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 :متهيد

شبكة اإلنرتنت هي شبكة مؤلفة من ماليني حمطات الكمبيوتر املشبكة 
ابهلاتف، توفر إمكاانت هائلة يف جمال التسويق والعالقات العامة، واالتصاالت 
الرخيصة، واإلعالن، واملعلومات العلمية، والربيد اإللكرتوين، وتتيح ألي شخص أو 

صورا أو رسوما، ونصوصا وملفات صوتية، ووجود شركة إنشاء صفحة خاصة حتوي 
 هذه الصفحة على الشبكة جيعلها يف متناول املاليني من مستخدمي اإلنرتنت.

لقد قطعت شبكة اإلنرتنت شوطا طويال منذ وأن كانت تقتصر على تقدم 
خدمات االتصال اإللكرتوين بني املؤسسات احلكومية واجلامعات األمريكية حىت 

 رتبط هبا اآلن مئات املاليني من األشخاص.أصبحت شبكة ي

ويعاين اجملتمع العريب من أمية كمبيوترية مرعبة لكثري من اجلامعيني مبا يف 
ذلك رجال األعمال واملوظفني، وتضافر اجلهود من اجلامعات واملؤسسات احلكومية 
اخلاصة هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه األمية، حيث البد من إبراز أمهية 

 .(1) والشعوبالكمبيوتر ودوره املستقبلي يف هنضة األمم 

                                                           

: 9البيااات، هاااالل عباااود. ملشاابكات املعلوماااات واألماااة العربيااة، ماااؤار االحتااااد العااريب للمكتباااات واملعلوماااات )( 1)
ت أخااار  ال االحتااااد م: دمشاااق( اإلسااارتاتيعية العربياااة املوحاااديف للمعلوماااات يف عصااار اإلنرتنااات ودراساااا8991

ملتاااونا: املن ماااة العربياااة للرتبياااة والثقافاااة والعلاااوم واالحتااااد العاااريب للمكتباااات  –العاااريب للمكتباااات واملعلوماااات 
 .055م. ص8999واملعلومات، 
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 مشكلة الدراسة:

مد  استخدام أعضاء هيئة تدريا جامعة األزهر مبدينة تتناول الدراسة 
، وقد آثر الباحث إجراء هذه الدراسة وهو يعلم )*(أسيوط شبكة اإلنرتنت ابلكليات

يبا الكليات العملية فقط علم اليقني أن الكليات اليت تتيح خدمة اإلنرتنت تقر 
ومجيع  2582ابستثناء كلية الزراعة، حيث ال تتيح هذه اخلدمة، وحنن اآلن يف 

 الكليات الن رية تقريبا ال تتيح مثل هذه اخلدمة.

وتتناول الدراسة ابلتحليل مد  استخدام شبكة اإلنرتنت، وبداية استخدام 
الباحث على معلومات عن شبكة اإلنرتنت، وأهم املصادر اليت حصل من خالهلا 

اإلنرتنت، وأهم األهداف الستخدام شبكة اإلنرتنت، ابإلضافة إىل طرق احلصول 
 على املعلومات من اإلنرتنت.

 الدراسة: أهمية

تعترب األمهية الكرب  هلذه الدراسة يف كوهنا تتناول موضوعا هاما وحيواي 
 ث توفر شبكة اإلنرتنت كما  ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا والباحثني على السواء، حي

هائال من املعلومات أغىن أعضاء هيئة التدريا والباحثني عن املكتبات الورقية يف كثري 
من األحيان، هذا من انحية، ومن انحية أخر  تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات 
 امليدانية ملد  استخدام أعضاء هيئة التدريا جبامعة األزهر مبدينة أسيوط لشبكة
اإلنرتنت، لذلك حياول الباحث أن خيرج من خالل هذه الدراسة بنتائج إجيابية تساهم 
يف االستثمار األمثل للموارد البشرية، واملادية أيضا يف كليات فرع اجلامعة اخلاضعة 

                                                           

كليااة الل اااة العربيااة، أصاااول الاادين، الشاااريعة والقاااانون، الزراعااة، الطاااأل، الصاايدلة، العلاااوم طااأل األسااانان، كلياااة )*( 
 البنات.
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للدراسة، مبا خيدم اخلطط والربامج التعليمية يف كليات اجلامعة بشكل عام وكليات 
 الدراسة بشكل خاص.

 الدراسة: فأهدا

 هتدف الدراسة إىل التعرف على:

 مد  استخدام أعضاء هيئة تدريا كليات الدراسة لشبكة اإلنرتنت. -

 مد  حتقيق اهلدف من خالل البحث يف شبكة اإلنرتنت. -

 أهم الضوابط اليت تضعها الكلية الستخدام اإلنرتنت. -

 اإلنرتنت.أهم الصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريا عند استخدام شبكة  -

 مد  تشكيل الل ة اإلجنليزية عائقا الستخدام اإلنرتنت. -

 ولتحقيق هذه األهداف تسعى الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما مكان أول استخدام لشبكة االنرتنت. -8

 ما عدد مرات استخدام شبكة اإلنرتنت. -2

معلومات  ما أهم املصادر اليت حصل من خالهلا املستخدمني للشبكة على -3
 تفيد عن اإلنرتنت.

 الوقت املفضل الستخدام شبكة اإلنرتنت.ما  -4

 ما أهداف استخدام شبكة اإلنرتنت. -0
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 ما الوقت املست رق لإلفاديف من الشبكة. -6

 ما مد  حتقيق اهلدف يف البحث عن املعلومات من خالل شبكة اإلنرتنت. -7

 ما مد  وجود عائق يف االستخدام بسبأل الل ة. -1

 ابط الستخدام شبكة اإلنرتنت.ما مد  وجود ضو  -9

 ما مد  وجود صعوابت الستخدام شبكة اإلنرتنت. -85
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 حدود الدراسة:

 :احلدود املكانية 

 تقتصر الدراسة على جامعة األزهر مبدينة أسيوط متمثلة يف الكليات اآلتية:

 كلية أصول الدين أبسيوط. -

 كلية الل ة العربية أبسيوط. -

 كلية الشريعة والقانون أبسيوط. -

 ة الطأل أبسيوط.كلي -

 كلية الصيدلة أبسيوط. -

 كلية العلوم أبسيوط. -

 كلية الزراعة أبسيوط. -

 كلية طأل األسنان أبسيوط. -

 كلية البنات أبسيوط. -

 ومن مث فقد استبعدت الدراسة الكليات الواقعة خارج مدينة أسيوط.
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 احلدود الزمنية:

شرتا  فيها فرتيف الدراسة واليت من املتوقع أن يكون اال تقتصر الدراسة على
 ممتد حىت هناية الدراسة.

 منهج الدراسة:

استخدم الباحث إلجراء هذه الدراسة املنهج املسحي وكذلك املنهج 
 اخلاصة ابلدراسة، وقد قام الباحث ابآليت:  االستباانتامليداين لتوزيع واسرتداد 

 إعداد إستبانة خاصة ابلدراسة مكونة من إحد  وعشرين سؤاال. -

 وقبل وبعد توزيع اإلستباانت. ءضاء هيئة التدريا أثنامقابالت مع أع -

 مراجعة األدبيات العربية واألجنبية اخلاصة ابملوضوع. -

 إجراءات مقابالت مع املوظفني القائمني على هذه اخلدمة. -

 :عينة الدراسة وخصائصها

راعى الباحث يف اختيار عينة الدراسة أن تكون ممثلة جملتمع الدراسة من 
ملختلف التخصصات الن رية والعملية، كما روعي أيضا أن اثل العينة  حيث اثيلها

 جمتمع املستفيدين الفعليني من الشبكة بفئاهتم الوظيفية، واحتياجاهتم الفعلية.

وقد رأ  الباحث أن تكون نسبة االستباانت من التخصصات العملية 
من  من جمموع االستباانت العملية، يف حني أن نسبة االستباانت 05%

من جمموع استباانت األقسام الن رية،  %20التخصصات الن رية ال اثل إال 
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والسبأل يف ذلك من خالل خربيف الباحث مع زمالئه أن استخدام اإلنرتنت من قبل 
التخصصات العملية يفوق بكثري االستخدام من قبل التخصصات الن رية، وقد مت 

من جمموع أعضاء  %05ع حوايل استبانة على التخصصات العملية بواق 455توزيع 
( استبانة على 855( عضو بينما مت توزيع )180هيئة التدريا البالغ عددهم )

من جمموع أعضاء هيئة التدريا البالغ  %20التخصصات الن رية بواقع حوايل 
( استبانة من التخصصات العملية 343( عضوا، وقد مت اسرتداد )488عددهم )

من جمموع عينة التخصصات  %10670نة وبواقع من جمموع العي %1666بواقع 
( من %76( استبانة من الكليات الن رية بواقع )76العملية بينما مت اسرتداد )

واجلدول التايل من جمموع العينة  %8062جمموع العينة للكليات الن رية، وبواقع 
 يوضح مد  استخدام أعضاء هيئة التدريا لشبكة اإلنرتنت.

 أدوات الدراسة:

ل االستبانة األدايف الرئيسية جلمع البياانت يف هذه الدراسة، وقد هدفت اث
االستبانة إىل مجع بياانت ومعلومات عن مد  استخدام أعضاء هيئة التدريا لشبكة 
اإلنرتنت وعمر املستخدمني وبداية استخدام اإلنرتنت ابإلضافة إىل عدد مرات 

 رتنت.استخدام االنرتنت والوقت املفضل الستخدام االن

يوم، وقد مت االعتماد يف إعداد  30وقد است رق إعداد االستبانة حوايل 
االستبانة على عدد من الدراسات السابقة املرتبطة بدراسات اإلفاديف من املعلومات 

كأدايف   باانتؤلفات املتعلقة عإعداد االستبشكل عام، ابإلضافة إىل االطالع على امل
 .(1) العلميةجلمع املاديف 

                                                           

القااهريف: الادار املصارية  –شعبان عبد العزيز خليفة. احملاورات يف مناهج البحث يف علام املكتباات واملعلوماات ( 1)
 .825-889م، ص ص 8997اللبنانية، 
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تملت االستبانة على أسئلة خمتلفة بدأت ابملعلومات العامة مثل وقد اش
االسم والكلية والقسم والتخصص ن ري أو عملي، وعمر املستخدم، وبداية أول 
استخدام لالنرتنت، وأهداف استخدام شبكة االنرتنت، وطرق احلصول على 

ات من املعلومات عن طريق االنرتنت، ومد  حتقيق اهلدف يف البحث عن املعلوم
 خالل االنرتنت؟

وقد مت عرض االستبانة للتحكيم من قبل الساديف األساتذيف احملكمني يف 
وقد أمجع الساديف األساتذيف أن االستبانة جيديف  )*(ختصصات املكتبات واملعلومات

 جدا.

وقد قام الباحث بتعريأل االستبانة بتوزيع عشريف استباانت على الساديف 
إبداء الرأي فيها، وكانت النتيعة أن مجيع االستباانت الزمالء لإلجابة على األسئلة و 

اسرتدت من الزمالء وأجابوا مجيعا على األسئلة املدرجة ابالستبانة بوضوح، ومل يبدي 
 الزمالء أي مالح ات.

 الدراسات السابقة واملثيلة:

 (1)من الدراسات السابقة واملثيلة يف هذا املوضوع دراسة حممد خليفة العمري
واقع استخدام االنرتنت لد  أعضاء هيئة التدريا وطلبة جامعة العلوم بعنوان مل

ان الطالب ال والتكنولوجيا األردنيةمل ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
يستخدمون االنرتنت يف البحث عن موضوعات متعلقة بدراساهتم، ويف هذا إشاريف إىل 

                                                           

أسااتاذ املكتبااات واملعلومااات  –الساااديف األساااتذيف الااذين حكمااوا االسااتبانة هاام: أ.دال حممااد فتحااي عبااد اهلااادي )*( 
 أستاذ ورئيا قسم املكتبات واملعلومات آبداب حلوان. –ين الدين حممد عبد اهلادي آبداب القاهريف، أ.د.ال ز 

العمري، حممد خليفة ملواقع استخدام االنرتنت لاد  أعضااء هيئاة التادريا وطلباة جامعاة العلاوم والتكنولوجياا ( 1)
 .67-30م، ص ص 2552يوليو  45األردنيةمل جملة احتاد اجلامعات العربية. ع
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العملية البحثية والتعليمية، وقد أوصت عدم وعي الطالب بقيمة االنرتنت وأمهيته يف 
الدراسة بتشعيع الطالب للمشاركة يف النشاطات اليت تعقد يف اجلامعة، ومنها 
نشاطات تتناول املستعدات العلمية عرب شبكة االنرتنت لتحسني مستو  الطالب 

بعنوان ملواقع استخدام شبكة  (1)البحثي والدراسة اليت قام هبا عبد اجمليد بو عزيف
نرتنت من قبل طالب كليات االقتصاد واهلندسة والطأل والعلوم جبامعة السلطان اال

قابوسمل هبدف حماولة التعرف على أهم أهداف استخدام الشبكة، والتعرف على أهم 
املشكالت اليت حتول بني الطالب ومصادر املعلومات املتاحة عرب شبكة االنرتنت، 

سة أن الطالب املستخدمني لالنرتنت أكثر ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدرا
من الطالبات مبعىن أن هنا  أتثري للنوع يف مد  االستخدام، ورمبا ت هر هذه الفروق 
يف مع م الدراسات العربية، خبالف الدراسات األجنبية، حيث أن النوع ذكر أو أنثى 

الب كلية ال يتأثر بنسبة االستخدام، كما تبني من خالل تلك الدراسة أيضا أن ط
العلوم يستخدمون االنرتنت أكثر من زمالئهم يف ابقي الكليات، وكان من أهم 
النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف استخدام الطالب لشبكة االنرتنت أن الطالب 
يستخدمون شبكة اإلنرتنت لألغراض املتعدديف على حد سواء األغراض الرتفيهية 

خالل تلك الدراسة استخدام املواقع العلمية  واألغراض التعليمية، كما تبني من
والتعليمية بصوريف كبرييف جدا عن املواقع الرتفيهية، مما يدل على وعي الطالب 
ونضعهم العلمي، وقد أوصت الدراسة بزايديف ساعات عمل معامل احلاسأل اآليل 
 وربطها مبركز احلاسأل اآليل ابجلامعة، كما أوصت الدراسة عإضافة مقرر دراسي حول
استخدام االنرتنت، وضروريف إجراء كم مناسأل من األحباث والدراسات حول هذا 

                                                           

االنرتناات ماان قباال طااالب جامعااة الساالطان قااابوسمل جملااة مكتبااة  شاابكةعبااد اجمليااد. ملواقااع اسااتخدام بااو عاازيف، ( 1)
 .884-98ها، ص ص 8428ذي احلعة  –رجأل  4، ع6امللك فهد الوطنية، مج 
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املوضوع، وأن ال تقتصر الدراسات واألحباث على طالب كلية العلوم البحتة 
 والتطبيقية دون طالب كليات اإلنسانيات والعلوم االجتماعية.

 (1) حافظومن الدراسات املهمة أيضا عن اإلنرتنت دراسة عبد الرشيد 
ملحول استخدام االنرتنت يف تدريا مقررات املكتبات واملعلومات ابجلامعة السعوديةمل 

 وقد استهدفت تلك الدراسة التعرف على:

واقع استخدام تقنيات االنرتنت يف تعليم املكتبات واملعلومات ابجلامعات  -
 السعودية.

ملعلومات واقع التسهيالت املتاحة ألعضاء هيئة التدريا يف أقسام املكتبات وا -
ابجلامعات السعودية، وقد أوصت الدراسة ابالهتمام بتأهيل الطالب خصوصا 
يف مرحلة البكالوريوس يف الل ة، وذلك عن طريق تكثيف استخدام املصطلحات 
وإعطاء تكليفات تقتضي الرجوع إىل بعض املواقع واملقاالت ابلل ة اإلجنليزية،  

الكمبيوتر يف أقسام املكتبات  كما أوصت الدراسة بضروريف االهتمام مبعامل
واملعلومات، وزايديف فرتات عملها خالل اليوم لتكون مثيلة للعامعات يف أمريكا 

 وأورواب، حيث يستمر العمل يف املعمل طوال أايم األسبوع.

عن ملاستخدام طالب اجلامعة لشبكة اإلنرتنتمل  (2) املهديودراسة نيفني 
 ومن أهم أهداف تلك الدراسة:

                                                           

حافظ، عبد الرشيد بن عبد العزياز. ملاساتخدام االنرتنات يف تادريا مقاررات املكتباات واملعلوماات ابجلامعاات ( 1)
-810م(، ص ص 2551. )يناير 29، ع80االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات، مج  السعوديةمل

223. 
املهاادي، نيفااني. ملاسااتخدام طااالب اجلامعااات لشاابكة االنرتناات: دراسااة ميدانيااة علااى جااامعيت القاااهريف وعااني ( 2)

-299ص م(، ص 2551. )يناااير 29، ع80مشااامل االجتاهااات احلديثااة يف املكتبااات واملعلوماااتمل، مااج 
353. 
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لى أهم املعوقات اليت تواجه طالب جامعيت القاهريف وعني مشا عند التعرف ع -8
 استخدام االنرتنت، واقرتاح أهم احللول للت لأل على تلك املعوقات.

التعرف على طبيعة استخدام طالب جامعيت القاهريف وعني مشا لشبكة االنرتنت  -2
 والتعرف على أهم املت ريات املرتبطة ابستخدام الطالب هلا مثل التخصص

 الدراسي والنوع.

من  Googleومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، أن أدايف حبث 
، وقد كان %3163األدوات األكثر استخداما من قبل الطالب حيث بل ت نسبة 

من أهم املعوقات ابلنسبة للطالب تسرب الفريوسات إىل الشبكة ابجلامعتني، حيث 
أوصت الدراسة بضروريف إعاديف الن ر وقد  ،%4469وصلت نسبة من أفادوا ذلك 

يف اللوائح اجلامعية اخلاصة بتطوير املناهج وتعديلها حبيث تتضمن مقررا دراسيا عن 
االنرتنت، كما أوصت الدراسة بضروريف توجيه أعضاء هيئة التدريا لطالهبم 

 الستخدام االنرتنت.

يف  تناولت ملخدمات شبكة اإلنرتنتفقد  (1)أما دراسة فيدان عمر مسلم 
اجمللا األعلى للعامعات املصريةمل مستهدفة التعرف على مد  رضا املستفيدين عن 
خدمة شبكة االنرتنت، ومد  تلبية االنرتنت الحتياجاهتم العلمية املختلفة، كما 
استهدفت تلك الدراسة أهم أغراض استخدامات الشبكة إن كانت علمية أو ترفيهية، 

ن أهم أدوات البحث املستخدمة، ومن أهم أو غري ذلك ابإلضافة إىل التعرف ع
النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن األهداف متعدديف ابلنسبة الستخدام الشبكة 
فمنها تعليمية، ومنها علمية، ومنها ترفيهية، وقد لبت الشبكة احتياجات املستفيدين 

                                                           

مسلم، عمر فيدان ملاستخدام اإلنرتنت يف شبكة اجلامعة املصرية: ملدراساة ميدانياةمل جملاة املكتباات واملعلوماات ( 1)
 .40-0م، ص ص 8999، إبريل 2. ع89العربية، س
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ايديف بشكل كبري، وقد أوصت الدراسة بضروريف زايديف سرعة خط الربط الدويل مع ز 
 خطوط التليفوانت املتاحة مبا يتناسأل مع أعداد املشرتكني الكبرييف.

عن ملاستخدام أعضاء هيئة التدريا جبامعة  (1)مث دراسة حممد جالل غندور
امللك سعود لالنرتنت وقد استهدفت تلك الدراسة حتديد مد  حاجة اجملتمع 

تخصصات والبيئات األكادميي ابجلامعة ملصادر معلومات اإلنرتنت والتعريف ابل
األكادميية األكثر احتياجات هلذه اخلدمات، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها تلك 
الدراسة أن أكثر األغراض استخداما لشبكة اإلنرتنت ملالربيد اإللكرتوينمل حيث بل ت 

، كذلك تبني من خالل تلك الدراسة أن أعضاء هيئة %3469نسبة من أفادوا ذلك 
استخداما لالنرتنت من  نتمون للتخصصات الطبية وجمال العلوم أكثرالتدريا الذين ي

 نسانيات والعلوم االجتماعية.ختصصات اإل

واليت  (2)ومن الدراسات األجنبية املهمة يف هذا املوضوع دراسة ريسربغ
طالأل وطالبة يف املرحلة النهائية )البكالوريوس أو الليسانا( يف  8355أجراها علي 

لفة يف الوالايت املتحديف األمريكية، وقد استهدفت تلك الدراسة سبع جامعات خمت
 %6التعرف على نسأل استخدام الطالب لالنرتنت، وقد توصلت الدراسة إىل أن 

دقيقة يوميا على شبكة اإلنرتنت، ومن أهم ما  455من أفراد العينة يقضون حوايل 
ب على الشبكة ال توصلت إليه تلك الدراسة أن مع م ما يتم تصفحه من قبل الطال

ميت بصلة إىل املناهج أو املقررات الدراسية، أو الواجبات اليت يكلف هبا الطالب، 

                                                           

غناادور، حممااد جااالل ساايد. ملاسااتخدام أعضاااء هيئااة التاادريا، جبامعااة امللااك سااعود لإلنرتناات دراسااة حتليليااةمل ( 1)
 .838-13م، ص 8999، يوليو 82ع 6جتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات، مج اال

(2) Reisberg, Leo "10% Of Student May Spend Too Much Time On 

Line" Chronicl of Higher Education V.46. Issue 41.6/16/2000 

Reviewed at: www.chrouicle, com/free/v96/i41/91ao9301/html. 
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وكان من أهم أغراض استخدام الطالب للشبكة استقبال الربيد االلكرتوين، واملشاركة 
يف مواقع األلعاب، وجمموعات الدردشة واألخبار، كما أظهرت تلك الدراسة أن 

اليت يقضيها الطالب أمام شاشة الكمبيوتر تؤثر سلبيا على النواحي  األوقات الطويلة
 الصحية واالجتماعية.

كذلك من الدراسات األجنبية املهمة اليت تناولت استخدام أعضاء هيئة 
 325، وقد أجريت تلك الدراسة على (1)التدريا والطالب لالنرتنت دراسة ألبانيز

يئة أكادميية، وقد كان من أهداف تلك ه 21طالأل وعضو هيئة تدريا ينتمون إىل 
الدراسة التعرف على أثر استخدام اإلنرتنت من قبل عينة الدراسة على الرتدد على 

توصلت إليها تلك املكتبة واالستفاديف من املكتبة الورقية، ومن أهم النتائج اليت 
دميية قد من أفراد العينة أفادوا أبن معدالت زايرهتم للمكتبة األكا %33الدراسة أن 

اخنفض خالل العامني املنصرمني مبعدالت كبرييف جدا، كما تبني من خالل تلك 
من أفراد العينة مل يرتددوا على املكتبات األكادميية نتيعة حصوهلم  %15الدراسة أن 

على احتياجاهتم من املعلومات عن طريق االنرتنت، كما رأ  أفراد العينة أن الرتدد 
روراي وجمداي للحصول على املصادر التقليدية لالستفاديف على املكتبات لن يكون ض

 منها طاملا أن ذلك أصبح متاحا وسهال من خالل االنرتنت.

 و Judit – Bar و Lazingerو  Susanوالدراسة اليت قام هبا كل من 
Lian و Blumac.g  وPertiz(2) وقد استهدفت تلك الدراسة مد  استخدام ،

                                                           

(1) Albanese, Andrew, Order, Norman "Web Has Changed Campus 

Library", Library Journal. V127 Issue, 10.6/1/2002 pp 20-320. 

(2) Lazinger. Suzan S, Lian, Judit – Bar and Pertiz, Bluma C (1997) 

Internet Use by Faculty Member in Various Disciplines: A 
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اإلنرتنت، ومد  أتثري بعض املت ريات على استخدام أعضاء هيئة التدريا لشبكة 
شبكة اإلنرتنت، مثل التخصص العلمي، والدرجة الوظيفية )العلمية( وأهم الطرق اليت 
يسلكها مستخدمي الشبكة للوصول إىل املعلومات املطلوبة، كذلك استهدفت تلك 

وكان من أهم الدراسة أهم وأكثر اخلدمات استخداما من قبل أعضاء هيئة التدريا، 
نتائج تلك الدراسة أن خدمات الربيد اإللكرتوين، هي أكثر اخلدمات استخداما 
ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا املستخدمني للشبكة، كذلك تبني من خالل نتائج 
تلك الدراسة أنه توجد عالقة قوية بني الدرجة الوظيفية )العلمية( ألفراد العينة 

كلما ارتفعت الدرجة العلمية كلما اخنفض استخدام   واستخدام الشبكة، مبعىن أنه
الشبكة، فاستخدام األستاذ للشبكة أقل من األستاذ املساعد واألستاذ املساعد أقل 

 من املدرس.

وقد استهدفت تلك الدراسة مد  إفاديف  ho –Yon  –Seol  (1)ودراسة 
رتنت، وما هي أهم األطباء يف جامعة كولومبيا من املصادر الطبية املتاحة على اإلن

الطرق املستخدمة للحصول على تلك املعلومات، وملاذا تستخدم تلك املعلومات، 
من األطباء يستفيدون  %9461ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها تلك الدراسة أن 

من املصادر الطبية املتاحة عرب االنرتنت، وكان من أهم استخدامات املعلومات الطبية 
، مث لإلفاديف يف عالج املرضى %36681د يف التخصص بنسبة ملعرفة أحد ما ج

 .%24602بنسبة 

                                                                                                                                        

Comparative Case Study, Journal Of The Amercan Society For 

Information Scinece 48 (6) pp 508-518. 

(1) Yoon, Seol, Modeling of Information Needs for Medical 

Information retrieval, Columbia University, 2003. 
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يف جامعة مريالند، وقد استهدفت تلك  Dillon and Hahnودراسة 
الدراسة مد  إفاديف الطالب وأعضاء هيئة التدريا من املصادر اإللكرتونية يف جامعة 

وائد استخدام املصادر مريالند، وعدد مرات استخدامهم للمصادر اإللكرتونية، وأهم ف
من عينة  %05اإللكرتونية، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن نسبة 

الدراسة يستخدمون املصادر اإللكرتونية مريف واحديف خالل الشهر على األقل، وذلك 
من عينة الدراسة ال  %3ابلنسبة للمصادر املتاح منها مقابل ورقي يف حني تبني أن 

صادر اإللكرتونية اليت هلا مقابل ورقي، كما تبني من خالل تلك يستخدمون امل
من العينة يستخدمون املصادر اإللكرتونية اليت ليا هلا مقابل  %29الدراسة أن 

ورقي مريف واحديف يف الشهر على األقل، أما أهم فوائد املصادر اإللكرتونية من وجهة 
 .(1)ط املصادر ابملصادر اخلارجيةن رهم، فكانت سهولة الدخول والقدريف البحثية، ورب

عن مد  استخدام الطالب وأعضاء هيئة التدريا يف  Rogersمث دراسة 
جامعة أوهايو ملصادر املعلومات اإللكرتونية وغري اإللكرتونية، ومن أهم النتائج اليت 

من عينة الدراسة يستخدمون اجملالت اإللكرتونية  %99توصلت إليها الدراسة أن 
م، 2555م بينما يف عام 8991على األقل يف األسبوع، وذلك يف عام مريف واحديف 

، لكن يف نفا الوقت اخنفضت اإلفاديف األسبوعية %36ارتفعت النسبة لتصل إىل 
كما تبني من خالل   %01يف قواعد املعلومات اإللكرتونية، وكانت نسبتها حوايل 

فاديف من املصادر الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة بني العمر وتكرار اإل
اإللكرتونية، حيث ذلك أفراد العينة منها سهولة موقع املعلومات وإمكانية التوفر 

                                                           

(1) I.F Dillan and K. Hahn. Are Researchers Ready for Eletrouic only 

Journal Collection Results of Survey at the University of Marlend 

Libraries and the academy, 2, 2002 



 مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس والباحثني جبامعة األزهر مبدينة أسيوط لشبكة االنرتنت
 د/ عبد احلميد عبده أبو خرص

 

 
4333 

بسهولة، ولكن كان من أهم السلبيات ضعف الربط وصعوبة احلصول على نسخ 
 .(1)ورقية

و   Kuekومن أهم الدراسات السابقة واملثيلة يف هذه الفرتيف دراسة 
Ridzuan  استخدام الطالب يف جامعات ماليزاي لشبكة م، حول 2553يف عام

اإلنرتنت، وقد استهدفت تلك الدراسة مد  االستعانة ابالنرتنت يف الواجبات 
الدراسية، وما العالقة بني مهارات الطالب األساسية ومعرفتهم ابإلنرتنت، وهل 
 الوسط العلمي والوسائل التعليمية يف جامعات ماليزاي إجيابية حبيث تدفع الطالب

الدراسة الستخدام االنرتنت كوسيلة تعليمية، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها تلك 
أنه يوجد اجتاه اجيايب لد  الطالب بصفة عامة للتعلم ابستخدام االنرتنت كما أن 
مع م الطالب لديهم املهارات األساسية الستخدام االنرتنت، كما أن الوسط 

 .(2)رتنت كوسيلة تعليمية مهمةاجلامعي يشعع الطالب الستخدام اإلن

وزمالؤه عن أمناط  Donnaكذلك من الدراسات السابقة املهمة دراسة 
البحث عن املعلومات ابلنسبة للباحثني يف جامعة بريطانيا يف عصر الرقمنة، وقد 
أجر  الباحثون يف هذه الدراسة مقارنة بني أمناط البحث عن املعلومات يف اجلامعات 

الثة ختصصات هي اإلداريف، وتقنيات املعلومات، واألدب اإلجنليزي، الربيطانية يف ث
من الباحثني يف احلاسأل اآليل وتقنيات  %07ومن أهم نتائج تلك الدراسة أن 

املعلومات يعتمدون بشكل أساسي يف البحث عن مصادر املعلومات على املكتبات 
                                                           

(1) A. Regers. Electrouic Journal Usage at Ohio State University. 

College and Research Libraries, 2. (2001). 

(2) Hong. Rizzuan A and Kuek, m. Students Attitudes to ward the use 

of the internet for learuing; a study at a university in Malaysia 

(2003) available. www. Fets. Rog. 
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 يف األدب االجنليزي من الباحثني %42الرقمية )املصادر اإللكرتونية( بينما حوايل 
يعتمدون بشكل أساسي على املصادر الورقية، يف حني بل ت نسبة الباحثني يف جمال 

 .(1)%21اإلداريف يف اعتمادهم على املصادر اإللكرتونية 

 للتخصصمدى استخدام األعضاء لشبكة اإلنرتنت موزعة طبقا  (2جدول رقم )

(2) 
 النسبة % العدد مدى االستخدام

 %87437 473 نعم
 %21404 33 ال

 %211 328 اجملموع

( يتضح أن نسبة املستخدمني من األعضاء 8ومن خالل اجلدول رقم )
يف حني بل ت نسبة غري املستخدمني  %19647لشبكة االنرتنت بل ت 

وهي ابلطبع نسبة جيديف يف ظل استخدام التقنيات احلديثة يف اجملال  85603%
حتليل االستباانت تبني أن نسبة املستخدمني من التعليمي، ولكن من خالل تفريغ و 

التخصصات العملية أكثر من التخصصات الن رية كما كان متوقع، واجلدول اليت 
 يوضح ذلك.

                                                           

(1) Gradiner, Donna and Otheer A Snapshot of information use pattera 

of academic sin British Online information Review, Vol 30-Issuet, 

2006. 

 ( آخر البحث.8( من االستبانة. ان ر امللحق رقم )4سؤال رقم ) (2)
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 لشبكة اإلنرتنت موزعة طبقا للتخصص. األعضاء مدى استخدام
 (1جدول رقم )

 (1) للتخصصمدى استخدام األعضاء لالنرتنت طبقا 
 النسبة % العدد لتخصصمدى االستخدام طبقا ل

 %88401 442 عملي
 %22401 34 نظري
 %211 473 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق تبني أن نسبة استخدام التخصصات العملية 
بينما بل ت نسبة املستخدمني من التخصصات الن رية  %11605بل ت 

م ، وهذا أمر طبيعي، حيث أن التخصصات العملية مثل الطأل والعلو 88605%
والصيدلة دائما ما يكون لديها احلديث واجلديد يف ختصصاهتا أكثر من الكليات 
الن رية، ولكن ليست هذه القاعديف تنطبق على كل التخصصات الن رية فهنا  بعض 
التخصصات الن رية لديها ما هو جديد ابستمرار أكثر من مثيالهتا الن رية األخر  

النفا، ورايض األطفال، وأصول الرتبية، مثل بعض أقسام كليات الرتبية مثل علم 
وبعض أقسام الرتبية الرايضية، فمثل هذه األقسام رغم أهنا ن رية لكنها ال تقارن مثال 
أبقسام الل ة العربية اليت ال جديد فيها من حيث القواعد األساسية الراسخة مثل رفع 

 سالمية.الفاعل ونصأل املفعول، كذلك أقسام احلديث والتفسري والشريعة اإل

كما الحظ الباحث من خالل تفريغ االستباانت أنه كلما قلت الدرجة 
الوظيفية كلما كان االستخدام للشبكة أكثر، مبعىن أن املعيدين واملدرسني املساعدين 

                                                           

 ( آخر البحث8( من االستبانة. ان ر امللحق رقم )0سؤال رقم ) (1)
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أكثر استخداما من املدرسني واملدرسني أكثر استخداما من األساتذيف املساعدين 
 ن األساتذيف واجلدول التايل يوضح ذلك.واألساتذيف املساعدين أكثر استخداما م

 (4جدول رقم )
 يوضح تقسيم العينة طبقا للدرجة الوظيفية

 النسبة% اجملموع النسبة% العدد الدرجة الوظيفية
 554671 2 552667 8 أستاذ غري متفرغ

 5584630 6 550634 2 أستاذ متفرغ
 5562625 26 3674 84 أستاذ

 559606 4 552667 8 أستاذ مساعد متفرغ
 554671 2 552667 8 أستاذ مساعد غري متفرغ

 85602 44 85686 31 أستاذ مساعد
 5586674 7 5585669 4 مدرس متفرغ

 23669 99 24616 93 مدرس
 3368 831 30613 834 مدرس مساعد

 28604 95 23 16 معيد
  481  374 اجملموع

ة التدريا ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن استخدام أعضاء هيئ
لالنرتنت من درجة مدرس متفرغ إىل درجة أستاذ غري متفرغ مل تتعاوز نسبتهم 

الفئة انتهت من إعداد األحباث املطلوبة للرتقية،  هذه ، وهذا ألن%86638جمتمعني 
والبعض مل يكمل أحباث الرتقية، والبعض اآلخر مل يقم عإعداد أحباث أصال كما هو 

تايل فإن استخدام اإلنرتنت ابلنسبة هلم غري ملح ابلقدر موضح ابجلدول السابق، وابل
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الكايف مثل املعيدين واملدرسني املساعدين، وإذا كان هنا  استخدام لالنرتنت من 
قبلهم فإمنا يكون يف ال الأل لإلعداد حملاضريف، أو إعداد مؤار، أو ندويف، وابلتايل فإن 

عداد رسالة دام االنرتنت إلمور خيتلف عن استخاستخدام االنرتنت ملثل هذه األ
 ماجستري، أو دكتوراه، أو أحباث ترقية.

كما يتضح من اجلدول أن نسبة استخدام املدرسني لالنرتنت بل ت نسبة 
من جمموع العينة، كما  %23669من جمموع املستخدمني، وبنسبة  24616%

دين، نرتنت أكثر من املعين استخدام املدرسني املساعدين لإليتضح من اجلدول أ
وهذا ألن املدرسني املساعدين أقرب من املعيدين يف االنتهاء من العملية البحثية 

 %3368من جمموع املستخدمني ونسبة  %30613امللزمة، حيث بل ت نسبتهم 
من جمموع العينة لالنرتنت أكثر من املعيدين يف االنتهاء من العملية البحثية امللزمة 

 فإهنم أكثر اماسا، ومن مث أكثر استخداما، ويبني )املاجستري والدكتوراه( وابلتايل
 %28604 ونسبة من جمموع املستخدمني %23اجلدول أن نسبة املعيدين بل ت 

 من جمموع العينة.

 عمر املستخدمني للشبكة:

آثرت الدراسة التعرف على عمر املستخدمني للشبكة، وذلك حىت يتبني 
 ة.مد  استخدام الشبكة من قبل الفئات املختلف

 عمر املستخدمني للشبكة (3جدول رقم )
 النسبة % العدد عمر املستخدمني

 %27627 852 سنة 35أقل من 
 %45637 808 سنة 45 – 35من 
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 النسبة % العدد عمر املستخدمني
 %22673 10 سنة 05-48من 
 %7622 27 سنة 65-08من 
 %2648 9 فما فوق 68من 

 %855 374 اجملموع

أكثر  45-35ن ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن الفئة العمرية م
فرد  808األعمار استخداما لالنرتنت، حيث بلغ عددهم كما هو موضح ابجلدول 

، واثل هذه النسبة يف ال الأل نسبة املدرسني املساعدين، وبعض %45637بنسبة 
املعيدين، ومع م املدرسني، ويؤكد ذلك ما أشران إليه آنفا أنه كلما قلت الدرجة 

 .(1) للشبكةالعضو الوظيفية كلما ارتفع استعمال 

 بداية استخدام االنرتنت:

 اجلدول التايل يبني بداية استخدام االنرتنت عند األعضاء:
 (0جدول رقم )

 بداية استخدام االنرتنت عند األعضاء
 النسبة % العدد بداية استخدام االنرتنت عند األعضاء

 %5515628 3 ، أو قبل ذلك8996منذ عام 
 %2690 88 8997منذ عام 
 %4604 87 8991منذ عام 
 %7670 29 8999منذ عام 

                                                           

 (.8ان ر اجلدول رقم )( 1)
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 النسبة % العدد بداية استخدام االنرتنت عند األعضاء
 %86632 68 2555منذ عام 
 %67660 203 2555بعد عام 

  374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن الفرتيف اليت استخدم فيها األعضاء 
عضوا  65حوايل  8999، أو قبل ذلك إىل عام 8996شبكة اإلنرتنت منذ عام 

موع املستخدمني، وقد تبني أن هؤالء مع مهم من أعضاء من جم %86646بنسبة 
هيئة التدريا الكليات العملية، كما تبني أيضا أن مع م هؤالء كانوا من املبعوثني يف 

 دول أوروبية.

ومن مث فإهنم استخدموا االنرتنت بدول خارج مصر قبل أن يستخدموه 
بل ت  2555نذ عام داخل مصر، كما يتضح من خالل اجلدول السابق أن الفرتيف م

، واثل الفرتيف األكثر استخداما لالنرتنت بعد عام %86632نسبة االستخدام هبا 
اليت وهي الفرتيف  %67660، كما هو موضح ابجلدول، حيث بل ت نسبة 2555

انتشر فيها استخدام االنرتنت يف كل احملاف ات املصرية، ومن مث مراكز البحوث 
 واجلامعات.
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 .لألنرتنتمكان أول استخدام 
 (6جدول رقم )

 يوضح مكان أول استخدام لالنرتنت
 النسبة % العدد مكان أول استخدام االنرتنت
 %30606 833 جامعات أخر  خارج مصر

 %29690 882 مراكز االنرتنت داخل وخارج مصر
 %87682 64 جامعات أخر  داخل القاهريف

 %82.13 41 جامعة األزهر ابلقاهريف
 %4604 87 وطجامعة األزهر أبسي

  374 اجملموع

وبتحليل بياانت اجلدول السابق يتبني أن مكان أول استخدام لشبكة 
من إمجايل  %30606االنرتنت )جامعات أخر  خارج مصر( حيث بل ت نسبة 

عدد املستخدمني لالنرتنت، ويوضح ذلك مد  استخدام االنرتنت منذ فرتيف ليست 
من جمموع املستخدمني  %30حوايل  ابلقصرييف خارج مصر، كما يوضح أيضا أن

لالنرتنت استخدموا االنرتنت يف بالد أخر  خارج مصر قبل أن يستخدم مع م 
املستخدمني من العينة االنرتنت يف مصر، كما يوضح اجلدول السابق مد  أمهية 

 االنرتنت يف العملية التعليمية ابلنسبة للدول املتقدمة.

ارج مصر( حيث بل ت نسبة وتلى ذلك )مراكز االنرتنت داخل وخ
، ويوضح ذلك، مد  الدور الذي قامت به مراكز االنرتنت يف مصر منذ 29690%

بداية دخول االنرتنت يف مصر، وتلى ذلك )جامعات أخر  داخل القاهريف( حيث 
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، ويوضح ذلك أن مجيع اجلامعات املصرية تقريبا استخدمت %87682بل ت نسبة 
نسبتني األخريتني )جامعة و ما يتضح من خالل الاالنرتنت قبل جامعة األزهر، وه

و)جامعة األزهر أبسيوط( حيث  %83613لقاهريف( حيث بل ت نسبة اباألزهر 
 .%4604بل ت نسبة 

 عدد مرات استخدام االنرتنت:
 (7جدول رقم )

 االنرتنتيوضح عدد مرات استخدام 
 النسبة % العدد عدد مرات استخدام االنرتنت

 %65642 226 يوميا
 %23627 17 مراتن يف األسبوع
 %9636 30 مريف يف األسبوع
 %4612 81 مريف كل شهر

 %2683 1 أكثر من ثالث مرات يف الشهر
  374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن من يستخدمون شبكة االنرتنت يوميا 
من جمموع املستخدمني لالنرتنت، وتلى ذلك من يستخدمون  %65642بلغ نسبة 

ومل حتظ  %23627النرتنت )مراتن يف األسبوع( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك ا
نسبة من يستخدمون االنرتنت )مريف يف األسبوع( و )مريف كل شهر( و)أكثر من ثالث 

 تقريبا. %86مرات يف الشهر( جمتمعني إال بنسبة 
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ويوضح ذلك مد  أمهية شبكة االنرتنت ابلنسبة للباحثني وأعضاء هيئة 
يا خبالف الطالب يف مجيع اجملاالت، خاصة اجملاالت العلمية والتقنية وكذلك التدر 

استخدام االنرتنت يف جمال املكتبات وتكنولوجيا املعلومات، حيث تعترب شبكة 
اإلنرتنت وسيلة مهمة من وسائل احلصول على املعلومات ابلنسبة للباحثني وأعضاء 

 .(2) العمرياسة وتتفق مع هذه الدراسة در  (1) التدرياهيئة 

أهم املصادر التي حصل منها مستخدمي شبكة اإلنرتنت على 
 معلومات تفيد اإلنرتنت:

 (8جدول رقم )
 مصادر احلصول على املعلومات عن االنرتنتيوضح 

 النسبة % العدد مصادر احلصول على املعلومات عن االنرتنت
 %46603 874 الصحف

 %27600 853 وسائل أخر  تذكر )إلنرتنت(
 87664 66 التليفزيون
 %0611 22 املؤارات
 %2645 9 اإلذاعة
 %855 374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتبني أن أهم مصادر احلصول على معلومات 
عن االنرتنت ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا املستخدمني لالنرتنت كانت )الصحف( 

                                                           

املعلوماات هشام حممود عزمي. ملمواقع املكتبات واملعلومات: دراساة حتليلياة لشابكة االنرتناتمل جملاة املكتباات و ( 1)
 .0، ص8997أكتوبر  4، ع87العربية. س

االنرتنت لد  أعضاء هيئة التدريا وطلبة جامعة العلاوم والتكنولوجياا  إستخدامالعمري، حممد خليفةمل، واقع ( 2)
 .67-30، ص ص 2552يوليو  45األردنيةمل جملة اجتاهات اجلامعات العربية. ع
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نت نفسه( بة للمستخدمني )االنرت ، بينما كان املصدر الثاين ابلنس%46603بنسبة 
، وتتقارب هذه الدراسة مع دراسة %27600وا ذلك حيث بل ت نسبة من أفاد

حيث مثلت الصحف يف دراستهما املصدر  (1)جاسم جرجا، وعبد الكرمي انشر
، بينما يف دراسة أخر  عن مد  إفاديف الطالب من %6667األول، ولكن بنسبة 

حصول الطالب على معلومات عن االنرتنت من  خدمات االنرتنت مل اثل مصادر
، ويعكا هذا مد  اهتمام الباحثني %261خالل الصحف واجملالت سو  

وأعضاء هيئة التدريا ابلصحف واجملالت ملتابعة األخبار وكذلك املعلومات احلديثة 
 .(2)خبالف الطالب

ا هو نرتنت كمة ابلنسبة لألعضاء املستخدمني لإلوقد كانت الوسيلة الثالث
، بينما مل حتظ )املؤارات، واإلذاعة( %87664موضح ابجلدول )التليفزيون( بنسبة 

 تقريبا. %1سو  بنسبة 

                                                           

دام أعضااء هيئاة التادريا يف اجلامعاات اليمنياة مبديناة صانعاء جاسم حممد جرجا، عبد الكرمي انشر. ملاستخ( 1)
: دمشااااق( اإلساااارتاتيعية العربيااااة 8991: 9لشااابكة االنرتنااااتمل مااااؤار االحتااااد العااااريب للمكتبااااات واملعلوماااات )

تاااونا:  –املوحاااديف للمعلوماااات يف عصااار االنرتنااات ودراساااات أخااار  ال االحتااااد العاااريب للمكتباااات واملعلوماااات 
 .77، ص8999ة للرتبية والثقافة والعلوم واالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، املن مة العربي

أماااين أامااد رفعاات. ملمااد  إفاااديف طااالب اجلامعااة ماان خاادمات االنرتناات: دراسااة ميدانيااة علااى طااالب جامعااة ( 2)
 .06-36( ص ص 2552)يناير  2، ع3مج –عامل املعلومات واملكتبات والنشر. -القاهريف، 
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 الوقت املفضل الستخدام اإلنرتنت:
 (7جدول رقم )

 يوضح الوقت املفضل الستخدام االنرتنت
 النسبة % العدد أوقات االستخدام املفضلة

 %02645 896 بعد العاشريف مساءا
 %20667 96 ظهرا 2-1ء أوقات العمل من أثنا

 %84681 03 يف الصباح الباكر حيث الشبكة أكثر سرعة
 %7670 29 يف كل هذه األوقات

 %855 374 اجملموع

( يتبني أن الوقت املفضل الستخدام اإلنرتنت 9ومن خالل اجلدول رقم )
ءا( حيث بل ت نسبة ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا يف املقام األول )بعد العاشريف مسا

، وهو أمر طبيعي حيث أن أعضاء هيئة التدريا يف تلك %02645من أفادوا ذلك 
الفرتيف يكونوا، قد أدوا حماضراهتم، وأخذوا قسطا من الراحة، ومن مث فإن هذه األوقات 

ظهرا(  2-1األنسأل واألفضل ابلنسبة هلم، وتلى ذلك )أثناء أوقات العمل من 
ورمبا تتمثل هذه النسبة يف أعضاء  %20667دوا ذلك حيث بل ت نسبة من أفا

با ما يؤدون احملاضرات من خالل معامل لهيئة تدريا الكليات العملية، حيث أهنم غا
احلاسأل اآليل، ومن مث االستعانة بشبكة اإلنرتنت أثناء أوقات العمل. وقد كانت 

كر حيث الشبكة أكثر اإلجابة الثالثة ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا )يف الصباح البا 
، بينما كانت أقل اإلجاابت )يف كل هذه األوقات( حيث %84681سرعة( بنسبة 
 .%7670بل ت نسبة 
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 كيفية التدريب والتعامل مع اإلنرتنت:
 (21جدول رقم )

 يوضح كيفية التدريب والتعامل مع اإلنرتنت
 النسبة % العدد كيفية تعلم التعامل مع اإلنرتنت

 %65697 221 سةمن خالل املمار 
 %28693 12 من خالل زميل يف العمل
 %88676 44 من خالل دوريف تدريبية

 %0634 25 عن طريق الكتأل واجملالت
 - - طرق أخر  تذكر

 %855 374 اجملموع

( يتضح أن تعلم أعضاء هيئة التدريا 85ومن خالل اجلدول السابق رقم )
حيث بل ت نسبة من أفادوا  لالنرتنت كان بشكل أساسي )من خالل املمارسة(

ذلك )من خالل زميل يف العمل( حيث بل ت نسبة من  وتلي، %65697ذلك 
أبهنم تعلموا  %88676عضوا بنسبة  44، بينما ذكر %28693أفادوا ذلك 

أبهنم  %0634عضوا بنسبة  25اإلنرتنت )من خالل دوريف تدريبية( يف حني ذكر 
ت، ومل حتظ )طرق أخر  تذكر( أبية تعلموا اإلنرتنت )عن طريق الكتأل واجملال

 إجاابت.
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 :أهداف استخدام األعضاء لإلنرتنت
 (22جدول رقم )

 أهداف استخدام األعضاء لإلنرتنت يوضح
 النسبة % العدد أهداف استخدام اإلنرتنت

 %04690 344 إعداد حبث للرتقي
 %21644 871 إعداد حملاضريف أو ندويف

 %88667 73 متابعة كل ما جيد يف جمال التخصص
 %3613 24 زايديف الثقافة العامة واملعرفة
 %559601 6 حل مشكلة علمية أو حبثية

 %558609 8 التسلية والرتفيه
 %855 )*(626 اجملموع

يتضح أن اهلدف األساسي يف استخدام  (88ومن خالل اجلدول رقم )
قي( حيث بل ت االنرتنت ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا والباحثني )إعداد حبث للرت 

، واثل هذه النسبة تقريبا نسبة املعيدين واملدرسني %04690نسبة من أفادوا ذلك 
املساعدين، واملدرسني، وكذلك مع م األساتذيف املساعدين، وابلطبع فإن اهلدف 
األساسي ابلنسبة هلذه الفئة )إعداد أحباث الرتقية( خاصة بعد تطبيق ن ام اجلوديف، 

 ية بزايديف الدرجة العلمية.وزايديف النواحي املال

أما اهلدف الثاين فكان )إعداد حملاضريف أو ندويف( حيث بل ت نسبة من 
كان حيث   (1) مسلم، وتتقارب هذه النسبة مع دراسة فيدان %21644أفادوا ذلك 

                                                           

 أكرب من العينة االختبار من متعدد. اجملموع)*( 
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، ويعترب استخدام %24اهلدف الثالث يف تلك الدراسة )ألغراض التدريا( بنسبة 
 من أهم األغراض يف الوقت احلايل.االنرتنت يف أغراض التدريا 

مث )متابعة كل ما جيد يف جمال التخصص( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 
، و)حل مشكلة علمية أو %3613، مث )زايديف الثقافة العامة( بنسبة 88667%

 .%559601حبثية( بنسبة 

، (5) وحسن، (4) وسلطان (3) واحمليسن (2) خليفوقد حدد كل من: 
 .Shopira(2)و Franklin and Peat (1)، و (6)وامايل

                                                                                                                                        

مساااالم، عماااار فياااادان. ملاسااااتخدام االنرتناااات يف شاااابكة اجلامعااااات املصااااريةمل مااااؤار االحتاااااد العااااريب للمكتبااااات ( 1)
: دمشااااق( اإلساااارتاتيعية العربيااااة املوحااااديف للمعلومااااات يف عصاااار االنرتناااات ودراسااااات 8991: 9واملعلومااااات )

تاونا: املن ماة العربياة للرتبياة والثقافاة والعلاوم واالحتااد العاريب  –وماات. أخر ال االحتاد العريب للمكتباات واملعل
 .324، ص8999للمكتبات واملعلومات، 

خلياااف، وزهاااري انجاااي. ملاساااتخدام احلاساااوب وملحقاتاااه يف إعاااداد الوساااائل التعليمياااةمل حباااث مقااادم إىل ماااؤار ( 2)
متاااح علااى:  2558ال85-9فلسااطني  –، قلقيليااة. العملياة التعليميااة يف عصاار اإلنرتناات، وزاريف الرتبيااة والتعلاايم

http://www.Ishraf. Gotevot. Edu. Salreading/ compteac. Hong.ntm. 

احمليسااان، إباااراهيم عباااد ي، ملالتعلااايم اإللكااارتوين تااارف أم ضاااروريف، ورقاااة عمااال مقدماااة لنااادويف مدرساااة املساااتقبل، ( 3)
علاااااااااااااااااااااااااااى: ه، متااااااااااااااااااااااااااااح 8423رجاااااااااااااااااااااااااااأل  87-86الااااااااااااااااااااااااااارايض  –جامعاااااااااااااااااااااااااااة امللاااااااااااااااااااااااااااك ساااااااااااااااااااااااااااعود. 

http://212,33,122.100/forum/showthread.php.676  اترياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ اإلاتحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 م.2582ال2ال20

سلطان، حممد. ملبني معوقات ومستقبل التعليم اإللكرتوين يف الوطن العريب، ورقة عمل مقدمة ضمن فاعليات ( 4)
 متاااااااااااح يف: 2550ساااااااااابتمرب  25-87امللتقااااااااااى العااااااااااريب الطاااااااااااليب اإلبااااااااااداعي الثااااااااااامن، جامعااااااااااة صاااااااااانعاء 

http://Diwanalarab.Com/spip.php php artic le 7239  اترياااخ اإلاتحاااة
 م.2582ال3ال2

فاعلياااات  نحسااان، أشااارف جاااالل. ملفاعلياااة اساااتخدام االنرتنااات يف جماااال التااادريامل ورقاااة عمااال مقدماااة ضااام( 5)
-20أساااااابوع التعمااااااع الرتبااااااوي الثاااااااين حتاااااات شااااااعار )حنااااااو تاااااادريا متميااااااز(، لكليااااااة الرتبيااااااة، جامعااااااة قطاااااار 

 م.2556ال3ال35
ملاستخدام احلاسوب واالنرتنات يف حوسابة التعييناات اجلامعياة،  امايل، عبد ي عطا، وماجد عطا ي امايل.( 6)

-35ورقاااااة عماااااال ملاااااؤار التوعيااااااة يف التعلاااااايم اجلاااااامعي الفلسااااااطي  جامعااااااة القااااادس املفتوحااااااة، مدينااااااة رام ي 
 http:// www.Qou. Edu/homepage/ arablic/ qulityمتااح يف:  2554ال7ال0
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أن من أهم مزااي استخدام اإلنرتنت يف التدريا )اإلطالع على آخر 
األحباث العلمية والرتبوية يف التخصص(، بينما كانت آخر اإلجاابت التسلية والرتفيه 

فقط خبالف الطالب اليت بل ت نسبة التسلية والرتفيه يف دراسة  %8609بنسبة 
 (3) .2662فعت أماين ر 

 الوقت املستغرق لإلفادة من هذه اخلدمة:

استهدفت الدراسة التعرف على الوقت املست رق لإلفاديف من هذه اخلدمة من خالل 
 .(4) الصددالسؤال املوجه يف هذه 

 الوقت املستغرق لإلفادة من اإلنرتنت (21جدول رقم )
 النسبة % العدد الوقت املستغرق لإلفادة من اإلنرتنت

 %62654 232 ساعات يوميا 6-4أكثر من ذلك يذكر من 
 %24634 98 أكثر من ساعة كل يوم

 %88649 43 ساعة كل يوم
 %2683 1 أكثر من ساعة يف األسبوع

 %855 374 اجملموع
                                                                                                                                        

department/ qulity conference/ pepars/ sessi on6/ hamaial.  اترياخ اإلاتحاة
 م.2582ال3ال89

(1) htm:/ shapira, Philip, and Jon youtie. Teaching with internet and 

multimesia Technologies: insights from an on line seminar on 

industrial modernization. 

Available at: http://cherry . jac.Gatech.Edu/mod/ pubs/ real 20% 

teaching 2099%. Pdf (visited on 14/3/2012).  
أماااين أامااد رفعاات. ملمااد  إفاااديف طااالب اجلامعااة ماان خاادمات اإلنرتناات: دراسااة ميدانيااة علااى طااالب جامعااة ( 3)

 .06-36( ص ص 2552اير )ين 2، ع3مج –عامل املعلومات واملكتبات والنشر  –القاهريف.  
 ( يف آخر البحث.8( من االستبانة. ان ر امللحق رقم )84سؤال رقم )( 4)
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ومن خالل اجلدول السابق يتضح مد  الوقت املست رق من أعضاء هيئة 
من أفراد  %62654، حيث ذكر التدريا والباحثني لإلفاديف من شبكة اإلنرتنت

من أفراد العينة  %24634ساعات، بينما ذكر  6-4العينة أبهنم ميكثون يوميا من 
أبهنم يستفيدون يوميا أكثر من ساعة، وتؤكد هذه األرقام مد  إفاديف أعضاء هيئة 
التدريا والباحثني من شبكة اإلنرتنت، ومن مث االست الل األمثل يف العملية 

( يتبني أن من أهداف استخدام 2(، )8ابلرجوع إىل اجلدول رقم )التعليمية، و 
، كما يتبني %21644اإلنرتنت وكان اهلدف الثاين )إعداد احملاضريف أو ندويف( بنسبة 

، %88649( أن اإلجابة الثالثة كانت )ساعة كل يوم( بنسبة 82من اجلدول رقم )
 .%2683بنسبة يف حني كانت آخر اإلجاابت )أكثر من ساعة يف األسبوع( 

 احلصول على املعلومات عن طريق اإلنرتنت: قرط

 (24جدول رقم )

 طرق احلصول على املعلومات عن طريق اإلنرتنت
 النسبة % العدد طرق احلصول على املعلومات

أحصل على املعلومات من االنرتنت 
 بنفسي

346 92602% 

 %7641 21 استعني أبحد الزمالء داخل الكلية
 - - استعني ابملوظف املختص

 - - طرق أخر  تذكر
 %855 374 اجملموع
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ومن خالل اجلدول السابق يتبني أن أعضاء هيئة التدريا والباحثني حيصلون 
على املعلومات عن طريق اإلنرتنت أبنفسهم، حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

يف حني  %7641بينما بل ت نسبة من يستعينوا ابلزمالء داخل الكلية  92602%
 مل حتظ )استعني ابملوظف املختص(، و)طرق أخر  تذكر( أبية إجاابت.

 مدى حتقيق اهلدف يف البحث من خالل االنرتنت

 (23جدول رقم )

 البحث من خالل االنرتنت يفمدى حتقيق اهلدف 
مدى حتقيق اهلدف يف البحث من خالل 

 االنرتنت
 النسبة % العدد

 %76673 217 يتحقق دائما
 %22625 13 يتحقق أحياان
 %867 4 ال يتحقق
 %855 374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتضح مد  أمهية االنرتنت ابلنسبة للباحثني 
وأعضاء هيئة التدريا يف اعتمادهم عليها يف العملية التعليمية والبحثية بشكل كبري،  

هدفهم يتحقق من  كما يتضح من اجلدول السابق، حيث بل ت نسبة من أفادوا أبن
يف حني بل ت نسبة من  %76673خالل البحث عن طريق االنرتنت دائما نسبة 

يف حني مل تصل نسبة من أفادوا أبنه  %22625أفادوا أبن هدفهم يتحقق )أحياان( 
 .%867هدفهم ال يتحقق سو  
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 مدى وجود عائق بسبب اللغة عند استخدام اإلنرتنت:

 (20جدول رقم )

 سبب اللغة عند استخدام اإلنرتنتوجود عائق بمدى 
 النسبة % العدد مدى وجود عائق بسبب اللغة

 %77627 219 ال
 %22673 10 نعم

 %855 374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتبني أن الل ة ال تشكل عائقا يف استخدام 
، ورمبا تتمثل هذه النسبة %77627االنرتنت، حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

ع مها من الكليات العملية ألن مستواهم يف الل ة أفضل بكثري من الكليات يف م
الن رية، يضاف إىل ذلك اهليئة املعاونة من الكليات الن رية، حيث أن مستواهم يف 
الل ة أفضل بكثري أيضا من أعضاء هيئة التدريا، وكما يتضح من اجلدول السابق أن 

ورمبا تتمثل هذه  %22673لنسبة هلم نسبة من أفادوا أبن الل ة تشكل عائقا اب
 النسبة يف بعض أعضاء هيئة التدريا من الكليات الن رية.

 مدى وضع ضوابط الستخدام اإلنرتنت من قبل الكلية:

آثرت الدراسة التعرف على مد  وضع ضوابط من قبل الكلية الستخدام 
 .(1) الصدداالنرتنت من خالل السؤال املوجه يف هذا 
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 مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس والباحثني جبامعة األزهر مبدينة أسيوط لشبكة االنرتنت
 د/ عبد احلميد عبده أبو خرص

 

 
4333 

 (26جدول رقم )

 وجود ضوابط الستخدام اإلنرتنتمدى 
 النسبة % العدد مدى وجود ضوابط الستخدام اإلنرتنت

 %19613 336 ال
 %85687 31 نعم

 %855 374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتضح أنه ال توجد ضوابط الستخدام االنرتنت، 
وا بوجود ، بينما بل ت نسبة من أفاد%19613حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

، والسبأل يف ذلك يرجع إىل أن خدمة اإلنرتنت يف جامعة األزهر %85687ضوابط 
مبدينة أسيوط متاحة فقط ألعضاء هيئة التدريا والعاملني، دون الطالب مبعىن أن 

 اخلدمة لو متاحة للطالب ستكون ابلفعل هنا  ضوابط.

 :درجة هذه الضوابط من وجهة نظر الباحثني 

ما يلي )ما درجة هذه  (1) االستبانةسع عشر من تضمن السؤال التا
ممتازيف( وقد  –سيئة  –الضوابط من وجهة ن ر ؟، وكانت االختبارات كالتايل )جيديف 

إجاابت با)ممتازيف( وقد استبعد الباحث حتليل هذا  1إجابة )جيديف(،  81وردت 
 السؤال.
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 :الصعوبات التي تواجه الباحثني عند استخدام اإلنرتنت 

 (27) جدول رقم

 يوضح صعوابت استخدام اإلنرتنت
 النسبة % العدد صعوابت استخدام اإلنرتنت

 %44692 861 بطء اخلدمة
 %35622 883 كثريف املستخدمني يف العمل

 %28682 79 انقطاع اخلدمة أحياان
 %80624 07 عدم وجود الوقت الكايف

 %85669 45 الل ة
 %7676 29 صعوبة االرتباط ابلشبكة

ود مصداقية يف املعلومات املوجوديف على عدم وج
 الشبكة

4 866% 

 %866 4 عدم املعرفة ابستخدام الشبكة
 %855 )*( 374  اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن أهم الصعوابت يف استخدام اإلنرتنت 
، %44692ابلنسبة للباحثني )بطء اخلدمة( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

سبة مع دراسة عبد الرامن بن عبيد القرين، حيث كان من أهم وتتقارب هذه الن
بنسبة العوائق اليت تعيق املشاركني عند استخدامهم شبكة اإلنرتنت )بطء االتصال( 
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، وابلطبع فإن ذلك يرجع إىل )كثريف املستخدمني يف العمل( حيث بل ت (1)49%
انت اإلجابة ، وكما هو موضح ابجلدول السابق ك%35622نسبة من أفادوا ذلك 

(، وتلي ذلك )انقطاع اخلدمة أحياان( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 2رقم )
، والسبأل يف ذلك أن خدمة اإلنرتنت يف بعض اجلامعات، وكذلك 28682%

من بعض املشكالت، خبالف الوصالت تعاين بعض املؤسسات واهليئات ما زالت 
د تبني للباحث من خالل بعض الفردية اليت غالبا ما تكون أقل يف مشكالهتا، وق

 الزمالء يف الكليات العملية أبن اخلدمة تنقطع أحياان أكثر من يومني.

وتلى ذلك )عدم وجود الوقت الكاف( حيث بل ت نسبة من أفادوا وذلك 
، والسبأل يف ذلك يرجع إىل أن بعض أعضاء هيئة التدريا غالبا ما 80624%

قسام وجمالا الطلبات الكليات ينش ل ابحملاضرات والتدريا، وجمالا األ
والسيمينارات، وخالفه، ومن مث ال جيدون الوقت الكاف الستخدام اإلنرتنت داخل 

 الكليات.

، ويرجح %85669ذلك )الل ة( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك  وتلي
 الباحث أن تكون هذه النسبة من الكليات الن رية.

، وقد  %7676ت نسبة ذلك )صعوبة االرتباط ابلشبكة( حيث بل  وتلي
كانت أقل اإلجاابت )عدم وجود مصداقية يف املعلومات املوجوديف على الشبكة( 

 لكل منهما. %866و)عدم املعرفة ابستخدام الشبكة( بنسبة 

                                                           

القرين، عبد الرامن بن عبيد. استخدام شبكة االنرتنات مان قبال العااملني يف مكتبايت جامعاة امللاك عباد العزياز ( 1)
ص  –م( 2550)يولياو  24، ع82ماج  –االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلوماات  –وجامعة أم القر  

 .815-803ص 
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 :أهم خدمات اإلنرتنت بالنسبة للباحثني 

 (28جدول رقم )

 يوضح خدمات اإلنرتنت ابلنسبة للباحثني
 % النسبة العدد خدمات االنرتنت

 %04658 252 نقل امللفات
 %48681 804 خدمة الربيد اإللكرتوين

 %2694 88 إجراء احملاداثت
 %8617 7 جمموعات املناقشة

 %855 374 اجملموع

ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن خدمات االنرتنت ابلنسبة للباحثني 
لكرتوين( و)خدمة الربيد اإل %0468تنحصر يف )نقل امللفات( حيث بل ت نسبة 

، وابلطبع فإن هذا ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريا والباحثني، هو %48681بنسبة 
اهلدف األساسي، حيث ميثل نقل امللفات نقل األحباث واألفكار واملعلومات بني 
الزمالء لإلفاديف العلمية، وكذلك خدمة الربيد االلكرتوين، ما هي إال تواصل 

 معلومات.

لدراسات السابقة يتبني أن )استقبال الربيد وابلن ر إىل نتائج بعض ا
ومثل )إرسال املواد  %04650قد مثل  (1) حافظاإللكرتوين( يف دراسة عبد الرشيد 
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، مما يؤكد أن نقل امللفات والربيد اإللكرتوين ميثل %37614على الربيد اإللكرتوين 
 أهم اخلدمات ابلنسبة للباحثني وأعضاء هيئة التدريا.

اجلدول السابق أن )إجراء احملاداثت( و)جمموعات  ويتضح من خالل
، خبالف الطالب الذين تكون أحياان خدمة %4املناقشة( مل تصل جمتمعة نسبة 

 اإلنرتنت ابلنسبة هلم إجراء احملاداثت وجمموعات املناقشة.

 :مقرتحات الباحثني لتحسني خدمات اإلنرتنت بالكلية 

 (27جدول رقم )

 تحسني خدمات اإلنرتنت ابلكليةيوضح مقرتحات الباحثني ل
 النسبة % العدد مقرتحات الباحثني لتحسني خدمات االنرتنت

 %75651 262 زايديف سرعة الشبكة
 %28645 15 حتسني عملية االتصال ابالنرتنت
 %1600 32 حتسني البنية التحتية للشبكة
 - - ختفيض أسعار االشرتاكات

 %855 374 اجملموع

لسابق يتبني أن )زايديف سرعة الشبكة( كانت من أهم ومن خالل اجلدول ا
وابلن ر إىل اجلدول رقم  %7560املقرتحات حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

يتبني أن )بطء الشبكة( كان من أهم الصعوابت، حيث بل ت نسبة من  (1) (87)
 .%44692أفادوا ذلك 
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االتصال ( يتبني أن )حتسني عملية 89ومن خالل اجلدول السابق رقم )
يتضح أن  (1) (87، وابلن ر إىل اجلدول رقم )%28645ابالنرتنت( بل ت نسبة 

 .%28682)انقطاع اخلدمة أحياان( بلغ نسبة 

وقد كانت أقل اإلجاابت )حتسني البنية التحتية للشبكة( حيث بل ت نسبة 
، يف حني مل حتظ )ختفيض أسعار االشرتاكات( أبية %1600من أفادوا ذلك 

 إجاابت.

 اخلامتة

 خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أهمها:

عضوا  374بلغ عدد مستخدمي شبكة اإلنرتنت من أعضاء هيئة التدريا  -8
عضوا  44، يف حني بلغ عدد األعضاء غري املستخدمني %19647بنسبة 
 .%85603بنسبة 

سة أن تبني من خالل الدراسة، ومن خالل تفريغ االستبياانت اخلاصة ابلدرا -2
، بينما %11605عضوا بنسبة  338عدد املستخدمني من الكليات العملية 

عضوا فقط بنسبة  43بلغ عدد املستخدمني من الكليات الن رية 
88605%. 

تبني من خالل الدراسة أنه كلما قلت الدرجة العلمية كلما زاد االستخدام  -3
األساتذيف مبعىن أن األساتذيف أقل استخداما من األساتذيف املساعدين، و 
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املساعدين أقل من املدرسني ابستثناء املدرسني املساعدين فإهنم أكثر استخداما 
 من املعيدين.

م 2555أظهرت الدراسة أن أكثر فرتيف الستخدام االنرتنت كانت بعد عام  -4
عضوا يف حني بل ت  203بعدد أعضاء  %67660حيث بل ت نسبة 

 828دد أعضاء بع %33630 2555، وحىت عام 8996النسبة من عام 
 عضوا.

وجه السؤال الثامن ابالستبانة ليبني مكان أول استخدام لشبكة االنرتنت، وقد  -0
تبني من خالل حتليل إجاابت السؤال أن مكان أول استخدام لإلنرتنت 

 %30606)جامعات أخر  خارج مصر( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 
ستخدمني لشبكة عضوا، ويوضح ذلك أن كثريا من امل 33بعدد أعضاء 

 اإلنرتنت استخدموه خارج مصر قبل أن يستخدموه داخل مصر.

وجه السؤال التاسع ابالستبانة ملعرفة عدد مرات استخدام اإلنرتنت، وقد تبني  -6
، ويوضح ذلك %65642عضوا يستخدمون االنرتنت يوميا بنسبة  226أن 

لى السواء، مد  أمهية االنرتنت ابلنسبة للباحثني وأعضاء هيئة التدريا ع
 خاصة اجملاالت العلمية كما تبني من الدراسة.

اليت حصل من  الستبانة التعرف على أهم املصادراستهدف السؤال العاشر اب -7
خالهلا املستخدمني على معلومات تفيد عن االنرتنت، وقد تبني من خالل 
حتليل إجاابت هذا السؤال أن أهم املصادر ابلنسبة للمستخدمني الصحف، 

عضوا، واالنرتنت نفسه بنسبة  874بعدد  %46603ل ت نسبة حيث ب
 عضوا. 853بعدد  27600%
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تناول السؤال احلادي عشر ابالستبانة الوقت املفضل الستخدام اإلنرتنت، وقد  -1
بة للمستخدمني الدراسة أن الوقت املفضل الستخدام الشبكة ابلنس أظهرت

 ، مث أثناء%02645 ، حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلكبعد العاشريف مساءا
، مث يف الصباح الباكر بنسبة %20667ظهرا بنسبة  2-1أوقات العمل من 

84681%. 

أهداف استخدام شبكة اإلنرتنت، وقد تبني من الدراسة من خالل حتليل  -9
إجاابت السؤال الثالث عشر أن أهم األهداف ابلنسبة للمستخدمني )إعداد 

، مث )إعداد %04690لك حبث للرتقي( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذ
)متابعة  ، مث %21644حملاضريف أو ندويف( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

التخصص( حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك كل ما جيد يف جمال 
88667%. 

الوقت املست رق لإلفاديف من اإلنرتنت، تبني من خالل حتليل إجاابت السؤال  -85
ة من األعضاء يستخدمون الرابع عشر من اإلستبانة أن مستخدمي الشبك

، وأكثر من ساعة كل يوم %62654ساعات يوميا بنسبة  6-4لشبكة من ا
 .%24634بنسبة 

طرق احلصول على املعلومات من خالل االنرتنت، أظهر حتليل إجاابت  -88
السؤال اخلاما عشر من االستبانة أن املستخدمني للشبكة حيصلون على 

بل ت نسبة من أفادوا ذلك املعلومات من االنرتنت أبنفسهم، حيث 
92602%. 
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مد  حتقيق اهلدف يف البحث عن املعلومات من خالل االنرتنت، أظهر حتليل  -82
، %76673إجاابت السؤال السادس عشر أبن اهلدف يتحقق دائما بنسبة 

 .%867وال يتحقق بنسبة  %22625ويتحقق أحياان بنسبة 

خالل حتليل إجاابت مد  وجود عائق يف االستخدام بسبأل الل ة، تبني من  -83
السؤال الرابع عشر أن الل ة ال تشكل عائقا ابلنسبة للمستخدمني، حيث 

 .%77627بل ت من أفادوا ذلك 

مد  وجود ضوابط الستخدام االنرتنت، تبني من خالل حتليل إجاابت  -84
السؤال الثامن عشر أن الكليات ال تضع ضوابط الستخدام االنرتنت، حيث 

 .%19613لك بل ت نسبة من أفادوا ذ

تبني من خالل حتليل إجاابت السؤال العشرون، أنه توجد صعوابت الستخدام  -80
ذلك أفادوا  نشبكة االنرتنت منها )بطء اخلدمة( حيث بل ت نسبة م

وانقطاع اخلدمة  %35622، وكثريف املستخدمني يف العمل بنسبة 44692%
 .%28682أحياان 

هر حتليل إجاابت السؤال أهم خدمات االنرتنت ابلنسبة للمستخدمني، أظ -86
احلادي والعشرون أن أهم خدمات االنرتنت ابلنسبة للمستخدمني )نقل 

، %48681وخدمة الربيد االلكرتوين بنسبة  %04658امللفات( بنسبة 
، و)جمموعات املناقشة( بنسبة %22694و)إجراء احملاداثت( بنسبة 

8617%. 

ت السؤل الثاين والعشرين مقرتحات حتسني اخلدمة تبني من خالل حتليل إجااب -87
 %75651أن أهم مقرتحات حتسني اخلدمة )زايديف سرعة الشبكة( بنسبة 
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، و)حتسني البنية %28645و)حتسني عملية االتصال ابالنرتنت( بنسبة 
 .%1600التحتية للشبكة( بنسبة 

 لتوصياتا

ن يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بعدد م
 التوصيات يوجزها فيما يلي:

ضروريف توفري خدمة االنرتنت يف مجيع الكليات اليت ال يتوفر هبا خدمة  -8
اإلنرتنت، وذلك حىت يتمكن أعضاء هيئة التدريا من االستفاديف من خدمات 
الشبكة أثناء تواجدهم ابلكليات، وذلك ملا تساهم به شبكة االنرتنت يف 

من أعضاء  %19647د أظهرت الدراسة أن اجملاالت التعليمية املختلفة، وق
ال يستخدمون  %85603هيئة التدريا يستخدمون االنرتنت يف مقابل 

 االنرتنت.

زايديف التعريف خبدمات شبكة االنرتنت، خاصة ألعضاء هيئة التدريا من  -2
التعامل واالستفاديف من خدمات الشبكة،  كيفية الكليات الن رية ممن يفتقدون

يف حني  %11605تخدمني من التخصصات العملية حيث بل ت نسبة املس
، والتعريف %88605بل ت نسبة املستخدمني من التخصصات الن رية 

 وكتيبات خبدمات الشبكة يكون عن طريق عقد دورات تدريبية، أو إعداد أدلة،
تفيد األعضاء غري املستخدمني بشكل حيفز ويشعع على االهتمام، ومن مث 

 تفاديف.االستخدام، ومن مث االس

تعاين موارد جامعة األزهر بشكل عام، وموارد جامعة األزهر فرع أسيوط  -3
بشكل خاص من ضعف شديد، وقد كان هذا من أسباب عدم إاتحة خدمة 
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االنرتنت يف كثري من الكليات، ومن مث توصي الدراسة بضروريف توفري املوارد 
حة اخلدمة يف مجيع الستفاديف من خدمات االنرتنت مبا يضمن إاتلاملالية الالزمة 

 الكليات على السواء.

ضروريف توفري القو  البشرية املؤهلة واملدربة يف هذا اجملال وذلك حىت يتمكن  -4
غري املستخدمني، ممن ال جييدون التعامل مع الشبكة من االستفاديف من خربيف 

 هؤالء، دون عناء يذكر.

ة لألكادمييني جماين، يعترب االشرتا  يف شبكة االنرتنت يف كثري من الدول ابلنسب -0
ل، فإذا ما طبق هذا الن ام يف مصر فإن هذا قد يكون حافزا ل ري ابودون مق

 املستخدمني.

زايديف التعريف أبمهية االنرتنت وخبدماهتا، وذلك من خالل وسائل اإلعالم  -6
املختلفة مثل: الصحف، حيث بل ت نسبة من حيصلون على معلومات عن 

، يف حني بل ت ابقي الوسائل من %46.03االنرتنت من خالل الصحف 
، وير  الباحث أن هذا من %03647تليفزيون ومؤارات وإذاعة جمتمعة 

املمكن أن يتوفر جلامعة األزهر بشكل عام من خالل صحيفة صوت األزهر 
اليت توزع أسبوعيا على األعضاء ابشرتا  رمزي، وذلك من خالل إفراد صفحة  

رتنت وخدماهتا، وما توفره من وقت وجهد، كاملة يف كل عدد من أمهية االن
 ومال.

ضروريف وضع ضوابط يف الكليات املتاح هبا خدمة االنرتنت، وإعداد اللوائح  -7
والقوانني الصارمة لتن يم عملية االستخدام، وقد أوضحت الدراسة أن 

 من هيئة الدراسة أفادوا أبنه ال توجد ضوابط لالستخدام. 19613%
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معة خاصة أبعضاء هيئة التدريا تكون ابشرتاكات توفري دورات ل ة ابجلا -1
رمزية، حيث تبني من الدراسة أن الل ة ال تشكل عائقا عند مع م 

 .%77627املستخدمني، حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

زايديف سرعة خط الربط، حيث تبني من الدراسة أن من أهم الصعوابت اليت  -9
، مع حتسني %44692[ بنسبة تواجه الباحثني عند االستخدام ]بطء اخلدمة

اخلدمة بشكل عام، حيث كان من الصعوابت أيضا ابلنسبة للباحثني انقطاع 
، وقد تبني من %28682اخلدمة أحياان، حيث بل ت نسبة من أفادوا ذلك 

، %75650خالل املقرتحات للباحثني ]زايديف سرعة الشبكة[ بنسبة 
 .%28645و]حتسني عملية االتصال ابالنرتنت[ بنسبة 
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 الدراسات املستقبلية:

 يوصي الباحث إبجراء بعض الدراسات ذات عالقة ابملوضوع على النحو التايل:

 ارتباطها خبدمات االنرتنت.العالقة بني أساليأل التدريا املتبعة، ومد   -8

دراسة العالقة بني املناهج الدراسية وخدمات الشبكة، وذلك يكون  -2
 لعلمية.ابلتحديد يف األقسام ا

دراسة مد  اإلفاديف من املكتبات يف ظل وجود خدمة اإلنرتنت، وكذلك يف  -3
 ظل عدم وجودها.

دراسة الت ري املعريف الذي نتج عن استخدام اإلنرتنت يف مرحلة إعداد  -4
األحباث من خالل احلصول على مصادر وتوثيقها، وكذلك الدراسات 

 السابقة، وخالفه.
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 املصادر واملراجع

 : املصادر العربية:أوال

العمري، حممد خليفة. ملواقع استخدام اإلنرتنت لد  أعضاء هيئة التدريا  (8)
 45وطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةمل، جملة احتاد اجلامعات العربية، ع

 .67-30م، ص ص 2552يوليو 

بو عزيف، عبد اجمليد. ملواقع استخدام شبكة اإلنرتنت من قبل طالب جامعة  (2)
ذي  –، رجأل 4، ع6طان قابوس ملجملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مجالسل

 .884-98ها، ص ص 8428احلعة 

البيات، هالل عبود، ملشبكات املعلومات واألمة العربية، مؤار االحتاد العريب  (3)
سرتاتيعية العربية املوحديف م: دمشق( اإل8991: 9واملعلومات ) للمكتبات

ت أخر  ال االحتاد العريب للمكتبات للمعلومات يف عصر االنرتنت ودراسا
م واالحتاد العريب ية والثقافة والعلو تونا: املن مة العربية للرتب ملواملعلومات

 .055، ص8999للمكتبات واملعلومات، 

عزمي هشام حممود. ملمواقع املكتبات واملعلومات: دراسة حتليلية لشبكة  (4)
 .0، ص8997 أكتوبر 4، ع87اإلنرتنتمل جملة املكتبات واملعلومات. س

جاسم حممد جرجيا، عبد الكرمي انشر. ملاستخدام أعضاء هيئة التدريا يف  (0)
اجلامعات اليمنية مبدينة صنعاء لشبكة اإلنرتنتمل مؤار االحتاد العريب للمكتبات 

: دمشق( اإلسرتاتيعية العربية املوحديف للمعلومات يف 8991: 9واملعلومات )
 –العريب للمكتبات واملعلومات. عصر اإلنرتنت ودراسات أخر ال االحتاد 

تونا: املن مة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واالحتاد العريب للمكتبات 
 .77، ص8999واملعلومات، 
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مسلم، فيدان عمر. ملاستخدام االنرتنت يف شبكة اجلامعات املصريةمل مؤار  (6)
: دمشق( االسرتاتيعية 8991: 9االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات )

العربية املوحديف للمعلومات يف عصر اإلنرتنت ودراسات أخر ال االحتاد العريب 
تونا: املن مة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واالحتاد  –للمكتبات واملعلومات. 

 .324. ص8999العريب للمكتبات واملعلومات، 

خليف، وزهري انجي، ملاستخدام احلاسوب وملحقاته يف إعداد الوسائل  (7)
يميةمل حبث مقدم إىل مؤار العملية التعليمية يف عصر االنرتنت، وزاريف الرتبية التعل

 :httpمتاح على:  2558ال85-9والتعليم. قلقيلية. فلسطني 

www.Ishraf. Gotevot. Edu. Salreading/ compteac. 

Hong.ntm 

مة احمليسن، إبراهيم عبد ي. ملالتعليم اإللكرتوين ترف أم ضروريف، ورقة عمل مقد (1)
رجأل  87-86لندويف مدرسة املستقبل، جامعة امللك سعود. الرايض 

 ها، متاح على:8423

http://212.33.122.100/forum/showthread.ph p.676  

 م.2582ال2ال20اإلاتحة  اتريخ

سلطان، حممد ملبني معوقات ومستقبل التعليم اإللكرتوين يف الوطن العريب،   (9)
العريب الطاليب اإلبداعي الثامن،  ورقة عمل مقدمة ضمن فاعليات امللتقى

متاح يف:  2550سبتمرب  25-87جامعة صنعاء 
http://www.Diwanalrab.Com/spip.php artice le 7239 

 م.2582ال3ال2اتريخ اإلاتحة 

حسن، أشرف جالل. ملفاعلية استخدام اإلنرتنت يف جمال التدريامل ورقة عمل  (85)
اين حتت شعار )حنو تدريا مقدمة ضمن فاعليات أسبوع التعمع الرتبوي الث

 م.2556ال3ال35-20متميز(، لكلية الرتبية، جامعة قطر 
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امايل، عبد ي عطا وماجد عطا ي امايل. ملاستخدام احلاسوب واالنرتنت يف  (88)
حوسبة التعيينات اجلامعية، ورقة علمية ملؤار التوعية يف التعليم اجلامعي 

 متاح يف:2554ال7ال0-35ي  الفلسطي  جامعة القدس املفتوحة، مدينة رام

http://www.Qou. Edu/ hompage/ arablic/ qulity departm- 

ent/ qulity conference/ pepars/ sessi on6/ hamaial.  اترياخ اإلاتحاة
 .2582ال3ال9

حاااافظ، عباااد الرشااايد بااان عباااد العزياااز. ملاساااتخدام االنرتنااات يف تااادريا مقاااررات  (82)
عوديةمل االجتاهااااات احلديثااااة يف املكتبااااات املكتبااااات واملعلومااااات ابجلامعااااات الساااا

 .223-810م(، ص ص 2551)يناير  29، ع80واملعلومات، مج 

املهاادي، نيفااني. ملاسااتخدام طااالب اجلامعااات لشاابكة اإلنرتناات: دراسااة ميدانيااة  (83)
 القاهريف وعني مشا ملاالجتاهات احلديثة يف املكتباات واملعلومااتمل، يتعلى جامع

 .353-299ص م(، ص 2551)يناير  29، ع80مج 

غندور، حممد جالل سيد. ملاستخدام أعضاء هيئة التدريا جبامعة امللك ساعود  (84)
، 6لإلنرتنااات دراساااة حتليلياااةمل االجتاهاااات احلديثاااة يف املكتباااات واملعلوماااات، ماااج

 .838-13م، ص ص 8999، يوليو 82ع

دراساة رفعت، أماين أامد. ملمد  إفاديف طاالب اجلامعاة مان خادمات اإلنرتنات:  (80)
 –عاااامل املعلوماااات واملكتباااات والنشااار  –لاااى طاااالب جامعاااة القااااهريفمل ميدانياااة ع

 .06-36( ص ص 2552)يناير  2، ع3مج
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 موجة إىل السادة أعضاء هيئة التدريساستبيان 

 والباحثني جبامعة األزهر مبدينة أسيوط

 من خدمات اإلنرتنتليقيس مدى اإلفادة 

 

الرجاء: من الساديف أعضاء هيئة التدريا والباحثني السماح بوقت قصري من وقتكم 
 الثمني مللء هذا االستبيان،،، مع وافر الشكر.

 

 الباحث

 د/ عبد احلميد عبده أبو خرص
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 أوال: معلومات عامة:

 االسم اختياري. -8

 ]             [  الكلية   -2

 [       ]         القسم  -3

 ]             [، عملي ]             [ ن ري    -4

 هل تستخدم شبكة اإلنرتنت: -0

 ]       [   نعم -

 ]       [   ال -

 عمر املستخدم:    -6

 ]       [   سنة 35أقل من  -

 ]       [  سنة 45إىل  35من  -

 ]       [  سنة 05إىل  48من  -

 ]       [  سنة 65إىل  08من  -

 ]       [   فما فوق 68من  -

 :بداية استخدام االنرتنت   -7

 ]       [ م، أو قبل ذلك8996قبل عام  -

 ]       [   م8997منذ عام  -



 مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس والباحثني جبامعة األزهر مبدينة أسيوط لشبكة االنرتنت
 د/ عبد احلميد عبده أبو خرص

 

 
4333 

 ]       [   م8991منذ عام  -

 ]       [   م8999منذ عام  -

 ]       [   م2555منذ عام  -

 ]       [   م2555بعد عام  -

 :مكان أول استخدام لإلنرتنت   -8

 ]       [  جامعة األزهر أبسيوط -

 ]       [  جامعة األزهر ابلقاهريف -

 ]       [  جامعات أخر  داخل مصر -

 ]       [ جامعات أخر  خارج مصر -

 ]       [ مراكز اإلنرتنت داخل وخارج القاهريف -

 :عدد مرات استخدام اإلنرتنت -7

 ]       [    يوميا -

 [ ]         مراتن يف األسبوع -

 ]       [   مريف يف األسبوع -

 ]       [   مريف كل شهر -

 ]       [ أكثر من ثالث مرات يف الشهر -
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 :ما هي أهم املصادر اليت حصلت منها على معلومات تفيد عن اإلنرتنت  -21

 ]       [    اإلذاعة -

 ]       [    التليفزيون -

 ]       [    الصحف -

 ]       [    املؤارات -

 ]       [  وسائل إعالمية أخر  تذكر -

 :ما هو الوقت املفضل الستخدام اإلنرتنت -22

 ]       [  يف الصباح الباكر حيث الشبكة أكثر سرعة -

 ]       [   ظهرا 2-1أثناء أوقات العمل من  -

 ]       [     بعد العاشريف مساءا -

 ]       [    يف كل هذه األوقات -

 :االنرتنت كيف تعلمت التعامل مع -21

 ]       [   من خالل املمارسة -

 ]       [  من خالل دوريف تدريبية -

 ]       [  من خالل زميل يف العمل -

 ]       [   طرق أخر  تذكر -

 ]       [  عن طريق الكتأل واجملالت -
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 :ماهي أهدافك الستخدام شبكة االنرتنت -24

 ]       [   إعداد حملاضريف أو ندويف -

 ]       [    ث للرتقيإعداد حب -

 ]       [  متابعة كل ما جيد يف جمال التخصص -

 ]       [    حل مشكلة علمية أو حبثية -

 ]       [       زايديف الثقافة واملعرفة -

 ]       [           التسلية والرتفيه -

 كم ساعة متكث لإلفادة من هذه اخلدمة: -23

 ]       [   ساعة كل يوم -

 ]       [   من ساعة كل يومأكثر  -

 ]       [   أكثر من ساعة يف األسبوع -

 ]       [   أكثر من ذلك يذكر -

 :ما هي طرق احلصول على املعلومات عن طريق اإلنرتنت -20

 ]       [  أحصل على املعلومات من االنرتنت بنفسي -

 ]       [   استعني أبحد الزمالء داخل الكلية -

 ]       [    ف املختصاستعني ابملوظ -

 ]       [     طرق أخر  تذكر -
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 :هل يتحقق هدفك يف البحث من خالل االنرتنت -26

 ]       [  يتحقق دائما -

 ]       [  يتحقق أحياان -

 ]       [   ال يتحقق -

 :هل اللغة اإلجنليزي تشكل لك عائقا يف االستخدام -27

 ]       [ نعم -

 ]       [ ال -

 :ية ضوابط الستخدام اإلنرتنتهل تضع الكل -28

 ]       [ نعم -

 ]       [ ال -

 :ما درجة هذه الضوابط من وجهة نظرك: -27

 ]       [ جيديف -

 ]       [ سيئة -

 ]       [ ممتازيف -

 :ةما هي الصعوابت اليت تواجهك عند استخدام هذه الشبك -11

 ]       [  انقطاع اخلدمة أحياان -

 ]       [   بطء اخلدمة -
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 ]       [  كثريف املستخدمني يف العمل  -

 ]       [  صعوبة االرتباط ابلشبكة -

 ]       [ عدم املعرفة ابستخدام الشبكة -

 ]       [  عدو وجود الوقت الكايف -

 ]       [    الل ة -

 ]       [ عدم وجود مصداقية يف املعلومات املوجوديف على الشبكة -

 :ت ابلنسبة لكما هي أهم خدمات االنرتن -12

 ]       [   نقل امللفات -

 ]       [   جمموعات املناقشة -

 ]       [  خدمة الربيد االلكرتوين -

 ]       [   إجراء احملاداثت -

 :مقرتحاتك لتحسني خدمات اإلنرتنت ابلكليةهي ما  -11

 ]       [   ختفيض أسعار االشرتاكات -

 ]       [   زايديف سرعة الشبكة -

 ]       [  سني عملية االتصال ابالنرتنتحت -

 ]       [   حتسني البنية التحتية للشبكة -
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