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ABSTRACT 
     Internet give a great support to educational environment which increase student's 
motivation toward study and research . Sample consisting of (55) students from 
Institute of Technology was randomly chosen during academic year of (2011 – 2012) 
, give us an ideas of why and when they using internet . By some statistical tests we 
approach that there is a strong correlation between [male , female] level of use 
internet . 
 

 اسباب استخدام الطلبة لالنترنیت
  

  الخالصة
التعلیمیة والتي تؤثر بدورھا على دافعیة الطلبة للدراسة  ان استخدام  االنترنیت یعطي الدعم الواسع للبیئة     

) . 2012-2011) طالب وطالبة من معھد التكنولوجیا للسنة الدراسیة (55والبحث . عینة عشوائیة مكونة من (
  تعطي فكرة عن اسباب واوقات استخدام االنترنیت من قبل الطلبة .

قوي ما بین الطلبة [ االناث ، الذكور ] في مستویات استخدام بعض االختبارات االحصائیة بینت االرتباط ال   
  االنترنیت .

 
    المقدمة

مقررات الدراسیة وتحدیث یوفر االنترنیت امكانیات كبیرة لتعزیز العملیة التعلیمیة بما في ذلك تطویر ال     
ة واالجنبیة على االنترنیت اسالیب التدریس . وان من یتصفح مواقع المكتبات والمعلومات في الجامعات العربی

ویستعرض المقررات الدراسیة ومفرداتھا یالحظ انھا قطعت اشواطًا متقدمة في استخدام الحاسوب واالنترنیت . 
والواقع ان استخدام االنترنیت في العملیة التعلیمیة یعد من العوامل التي تساعد على تثبیت معارف الطلبة 

البرید االلكتروني او ت الذي یتم عن طریق االنترنیت [ على تبادل الخبراواكسابھم مھارات جدیدة باالعتماد 
  الحوارت الجماعیة ] .

في تساؤالت عدة عن مدى استخدام الطلبة لخدمات االنترنیت ومدى االستفادة منھ وغیرھا من فكر الباحث      
التوصل لعدة استنتاجات مبینة في متن  االحصائیة تم فكرة البحث . وباستخدام االسالیباالمور التي انطلقت منھا 

  البحث .
  

   Research Problem                                                                          مشكلة البحث  
  ما مدى استفادة الطلبة من خدمات االنترنیت وما ھي معوقات ھذا االستخدام وكیفیة الحد منھا .  
  

  اھمیة البحث
اصبح استخدام االنترنیت من االمور االساسیة لمواكبة التطورات [ العلمیة ، الثقافیة ] ، وھذا یفرض على     

جمیع المعاھد والكلیات توفیر البیئات الخاصة باستخدام ھذه التقنیة التاحة الفرصة للطلبة للوصول الى 
  المعلومات المطلوبة . وتكمن اھمیة البحث في بیان 
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االنترنیت للوصول للمعلومات التي تغني خلفیاتھم  اھمیة استخدام - 1
 الثقافیة والعلمیة .

اھمیة النتائج التي یؤمل ان تسلط الضوء على الوضع الراھن  - 2
 الستخدام شبكة االنترنیت من قبل الطلبة وتقدیم بعض المقترحات التي تسھم في تحسین ذلك .

 
   Research Objectives                                                                              اھداف البحث 

  یھدف البحث الى :
 تعرف االسباب التي تدفع الطلبة الستخدام االنترنیت . - 1
 تعرف میزات استخدام شبكة االنترنیت . - 2
 تعرف على فوائد شبكة االنترنیت في زیادة معارف الطلبة . - 3
 خدام شبكة االنترنیت .معرفة الوقت الذي یقضیھ الطلبة في است - 4
الكشف عن الصعوبات التي تواجھ الطلبة في استخدام شبكة  - 5

 االنترنیت .
تقدیم المقترحات التي تسھم في تحسین استخدام شبكة االنترنیت  - 6

 من قبل الطلبة .
 

  االسئلة التي یجیب عنھا البحث
  التالیة : استنادًا الى اھمیة واھداف البحث ، سیعمد البحث االجابة عن االسئلة  
 ] .1ما نسبة الطلبة الذین یستخدمون االنترنیت [ - 1
 ما االسباب التي تؤدي الى استخدام االنترنیت من قبل الطلبة . - 2
 ما المدة الزمنیة التي یقضونھا في استخدام االنترنیت . - 3
 ما میزات االنترنیت التي تشدھم الى استخدامھ . - 4
 ] .2ما الفوائد التي یحصلون علیھا من استخدامھ [ - 5
 ما المعوقات التي یواجھونھا . - 6
ھل توجد فروقات ذات دالة احصائیة بین الطلبة الذكور واالناث  - 7

 في استخدامھ .
 المقترحات التي یقدمھا الطلبة في ھذا المجال .  - 8
  

                   Terms of Research                                                                               مصطلحات البحث
  شبكة االنترنیت- 1

یعرف االنترنیت بانھ مجموعة من الحواسیب مرتبطة في شبكة او شبكات یمكن ان تتصل بشبكات اكبر . وان 
  ] .3عملیة االتصال بین الشبكات یحكمھا بروتوكول معین ، ولیس ھناك ھیئة مركزیة مسؤولة عن االنترنیت [

نھا اجتماع مجموعة كبیرة من الشبكات الحاسوبیة ، موزعة على مساحة الكرة وتعرف شبكة االنترنیت با
معًا ، وینشأ كم ھائل من االرضیة بكاملھا ، بواسطة اتفاقیة عمالقة بین االالف من نظم الحواسیب لالرتباط 

  ] .4المعلومات تستطیع الولوج الیھ والنھل منھ متى نشاء [
ھي شبكة تكنولوجیة ضخمة جدًا . تربط عشرات المالیین من اجھزة الحاسوب وبناء علیھ ، فان شبكة االنترنیت 

  المنتشرة في العالم ، عن طریق البرتوكوالت المتعددة .
  
  الخدمات التي تقدمھا شبكة االنترنیت - 2
  نظام الشبكة العنقودیة العالمیة    - 1

یرة من النصوص الفائقة المكونة من كم وھو نظام برمجي یعمل على شبكة االنترنیت یتكون من مجموعة كب    
  ھائل من المستندات المتصلة والمتشعبة .

 مجموعة االخبار والمسار البریدیة . - 1
 . FTPخدمة نقل الملفات المعلوماتیة االلكترونیة  - 2
 .  Chatالتخاطب (المحادثة)  - 3
 . Telnetنظام االتصال عن بعد  - 4
 ] . E – mail  ]5البرید االلكتروني  - 5
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    Previous Studies                                                                          السابقة الدراسات
واعضاء ھیئة ن یطنین واالداریاوالمو استخدام شبكة االنترنیت من قبل الطلبة:  ]6[)1999دراسة الھرش ( - 1

  التدریس في الجامعات .
الشبكة ونوع البرامج التي یتعاملون معھا وایجابیات وسلبیات دموا ھدفت الدراسة الى معرفة عدد مستخ    

االستخدام . وكان من اھم فوائد االنترنیت ھو الحصول على معلومات حدیثة واما سلبیاتھ فھو بطء استجابة 
  الشبكة .

  
كة االنترنیت : واقع استخدام طلبة الدراسات العلیا بجامعة السلطان قابوس لشب  ]7[)2001دراسة الصبحي ( - 2

واتجاھاتھم نحوھا . ھدفت الدراسة الى القاء الضوء على واقع خدمة االنترنیت وكیفیة استخدام طلبة الدراسات 
  العلیا لھا ، والكشف عن اتجاھاتھم في االستفادة منھا في البحوث العلمیة .

  
اء الھیئة التدریسیة في : واقع استخدام االنترنیت من قبل اعض  ]Wong & Cohen 1998  (]8دراسة ( - 3

  الجامعات االمریكیة . 
ھدفت الدراسة الى الكشف عن استخدام االنترنیت وتطبیقاتھ واراء االكادیمیین في دور االنترنیت في التعلیم 
الجامعي والبحث العلمي ، وقد اختیرت لھذا الغرض عینة من اعضاء الھیئة التدریسیة في احد الجامعات 

ل نتائج استبیان اعد لھذا الغرض لبیان دور االنترنیت في تطویر مھاراتھم على تطبیقاتھ االمریكیة وتم تحلی
  وتوظیفھا في التعلیم العالي .

  
: اثار االنترنیت في اعضاء الھیئة التدریسیة الجامعیة في مجال البحوث  ]Wang (1999 (]9دراسة (( - 4

  التربویة في الصین وامریكا .
یة التي یجریھا التدریسیین في اثار استخدام االنترنیت وتوظیفھ في البحوث التربوھدف الدراسة الى معرفة 

ین وامریكا وكیفیة تطویر اسالیبھم البحتة . ومن نتائج الدراسة ھو رغبة التدریسین في دراسة مقرر خاص الص
  ال . عن استخدام االنترنیت في مجال البحوث التربویة او حضور ورشة تعلیم وتعلم في ھذا المج

یالحظ من الدراسات السابقة (العربیة واالجنبیة) التركیز على استخدام االنترنیت في الجامعات وارائھم في 
تطبیقاتھ واستخداماتھ في البحوث التربویة . اما عن استخدام االنترنیت من قبل الطلبة ومعوقاتھ محدودة جدًا كما 

قدم فان الدراسة الحالیة تعطي الدور االساسي للطلبة في تحدید )) . واستنادًا الى ما ت2001في دراسة (الصبحي (
  واقع استخدام االنترنیت وكیفیة تحسین ھذا االستخدام لالرتقاء بمستوى الطالب علمیًا ومنھجیًا .

  
    Limits of Research and Sample                                                  حدود البحث وعینتھ

) حیث اخذت عینة عشوائیة من قسم 2012 – 2011البحث على طلبة معھد التكنولوجیا / بغداد للعام ( جرى   
) طالب 55) . فكان عدد الطلبة المشمولین بالعینة (550% من عدد طلبة (10تقنیات الموارد المائیة وبنسبة 

) طالب وطالبة ال یستخدمون 13وطالبة . وبعد اجراء مسح لمعرفة من منھم یستخدم االنترنیت . تبین ان (
  ) .24) واالناث (18) طالب وطالبة . وكان عدد الذكور منھم (42االنترنیت : اي ان عدد المستخدمین ھو (

  
   Methodology of Research and tools                                              منھج البحث وادواتھ

تحلیلي ، النھ االكثر مالئمة لتعریف المشكلة المدروسة من خالل استقصاء اعتمد البحث المنھج الوصفي / ال   
المعلومات والبیانات وجمعھا وتفسیرھا . وھذا یتوافق مع طبیعة ھذا البحث ، وقد استخدمت االستبیان اداة 

ل اعتماد اداة اساسیة لجمع البیانات المطلوبة ، من خالل اراء افراد العینة ، بقصد تحلیلھا وتفسیرھا . ومن اج
   - : ]10[تتمتع بالمصداقیة والثبات فقد تم تصمیم استمارة االستبیان حسب المراحل التالیة 

  تصمیم استمارة اولیة تضمنت االقسام التالیة : - 1
   المعلومات الشخصیة - 
  مكان استخدام االنترنیت  - 
  اسباب استخدام االنترنیت - 
  فوائد استخدام االنترنیت - 
  ام االنترنیتمعوقات استخد - 
  الوقت االسبوعي الذي تقضیھ مع االنترنیت - 
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) طالب وطالبة غیر المشمولین بالبحث ، وتبین ان ثمة اسئلة غیر 20جربت االستمارة على عینة شملت ( - 2
واضحة تم تعدیلھا وعرضھا على محكمین من ذوي الخبرة البحثیة والذین رأوا اضافة بعض المالحظات 

  ) .1ت في شكلھا النھائي كما في ملحق (والتعدیالت ، وكان
اعادة تجریب االستمارة على العینة (االستطالعیة) االولى وحساب معامل الترابط بین التجربتین وبلغ - 3
  : ]11) واعتبر مؤشر على صدق وثبات ، حیث توزعت االستمارة النھائیة الى االقسام [0.782(
  المعلومات الشخصیة - 1
  نترنیتاوقات استخدام اال - 2
  الوقت االسبوعي لالستخدام  - 3
  االنترنیت الذي یستخدمھ الطلبة (نوعھ) - 4
  اسباب استخدام االنترنیت - 5
  میزات استخدام االنترنیت - 6
 فوائد استخدام االنترنیت - 6
 صعوبات استخدام االنترنیت - 7
 المقترحات  - 8
  

  نتائج البحث
میع الطلبة المشمولین بالعینة یمتلكون حاسبات شخصیة ، تفریغ استمارات االستبیان تبین لنا بان جبعد عملیة    

، كاستخدام مواقع التواصل االجتماعي  ویستخدمون االنترنیت في بعض االحیان في العطل ولو بنسب متفاوتة
  ] :12وغیرھا . وفقًا لفقرات استمارة االستبیان تم فرز نتائج االستبیان حسب الفقرات التالیة [

  
  یھ الطلبة في استخدام االنترنیتالوقت الذي یقض - 1

) دقیقة في الیوم في استخدام االنترنیت ، اما الباقي 35من نتائج االستبیان تبین ان ثلث افراد العینة یقضون (     
) دقیقة یومیًا في االنترنیت . وبین الجدول المرفق ادناه الوقت االسبوعي الستخدام االنترنیت 17فیقضون (

) 0.95ومدى التطابق باالستخدام ما بین الطلبة الذكور واالناث حیث بلغ معامل االرتباط (موزع حسب الجنس ، 
وھي اقل ) 1.78) ، فان القیمة المحسوبة (3) ودرجة حریة (0.05) عند مستوى داللة (X2. وبأستخدام (  ]13[

الجنس بین افراد العینة  ) وھذا یدل على عدم وجود فروق ذات داللة تعود لمتغیر7.825من القیمة المجدولة (
]14. [  
  

  الوقت االسبوعي الذي یقضبھ الطلبة حسب الجنس في استخدام االنترنیت  ترتیب   )1جدول (
  النسبة  المجموع  ترتیبال  النسبة  اناث  ترتیبال  النسبة %  ذكور  الوقت االسبوعي

 28.6 12 2 29.2 7 2 27.8 5  اقل من ساعتین
 38.1 16 1 37.5 9 1 39 7  ساعات 2 – 4
 19 8 3 20.8 5 3.5 16.6 3  ساعات 5 – 6

 14.3 6 4 12.5 3 3.5 16.6 3  ساعات 6اكثر من 
 100% 42 4 100% 24 4 100% 18  المجموع

  
  مكان االنترنیت الذي یستخدمھ الطلبة  - 2
بة لالناث اكثر من من نتائج االستبیان تبین بان االنترنیت الشخصي یأتي بالدرجة االولى باالستخدام ولو بالنس   

الذكور . كذلك فان انترنیت المحالت (مقاھي االنترنیت) نسبة استخدامھ بالنسبة للذكور اكثر من االناث قد یعود 
) وھو ارتباط قوي وموجب. 0.98. وباستخدام االرتباط كان ((15)ذلك الى حریة حركة الذكور اكثر من االناث 

) . اي ان الفروقات لیست ذات 7.815) اصغر من المجدولة (1.354ة () فكانت القیمة المحسوبX2اما اختبار (
  ) وال توجد فروقات تعزى لمتغیر الجنس . والجدول ادناه یوضح النسب لكال الجنسین 0.05داللة عند مستوى (

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اسباب استخدام الطلبة لالنترنیت                                       2015،.4العدد  B)،الجزء ( 33مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد    

95 

 

  االنترنیت المستخدم من قبل الطلبة حسب مكان االستخدام والجنس ترتیب )2جدول (
  النسبة  المجموع  الترتیب  النسبة  اناث  الترتیب  النسبة   كورذ  مكان االستخدام

 62 26 1 66.6 16 1 55.6 10  االنترنیت الشخصي
 16.7 7 2 16.7 4 2.5 16.7 3  نیت االصدقاءانتر

 14.3 6 3 12.5 3 2.5 16.7 3  انترنیت محالت (مقاھي)
 7 3 4 4.2 1 4 11 2  انترنیت المعھد

 100% 42 4 100% 24 4 100% 18  المجموع
  
   اسباب استخدام الطلبة لالنترنیت - 3
االول من اسباب استخدام االنترنیت حیث كانت احتلت سرعة الحصول على المعلومات وحداثتھا السبب      

%) لالناث . كما ان الجانب المالي لھ اھمیة في استخدام 27.3ذكور و (ل%) من التكرارات ل22.8النسبة (
(مقارنة بشراء الكتب والمراجع) كان في المستوى الثاني . وعلى  (16)قتصاد في التكالیفاالنترنیت حیث ان اال

ایجابي لكال الجنسین . ) 0.68الرغم من االختالفات ما بین نسب الذكور واالناث اال ان معامل االرتباط كان (
) ومستوى داللة 4( ) عند درجة حریة8.448) اصغر من القیمة المجدولة (1.94) كان (X2ار (وكذلك اختب

) . اي ان الفروقات الموجودة لیست ذات داللة احصائیة تبعًا لمتغیر الجنس . والجدول التالي بین النسب 0.05(
  لكال الجنسین .

  
  اسباب استخدام االنترنیت للطلبة الذكور واالناث )3جدول (

  بالنس  المجموع  الترتیب  النسبة  االناث  الترتیب  النسبة   الذكور  االسباب
سرعة الحصول على 

  المعلومات وحداثتھا
18 22.8 1.5 24 27.3 1 42 25 

 22.8 38 2 23.8 21 3 21.5 17  التوفیر المالي للمصادر
 20.4 34 4 18.2 16 1.5 22.8 18  اثراء البحوث

 18.6 31 3 19.3 17 4 17.7 14  امكانیة التحمیل والطبع
 13.2 22 5 11.4 10 5 15.2 12  عدد التحدید بمكان وزمان

 100 167 5 100% 88 5 100% 79  المجموع
  
  میزات استخدام الطلبة لالنترنیت - 3
من تحلیل البیانات تبین بان السبب االول لمیزات االستخدام ھو الحصول على كمیات كبیرة من المادة العلمیة .    

وكذلك السبب المھم االخر توفیر الوقت  وتبعًا لمتغیر الجنس فان نسبة الذكور لھذا السبب اعلى من نسب االناث .
وكان ھذا السبب اعلى بالنسبة لالناث من الذكور . وعلى الرغم من تفاوت النسب بین الذكور (17)والجھد 

) 8.448) وھو اقل من المجدول (1.47) كان (X2) موجب. واختبار (0.73واالناث فان معامل االرتباط كان (
) . اي ال توجد فروقات ذات داللة تعزى لمتغیر الجنس كما في الجدول 0.05) ومستوى داللة (4لدرجة حریة (

  ادناه :
  

  جدول یبین استخدام الطلبة لالنترنیت )4جدول (
  النسبة  المجموع  الترتیب  النسبة  االناث  الترتیب  النسبة   الذكور  المیزات

الحصول على كمیة 
  كبیرة من المعلومات

21 24.4 1 20 21.05 1.5 41 26.6 

 22.2 4 1 23.2 22 2 20.9 18  توفیر الوقت والجھد
الحصول على معلومات 

  جدیدة
17 19.8 3 20 21.05 1.5 40 20.4 

الحصول على معلومات 
  مع رسوم واشكال

14 16.3 5 19 20 4 37 18.2 

تعرف مراكز البحث 
  العالمیة

16 18.6 4 14 14.7 5 33 16.6 

 100% 30 5 100% 95 5 100% 86  المجموع
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  فوائد استخدام الطلبة لالنترنیت - 5
تبین لنا ان االطالع على شرح موسع للمواضیع العلمیة (الدراسیة) كان االھم بالنسبة من نتائج االستبیان     

لطلبة الذكور. بینما تحسین مستوى اللغة االجنبیة احتل المستوى االول بالنسبة لطلبة االناث . وھذا ان دل على 
على ان الطلبة الذكور متابعتھم لمحاضرات الصفیة قد تكون اقل من االناث ، مما یدعوا الى  شيء انما یدل

التركیز على نفس المواضیع في االنترنیت . ورغم ھذا التفاوت بین الذكور واالناث فان معامل االرتباط كان 
) لدرجة 14.067ة () وھو اصغر من المجدول2.065) كان (X2) اي ارتباط قوي موجب . واختبار (0.90(

) . اي عدم وجود فروقات ذات داللة احصائیة تعزى الى جنس الطالب . وھذا 0.05) ومستوى داللة (7حریة (
  یؤكد بان اراء الطلبة (ذكور واناث) متطابقة حول فوائد االنترنیت والجدول االتي یبین النسب :

  
  یبین فوائد استخدام االنترنیت موزعة حسب الجنس )5جدول (

  النسب  المجموع  الترتیب  النسبة  االناث  الترتیب  النسبة   الذكور  الفوائد
تحسین مستوى اللغة 

  االنكلیزیة
16 16.5 2 20 18.3 1 36 17.5 

االستفادة من البحوث 
  والمؤتمرات العلمیة

18 18.6 1 14 12.8 4 32 15.5 

االطالع على شرح موسع 
  للمواضیع العلمیة

14 14.5 4 17 15.6 2 31 15.05 

متابعة كل جدید في االمور 
  العلمیة

15 15.5 3 16 14.7 3 31 15.05 

االطالع على الكتب 
  العلمیة

11 11.3 5 11 10.1 6 22 10.7 

تبادل المعلومات مع طلبة 
  اخرین 

8 8.2 6.5 12 11 5 20 9.7 

التواصل مع اساتذة 
  جامعات اخرى

8 8.2 6.5 10 9.2 7 18 8.7 

 7.8 16 8 8.3 9 8 7.2 7  یم الذاتي زیادة فاعلیة التعل
 100% 206 8 100% 109 8 100% 97  المجموع

  
  صعوبات استخدام الطلبة لالنترنیت - 6

نتائج الجدول المرفق ادناه نالحظ ان الطلبة ركزوا على قلة عدد الحاسبات الموجودة في المعھد ، من مقارنة     
في المرتبة الثالثة  جاءتتلفوا حول اعتماد الخبرة الذاتیة التي كنھم اخفرة (باللغة العربیة) ، ولوقلة المواد المتو

) ھو X2) . واختبار (0.78قابل المرتبة الخامسة عند الذكور . ورغم ذلك فان معامل االرتباط ھو (عند االناث ت
فروقات  ) . اي ال توجد0.05) ومستوى داللة (7)  عند درجة حریة (14.067) المحسوبة والمجدولة (1.91(

  ذات داللة تعزى لمتغیر جنس الطالب . 
  
  

  صعوبات استخدام االنترنیت موزعة حسب جنس الطلبة )6جدول (
  النسبة  المجموع  الترتیب  النسبة  االناث  الترتیب  النسبة   الذكور  المعوقات

 17.3 42 1.5 17.4 24 1 17.2 18  قلة الحاسبات في المعھد
 16.5 40 1.5 17.4 24 2 15.2 16  قلة المواد المعربة

 13.2 32 3 13.8 19 5 12.4 13  اعتماد الخبرة الذاتیة
 12.3 30 5.5 11.6 16 3.5 13.3 14  بطء الشبكة

عدم دقة بعض 
  المعلومات

14 13.3 3.5 16 11.6 5.5 30 12.3 

تعذر الحصول على 
  المصادر المطلوبة

11 10.5 6 17 12.3 4 28 11.5 

صعوبة الدخول الى 
  الشبكة

9 8.6 8 13 9.4 7 22 9.1 

 7.8 19 8 6.5 9 7 9.5 10  انقطاع التیار الكھربائي
 100% 243 8 100% 138 8 100% 105  المجموع
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  مقترحات الطلبة لتحسین استخدام االنترنیت - 7
على مقترحات الطلبة على ضرورة ادخال مادة االنترنیت في دراسات المعھد وكذلك تدریب الطلبة اكدت     

  ام االنترنیت كذلك توفیر كوادر متخصصة في مراكز االنترنیت في المعھد لالستشارة واالستفسار .استخد
  

  االستنتاجات
ان النتائج والمقارنات بین اجابات الطلبة حسب الجنس توضح لنا بعدم وجود فروقات ذات داللة احصائیة ،     

، في توقیت   10، 75(ما بین عالي وتراوح باط حول االمور المطروحة في االستبیان . حیث كان معامل االرت
  ) في ترتیب (اماكن استخدام االنترنیت) . 0.975(اسباب استخدام الطلبة لالنترنیت) و(

كما كان التطابق شبھ تام بین افراد العینة (الذكور واالناث) حول الموضوعات المطروحة حیث كانت قیمة     
)X2 0.05جمیع المقارنات وعند مستوى داللة () المحسوبة اصغر من المجدولة في( .  

  واستنادًا الى ھذه المعطیات ، توصل البحث الى األمور التالیة :
) ساعات اسبوعیًا في استخدام االنترنیت منھم 2-4) من افراد العینة یقضون ما بین (38%ان اكثر من (. 1
ة یقضون اكثر من ست ساعات اسبوعیًا ) فقط من افراد العین14.3%%) اناث . وان (37.5) ذكور و (%39(

) اناث . وھذا بین ان الطلبة وفق متطلبات الحیاة یتم استخدام االنترنیت 12.5%) ذكور و (16.6%منھم (
 وبصورة مناسبة .

) من افراد العینة 62%حتل االنترنیت الشخصي الدرجة االولى في اماكن استخدام الطلبة لالنترنیت وبنسبة ( 2.
) اناث . وھذا یدل على ان لدى معظم الطلبة خطوط انترنیت في 66.6%) ذكور و (55.6%ى (. توزعت ال

 بیوتھم وھم قادرین على استخدامھا متى یشاؤون .
لھم على البیانات ورخص التكلفة ) من افراد العینة سبب استخدام االنترنیت ھو سرعة حصو 68%نسبة ( 3.
ا یدل على ان الطلبة ادركوا اھمیة استخدام االنترنیت في تسھیل مھامھم زاء بحوثھم بالبیانات المطلوبة . وھذوا

 الدراسیة والعلمیة .
) ھو الحصول على كمیات كبیرة من المعلومات 65%من اھم ممیزات استخدام االنترنیت والذي تمثل بنسبة (4. 

بین الذكور واالناث . من  وتوفیر الوقت والجھد والحصول على احدث المعلومات . توزعت ھذه النسبة مناصفة
ھذا یتضح لنا تقدیر الطلبة ألھمیة االنترنیت كمصدر للمعلومات یضاف الى المصادر التقلیدیة ولكنھ یمتاز عنھا 

 بالسرعة . 
تبین من نتائج االستبیان اھم فوائد لھ وھو تحسین مستوى (اللغة االجنبیة) الن اغلب المصادر باللغة  5.

) یعود لفائدة تحسین اللغة االنكلیزیة من بین 17%ن ان من مجموع افراد العینة فان نسبة (االنكلیزیة . حیث تبی
) فوائد اخرى . اما االستفادة واالطالع على شرح موسع للمواضیع العلمیة فكانت نسبة الذكور اعلى فیھ من 8(

 االناث .
وفر اجھزة الحاسبة في المعھد وبنسبة اما من صعوبات في استخدام االنترنیت احتل المرتبة االولى قلة ت 6.
فھم اھمیة ) . وھذا یدل على مدى ت16.5%. كذلك قلة المواد المعربة تأتي بالدرجة الثانیة وبنسبة () %17.3(

 سواًء الغراض ترفیھیة او علمیة . ھااالنترنیت بالنسبة للطلبة ومجاالت استخدام
  

  التوصیات 
  بقًا والمقارنات االحصائیة من نتائج االستبیان نوصي باالمور التالیة :استنادًا الى االستنتاجات المبینة سا

اقامة مراكز كافیة مزودة بحواسب وشبكة انترنیت في المعاھد والجامعات ویشرف علیھا متخصصون في  - 1
  االنترنیت .

في معظم دول تزوید الطلبة ببطاقات خاصة یسمح لھم باستخدام االنترنیت بدون دفع رسوم كما ھو الحال  - 2
 العالم .

 متابعة تدریب الطلبة على استخدام االنترنیت بصورة عملیة وتدریسھ بشكل موسع ضمن مادة الحاسوب . - 3
تأكید االساتذة المشرفین على بحوث الطلبة على ضرورة استخدام االنترنیت للحصول على المعلومات  -4

 الضروریة .
لھا االساتذة المشرفین على طلبتھم في معلومات البحوث تخصیص اوقات اسبوعیة محدودة یناقش خال -5

 ومصادرھا واستخدام االنترنیت الزاء بحوثھم في مصادر احدث . 
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  )1ملحق (
  استمارة االستبیان

  
  ) مقابل الخیار المناسب وعدم ترك اي بند بال اجابة رجاءًا Xارجو قراءة البنود بدقة واالجابة بعالمة (

  
  انثى            الجنس :  ذكر                          - القسم :

 
  ال نعم                     ھل تمتلك حاسبة شخصیة       

 
  ال       االنترنیت في العطل      نعم          ھل تستخدم

  
 

  تقضیھ مع اال نترنیت يالوقت االسبوعي الذ
  ) ساعة (     )   اكثر من ست ساعات (     )  5 – 6(      ) ساعة   (     )2 – 4اقل من ساعتین (     )        (

  
  االنترنیت الذي تستخدمھ نوعھ :

  انترنیت االصدقاء   (     )  انترنیت المحالت (     )    انترنیت المعھد  (     )  االنترنیت الشخصي (     )     
  

  اسباب استخدام االنترنیت
اء البحوث الطالبیة (    )                             از   سرعة الحصول على المعلومات وحداثتھا (     ) التوفیر المالي للمصادر(     )

  عدم التحدید بمكان وزمان (     )           طبع   (      )امكانیة التحمیل وال
  

  میزات استخدام االنترنیت
  الحصول على كمیة كبیرة من المعلومات  (     )            توفیر الوقت والجھد   (     )

  )  الحصول على معلومات جدیدة            (     )   الحصول على معلومات مع رسوم واشكال بسھولة (  
  تعرف على مراكز البحث العالمیة         (      )

  
  فوائد استخدام االنترنیت

  تحسین مستوى اللغة العربیة              (      )           االستفادة من البحوث والمؤتمرات العلمیة   (     )
  االمور العلمیة        (     )كل جدید في االطالع على شرح موسع للمواضیع العلمیة (     )          متابعة 

  تبادل المعلومات مع الطلبة اآلخرین       (     )            التواصل مع اساتذة جامعات اخرى        (     )
  زیادة فاعلیة التعلیم الذاتي 

  
  صعوبات استخدام االنترنیت

  واد المعربة                        (      )قلة الحاسبات في المعھد                (      )              قلة الم
  اعتماد الخبرة الذاتیة                    (      )              بطء الشبكة                              (      )

  عدم دقة بعض المعلومات              (      )              تعذر الحصول على المصادر المطلوبة    (     )
  صعوبة الدخول الى الشبكة             (      )              انقطاع التیار الكھربائي                    (     )    

  
  

  ثالثة مقترحات تراھا ضروریة لتحسین استخدام االنترنیت في المعھد . –اذا اردت  –قدم 
  
  
  
  
  

  وشكرًا الجاباتك المفیدة                                                                              

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

