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ئة التدریس في الجامعات الخاّصة األردنیة للّشبکة العالمّیة هدفت الّدراسة التعّرف علی واقع استخداِم َأعضاء َهی.الملخص
" َکمصدر للمعلومات. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة مختلف أسالیب وأدوات جمع المعلومات Internetللمعلومات "

م تطویرها وتحکیمها ، قبل کالمالحظة , والمقابلة , واالستبانة. وکانت االستبانة هي األداة الرئیسة لجمع المعلومات ، حیث ت
) عضو هیئة تدریس (أستاذ , وأستاذ مشارك , وأستاذ مساعد , ومدرس) 1949توزیعها علی مجتمع الّدراسة الذي تکون من (

) عضو هیئة تدریس ممن یعملون في الجامعات الخاّصة 400وتکونت عینة الّدراسة من (موّزعین علی کاّفة کلّیات الجامعات.
".2009/2010العام الجامعي"األردنیة في 

Abstract. The study aimed to study the situation of using the internet as a source of
information by the teaching staff members in the private universities in Jordan. In this study,
the researchers used all the procedures and the tools in collecting his data such as
observation, interviewing, and surveying. The survey was the major tool in collecting the
data, and it was subject to development and verification. The subjects of the study were 1949
university teachers with various titles: Full Prof., Associate Prof., Assistant Prof., and
Teacher. They teach in various colleges. The sample subjects of the study were 400 university
teachers working in the private universities of the university year 2009-2010. The results of
the study were analysed by using the descriptive counting procedure, the analytical
procedure, the repetition procedure, arithmetic mean, percentages, and normative deviation.
The results were also presented in statistical tables and proper diagrams. The most important
type of difficulties that the university teacher encounters are: The administrative difficulties,
those difficulties related to how to use the internet, some personal difficulties, and some
technical difficulties.

.األردن،الجامعات الخاصة،االنترنت،هیئة التدریس:الکلمات المفتاحیة
Keywords: Teaching staff members, Internet, private universities, Jordan.

*Teaching staff’s situation at using the International network Internet as a source of
information in Jordan private universities

.
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ة مدقم.1
ة. وفي ستمّررات الُمغّیوالّت،ریعةرات الّسطّوسمان بالَتّتعاصر ینا الُمعالَمو،دیثصرنا الَحَعّنإ

دودًاُحولغت آفاقًاوَب،بْلَقلها من ال مثیَلة انطالقًةقنّیة والّتلمّیالِععرفُةت الَمانطلَقهذا،نا صِرَع
،رنفي هذا الَقاإلنساُنوقد حصَلمان.الّزقرن من رها قبَلصّوعن َتاجزًةاإلنسان علَةمخّیَتعلَج

أّنرىَی،العلماءبعَضّنأحتی ،ویلصل علیه خالل تاریخه الّطزید علی ما َحعلی معلومات َت
.عشر سنواتتضاعف اآلن کّلة َیشرّیعرفة الَبالَمجّلِس

ةراَسمشکلة الّد. 1.1
لة ومن الذین لهم ِص،ةفي هذه الجامعات الخاّصالعاملیَندحأره عتبااب،الباحثىوقد رأ

حول دون قات ومشاکل َتهناك معّوّنأرأى،"Internetللمعلومات"الّشبکة العالمّیةوثیقة ب
زمة قتراحات الّالیات واالروج بالتوّصالُخ،ّمهذه الخدمة، ومن َثمْنریسدالتیئة ستفادة أعضاء َها

نتائج.راسة مْنعنه هذه الّدسفر في ضوء ما ُت

راسةالّدأسئلُة. 2.1
التالي:ئیسالّرلاؤالسن عاإلجابِةراسة دالهذهتحاوُلو

مصدر َک"Internetللمعلومات "ةبکة العالمّیریس للّشدهیئة التأعضاءستخداماواقع ما
في األردن؟ةللمعلومات في الجامعات الخاّص

راسةالّدأهداُف. 3.1
ةبکة العالمّیللّشریسدالتیئة َهأعضاءستخداماف واقع عّرراسة إلی َتهدف الّدَت

األردنیة.ة کمصدر للمعلومات في الجامعات الخاّص"Internetللمعلومات"

راسةدات الّدمحّد. 4.1
َیتحّدد اإلطار الَموضوعي للّدراسة باستطالع وجهات َنظر الَمبحوثین من أعضاء )1

ةبکة العالمّیللّشریسدالتیئة َهأعضاءتخدامساحول واقع ،َهیئة التدریس
شرَعفياألردنیة.ة في الجامعات الخاّصمصدر للمعلوماتَک"Internetللمعلومات "

مال : الّشهماوزعة علی إقلیمین من أقالیم األردّنة ُمة أردنّیجامعات خاّص
.سطوالَو

) 2010-2009(حدود الدراسة الزمانیة فقد أجریت خالل العام الجامعّيأما)2
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اإلطار الّنظري.2
یدـمهـالّت. 1.2

ثورة عض ِبلدى الَبفعَرفیما ُی،جال المعلومات ونقلهار الهائل الذي حدث في َمطّوالّتنَّإ
ه لْمنّأدثا عارضا أو مفاجئًا، کما َحلم یکْن،"نترنتباإل"اآلن،ی حّت،نتهیاالمعلومات، والذي 

َربِعاإلنسانيجتمع فیها الُمأسهمتراکمةة ُمعرفّیمتدادا لجهود َماعّدُیوإّنما،راغنشأ من َفَی
في األولیورة م، تحققت الّثتکّلَیوعندما استطاع اإلنسان أْنتاریخه.امتدادعلی ,هَرطّوَتمراحل 

حصیلة -عن طریق الکالم-ة جمع البشرّیَتأْنة،ّرَمل ألّوومکن، الُممن أصبَحإذاإلنسان،جال َم
.صبح عاجزا عن تلبیة حاجة اإلنسان إلی المعلوماتیالکالم أنَّإّالواکتشافاتها.ها اتکارابت

ریقة للکتابة ومریون أقدم َطع الّساختَردث أْنقد َحَف.انیةصاالت الّثّتدایة ثورة االوکانت الِب
ظت هذه األلواح ِفَحن. وقْدین اللَیتابة علی الّطواستطاعوا الِک،ومریةریقة الّسفي العالم وهي الّط

ة باهظة دائّیتب الِب، فقد کانت الُکاألولیفي مراحله والفلسفّياالجتماعّي،ینیة الفکر السیاسّيالّط
.منالّث

وقد أحدثت .في ألمانیا)م1436(باعة سنة فاقترنت باختراع الّط،ثةاِلصاالت الّثّتورة االا َثأّم
وأنواع المواد المطبوعة.،رعةوُس،دت في عددجّسعرفة َتشر الَمورة هائلة في َنباعة َثالّط

هد قد َشَف-العشرینمن القرِناألوِلصِفها في الّنمل نمّووالتي اکَت-ابعةصال الّرّتالورة اا َثأّم
شکالت الناجمة عض الُمتصال استجابة لعالج َبالسائل ابیر من َودد َکهور َعشر ُظاسع َعالّتالقرُن

الموجات ،الل اکتشاف الکهرباءورة من ِخثعالم هذه ال. وبدأت َمةناعّیورة الّصعن الّث
ل من القرن األّوصِففي الّنفازوالتل،هور الرادیوُظّمُثغراف والتلفونتلة، الالکهرومغناطیسّی

العشرین. 

صف الثاني من القرن العشرین من کنولوجیا في الّنفقد أتاحتها الّت،صال الخامسةّتالورة اأما َث
صال. ّتالطور وسائل اوَت،المعلوماترة تفجّراندماج ظاِهخالل

ورة عابرة عوب، َثسبوقة في تاریخ الّشة غیر َمثورة معلوماتّیِبسَمفقد اّت،اهنصر الّرا الَعأّم
.کانبالَممان وال تهتّمعرف الّزات، ال َتللقاّر
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"Internetللمعلومات "الّشبکة العالمّیة. 2.2
"Internetللمعلومات "الّشبکة العالمّیةریفـعَت. 1.2.2

تعاملون ینقسم الُمَو،)کما أشرنا سابقا(للفظینًقطعین اختصاران من َمنترنت مکّولفظ اإلإّن
ةبکة الدولّیها اختصار للّشرى أّنَیاألّولإلی ِقسمین:سمیتهالَتفسیرهم نترنت في َتمع اإل

"International Network"ة (البینّیبکةراها اختصارا للّشَیوالقسم اآلخرInternetWork(.

منها:"نترنتإلا"ة کة العالمّیَبعریفات للّشي عدة َترزت في األدب المکتّبوقد َب

رتبطة صال الُمّتالبکات اخمة من َشجموعة َض"َم:بأنها)شمت قاسمِح(کتورعریف الّدَت-
بکات اف إلیها من َشضقدر ما ُینمو ذاتیا ِبجموعة َتوهذه الَمعض،الَبببعضها

وحاسبات".
بارة عن فهي ِععلومات،والَمکتبات لم الَمِعظرجهة َنمن ُو،الّشبکة العالمّیةعریف أما َت-

کما ،علومات علیهادمات والَمدید من الِخم الَعالعالم کله، وتقّدربُطصاالت َتّتابکةَش
جال نها في َمِمستفادُیَو،ماعاتاألفراد والَجصاالت بیَنّتالاجراءإساعد فيها ُتأّن

خول وکذلك الّدصلة بها،توافرة علی الحاسبات المّتالُمتعلوماالَمَمصادرکتبات من الَم
الفهارس.حث في تلك والَبى األخرتإلی فهارس المکتبا

في المکتبات "Internet"الّشبکة العالمّیةمجاالت استخدام . 2.2.2
ها:أهّممن، ین والباحثینة مجاالت لخدمة المستفیدوهناك عّد

 وغیرها.لکترونیة کالموسوعات والقوامیسالمراجع اإلتوفیر

صة.والمتخّص،ةة العاّملکترونّیحف اإلالمجالت والّصتوفیر

فهارس ،ةة وجامعّیلف مکتبة وطنّیأفهارس المکتبات حیث توفر أکثر من توفیر
ة.بکة العالمّیعلی الّش

لکتروني عن طریق نیاتها من خالل التزوید اإلتطویر مجموعات المکتبة ومقت
صال المباشر بدور النشر.ّتاال

االعالمّیةوالخدمات ،نتقائي للمعلوماتالوالبث ا،الجاریةةاإلحاطنشرات إعداد.

ودقیقة.واسعة،ة سریعةتقدیم خدمات مرجعّی
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"Internet"سلبیات الّشبکة العالمیة  للمعلومات. 3.2.2
ا مّم-حسب ما تشیر اإلحصاءات إلیه -ت العاّمة کّل سنتین ونصفتضاعف المعلوما

رفیه ة، هي أقرب للّت، أو ما یسمی بتخمة معرفّییعني، وجود تراکم معرفّي
ستغالل التجاري منها إلی المعلومات المفیدة.واال

حلیل: حیث إّن تخمة المعلومات وطریقة العرض ال تتیح الفرصة نقد والّتفقدان اّل
قییم، أو معارضتها، ومْن ثّم یتّم قبول األفکار الغربّیة، في میزان الّتلوضعها

مة.ول المتقّدوالّتسلیم بها باعتبارها قادمة من الّد

) اتمامة، تافها، تقریبالّشبکة العالمّیة%) من محتویات 90یرى بعضهم أّن هناك
طویًال، وهذا لذلك تستغرق عملیة غربلته للعثور علی المعلومات المطلوبة وقتًا

عن المعطیات.یحتاج إلی خبرة في البحث المباشر

 عن تحقیق تنظیم إجمالي شامل أو -حّتی اآلن -عاجزة الّشبکة العالمّیةتقف
کشیف، غیر أّن الباحثین یجهدون أنفسهم تنظیم شکل موحد للفهرسة والّت

ّیة، وبرامج لتسهیل هذا االستخدام، وذلك من خالل تطویر تقنیات وبرامج تخاطب
الّشبکة العالمّیةة مع وجود والبث أکثر یسرًا وبخاّصذفاجدیدة، تجعل عملیة الّن

العنکبوتّیة، وهي األداة األکبر إبداعا حتی اآلن.

 م، تتغیر بسرعة ویبدو الکثیر منها غیر منّظالّشبکة العالمّیةعروض المعلومات علی
ومدى ؟عن ماذا یبحثالکثیرجیدًافالباحث عن المعلومات علیه أْن یعرف

ما یؤدي إلی تداخالت غیر األّن البحث المطلوب کثیر؟إمکانّیة تحقیق المطلوب
حتی إّن الباحث یبدو وکأنه یدور في حلقة مفرغة .،مرغوبة

 بغزارة، لیست مطابقة دائمًا لتقالید الّشبکة العالمّیةإن المعلومات المتوافرة علی
ه الغزارة تصحبها بعض المشکالت التي ما یزال المجتمعات العربیة، وهذ

ون یبحثون عن حلول لها.المختّص

 مشکلة حمایة الملکیة الفکریة أصبحت مشکلة کبیرة بالنسبة للمعلومات
لکترونیة.اإل

لکترونیة.قابة علی المعلومات اإلصعوبة ممارسة الّر
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فهي الثورة .بعاّمةعالمجتمأحدثت ثورة في المکتبات بخاّصة، وعلیّن الّشبکة العالمّیةا
کما أّن أغلب فهارس المکتبات یمکن الوصول إلیها عن ، الحقیقّیة في عالم المکتبات والمعلومات

اإلنترنت.طریق الّشبکة العالمّیة

نتائج الّدراسة.3
نتائج الّدراسة أّوًال:. 1.3

َهیئة التدریس في أظهرت الدراسة العدید من الّنتائج المتعّلقة بواقع استخدام أعضاء 
" في الجامعات الخاّصة في المملکة Internetالجامعات الخاّصة للّشبکة العالمّیة للمعلومات "

سئلة باالستخدام أجابة عن عّدة األردنیة الهاشمّیة کمصدر للمعلومات. حیُث قاَم الباحث باإل
ل من األسئلة الّتالیة:احصائي الُمناسب لکل سؤإلا

خصیة ألفراد عینة الدراسة؟ما الّسمات الّش) 1
) الّتوزیع العددي والّنسبي للّسمات الّشخصیة ألفراد عّینة الّدراسة من 1رقم (شکلُیبین ال

أعضاء َهیئة التدریس وهي: الجنس، الُعمر، الّدرجة األکادیمّیة والّتخّصص. ویتوّزع أفراد عینة 
فراد عینة الدراسة، أي بنسبة مئویة ) رجًال من إجمالي أ268الدراسة حسب متغیر الِجنس إلی (

أي بنسبة ُتساوي ،) من أفراد عینة الدراسة132%)، في حین یبلغ عدد الّنساء (67ُتساوي (
القطاع الّدائري الّتالي یوضح ذلك.عینة الّدراسة.%) من مجموع أفراد33(

قطاع دائري یوضح توزیع جنس عینة الدراسة:1شکل 

شكل رقم (3)

67%

ساءن33%

رجال
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) 222فراد عّینة الدراسة حسب فئة الُعمر نجد أّن الغالبّیة منهم وعددهم (وبالّنسبة لتوزیع أ
). یلیهم 50) سنة إلی (30%) تتراوح أعمارهم من (55.5اي ما نسبته (،عضو َهیئة تدریس

%).25.25أي بنسبة (،) عضو َهیئة تدریس101سنة وعددهم (30الذین تتراوح أعمارهم دون 

) عضو َهیئة تدریس أي بنسبة 77) سنة فأکثر وعددهم (50ثّم الذین تبلغ أعمارهم (
ئري الّتالي یوضح ذلك:ا%) من حجم أفراد عّینة الدراسة. والقطاع الّد19.25(

یوضح توزیع عینة الّدراسة وفق العمرقطاع دائري:2شکل 

و َهیئة ) عض181بالنسبة للّدرجة األکادیمّیة ألفراد عینة الدراسة َیتبین أّن حوالي (و
%) یلیهم الذین یحملون رتبة أستاذ 45.25أي بنسبة (أستاذ مساعدتدریس یحملون درجة

%) من أفراد عینة الّدراسة، ثّم الذین یحملون درجة 25.25أي بنسبة (،)101ُمشارك وعددهم (
%) من أفراد عینة الدراسة. ثّم الذین 17.5) عضو َهیئة تدریس أي بنسبة (70ُمدرس وعددهم (

%) من أفراد عّینة 12) عضو َهیئة تدریس أي بنسبة (48حملون َدرجة أستاذ وعددهم (َی
والقطاع الدائري التالي یوضح ذلك:الّدراسة.

شكل رقم (4)

25.25%

55.50%

19.25%

سنة50إلی 30من

فأکثرسنة50
سنة30دون
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یوضح توزیع عینة الدراسة وفق الدرجة العلمیةقطاع دائري:3شکل 

) أّن عدد 4رقم (الشکلوأّما ما یتعّلق بالّتخصص الموضوعي ألفراد عینة الدراسة فُیظهر 
،) عضو َهیئة تدریس213أفراد أعضاء َهیئة التدریس مّمن یتخّصصون في الُعلوم اإلنسانیة هو (

یلیهم الذین تترکز دراستهم في ،%) من أفراد عینة الّدراسة53.25أي بنسبة مقدارها (
) من أفراد %30.25) عضو َهیئة تدریس، أي بنسبة مقدارها (121الّتخّصصات العلمّیة وعددهم (

) عضو 35أّما أفراد أعضاء َهیئة التدریس المتخّصصین في الُعلوم الّطبیة وعددهم (عینة الدراسة.
بینما یبلغ عدد الذین %) من أفراد عینة الّدراسة.8.75أي بنسبة مقدارها (،َهیئة تدریس

%) من أفراد 7.75أي بنسبة ِمقدارها (،) عضو َهیئة تدریس31تخّصصوا في الُعلوم الهندسّیة (
والقطاع الّدائري التالي یوضح ذلك.عینة الدراسة.

) یوضح توزیع التخصص الموضوعي لعینة الّدراسة6رقم (قطاع دائري:4شکل 

شكل رقم (5)

17.50%

25.25%

45.25%

12%

شكل رقم (6)
7.75%

8.75%

30%

53.25%

أستاذ مساعد

أستاذ

ُمدرس

ُمشاركذستاأ

الُعلوم اإلنسانیة

الّتخّصصات العلمّیة

الُعلوم الهندسّیة

الُعلوم الّطبیة
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الذي َینّص علی:

ریس في الجامعات الخاّصة األردنیة استخدام دهل تتیح الجامعة ألعضاء َهیئة الت:ل األّولاالّسؤ) 1(
؟Internetللمعلومات العالمّیةالّشبکة 
حو الذي یوضحه سب المئویة علی الّنکررات والّناستخراج الّتتّمل األّولاالّسؤجابة عنلإل

الي:الجدول الّت
:1جدول 

النسبةالتکرارالفقرةالرقم

%34085تتیح استخدام الّشبکة العالمّیـة1

%6015ال تتیح استخدام الّشبکة العالمّیة2

%400100المـجمــوع3

استخدامالجامعة تتیح لهم ّنألی إانة الذین أشاروعیفراد الأعدد ّنأضح من الجدولیّت
نة المستهدفة.فراد العّیأمن ) %85(ي بما نسبتهأفردًا، ) 340(بلغ ،الّشبکة العالمّیة "اإلنترنت"

فردًا،)60(بکة هذه الّشاستخدامهم ن الجامعة ال تتیح لأفراد الذین أجابوا بینما بلغ عدد األ
) من أفراد عینة الّدراسة .والقطاع الّدائري التالي یوضح ذلك .%15(بما نسبته أي

ةبکة العالمّیستخدام الّشالریس دعضاء هیئة التتاحة الجامعة ألإ) یوضح مدى 7رقم (قطاع دائري:5شکل 

شكل رقم (7)
15%

85%

تتیح استخدام الّشبکة 
العالمّیـة

تتیح استخدام الّشبکة ال
العالمّیـة
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فیها علی التدریسیئة َهأعضاءة تشجع الجامعات الخاّصّنألی إوهذه النتیجة تشیر 
في األردنیةة لی رغبة الجامعات الخاّصإتیجة الباحث هذه الّنویعز، َوالّشبکة العالمّیةاستخدام

غراض ألطورات التي تحدث في العالم فیها علی المعلومات والمعارف والّتالتدریسطالع هیئة ا
ة وتطورها. علیمّیة الّتخدمة العملّی

؟Internetکیف تعّلم أعضاء هیئة الّتدریس استخدام الّشبکة العالمّیة للمعلومات:الثانيل اؤالّس) 2(
فقد أظهرت الّنسب بأّن معظم أعضاء هیئة من أسئلة الدراسةل الثانياعن السؤولإلجابة

. التدریس قد تعّلموا استخدام الّشبکة العالمّیة من خالل الّتعلیم الّذاتي والمحاولة والخطأ
المئویة عن کل فقرة من سباستخراج التّکرارات والّنفقد تّمل اوالستخراج الّنتائج عن هذا الّسؤ

یوضح ذلك.اليل. والجدول الّتافقرات هذا السؤ

؟"Internetالّشبکة العالمّیة "سب المئویة علی فقرة: کیف تعلمت استخدام کرارات والّنّتال: 2جـدول 
)کثر من فقرة واحدة في نفس الوقتأجابة علی اإلالتدریسیستطیع عضو هیئة (

النسبة المئویةالتکرارالفقرةالرقم

%31178عّلمت نفسي بنفسي (الّتعلیم الذاتي)1

%29373تعلمت عن طریق الزمالء واألصدقاء2

%5213التحقت بدورات تدریبیة داخل الجامعة3

%308التحقت بدورات تدریبیة خارج الجامعة4

یعتمدون األردنیةة في الجامعات الخاّصالتدریسهیئة أعضاءّنأضح من هذا الجدول یّت
مالء الذین ، حیث کان عدد الّزالّشبکة العالمّیة ساسیة في تعّلم استخدام أنفسهم بصورة أعلی 

من %)78بما نسبته (أي،) فردًا311علیم الذاتي)، (جابوا علی فقرة: علمت نفسي بنفسي (الّتأ
خص ساس في تطویر المهارات وقدرات الّشالدافعیة هي األّنألی إراسة، وهذا یشیر دفراد عینة الأ

لّلغة ای اتقان غالبّیتهم إللی مستواهم العلمي المتقدم، وإویعود ذلك ،طورعلم والّتفي الّت
مع خدماتها نجلیزیة للتعاملبکة من المستخدمین اتقان اللّغة اإلحیث تتطّلب الّش،نجلیزیةاإل

المختلفة.

اعتمدوا علی الّزمالء ،) منهم%73(ي ما نسبته أفراد العینة أ) فردًا من 293(ّنأوذکر 
-حدى طرق التعلم الذاتي کذلكإوهي العالمّیة "اإلنترنت"صدقاء في تعّلم استخدام الّشبکة واأل
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في الّشبکة العالمّیةمع کادیمین الذین یتعاملونمعظم زمالئهم هم من االأّنلی إویعود ذلك 
ة واالکادیمیة.حیاتهم العاّم

نهم ألی إفراد عینة الّدراسة أ%) من 13ي ما نسبته (أفراد العینةأ) فردًا من 52وأشار (
، وربما الّشبکة العالمّیة "اإلنترنت"التحقوا بدورات تدریبیة داخل الجامعة للتدرب علی استخدام 

لی التعارض بین مواعیدها ومواعید إورات واسب عن هذه الّدالن المنعلی عدم اإلإیعود ذلك 
.التدریس هیئة عضاءألالمحاضرات

لی إفراد العینة أمن )%8(ي ما نسبته أ،راسةدفراد عینة الأ) فردًا فقط من 30شار (أکما 
لی ُبعد المؤسسات التي تقدم هذه إالتحاقهم بدورات تدریبیة خارج الجامعة، وربما یعود ذلك 

لی تکالیف هذه الّدورات.إلدورات عن مرکز الجامعة وا

ة قد اهتمت بعقد مثل هذه الدورات لتأهیل جامعة الزرقاء الخاّصّنأوقد الحظ الباحث 
وقد اعتادت في بدایة کل عام جامعي عقد دورة بعنوان د دالُجالتدریسهیئة أعضاءوتدریب 

ا البرنامج یتم تدریبهم علی استخدام ". ومن ضمن هذالتّدریسهیئة أعضاء"برنامج تهیئة 
م المکتبة االلکتروني المستخدم.اوریات االلکترونیة، ونظ، وقواعد البیانات والّدالّشبکة العالمّیة

ما هي األغراض التي یستخدم فیها أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الخاّصة :الثالثل اؤسال) 3(
)؟ Internet(األردنیة للّشبکة العالمّیة للمعلومات

سب المئویة کرارت والّناستخرج الّتتمقدفراسة دل الثالث من أسئلة الاإلجابة عن السؤلو
یوضح ذلك.اليل. والجدول الّتاکل فقرة من فقرات هذا السؤنابة عجلإل

الّشبکة ل األغراض التي یستخدم فیهااالتکرارات والّنسب المئویة إلجابات أفراد عینة الدراسة علی سؤ: 3جدول 
"یمکن اختیار أکثر من إجابة"Internetللمعلومات"العالمّیة

الرتبةالنسبة المئویةالتکرارالفقرةالرقم

1%38496البریـد االلکـتـروني1

2%36190ألغراض البحث العلمي في قوعد البیانات2

3%24962التدریس والّدوریات االلکترونیةضلألغرا3

4%22356فـات والبرامـجنقل الملـ4

5%19749البحث في فهارس المکتبات5

6%18647متابعة األخـبـار6

7%18145للثـقـافـة والمعرفـة7
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8%12130التطویر الوظیفي والمهني8

9%10626الّتخاطب مع األخرین9

10%6817تصفـح المـواقـع10

11%379والترفیهللّتسلیة 11

جاب عنها أفقد،کرارات کانت علی فقرة البرید االلکترونيکثر الّتأّنأیتضح من هذا الجدول 
راسة.دراد عینة الأف% )من 96اي ما نسبته (،) فردًا384(

ي ما أ) فردًا، 361جاب عنها (أ"غراض البحث العلمي والبحث في قواعد البیانات"ألوفقرة
وریات والبحث في الّدالتدریسغراض أل"وعلی فقرةسة.فراد عینة الّدراأ%) من 90نسبته (

نقل "وفقرة%) من أفراد عینة الدراسة.62) فردًا، أي ما نسبته (249جاب عنها (أ"االلکترونیة
وهذا فراد عینة الّدراسة.أ%) من 56أي ما نسبته (،فردًا) 223(جاب عنهاأ"الملفات والبرامج

في التدریسهیئة أعضاءهناك اتجاها ایجابیا لدى ّنأیأ،س فیهبال لحًایعطي مؤشرًا واض
دّلأکمصدر للمعلومات. وال "نترنتإلا"الّشبکة العالمّیةی استخدام إلاألردنیةة الجامعات الخاّص
وکانت .التدریسوریات االلکترونیة واالستفادة منها في یل قواعد البیانات والّدععلی ذلك من تف

جابة هي:إالفقر أقّل

%) من أفراد 9أي ما نسبته (،) فردًا37" حیث أجاب عنها (والترفیهفقرة "الّتسلیة -
عینة الدراسة.

%) من أفراد عینة 17أي ما نسبته (،) فردًا68أجاب عنها (فقرة "تصفح المواقع"-
الّدراسة.

%) من أفراد 26أي ما نسبته (،) أفراد106أجاب عنها (فقرة "الّتخاطب مع اآلخرین"-
ة الدراسة.عین

غراض أل" Internet"الّشبکة العالمّیة للمعلوماتلی جدیة استخدام إهذه النتیجة تشیر ّنإ
یجابي نحو إعلی وجود اتجاه رعة الممکنة، مما یدّلالبحث العلمي وتداول المعلومات بالّس

ات، کما کمصدر للمعلوم"Internetللمعلومات"للّشبکة العالمّیة التدریسهیئة أعضاءاستخدام 
الّشبکة العالمّیةجابوا عن فقرات استخدام أفراد الذین عداد األأیدل علی ذلك أیضًا نقص في 

دى مخاطب مع االخرین، وهذا مما یؤکد تصفح المواقع والّت،رفیهالّت،سلیةالّتألغراض"اإلنترنت"
کمصدر العالمّیةالّشبکةالستخدام األردنّیةة في الجامعات الخاّصالتدریسهیئة أعضاءجدیة 
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بکة للتسلیة والترفیه وتصفح المواقع وغیر للمعلومات. وعدم توفر الوقت الکافي الستخدام الّش
ذلك.

للمعلومات  الّشبکة العالمّیةفي الجامعة بالتدریسما هي درجة اتصال أعضاء هیئة :الّرابعلاؤسال) 4(
Internet ؟
نسب المئویة عاستخراج التکرارات والّنفقد تّمراسة سئلة الدأابع من ل الّراجابة عن السؤولإل

الي:حو الّتوکانت علی الّن، جابات الفقراتإ
Internetالّشبکة العالمّیةبالتّدریسهیئة أعضاءسب المئویة لمدى اتصال التکرارات والّن: 4جدول 

النسبةالتکرارالفقرةالرقم

%18245یـومـیــًا1

%13032ًاـأسـبوعـی2

%8722شـهـریـًا3

%11مرة بالفـصل الـدراسي4

صفرصفرال تسـتخـدم5
%400100الـمجموع

 الّشبکة العالمّیةجابوا بأنهم یتصلون بأالذین درافعدد األّنأیتضح من هذا الجدول
راسة.د%) من أفراد عینة ال45أي ما نسبته (,) فردًا182(االنترنت) یومیًا (

130سبوع (ألبکة العالمّیة مرة باجابوا باستخدامهم للّشأراد الذین فد األعدوأّن(
راسة.د%) من أفراد عینة ال32أي ما نسبته (،من أفراد عینة الّدراسةفردًا 

من أفراد 22أي ما نسبته (،) فردًا87هر هو (جابوا مرة بالّشأفراد الذین األّنأو (%
الّشبکة العالمّیةأحدًا لم یستخدم أّنا یضأراسة دولم تظهر الراسة.دعینة ال

کمصدر للمعلومات.

مع األردنیةة في الجامعات الخاّصالتدریسهیئة أعضاءلی کثرة تعامل إوهذه النتیجة تشیر 
بکة في هذه الّشبنترنت" کمصدر للمعلومات نظرًا القتناعهم وثقتهم العالیة "اإلالّشبکة العالمّیة

سیما في االستفادة من المهني وخدمة العملیة التعلیمیة إلدائهمزمة هم بالمعلومات الالیدتزو
قواعد البیانات.
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ما هي األماکن التي توفر ألعضاء هیئة التدریس االتصال بالّشبکة العالمّیة :الخامسلاؤسال) 5(
(اإلنترنت) ؟

سب المئویة والّنکراراتاستخراج الّتفقد تّمل الخامس من أسئلة الدراسة اولإلجابة عن السؤ
الي:الموضحة في الجدول الّت

التدریسهیئة عضاءکن التي تتوفر ألماراد عینة الدراسة حسب األأفابات إلجسب المئویة التکرارات والّن: 5جدول 
)جابةإکثر من أیمکن اختیار ("االنترنت" الّشبکة العالمّیةلالتصال ب

النسبةالتـکرارالـفـقـرةالرقم

%31278المنزل1

%29875مکتبة الجامعة2

%26767المختبرات الخاّصة بأعضاء هیئة التدریس3

%17544المکتب الّشخصي لعضو هیئة التدریس4

%16441مختبرات الجامعة الخاّصة بالطلبة5

في التدریسهیئة عضاءکن التي تتیح الفرص ألماکثر األأن أیتضح من هذا الجدول 
هي:الّشبکة العالمّیةالستخدام األردنیةة اّصالجامعات الخ

أي ما ،) فردًا312هذه الفقرة (عنجابوا أفراد الذین ألحیث بلغ عدد ا:المنزل
فراد عینة الدراسة.أ%) من 78نسبته (

کن التي سهلت ماحد األأمکتبة الجامعة هي ّنأجابوا أفراد الذین ألعدد اأما
فراد عینة أ%) من 75ي ما نسبته (أ، ) فردًا298(هو الّشبکة العالمّیةل بااالتص

هي مباني کاّفةةمباني مکتبات الجامعات الخاّصفإّنوال غرابة في ذلك الدراسة.
وشبکة حدیثة متطورة ،مهیأة بشبکة اتصاالت وتمدیدات کهربائیةوواسعة ،دیثةح

مور حیث األیسرأبسط وأفیها من الّشبکة العالمّیة "اإلنترنت"مما جعل استخدام 
ة.بکة العالمّیتتوافر مختبرات کثیرة في المکتبة للّش

 الّشبکة العالمّیةاالتصال بالتدریسهیئة عضاءکن التي توفر ألمال األأقوکانت
جابوا علی أحیث بلغ عدد الذین ،ة بالطلبة"االنترنت" هي مختبرات الجامعة الخاّص

فراد أ%) من 41أي ما نسبته (،سةمن أفراد عینة الّدرا)فردًا 164هذه الفقرة (
.عینةال
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التعلیمیة،التدریسیة،ویعزو الباحث هذه الّنتیجة إلی أّن کثرة األعباء اإلداریة،
.وارتباطه بکثیر من اللجان األکادیمیة یحول دون االستفادة من مختبرات الجامعة

امعات الخاّصة األردنیة في ما هي درجة مهارة أعضاء هیئة التدریس في الج:السادسلاؤسال) 6(
أعضاء هیئة التدریس أنفسهم؟وجهة نظر(اإلنترنت) مناستخدام الّشبکة العالمّیة

سب المئویة کرارت والّناستخراج الّتفقد تّمل السادس من أسئلة الدراسةالإلجابة عن السؤ
متدنیة,ي: لی ثالث فئات هإتقسیم هذه المهارات وقد تّم,اليالتي یوضحها الجدول الّت

الي:ومتقدمة وذلك وفق الجدول الّت,ومتوسطة
في استخدام األردنیةفي الجامعات الخاصة التدریسهیئة أعضاءسب المئویة لدرجة مهارة التکرارات والّن: 6جدول 

""Internetالّشبکة العالمّیة للمعلومات

الـنسـبةالتـکرارالـفـقـرةالرقم

%9924متـدنـیـة1

%15539وسـطـةمتـ2

%14637متـقـدمــة3

%400100المجمــــــوع

 کانوا "ومتوسطةمتدنّیة ،الذین أجابوا علی فقرتيّنأیتضح من هذا الجدول
راسة.د%) من أفراد عینة ال63فردًا أي ما نسبته ()254(

دراسةمن أفراد عینة الفردًا)146کانوا ("متقدمة"الذین أجابوا علی فقرةأّنو،
راسة.ّد%) من أفراد عینة ال36أي ما نسبته (

في هذه التدریسهیئة عضاءة المقدمة ألدریبّیتلی نقص بّین في البرامج الإوهذا یشیر 
.الجامعات

هل تفي المواقع باللغة العربیة حاجات أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الخاّصة :الّسابعلاؤسال) 7(
؟"Internetلّشبکة العالمّیة للمعلومات "األردنیة الستخدام ا

سب المئویة کرارات والّناستخراج الّتتّمقدفسئلة الدراسة أل الّسابع من اإلجابة عن السؤلو
لي:کما یوضحها الجدول التّا
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في التدریسسب المئویة لمدى کفایة المواقع باللغة العربیة لتلبیة حاجات أعضاء هیئة کرارات والّنالّت: 7جدول 
.الّشبکة العالمّیة للمعلوماتردن الستخدام ألة في االجامعات الخاّص

الـنـسـبةالتـکرارالـفـقـرةالـرقم

%6015کافیة بدرجة کبیرة1

%16541کافیة بدرجة متوسطة2

%13434کافیة بدرجة قلیلة3

%4110غیر کافیة علی االطالق4

%400100المجــــــموع

ابوا علی الفقرات:أجفراد الذین ألعدد اّنأهذا الجدول تضح منی

) 41أي ما نسبته (،من أفراد عینة الدراسة،فردا)165بدرجة متوسطة کانوا (%
أفراد عینة الدراسة.مجموعمن

فردًا)175کانوا ("وغیر کافیة،بدرجة قلیلة"فراد الذین أجابوا علی فقرتيألاإّنو،
أفراد عینة الدراسة.مجموع%) من44أي ما نسبته (

لی:إوهذا یشیر 

 کمصدر للمعلومات للمواطن الّشبکة العالمّیةضعف اعتماد الدول العربیة علی
علیم.ة في الّتة والطرق التقلیدّینواع الورقّیوالترکیز علی األ،العربي

ول العربیة مع التکنولوجیا الحدیثة قیاسًا بالدول المتقدمة.ضعف تعامل الّد

ما مدى رغبة أعضاء َهیئة التدریس في الجامعات الخاّصة األردنیة في تلقي :الثامنلاؤسال) 8(
"؟Internetالتدریب العملي علی استخدام الّشبکة العالمّیة للمعلومات "

سب المئویة کرارات والّناستخراج الّتفقد تّمل الثامن من أسئلة الّدراسة اولإلجابة عن السؤ
الي:لجدول الّتالتي یوضحها ا



1،2011ع.،19مج.RIST |مجلة|68

دریب العملي علی استخدام نة حول رغبتهم في تلقي الّتیفراد العأإلجابةسب المئویة کرارات والّنالّت: 8جدول 
"Internet"الّشبکة العالمّیة للمعلومات

النـسبةالتـکرارالبیـانالـرقم
%25965نعـم1
%14135ال2

%400100المجـموع

دریب علی استخدام فراد الذین ال یرغبون في تلقي الّتألعدد اّنأ، لجدولیتضح من هذا ا
:کاننترنت""اإلالّشبکة العالمّیة

من أفراد ،) فردًا141(الذین یرغبون في تلقي هذا الّتدریب کانإّن عدد األفراد
راسة.دة الین%) من أفراد ع35ي ما نسبته (أ،عینة الّدراسة

من ،) فردًا259دریب کان (تیرغبون في تلقي هذا الالفراد الذین وإن عدد األ
.)7(%) من أفراد عینة الّدراسة65أي ما نسبته (،أفراد عینة الدراسة

ما درجة رضا أعضاء َهیئة التدریس في الجامعات الخاّصة األردنیة عن خدمات :الّتاسعلاؤسال) 9(
ها الجامعة؟ " التي توفرInternetالّشبکة العالمّیة للمعلومات "

فقد تّم استخراج الّتکرارات والّنسب المئویة راسةدل الّتاسع من أسئلة الاولإلجابة عن السؤ
التي یوّضحها الجدول الّتالي:

عن خدمات األردنیةة في الجامعات الخاّصالتدریسهیئة أعضاءرضاسب المئویة لدرجةالتکرارات والّن: 9جدول 
"Internetت "للمعلوماالّشبکة العالمّیة

الـنـسبةالـتکرارالـفـقـرةالـرقم
%31غیـر راض أبدًا1
%5213غـیر راض2
%205ال أدري3
%30075راض4
%256راض جــدًا5

%400100المجــــــــموع

کان "راض وراض جدًا"جابوا علی فقرتيأعدد االفراد الذین ّنأ،ویتضح من هذ الجدول
راسة، وهذا یشیر ّدنة الی%) من أفراد ع81ي ما نسبته (أ،من أفراد عینة الدراسةردًا) ف235(
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الّشبکة عن خدمات األردنیةفي الجامعات الخاصة التّدریسیئة َهأعضاءلی رضا کاٍف من إ
کمصدر للمعلومات والتي تقدمها الجامعة. Internet"للمعلومات "العالمّیة

" علی التدریس في الجامعات Internetما هو تأثیر الّشبکة العالمّیة للمعلومات "") السؤال العاشر:   10(
"من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟الخاّصة األردنیة

فقد استخرج الباحث الّتکرارات والّنسب المئویة کما یوضحها ل العاشراولإلجابة عن السؤ
الجدول الّتالي:

" علی التدریس في Internetوالّنسب المئویة لدرجة تأثیر الّشبکة العالمّیة للمعلومات "االّتکرارات : 10جدول 
الجامعات الخاّصة األردنیة.

الــرتــبةالـنســبةالتـــــکرارالـفـقــرةالرقم
5%41سلبي جدًا1
4%92سلــبـي2
2%9724ال تـأثیـر3
1%20953إیجابي4
3%8120جدًاإیجابي5

-%400100المجمــــوع

"ایجابي وایجابي جدًا"جابوا علی فقرتيأفراد الذین عدد األّنأضح من هذا الجدول یّت
راسة، ّدنة الیفراد عأمجموع%) من73أي ما نسبته (،من أفراد عینة الّدراسة،) فردًا290هـــو(

نترنت" بوصفها مصدرًا مهمًا إل"اکة العالمّیةالّشبلی وجود اتجاه ایجابي نحو استخدام إوهذا یشیر 
قین لسلوب القدیم في الّتباالبتعاد عن األالتدریسهیئة أعضاءرغبة علیللمعلومات، ومؤشرًا 

نترنت" في البحث عن "اإلالّشبکة العالمّیةقنیة الحدیثة کاستخدام وجه نحو استخدام الّتوالّت
.)8(مصادر المعلومات

" من Internetهل یتحقق الهدف من استخدام الّشبکة العالمّیة للمعلومات ":الحادي عشر) السؤال 11(
قبل أعضاء هیئة التّدریس في الجامعات الخاّصة األردنیة؟

فقد تّم استخراج الّتکرارات والّنسب ل الحادي عشر من أسئلة الّدراسةاولإلجابة عن السؤ
المئویة التي یوضحها الجدول الّتالي:
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" من Internet"الّشبکة العالمّیةق الهدف من استخدام حُقرجة َتمعرفة َدسب المئویة ِلکرارات والّنالّت: 11دول ج
.األردنیةة في الجامعات الخاّصالتدریسیئة َهأعضاءقبل 

الّرتبةالّنسبةالّتکرارالفقرةالّرقم
3%8521کبیـرة جدًا1

2%10927کبیـــرة2

1%17845متــوسطة3

4%256قـلیــلـة4

5%31لم یتـحقـق5
%400100المجمــــوع

کبیرة جدًا، کبیرة "فراد الذین أجابوا عن فقرات:عدد األأّن، یتضح من هذا الجدول
وهذه النتیجة تتفق راسة.دة الینراد عأف%) من 93أي ما نسبته (، ) فردا372هو ("ومتوسطة

من الّشبکة العالمّیة "اإلنترنت"ابقة في زیادة فاعلیة استخدام سئلة الّسألعن اجابة مع نتائج اإل
.التدریسهیئة أعضاءقبل 

ثانیًا : منا قشة النتائج.4
أسفرت نتائج هذه الدراسة عن کشف بعض جوانب واقع استخدام أعضاء هیئة التدریس في 

أغراض ،نسبة استخدامها من قبلهم، "الجامعات الخاّصة األردنّیة للّشبکة العالمّیة "اإلنترنت
واتجاهاتهم نحوها. ،ودرجة رضاهم عن خدماتها،ودرجة مهارتهم في استخدامها،استخدامهم لها

ل الدراسة األّول والذي ینّص علی: هل تتیح الجامعة ألعضاء هیئة التدریس اولإلجابة عن سؤ
؟Internetالّشبکة العالمّیة  للمعلومات استخدام

من وجهة "اإلنترنت"لی أّن الجامعة تتیح لهم استخدام الّشبکة العالمّیةالذین أشاروا إإّن
%) من أفراد العینة المستهدفة، فیما بلغ 85ما نسبته (بأي ،) فردًا340(عددهمنظرهم بلغ

) 60("اإلنترنت"الجامعة ال تتیح لهم استخدام الّشبکة العالمّیةإنّّ:أجابوانعدد األفراد الذی
استخدام الّشبکة العالمّیة ، وهذا یعني أّنمن أفراد العّینة المستهدفة %)15، أي ما نسبته (فرداًً

ة ریس في الجامعات الخاّصدمتاح بشکل ممتاز لمعظم أعضاء هیئة الت"اإلنترنت"للمعلومات
رت نتائج هذه شاأ,إذدى التقدم الحاصل في استخدام الّشبکة العالمّیةماألردنیة، وهذا یظهر 

(جاسمابقة التي وردت في ّدراسةسب الّسأعلی بکثیر من الّنجاءتلی أّن النسبةإالّدراسة 
،)2002، العمريمحمد ودراسة (،هـ)1421،بوعّزةعبد المجید ودراسة (،)1999،جرجیس
مون %) من أفراد العینة یستخد69(المتوسط نت أّنبّیالتي،)2005، أونیکاآدیا و(ودراسة 
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لی أّن معظم الجامعات قامت بتوفیر جهاز حاسوب یرتبط مع إذلك عویرج،الّشبکة العالمّیة
راسة دسبة العالیة في عینة الوتعزى هذه الّن. یسدرالّشبکة العالمّیة في المکتب لکل عضو هیئة ت

علیم لّتة ممثلة بمجلس اعتماد مؤسسات اوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي األردنّیأن ی إل
علیم العالي في سات الّتسس اعتماد مؤّسأومن خالل، االمورهتتابع مثل هذالعالي للجامعات

ق من التزام ّقتحلل-أي مجلس التعلیم العالي-دها المجلس الذي یحّد.دائهاأالجامعات ومراقبة 
.والمعاییرجسات بتلك البرامهذه المؤّس

ي ینّص علی: کیف تعّلم أعضاء هیئة التدریسوالذل الّدراسة الثانياولإلجابة عن سؤ
؟Internetالعالمّیة للمعلوماتاستخدام الّشبکة

قد تعلموا %) من أعضاء هیئة التدریس 78(ما نسبتهأّنالّدراسة الحالّیة فقد أظهرت
وهذا یتفق مع،أوالمحاولة الخط،خالل التعلیم الذاتي"اإلنترنت" مناستخدام الّشبکة العالمّیة

.)2000) ودراسة الهرش(2000دراسة غندور(

یس علی استخدام درأعضاء هیئة التبلی تدریإلی الحاجة إالّدراسات معظموقد أشارت 
هیئة أّن معظم أعضاءأشارت إلیالحالّیةإّال أّن نتائج الّدراسة،"اإلنترنت"الّشبکة العالمّیة

استخدام الّشبکة العالمّیةعلییتعلمواة یمکن أّنة األردنیّّریس في الجامعات الخاّصدالت
من خالل الّتعلیم الّذاتي خصيفي حالة اتاحتها لهم لالستخدام الّش"Internetللمعلومات "

%).78بنسبة مقدارها (و

إلی أّنهم قد تعّلموا %) من أفراد العّینة قد أشاروا73وأشارت الّدراسة إلی أّن هناك حوالي (
أعضاء هیئة هذه النتائج أّنبّینتوقد ة العالمّیة عن طریق الّزمالء  مهارات استخدام الّشبک

استخدام المواقع البحثیة تعّلم ة عالیة نحوة یظهرون دافعّیة األردنّییس في الجامعات الخاّصدرالت
ل الزمالء عن اوسؤ,وعن طریق علم بالمالحظة الّتو،علم الذاتيالّتعدة طرق منها:من خالل

،ة المرکزة علی استخدام الحاسوبریبّیتدورات الکما أظهرت الّدراسة قلة الّدثیة.المواقع البح
کانت متاحة " Internetللمعلومات "الّشبکة العالمّیةمع العلم بأّن،%)13حیث بلغت نسبتها (

یة وبرامج التوعالفيلی نقصإیشیر ّمما%) 85نسبة مقدارها (وبلغالبیة أعضاء هیئة التّدریس 
الجامعاتساتذةأتأهیل فب ولویة األیتعطْنأفي مجاالت الحاسوب کافة والتي یجب یبیّّةدروالت

.ومدرسیها
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،مسلموفیدان )، (و2000،غندورمحمدمع ّدراسة کل من (لقد اّتفقت هذه الّنتائج
لی إجمیعها الحاجة التي أظهرت ) 2003،العنزيخالد(و،)2000،یوسفعاطف (و،)2000
."Internetللمعلومات "في مجاالت استخدام الحاسوب والّشبکة العالمّیةلتوعیة والتدریببرامج ا

ما هي أغراض استخدام أعضاء هیئة ل الّدراسة الثالث والذي ینّص علی:اولإلجابة عن سؤ
؟ Internetالتدریس للّشبکة العالمّیة للمعلومات

ة العالمّیة کان کما یلي وحسب األهمّیة:فقد أشارت الّدراسة إلی أّن أغراض استخدام الّشبک

قدم أدوات أکتروني من لالبرید اإللی عدة أسباب أهمها أّنإلکتروني، ویرجع ذلك البرید اإل
لی سهولة استخدامه، وما یقدمه من إضافة ثرها شیوعًا، باإلأکو"اإلنترنت"الّشبکة العالمّیة
ایمان ()،2001، ومعرافيبهجة بمن: (أو مجانیة، وهذا یتفق مع دراسة کل،خدمات رخیصة

) وجمیعها أبرزت بشکل 1998،وکوهین(وانجو)2000،الهرشعاید)، (2001،سحتوت
بکة ریس للّشدفي استخدامات أعضاء هیئة التهاملي وض أّوغرلکتروني کواضح البرید اإل

."اإلنترنت"ةالعالمّی

استخدام حیث یحظی ریسدض التراألغو،والبحث في قواعد البیاناتالبحث العلمي
بأهمیة -والّدراساتحاثبکوسیلة بحثیة للحصول علی األ-"اإلنترنت" الّشبکة العالمّیة

من أهم الفوائد ویکاد یعّد،ةعظیمة لدى أعضاء هیئة التّدریس في الجامعات الخاّص
ة مصادر ، نظرًا لوفر"Internetللمعلومات "المتحققة من استخدام الّشبکة العالمّیة

-لی تلك المصادر والمعلومات دون أن یترتب إالمعلومات علیها، ولسهولة الحصول والوصول 
إضافة ،ةة أو أدبّیأیة تبعات مادّی-علی الحصول علی هذه المعلومات،في کثیر من األحیان

ة وهذا یتفق مع دراسصیة.من التجدید الدائم والتخّص-في أغلبها-إلی ما یمیز تلك المصادر 
،یوسفعاطف ) و دراسة (2001، بومعرافيوبهجة ) ودراسة (2001،سحتوتایمان (

لتي أوضحت أّن أعضاء هیئة ) وا2000،رتمع دراسة (جلفالنتیجة وتتعارض هذه , )2001
عبر الّشبکة العالمّیة یجب أْن التدریس یتحفظون علی هذا الغرض معتقدین أّن الّنشر

للمناهج الّدراسیة .یکون للمعلومات العاّمة ولیس

یاسیة في العالم، عرف علی المستجدات والمتغیرات الّسخبار والثقافة والمعرفة للّتألمتابعة ا
ة التي یاسیة الخاّصحداث ومتغیرات، ویعزو الباحث ذلك للظروف الّسألمعرفة ما یدور من 

علی الساحة وفغانستانأ، ودانالّس، العراق، عوب العربیة في فلسطینتعیشها بعض الّش
في) 1997،القیسيمنال علیان وربحي کذلك تتفق هذه النتیجة مع دراسة (و،الدولیة
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الحصول علی معلومات ثقافیة مرتبطة بجوانب الحیاة المختلفة، وقد تکون هذه المعلومات 
من وجهة -کما یعود ذلك ،األفراد في حیاتهم الیومیةّمتهأو تربویة، ةاجتماعّیأواقتصادیة

یاسیة. وتتفق الّساالتجاهاتوتمامات الثقافیةهاال،ةصات العلمّیلتعدد التخّص-ظر الباحثن
,األغراض لدیها األخبار) حیث تتصدر2003،القبالننجاح مع دراسة (أیضًاراسةهذه الّد
ة.والثقافة العاّم،طالعالوزیادة ا

ا أضعف األغراض فترکزت في:أّم

المسابقات.لعاب وعن النفس من خالل األحوالترویالترفیه،سلیةالّت

تصفح المواقع.

والتخاطب مع اآلخرین.

لی وجود نسبة قلیلة من إ-کرآنفة الّذ-والدوافع ویعزو الباحث سبب ضعف تلك األغراض
ضیق الوقت المتاح إلیریس لدیهم اهتمامات من هذا القبیل، وربما یعود ذلك دأعضاء هیئة الت

وهذا یؤکد جدیة أعضاء هیئة .الملقاة علی عاتقهمواالجتماعیة،اء الدراسیةوکثرة األعب،لهم
"اإلنترنت" وهذا یّتفق مع ة الستخدام الّشبکة العالمّیةة األردنّیریس في الجامعات الخاّصدالت

.)2003، القبالن(دراسة 

ضاء هیئة والذي ینّص علی: ما مدى درجة استخدام أعل الّدراسة الّرابعاولإلجابة عن سؤ
؟Internetللّشبکة العالمّیة للمعلومات التدریس

یستخدمون الّشبکة العالمّیة أفراد عینة الّدراسة%) 45(ّنألی إالحالّیةراسةشارت الّدأفقد 
راسة یستخدمون فراد عینة الّدأ%) من 77(بوعیُا، أي أّنأس%) منهم یستخدمونها 32یومیًا و (

راسة وجود أي عضو هیئة تدریس ال یستخدمها مطلقًا.ظهر الّد، ولم ُتت"الّشبکة العالمّیة "اإلنترن

من "Internetللمعلومات"باین في معدالت استخدام الّشبکة العالمّیةالّتویمکن أن یعزى
ات تقان مهارومدى اوالفئات،في الّتخّصصات االختالفاتإلیریسدقبل أعضاء هیئة الت

عبدالله راسة تتفق مع دراسة (وهذه الّد".االنترنت"استخدام تقان وا،الحاسوب واللغة االنجلیزیة
یس مع الّشبکة العالمّیةدرکثرة تعامل أعضاء هیئة التىعز.ومن الممکن أْن ی) 2001،النجار

"Internet" ،بکة وفاعلیتها في تزوید وثقتهم العالیة في دور الّشلی اقتناعهمإکمصدر للمعلومات
.وخدمة العملیة التعلیمیة,یس بالمعلومات الالزمة لتحسین أدائهم المهنيأعضاء هیئة التّدر

.ریسدکادیمي ألعضاء هیئة التلی ارتفاع المستوى األإیضًا أسیر ارتفاع النسبة تفویمکن 
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والذي ینّص علی: ما هي األماکن التي تتوّفر ألعضاء ل الّدراسة الخامساولإلجابة عن سؤ
؟Internetالّشبکة العالمّیة للمعلومات بلالتصالهیئة التدریس

ي:" هInternet"ةبکة العالمّیماکن استخدامًا للّشألکثر اأی أّن إلأشارت الّدراسة 

78وبلغت نسبة من یستخدمون الّشبکة العالمّیة من منازلهم (: المنزل.(%

75(وبلغت نسبة من یستخدمون الّشبکة العالمّیة من مکتبة الجامعة:مکتبة الجامعة.(%

ریس الشخصیة باستخدامات الّشبکة العالمّیةدوهذا یشیر إلی اهتمام أعضاء هیئة الت
تیحت ُألی الخدمة من منازلهم بنسبة تتضاعف تقریبًا مع الفرصة التي عوالحصول ،"اإلنترنت"

دى ی االتجاهات اإلیجابیة الکبیرة التي تتواجد لإل-أیضًا-لهم في مختبرات جامعاتهم، کما یشیر
واألبحاث کمصدر ،ریس نحو الّشبکة العالمّیة واستخداماتها في المراسالتدأعضاء هیئة الت

معلومات.

فتتمثل بما یلي:"Internetللمعلومات "ةبکة العالمّیأما أقل األماکن استخدامًا للّش

عدم لیاویعزو الباحث هذه الّنتیجة %)41وبلغت نسبتها (،مختبرات الجامعة الخاصة بالطلبة
.بالّطلبة  االختالطاألساتذةرغبة 

%) ویزو الباحث هذه النتیجة إلی 44بنسبة مقدارها (،المکتب الشخصي لعضو هیئة التدریس
وعدم تزویدهم سیاسة الّتقشف التي تتبعها إدارة هذه الجامعات في الحد من المصروفات.

وحرص الجامعات الخاّصة علی ترکیز باألجهزة الالزمة نظرًا الرتفاع تکالیف الشبکة واألجهزة ,
الربح في الدرجة االولی , وبالمقابلة الّشخصیة تبین للباحث أّن نسبة کبیرة منهم محرومون من 

.وصول الّشبکة العالمّیة إلی مکاتبهم

ل الّدراسة السادس والذي ینّص علی: ما هي درجة مهارة أعضاء هیئة اولإلجابة عن سؤ
؟Internetخاّصة األردنّیة في استخدام الّشبکة العالمّیة للمعلومات الجامعات الالتدریس في

کانت نسبتهم حواليکفاءتهم متوسطةّنأإلی اشاروأالذین ّنأی إلالّنتائجشارت أفقد 
فکانت متقدمةما الذین أشاروا بأّنهم من ذوي الکفاءة العالیة والأ،أفراد عینة الّدراسة%)39(

مهارة البحث في الّشبکة العالمّیة یتقنها لی أّنإّمما یشیر%)76ع (%) وبمجمو37(نسبتهم
ریس من عینة الدراسة الذین یستخدمون الّشبکة العالمّیة، ویعود دأکبر نسبة من أعضاء هیئة الت

لی إباإلضافة،سالیبهاأنماطها وأی سهولة اکتساب هذه المهارة وسرعة اعتیادها وفهم إلکذلك 
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نسبة جیدة من الکفاءة والثقة وجودلیإوتشیر هذه النسبة أیضًا ،لهاالحاجة المتواصلة
.لدى أعضاء هیئة الّتدریسباستخدام الّشبکة العالمّیة

لی نقص بّین في البرامج إشیر یّمما%) 24فبلغت (متدنّیة،مهاراتهمکانتا نسبة الذینأّم
الخاّصة. وعدم توفر فنیون في ریس في هذه الجامعاتدالتدریبیة المقدمة ألعضاء هیئة الت

وعدم وجود المبرمجین المختصین والذین ،تکنولوجیا التعلیم والمعلومات في هذه الجامعات
لتسهیل مهمة االستفادة من الّشبکة العالمّیة بشکل ،یمکنهم العمل مع عضو هیئة التدریس

ی إلبکة العالمّیة بحاجة نسبة ال بأس بها من الذین یستخدمون الّشّنأوقد الحظ الباحث جّید.
أو لعدم معرفة ،و لضعف اللغة لدیهمأظرًا لضعف مهاراتهم نمساعدة اآلخرین في استخدامها

ة تتعلق باستخدام الّشبکة العالمّیةمور نفسّیألأو ،عناوین المواقع التي یمکن االستفادة منها
أفراد العینة عند استخدامهم هناك خوفًا وترددًا من بعض ّنأ، حیث الحظ الباحث "اإلنترنت"

"اإلنترنت" وأّن هناك حاجزًا من الرهبة یفصلهم عن اإلقدام علی الّتعامل مع ةبکة العالمّیللّش
ینکشف أمر ضعفهمن أن عضو هیئة التدریس لدى الّشبکة العالمّیة "اإلنترنت" وأن هناك خوفا

ة.بکفي امتالك مهارات استخدام هذه الّشأمام زمالئه وطالبه

ریسدعضاء هیئة التألالالزمة لعمل برامج تدریبیة نه ال بد من خلق الفرصأویرى الباحث 
الذین یستخدمون الّشبکة العالمیة "اإلنترنت".

ل الّدراسة السابع والذي ینّص علی: هل تفي المواقع باللغة العربیة حاجات اولإلجابة عن سؤ
للمعلومات ردنّیة الستخدام الّشبکة العالمّیة هیئة التدریس في الجامعات الخاّصة األأعضاء

Internet؟

:هينسبة الذین یرون بأن هذه المواقع غیر کافیة بدرجة قلیلةّنألی إراسة شارت نتائج الّدأ
نقصًا کبیرًا مما یعني أّن،%)44بمجموع (أي%)10(هي:،طالقوغیر کافیة علی اإل،%)34(

وکذلك نقص في قواعد البیانات کمصادر بحثیةالتي تستخدمةفي کفایة المواقع البحثیة العربی
، ودراسة (عاطف یوسف)2000،(عاید الهرشسةاالمتاحة داخل الجامعة وهذا یتفق مع در

2000. (

ل الّدراسة الثامن والذي ینّص علی: ما مدى رغبة أعضاء َهیئة التدریس في اولإلجابة عن سؤ
؟Internetقي الّتدریب العملي علی استخدام الّشبکة العالمّیة الجامعات الخاّصة األردنیة في تل

فراد العینة یرغبون بالتعلم علی أ%) من 65(إلی أّن ما نسبتهراسة نتائج الّدأشارت
لیها إشارت أوهذه النسبة تؤکد النسبة التي ،الحاسوبمهارات استخدامات الّشبکة العالمّیة و
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و متدنیة تشکل أغت نسبة من یرون بأن مهاراتهم مبتدئة حیث بل،ل السادساالدراسة في السؤ
منهم %)63بمجموع (أي ،%)39مهاراتهم متوسطة تشکل (ومن یرون أّن،%)24ما نسبته (
وهذا یؤکد النتیجة التي وصل الیها الباحث ـمهارتهم في االستخدام غیر کافیةّنأیشعرون ب

،مسلمفیدان تفق هذه النتائج مع دراسة (وت،دورات تدریبیة في هذا المجالبضرورة عقد
ة في د) الوار2000،یوسفعاطف(دراسةوهـ)1421،بوعزةعبدالمجید(دراسةو)2000

برامج تدریبیةلی إفراد مجتمعها أوالتي توصي جمیعها بحاجة ،الحالّیةلدراسةلالدراسات السابقة 
علی استخدام الّشبکة العالمّیة .

عضاء هیئة أللتوصیل الشبکة العالمیةالحاجة الماسة إلیلّدراسةهذه انتائجوأشارت 
هم في مجال استخدامألعضاء هیئة التدریسصةعقد دورات متخّصفي مکاتبهم وکذلكریس دالت

.هااستخدامفيمهاراتکسابهمإلالّشبکة لهذه

ة التدریس في والذي ینّص علی: ما درجة رضا أعضاء َهیئولإلجابة عن سؤال الّدراسة التاسع
التي توفرها Internetالجامعات الخاّصة األردنیة عن خدمات الّشبکة العالمّیة للمعلومات 

الجامعة؟

ن عریس دنسبة عالیة من الرضا ألعضاء هیئة التوجودلیإراسة الحالیة دشارت نتائج الأ
نة بأنهم راضون %) من العی75جاب (أالمتاحة لهم، حیث "اإلنترنت"خدمات الّشبکة العالمّیة

فراد أ%) من 81%) منهم أجاب بأنه راٍض عنها، وهذا یعني أّن (6بینما (،عن هذه الخدمات
ضا عن الخدمات المتاحة.العینة، یشعرون بالّر

لی اشتراط وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي األردنیة علی تعزى هذه النتیجة إنأویمکن 
توفیر وتأسیس البنی التحتیة بضرورةة بشکل خاصخاّصوالجامعات ال،الجامعات بشکل عام

وتهیئة االشتراك في قواعد البیانات العلمیة المطلوبة ،بکة، وتوفیر مصادر بحثیةالمناسبة للّش
عاید(و)2000،باللزکریا(کّل من وتتفق هذه الدراسة مع دراسة .المناسبة للتعلیم والبحوث

.)1998،(میرفي باسکوي) و2000،الهرش

%) من أفراد عینة الّدراسة والتي تؤّکد عدم الّرضا عن 19أّما الّنسبة الباقیة والتي تمثل (
فیمکن أن ترجع إلی وجود نقص في بعض المختبرات ،خدمات الّشبکة العالمّیة "اإلنترنت"
وإلی ،تفي تکنولوجیا المعلومااالختصاصیینوإلی ندرة ،الخاّصة بالّشبکة العالمّیة "اإلنترنت"

التي تخدم البرامج الدراسیة. ومن الممکن أن ،إعداد البرامج والخطط الّدراسیة والّرزم التعلیمیة
تعزى کذلك إلی أّن بعض أعضاء هیئة التدریس أنفسهم یفضلون الطرق التقلیدیة في التدریس.
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مّیة للمعلومات  ل الدراسة العاشر والذي ینّص علی: ما هو تأثیر الّشبکة العالاولإلجابة عن سؤ
Internetالتدریس في الجامعات الخاّصة األردنیة؟علی

ن أن تأثیر یرْو،من أفراد عینة الّدراسة%)53(ّنألی إة راسة الحالّینتائج الّدحیث دّلت
نسبة من ّنأوس، وهذا یعني میجابي وملإریس هو تأثیر دعلی الت" اإلنترنت "الّشبکة العالمّیة

وهي تشکل ،%)73یم الجامعي قد ُعزز باستخدامات الّشبکة العالمّیة حوالي (التعلّنأیرون 
بأهمیة عینة الّدراسة ریس في دالنسبة الغالبة، مما یعني اقتناع غالبیة أعضاء هیئة الت

ویعود سبب تلك االتجاهات ،ریس الجامعي بکافة مجاالتهداستخدامات الّشبکة العالمّیة في الت
ة بأهمیة استخدام الّشبکة ة األردنّیئة التدریس في الجامعات الخاّصلی إحساس أعضاء هیإ

م من بحث علمي األمر الذي یحّتبهن مومکانات تدعم ما یقوإ، وما توفره من "اإلنترنت"العالمّیة
حاجاتهم لریس األخذ بها، والتوجه نحو استخدامها وتوظیفها بشکل دائم دعلی أعضاء هیئة الت

،باللزکریا(و) 1997،القیسيومنالعلیانربحي (:منتفق مع دراسة کّلوهذا ی.األکادیمیة
سابقًا.) التي وردت2004،الحازميسرة (دراسة و)2000

ل الدراسة الحادي عشر والذي ینص علی: هل یتحقق الهدف من استخدام اولإلجابة عن سؤ
تدریس في الجامعات الخاّصة من قبل أعضاء هیئة الInternetالعالمّیة للمعلوماتالّشبکة

األردنّیة؟ 

ریس في العینة دنسبة قلیلة جدًا من أعضاء هیئة التة إلی أّنأشارت نتائج الّدراسة الحالّی
ریس في العینة د%) من أعضاء هیئة الت1(نسبةّنأل، حیث أظهرت النتائج اأجاب عن هذا السؤ

ق بنسبة قلیلة، کما أشار الهدف تحّقبأّن%) منهم أفاد 6(نسبةو،بأن الهدف لم یتحققاأفادو
مجموع%) من48(ونسبتهمالهدف قد تحقق بدرجة متوسطة، أما الباقيّنأی إل%)  منهم 45(

تباین في آراء أعضاء وجودلیإ. وهذا یشیر أشاروا أنه تحّقق الهدف بشکل کبیر جدًاأفراد العینة
ی إلل السادس، والتي أشارت اعن السؤابةجمع النسب التي وردت في اإلتتفقریسدهیئة الت

کفایاتهم حقیقیة في مجال استخدام أّنن %) منهم یرْو24هناك نسبة تشکل حوالي (ّنأ
مدى الفائدة من بهذا ینعکس بشکل عام علی رأیهم ، وبالتالي فإّن"اإلنترنت"الّشبکة العالمّیة

حوالي النصف تقریبًا یعتقدون بفائدة ّنألی إالنسبة قد أشارت استخدامها في التعلیم. کما أّن
) و (دراسة 1998،وهذا یتفق مع دراسة (وانج وکوهینریس.دفي التالعالمّیة "اإلنترنت"بکةالّش

) وجمیعها أفادت بأهمیة الّشبکة العالمّیة.2004،الحازميسرة 
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والّصعوبات التي ما هي المعّوقات ل الّدراسة الثاني عشر والذي ینّص علی:اولإلجابة عن سؤ
تواجه أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الخاّصة األردنیة في استخدام الّشبکة العالمّیة 

التدریس والبحث العلمّي؟في مجاالتInternetللمعلومات 

ة ریس في الجامعات الخاّصدعوبات التي تواجه أعضاء هیئة التثر الّصأکأّن أشارت الدراسة
هي:للمعلومات المّیة بکة العة للّشاألردنّی

للمعلومات جاهزة لالستخدام عبر مصادر الّشبکة العالمّیةمناهج مدروسةعدم وجود .1
.Internetللمعلومات "اإلنترنت"عامل مع الّشبکة العالمّیةالّتّنأهذه النتیجة تشیر إلی إّن

أعضاء هیئة معرفةوأّن،ة األردنیة ما زال في بدایتهفي التّدریس في الجامعات الخاّص
وهذا یتفق دریبقل والّتی مزید من الّصإلوتحتاج ،ةهذه المهارات ما زالت غّضلریس دالت

.)2000،(غندورمع دراسة

في استخدام الّشبکة العالمّیةالخاّصة األردنیةریس في دقلة خبرة أعضاء هیئة الت.2
،العمريمحمد(،)2003القبالن، نجاح ، وهذا یتفق مع دراسة ("Internetللمعلومات "

.)2001،مسلمفیدان (و)2000،یوسفعاطف (،)2000،(نوال عبد الله،)2002

تفرض رسومًا علی المعلومات، "Internetللمعلومات "لی مواقع الّشبکة العالمّیةإالدخول .3
لی الظروف إویعزو الباحث هذه النتیجة ،)2001،سحتوتایمان وهذا یتفق مع دراسة (

، والتي فرضتها الظروف ردّنریسیة في األدیة الصعبة التي یعیشها أعضاء الهیئات التاالقتصاد
ولبنان.،وسوریا،فلسطین،یاسیة في الدول المجاورة کالعراقالّس

للمعلوماتة وصحة المعلومات المنشورة عبر الّشبکة العالمّیةعدم الثقة في نوعّی.4
"Internet"لی إذلكویعزو الباحث السبب في).2000،وهذا یتفق مع دراسة (کلیفرت

االعتماد علیها.وال یمکْن،قةالمعلومات عبر الّشبکة العالمّیة غیر موّثبأّنقناعته 

الوقت، وهذا یتفق ضیاعلی إیؤدي ،"اإلنترنت"للمعلوماتةبکة العالمّیلّشاستجابة ابطء .5
لی قلة اإلهتمام الذي إالنتیجة هـ).ویعزو الباحث هذه 1420بوعزة، عبدالمجید مع ّدراسة (
، "Internetللمعلومات "ة في تطویر الّشبکة العالمّیةة األردنّیالجامعات الخاّصویولیه مالک

ة.ة ربحّیهذه الجامعات جامعات خاّصأّنسیما و
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التوِصیاتثالثُا:.5
في مکاتبهم الشبکة العالمیة للمعلومات ألعضاء هیئة التدریس توفیر خدمات)1

وفي الَمکتبة.،وفي مختبرات الحاسوب،ة في الجامعةالخاّص

َوضع برامج تدریبّیة ألعضاء َهیئة التدریس عن کیفیة استخدام الحاسوب علی )2
.وجه العموم، واستخدام الّشبکة العالمّیة علی وجه الخصوص

عقد دورات لتعلیم الّلغة االنجلیزّیة، وبخاّصة للذین ُتشّکل هذه الّلغة عقبة أمام )3
عاملهم مع الّشبکة لرفع مهارة الّلغة اإلنجلیزّیة لدیهم  .َت

د اإللکتروني في مراسالتهم یریس علی الّتعامل مع البردَتشجیع أعضاء َهیئة الت)4
.وتسهیل استخدامهم لقواعد البیانات المتاحة لهم في الجامعةالداخلّیة والخارجّیة

َوخطوط االشتراك بالّشبکة ،وتحسین البنیة التحتیةتوفیر الَمزید من الحواسیب)5
في "Internetللمعلومات "العالمّیة وزیادة عدد األجهزة الُمرتبطة بالّشبکة العالمّیة

ریس وتحدیث هذه األجهزة کّلما دومکاتب أعضاء َهیئة الت،والَمکتبة،الُمختبرات
اقتضت الّضرورة.

لوضع خطة شاملة ردّنألوالبحث العلمي في االعاليالتربیة والتعلیمتيدعوة وزار)6
یسیة سواء درة التکنولوجیة عن الهیئات التومستقبلیة للقضاء التدریجي علی األمّی

.أو الجامعاتالمعاهد،في المدارس

المراجع الببلیوغرافیة.6

.46. ص،عّمان-.دلیل الجامعات األردنیةالجامعات الخصة في االردن:.2000أحمد العینبوسي.

.43-432.صعمان: دار الوراق،-.تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا. 2002. ایمان السامرائي
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.بیروت: منشورات مكتب الیونسكو في الّد ول العربیة

أعضاء تھیئةرنت" محاضرة غیر منشورة ألقیت في برنامج البحث في "اإلنتطرق. 2006الفواعرة.حامد
.8ص.،الّزرقاء: جامعة الزرقاء األھلیة-ھیئة التدریس.
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