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اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت 
 ( الكوروان  Covidـ 19بعد يف  ضوء جائحة وابء )  واستخدامها يف التعليم اجلامعي  يف التعلم عن

 لخ  امل

هدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاهات أعضاء جبامعة السيد حممد بن علي السنوسي اإلسالمية حنو شبكة االنرتنت 
يس ومت تطبيق ( عضو هيئة تدر  255واستخدامها يف التعليم اجلامعي يف ضوء جائحة كوروان  حيث بلغ عدد جمتمع الدراسة ) 

(ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية من  34( عدد اإلانث )  66( ، وقد بلغ عدد الذكور  ) 100عينة بلغت )  علىاملقياس 
مخسة كليات ) أصول الدين ، اقتصاد إسالمي ، قانون إسالمي ، اتريخ إسالمي ،لغة عربية( تطبيق مقياس اجتاهات املعلمني  

، وقد مّت التحقق من اخلصائص السيكو مرتية للمقياس لدراسة احلالية مّت استخدام بعض املعاجلات  ( 2006أعداد )حميسن ، 
-T، وهي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار SPSSاإلحصائية ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Test وحتليل التباين ،one  way ANOVAئج الدراسة عن النقاط التالية:، وقد أسفرت نتا 
ـ حتصل جمال حتقيق مبادئ التعليم على الرتتيب االول وكان من أكثر اجملاالت انتشارا بني أعضاء هيئة التدريس مث يليه جمال 1

 التواصل والتفاعل مع الدارسني مث جمال تصميم املناهج .
 .املقياس  علىإحصائيا وفقا للنوع ـ الفروق غري دالة 2
لفروق غري دالة إحصائيا وفقا للعمر الزمين على الدرجة الكلية للمقياس وجماالت املقياس ابستثناء جمال تصميم املناهج و ـ ا3

 .طرائق التدريس كانت الفروق بني االفراد داله
 .نـ الفروق دالة إحصائيا وفقا لنوع الكلية وكانت الفروق داله على جمال تصميم املناهج ولصاحل كلية القانو 4
ـ الفروق غري دالة إحصائيا وفقا للمؤهل العلمي بينما الفروق داله على جمال حتقيق مبادئ التعليم وكانت لصاحل مؤهل 5

 املاجستري. 
ـ الفروق دالة إحصائيا وفقا لسنوات اخلربة وكانت الفروق على الدرجة الكلية للمقياس وجمال التواصل والتفاعل بني الدارسني 6

ضاء هيأة التدريس وجمال التطوير الذايت ورفع الكفاية عند أعضاء التدريس والفروق لصاحل من بلغت سنوات اخلربة والزمالء من أع
 .سنة 15
 ـ الفروق غري دالة إحصائيا وفقا لعدد مرات استخدام شبكة االنرتنت .7
الزمالء وجمال التطوير الذايت ورفع الكفاية عند ـ الفروق دالة إحصائيا وفقا لدرجة العلمية جمال التواصل والتفاعل بني الدارسني و 8

 أعضاء هيأة التدريس وكانت الفروق لصاحل من حيملون درجة احملاضر ودرجة أستاذ مساعد  .
جامعة السيد حممد بن علي السنوسي  -اجتاهات املعلمني  –مبادئ التعليم  –كوروان \ -شبكة اإلنرتنت  الكلمات املفتاحية :

 . اإلسالمية
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Abstract : 
The study aimed to identify the attitudes of members of Al-Sayed Muhammad bin Ali Al-

Senussi Islamic University towards the Internet and its use in university education in light of 

the Corona pandemic, as the number of the study population reached (255) faculty members 

and the scale was applied to a sample of (100), and the number of males reached (66) The 

number of females is (34) and they were randomly selected from five colleges (Fundamentals 

of Religion, Islamic Economics, Islamic Law, Islamic History, Arabic Language), the 

application of the teachers' attitudes scale, Numbers (Muhaisin: 2006), and the scammetric 

characteristics of the scale were verified to study Currently, some statistical treatments have 

been used using the SPSS statistical package, which are arithmetic means, standard 

deviations, T-Test, and one way ANOVA, and the results of the study resulted in the 

following points: 

1- The field of achieving educational principles ranked first, and it was one of the most 

prevalent fields among faculty members, then the field of communication and interaction 

with students, then the field of curriculum design. 

 2-The differences are not statistically significant according to the type on the scale. 

 3- The differences are not statistically significant according to the chronological age on the 

total score of the scale and the fields of the scale, with the exception of the field of 

curriculum design and teaching methods. The differences between individuals were 

significant. 

4-The differences are statistically significant according to the type of college. The differences 

are indicative of the field of curriculum design in favor of the College of Law. 

5- The differences are not statistically significant according to the scientific qualification, 

while the differences indicate the field of achieving the principles of education and were in 

favor of the master’s qualification. 

6- The differences are statistically significant according to years of experience, and the 

differences were in the total degree of the scale, the field of communication and interaction 

between students and colleagues from the faculty members, the field of self-development and 

raising the competence of the teaching members and the differences in favor of those who 

have reached 15 years of experience. 

7-The differences are not statistically significant according to the number of times the 

internet is used. 

 8-The differences are statistically significant according to the academic degree in the field of 

communication and interaction between students and colleagues, the field of self-



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

4 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

development and raising the competence of the teaching staff, and the differences were in 

favor of those holding the lecturer’s degree and the assistant professor’s degree. 
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 ة :مقدمة الدراس

ـ 19م ويف ظل أزمة اجتياح وابء ) 2000ما قبل عام  إىلإن استخدام اإلنرتنت يف العملية التعليمية ليس وليد اليوم ، بل يعود   
Covid  الكوروان ؛  جاءت دعوت التعلم عن بعد ، اليت صاحبت انتشار الفريوس كوروان ، ودفعت التعليم اإللكرتوين حنو )

أسلوب تفاعلي مصحوب مبؤثرات بصرية  إىلبديل عنه ، فقد حتول التعليم عن بعد من أسلوب التلقني  الواجهة ، فغدا خيارا ال
احملتوي دون  إىلومسعية ، جتعل من العملية التعليمية اجلامدة عملية أكثر جذاب ، وتساعد أعضاء هيئة التدريس على الدخول 

أن  : اك أسباب رئيسية جتعلنا نستخدم اإلنرتنت يف التعليم وهييرى وبليامز أن هن.[9] التوقف عند عتبات رائحة األوراق
اإلنرتنت مثال واقعى للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل ، يساعد على التعلم التعاوين اجلماعي ، يساعد 

ق متنوعة للتدريس ، املرونة يف الوقت اإلنرتنت على االتصال ابلعامل أبسرع وقت أبقل تكلفة ، يساعد اإلنرتنت على توفري طر 
عدد كبري من اجلمهور واملتابعني من خمتلف العامل ، سرعة تطوير الربامج مقارنه ابلفيديو ، سهولة  إىلواملكان إمكانيه الوصول 

يدية ، سرعة التعليم تطوير حمتوى املناهج املوجودة عرب اإلنرتنت ، إعطاء التعليم صيغة عاملية ، تغري نظم وطرائق التدريس التقل
فالوقت خمصص للبحث عن موضوع معني، احلصول على آراء العلماء واملفكرين يف خمتلف اجملاالت يف أي قضية عاملية ، سرعة 

املعلومات  اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت ومنها . نظام الشبكة العنكبوت العاملية ، الربيد اإللكرتوين ، خدمات نقل  إىلالوصول 
وظيفة االستاذ يف الفصل الدراسي تصبح مبثابة املوجه  ،[1]املعلوماتية اإللكرتونية ، التخاطب ، نظام االتصال عن بعد امللفات 

 ـ  [3]واملرشد وليس ملقن ، مساعدة الطلبة على تكوين عالقات عاملية ، تطوير مهارة الكتابة عند الطلبة 

؛ جيدون صعوبة يف اتصاهلم ابإلنرتنت أو عدم امتالكهم للحاسب احملمول إال أن هناك بعض من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة 
م دراسة 1998مهشري وبوعزة ،   [14] يف املنزل ، بل هناك منهم من ال جييد استخدم الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت ، ولقد اعد

ومن مصادر املعلومات احملوسبة من قبل حول واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة السلطان قابوس ملصادر املعلومات ، 
أعضاء هيئة التدريس كان متدنيا ذلك مقارنه ابستخدام ملصادر املعلومات التقليدية مثل الكتب الدراسية  ، يف حني حيظى 

م دراسة حولة حتديد أمناط استخدام شبكة 2001اللهييب ،  [[4آخرون من أعضاء هيئة التدريس بكل ما سبق ، و اعدت 
نت وتصنيفااها من قبل اعضاء هيئة التدريس وبينت  نتائج الدراسة  وأن غالبية أعضاء اهليئات التدريسية حديثو العهد اإلنرت 

% ، وتبني أبن معوقات  25% ، وأما الذين مل يستخدمون فقد بلغت نسبتهم  51يستخدمون  اإلنرتنت حيث بلغت نسبتهم 
نت و التكلفة املادية واملشاكل الفنية وعوائق بشرية ومعوق اللغة ومراكز البحث استخدامها تعود لضعف البنية التحتية ابإلنرت 

ذلك سبيال ،  إىل.لذا يتعني علينا تفادى اتساع هذه الفوارق يف الفرص أو تقليلها ما أمكننا   .[2]ووجود مواقع غري معروفة 
 .خلدمة شبكة اإلنرتنت واستخدامااها  لضمان استمرار العملية التعليمية واالرتقاء مبستوى التوظيف املثايل
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 تسعي هذه الدراسة لإلجابة عن االسئلة اآلتية : ـ  ـ مشكلة الدراسة :

ـ ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس   جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء  حنو شبكة اإلنرتنت  1
 ( الكوروان Covidـ 19لم عن بعد ( يف ضوء جائحة وابء ) واستخدامااها يف التعليم اجلامعي  يف) تع

ـ ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء  حنو شبكة اإلنرتنت  2
وفقا ملتغريات الدراسة .) ( الكوروان  Covidـ 19واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف) تعلم عن بعد ( يف ضوء جائحة وابء ) 

 النوع ـ املؤهل العلمي ـ الكلية ـ الدرجة العلمية  ـ عدد سنوات خربة التدريس يف اجلامعة ـ العمر ـ فرتات استخدام شبكة اإلنرتنت(.

 التعرف على :  إىلهدفت هذه الدراسة   أهداف الدراسة :ــ 

ة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو شبكة ـ االجتاهات السائدة لدي أعضاء هيئة التدريس  جبامع 1
 ( الكوروان Covidـ 19اإلنرتنت ، واستخدامااها يف التعليم اجلامعي  يف) التعلم عن بعد ( يف ضوء جائحة وابء ) 

ى السنوسي اإلسالمية ـ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد حممد بن عل 2
(  Covidـ 19مبدينة البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن بعد  يف ضوء جائحة وابء ) 

فرتات  الكوروان وفقا ملتغريات ) النوع ـ املؤهل العلمي ـ الكلية ـ الدرجة العلمية ـ عدد سنوات اخلربة  يف التدريس اجلامعي ـ العمر ـ
 استخدام شبكة اإلنرتنت ( 

اإلنرتنت أصبحت تشكل األساس يف نقل املعلومات ، فإن الضرورة تقتضي أن تكون مجيع العاملني يف مواقع ـ أمهية الدراسة: 
ننا استخدام احلاسوب ، وشبكة اإلنرتنت ، واالستفادة منها يف أجناز نشاطااهم األكادميية ، والسيما أ علىاجلامعة   قادرين 

 نعيش يف عصر أطلق عليه )عصر اإلنرتنت ( و)التعلم عن بعد (.

ومن هنا تكتسب هذا الدراسة أمهيتها كوهنا ستلقي الضوء على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو شبكة اإلنرتنت ، وتوظيفها يف 
حتسني  على، وذلك بغية العمل  خدمة التعليم اجلامعي يف جامعة السيد حممد بن علي السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء

 مستوي هذه اخلدمة يف اجملاالت األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة .

اقتصرت الدراسة على مجيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة   ـ حدود الدراسة :
 م .2020البيضاء خالل العام الدراسي 

 ات الدراسة : ـ مصطلح

اإلنرتنت هي املنظومة العاملية اليت تربط جمموعة من احلواسيب بشبكة واحدة واملنتشرة حول العامل ، تقدم  ـ شبكة اإلنرتنت :
  .[10]خدمات ميكن توظيفها يف جمال التعلم عن بعد 
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 .[1]ريه عن مدى تقبله واستمتاعه ابإلنرتنت هو شعور الفرد وميله حنو استخدام اإلنرتنت من خالل تعب ـ االجتاه حنو اإلنرتنت :

هو الذى يقاس ابلعالمة اليت حصل عليها الفرد نتيجة الستجابته على أداة قياس  ـ تعريف اإلجرائي  االجتاه حنو اإلنرتنت  :
 االجتاه املستخدمة  يف الدراسة احلالية .

املتعلم يف مكان إقامته وعمله ، وبفضل  إىلمة بتقدمي التعليم جمموعة من طرائق التدريس اليت تعىن بصفة عا ـ التعلم عن بعد :
التكنولوجيا احلديثة جعلت خبدمااها من تواصل املتعلم وتفاعله مع أطراف العلمية التعليمية عن بعد وكأنه طالب موجود داخل 

 .[8]احلرم اجلامعي 

تدريس ، واإلشراف على التعليم العايل ، من محلة درجة هو أحد ألعضاء القائمني بشؤون ال ـ أعضاء هيئة التدريس اجلامعي : 
 .[7] .الدكتوراه واملاجستري من ذوي الرتب أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ مساعد ـ حماضر ـ مساعد حماضر

جيال ؛ هي املؤسسة الوطنية العامة ، وتشمل الكليات العلمية واإلنسانية يف خمتلف التخصصات ، وهدفها إعداد األ ـ اجلامعة :
  .[12]حىت تسهم يف البناء واحلضارة والثقافة ، وتعمل على تقدم هذه األمة. 

الوفاء للمرضى الذين  إىلوهو مرض يصيب اجلهاز التنفسي ، وهو معدى ميكن أن يؤدي  الكوروان :  ( Covidـ 19) ـ وابء
سعال والعطس وملسهم للفم وألنف والعينني ،  يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والقلب والسكر وينتقل املرض عن طريق ال

  .[5]كما ينتقل عن طريق ملس اليدين لألسطح امللوثة ابلرذاذ احلامل للفريوس . 

 ـ الدراسات السابقة : 

استخدام اإلنرتنت يف جامعة البحرين ، وقد بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني  :[11[ـ دراسة  1
% من املشاركني يستخدمون  95يف استخدام الشبكة من قبل املشاركني يف الدراسة ، كما أظهرت النتائج أن نسبة  الكليات

الشبكة للبحث عن املعلومات ألعراض كتابة الدراسات والبحوث ، والتطوير الذايت ، والربيد اإللكرتوين ، ومتابعة األخبار وقراءة 
 % من املشاركني كانوا راضني عن نتائج استخدام الشبكة .  83 أن نسبة إىلالصحف ، وأشارت الدراسة 

حتديد أمناط استخدام شبكة اإلنرتنت وتصنيفااها من قبل اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  إىلهدفت  : [4] ـ دراسة 2
توى أنتشار اإلنرتنت يف السعودية ، وقد أوضحت دراسة وجود عالقة ذات دالله إحصائية بني العوامل احملددة يف الدراسة ومس

اجلامعات السعودية ، وبينت أن اإلنرتنت يف مراحلها األويل وأن غالبية أعضاء اهليئات التدريسية حديثو العهد يستخدمون  
% ، وتبني أبن معوقات استخدامها  25% ، وأما الذين مل يستخدمون فقد بلغت نسبتهم  51اإلنرتنت حيث بلغت نسبتهم 

 ة التحتية ابإلنرتنت يف اجلامعات السعودية .تعود لضعف البني

دراسة عن االستخدامات التعليمية لإلنرتنت من قبل أعضاء هيئة التدريس جبامعة السلطان قابوس أتلفت عينة  :[6] ـ دراسة 3
رات ، أن استخدامااهم للشبكة تتمركز يف سبع استخدامات ، هي املقر  إىل( أستاذا ، أشارت النتائج 193الدراسة من )
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ولتحميل مواد تعليمية جاهزة ، وللحصول على املراجع ، وكأداة تعليم فردي ، ويف االتصال التعليمي عرب الربيد االلكرتوين ، 
ولتطوير وحتسني مهارة الطلبة يف البحث عن املعلومات وإلثراء املعلومات يف الكتب املقررة ، كما أظهرت النتائج أن األنرتنت 

حصول على املعلومات ، وهناك استخدامات مفضلة هي لعمل الواجبات ، وللحصول على التغذية الراجعة ،  اكثر ما يستخدم لل
كأداة للمحادثة العلمية بني األساتذة ، ومل توجد فروق داله بني الذكور واإلانث يف االستخدام ، وكان االساتذة  ممن هلم خربة ما 

                                                                                                                 سنوات هم األكثر استخداما . 9ـ  5بني 

مجيع الدراسات استهدفت  ضرورة استخدام شبكة اإلنرتنت يف العملية التعليمية ، كما   : ـ تعقيب على الدراسات السابقة   
يئة التدريس على استخدام شبكة اإلنرتنت يف العملية التعليمية ، بينما الدراسة اكدت معظم الدراسات على  قدرة أعضاء ه

 احلالية هدفت البحث عن منط مغايرا من امناط التعليم وأال هو معرفة اجتاهات اعضاء هيئة التدريس يف التعلم عن بعد .

 ليلي .اعتمدت الباحثتان يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التح : منهج الدراسةـ 

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية للعام  : جمتمع الدراسةـ 
 ( عضو هيئة تدريس موزعني على خمتلف الكليات ابجلامعة . 255م وبلغ عددهم )  2020

دريس من مخس كليات ) الشريعة والقانون ـ التاريخ ( عضو هيئة ت 100اشتملت عينة الدراسة على ) عينة الدراسة :ـ 
اإلسالمي ـ االقتصاد اإلسالمي ـ اللغة العربية ـ أصول الدين ( جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء 

 م ، واجلداول األتية توضح توزيع أفراد العينة وفقا ملتغريات الدراسة . 2020للعام 
 ( توزيع أفراد العينة وفقا للنوع 1جدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار النوع 
 % 65.3 66 ذكور
 %34.7 34 إانث 
 %100 100 اجملموع

 ( توزيع أفراد العينة وفقا املؤهل العلمي 2جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار املؤهل العلمي
 %16.8  16 دكتوراه
 %83.2 84 ماجستري
 %100 100 اجملموع 
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 ( توزيع أفراد العينة وفقا لكلية3جدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار الكلية 

 %22.8 23 الشريعة والقانون 
 %19.8 20 التاريخ اإلسالمي

 19.8 20 االقتصاد اإلسالمي 
 % 12.8 12 اللغة العربية 
 %24.8 25 أصول الدين 

 %100 100 اجملموع 
 اد وفقا لدرجة العلمية( توزيع أفر  4جدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار الدرجة العلمية 
 % 54.4 55 مساعد حماضر

 %21.8 25 حماضر 
 %18.8 21 أستاذ مساعد 

 %100 100 اجملموع
 ( توزيع أفراد العينة وفقا لعدد سنوات خربة التدريس ابجلامعة 5جدول رقم )

سنوات خربة التدريس 
 فاجلامعة 

 بة املئوية النس التكرار

 % 31.7 32 سنوات 10ـ  5من  
 % 44.6 45 سنة  15ـ  10من 

 % 23.7 23 سنه  فاكثر   15 من 
 %100 100 اجملموع 

 ( توزيع أفراد العينة وفقا للعمر 6جدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار العمر

 %29.7 30 سنه  40ـ  30من 
 %45.5 46 50ـ  41من 
 %24.8 24 60ـ  51من 

 %100 100 اجملموع
 
 
 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

10 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 ( توزيع أفراد العينة حسب فرتات استخدام شبكة اإلنرتنت 7جدول رقم )
فرتات استخدام شبكة 

 اإلنرتنت
 النسبة املئوية  التكرار 

 %82.2 83 يوميا 
 %7.9 17 أسبوعيا
 %100 100 اجملموع 

عدة جماالت ،  إىل( فقرة وهي مقسمة  38ث يتكون املقياس من )،حي   [13]لقد قام أبعداد املقياس احمليسن  ـ أداة الدراسة :
ـ  8ـ جمال تصميم املناهج وطرائق التدريس وفقراته هي )  2(  7ـ  1ـ جمال حتقيق مبادئ التعليم عن بعد وفقراته هي )  1وهي : 

ـ جمال  4(  24ـ  15قراته هي ) ـ جمال التواصل والتفاعل مع الدارسني ومع الزمالء من اعضاء هيئة التدريس ، وف 3(  14
ـ جمال  5(  29ـ  25التطوير الذايت ورفع الكفاءة  عند اعضاء هيئة التدريس  يف مهارة استخدام اإلنرتنت ، وفقراته هي ) 

 ( . 38ـ  30الدراسات والبحث العلمي ، وفقراته هي ) 
 ــ صدق وثبات املقياس  األصلي  يف الدراسة:    

صدق احملكمني ،  فقد قام الباحث بعرض أداة على جمموعة من املتخصصني يف جمال الرتبية وعلم  سة :ـ صدق أداة الدرا1
 % من صدق احملكمني . 80 إىلالنفس  ، ولقد أبدوا بصدق أداة وصل 

الفاءكرونباخ جماالت بغية احتساب معامل الثبات وأستخدم معادلة  إىلقام الباحث بتجزئة االستبيان  ـ ثبات أداة الدراسة  : 2
 % وهي مناسبة ال استخدامها ألغراض هذه الدراسة . 86 إىلوصل الثبات أداة 

الفاءكرونباخ يف حصول على استخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي كما استخدم معامل  ــ حتليل اإلحصائي : 3
 .الثبات

 صدق وثبات املقياس  يف الدراسة احلالية :

 قامت الباحثتان حبساب الصدق بعدة طرق هي: صدق املقياس : -1 

حيث مت حتكيم املقياس من قبل متخصصني يف جمال علم النفس ) د. صاحلة بوشعرية ، د. عارف ابسيس ،  أـ صدق احملكمني :
سة د. انجية احلصادي ، د. جمدي بوزينوبة ، د. بوبكر السعيطي  ( حيث مت تعديل بعض الفقرات مبا يتناسب مع بيئة الدرا

 % . 89ولقد وصل نسبة صدق األداة 

 :مت التأكد من مدي ترابط كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياسب ـ صدق االتساق ) صدق البناء(  
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 ( معامل االرتباط  بني الدرجة الكلية وفقرات املقياس8جدول رقم )

 7ف  6ف  5ف  4ف  3ف  2ف  1ف  درجة الكليةال

0.469** *0.378 * 0.378** 0.291** 0.158 0.452** 0.424** 

 14ف  13ف  12ف  11ف  10ف  9ف  8ف 

 0.454** 0.469** 0.243* 0.222* 0.518** 0.481** 0.352** 

 21ف  20ف  19ف  18ف  17ف  16ف  15ف  الدرجة الكلية

0.458** 0.259** 0.619** 0.501** 0.470** 0.407** 0.516** 

 28ف  27ف  26ف  25ف  24ف  23ف  22ف  ةالدرجة الكلي

**0.550 0.672** 0.739** 0.606** 0.606** 0.468** 0.582** 

 35ف  34ف  33ف  32ف  31ف  30ف  29ف  الدرجة الكلية

0.599** 0.500** 0.525** 0.500** 0.616** 0.613** 0.654** 

     38ف  37ف  36ف  الدرجة الكلية

0.533** 0.507** 0.457**     

يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية  دالة إحصائية عند مستوى 
 ( مل تكن دالة إحصائية ،وهذا يدل على مدي صدق املقياس .5( ابستثناء الفقرة رقم )0.001داللة )

 االرتباط بني الدرجة الكلية للمقياس وكل بعد من أبعاد املقياس. : مت حساب معامالت إلبعاد املقياس صدق االتساق

 ( معامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية9جدول رقم )

 اجملال اخلامس اجملال الرابع اجملال الثالث اجملال الثاين اجملال االول الدرجة الكلية

 0.720 0.735 0.716 0.561 0.423 معامل االرتباط

 ** 0.001 ** 0.001 ** 0.001 ** 0.001 ** 0.001 لداللةمستوى ا
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 (0.001يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للمقياس  وجماالت املقياس دالة عند مستوى )

كرونباخ والتجزئة   حيث قامت الباحثتان بتحقق من حساب الثبات املقياس ابستخدام طريقيت معامل الفاء ــ ثبات املقياس : 2
 النصفية كما هو مبني يف اجلدول التايل.

 ( معامالت الثبات 10جدول رقم )
 

 

 

 

ة وهي دالة ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت الثبات للمقياس ابستخدام طريقة الفاء كرونباخ وطريقة التجزئة النصفي
 ( .0.05عند مستوي داللة ) *

 مت حساب ثبات أبعاد املقياس بطريقة ألفاء كرونباخ كما هو مبني يف اجلدول التايل.   ثبات أبعاد املقياس : 
 ( معامالت الثبات أبعاد املقياس11جدول رقم )

 معامل ثبات الفاء كرونباخ أبعاد املقياس
 0.68 جمال حتقيق مبادئ التعليم

 0.84 ال تصميم املناهج وطرائق التدريسجم
 0.96 جمال التواصل والتفاعل مع الدارسني ومع الزمالء

 0.84 جمال التطوير الذايت ورفع الكفاية عند أعضاء التدريس
 0.83 جمال الدراسات والبحث العلمي

ع جمال التواصل والتفاعل مع الدارسني ومع يتضح من اجلدول السابق أن جماالت املقياس تتمتع مبعامالت ثبات مرتفعة حيث يتمت
 ( مث يليه ابقي اجملاالت.0.96الزمالء أبعلى معامل  ثبات بلغ)

( كما استخدم حتليل  t.tes independentجملموعتني مستقلتني ) tمت استخدام اختبار )    ) ـ التحليل اإلحصائي : 3
امل الفاء كرو نباخ والتجزئة النصفية حلساب الثبات كما مت ( كما مت استخدام مع one.Way Anovaالتباين األحادي ) 

 اجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية ومعامل ارتباط سيربمان بروان. 

 

 معامل الثبات الطريقة

 0.92 الفاءكرنباخ

 0.90 التجزئة النصفية
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 لقد مت التحقق من أهداف الدراسة فيما يلي نتائجها :ـ  ـ نتائج الدراسة ومناقشتها :

ة  واالحنرافات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية وفقا الجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد املتوسطات احلسابي اوال  : 
حممد بن على السنوسي اإلسالمية ، مبدينة البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي عن طريق التعلم عن بعد 

وفقا جملاالت استخدام شبكة االنرتنت يف التعليم اجلامعي التعليم  عن بعد ،  ( الكوروان Covidـ 19يف ضوء جائحة وابء ) 
 ( يوضح ذلك . 12واجلدول رقم ) 

املتوسط  التكرارات اجملاالت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب اجملموع النسبة املئوية

جمال حتقيق مبادئ 
 التعليم

39 4.3692 0.59736 34.2% 441.29 1 

م املناهج جمال تصمي
 وطرائق التدريس

25 4.1570 0.56225 22.3% 419.86 3 

جمال التواصل والتفاعل 
 مع الدارسني ومع الزمالء

15 4.1960 0.50930 14.3% 423.80 2 

جمال التطوير الذايت ورفع 
الكفاءة عند أعضاء 

 التدريس

16 4.0693 0.59561 15.2% 411.00 4 

جمال الدراسات والبحث 
 العلمي

14 3.9780 0.63983 13.6% 401.78 5 

   %100    اجملموع الكلي
يتضح من اجلدول السابق أن اجتاهات أعضاء هيأة التدريس حنو استخدام شبكة االنرتنت وجماالت استخدام االنرتنت  اجيابية 

االول وكان من أكثر  ( جمال حتقيق مبادئ التعليم  ؛ حتصل على ترتيب4.3692حيث كان املتوسط احلسايب للمجال االول ) 
اجملاالت انتشار بني أعضاء هيأة التدريس جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية  مث أييت اجملال الثالث التواصل 

( مث يليه جمال تصميم املناهج وطرائق التدريس وكان املتوسط 4.1960والتفاعل مع الدارسني والزمالء وبلغ املتوسط احلسايب)
( ، مث جمال التطوير الذايت ورفع الكفاءة عند أعضاء هيأة التدريس وقد كان املتوسط احلسايب 4.1570احلسايب )

(ونالحظ أن من أكثر االجتاهات  3.9780(ويليه جمال الدراسات والبحث العلمي  وبلغ املتوسط احلسايب )4.0693)
حتقيق مبادئ التعليم واحلصول على املعرفة كما يتضح  السائدة لدى أعضاء هيأة التدريس هو استخدام شبكة االنرتنت من أجل

 أيضا أن أعضاء هيأة التدريس ينتشر بينهم اجتاه استخدام االنرتنت يف التفاعل بني الزمالء والدارسني .    
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معة يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبا 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اثنيا : 
السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن بعد 

 ( الكوروان وفقا ملتغري النوع . Covidـ 19يف ضوء جائحة وابء ) 

 ( .13النتائج كما يف اجلدول ) ( وكانت t.tes independentجملموعتني مستقلتني ) tومت استخدمت اختبار )    ) 

نتائج اختبار الداللة الفروض يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء 
 ( الكوروان تبعا  ملتغري النوع . Covidـ 19حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف ضوء جائحة وابء ) 

 فروق يف اجتاهات أعضاء هيأة التدريس حنو استخدام شبكة االنرتنت وفقا ملتغري النوع( ال13جدول رقم )

 النوع اجملاالت
 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  fقيمة  درجة احلرية tقيمة 
 الداللة

 0.550 0.359 99 0.646 0.58418 4.3966 ذكور اجملال االول
 0.62792 4.3151 إانث

 0.440 0.602 99 0.728 0.57528 4.1279 ذكور ل الثايناجملا
 0.53942 2.2143 إانث

 0.401 0.713 99 0.097 0.53210 4.1925 ذكور اجملال الثالث
 0.46871 4.2029 إانث

 0.568 0.329 99 0.832 0.58606 4.1045 ذكور اجملال الرابع
 0.61693 4.0000 إانث

 0.294 1.111 99 0.099 0.66809 3.9735 كورذ  اجملال اخلامس
 0.58970 3.9869 إانث

 0.246 1.361 99 0.180 15.08080 1.5769 ذكور الدرجة الكلية
 13.20941 1.5824 إانث

مد بن يتضح من اجلدول السابق  أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف  اجتاهات أعضاء هيأة التدريس يف جامعة السيد حم
على السنوسي اإلسالمية ، تبعا ملتغري النوع حنو استخدام شبكة اإلنرتنت ، وقد يعزى السبب لعدم وجود الفروق أن كال اجلنسني 

                            ( قبول الفرضية الصفرية .                          2000ذكور وإانث يستخدمون شبكة االنرتنت وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )مهشرى وبوعزه :
( يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس   0.05ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   اثلثا : 

جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن 
 ( الكوروان وتعزي ملتغري العمر . Covidـ 19عد يف ضوء جائحة وابء ) ب
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 (وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول التايل.  one.Way Anovaمت استخدام حتليل التباين االحادي )) 
حنو شبكة  اإلسالمية لسيد حممد بن على السنوسي(  الفروق يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة ا14جدول رقم )

 اإلنرتنت واستخدامااها يف تعلم عن بعد وفقا للعمر الزمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العمر الزمين اجملاالت
 

 اجملال االول
 0.59773 4.3435 40 إىل 30من 
 0.57227 4.3952 50 إىل 41من 
 0.64918 4.3869 60 إىل 51من 

 
 اجملال الثاين

 0.49833 4.0699 40 إىل 30من 
 0.59138 4.0905 50 إىل 41من 
 0.59024 4.4107 60 إىل 51من 

 
 اجملال الثالث

 0.53587 4.1255 40 إىل 30من 
 0.50145 4.2400 50 إىل 41من 
 0.46530 4.2792 60 إىل 51من 

 
 اجملال الرابع

 0.59080 4.1447 40 إىل 30من 
 0.63785 3.9267 50 إىل 41من 
 0.54053 4.1000 60 إىل 51من 

 
 اجملال اخلامس

 0.61176 4.0118 40 إىل 30من 
 0.67143 3.9963 50 إىل 41من 
 0.67228 3.8889 60 إىل 51من 

 
 الدرجة الكلية

 14.93170 1.5715 40 إىل 30من 
 15.22385 1.5740 50 إىل 41من 
 12.63299 1.5787 60 إىل 51من 
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يتضح من اجلدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني أفراد العينة وفقا للعمر الزمين على الدرجة الكلية للمقياس 
وجماالت املقياس ابستثناء جمال تصميم املناهج وطرائق التدريس فقد كانت الفروق  ذات داللة إحصائية حيث بلغ املتوسط 

( 4.0905سنة ) 50  إىل 41( واملتوسط احلسايب لفئة العمر من 4.0699سنة ) 40 إىل 30احلسايب لفئة العمر من 
( وقد يعزى السبب وراء الفروق بني أفراد العينة على جمال 4.4107سنة )  60 إىل 51واملتوسط احلسايب لفئة العمر من 
نرتنت من أجل أعداد املادة العلمية أن مجيع أعضاء هيأة التدريس يستخدمون شبكة اال إىلتصميم املناهج وطرائق التدريس 

 للمقررات الدراسية اليت يقدموهنا ابلرغم من اختالف الفئات العمرية . 

درجة  مقدار التباين مصدر التباين اجملاالت
 احلرية

متوسط 
 التباين

 مستوى الداللة fقيمة 

 
 اجملال االول

 0.922 0.081 0.029 2 0.059 بني اجملموعات
 98 35.625 داخل اجملموعات

 100 35.684 اجملموع
 

 اجملال الثاين
 0.038 3.370 1.017 2 2.034 بني اجملموعات

 98 29.578 داخل اجملموعات
 100 31.612 اجملموع

 
 اجملال الثالث

 0.418 0.880 0.229 2 0.457 بني اجملموعات
 98 25.481 داخل اجملموعات

 100 25.938 اجملموع
 

 اجملال الرابع
 0.284 1.276 0.450 2 0.900 بني اجملموعات

 98 34.575 داخل اجملموعات
 100 35.475 عاجملمو 

 
 اجملال اخلامس

 0.737 0.306 0.127 2 0.254 بني اجملموعات
 98 40.684 داخل اجملموعات

 100 40.939 اجملموع
 

 الدرجة الكلية
 0.740 0.303 63.772 2 127.544 بني اجملموعات

 98 20647.782 داخل اجملموعات
 100 20775.327 اجملموع
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( يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة  0.05ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  رابعا:
البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن بعد السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية ، مبدينة 

 ( الكوروان وتعزي ملتغري الكليات . Covidـ 19يف ضوء جائحة وابء ) 

 ( وكانت النتائج كما هي يف اجلدول التايل . one.Way Anovaـ وقد مت استخدم حتليل التباين األحادي ) 

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية حنو شبكة اإلنرتنت  (الفروق يف15جدول رقم)
 ( الكوروان تبعا ملتغري الكليات . Covidـ 19واستخدامااها يف العليم اجلامعي  يف التعلم عن بعد يف ضوء جائحة وابء ) 

 اجملاالت
 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الكليات

 
 

 اجملال االول

 0.59175 4.4341 أصول الدين
 0.65026 4.2981 القانون إسالمي
 0.53024 4.4643 االقتصاد إسالمي
 0.63144 4.2571 التاريخ إسالمي

 0.60647 4.3929 اللغة عربية
 

 اجملال الثاين
 0.60516 4.1099 أصول الدين

 0.48723 4.0311 القانون إسالمي
 0.54821 4.1571 مياالقتصادي إسال
 0.57195 4.1643 التاريخ إسالمي

 0.56967 4.4881 اللغة عربية
 

 اجملال الثالث
 0.53866 4.2154 أصول الدين

 0.49539 4.1217 القانون إسالمي
 0.44636 4.3150 االقتصادي إسالمي

 0.53634 4.1350 التاريخ إسالمي
 0.56729 4.2000 اللغة عربية

 
 

 ل الرابعاجملا

 0.59583 4.0692 أصول الدين
 0.60145 3.9913 القانون إسالمي

 0.48677 4.2300 االقتصادي إسالمي
 0.65687 3.9900 التاريخ إسالمي



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

18 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 0.68468 4.0833 اللغة عربية
 
 

 اجملال اخلامس

 0.64443 3.9957 أصول الدين
 0.60347 4.0048 القانون إسالمي

 0.68456 4.0889 االقتصادي إسالمي
 0.61590 3.9000 التاريخ إسالمي

 0.72552 3.8333 اللغة عربية
 14.36470 1.5777 أصول الدين الدرجة الكلية

 12.95386 1.5643 القانون إسالمي
 12.60524 1.6145 االقتصادي إسالمي

 16.75021 1.5535 التاريخ إسالمي
 16.84398 1.5787 اللغة عربية

 
درجة  مقدار التباين مصدر التباين التاجملا

 احلرية
متوسط 
 املربعات

مستوى  fقيمة 
 الداللة

 0.768 0.455 0.166 4 0.664 بني اجملموعات اجملال االول
 96 35.020 داخل اجملموعات

 100 35.684 اجملموع
 0.039 1.397 0.435 4 1.739 بني اجملموعات اجملال الثاين

 96 29.873 اتداخل اجملموع
 100 31.612 اجملموع

 0.760 0.466 0.124 4 0.494 بني اجملموعات اجملال الثالث
 96 25.444 داخل اجملموعات

 100 25.938 اجملموع
 0.705 0.543 0.196 4 0.785 بني اجملموعات اجملال الرابع

 96 34.690 داخل اجملموعات
 100 35.475 اجملموع

 0.820 0.383 0.161 4 40.295 داخل اجملموعات اجملال اخلامس
 96 40.295 داخل اجملموعات

    100 40.939 اجملموع 
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 0.771 0.530 112.161 4 448.643 بني اجملموعات الدرجة الكلية
 96 20326.684 داخل اجملموعات

 100 20775.327 اجملموع
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف اجتاهااهم حتو استخدام شبكة االنرتنت يف يتضح من اجلدول السابق أ

( وقد كانت الفروق دالة إحصائية على جمال تصميم 1997التعليم عن بعد وختتلف هذه النتيجة مع دراسة )عليان والقيسي :
حيث بلغ املتوسط احلسايب لكلية القانون يف جمال تصميم املناهج ) املناهج وطرائق التدريس وهذه الفروق لصاحل كلية القانون 

( وقد يكون 1997(  وكانت اجتاهات الكلية حنو هذا اجملال اجيابية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )عليان والقيسي :4.0311
التدريس ابلكلية يستخدمون شبكة  أن أعضاء هيأة إىلالسبب وراء االجتاه االجيايب  حنو جمال تصميم املناهج بكلية القانون 

 االنرتنت يف تصميم املنهج أكثر من غريهم من أعضاء هيأة التدريس ابلكليات اآلخرى .
( يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس   0.05ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   خامسا :

ة ، مبدينة البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمي
 ( الكوروان وفقا للمؤهل العلمي .   Covidـ 19عن بعد يف ضوء جائحة وابء ) 

 ( وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول التايل .t.tes independentأ ـ مت  استخدم االختبار التائي)

(الفروق يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو 16جدول رقم )
( الكوروان تبعا ملتغري  Covidـ 19شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف العليم اجلامعي يف التعلم عن بعد يف ضوء جائحة وابء   ) 

 .  املؤهل العلمي

املؤهل  اجملاالت
 يالعلم

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  fقيمة  درجة احلرية tقيمة 
 الداللة

 0.041 2.613 99 2.073 0.59948 4.3146 دكتوراه اجملال االول
     0.52274 4.6387 ماجستري

 0.877 1.436 99 0.156 0.55208 4.1531 دكتوراه اجملال الثاين
     0.62786 4.1765 ماجستري

 0.511 1.940 99 0.660 0.49709 4.1810 دكتوراه ال الثالثاجمل
     0.57637 4.2706 ماجستري

 0.324 0.121 99 0.992 0.58336 4.0429 دكتوراه اجملال الرابع
     0.65574 4.2000 ماجستري

 0.550 0.869 99 0.662 0.62707 3.9590 دكتوراه اجملال اخلامس
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     0.71248 4.0719 ماجستري
 0.285 5.613 99 1.074 13.29205 1.5718 دكتوراه الدرجة الكلية

     19.15648 1.6129 ماجستري
يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني أفراد العينة يف اجتاهااهم حنو استخدام شبكة االنرتنت يف 

االت املقياس ،  بينما الفروق كانت دالة على اجملال االول حتقيق مبادئ التعليم  التعليم اجلامعي ، على الدرجة الكلية للمقياس وجم
( وقد يكون السبب وراء االجتاهات االجيابية حنو استخدام 4.6387ملن لديهم درجة املاجستري حيث بلغ املتوسط احلسايب )

م أقل  معرفة ومعلومات ممن لديهم درجة الدكتوراه فهم االنرتنت يف جمال حتقيق مبادئ التعليم ملن لديهم درجة املاجستري يف أهن
 أكثر معرفة ومعلومات وخربة .   

( يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس   0.05ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   سادسا :
نرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو شبكة اإل

 ( الكوروان ، ملتغري سنوات خربة التدريس ابجلامعة.   Covidـ 19بعد يف ضوء جائحة وابء ) 

 ( وكانت النتائج كما هو اجلدول التايل: one.Way Anovaأ ـ مت  استخدم حتليل التباين األحادي ) 

بية الجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية ، مبدينة (املتوسطات احلسا17جدول رقم )
(  Covidـ 19البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف العليم اجلامعي  يف التعلم عن بعد يف ضوء جائحة وابء ) 

 الكوروان تبعا ملتغري سنوات خربة التدريس فاجلامعة  .

ات خربة سنو  اجملاالت
 التدريس فاجلامعة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 
 اجملال االول

 0.66263 4.4330 10ـ  5من 
 0.54167 4.3746 15ـ  10من 
 0.61901 4.2738 فاكثر 15من 

 0.56557 4.1518 10ـ  5من  اجملال الثاين
 0.58598 4.1778 15ـ  10من 
 0.53338 4.1250 فاكثر 15من 

 
 جملال الثالثا

 0.54949 4.2000 10ـ  5من 
 0.52175 4.3222 15ـ  10من 
 0.32834 3.9542 فاكثر 15من 

 0.66418 4.1875 10ـ  5من  
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 0.60326 4.1289 15ـ  10من  اجملال الرابع
 0.38674 3.8000 فاكثر 15من 

 
 اجملال اخلامس

 0.66652 4.0972 10ـ  5من 
 0.66550 3.9877 15ـ  10من 
 0.53032 3.8009 فاكثر 15من 

 
 الدرجة الكلية

 16.57117 1.5991 10ـ  5من 
 14.65712 1.5962 15ـ  10من 
 8.53796 1.5188 فاكثر 15من 

 
 

متوسط  درجة احلرية مقدار التباين مصدر التباين اجملاالت
 املربعات

مستوى  fقيمة 
 الداللة

 0.617 0.485 0.175 2 0.350 بني اجملموعات اجملال االول
 98 35.334 داخل اجملموعات

 100 35.684 اجملموع
 0.933 0.070 0.022 2 0.045 بني اجملموعات اجملال الثاين

    98 31.568 داخل اجملموعات 
 100 31.612 اجملموع

 0.015 4.364 1.061 2 2.121 بني اجملموعات اجملال الثالث
 98 23.817 داخل اجملموعات

 100 25.938 اجملموع
 3.472 1.174 2 2.347 بني اجملموعات اجملال الرابع

 
0.035 

 98 33.127 داخل اجملموعات
 100 35.475 اجملموع

 0.229 1.494 0.606 2 1.212 بني اجملموعات اجملال اخلامس
 98 39.727 داخل اجملموعات

 100 40.939 اجملموع
 0.064 2.827 566.703 2 1133.405 بني اجملموعات الدرجة الكلية
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 98 19641.922 داخل اجملموعات
 100 20775.327 اجملموع

 
يتضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أعضاء التدريس حنو استخدام شبكة االنرتنت حنو 

ق على الدرجة الكلية للمقياس جمال التواصل التفاعل بني الدارسني والزمالء من أعضاء هيأة التدريس التعليم عن بعد وكانت الفرو 
سنة فأكثر  وتتفق نتائج  15وجمال التطوير الذايت ورفع الكفاية عند أعضاء التدريس وكانت الفروق لصاحل من بلغ سنوات اخلربة 

 ( .2000الدراسة مع دراسة ) هشمري وبوعزه : 
( يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس   0.05ـ  ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  عا :ساب 

جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن بعد يف ضوء 
 تعزي ملتغري عدد مرات استخدام االنرتنت.( الكوروان و  Covidـ 19جائحة وابء ) 

 ( وكانت النتائج كما هي:t.tes independentأ ـ وقد مت استخدم االختبار التائي )

( املتوسطات احلسابية الجتاهات أعضاء هيئة التدريس  جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية حنو شبكة 18جدول )
( الكوروان تبعا لعدد مرات  Covidـ 19اجلامعي  يف التعلم عن بعد يف ضوء جائحة وابء )  اإلنرتنت واستخدامااها يف العليم

 استخدام االنرتنت  .
عدد مرات  استخدام  اجملاالت

 شبكة االنرتنت
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  tقيمة 
 احلرية

مستوى  fقيمة 
 الداللة

 0.130 1.769 98 1.529 0.60227 4.3287 يوميا اجملال االول
 0.56469 4.5714 اسبوعيا

 0.440 0.381 98 0.776 0.57034 4,1446 يوميا اجملال الثاين
 0.51318 4.2605 اسبوعيا

 0.843 4.100 98 0.199 0.48450 4.1964 يوميا اجملال الثالث
 0.63397 4.2235 اسبوعيا

 0.593 0.060 98 0.536 0.60188 4.0554 يوميا اجملال الرابع
 0.59483 4.1412 اسبوعيا

 0.835 0.309 98 0.209 0.63948 3.9705 يوميا اجملال اخلامس
 0.67868 4.0065 اسبوعيا

 0.212 0.120 98 1.256 13.97518 1.5729 يوميا الدرجة الكلية
 15.63438 1.6206 اسبوعيا
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جد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أعضاء هيأة التدريس حنو استخدام شبكة يتضح من اجلدول السابق  أنه ال تو 
( وقد 2002االنرتنت يف التعليم عن بعد وفقا لعدد مرات استخدام االنرتنت وختتلف نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )العمري :

ن يستخدمون شبكة االنرتنت يوميا و اسبوعيا قد الوقت الذى يقضيه مم إىليكون السبب وراء عدم وجود فروق بني أفراد العينة 
 تكون الفرتة الزمنية نفسها ،قبول الفرضية الصفرية . 

( يف متوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس   0.05ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )    اثمنا :
نرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن بعد يف ضوء جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية حنو شبكة اإل

 ( الكوروان وتعزي ملتغري الدرجة العلمية  .  Covidـ 19جائحة وابء ) 

 ( وكانت النتائج كما فاجلدول : one.Way Anovaأ ـ وقد مت استخدم حتليل التباين األحادي ) 

أعضاء هيئة التدريس جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية مبدينة (املتوسطات احلسابية الجتاهات 19جدول رقم )
( Covidـ  19البيضاء حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف التعليم اجلامعي يف التعلم عن بعد  يف ضوء جائجة وابء ) 

 الكوروان وفقا لدرجة العلمية .

 املعيارياالحنراف  املتوسط احلسايب الدرجة العلمية اجملاالت
 

 اجملال االول
 0.61227 4.2805 مساعد حماضر

 0.53927 4.4857 حماضر
 0.61263 4.4626 أستاذ مساعد

 
 اجملال الثاين

 0.53998 4.1195 مساعد حماضر
 0.57517 4.2457 حماضر

 0.61855 4.1497 أستاذ مساعد
 0.45577 4.1073 مساعد حماضر اجملال الثالث

 0.54384 4.1920 حماضر
 0.54803 4.4333 أستاذ مساعد

 
 اجملال الرابع

 0.52218 3.9345 مساعد حماضر
 0.58275 4.1280 حماضر

 0.70116 4.3524 أستاذ مساعد
 

 اجملال اخلامس
 0.61769 3.8727 مساعد حماضر

 0.63180 4.0444 حماضر
 0.67912 4.1746 أستاذ مساعد
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 الدرجة الكلية

 12.73184 1.5478 مساعد حماضر
 15.62338 1.5956 حماضر

 15.47733 1.6395 أستاذ مساعد
  

درجة  مقدار التباين مصدر التباين اجملاالت
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 
 

 اجملال االول

 0.265 1.348 0.478 2 0.955 بني اجملموعات
    98 34.729 داخل اجملموعات

    100 35.684 اجملموع
 
 

 اجملال الثاين

 0.651 0.430 0.138 2 0.275 بني اجملموعات
    98 31.337 داخل اجملموعات

    100 31.612 اجملموع
 
 

 اجملال الثالث

 0.043 3.256 0.808 2 1.1616 بني اجملموعات
    98 24.322 داخل اجملموعات

    100 25.938 اجملموع
 
 

 اجملال الرابع

 0.019 4.146 1.384 2 2.768 موعاتبني اجمل
    98 32.707 داخل اجملموعات

    100 35.475 اجملموع
 
 

 اجملال اخلامس

 0.154 1.904 0.766 2 1.532 بني اجملموعات
    98 39.407 داخل اجملموعات

    100 40.939 اجملموع
 
 

 الدرجة الكلية

 0.035 3.467 686.416 2 1372.833 بني اجملموعات
    98 19402.494 داخل اجملموعات

    100 20775.327 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أعضاء هيأة التدريس حنو استخدام شبكة االنرتنت 

هيأة التدريس حيث كانت املتوسط  على الدرجة الكلية للمقياس ، وجمال التواصل والتفاعل بني الدراسني والزمالء من أعضاء
(وجمال التطوير الذايت ورفع الكفاءة 4.4333( ومتوسط احلسايب لدرجة أستاذ مساعد ) 4.1920احلسايب لدرجة احملاضر )

(  4.3524( واملتوسط احلسايب لدرجة أستاذ مساعد ) 4.1280عند أعضاء التدريس وكان املتوسط احلسايب لدرجة احملاضر )
لصاحل من لديهم  درجة احملاضر وأستاذ مساعد وقد يكون السبب وراء هذه الفروق إن من لديهم  درجة احملاضر  كانت الفروق
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وأستاذ املساعد يستخدمون شبكة االنرتنت من أجل البحث عن املعرفة وأعداد البحوث العلمية ورفع مستوى الكفاءة لديهم ، 
 وعليه مت رفض الفرضية الصفرية .

 مقرتحات الدراسة : ـــ التوصيات و 

 ـ ضرورة إقامة دورات تدريبية وتوفري متخصص ملساعدة التدريس على استخدام اإلنرتنت .                      1

 ـ ضرورة توفري خدمة اإلنرتنت ألعضاء هيئة التدريس مبكاتبهم .                                                  2

 على استخدام اإلنرتنت ما بني اجلامعات .ـ  أجراء دراسة مقارنه  3

 اخلامتة

تناولت الدراسة اجتاهات أعضاء هيأة التدريس جبامعة السيد حممد بن علي السنوسي اإلسالمية مبدينة البيضاء حنو استخدام  
ة االنرتنت شبكة االنرتنت واستخدامها يف التعليم اجلامعي يف ضوء جائحة كوروان  وقد تناولت الدراسة مقدمة عن شبك

واجتاهات حنو استخدام الشبكة ومشكلة الدراسة وأمهية الدراسة وأهداف الدراسة وحدود الدراسة ومصطلحات الدراسة ، فقد مت 
استخدام شبكة االنرتنت ، اجيابيات شبكة االنرتنت ،  إىلالتطرق تعريف شبكة االنرتنت تعريف االجتاهات االسباب اليت تؤدي 

ا شبكة االنرتنت ، معيقات استخدام االنرتنت ، كما مت تناول الدراسات  السابقة . وقد مت استخدام املنهج اخلدمات اليت تقدمه
( 100( عضو هيأة تدريس ، والعينة اليت طبق عليها املقياس بلغ قوامها )255الوصفي التحليلي ، وقد حتدد جمتمع الدراسة )

مرتية  ألداة الدراسة ، وقد مت استخدام بعض املعاجلات اإلحصائية   عضو هيأة تدريس ، ومت التحقق من اخلصائص السيكو
 كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،واالختبار التائي وحتليل التباين األحادي . أسفرت الدراسية عن النتائج منها

شارا بني أعضاء هيئة التدريس مث يليه جمال ـ حتصل جمال حتقيق مبادئ التعليم على الرتتيب االول وكان من أكثر اجملاالت انت1 
 التواصل والتفاعل مع الدارسني مث جمال تصميم املناهج .

 املقياس علىـ الفروق غري دالة إحصائيا وفقا للنوع 2 
ناهج و ـ الفروق غري دالة إحصائيا وفقا للعمر الزمين على الدرجة الكلية للمقياس وجماالت املقياس ابستثناء جمال تصميم امل3 

 طرائق التدريس كانت الفروق بني االفراد داله
 ـ الفروق دالة إحصائيا وفقا لنوع الكلية وكانت الفروق داله على جمال تصميم املناهج ولصاحل كلية القانون4 
 مؤهل ـ الفروق غري دالة إحصائيا وفقا للمؤهل العلمي بينما الفروق داله على جمال حتقيق مبادئ التعليم وكانت لصاحل5 

 املاجستري.
ـ الفروق دالة إحصائيا وفقا لسنوات اخلربة وكانت الفروق على الدرجة الكلية للمقياس وجمال التواصل والتفاعل بني الدارسني 6 

والزمالء من أعضاء هيأة التدريس وجمال التطوير الذايت ورفع الكفاية عند أعضاء التدريس والفروق لصاحل من بلغت سنوات اخلربة   
 سنة 15

 ـ الفروق غري دالة إحصائيا وفقا لعدد مرات استخدام شبكة االنرتنت .7 
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بني الدارسني والزمالء وجمال التطوير الذايت ورفع الكفاية  ، ـ الفروق دالة إحصائيا وفقا لدرجة العلمية جمال التواصل والتفاعل8 
 اضر ودرجة أستاذ مساعد  .عند أعضاء هيأة التدريس وكانت الفروق لصاحل من حيملون درجة احمل
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 املراجع

(. "واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس بكلييت الرتبية واآلداب  2001الصبحى ، عبدالعزيز بن عباس ،) .1
ـ  44جبامعة السلطان قابوس لشبكة اإلنرتنت" ، رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس  ص 

48. 
( . "ملخص حماضرة بعنوان استخدام خدمات االتصال  2000وسى ، فهد انصرو عبدالعزيز ، عبدهللا ، ) امل  .2

 3يف االنرتنت بفاعلية يف التعليم " ص 
( . "دور خدمات االتصال يف اإلنرتنت يف تطوير نظم  2002املوسى ، فهد انصرو عبدالعزيز ، عبدهللا ، )  .3

 "، مركز حبوث كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود  التعليم يف مؤسسات التعليم العايل
( ." استخدام تقنية اإلنرتنت من قبل اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  2001اللهييب ، حممد مبارك ، )  .4

 السعودية "، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة والية فلوريدا .
 . 4سرتك " الطبعة األويل ،  مصر ، ص( ." أسرار كوروان حتمي نفسك وأ 2020الشوري ، حسني ، ) .5
(. "واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات لشبكة اإلنرتنت "، جملة  2015بلغيث ، سلطان ،)   .6

 .11، جامعة اجلزائر  ص  2015( سنة  126العلوم االجتماعية ، العدد )
 جلامعي "،القاهرة  : عامل الكتب ( . "التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس ا 2004حداد ، بشري، )  .7
( ."تكنولوجيا املعلومات يف التعليم عن بعد ، والواقع والطموح "، جملة  1999محدي ، نرجس عبدالقادر ، )  .8

 . 10ـ  8( ، ص  3أفاق الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد ، عمان طبعة )
علم عن بعد يف جامعة القدس املفتوحة "، جملة أفاق الشبكة (.  "تقنيات الت 1999خاطر ، منتصر عبدهللا ،) .9

 . 7ـ  6( ، ص  4العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد ، عمان ، طبعة ) 
( ."استخدام احلاسوب واإلنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم "،  2003سعادة ،جودت والسرطاوي ، عادل ،)  .10

 . 22شروق والتوزيع  ص ( ، عمان األردن : دار ال 1طبعة )
( ."استخدام شبكة اإلنرتنت يف مكتبة جامعة البحرين "، ورقة  1997عليان ، رحبي والقبسي ، منال ، )   .11

حبث مقدمة يف الندوة العربية الثامنة حول تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات ، الواقع واملستقبل 
 .15ـ  11، القاهرة  ص 

(. "التعليم بوساطة الشبكات ، جملة أفاق ، الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم  2002فيان ،)كمال ، س   .12
 . 8ـ  7( ، ص  16عن بعد "، عمان ، طبعة )

( . "اجتاهات املشرفني األكادمييني حنو شبكة اإلنرتنت واستخدامااها يف  2006حميسن ، ابسم راتب ، )   .13
 ( . 3( ، العدد ) 2قدس املفتوحة "، فلسطني ، اجمللد )التعليم اجلامعي يف جامعة ال

( .واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة السلطان  1998مهشري ، عمر و بوعزة ، عبد اجمليد ، )  .14
 .  179ـ  159، ص  1، ع  25قابوس ملصادر املعلومات ، جملد دراسات العلوم الرتبوية ، جملد 
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 املالحق

  : معلومات عامة 

 ذكر     ......                 ـــ                 أنثي ........       ـ النوع      :   1

 دكتوراه .......         ـــ   ماجستري ....         ـ املؤهل العلمي   : 2

 . سنوات فأكثر(  10سنوات ( ـ  ) 10ـ  5سنوات(  ـ ) 5ـ  1 ـ عدد سنوات خربة التدريس يف جامعة : ) 3

 ـ سنه فأكثر(                                                     50سنه (  ـ  ) 50ـ  40سنه (ـ  )  40ـ  30سنة (  ـ ) 30)أقل من   ـ العمر : 4

 مساعد حماضر ــ حماضر   ـ  استاذ مساعد  ـ    ـ الدرجة العلمية : 5

 مي  ـ  االقتصاد اإلسالمي  ـ اللغة  العربية   أصول الدين .الشريعة والقانون   ـ التاريخ اإلسال ـ الكلية  : 6

 يوميا       ـ    اسبوعيا          ـ شهراي     ـ فرتات استخدام شبكة اإلنرتنت : 7

 الرقم

 

اوفق  الفقرة
بشدة 

5 

اوافق 
4 

حمايد 
3 

غري 
موافق
2 

غري موافق 
 1اطالقا 

 : جمال حتقيق مبادئ تعليم عن بعد أوالا 

دمات شبكة اإلنرتنت تسهم يف محل إن خ 1
بيئة الدارس  إىلالتعلم املومسي اجلامعي 

 اخلاصة اينما كان موقع إقامته

     

إن التعليم عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت تسهم  2
يف ختفيض تكاليف التعلم والتدريب ابلنسبة 

 للمتعلم

     

إن التعليم عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت تقلل  3
عليم ابلنسبة للمؤسسة من كلفة الت

 التعليمية)اجلامعة (
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إن التعليم عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت تسهم  4
 يف حل مشكلة تزايد أعداد الطلبة يف اجلامعة

     

إن التعليم عن بعد عرب خدمات شبكة  5
اإلنرتنت تسهم يف حل قله اعداد أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 

    

نت يف إن توظيف خدمات شبكة اإلنرت  6
خدمات التعليم عن بعد ستساعد يف حل 

 مشكلة احلواجز والتنقل بني املدن

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تساعد على  7
 أنتشار التعليم عن بعد عرب الساحة العربية

     

 : جمال تصميم املناهج وطرائق التدريساثنياا 

إن توظيف شبكة اإلنرتنت يف التعليم عن  8
حتقيق التنويع يف اساليب  بعد تساعد على

 التدريس املستخدمة يف اجلامعة

     

إن املناهج املصممة من خالل شبكة  9
اإلنرتنت تساعد على حتقيق التعلم املتقن من 
خالل ما تتجه هذه اخلدمة للدارس أبن يعيد 

الدرس كله أو جزءا منه مرات عدة مبا 
 يتناسب استيعابه

     

علمية التعليمية من إن تصميم العملية الت 10
خالل خدمات شبكة اإلنرتنت تراعي الفروق 

 الفردية بني الدارسني

     

إن املناهج املصممة من خالل شبكة  11
اإلنرتنت تساعد على حتقيق التفاعل بني 

 املتعلم واملواد الدراسية املختلفة
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إن توظيف خدمات شبكة اإلنرتنت يف  إ 12
مية تساعد على حتقيق ية التعلالعملية التعليم

 ملفهوم التعلم الذايت للدارس ىفعل

     

إن تصميم العملية التعلمية التعليمية من  13
خالل شبكة اإلنرتنت تساعد الدارس يف 
التعلم بسرعة والتقدم يف تعلمه مبا يتفق مع 

 ظروفه

 

 

 

    

إن التعلم والتعليم عرب خدمات شبكة  14
على متابعة اإلنرتنت جتذب الدارس ويشجه 

 عملية التعلم يف االوقات اليت تناسبه

     

 : جمال التواصل والتفاعل مع الدارسني ومع الزمالء من اعضاء هيئة التدريس واملسؤولني اثلثاا 

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تزيد من دافعية  15
الدارس على التعلم لتفاعله املستمر وتواصله 

 مع أعضاء هيئة التدريس

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تزيد من إمكانية  16
تقدمي التوجيهات والنصائح واالستشارات 

 للدارسني وغريها

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تسهل وتساعد  17
 يف إرسال اإلعالانت للطلبة ابنتظام

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تساعد على  18
تبادل الواجبات والتعينات بني أعضاء هيئة 

 ريس وبني الطلبةالتد

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تسمح يل يدعم  19
تعلم الدارسني عرب برجميات حاسوبية تعاجل 
مفاهيم وقضااي ومسائل متعلقة ابملقررات 
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 الدراسية

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تساعد يف سرعة  20
نقل الوسائط التعلمية التعليمية للدارسني  

 يكجزء من املنهاج الدراس

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تزيد من سرعة  21
وصول التعميمات املوجهة من اإلدارة 

 الدارسني ابنتظام إىلواملسؤولني 

     

إن خدمات الربيد االلكرتوين واالنرتنت تتيح  22
 تبادل االستشارات واحلوار مع الزمالء

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تشجع على  23
بني أعضاء هيئة التدريس  زايدة املراسالت

وأقسام اجلامعة ذات العالقة مبلفات الدارسني 
 وكشوفااهم

 

 

 

    

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تزيد من إثراء  24
الرصيد املعريف بني أعضاء هيئة التدريس يف 

 جمال ختصصه وبني الزمالء من املشرفني

     

 ضاء هيئة التدريس  يف مهارة استخدام اإلنرتنت: جمال التطوير الذايت ورفع الكفاية عند أع رابعاا 

إن من واجيب أن أشارك يف دورات تدريبية  25
لرفع مستوي كفااييت يف جمال مهارة استخدام 

 خدمات شبكة اإلنرتنت

 

 

    

إن من خالل املمارسة والتطوير الذايت ميكنين  26
أن أصبح قادرا ومتمكنا من استخدام 

 جماالت شبكة اإلنرتنت

     

إن إتقان مهارة استخدام شبكة اإلنرتنت  27
وتوظيفها على مستوى عال من االستعداد 
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شيء أساسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف 
 تعليم عن بعد

إن توظيف شبكة اإلنرتنت وخدمااها يف  28
التعليم عن بعد تساعد على حتقيق مفهوم 

 التعلم الذايت واستقاللية

     

 الدورات التدريبية لرفع إن مشاركيت يف 29
مستوى مهاريت يف جمال خدمات شبكة 

 اإلنرتنت يزيد من دافعييت حنو العمل

     

 : جمال الدراسات والبحث العلمي خامساا 

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تعمل على زايدة  30
 الرصيد املعريف يف ختصصي وإثرائه

     

إن شبكة اإلنرتنت وسيله اتصال سريعة  31
عدين يف البحث والتقصي عن املعلومات تسا

 ذات العالقة ابلتعليم عن بعد

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تعد مصدرا غري   32
كايف للمعلومات ومرجعا  غري وفري للبحوث 

 والدراسات اجلامعية للطلبة

 

 

    

إ ن خدمات شبكة اإلنرتنت تساعد أعضاء  33
ة هيئة التدريس يف متابعة البحوث احلديث

 املتنوعة

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت يف جمال  34
املعلومات املتوفرة عربها  قدمية نوعا ما ال 

 توفر للباحثني املعرفة الكافية

     

     إن شبكة اإلنرتنت تطلعين بسهولة على  35
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 اآلراء الفكرية للعلماء واألدابء

إن خدمات شبكة األنرتنت تساعدين يف  36
 واملؤمترات العلمية املتاحة لندواتاملشاركة يف ا

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تساعدين  37
بسهولة يف نشر دراسايت املقالية والبحثية 

 وجممل افكاري من خالهلا

     

إن خدمات شبكة اإلنرتنت تتيح يل فرصة  38
االتصال ابلباحثني املتخصصني يف خمتلف 

 العلوم غري العامل لالستفادة منهم

     

 

 

 

 


