدمون اإلنترنت في المنزل,  %(11.1)اإلنترنت في مخبر اإلنترنت, بينما 

من أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت في مقهى اإلنترنت, وبمالحظة النسب %( 16.1) ن أن  وتبي  
 المنزل احتل أعلى مرتبة في األماكن التي يستخدم فيها أفراد  ن أن  ألماكن االستخدام يتبي  المئوية 
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, ليحتل مخبر اإلنترنت المرتبة الثانية, بينما احتل مقهى اإلنترنت المرتبة نترنتالعينة اإل
الثالثة واألخيرة, وتعزو الباحثة سبب مجيء المنزل في المرتبة األولى كمكان الستخدام اإلنترنت 

إلى التخفيضات التي وفرتها مؤسسة االتصاالت لتمكين المواطنين  طلبة الدراسات العليامن قبل 
والحسومات التي قدمتها المؤسسة للطلبة , (Server), وخطADSLببوابة راك تمن االش
ع على االشتراك بهذه الميزات في األمر الذي شج  ين لالشتراك بمثل هذه الميزات, والمعلم

ذلك قد يعود إلى قلة أجهزة  المنازل, واالستفادة من هذه الخدمات في المنازل, إضافة إلى أن  
الحاسب أو المداخل المتاحة للطلبة في الجامعات مقارنة بأعدادهم المتزايدة, وكذلك قد يعزى 
ذلك إلى الحرية المتاحة لطلبة الدراسات العليا في استخدام اإلنترنت في المنزل, وكذلك فإن 

محاضرات أو مقابلة الوقت الذي يحضر فيه الطلبة إلى الكليات يكون مخصص لحضور ال
المشرفين على أبحاثهم, وهذه األوقات قد ال تكون متناسبة مع أوقات دوام مخابر اإلنترنت في 
الكلية األمر الذي ال يمكنهم من االستفادة منها, أما عن مجيء مخبر اإلنترنت بالمرتبة الثانية  

ي الكليات تستقبل الطلبة في فقد يعود السبب إلى مبادرة الجامعات  إلى افتتاح مخابر انترنت ف
أوقات دوام محددة وتمكنهم من تصفح اإلنترنت واالستفادة منه بحسب تخصصاتهم,  وتقديم 
ن كان ذلك االستخدام ليس بنسبة االستخدام نفسها في المنزل نتيجة  التسهيالت الالزمة لذلك وا 

( ...1(, ودراسة )ملحم, 4..1األسباب السابقة, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )دويدي, 
 المكان األول الستخدام اإلنترنت من قبل طالبات الدراسات العليا هو المنزل.  نت أن  التي بي  

 عبر اإلنترنت من قبل طلبة الدراسات العليا؟ ما الخدمات التي تتم االستفادة منها-1-3
 (31استخراج النسب المئوية والتكرارات وفق الجدول ) الخدمات تم  هذه لتعرف   

 تم االستفادة منها من قبل طلبة الدراسات العلياتت والنسب المئوية  للخدمات التي التكرارا (32)جدول 

 النسبة المئوية التكرار الخدمة

 87.5 569 البحث العلمي

 60.2 391 االطالع والثقافة العامة

 31.7 206 التعليميةاالستفادة من البرامج 

 67.8 441 المحادثة واالتصال

 26.9 175 قراءة الصحف

 41.8 272 ترفيه
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يستفيدون من   طلبة الدراسات العليا عينةمن أفراد  %(17.4) ( أن  31ن من الجدول)يتبي  
من أفراد العينة  يستفيدون  %(1..6)خدمة البحث العلمي المتاحة على شبكة اإلنترنت, بينما 

من أفراد العينة    %(38.7)خدمة االطالع والثقافة العامة المتاحة على شبكة اإلنترنت, و من
 ن أن  يستفيدون من خدمة االستفادة من البرامج التعليمية المتاحة على شبكة اإلنترنت, وتبي  

ال المتاحة على شبكة من أفراد العينة  يستفيدون من خدمة المحادثة واالتص %(67.1)
صحف المتاحة على شبكة من أفراد العينة  يستفيدون من خدمة قراءة ال %(..16)و اإلنترنت,
من أفراد العينة  يستفيدون من خدمة الترفيه المتاحة على شبكة اإلنترنت,  %(58.1)واإلنترنت, 

ن تم االستفادة منها من قبل طلبة الدراسات العليا يتبي  تظة النسب المئوية  للخدمات التي وبمالح
خدمة البحث العلمي  احتلت المرتبة األولى , لتحتل خدمة المحادثة واالتصال المرتبة الثانية,  أن  

و خدمة االطالع والثقافة العامة المرتبة الثالثة, بينما احتلت خدمة الترفيه الرابعة, وخدمة 
ة و االستفادة من البرامج التعليمية المرتبة الخامسة, وخدمة قراءة الصحف المرتبة السادس

 األخيرة. 

التي تتطلب  -طلبة الدراسات العليا -طبيعة هذه الفئة وقد تعزى هذه النتيجة إلى    
االستفادة من شبكة اإلنترنت فيما يخص البحث العلمي من حيث إعداد ونشر ألبحاث ومواكبة 

النشر التطورات الجديدة في الميادين البحثية من خالل تمكنهم من االتصال بالجامعات ودور 
ا عن مجيء والمكتبات عبر البريد اإللكتروني بغرض الحصول على الوثائق والمنشورات, أم  

فإن ذلك من الثالثة االتصال والمحادثة في المرتبة الثانية, واالطالع والثقافة العامة في المرتبة 
األمر الذي الممكن أن يفسر بميل الطلبة في هذه المرحلة إلقامة عالقات اجتماعية فيما بينهم 

يجعلهم يلجؤون إلى اإلنترنت في ذلك لما يوفره اإلنترنت من ميزات االتصال المسموع أو 
المكتوب أو المرئي عبر برامج المسنجر والسكايب والفيس بوك وغيرها من البرامج المتاحة عبر 

بر اإلنترنت الطلبة يهتمون في هذه المرحلة بالثقافة العامة المتاحة ع اإلنترنت, إضافة إلى أن  
لما يوفره اإلنترنت من تشعب ثقافي يجذب المستخدم كما يمكن تبرير ذلك بأن الطلبة يبحثون 
عن مصادر التعلم بالمحاولة والخطأ مع ضعف معرفتهم بمهارات استخدام اإلنترنت وخاصة فيما 

 ر قليليخص البحث العلمي األمر الذي يؤدي بهم إلى الوقوع بتشعبات ثقافية تستهلك جزء غي
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%( من 61( التي بينت أن نسبة )1..1من أوقاتهم, وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )الشماس, 
الطلبة يستخدمون اإلنترنت للحصول على كمية كبيرة من المعلومات الجديدة التي تخص البحث, 

لبة يستخدمون اإلنترنت في البحث %( من الط.6) ت أن  ( التي بين  .1.8ودراسة )صالحي, 
األغلبية العظمى من طلبة الدراسات  نت أن  ( التي بي  4..1وتختلف مع دراسة )دويدي, مي, العل

 .العليا يستخدمن اإلنترنت لالطالع والثقافة العامة في المقام األول

ما الطرائق المستخدمة في جمع المعلومات عبر اإلنترنت من قبل طلبة الدراسات -1-4
 العليا؟

 استخراج  المستخدمة في جمع المعلومات من قبل طلبة الدراسات العليا تم  ف الطرائق لتعر    
 .(33النسب المئوية والتكرارات وفق الجدول )

 استخدامها من قبل طلبة الدراسات العليا التكرارات والنسب المئوية  للطرائق التي يتم   (33جدول )

 النسبة المئوية التكرار الطرائق المستخدمة

 94.5 614 محركات البحثاستخدام 

استخدام أدلة اإلنترنت )أدلة المجالت أو الجامعات أو 
 دليل الباحثين(

296 45.5 

 23.1 150 المقابلة باستخدام اإلنترنت )المسنجر(

 58.0 377 البريد اإللكتروني

 230 35.4 (FTPتبادل ونقل الملفات)

 56.2 365 المكتبات اإللكترونية

 209 32.2 (chat groupمجموعات الحوار)

 19.4 126 البحث باستخدام قوائم المعلومات

طالب الدراسات العليا  يتبعون طريقة عينة أفراد من  %(5.4.) ( أن  33ن من الجدول)يتبي    
من أفراد العينة  يتبعون طريقة البحث من خالل %(54.4)التصفح عبر محركات البحث, بينما 

العينة  يستخدمون طريقة المقابلة باستخدام برامج اإلنترنت,  أفرادمن  %(13.8)أدلة اإلنترنت, و
 من أفراد العينة   %(34.5)من أفراد العينة يستخدمون البريد اإللكتروني, و%( 41..)ن أن وتبي  
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من أفراد العينة يستخدمون طريقة  %(46.1)يستخدمون طريقة تبادل ونقل الملفات, و
من أفراد العينة  يستخدمون طريقة مجموعات الحوار, وكذلك  %(31.1)المكتبات اإللكترونية, و

من أفراد العينة يستخدمون طريقة البحث باستخدام قوائم المعلومات, وبمالحظة  %(5..8)
النسب المئوية للطرائق المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في االستفادة من خدمات 

ن أن طريقة البحث باستخدام محركات البحث احتلت المرتبة اإلنترنت في البحث العلمي يتبي  
األولى, ليحتل البريد اإللكتروني المرتبة الثانية, والمكتبات اإللكترونية المرتبة الثالثة, بينما 
احتلت طريقة البحث باستخدام أدلة اإلنترنت المرتبة الرابعة واحتلت طريقة البحث باستخدام من 

مرتبة الخامسة, واحتلت طريقة مجموعات الحوار المرتبة السادسة, وطريقة خالل تبادل الملفات ال
المقابلة باستخدام برامج اإلنترنت المرتبة السابعة, كما احتلت طريقة البحث باستخدام قوائم 

 الثامنة واألخيرة.المرتبة المعلومات 

وتعزو الباحثة مجيء طريقة البحث باستخدام محركات البحث في المرتبة األولى من حيث    
جعلتها تحتل المرتبة التي الطرائق المستخدمة من قبل طلبة الدراسات العليا إلى األسباب نفسها 

األولى لدى أعضاء الهيئة التدريسية,  وهي سهولة وسرعة هذه الطريقة, وكلفتها المنخفضة 
ن مقار  نًة بالطرق األخرى, وكذلك بالنسبة لسبب مجيء طريقة البريد اإللكتروني بالمرتبة الثانية وا 

ليس بالنسبة نفسها بالنسبة لعينة أعضاء الهيئة التدريسية فإن ذلك يمكن أن يكون بسبب شيوع 
ات استخدام البريد اإللكتروني الذي يسهل االتصال بالباحثين في الجامعات األخرى, وبالمؤسس

التعليمية, والمجالت اإللكترونية ألمور تتعلق بالبحث العلمي, وتبادل اآلراء عن البحوث 
ونتائجها, وكذلك يمكن تفسير مجيء كل من المقابلة باستخدام اإلنترنت, والبحث باستخدام قوائم 

مع دراسة  المعلومات في المراتب األخيرة إلى قلة المعرفة بهذه الطرائق وعدم االهتمام بها, وتتفق
البريد اإللكتروني من أكثر  نت أن  التي بي  ( 4..1(, ودراسة )الحازمي, 3..1 )البطران,

ن كان قد احتل المرتبة الثانية في هذا البحث.  تطبيقات اإلنترنت استخدامًا من قبل الطلبة, وا 
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 ما األسباب المشجعة لطلبة الدراسات على نشر األبحاث على شبكة اإلنترنت؟ -8-5

 ف األسباب التي يمكن أن تشجع الدراسات العليا على نشر أبحاثهم عبر اإلنترنت تم  لتعر     
 (.35استخراج النسب المئوية والتكرارات وفق الجدول )

التكرارات والنسب المئوية لألسباب التي تشجع طلبة الدراسات العليا لنشر أبحاثهم على  (34)جدول 
 شبكة اإلنترنت

 النسبة المؤية التكرار على نشر األبحاثاألسباب المشجعة 

 50.3 327 االطالع على نتائج البحث من قبل الطلبة والباحثين

 30.3 197 إغناء رصيد الجامعة التي أدرس فيها فيما يخص البحث العلمي.

االستفادة من آراء أكبر عدد ممكن من المتصفحين المهتمين باختصاصي 
 فيما يخص األبحاث المنشورة.

322 49.5 

 45.7 297 سهولة النشر مقارنة بطرق النشر األخرى.

االطالع على نتائج البحث من قبل الطلبة والباحثين احتل المرتبة  ( أن  35ن من الجدول)يتبي  
ت الفقرة المتعلقة %(, بينما احتل  3..4األولى في األسباب المشجعة على نشر األبحاث وبنسبة )

عدد ممكن من المتصفحين فيما يخص األبحاث المنشورة المرتبة الثانية باالستفادة من آراء أكبر 
%(, لتحتل الفقرة المتعلقة بسهولة النشر مقارنة بطرق النشر األخرى المرتبة 41.1وبنسبة )

إغناء رصيد %(, والفقرة المتعلقة ب56.4الثالثة من األسباب المشجعة على النشر وبنسبة )
 لرابعة واألخيرة.يخص البحث العلمي المرتبة ا الجامعة التي أعمل بها فيما

وتعزو الباحثة مجيء الفقرة المتعلقة باالطالع على نتائج البحث من قبل الطلبة والباحثين  
بالمرتبة األولى لما يوفره اإلنترنت من انتشار واسع  حيث يحقق نسبة متلقين هائلة تفوق كثيرًا 

باحثين من االطالع على نتائج األبحاث الخاصة أي وسيلة نشر أخرى, األمر الذي يمكن ال
بالباحثين من قبل بعضهم بعضًا, إضافة إلى رغبة بعض الباحثين بسد الثغرة المتعلقة بالبحوث 
والدراسات العربية المنشورة على اإلنترنت, وتحقيق مزيد من االنتشار للمعرفة والثقافة, ويمكن 

 ة بطرق النشر األخرى إلى أن اإلنترنت ال تخضع تفسير السبب المتعلق بسهولة النشر مقارن

 



 

 

الفصل الثاني                                         تحليل النتائج ومناقشتها الباب الثاني:  
 وتفسيرها

152 

 

آللية التحكيم التقليدية  كما هو متبع في نشر البحوث في الدوريات والمجالت المحكمة, إضافة 
إلى سرعة ظهور البحوث والدراسات المنشورة على اإلنترنت مقارنة بالبحوث التي تنشر 

ن طلبة الدراسات العليا  يدركون أهمية وضرورة بالدوريات الورقية التقليدية, وهذا كله يبين أ
 النشر عبر اإلنترنت.

 ما األسباب التي ال تشجع طلبة الدراسات العليا على نشر األبحاث ؟ -1-5

 ف األسباب التي يمكن أال تشجع طلبة الدراسات العليا على نشر أبحاثهم عبر اإلنترنت تم  لتعر  
 (.34استخراج النسب المئوية والتكرارات وفق الجدول )

لنشر أبحاثهم طلبة الدراسات العليا  لألسباب التي ال تشجعالتكرارات والنسب المئوية  (35)جدول 
 على شبكة اإلنترنت

 النسبة المئوية التكرار األسباب التي ال تشجع على نشر األبحاث

 45.7 297 ضياع حقوق النشر على اإلنترنت 

 45.1 293 سهولة سرقة المعلومات 

 15.5 101 صعوبة التقنية المستخدمة 

 19.1 124 عدم توافر شروط الحفظ واألرشفة

عدم االعتراف بها في نشر البحوث المطلوبة 
 دكتوراه(   -للحصول على الدرجة العلمية) ماجستير

260 40.0 

طلبة الدراسات العليا ال يفضلون نشر ( من %54.7ما نسبته ) ( أن  34ن من الجدول)يتبي  
ذلك قد يعود في رأيهم إلى احتمالية ضياع حقوقهم في النشر, حيث  األبحاث على اإلنترنت ألن  

جاء هذا السبب في المرتبة األولى, بينما كان السبب الثاني سهولة سرقة المعلومات حيث بلغت 
ا من أجل البحوث المطلوبة فقد احتل (, أما السبب المتعلق بعدم االعتراف به%54.8نسبته )

(, ليحتل السبب المتعلق بعدم توافر شروط الحفظ واألرشفة المرتبة %.5المرتبة الثالثة بنسبة )
(, والسبب المتعلق بصعوبة التقنية المستخدمة في المرتبة الخامسة %8..8الرابعة بنسبة)

 (.%84.8واألخيرة بنسبة )
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يبرر لهم عدم القيام  لى أن الطلبة يرون في السببين األول والثاني ماوتعزو الباحثة هذه النتيجة إ
بنشر أبحاثهم على اإلنترنت لكون اإلنترنت ال يتبع لما يسمى بحقوق حفظ الملكيات, األمر الذي 
يسهل سرقة المعلومات, حيث نرى الكثير من األبحاث ليست باسم كاتبها الحقيقي, أما عن 

لتقنية المستخدمة فيمكن أن نفسر عدم اعتباره من األسباب غير السبب المتعلق بصعوبة ا
المشجعة على استخدام اإلنترنت من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا إلى طبيعة مرحلة 
الدراسات العليا التي تتطلب إتقان التعامل مع التكنولوجيا من قبلهم وخاصة ما يتعلق باستخدامهم 

مكانات.لشبكة اإلنترنت وتطبيقاتها, وذ  لك لما تقدمه لهم من ميزات وا 

مما سبق يتبي ن أن النسبة األعلى من طلبة الدراسات العليا تستخدم اإلنترنت بفترة تتراوح بين 
مكان االستخدام األول هو المنزل, وأن أكثر الخدمات التي  ساعات (, وأن   3وأقل من  -8)

مة المحادثة واالتصال, أما أكثر يستفيد منها طلبة الدراسات العليا هي خدمة البحث العلمي, وخد
من قبل طلبة الدراسات العليا فكانت استخدام محركات البحث, والبريد  ةالطرائق المستخدم

يمكن أن تشجعهم على نشر أبحاثهم هي إطالع اآلخرين على  اإللكتروني, وأكثر األسباب التي
غناء رصيد الجامعة العلمي, واألسباب غير المشجعة على نشر األبحاث  نتائج أبحاثهم, وا 

, وهذا بيبي ن االتفاق بينهم وبين أعضاء الهيئة وق النشر, وسهولة سرقة المعلوماتضياع حق
  االنترنت في البحث العلمي.التدريسية فيما يتعلق بواقع استخدام 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:-2
 ما دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف    
المتعلقة بدور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من المعياري الستجابات أفراد العينة 

 (.36وجهة نظر طلبة الدراسات العليا, وحساب المتوسط العام للمجال كما يبين الجدول رقم )
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طلبة الدراسات العليا النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ( 36)جدول 
 اإلنترنت في تطوير البحث العلمي العليا المتعلقة بدور شبكةطلبة الدراسات 

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

8 1 
تمكنني من إتقان مهارات البحث العلمي والقدرة على 

 التحكم بالمعلومات.
4.32 .685 86.4 

4 3 
تطلعني على الكتب والمؤتمرات العلمية والنشاطات 

 في مجال التخصص.
4.14 .694 82.8 

3 18 
تطلعني على آخر األبحاث العلمية في إصدارات 

 المجالت العامة والمتخصصة.
3.72 .810 74.4 

2 9 
تمكنني من الوصول إلى مواد فكرية كانت مقتصرة 

 على منطقة جغرافية من العالم.
4.00 .893 80 

4 10 
تمكنني من نقل المعلومات والبيانات والبرمجيات من 

 حاسب آلخر.
3.97 .923 79.4 

 69 1.036 3.45 تسهل عملية شراء الكتب من الناشرين والموزعين. 23 6

4 11 
تسهم في زيادة مهارات االستقصاء الذاتي عن 

 المعلومات.
3.96 .785 79.2 

1 6 
تطلعني على المعلومات الحديثة بشكل آني عبر 

 التحديث المستمر.
4.06 .797 81.2 

3 19 
تطلعني على مصادر ووثائق نادرة ال تتوافر إال في 

 مكتبات خاصة.
3.70 1.020 74 

84 25 
تمكنني من ملء استبيانات أبحاثي عبر البريد 

 اإللكتروني.
3.38 .974 67.6 

88 27 
وضع االستبانة في مواقع متخصصة  تمكنني من

 لملئها من قبل مرتادي هذه المواقع
3.25 .897 65 

 67 874. 3.35 تمكنني من المشاركة بالندوات العلمية المتاحة. 26 84

 75.4 828. 3.77 تحس ن كفاءة المشاريع والبحوث التي أقوم بها. 17 83
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المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 76.8 852. 3.84 تساعدني في نشر دراساتي المقالية والبحثية. 14 82

 77 819. 3.85 تحسن مستوى اللغة األجنبية لدي 13 84

86 7 
المشاركة في نقاشات من يشاركونني يمكنني من 

 االهتمام نفسه.
4.05 .884 81 

84 20 
تمكنني من االتصال بالباحثين المختصين عبر 

 العالم.
3.66 .959 73.2 

81 5 
تمكنني من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في 

 البحث العلمي.
4.07 .783 81.4 

83 12 
التي تنتجها تمكنني من االستفادة من اإلحصاءات 

 الجامعات ومراكز البحوث.
3.95 .833 79 

44 16 
تمكنني من االطالع على فهارس المكتبات المتوافرة 

 on-lineعلى خدمة 
3.77 .820 75.4 

48 22 
تمكنني من تبادل األبحاث الكترونيًا قبل نشرها مع 

 من يشاركونني االهتمام نفسه
3.54 .938 70.8 

44 24 
التقارير العلمية الكترونيًا قبل تمكنني من تبادل 

 نشرها.
3.43 .943 68.6 

43 15 
تمكنني من االشتراك في المجالت اإللكترونية عبر 

 البريد اإللكتروني.
3.79 .840 75.8 

 82 701. 4.10 تطلعني على المواقع المتخصصة بالبحث العلمي. 4 42

44 21 
 تمكنني من المساهمة في الحوارات العلمية الدائرة

 عبر بوابات الشبكة.
3.61 .853 72.2 

46 2 
تدعم أبحاثي من خالل  الصور الثابتة والمتحركة أو 

 الرسوم أو األشكال.
4.15 .820 83 

 80.4 927. 4.02 توفر خدمة الترجمة الفورية بمختلف اللغات 8 44

 76.8 3.84 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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-83-.-1-7-4-5-3-1-8( أن البنود ذوات األرقام ) 36الجدول رقم ) ن منيتبي  

( قد حصلت على متوسطات 18-13-15-14-16-17-.1-.85-84-86-87-81-8
(, وهذا 11 -8(,  وحصلت على الرتب من )3.45-5.31حسابية عالية تراوحت ما بين ) 

شبكة اإلنترنت تقوم  يسية بأن  طلبة الدراسات العليا يوافقون أعضاء الهيئة التدر  على أن   يدل  
 ن أدوار بأدوار إيجابية وعالية في تطوير البحث العلمي فيما يخص جميع هذه الفقرات التي تبي  

شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, وقد جاء في مقدمة األدوار التي تقوم بها شبكة 
( والتي 3لعليا الفقرة رقم )اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات ا

 (,تطلعني على آخر األبحاث العلمية في إصدارات المجالت العامة والمتخصصةتنص على )
تدعم ( التي تنص على )16(, تلتها الفقرة رقم )5.31حيث حصلت على متوسط حسابي )

( حيث حصلت على أبحاثي من خالل  الصور الثابتة والمتحركة أو الرسوم أو األشكال
تطلعني على ( والتي تنص على )1(, على حين احتلت الفقرة رقم )5.84وسط حسابي )مت

( على المرتبة الثالثة بمتوسط الكتب والمؤتمرات العلمية والنشاطات في مجال التخصص
تطلعني على المواقع المتخصصة ( التي تنص على )15(, والفقرة رقم )5.85حسابي )

( 81(, كما احتلت الفقرة رقم ).5.8عة بمتوسط حسابي )( على المرتبة الراببالبحث العلمي
( تمكنني من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في البحث العلميالتي تنص على )

 -.1 -.8-83-7 -81 -16(, أما الفقرات ) 7..5المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )
اقية على لب( فقد احتلت المراتب ا14 -11 -17 -18 -81 -8 -4 -85-13 -. -87

وعي طلبة  (, وقد يعود السبب في ذلك إلى أن  11التوالي من المرتبة السادسة حتى المرتبة )
الدراسات العليا بأهمية  شبكة اإلنترنت كأداة مهمة يمكن استخدامها في التعليم بصفة عامة, 
وفي جميع األمور المتعلقة بمهمات البحث العلمي التي يزاولونها, وذلك لما تمتلكه من رصيد 

هولة هائل من المعلومات قد يصل إلى عشرات المليارات من صفحات اإلنترنت, إضافة إلى س
الوصول إلى هذه المعلومات, ومن ثم  قدرتها على توفير المعلومات لطالبيها أينما وجدوا وفي 
أي منطقة جغرافية وفي أي وقت, حيث يقدم اإلنترنت للباحث وبأشكال الكترونية العديد من 

ات الموسوعات, وكشافات الدوريات, واألدلة, والقواميس اللغوية, والفهارس, وغيرها من الموجز 
 اإلرشادية, والكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية والصور, المتاحة عبر المواقع 



 

 

الفصل الثاني                                         تحليل النتائج ومناقشتها الباب الثاني:  
 وتفسيرها

157 

 

المتخصصة بالبحث العلمي, ومن مختلف الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي,  وهذه 
النتائج تتفق مع خصائص أفراد العينة بصفتهم طلبة دراسات عليا في الجامعات, األمر الذي 
يجعلهم يسعون إلى استخدام التكنولوجيا من أجل المعرفة وبالتالي فهم على دراية باألدوار 

تقوم بها شبكة اإلنترنت في مجال البحث العلمي, بينما حصلت الفقرات الخمس  الكثيرة التي
 (, 3.14 -3.54( على متوسطات حسابية تراوحت بين )11-81-88-.8-6الباقية وهي )
األدوار التي تقوم بها شبكة اإلنترنت في تطوير  طلبة الدراسات العليا يرون أن   وهذا يعني أن  

ذه الفقرات جاءت بدرجة متوسطة حيث حصلت الفقرة التي تنص البحث العلمي فيما يخص ه
)تمكنني من على )  تمكنني من المشاركة بالندوات العلمية المتاحة( على الترتيب قبل األخير 
على الترتيب  وضع االستبانة في مواقع متخصصة لملئها من قبل مرتادي هذه المواقع(

ة في المرتبة األخيرة من وجهة نظر طلبة وقد يعود السبب في مجيء هذه الفقر  ,األخير
هم يتفقون مع أعضاء الهيئة التدريسية في عدم اللجوء  إلى شبكة الدراسات العليا إلى أن  

بيانات بل يفضلون توزيعها بشكل مباشر لضمان اإلنترنت كثيرًا فيما يخص توزيع االست
استرجاعها, إضافة إلى عدم توافر التدريب الكافي لديهم فيما يخص ذلك, وتتفق هذه الدراسة 

متوسط درجات  نت أن  ( التي بي  1.88(, ودراسة )الخطيب, 1..1مع نتائج دراسة )الشرهان, 
لمي قد حصلت على أعلى الدرجات, الفقرات المتعلقة بدور اإلنترنت في تطوير البحث الع

( من حيث ترتيب أدوار اإلنترنت في تطوير البحث 1..1وتختلف مع دراسة )الشماس, 
نت أن تحسين اللغة االنكليزية يأتي في العلمي والفوائد المترتبة على هذا االستخدام والتي بي  

 العلمي.   نترنت في تطوير البحثالمرتبة األولى من األدوار التي يقوم بها اإل
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:-3

وجهة  ما األسباب المشجعة على استخدام  شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من
  نظر طلبة الدراسات العليا؟

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  لإلجابة عن هذا السؤال تم  
باألسباب المشجعة على استخدام شبكة  المتعلقةطلبة الدراسات العليا الستجابات المعياري 

اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا, وحساب المتوسط 
 (.37ن الجدول)العام للمجال كما يبي  

 الفصل الثاني                                                   تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها
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الدراسات العليا أفراد العينة النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة  (32)جدول 

 المتعلقة باألسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي

جميع الفقرات  قد حصلت على متوسطات حسابية عالية  ( أن  37رقم )الجدول ن من يتبي  
على أن طلبة  (, وهذا يدل  88 -8(, وحصلت على الرتب من )5..5-5.33تراوحت ما بين ) 

 جميع هذه  الدراسات العليا يتفقون مع أعضاء الهيئة التدريسية في هذه النتيجة حيث  يرون أن  

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

41 3 
االقتصاد في الوقت الالزم إلنجاز مهمات 

 البحث العلمي.
4.27 .711 85.40 

43 9 
السرعة في تبادل المعلومات مع)الباحثين 

 والمتخصصين(.
4.11 .746 82.20 

34 8 
تنوع التخصصات والفروع العلمية على 

 الشبكة.
4.16 .751 83.20 

 83.60 727. 4.18 االتصال باألصدقاء وتبادل اآلراء معهم. 7 38

34 10 
مجانية أو شبه مجانية الحصول على 

 المعلومات.
4.05 .845 81.00 

33 1 
التي البحث عن المعلومات في األوقات 

 تناسبني.
4.33 .760 86.60 

 85.60 687. 4.28 عدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن محددة. 2 32

34 11 
سهولة تنضيد المعلومات والبيانات 

 وتصنيفها وحفظها.
4.04 .771 80.80 

 84.00 742. 4.20 الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات. 5 36

34 4 
االتجاهات)إرسال وسيلة اتصال متعددة 

 واستقبال(
4.22 .686 84.40 

31 6 
حداثة المعلومات المقدمة عن طريق 

 اإلنترنت
4.18 .733 83.60 

 83.68 4.18 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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من األسباب المشجعة لهم على استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  األسباب تعد  

ن وجد هناك اختالف في ترتيب هذه الفقرات, وقد جاء في مقدمة هذه األسباب نت كما بي   وا 
(, البحث عن المعلومات في األوقات التي تناسبني)( والتي تنص على 33النتائج الفقرة رقم )

عدم التقيد ( التي تنص على )35(, تلتها الفقرة رقم )5.33حيث حصلت على متوسط حسابي )
(, على حين احتلت 5.11( حيث حصلت على متوسط حسابي )مع اإلنترنت بأماكن محددة

( االقتصاد في الوقت الالزم إلنجاز مهمات البحث العلمي( والتي تنص على )11رقم )الفقرة 
وسيلة اتصال ( التي تنص على )37(, والفقرة رقم )5.17على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
(, كما احتلت 5.11على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) متعددة االتجاهات إرسال واستقبال(

( المرتبة الخامسة بمتوسط الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات( التي تنص على )36الفقرة رقم )
( فقد احتلت المراتب الباقية على -34-31-.1 -.3 -38-31ا الفقرات)(, أم  .5.1حسابي )

البحث العلمي  (, وقد يعود السبب في ذلك إلى أن  88التوالي من المرتبة السادسة حتى المرتبة )
ه يتطلب السرعة والدقة بيرة بالتطورات التكنولوجية أو البيئة اإللكترونية, ذلك أن  يتأثر بدرجة ك

والحداثة, ومواكبة كل المستجدات في مجال المعلومات وغيرها من مظاهر التكنولوجيا التي تخدم 
البحث العلمي بالدرجة األولى, وبالتالي فإن جميع هذه األسباب تشجع طلبة الدراسات العليا على 

وذلك لما توفره من إمكانية للبحث عن المعلومات في األوقات واألماكن  ,ستخدام شبكة اإلنترنتا
التي تناسبهم لكونهم ملتزمين بأوقات دوام معينة في كلياتهم, إضافة إلى أن معظمهم ملتزمون 

ات بأعمال مختلفة إلى جانب دراستهم تحتاج إلى االلتزام بأوقات محددة وبأماكن محددة في أوق
الدوام, وكذلك لما تتميز به من حداثة في المعلومات التي يوفرها في جميع االختصاصات 
والفروع العلمية تساعد في تلبية حاجتهم فيما يخص البحث العلمي, وقد يعزى هذا كذلك إلى 
نقص المراجع في المكتبات وعدم توفيرها لكتب جديدة تتماشى مع التطور التي تعرفه العلوم في 

التخصصات, إضافة إلى قصور المكتبات المركزية في الجامعات التي يعملون فيها عن شتى 
تلبية ما يحتاجونه من معلومات متخصصة, األمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى شبكة اإلنترنت 

الطلبة لم يتسن لهم بعد تأسيس  لتالفي النقص والقصور في هذه المعلومات, إضافة إلى أن  
في منازلهم كما هو األمر لدى أعضاء الهيئة التدريسية, وتتفق هذه الدراسة  مكتبات خاصة بهم

 الفقرة التي تنص على أهمية اإلنترنت في  نت أن  ( التي بي  3..1مع نتائج دراسة )الشرهان, 
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 نت أن  ( التي بي  Zakari,2004متابعة كل ما هو جديد قد حصلت على أعلى الدرجات, ودراسة )

من األسباب التي تشجع الطالب على اإلقبال على شبكة اإلنترنت السرعة والسهولة في الحصول 
 على المعلومات إلنهاء أبحاثهم الدراسية.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:-5
ما معوقات استخدام  شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات 

 العليا؟
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  عن هذا السؤال تم  لإلجابة 

بمعوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير  المتعلقةطلبة الدراسات العليا المعياري الستجابات 
ن البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا, وحساب المتوسط العام للمجال كما يبي  

 (.31رقم )الجدول 
 طلبة الدراسات العلياالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (31)جدول 

 المتعلقة بمعوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

33 7 
صعوبة تحديد صحة المعلومات على اإلنترنت قبل 

 اعتمادها.
4.01 80.20 .887 

24 14 
التكلفة المادية المرتفعة لالشتراك في المواقع البحثية 

 المتخصصة.
3.80 76.00 .964 

 828. 74.60 3.73 بالمعلوماتية. ندرة تفعيل نصوص الملكية المتعلقة 16 28

24 19 
ندرة المؤسسات المتخصصة بتصميم مواقع للبحث 

 العلمي على اإلنترنت.
3.52 70.40 .952 

 939. 78.80 3.94 قلة التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت في الجامعات. 10 23

22 12 
 googleقلة  وجود محرك بحث عربي على غرار 

 متخصص بالبحث العلمي.
3.85 77.00 1.073 
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المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

24 1 
غياب الربط الشبكي بين الجامعات والمكتبات العربية 

 والمحلية 
4.28 85.60 .838 

26 2 
كثرة المواقع التي تطلب من الباحث التسجيل فيها 

 لكي يتصفحها.
4.13 82.60 .837 

24 8 
ندرة وجود فهرسة المكتبات العربية والمحلية على 

 اإلنترنت.
3.98 79.60 .942 

21 20 
صعوبة االطالع على الموضوعات الجديدة لكون 

 معظمها ينشر باللغة االنكليزية.
3.47 69.40 1.132 

23 18 
ضعف مهارات استخدام اإلنترنت ألغراض البحث 

 العلمي.
3.53 70.60 1.061 

 1.069 77.40 3.87 قلة المكتبات الكترونية باللغة العربية. 11 44

48 5 
غياب التوثيق الصحيح للمعلومات المتاحة على 

 الشبكة.
4.01 80.20 .917 

44 13 
معتمدة في إعداد الكثير من المواقع اإللكترونية غير 

 األبحاث العلمية.
3.84 76.80 .929 

43 17 
التحديث الدائم لمحتوى بعض المواقع مما يتسبب 

 بفقدان بعضها.
3.60 72.00 .947 

 1.095 75.00 3.75 عدم اتصال معظم الكليات بخدمة اإلنترنت. 15 42

 997. 79.20 3.96 الحصار التكنولوجي المفروض على سورية. 9 44

46 6 
البطء الشديد في الشبكة الذي يحول دون الوصول  

 إلى المواقع البحثية.
4.01 80.20 .973 

44 3 
قلة االشتراك بالدوريات والمكتبات اإللكترونية 

 الجامعات
4.07 81.40 .973 

 1.031 80.60 4.03 االنقطاع المتكرر في التيار الكهربائي. 4 41

 77.37 3.87 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
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( فقرة حصلت على متوسطات .1( فقرة من أصل ).8( أن )31رقم )الجدول ن من يتبي  
 (, وهذا يدل  .8 -8(,  وحصلت على الرتب من )3.41-5.11حسابية عالية تراوحت ما بين ) 

هذه الفقرات عدت معوقات بدرجة كبيرة بالنسبة لهم عند  طلبة الدراسات العليا يرون أن   على أن  
استخدامهم لشبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, حيث جاء في مقدمة هذه المعوقات كما 

ضعف مهارات استخدام اإلنترنت ألغراض )( والتي تنص على 54نت النتائج الفقرة رقم )بي  
( التي تنص 56(, تلتها الفقرة رقم )5.11)(, حيث حصلت على متوسط حسابي البحث العلمي 

( حيث حصلت على كثرة المواقع التي تطلب من الباحث التسجيل فيها بمقابل ماديعلى )
قلة االشتراك  ( والتي تنص على )47(, على حين احتلت الفقرة رقم )5.83متوسط حسابي )

الثالثة بمتوسط حسابي ( على المرتبة بالدوريات والمكتبات اإللكترونية من قبل الجامعات
( على االنقطاع المتكرر في التيار الكهربائي( التي تنص على )41(, والفقرة رقم )7..5)

غياب ( التي تنص على )48(, كما احتلت الفقرة رقم )3..5المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
(, 8..5ي)( المرتبة الخامسة بمتوسط حسابالتوثيق الصحيح للمعلومات المتاحة على الشبكة

-43-58 -45 -.5 -41 -55- .4 -.3 -53 -44 -57 -.3 - 46أما الفقرات )
(, وقد .8( فقد احتلت المراتب الباقية على التوالي من المرتبة السادسة حتى المرتبة ) 51-.5

طلبة الدراسات العليا يدركون أهمية امتالك المهارات التي تساعدهم  يعود السبب في ذلك إلى أن  
ضعف هذه المهارات  ستفادة من إمكانات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ويرون أن  على اال

الطلبة ال تتوافر لديهم  أحد أهم معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي, إضافة إلى أن   يعد  
اإلمكانية لالشتراك في جميع المواقع التي تطلب التسجيل فيها بمقابل مادي األمر الذي ال 

الطلبة يرون في انقطاع التيار الكهربائي  هم من االستفادة من هذه المواقع, وكذلك فإن  يمكن
وخاصة في الظروف الراهنة أحد المعوقات التي تحول دون االستفادة من إمكانيات شبكة 

( التي  51اإلنترنت لكون الخدمة تفقد عند انقطاع التيار الكهربائي, كما يالحظ أن الفقرة رقم  )
صعوبة االطالع على الموضوعات الجديدة لكون معظمها تنشر باللغة االنكليزية( لى )تنص ع

(, 3.17عدت معوقة من وجهة نظر طلبة الدراسات بدرجة كبيرة حيث بلغ متوسطها الحسابي  )
 ولم توجد فقرات عدت معوقة بدرجة قليلة أو قليلة جدًا, أو كبيرة جدًا, وقد اتفقت مع دراسة 
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عوائق استخدام اإلنترنت لدى الطلبة كانت عالية, واختلفت معها   ( من حيث إن  3..1)البطران, 
وجود مواقع غير أخالقية على  الطلبة يرون أن   ( من حيث إن  Zakari,2004ومع نتائج دراسة )

قلة  نت أن  ( التي بي  4..1الشبكة يعد من أكثر العوائق تكرارًا, واختلفت مع دراسة ) الحازمي, 
ات المتوفرة بالكلية والمرتبطة باإلنترنت, وعدم وجود فرص للتدرب على استخدام اإلنترنت الحاسب

(  1..1في التعليم تعد من أهم معوقات استخدام اإلنترنت في البحث, ومع دراسة )الشم اس, 
 تعد  عدم توافر المكان المناسب لإلنترنت بالكلية, وقلة المواد المعربة وبطء الشبكة  نت أن  التي بي  

الصعوبات  نت أن  ( التي بي  1.88من أهم صعوبات استخدام اإلنترنت, ومع دراسة )الخطيب, 
بطء الشبكة جاء من  التي تواجه الطلبة أثناء استخدامهم لإلنترنت, كانت بدرجة متوسطة, وأن  

 .أعلى الصعوبات

 :الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال -5
السورية بهدف تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في ما الدور الذي تقوم به الجامعات 

 تطوير البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا؟
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  لإلجابة عن هذا السؤال تم     

الجامعات السورية لتحقيق  المعياري الستجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بالدور الذي تقوم به
االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا, 

 (..3ن الجدول رقم )وحساب المتوسط العام للمجال كما يبي  
طلبة الدراسات العليا والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (31)جدول 

 العلمي بالدور الذي تقوم به الجامعات السورية لتحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث

المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

43 8 
تيسر الجامعة عملية االشتراك بالدوريات 

 اإللكترونية والمكتبات والمجالت.
2.76 1.166 55.20 

64 13 
توفر الجامعة النشرات والكتب تساعد الباحثين على 

 استخدام اإلنترنت بالطرق السليمة.
2.58 1.157 51.60 

68 10 
أوجدت الجامعة دلياًل للمواقع التعليمية الموجودة 

 الشبكة وزودت األساتذة والطلبة به.على 
2.64 1.130 52.80 
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المتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الترتيب م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

62 14 
رشاد  توفر الجامعة مرشدًا فنيًا أكاديميًا لمساعدة وا 

 ولسد حاجاتهم المعلوماتية.الباحثين 
7853 1.28 50.60 

63 2 
توفر الجامعة أجهزة حاسب آلي متصلة باإلنترنت 

 في مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية
3.00 1.226 60.00 

62 1 
توفر الجامعة األماكن المجهزة بالتجهيزات الالزمة 

 الستخدام اإلنترنت ضمن الكليات.
3.14 1.198 62.80 

64 5 
الجامعة عملية نشر األبحاث في المجالت تيسر 

 اإللكترونية للنهوض بالبحث العلمي.
2.89 1.125 57.80 

66 3 
تشجع الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية على 

 االشتراك بالمكتبات والمجالت والدوريات الرقمية.
2.93 1.075 58.60 

64 4 
تعمل الجامعة على إنشاء قواعد بيانات للمواقع 

 والعلمية الموجودة على الشبكة. التربوية
2.90 1.117 58.00 

61 7 
تسهم الجامعة في حل المشكالت الفنية المتعلقة 

 بتجهيزات اإلنترنت.
2.80 1.129 56.00 

63 6 
تدفع الجامعة الرسوم المالية المترتبة على االشتراك 

 المجالت أو الدوريات الرقمية.
2.84 1.160 56.80 

44 12 
دورات تدريبية في استخدام اإلنترنت تقيم الجامعة 
 بشكل دوري.

2.59 1.162 51.80 

48 9 
تلبي الجامعة رغبة الباحثين في الحصول على 

 معلومات ألغراض البحث من اإلنترنت.
2.67 1.167 53.40 

44 11 
توفر الجامعة حماية األبحاث العلمية التي ينشرها 

 الباحثون على اإلنترنت.
2.59 1.037 51.80 

 55.51 2.78 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع

طة جميع الفقرات حصلت على متوسطات حسابية متوس ( أن  .3ن من الجدول رقم )يتبي     
طلبة  على أن   (, وهذا يدل  85 -8وحصلت على الرتب من )(, 1.43-3.85تراوحت ما بين ) 

 األدوار التي تقوم بها الجامعات السورية لتحقيق االستفادة القصوى  الدراسات العليا يرون أن  
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من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي كانت بدرجة متوسطة, حيث جاء في مقدمة هذه 
توفر الجامعة األماكن المجهزة )( والتي تنص على 65نت النتائج الفقرة رقم )األدوار كما بي  
(, حيث حصلت على متوسط حسابي نترنت ضمن الكلياتلالزمة الستخدام اإل ابالتجهيزات 

توفر الجامعة خدمة اإلنترنت في قاعات ( التي تنص على )63(, تلتها الفقرة رقم )3.85)
(, على حين احتلت الفقرة ...3( حيث حصلت على متوسط حسابي )المطالعة في المكتبات

ليا على االشتراك بالمكتبات تشجع الجامعة طلبة الدراسات الع( والتي تنص على )66رقم )
حصلت الفقرة رقم (, و 3..1) ( على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابيوالمجالت والدوريات الرقمية

تعمل الجامعة على إنشاء قواعد بيانات للمواقع التربوية والعلمية ( التي تنص على )67)
الفقرة رقم جاءت  ثم  (, ...1ة بمتوسط حسابي )( على المرتبة الرابعالموجودة على الشبكة

تيسر الجامعة عملية نشر األبحاث في المجالت اإللكترونية للنهوض ( التي تنص على ).6)
 -.6ا الفقرات )(, أم  .1.1( التي حصلت على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي)بالبحث العلمي

( فقد احتلت المراتب الباقية على التوالي من 61 -.6 -.7 -71 -68 -78 -.4 -61
طلبة الدراسات العليا  (, وقد يعود السبب في ذلك إلى أن  85المرتبة السادسة حتى المرتبة )

الجامعات ومن خالل دورها الطالئعي في المجتمع  يتفقون مع أعضاء الهيئة التدريسية في أن  
بمنزلة الدرب الذي يشق من خالله المجتمع مسيرته نحو  من حيث التعليم والبحث والفكر, تعد  

ترقي المعرفي والتنمية االجتماعية والتطوير الثقافي والحضاري, والسيما في عصر العولمة ال
الذي يفرض تحديات اقتصادية وثقافية وحضارية, لذلك فمن أهم المهام المنوطة بها االنفتاح 

تأخذ في الحسبان الحاجات الحقيقية للمجتمع, وذلك من خالل  على العالم التقني والمهني, وأن  
بية االحتياجات الالزمة لتحقيق التطور التكنولوجي والتقني, والتي يأتي في مقدمها تفعيل سبل تل

االستفادة من شبكة اإلنترنت في مجال تطوير البحث العلمي, هذا من جهة, ومن جهة أخرى 
فإن الجامعات السورية مثلها مثل باقي الجامعات أصبحت على وعي بأن التعليم التقليدي لم يعد 

في بحاجات المجتمع المعاصر, وبأهمية تفعيل دور اإلنترنت في تقديم العديد من خدمات ي
المعلومات للباحثين فالرصيد المعرفي والمنظم الذي تقدمه شبكة اإلنترنت للباحثين يسهم في ما 

 تسعى إليه المجتمعات في تنمية الثروة البشرية وتنمية المجتمع المحلي لذا فقد أصبح استخدام 
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اإلنترنت وطرق االستفادة منه في مجال البحث العلمي من قبل الباحثين من األمور األساسية 
 امعات توفير بيئة خاصة للباحثين,لمواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي, ما فرض على الج

 تطوير اإلمكانات التي تساعد في االستفادة من ميزات شبكة اإلنترنت كتوفير األماكن المجهزةو 
 بالتجهيزات الالزمة الستخدام اإلنترنت ضمن الكليات, وأجهزة حاسب آلي متصلة باإلنترنت في 

, وتيسير عملية االشتراك بالدوريات اإللكترونية والمكتبات قاعات المطالعة في الكليات
 والمجالت, و دفع الرسوم المالية المترتبة على االشتراك المجالت أو الدوريات الرقمية, وتلبية
رغبة الباحثين بالحصول على معلومات ألغراض البحث من اإلنترنت ليتمكنوا من الوصول إلى 
ن كانت هذه األدوار التزال محققة بدرجة متوسطة  مستوى عال من التميز واإلبداع واالبتكار, وا 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ألسباب إدارية أو تمويلية تخص هذه الجامعات.

توفر الجامعة مرشدًا فنيًا أكاديميًا لمساعدة الفقرة ) ( أن  .3ن من الجدول )كما يتبي     
رشاد الباحثين ولسد حاجاتهم المعلوماتية(  ( 1.43حصلت على الترتيب األخير بمتوسط )وا 

وهذا يعني أن الجامعة تحقق هذا الدور بدرجة قليلة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا, ويمكن 
طلبة الدراسات العليا عبروا عن حاجتهم لوجود مرشدين أكاديميين يقدمون لهم  ير ذلك بأن  تفس

هذه الحاجة غير  المساعدة واإلرشاد في المجال التقني والمعلوماتي من خالل لفت النظر إلى أن  
 على الرغم من أهميتها بالنسبة لهم. بالشكل المطلوب متوافرة في الجامعات 

ئق التي تسهم  في تحقيق االستفادة القصوى من خدمات اإلنترنت في ما أنسب الطرا-6
 تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا؟

 طلبة الدراسات العليالتقديرات  حساب التكرارات والنسب المئوية لإلجابة عن هذا السؤال تم  
 (..5ن الجدول رقم )تطوير البحث العلمي كما يبي  ألنسب الطرائق الستخدام اإلنترنت في 

الطرائق التي تسهم  في  ألنسبطلبة الدراسات العليا لتقديرات والنسب المئوية  التكرارات (42)جدول 
تحقيق االستفادة القصوى من خدمات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة 

 نظر طلبة الدراسات العليا مرتبة بشكل تنازلي.

 النسبة  التكرار العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم 
 %69.69 451 الجامعات السورية بعضها بعضًا وبالجامعات العربية والعالمية.ربط  1

 %63.21 412 تطوير المكتبات الجامعية وربطها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية. 2
 %61.31 311 تطوير مخابر اإلنترنت وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة. 3
 ERIC  315 62.21%إنشاء مواقع وقواعد بيانات متخصصة باللغة العربية على غرار  4
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 النسبة  التكرار العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم 
 %62 312 تضمين برامج الدراسات العليا لمقرر حول استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. 5
اإلنترنت من خالل التدريب المستمر للقائمين على البحث تحسين مهارات استخدام  6

 العلمي
312 51.54% 

 %55.31 362 توفير النشرات والكتيبات التي تبين كيفية استخدام الشبكة بطريقة سليمة ومثمرة. 2
 %54.15 352 توسيع استخدام اإلنترنت في األوساط العلمية وخاصة األساتذة والطلبة 1
إنشاء مواقع خاصة بالبحث العلمي في كل كلية من قبل الجامعة وتضمينها النتاج  1

 العلمي  لهذه الكليات 
341 52.46% 

 %51.15 332 إقامة دورات لتحسين اللغة االنكليزية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. 12
 %52 325 والدراسية.تشجيع الطلبة على إنشاء صفحات شخصية تهتم بالمجالت البحثية  11
مساعدة طلبة الدراسات العليا على اقتناء أجهزة حاسب  واالشتراك بخدمة  12

 اإلنترنت.
312 41% 

 %45.61 212 العمل على رقمنة الكتب واألعداد السابقة من الدوريات والمجالت.  13
 %43.15 215 وضع الخطط الالزمة لتفعيل استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. 14
 %42.46 226 العمل على حل المشكالت الفنية المتعلقة بالتجهيزات الحاسوبية واإلنترنت. 15
 %42.46 263 االستفادة من خبرات وتجارب الجامعات األخرى في مجال اإلنترنت. 16
نقل القواعد المتبعة في المنشورات المطبوعة إلى اإلنترنت من حيث االلتزام  12

 والرصانة العلمية.بالمعايير 
243 32.31% 

 %34.12 222 توفير التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت في الجامعات. 11

أنسب الطرائق التي تسهم  في تحقيق االستفادة القصوى  ( أن  .5ن من الجدول رقم )يتبي     
من خدمات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية من وجهة نظر طلبة 
الدراسات العليا كانت )ربط الجامعات السورية بعضها بعضًا وبالجامعات العربية والعالمية( 

امعية وربطها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات % (, يليها )تطوير المكتبات الج.6..6وبنسبة )
%(, يليها )تطوير مخابر اإلنترنت وتحديثها وتزويدها بالتقانات 1..63العالمية( وبنسبة )
%(, يليها )إنشاء مواقع وقواعد بيانات متخصصة باللغة العربية 68.31المعاصرة( وبنسبة )

رامج الدراسات العليا لمقرر حول %(, يليها )تضمين ب71..6( وبنسبة )ERICعلى غرار 
 %(, يليها )تحسين مهارات استخدام اإلنترنت .6استخدام اإلنترنت في البحث العلمي(, وبنسبة )
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%(, وجاءت بقية 45..4وبنسبة ) ,من خالل التدريب المستمر للقائمين على البحث العلمي(
ر التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت الطرائق بين الترتيب السابع والثامن عشر, وكانت أقلها )توفي

أعضاء الهيئة التدريسية يمضون  %( , ويمكن تفسير ذلك بأن  1..35في الجامعات( وبنسبة )
لهم االستفادة  تكون اإلنترنت في متناول أيديهم  ليتسنى وقتًا طوياًل في الجامعة, ويرغبون بأن  

عيل الطرائق التي تمكن من االستفادة من األمر الذي يجعلهم يؤكدون ضرورة تفمنها أثناء ذلك, 
 .ى توفير المستلزمات الالزمة لذلكخدمات اإلنترنت في البحث العلمي من خالل العمل عل

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السابع -7

ما مقترحات طلبة الدراسات العليا حول السبل التي تمكن الجامعات السورية من تحقيق 
 االستفادة القصوى من اإلنترنت  في تطوير البحث العلمي ؟ 

الدراسات  ي والنسبة المئوية لمقترحات طلبةاستخدام التوزيع التكرار  لإلجابة عن هذا السؤال تم  
ر ادة القصوى من اإلنترنت في تطوين من تحقيق االستفمك  العليا في الجامعات السورية التي ت

 (:58ن في الجدول )البحث العلمي, فكانت النتائج كما هو مبي  
رحات طلبة الدراسات العليا في الجامعات السورية التي تمكن تالمئوية لمق النسبالتكرارات و (  41جدول )

 البحث العلميمن تحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت في تطوير 
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 %62.22 315 تحسين وتفعيل خدمة اإلنترنت في المشافي الجامعية.  1

2 
إنشاء أرشيف الكتروني في كل كلية يضم رسائل الماجستير والدكتوراه 
واألبحاث المنشورة في المجالت من قبل الطلبة لتمكينهم من االطالع عليها 

 واالستفادة منها. 
362 56.46% 

 %53.21 345 زيادة عدد المواقع العربية المتخصصة بالبحث العلمي. 3
 %52.31 322 وضع مقرر خاص باإلنترنت وتطبيقاته العملية في المرحلة الجامعة.  4

5 
تاحة  زيادة االشتراك بالمكتبات والمجالت اإللكترونية من قبل الجامعات، وا 

 الفرصة للطلبة لالستفادة منها. 
322 41.23% 
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مقترحات طلبة 58الجدول)يتبي ن من  الدراسات العليا تركزت على تحسين الخدمات التي ( أن  
م لهم من قبل الجامعات السورية ليتمكنوا من االستفادة من خدمات االنترنت في  يمكن أن تقد  

تطوير البحث العلمي وبالشكل األفضل, إضافة إلى إدراك هؤالء الطلبة أهمية ودور اإلنترنت في 
 ذه الجامعات بما يحقق التقدم واالزدهار فيها. تطوير البحث العلمي, وبالتالي النهوض به

 

 

 

 

 النسبة التكرار ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم

 %41 312 زيادة عدد مخابر اإلنترنت في الكليات والتجهيزات الخاصة بها. 6
 %42.31 321 السماح للطلبة بالدخول إلى محابر اإلنترنت خارج أوقات الدوام الرسمي. 2

1 
تيسير إمكانية االطالع على آخر المؤتمرات واألبحاث العالمية والعربية بكلفة 

 منخفضة.  
322 46.15% 

 %45.23 214 إعداد قائمة بأبرز المواقع العلمية المتخصصة والمعترف عليها.  1
 %44.15 212 رفع الحظر عن بعض المواقع اإللكترونية المختصة بالبحث العلمي. 12

11 
إنشاء مواقع تواصل أو منتديات خاصة بالبحث العلمي في الكليات لتسهيل 

 التدريسية والباحثين.التواصل مع أعضاء الهيئة 
225 42.31% 

12 
تعريف الطلبة بالميزات التي توفرها الجامعة في مجال اإلنترنت ليتسنى لهم 

 االستفادة منها.
263 42.46% 

13 
عقد مؤتمرات أو ندوات حول االستخدام الرشيد لإلنترنت وعرض آخر األبحاث 

 العملية البحثية.والمشروعات التي نفذت في مجال استخدام اإلنترنت في 
242 31% 

14 
مراقبة استخدام اإلنترنت في الجامعات لضمان استخدام اإلنترنت في األمور 

 المتعلقة بالبحث العلمي. 
224 34.46% 

 %33.21 215 تيسير حصول الطلبة على أجهزة حاسب عن طريق مصرف التسليف الطالبي. 15
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 ثالثًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن فرضيات البحث الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية

( بين a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى: -1
متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير 
البحث العلمي، واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، ومعوقات 
استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، والدور الذي تقوم به الجامعات السورية في 

الستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لكل متغير من متغيرات تحقيق ا
البحث )الجنس، نوع الكلية التي يعملون فيها، المرتبة العلمية، سنوات الخبرة في استخدام 

 اإلنترنت، الجامعة(. 

 يتفرع عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية, على النحو اآلتي:  

( بين متوسطات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -1-1
إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير 

 .الجنس

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  للتحقق من هذه الفرضية تم     
محور من محاور االستبانة لكل مستوى من مستويات  عينة أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل  

متغير الجنس, وحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار)ت( ستيودنت فظهرت 
 (:51) النتائج كما هو موضح في الجدول
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نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية  المتعلقة ( 42جدول )
 بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير الجنس

 المحاور

 اإلناث الذكور

 ت
درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 القرار
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور شبكة اإلنترنت في 
 تطوير البحث العلمي.

149 120.93 13.142 81 117.11 13.442 2.090 228 .038 
دال 
 إحصائياً 

األسباب المشجعة على 
استخدام شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 
 العلمي.

149 45.21 4.447 81 44.60 5.274 .929 228 .354 
غير دال 

 إحصائيا  

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 

 تطوير البحث العلمي.
149 76.00 10.105 81 74.88 8.523 .850 228 .396 

غير دال 

 إحصائيا  

دور الجامعات السورية  
في تحقيق االستفادة 
من اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

149 41.64 9.778 81 38.37 11.880 2.245 228 .026 
دال 

 إحصائيا  

)ت( المحسوبة في كل من محور األسباب  ( إلى أن  51تشير النتائج الواردة في الجدول )   
المشجعة على استخدام اإلنترنت, والمعوقات التي تحول دون تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت 

وهي أصغر من قيمة )ت(  ,(0.850(, )929.في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي )
(, ومن ثم  عدم وجود فروق ذات 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960الجدولية )

( بين متوسطات إجابات أفراد العينة ) أعضاء a≤0,05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 نقبل الفرضيةأننا الهيئة التدريسية( المتعلقة بهذين المحورين تعزى لمتغير الجنس, وهذا يعني ب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في كل من هذين المجالين, والتي تقول: 
 (a≤0,05 بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل من األسباب ) 
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اإلنترنت المشجعة على استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، ومعوقات استخدام شبكة 
 .في البحث العلمي، تعزى لمتغير الجنس

هناك اتفاقًا في وجهات نظر جميع أفراد العينة الذكور  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن     
واإلناث على االمكانات التي توفرها شبكة اإلنترنت من حيث البحث عن المعلومات في األوقات 

في الوقت والجهد المطلوب, وتنوع ت, واالقتصاد المناسبة, والوفرة الهائلة في مصادر المعلوما
التخصصات العلمية المتاحة على الشبكة وغيرها من اإلمكانات التي تعد من األسباب المشجعة 
لهم على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي على اختالف جنسهم, وهذا ما يؤكد وعيهم 

 ات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي فإن  ا فيما يتعلق بالمعوقبأهمية شبكة اإلنترنت, أم  
أعضاء الهيئة التدريسية يعانون من المعوقات نفسها لكونهم وعلى اختالف جنسهم يستخدمون 
شبكة اإلنترنت لألسباب نفسها, ومن ثم  يخضعون للظروف نفسها فما يتعلق بالبحث العلمي, 

من أهمها البطء في الشبكة, وغياب  أن  ن وبالتالي يواجهون نفس الصعوبات والمعوقات التي تبي  
الربط الشبكي بين الجامعات والمكتبات العربية والمحلية, ضعف االشتراك بالدوريات والمكتبات 
اإللكترونية من قبل الجامعات, وكثرة المواقع التي تطلب من الباحث التسجيل فيها بمقابل مادي, 

(, ودراسة ) الحمدان والخزي, 8..1ري, وتتفق هذه الدراسة مع نتائج كل من دراسة )العم
( التي لم تظهر فروقًا في استخدامات اإلنترنت وأسبابها  ...1( ودراسة ) ملحم, 1..1

والمعوقات المتعلقة باستخدام اإلنترنت في البحث تعزى لمتغير الجنس, وتختلف مع نتائج دراسة 
أعضاء الهيئة التدريسية حول  نت وجود فروق ذات داللة من وجهة نظر( التي بي  1..1)ديب, 

 معوقات استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير الجنس ولمصلحة الذكور.

( بين a≤0,05بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية, عند مستوى الداللة )   
متوسطات إجابات أفراد العينة بين متوسطات إجابات أفراد العينة ) أعضاء الهيئة التدريسية( 

بتحديدهم لكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ودور الجامعات المتعلقة 
السورية  في تحقيق االستفادة من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس, حيث 

( وهي أكبر من 2.245(, )2.090بلغت )ت( المحسوبة لكل من هذين المحورين على التوالي )
 (,وهذا يعني بأننا 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960قيمة )ت( الجدولية )
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اللة إحصائية عند ال توجد فروق ذات دوفقًا لهذين المجالين, التي تقول:  نرفض الفرضية
ريسية المتعلقة بكل من ( بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدa≤0,05)مستوى الداللة 

العلمي، والدور الذي تقوم به الجامعات السورية في اإلنترنت في تطوير البحث دور شبكة 
 تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس.

وبمراجعة المتوسطات الحسابية الستجابات كل من الذكور واإلناث المتعلقة بهذين المجالين   
أعضاء  يعزى هذا االختالف إلى أن   هذه الفروق لمصلحة الذكور, ومن الممكن أن يالحظ أن  

الهيئة التدريسية الذكور ربما أكثر حرية وشجاعة في التعامل مع اإلنترنت من اإلناث, إضافة 
هم يستخدمون اإلنترنت بشكل أكثر وأعمق من اإلناث نتيجة المسؤوليات الملقاة على عاتق إلى أن  

ة واألكاديمية والمهام المنزلية, األمر يسي  اإلناث وخاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين مهامهن التدر 
الذي يجعل الذكور على دراية أكثر باألدوار التي يمكن أن تقدمها شبكة اإلنترنت في البحث 
العلمي, أما فيما يتعلق باألدوار التي تقوم بها الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة 

الذكور أكثر متابعة لهذه  ن أن يعود ذلك إلى أن  اإلنترنت في تطوير البحث العلمي فمن الممك
األدوار من اإلناث األمر الذي يجعلهم أكثر اطالعًا على هذه األدوار من اإلناث األمر الذي 
يفسر االختالف بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بهذا المجال, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ق ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات نت وجود فرو ( التي بي  1..1) محيسن, 
المشرفين األكاديميين نحو شبكة اإلنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة 

( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة 1..1تعزى لمتغير الجنس, ومع نتائج دراسة )ديب, 
 ور.احصائية في االتجاه نحو استخدام اإلنترنت ولمصلحة الذك

( بين متوسطات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -1-2
إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير نوع 

 . الكلية التي يعملون فيها

للتحقق من هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات    
 أفراد عينة أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من 
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مستويات متغير نوع الكلية الي يعملون فيها, وحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام 
 (:53ار)ت( ستيودنت فظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول )اختب

نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية  المتعلقة (43جدول )
 بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير نوع الكلية التي يدرسون فيها

 المحاور

 إنسانية علمية

 ت
درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 القرار
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور شبكة اإلنترنت في 
 تطوير البحث العلمي.

129 122.05 13.500 101 116.45 12.522 3.223 228 .001 
دال 
 إحصائياً 

األسباب المشجعة على 
استخدام  شبكة اإلنترنت 

 تطوير البحث العلمي.في 
129 45.57 4.064 101 44.27 5.442 2.084 228 .038 

دال 

 إحصائيا  

معوقات استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير البحث 

 العلمي.
129 75.62 10.512 101 75.58 8.273 .028 228 .977 

غير دال 

 إحصائيا  

دور الجامعات السورية  
في تحقيق االستفادة من 

تطوير البحث اإلنترنت في 
 العلمي.

129 42.06 9.622 101 38.49 11.588 2.557 228 .011 
دال 

 إحصائيا  

)ت( المحسوبة في محور المعوقات التي تحول  ( إلى أن  53تشير النتائج الواردة في الجدول )   
(وهي أصغر 028.دون تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت )

(, ومن ثم  نقبل 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960قيمة )ت( الجدولية )من 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الصفرية المتعلقة بهذا المجال والتي تقول: 

( بين متوسطات إجابات أفراد العينة ) أعضاء الهيئة التدريسية( a≤0,05مستوى الداللة )
دهم للمعوقات التي تحول دون تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير المتعلقة بتحدي

 .البحث العلمي تعزى لمتغير نوع الكلية التي يعملون فيها
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وقد يعود السبب في عدم وجود اختالف بين أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بمعوقات 
أعضاء الهيئة التدريسية وعلى اختالف  استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي إلى أن  

تخصصات الكليات التي يدرسون فيها لديهم خبرة ودراية في البحث على شبكة اإلنترنت, وفي 
الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجههم أثناء إعداد األبحاث العلمية المطلوبة منهم, فهم 

األمر الذي جعل وجهات نظرهم  يتعرضون للمعوقات والصعوبات نفسها أثناء عملية البحث,
( التي 1..1متفقة ومتطابقة حول هذا المحور, وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة) ديب, 

بينت وجود فروق من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية حول معوقات استخدام اإلنترنت في 
 ية.التعليم والبحث العلمي تعزى للتخصص األكاديمي ولمصلحة الكليات العلم

(, 3.223المحاور قد بلغت على التوالي ) باقيبينما تبين أن )ت( المحسوبة لكل من    
( 2( عند درجة حرية)1.960( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )2.557(, )2.084)

 (, وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية التي تقول: 0.05ومستوى داللة )
( بين متوسطات إجابات a≤0,05مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

أفراد العينة ) أعضاء الهيئة التدريسية( المتعلقة بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير 
البحث العلمي، واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت، والدور الذي تقوم به الجامعات 

ير البحث العلمي تعزى لمتغير نوع السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطو 
وبمراجعة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة المتعلقة بهذه  الكلية التي يعملون فيها.

المجاالت يالحظ أن هذه الفروق لمصلحة أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية, ويمكن 
تي يكثر فيها االعتماد على الحاسوب أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة التخصصات العلمية ال

واإلنترنت, والتعامل معه بشكل أكثر ولمدة زمنية أطول  األمر الذي يجعلهم على وعي ودراية 
باألدوار الفعالة التي يسهم فيها اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, والمميزات التي تمتلكها شبكة 

استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي,  من األسباب التي تشجعهم على اإلنترنت التي تعد  
وكذلك هم على دراية باألدوار التي تقوم بها الجامعات السورية في تطوير استخدام اإلنترنت في 
البحث, واألدوار التي لم تفع ل بعد من قبل هذه الجامعات نتيجة متابعتهم لذلك عبر تعاملهم 

 م فرصًا هائلةشبكة اإلنترنت تقد   غم من أن  المستمر والكثيف مع شبكة اإلنترنت, على الر 
ومهمة مية هائلة م خدمات عللالطالع على اإلنتاج األدبي والدراسات اللغوية واالجتماعية, ويقد  

من حيث المعاجم والقواميس واألطالس الجغرافية والتاريخية والخرائط الجوية في هذا المجال 
نت (  التي بي  1..1النتيجة مع نتائج دراسة )ديب, والرسوم التوضيحية وغير ذلك, وتتفق هذه 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو استخدام اإلنترنت تبعًا لنوع الكلية ولمصلحة 
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(, 8..1, وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة )العمري, الكليات ذات التخصصات العلمية
روق بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة نت عدم وجود ف( التي بي  .1.8ودراسة ) علي, 

التي بينت  (1..1, محيسن)التدريس على االستبانة تعزى للكلية التي يعملون فيها, ودراسة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو شبكة 

 اإلنترنت واستخداماتها تعزى للبرنامج األكاديمي.

( بين متوسطات a≤0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال  -8-3
إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير 

  .الجامعة التي يدرٍّس فيها

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  للتحقق من هذه الفرضية تم     
أفراد عينة أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من 

 (:55مستويات متغير الجامعة, كما هو موضح في الجدول )

لعينة المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد ا( 44جدول )
 الجامعة

 

 المحور
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير

دور شبكة اإلنترنت في 
 تطوير البحث العلمي.

 12.703 120.42 110 دمشق

 15.146 120.95 76 تشرين

 10.686 115.16 44 البعث

األسباب المشجعة على 
استخدام  شبكة اإلنترنت في 

 تطوير البحث العلمي

 دمشق

 
110 45.30 4.255 

 4.884 45.72 76 تشرين

 5.247 43.00 44 البعث

عوقات استخدام  شبكة م
 اإلنترنت

 9.342 74.33 110 دمشق

 9.777 78.08 76 تشرين

 9.164 74.52 44 البعث

دور الجامعات السورية  في 
تحقيق االستفادة من 

اإلنترنت في تطوير البحث 
 العلمي.

 دمشق

 
110 40.03 10.591 

 10.464 41.58 76 تشرين

 11.235 39.77 44 البعث

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات 55ضح من الجدول رقم )يت  
 المعيارية إلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير 
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الجامعة, وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات متغير 
الجامعة, والكشف عن صحة الفرضية المتعلقة بهذا المتغير, جرى استخدام اختبار تحليل التباين 

 (:54ن الجدول رقم )(, كما يبي  One Way Anovaاألحادي )

(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة المتعلقة 45جدول )
 تبانة تبعًا لمتغير الجامعةبمحاور االس

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
القيمة 
االحتمال
 ية

 القرار

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

 539.661 2 1079.321 بين المجموعات

3. 850 .052 
غير 
 دال

 174.909 227 39704.439 داخل المجموعات

  229 40783.761 الكلي
األسباب المشجعة 
على استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي

 112.851 2 225.703 بين المجموعات

 دال 006. 5.179
 21.790 227 4946.297 داخل المجموعات

  229 5172.000 الكلي

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 

 العلمي.تطوير البحث 

 348.137 2 696.274 بين المجموعات

 89.395 227 20292.722 داخل المجموعات دال 022. 3.894

  229 20988.996 الكلي
دور الجامعات 

السورية  في تحقيق 
االستفادة من اإلنترنت 

 لعلميافي تطوير البحث 

 68.155 2 136.311 بين المجموعات

.598 .551 
غير 
 دال

 113.952 227 25867.172 المجموعاتداخل 

  229 26003.483 الكلي

قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من محور دور شبكة  ( أن  54ن من الجدول )يتبي     
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ومحور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من 

( وهي 598.(,) 850 .3شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي )
(, وبذلك 0.05( ومستوى الداللة )1ة )( عند درجة الحري3.48أصغر من قيمة )ف( الجدولية )

 نقبل الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة المتعلقة بهذا المحور والتي تقول: 
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( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
البحث العلمي  أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل من محور دور شبكة اإلنترنت في تطوير

ومحور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث 
أعضاء الهيئة التدريسية  , ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن  العلمي تعزى لمتغير الجامعة

تدريسية أم  يعيشون الواقع المتشابه نفسه في الجامعات السورية, ولديهم المهام نفسها سواء أكانت
أكاديمية, أو فيما يتعلق بمهام البحث العلمي والتأليف األمر الذي يجعلهم على دراية بأهمية 
االستفادة من خدمات وأدوار شبكة اإلنترنت, في تطوير قدراتهم البحثية والعلمية وتوفير الجهد 

سبل االستفادة من والوقت في البحث, وعلى اطالع باألدوار التي تقوم بها جامعاتهم في تحقيق 
ر تطابق آرائهم فيما هذه الخدمة وتوفيرها لجميع الباحثين المهتمين بالبحث العلمي , وهذا ما يفس  

يتعلق بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألدوار التي استطاعت الجامعات 
 تطوير البحث العلمي. السورية تفعيلها حتى اآلن لتحقيق الفائدة المرجوة من اإلنترنت في

قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من محور األسباب  ( أن  54ن من الجدول )بينما تبي  
المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي, ومحور معوقات استخدام شبكة 

جميعها ( وهي 3.894(, )5.179اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي  )
(, وبذلك 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48أكبر من قيمة )ف( الجدولية )

 التي تقول: لفرضية الصفرية الفرعية الثالثة نرفض ا

( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
ألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت فتطوير أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل من ا

 البحث العلمي، ومعوقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي تعزى لمتغير الجامعة.

استخدام اختبار شيفيه  ولتحديد اتجاه الفروق في كل من المحورين الثاني والثالث تم   
Scheffe ( يبي  56للمقارنات المتعددة البعدية والجدول رقم ) :ن نتائج ذلك 
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للمقارنات المتعددة البعدية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية   Scheffeنتائج اختبار شيفيه  ( 46) جدول

 المتعلقة بكل من المحاور األول والثاني والثالث تبعا  لمتغير الجامعة

 

 

 المحاور

المجموعة 

 األولى

المجموعة 

 الثانية

الفروق بين 

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية

القرار عند 

مستوى الداللة 

(1.15) 

شبكة 
خدام 

ست
ى ا

عل
جعة 

ش
ب الم

سبا
أل
ا

ي
ث العلم

ح
طوير الب

ي ت
ت ف

إلنترن
ا

 غير دال 831. -424.- تشرين دمشق 

 دال 023. *2.300 البعث 

     

 غير دال 831. 424. دمشق تشرين

 دال 010. *2.724 البعث 

     

 دال 023. *-2.300- دمشق البعث

 دال 010. *-2.724- تشرين 

      

طوير 
ي ت

ت ف
إلنترن

شبكة ا
خدام 

ست
ت ا

معوقا

ي
ث العلم

ح
الب

 

 دال 031. *-3.752- تشرين دمشق

 غير دال 993. -195.- البعث 

     

 دال 031. *3.752 دمشق تشرين

 غير دال 142. 3.556 البعث 

     

 غير دال 993. 195. دمشق البعث

 غير دال 142. -3.556- تشرين 

     

  ( ما يأتي:56ن من الجدول )يتبي    

 : محور األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  -
ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحور تبي  

األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من أعضاء الهيئة 
وبالعودة إلى الجدول التدريسية في جامعة دمشق, وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث, 

 المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق بلغ  ن أن  تبي  ( ي55رقم )
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( وهو أكبر من المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث 45.30)
 الفروق لمصلحة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق.  ( ومن ثم  فإن  43.00البالغ )

فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة وجود ن كما تبي  
بمحور األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من أعضاء 
الهيئة التدريسية في جامعة تشرين, وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث, وبالعودة إلى 

المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  أن  ن ( يتبي  55الجدول رقم )
( وهو أكبر من المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية في 45.72تشرين بلغ )

الفروق لصالح أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  (, ومن ثم  فإن  43.00جامعة البعث البالغ )
 تشرين. 

ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة  ن  وجود فروقلم يتبي  و 
بمحور األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من أعضاء 
الهيئة التدريسية في جامعة دمشق, وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين, ويمكن أن تعزى 

ضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق, وجامعة تشرين متفقون هذه النتيجة إلى أن كل من أع
في الرأي حول األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي وخاصة فيما 
مكانية التواصل مع األصدقاء,  يتعلق بتوفير الجهد والوقت والسرعة في تبادل المعلومات, وا 

( التي ...1هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) ملحم, والحصول على أحدث المعلومات, وتتفق 
 نت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير الجامعة.بي  

 : محور معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي-
المتعلقة بمحور ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية تبي  

بين كل من أعضاء الهيئة التدريسية في شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  معوقات استخدام
( 55جامعة دمشق, وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين, وبالعودة إلى الجدول رقم )

( 74.33المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق بلغ ) ن أن  يتبي  
وهو أصغر من المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين البالغ 

 الفروق لصالح أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين.  ( ومن ثم  فإن  78.08)
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ن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة كما لم يتبي  

وقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من أعضاء الهيئة التدريسية بمحور مع
كل من أعضاء الهيئة لتدريسية في جامعة البعث, أوبين في جامعة دمشق, وأعضاء الهيئة ا

التدريسية في جامعة تشرين, وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث, ويمكن أن تعزى هذه 
أعضاء الهيئة التدريسية يعيشون الظروف نفسها من حيث البيئة التكنولوجية,  النتيجة إلى أن  

جراءات البحث العلمي, األمر الذي يجعل آراءهم متطابقة فيما يخص  واإلمكانات المتوفرة, وا 
االختالف بين جامعة دمشق وجامعة  معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي, وأن  

اإلمكانات المتاحة في جامعة دمشق من حيث التجهيزات الخاصة  إلى أن  تشرين ممكن أن يعود 
باإلنترنت وتوفير هذه الخدمة ألعضاء الهيئة التدريسية مجانًا أفضل مما هو الحال في جامعة 
تشرين, األمر الذي يجعلهم يواجهون معوقات أقل مقارنة بأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 

(, ومع نتائج دراسة ) اللوح , ...1يجة مع نتائج دراسة ) ملحم, تشرين, وتختلف هذه النت
نت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة ( التي بي  1.88

التعليمية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهونها أثناء استخدام اإلنترنت في البحث العلمي تعزى 
 لمتغير الجامعة.

( بين متوسطات a≤0,05جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال تو -1-4
إجابات أعضاء الهيئة التدريسية  بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير المرتبة 

  العلمية.

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  للتحقق من هذه الفرضية تم    
أفراد عينة أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من 

 (:57مستويات متغير المرتبة العلمية, كما هو موضح في الجدول )
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جابات أفراد العينة المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل ( 42جدول )
 المرتبة العلمية 

 

 المحور
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

 

 أستاذ
47 122.87 14.010 

 

 أستاذ مساعد
75 121.33 13.640 

 

 مدرس
108 116.94 12.417 

األسباب المشجعة 
على استخدام  

اإلنترنت في شبكة 
 تطوير البحث العلمي

 

 أستاذ
47 44.53 4.657 

 

 أستاذ مساعد
75 45.27 4.253 

 5.134 45.02 108 مدرس

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

 

 أستاذ
47 77.00 10.236 

 

 أستاذ مساعد
75 74.85 10.140 

 8.873 75.52 108 مدرس

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 

االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

 

 أستاذ
47 44.53 7.572 

 

 أستاذ مساعد
75 39.79 10.397 

 11.596 39.22 108 مدرس

واالنحرافات ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 57ضح من الجدول رقم )يت     
المعيارية إلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير 
المرتبة العلمية, وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات 

غير, جرى استخدام اختبار متغير المرتبة العلمية , والكشف عن صحة الفرضية المتعلقة بهذا المت
 (: 51ن الجدول رقم )(, كما يبي  One Way Anovaتحليل التباين األحادي )
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة المتعلقة ( 41) جدول 
 بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير المرتبة العلمية

 التباينمصدر  المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
القيمة 
االحتم
 الية

 القرار

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

 745.097 2 1490.193 بين المجموعات

 173.099 227 39293.567 داخل المجموعات دال 015. 4.304

  229 40783.761 الكلي
 األسباب المشجعة
على استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي

 7.834 2 15.668 بين المجموعات

.345 .709 
غير 

 دال

 22.715 227 5156.332 داخل المجموعات

  229 5172.000 الكلي

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

 67.323 2 134.646 بين المجموعات

.733 .482 
غير 
 دال

 91.869 227 20854.350 داخل المجموعات

  229 20988.996 الكلي

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 

االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

 489.264 2 978.527 بين المجموعات

 دال 013. 4.438
 110.242 227 25024.955 داخل المجموعات

  229 26003.483 الكلي

( أن قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من محور األسباب 51ن من الجدول )يتبي   
المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي, ومحور معوقات استخدام شبكة 

 ( وهي أصغر من 733.(, )345.اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي )
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(, وبذلك نقبل 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48)ف( الجدولية ) قيمة
 الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة المتعلقة بهذه المحاور والتي تقول: 

( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
من محور األسباب المشجعة على استخدام شبكة أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل 

اإلنترنت في البحث العلمي، ومحور معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي 
 تعزى لمتغير المرتبة العلمية.

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى النظرة المشتركة ألعضاء الهيئة التدريسية فيما يعكسه     
ن فوائد نتائج إيجابية في تطوير البحث العلمي, تسهم في تطوير قدراتهم استخدام اإلنترنت م

ة وتوفر عليهم الجهد والوقت بغض النظر عن رتبتهم, فهم على معرفة متوسطة ة والعلمي  البحثي  
وعالية بالخدمات التي توفرها شبكة اإلنترنت في هذا المجال والمعوقات والصعوبات التي يمكن 

ء استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي, األمر الذي جعل آراءهم أن يواجهونها أثنا
متطابقة فيما يخص أسباب ومعوقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي بغض النظر 

( التي بينت  وجود فروق ...1عن رتبتهم, وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) ملحم , 
تخدام اإلنترنت, ومعوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي ذات داللة إحصائية في أسباب اس

نت وجود فروق ذات ( التي بي  1.88تعزى لمتغير المرتبة العلمية, ومع نتائج دراسة )اللوح, 
داللة احصائية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التعليمية فيما يتعلق بمعوقات استخدام 

 تغير المرتبة العلمية. اإلنترنت في البحث العلمي تعزى لم

قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من محور دور  ( أن  51كما يالحظ من الجدول )   
شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ومحور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة 

(, وهي 4.438(, )4.304من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي )
(, 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48جميعها أكبر من قيمة )ف( الجدولية )

ال توجد وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة المتعلقة بهذين المحورين التي تقول: 
 ( بين متوسطات إجابات أعضاء a≤0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
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لهيئة التدريسية المتعلقة بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، ودور ا
الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في البحث العلمي تعزى لمتغير 

 المرتبة العلمية.

استخدام اختبار شيفيه  ولتحديد اتجاه الفروق في كل من المحورين األول واألخير تم     
Scheffe ( يبي  .5للمقارنات المتعددة البعدية والجدول رقم ) :ن نتائج ذلك 

للمقارنات المتعددة البعدية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة   Scheffeنتائج اختبار شيفيه  ( 49جدول  )

 غير المرتبة العلميةالتدريسية المتعلقة بكل من المحاور األول والثاني والثالث تبعا  لمت

 

 

 المحاور

المجموعة 

 األولى

المجموعة 

 الثانية

الفروق بين 

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية

القرار عند 

مستوى الداللة 

(1.15) 

ث 
ح
طوير الب

ي ت
ت ف

إلنترن
شبكة ا

دور 

ي
العلم

 

 غير دال 821. 1.539 استاذ مساعد استاذ

 دال 038. *5.928 مدرس 

     

 غير دال 821. -1.539- استاذ استاذ مساعد

 غير دال 087. 4.389 مدرس 

     

 دال 038. *-5.928- استاذ مدرس

 غير دال 087. -4.389- استاذ مساعد 

      

ق 
حقي

ي ت
سورية  ف

ت ال
جامعا

دور ال

طوير 
ي ت

ت ف
إلنترن

ن ا
ستفادة م

ال
ا

ي.
ث العلم

ح
الب

 

 غير دال 054. 4.745 استاذ مساعد استاذ

 دال 016. *5.310 مدرس 

     

 غير دال 054. -4.745- استاذ استاذ مساعد

 غير دال 938. 564. مدرس 

     

 دال 016. *-5.310- استاذ مدرس

 غير دال 938. -564.- استاذ مساعد 
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 ( ما يأتي:.5يتبين من الجدول رقم )
 محور دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي:  -

ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحور تبي  
بين كل من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ, اإلنترنت في تطوير البحث العلمي دور شبكة 

المتوسط  ن أن  ( يتبي  57الجدول رقم ) وأعضاء الهيئة التدريسية في بمرتبة مدرس, وبالعودة إلى
( وهو أكبر من المتوسط 122.87الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بلغ )

( ومن ثم  فإن الفروق 116.94الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس البالغ )
 لمصلحة أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ.

لة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة ن  وجود فروق ذات دالكما لم يتبي  
ء الهيئة التدريسية بمرتبة بمحور دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي بين كل من أعضا

, وأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد أو بين كل من أعضاء الهيئة التدريسية أستاذ
 يئة التدريسية بمرتبة مدرس.بمرتبة أستاذ مساعد, وأعضاء اله

 : دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في البحث العلمي محور-
ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحور تبي   

بين كل اإلنترنت في تطوير البحث العلمي دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة 
من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ, وأعضاء الهيئة التدريسية في بمرتبة مدرس, وبالعودة 

المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ  ن أن  ( يتبي  57إلى الجدول رقم )
ي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس ( وهو أكبر من المتوسط الحساب44.53بلغ )

 ( ومن ثم  فإن الفروق لمصلحة أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ. 39.22البالغ )
ن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة لم يتبي   اكم

ء الهيئة التدريسية بمرتبة بين كل من أعضابمحور دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي 
, وأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد أو بين كل من أعضاء الهيئة التدريسية أستاذ

بمرتبة أستاذ مساعد, وأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس, ويمكن تفسير سبب مجيء الفروق 
 ث  العلمي, واألدوار التي تقوم بها في كل من محور دور شبكة اإلنترنت في تطوير البح
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الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي لصالح 

 أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ لديهم خبرة التدريسية بمرتبة أستاذ إلى أن  أعضاء الهيئة
في إنجاز األبحاث المطلوبة منهم لتحقيق ودراية في البحث على شبكة اإلنترنت لحاجتهم لذلك 

طموحهم في الحصول على هذه المرتبة, حيث يتطلب إعداد هذه األبحاث الرجوع إلى المراجع 
واالستفادة من خدمات شبكة اإلنترنت المتعلقة بالبحث العلمي, األمر الذي يعطيهم المعرفة 

ت, وباألدوار التي تقوم بها شبكة الكافية بكيفية البحث في اإلنترنت والحصول على المعلوما
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألدوار التي تقوم بها جامعاتهم لتحقيق االستفادة القصوى 
من خدمات شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من خالل متابعتهم لهذه األدوار أكثر من 

 ساعد.غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ وأستاذ م
( بين متوسطات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -1-5

إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير 
  سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت.

افات المعيارية إلجابات حساب المتوسطات الحسابية واالنحر  للتحقق من هذه الفرضية تم     
أفراد العينة المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من مستويات متغير سنوات 

 (:.4ح في الجدول )الخبرة في استخدام اإلنترنت, كما هو موض  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير  (52جدول )
 سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت 

 

 المحور
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

سنوات 5وأقل من  1  35 122.37 17.788 

 11سنوات واقل من 5

 سنوات

96 118.00 10.628 

سنوات وأكثر 11  99 120.14 13.833 

األسباب المشجعة 
على استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي

سنوات 5وأقل من  1  

 

35 46.40 4.545 

5 

 11سنوات واقل من 

 سنوات

96 44.73 3.978 

وأكثرسنوات  11  99 44.77 5.426 

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

سنوات 5وأقل من  1  35 80.31 10.865 

 11سنوات واقل من 5

 سنوات

96 77.90 7.826 

سنوات وأكثر 11  99 71.72 9.247 

دور الجامعات 
السورية  في 

تحقيق االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 .العلميالبحث 

سنوات 5وأقل من  1  

 

35 40.00 11.864 

5 

 11سنوات واقل من 

 سنوات

96 41.48 9.491 

سنوات وأكثر 11  99 39.71 11.292 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات .4من الجدول رقم ) تبي ني   
المعيارية إلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير 
المرتبة العلمية, وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات 

ر المرتبة العلمية , والكشف عن صحة الفرضية المتعلقة بهذا المتغير, جرى استخدام اختبار متغي
 (:48ن الجدول رقم )(, كما يبي  One Way Anovaتحليل التباين األحادي )
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 ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة المتعلقة51جدول )
 بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

 271.785 2 543.569 بين المجموعات

 177.270 227 40240.192 داخل المجموعات غير دال 218. 1.533

  229 40783.761 الكلي
األسباب المشجعة 
على استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي

 80.985 2 80.985 بين المجموعات

 غير دال 167. 1.805

 227 5091.015 داخل المجموعات
5091.01

5 

  229 5172.000 الكلي

استخدام  معوقات 
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

 2 2776.414 بين المجموعات
1388.20

7 

17.30

2 
 80.232 227 18212.582 داخل المجموعات دال 000.

  229 20988.996 الكلي

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 

االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

 81.510 2 163.019 بين المجموعات

 غير دال 490. 716.
 113.835 227 25840.463 داخل المجموعات

  229 26003.483 الكلي

قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من بكل من محور دور  ( أن  48ن من الجدول )يتبي     
شبكة األسباب المشجعة على استخدام  رشبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ومحو 

اإلنترنت في البحث العلمي, ومحور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة 
( وهي جميعها أصغر من قيمة 598.اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي )

 (, وبذلك نقبل الفرضية 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48)ف( الجدولية )
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الصفرية الفرعية الخامسة  المتعلقة بهذه المحاور والتي تقول: 
( بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة a≤0,05عند مستوى الداللة ) 

بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، واألسباب المشجعة على استخدام شبكة 
رنت في البحث العلمي، ودور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت اإلنت

 في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت.

معظم أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون اإلنترنت  ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن     
سعيًا وراء المستجدات في مجال البحوث العلمية والمقاالت, وكل ما هو جديد في مجال 
تخصصاتهم ومن ثم  فهم على دراية باألدوار المهمة التي يقوم بها اإلنترنت في تطوير البحث 

هم على االستفادة من خدمات اإلنترنت في العلمي, ولديهم األسباب نفسها التي يمكن أن تشجع
البحث العلمي المتعلقة بالتواصل مع اآلخرين والحصول على المعلومات بشكل آني, ومن أي 
مكان بجهد وتكلفة أقل, األمر الذي يجعلهم متابعين لألدوار التي تقوم بها الجامعات السورية 

ي, وهذا ما يفسر التطابق في آرائهم فيما لتحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت في البحث العلم
 يتعلق  في هذه المجاالت بغض النظر عن خبرتهم في استخدام شبكة اإلنترنت.

قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بمحور معوقات استخدام  ( أن  48ن من الجدول )بينما تبي     
قيمة )ف(  ( وهي أكبر من17.302شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت )

(, وبذلك نرفض الفرضية 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48الجدولية )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ية الفرعية الثالثة  التي تقول: الصفر 

a≤0,05 بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمعوقات استخدام شبكة )
 إلنترنت في البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت.ا

للمقارنات  Scheffeولتحديد اتجاه الفروق في المحور الثالث تم استخدام اختبار شيفيه   
 ن نتائج ذلك: ( يبي  41المتعددة البعدية والجدول رقم )
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للمقارنات المتعددة البعدية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية   Scheffeنتائج اختبار شيفيه (52جدول )

 المتعلقة بكل من المحور األول والثاني والثالث تبعا  لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت

 

 

 المحاور

 المجموعة الثانية المجموعة األولى
الفروق بين 

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية

القرار 

عند 

توى مس

الداللة 

(1.15) 

ث 
ح
طوير الب

ي ت
ت ف

إلنترن
شبكة ا

خدام 
ست
ت ا

معوقا

ي
العلم

 

سنوات 5وأقل من  1  
 11سنوات وأقل من 5

 سنوات
2.418 .394 

غير 

 دال

سنوات وأكثر 11   دال 000. *8.597 

     

 11سنوات وأقل من 5

 سنوات
سنوات 5وأقل من  1  -2.418- .394 

غير 

 دال

سنوات وأكثر 11   دال 000. *6.179 

     

سنوات وأكثر 11 سنوات 5وأقل من  1   دال 000. *-8.597- 

 
 11سنوات وأقل من 5

 سنوات
 دال 000. *-6.179-

 

 :( ما يأتي41يتبين من الجدول )

 :محور معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي-
ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بمحور تبي   

معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من أعضاء الهيئة التدريسية ذوي 
سنوات (, وأعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة 4وأقل من 8الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة )

( يتبين أن .4دام اإلنترنت لمدة )عشر سنوات فأكثر(, وبالعودة إلى الجدول رقم )في استخ
ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة  المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية 

( وهو أكبر من المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة 80.31سنوات ( بلغ )4وأقل من 8)
( ومن ثم  71.72برة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر(البالغ )التدريسية ذوي الخ

 وأقل من  8اإلنترنت مدة )فإن الفروق لمصلحة أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة في استخدام 
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ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية كما تبي   ,(سنوات 4

معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من أعضاء الهيئة المتعلقة بمحور 
سنوات (, وأعضاء  .8سنوات وأقل من 4التدريسية ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة ) 

الهيئة التدريسية ذوو الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر(, وبالعودة إلى 
المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية  ذوي الخبرة في  أن   ن( يتبي  .4الجدول رقم )

( وهو أكبر من المتوسط 77.90سنوات( بلغ ) .8سنوات وأقل من 4استخدام اإلنترنت لمدة )
الحسابي إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات 

الفروق لمصلحة أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة في  ثم  فإن   ( ومن71.72فأكثر(البالغ )
 ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن   , سنوات( .8سنوات وأقل من 4ت مدة )استخدام اإلنترن

أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة األقل في استخدام اإلنترنت هم أقل تجربة ومعرفة فيما يتعلق 
برتهم في استخدام اإلنترنت عن العشر سنوات, وبالتالي من الممكن باإلنترنت من الذين تزيد خ

 أن تكون المعوقات لديهم أكثر وذلك لعدم امتالكهم المهارة الكافية في استخدام شبكة اإلنترنت.
( بين a≤0,05الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث 
العلمي، واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، ومعوقات 
استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، والدور الذي تقوم به الجامعات السورية في 

ستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لكل متغير من متغيرات تحقيق اال
 البحث )الجنس، نوع الكلية، المرتبة العلمية، سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت، الجامعة(. 

 يتفرع عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية على النحو اآلتي:

( بين متوسطات a≤0,05ائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحص  1-8
 .إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير الجنس

للتحقق من هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 
 عينة طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من مستويات 
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متغير الجنس, و حساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار)ت( ستيودنت فظهرت 
 (:43في الجدول ) مبي نئج كما هو النتا

نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحاور ( 53جدول )
 االستبانة تبعًا لمتغير الجنس

 المحاور

 اإلناث الذكور

 ت
درجة 
الحري
 ة

قيمة 
 الداللة

 القرار
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور شبكة اإلنترنت في تطوير 
 البحث العلمي.

349 118.56 12.691 301 119.67 12.549 1.111 648 .267 
غير 
 دال

ألسباب المشجعة على 
استخدام شبكة اإلنترنت في 

 تطوير البحث العلمي.
349 45.91 5.043 301 46.15 4.872 .611 648 .541 

غير 

 دال

معوقات استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير البحث 

 العلمي.
 دال 000. 648 -3.761 8.600 78.83 301 9.616 76.12 349

دور الجامعات السورية  في 
تحقيق االستفادة من اإلنترنت 

 في تطوير البحث العلمي.
349 38.64 11.431 301 39.11 11.735 .518- 648 .605 

غير 

 دال

)ت( المحسوبة في كل من محور دور شبكة  ( إلى أن  43تشير النتائج الواردة في الجدول )
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت, ومحور 
دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد 

قيمة )ت( الجدولية  ( وهي أصغر من-518.(, )-611.(, )-1.111بلغت على التوالي )
 (, ومن ثم  نقبل الفرضية التي تقول: 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960)

( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
أفراد العينة ) طلبة الدراسات العليا( المتعلقة بكل من محور دور شبكة اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي، واألسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت، ومحور دور الجامعات 
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السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير 
وقد يعود السبب في عدم وجود اختالف بين الذكور واإلناث في المحاور السابقة الذكر الجنس. 

حيث يجب عليهم في هذه المرحلة التعامل –وهم طلبة دراسات عليا -إلى طبيعة عينة الدراسة 
ت للحصول على المعلومات التي تساعدهم في إنجاز األبحاث العلمية المطلوبة منهم مع اإلنترن

للحصول على كل من درجتي الدكتوراه والماجستير األمر الذي يجعلهم على درجة من الوعي 
باألدوار التي تقدمها شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, والتي جاء في مقدمتها من وجهة 

ع على آخر األبحاث العلمية في إصدارات المجالت العامة والمتخصصة, دعم نظرهم ) االطال
األبحاث من خالل الصور الثابتة والمتحركة أو الرسوم أو األشكال, واالطالع على الكتب 
والمؤتمرات العلمية في مجال التخصص واالطالع على المواقع المتخصصة بالبحث العلمي, 

تقدمة في مجال البحث العلمي(. وكذلك يمكن أن يعزى السبب واالستفادة من تجارب الدول الم
في تطابق آراء كل من طلبة الدراسات العليا الذكور واإلناث فيما يتعلق بمجال األسباب 

 الطلبة في هذه المرحلة وعلى ى أن  المشجعة على استخدام اإلنترنت في البحث العلمي إل
ت إلى اإلمكانات التي توفرها في بكة اإلنترناختالف جنسهم تعرفوا ومن خالل تعاملهم مع ش

مجال تطوير البحث العلمي, حيث جاء في مقدمتها ) البحث عن المعلومات في األوقات 
المناسبة, وعدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن محددة, والتي تعد من األسباب المشجعة لهم على 

(, ونتائج 3..1دراسة )البطران,  استخدام اإلنترنت في البحث, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
(  التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة 1.88(, ودراسة ) الخطيب, ...1دراسة) ملحم, 

 ج وتختلف مع نتائى لمتغير الجنس, إحصائية فيما يتعلق بفوائد وأسباب استخدام اإلنترنت تعز 
(  Odel, Korgen, Schumacher and Dlucchi,2000(, ودراسة )1..1دراسة ) ديب, 

 نت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أهداف اتجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت.التي بي  
( بين متوسطات a≤0,05ن وجود فروق ذات داللة إحصائية, عند مستوى الداللة )بينما تبي  

الدراسات العليا( المتعلقة بتحديدهم إجابات أفراد العينة بين متوسطات إجابات أفراد العينة ) طلبة 
لمعوقات استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس, حيث بلغت )ت( 

 ( عند درجة 1.960( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )-3.761-المحسوبة لهذا المحور )
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الستجابات كل من الذكور (, وبمراجعة المتوسطات الحسابية 0.05( ومستوى داللة )2حرية)
طلبة الدراسات  هذه الفروق لمصلحة اإلناث بمعنى أن   واإلناث المتعلقة بهذا المحور يالحظ أن  

العليا الذكور أكثر قدرة على تحديد معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. وقد يعزى 
اث ولمدة زمنية أطول نتيجة يتعاملون مع اإلنترنت أكثر من اإلنالذكور  السبب في ذلك إلى أن  

الحرية المعطاة للذكور, ونتيجة انشغال اإلناث في أمور أخرى إلى جانب الدراسة والبحث 
العلمي, ما يمكن الذكور من الحصول على التدريب الكافي, وامتالك الخبرة الكافية التي تجعلهم 

معوقات استخدام اإلنترنت في أكثر وعيًا ومعرفة باإلنترنت, ومن ثم  فهم أكثر قدرة على تحديد 
البحث العلمي, والتي جاء في مقدمتها )ضعف مهارات استخدام اإلنترنت ألغراض البحث 
العلمي, كثرة المواقع التي تطلب من الباحث التسجيل فيها لكي يتصفحها, ضعف االشتراك 

علومات...الخ(, بالدوريات والمكتبات اإللكترونية من قبل الجامعات, غياب التوثيق الصحيح للم
( التي بينت وجود فروق 1.88(, ودراسة ) الخطيب, 1..1وتتفق مع نتائج دراسة ) ديب, 

 تختلف معذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمعوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي, و 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمعوقات استخدام ( ...1دراسة ) ملحم, 

 نترنت في البحث العلمي.اإل

( بين متوسطات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -2-2
إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير نوع 

 .الكلية

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  للتحقق من هذه الفرضية تم     
أفراد عينة طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من 
مستويات متغير نوع الكلية, وحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار)ت( 

 (:45دول )في الج مبي نستيودنت فظهرت النتائج كما هو 

 

 

 



 

 

الفصل الثاني                                         تحليل النتائج ومناقشتها الباب الثاني:  
 وتفسيرها

196 

 

نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا  المتعلقة بمحاور  (  54جدول )
 االستبانة تبعًا لمتغير نوع الكلية

 المحاور

 إنسانية علمية

 ت
درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 القرار
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور شبكة اإلنترنت 
في تطوير البحث 

 العلمي.
467 118.71 12.171 183 120.00 13.717 1.169- 648 .243 

غير 

 دال

األسباب المشجعة 
على استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

467 45.83 5.033 183 46.53 4.753 1.628- 648 .104 
غير 

 دال

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 

تطوير البحث 
 العلمي.

 دال 006. 648 -2.785 9.197 78.98 183 9.207 76.74 467

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 

االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

467 38.69 11.451 183 39.29 11.876 .593- 648 .554 
غير 

 دال

( إلى أن )ت( المحسوبة في كل من محور دور شبكة 45تشير النتائج الواردة في الجدول ) 
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في البحث 
 العلمي, ومحور المعوقات التي تحول دون تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث 

ر الجامعات السورية  في تحقيق االستفادة من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد العلمي, ودو 
وهي جميعها أصغر من قيمة )ت(  (-593.(, )-1.628(, )-1.169بلغت على التوالي )

(, وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960الجدولية )
( بين متوسطات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) التي تقول:

إجابات أفراد العينة ) طلبة الدراسات العليا( المتعلقة بتحديدهم لدور اإلنترنت في تطوير البحث 
 ، واألدوار التي تقوم بها العلميالعلمي، واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في البحث 
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الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى 
.  وقد يعود السبب في عدم وجود اختالف بين طلبة الدراسات العليا من لمتغير نوع الكلية

طبيعة العصر الذي نعيش فيه وهو عصر االتصاالت  االختصاصات العلمية واإلنسانية إلى أن  
ثرت في مستوى النضج العقلي و المستوى الثقافي لدى الطلبة الذي جعلهم  وعلى والسرعة قد أ

اختالف اختصاصاتهم مدركين ألهمية وضرورة استخدام اإلنترنت في البحث العلمي لما يقدمه 
الطلبة في  من إمكانات وأدوار تلعب دورًا كبيرا في تقدم وتطور البحث العلمي, إضافة إلى أن  

ر استخدامهم لإلنترنت في األمور التي تخص أبحاثهم, ومن ثم  فهم يخضعون هذه المرحلة يكث
للظروف نفسها فيما يتعلق بطبيعة االستخدام واألسباب المشجعة على االستخدام, والمعوقات 
التي تحد من استخدام اإلنترنت في البحث العلمي, األمر الذي يفسر التطابق في آرائهم فيما 

(, التي 3..1نة كافة, وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) البطران, يتعلق بمحاور االستبا
ومعوقات استخدام اإلنترنت في ت الطلبة نحو استخدام اإلنترنت, نت وجود فروق في اتجاهابي  

  .الكلية  ولمصلحة الكليات العلميةالبحث العلمي تعزى لمتغير نوع 

( بين متوسطات a≤0,05عند مستوى الداللة )ن وجود فروق ذات داللة إحصائية, بينما تبي  
إجابات أفراد العينة بين متوسطات إجابات أفراد العينة ) طلبة الدراسات العليا( المتعلقة بتحديدهم 

, حيث بلغت )ت( نوع الكليةلمعوقات استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير 
( عند درجة 1.960ن قيمة )ت( الجدولية )وهي أكبر م( 2.785المحسوبة لهذا المحور )

الكليات (, وبمراجعة المتوسطات الحسابية الستجابات كل من 0.05( ومستوى داللة )2حرية)
بمعنى  الكليات اإلنسانيةهذه الفروق لمصلحة  المتعلقة بهذا المحور يالحظ أن   اإلنسانيةو  العلمية

من الطلبة في أكثر  أحسوا بوجود هذه المعوقاتمن الكليات اإلنسانية طلبة الدراسات العليا  أن  
نت وجود فروق في (  التي بي  1..1دراسة ) ديب, تتفق هذه النتيجة مع و  الكليات العلمية,

ومعوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي تعزى ت الطلبة نحو استخدام اإلنترنت, اتجاها
 .الكليةلمتغير نوع 
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( بين متوسطات a≤0,05لة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات دال  -2-3
إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير المستوى 

 . الدراسي

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  للتحقق من هذه الفرضية تم     
 من محاور االستبانة لكل مستوى منالمتعلقة بكل محور  اأفراد عينة طلبة الدراسات العلي

مستويات متغير المستوى الدراسي, وحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار)ت( 
 (:44ي الجدول )ف مبي نستيودنت فظهرت النتائج كما هو 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير  (55جدول )
 المستوى الدراسي.

 المحاور

 دكتوراه ماجستير

 ت
درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 القرار
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور شبكة اإلنترنت في تطوير 
 البحث العلمي.

461 119.47 12.304 189 118.11 13.368 1.254 648 .210 
غير 
 دال

ألسباب المشجعة على استخدام 
شبكة اإلنترنت في تطوير البحث 

 العلمي.
461 45.92 4.916 189 46.27 5.078 .807- 648 .420 

غير 

 دال

معوقات استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير البحث 

 العلمي.
461 77.60 9.058 189 76.81 9.710 .984 648 .326 

غير 

 دال

دور الجامعات السورية  في 
تحقيق االستفادة من اإلنترنت 

 في تطوير البحث العلمي.
461 38.40 11.351 189 39.98 12.031 1.581- 648 .114 

غير 

 دال

)ت( المحسوبة في كل من محور دور شبكة  ( إلى أن  44تشير النتائج الواردة في الجدول ) 
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في البحث 
 العلمي, ومحور المعوقات التي تحول دون تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث 
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ودور الجامعات السورية  في تحقيق االستفادة من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد العلمي, 

( وهي جميعها أصغر من -1.581-(, )984.(, )-807.(, )1.254بلغت على التوالي )
  (, وبالتالي عدم وجود 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960قيمة )ت( الجدولية )
( بين متوسطات إجابات أفراد العينة    a≤0,05إحصائية عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة 

)طلبة الدراسات العليا( المتعلقة بتحديدهم لألدوار واألسباب والمعوقات التي تحول دون تحقيق 
االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألدوار التي تقوم بها الجامعات السورية 

االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير المستوى الدراسي  في تحقيق
لطلبة الدراسات العليا, ويمكن أن تعود هذه النتيجة لما أجمع عليه طلبة الدراسات العليا على 
اختالف مستوياتهم الدراسية )ماجستير, دكتوراه( في آرائهم حول األدوار المهمة  التي يقوم بها 

         لإلنترنت من ميزات مهمة تتجلى في  طوير البحث العلمي, إضافة إلى ماإلنترنت في تا
, كانت من ...وغيرها(االقتصاد في الوقت والجهد, عدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن محددة, )

ا األسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت من قبل الطلبة على اختالف مستوياتهم الدراسية, أم  
فيما يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا 
 المتعلقة بتحديدهم لمعوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي, فيمكن تفسير هذه النتيجة بأن  
طلبة الدراسات العليا وعلى اختالف مستوياتهم الدراسية لهم ظروف تعليمية متشابهة, 

دمون اإلنترنت لألسباب نفسها في مرحلة الدراسات العليا, ومن ثم  فهم يعانون من نفس ويستخ
الصعوبات األمر الذي جعل وجهات نظرهم متطابقة فيما يتعلق بمعوقات استخدام اإلنترنت في 
البحث العلمي, وفيما يتعلق باألدوار التي تقوم بها الجامعات السورية في تحقيق االستفادة 

ن اإلنترنت في تطوير البحث العلمي فيمكن تفسير التطابق في آراء طلبة الدراسات القصوى م
الجامعات السورية مثلها مثل باقي الجامعات  العليا في المستويات الدراسية المختلفة إلى أن  

اإلنترنت في تطوير البحث العلمي من خالل ما يقدمه من تسهيالت  أصبحت على وعي بدور
تساعدهم في إنجاز األبحاث بوقت وجهد أقل, األمر الذي جعل هذه الجامعات وميزات للباحثين 

تبادر إلى القيام بالمهام المطلوبة منها لالستفادة القصوى من إمكانات اإلنترنت في تطوير 
البحث العلمي, األمر الذي جعل الطلبة يتابعون األدوار التي تقوم بها هذه الجامعات حتى 

قصوى من إمكانات اإلنترنت, في إنجاز األبحاث المطلوبة منهم, وتتفق هذه تتسنى لهم اإلفادة ال
 Odel, Korgen, Schumacher and)(, ودراسة 1.88الخطيب, )النتيجة مع نتائج دراسة 

Dlucchi,2000)   في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بفوائد وأسباب استخدام
 .الدراسيرنت تعزى لمتغير المستوى اإلنت
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( بين متوسطات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -2-4 
إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير الجامعة 

  .التي يدرس فيها

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة طلبة الدراسات  تم     
العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة لكل مستوى من مستويات متغير الجامعة, كما 

 (.46في الجدول )مبي ن هو 

عينة الطلبة المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  (56جدول )
 التي يدرس فيها. لمتغير الجامعة

 

 المحور
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

 12.781 118.67 444 دمشق

 11.514 120.57 121 تشرين

 13.305 119.06 85 البعث

األسباب المشجعة 
على استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي

 

 دمشق
444 45.82 4.688 

 

 تشرين
121 46.80 5.713 

 5.158 45.99 85 البعث

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

 

 دمشق
444 76.88 9.559 

 

 تشرين
121 77.98 8.868 

 7.897 79.08 85 البعث

دور الجامعات السورية  
في تحقيق االستفادة 
من اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

 

 دمشق
444 37.63 12.110 

 

 تشرين
121 42.70 10.170 

 9.074 39.80 85 البعث

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات 46من الجدول رقم ) يتبي ن   
المعيارية إلجابات أفراد العينة من طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير 

 الجامعة, وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات متغير
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الجامعة, والكشف عن صحة الفرضية المتعلقة بهذا المتغير, جرى استخدام اختبار تحليل  
 (: 47(, كما يبين الجدول رقم )One Way Anovaالتباين األحادي )

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الطلبة المتعلقة  (52جدول )
 االستبانة تبعًا لمتغير الجامعة بمحاور

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
القيمة 
االحتمال
 ية

 القرار

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

بين 
 المجموعات

342.956 2 171.478 

1.076 .342 
غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

103146.350 647 159.422 

  649 103489.306 الكلي

األسباب المشجعة 
على استخدام  شبكة 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي

بين 
 المجموعات

91.793 2 45.896 

1.869 .155 
غير 

 دال
داخل 

 المجموعات
15887.813 647 24.556 

  649 15979.606 الكلي

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
 تطوير البحث العلمي.

بين 
 المجموعات

399.879 2 199.939 

2.346 .097 
غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

55150.023 647 85.240 

  649 55549.902 الكلي

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 
االستفادة من اإلنترنت 
في تطوير البحث 

 .العلمي

بين 
 المجموعات

2530.211 2 1265.105 

داخل  دال 000. 9.711
 المجموعات

84290.049 647 130.278 

  649 86820.260 الكلي
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إلنترنت في قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من دور شبكة ا ( أن  47من الجدول ) يتبي ن
ومحور األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث تطوير البحث العلمي, 

معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على التوالي  العلمي, ومحور
( عند 3.48( وهي جميعها أصغر من قيمة )ف( الجدولية )2.346(, )1.869(, )1.076)

التي لفرضية الصفرية الفرعية الثالثة (, وبذلك نقبل ا0.05( ومستوى الداللة )1درجة الحرية )
 تقول: 

( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، األسباب 
المشجعة على استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، ومعوقات استخدام شبكة اإلنترنت 

 لعلمي تعزى لمتغير الجامعة.في البحث ا

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة الدراسات العليا في الجامعات السورية ومن    
خالل تعاملهم مع اإلنترنت ألغراض البحث العلمي في هذه المرحلة, يدركون أهمية األدوار التي 

ه من تسهيالت فيما يتعلق تقوم بها شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, وذلك لما تقوم ب
بإنجاز األبحاث المطلوبة منهم, األمر الذي يجعل آراءهم متطابقة فيما يتعلق بكل من دور 
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في البحث 

الوعي الثقافي  العلمي, إضافة إلى أن طلبة الدراسات العليا في الجامعات السورية على درجة
نفسها التي تمكنهم من اإلحساس بأهم المعوقات التي تحول دون االستفادة القصوى من اإلنترنت 

( في عدم وجود 3..1في تطوير البحث العلمي, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) البطران, 
 فروق في تقدير عوائق استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير الجامعة. 

ن أن قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بمحور دور الجامعات السورية في تحقيق ي  بينما تب   
( وهي أكبر من قيمة 9.711االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت )

(, وبذلك نرفض الفرضية 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48)ف( الجدولية )
 الصفرية الفرعية الثالثة المتعلقة بهذا المحور والتي تقول: 
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( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة 

 طوير البحث العلمي تعزى لمتغير الجامعة. اإلنترنت في ت

للمقارنات  Scheffeولتحديد اتجاه الفروق في المحور الرابع تم استخدام اختبار شيفيه    
 ( يبين نتائج ذلك:41المتعددة البعدية والجدول رقم )

للمقارنات المتعددة البعدية بين متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا   Scheffeنتائج اختبار شيفيه ( 58جدول )

 المتعلقة بالمحور الرابع تبعا  لمتغير الجامعة

 

 

 المحاور

المجموعة 

 األولى

المجموعة 

 الثانية

الفروق بين 

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية

القرار عند 

مستوى الداللة 

(1.15) 

 
 

    

سورية 
ت ال

جامعا
دور ال

 
ق 
حقي

ي ت
ف

طوير 
ي ت

ت ف
إلنترن

ن ا
ستفادة م

ال
ا

ي.
ث العلم

ح
الب

 

 دال 000. *-5.070- تشرين دمشق

 غير دال 277. -2.167- البعث 

     

 دال 000. *5.070 دمشق تشرين

 غير دال 200. 2.902 البعث 

     

 غير دال 277. 2.167 دمشق البعث

 غير دال 200. -2.902- تشرين 

 ( مايأتي:41يتبين من الجدول رقم )

 محور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في البحث العلمي:-
ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحور دور تبي  

العلمي  بين كل من طلبة بحث الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في ال
الدراسات العليا في جامعة دمشق, وطلبة الدراسات العليا في جامعة تشرين, وبالعودة إلى 

المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق  ( يتبين أن  46الجدول رقم )
العليا في جامعة ( وهو أصغر من المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات 37.63بلغ )

 (, ومن ثم  فإن الفروق لمصلحة طلبة الدراسات العليا في جامعة تشرين, 42.70تشرين البالغ )
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طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق أكثر اطالعًا  ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن  

ت في تطوير على األدوار التي تقوم بها جامعة دمشق في مجال تفعيل االستفادة من اإلنترن
 البحث العلمي من خالل ما تعلن عنه من خدمات عبر موقع الجامعة والكليات المرتبطة بها.  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة ن كما لم يتبي  
بين شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بمحور دور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من

كل من طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق, وطلبة الدراسات العليا في جامعة البعث, أوبين  
 كل من طلبة الدراسات العليا في جامعة تشرين, وطلبة الدراسات العليا في جامعة البعث.

( بين متوسطات a≤0,05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2-5
إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور من محاور االستبانة تعزى لمتغير سنوات 

  الخبرة في استخدام اإلنترنت.

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بكل  تم      
من مستويات متغير سنوات الخبرة في استخدام  محور من محاور االستبانة لكل مستوى

 (:.4في الجدول ) مبي ناإلنترنت, كما هو 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير (51جدول )
 سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت 

 

 المحور
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغيرمستويات 

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

سنوات 5وأقل من  1  247 117.62 13.190 

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
311 119.41 12.014 

سنوات وأكثر 11  92 121.87 12.697 

األسباب المشجعة 
على استخدام  شبكة 
 اإلنترنت في تطوير
 البحث العلمي

سنوات 5وأقل من  1  247 45.34 4.909 

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
311 46.43 4.978 

سنوات وأكثر 11  92 46.49 4.898 

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

سنوات 5وأقل من  1  247 78.71 9.324 

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
311 76.16 9.134 

سنوات وأكثر 11  92 77.89 9.002 

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 

االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

سنوات 5وأقل من  1  247 38.35 11.783 

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
311 39.89 11.266 

سنوات وأكثر 11  92 36.75 11.731 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات .4من الجدول رقم ) يتبي ن     
المعيارية إلجابات أفراد العينة من طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير 
المرتبة العلمية, وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات 

المرتبة العلمية , والكشف عن صحة الفرضية المتعلقة بهذا المتغير, جرى استخدام اختبار متغير 
 (: .6(, كما يبين الجدول رقم )One Way Anovaتحليل التباين األحادي )
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متعلقة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الطلبة ال ( 62جدول )
 بمحاور االستبانة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
القيمة 
االحتمال
 ية

 القرار

دور شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 

 العلمي.

 637.846 2 1275.693 بين المجموعات

 دال 018. 4.037
داخل 

 المجموعات
102213.613 647 157.981 

  649 103489.306 الكلي

األسباب المشجعة 
على استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي

 93.460 2 186.920 بين المجموعات

 دال 022. 3.829

داخل 
 المجموعات

15792.686 647 24.409 

  649 15979.606 الكلي

استخدام  معوقات 
شبكة اإلنترنت في 
تطوير البحث 

 العلمي.

 462.348 2 924.697 بين المجموعات

 دال 004. 5.476
داخل 

 المجموعات
54625.205 647 84.428 

  649 55549.902 الكلي

دور الجامعات 
السورية  في تحقيق 

االستفادة من 
اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

 400.796 2 801.593 بين المجموعات

3.015 .060 
غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

86018.667 647 132.950 

  649 86820.260 الكلي

( أن قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بكل من محور دور شبكة .6يالحظ من الجدول )      
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي,  ومحور األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في 
البحث العلمي, ومحور معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت على 

 ( عند درجة 3.48( وهي أكبر من قيمة )ف( الجدولية )5.476(, )3.829(, )4.037التوالي )
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(, وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة فيما يتعلق 0.05( ومستوى الداللة )1الحرية )
 بهذه المجاالت والتي تقول: 

متوسطات إجابات ( بين a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بكل من دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي، و 
األسباب المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، ومعوقات استخدام شبكة 

 اإلنترنت في البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت.

بينما تبي ن أن قيمة )ف( المحسوبة فيما يتعلق بمحور دور الجامعات السورية في تحقيق    
( وهي أصغر من قيمة 3.015االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي قد بلغت )

(, وبذلك نقبل الفرضية 0.05( ومستوى الداللة )1( عند درجة الحرية )3.48)ف( الجدولية )
 لفرعية الثالثة المتعلقة بهذا المحور والتي تقول: الصفرية ا

( بين متوسطات إجابات a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
أعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بدور الجامعات السورية في تحقيق االستفادة من شبكة 

 الخبرة في استخدام اإلنترنت. اإلنترنت في تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات

استخدام اختبار شيفيه  ولتحديد اتجاه الفروق في المحاور األول والثاني والثالث تم     
Scheffe ( يبي  68للمقارنات المتعددة البعدية والجدول رقم ):ن نتائج ذلك 
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للمقارنات المتعددة البعدية بين متوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا   Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 61جدول )

 المتعلقة بكل من المحاور األول والثاني والثالث تبعا  لمتغير سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت

 

 

 المحاور

 المجموعة الثانية المجموعة األولى
الفروق بين 

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

دو 
ي
ث العلم

ح
طوير الب

ي ت
ت ف

إلنترن
شبكة ا

 

سنوات 5وأقل من  1  
 11سنوات واقل من 5

 سنوات
 غير دال 250. -1.786-

سنوات وأكثر 11   دال 022. *-4.250- 

     

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
سنوات 5وأقل من  1  غير دال 250. 1.786 

سنوات وأكثر 11   غير دال 256. -2.464- 

     

سنوات وأكثر 11 سنوات 5وأقل من  1   4.250
*
 دال 022. 

سنوات 11سنوات واقل من 5   غير دال 256. 2.464 

      

خدام 
ست
ى  ا

عل
جعة 

ش
ب الم

سبا
أل
ا

ث 
ح
طوير الب

ي ت
ت ف

إلنترن
شبكة ا

ي
العلم

 

سنوات 5وأقل من  1 سنوات 11سنوات واقل من 5   -1.091-
*
 غير دال 036. 

سنوات وأكثر 11   دال 164. -1.149- 

     

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
سنوات 5وأقل من  1  1.091

*
 دال 036. 

سنوات وأكثر 11   غير دال 995. -058.- 

     

سنوات وأكثر 11 سنوات 5وأقل من  1   غير دال 164. 1.149 

سنوات 11سنوات واقل من 5   غير دال 995. 058. 

      

ت
إلنترن

شبكة ا
خدام 

ست
ت ا

معوقا
 

طوير 
ي ت

ف

ي
ث العلم

ح
الب

 

سنوات 5وأقل من  1 سنوات 11سنوات واقل من 5   2.551
*
 غير دال 005. 

سنوات وأكثر 11   دال 767. 817. 

     

 11سنوات واقل من 5

 سنوات
سنوات 5وأقل من  1  -2.551-

*
 دال 005. 

سنوات وأكثر 11   غير دال 283. -1.734- 

     

سنوات وأكثر 11 سنوات 5من وأقل  1   غير دال 767. -817.- 

سنوات 11سنوات واقل من 5   غير دال 283. 1.734 
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 ( مايأتي:68يتبين من الجدول )

 : محور دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي-
ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحور تبي  

شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل من طلبة الدراسات العليا ذوي معوقات استخدام 
سنوات (, وطلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة في 4وأقل من 8الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة )

المتوسط  ن أن  ( يتبي  .4استخدام اإلنترنت لمدة )عشر سنوات فأكثر(, وبالعودة إلى الجدول رقم )
وأقل من 8ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة ) ات أعضاء الهيئة التدريسية الحسابي إلجاب

( وهو أصغر من المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات العليا 117.62سنوات ( بلغ )4
 ( ومن ثم  فإن  121.87ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر( البالغ )

راسات العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات الفروق لمصلحة طلبة الد
 فأكثر(.

الطلبة الذين لديهم خبرة تفوق العشر سنوات في استخدام  ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن  
اإلنترنت أكثر خبرة ودراية من غيرهم من الطلبة األقل خبرة فيما يتعلق باألدوار التي تقوم بها 

في تطوير البحث العلمي, وذلك من خالل خبرتهم الطويلة في استخدام اإلنترنت  شبكة اإلنترنت
وسعة اطالعهم, وتعاملهم المستمر مع اإلنترنت طوال هذه المدة, و ما اكسبوه من مهارات كافية 

 تساعدهم على تعرف هذه األدوار. 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة ن كما لم يتبي  

بين كل من طلبة الدراسات اإلنترنت في تطوير البحث العلمي بمحور معوقات استخدام شبكة 
سنوات(, وطلبة الدراسات العليا ذوي 4وأقل من 8العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )

إلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر(, أو بين إجابات طلبة الدراسات العليا الخبرة في استخدام ا
المتعلقة بمحور دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  بين كل من طلبة الدراسات العليا 

سنوات(, وطلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة 4وأقل من 8ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )
 رنت مدة )عشر سنوات فأكثر(.في استخدام اإلنت
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 :محور األسباب المشجعة على  استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي-
تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحور األسباب 

دراسات المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي  بين كل من طلبة ال
سنوات (, وطلبة الدراسات العليا ذوي 4وأقل من 8العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة )

( يتبين .4الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة )عشر سنوات فأكثر(, وبالعودة إلى الجدول رقم )
ترنت لمدة أن المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلن

( وهو أصغر من المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات 45.34سنوات ( بلغ )4وأقل من 8)
( ومن ثم  فإن 46.49العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر(البالغ )

ت الفروق لمصلحة طلبة الدراسات العليا ذوو الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوا
 فأكثر(

ن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحور كما تبي  
من طلبة  بين كل  اإلنترنت في تطوير البحث العلمي األسباب المشجعة على استخدام شبكة 

سنوات (, وطلبة  .8سنوات وأقل من 4الدراسات العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة ) 
سنوات(, وبالعودة إلى 4وأقل من 8الدراسات العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )

رة في ( يتبين أن المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات العليا ذوي الخب.4الجدول رقم )
( وهو أكبر من المتوسط 46.43سنوات( بلغ ) .8سنوات وأقل من 4استخدام اإلنترنت لمدة )

وأقل من 8الحسابي إلجابات طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )
( وبالتالي فإن الفروق لمصلحة طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة في 45.34سنوات( البالغ )4
 سنوات(. .8سنوات وأقل من 4خدام اإلنترنت مدة )است

طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة األكثر في استخدام  وقد يعود السبب في ذلك إلى أن  
اإلنترنت أصبحوا على دراية ومعرفة أكثر بمميزات استخدام اإلنترنت التي جاء أهمها:  ) البحث 

لتقيد مع اإلنترنت بأماكن محددة, االقتصاد في عن المعلومات في األوقات المناسبة لهم, عدم ا
 الوقت والجهد, الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات, وسيلة اتصال متعددة االتجاهات(, والتي 
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عدت من األسباب المشجعة لهم في استخدام اإلنترنت في البحث العلمي مقارنة بالطلبة حديثي 
 م خبرة أقل من خمس سنوات. االستخدام لشبكة اإلنترنت, أو الذين لديه

 محور معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي: -
ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحور تبي  

بين كل من طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  معوقات استخدام
سنوات (, وذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة 4وأقل من 8استخدام اإلنترنت لمدة )في 

المتوسط الحسابي  ن أن  ( يتبي  .4سنوات(, وبالعودة إلى الجدول رقم ) .8سنوات وأقل من 4)
سنوات( بلغ 4وأقل من 8ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت لمدة ) إلجابات طلبة الدراسات العليا

وهو أكبر من المتوسط الحسابي إلجابات طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة في  (78.71)
الفروق  ( ومن ثم  فإن  76.16سنوات(البالغ ) .8سنوات وأقل من 4استخدام اإلنترنت مدة )

 سنوات(.4وأقل من 8لمصلحة طلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )
الطلبة ذوي الخبرة األقل في استخدام اإلنترنت كانوا أكثر إحساسًا  ويمكن تفسير ذلك بأن  

بمعوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي, وذلك الفتقارهم لمهارات استخدام  اإلنترنت فيما 
يتعلق بالبحث العلمي, وتبدو هذه النتيجة منطقية في ضوء ما توصل له البحث من نتائج سابقة 

ستخدام اإلنترنت ألغراض البحث العلمي جاءت في مقدمة المعوقات بينت أن ضعف مهارات ا
 التي تواجه الطلبة أثناء استخدام اإلنترنت لهذه الغاية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة ن كما لم يتبي  
من طلبة الدراسات العليا بمحور معوقات استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي  بين كل 

سنوات(, وطلبة الدراسات العليا  .8سنوات وأقل من 4ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة ) 
ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر(, أو بين كل من طلبة الدراسات العليا 

لبة الدراسات العليا ذوي سنوات (, وط 4وأقل من8ذوي الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة   )
 الخبرة في استخدام اإلنترنت مدة )عشر سنوات فأكثر(.

 
 



 

 

الفصل الثاني                                         تحليل النتائج ومناقشتها الباب الثاني:  
 وتفسيرها

212 

 
( بين a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:  

متوسطات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية ومتوسطات إجابات طلبة الدراسات العليا المتعلقة 
 . محاور االستبانةبكل محور من 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  للتحقق من هذه الفرضية تم     
جابات أفراد عينة طلبة الدراسات العليا المتعلقة بكل محور د عينة أعضاء الهيئة التدريسية و أفرا ا 

 (:61من محاور االستبانة, كما هو موضح في الجدول )

جابات أفراد  (62جدول ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة أعضاء الهيئة التدريسية وا 
 عينة طلبة الدراسات العليا المتعلقة بمحاور االستبانة.

 المحاور

 طلبة الدراسات العليا أعضاء الهيئة التدريسية

 ت
درجة 
 الحرية

قيمة 
الدالل
 ة

 القرار
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور شبكة اإلنترنت في 
 تطوير البحث العلمي.

230 119.59 13.345 650 119.08 12.628 .520 878 .603 
غير 
 دال

ألسباب المشجعة على 
استخدام شبكة اإلنترنت 

في تطوير البحث 
 العلمي.

230 45.00 4.752 650 46.02 4.962 -2.721- 878 .007 
غير 

 دال

معوقات استخدام  
شبكة اإلنترنت في 
 تطوير البحث العلمي.

230 75.60 
9.574 

 
 دال 014. 878 -2.468- 9.252 77.37 650

دور الجامعات السورية  
في تحقيق االستفادة 
من اإلنترنت في تطوير 

 البحث العلمي.

230 40.49 10.656 650 38.86 11.566 1.876 878 .061 
غير 

 دال
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)ت( المحسوبة في كل من محور دور شبكة  ( إلى أن  61تشير النتائج الواردة في الجدول ) 
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, واألسباب المشجعة على استخدام اإلنترنت في البحث 
العلمي,  ودور الجامعات السورية  في تحقيق االستفادة من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي 

ها أصغر من قيمة )ت( (, وهي جميع1.876(,)-2.721-(, )520.قد بلغت على التوالي )
(, ومن ثم  نقبل الفرضية الصفرية 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960الجدولية )
 التي تقول: 

( بين متوسطات إجابات كل a≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
حديدهم لألدوار واألسباب من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الدراسات العليا المتعلقة بت

المشجعة على استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، واألدوار التي تقوم بها الجامعات 
,  وقد يعود السبب السورية في تحقيق االستفادة من شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي
ات العليا في هذه في عدم وجود اختالف بين كل من  أعضاء الهيئة التدريسية, وطلبة الدراس

كل من أعضاء الهيئة التدريسية و طلبة الدراسات العليا يقومون بمهام البحث  المجاالت إلى أن  
العلمي التي تتطلب العودة إلى المراجع والمجالت ومواقع اإلنترنت التي تساعدهم في جمع 

والقيام بمهام  المعلومات والحصول على الوثائق والصور والبيانات الالزمة إلنجاز األبحاث
البحث المطلوبة منهم في هذه المرحلة األمر الذي يجعلهم على اطالع باألدوار التي يقوم بها 
اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ويجعل آراءهم متطابقة حول األسباب المشجعة على 

الجامعات استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, ويجعلهم متابعين لألدوار التي تقوم بها 
السورية في تحقيق االستفادة القصوى من اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, األمر الذي جعل 

 .لعليا متطابقة حول هذه المجاالتآراء كل من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات ا

( بين متوسطات a≤0,05ن وجود فروق ذات داللة إحصائية, عند مستوى الداللة )بينما تبي   
إجابات كل من أعضاء الهيئة التدريسية, وطلبة الدراسات العليا المتعلقة بتحديدهم لمعوقات 

( -2.468استخدام اإلنترنت في تطوير البحث العلمي, حيث بلغت )ت( المحسوبة لهذا المحور)
(, 0.05( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية)1.960وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

 وسطات الحسابية الستجابات كل من أعضاء الهيئة التدريسية, وطلبة الدراسات وبمراجعة المت
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هذه الفروق لمصلحة طلبة الدراسات العليا, وقد يعزى  العليا المتعلقة بهذا المحور يالحظ أن  
أكثر من طلبة الدراسات  أعضاء الهيئة التدريسية  يتعاملون مع اإلنترنت السبب في ذلك إلى أن  

نجاز مهام البحث العلمي, لالعليا و  مدة زمنية أطول نتيجة حاجتهم لالستعانة به في القيام وا 
أعضاء الهيئة التدريسية قد أمضوا فترة طويلة في التعامل مع اإلنترنت مقارنة  إضافة إلى أن  

بالفترة التي تعامل بها الطلبة مع اإلنترنت لغايات البحث العلمي, لكون هؤالء الطلبة استخدموا 
ن أعضاء الهيئة نترنت لغايات البحث العلمي مع بداية مرحلة الدراسات العليا, األمر الذي مك  اإل

التدريسية من الحصول على التدريب الكافي, وامتالك الخبرة والمهارة الكافيتين اللتين تجعالنهم 
نترنت في أكثر وعيًا ومعرفة باإلنترنت, ومن ثم  فهم أكثر قدرة على تحديد معوقات استخدام اإل

 البحث العلمي.

 خامسًا: المقترحات

تطوير البنية التحتية المادية والفنية والتقنية في كافة الجامعات السورية وفروعها كافة,   -8
عن طريق تزويدها بمختلف التجهيزات والمعدات الفنية الالزمة لتوفير اإلنترنت بسرعة 

والتعليمية وبشكل يتناسب مع أعداد الطالب عالية بشكل يسهم في خدمة العملية البحثية 
 في كل الجامعات.

العمل على تفعيل التعاون بين الكليات كافة وكلية الهندسة المعلوماتية بما يخدم ويطور  -1
 مهارات الطالب في مجال تطبيقات الحاسب اآللي واإلنترنت.

ة اإلنترنت دعوة أعضاء هيئة التدريس لحث طالب الجامعات لالستفادة من خدمات قاع -3
 بما يخدم العملية البحثية من خالل توجيههم وتعريفهم بهذه الخدمات.

إقامة دورات تدريبية منتظمة موجهة ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول كيفية  -5
استخدام اإلنترنت, وكيفية االستفادة من تطبيقاتها بهدف االرتقاء بمستواهم في مجال 

ة, وخاصة اإلنترنت بما يسهم في تطوير البحث العلمي, استخدام التكنولوجيا المتطور 
تاحة الفرصة لهم لتطوير أنفسهم ذاتيًا, وحثهم على المشاركة في  واالرتقاء به, وا 

 المؤتمرات والندوات ذات العالقة بشبكة اإلنترنت.
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إعداد خطة بحثية من قبل كل كلية تتضمن إعداد أدلة ومواقع ومكتبات الكترونية عربية  -4

وأجنبية خاصة بها تتضمن ملخصات لرسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث والدراسات 
إنجازها في هذه الكليات ليتسنى للطالب والباحثين  المهمة والكتب الحديثة التي تم  

 االستفادة منها في إنجاز البحوث والمشاريع العلمية في مختلف الجامعات وفي أي وقت.
تعليمية عبر مواقعها على شبكة اإلنترنت لتتم االطالع عليها تسويق خدمات الجامعات ال -6

 وطنيًا وعالميًا. 
تشجيع الطالب المتميزين معنويًا وماديًا في مجال توظيف خدمات شبكة اإلنترنت في  -7

تطوير البحث العلمي, والمواد الدراسية, من خالل خلق جو من التنافس عبر إجراء 
 حوث العلمية الجادة على شبكة اإلنترنت. مسابقات بين الطالب في تنفيذ الب

العمل على خفض تكلفة االشتراك في خدمة اإلنترنت على المؤسسات التعليمية بشكل   -1
عام, وعلى األساتذة والطلبة في كل الجامعات السورية بشكل خاص, ومساعدة أعضاء 

والمجالت الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعات السورية باالشتراك في المكتبات 
 والدوريات اإللكترونية عبر اإلنترنت التي تتطلب دفع رسوم مالية.

الرقابة على المواقع الالأخالقية التي قد تبعد الطلبة والباحثين عن الهدف األساسي من   -.
 استخدام اإلنترنت.

توعية أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بأهمية ودور اإلنترنت في تطوير البحث  -.8
الل توفير الثقافة المعلوماتية باستخدام البرامج المتخصصة  عبر وسائل العلمي من خ

 اإلعالم المختلفة وذلك لما لهذه التقنية من أهمية في التزود بالمعلومات الالزمة.
العمل على الحد من معوقات استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي, التي  -88

 طلبة في الجامعات السورية.تواجه كل من أعضاء الهيئة التدريسية وال
تزويد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأجهزة الحاسوب في مكاتبهم في الكليات التي  -81

يعملون فيها بغض النظر عن رتبتهم األكاديمية, وربطها بخدمة اإلنترنت, وذلك بهدف 
 تعميم استخدام اإلنترنت في جميع أقسام الجامعات السورية.
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ين في مجال المكتبات اإللكترونية عبر اإلنترنت لمساعدة توفير متخصصين وفني -83
أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الحصول على المعلومات العلمية التي يحتاجونها 

 في البحث العلمي, والرجوع إليهم عند الحاجة.
عقد دورات منتظمة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات السورية في اللغة  -85

 ية لتجاوز حاجز اللغة أثناء تعاملهم واستخدامهم لإلنترنت.االنكليز 
ربط الكليات بالجامعات بشبكة محلية )انترانت(, وربطها بالكليات العالمية األخرى  -84

 عن طريق شبكة اإلنترنت.
إضافة مقرر برنامج اللغة االنكليزية لطالب الدراسات العليا يتضمن مفردات  -86

التعلم والمعلوماتية, وتضمين مرحلة الدراسات ومصطلحات الحاسوب واإلنترنت في 
 اإلنترنت في تطوير البحث العلمي.العليا لمقررات حول استخدام الحاسوب و 

اعتماد البحث العلمي المنشور على اإلنترنت كمثيله المنشور بالشكل التقليدي من  -87
 العلمي. أجل الترقية األكاديمية, ما يسهم في تشجيع استخدام اإلنترنت من أجل البحث

عقد المحاضرات والندوات والنشرات وورش العمل حول استخدام اإلنترنت في البحث  -81
عطاء الفرصة لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة للمشاركة فيها.   العلمي, وا 

توظيف خدمات شبكة اإلنترنت بما يخدم البحث العلمي بالشكل النموذجي كالبريد  -.8
نشاء منتديات علمية خاصة اإللكتروني, والقوائم اإلخبا رية, ومواقع المحادثة, وا 

بالجامعات السورية لالستفادة منها في مجال االتصال وتبادل اآلراء بين الطلبة وأعضاء 
 الهيئة التدريسية في الجامعات األخرى لالستفادة مما توصلت إليه هذه الجامعات.

االلتزام بالمعايير والرصانة  نقل التقاليد العلمية المطبوعة إلى االنترنت, من نواحي -.1
 العلمية.
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 عنوان البحث

دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات 

 وسبل االستفادةالسورية 

انطالقاااان الااااتاالتاااافلنااالناااا ان مجاااااناا ننجنااااااماااا الماااان اال  اااا اال  لاااا ا  اااا  اا اااانتفال ا
 اال اااان نفهالناااا الااااتاق اااا ااثياااانفللللتا ال اااان  لتاماااا االمنل ااااناالااااتااثلاااا جااث ن اااال الل اي اااا ا
النط جاااال  لل ا الل جمل ،ا نا ا انااالي لاجالاتاالمنل انااال نلللا الاج طا التاا انتفا ااث انن ا

لإلننجنا،ا نط جا فائ االمانل  ا  ا جهامنلا ،ا المنل ا ا   ا سنالم  ا الننما ال   ا االمنل  ا
 الل جم امالالليتالسنا تاني تا ل ز املنال جم اال نل الاتانطا جا نماف ،ا ا ااا الطنل ا ا لزلافا
لااتاالن اان ام اا االلنماازاااال  للاا ا النين ل ملاا اماا اال اانل النلياالتاتجتلملساانالااتان ملاا ال اان  ا

 ا ل اي ااا االنالاااجاااال نلللااا ا ماااف االنت ااافامااا اانمنزانسااانامااا المااان اال  ااا اال  لااا ال ااالتال ااال
 ا  اافاااا ن ااانن دا ن ااافاتااا ي اا ننجناااا فاها   لااا السلااا االلياااتا تال نلاافام لساااناال ن ااا امااا ا
انماانزألاث  ن اا ،ا  لااتاللااناناا مجألالااتافجا ااناا اان م اماا الماان اال  اا ،ا لاانانمفلاا الااتان ااسلالاا

الاااالن ااان ا الن ا ااا ا ااالتاال ن ااا ا ال ااانل االتااانجم ،ا لااانانمفلااا الاااتاضاااتل امااا ا ااا التاااي
ا ااسنلناالناا ملجاالل   لاانااالمفلاافها اللنت  اا ال  اان  لت،ا ااا االاانا اا  اال  اا الج اافألالااتا

ماادور اونترنارايوتاايوناا حاونلعلاا ونلالمايوتاايونل دماااديوتاال اا من ا امااتاالن انم ااا نا  ا
انلس احةو مدوسعلونالسنفدرةومرهد؟

 لااتا ماا انماافل اامن اا ام للاا امااتاااا ااالن اانم اناا تانم اال اال  اا االاا اتل اا ام اا  انناان  ا
ال  اااا ااث  النسااااناا طاااانجااللنسماااا ال   اااا الااااتا لاااا التااااي ن ،ا  اللناااا ،ا  افاماااا ،ا   اااائ ن ،ا
 مجضلنن ،ا  ف فاال   ،ا ل ط  نن اا مجائل ،ا لناال   اال نن اممافاننان  االفجا انااال ان م ا

ننن لااااف جاا ننجنااااماا انطاا لجاال  اا اال  لاا ،ا لنلاانانناان  اال  اا اال نلاا االاا م ال   اا االناا ا
الل   لاانن ا ا ننجنااااالاا  انضاالتاال اافل امااتاالاا م االل   لاانن ،ا  اللاا ال اانفجاالل   لااناا
ا لينج نل ا،ا الن جلفا ت ي اا ننجناا نتاتنسنا نط جاانا ن لانتا اللا اتا ي اا ننجنااا لللزانسانا

نسن،ا ن ضاال ايل لاا اال  اا اماا اتاا ي اا ننجنااا،ا الن جلاافا ل جياانااال  اا ا طجلماا ا ا اانتفالن
ال  ا ام اا اا ننجنااا،ا ن لاانتايل لا انملاال ال اقااناتاا ي اا ننجنااا،ا  تلاجا ان ااف اااا ااال  اا امااتا
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ا ننجنااااماا االملس جلاا اال ج لاا اال اا جل ،ا نناان  اال  اا االجا ااناف جاا ننجنااااماا انطاا لجاال  اا ا
ال ان ضااال ال سااا  اال  ااا اال  لااا اال  ااا اال  لااا اأال س لااا ،ا اللنااا ،ا افامااا ،الاااتاتااا ال  لااا 

ت نئ اااا ت،ا ن لاااانتاتط اناااا ،ا ال اااافل امااااتااناااات لجاالنطاااا جاالنين لاااا م اماااا اال  اااا اال  لاااا ،ا
 الن جلفا اف جاا ننجناااما انطا لجاال  ا اال  لا ا ا انتفالنن ،ا اللسانجاااال اما ان امجاانالاف ا

ننجنااااامااا اال  ااا ،ا ن ضااال ال  قااانااا ااانتفا اا ننجنااااامااا اال  ااا اال ن ااا ا  نااانداا ااانتفا اا 
ال  ل ،ا    ان  ل اا نتفالنااا ننجناام اال   اال  لا ،ا اثتالقلانااالنا الما االنملافا سانا
منااافاا ااانتفا اا ننجناااااماااا اال  ااا اال  لااا ،ا لااااناال  ااا االجا ااانامنطااااج االااا ااماااجاداااالفجا اااا ا

ااالتاال فل امتالنسجاال  ا االا  اا انتفلن اال ن  ا ا اا االللفانل ا لنانضلنن اا ألاا مجاد
اللاانسجاال  اا  االن  ل اا انمااجا اللنن اا ن الط ل اا اال  اا ،ا لااتا اا اقنلااااال ن  اا ا ن فلاافالماان ا
الفجا اا االللفانلاا الااتا لاا االلمنلاانااث اا  اثمضاانداالسلئاا االنفجل اال ا ط  اا االفجا اانااال  لاان،ا

تامضا ا الاتا مضانداالئا االنافجل ،ا032 ا النا اتال ااأ لتا ا ان فلافاملنا اال  ا الاتاالط  ا
تاطنل ااان الاااتاطاااال االفجا ااانااال  لااان،ا   ااافا لاااتانطاااج ااااا ااال  ااا التطااا ااا ناااندا فاهاا052 أ

 لاا انضاالنااااا ألاالتطاا هان فلاافاال  اا االناا الااجاا لااج  نلتاالااناالن االل ااث لاا الال اان لنت ا
اال اان نن االل مساا الياا الااتا مضاانداالسلئاا االنفجل اال ا ط  اا االفجا اانااال  لاانام اا االن اا اا ق اان 
اا ن  

نضلتااللمفل االن ان التاتاللسنان ضل ااففاال   ،ا ال لنننااال انل االن انلقسمونأل ل:و-
ان لتااللنالجاااالتن  ا تمضنداالسلئ االنفجل ل د

فا ات ي اا ننجناام اال   اال  ل التاق  ا مضندانت صا ن لنتا اقناا نتنلقسمونلثدري:و-
االل نتفل ،ا االطجائ  االتفلنا، ااال نتفا ، ا لنيت اال قا، ا ل اأ الت ا  لت االنفجل ل  السلئ 

ا    ن انتجا مف انتجااث  ن ام  اا ننجناتد

انت صا ن لنتاف جاا ننجناام انط لجاال   اال  ل ا    ان  ل ااال ن نفهنلقسمونلثدل :وا-
التاا ننجناام المن اال   اال  ل ،اا اقفاني تالتا ج   ال ن جاا  ا

ونأل ل: اا ننجنا،اانلمل ا انط لج ام  اا ننجنا ات ي  ا   انم   اال   االف ج ا ن لنت نت ص
ونلثدري نت صا ات ي اانلمل ا ام  اا نتفا  االنفجل ل  االسلئ  ا مضند  نث  ن االن انتمن
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لن لنتال  قنااا نتفا اا ننجناام اال اونلثدل ووتخصصنلما ننجناام اال   اال  ل ،ا لنا
 نلف جاال  انم  ا  االمنل ناا سففان مل ااال ن نفهاانلمل اونلانععال   اال  ل ،ا نت صا

 نرنهيونالسنعدرةوعم م عةومنونلاعدانيونمثلوالم   التاا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،اا
تاا ننجناام انط لجاال   اال  ل ا  لتالن لنتا ا انليتالتازلنفهااال ن نفهالنلااقونلنيو

االلمنج نااالن الليتا اال ا ما ال ن حا    ااضنم  اال لن ، انمجا مجاف االطج التا مس  ا أل
ات ي ا الت ااال ن نفه ا زلنفه انمجا  ا مس  الت ان س  ا ت الليت ا الن  اال لن  ا مجاف الت اضنمنسن

اال ن نن ا نلتي االنسنئ ا  فاالنتيفالتا فقسنااا ننجناام اال   اال  ل ،ا   فا لتان تان لل 
   ننسنال يتفامتاف جاا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،ا لتا  ا لنااال ن   ايل ل انط ل ا
ام اال   ،ا االل نتفل  ان لنتااث نلل اا   نئل  ان  ا  تلجا  االلتننجه، اال   ام  اال لن   فاه

االنن ان  ل  االتنل  اال    اننن   اال   ا  تلجا  ا  ئ   امت اا من   اتال  الت ا لننقتنسن نئج
ا اتن نجامجضلنن ا ن  لجاالنننئجاالن ان   السناال   اميننااالنننئجام  االن  اا ن  

ونلرندئجونلمنالقةوعدت دعةوعنونألسئلةونلمنالقةوعأعضدءونلهحئةونلنراحسحة:و-1
اأ-1-1 ا ت اأ5د52ن لت ا لت اننجا ح الفه المض ت ا3 ق ا-1%ت اا نتفا ات ام  ال للن   نمنا

اأ ا ت ام  ا لت اأ1د.3ا ننجنا، ا لت اننجا ح الفه المض ت اا-3%ت الت ال للن ،ا0 ق   نمنات
ا%تالمض تا ي جالتا اا نمناال للن ام اا نتفا اا ننجناد5د12 أ
%تا0د60ا ن اا نتفا ااالننجناالتاق  ا مضنداالسلئ االنفجل ل اام االلنز ا ن  نس اأ-1-0

 %تد6د8ل ،ا لنلناا ن المس اا ننجناااللجن  ااثتلجها  ن   اأاللجن  ااث ا
%تا نلن   ال تفلنااالن انن ا8د5.ا ن ااتفل اال   اال  ل االلجن  ااث ل ا  ن   اأا-1-3

%ت،ا1د.8اال ن نفهالنسنام جاا ننجنا،ا اتفل ااالطالاا ال منم اال نل االلجن  اال ننل ا  ن   اأ
 %تد3د31جمل االلجن  اال نف  ا ااثتلجها  ن   اأ لنلناا ن ااتفل االن

اأ-1-5 ا  ن    ااث ل  االلجن   اال    ال جينا ا ن نتفا  اال    اطجلم  %ت،ا22د3.ا ن ا
%ت،ا لنلناا ن ااطجلم االلمن   ا ن نتفا ا.د83لل ن اال جلفاا لينج ن االلجن  اال ننل ا  ن   اأ

و.%ت6د18 ن   اأ جالجاا ننجناااللجن  اال نلن ا اثتلجها ا
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ن لتتا تااالطالاام  انننئجاال   التاالط   ا ال ن  لتاا ن االلجن  ااث ل ام ااث  ن ا-1-5
اأ ا  ن    ااث  ن  انتج ام   االنتجا0د00اللتم   ا  س ل  االلن  م  اال مجه اا ن ا ا لنلن %ت،

و%تد1د50لمنجن ا طج االنتجااثتج االلجن  االجا   ا اثتلجها ن   اأ
الن   ا نث  ن اغلجااللتم  ام  انتجااث  ن ام  اا ننجناامن لتتا تالناا لن-1-6 مللن

%تالتا مجافاال لن االال ض  تانتجااث  ن ام  اا ننجنااثتا لتاقفال  فام ا02د2ن  ن اأ
ج لس اال اا نلنلل اضلناا م قس ام االنتجا ل امنداا ااال   ام االلجن  ااث ل ،ا لنلناا ن ا

و%تد5د0ن   ا      االنمنل االل نتفل ام االلجن  االتنل  ا اثتلجها ن   اأال   االل
ن لتا تااللن  طاال ن الل  جاف جاا ننجناام انط لجاال   اال  ل التا مس انمجا-1-7

اأ االنفجل ل  االسلئ  الج تا تات ي ا60د3 مضند االنفجل ل  االسلئ  ا تا مضند الميف الن ا ا ا ت،
اي ا تف اج انم   اآتجاا ننجنا ام   ااالطالا المفلنسن  ام  امند اال  ل  اال    انط لج ام   لجه

اث  ن اال  لل ام اا فاجااااللمالااال نل ا اللنت   ،ا ااالطالاام  االين ا اللمنلجااا
ام جا اآن  ا تي  االل   لنااال فل   ا االطالاام   االنت ص، المن  ا النتنطناام  ال  لل 

قنااللنت   ا نل   اال  ل ،ا ال    اال ال افاميجل االن فل االل نلج،ا االطالاام  االل ا
وينناالمن جهام  النطم ال لن ام اال نل د

ام ا-1-8 ا تااننتاالي لجالتااث  ن االلتم  ام  اا نتفا  االنفجل ل  االسلئ  ا مضند  يف
ا ا السن  اال  ل  اننن  ن ال    االن  ااث قنا ام  االل   لنا امت ام اال    االسنئ   ا ال مجه ،

ل نفجاالل   لنا،ا ااالقن نفام اال قااالالز ا نمنزالسلنااال   اال  ل ،ا امف االنملفا
 لناا ننجناا تلنيتال ففه،ا نن ااالنت  ناا ال ج ااال  لل ام  االت ي د

اا نتفا ا-.1- الت ان ف االن  االل  قنا الت المل م  ااننت ا ت االنفجل ل  االسلئ  ا مضند لج 
اا اال    انط لج ام  اال اا ننجنا اال     اف ت ال    اال   االت ي  ام  اال طد ا السن  ل  ل 

انتملنا ا ق   اال  ل ، اال    اثغجاض اا ننجنا اا نتفا  السنجاا ا ض ف اال   ل ، الل اقن
التا انط   االن  االل اقن ا ي جه االمنل نا، اق   الت اا لينج نل  ا اللين نا ا نلف جلنا االتنجات

وجاالنين ل م االل ج ضام  ا  جل دال ن  االن مل املسنا لمن  النف ،ا ال  ن
  غالن  طالمن ااثف اجاالن انم  ا سناالمنل نااال  جل ا سففااال ن نفهاالم   التا-1-11

تا  ا تاالمنل ناا.6د0ا ننجناام انط لجاال   اال  ل ايلنالج ا مضنداالسلئ االنفجل ل اأا
ا ا مند الن  ط ، ا فجم  االلمن  اا ا ام  ا تف اجان انم   االلن  م اال  جل  اال ن ف اا أل المفل  م 



 

 

 ملخص البحث باللغة العربية

221 

اا ننجنااضلتا اال نتفا  االالزل  ا نلنمسلزاا االلمسزه ااثلنيت االمنل   ان مج اا نل    نثف اج
الي لنا،ان مجاالمنل  ا مسزها ن  اآل الن   ا ن ننجناام الينن ا مضنداالسلئ االنفجل ل ،ا

ان   االمنل  اجغ  انل جاالمنل  امل ل ااالتنجاتا نلف جلنااا لينج نل ا الل ين ناا اللمالا،
وال ن  لتام اال    ام  ال   لنااثغجاضاال   التاا ننجناد

الن   ا-1-11 امللن االم   التاتفلناا لن  تن  االطجائ االن ان س اام ان مل ااال ن نفه
االسلئ ا ا مضند انمج ا مس  الت اال  جل  االمنل نا ام  اال  ل  اال    انط لج ام  ا ا ننجنا،

اال النفجل  اا ن   االن   ام   ا السن انجن  ا نل ا اممف النت    ا لنننا ا ق امف ال اقن انتند
ت،اج طاالمنل نااال  جل ا  ضسنا  ضن ا  نلمنل نااال ج ل ا ال نللل ت،اERCال ج ل ام  اغجاجا

ا نلنمنننا ا نز لفان ا ن فل سن اا ننجنا التن ج االمنل ل اانط لج االلين نا انط لج الل ن جه،
 ج طسنا ن فل سنا ج طسنا م امفاال لنننااال نللل ،ان  لناا نتفا اا ننجناام ااث  نطاال  لل ا
االمنل  ا اق   الت اي ل  ا نل   اال  ل ام اي  اتن   ال اقن اانتند ا الط   ، ااث نن ه  تن  

  نضللنسناالنننجاال  ل االس ألاالي لناد

 نلمنالقةوعدت دعةوعنونألسئلةونلخدصةوعالعةونلرانسديونلالحد:نلرندئجو -2

اأ325ن لتتا تاأ-0-1 ا ن  نس  االفجا نااال  لن التاط    اننجا حا لتا.د50ت المض تالفه %ت
تا نمناال للن ام اا نتفا اا ننجنا،ا ا ن ااا ألااللفها م  الفهامللنالن   ا3 ق التاا-1أ

   االفجا نااال  لند  نجهاا نتفا اا ننجناالتاق  اط 
ن لتتا تااللنز اا ن ا م  الجن  ام ااثلنيتاالن ال نتف املسنا مجافاال لن اا ننجناا،ا-0-0

الل ن الت جاا ننجناااللجن  اال ننل ،ا لنلناا ن المس اا ننجناااللجن  اال نل  ا اثتلجد
اأ لتان-0-3 ااث ل ا  ن    اا ن اااللجن   اال   اال  ل ا ا  لتا نلن   ا5د68تا تاتفل  %ت

النسن ااال ن نفه انن  االن  اال  لنال تفلنا االفجا نا اط    اق   اا ننجناالت اا ن ااام ج ا لنلن ،
ا%تدا.د00تفل اقجادهاال  فااللجن  اال نف  ا اثتلجها  ن   ااأ

اط   ا-0-5 اق   اا ننجناالت االل   لناام ج املن ام  االل نتفل  ا نلطجائ  الن    امللن  لن
ا ااث ل االفجا نا االلجن   اا ن ا اال    ال جينا ا ن نتفا  اال    اطجلم  ا ت ان لت اممف ال  لن
اأ اأ5د5.  ن    ا  ن    اال ننل  االلجن   اا لينج ن  اال جلف الل ن  اا ن اا56د2%ت، ا لنلن %ت،

ا%تد5د.1طجلم اال   ا ن نتفا اق ائ االل   لنااال نلن ا اثتلجها  ن   اأ
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ااث ل ام ان لتتا تااالطالاام  اننن-0-5 ا ال ن  لتاا ن االلجن   ئجاال   التاق  االط   
اأ ااث  ن ا  ن    ام  انتج ا إغنندا3د52اث  ن االلتم   االلن  م  اا ن ااال مجه ا لنلن %ت،

اج لفاالمنل  االن ا مل ا سنامللنالتصاال   اال  ل االلجن  االجا   ا اثتلجهد
ان  ن اأ-0-0 ان لتتا تالن االان ض انتجااث  ن ام  اتالتاط   اا8د55يلن لفجا نااال  لن

ا ننجنااثتا لتاقفال  فام اج لس اال اا نلنلل اضلناا م قس ام االنتجا ل امنداا ااال   ا
اا ن اال   االلن   ا      االنمنل االل نتفل ام االلجن  االتنل  ا م االلجن  ااث ل ،ا لنلن

اتد1د15 اثتلجها ن   اأ
ال ن الل  جاف جاا ننجناام انط لجاال   اال  ل التا مس انمجان لتا تااللن  طا-0-8

ت،ا ا االنالميفا تاط   االفجا نااال  لنالن م تالنا مضنداالسلئ ا60د3ط   االفجا نااال  لناأ
ام انط لجاال   اال  ل امندام المفلنسنا ا تف اجاي لجه النفجل ل ام ا تات ي اا ننجناانم  

جاا نل  ااالطالاام  اآتجااث  ن اال  لل ام اا فاجااااللمالااال نل اال ن فااللن  م ا نثف ا
 اللنت   ،انفم ا   ن  التاتال اال  جاال ن ن ا اللن جي ا  االج   ا  ااثتين ،ااالطالاا

 م  االين ا اللمنلجاااال  لل ا النتنطناام المن االنت صد
  اا نتفا ااالننجناام اال   اال  ل ا يفاط   ا تااننتاالي لجالتااث  ن االلتم  ام-0-6

  السن ا
،امف االنملفالناا ننجناا تلنيتال ففه،اال   امتاالل   لناام ااث قنااالن اننن  االط   

ااالنمناناا الن ففه اان ن  ا  ل   اال  ل ، اال    السلنا ا نمنز االالز  اال قا ام  االقن نف
ا لناداج ن ا ا نم ن ،اال مجهاالسنئ  ام ال نفجاالل  

لج اط   االفجا نااال  لنا تااننتالمل م التاالل  قنااالن ان فالتاا نتفا اا ننجناا-.-0
م انط لجاال   اال  ل ا السن ا،اض فالسنجاااا نتفا اا ننجنااثغجاضاال   اال  ل ،ا
ا نلف جلناا ااالتنجات ا ق   النف ا، ا لمن   املسن اال ن  االن مل  انط  الت االن  االل اقن  ي جه
 اللين نااا لينج نل التاق  االمنل نا،ااالنمطناااللنيججام االنلنجااليسج نئ ،اغلن االن  ل ا

اال  ل ال ل   لناااللنن  ام  االت ي د
  غالن  طالمن ااثف اجاالن انم  ا سناالمنل نااال  جل ا سففااال ن نفهاالم   التا-0-12

تا  ااتاط   االفجا ناا86د0لفجا نااال  لنأاا ننجناام انط لجاال   اال  ل ايلنالج اط   اا
االلمن ا ام اا ا الن م تالنا مضنداالسلئ االنفجل ل ا تتاالمنل نااال  جل انم  ا تف اجان ال  لن
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 فجم الن  ط ،ا مندام المفل اا ألااثف اجاال ن فااللن  م ا نل ن فاا نل  ان مجاالمنل  ااثلنيتا
ا نلنمسلزاااالالزل اال نت ان مجاالمنل  اتفل اا ننجناااللمسزه ا اا ننجنااضلتاالي لنا، فا 

م اقنمناااللطنل  ام االلين نا،انتمناالمنل  اط   االفجا نااال  لنام  ااالتنجاتا نللين ناا
 اللمالاا الف جلنااالجقلل ،اان ل االمنل  ام  اانتنداق امفا لننناال ل اقناالنج  ل ا ال  لل ا

انل ام  االت ي ، ال نس ضاالل م فه ااث  ن ام االلمالااا لينج نل  انتج امل ل  االمنل    ج
ا نل   اال  ل د

الن   ا -0-11 امللن االم   التاتفلناا لن ام ان مل ااال ن نفه ا تن  االطجائ االن ان س 
االسلئ ا ا مضند انمج ا مس  الت اال  جل  االمنل نا ام  اال  ل  اال    انط لج ام  ا ننجنا

ج طاالمنل نااال  جل ا  ضسنا  ضن ا  نلمنل نااال ج ل اممفانجن اام  االن  اا ن  ااالنفجل ل 
انط لجا اال لنننااال نللل ، ا م امف ا ج طسن ا ن فل سن  ال نللل ،انط لجااللين نااالمنل ل ا ج طسن
لتن جاا ننجناا ن فل سنا نز لفانا نلنمنننااالل ن جه،اانتندال اقنا ق امفا لننناالنت   ا

،انضللتا جالجاالفجا نااال  لناللمججا   اا نتفا اا ننجنااERIC نل ا اال ج ل ام  اغجاجا
م اال   اال  ل ،ان  لتالسنجاااا نتفا اا ننجناالتاتال االنفجل االل نلجال منئللتام  ا
ان ملجا ا ق سن ا يننا امتج، ا ال نلت اال ن ن االنجنل  ا لت االطجائ  ا مل  ا مندا اال  ل ، ال   

ا ل االالز اال نتفا اا ننجناام االمنل نادالنل
 نلرندئجونلمنالقةوعدت دعةوعنوتاضحديونلعل : -1
االفالل اااااااااااااا- ال ن   امنف اا  نئل  افالل  ا اا امج   ا م ف امف  اال  االنننئج  تنجا
تا لتالن  طنااامن ناا مضنداالسلئ االنفجل ل االلن  م ا ي التااث  ن االلتم  اa≤0,05أ

نتفا اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،ا ل  قنااا نتفا ات ي اا ننجناام اال   ام  اا 
ال  ل ،ان ز اللنالجاالمن ،ا لنلنان لتا م فامج  ا ااافالل اا  نئل ،امنفال ن  االفالل ا

تا لتالن  طنااامن ننس االلن  م ا ن فلفا الي التاف جات ي اا ننجناام انط لجاa≤0,05أ
،ا ف جاالمنل نااال  جل اام ان مل ااال ن نفهالتاا ننجناام انط لجاال   اال   اال  ل 

اال  ل ان  ن اللنالجاالمن ،ا يننااا ألاالنننئجالل    اال ي جد
تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05مف ا م فامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأ-

 مضنداالسلئ االنفجل ل االلن  م ا ن فلفا ال ل  قنااالن ان   اف تان مل ااال ن نفهالتات ي ا
ا ننجناام انط لجاال   اال  ل ان ز اللنالجان ااالي ل االن ال ل  تاملسن،ا لنلنان لتا م فا
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نااامن ننس االلن  م ا ي اتا لتالن  طa≤0,05مج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأ
لتاف جات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،ا اث  ن االلتم  ام  اا نتفا اا ننجنا،ا
انط لجا ام  اا ننجنا ات ي  الت ااال ن نفه ان مل  ام  اال  جل  االمنل نا ا   انم   اال    الف ج

ج  االل    ا مضنداال   اال  ل ان ز اللنالجان ااالي ل االن ال ل  تاملسنا يننااا ألاال 
االسلئ االنفجل ل ام االي لنااال  لل د

تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05مف ا م فامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأا-
 مضنداالسلئ االنفجل ل االلن  م ا ي التال  جاف جات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ا

ال ن نفهالتات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ا ل  جاف جاالمنل نااال  جل ام ان مل اا
ن ز اللنالجاالمنل  ،ا لنلنان لتا م فان مفامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأا

a≤0,05اث  ن االلتم  ام  اا نتفا اا ننجناا تا لتالن  طنااامن ننس االلن  م ا ي الت
ت ي اا ننجناام اال   اال  ل ان ز اللنالجام انط لجاال   اال  ل ،ااا ل  قنااا نتفا ا

ا ا اال ج  الل     ا يننااا أل افلت المنل   ام امنل   االنفجل ل  االسلئ  ل  جام اا مضند
لل    ا مضنداا،ا اث  ن االلتم  ام  اا نتفا ات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل 

 ي اا ننجناام انط لجاال   االسلئ االنفجل ل ام امنل  انتجلتام ال  جال  قنااا نتفا ات
 ال  ل د

ا- اأ االفالل  ال ن   امنف اا  نئل  افالل  ا اا امج   اامن نااa≤0,05 م ف الن  طنا ا لت ت
 مضنداالسلئ االنفجل ل االلن  م ا ي التاف جات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،اف جا
اللنالجا ان ز  اال  ل  اال    ام  اا ننجنا ات ي  الت ااال ن نفه ان مل  ام  اال  جل  المنل نا

ن ام اي التال  جا مضنداالسلئ االنفجل ل ا لجن  ا  ناللجن  اال  لل ،ا يننااال ج  الل    ا
ا ل  ج اال  ل ، اال    انط لج ام  اا ننجنا ات ي  ان مل ااف ج ام  اال  جل  االمنل نا ف ج

ااال ن نفهالتات ي اا ننجناام اال   اال  ل د

تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05مج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأا ا م فامف-
الت ا ي  االلن  م  االنفجل ل  االسلئ  ا اا مضند اال   اال  ل ، انط لج اا ننجناام  ات ي  ف ج

ااث  ن االلتم  ام  اا نتفا ات ي اا ننجناام اال   اال  ل ،ا ف جاالمنل نااال  جل ام ا

ا
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ا

ام ا التات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ان ز اللنالجا ن اااالت جه ن مل ااال ن نفه
 ا نتفا اا ننجناد

تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05ا  نئل امنفال ن  االفالل اأامج  ا ااافالل مف ا م فا-
اال   اال  ل ،ا اا ننجناام انط لج اف جات ي  ا ي التال  ج االلن  م  االفجا نااال  لن ط   
ام ان مل ا االمنل نااال  جل  اف ج ا ل  ج اا ننجنا، ات ي  اا نتفا  ام    اث  ن االلتم  

   اال  ل ان ز اللنالجاالمن ،ااا لنلنان لتا م فااال ن نفهالتات ي اا ننجناام انط لجاال
اأ ال ن  االفالل  امنف اا  نئل ، االلن  م اa≤0,05مج  ا ااافالل  الن  طنااامن ننس  ا لت ت

اد ن فلفا الل  قنااا نتفا اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ان ز اللنالجاالمن 

تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05مف ا م فامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأ-
ا اث  ن ا اال  ل ، اال    انط لج ام  اا ننجنا الف ج ا ن فلفا  االلن  م  اال  لن االفجا نا ط   

االمنل نااال  جل ا نتفا اا ننجناام اال   اال  ل اللتم  ام  اا ،ا اثف اجاالن انم  ا سن
 لنلنا،ان ز اللنالجان ااالي ل  اال  ل ام ان مل ااال ن نفهالتات ي اا ننجناام انط لجاال  

تا لتالن  طنااامن ننس اa≤0,05ن لتا م فامج  ا ااافالل اا  نئل ،امنفال ن  االفالل اأ
ادن ااالي ل اللن  م ا ن فلفا الل  قنااا نتفا اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ان ز اللنالجا

تالن  طنااامن ناالتا a≤0,05مف ا م فامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأا-
ان مل ا اف ت ان    االن  ا اث  ن ا الل  قنا الألف اج ا ن فلفا  االلن  م  اال  لن االفجا نا ط   
اال ن نفهالتات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،ا اثف اجاالن انم  ا سناالمنل نااال  جل ا

ل ان ز اللنالجاالل ن  االفجا  ام ان مل ااال ن نفهالتات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  
 دلط   االفجا نااال  لن

تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05مف ا م فامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأاا-
ط   االفجا نااال  لنااللن  م ا ي التاف جات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،ااث  ن ا
اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ،ا ل  قنااا نتفا ات ي اا ننجناا اللتم  ام  اا نتفا 

ا ا م ف ان لت ا لنلن االمنل  ، اللنالج ان ز  اال  ل  اال    افالل م  ا اا امنفاامج   ا  نئل 
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تا لتالن  طنااامن ننس االلن  م ا ل  جاف جاالمنل نااال  جل ام اa≤0,05ل ن  االفالل اأا
 ن مل ااال ن نفهالتات ي اا ننجناام انط لجاال   اال  ل ان ز اللنالجاالمنل  دا

ا- اأ االفالل  ال ن   امنف اا  نئل  افالل  ا اا امج   اامن نااa≤0,05 م ف الن  طنا ا لت ت
ا ا ا مضند اال   اال  ل ، انط لج اا ننجناام  ات ي  اف ج الت ا ي  االلن  م  االنفجل ل  السلئ 

ات ي ا ا ل  قنااا نتفا  اال   اال  ل ، اا ننجناام  ات ي  اا نتفا  ام   اث  ن االلتم  
ان لتامف ا ا ننجناام اال   اال  ل ان ز اللنالجا ن اااالت جهام اا نتفا اا ننجنا،ا لنلن

ا ا اا امج   ا م ف اأ االفالل  ال ن   امنف اا  نئل  اامن ننس اa≤0,05فالل  الن  طنا ا لت ت
اال   ا انط لج ام  اا ننجنا ات ي  الت ااال ن نفه ان مل  ام  اال  جل  االمنل نا ا ف ج اللن  م 

 ال  ل ان ز اللنالجا ن اااالت جهام اا نتفا اا ننجناد

تا لتالن  طنااامن نااa≤0,05مف ا م فاامج  ا ااافالل اا  نئل امنفال ن  االفالل اأ-
ا اث  ن ا الألف اج ا ن فلفا  االلن  م  االفجا نااال  لن ا ط    االنفجل ل ، االسلئ  ا مضند الت ي 
االمنل ناا ا سن انم   االن  ا اثف اج اال   اال  ل ، اا ننجناام  ات ي  اا نتفا  ام   اللتم  

اال   اال  ل اا ننجناام انط لج التات ي  ام ان مل ااال ن نفه ان لتا م فاال  جل  ا لنلن ، 
اأ ال ن  االفالل  امنف اا  نئل ، االلن  م اa≤0,05مج  ا ااافالل  الن  طنااامن ننس  ا لت ت

ا ن فلفا الل  قنااا نتفا اا ننجناام انط لجاال   اال  ل د

ا أخحاًنون صلونلعل وإلىوم م عةومنونلمقنالديوكدنوأهمهد:

 النمنل ام اينم االمنل نااال  جل ا مج مسن،امتاطجل انط لجاال نل االن نل االلنفل ا ال نل ا-
ا لتن فاالنمسلزااا الل فاااال نل االالزل الن ملجاا ننجناا  جم امنلل التي ال س ا نز لفان

ام اتفل اال ل ل اال   ل ا الن  للل ا  تي الننن  النا مفافاالطال ام اي االمنل ناد
نم ا ي ل االسنف  االل   لننل ا لنالتف ا لط جاينم اال ل ام  ان  ل االن ن تا لتاالي لنااي-

االطال ام المن انط لمنااال ن  اا ل ا ا ننجناد
فم ها مضنداالئ االنفجل ال  اطال االمنل ناالال ن نفهالتاتفلنااقنم اا ننجناا لنا-

التف اال ل ل اال   ل التاتال ان ملسس ا ن جل س ا س ألاالتفلناد
ا
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ا
اف جااانفجل- اا نتفا ااقنل  ايل ل  ا    ا الط    االنفجل ل  االسلئ  اثمضند ال مس  الننمل   ل 

ا ننجنا،ا يل ل ااال ن نفهالتانط لمننسنا سففااالجنمندا ل ن اا ام المن اا نتفا االنين ل ملنا
االلنط جه،ا تن  اا ننجناد

االينج نل- ا لين نا ا ل اقن ا فل  اامفاف اننضلت اي ل  اي  اق   الت ا   ل  اتط  امج ل اامفاف  
ا ال    ا الفجا ناااللسل ا اننضلتال ت ناالج نئ االلنم نلجا الفين جاأل   من ل اتن  ا سن

  الين اال فل  االن ان اانمنزانام اا ألاالي لنااد
ا مضندا- الل نمفه اا ننجنا ام ج اا لينج نل  االلين نا المن  ام  ا منللت النت  لت ن ملج

الل   لنااال  لل االن ال ننم نسنام اال   اال  ل ،االسلئ االنفجل ل ا الط   ام اال    ام  ا
ا الجم اااللس امنفاال نم د

ال ل ام  ات ضاني   ااالتنجاتام اتفل اا ننجناام  االلم  نااالن  للل ا تي امن ،ا-
ا م  ااث نن ها الط   ام اي االمنل نااال  جل ا تي اتنصد
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( قائمة بأسماء السادة محكمي أداة 1الملحق )

 البحث وفق الترتيب الهجائي.

( استبانة أعضاء الهيئة التدريسية 2الملحق )

 بصورتها النهائية

( استبانة طلبة الدراسات العليا 3الملحق )

 بصورتها النهائية.

الخاصة بتطبيق ( تسهيل المهمات 4الملحق )

، والحصول على أدوات البحث في المحافظات

 معلومات حول البحث
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 (1ملحق )

 قائمة بأسماء السادة  محكمي أداة البحث )وفق الترتيب الهجائي(

 الدرجة العلمية الجامعة اسم المحكم
 أستاذ في قسم أصول التربية دمشق د جالل سناد . أ

 أستاذ في قسم التقويم والقياس دمشق قوشحةد. رنا 
 أستاذ مساعد في قسم أصول التربية دمشق د. ريمون معلولي
 أستاذ مساعد في قسم أصول التربية دمشق د. زينب زيود

 أستاذ في قسم أصول التربية دمشق عبد اهلل مجيدل د أ.

 أستاذ في قسم أصول التربية دمشق عيسى الشّماس د أ.
 مدرس في قسم أصول التربية دمشق الخلفد. غسان 

 أستاذ مساعد في قسم علم النفس دمشق د. غسان منصور
 علم النفسأستاذ مساعد في قسم  دمشق منى الحمويد. 
 أستاذ مساعد في قسم أصول التربية دمشق منى كشيكد. 

 أستاذ في قسم المناهج دمشق وحيد صياممحمد د  . أ
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 (2الملحق )

 .النهائيةاستبانة أعضاء الهيئة التدريسية بصورتها 

 المحترم: الفاضل/ةلسيد الدكتور/ة ا

بإعداد بحث استكماال للحصول  على درجة الدكتوراه في التربية/ قسم أصول التربية / بجامعة  تقوم الباحثة
، السورية وسبل االستفادة منهاعات "دور اإلنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامدمشق بعنوان: 

هدف البحث أعدت الباحثة استبانة تهدف إلى جمع البيانات حول دور اإلنترنت في تطوير البحث  ولتحقيق
ونظرًا لما تتمتعون به من دور علمي وتربوي،  االعلمي في الجامعات السورية وسبل االستفادة منها، ولذ

أرجو التكرم من حضرتكم بملء االستبانة من خالل وضع إشارة أمام الخيار المطابق لرأيكم علمًا أن 
 إجاباتكم لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.

 ذكر                           أنثى              الجنس: -1

 

                                                           مدرسعد             أستاذ مسا تاذ                 أس   المرتبة العلمية:     -2

 

 سنوات   (5)أقل من  و 1    :استخدام اإلنترنتعدد سنوات الخبرة في  -3

 سنوات    (11أقل من )إلى ( 5)من                                         
      ( سنوات فأكثر11)                                               

 

                 جامعة تشرين              جامعة البعث    جامعة دمشق        :  الجامعة التي تدرس فيها -4
 
 علمية                       إنسانية               الكلية التي يدرس فيها -5
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 يومياً  لإلنترنتما عدد ساعات استخدامك  -6

 ساعات فأكثر ست  6 ساعات      6إلى أقل من  -ساعات 3منساعات       3أقل منو  1

 

 ما هي األماكن التي تستخدم فيها اإلنترنت -7

 الجامعة) المكتب (           الجامعة) مخبر اإلنترنت(        المنزل       مقاهي اإلنترنت  

 

 الخدمات التي تتصفح اإلنترنت من أجل الحصول عليها  -8

 االستفادة من البرامج التعليمية             االطالع والثقافة العامة      البحث العلمي            
  
 ترفيه               قراءة الصحف                  المحادثة واالتصال       

 
الطرائق المستخدمة من قبلك في البحث عن المعلومات على أمام )×( يرجى وضع إشارة -9

 .اإلنترنت ألغراض البحث العلمي

 استخدام محركات البحث. -
 و دليل الباحثين.أدليل الجامعات  وأمثل أدلة المجالت،  اإلنترنتاستخدام أدلة  -
 اإللكترونيالبريد  -                   .(المسنجر)المقابلة باستخدام اإلنترنت  -
 المكتبات اإللكترونية   -                              (FTP)تبادل ونقل الملفات  -
 البحث باستخدام قوائم المعلوما-                                         مجموعات الحوار -
 على نشر أبحاثي على اإلنترنت كتشجعاألسباب التي أمام )×( يرجى وضع إشارة  -11

 من قبل الطلبة والباحثين.أبحاثي على نتائج  االطالع  -

 إغناء رصيد الجامعة التي أعمل بها فيما يخص البحث العلمي. -
 االستفادة من آراء متصفحي اإلنترنت المهتمين باختصاصي فيما يخص األبحاث المنشورة -
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  سهولة النشر مقارنة بطرق النشر األخرى. -
 على اإلنترنت كعلى نشر أبحاثك األسباب التي ال تشجعأمام )×( يرجى وضع إشارة  -11
 ضياع حقوق النشر على اإلنترنت. -
 سهولة سرقة المعلومات.  -
 صعوبة التقنية المستخدمة. -
 افتقار المحتوى للمنهجية العلمية -
 . عدم االعتراف بها من أجل الترقية  -

في تطوير البحث العلمي وسبل االستفادة منها، ويتألف من  اإلنترنتالجزء الثالث: ويتعلق بدور 
 أربعة محاور.

 يلي: في مامن وجهة نظرك المحور األول: يتجلى دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي 

 العبـــــــــــارات الرقم
 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

إتقان مهارات البحث العلمي تمكنني من   -1
 والقدرة على التحكم بالمعلومات.

     

تطلعني على الكتب والمؤتمرات العلمية   -2
 والنشاطات في مجال التخصص.

     

تطلعني على آخر األبحاث العلمية في   -3
 إصدارات المجالت العامة والمتخصصة.

     

تمكنني من الوصول إلى مواد فكرية كانت   -4
منطقة جغرافية معينة من مقتصرة على 

 العالم.

     

تمكنني من نقل المعلومات والبيانات   -5
 والبرمجيات من حاسب آلخر.

     

تسهل عملية شراء الكتب من الناشرين   -6
 والموزعين.

     

تسهم في زيادة مهارات االستقصاء الذاتي   -7
 عن المعلومات.

     

تطلعني على المعلومات الحديثة بشكل آني   -8
 التحديث المستمر. عبر

     

     تطلعني على مصادر ووثائق نادرة ال تتوافر   -9
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 إال في مكتبات خاصة.

تمكنني من ملء استبيانات أبحاثي عبر   -11
 البريد اإللكتروني.

     

تمكنني من وضع االستبانة في مواقع   -11
متخصصة لملئها من قبل مرتادي هذه 

 المواقع

     

بالندوات العلمية تمكنني من المشاركة   -12
 المتاحة.

     

تحّسن كفاءة المشاريع والبحوث التي أقوم   -13
 بها.

     

ة تساعدني في نشر دراساتي المقاليّ   -14
 والبحثية.

     

      تحسن مستوى اللغة األجنبية لدي  -15
يمكنني من المشاركة في نقاشات من   -16

 يشاركونني االهتمام نفسه.
     

بالباحثين المختصين تمكنني من االتصال   -17
 عبر العالم.

     

تمكنني من االستفادة من تجارب الدول   -18
 المتقدمة في البحث العلمي.

     

تمكنني من االستفادة من اإلحصاءات التي   -19
 تنتجها الجامعات ومراكز البحوث.

     

تمكنني من االطالع على فهارس المكتبات   -21
 on-lineالمتوفرة على خدمة 

     

تمكنني من تبادل األبحاث الكترونيًا قبل   -21
 .نشرها مع من يشاركونني االهتمام نفسه

     

تمكنني من تبادل التقارير العلمية   -22
 الكترونيًا قبل نشرها.

     

تمكنني من االشتراك في المجالت   -23
 اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني.

     

تطلعني على المواقع المتخصصة   -24
 العلمي.بالبحث 

     

تمكنني من المساهمة في الحوارات   -25
 العلمية الدائرة عبر بوابات الشبكة.

     

تدعم أبحاثي من خالل  الصور الثابتة   -26
 والمتحركة أو الرسوم أو األشكال.
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      توفر خدمة الترجمة الفورية بمختلف اللغات  -27
 فيما يلي البحث العلمي األسباب التي تشجعك على استخدام اإلنترنت فيتتجلى 

 
االقتصاد في الوقت الالزم إلنجاز  الرقم

 مهمات البحث العلمي.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

السرعة في تبادل المعلومات   -28
 مع)الباحثين والمتخصصين(.

     

تنوع التخصصات والفروع العلمية   -29
 على الشبكة.

     

باألصدقاء وتبادل اآلراء االتصال   -31
 معهم.

     

مجانية أو شبه مجانية الحصول   -31
 على المعلومات.

     

البحث عن المعلومات في األوقات   -32
 التي تناسبني.

     

عدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن   -33
 محددة.

     

سهولة تنضيد المعلومات والبيانات   -34
 وتصنيفها وحفظها.

     

مصادر الوفرة الهائلة في   -35
 المعلومات.

     

      وسيلة اتصال متعددة االتجاهات.  -36
حداثة المعلومات المقدمة عن طريق   -37

 اإلنترنت
     

االقتصاد في الوقت الالزم إلنجاز   -38
 مهمات البحث العلمي.

     

 من وجهة نظرك فيما يلي  العلميمعوقات استخدام اإلنترنت في البحث تتجلى                             
موافق  العبــــــــــــــارات       الرقم

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

صعوبة تحديد صحة المعلومات على   -39
 اإلنترنت قبل اعتمادها.
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التكلفة المادية المرتفعة لالشتراك في   -41
 المواقع البحثية المتخصصة.

     

الملكية المتعلقة ندرة تفعيل نصوص   -41
 بالمعلوماتية.

     

ندرة المؤسسات المتخصصة بتصميم   -42
 مواقع للبحث العلمي على اإلنترنت.

     

قلة التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت   -43
 في الجامعات.

     

قلة  وجود محرك بحث عربي على   -44
متخصص بالبحث  googleغرار 

 العلمي.

     

اإلنترنت ضعف مهارات استخدام   -45
 ألغراض البحث العلمي.

     

كثرة المواقع التي تطلب من الباحث   -46
 التسجيل فيها بمقابل مادي.

     

ندرة وجود فهرسة المكتبات العربية   -47
 والمحلية على اإلنترنت.

     

صعوبة االطالع على الموضوعات   -48
الجديدة لكون معظمها تنشر باللغة 

 االنكليزية.

     

الشبكي بين الجامعات غياب الربط   -49
 والمكتبات العربية والمحلية .

     

قلة المكتبات الكترونية باللغة   -51
 العربية.

     

غياب التوثيق الصحيح للمعلومات   -51
 المتاحة على الشبكة.

     

الكثير من المواقع اإللكترونية غير   -52
 معتمدة في إعداد األبحاث العلمية.

     

بعض التحديث الدائم لمحتوى    -53
 المواقع ما يتسبب بفقدان بعضها.
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عدم اتصال معظم الكليات بخدمة   -54
 اإلنترنت.

     

الحصار التكنولوجي المفروض على   -55
 سورية.

     

البطء في الشبكة الذي يحول دون   -56
الوصول إلى المواقع البحثية 

 المتخصصة.

     

قلة االشتراك بالدوريات والمكتبات   -57
 قبل الجامعاتاإللكترونية من 

     

االنقطاع المتكرر في التيار   -58
 الكهربائي.

     

 ادة من اإلنترنت في البحث العلمي فيما يلي الدور الذي تقوم به الجامعات السورية بهدف تحقيق االستف يتجلى 
 

موافق  العبــــــــــــــارات       الرقم
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تيسر الجامعة عملية االشتراك   -59
بالدوريات اإللكترونية والمكتبات 

 والمجالت.

     

توفر الجامعة النشرات والكتب تساعد   -61
الباحثين على استخدام اإلنترنت 

 بالطرق السليمة.

     

أوجدت الجامعة دلياًل للمواقع   -61
التعليمية الموجودة على الشبكة 

 وزودت األساتذة والطلبة به.

     

توفر الجامعة مرشدًا فنيًا أكاديميًا   -62
رشاد الباحثين ولسد  لمساعدة وا 

 حاجاتهم المعلوماتية.

     

توفر الجامعة أجهزة حاسب آلي   -63
متصلة باإلنترنت في مكاتب أعضاء 

 الهيئة التدريسية
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توفر الجامعة األماكن المجهزة   -64
بالتجهيزات الالزمة الستخدام 

 اإلنترنت ضمن الكليات.

     

تيسر الجامعة عملية نشر األبحاث   -65
في المجالت اإللكترونية للنهوض 

 بالبحث العلمي.

     

تشجع الجامعة أعضاء الهيئة   -66
التدريسية على االشتراك بالمكتبات 

 والمجالت والدوريات الرقمية.

     

تعمل الجامعة على إنشاء قواعد   -67
بيانات للمواقع التربوية والعلمية 

 على الشبكة.الموجودة 

     

تسهم الجامعة في حل المشكالت   -68
 الفنية المتعلقة بتجهيزات اإلنترنت.

     

تدفع الجامعة الرسوم المالية   -69
المترتبة على االشتراك المجالت أو 

 الدوريات الرقمية.

     

تقيم الجامعة دورات تدريبية في   -71
 استخدام اإلنترنت بشكل دوري.

     

رغبة الباحثين تلبي الجامعة   -71
بالحصول على معلومات ألغراض 

 البحث من اإلنترنت.

     

توفر الجامعة حماية األبحاث العلمية   -72
 التي ينشرها الباحثون على اإلنترنت.

     

 خدمات من القصوى االستفادة تحقيق في  تسهم التي الطرق أنسبأمام )×( يرجى وضع إشارة 
  السورية الجامعات في العلمي البحث تطوير في اإلنترنت

 الرمز العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
  ERCإنشاء مواقع وقواعد بيانات متخصصة باللغة العربية على غرار  1

  ربط الجامعات السورية بعضها بعضًا وبالجامعات العربية والعالمية. 2
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ق االستفادة القصوى من السبل التي تمكن الجامعات السورية من تحقي مقترحاتك حوليرجى كتابة 
 تطوير البحث العلمي ؟ في اإلنترنت 

- 

-  

 

 

 

 

  تطوير مخابر اإلنترنت وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة. 3

  تطوير المكتبات الجامعية وربطها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية. 4

  توسيع استخدام اإلنترنت في األوساط العلمية وخاصة األساتذة والطلبة 5

6 
قبل الجامعة وتضمينها النتاج العلمي  إنشاء مواقع خاصة بالبحث العلمي في كل كلية من 

 لهذه الكليات.
 

  توفير النشرات والكتيبات التي تبين كيفية استخدام الشبكة بطريقة سليمة ومثمرة. 7

  تضمين برامج الدراسات العليا لمقرر حول استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. 8

  المستمر للقائمين على البحث العلميتحسين مهارات استخدام اإلنترنت من خالل التدريب  9

  توفير التمويل الالزم الستخدام اإلنترنت في الجامعات.  11

  إقامة دورات لتحسين اللغة االنكليزية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. 11

  تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بأجهزة الحاسب اآللي وربطها بخدمة اإلنترنت. 12

  العمل على رقمنة الكتب واألعداد السابقة من الدوريات والمجالت. 13

  وضع الخطط الالزمة لتفعيل استخدام اإلنترنت في البحث العلمي. 14

  تشجيع الطلبة على إنشاء صفحات شخصية تهتم بالمجالت البحثية والدراسية. 15

  اإلنترنت.االستفادة من خبرات وتجارب الجامعات األخرى في مجال  16

17 
نقل القواعد المتبعة في المنشورات المطبوعة إلى اإلنترنت من حيث االلتزام بالمعايير 

 والرصانة العلمية.
 

  العمل على حل المشكالت الفنية المتعلقة بالتجهيزات الحاسوبية واإلنترنت. 18
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 (3الملحق )

 .النهائيةبصورتها  طلبة الدراسات العليااستبانة 

 زميلي / زميلتي طالب الدراسات العليا المحترم:

بإعداد بحث استكماال للحصول  على درجة الدكتوراه في التربية/ قسم أصول التربية /  تقوم الباحثة
في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية وسبل  اإلنترنتدور بجامعة دمشق بعنوان: "

ولتحقيق الهدف من هذا البحث أعدت الباحثة استبانة تهدف إلى جمع البيانات ، االستفادة منها" 
في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية وسبل االستفادة منها، ولذلك  اإلنترنتحول دور 

ونظرًا أرجو التكرم من قبلكم بملء االستبانة من خالل وضع إشارة أمام الخيار المطابق لرأيكم علمًا 
 أن إجاباتكم لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.

 راسة الجزء األول : ويضم معلومات عن مجتمع الد

 ذكر                          أنثى                             الجنس: -1
 علمية                         إنسانية             الكلية التي أدرس فيها -2
 دكتوراه                           ر                 ماجستي         المستوى الدراسي: -3
 سنوات   (5)أقل من عدد سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت       -4

 سنوات    (11)إلى أقل من  (5)من                                    
 سنوات  فما فوق      (11)                                               

 
 جامعة تشرين                            جامعة دمشق       :الجامعة التي أدرس فيها -5

 جامعة البعث                                     
 يوميًا  لإلنترنتما عدد ساعات استخدامك  -6

 ساعات فأكثر 6ساعات             6أقل من  -ساعات3           ساعات      3قل من و أ1 

 المالحــــــــــق
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 اإلنترنتما هي األماكن التي تستخدم فيها  -7
 اإلنترنتالمنزل           مقاهي    (                اإلنترنتالجامعة) مخبر    

 الخدمات التي تتصفح اإلنترنت من أجل الحصول عليها  -8

 االستفادة من البرامج التعليمية             االطالع والثقافة العامة      البحث العلمي            
  
 ترفيه               قراءة الصحف                  المحادثة واالتصال       

 
أمام الطرائق المستخدمة من قبلك في البحث عن المعلومات على )×( يرجى وضع إشارة -9

 .اإلنترنت ألغراض البحث العلمي

 استخدام محركات البحث. -
 الباحثين.و دليل أدليل الجامعات  وأمثل أدلة المجالت،  اإلنترنتاستخدام أدلة  -
 البريد اإللكتروني -                   .(المسنجر)المقابلة باستخدام اإلنترنت  -
 المكتبات اإللكترونية   -                              (FTP)تبادل ونقل الملفات  -
 تالبحث باستخدام قوائم المعلوما-                                         مجموعات الحوار -
 على نشر أبحاثي على اإلنترنت كتشجعاألسباب التي أمام )×( يرجى وضع إشارة  -11

 من قبل الطلبة والباحثين.أبحاثي على نتائج  االطالع  -

 إغناء رصيد الجامعة التي أعمل بها فيما يخص البحث العلمي. -
 المنشورةاالستفادة من آراء متصفحي اإلنترنت المهتمين باختصاصي فيما يخص األبحاث  -
  سهولة النشر مقارنة بطرق النشر األخرى. -

 على اإلنترنت كعلى نشر أبحاثك األسباب التي ال تشجعأمام )×( يرجى وضع إشارة  -11
 ضياع حقوق النشر على اإلنترنت. -
 سهولة سرقة المعلومات.  -
 صعوبة التقنية المستخدمة. -
 افتقار المحتوى للمنهجية العلمية -
 .بها من أجل الترقيةعدم االعتراف   -
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 في ما يلي:من وجهة نظرك دور شبكة اإلنترنت في تطوير البحث العلمي يتجلى 
 

 العبـــــــــــارات    
 درجة الموافقة

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الرقم

تمكنني من إتقان مهارات البحث    -1
العلمي والقدرة على التحكم 

 بالمعلومات.

     

تطلعني على الكتب والمؤتمرات   -2
العلمية والنشاطات في مجال 

 التخصص.

     

تطلعني على آخر األبحاث العلمية في   -3
إصدارات المجالت العامة 

 والمتخصصة.

     

تمكنني من الوصول إلى مواد فكرية   -4
كانت مقتصرة على منطقة جغرافية 

 من العالم.

     

والبيانات تمكنني من نقل المعلومات   -5
 والبرمجيات من حاسب آلخر.

     

تسهل عملية شراء الكتب من   -6
 الناشرين والموزعين.

     

تسهم في زيادة مهارات االستقصاء   -7
 الذاتي عن المعلومات.

     

تطلعني على المعلومات الحديثة   -8
 بشكل آني عبر التحديث المستمر.

     

تطلعني على مصادر ووثائق نادرة ال   -9
 تتوافر إال في مكتبات خاصة.

     

تمكنني من ملء استبيانات أبحاثي   -11
 عبر البريد اإللكتروني.

     

تمكنني من وضع االستبانة في مواقع   -11
متخصصة لملئها من قبل مرتادي 

 هذه المواقع

     

تمكنني من المشاركة بالندوات العلمية   -12
 المتاحة.
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التي تحّسن كفاءة المشاريع والبحوث   -13
 أقوم بها.

     

تساعدني في نشر دراساتي المقالية   -14
 والبحثية.

     

      تحسن مستوى اللغة األجنبية لدي  -15
يمكنني من المشاركة في نقاشات من   -16

 يشاركونني االهتمام نفسه.
     

تمكنني من االتصال بالباحثين   -17
 المختصين عبر العالم.

     

 تمكنني من االستفادة من تجارب  -18
 الدول المتقدمة في البحث العلمي.

     

تمكنني من االستفادة من اإلحصاءات   -19
التي تنتجها الجامعات ومراكز 

 البحوث.

     

تمكنني من االطالع على فهارس   -21
-onالمكتبات المتوافرة على خدمة 

line 

     

تمكنني من تبادل األبحاث الكترونيًا   -21
قبل نشرها مع من يشاركونني 

 نفسه االهتمام

     

تمكنني من تبادل التقارير العلمية   -22
 الكترونيًا قبل نشرها.

     

تمكنني من االشتراك في المجالت   -23
 اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني.

     

تطلعني على المواقع المتخصصة   -24
 بالبحث العلمي.

     

تمكنني من المساهمة في الحوارات   -25
 الشبكة.العلمية الدائرة عبر بوابات 

     

تدعم أبحاثي من خالل  الصور   -26
الثابتة والمتحركة أو الرسوم أو 

 األشكال.

     

توفر خدمة الترجمة الفورية بمختلف   -27
 اللغات
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 تتجلى األسباب التي تشجعك على استخدام اإلنترنت في البحث العلمي
 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبــــــــــــــــــــارات       الرقم
االقتصاد في الوقت الالزم إلنجاز   -28

 مهمات البحث العلمي.
     

السرعة في تبادل المعلومات   -29
 مع)الباحثين والمتخصصين(.

     

تنوع التخصصات والفروع العلمية   -31
 على الشبكة.

     

االتصال باألصدقاء وتبادل اآلراء   -31
 معهم.

     

شبه مجانية الحصول على مجانية أو   -32
 المعلومات.

     

البحث عن المعلومات في األوقات   -33
 التي تناسبني.

     

عدم التقيد مع اإلنترنت بأماكن   -34
 محددة.

     

سهولة تنضيد المعلومات والبيانات   -35
 وتصنيفها وحفظها.

     

      الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات.  -36
وسيلة اتصال متعددة   -37

 االتجاهات)إرسال واستقبال(
     

حداثة المعلومات المقدمة عن طريق   -38
 اإلنترنت

     

                            
 تتجلى معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي من وجهة نظرك 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  الرقم
صعوبة تحديد صحة المعلومات على   -39

 اإلنترنت قبل اعتمادها.
     

التكلفة المادية المرتفعة لالشتراك في   -41
 المواقع البحثية المتخصصة.

     

ندرة تفعيل نصوص الملكية المتعلقة   -41
 بالمعلوماتية.
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ندرة المؤسسات المتخصصة بتصميم   -42
 مواقع للبحث العلمي على اإلنترنت.

     

اإلنترنت قلة التمويل الالزم الستخدام   -43
 في الجامعات.

     

قلة  وجود محرك بحث عربي على   -44
متخصص بالبحث  googleغرار 

 العلمي.

     

غياب الربط الشبكي بين الجامعات   -45
 والمكتبات العربية والمحلية 

     

كثرة المواقع التي تطلب من الباحث   -46
 التسجيل فيها لكي يتصفحها.

     

العربية ندرة وجود فهرسة المكتبات   -47
 والمحلية على اإلنترنت.

     

صعوبة االطالع على الموضوعات   -48
الجديدة لكون معظمها ينشر باللغة 

 االنكليزية.

     

ضعف مهارات استخدام اإلنترنت   -49
 ألغراض البحث العلمي.

     

      قلة المكتبات الكترونية باللغة العربية.  -51
غياب التوثيق الصحيح للمعلومات   -51

 على الشبكة. المتاحة
     

الكثير من المواقع اإللكترونية غير   -52
 معتمدة في إعداد األبحاث العلمية.

     

التحديث الدائم لمحتوى بعض المواقع    -53
 مما يتسبب بفقدان بعضها.

     

عدم اتصال معظم الكليات بخدمة   -54
 اإلنترنت.

     

الحصار التكنولوجي المفروض على   -55
 سورية.

     

البطء الشديد في الشبكة الذي يحول    -56
 دون الوصول إلى المواقع البحثية.

     

قلة االشتراك بالدوريات والمكتبات   -57
 اإللكترونية الجامعات
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االنقطاع المتكرر في التيار   -58
 الكهربائي.

     

 
 البحث العلمي فيما يلي: يتجلى الدور الذي تقوم به الجامعات السورية بهدف تحقيق االستفادة من اإلنترنت في

 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبــــــــــــــارات       الرقم

تيسر الجامعة عملية االشتراك   -59
بالدوريات اإللكترونية والمكتبات 

 والمجالت.

     

توفر الجامعة النشرات والكتب تساعد   -61
الباحثين على استخدام اإلنترنت 

 بالطرق السليمة.

     

أوجدت الجامعة دلياًل للمواقع   -61
التعليمية الموجودة على الشبكة 

 وزودت األساتذة والطلبة به.

     

توفر الجامعة مرشدًا فنيًا أكاديميًا   -62
رشاد الباحثين ولسد  لمساعدة وا 

 حاجاتهم المعلوماتية.

     

توفر الجامعة أجهزة حاسب آلي   -63
مكاتب أعضاء متصلة باإلنترنت في 

 الهيئة التدريسية

     

توفر الجامعة األماكن المجهزة   -64
بالتجهيزات الالزمة الستخدام اإلنترنت 

 ضمن الكليات.

     

تيسر الجامعة عملية نشر األبحاث   -65
في المجالت اإللكترونية للنهوض 

 بالبحث العلمي.

     

تشجع الجامعة أعضاء الهيئة   -66
بالمكتبات التدريسية على االشتراك 

 والمجالت والدوريات الرقمية.

     

تعمل الجامعة على إنشاء قواعد   -67
بيانات للمواقع التربوية والعلمية 

 الموجودة على الشبكة.
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تسهم الجامعة في حل المشكالت   -68
 الفنية المتعلقة بتجهيزات اإلنترنت.

     

تدفع الجامعة الرسوم المالية المترتبة   -69
المجالت أو الدوريات على االشتراك 

 الرقمية.

     

تقيم الجامعة دورات تدريبية في   -71
 استخدام اإلنترنت بشكل دوري.

     

تلبي الجامعة رغبة الباحثين في   -71
الحصول على معلومات ألغراض 

 البحث من اإلنترنت.

     

توفر الجامعة حماية األبحاث العلمية   -72
 التي ينشرها الباحثون على اإلنترنت.

     

 خدمات من القصوى االستفادة تحقيق في  تسهم التي الطرق أنسبأمام )×( يرجى وضع إشارة 
 كنظر  وجهة من السورية الجامعات في العلمي البحث تطوير في اإلنترنت

  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
  ERCإنشاء مواقع وقواعد بيانات متخصصة باللغة العربية على غرار  1

  ربط الجامعات السورية بعضها بعضًا وبالجامعات العربية والعالمية. 2

  تطوير مخابر اإلنترنت وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة. 3

  البيانات العالمية.تطوير المكتبات الجامعية وربطها وتحديثها وربطها بقواعد  4

  توسيع استخدام اإلنترنت في األوساط العلمية وخاصة األساتذة والطلبة 5

6 
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يبين عدد البوابات الممنوحة من قبل جامعة دمشق ألعضاء الهيئة التدريسية في كل كلية
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Abstract 

The Role of the Internet in the Development of Scientific 

Research in Syrian Universities 

 

Based on the services provided by the Internet in the field of scientific research, it 

became of a great use and benefit to academics and researchers in 

universities as an essential way to keep up with scientific developments 

and knowledge in general . Until now, a lot of universities around the 

world consider the use of the Internet by the university professor as a 

necessary part of his academic performance in particular and the evolving 

of the university in general. The university- as an productive institution- 

cannot be isolated from the development and progression of the outer 

world, and that is demanding more openness to the scientific and 

technological achievements in the world to enable its graduates to reach a 

certain level which allows them to keep pace with global changes because 

lack of new knowledge in their field of work will affect the achievements 

and human creativity of their researches . Researcher can relies upon The 

online research as a tool of completion of his research as it provides 

specialized data from previous studies in the same field of research and 

facilitates solving the problems of communication between the researcher 

and the outer world. This research sought monitoring this issue by 

answering the following question: What is the role of the Internet in 

the development of scientific research in Syrian universities and 

methods of taking advantage of them ? 

 

In order to provide a scientific answer to this question, research has been 

divided into five chapters; The first chapter included the methodological 

framework of the research in terms of the problem , its importance , its 

objectives , related questions , hypotheses , the limits of the search and 

executive terminology. The second chapter dealt with previous studies 

on the same issue , which focused on the role of the Internet in the 

development of scientific research. While, the third chapter discussed 

the awareness of the importance of the Internet and information, the 

importance of electronic information sources and the definition of the 

Internet (its origin and evolution) . It also demonstrated the importance of 

the Internet , its advantages and its uses ,  how to search the Internet, the 

definition of search engines, and demonstration of how to evaluate web 

sites , and finally this chapter dealt with the Internet in the Syrian Arab 

Republic. The fourth chapter, discussed the role of the Internet in the 

development of scientific research by clarifying the concept of scientific 

research scientific ( concept , importance , objectives and properties ) and 

demonstrated its steps, and talk about the impact of technological 

development in scientific research , and recognize the role of the Internet 
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and its uses in the development of scientific research, and the skills the 

researcher must  meet with during the use of the Internet in search . thus, 

clarifying the obstacles we face when Internet  is used in scientific 

research , the ways of activating the uses of the Internet in the scientific 

research and ethics that must be adhered to when using the Internet in the 

scientific research.  Chapter four , addressed the steps and measures of 

the field study and the contents of these measures by talking about the 

research methodology used by the researcher , a descriptive analytical 

method due to its relevance to the nature of the search. Then, the 

researcher has identified the area of the field study in terms of the original 

community of the members of the Commission faculty and postgraduate 

students, then select a sample of undergraduate students. This included 

230 members of the faculty, and 650 postgraduate students, Then, this 

chapter tackled the steps to build a search tool that passed two main 

phases in the initial design of the questionnaire: which included the 

identification step sections to each resolution of faculty members and 

graduate students , as follows: 

 

- Section I: Introduction to ensure to clarify the goal of the research, and 

personal data that showing the self- variables for members of the faculty. 

 

- Section II: specialized in showing the reality of Internet use in scientific 

research by faculty members in terms of (time , places of usage , services 

, methods used and the reasons for publication or  non- publication of 

their researches on the internet). 

 

- Section III : Specialized in showing the role of the Internet in the 

development of scientific research and ways of activating the advantages 

of the Internet in the field of scientific research , and it included four 

axises: 

 

Axis I : specializes in showing the role played by the Internet web in the 

development of the Internet , and Axis II allocates of the reasons that 

encourage faculty members to use the Internet in scientific research , 

while, Axis III illustrates the obstacles facing the usage of the Internet in 

scientific research , majoring Axis IV to predict the role played by 

universities in order to maximize the use of the Internet in the 

development of scientific research . Then, the questionnaire was ended by 

a set of phrases about ways that enable greater use of the Internet in the 

development of scientific research in order to identify the most important 

of these methods from the point of view of the sample, in addition to an 

open-ended question about the proposals that can be added according to  

the sample participants , which can contribute from their point of view to 
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increasing access to the Internet in scientific research. Then, the 

questionnaire was designed in its final form after confirmation of 

accuracy and persistence to reveal the role of the Internet in the 

development of scientific research. Then, the researcher shows how to 

apply the search tool on the selected sample. Finally, showing statistical 

methods used in the research.  

 The fifth chapter was an analysis of the results and discussion by 

answering the research questions and test hypotheses and interpret the 

findings of the research results as follows: 

 

1 - Results related to answer questions by the members of the faculty: 
 

- Turned out to be ( 50.4 % ) spend a period ranging between (1 - less 3) 

hours daily in using the Internet , while ( 39.1% ) spend a period ranging 

between (3 - less than 6 hours) daily , and ( 10.5% ) spend more than six 

hours a day in the use of the Internet. 

 

- The use of the Internet by faculty members in their own homes occupied 

first rank in the percentage of ( 82.6 % ), while internet cafe ranked last 

by a percentage of ( 7.8% ) . 

 

-  Scientific Research Service occupied first rank at the rate of ( 95.7 % ) 

for the benefits of online services , while Access and General Culture 

Service ranked second by ( 79.1 % ), and the occupied Entertainment 

Service ranked sixth and the last by ( 31.3% ) only  . 

 

- The method of search using search engines ranked first by ( 93.00 % ) ,  

and e-mail occupied the second rank by ( 73.9 % ) , while the 

corresponding through internet programs occupied eighth and last rank by 

( 17.8 % ) only . 

 

-Rating the encouraging reasons of using the internet; it turned out that  

sharing the search results with students and other researchers ranked first 

among the reasons by ( 62.6% ) , while the paragraph on facilitated 

Publishing compared to other ways of publishing came fourth in the last 

rank by (46.1 % ) only . 

 

- In respect to the reasons for discouraging the publication of research on 

the Internet;  turned out to that first rank by ( 60% ) of respondents prefer 

not to publish research on the Internet fearing the possibility of losing 

their publishing rights , while the reason for the difficulty of the 

technique used came in the fifth and last rank by ( 6.5 % ) only . 
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- The overall average for the axis of the role of the Internet in the 

development of scientific research from the perspective of faculty 

members was ( 3.86 ) , and this confirms the fact that faculty members 

believe in the roles the Internet plays in the development of scientific 

research and that is by : facilitating access to the latest scientific 

researches in versions of  general or specialized magazines, and offering 

access to books and scientific conferences and activities in the field of 

specialization, and find instantaneous access to recent information 

through the continuous updating of the specialized scientific websites , 

and to the materials and thought that were confined to a specific area in 

the world. 

 

- The faculty members that there are a lot of reasons for encouraging the 

use in scientific research , including: search for information in the times 

that suited me , and abundance enormous sources of information , and the 

economy in the time required to accomplish the tasks of scientific 

research , and non-compliance with Internet specific locations , and the 

diversity of disciplines and disciplines on the network. 

 

- The faculty members  see that there is a set of constraints which limited 

the use of the Internet in the development of scientific research including: 

slow network (which prevents access to research sites) , the weakness of 

the skills needed to use the Internet for research purposes , lack of 

encouragement  of subscribing to periodicals and electronic libraries by 

universities , the large number of sites that require registration of a 

researcher where paying fees is needed  and finally due to the 

technological blockade imposed on Syria . 

 

- The average range of  roles played by the Syrian universities in order to 

maximize the use of the Internet in the development of scientific research 

stated by faculty members to be ( 2.89 ) means that the Syrian universities 

play moderate role in this area. 

 The following roles were at the top of the related needed things : 

 

  The university should provide special facilities equipped with the 

necessary equipment for the use of the Internet within the colleges , and 

offers computers connected to the Internet in the offices of members of 

the faculty , and to facilitate the process of subscribing to periodicals and 

electronic libraries and magazines , it should also fulfill the researchers' 

needs to obtain information for the purposes of research from the internet.  

 

- As for the most appropriate methods that contribute to maximize the use 
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of online services to develop of scientific research in the Syrian 

universities (from the perspective of faculty members) were as  the 

following , respectively: creating websites and specialized databases in 

Arabic style ERC), linking Syrian universities with each other and with 

Arab and international universities) , the development of Internet 

laboratories by providing them with modern high technologies  , the 

development of university libraries by linking them with global databases 

, expand the use of the Internet in the scientific community ( especially 

teachers and students) , the establishment of special sites of scientific 

research in each college by the university that included the scientific 

output of these colleges. 

 

2 - Results related to the answers of the postgraduates:  

- It shows that ( 305 ) postgraduate students and the proportion ( 46.9% ) 

spend a period ranging between (1 - less than 3 ) hours per day in using 

the Internet , and that was the highest for this category. 

 

- It turns out that the house occupied the top rank among the places where 

internet is used among this sample members, while the internet labs came 

second , and internet cafe came in third and last position . 

 

- It appears that the service of scientific research came first by ( 87.5 % ) 

as the most beneficial service from the views of postgraduate students , 

while reading the newspaper occupied the sixth and last rank by (26.9 %). 

 

- With regard to the methods used to collect information through surfing 

the Internet by postgraduate , it has appeared that the method of search 

using search engines ranked first at the percentage of ( 94.5 % ) , and the 

e-mail came second by ( 0.58% ) , while search method using the User 

information came eighth and last at ( 19.4% ) . 

 

- Among the reasons which encourage the publication of research , the 

access to the results of research by students and researchers came first by 

( 50.3 % ) , while the fortification of the university account (that research 

participants work for) came fourth and last . 

 

- It turns out that ( 45.7 ) of postgraduate students prefer not to publish 

their research on the Internet fearing the possibility of losing their 

publishing rights , this reason came in the first place , while technical 

difficulty in using the net came fifth and last by ( 15.1 ) . 

 

- The overall average for the axis of the role of the Internet in the 

development of scientific research from the perspective of postgraduate 
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students was ( 3.86 ) , and this confirms the fact that postgraduate agree 

with the faculty members on the benefit of Internet role in the 

development of scientific research. The following roles came in the 

forefront of items relating to this area:  getting access to the latest 

published scientific researches in versions of public or specialized 

magazines, supporting the research with photographs, animations shapes 

and graphics , getting access to books , scientific conferences and 

activities in the area of specialization . 

 

- The students stressed on the fact that there are lots of reasons 

encouraging the use of the internet in scientific research, including: 

Finding information on the time that suits the students , the unlimited 

places where the Internet is available  , the short time required to 

accomplish the tasks of scientific research (which saves the time of the 

researcher) , multi-directional communication medium to send and 

receive data and the vast abundance of information resources . 

 

- Postgraduates stated that there is a set of constraints that limit the use of 

the Internet in the development of scientific research , including: the lack 

of the skills needed to use the Internet for research purposes , the large 

number of sites that require registration and paying fees, the lack of 

subscribing to periodicals and electronic libraries by universities , 

frequent interruptions in the power supply , the absence of proper 

documentation of information available on the net . 

 

- The average of the roles played by the Syrian universities in maximizing 

the use of the Internet in the development of scientific research as stated 

by postgraduate students was ( 2.78 )  in which postgraduates agree with 

the faculty members that the Syrian universities play moderate roles in 

this area . The following elements came on the forefront of these roles :  

the availability of university places equipped with the necessary 

equipment for the use of Internet within the college , university offers 

Internet services in the reading rooms in libraries , university encourage 

postgraduate to have membership in libraries , magazines and periodicals 

, digital university is working to create databases of educational and 

scientific sites on the network , university facilitates the publication of  

researches in electronic journals for the advancement of scientific 

research . 

 

- With regard to the most appropriate methods that contribute to 

maximize the use of Internet services in the development of scientific 

research in Syrian universities from the perspective of faculty members 

have incurred as follows : Linking Syrian universities with each other and 
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with Arab and international universities , the development of university 

libraries and linking them to updated global database , development of 

Internet laboratories , updating and providing them through the latest 

technologies , creating websites and specialized databases in Arabic style 

ERIC, including  a course on the use of the Internet in scientific research 

for postgraduate, improving Internet skills through continuous training of 

those in charge of scientific research , and the rest of the modalities 

arrangement  came between the seventh and eighth, and the least of 

which was  to provide funding for the use of the Internet in universities. 

 

3 - Results related to the research hypotheses: 

 

- There arn, t statistic differences at the level of (a ≤ 0,05) between the 

average Answers  of faculty members related to each of the reasons of 

encouraging the use of the Internet in the development of scientific 

research , and the obstacles facing Internet use in scientific research , due 

to the gender variable , while showing a statistically significant 

differences , at the level of (a ≤ 0,05) between the average of their 

answers regarding designating each of the roles of the Internet in the 

development of scientific research , and the role of the Syrian universities 

in achieving the advantage of the Internet in the development of scientific 

research according to gender variable , these results were in favor of 

males . 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the average answers faculty members concerning recognizing 

the obstacles that prevent achieving the advantage of the Internet in the 

development of scientific research due to the variable of the type of 

college in which they work , while showing the existence of differences 

statistically significant at the level of (a ≤ 0,05) between the averages of 

their responses relating to each of the role of the Internet in the 

development of scientific research , and the reasons for encouraging the 

use of the Internet , and the role played by the Syrian universities in 

achieving the advantage of the Internet in the development of scientific 

research attributable to a variable of type of college they work in . And 

this the differences were in favor of faculty members in science colleges . 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the average Answers faculty members on each of the axis of the 

role of the Internet in the development of scientific research and the axis 

of the role of the Syrian universities in achieving the advantage of the 

Internet in the development of scientific research due to university 

variable , while showing no statistically significant differences at the 
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level of (a ≤ 0,05) between the averages of their responses relating to 

each of the reasons of encouraging the use of the Internet in the 

development of scientific research , and the obstacles to Internet use in 

scientific research due to  university variable and these differences were 

in favor of faculty members at the University of Damascus in the axis of 

the reasons encouraging the use of the Internet in the development of 

scientific research , and for favor of  the members of faculty at the 

University of October in the axis of the obstacles  facing the use of the 

Internet in the development of scientific research . 

 

- The presence of statistically significant differences at the level of (a ≤ 

0,05) between the Answers of faculty members on each of the role of the 

Internet in the development of scientific research , the role of the Syrian 

universities in achieving the advantage of the Internet in scientific 

research due to the variable (scientific status ) , the differences  were in 

the favor of the members of the faculty at the rank of professor in both 

the axis of the role of the Internet in the development of scientific 

research , and the axis of the role of universities in the Syrian achieve 

benefit from the Internet in scientific research . 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the average Answers of faculty members on each of the role of 

the Internet in the development of scientific research , the encouraging 

reasons to use the Internet in scientific research , and the role of the 

Syrian universities in achieving take advantage of the Internet in the 

development of scientific research due to the variable of years of 

experience in using the Internet. 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the average Answers of postgraduate students on each of the axis 

of the role of the Internet in the development of scientific research , the 

reasons for encouraging the use of the Internet , and the axis of the role of 

the Syrian universities in achieving the benefit of Internet in the 

development of scientific research related to gender , while showing a 

statistically significant difference , at the level of (a ≤ 0,05) between the 

averages of their answers related to obstacles designated by the use of the 

Internet in the development of scientific research related to gender . 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the Answers of postgraduate students concerning designation of 

the role of the Internet in the development of scientific research , the 

reasons for encouraging the use of the Internet in the scientific research , 

and the obstacles that prevent achieving the advantage of the Internet in 
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the development of scientific research , and the roles played by the Syrian 

universities in achieving the advantage of the Internet in the development 

of scientific research due to the variable of type of college. 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the Answers of postgraduate students concerning the roles , the 

reasons and obstacles that prevent achieving the advantage of the Internet 

in the development of scientific research , and the roles played by the 

Syrian universities to make use of the Internet in the development of 

scientific research due to the variable  the level of Study for postgraduates 

subject to the questionnaire . 

 

- The lack of statistically significant differences at the level of (a ≤ 0,05) 

between the average responses to each of the members of the faculty , and 

postgraduates regarding designating the roles and reasons for encouraging 

the use of the Internet in the scientific research , and the roles played by 

the Syrian universities in achieving take advantage of the Internet in the 

development of scientific research , while showing a statistically 

significant difference , at the level of (a ≤ 0,05) between the averages of 

their answers related to obstacles designated by the use of the Internet in 

the development of scientific research . 

 

Finally, research has come to a set of proposals, the most important 

of them were: 
 

- The development of financial , technical and technological 

infrastructure and  in all Syrian universities and their branches and related 

institutes, by providing various facilities and technical equipments 

necessary to provide high speed Internet service to contribute to the 

process of research and education m taking in consideration the number 

of students in all universities. 

 

- To work on activating cooperation between all colleges and Faculty of 

Information Technology to serve and develop all students' skills in the 

field of Internet and computer applications. 

 

- To Insist on faculty members to urge college students to take advantage 

of Internet service halls to serve the research process by guiding them and 

introduce them to these services. 

 

- To establish a regular training courses addressed to both faculty 

members and students about how to use the Internet, and how to take 
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advantage of its applications in order to upgrade their level in the use of 

advanced technology, especially the Internet. 

 

- To prepare a research plan by each college (of its own for)  including 

preparation of a guidance to the sites of Arab and foreign electronic 

libraries and to include summaries of recent books, Masters , PhDs and 

research studies that have been accomplished in these colleges . 

 

- The provision of specialists and technicians in the field of electronic 

libraries online to help faculty and students access to scientific 

information they need in scientific research, and refer to them when 

needed. 

 

- To work on the reduction of the cost of Internet subscription service in 

the educational institutions in general , and for the teachers and students 

in all Syrian universities in particular. 
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