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 امللخص

هدفت الدراسةْ االلَةْ  م رفةفةْ االهةلض ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص  ةٌ         

بكلَْ الرتبَْ ءرحة  الرفةْ    ًالحندرٍص تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ

ػنفلٕ، ًاسةحندد  البلحةث اسةحنبلنْ رةو تهةٌٍةي لاَةلض االهةلض ء ـةلٕ         

هَٗةةْ الحنةةدرٍص يف رةةحنجلناض ااةةنص، ًالةتبةةْ الفلمَةةْ، ًسةةنٌاض ا ةة ّ،    

ًاقحنؼةةض الفَنةْ  لةٓ     ًالحنةدرٍص،  لت اجلل ن همةل: البخةث الفلمةُ،   ًمش

رةةةةةو لةةةةةدٍورت بةٍةةةةةد  لكرتًنةةةةةُ ءً رٌقةةةةة  للحنٌاػةةةةة  ا احنمةةةةةل ُ ر ةةةةة      

(Facebook( ًالبللغ  ددهرت ،)30( فةدًا، حَث اسحنجلب رنورت )39 )

( رو اجمٌع ا سةحنبلنلض ارةسةلْ،   %77 ـٌ هَْٗ تدرٍص، ر لٌا نشبْ )

ءسفةض النحنلٖج  و: ءن نٌع االهلض ء ـلٕ هَْٗ ًبفد الحنخلَ  للمفلٌرلض 

ٕ   البخةث الفلمةُ،   ُالحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف اجلل  ًالحنةدرٍص اةل

 جيلبَةةًل، ًءظوةةةض النحنةةلٖج  ةةد  ًاةةٌد فةةةًئ دالحنةةْ  حؼةةلًَٖل  ةةٌ تٌظَةةف   

 فزٔ رحنجلناض الدراسْ. ُت البخث الفلمُ، ًالحندرٍص، ُاإلنرتنت يف اجلل
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بوية قسم العلوم الرت –أستاذ اإلدارة الرتبوية املساعد 
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لاةةةةد فةةةةة  الحنخةةةةٌمل يف اجحنمفةةةةلض ارفةفةةةةْ، رةةةة  نولٍةةةةْ الاةةةةةن ارلؿةةةةُ،  لةةةةٓ ار سشةةةةلض ا  لد َةةةةْ         

الحنفلَمَةةةةةْ، ًًدٍةةةةةدًا االرفةةةةةلض ءن تكةةةةةٌن  نؼةةةةةةًا دا مةةةةةًل ًفةةةةةل ً   حنمفةةةةةلض ارفةفةةةةةْ، رةةةةةو  ةةةةة مل    

الةقمَةةةْ، ًتزًٍةةةد الهلبةةةْ بوةةةلراض البخةةةث    الرت َةةةز  لةةةٓ بةةةةارج البخةةةث الفلمةةةُ، ًالحنخةةةٌمل  م ارؼةةةلدر   

 ةةةةو ارفلٌرةةةةلض ًالٌػةةةةٌمل  لَوةةةةل، ًهةةةةُ روةةةةلراض ءسلسةةةةَْ   بةةةةد رةةةةو الحنشةةةةل  بوةةةةل يف اجحنمفةةةةلُض ءػةةةةبخت  

 (. 315 2012,ارفةفْ ًارفلٌرلض فَول رٌردًا اسرتاتَجًَل هلرًل ) الظٌابكْ، 

، لكةةةة ن  رةةةةو دًمل الفةةةةل ،  ةةةةٌ  ًطةةةةود الفاةةةةد ا  ةةةةن، رةةةةو الاةةةةةن ارلؿةةةةُ  قبةةةةلً  رحنزاٍةةةةدًا ًرحنشةةةةلر لً  

 ًظوةةةض  ةةلؾ، بظةةك  ًالحنفلحنمَةةْ الحنفلَمَةةْ الفملَةةْ يف ً ةةدرلتول تٌظَةةف طةةبكْ اإلنرتنةةت 

 Electronicاإللكرتًنةةُ  ارٌؿةةٌع، ًءبةاهةةل الةةحنفلرت   بوةة ا  رحنفلاةةْ ًرفةةلهَرٌت َ ةةٍدّ  رؼةةهلخلٌض

Learning)ارةةةةةةةن ) (، ًالةةةةةةحنفلرت(Flexible Learning  ٌ ب ، ً ةةةةةة  تكنٌلٌاَةةةةةةل االسةةةةةة

ًالظةةةبكلض هةةةٌ ءسةةةلٌب تةةةرتا فَوةةةل  جلةةةْ الاَةةةلدّ  م حةةةد رةةةل للمةةةحنفلرت،  َةةةث ٍكةةةٌن ارةةةحنفلرت ء  ةةةة            

ًكمةةةةًل يف الفملَةةةةْ الحنفلحنمَةةةةْ، ًٍشةةةةحنهَ  ًدٍةةةةد ا ًقةةةةلض ارنلسةةةةبْ لةةةةى ًارٌؿةةةةٌ لض الةةةة  تشةةةةحنوٌٍى،         

   2005, 5-4 ). بلإلؿلفْ  م الحنخكرت يف سة ْ الحنفلحنرت ًفاًل لادراتى ًًقحنى ً ركلنلتى )حنلًِ، 

ًرةةةو حَةةةث ا هحنمةةةل  الفةبةةةُ بظةةةبكْ اإلنرتنةةةت ًا رتبةةةلك بوةةةل، فاةةةد اةةةلٕض تةةةٌنص  ةةة ًمل دًلةةةْ  ةبَةةةْ،     

(، فلإلرةةةةلراض 1992(، ثةةةةرت تلحنوةةةةل الكٌٍةةةةت يف الفةةةةل  )  1991حَةةةةث ارتبهةةةةت بظةةةةبكْ ا نرتنةةةةت  ةةةةل  )  

 ًارتبهةةةةت قهةةةةة ًسةةةةٌرٍل ًالةةةةَمو يف   1994)(، ثةةةةرت لبنةةةةلن ًارجلةةةةةب يف الفةةةةل  )  1993ًرؼةةةةة يف الفةةةةل  ) 

. ًبفةةةةد هةةةة ا الحنةةةةلرٍ) ء ةةةة ض  درةةةةْ )ا نرتنةةةةت( تنحنظةةةةة  1999)، ثةةةةرت الشةةةةفٌدٍْ يف  ةةةةل  )1996)الفةةةةل  )

بظةةةك  ًاسةةة  حَةةةث ارتبهةةةت رفرةةةرت الةةةدًمل الفةبَةةةْ بللظةةةبكْ، ً لةةةٓ الةةةة رت رةةةو ءن رفةةةدمل اسةةةحنددا            

)اإلنرتنةةةةةت( يف الةةةةةٌأو الفةبةةةةةُ ءقةةةةة  رةةةةةو ارفةةةةةدمل الفةةةةةلرُ،    ءن اسةةةةةحنددارى يف الةةةةةٌأو الفةبةةةةةُ تزاٍةةةةةد   

(  مةةةل تةةةدمل  2007 – 2000لفًل  ةةةدّ، ًيف بفةةةل الةةةدًمل الفةبَةةةْ  ظةةةةاض ا ؿةةةفل  بةةة ن  ةةةلرُ )     ءؿةةةف

 2009).  حؼلَٖلض ا ًلد الدًلُ ل تؼل ض )الٌد، 

ٌ   ةةةةل  ًةةةةٌ ُض  ةةةةن رشةةةةبٌقْ فةؿةةةةحنول الـةةةةجلٌك ا قحنؼةةةةلدٍْ رةةةةو نلحَةةةةْ،    ًتفةةةةَع االرفةةةةلض  لةةةةٓ  ةةةة

نةةةْ يف ا ةةةةجي ن، ًتفةةةة  تلةةة  الحنخةةةٌ ض  ًرهللةةة  سةةةٌئ الفمةةة  رةةةو نلحَةةةْ ء ةةةةٔ، لحنةةةٌفن  ؼةةةلٖؽ رفَ 

 لةةةةةٓ االرفةةةةةلض الَمنَةةةةةْ ا سةةةةةحنجلبْ تةةةةة ي ارهللةةةةة  الةةةةة  رنوةةةةةل تٌظَةةةةةف اإلنرتنةةةةةت  درةةةةةْ رنحنشةةةةة        

االرفةةةةةلض،  بد   بةةةةةد للجلرفةةةةةلض اوَةةةةةز اردحنةةةةة اض االسةةةةةٌبَْ ًالبنةةةةةٓ الحنخحنَةةةةةْ ال ارةةةةةْ ل طةةةةةرتاا        

باةةةٓ ا سةةةحنلب ااةةةلرفُ، ًالفةةةلرل ن، ًالهلبةةةْ    بظةةةبكلض اإلنرتنةةةت الفلرَةةةْ يف االرفةةةْ ًلَةةة  رةافاوةةةل لَ   

يف اتؼةةةلمل ًتٌاػةةة  رةةة  ر َ توةةةل رةةةو االرفةةةلض الفةبَةةةْ ًالفلرَةةةْ. فةةةل ردن،  لةةةٓ سةةةبَ  ار ةةةلمل،  ملةةةت           
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 ( الرفةةْ(14  لةةٓ ا سةةحنفلدّ رةةو طةةبكْ اإلنرتنةةت  لةةٓ رشةةحنٌٔ االرفةةْ ًبةة ن االرفةةلض، حَةةث ربهةةت       

 ْ ْ  ً لَة ٓ  رٌقة   رنوةل  لكة   ًٌٍاةد  ارلؿةُ،  اإلنرتنةت يف ءًا ةة الاةةن    بظةبكْ  ءردنَة  الظةبكْ   لة

 (. ,2002 ,3 الفلرَْ، )الظلٍ  الفنكبٌتَْ

ًالهلبةةةْ، ًبةةةل ءن ا رةةةة ٍحنفلةةة       ـةةةٌ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ً  حنبةةةلر ءن اإلنرتنةةةت ٍحنـةةةمو ُبفةةةدًا  جيلبَةةةًل  لةةةٓ      

م بحنةةةةدرٍص الهلبةةةةْ ًالبخةةةةث الفلمةةةةُ، فننةةةةى رةةةةو الـةةةةةًرِ ءن ٍةةةةحنرت تٌظَةةةةف هةةةة ي الظةةةةبكْ ارفلٌرلتَةةةةْ     

ءقؼةةةٓ حةةةد نكةةةو، رةةةو رنهلةةة  ءن الحندؼةةةؽ باتةةةى  مؼةةةدر للمفلٌرلتَةةةْ، فمةةةو بةةةلب ءًم ءن ٍكةةةٌن       

لقًل  م تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف الحنةةةةدرٍص، ً ؼٌػةةةةًل يف ت هَةةةة  ألبةةةةْ  لَةةةةْ        ـةةةةٌ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص سةةةةبٍ   

 لةةةةٓ اسةةةةةحنددارول، ححنةةةةةٓ ٍكٌنةةةةةٌا رشةةةةحنفدٍو  ةةةةةٌ  ااَةةةةةلّ الفملَةةةةةْ،    -رفلمةةةةةُ الجلةةةةةد  -الرتبَةةةةْ  

 هلبلض سٌئ الفم ، ًيف اأ  ى  لٓ    ادٍد يف البخث الفلمُ.ًا سحنجلبْ رحن

ًرةةةةو هنةةةةل تبلةةةةٌرض رظةةةةكلْ الدراسةةةةْ االلَةةةةْ يف اسحناؼةةةةلٕ االهةةةةلض ء ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ            

  ُ الحنةةةةدرٍص بكلَةةةةةْ الرتبَةةةةْ ءرحةةةةة  الرفةةةةْ ػةةةةةنفلٕ رةةةةو ًاوةةةةةْ     ، ًتٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةةت يف البخةةةةث الفلمةةةةة

نص، الةتبةةةةْ ا  لد َةةةةْ، ًسةةةةنٌاض ا ةةةة ّ (، يف    نرةةةةةهرت، ًءثةةةةة  ةةةة  رةةةةو رةةةةحنجلناض الدراسةةةةْ ) ااةةةة     

 االهلتورت. 

 ءسٗلْ الدراسْ: 

سفت الدراسْ لإلالبْ  لٓ ا سٗلْ اآلتَْ:

رل ا الهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ  .1

 الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت؟

( يف االهلض ء ـلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص   α= 0.05اض د لْ  حؼلَْٖ  ند رشحنٌٔ الد لْ )ه  هنلا فةًئ ب .2

 ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رةو ًاوةْ نرةةهرت، تفةزٔ  م     

 رحنجلناض    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ(؟

( يف االهةلض ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص     α= 0.05رشحنٌٔ الد لةْ )  ه  هنلا فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ  ند-3

 ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الحنةدرٍص بكلَةْ الرتبَةْ ءرحة  الرفةْ ػةنفلٕ رةو ًاوةْ نرةةهرت، تفةزٔ  م رةحنجلناض            

    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ(؟

 ءهدا  الدراسْ: 

 هدفت الدراسْ االلَْ للحنفٍة   لٓ: 

لض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ةٌ تٌظَةف اإلنرتنةت يف البخةث     ًاق  االه .1

 .الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت
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نٌع االهلض الشلٖدّ   ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص  ةٌ تٌظَةف اإلنرتنةت يف البخةث         .2

 .الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت

حنجلن    رةو ااةنص، ًالةتبةْ الفلمَةْ، ًسةنٌاض ا ة ّ،  لةٓ االهةلض         دًر ر .3

الشةةةلٖدّ   ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ةةةٌ تٌظَةةةف اإلنرتنةةةت يف البخةةةث الفلمةةةُ      

 .ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت

 ءهمَْ الدراسْ: 

بةةة  رهلبةةةلن للحنمٍَةةةز يف ءِ حاةةة    ٍفةةةد البخةةةث الفلمةةةُ ًالحنةةةدرٍص رةةةو ءًلٌٍةةةلض روةةةل  ءِ الرفةةةْ ًحشةةة ،  

رةةةةو اااةةةةٌمل الفلمَةةةةْ اردحنلفةةةةْ، ًنرةةةةةًا للةةةةدًر ا سلسةةةةُ الةةةة ِ ٍشةةةةورت بةةةةى  ـةةةةٌ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص يف ءِ     

يف  –الرفةةةةْ بةةةةللبخٌة الفلمَةةةةْ ارحندؼؼةةةةْ ً ملَةةةةْ الحنةةةةدرٍص، فةبةةةةل تةةةة تُ ءهمَةةةةْ الدراسةةةةْ االلَةةةةْ          

فةةةْ ػةةةنفلٕ تة ةةةز  لةةةٓ الكظةةةف    ءنوةةةل ءًمل دراسةةةْ يف  لَةةةْ الرتبَةةةْ ءرحةةة   لر    –حةةةدًد  لةةةرت البلحةةةث   

ُ ء ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ةةةو االهةةةلض  رةةةو  ، ًالحنةةةدرٍص ةةةٌ تٌظَةةةف ا نرتنةةةت يف اجةةةللُ، البخةةةث الفلمةةة

( ً  2011( ً )بٌتةةةى، 2012ًاوةةةْ نرةةةةهرت، ًهنةةةلا دراسةةةلض  ةبَةةةْ عةةةدًدّ،  دراسةةةْ ) ةةة  ،     

 تَْ:(،  لٓ رشحنٌٔ الفل  الفةبُ ًت ا ءهمَْ الدراسْ يف النالك اآل 2007)عمد،

ءنول تشفٓ للكظف  و االهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخةث الفلمةُ   -1

رةو ًاقة  الحنجةبةْ الفملَةْ لكة   ـةٌ هَٗةْ         .ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفةْ ػةنفلٕ رةو ًاوةْ نرةةهرت     

حندة ِ الاةةار يف الكلَةْ ًاالرفةْ     تدرٍص، ًبللحنللُ فنن الدراسْ االلَْ تشةورت يف تاةدٍرت رفلٌرةلض حاَاَةْ ر    

ًرة ز تهةٌٍة الحنفلةَرت ااةلرفُ  ةو دراةْ تٌظَةف اإلنرتنةت  ةلل ن رومة ن همةل الحنةدرٍص ًالبخةث الفلمةُ،              

فَمكنورت ا    بول يف ا هط الحنهٌٍةٍْ لفـٌ هَْٗ الحندرٍص ًلل ارج الدراسَْ ًالبخث الفلمُ، ًف  نحنلٖج 

الدراسْ ًتٌػَلتول

اللَةةةةْ اسةةةةحنكملً  للجوةةةةٌد الفلمَةةةةْ ًرشةةةةلهمْ ء ةةةةةٔ  لبخةةةةث حاَاةةةةْ االهةةةةلض        تةةةة تُ الدراسةةةةْ ا -2

الشةةةلٖدّ   ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ةةةٌ تٌظَةةةف اإلنرتنةةةت يف البخةةةث الفلمةةةُ ًالحنةةةدرٍص يف بَٗحننةةةل الَمنَةةةْ          

 ًالفةبَْ.

 اقحنؼةض الدراسْ االلَْ  لٓ احملدداض اآلتَْ: عدداض الدراسْ: 

اسةةةةْ ًهةةةةُ لَةةةة  ء ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص، ء لةةةةٓ رةةةةو        عةةةةدداض بظةةةةةٍْ: تحنم ةةةة  بفَنةةةةْ الدر    .1

ء.رشةةةل د، الةةة  ٌر ًاإلنةةةلة الةةة ٍو ٍفملةةةٌن يف  لَةةةْ    ً ، ) ءسةةةحنلب، ًءسةةةحنلب رظةةةلرا(  ء.رشةةةل د

 الرتبَْ ب رح  الرفْ ػنفلٕ.

 عدداض ركلنَْ:  لَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ. .2
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/  2014عةةةةةدداض ارنَةةةةةْ: أباةةةةةت الدراسةةةةةْ  ةةةةة مل الفؼةةةةة  ال ةةةةةلنُ رةةةةةو الفةةةةةل  ااةةةةةلرفُ )       .3

2015.) 

عةةةةدداض رٌؿةةةةٌ َْ: حةةةةددض نحنةةةةلٖج الدراسةةةةْ االلَةةةةْ بةةةةل دًاض ًاإلاةةةةةإاض الةةةة  اسةةةةحنددرت    .4

امةةةةةة  ارفلٌرةةةةةةلض ًًلَلةةةةةةول، ًيف ارفةةةةةةلهَرت ًارؼةةةةةةهلخلض ا سلسةةةةةةَْ الةةةةةة  اطةةةةةةحنملت  لَوةةةةةةل 

الدراسةةةةْ حةةةةٌمل االهةةةةلض الشةةةةلٖدّ   ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف البخةةةةث  

 ص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت.الفلمُ ًالحندرٍ

 رؼهلخلض الدراسْ:

 : َ ٍدّ ًهُ رؼهلخلض  لٓ الدراسْ اطحنملت

 الدراسةْ )اإلسةحنبلنْ(   ءداّ  لٓ ارشحنجَبٌن  لَول حيؼ  ال  ًٍاؼد بول  اةاًَٖل الدراْ :االهلض .1

 ورت.لتنٌع االهالبلحث لحنخاَ  ءهدا  الدراسْ االلَْ، يف ًدٍد  رو قب  ارهٌرّ

ء لةٓ رةو ءسةحنلب     ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص: ًٍاؼد بورت  اةاًَٖل لَ  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ًرنورت بةتبْ .2

، يف لَةةةة  الحندؼؼةةةةلض ًا قشةةةةل  ًارشةةةةل د ًا، ًءسةةةةحنلبًل(رظةةةةلر  ًا، ًءسةةةةحنلبًاءسةةةةحنلب) رشةةةةل د

ُ ا  لد َْ بكلَْ الرتبَْ ءرح   لرفْ ػةنفلٕ الفةلرل ن،  ة مل الفؼة       الفةل  ااةلرفُ    رةو  ال ةلن

2014 /2015 . 

ْ  ااٌاسةَ   ءاوةزّ  تـرت اجمٌ ْ رةو  ؿدمْ طبكْ  لرَْ اإلنرتنت: ًتفة   اةاًَٖل ب نول .3  رةتبهة

ْ   هةٌك   و أةٍ  ببفـول ْ  بة ن  بحنة ر ن ا تؼةلمل ًالحنٌاػة     تاةٌ   هلتفَة ْ  االسةٌب  ءنرمة  بهةٍاة

 ٍة بٌن تفلحنمى. ال ِ ًءسلٌبورت تنلس  رشحنٌٔ ارشحنددر ن

هرت بةتبْ ءسحنلبًا  ونة   اةاًَٖل ب نى  ملَْ تفلَمَْ ٍاٌ  بول ءحد ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص الحندرٍص: ٍف .4

 ًٍ دٍول بهةئ تفلَمَْ رحننٌ ْ لهلبْ  لَْ الرتبَْ ءرح   لرفْ ػنفلٕ. ف  لٓ، رشل دًا

البخث الفلمُ:  ٍفة   اةاًَٖل ب نى علًلْ  لمَْ ننوجْ ا  رظكلْ ءً ظلهةّ رل ت رئ البلحث،  .5

أةٍةة  ا سحناؼةةلٕ ًالحنةةدقَ  امَةة  الظةةٌاهد ًا دلةةةْ الةة   كةةو الحنخاةة  رنوةةل ًػةةًٌ   م           ةةو

 اااَاْ.

 اإلألر النرةِ ًالدراسلض الشلباْ:

 ءًً : اإلألر النرةِ:

( بلللجلةْ اإلجنلَزٍةْ  International Network(: هُ ا حنةؼلر لة )  Internet ن رؼهل  اإلنرتنت ) 

ض الفلرَْ، ًهُ  بلرّ  و طبكْ رو الكمبٌَتةاض الفلرَْ  مٌ ْ رو الظبكلض ًتفين طبكْ ارفلٌرل

ظوة يف نولٍْ " TPC-IP " الٌأنَْ ًاردنَْ ًا لػْ، ًهرت لَفًل رحنظلبك ن فَمل بَنورت    قلنٌن دًلُ

ًقد مت  الشحنَنَلض، ًنظ  يف الٌ ٍلض ارحنخدّ ا رةٍكَْ  نٌاّ  لمَْ تشفٓ لةبط االرفلض فَمل بَنول،
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ءن تةبط ءرب  الرفلض ءرةٍكَْ فَمل  1969فل  ال يف " ال  اسحنهل ت  " ARPANET  أ ئ تشمَْ

بَنول، ًلكو د   فَمل بَنورت ًاارّ الدفلع ا رةٍكَْ، ال  ررت ب ا  بلح َول رو ءا  تهٌر ه ي الفكةّ 

لتفَْ"، ًقد جنخت الحنجةبْ، ًبدء ًال  تفين" ربط ه ي ار سشلض الفلمَْ    بلقْ رة بْ رو اإلرسل ض ات

الفم  بظك  ادِ  لٓ تهٌٍةهل، لاد  لن الشفُ اااَاُ هٌ رو ءا  ربط  لفْ االرفلض ًرةا ز 

 م ءداّ هلرْ للبخث يف  لفْ ا ل ض  1980البخث ا رةٍكَْ فَمل بَنول، ًب ل  ًٌمل" اإلنرتنت"  ل  

ا  حلرت ربط االرفلض ا رةٍكَْ فَمل بَنول،     ندرل للم سشْ الفلمَْ ًالبخ َْ ا رةٍكَْ، ً  ٍحنخ

رو ءا  الفم   لٓ ًاَ  االرت ً ربط االرفلض فَمل بَنول  1985تد لت اامفَْ الٌأنَْ الفلمَْ  ل  

 (.2012)اللمدانُ، 

َْ، ًرنول ًنرةًا  همَْ ارفلٌرلض ارشحنالّ رو طبكْ اإلنرتنت ظوةض االاْ ارلسْ رو قب  ار سشلض الحنفلَم

االرفلض، ال  تشفٓ بدًرهل  م رٌا بْ ارشحنخدثلض الحنانَْ ًرنول تهبَ  اإلنرتنت يف ااؼٌمل  لٓ لَ  

ااٌان  ارفةفَْ رو   مل ارفلٌرلض ال  تزًدنل بول تانَْ اإلنرتنت ،  مل ءن اسحنددا  تانَْ اإلنرتنت رلاالت 

لفملَْ الحنفلَمَْ ءرةًا رلخًل ًيف  لٍْ ا همَْ للدًر ا سلسُ رشحنمةّ يف الحنهٌر ًالحنمدد، ًءػب   د لتل يف ا

ال ِ تلفبى يف تزًٍدنل بلرفلٌرلض الفلمَْ ارحنجددّ بلسحنمةار ،  مل  كو اسحنددارول  ٌسلٖ  رفَنْ 

 (. 2002, 553لألسحنلب االرفُ يف تدرٍشى للماةراض الدراسَْ رو ءا   اةإ ارٌقف الحنفلَمُ ) الظةهلن، 

ر  الحنجلَّةاض الكبنّ ال  ٍظودهل ا حنم  الفلرُ ارفلػة  مَ  ػٌري ر  د ٌمل  ؼة ارفلٌرلض  ًمتظًَل

ًثٌرّ ا تؼل ض، فنن بةارج ار سشلض الحنفلَمَْ بل فَول رو ردارض، ًرفلهد، ً لَلض، ًالرفلض  لاْ 

، ًتفللت الندإاض ارحنكةرّ إل لدّ  م   لدّ النرة بود  تهٌٍةهل، ًرو هنل فاد طفة الرتبٌٌٍن بو ي ا همَْ

النرة يف عحنٌٔ الفملَْ الحنفلَمَْ ًءهدافول ًًسلٖلول، ًنحنَجْ ل ل  مت ًؿ  رنلهج  لرلْ  لٓ اإلنرتنت 

 (.2000, 169ُتٌظف يف الفملَْ الحنفلَمَْ رن  بداٍْ الاةن الٌاحد ًالفظةٍو ) اتلبص ًالكندرِ، 

(، )الفحنٌح 1998)اتلبص،  ،اإلنرتنت يف الحنفلَرت،  دراسلضًءًػت   ن رو الدراسلض بـةًرّ  د لمل 

 طبكْ (، رل تحنمَز بى 1425(، ) الزهةانُ،  2004(، ) الفلٌِ،  1421(، )  مل،  1420ًالشلهلن، 

 ارحنٌفةّ ارفلٌرلض ا  ةٔ،  خداثْ الحنفلَمَْ ا دًاض رو  نهل  و تفلَمَْ ً  َْ   داّ اإلنرتنت

ءً  للمدرس ن  دٍدّ تفلَمَْ ا حنَلراض تحنٌافة يف ال  ًاإلركلنَلض ارفلٌرلض تنٌٍ بلسحنمةار، ً ًاددهل

 الحنخكرت   مل رو تفلَمَْ فةؾ بلاةٍْ، ًتٌافة تحنؼف تفلَمَْ بَْٗ بلر متةاض، ًتٌفن الهلبْ، ًا طرتاا

 ر  الحنٌاػ  رّرول فةٍ  بنلٕ ر    جيلبَْ، رولراض الفلمُ،  مل ءنول تكش  ًالحناد  ال اتُ الحنفلرت يف

(. 2007, 135ًالشةألًِ،  ًالنلقد، ) اٌدّ اإلبدا ُ الحنفكن ًرولرّ ح  ارظك ض، ًرولرّ اآل ةٍو،

  لٓ للخؼٌمل ًاقفُ ر لمل اإلنرتنت ب ن (Williams, 1995)ًلَلرز  ت  َد (،2005) ًب ة دًٍدِ

 الحنفلرت ر   اردحنلفْ الحنفلَرت ب منلك ْارفةف تنلًمل  لٓ تشل د ًءنول الفل ، رو ء لٕ ارفلٌرلض رو  رت ء  
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ًءف     حن  رو ارفةفْ رؼلدر فَول ًتحنٌافة للحندرٍص، أةٍاْ رو ء  ة ًتٌفة ال اتُ، ًالحنفلرت الحنفلًنُ،

 .(2005 ,4 اردحنلفْ، )دًٍدِ، الحنفلَمَْ للمشحنٌٍلض ًبةارج

  لٓ ا  حنؼلؾ ًبًِ ح  نًالبل الفلملٕ ب ن بل تؼلمل ٍزدهة الفلمُ الحناد  ( ءن2008ًٍةٔ )بة لض، 

  لٓ ًاإلأ ع ًرنلقظحنول ء ملترت نحنلٖج رالرنْ ًالالرٍْ; ًالدًلَْ ًالٌأنَْ ًاإلقلَمَْ ا ػفدّ احمللَْ لَ 

 ًػٌلى  ركلنَْ ؿفف ٍفين البلحث  زمل ً ن اردحنلفْ،   ورت اجل ض يف ًالبلح  ن،  لَى الفلملٕ تٌػ  رل

 ًرشحنجداتى، ًلاد الفلمُ البخث ًرنجزاض  ني، اجوٌداض  لٓ ةفىتف فةؾ ًقلْ رؼلدر ارفلٌرلض،  م

  لق ، 1993, رةسُ،  1994, أنلغ، 2005, س رْ، ( دّ  دراسلض  نحنلٖج دراسلض ءطلرض

الفللُ الفةبُ،  الحنفلَرت ًر سشلض االرفلض يف الفلمُ البخث تفَ   دٍدّ هنلا رفٌقلض (، ءن  1989

ً لٓ  ارفلٌرلض، تكنٌلٌاَل ًاسحنددا  اادٍ ْ الحنانَلض اسحنددا  رو دب    لن الؼفٌبلض ه ي ًلحن لَ 

ب ن  ًالحنٌاػ  ا تؼلمل رظك ض ح  يف ؿدمْ تشوَ ض رو تادرى رل ا نرتنت تانَْ ا ؼٌؾ ًاى

للبلح  ن  ًارحندؼؼْ اادٍدّ ارفلٌرلض لحنٌفن  سولرلض رو تادرى ًرل ا لراُ، ًالفل  البلحث

 (.2008, 8 - 7)بة لض، 

ًبفد ءن فةؿت طبكْ اإلنرتنت نفشول،   حد ءهرت رؼلدر ارفةفْ ًءسلٌبًل رو ءسللَ  الحنفلَرت ًالحنفلُّرت، 

ءػب    ن رو ارحنفلم ن ٍحنفلمٌن   نًا رو ارٌاد  و أةٍ  ل  ارفلٌرلض اادٍ ْ ًارحنكلرلْ رو رٌاق  

قلرت   ن رو االرفلض بهةح رٌادهل ًػفخلض اإلنرتنت، ًلَص رو اراةراض الدراسَْ اركحنٌبْ، ًقد 

، ً م لمل  لٓ بل  جند ءن الرفْ فٌنكص ءًن  ٍو (Web Pages)الدراسَْ  لٓ ػفخلض الٌٍ  

(University of Phonex on line)  أةحت  لٓ طبكْ اإلنرتنت بةااجول الحنفلَمَْ يف  دّ رشحنٌٍلض

لر لض  و أةٍ  ار متةاض الفلمَْ ر   البكللٌرٌٍض، ًارلاشحنن، ًالد حنٌراي، ًءػب  هنلا رظ

، ا رة ال ِ ركو البلح  ن (Telecom Ference)ًالندًاض ارحندؼؼْ  و أةٍ  الحندلأ   و بفد 

رو ااؼٌمل  لٓ رلدؼلض البخٌة رو ارةا ز البخ َْ الحنلبفْ للجلرفلض بشة ْ هلٖلْ ،  ؿلفْ  م رحنلبفْ 

   ًسلٖ     ن ًد لٍْ  لػْ بلر متةاض ًالنظلألض ارحندؼؼ ن ختؼؼلتورت الفلمَْ رو   مل اإلنرتنت، 

 (. 2005, 145الحنفلَمَْ ) ءبٌ رٍل، 

 ًالحنفلَرت الفلمُ البخث يف ل نرتنت النلا  ا سحنددا  ( يف دراسحنى ب ن 2007ًًفاًل رل سب  ء د )عمد، 

 الفللَْ، نل ٌ َْالن باض ارفلٌرلض رؼلدر  م الٌػٌمل سوٌلْ ءهمول،  ٌار ،  دّ  لٓ الفللُ ٍفحنمد

   ن الدا لَْ، ًءطلرض بنلٕ ًحداتول   لدّ  م الحنفلَمَْ ار سشلض ًسَدف  اردرض دًر تجلَن  م سَ دِ

 Rayder, and)، 1998) ، )اتلبص،(Golbreeth,1999, 60)الدراسلض ر   دراسْ،  رو

Wilson,1996, 60) (Faison,1996, 38)،,(Joo,1999, 245)   ءػبخت لضاالرف ءن م 

 ًالحنفلَرت، الفلمُ، البخث يف  درلتول رو ًا سحنفلدّ اإلنرتنت فةػْ اسحنددا  ًألبحنول  سلت تول تحنَ 
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 الدراسَْ، ًتادٍرت ارظلرٍ  ً متل  اإللكرتًنُ، ًال ٍد ًارنلقظْ، ااٌار، ً درلض ًا هط الدراسَْ،

   2007, 3).ارشلندّ )عمد، الحنفلَمَْ ال اجَلض

رفْ اادٍ ْ تٌفن الحنفلَرت ًالبخث الفلمُ ً درْ ا حنم ، ًرو هنل ٍالمل يف ا دبَةلض  ن االرفْ ًرومْ اال

 ا  ا حنم  ًءن  ا  االرفْ هٌ البخث الفلمُ، ًبللحنللُ فنن البةلح  ن ارمَةزٍو ًار افة ن ًارحننٌرٍو هرت 

ً ههى الحننمٌٍْ امَ  ا ل ض، ًءن  اٌمل ا حنم ; ال ٍو ٍاٌدًن حة ْ تهٌري ًتادرى، ًٌٍاوٌن بةااجى 

االرفلض ال    تفرت  بفد بل همَْ ال  ٍشحنددرول البخث الفلمُ فوُ تنرة ءًمل رةل تنرة ءن طجللول 

الظل   ختةٍج اله ب، دًن ءهمَْ البخث الفلمُ ًتةبَْ الفلملٕ  زاد للخلؿة ًارةشحناب ، ًءن ر   ه ي 

سلسُ ًال لنٌِ، ًتفاد اإلدراا الةٌا ُ لألهمَةْ ا قحنةؼلدٍْ للبخث الفلمُ، االرفلض بلتت ارحنداد للحنفلَرت ا 

 ل ل  جي   لٓ(. 2008ً, 10 مل تفاد الحنكلر  يف ا دإ لحنجلهَْ النٌاقؽ يف ه ا ا لمل )بة لض، 

ن تٌف رءض ُسلحنرت اهحنملرلتول ءن تـ   لٓ  لَلض الرفْ ػنفلٕ ًفةً ول، ًال  رنول  لَْ الرتبَْ يف ءرح ،

 بظبكْ اإلنرتنت.  الحنجوَزاض ال ارْ

(، ًتـرت تشفْ بةارج (1993ًلاد ءنظ ض  لَْ الرتبَْ ءرح ،  كلَْ فة َْ تحنب  الرفْ ػنفلٕ يف  ل  

ء لد َْ ًهُ تشمٓ بةارج   داد رفلمُ )الاةآن ً لٌرى، ًالدراسلض اإلس رَْ، ًاللجلْ الفةبَْ، 

لؿَلض، ًالحن رٍ)، ًااجلةافَل، ًبةنلرج اللجلْ اإلجنلَزٍْ(، بود  ًالكَمَلٕ ً لٌ  ااَلّ، ًالفَزٍلٕ، الةٍ

  داد رفلم ن للحنفلَرت الفل  فاط، ًلَص للحنفلَرت الفين ًالحندرٍ  اروين يف الٌقت االؿة،  مل تظلرا يف 

ة ا هحنمل  بدراسْ ا ًؿلع الرتبٌٍْ ًالحنفلَمَْ ارٌاٌدّ يف ا حنم  الَمين ًرفلاْ رظك تول ًفاًل للفك

الرتبٌِ اادٍث، ًالحنفلًن ر  ءاوزّ ًاارّ الرتبَْ ًالحنفلَرت ًركلتبول الحنفلَمَْ يف اجل ض اإل داد ًالحندرٍ  

ًالحن هَ  للٌظلٖف اإلدارٍْ ًالرتبٌٍْ، ًيف تادٍرت ا سحنظلراض الفلمَْ ًالرتبٌٍْ، ً  داد بلح  ن رحندؼؼ ن يف 

ض الرتبٌٍْ، ال  رو ط نول ءن تزٍد رو  منلٕ ارفةفْ اجل ض الرتبَْ ً لرت النفص، ً اةإ البخٌة ًالدراسل

الرتبٌٍْ، ًاإلفلدّ يف اجل ض الحننمَْ الظلرلْ يف الب د، ًارشل دّ يف د رت ااة ْ الرتبٌٍْ ًالفكةٍْ 

   (.6ًتنظَهول يف الَمو بل حيا  ءهدا  ا حنم  الَمين )ا   ِ، د.ض، 

د ءن طبكْ اإلنرتنت قد ا حنزلت اادًد الزرنَْ ًاركلنَْ ًرو   مل الفة  الشلب  للجلن  النرةِ جن

رحننٌ ْ، خيحنلر  ًبةارج ءطبى رل ٍكٌن بكلَْ ًاحدّ ًٌِ ءقشل  ء لد َْ -ءِ الرفْ  – لحنـ  االرفْ

 رو   ن ح   لٓ اإللكرتًنُ، ٍفم  ارنحنش   لَول رل ٍةٍدي،  بد ءػب  الحنفلَرت    اإلنرتنت، ءً الحنفلَرت

 ةجيُ اردارض  رو ارحنزاٍدّ ا  داد اسحنَفلب  لٓ االرفلض قدرّ  د  يف ارحنم لْ  بلٕارظك ض ًا 

الحنفلرت  تٌفن  ركلنَْ اسحنكظل   لٓ ارشحنٌٍلض خمحنلف يف ارفلمٌن الفةبَْ، ًٍفم  البلدان يف ال لنٌٍْ

 ا نرتنت  لٓ ارٌاٌدّ فلَمَْارٌاد الحن ًمتحند اإلنرتنت، طبكْ  لٓ ارحنٌفةّ الحنفلَمَْ ارؼلدر   مل رو ارفَد

 ًاى احمللؿةّ  لٓ اربين الحنالَدِ للحنفلَرت ارٌاٌدّ  مؼلدر ارٌاد تشحندد  حَث الحنكمَلَْ، ارٌاق  رو
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 ارلدّ ت ر ن ًٍحنرت البفل، بفـورت  و رنفؼل ن ًءاوزتورت الهلبْ فَكٌن بفد،  و الحنفلرت  م لٌاى

هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنت  مكحنبْ  لكرتًنَْ، يف البخث اإلنرتنت،  مل ءن تٌظَف ء ـلٕ     الدراسَْ

الفلمُ ٌٍفة   ن رو ااود ًالٌقت لفـٌ هَْٗ الحندرٍص، ً كنى رو البخث  و ارؼلدر ًارةاا  اادٍ ْ 

يف ءِ ًقت ًءِ ركلن حش  ًقحنى، ءؿف  م بل  ادٍد رفلٌرلتى  و    رل خيؽ ختؼؼى ًلالٖى يف 

، ًالحنفة   لٓ آ ةٍو يف الرفلض ء ةٔ  ةٍاْ ًرل ٍنحنج  و بل  رو ت ق  ر متةاض  لمَْ بزر ٕ رونحنى

فكةِ ً لمُ نٌ ُ لحنٌلَد ارفةفْ، بدً  رو الرتدد  لٓ اركحنبلض الحنالَدٍْ ب ًقلُض ًءٍل   عددّ، قد   جيد 

رهلبى رو تل  ارؼلدر ًارةاا .

 ثلنًَل :الةةدراسةةلض الةةشلبةةاةةْ:

 فةبَْ:ءًً : الدراسلض ال

 ااةةٌ   لرفةةْ ضیالحنةةدر ٖةةْیي ء ـةةلٕ ااةةلضی( هةةدفت  م رفةفةةْ احةةت 2012دراسةةْ قةةل  بوةةل  ةة   ) -

 راضیارحنغ ًدًر بلاٌ ، الرتبَْ بكلَْ االرفُ ضیرتًنُ يف الحندراإللك  یبللشفٌدٍْ  ٌ اسحنددا  الحنف 

امة  البَلنةلض،   سةحنبلنْ اإل ًاسةحنددرت  ،(ّیبیالدًراض الحنةدر  -ا  ّ سنٌاض -الفلمُ ار ه  -اانص)

ْ  نةةْیًتكٌنةت ع  ْ ی(  ـةةٌ ي360) الدراسة ًرشةةل دٍورت بلالرفةْ، ًءسةةفةض نحنةلٖج الدراسةةْ  ةةو:    ضیتةةدر ٖة

ُ   یتفةٌئ الة  ٌر  ةو اإلنةلة يف اسةحنددا  الحنفةة        ار هةة  ءػةخلب  تفةٌئ  ااةلرفُ،  ضیالحنةدر  يف اإللكرتًنة

ٕ  ًتفةٌئ  رتًنُ،اإللك  یالحنف  اسحنددا  يف( الد حنٌراي)  و( ریارلاشت) الفلمُ ْ یي ء ـةل  بً ضیالحنةدر  ٖة

 نیالةة  ضیالحنةةدر ٖةةْی مةةل تفةةٌئ ء ـةةلٕ ي  ا  لةةٓ، ا ةة ّ بً ضیالحنةةدر ٖةةْیي ء ـةةلٕ  ةةو ا قةة  ا ةة ّ

رةةةو   حيؼةةةلٌا  لةةةُ ءِ دًراض ً ًاحةةةدّ دًرّ  لةةةُ حؼةةةلٌنی نیالةةة   ةةةو دّیلٌن  لةةةُ دًراض  ةةةدحؼةةةی

ٕ  االهةلض  يف ّیةةةْ  حؼةل   ، ًءظوةض النحنلٖج  و ًاةةٌد فةةةةةةًئ باض د لةةة  ّیبیتدر ْ یي ء ـةل  ضیالحنةدر  ٖة

ؼةةل  ل ااةةنص رةةحنجلن تفةةزٔ ااةةلرفُ ضیالحنةةدر يف اإللكرتًنةةُ  یالحنفةة  اسةةحنددا   ةةٌ ااةةةٌ   لرفةةْ

 ال  ٌر، ًرحنجلن ار ه  لؼل  ارلاشحنن، ًرحنجلن سنٌاض ا  ّ ا  لٓ، ًرحنجلن الدًراض الحندرٍبَْ.

ا نرتنةةت  م رفةفةةْ االهةةلض ا سةةلت ّ ًالهلبةةْ  ةةٌ اسةةحنددا       (، دراسةةْ هةةدفت 2011ًءاةةةض بٌتةةى ) -

 مؼدر للمفلٌرلض الحنفلَمَْ ًالبخ َْ يف الرفْ بلتنْ بلازاٖة، ًت ثن    رو الكلَْ، ًاانص، ًالدراةْ  

الفلمَْ بللنشبْ لألسلت ّ، ًت ثن الكلَْ ًاانص بللنشبْ للهلبْ، ًاسةحُنددرت اإلسةحنبلنْ امة  ارفلٌرةلض رةو      

( أللبًل، ً لؼت نحنلٖج الدراسْ  م ت  َةد االهةلض ا سةلت ّ    1024( ءسحنلبًا، ً)400فةاد الفَنْ البللجلْ )ء

ًالهلبْ  ٌ اسحنددا  اإلنرتنت  مؼدر للمفلٌرلض الحنفلَمَْ ًالبخ َةْ، ًًاةٌد فةةًئ باض د لةْ  حؼةلَْٖ يف      

الحنفلَمَةْ ًالبخ َةْ تفةزٔ رةحنجلناض      رحنٌسهلض االهلض ا سلت ّ  ةٌ اسةحنددا  اإلنرتنةت  مؼةدر للمفلٌرةلض     

الكلَْ ًاانص ًالدراْ الفلمَْ، ًءظوةض النحنلٖج  م ًاٌد فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ يف رحنٌسهلض االهلض 

 الهلبْ  ٌ اسحنددا  اإلنرتنت  مؼدر للمفلٌرلض الحنفلَمَْ ًالبخ َْ تفزٔ رحنجلناض الكلَْ ًاانص.  
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ت  م الحنفة   لٓ ًاق  اسحنددا  ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص لإلنرتنةت يف     ( دراسْ هدف2008ًءاةٔ ارهةيف )-

تدرٍص الفلةٌ  الهبَفَةْ يف االرفةلض الشةفٌدٍْ، ًتة ثن  ة  رةو الدراةْ الفلمَةْ، ًا ة ّ الفلمَةْ، ًالاشةرت             

الفلمُ لفـٌ هَْٗ الحندرٍص، يف اسحنجلبلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص، ًلحنخاَ  بل  مت ا حنَةلر  َنةْ تكٌنةت رةو     

( علًر، تفلة  احملةٌر ا ًمل،  ةو رةدٔ اسةحنددا       6(  ـًٌا، ًا ت  لَورت اسحنبلنْ قشمت فاةاتول  م )255)

 و دراةْ ءهمَةْ اسةحنددا  اإلنرتنةت يف تةدرٍص ارةٌاد الفلمَةْ،         ،احملٌر ال لنًُ ـٌ هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنت، 

، ًاحملةٌر الةابة ،  ةو رةدٔ     سةحنددا   ـةٌ هَٗةْ الحنةدرٍص رةو تٌظَةف اإلنرتنةت       اًاحملٌر ال للث،  و ء ةا  

اححنَلج  ـٌ هَْٗ الحندرٍص رو الدًراض الحندرٍبَْ يف اسحنددا  اإلنرتنت، ً لن احملةٌر ا ةلرص  ةو ارفٌقةلض     

  لنارفةفَْ ًالحنفلَمَْ ًالفنَْ ًارلدٍْ  سحنددا   ـٌ هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنت، ءٍرل احملٌر الشلدض ًا  ن، 

ْ     و ُسب  تففَ  ًتهٌٍة اسحنددا   ءن دراةْ اسةحنددا     ، ـٌ هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنةت، ًءظوةةض نحنةلٖج الدراسة

ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص لإلنرتنةةت  لنةةت بدراةةْ رحنٌسةةهْ، ًدراةةْ ءهمَةةْ ا سةةحنددا   لنةةت بدراةةْ  ةةبنّ،  

ًدراْ ا ححنَلج للدًراض الحندرٍبَْ  لنت بدراْ  بنّ، ًدراْ ًاٌد ارفٌقلض  لنت بدراْ  بنّ، ًدراْ 

 لةةٓ ء ةةةا  تٌظَةةف اإلنرتنةةت  لنةةت بدراةةْ رٌافةة ، ًدراةةْ ارٌافاةةْ  لةةٓ الشةةب  ارارتحةةْ لحنففَةة      ارٌافاةةْ 

ًتهٌٍة اسحنددا  اإلنرتنت  لنت بدراةْ رٌافة ،  مةل ءظوةةض النحنةلٖج ًاةٌد فةةًئ باض د لةْ  حؼةلَْٖ بة ن           

تفةةزٔ للدراةةْ  (، ًءطةةلرض النحنةةلٖج  م  ةةد  ًاةةٌد فةةةًئ   4، 2، 1ا  ـةةلٕ تفةةزٔ للدراةةْ الفلمَةةْ للمخةةلًر )  

الفلمَةةْ لباَةةْ احملةةلًر، ًبفةةد  ًاةةٌد فةةةًئ تفةةزٔ للدةة ّ الفلمَةةْ، ًءظوةةةض النحنةةلٖج ًاةةٌد فةةةًئ تفةةزٔ للاشةةرت   

 (، ًبفد  ًاٌد فةًئ تفزٔ للاشرت الفلمُ لباَْ احمللًر.6،  4للمخلًر )

رَْ رو (، دراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ ًاق  اسحنددا  طبكْ ا نرتنت الفل2008 مل ءاةٔ بة لض، )-

ءاةة  البخةةث الفلمةةُ لةةةدٔ ء ةةةـلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص يف بفةةل االرفةةلض الفلشةةهَنَْ، ًهةةةُ، الرفةةْ النجةةلح          

الٌأنَةةْ، ًالاةةدض ارفحنٌحةةْ، ًالاةةدض، ًبَةةةة اٍةةةت، ًاةةن ن، ًاالرفةةةْ الفةبَةةةْ ا رةٍكَةةْ، ًاسةةحنددرت        

هَٗةْ تةدرٍص، ًتٌػةةلت الدراسةةْ     (  ـةٌ  166اإلسحنبلنْ ارجللاْ يف ل  البَلنةلض، ًقةد بلجلةت  َنةْ الدراسةْ )     

%( رو ءفةةاد الفَنْ ٍةًن ءن اسحنددا  اإلنرتنت رورت ادًا يف البخث 38.6 لةٓ نحنلٖج َ ٍدّ، رو ءهمول رل نشبحنى )

%( ٍةةًن ءن اسةحنددا  اإلنرتنةت عةدًد     12.7%( ٍةًن ءنةى روةرت، ًرةل نةشَحنورت )42.7الفلمُ، ًءن رل نشبحنورت )

%( ٍةةًن ءن اسةحنددا  اإلنرتنةت  ةن روةرت يف البخةث الفلمةُ.  مةل ءظوةةض نحنةلٖج           6)ا همَْ، بَنمل رل نشةبحنورت  

%(، بَنمةل  55.4الدراسْ ءن نشةبْ رةو ٍحنفةلرلٌن رةو ءفةةاد الفَنةْ رة  ا نرتنةت رةو ءاة  البخةث الفلمةُ بلجلةت )             

 %(   ٍحنفلرلٌن ر  ا نرتنت يف البخث الفلمُ.44.6ءظوةض رل نشبحنورت ) 

ٕ   م (، هةدفت 2007) ًيف دراسةْ ءاةاهةل عمةد،   - ٕ  اسةحنددا   تاةٌٍرت  اسحناؼةل ْ  ء ـةل  يف الحنةدرٍص  هَٗة

 ًا ة ّ  ا  لد َةْ ًااةنص،   الةتبْ رو:    ًءثة الفلمُ، البخث يف اإلنرتنت لظبكْ االرفْ اتلمشَْ

ْ  البلحث ًاسحندد  هَْٗ تدرٍص،  ـٌ ( 161 ) رو الدراسْ  َنْ الحندرٍص، ًتكٌنت يف ْ  اسةحنبلن  ركٌنة



 

533 
 

  2015ديسمبر   -يوليو  –المجلد الثاني  –العدد السادس     ة الناصرجامعمجلة 

 

 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

 الدراسْ نحنلٖج  ظفت ا سحنددا ، ًقد ه ا تنٌع ًردٔ ًدراحنى، ا سحنددا ، هُ نشبْ ل ض،ث ثْ اج رو

 دالحنْ فةًئ رحنٌسهْ،  مل ءطلرض نحنلٖج الدراسْ  م ًاٌد اسحنددا   بنّ ًبدراْ اسحنددا   م ًاٌد نشبْ

ًَل ْ  ّ، ًااةنص، ًا ة   الدراسْ، الةتبْ ا  لد َْ، تفزٔ رحنجلناض اسحنددا  اإلنرتنت لنشبْ  حؼلٖ  ًبدراة

ْ  هنةلا فةةًئ   رحنٌسهْ، ًءًؿخت نحنلٖج الدراسةْ ءن  اسحنددا  ًَل  دالة ْ   حؼةلٖ ِ  تبًفةل  ا سةحنددا   لدراة  رةحنجلن

ًَل  دامل ءثةة  هنةلا  ٍكةو    حة ن  يف يف الحنةدرٍص،  ًا  ّ الةتبْ ا  لد َْ ٔ   حؼةلٖ  ً ةلن  للجةنص،  ٍفةز

 .اإلنرتنت يف اسحنددا  تنٌع هنلا

ٓ  الحنفة   م ( ال  هدفت2005ًيف دراسْ حنلًِ )- ٌ  ا  ةلد َ ن  ارظةةف ن  االهةلض   لة اإلنرتنةت    ة

ا الهةلض،   تلة   ارحنجلناض  لٓ بفل فلشه ن، ًدًر يف ارفحنٌحْ الادض الرفْ يف الحنفلَرت يف ًاسحنددارلتول

ْ       ًاسحنددرت ا سةحنبلنْ   ،رظةةفًل ء لد َةلً   ( 360 ) رةو  ارجللاةْ يف لة  البَلنةلض، ًتكٌنةت  َنةْ الدراسة

 ْ ْ  اجحنمة   رةو  (27 %) ًبنشةب ْ  الكلةُ، ًتٌػةلت نحنةلٖج    الدراسة  ارظةةف ن  االهةلض   م ءن الدراسة

 لَ   لٓ  جيلبَْ فلشه ن يف ارفحنٌحْ الرفْ الادض يف الحنفلَرت يف ًاسحنددارلتى اإلنرتنت  ٌ ا  لد َ ن

 الحنةدرٍص  ًأةاٖة   رنةلهج ا تؼةمَرت  اجةلمل  ءن الدراسْ نحنلٖج تل، مل ءظوةض الكلَْ الدراْ ً لٓ ا ل ض

ٌ  ا  ةلد َ ن  ارظةةف ن  االهةلض  تفشةن  يف ا ل ض رشلهمْ ء  ة  لن  يف ًاسةحنددارلتول  اإلنرتنةت   ة

ْ  الحنفلةَرت  ْ  الاةدض  يف الرفة ْ  باض فةةًئ   م ًاةٌد  فلشةه ن، ًءطةلرض النحنةلٖج    يف ارفحنٌحة ْ  د لة  يف  حؼةلَٖ

ٌ  ا  لد َ ن ارظةف ن االهلض ٔ  الحنفلةَرت  يف رلتولًاسةحنددا  اإلنرتنةت   ة ا  ةلد ُ،   ال نةلرج  رةحنجلن  تفةز

ْ  باض فةةًئ  ًاةٌد   ةد    م الدراسْ نحنلٖج بَنمل ءطلرض ْ  د لة  ا  ةلد َ ن  ارظةةف ن  االهةلض  يف  حؼةلَٖ

 ٌ ٔ  الحنفلةَرت  يف ًاسةحنددارول  اإلنرتنةت   ة ًالفمةة،   الفلمةُ،  ًار هة   الةٌظَفُ،  ًالٌؿة   ااةنص،  رةحنجلن  تفةز

 ًسنٌاض ا  ّ.

( دراسةةْ هةةدفت  م رفةفةةْ ًاقةة  اسةةحنددا  اإلنرتنةةت لةةدٔ ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  1425ةٔ ءاةةلارُ )ًءاةة-

(  ـٌ هَْٗ تةدرٍص، ًرةو ألبةْ    249ًأ ب  لَلض ارفلم ن بنهاْ ركْ اركةرْ، ًبلجلت  َنْ الدراسْ )

ْ الحنةةدرٍص  %( رةةو ء ـةةلٕ هَٗةة  66.7( أللبةةًل، ً ةةلن رةةو ءبةةةا نحنةةلٖج الدراسةةْ، ءن )     472الرتبَةةْ الفملَةةْ ) 

ٍشحنددرٌن اإلنرتنت، ًءن ء لٓ نشبْ ل سحنددا  لدٔ ا  ـلٕ  لنت بكلَْ ارفلمة ن بللهةلٖف، حَةث بلجلةت     

%(، يف حةة ن ءن ءقةة  نشةةبْ رشةةحنددرُ اإلنرتنةةت رةةو ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  لنةةت يف  لَةةْ      79.7نشةةبحنورت )

ن ء لٓ نشبْ رشةحنددرُ اإلنرتنةت رةو    %(، يف ح ن ءظوةض نحنلٖج الدراسْ ء40.9ارفلم ن بللانف ّ، ًقد بلجلت )

%(، ًءن ءقةة  نشةةبْ رشةةحنددرُ   71.2أةة ب الرتبَةةْ ارَدانَةةْ  لنةةت يف  لَةةْ ارفلمةة ن  ةةدّ، ًقةةد بلجلةةت )    

%(، ًءطةلرض النحنةلٖج   24.4اإلنرتنت رو أ ب الرتبَْ ارَدانَْ  لنت يف  لَْ ارفلم ن بللانف ّ، ًقةد بلجلةت )  

يف نش  اسحنددا  اإلنرتنت ب ن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ًاله ب تفةٌد رحنجلٍَةة    ًاٌد فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ  م

الكلَةةْ، ًالحندؼةةؽ، ًارةةحن ا حلسةة  آلةةُ، ً ةةد  ًاةةٌد فةةةًئ باض د لةةْ  حؼةةلَْٖ يف ءهمَةةْ اسةةحنددا          
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ٍَةةة الكلَةْ، ًالحندؼةؽ، ًاسةةحنددا  اإلنرتنةت، بَنمةةل          اإلنرتنةت بة ن ء ـةةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص ًالهةة ب تفةٌد رحنجل

ًئ باض د لْ  حؼلَْٖ يف نشة  اسةحنددا  اإلنرتنةت بة ن أة ب الرتبَةْ ارَدانَةْ تفةٌد رحنجلٍَةة الكلَةْ،           تٌاد فة

 ًالحندؼؽ، ًاسحنددا  اإلنرتنت.

( بدراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ  َفَْ تٌظَةف اإلنرتنةت يف الحنفلةَرت الفةللُ ًيف     2003 مل قل  ارٌسٓ )-

  ٌاٖ  اسحنددارى يف الحنفلةَرت الفةللُ، ا حنمةد البلحةث  لةٓ رةل       ا لمل ا  لد ُ ًاجلمل ارفلٌرلض،  ؿلفْ  م

(، 2000 – 1988ُ حن   يف ه ا ارٌؿٌع رو  حن  ًء ةلة ًدراسةلض يف اللجلةحن ن الفةبَةْ ًاإلجنلَزٍةْ رةو )      

ًال  اسحنهلع البلحث ااؼٌمل  لَول، ً لن رو ءهرت النحنلٖج الة  تٌػةلت  لَوةل الدراسةْ : ؿةةًرّ اسةحنددا        

 لحنفلَرت الفللُ  ٌسَلْ رشل دّ يف البخث  و ارفلٌرلض ًا  لة ًالدراسلض. اإلنرتنت يف ا

( دراسةةْ هةةدفت  م اسحناؼةةلٕ ًاقةة  اسةةحنددا  ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص ًالهلبةةْ يف    2002ًءاةةةٔ الفمةةةِ )-

( 124الرفةةْ الفلةةٌ  ًالحنكنٌلٌاَةةل ا ردنَةةْ، ًاسةةحنددرت ا سةةحنبلنْ امةة  البَلنةةلض، ًبلجلةةت  َنةةْ الدراسةةْ )  

%( رةةو ء ـةةلٕ هَٗةةْ  50 ( أللةة  ًأللبةةْ، ًءظوةةةض النحنةةلٖج، ءن )  336هَٗةةْ تةةدرٍص، ًرةةو الهلبةةْ )    ـةةٌ

%( ٍشحنددرٌنول ءسبٌ ًَل، ً  45( سل لض، ًءن )4-2الحندرٍص ٍشحنددرٌن اإلنرتنت ٌٍرًَل رةّ ًاحدّ ردّ )

و ا  ـةةلٕ %( رةة66تكظةةف الدراسةةْ  ةةو ًاةةٌد ءِ  ـةةٌ هَٗةةْ تةةدرٍص   ٍشةةحندد  اإلنرتنةةت رهلاةةًل، ًءن )    

%( رةةو ا  ـةةلٕ ٍحنانةةٌن روةةلرّ اسةةحنددا       75ٍفحنةة ًن طةةبكْ اإلنرتنةةت رومةةْ اةةدًا لبخةةٌثورت الفلمَةةْ، ًءن )       

%( رنورت تةتبط حٌاسبورت ربلطةّ بلإلنرتنت،  مل ءطلرض الدراسْ  م  د  ًاٌد فةةًئ يف  50اإلنرتنت، ًءن )

ْ ءً اانص، ًبَنت النحنلٖج  د  ًاٌد فةًئ اسحنجلبلض ءفةاد  َنْ ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص تفزٔ  م رحنجلن الكلَ

 يف اسحنجلبلض ءفةاد  َنْ الهلبْ تفزٔ  م رحنجلن الكلَْ ءً اانص. 

( دراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ ًاق  اسحنددا  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص 2000 مل ءاةٔ همظةِ ًبٌ  زّ )-

دارول، ًارظةةك ض الةة    لرفةةْ الشةةلهلن قةةلبٌض بشةةلهنْ ُ مةةلن لظةةبكْ اإلنرتنةةت، ًالجلةةة  رةةو اسةةحند        

(  ـةٌ هَٗةْ   159ٌٍااوٌنول يف ه ا ا ةلمل، ًاسةحنددرت ا سةحنبلنْ امة  ارفلٌرةلض، ًبلجلةت  َنةْ الدراسةْ )        

%( رةو  لةةللُ ء ـةةلٕ هَٗةْ الحنةةدرٍص ٍشةةحنددرٌن   37تةدرٍص، ًتٌػةةلت الدراسةةْ  م نحنةلٖج، رةةو ءبةاهةةل ءن )  

 يف تهةٌٍة  ٍة بةٌن  ءنوةرت  ءطلرض  َنةْ الدراسةْ  م   دطبكْ اإلنرتنت، ًءن  للبَحنورت رو الكلَلض الفلمَْ، ًق

 الحنفلةَرت   ملَْ يف  ل ، ًاسحنددارى بظك  اإلنرتنت اسحنددا  طبكْ هُ رَٖشْ، اجل ض ث ثْ يف ءنفشورت

ْ   ةو  ًالبخةث  ًالةحنفلرت،  فل ة ،    ءن بةطٕ ا تؼةلمل ًا ادحةل  يف الظةبكْ رةو ءهةرت         بظةك   فَوةل  ارفلٌرلتَة

 اسحنددا  اإلنرتنت.الؼفٌبلض ال  تٌااوورت يف 

 ثلنًَل: الدراسلض ا انبَْ:
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 هَْٗ الحندرٍص ء ـلٕ اسحنددا  ردٔ  لٓ الحنفة   م بدراسْ هدفت (Allehaibi, 2004) اللو   قل -

ا  رتا ةةةةةةلض   نحنظةةةةةةلر ًمنةةةةةةٌبج رًاةةةةةةةا ا سةةةةةةحنبلنْ لإلنرتنةةةةةةت، ًاسةةةةةةحنددرت الشةةةةةةفٌدٍْ االرفةةةةةةلض يف

((Rogers,1995، رو الرفحن ن يف  ظٌاَْٖ  فَنْ هَْٗ تدرٍص  ـٌ (500)  لٓ اإلسحنبلنْ حَث ًا ت 

%( رةو  ةدد ا سةحنبلنلض ارٌا ةْ، ًءظوةةض نحنةلٖج        60الشفٌدٍْ، ًاسحنجلب رو ءفةةاد الفَنةْ بنشةبْ )    االرفلض

الدراسْ، ءن انحنظلر اإلنرتنت ب ن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص يف االرفلض الشفٌدٍْ ٍفحن  يف رةاحلةى ا ًلَةْ،  مةل    

%( رةةةو ء ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص رفلرؿةةة ن  25.4%( ٍشةةةحنددرٌن اإلنرتنةةةت، ًءن )74ج  م ءن )ءطةةةلرض النحنةةةلٖ

 اسحنددا  اإلنرتنت، ًبَنت نحنلٖج الدراسْ  د  ًاٌد فةًئ دالْ  حؼلًَٖل ب ن الفٌار  احملددّ يف الدراسْ.

ْ الحنةدرٍص  هدفت  م الحنفة   لٓ ًاقة  اسةحنددا  ء ـةلٕ هَٗة     (Felba, 2003)ًيف دراسْ قل  بول فَلبل -

( ا رةٍكَةْ، ًاسةحنددرت   University of Nevadaالحنانَةْ ، ًرنوةل طةبكْ اإلنرتنةت  لرفةْ نَفةلدا )      

(  ـٌ هَْٗ تدرٍص رو ال  ٌر ًاإلنةلة، ًءظوةةض نحنةلٖج    67اإلسحنبلنْ ام  البَلنلض، ًبلجلت  َنْ الدراسْ )

نت روةرت اةدًا يف ا ةلمل ا  ةلد ُ،     %( رو ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ٍفحنادًن ءن اسحنددا  اإلنرت93الدراسْ ءن )

    ءن اسحنددارول   ٍزامل عدًدًا يف الحنفلَرت.

دراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ ردٔ اسحنددا  ء ـلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص    (Fusayil, 2002)ًءاةٔ فٌسلٍ  -

نشةةةبْ ، ءن يف الرفةةةْ ءًهةةةلٌٍ ا رةٍكَةةةْ لإلنرتنةةةت يف الحنةةةدرٍص، ً لؼةةةت الدراسةةةْ  م نحنةةةلٖج رةةةو ءهموةةةل    

ًٍفةد ال ٍةد اإللكرتًنةُ ًالٌٍة       ،%( 98.1شحنددرُ اإلنرتنت رو ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص يف االرفْ بلجلةت ) ر

%(،  71.7%(، )  95.20ا   ة اسحنددارًل رو قب  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص، حَث بلجلت النشبْ  لٓ الحنٌالُ ) 

ًءهةةرت الفٌاٖةة  يف اسةةحنددا    ًرةةو فٌاٖةةد اإلنرتنةةت ًشةة ن ا تؼةةلمل، ًالحنجللةة   لةةٓ  نؼةةةِ الٌقةةت ًارشةةلفْ،   

 اإلنرتنت : الٌقت، ًالحنجوَزاض الحنانَْ، ًالد ٌمل  لٓ اإلنرتنت، ًالحندرٍ .

ًاقة      ةو  الكظةف  ، بدراسْ هدفت  م (Wang and Cohen, 2000)ًقل     رو ًنج ً ٌهو-

ْ  Cyberspaceالرفْ سةَ  سةبَص )   يف الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ اسحنددا  ت، اإلنرتنة   ةدرلض  ( ا رةٍكَة

 يف تحنٌافة ال  ًالفٌار  ًالبخث الفلمُ، االرفُ الحنفلَرت يف اإلنرتنت دًر  و آراٖورت ًاسحنه ع ًتهبَالتول،

ٌ  ( 158 الدراسْ  َنْ ا سحنددا ، حَث بلجلت ه ا ْ  (  ـة   ةللبَحنورت  ءن  م النحنةلٖج  تةدرٍص، ًءطةلرض   هَٗة

 ال ٍةد  ًءن اإلنرتنت، تهبَالض رو احدًاً تهبَاًل اسحنددرٌا رنورت (85 %) ًءن نشبْ  اإلنرتنت، اسحنددرٌا

 ُ ٕ  ًءن اسةحندداًرل،  ء  ةة الحنهبَاةلض   اإللكرتًنة ْ  ء ـةل تهةٌرهرت   يف اإلنرتنةت  دًر ٍةدر ٌن  الحنةدرٍص  هَٗة

 اسحنددا   لٓ الحندرٍ  ارزٍد رو  م  لاْ ًءنورت االرفُ، الحنفلَرت يف تهبَالتى بلسحنددا  ًٍة بٌن اروين،

 اسْ  د  ًاٌد فةًئ دالْ  حؼلًَٖل ب ن ا سلت ّ تفزٔ رحنجلن اانص.تهبَالتول، ًءظوةض نحنلٖج الدر
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 ر سشةلض  يف الحندرٍص ء ـلٕ هَْٗ  لٓ اإلنرتنت آثلر رفةفْ  م (Wang, 1999)ًهدفت دراسْ ًنج -

ْ  البخٌة اجلمل يف الفللُ الحنفلَرت  يف اإلنرتنةت  تٌظَةف  يف تة ثة  الة   ًالفٌارة   الؼة ن ًءرةٍكةل،   يف الرتبٌٍة

 اسحنبلنْ أبات البلحث البخ َْ، ًاسحندد  ءسللَبورت تهٌٍة  لٓ ا لمل ه ا يف الرتبٌٍْ، ًرشل دتورت البخٌة

 البخةٌة  يف  ةبناً  لإلنرتنت ءثةةاً  ءن  م النحنلٖج البلدٍو، ًقد ءطلرض رو تدرٍص هَْٗ  ـٌ ( 570 )  لٓ

ٕ   (60%) ارةلمل، ًءن رةل نشةبحنورت    ًتةٌفن  نٌ َحنوةل  ًتهةٌٍة  ْ  رةو ء ـةل ًرةل   ءرةٍكةل،  يف الحنةدرٍص  هَٗة

ْ  الؼة ن ٍة بةٌن   يف الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ رو  (84 %)نشبحنورت ْ  حـةٌر  ءً رشةلئ  بدراسة ٓ  للةحنفلرت  ًرطة   لة

 ْ ْ     البخةٌة  يف ًتٌظَةف اإلنرتنةت   اسةحنددا    َفَة  اسةحنددارلض  ء  ةة  ءن الرتبٌٍةْ، ًءظوةةض نحنةلٖج الدراسة

ُ  ال ٍةد   ةلن  يف البخٌة اإلنرتنت ًتهبَالض الفنكبٌتَةْ   الظةبكْ   ة   فلٌرةلض ار  ةو  ًالبخةث  اإللكرتًنة

 ْ ْ  )ًٍة (  الفلرَة ْ  فةةًئ  ًقةد ءطةلرض النحنةلٖج  م ًاةٌد     النهةلئ،  الٌاسةف ًَل  دالة  ٍحنفلة  بوةلراض   فَمةل   حؼةلٖ

ٔ  اإلنرتنةت  اسةحنددا   ْ  ًا هحنملرةلض  الحنةدرٍص  ًرشةحنٌ  ًااةنص،  تبفةًل رةحنجلناض: الفمةة،    ًا الهةلض  البخ َة

 ًالبلد.  لد َْ،ا  ًالةتبْ ًا  ّ، الفلمَْ، ًالدراْ

 اسحنددا  تهبَالض تٌافة ردٔ  و الكظف هدفت  م   (Leggett, 1998)ًيف دراسْ قل  بول لَجَت-

 ًارفٌقلض الحنهبَالض تل  الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ ًاسحندد  ءً  هٌرل، يف ارفلم ن   داد بةارج يف اإلنرتنت

ٌ   328) الدراسةْ )   َنْ ًبلجلت ٌٍااوٌنول، ال  ْ   ـة  البلحةث  ًاسةحندد   رفوةًدا،  ( 16 ) يف ٍصتةدر  هَٗة

 تشحندد  ال ٍد الفَنْ ءفةاد رو (98 %) ءن رل نشبحنورت  م نحنلٖج الدراسْ اإلسحنبلنْ ام  البَلنلض، ًءطلرض

  ةدداً  ءن  َنْ الدراسْ ءفةاد ًاحمللدثْ، ًا حناد الدردطْ تشحندد  رنول  (50 %)ًرل نشبحنورت اإللكرتًنُ،

 الحنكنٌلٌاَل ه ي تبين يف دًرًا ت دِ ًارفحناداض الظدؼَْ ًا الهلض الحندرٍص ٖ بهةا ارحنفلاْ الفٌار  رو

 .تهبَالتول ًتٌظَف

 رنلقظْ الدراسلض الشلباْ:

 ٍرل   َنلتول ًاقحنؼةض الشلباْ يف بَٗلض علَْ ً ةبَْ ًءانبَْ، ًالبخٌة الدراسلض رفررت ءاةٍت .1

ْ رفًل، ًهدفت  م رفةفْ ردٔ اسحنددا   لٓ ا  لد َ ن فاط ءً  لٓ ء لد َ ن ًألبْ االرف

ٌ   ل ، ًءثة رحنجلناض  اإلنرتنت يف الحندرٍص، ءً يف البخث الفلمُ، ءً يف الحنفلَرت االرفُ  لٓ  

 .اانص ًار ه  ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ يف ا سحنددا 

 ارالب ض رًاةا ءً ا سحنبلنلض ًمنٌبج   مل رو الحنخلَلُ الٌػفُ ارنوج الشلباْ الدراسلض ءتبفت .2

 .الظدؼَْ

 الفلمُ ًالبخث اإلنرتنت يف الحندرٍص اسحنددا  ء ةا  تظلبى الشلباْ الدراسلض رفررت ءًؿخت .3

 .ا لكرتًنُ ال ٍد ً درْ
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 ًفةّ  د  يف اإلنرتنت مت لت  سحنددا  الفٌاٖ  ءهرت ءن  لٓ الشلباْ الدراسلض رفررت اتفات .4

 الحندرٍ  للفلرل ن.

 الحنخلَلُ، ًاسحنددرت الٌػفُ الدراسلض الشلباْ يف ءنول ا حنمدض ارنوج تحنف  ه ي الدراسْ ر  .5

(،  2008(، ًارهةيف )2011(، ًبٌتى )2012اإلسحنبلنْ   داّ ام  ارفلٌرلض،  دراسْ     )

(، ًختحنلف الدراسْ االلَْ  و Felba, 2003(، ً )2005(، ًحنلًِ )2008ًبة لض )

  رفةفْ االهلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت الدراسلض الشلباْ يف ءنول الٕض بود

ءِ رو ًاق   يف البخث الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،

بَنمل الٕض دراسْ،  ًءثة رحنجلن اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًا  ّ، ارملرسْ لفـٌ هَْٗ الحندرٍص،

لض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ اسحنددا  الحنفلَرت اإللكرتًنُ يف (، بود  رفةفْ اححنَلا2012    )

(، ال  الٕض بود  رفةفْ ًاق  اسحنددا  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص 2008الحندرٍص، ًدراسْ ارهةيف )

( ال  هدفت  م رفةفْ ًاق  اسحنددا  اإلنرتنت  رو 2008لإلنرتنت يف الحندرٍص، ًدراسْ بة لض )

( ال  هدفت الفٌار  ار ثةّ يف تٌظَف Wang, 1999) ءا  البخث الفلمُ، ًدراسْ ًنج

 اإلنرتنت يف البخٌة الرتبٌٍْ.

بلالهلض ء ـلٕ هَْٗ  اهحنمت -البلحث   لرت حدًد يف -ءً  ٌة  دراسلض ءِ ٌٍاد   .6

 .ًالحندرٍص الحندرٍص يف  لَْ الرتبَْ ءرح   لرفْ ػنفلٕ  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ

 

 اةإاتول:  رنوج الدراسْ ً 

ا حنمدض الدارسْ االلَْ  لٓ ارنوج الٌػفُ ارشخُ  ٌنى ر ٖمًل لحنخاَ  ءهةدافول، ًيف  رنوجَْ الدراسْ:

اإلالبْ  و تشلؤ تول.

 اجحنم  الدراسْ ً َنحنول:

بكلَْ الرتبَْ ءرح  رو قشرت ط ًن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص رو ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص مت ء    حؼلَْٖ بفدد 

( فةدًا،   لٌن اجحنم  الدراسْ 53لفلرْ لظ ًن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  لرفْ ػنفلٕ البللغ  ددهرت )اإلدارّ ا

ردحنلف الةت  الفلمَْ )ءسحنلب، ء.رظلرا، ء.رشل د( رو ال  ٌر ًاإلنلة الفلرل ن  مَ  ا قشل  الفلمَْ يف 

( 12( بةتبْ ءسحنلب، ً)3آلتُ: ) لَْ الرتبَْ ب رح  الرفْ ػنفلٕ، رٌا  ن  ش  رتبورت الفلمَْ ال  ة  ل

ًنرةًا  ن الكلَْ فة َْ جند قلحنْ  دد  (  نلة،8( رنورت )38( ءن ٓ، ًا سلت ّ ارشل دٍو )1ء.رظلرا رنورت )

االػل ن  لٓ رتبْ ءسحنلب، ًل ا متت اإلطلرّ  م رنورت بةتبْ ءسحنلبًا، ً ء.رظلر ًل، بفْٗ ًاحدّ ًهُ رتبْ 

 َنْ الدراسْ  لٓ رو لدٍورت بةٍد  لكرتًنُ ءً رٌق   لٓ طبكْ  ًاقحنؼةض ء لٓ رو ءسحنلب رشل د،

 73( فةدًا امَ  الةت  الفلمَْ، ً  لٌن نشبْ )39(، البللغ  ددهرت )Facebookالحنٌاػ  ا احنمل ُ )
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( فةدًا   لٌن 30%(، ًقد مت  رسلمل ا سحنبلنلض  لَورت لَفًل، ًتلآ البلحث رد بلإلالبْ  لٓ ا سحنبلنلض رو )

 (:1%( رو اجمٌع ا سحنبلنلض ارةسلْ،  مل هٌ رٌؿ  بلادًمل ) 77قشل  الفلمَْ  لفْ، ًبنشبْ بلجلت )ا 

( ٌٍؿ   دد ءفةاد اجحنم  الدراسْ ًرتبورت ًنشبْ ا سحنبلنلض ا لبْ رو  لللُ ا سحنبلنلض 1اادًمل رقرت )

 ارةسلْ للفَنْ

ْ  ،(  ؼةةلٖؽ  َنةةْ الدراسةةْ حشةة  رةةحنجلناض ااةةنص    2ٌٍؿةة  ااةةدًمل )  ًسةةنٌاض ا ةة ّ،   ،ًالةتبةةْ الفلمَةة

 :   لآلتًُرشحنٌٍلتول ً ددهل ًالنشبْ ارٌٍْٗ، 

 

ّ( ٌٍؿ   ؼلٖؽ  َنْ الدراسْ حش  اانص ًالةتبْ ًسنٌاض ا  2ادًمل )
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 ػدئ ا داّ:

رةو    ن( عكم 5(، حَث  ةؿت ا داّ  لٓ ) content validity) ت  د البلحث رو ػدئ احملحنٌٔ      

بًِ ا  حنؼلؾ يف اجلمل تكنٌلٌاَةل الحنفلةَرت ً لةرت االسةٌب، ًرنةلهج البخةث، ًالاَةلض ًالحناةٌٍرت، ًألة           

ْ آراٖورت يف ردٔ الدقْ ًالش رْ اللجلٌٍْ يف ػةَل ْ فاةةاض     بدإرنورت  ، ًرةدٔ رنلسةبْ الفاةةّ للمجةلمل     اإلسةحنبلن

بةةةى، ًرةةةدٔ تشلشةةة  فاةةةةاض ا ةةةلمل الٌاحةةةد، ًحةةة   ءً  ؿةةةلفْ بفةةةل الفاةةةةاض ًفاةةةًل ر حرةةةلض   ارحنـةةةمنْ 

( فاةّ، ًيف ؿٌٕ ار حرلض ال  ءبةداهمل   49 يف ػٌرتول ا ًلَْ ) اإلسحنبلنْاحملكم ن، ً لن  دد فاةاض 

شةةم ن، ق ـةةموحنتاحملكمةةٌن  لةةٓ ا داّ، ُءاةٍةةت الحنفةةدٍ ض ارارتحةةْ، ًءػةةبخت ا داّ بؼةةٌرتول النولَٖةةْ،    

( فاةّ رٌا ةْ  لةٓ اجةلل ن    41)   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص، ًالاشرت ال لنُ تـموبَلنلض  لرْ ، ؿرت الاشرت ا ًمل

 همل:

 (. 22اجلمل تٌظَف ا نرتنت يف البخث الفلمُ ً دد فاةاتى ) 

 (. 19اجلمل تٌظَف ا نرتنت يف الحندرٍص ً دد فاةاتى ) 

(، Cronbach Alphaّ بلسةحنددا  رفلدلةْ )ءلفةل  ةًنبةل ( )    اةٔ الحنخاة  رةو ثبةلض ا دا   

( ٌٍؿ  بل :3اةٔ اححنشلب رفلر  ال بلض  للُ ءداّ الدراسْ ًلألداّ  ك ، ًاادًمل )

 رفلر ض ثبلض  ةًنبل  الفل  للُ ءداّ الدراسْ ًلألداّ  ك ( ٌٍؿ  3ادًمل )

ب ن رفلر ض ال بلض  للُ ءداّ الدراسْ ًلألداّ  ك   لنت  للَْ، ًه ا  (3) ن حظ رو   مل اادًمل

 لحنخاَ  ءهدا  الدِّراسْ. اإلسحنبلنٍْظن  م دراْ  للَْ رو ال بلض، نل ٍد رت ال اْ بلسحنددا  

رو ءا  رفلاْ البَلنلض  حؼلًَٖل، مت اسحنددا  :ارفلالض اإلحؼلَْٖ: 

 Statistical Package for Social Sciencesبةنةلرج الةةا  اإلحؼةلَْٖ للحنخلَة  اإلحؼةةلُٖ     

(SPSS).ًٍْاسحندةات الحنكةارض ًالنش  ارٌٍْٗ ًارحنٌسهلض ااشلبَْ، ًا  ةافلض ارفَلر . 

 ءلفل  سحندةاج رفلر  ال بلض لألداّ. اسحنددا  رفلدلْ  ةًنبل 

 رفةفْ ءثة    رو رحنجلناض الدراسْ.  ال  ثُ نیالحنبل ملیً 

 رنلقظْ نحنلٖج الدراسْ ًتفشنهل:

 النحنلٖج اُرحنفلاْ بللش امل ا ًمل ًال ِ نٍؽ  لٓ:-1
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  ُ بكلَةةْ  رٍصًالحنةةد " رةةل ا الهةةلض الشةةلٖدّ   ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت يف البخةةث الفلمةة

 الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت ؟ "

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ  مت اسحندةاج قَرتلإلالبْ  لٓ الش امل ً

    ُ بكلَةةْ الرتبَةةْ ءرحةة  الرفةةْ    ًالحنةةدرٍص هَٗةةْ الحنةةدرٍص  ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت يف البخةةث الفلمةة

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهةلض   خلن قَرتٌٍؿ ،(5(، )4ػنفلٕ، ًاادًل ن )

 ٌ تٌظَف ا نرتنت يف البخث الفلمُ ًالحنةدرٍص، ًقةد    ءرح هَْٗ الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ  ء ـلٕ

(  اَمةةةْ رةافَةةةْ يف تفشةةةن النحنةةةلٖج، حَةةةث مت ةةة    2ا حنمةةةد البلحةةةث  لةةةٓ ارحنٌسةةةط الفةؿةةةُ )  

ارحنٌسةةهلض  قةةَرت ( االهةةلض  جيلبَةةْ، بَنمةةل مت ةة  2راةةْ )ارحنٌسةةهلض ااشةةلبَْ الةة  تزٍةةد  ةةو الد 

 ( االهلض سلبَْ.2ااشلبَْ ال  تا   و الدراْ )

النشبَْ  سحنجلبلض ءفةاد الفَنْ  ًا همَْ( ٌٍؿ  قَرت ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ 4ادًمل )

  ا ًمل لٓ فاةاض ا لمل 

النشبَْ  سحنجلبلض ءفةاد الفَنْ  ًا همًَْا  ةافلض ارفَلرٍْ  ٌٍؿ  قَرت ارحنٌسهلض ااشلبَْ( 4ادًمل )

 يف البخث الفلمُ تٌظَف ا نرتنتا ًمل  ٌ  لٓ فاةاض ا لمل 
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ءفةاد  َنْ الدِّراسْ قد تةاًحت رل  لضبَْ إلالبارحنٌسهلض ااشل قَرت ( ءِن4اادًمل ) حنـ  روٍ 

 ,11 ,10 ,6 .4 ,2الفَنْ اجيلبَْ  ٌ الفاةاض ) ءفةاد(، ً لنت االهلض 3.00 – 1.13ب ن )

,8 ,7 ,5 ,3 ,1(. بَنمل  لنت سلبَْ  ٌ الفاةاض ) 22 ,21 ,20 ,18 ,16 ,15 .14 ,12

 .) ٌ ٌسط ااشلبُ  الي ا لمل  ك  ارحن قَمْ  ل  فاد بلغ ً لٓ  

. ًيف ؿٌٕ النحنلٖج ارحنفلاْ بو ا ا لمل ال  مت ْاجيلبَ قَمْ( ًهُ 0.39( بل ةا  رفَلرِ )2.03)

 الحنٌػ   لَول بلإلالبْ  و ه ا الش امل،  كو الاٌمل ءِن ا الهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص

 نرتنت يف البخث الفلمُ  لنت اجيلبَْ. ٌ تٌظَف اإل بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ

 

النشبَْ  سحنجلبلض ءفةاد الفَنْ  ًا همَْ( ٌٍؿ  قَرت ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ 5ادًمل )

 تٌظَف ا نرتنت يف الحندرٍص  ٌ  لٓ فاةاض ا لمل ال لنُ
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ارحنٌسهلض ااشلبَْ إلالبْ ءفةاد  َنْ الدِّراسْ قد تةاًحت رل ب ن قَرت ( ءِن 5اادًمل ) ٍحنـ  رو

الفَنْ اجيلبَْ  ٌ رفررت فاةاض ا لمل. رل  دا فاةّ  ءفةاد(، ً لنت االهلض 1.53-3.00)

  تنؽ  لٓ " ءنظة علؿةاتُ ( ًال3ًاحدّ  لنت االهلتورت  ٌهل سلبَْ ًهُ الفاةّ رقرت )

ٌ للهلبْ بفد تدرٍشول ترت يف رٌقفُ الظدؼُ    ا نرتنت"،  ارحنٌسط  ت قَمْ ل  فاد بلجل ً لٓ  

اجيلبَْ. ًيف ؿٌٕ  قَمْ( ًهُ 0.10( بل ةا  رفَلرِ )2.79ااشلبُ  الي ا لمل  ك  )

 و ه ا الش امل،  كو الاٌمل ءِن  النحنلٖج ارحنفلاْ بو ا ا لمل ال  مت الحنٌػ   لَول بلإلالبْ

 ٌ تٌظَف اإلنرتنت  بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ ا الهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص

ًً َورت بدًر  ًقد ٍفشة تالرب االهلض ءفةاد  َنْ الدراسْ بندرا ورت يف الحندرٍص  لنت اجيلبَْ.

ةًا يف  جيلبَْ االهلتورت للمجلل ن  ك ، ء هٓ ر طألبْ ا رة ال ِ  اإلنرتنت اتل  يف تدرٍص

ءن البخث الفلمُ، ًالحندرٍص، ًءن ر طة بفل الفاةاض  الهلض ءفةا الفَنْ قد ٍكٌن بشب  

ًلَص رو َقب  االرفْ  ًبلطرتا لض فةدٍْ طدؼُ رو َقب  ءفةاد الفَنْ تٌظَف اإلنرتنت بجوٌد

(، ًدراسْ فَلبل 2005(، ًدراسْ حنلًِ )2011. ًتحنف  نحنلٖج الدراسْ ر  دراسْ بٌتى )ءً الكلَْ

(Felba;2003( ًدراسْ ًنج ً ٌهو ،)Wang and Cohen;2000  .) 

 ًال ِ نٍؽ  لٓ: ال لنُالنحنلٖج اُرحنفلاْ بللش امل -1
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    ْ ( يف االهةةةةلض ء ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ  α=0.05) ".هةةةة  هنةةةةلا فةةةةةًئ باض د لةةةةْ  حؼةةةةلَْٖ  نةةةةد رشةةةةحنٌٔ الد لةةةة

البخةةةةث الفلمةةةةُ بكلَةةةةْ الرتبَةةةةْ ءرحةةةة  الرفةةةةْ ػةةةةنفلٕ رةةةةو ًاوةةةةْ    الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف  

ًلإلالبةةةْ  لةةةةٓ   نرةةةةهرت، تفةةةزٔ  م رةةةةحنجلناض  ةةة  رةةةةو )ااةةةنص، ًالةتبةةةْ الفلمَةةةةْ، ًسةةةنٌاض ا ةةةة ّ(؟       

ارحنٌسةةةةةهلض ااشةةةةةلبَْ ًا  ةافةةةةةلض ارفَلرٍةةةةةْ  الهةةةةةلض ء ـةةةةةلٕ هَٗةةةةةْ        قةةةةةَرت جااسةةةةةحندةالشةةةةة امل مت 

الفلمةةةةُ بكلَةةةةْ الرتبَةةةةْ ءرحةةةة  الرفةةةةْ ػةةةةنفلٕ رةةةةو ًاوةةةةْ   الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف البخةةةةث  

( ٍةةةةب ن 6نرةةةةةهرت،  شةةةة  رةةةةحنجلناض الدراسةةةةْ ااةةةةنص، ًالةتبةةةةْ الفلمَةةةةْ، ًسةةةةنٌاض ا ةةةة ّ، ًااةةةةدًمل )  

 بل :  

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف ٌٍؿ  قَرت  (6ادًمل )

ُ بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،  ش  رحنجلناض الدراسْ اإلنرتنت يف البخث الفلم

 اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ  قَرت تبلٍنًل ظلهةًٍل يفءٍن ( 6اادًمل ) ٍحنـ  رو

الفلمُ بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت، هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الَخث 

)ا لٓ رو اسحنلب رشل د، اسحنلب رشل د(،  (، ًاالةتبْ الفلمَْ نلةر، ٌ ش  رحنجلناض الدراسْ اانص )ب 

 قَرت سنٌاض ف   ة(. ًلبَلن د لْ الفةًئ اإلحؼلَْٖ ب ن 10سنٌاض،  10اق  رو  ًسنٌاض ا  ّ )

 :(7حندد  ًلَ  الحنبلٍو ال  ثُ،  مل هٌ رٌؿ  يف اادًمل )ارحنٌسهلض ااشلبَْ اس
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نحنلٖج ًلَ  الحنبلٍو ال  ثُ للفةًئ ب ن اانش ن ًرشحنٌٍلض الةتبْ الفلمَْ ًا  ّ الحندرٍشَْ يف  (7ادًمل ) 

 الفَنْ  ٌ تٌظَف ا نرتنت يف البخث الفلمُ ءفةاداالهلض 

 

( يف االهةلض  α=0.05ًئ باض د لةْ  حؼةلَْٖ  نةد رشةحنٌٔ الد لةْ )     (: ءِنةى   تٌاةد فةة   7رو اادًمل )ٍحنـ  

ُ  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَةف اإلنرتنةت يف    بكلَةْ الرتبَةْ ءرحة  الرفةْ ػةنفلٕ رةو ًاوةْ         البخةث الفلمة

ه ي النحنلٖج  تفشة. ً كو ءن (نرةهرت، تفزٔ  م رحنجلناض    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ

ْ    اا در  م ُ   اإلنرتنةت يف  بةدًر  ًً ةَورت  الرتبَةْ ب رحة    ء ـلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص بكلَة  أ  وةرت   البخةث الفلمة

 لٓ    ادٍد يف ا  لة الفلمَةْ إلاةةإ ا  ةلة يف ختؼؼةلتورت ًحـةٌر ارة متةاض الفلمَةْ، ً ةو ظوةٌر          

طةةبكْ اإلنرتنةةت   انفةةدا بشةةب  ٍُفشةةة قةةدالحنبةةلٍو يف االهةةلض ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت   

تٌظَةف اإلنرتنةت يف    ًربهول  لٓ رشحنٌٔ االرفْ ءً الكلَْ لك   ـةٌ هَٗةْ تةدرٍص رةو َقبة  االرفةْ، ًءن      

 .لفـٌ هَْٗ الحندرٍصهٌ بجوٌد طدؼُ  البخث الفلمُ

(..Allehaibi, 2004(، ًدراسْ اللو  )2002ًتحنف  نحنلٖج الدراسْ ر  دراسْ الفمةِ )

  ْ (، 2007(، ًدراسةةْ عمةةد ) 2008(، ًدراسةةْ ارهةةةيف ) 2011رةة  دراسةةْ بٌتةةى )   ًختحنلةةف نحنةةلٖج الدراسةة

(Wang and Cohen;2000(، ًدراسْ ًنج ً ٌهو )2005ًدراسْ حنلًِ )

 النحنلٖج اُرحنفلاْ بللش امل ال للث ًال ِ نٍؽ  لٓ: .1

ٗةْ الحنةدرٍص  ةٌ    ( يف االهلض ء ـةلٕ هَ α=0.05".ه  هنلا فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ  ند رشحنٌٔ الد لْ )

تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت، تفزٔ  م رحنجلناض    رو 

 ؟ " )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ
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ارحنٌسةةهلض ااشةةلبَْ ًا  ةافةةلض ارفَلرٍةةْ  الهةةلض ء ـةةلٕ هَٗةةْ   قةةَرت جااسةةحندةًلإلالبةةْ  لةةٓ الشةة امل مت 

 ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت يف الحنةةدرٍص بكلَةةْ الرتبَةةْ ءرحة  الرفةةْ ػةةنفلٕ رةةو ًاوةةْ نرةةةهرت،  شةة     الحنةدرٍص 

 :(  ٍب ن بل 8رحنجلناض الدراسْ اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ، ًاادًمل )

نت ( ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرت8اادًمل )

يف الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،  ش  رحنجلناض الدراسْ اانص، ًالةتبْ 

 الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ.

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ هَْٗ  قَرت ( تبلٍنًل ظلهةًٍل يف8ٍب ن اادًمل )

بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،  ش  الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص 

)ا لٓ رو اسحنلب رشل د، اسحنلب رشل د(، ًسنٌاض  (، ًاالةتبْ الفلمَْ نلةر، ٌرحنجلناض الدراسْ اانص )ب 

سنٌاض ف   ة(. ًلبَلن د لْ الفةًئ اإلحؼلَْٖ ب ن ارحنٌسهلض ااشلبَْ  10سنٌاض،  10ا  ّ )اق  رو 

 (.9لحنبلٍو ال  ثُ،  مل هٌ رٌؿ  يف اادًمل )اسحندد  ًلَ  ا

نحنلٖج ًلَ  الحنبلٍو ال  ثُ للفةًئ ب ن اانش ن ًرشحنٌٍلض الةتبْ الفلمَْ ًا  ّ الحندرٍشَْ يف ( 9ادًمل )

 الفَنْ  ٌ تٌظَف ا نرتنت يف الحندرٍص ءفةاداالهلض 
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( يف االهلض α=0.05ض د لْ  حؼلَْٖ  ند رشحنٌٔ الد لْ )(: ءِنى   تٌاد فةًئ با9رو اادًمل ) ٍحنـ 

ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت، 

ًن حظ رو اادًمل تالرب ؿَٗ  يف  تفزٔ  م رحنجلناض    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ.

 بجلل يف االهلتورت، الدراسْ  َنْ ءفةاد تالرب  م ٍظن ًه ا رل ارحنٌسهلض ااشلبَْ، رتب ن قَ الفةًئ

ء ـلٕ   دراا ب نه ي النحنَجْ  فشةت يف الحندرٍص. ًقد سنٌاض   تورت ءً الفلمَْ رتبورت  و انشورت ءً النرة

تل. ً و ظوٌر  االهورترو  ااد تدرٍص ألبحنورت اإلنرتنت يف بدًر ًً َورت الرتبَْ ب رح  هَْٗ الحندرٍص بكلَْ

رو َقب  االرفْ ءً  ٍُفشة انفدا  تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص قدء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  الحنفلًض يف االهلض

 بةبط طبكْ  لٓ رشحنٌٔ الكلَْ ًاالرفْ ًتٌفن رشحنلزرلتول.  الكلَْ

(، Wang and Cohen;2000(، ًدراسْ ًنج ً ٌهو )2005ًتحنف  نحنلٖج الدراسْ ر  دراسْ حنلًِ )

 (.  Allehaibi, 2004دراسْ اللو  )

(، ًدراسْ 2008(، ًدراسْ ارهةيف )2011(، ًدراسْ بٌتى )2012ًختحنلف الدراسْ ر  دراسْ     )

 (.  1425االارُ )

 الحنٌػَلض : 

 تٌػُ الدراسْ يف ؿٌٕ النحنلٖج ال  تٌػلت  لَول بل ٍ تُ:

اإلنرتنةةت  لةةٓ رشةةحنٌٔ االرفةةْ ًالكلَةةلض ًتةةٌفن    لةةٓ الرفةةْ ػةةنفلٕ ءن تاةةٌ  بل طةةرتاا بظةةبكْ  .1

 ركلت  فَول حٌاسَ  ً درلض اإلنرتنت لك   ـٌ هَْٗ تدرٍص.

2. 

 .االردّ ّی یالحنف  ًالهةئ بیا سلمل رو للحندلؽ ًا تؼل ض

  و تكظف  لمَْ ًرالٍَص رٌؿٌ َْ رفلٍن ؿٌٕ يف بلالرفْ ْٗ الحندرٍص للحنفَ ن ـٌ هَ ا حنَلر .3

 .الحندرٍص يف اإللكرتًنُ الحنفلَرت لتٌظَف تكنٌلٌاَ  لُ ًقدرتى الفلمَْ  فلٕتى ردٔ

  داد قل دّ بَلنلض الكرتًنَْ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  لرفةْ ػةنفلٕ ًلكة   لَةْ تحنـةمو اإلنحنةلج        .4

ًتنظةة  لةٓ طةبكْ اإلنرتنةت، ًرنوةل ٍكةٌن لكة   ـةٌ هَٗةْ تةدرٍص بةٍةد            الفلمُ، ًٍحنرت ًدٍ ول 

  لكرتًنُ ًرٌق   لؾ بى ًبنظلأى  لٓ الظبكْ.

 ا حنملد راةر اإلنرتنت يف الحندرٍص االرفُ  محنهل  يف لَ  الكلَلض. .5

 اةإ ارزٍد رةو الدراسةلض  ةو رفةدمل اسةحنددا   ـةٌ هَٗةْ الحنةدرٍص لإلنرتنةت، ءً  ةو الكفلٍةلض             .6

   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ًءثة رحنجلناض ء ةٔ  للحندؼؽ، ًالكلَْ، ًالفمة.  ارونَْ
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(، اسةحنددارلض اإلنرتنةت رةو قبة  ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص يف الرفةْ         2005ءبٌ رٍل، عمد ٌٍسف، ) .1

ْ    اإلسةإ ا لػْ، ا رلنةْ الفلرةْ  ًةلد االرفةلض الفةبَةْ،       ، الفةدد  اجلةْ اًةلد االرفةلض الفةبَة

(45.) 

ْ    ِ، بدر، ) د.ض(، ء .2 ، ا رلنةْ  تؼٌر رارتح يف   لدّ هَكلْ  لَلض الرتبَْ يف االرفلض الَمنَة

 الفلرْ للمجلص ا  لٓ لحندهَط الحنفلَرت، ااموٌرٍْ الَمنَْ.

(، ًاقةة  اسةةحنددا  الظةةبكْ الفلرَةةْ للمفلٌرةةلض " اإلنرتنةةت " لةةدٔ   1425ءاةةلارُ ، الةة ائ ء ةةد )  .3

رسةةللْ  لَةةلض ارفلمةة ن بنهاةةْ ركةةْ اركةرةةْ، ركةةْ اركةرةةْ،  ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص ًأةة ب

 ،  لَْ الرتبَْ، الرفْ ء  الاةٔ، ركْ اركةرْ. رلاشحنن  ن رنظٌرّ

 لظبكْ االرفلض الفلشهَنَْ يف الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ اسحنددا  (، ًاق 2008بة لض، اٍلد، ) .4

ْ الفلمُ،  البخث يف ا نرتنت ْ  ًرقة ْ   لمَة ً  للمة متة  رادرة ْ  الةابة   لُالةد ْ  الاةلهةّ  الرفة  بنلسةب

 ( دٍشم ، الالهةّ. 18 -16،   مل الفرتّ )تل ا ًم ارٌٍْٗ

( االهةةلض ا سةةلت ّ ًالهلبةةْ  ةةٌ اسةةحنددا  ا نرتنةةت  مؼةةدر للمفلٌرةةلض    2011بٌتةةى، نةةٌامل، )  .5

داب ، قشةةرت  لةةرت الةةنفص ً لةةٌ  الرتبَةةْ،  لَةةْ اآلرسةةللْ رلاشةةحنن  ةةن رنظةةٌرّالحنفلَمَةةْ ًالبخ َةةْ، 

 ًالفلٌ  اإلنشلنَْ، الرفْ االج  ـة، اازاٖة.

، رالمل، "ًاق  اسحنددا  )ا نرتنت( ء لد ًَل يف الٌأو الفةبُ،  2009) الٌد، رَ لئ  ن اهلل،  ) .6

، را  اهلل فلشه ن. اجلْ دنَل الٌأو اإللكرتًنَْ

. http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/01/178631.html#ixz
z3ZZdiHlqs'  

 رَلدٍو يف ًا نرتنت االسٌب اسحنددا ، (2007) فلٍز، الشةألًِ،  لدملً سفلدّ، ء د اٌدّ .7

 .ا ردن ًالحنٌاٍ  للنظة الظةًئ دار , الرتبَْ ًالحنفلَرت

 ا نرتنةةت  ةةٌ ا  ةةلد َ ن ارظةةةف ن (، االهةةلض2005دِ عمةةد رطةةَد، )حنةةلًِ، اجةة .8

،  لَْ الدراسلض رسللْ رلاشحننفلشه ن،  يف ارفحنٌحْ الادض الرفْ الحنفلَرت يف يف ًاسحنددارلتول

 الفلَل، الرفْ النجلح الٌأنَْ، فلشه ن.  

ْ  فلَةل ال الدراسةلض  أللبةلض  اسةحنددا   (، ًاق (2005دًٍدِ،  لُ بو عمد لَ ،  .9  ارلة    لرفة

، اجلْ اامفَْ ارؼةٍْ للمنلهج ًأةئ الحنةدرٍص ًارفلٌرلتَْ،  للحنفلرت  مؼدر الفزٍز لإلنرتنت  بد

 (،  لَْ الرتبَْ، الرفْ   ن مشص، رؼة.108الفدد )

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/01/178631.html#ixzz3ZZdiHlqs
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/01/178631.html#ixzz3ZZdiHlqs
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  2015ديسمبر   -يوليو  –المجلد الثاني  –العدد السادس     ة الناصرجامعمجلة 

 

 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

(، ًاق  اسحنددا  ء ـلٕ اتَٗلض الحندرٍشةَْ يف االرفةلض ا ردنَةْ    2002الظلٍ ، ء د عمٌد، ) .10

 ،  لَْ الدراسلض الفلَل، ا ردن.رسللْ رلاشحنن  ن رنظٌرًّاالهلتورت  ٌهل، لظبكْ اإلنرتنت 

(، دراسةْ آرإ ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص بكلَةْ الرتبَةْ  لرفةْ        2002الظةهلن، للمل  بد الفزٍز، ) .11

(، الفةدد  14، ا لةد ) اجلْ الرفْ ارل  سفٌدارل  سفٌد يف طبكْ اإلنرتنت، الرفْ ارل  سفٌد، 

 ٍل .(، الة2)

ْ  الفلةٌ   ألبْ ، االهلض2012)الظٌابكْ، ٌٍنص ء د، ) .12 ٌ  الرتبٌٍة ْ   ة  رشةلئ  :ارفلٌرةلض  ثالفة

" ْ ْ ءمنٌباةًل،    "اسةحنددارول  ًروةلراض  اركحنبة ْ  ا لة ْ  الفلةٌ   يف ا ردنَة  ةدد   8),اجلةد )  ،الرتبٌٍة

 (، ا ردن.(4

ْ ی(، ااةةةةةلهلض ء ـةةةةةةلٕ ي 2012 ةة  ، اةةلبة ء ةةةد، )   .13   ةةةٌ ااةةةةةةةٌ   ةلرفْ ةةةةة ضیالحنةةدر  ٖةةةةة

ُ   یالحنفة   اسحنددا  ُ  ضیالحنةدر  يف اإللكرتًنة ْ  ااةلرف ْ  ارملكة ْ  الفةبَة ُ  ارة متة  ،الشةفٌدٍ  الفةبة

 (  بةٍ ، البخةٍو.5 -4) الفرتّ   مل ،الفللُ الحنفلَرت اٌدّ لـملن ال لنُ الدًلُ

ًألبةْ الرفةْ    (، ًاق  اسحنددا  اإلنرتنت لدٔ ء ـلٕ هَْٗ الحنةدرٍص 2002الفمةِ ، عمد  لَفْ ) .14

اجلةةْ اًةةلد االرفةةلض  الفلةةٌ  ًالحنكنٌلٌاَةةل ا ردنَةةْ، ا رلنةةْ الفلرةةْ  ًةةلد االرفةةلض الفةبَةةْ،    

 (، ا ردن.40، الفدد )الفةبَْ

رالمل، اجلْ الفلٌ  ا احنمل َْ (، "نظ ّ ًتهٌر اإلنرتنت، 2012اللمدانُ، عمد، ) .15

 ،الشفٌدٍْ،اإللكرتًنَْ

http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2034 

ٕ  آرإ (، تاةٌٍرت  2007عمةد، اة ٍو  هَةْ، )     .16 ْ  ء ـةل ْ  يف الحنةدرٍص  هَٗة  اتلمشَةْ يف  االرفة

( 23، ا لةد )  اجلةْ الرفةْ درظة    الفلمةُ،  ةث رنظةٌر،     البخةث  يف اإلنرتنةت  طةبكْ  اسةحنددا  

 ا ًمل. سٌرٍْ.الفدد 

(، ًاقةة  اسةةحنددا  ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص لإلنرتنةةت يف   2008ارهةةةيف،  ةةلاِ بةةو ػةة ح هلَةة ، )   .17

، الفةدد  اامفَةْ ارؼةةٍْ للمنةلهج ًأةةئ الحنةدرٍص     تدرٍص الفلٌ  الهبَفَْ يف االرفةلض الشةفٌدٍْ،   

 (، الالهةّ.137)

الحنفلَرت الفللُ، الرفْ ارل  سفٌد،  (، اسحنددا  اإلنرتنت يف2003ارٌسٓ،  بد اهلل  بد الفزٍز، ) .18

 (. الةٍل .1(، الفدد )15، ا لد )اجلْ الرفْ ارل  سفٌد

 الحنفلةَرت  راةد  رة متة    ةث  الفةللُ،  الحنفلةَرت  يف اإلنرتنةت  اسةحنددا   :( 1998 ) اهلل  بةد  اتلبص، .19

 ُ ُ  الةٌأو  يف الفةلل ٕ  يف الفةبة ْ  ،الفؼةة  رةحنجلناض  ؿةٌ   13 -15)اإلرةلراض  ة مل الفةرتّ )    الرفة

 ارحنخدّ. دٍشم ، اإلرلراض الفةبَْ

http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2034
http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2034
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(،ا سةةص الفلمَةةةْ  2000اتةةلبص،  بةةةد اهلل  بةةد الفزٍةةةز، ًالكنةةدرِ،  بةةةداهلل  بةةد الةةةة و )     .20

 (، الكٌٍت.57، الفدد )ا لْ الرتبٌٍْلحنؼمَرت ًحدّ تفلَمَْ    اإلنرتنت، الرفْ الكٌٍت، 

بكْ اإلنرتنةت رةو قبة  ء ـةلٕ     (، ًاق  اسحنددا  ط2000همظةِ،  مة ،ًبٌ  زّ،  بد ا َد، ) .21

ْ  هَْٗ الحندرٍص  لرفْ الشلهلن قلبٌض،  (، 2( ، الفةدد ) 27، ا لةد ) اجلْ دراسلض الفلةٌ  الرتبٌٍة

 ا ردن.

 ارةاا  ا انبَْ:
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