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امللخص :
ه دددب البح ددث إلد د  :التع ددرب عمد د االس ددتخداما
الج ددامعي وطمب ددة الد ارس ددا

العمي ددا مد د

والفوائ ددد الت ددي يتحرد د عمي ددا األس ددا ة

كشولوجي ددا ارنترند د

ددي إط ددار البح ددث العمس ددي .وق ددد د د

اسددتخداج السددش ا الويددفي تاالعتسدداد عم د السدددا االجتسدداعي تاسددتخداج العيشددة القرددد ة لعيشددة
قوام د ددا  )48م د د األسد ددا ة الجد ددامعي
الدراسا

وطمبدددة د ارسد ددا

عميدددا و سث د د مجتسد ددة الد ارس ددة تسكتبدددة

العميا جامعة طرابمس القطاع أ ) ومكتبة أكاد سيدة جشدزور لمد ارسدا

الشتائا إل أنه  :الغالبية م أ راد العيشدة ددتخدموح كشولوجيدا ارنترند
مد سد

سدداعا

األولددي

د د اسددتخداج كشولوجي ددا ارنترن د

ارنترن

أسددبوديا

لدرعة الحروث عم معموما

م ارجددة حديثددة .م د حي د
أخ د

قددد أخد اسددتخداج كشولوجيددا ارنترند

دي البحدث العمسدي اكثدر

لتددو ير الوقد

لزي ددادة اعمي ددة الددتعم الد د ا ي
جيدة

استخداج كشولوجيا ارنترن

ر يددب الفوائددد م د اسددتخداج كشولوجيددا السعمومددا

وأخ

السر ب ددة الثاني ددة وأخد د

ائدة االطالع عم الرسائ واألطروحا

الكلمات المفتاحية :كشولوجيا ارنترن

والج ددد السر بددة

د اس ددتخداج كشولوجي ددا
تدبب عدج وجود
ددي البحددث العمسددي

ائدددة االطددالع اريدددا ار العمسيددة الحديثددة السر بددة األولددي وأخددد

تح ددول السد د س ار والش دددوا

العميدا .وخمرد

ائدددة االسددتفادة م د

ائ دددة وي ددي السعموم ددة السر ب ددة الثالث ددة

السر بة الراتعة.

البحث العمسي د االستخداما

الفوائد.

المقجمة :
الشد إح كشولوجيددا األنترند
وهش ددات الكثي ددر مد د الجامع ددا
ارنترند د د

سكش ددا أح كددوح خيددر وسدديمة لمبحددال ددي وسددية معمومددا

الدولي ددة الت ددي بشد د

اس ددتخداج األس ددا ة الج ددامعي

ي ددا لتكشولوجي ددا

لتط د ددوير أدائ د د د االك د دداد سي تر د ددورة عام د ددة  .د ددي إط د ددار أح هد د د ا البح د ددث يبح د ددث د ددي

االستخداما

والفوائد التدي يتحرد عمي دا أعزدائ هيلدة التددريس وطمبدة الد ارسدا

د عددرض عدددد مد الد ارسددا

الددداتقة التددي ا فقد

العميدا

نده قدد

مددة البحددث الحددالي ت هسيددة كشولوجيددا األنترند
1

ترددورها السحتفمددة ددي انسددائ البحددث العمسددي تالجامعددا

م د خددالث مددداعدة األسددا ة الجددامعي

العميددا عمد د الحرددوث عمد د معمومددا

كس ددا د ع ددرض العالقددة الستبادل ددة ب ددي

وطمبددة الد ارس ددا

والبحدث العمسدي وأهسيدة كشولوجيدا ارنترند

كشولوجيا ارنترن
كشولوجيد ددا ارنترن د د
االسددتخداما
الدراسا

دي البحدث العمسدي وكد ل

دور

د ددي البحد ددث العمسد ددي و د د التوي د د إل د د العديد ددد م د د الشتد ددائا التد ددي بيش د د

والفوائددد الستر بددة ع د

كشولوجيددا ارنترن د

تالشدددبة ألعزددائ هيلددة التدددريس وطمبددة

العميا.

مذكلة البحث :
لمبحددث العمسددي دور رئيدددي ددي ددتا دداة جديدددة مثسدرة ددي العددال السعايددر ددي السجدداال
السختمفددة وهددو عددد الدعامددة األساسددية لمتطددور ورك د أساسددي م د أرك داح السعر ددة ارندددانية ددي
السيادي كا ة حيث زداد أهسيته تازد اد اعتساد الدوث عميده ردراك دا أهسيتده دي اسدتسرار قددم ا
و طورها وم

حقيق ر اهية شدعوه ا والسحا ةدة عمد مكانت دا .والتقددج دي كشولوجيدا االنترند

وضة الكثير م التحد ا

أمداج م سددا

التعمدي العدالي لتطدوير أسدموو وطبيعدة الدشة التعميسيدة

ي ددا تسددا يددتالئج مددة التطددور العمسددي والتكشولددوجي والق دائ عمي ددا مد د ولية مواكبددة ه د و التطددو ار
لتتسك م القياج تسد وليت ا األكاد سية والبحثية ت حدل الطرة والوسائ .
و دد

كشولوجيددا ارنترن د

ددي حددديث وزيددادة عاليددة جددودة البحددث العمسددي حيددث كدداح

ردخال ا ي العسمية التعميسيدة تدالا األ در دي احددال نقمده نوديدة و حدوث جد رم لطبيعدة مخرجدا
البحول العمسية م خالث م امة كشولوجيا ارنترن

مة نةرية التعم البشائي حيث أنه ل عد

دور العسمية التعميسية قترر عم مجرد قد السعر ة أو السعمومة لمدارسي

بد أيدبا يتطمدب

د ددي اكتدد دداو السعمومد ددا

والسعد ددارب الحديثد ددة

األمد ددر التوجد دده نحد ددو اسد ددتخداج كشولوجيد ددا ارنترن د د
والستالحقددة وخايددة وأندده ددي السجتسددة الميبددي وق د

دخددوث السعددارض العمسيددة لمسكتبددا

الشذدر تددبب األوضداع األمشيدة السترد دة .و كشولوجيدا ارنترند

إ ا مدا أحدد

وايف دا واسددتخدام ا

إن ا سك أح دم إل اكتداو حموث مبتكدرة لمسذدكمة يدعوهة الحردوث عمد معمومدا
ومتط ددورة ددي مي ددادي السعر ددة السختمف ددة  .لد د ا ددإح مذ ددكمة هد د ا البح ددث تسثد د
اسددتخداما

و وائددد كشولوجيددا ارنترن د

ددي عسميددة البحددث العمسددي تالجامعددا

خالث ارجاتة عم التداؤلي التاليي :

2

ود ددار
جديددة

التع ددرب عم ددي

الميبيددة و ل د م د

 .مددا هددي اسددتخداما

األسددا ة الجددامعي وطمبددة الد ارسددا

العميددا لتكشولوجيددا ارنترند

ددي البحددث

العمسي.
 .مددا وائددد اسددتخداج أعزددائ األسددا ة الجددامعي وطمبددة الد ارسددا

العميددا لتكشولوجيددا ارنترن د

ددي

البحث العمسي.
أهمية البحث :
ع د دور كشولوجيددا االنترن د

 .الكذ د

ألعز ددائ هيل ددة الت دددريس وطمب ددة الد ارس ددا

ددي ددو ير البيانددا

والسعمومددا

م د مرددادرها السختمفددة

العمي ددا تاعتب دداره العس ددود الفق ددرم ددي عسمي ددة البح ددث

العمسي.
 .ارش ددارة إلد د أهسي ددة اس ددتخداج كشولوجي ددا ارنترند د

واالس ددتفادة مش د دا ددي البح ددث العمس ددي تكا ددة

خررددا ه م د قب د األسددا ة الجددامعي وطمبددة الد ارسددا

العميددا ددي الجامعددا

لسواكبددة التطددو ار

التقشية العمسية والسعرفية.
أهجاف البحث :
 .التعرب عم أسباو استخداج أعزائ هيلة التدريس وطمبدة الد ارسدا

العميدا لتكشولوجيدا ارنترند

ي البحث العمسي.
.الكذ

ع

وائد استخداج أعزائ هيلة التدريس وطمبة الدراسا

العميا لتكشولوجيا ارنترن

دي

البحث.
مفاهيم البحث اإلجخائية :
تكنهلهجيا اإلنتخنت  :دائرة معدارب عسالقدة سكد لمبحدال األكداد سيي وطمبدي السعر دة الحردوث
مش ا عم معموما

حوث أم موضدوع عمسدي

دي شدك مكتدوو أو مرسدوج دو عمد هيلدة خدرائ

أو عبر التواي ع طريق البريد االلكتروني .
البحث العلمي  :البحث ع السعموما

والدعي ورائ السعر ة تا باع أساليب عمسية مقششه.

االستتتتتخجامات  :األع د دراض التد ددي د ددد ة األسد ددا ة الجد ددامعي وطمبد ددة الد ارسد ددا
بتكشولوجيا ارنترن

ي البحث العمسي.

الفهائتتتج  :الشتيجددة الستر بددة عمددي اسددتخداج األسددا ة الجددامعي وطمبددة الد ارسددا
ارنترن

العميد ددا لالسد ددتعانة

ي البحث العمسي.

3

العميددا لتكشولوجيددا

الجراسات الدابقة :
ددي البحددث العمسددي لددد الطمبددة

 .دراستتة زهةتتخش كه تتا خ  : ) 5105تعشدواح اسددتخداج ارنترند

الجامعي – د ارسدة ميدانيدة عمد عيشدة مد طمبدة جامعدة أج البدواقي والتدي هدد
ارنترند د
البيانا

ددي دعد د البح ددول العمسي ددة والكذدد
م خالث استسارة استباح وزع

إلد إبدراز دور

عد د أهسيت دده ل ددد الطمب ددة الج ددامعيي مد د

عم

 ) 011طالب وطالبة وكذف

الشتائا  :أح أ راد

العيشدة عتسددوح عمد مواقدة عمسيدة ومعرفيددة لمبحدث العمسددي وأن د ددتخدموح ارنترند
ددالل سدداعا
العمسي السكتبا

يومي داث ددي البحددث العمسددي يومي داث وأح مرددادر ارنترن د

ميدانيددة عم د طمبددة الد ارسددا
الد ارس ددا

أقد مد

السدددتخدمة ددي البحددث

االلكترونية.1

 .دراستتة سيدتتش الذتتماس  : ) 5118تعشدواح اسددتخداج ارنترند
هددد

د د جس ددة

الد ارسددة إل د الكذ د

العميددا الدددبموما

درسددة
ددي البحددث الترهددوم – ا

الترهويددة ددي كميددة الترهيددة تجامعددة دمذددق حيددث

ع د اسددتخداج ارنترن د

ددي البحددول الترهويددة التددي كم د

الترهوي ددة التخط ددي التره ددوم – السش دداها وأي ددوث الت دددريس – اردارة

العمي ددا – ال دددبموما

الترهوية رياض األطفاث م خدالث :التعدرب عد األسدباو التدي دد ة طمبدة الد ارسدا
استخداج شبكة ارنترند

ب ددا طمبددة
العميدا إلد

دي البحدث الترهدوم والتعدرب عمد الس از دا والفوائدد التدي قددم ا اسدتخداج

شددبكة ارنترن د  .وقددد اعتسددد الباحددث عم د السددش ا الويددفي التحميمددي تاسددتخداج اس دتتاتة محكسددة
عم عيشة م طمبة الدراسا

العميا قوام دا  ) 84درد وأا در الشتدائا أح )%...6

وزع

م أ راد العيشة قزوح أرهة ساعا

م أج البحث العمسي

وأن

اسبودياث ي استخداج شبكة ارنترن

يتحرموح عم كسية كبيرة م السعموما

الجديدة والجيدة بتكمفة رخيرة.2

 .دراسة عبجهللا كن عمخ النجار  : ) 5110تعشواح واقة استخداج ارنترند
لد أعزائ هيلة التدريس تجامعة السم فيرد
التدددريس نحددو اسددتخداج ارنترن د
التدريس دتخدموح ارنترن

وقدد هدد

دي البحدث العمسدي

إلد معر دة ا جاهدا

أعزدائ هيلدة

لغددرض البحددث العمسددي وأشددار الشتددائا إل د أح أعزددائ هيلددة

تذك كبير لغرض البحث العمسي م مرادر متعددة فيه.3

1

زهٌرة بوشاكر (  ، ) 5105استخدام االنترنت فً البحث العلمً لدي الطلبة الجامعٌن – دراسة مٌدانٌة علً عٌنة من طلبة جامعة
أم البوالً  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة العربً بن مهٌدي  ،ملٌة العلوم االجتماعٌة اإلنسانٌة  ،لسم العلوم اإلنسانٌة .
2
عٌسى الشماس (  ، ) 5118استخدام االنترنت فً البحثث التربثوي – دراسثة مٌدانٌثة علثً طلبثة الدراسثات العلٌثا الثدبلومات التربوٌثة
فً كلٌة التربٌة بجامعة دمشك  ،مجلة جامعة دمشك  ،المجلد الثانً واألربعون  ،العدد الثانً  ،ص ص .049 – 97
3
عبدهللا بن عمثر النجثار (  ، ) 5110والث اسثتخدام االنترنثت فثً البحثث العلمثً لثدي أعةثال هٌيثة التثدرٌس بجامعثة الملثن فٌ ث ،
مجلة مركز البحوث التربوٌة  ،جامعة لطر  ،العدد التاس عشر  ،ص ص .061 – 035
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 .دراستتة وان ت

: ) 0999

عم د أعزددائ هيلددة التدددريس الجددامعيي

ددار ارنترن د

إل معر ة ار استخداج ارنترن

البحول الترهوية ي الري وامريكا وقد هد

التعمي العالي ي ك مد الردي وأمريكدا وكي يدة طدوير أسداليب
اسددتبانة محكسددة لجسددة البيانددا
التدددريس ددي البمددديي
ارنترن

والتددي وزعد

ددي مجدداث
دي م سددا

البحثيدة وقدد اسدتخدج الباحدث

عمد عيشددة قوام ددا  ) 061ددرداث مد أعزددائ هيلددة

وقددد أشددار الشتددائا إل د أح معة د أ دراد العيشددة أعط دوا أهسيددة كبي درة أل ددر

ي البحول الترهوية و طوير نوعيت دا وأح  )%48مد أ دراد العيشدة الردشية و )%.1

مد أ دراد العيشددة األمريكيددة أبدددوا رسبددة ددي د ارسددة مقددرر خدداص عد اسددتخداج ارنترند
البحث األكاد سي وحزور ورش عمي و ي ه ا السجاث كسدا بيشد
والبحث ع السعمومدا

عبدر الذدبكة ويدب مد أكثدر اسدتخداما

ددي مجدداث

الشتدائا أح البريدد االلكتروندي

ارنترند

و طبيقا ده دي البحدول

الترهوية.1
 .دراستتة وان ت ونتتههةن  : ) 0998تعش دواح واقددة اسددتخداج ارنترن د
التدددريس ددي الجامعددا
و رائ االكاد سيي

األمريكيددة والتددي هددد

ي دور ارنترن

إل د الكذ د

م د قب د أعزددائ هيلددة

ع د اسددتخداج ارنترن د

و طبيقا دده

ي التعمي الجامعي والبحث العمسي وقد اختير ل دا الغرض

عيش ددة قوام ددا  ) 004ددرداث مد د أعز ددائ هيل ددة الت دددريس ددي أح دددم الجامع ددا
أا ددر الشتددائا  :أح معة د أ دراد العيشددة دددتخدموح شددبكة ارنترن د

األمريكي ددة وق ددد

وكدداح البريددد االلكترونددي ددي

مقدمددة اسددتخداما ه حيددث دددتخدمه  ) %40م د أ دراد العيشددة وأشددار الشتددائا إل د أح معة د
أ دراد هيلددة التدددريس ددي العيشددة قدددروح دور ارنترن د
طوير م ا ار

عم

ددي طددوره العمسددي

وأن د تحاجددة إل د

طبيقا ه و وايف ا ي التعمي العالي.2

التعقةب علش الجراسات الدابقة :
 .تفق الدراسا

الداتقة مة البحث الحالي ي كوح اح كشولوجيا ارنترن

التالية  :أح الطمبة الجامعيي
ارنترن

عتسدوح عم مواقدة عمسيدة ومعرفيدة لمبحدث العمسدي وأح مردادر

السدتخدمة ي البحث العمسي السكتبا

م السعموما

مفيدة ل

م الشواحي

االلكترونية

وأن

يتحرموح عمد كسيدة كبيدرة

الجديدة والجيدة بتكمفة رخيرة وأح أعزدائ هيلدة التددريس ددتخدموح كشولوجيدا

1

وانثث( (  ، ) 0999آثثثار االنترنثثت علثثً أعةثثال هٌيثثة التثثدرٌس الجثثامعٌٌن فثثً مجثثا البحثثوث التربوٌثثة فثثً ال ثثٌن وامرٌكثثا  ،بحثثث
منشور علً شبكة االنترنت .5.01.5150 ،
2
وان( وكوهٌن (  ، ) 0998وال استخدام االنترنت من لب أعةال هٌية التدرٌس فثً الجامعثات األمرٌكٌثة  ،بحثث نشثور علثً شثبكة
االنترنت .5.01.5150

5

تذددك كبيددر لغددرض البحددث العمسددي مد مرددادر متعددددة فيدده وإح لتكشولوجيددا ارنترند

ارنترند

أهسيددة كبيدرة أل ددر ددي البحددول الترهويددة و طددوير نوعيت ددا وأح أعزددائ هيلددة التدددريس دددتخدموح
وكاح البريد االلكتروني ي مقدمة استخداما

شبكة ارنترن

ه و الذبكة.

 .مددا حدداوث ه د ا البحددث اضدداقته هددو التعددرب عمددي اسددتخداما

و وائددد كشولوجيددا ارنترن د

ددي

عسمية البحث العمسي.
تكنهلهجيا االنتخنت والبحث العلمي :
االلكترونيد ددة م د د أه د د مةد دداهر الحيد دداة السعايد ددر األمد ددر ال د د م أدم إل د د

عد ددد السعمومد ددا
استخدام ا ي الشذاطا
ي كشولوجيا ارنترن

الستشوعة تسا ي ا التعمي والبحث العمسي وقد أد

التطو ار الستالحقة

إل ا ور ما دس تالشذر االلكتروني ال م أيبا مشا داث قوياث وحقيقياث

لمشذددر الددورقي وكدداح م د نتددائا ه د ا الشددوع م د الشذددر إ جدداد و طددوير مددا أطمددق عمي ده تسرددادر
السعموما

االلكترونية كالكتب والدوريا

االلكترونية وقواعد البيانا

االلكترونيد ددة تجسيد ددة أشد ددكال ا حيد ددث أ د دداد

مش د ددا الس سدد ددا

التي تدوا ر عمد الوسدائ

األكاد سيد ددة د ددي عسميد ددا

الحف د د

واالختزاث واالسترجاع الدرية لمسعموما  .1وقد أيبا اسدتخداج السردادر االلكترونيدة دي العردر
الحالي ضرورة ا
 .ددو ير كسي ددا

حيوية لسا تسيز ته م أهسية تجمي ي :

وزيد درة ومتشوع ددة مد د السعموم ددا

السباشر م خالث شبكا
 .االقتردداد ددي الشفقددا
السطبوعا

والدوريا

وخدما

السعموما

والتك داليف إم سك د

عب ددر مر ددادر وقشد دوا

خارجي ددة كالبح ددث ا ل ددي

بادث الو ائق و شاق السطبوعا

الكترونياث .

ددو ير الكثيددر م د السبددالا التددي رددرب ددي ش درائ

واالشترات ي ا.

 .السحا ةة عم الو ائق والسعموما

التي أيبح

وكثرة االستخداج تالشدبة تسرادر السعموما

عرضة لمتم

الورقية

تفع الكوارل الطبيعية والتآك

ل أح السرادر االلكترونية سد مة الحفد

ووير مكمفة.
 .س د ولة اس ددترجاع السعمومددا
والسذاركة ي التحكي

و ددتا خيددا ار عدي دددة أم دداج السدددتفيد ددي الحرددوث عمد د م ددا ار

ما عشي السزيد م التد يال

1

ي البحول العمسية.2

دمحم الوردي (  ، ) 5117م ادر المعلومات وخدمات المستفٌدٌن فً المؤسسات المعلوماتٌة  ،عمان .055 ،
2
زكرٌا ٌام (  ، 5117وال البحث العلمً وأفاله المستمبلٌة فً العالم العربً ن مجلة اتحاد الجامعات العربٌة  ،مجلثد ، 04العثدد،5
ص ص .501 – 087
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أهمية تكنهلهجيا اإلنتخنت في البحث العلمي :
عد كشولوجيا ارنترن

التي سك اسدتخدام ا دي التعمدي تردفة عامدة و دي

احدم التقشيا

البحث العمسي ترفة خاية وقد أشار تعد
ارنترن

البداحثي إلد الددور الكبيدر الد م معبده كشولوجيدا

ي غيير الطريقة التعميسية الستعارب عمي دا وخايدة تس ارحد التعمدي الجدامعي والعدالي
عد أحدد أهد الوسدائ التدي سكد أح د ر دي الحيداة

قد كر هونا أليس أح كشولوجيا ارنترن

االجتسادية واالقتراد ة والترهوية وأشار مش لز إل أح استعساث ه و التكشولوجيا سك أح عس
حدي أدائ وم ا ار الباحث ال م حتاج إلي ا كي يشجا ي حيا ه العمسية .1و كتدب كشولوجيدا
أهسيت ا م :

ارنترن

 .الددتسك م د الخددروج م د مح ددي البمددد الزدديق إل د مد دداحة العددال الرحبددة إ تدديا كشولوجي ددا
لمباحددث القدددرة عم د الحرددوث عم د السعمومددا

ارنترن د

م د مختم د

أنحددائ العددال

و دددسا لدده

تاالطالع عم ك ما كتب حوث تحثه ومد لته العمسية.
 .عدد مرادر التحديث ي كشولوجيا ارنترن
مختمفة وال عتسد عم الكتب التي يدر
ب

دسا لمباحث أح جد ما حتاج إليه م مرادر
ي بمد معي مثال أو السوجودة ي مكتبة جامعدة مدا

دتطية الحروث عم ك ما حتاجه ي أم خرص وم ك أنحائ األرض.

 .س ولة الويوث لمسعمومدة و دو ير الوقد

حيدث دو ر محركدا

البحدث الستعدددة قددرة عاليدة عمد

البحددث والترددفا سك د أم تاحددث م د البحددث دوح الحاجددة إل د مددداعدة م د أحددد إضددا ة إل د
ا احة البحث ي أكثر م محرت ي ح واحد واالنتقاث م محرت إل
مسددا ي د دم إل د استحزددار السعمومددا

خر عشد عسمية البحدث

السطموهددة مد د أكثددر م د مكدداح .كسددا أح واجددد محرك ددا

البحددث دددسا لمباحددث أح ر د لمسعمومددة م د خددالث عدددة مددداخ عبددر الكمسددة أو السوضددوع أو
الكا ب أو ج ة الشذدر أو الجامعدة أو البمدد أو ويدر لد
يتراوح بي

ال ي إلي أرهعي دقيقة ق

 .حري ددة السعموم ددا
متجدداوزة مذددكال

وهو وق

ومش ددة االحتك ددار حي ددث س دداعد
الرقاتددة وأ احد

ددال حتكددر السعمومددا

قمي مقارنة تالوسائ األخر .
كشولوجي ددا ارنترند د

عمد د حري ددة السعموم ددا

التددداوم بددي العديددد مد الدددوث واأل دراد ددي يلددة السعمومددا

لسرددمحة ج ددة مددا أو تسكدداح أو بمددد تعيشددة األمددر ال د م سك د البحددال م د

االطالع عم جسية ا رائ واألقواث.
1

عمد نتيجدة ددتغرة دي الستوسد مدا

الح أحمد (  ، ) 5114ثمافة مجتم الشبكة  ،دار الفكر  ،دمشك  ،ص.65
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وأماك محددة السحتوم معروض خالث األرهدة والعذدري سداعة ويسكد

 .عدج التقيد تداعا

الحروث عميه ي أم زماح ومكاح.
 .حدا دة السعمومددا

مدا تسيددز تدده مد قددرة مثاليددة عمد

د ه مدا سيددز كشولوجيددا ارنترند

حددديث

د م حددديث أو طددوير ددي كتدداو سددشوم حتدداج عام داث كددامالث انتةددا اثر لردددور العدددد

معموما ددا

الدددشوم مشدده ليددت ه د ا التعدددي

أمددا كشولوجيددا ارنترن د

د ح األمددر ي ددا ال دددتغرة سددو تزددة

دقائق يت خالل ا عدي السعمومة أو حديث ا.1
دور تكنهلهجيا اإلنتخنت في البحث العلمي :
ي الوق

الحاضر السعاير ال سك اجرائ تحث عمسدي دي أم مجداث مد مجداال

العمد

س دوائ ددي الطددب أج ال شدسددة أج االقتردداد أج الحقددوة وويرهددا دوح االطددالع عم د مددا وي د إليدده
ا خروح واالستفادة م الس ارجدة العمسيدة والبحدول والرسدائ واالطروحدا
التددي شتج ددا الجامعددا

وم اركددز البحددول واال دراد والبدداحثوح حيددث أندده بدددوح ل د

الحالي ي أم م تالد العال
ومشذآ

الجامعا

أوث م استخدج شبكا

كشولوجيا ارنترند

ي ددا وطورهددا األمددر ال د م مك د البدداحثي م د العس د مع داث واال ردداث تس ار ددق

عمسية تعيدة عش

وك ن

و عددد كشولوجيددا ارنترن د
و دجيال

وقد كان

عسموح ي السبشي نفده.2

مدددتودع ضددخ حددوم كتددب وأوراة عمسيددة وهيانددا

ومحاض د ار

يو ية ما أ اح لمسدتخدمي والباحثي خروياث كساث هائالث م السعر ة والسعمومدا

وهي مطمب م

ي مجاث البحث العمسي لكون ا أحد مرادر السعر ة التي ساعد

الريدديد السعر ددي مد خددالث القيدداج تالبحددث العمسددي وهشددات العديددد مد االسددتخداما
التددي دددتطية البحددال اسددتثسارها عبددر كشولوجيددا ارنترند

و سكددش

مد

 .البريد االلكتروني.
نق و حسي الو ائق والسمفا .

 .السجسوعا

ارجبارية.

1

عبدهللا عبدالعزٌز الموسً (  ، ) 5110استخدام الحاسب اآللً فً التعلٌم  ،مكتبة الشمٌري  ،الرٌاض  ،ص.45
2
عبدهللا المسترجً (  ، ) 0999كٌف نستخدم الكمبوتر واإلنترنت  ،دار أسامة  ،عمان  ،ص ،098
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عم زيدادة
والتطبيقددا

طددوير البحددث العمسددي

وزيادة كفائ ه وأهس ا :
 .خدما

رددبا عسميددة

تسثاتدة العسدود الفقدرم لمبحدث العمسدي دي الدزم

البحث العمسدي عقيسده  .و عدد كشولوجيدا ارنترند
وهشددوت السعمومددا

العمسيدة وارحردائا

 .الشذر االلكتروني.
 .دويق الكتب عبر شبكة االنترن .
الدخوث إل شبكا

البحثية و ارس السكتبا

السعموما

.

 .القوائ البريد ة.1
أح البحث العمسي يت ر بدرجدة كبيدرة تدالتطو ار التكشولوجيدة أو البيلدة االلكترونيدة
يتطمددب الدددرعة والدقددة والحدا ددة وأ زداث مواكبددة كد السدددتجدا

ددي مجدداث السعمومددا

لد ألنده
وويرهددا مد

مةداهر التكشولوجيدا التدي خددج البحدث العمسدي تالدرجدة األولدي د إ أنده سكد اسدتغالث كشولوجيددا
ارنترن

التي عد أه مشج از التكشولوجيا ي البحث العمسي واعداد الرسائ واألتحدال والس لفدا

وويرها

التدي تزدس

ل ألح كشولوجيا ارنترن

جسي ددة ددروع السعر ددة ارند ددانية
اع

االنخراط تذك
األمددر الد م يمددزم
لمويوث إل
السعموما

دبارة ع وعائ ضخ م أوديدة السعمومدا

ددي حقي ددق الكثي ددر مد د الشت ددائا ار جابي ددة ت دديا لمبح ددال

دد د

ي سيرورة التحوث العمسي الستدارع القائ عمد
تد ح ستمكدوا شددروط وموايددفا

فداعال

البحدث الستوايد

معيشددة وأح عمسدوا جيددداث السفددا يا الرددحيحة

م األودية وامتالت الس ا ار التي د

ي ر دة كفدائ

و سكدش

مد الدتحك دي

و دخيرها ي خدمة البحث العمسي.2

منهجية البحث وأدواته:
اعتسد البحث السش ا الويفي التحميمي ألنده األكثدر مالئمدة لبحدث السذدكمة السدروسدة مد
خددالث استقرددائ السعمومددا
التعرب عم االستخداما

والبيانددا

وجسع ددا و فددديرها وه د ا يتوا ددق مددة طبيعددة ه د ا البحددث

والفوائد الستخداج كشولوجيا ارنترن

ي البحث العمسي.

أداش لجمع البيانات :
اعداد استسارة استبياح كون

مد

 ) 04قدرة

تستدة تالرددقية مد خدالث د حكيس دا

تعرض ا عم محكسي تقد عم االجتساع تجامعة طرابمس.
مجتمع الجراسة :
كوح م
جشزور لمدراسا

رواد مكتبة الدراسا

العميا جامعة طرابمس القطاع

أ ) ومكتبة أكاد سية

العميا.

سعد علً بكري (  ، ) 5110العم الكترونٌا ً وآفاق المستمب  ،مجلة الغد  ،العدد  ، 319ص ص .64 – 41
2
الح أحمد ( ، ) 5114رج سابك  ،ص.71
1

9

عةنة البحث  :كون
طالب دراسا

العيشة م

عميا متراوحي بي

لد د د

 ) 48رد مشقدسة إل

 ) 80أستا جامعي و )98

 ) 09كور و  ) 90إنال الجدوث .) 0

ججول  ) 0تهزيع أفخد العةنة حدب الجنذ والرفة
الجنذ

التكخار

الندبة

الرفة

التكخار

الندبة

ذنهر

09

63.1

جامعي أستاذ

45

53.6

إناث

90

36.9

دراسات عليا طالب

39

46.4

المجمهع

48

100.0

المجمهع

84

100.0

 .عخض البيانات :
 .الهقت التي يتم استخجم تكنهلهجيا االنتخنت فةهن أجل البحث العلمي
قزددوح أكثددر م د  6سدداعا

أ دداد  )32.1م د أ دراد العيشددة ت د ن
كشولوجيا ارنترن

تد ن

قزدوح مد  4إلد أقد

مد  8إلدي  .سداعا

ويقزدي  )15.5قد

مد أجد البحدث العمسدي وأ داد  )27.4مدش
قزي  ) 25.0مش

م  8ساعا

ي حي

أق م ساعتي

ي األسبوع الجدوث .)4

أسددبودية ددي اسددتخداج

ججول  ) 2الهقت األسبهعي في استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت في البحث العلمي
الندبة

التكخار

التر يب

الوق

األسبوعي

أ ثخ من  6ساعات

27

32.1

1

من  5إلش أقل من 4ساعات

23

27.4

2

من  4إلش  6ساعات

21

25.0

3

أقل من ساعتةن

13

15.5

5

المجمهع

84

100.0

 .القيام باستخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت في الحياش األ اديمية :
الح م ندب ك ار ار األسا ة الجامعي
دائ د أخدددوا السر بددة األولددي د ددال

ال د ي

أح ال ي

دتخدموح كشولوجيا االنترن

تذك

دددتخدمون ا أحيانددا وال يوجددد م د ال دددتخدم ا ددي

البحث العمسدي كسدا الحد لدد طمبدة الد ارسدا

10

العميدا أح الد ي

ددتخدموح كشولوجيدا االنترند

تذددك دائد أخدددوا السر بددة األولددي د ددال

الد ي

د الد ي ال دددتخدمون ا

دددتخدمون ا أحيدداح

الجدوث .) 9
ججول  ) 3استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت في الحياش األ اديمية
الكل

البيان

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

58

69.0

0

69.0

73.3

0

25

64.1

0

أحيانا

25

29.8

4

29.8

26.7

4

13

33.3

4

ال

1

1.2

9

1.2

-

1

2.6

9

المجمهع

84

100.0

100.0

100.0

39

100.0

 .استخجامات تكنهلهجيا اإلنتخنت في البحث العلمي :
 .االستخجام لعجم وجهد مخاجع حجيثة :
دددتخدموح كشولوجيددا االنترن د

يتبددي م د ندددب ك د ار ار األسددا ة الجددامعي أح ال د ي
تدبب عدج وجود مراجة حديثة قد أخدوا السر بة األولي

ال

ال دتخدمونه .كسا بي م ندب ك ار ار طمبة الدراسا
االنترن

ال ي

دتخدمونه دائسا

ال ي

ددتخدموح كشولوجيدا

العميدا أح الد ي

دائسا تدبب عدج وجود مراجة حديثة قد أخدوا السر بة األولي و ال

دتخدموح كشولوجيا ارنترن

أحيانددا

بدشفس السر بدة الد ي

أحيانا وال ي ال دتخدمون ا ل ا الدبب الجدوث .) 8

ججول  ) 4استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت بدبب عجم وجهد مخاجع حجيثة
البيان

الكل

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب التكخار

التكخار

التكخار

التختةب

التكخار

الندبة

18

46.2

0

نعم

32

38.1

4

14

31.1

4

43.6

4

أحيانا

45

53.6

0

28

62.2

0

17

4

ال

7

8.3

9

3

6.7

4

17

43.6

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0

 .االستخجام لدخعة الحرهل علش معلهمات جةجش :
يتزددا مد د ندددب كد د ار ار األس ددا ة الجددامعي وطمب ددة الد ارس ددا
كشولوجيا االنترن
ال ي

دائسا لدرعة الحردوث عمد معمومدا

دتخدمون ا ل ا الغرض أحيانا

العميددا أح الد د ي

د ددتخدموح

جيددة قدد أخددوا السر بدة األولدي

دال

ال ي ال دتخدمون ا ل ا الغرض اطالقاث الجدوث.)0
11

ججول  ) 5استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت لدخعة الحرهل علش معلهمات جةجش
الكل

البيان

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

49

58.3

0

27

60.0

0

22

56.4

0

أحيانا

90

9..8

4

16

35.6

4

15

38.5

4

ال

4

4.8

9

2

4.4

9

2

5.1

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0

 .االستخجام لتهفةخ الهقت والجهج :
ذددير ند ددب كد د ار ار إلد د أح األس ددا ة الجددامعي أح الد د ي
أحيانا لتو ير الوق

والج د قد أخدوا السر بة األولي

ال

د ددتخدموح كشولوجي ددا االنترند د
ددتخدمون ا ل د ا الغدرض دائسدا

ال ي

وأندده ال يوجددد م د ال دددتخدمون ا ل د ا الغددرض  .كسددا أشددار ندددب ك د ار ار طمبددة الد ارسددا
دتخدموح كشولوجيا االنترن

العميا أح ال ي
ال ي

و ال

والج د قد أخددوا السر بدة األولدي

دائسا لتو ير الوق

دتخدمون ا ل ا الغرض أحيانا وال ي ال دتخدمون ا ل ا الدبب الجدوث .) .
ججول  ) 6استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت لتهفةخ الهقت والجهج

البيان

الكل

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

59

70.2

0

32

71.1

0

27

69.2

0

أحيانا

23

27.4

4

13

28.9

4

10

25.6

4

ال

2

2.4

9

-

-

2

5.1

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0

 .االستخجام لديادش فاعلية التعلم الحاتي:
وضددا ندددب ك د ار ار إل د أح األسددا ة الجددامعي أح ال د ي
دائسا لزيادة اعمية التعم الد ا ي قدد أخددوا السر بدة األولدي
أحيانا

دال

دددتخدموح كشولوجيددا االنترن د
الد ي

ددتخدمون ا ل د ا الغدرض

ال ي ال ددتخدمون ا ل د ا الغدرض  .كسدا وضدا نددب كد ار ار طمبدة الد ارسدا

12

العميدا

دتخدموح كشولوجيا االنترن

أح ال ي
ال ي

و ال

دائسا لزيادة اعمية التعم الد ا ي قدد أخددوا السر بدة األولدي

دتخدمون ا ل ا الغرض أحيانا وال ي ال دتخدمون ا ل ا الدبب الجدوث .) 6
ججول  ) 7استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت لديادش فاعلية التعلم الحاتي

البيان

الكل

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

00

08.0

0

25

55.6

0

25

64.1

0

أحيانا

30

35.7

4

19

42.2

4

11

28.2

4

ال

4

4.8

9

1

2.2

9

3

7.7

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0

دإح اسددتخداج كشولوجيددا ارنترند

عميدده تالشدددبة لذسددا ة الجددامعي

أخد السر بة االولي واستخداج كشولوجيا ارنترند
السر بة الثانية واستخداج كشولوجيا ارنترن
واستخداج كشولوجيا ارنترن

لتددو ير الوقد

لددرعة الحردوث عمد معمومدا

والج ددد قددد
جيددة قدد أخد

تدبب عدج وجود مراجة حديثة أخ السر بة الثالثة

لزيادة اعمية التعم ال ا ي قد أخ السر بة األخيرة.

وهالشدددبة لطمبددة الد ارسددا

لتددو ير الوق د

العميددا قددد حرد اسددتخداج كشولوجيددا ارنترند

والج ددد عم د السر بددة األولددي و ددي ه د ا ا ف داة مددة األسددا ة الجددامعي م د حيددث السر بددة و عددزم
البدداحثي هد ا لتباعددد السكتبددا

الجامعيددة والحكوميددة وقمت ددا تددالسجتسة الميبددي لد ا د ح كشولوجيددا
والج د مذقة التشق بي السكتبا

ارنترن

عد وسيمة لو ير الوق

ارنترن د

لزيددادة اعميددة الددتعم ال د ا ي السر بددة الثانيددة والبدداحثي

وقد أخد اسدتخداج كشولوجيدا
ريدداح أح الدددبب ددي ل د رهسددا

عام د الد د فددبحك أح الطمبددة أيددغ اثر عس د اثر م د األسددا ة الجددامعي ل د ا د ن
كشولوجيا ارنترن

و طوير الس ا ار

ي التعام مع ا .و الي ل

أمي د لمتعام د مددة

ي السر بة استخداج كشولوجيا

جيدة والباحثاح رياح أح كشولوجيا ارنترن

ارنترن

لدرعة الحروث عم معموما

الد ارسددا

العميددا الحرددوث عمد بيانددا

قيسددة وأكثددر جدددد وهد و السر بددة رهسددا م شددر عمد كثا ددة

البحددول السطمددوو مد طمبددة الد ارسددا

العميددا القيدداج ب ددا تالسرحمددة األكاد سيددة التددي هد ب ددا وخيد اثر

ي السر بة األخيرة استخداج كشولوجيا ارنترن

تدبب عدج وجود مراجة حديثة

13

تيا لطمبدة

الجدوث.) 4

الججول  ) 8تختةب فهائج استخجام تكنهلهجيا المعلهمات
فهائج استخجام تكنهلهجيا

التختةب األساتحش التختةب

الطلبة

التختةب

الكل
70.2

0

70.2

0

69.2

0

08.0

4

55.6

8

64.1

4

58.3

9

60.0

4

56.4

9

53.6

8

62.2

9

46.2

8

المعلهمات في البحث العلمي
استتتتتتخجام تكنهلهجيتتتتتا اإلنتخنتتتتتت لتتتتتتهفةخ الهقتتتتتت

والجهج.

استخجام تكنهلهجيتا اإلنتخنتت لديتادش فاعليتة التتعلم

الحاتي.

استخجام تكنهلهجيا اإلنتخنت لدخعة الحرهل علش

معلهمات جةجش.

استتتتخجام تكنهلهجيتتتا اإلنتخنتتتت بدتتتبب عتتتجم وجتتتهد

مخاجع حجيثة.

 .فهائج تكنهلهجيا اإلنتخنت في البحث العلمي :
 .فائجش تهصةل المعلهمة :
أشار ندب ك ار ار إل أح األسا ة الجدامعي وطمبدة الد ارسدا
كشولوجيا ارنترن

العميدا الد ي

دي ويدي السعمومدة أحياندا قدد أخددوا السر بدة األولدي

مش ا ل ا الغرض دائسا

ال ي ال دتخدمون ا مش

دال

ددتفيدوح مد
الد ي

ددتفيدوح

الجدوث .) 8

ججول  ) 9فائجش تهصةل المعلهمة
البيان

الكل

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

32

38.1

4

16

35.6

4

16

41.0

4

أحيانا

44

52.4

0

27

60.0

0

17

43.6

0

ال

8

9.5

9

2

4.4

4

6

15.4

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0
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 .فائجش االستفادش من بحهث المؤتمخات والنجوات :
بيشد

ندددب كد ار ار إلد أح األسددا ة الجددامعي وطمبددة الد ارسددا

كشولوجيا ارنترن
ال ي

ال

ي االستفادة م تحول الس س ار والشدوا

دتفيدوح مش ا ل ا الغرض أحيانا

دددتفيدوح مد

العميددا الد ي

دائسا قدد أخددوا السر بدة األولدي
الجدوث .) 01

ال ي ال دتخدمون ا مش

ججول  ) 10فائجش االستفادش من بحهث المؤتمخات والنجوات
البيان

الكل

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

45

53.6

0

25

55.6

0

20

51.3

0

أحيانا

31

36.9

4

17

37.8

4

14

35.9

4

ال

8

9.5

9

3

6.7

9

5

12.8

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0

 .فائجش االطالع علش الخسائل واألطخوحات :
أ اد

ندب كد ار ار إلد أح األسدا ة الجدامعي وطمبدة الد ارسدا

كشولوجيددا ارنترند
ال ي

لالطددالع عمد الرسددائ واألطروحددا

دتفيدوح مش ا ل ا الغرض أحيانا

العميدا الد ي

ددتفيدوح مد

دائسددا قددد أخدددوا السر بددة األولددي

ال ي ال دتخدمون ا مش

ددال

الجدوث .) 00

ججول  ) 00فائجش االطالع علش الخسائل واألطخوحات
البيان

الكل

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

43

51.2

0

21

46.7

0

22

56.4

0

أحيانا

32

38.1

4

20

44.4

4

12

30.8

4

ال

9

10.7

9

4

8.9

9

5

12.8

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0
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 .من الفهائج االطالع علش اإلصجارات العلمية الحجيثة :
أوضح

ندب ك ار ار إل أح األسا ة الجامعي وطمبة الدراسا

كشولوجيددا ارنترند

لالطددالع اريدددا ار العمسيددة الحديثددة دائسددا قددد أخدددوا السر بددة األولددي

دتفيدوح مش ا ل ا الغرض أحيانا

ال ي

العميا ال ي

ددتفيدوح مد

ال ي ال دتخدمون ا مش

ددال

الجدوث .) 04

ججول  ) 05فائجش االطالع اإلصجارات العلمية الحجيثة
الكل

البيان

طلبة دراسات عليا

أساتحش جامعةن

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

التكخار

الندبة

التختةب

نعم

54

64.3

0

28

62.2

0

26

66.7

0

أحيانا

26

31.0

4

16

35.6

4

10

25.6

4

ال

4

4.8

9

1

2.2

9

3

7.7

9

المجمهع

84

100.0

45

100.0

39

100.0

إح ائددة االطدالع اريددا ار العمسيدة الحديثدة قدد أخد

تالشدبة لذسا ة الجامعي

درم البدداحثي رهسددا كددوح الدددبب ددي ل د حدداجت
االولددي وهد أ

ددي سددبي

بتكشولوجيدا ارنترند
لد لجدداجت
تع

لد

دي سددبي

السددتخداج كشولوجيدا ارنترند

ائدددة ويدي السعمومددة السر بددة الثانيدة ورهسددا عددود
در الحددرو التددي سدداد
ددي حداث االنقطدداع تدددبب ت ا

السشداطق وهددبب أزمدة كوروندا التدي عطمد

تحد ددول الس د د س ار والشد دددوا
واألطروحا

التي أخ

قد ددد أخ د د

الحيداة دي ارجدائ العدال

السر بدة األخيدرة والبداحثي

ريداح أح كشولوجيدا ارنترند
لعمسية عمد هيلدة دوريدا

ددطية خدمدة

السد س ار والشددوا

العمسية.

أمددا تالشدددبة لطمبددة الد ارسددا

العميددا قددد أخ د

ائدددة االطددالع اريدددا ار العمسيددة الحديثددة

السر بة األولي وهشدا يتزدا الفائددة الكبدر الد م ددتطية كشولوجيدا ارنترند
دد

و ائددة االسدتفادة مد

السر بد ددة الثالثد ددة و ال د ددا و ائد دددة االطد ددالع عم د د الرسد ددائ

البحث العمسي ي مجاث الحروث عم االنتاجا
أو الرسائ واالطروحا

طددوير عسمي دة البحددث
ل د د ا د د دد ددتعيشوح

العمس ددي االط ددالع عم د د مد دا رددددر تذ ددك دورم ددي مج دداث خرر ددا
وأخد

السر بدة

ددي طددوير عسميددة البحددث العمسددي وقددد أخ د

ائدددة االطددالع عم د الرسددائ واألطروحددا

السر بة الثانية وهشا يتزا مدم الفائددة التدي ددتفيدها طمبدة الد ارسدا
16

قدد س ا عمد نحدو

العميدا دي الحردوث عمد

العمسية التي عتسد عمي ا دراسا

الدجال

تحول الس س ار والشددوا

كشولوجيا ارنترن

م

ائدة االستفادة مد

وأخ

السر بدة الثالثدة وأخيد اثر أخد

ائددة ويدي السعمومدة الستر بدة الراتعدة

لتكشولوجيددا ارنترن د

ائدددة ددي طددوير ونسددائ عسميددة البحددث

واألخي درة و ددي ك د الس ار ددب كان د
العمسي الجدوث .) 09

الججول  ) 03تختةب فهائج استخجام تكنهلهجيا المعلهمات حدب الندب التكخارية
فهائج استخجام تكنهلهجيا

التختةب األساتحش التختةب

التختةب

التختةب

الكل

ائدة االطالع اريدا ار العمسية الحديثة

64.3

0

62.2

0

66.7

0

ائدة االستفادة م تحول الس س ار والشدوا

53.6

4

55.6

9

55.6

9

ائدة ويي السعمومة

52.4

9

60.0

4

43.6

8

ائدة االطالع عم الرسائ واألطروحا

51.2

8

46.7

8

56.4

4

المعلهمات في البحث العلمي

النتائ :
 .0بي أح الغالبيدة مد أ دراد العيشدة ددتخدموح كشولوجيدا ارنترند
س

ساعا

دي البحدث العمسدي أكثدر مد

أسبوديا.
العمي ددا د ددتخدموح كشولوجي ددا ارنترند د

 .4ا ز ددا أح األس ددا ة الج ددامعي والطمب ددة الد ارس ددا
البحددث العمسددي

وأح كان د

ددي

ندددبة االسددتخداج أعمددي لددد األسددا ة الجددامعي م د طمبددة الد ارسددا

العميا.
العميا دتخدموح كشولوجيا ارنترن

 .9بي أح األسا ة الجامعي والطمبة الدراسا

تدبب عددج

وجود مراجة حديثة وأح االسدا ة الجدامعي أكثدر اسدتخداج لتكشولوجيدا لمبحدث عد م ارجدة حديثدة
أكثر م الطمبة.
 .8ا زددا أح األسددا ة الجددامعي والطمبددة الد ارسددا
الحروث عم معموما
لتكشولوجيا ارنترن

جيددة دي محداال

خرردا

وأح االسدا ة الجدامعي أكثدر اسدتخداج

ل ا الغرض.

 .0بددي أح األسددا ة الجددامعي والطمبددة الد ارسددا
الوق

العميددا دددتخدموح كشولوجيددا ارنترند

لدددرعة

العميددا دددتخدموح كشولوجيددا ارنترن د

والج د وأح االسا ة الجامعي أكثر استخداج لتكشولوجيا األنترن
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ل ا الدبب.

لتددو ير

العميددا دددتخدموح كشولوجيددا ارنترن د

 ..ا زددا أح األسددا ة الجددامعي والطمبددة الد ارسددا

اعمية التعم ال ا ي وأح الطمبة ه األكثر استخداج لتكشولوجيا ارنترن
 .6م د حيددث ر يددب االسددتخداما

قددد أخ د اسددتخداج كشولوجيددا ارنترن د

السر ب ددة األول ددي

د د اس ددتخداج كشولوجي ددا ارنترن د د

كشولوجيا ارنترن

لدرعة الحروث عم معموما

ل ا ال دب.
لتددو ير الوق د

لزي ددادة اعمي ددة الد ددتعم الد د ا ي
جيدة

لزيددادة
والج ددد

د د اسدددتخداج

استخداج كشولوجيا ارنترند

تددبب

عدج وجود مراجة حديثة.
 .4بددي أح األسددا ة الجددامعي والطمبددة الد ارسددا

العميددا دددتفيدوح م د

ددي

كشولوجيددا ارنترن د

البحث العمسي ي ويي السعمومة وأح ه و االستفادة أعمي تكثير لد االسا ة الجامعي .
 .8ا زددا أح األسددا ة الجددامعي والطمبددة الد ارسددا

العميددا دددتفيدوح م د

البحث العمسي لغرض الحروث عمد تحدول السد س ار والشددوا

كشولوجيددا ارنترن د

ددي

وأح هد و االسدتفادة أعمدي لدد

االسا ة الجامعي .
 .01بددي أح األسددا ة الجددامعي والطمبددة الد ارسددا

العميددا دددتفيدوح م د

البحددث العمسددي ددي االطددالع عم د الرسددائ واألطروحددا

كشولوجيددا ارنترن د

ددي

وأح ه د و االسددتفادة أعمددي تكثيددر لددد

الطمبة.
 .00ا زا أح األسا ة الجدامعي والطمبدة الد ارسدا

العميدا ددتفيدوح مد

كشولوجيدا ارنترند

دي

البحث العمسي لالطالع اريدا ار العمسية الحديثة وأح ه و االستفادة أعمي لد الطمبة.
 .م د حي د

ددي البحددث العمسددي أخ د

ر يددب الفوائددد مد د اسددتخداج كشولوجيددا السعمومددا

االطد ددالع اريد دددا ار العمسيد ددة الحديثد ددة السر بد ددة األولد ددي وأخد ددد
الس س ار والشدوا

السر بة الثانية وأخ

االطالع عم الرسائ واألطروحا

ائ دددة

ائد دددة االسد ددتفادة م د د تحد ددول

ائدة ويي السعمومة السر بدة الثالثدة وأخد

ائددة

السر بة الراتعة.

التهصيات :
 .0العس عم

سيس بشية حيتيه لتكشولوجيا ارنترن

تكميا

والجامعا

دتفاد مش ا ي البحث

العمسي.
 .4العس عم

دريب أعزائ هيلة التدريس تالجامعا
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عم استخداج كشولوجيا ارنترن .

المخاجع :
 .0زكريددا يددياج 4116
ا حاد الجامعا

واقددة البحددث العمسددي وأ اقدده السدددتقبمية ددي العددال العرهددي ح مجمددة

العرهية مجمد 08العدد 4ص ص .401 – 046
ددي البحددث العمسددي لددد الطمبددة الجددامعي –

 .4زهي درة بوشدداكر  ) 4100اسددتخداج االنترن د

د ارسددة ميدانيددة عم د عيشددة م د طمبددة جامعددة أج الب دواقي رسددالة ماجدددتير جامعددة العرهددي ب د
م يدم ممية العموج االجتسادية ارندانية قد العموج ارندانية .
 .9سدعد عمددي تكددرم  ) 4110العسد الكترونيداث و دداة السددتقب

مجمددة الغددد العدددد 918

ص ص .8. – 81
 .8يالا أحسد ) 4118

قا ة مجتسة الذبكة دار الفكر دمذق.
مكتبدة الذدقيرم

 .0عبدهللا عبدالعزيز السوسي  ) 4110استخداج الحاسب ا لدي دي التعمدي
الرياض.
 ..عبدهللا السدترجي  ) 0888كيف ندتخدج الكسبيو ر وارنترن
 .6عبدهللا ب عسر الشجار  ) 4110واقة استخداج االنترند
هيلة التدريس تجامعة السم فير

دار أسامة عساح.

دي البحدث العمسدي لدد أعزدائ

مجمة مركز البحول الترهويدة جامعدة قطدر العددد التاسدة

عذر ص ص .0.1 – 090
ددي البحددث الترهددوم – د ارسددة ميدانيددة عم د

 .4ديد د الذددساس  ) 4114اسددتخداج االنترن د
طمبة الدراسا

العميا الدبموما

الترهويدة دي كميدة الترهيدة تجامعدة دمذدق مجمدة جامعدة دمذدق

السجمد الثاني واألرهعوح العدد الثاني ص ص .088 – 86
وخدما

 .8دمحم الوردم  ) 4116مرادر السعموما

السدتفيدي

ي الس سددا

السعموما يدة

عساح.
 .01دمحم عبدددهللا السشذدداوم  ) 4119األنترند
مشذور عم شبكة االنترن
 .00وانا ) 0888

 -عريفدده – بدايتدده – أخطددر جرائسدده تحددث

.4140 . 1 .0
ار االنترن

عم أعزائ هيلدة التددريس الجدامعيي

الترهوية ي الري وامريكا تحث مشذور عم شبكة االنترن
 .04وان ددا وك ددوهي
الجامعا

 ) 0884واق ددة اس ددتخداج االنترند د

األمريكية تحث نذور عم شبكة االنترن
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دي مجداث البحدول

.4.01.4140

مد د قبد د أعز ددائ هيل ددة الت دددريس ددي

.4.01.4140

