
 2016الث الثالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 

 

هيئة انحذريس بكهيبت االقحصبد في انجبيؼبت انهيبية نإلنحرنث  أػضبءواقغ اسحخذاو 

 في انبحث انؼهًي

 نموذجًا(أجامعة المرقب ب)كمية االقتصاد والتجارة 
 

د. موسى محمد كريبات
 كمية االقتصاد والتجارة/ جامعة المرقب

mmkrebat@yahoo.co.uk   
                                                           

Abstract: 

The aim of study was to identify the reality status of using the internet 

for scientific research among economic faculties of Libyan 

universities. To realize study's aim, a questionnaire was developed 

from related literature, after testing its validity and reliability. The 

study was carried out on a sample consisting of 50 teacher stuff 

member in commerce and economic faculty at  Al-Mergheb 

University. The main results of study were: 
- The majority of teacher stuff members are using the internet for 

education and scientific research and they consider the internet as 

very important tool for scientific research. 

- Teacher stuff members are using the internet for scientific research 

from 5 hours to 10 hours weekly. 

- The looking for references and scientific journals were the main 

motivations for using the internet for scientific research. 

- the main benefits of using the internet for scientific research are 

obtaining previous researches and studies and reading scientific 

books and journals. 

- The most significant difficulties in using the internet for scientific 

research are   slowness and cut the internet communication, and 

shortage the internet network and difficulty for obtaining it. 

- The subjects introduced several proposals for improving the usage 

of internet for scientific research. These proposals are presenting 

the internet network in faculty and conducting training rounds for 

teacher stuff in using computer and internet. 

Keywords: internet, scientific research, economic faculties, Libyan 

Universities. 
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عيببة العلامبببات  ختلببه معارف بببا مبببو أو  اً كببب    اً االنرتنبببت ربعتببء وعببباءشبببكة العلامبببات الدوليببة  إن
ي وعية. أاربيح الصحيحة لفتح مفاربيح ربلك األيدرك جيداً الف أننسانية، وما على الباحث إال اإل
 ببا مهأ العلمببي يعتمببد علببى عببدو عاامبب  ومببو االسببتخدام السببليمل والفيببد  ليفنرتنببت يف البحببث أن

مبادو مبباعبة  أي أن(. حيبث Joo, 1999ىل العلامبات ذات اجلبادو العاليبة  إسب الة الاوبال 
أكببء مكتبببة يف العببا  رباتببع  ببت ربصبب    االنرتنببت، وىبب ا لعبب  مببو االنرتنببتميكببو إدهلا ببا يف 

لي ببببا يف أي وقببببت ويف كبببب  حببببني، لي هلبببب وا من ببببا مببببا إمببببا وجببببدوا، وبلمكببببا مل العببببادو ينأني الببببباحث
الكانة العلمية للمؤله ومبد  اإلعتبار هل  يف (. وذلك مع األMartin, 1999حيتاجان إليو  

 ,Patelلي ببا  إمكانتببو يف الؤسسببة الببي ينتمببي  ىلإلفاربببو للتييببيمل العلمببي، باإلتببافة هلضببام مؤ 
1998 .) 

، إال أنبو رباجبد بعبب  االنرتنبتاف ىبا شببكة العلامبات الدوليببة ل غمل مبو ادبدمات الكثب و الببي ربوببا
 أنمث    ه الشبكة ولع  مبو أمه با التكلفبة العاليبة حيبث اقات الي  ال دون االستخدام األالع

 سبامج بةو اااسباف فضبن عبو ر أىل إية  تية كخباط ا باربه باإلتبافة ىل بنإى ه اددمة  تاج 
ىل الصببادر التيليديبة للمع فببة. أيضباً تببعه إي جتعبب  الكثب يو يفضببلاا الل باء شبرتاك العاليببة والباأل

كثب  أ أنجنليةية، حيبث ان الستخدم اللغة اإلربيإ عدم ىلإو يف استخدام اااساف، باإلتافة ال ار 
 (.2002العلامات والبحاث والدراسات ربكان مكتابة هب ه اللغة  الاسي، 

مبببار ىيئبببة التبببدريس مبببو تبببمو األ أعضببباءيف البحبببث العلمبببي مبببو قبببب   االنرتنبببتوبببح اسبببتخدام أ
يئبببة هلاوبببة ساسببية لااكببببة التببببار العلمبببي والتيببب   والعببب يف ، تبببا فببب ض علبببى اجلامعبببات ربببباف  باأل

(. 2007د، مو ى ه التينية لتنمية قبدراممل يف ىب ا البال   مبلإلستفادو ألعضاء ىيئة التدريس 
د باجلامعبببات الليبيبببة مبببو سبببتفادو عضبببا ىيئبببة التبببدريس يف كليبببات االقتصبببااوللتعببب   علبببى مبببد  

يف البحبببث العلمبببي والشببباك  والصبببعابات البببي ربااج بببو يف سببببي  ذلبببك، ومبببو  االنرتنبببتهلبببدمات 
هلببنل معايشببة الباحببث عببو قبب ف للااقببع البب ي يعمبب  فيببو ومنحاتببو لاجبباد رببببايو يف اسببتخدام 

يف البحث العلمبي،  االنرتنتوالت ارو جامعة ال قب لشبكة  ئة التدريس بكلية االقتصادىي أعضاء
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يف البحبببث العلمبببي لبببد   االنرتنبببتاولبببة للتعببب   علبببى واقبببع اسبببتخدام جببباءت ىببب ه الدراسبببة كمح
ميكببو  ديبد مشببكلة الدراسببة يف ىيئببة التببدريس بكليبة االقتصبباد والت ببارو جامعبة ال قببب. و  أعضباء

 لية:سئلة التااأل

ىيئببببة التببببدريس بكليببببات االقتصبببباد والت ببببارو جامعببببة ال قببببب  أعضبببباءمببببا ىببببا واقببببع اسببببتخدام  -1
 لإلنرتنت يف البحث العلمي؟

 سئلة الف عية التالية:وينبثق مو ى ا السؤال األ

 ىيئة التدريس بكليات االقتصاد والت ارو جامعة ال قب ليفنرتنت؟ أعضاءما مد  استخدام  -
ىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد والت بببارو جامعبببة ال قبببب  أعضببباءم مبببا ىبببي أغببب اض اسبببتخدا -

 ليفنرتنت؟
ىيئبببة التبببدريس بكليبببات  أعضببباءيف البحببث العلمبببي مبببو وج بببة نابب   االنرتنبببتمببا مبببد  أمهيبببة  -

 االقتصاد والت ارو جامعة ال قب ؟
ىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد والت بببارو جامعبببة ال قبببب  أعضببباءمبببا ىبببا معبببدل اسبببتخدام  -

 نرتنت يف البحث العلمي؟ليف
قتصببباد والت بببارو جامعبببة ال قبببب ىيئبببة التبببدريس بكليبببات اال أعضببباءمبببا ىبببي دوافبببع اسبببتخدام  -

 نرتنت يف البحث العلمي؟لن
قتصبببباد والت ببببارو جامعببببة ال قببببب ىيئببببة التبببدريس بكليببببات اال أعضبببباءمبببا ىببببي فاادببببد اسببببتخدام  -

 نرتنت يف البحث العلمي؟لن
ىيئة التدريس بكليبات االقتصباد والت بارو جامعبة ال قبب  أعضاءما ىي الصعابات الي ربااجو  -

 عند استخدام لإلنرتنت يف البحث العلمي؟
ىيئببة التببدريس بكليببة االقتصباد والت ببارو جامعببة ال قببب مببو  أعضباءمبا اليرتحببات الببي ييببدم ا  -

 يف البحث العلمي؟ االنرتنتأج   سني استخدام هلدمات 
ىيئبة  أعضباء( يف واقبع اسبتخدام 0.05ة عند مستا   ى  ىناك أث  ذو داللة احصادي -2

التبببدريس بكليبببة االقتصببباد والت بببارو جامعبببة ال قبببب لإلنرتنبببت يف البحبببث العلمبببي يعبببة  لتغببب ات 
 الدراسة  اليسمل العلمي، الؤى  التعليمي، الدرجة العلمية(؟
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 أعضباءيف البحث العلمي لبد   نرتنتااللياء الضاء على واقع استخدام إمهية الدراسة يف أربكمو 
حسببب علببمل  –ىيئببة التببدريس بكليببات االقتصبباد يف اجلامعببات الليبيببة. حيببث ربعتببء ىبب ه الدراسببة 

ىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد يف  أعضببباءاالوىل البببي مبببتمل بدراسبببة واقبببع اسبببتخدام   -الباحببث
( الي ربناولت 2015زك ي واألربد  ، باستثناء دراسة اجلامعات الليبية لإلنرتنت يف البحث العلمي

و كليبببة االقتصببباد دار إربفيبببد ىببب ه الدراسبببة السبببئالني يف  . كمببباوالبحبببث العلمبببي ا اسبببي االنرتنبببت
ىيئبببة  أعضببباءدارو جامعبببة ال قبببب يف التعببب   علبببى الصبببعابات البببي يعبببا  من بببا إوالت بببارو وكببب لك 

اولببة وتبببع ت يف البحبببث العلمببي و التببدريس بكليببة االقتصبباد والت بببارو عنببد اسببتخدام مل لإلنرتنبب
هل ا، ربفيد نتادج ى ه الدراسة يف التع   على آثار متغ ات الدراسة  اليسمل أاالال الناسبة  ا. و 

ىيئة التدريس بكلية االقتصاد  أعضاءالعلمي، الؤى  العلمي، الدرجة العلمية( على واقع استخدام 
 علمي.والت ارو جامعة ال قب لإلنرتنت يف البحث ال

ىيئببببة التببببدريس بكليببببات االقتصبببباد يف  أعضبببباءىل التعبببب   علببببى واقببببع اسببببتخدام إمببببد  الدراسببببة 
 ربية:ىدا  اآلالبحث  العلمي. ويتف م عو ذلك األاجلامعات الليبية لإلنرتنت يف 

ىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد يف اجلامعبببات  أعضببباءالتعببب   علبببى دوافبببع اسبببتخدام  .1
 نرتنت يف البحث العلمي.الليبية لإل

ىيئببة التببدريس بكليببات االقتصبباد يف اجلامعببات  أعضبباءغبب اض اسببتخدام أالتعبب   علببى  .2
 الليبية لإلنرتنت.

ىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد يف اجلامعبببات  أعضببباءالتعببب   علبببى فاادبببد اسبببتخدام  .3
 الليبية لإلنرتنت يف البحث العلمي.

ىيئبببببة التبببببدريس بكليبببببات االقتصببببباد يف  أعضببببباءالتعببببب   علبببببى الصبببببعابات البببببي ربااجبببببو  .4
 يف البحث العلمي. االنرتنتاجلامعات الليبية عند استخدام 

ىيئببة التببدريس بكليببات االقتصبباد يف  أعضبباءاليرتحببات الببي ييببدم ا  أىببملالتعبب   علببى  .5
 يف البحث العلمي. االنرتنتاجلامعات الليبية لت لي  الصعابات عند استخدام 
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ىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد يف  أعضببباءاقبببع اسبببتخدام التعببب   علبببى الفببب وق يف و  .6
يف البحبببث العلمبببي والبببي ربعبببة  للمتغببب ات:  االنرتنبببتاجلامعبببات الليبيبببة عنبببد اسبببتخدام 

 اليسمل العلمي، الؤى  التعليمي، الدرجة العلمية.

 ى ه الدراسة ربسعى إىل اهلتبار الف تية التالية: نإ
( يف متاسبببب  0.05داللببببة إحصببببادية  عنببببد مسببببتا  الداللببببة  ال رباجببببد فارقببببات ذات"

ىيئبة التبدريس بكليبة االقتصباد والت بارو جامعبة ال قبب حبال واقبع  أعضباءوج ات نا  
يف البحببث العلمببي ربعببة  لتغبب ات الدراسببة  اليسببمل العلمببي، الؤىبب   االنرتنببتاسببتخدام 

 ."العلمي، الدرجة العلمية(

 يت:يف اآل سةربكمو حدود الدرا

 قتص ت ى ه الدراسة على كلية االقتصاد والت ارو جامعة ال قب.إ .1
ىيئبببة التبببدريس اليببباريو  أعضببباءسبببتبنم وج بببات ناببب  اتصببب ت ىببب ه الدراسبببة علبببى قإ .2

  العينني( بكلية االقتصاد والت ارو جامعة ال قب.
جامعببة ال قببب ىيئببة التببدريس بكليببة االقتصبباد والت ببارو  أعضبباءعلببى سببتبانة مت ربازيببع اإل .3

 م.2015هلنل الفص  الدراسي ربيع 

2015

يف جمببال البحبث العلمبي ا اسببي  االنرتنبتىبدفت ىب ه الدراسببة إىل التعب   علبى فاادببد اسبتخدام 
و عنبببد مبببو قبببب  عضبببا ىيئبببة رببببدريس ا اسببببة باجلامعبببات الليبيبببة، والعاقبببات والشببباك  البببي ربااج ببب

خدم الباحببث الببن ج ولتحييببق ىببد  الدراسببة اسببت. اسببتخدامو لإلنرتنببت يف جمببال البحببث العلمببي
ىيئبة  أعضباء( مبو 56والبي وزعبت علبى عبدد  سبتبانة او الدراسة التمثلة يف اإلدأالاوفي، وطبق 

دود التببدريس بيسببمل ا اسبببة بكليببة االقتصبباد والعلببام السياسببية وامعببة طبب ابلس، وكانببت نسبببة البب  
يف البحبببث العلمبببي ميبببنح ألعضببباء ىيئبببة  االنرتنبببتاسبببتخدام  أن%. وأظ ببب ت نتبببادج الدراسبببة 66
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التدريس العديد مو الفاادد ولع  أمه ا: إمكانيبة متابعبة فعاليبات النبدوات والبؤو ات وورش العمب  
غات ويف يف جمال ا اسبة؛ يتيح ف وة ااصال على الياالت والبحاث يف جمال ا اسبة وميع الل

 أظ ب توقت قص ؛ يساعد يف التااو  ورببادل العار  واآلراء ببني البباحثني يف كب  مكبان. كمبا 
ىيئببة التببدريس عنببد  أعضبباءىنبباك جمماعببة مببو العاقببات والشببكنت الببي ربااجببو  أننتبادج الدراسببة 

 رتنببببتاالنيف البحبببباث العلميببببة يف جمببببال ا اسبببببة، والببببي كببببان أمه ببببا: تببببعه  االنرتنببببتاسببببتخدام 
؛ قلبة الدراسبات والبحباث االنرتنبتوانيباعو الدادمل وعدم ربباف ه باجلامعبة؛ قلبة ادبءو يف اسبتخدام 

مو مااد علمية. وأهل اً،  االنرتنتالعلمية النشارو باللغة الع بية؛ تعه الثية يف ك  ما ينش  على 
اء ىيئة التدريس على باجلامعة، وإعداد ب امج ربدريب ألعض االنرتنتأووت الدراسة بتاف  هلدمة 

 .  االنرتنتاستخدام 
2010

يف العمليبببة التعليميببببة والبحببببث  االنرتنببببتىل التعبببب   علبببى واقببببع اسبببتخدام إىبببدفت ىبببب ه الدراسبببة 
 أعضاء أنظ  ت نتادج الدراسة أضاء ىيئة التدريس وامعة دمشق. و العلمي مو قب  البنف وأع
نتببببادج  أظ بببب ت%(. كمببببا 67بنسبببببة   البحببببث العلمببببي يف االنرتنببببتىيئببببة التببببدريس يسببببتخدمان 

يف البحببث العلمببي ىببي الاوببال اىل الببدوريات والكتبببات  االنرتنببتاسببتخدامات  أىببمل أنالدراسببة 
ث العلمبي ىبي بب ء يف البحب االنرتنبتالصعابات الي ربعيي مل عند استخدام  أىمل أنال قمية، كما 

وريات العلميببة الببي  تبباج اىل أشببرتاك يف اددمببة. شببرتاك يف مااقببع الببنت والببداددمببة و عببدم األ
يف البحث العلمي  االنرتنتىيئة التدريس بعدو ميرتحات لتحسني استخدام  أعضاءوأهل اً، ربيدم 
 .االنرتنتريس يف كيفية استخدام قامة دورات ربدريبية ألعضاء ىيئة التدإ ا مهأحيث كان 

2010

ىيئبببة التبببدريس بكليبببات الرتبيبببة يف  أعضببباءعببب   علبببى واقبببع اسبببتخدام ىببدفت ىببب ه الدراسبببة اىل الت
دا  الدراسة ىأ   ييق جأ. ومو ة والبحث العلمياجلامعات اليمنية ليفنرتنت يف العملية التعليمي

س يف عدد مو اجلامعات ( عضا ىيئة ربدري682وزعت على عينة مكانة مو  إستبانة مت ربصميمل 
يف البحبث  االنرتنبتىيئبة التبدريس يسبتخدمان  أعضباءغالبيبة  أنة ظ  ت نتادج الدراسأاليمنية. و 

على مصدر للحصال  أىمل االنرتنت%(، كما يعتءون 83العلمي حيث كانت نسبة االستخدام  
معاقببات  أىببمل أننتببادج الدراسببة  أظ بب تىتمامبباممل البحثيببة. كمببا االدراسببات والبحبباث التعليببة ب
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 االنرتنببتهلدمببة  كمببو يف قلببة التمايبب  الببنزم وعببدم رببباف يف البحببث العلمببي رب االنرتنببتاسببتخدام 
ووبت الدراسبة بعمب  أيبة والكتببات ال قميبة. وأهلب اً، شرتاك بالبدوريات العلمبالكليات وتعه اال

ويف اللغبة االجنليةيبة و بلدهلبال ميب ر  االنرتنتدورات ربدريبية ألعضاء ىيئة التدريس يف اااساف و 
 رتبية.يف كليات ال االنرتنتدراسي عو 

2008

يف البحبببث العلمبببي لبببد   االنرتنبببتىبببدفت ىببب ه الدراسبببة اىل التعببب   اىل واقبببع اسبببتخدام شببببكة 
دا  الدراسبببة مت ربصبببميمل ىبببأ   ييبببق جبببأيس يف اجلامعبببات الفلسببببينية. ومبببو ىيئبببة التبببدر  أعضببباء

 ( عضبببببا ىيئبببببة رببببببدريس يف عبببببدد مبببببو اجلامعبببببات166وزعبببببت علبببببى عينبببببة مكانبببببة مبببببو  إسبببببتبانة 
و يعتءونببو  االنرتنببتمببع  ىيئببة التببدريس يتعبباملان أعضبباءغالبيببة  أنظ بب ت النتببادج ألفلسبببينية. و ا

نتبادج الدراسبة  أظ ب تسبباعيا. كمبا أسباعات  7-3العلمي، حيث ييضبان مبو م مل يف البحث 
ىيئة التدريس يف اجلامعات الفلسبينية ليفنرتنت ربتمث  يف الاوال  أعضاءدوافع استخدام  أىمل أن
ااصبببال علبببى و التعببب   علبببى كببب  مبببا ىبببا جديبببد يف جمبببال التخصببب ، و  الدراسبببات السبببابية، اىل

مببا فيمببا يتعلببق بالصببعابات الببي ربااجببو افبب اد أ، و متابعببة الببؤو ات والنببدوات. الاثببادق والسببتندات
ىببب ه الصبببعابات ربتمثببب  يف  أىبببمل أننتبببادج الدراسبببة  أظ ببب ت، فيبببد االنرتنبببتالعينبببة عنبببد اسبببتخدام 

 وأاإلربصال ال اىل العلامة، و ب ء خدام التينية، وعابات متعلية باللغة، وعابة الاووعابة است
 نيباعو. ا

2008

ىيئببة التببدريس وامعببة اللببك هلالببد  أعضبباءىببدفت ىبب ه الدراسببة اىل التعبب   علببى مببد  اسببتفادو 
لتحييببببق ىببببد  الدراسببببة يف إجنبببباز مبببباث مل العلميببببة. و  االنرتنببببتبالملكببببة السببببعادية مببببو ربينيببببات 

والبي وزعبت علبى عبدد ستبانة داو الدراسة التمثلة يف اإلأخدم الباحث الن ج الاوفي، وطبق است
ىيئبة التبدريس مبو  أعضاءاستفادو  أنىيئة التدريس. وأظ  ت نتادج الدراسة  أعضاء( مو 111 

امعبببة للكتبببب جلكبببدت الدراسبببة علبببى تببب ورو ربببباف  اأكانبببت مبببو تبببعيفة اىل متاسببببة، و   االنرتنبببت
 أننتي بة الدراسبة  أظ ب تشرتاك يف الااقع التعليمية والدوريات العلمية. كما والنت العلمية واال

عبداد العلمببي، البحببث العلمبي والبي ربتمثبب  يف اإل ىنباك معاقبات ربتعلببق باسبتخدام مل ليفنرتنبت يف
دورات ربدريبيبة ألعضباء عبداد إووبت الدراسبة بضب ورو أاالجنليةيبة، وطبيعبة التخصب . كمبا واللغة 
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حصبادية إالدراسبة وجباد فب وق ذات داللبة  أظ ب ت. وأهلب ، االنرتنتىيئة التدريس يف اااساف و 
 بني آرا اف اد العينة ربعة  لتغ  الدرجة العلمية. 

2007

 نرتنبتاالىيئة التدريس يف اجلامعبة ا اييبة لشببكة  أعضاءست دفت ى ه الدراسة ربيامي استخدام أ
( سببباعياأسبباعات فاقبب   5ة اسببتخدام متاسبببة  نتببادج الدراسببة نسببب أظ بب تيف البحببث العلمببي. 

 أظ بب تىيئببة التببدريس. كمببا  أعضبباءمهيببة عاليببة لإلنرتنببت يف البحببث العلمببي مببو جانببب أودرجببة 
اغبب اض  أىببملالبحببث عببو اليبباالت الببي  ببا عنقببة بببالبحاث العلميببة كانببت  أننتببادج الدراسببة اىل 

يف البحبببث العلمبببي، يلي بببا البحبببث عبببو م اجبببع مثيبببة، واالسبببتفادو مبببو دراسبببة  االنرتنبببتدام اسبببتخ
الءيد  أن، مث طلب معلامات خبصاص البحاث. كما بينت الدراسة االنرتنتعلمية ماجادو على 

 أىبمللكرتو ، يلي ا الشبكة العنكباربية العالية، مث البحث عو العلامات والبيانات عشااديا ىبي اإل
دج الدراسبة وجباد فب وق نتبا أظ ب ت ،هلب اً ألستخدمة ألغ اض البحث العلمبي. و ا االنرتنتوات دأ

 ربعبة  لتغب ي ال ربببة االكادمييبة وادبءو يف التبدريس، االنرتنبتحصادية لنسبة اسبتخدام إذات داللة 
 حصادي يعة  لتغ  اجلنس.  إيف حني   يكو ىناك أي اث  دال 

2006

 أعضبباءيف البحببث العلمببي لببد   االنرتنببتمهيببة اسببتخدام أ ه الدراسببة اىل التعبب   علببى ت ىببىببدف
ىيئة التدريس  أعضاءغالبية  أننتادج الدراسة  أظ  تىيئة التدريس يف جامعة عنابة باجلةاد . وقد 

 % يستخدمانو ياميا( ويعتءونبو م بمل جبداً 36% يستخدمانو ش  يا، 43  االنرتنتيستخدمان 
ربتمثبببب  يف البحببببث عببببو  االنرتنبببتغبببب اض اسببببتخدام أ أنث العلمببببي. كمببببا بينبببت الدراسببببة يف البحببب

مبع اإلربصبال لتعليبة بالبحبث، و مصادر البحث، جلمبع بيانبات مثيبة، لنطبنم علبى العلامبات ا
عبدم ربباف  الاقبت الكبايف، قلبة العلامبات الكتاببة باللغبة  أننتادج الدراسبة   أظ  تهل يو. كما اآل

 أعضباءالصبعابات البي ربااجبو  أىبملىي  االنرتنتربفام التكلفة، و عدم الع فة باستخدام الع بية، ار 
 يف البحث العلمي. االنرتنتىيئة التدريس عند استخدام 

2005

زمببة للبحببث العلمببي نجلمببع البيانبات ال االنرتنببتتخدام ىبدفت الدراسببة اىل التعبب   علببى واقبع اسبب
ردنيبة. رتبيبة جامعبة ال مباك بالملكبة األىيئبة التبدريس يف كليبة ال أعضاء ومعاقات استخدامو لد 
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ستبانة او الدراسة التمثلة يف اإلدأخدم الباحث الن ج الاوفي، وطبق ولتحييق ىد  الدراسة است
 أعضباءمجيبع  أنظ  ت نتادج الدراسبة أىيئة التدريس. و  أعضاء( مو 60والي وزعت على عدد  

كث  الاالت استخداما كبان يف متابعبة اجلديبد يف جمبال أن إ، و االنرتنتن خدما ىيئة التدريس يست
مه ببا أوالببي كببان  االنرتنببتعنببد اسببتخدام نتببادج الدراسببة وجبباد معاقببات  أظ بب تالتخصبب . كمببا 

عدم رباف  الاقت الكايف لعضا ىيئة التبدريس، ونبدرو وجباد النصباص الكاملبة لكثب  مبو البحباث 
أووببببت الدراسببببة بضبببب ورو إجبببب اء دورات ربدريبيببببة ألعضبببباء ىيئببببة التببببدريس يف واليبببباالت. وأهلبببب اً، 

 ، واالشرتاك يف الدوريات والنت العلمية والكتبات ال قمية. االنرتنتاااساف و 
2004

يف العمليببة التعليميبة والبحببث  االنرتنبتفبادو مببو  ه الدراسببة التعب   علببى جمباالت اإلسبت دفت ىبإ
 أعضبباء أنالدراسببة  أظ بب تىيئببة التببدريس يف جامعببة قببب . حيببث  أعضبباءكمببا يتصببارىا العلمببي  

يف العلميبة التعليميببة والبحببث  االنرتنببتىيئبة التببدريس لبدي مل ربصببارات إلابيبة حببال أمهيببة رباظيبه 
لابيبببة مبببو ربصببباراممل يف جمبببال العمليبببة إكثببب  أربصببباراممل يف جمبببال البحبببث العلمبببي  أنالعلمبببي، إال 

ىيئبة  أعضباءحصبادية ببني إو ال رباجبد ف وقبات ذات داللبة نأنتادج الدراسة  أظ  تكما التعليمية.  
يف جمبببال العمليبببة التعليميبببة والبحبببث  االنرتنبببتالتبببدريس يف ربصببباراممل مبببا ادبببدمات البببي ييبببدم ا 

العلمبي مسببب التغب ات السببتيلة التمثلبة يف ال رببببة العلميبة، اجلببنس، مكبان ااصببال علبى شبب ادو 
حصبادية ببني إال رباجبد ف وقبات ذات داللبة  نبوأنتبادج الدراسبة  أظ ب تتاراه، والكلية. وأهل اً، الدك

يف جمبال العمليبة التعليميبة والبحبث العلمبي رببعباً  االنرتنبتىيئبة التبدريس يف درجبة رباظيبه  أعضاء
ىيئبة  عضباءأحصبادية ببني إأنو رببني وجباد ف وقبات ذات داللبة لتغ ي ال رببة العلمية، واجلنس، إال 

يف جمال العملية التعليمية والبحث العلمي رب جع لتغ ي مكان  االنرتنتالتدريس يف درجة رباظيه 
 ااصال على ش ادو الدكتاراه، والكلية. 

2003

 أظ ببب تيف التعلبببيمل العببال. وقبببد  االنرتنبببتىببدفت ىببب ه الدراسبببة اىل التعبب   عبببو مبببد  اسببتخدام 
حبث العلمبي، حيبث يسباعد البباحثني يف الب االنرتنبت أمكانية رباظيبه هلبدمات نتادج الدراسة اىل

أقببب ، كبببب لك  ةعضببباء ىيئبببة التبببدريس يف رببببباف  العلامبببات البلاببببة بكببب  سبببب الة ويسببب  وبتكلفبببأو 
و أاجببة اىل حضببار الببؤو ات العلميببة وراق العلميببة دون ااااصببال علببى البحبباث والدراسببات واأل
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عضباء أيسباعد البباحثني و  االنرتنبت أننتبادج الدراسبة  أظ ب تلعلمية. كما شرتاك يف الدوريات ااإل
بعببب  الكتببببات العاليبببة، كببب لك  عبببارو البببي ربيبببدم التبببدريس يف االسبببتفادو مبببو هلبببدمات اإلىيئبببة ا

يع البيانات وذلك عو يف جتم االنرتنتستفادو مو مكانية اإلإشرتاك يف بع  النت العلمية، و اإل
 ستنم ال دود. إستبيان و و اإلستمار اط يق ربازيع 

2002

ة وامعببة العلببام والتكنالاجيببا ىيئبة التببدريس والبلببب أعضبباءستيصبباء آراء اىبدفت ىبب ه الدراسببة اىل 
% مبو 50نسببة  أنشبارت نتبادج الدراسبة اىل أل واقبع اسبتخدام مل ليفنرتنبت. حيبث ردنية حبا األ

ىيئببة التببدريس  أعضبباء% مببو 45ياميببا، وأن نسبببة  االنرتنببتىيئببة التببدريس يسببتخدمان  أعضبباء
ىيئبببة  أعضببباء% مبببو 66نسببببة  أننتبببادج الدراسبببة  أظ ببب تسبببباعياً. كمبببا أ االنرتنبببتيسبببتخدمان 

% مبببن مل يتينبببان 75نسببببة  أنم مببباً جبببداً يف البحبببث العلمبببي، كمبببا  االنرتنبببتالتبببدريس يعتبببءون 
ق ذات داللبببببة إحصبببببادية يف فبببب و  . وأهلبببب اً، أشبببببارت الدراسبببببة اىل أنببببو ال رباجبببببداالنرتنبببببتم ببببارات 

 ست اباممل ربعة  لتغ ي اجلنس والكلية.إمتاسبات 
2001

ىيئبة  أعضباءيف البحث العلمي لد   االنرتنتىدفت ى ه الدراسة اىل التع   اىل واقع استخدام 
تبببءون ىيئببة التببدريس يع أعضببباءمعاببمل  أننتبببادج الدراسببة  أظ بب تالتببدريس وامعببة اللبببك فيصبب . 

سببباعيا  بب ا الغبب ض. كمببا أحيببث يسببتخدمانو  يف البحببث العلمببي م ببمل جببداً  االنرتنببتاسببتخدام 
 أنفب اد العبني ألبحبث عبو مصبادر مثيبة. كمبا يعتبء استخداماربو ربتمثب  يف ا أىمل أنبينت الدراسة 

ب يف البحث العلمبي ربتمثب  يف عبدم ربباف  التبدري االنرتنتالصعابات الي ربااج  مل عند استخدام 
حصادية إدج الدراسة وجاد ف وق ذات داللة نتا أظ  ت ،هل اً أو . االنرتنتالناسب على استخدام 

امعية، وامبتنك ج باز حاسباف، ىيئة التدريس ربعة  لتغ  الكلية، واجلنس، وال رببة اجل أعضاءبني 
 . االنرتنتباإلربصال و 

االيبة مكملبة للدراسبات السبابية، وهلصاوبا ربلبك الدراسبات البي أىتمبت بدراسبة ربعتء الدراسبة ا
ىبببب ه  أنيف البحببببث العلمببببي يف اجلامعببببات النتشبببب و يف البببباطو العبببب  .  االنرتنببببتواقببببع اسببببتخدام 

؛ 2008؛ اافاببببي، 2008؛ ب كبببات، 2010الدراسبببة ربتشبببابو مبببع الدراسبببات السبببابية  غبببا ، 
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؛ 2002؛ العمبببببب ي، 2004؛ النبببببباعي، 2005ي، ؛ العمبببببب  2006؛ قبببببببا ، 2007 مببببببد، 
 أعضباءيف البحبث العلمبي مبو وج بة ناب   االنرتنبت( الي ربناولت واقع اسبتخدام 2001الن ار، 

ىيئببة التببدريس، كمببا أ ببا ربتشببابو إىل حببد كببب  مببع الدراسببة الببي قببام هبببا الباحثببان زكبب ي و األربببد 
قات استخدامو يف البحاث العلمية يف جمال ومعا  االنرتنت( والي ربناولت فاادد استخدام 2015 

ىيئة التدريس بكليات  أعضاءى ه الدراسة استف دت ب  ا ربناولت واقع استخدام  أنا اسبة. إال 
 أناالقتصاد وميع أقسام ا العلمية ليفنرتنت يف البحث العلمي يف جمبال العلبام االقتصبادية، كمبا 

أي دراسببة  -حسببب علببمل الباحببث  –ة، وال رباجببد الدراسببات السببابية أج يببت يف عببدو دول ع بيبب
ىيئبة التبدريس  أعضباء(، والي أج يت علبى 2015مو ى ا النام، باستثناء دراسة زك ي واألربد  

  يف  اجلامعات الليبية.

أسبتخدم الباحببث البن ج الاوببفي التحليلبي يف إجبب اء الدراسببة، وذلبك لكانببو البن ج الناسببب لثبب  
ة الاببااى  ىبب ا الببن ج مببو أكثبب  النبباىج السببتخدمة يف دراسبب أننببام مببو الدراسببات حيببث ىبب ا ال

 .االجتماعية واإلنسانية

بكليببببة  (1 ىيئببببة التببببدريس العبببباملني  اليبببباريو والببببةاولني( أعضبببباءن جمتمببببع الدراسببببة مببببو مجيببببع ربكببببا  
م. أمببا عينببة الدراسببة فيببد 2015ي ربيببع االقتصبباد والت ببارو جامعببة ال قببب هلببنل الفصبب  الدراسبب

إسببتبانة  50عضببا ىيئببة ربببدريس مت اهلتيببارىمل بب ييببة عشبباادية، حيببث مت ربازيببع  50ربكانببت مببو 
 أنعضا ىيئبة رببدريس، أي  40، وقد أست اف من مل  (2 استمارات لك  ليسمل 10على أساس 

 %. 80نسبة ال دود كانت 

؛ 2007؛  مبببد، 2008اث والدراسبببات السبببابية  ب كبببات، بعبببد االطبببنم علبببى ال اجبببع والبحببب
( يف 2001؛ الن ببار، 2002؛ العمبب ي، 2005؛ العمبب ي، 2004؛ النبباعي، 2006قبببا ، 

                                                           
ةاولني وذلببببك إمبببا دبببب وج مل يف البببغبببب  العببباملني  ىيئبببة التببببدريس أعضبببباءىيئبببة التببببدريس التعببباونني، كمببببا مت اسبببتبعاد  أعضبببباءمت اسبببتبعاد  (1 

 إجازات طايلة أو لاجادىمل هلارج البند الستكمال دراست مل العليا.
 ا ىيئة ربدريس واحد في  بك  قسمل.و لي  البيانات واااساف وذلك لاجاد عض ،مت استبعاد قسمي التسايق (2 
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يف البحبببث العلمبببي بشبببك   االنرتنبببتبشبببك  عبببام، وواقبببع اسبببتخدام  االنرتنبببتماتبببام اسبببتخدام 
لماعببببة األوىل ربتعلببببق هلبببباص، قببببام الباحببببث بتصببببميمل أسببببتبانو ربتكببببان مببببو جممبببباعتني رديسببببيتني: ا

يف  االنرتنبببتبالعلامبببات العامبببة حبببال أفببب اد العينبببة، بينمبببا الماعبببة الثانيبببة ربتعلبببق بااقبببع اسبببتخدام 
سببئلة، باإلتببافة اىل جمماعببة جمماعببات ف عيببة مببو األ 7قسببمت إىل  البحببث العلمببي والببي بببدورىا

سبؤال مفتباح ألببداء أي يف البحث العلمي، وكب لك  االنرتنتحال اليرتحات لتحسني استخدام 
سئلة أمت وياغة ى ه الماعات يف شك   يف البحث العلمي. وقد االنرتنتربعليق حال استخدام 

 لب مو اف اد العينة االهلتيار فيما بين ا.ذات إجابات  ددو، حيث ط  

لبى جمماعبة مبو ومبد  وبنحيت ا للييباس قبام الباحبث بع تب ا عسبتبانة للت كد مو ودق أداو اإل
األكببادمييني يف كليببة االقتصببباد والت ببارو جامعببة ال قبببب، وذلببك مببو حيبببث مببد  منءمببة الفيببب ات 

تبت هبا، وقد أمجع أغلب مل على ونحية األداو وط يية وياغت ا ومد  سنمة ووتاح اللغة الي ك  
حببث بتازيع ببا وذلببك بعببد األهلبب  بتاوببياممل يف ربعببدي  بعبب  الفيبب ات. باإلتببافة إىل ذلببك قببام البا

ىيئة التدريس بكليبة االقتصباد والت بارو  أعضاء( مو 5على عينة مو مف دات التمع بلغ عددىمل  
ببب سبببتبانة  فت أهلببب   حبببت أوببببحت اإلجامعبببة ال قبببب، ونتي بببة لببب لك ع بببدلت بعببب  األسبببئلة وح 

 (.1  بشكل ا الن ادي كما ىا مبني يف اللحق رقمل
 Cronbach`s   امببب  االررببببباط ك ونبببباخ ألفبببا ام معأمبببا مبببو حيبببث الثببببات فيبببد مت اسبببتخد

Alpha  0.65( إللببباد معبببامنت االربسببباق البببداهللي ألبعببباد االسبببتبانة، حيبببث بلغبببت قيمتبببو ،)
 أداو الدراسة ربتمتع بدرجة ثبات ربسمح باستخدام ا بثية. أنوى ا يع  

 المتغيرات المستقلة: .1
ة، إدارو أعمبال، وايب  ومصبار ، اقتصباد، علبام ولبو سبس مسبتايات:  اسببالقسم العلمي   -

 سياسية.
 ولو مستايان: ماجست ، دكتاراه.المؤهل التعليم   -
 و ا سس مستايات:  ات  مساعد،  ات ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ. الدرجة العلمية -
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 المتغير التابع: .2
 يببة االقتصبباد والت ببارو جامعببة ال قبببكلبىيئببة التببدريس  أعضبباءيشببم  التغبب  التببابع واقببع اسببتخدام 

 ( يبني ربازيع عينة الدراسة رببعا لتغ اما:1نرتنت يف البحث العلمي واجلدول رقمل  لإل
 
 

 (: ربازيع عينة الدراسة رببعا لتغ اما1اجلدول رقمل  
 اننسبة انًئىية انحكرار انًسحىي انًحغير

 انقسى انؼهًي

 %77 78 اىَحاسثح

 %77 7 إداسج األعَاه

 %78 7 اىرٌَّو ًاىَصاسف

 %78 7 االقرصاد

 %78 7 اىعيًٌ اىسْاسْح

 %788 78 اىَجٌَع

 انًؤهم انؼهًي

 %7177 77 ٍاجسرْش

 %7777 71 دمرٌساه

 %788 78 اىَجٌَع

 انذرجة انؼهًية

 %77 77 ٍحاضش ٍساعذ

 %78 78 ٍحاضش

 %7 7 اسرار ٍساعذ

 -- -- اسرار ٍشاسك

 -- -- اسرار

 %788 78 اىَجٌَع

(، SPSSمو أج  معاجلة البيانات أستخدم الباحث ب نامج ال زم اإلحصادية للعلام االجتماعيبة  
 ومن ا قام الباحث باستخدام األساليب واإلج اءات اإلحصادية التالية:

 .Cronbach`s Alpha)مت استخدام معام  ك ونباخ ألفا    .1
 م التاسبات ااسابية واالم ا  العياري والتك ارات والنسب الئاية.مت استخدا .2
 (.One – way – ANOVAمت استخدام  لي  التبايو األحادي   .3

 ول:النتائج المتعلقة بالسؤال األأواًل: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77 

 

رو ىيئة التبدريس بكليبات االقتصباد والت با أعضاءما ىا واقع استخدام  والذي ينص على اآلت :
 جامعة ال قب لإلنرتنت يف البحث العلمي؟

 سئلة الف عية النبثية منو وىي:ا السؤال سا  يتمل االجابة على األولإلجابة على ى 

 هيئة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب لألنترنت؟ أعضاءما مدى استخدام  .1

عينببة الالئايببة السببت ابات أفبب اد  ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والنسببب عببولإلجابببة 
  إجابات أف اد العينة.ني( يب2رقمل   ىيئة التدريس ليفنرتنت. واجلدول أعضاءحال مد  استخدام 

 االنرتنت(: مد  استخدام 2جدول رقمل  

 انًجًىع ال نؼى يذي االسحخذاو

 78 7 71 اىرنشاس

 %788 %177 %7777 اىنسثح

، حيبببث أفببباد االنرتنبببتمعابببمل افببب اد العينبببة يسبببتخدمان  نأ( ننحببب  2مبببو هلبببنل اجلبببدول رقبببمل  
% ال يسببببتخدمانو. وربا بببب  ىبببب ه 7.5يف مياببببب   االنرتنببببت% مببببن مل ببببب  مل يسببببتخدمان 92.5

ىيئببببة التببببدريس بكليببببة االقتصببباد والت ببببارو جامعببببة ال قببببب  ووعببببي مل ألمهيببببة  أعضبببباءالنتي بببة إدراك 
مبا يتناسبب مبع مسبتااىمل العلمبي. ربتفبق  وللخدمات البي ييبدم ا يف مجيبع الباالت وىبا االنرتنت

ىيئبة التبدريس بيسبمل  أعضباءكب    أن أظ ب ت( البي 2015ى ه النتي ة مع دراسة زك ي واألرببد  
يف  االنرتنبببتامعبببة طببب ابلس، الببب يو ميثلبببان عينبببة الدراسبببة، يسبببتخدمان وا اسببببة بكليبببة االقتصببباد 

ادج الببببي رباوببببلت إلي ببببا بعبببب  البحببببث العلمببببي. كمببببا ربتفببببق نتببببادج ىبببب ه الدراسببببة مببببع بعبببب  النتبببب
؛  قبببا ، 2007؛  مببد، 2008؛ ب كببات،2010؛ علببي، 2010الدراسببات السببابية  غببا ، 

معامل أفب اد العينبة يسبتخدمان  أنالي أشارت اىل  (2001؛ الن ار، 2005؛ العم ي، 2006
 يف البحث العلمي. االنرتنت

والتجييارة جامعيية هيئيية التييدريس بكلييية االقتصيياد  أعضيياءمييا هيي  أ ييراد اسييتخدام  .2
 المرقب لألنترنت؟ 
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لإلجابببة علببى ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والنسببب الئايببة السببت ابات أفبب اد عينببة 
( يببني اجاببات 3ت. واجلبدول رقبمل  ىيئبة التبدريس ليفنرتنب أعضباءالدراسة حال أغ اض استخدام 

 ف اد العينة عو ى ا السؤال.أ

 االنرتنتم (: أغ اض استخدا3جدول رقمل  
 انحرجيب اننسبة انحكرار األغراض

 7 7777 77 اىثشّذُاإلذصاه 

 7 7777 78 اىرعيٌ اىَسرَش ًاىَطاىعح

 7 7777 77 اىرعشف عيَ مو ٍا ىٌ جذّذ فِ ٍجاه اىرخصص

 7 771 78 اىرشفْو ًاىرسيْح

 7 777 77 قشاءج اىصحف ًاىَجالخ

 7 7777 77 َوعَاه اىَؤذَشاخ ًاىنذًاخ ًًسش اىعأٍراتعح 

اىثحس عن اىنرة ًاىَناىج ًاىَسرخيصاخ ألغشاض 

 اىرذسّس
77 7777 7 

 7 7777 77 اىٌصٌه اىَ اىثحٌز ًاىذساساخ اىساتقح

 1 777 7 االسرخذاً اىعاً

 9 %611 676 انًجًىع

التع   ع  ك  ما ىا جديد يف جمال التخص ، والبحبث عبو الكتبب  أن( 3يبني اجلدول رقمل  
 أىببملوالستخلصبات ألغب اض التبدريس، و الاوبال اىل البحباث والدراسبات السبابية ىبي والنباىج 

ىيئببة التببدريس ليفنرتنببت، حيببث جبباءت يف الرتربيببب األول  أعضبباءاألغبب اض األساسببية السببتخدام 
ىيئببة التببدريس يسببتخدمان  أعضبباء أن%(. رببببني ىبب ه النتي ببة 14.8مكبب ر بنسبببة مئايببة بلغببت  

الءيببدي، ومتابعببة اإلربصببال يني مهببا التعلببيمل والبحببث العلمببي. كمببا جبباء يف جمببالني اساسبب االنرتنببت
أعمبال الببؤو ات والنببدوات وورش العمبب  يف الرتربيببب الثببا  والثالببث علببى التبباال. يف الياببب ، اع تببء 

ىيئبببة التبببدريس مبببو أقببب  األسبببباف البببي رببببدفع مل السبببتخدام مل  أعضببباءالرتفيبببو والتسبببلية مبببو وج بببة 
ىيئة ربدريس  أعضاءف اد عينة الدراسة وذلك بصفت مل أي ة مع هلصاد   ه النتليفنرتنت. ربتفق ى

اسبتخدام يف اجلامعات، وال يو يعتءون أكث  الفئات الااعية والثيفة يف التمع وال يو يسعان اىل 
ج  الع فة العلميبة ورببباي  الب ات ال نيبة ولبيس الرتفيبو والتسبلية  ب كبات، أالتكنالاجيا ااديثة مو 

؛ علببي، 2010(. ربتفببق نتببادج ىبب ه الدراسببة مببع نتببادج بعبب  الدراسببات السببابية  غببا ، 2008
؛ العمببببببب ي، 2003؛ الاسبببببببي، 2006؛ قببببببببا ، 2007؛  مبببببببد، 2008؛ ب كبببببببات، 2010
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ىبببببي الاوبببببال اىل البحببببباث والدراسبببببات  االنرتنبببببتأغببببب اض  أىبببببمل أن( والبببببي أشبببببارت اىل 2002
اسببببتخدامات  أىببببمل أن أظ بببب ت( والببببي 2005 السببببابية، كمببببا ربتفببببق أيضببببا مببببع دراسببببة العمبببب ي 

 ىي متابعة اجلديد يف جمال التخص . االنرتنت

هيئية التيدريس  أعضياءفي  الحثيا العلمي  ميه وجظية ن ير  االنترنيتما مدى أهمية  .3
 بكليات االقتصاد والتجارة جامعة المرقب ؟

 ابات أفبب اد عينببة لإلجابببة علببى ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والنسببب الئايببة السببت
ىيئبببة التبببدريس.   أعضببباءيف البحبببث العلمبببي مبببو وج بببة ناببب   االنرتنبببتالدراسبببة حبببال مبببد  أمهيبببة 

 ( يبني اجابات اف اد العينة عو ى ا السؤال.4واجلدول رقمل  

 يف البحث العلمي االنرتنت(:أمهية 4جدول رقمل  

 انحرجيب اننسبة انحكرار يذي األهًية

 7 %7177 77 ٍيٌ جذا  

 7 %77 77 يٌٍ

 7 %7 7 قيْو األىَْح

 7 %777 7 غْش ٍيٌ

 4 %611 41 انًجًىع

أو م مببة إمببا م مببة  االنرتنببتهلببدمات  أنمعاببمل افبب اد العينببة يعتببءون  أن(  4يبببني اجلببدول رقببمل  
% ببببب ن 2.5%، يف حببببني اعتببببء 92.5، حيببببث بلغببببت النسبببببة جببببدا ألغبببب اض البحببببث العلمببببي

( والببي رببببني 2 ببة ربتاافببق مببع النتي ببة الابباى و يف اجلببدول رقببمل  ىبب ه النتي نإغبب  م ببمل.  االنرتنببت
ىيئة التدريس ليفنرتنت، وك لك ربتفق مع النتي ة الااى و يف اجلبدول رقبمل  أعضاءاستخدام معامل 

أغ اض استخدام عضا ىيئة التدريس ليفنرتنبت ىبي مبو أجب  البحبث  أىملمو  أن( والي رببني 3 
يف  االنرتنتىيئة التدريس ووعي مل ألمهية هلدمات   أعضاءراك العلمي. رببني ى ه النتي ة مد  إد

إثب اء وربسبب ي  إجب اء البحببث العلمبي، كمببا ربتفببق ىب ه النتي ببة مبع نتببادج بعب  الدراسببات السببابية 
( 2001؛ الن بببببار، 2002؛ العمببببب ي، 2006؛  قببببببا ، 2007؛  مبببببد، 2008 ب كبببببات، 

والتااوب  وااصبال علبى مجيبع اإلربصال يف  نتاالنرت ىيئة التدريس ألمهية  أعضاءوالي رببني إدراك 
ىيئبببة التبببدريس  أعضببباءالعلامبببات ذات االمهيبببة يف جمبببال البحبببث العلمبببي. كمبببا ربيبببدم ربفسببب اً بببب ن 

م ما يف ماث مل العلمية ويتيح  مل التااو  مع الباحثني وبالتال ينعكس بشبك   االنرتنتيعتءون 
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البحثيببة، ويبباف  علبببي مل الاقببت واجل ببد فضببًن عبببو  إلببا  علببى ربببباي  مبباث مل وقبببدراممل وم بباراممل
مببو هلببدمات يف ىبب ا  االنرتنببتسببتفادو تببا ييدمببو ة يف االطببنم والبحببث العلمببي، واإلربببااف  ال غببب

 (.   2007الال   مد، 

هيئة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة لألنترنت ف   أعضاءما هو معدل استخدام  .4
 الحثا العلم ؟

السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والنسببب الئايببة السببت ابات أفبب اد عينببة  لإلجابببة علببى ىبب ا
ي. واجلببدول رقببمل ىيئببة التببدريس ليفنرتنببت يف البحببث العلمبب أعضبباءالدراسبة حببال معببدل اسببتخدام 

 ف اد العينة عو ى ا السؤال.أجابات إ( يبني 5 

 لميسباعي لننرتنت يف البحث الع(: معدل االستخدام األ5جدول رقمل  

 جيبانحر اننسبة انحكرار االنحرنثسحخذاو ذل ايؼ

 7 %7777 7 ساعح اسثٌعْا 77امصش ٍن 

 7 %77 7 ساعح اسثٌعْا  77 -77ٍن 

 7 %77 77 ساعاخ اسثٌعْا 78 -7ٍن 

 7 %77 77 ساعاخ اسثٌعْا فاقو 7

 7 %777 7 ال اسرخذٍو

 5 %611 41 انًجًىع

ىيئبة التبدريس ليفنرتنبت  يف  أعضباءالعدل االسباعي الستخدام  أن( 5ننح  مو اجلدول رقمل  
فب اد العينبة أثلثبي  أنساعات أسباعياً، حيبث  10ساعات ف ق  اىل  5البحث العلمي يرتاوح مو 

ى ا العدل مو االستخدام يتفق مع بع  الدراسات  نإتمو ى ا العدل.  االنرتنتيستخدمان 
( والببي اج يببت 2001؛ الن ببار، 2002؛ العمبب ي، 2007؛  مببد، 2008السببابية  ب كببات، 

سببببباعي لعضبببا ىيئببببة التببببدريس معببببدل االسبببتخدام األ أن أظ ببب تيف بعببب  الببببدول الع بيبببة، والببببي 
( 2007ساعات اسباعياً. وقد أرجبع  مبد    10اىل  3ليفنرتنت يف البحث العلمي يرتاوح مو 

ضببا ىيئببة التببدريس سببااء كانببت أعببباء عببباء الليبباو علببى عبباربق عقلببة االسببتخدام ىبب ه اىل كثبب و األ
كبب و، وقبد يكبان سببب بدرجبة   االنرتنبتإدارية أو أكادمييبة أو ربدريسبية تبا ال يتبيح  بمل اسبتخدام 

.  كمبا االنرتنبتعتماد على ال اجع والدوريات الي أعتباد االعتمباد علي با قبب  وجباد ذلك ميلو لإل
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لية وتعه البنيبة التحتيبة لنربصباالت يف ليبيبا بالك االنرتنتالباحث أرجع ذلك اىل عدم رباف   أن
 والي حد مو أنتشار ى ه الشبكة على نباق واسع داهل  الدولة.

هيئيية التييدريس بكلييية االقتصيياد والتجييارة جامعيية  أعضيياءمييا هيي  دوافييع اسييتخدام  .5
 المرقب لألنترنت ف  الحثا العلم ؟

سببب الئايببة السببت ابات أفبب اد عينببة لإلجابببة علببى ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والن
( يببني اجاببات افب اد 6يف البحث العلمبي. واجلبدول رقبمل   االنرتنتالدراسة حال دوافع استخدام 

 العينة عو ى ا السؤال.

 يف البحث العلمي االنرتنت(: دوافع استخدام 6جدول رقمل  

 انحرجيب اننسبة انحكرار انذوافغ

 7 %7777 77 االشرشاك فِ اىذًسّاخ اىعيَْح

 7 %7777 71 اىثحس عن اىَقاالخ اىعيَْح راخ اىعالقح

 7 %7877 78 اىثحس عن اىَشاجع اىعيَْح

 7 %7777 77 اىرحضْش ىيَشاسمح فِ ٍؤذَش عيَِ

 1 %777 78 االنرشندنشش تحٌز عيَْح عيَ 

 7 %177 77 اىقْاً تثحٌز عيَْح ٍشرشمح

 7 %7777 71 ششاء اىثحس اىعيَِإذحسْن ً

 7 %7877 77 ىحصٌه عيَ ًشائق ًٍسرنذاخ ًٍعيٌٍاخا

 8 %611 647 انًجًىع

البحبببث عبببو ال اجبببع العلميبببة وثببب  البببدافع ال ديسبببي مبببو وراء اسبببتخدام  أن( 6يببببني اجلبببدول رقبببمل  
يف البحببببث العلمببببي، يلي ببببا البحببببث عببببو اليبببباالت العلميببببة ذات العنقببببة وذلببببك بنسبببببة  االنرتنببببت
( 3. ربتفبق ىبب ه النتي ببة مبع النتي ببة الاباى و يف اجلببدول رقببمل  % علبى التبباال18.4% و 20.4

غببب ض السبببتخدام عضبببا ىيئبببة التبببدريس ليفنرتنبببت ىبببي الاوبببال اىل البحببباث  أىبببمل أنوالبببي ربببببني 
مشبكلة نيب  ال اجبع العلميبة النزمبة للبحبث  أنوالدراسات السابية، كما ربش  ى ه النتي ة اىل 

العلمية النشارو  لياً ووعابة ااصال علي ا، والي ربعد مو العلمي يف مكتبة الكلية وقلة البحاث 
الشبباك  الببي ربااجببو عضببا ىيئببة التببدريس بكليببات االقتصبباد وال ربببببة   ببال ظبب و  العمبب   أىببمل

(، رببؤدي بعضبا ىيئبة التبدريس اىل البحبث عبو ىب ه ال اجبع واليباالت العلميبة 2013 ك يببات، 
 .االنرتنتذات العنقة على 



 2016الث الثالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

 

لببدوافع التمثلببة يف االشببرتاك يف الببدوريات العلميببة، و التحضبب  للمشبباركة يف مببؤو  علمببي فيببد بينمببا ا
%. جاءت ىب ه النتي بة لبتعكس الشباك  البي 12.2جاءت يف الرتربيب الثالث بنسبة مئاية بلغت 

العلميبة  تىيئة التبدريس بكليبات االقتصباد يف اجلامعبات الليبيبة والتمثلبة يف قلبة البن أعضاءيعاني ا 
( والي قد ربدفع بعضا 2013وندرو الندوات والؤو ات العلمية التخصصة  لياً  ك يبات، ، ا كمة

تي ة مبع بعب  النتبادج البي ربتفق ى ه النو  .(1 االنرتنتىيئة التدريس للبحث عو البدي  على شبكة 
 (.2001 ؛ الن ار،2007؛  مد، 2008لي ا بع  الدراسات السابية  ب كات، إرباولت 

 سبني وإثبب اء البحبث العلمبي جباء يف الرتربيبب ال اببع كب ىمل الببدوافع  أن( أيضباً 6ننحب  مبو اجلبدول رقبمل  
مهيبة (،  األ2002حسب وج بة ناب  العمب ي  يف البحث العلمي. والي ربعكس،  االنرتنتوراء استخدام 

إدراك عضبا ىيئبة التبدريس ألمهيبة  ىيئة التدريس، فباإلتبافة اىل أعضاءمو وج ة نا   االنرتنتالي حيتل ا 
يلبي رغببة عضبا ىيئبة التبدريس مبو هلبنل  االنرتنبت أنودورىا يف االرربياء بالبحبث العلمبي، جنبد  االنرتنت

 أث اء البحث العلمي واالرربياء بييمتو ورباف  الصادر وال اجع الت ددو يف الاالت التناعة.

يببام ببحبباث علميببة مشببرتكة، و نشبب  مبباث علميببة علببى يف الياببب ، جبباءت الببدوافع التمثلببة يف الي
قلة محاس  نإ% على التاال. 6.8% و 7.5يف الرتربيب السادس والسابع بنسب مئاية  االنرتنت
قببد ربعبباد ليفسببباف الببي ذك ىببا ب كببات  االنرتنببتىيئببة التببدريس بنشبب  مبباث مل العلميببة علببى  أعضبباء

التببدريس مببو تبيام حيبباق التبب ليه والنشبب ، ( يف دراسبتو والتمثلببة يف هلببا  عضبا ىيئببة 2008 
 وس الة س قة العلامات، وعدم االعرتا  في ا مو أج  الرتقية العلمية. 

هيئيية  أعضيياءفيي  الحثييا العلميي  مييه وجظيية ن يير  االنترنييتمييا هيي  فوائييد اسييتخدام  .6
 التدريس بكلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب؟

يببع التكبب اري والنسببب الئايببة السببت ابات أفبب اد عينببة لإلجابببة علببى ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التاز 
ىيئبة التبدريس.  أعضباءيف البحبث العلمبي مبو وج بة ناب   االنرتنبتالدراسة حال فاادد اسبتخدام 

 ( يبني اجابات اف اد العينة عو ى ا السؤال.7واجلدول رقمل  

                                                           
( حيببث 2013وذلببك بببال غمل مببو إقبب ارىمل بصببعابة نشبب  مبباث مل يف الببنت العلميببة العاليببة ا كمببة، كمببا جبباء يف دراسببة  ك يبببات،  (1 

 ىيئة التدريس بكليات االقتصاد يف اجلامعات الليبية. أعضاءالشاك  الي يعا  من ا  أىملاعتءت مو بني 
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 يف البحث العلمي االنرتنت(: فاادد استخدام 7جدول رقمل  

 انحرجيب اننسبة انحكرار انفىائذ

 7 %7777 77 االسرفادج ٍن اىثحٌز ًاىذساساخ اىساتقح

 7 %7777 77 ٍراتعح مو ٍا ىٌ جذّذ فِ اىثحس اىعيَِ

اىرعشف عيَ اىَجالخ ًٍشامز اىثحٌز 

 ًاىرٌاصو ٍعيا
77 7777% 7 

 7 %7877 78 االطالع عيَ اىنرة ًاىذًسّاخ

 7 %7777 77 ذطٌّش اىزاخ فِ اىثحس اىعيَِ

 7 %7877 77 حسْن ٍسرٌٍ اىيغح االنجيْزّحذ

 6 %611 648 انًجًىع

االستفادو  نإيف البحث العلمي لو فاادد كب ، حيث  االنرتنتاستخدام  أن( 7يبني اجلدول رقمل  
مببو البحبباث والدراسببات السببابية، واالطببنم علببى الكتببب والببدوريات العلميببة اعتببءت مببو وج ببة 

ول والثا ، يلي ا متابعة ك  ما الفاادد حيث جاءت يف الرتربيب األ أىملىيئة التدريس  أعضاءنا  
% علبى 18.9%،و 20.3%، 21.6ىا جديد يف البحث العلمي وذلك بنسب مئاية بلغت 

فاادببد  أىببملمببو  أن أظ بب ت( والببي 2015ربتفببق ىبب ه النتي ببة مببع دراسببة زكبب ي واألربببد  . التبباال
ياالت العلميبة وميبع اللغبات، واالطبنم ومتابعبة  يف البحث العلمي ىا ااصال على ال االنرتنت

 سببني مسببتا   نإكبب  مببا ىببا جديببد مببو كتببب ومبباث علميببة يف جمببال التخصبب . يف الياببب ، 
لني ببا مببو  أنىيئببة التببدريس أقبب  الفاادببد الببي ميكببو  أعضبباءاللغببة االجنليةيببة ينابب  إلي ببا مببو قببب  

  الرتربيب السادس واالهل .استخدامو ليفنرتنت يف البحث العلمي، حيث جاءت يف
 

هيئة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة جامعة  أعضاءما ه  الصعوبات الت  تواجه  .7
 ف  الحثا العلم ؟ االنترنتالمرقب عند استخدام 

لإلجابببة علببى ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والنسببب الئايببة السببت ابات أفبب اد عينببة 
يف البحببث  االنرتنببتىيئببة التببدريس عنببد اسببتخدام   أعضبباءي ربااجببو الدراسببة حببال الصببعابات البب

 ( يبني اجابات اف اد العينة عو ى ا السؤال.8العلمي. واجلدول رقمل  
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 يف البحث العلمي االنرتنت(: الصعابات يف استخدام 8ول رقمل  داجل

 انحرجيب اننسبة انحكرار انصؼىببت

 7 %7877 78 عذً ذٌفش اىٌقد اىنافِ السرخذاٍو

 7 %7177 77 ًصعٌتح اىحصٌه عيْو االنرشندعذً ذٌفش 

 7 %7777 77 صعٌتاخ ٍرعيقح تاىيغح

 1 %777 7 االنرشندعذً ٍعشفح تاسرخذاً 

 7 %777 7 صعٌتاخ ٍادّح

 7 %7777 77 ًانقطاعو االنرشندتظء 

 7 %777 7 صعٌتاخ ذرعيق فِ اسرخذاً اىحاسٌب

 7 %177 1 صعٌتح اىٌصٌه اىَ اىَعيٌٍح

 8 %611 95 انًجًىع

 

 االنرتنببتوانيباعببو، و عببدم رببباف   االنرتنببتالصببعابات التمثلببة يف ببب ء  أن( 8يبببني اجلببدول رقببمل  
الصبعابات البي رببااج  مل  أىبملىيئبة التبدريس  أعضباءووعابة ااصبال عليبو ربعتبء مبو وج بة ناب  

ل والثبا  بنسبب مئايبة و أليف البحبث العلمبي، حيبث جباءت يف الرتربيبب ا االنرتنبتعند اسبتخدام 
يف  االنرتنبت% على التاال. ربعكس ى ه النتي ة ااالة الرتدية لشبكة 27.4% و 29.5بلغت 

 ةً ليبيببا والناجتببة عببو تببعه البنيببة التحتيببة لنربصبباالت وعببدم جتديببد ىبب ه الشبببكة ورباسببيع ا وهلاوبب
عببدم رببباف   اىلومببا اعيب ببا مببو مشبباك  أمنيببة وحبب وف أىليببة. أتببافة  2011بعببد احببداث فءايبب  

نرتنت، والب ي إىيئة التدريس اىل البحث عو مي ى م  ال ي يضب  بعضا يف الكلية األ االنرتنت
يكببان غالبببا مكتاببا، وذلببك بسبببب عببدم قدرربببو علببى ااصببال علببى ىبب ه اددمببة والببي ربيتصبب  يف 

 أن  تأظ ب( والبي 2015رباف ىا على داهل  الدن. ربتفق ى ه النتادج مع دراسة زكب ي و األرببد  
العاقبات والشبكنت البي  أىبملباجلامعبة مهبا مبو  االنرتنبتوانيباعبو، وعبدم ربباف   االنرتنتتعه 
ىيئببة التببدريس بيسببمل ا اسبببة يف كليببة االقتصبباد جامعببة طبب ابلس، حيببث جبباءت يف  أعضبباءربااجببو 

لببي ( وا2013الرتربيببب الثببا  والثالببث علببى التبباال. كمببا ربتفببق ىبب ه النتي ببة مببع دراسببة ك يبببات  
ربعتببببء مبببو تببببمو  االنرتنبببتعببببدم ربببباف  الاسبببباد  السببباعدو إلعببببداد البحبببث العلمببببي ك أن أظ ببب ت

الشببكنت الببي ربااجببو عضببا ىيئببة التببدريس يف كليببات االقتصبباد يف اجلامعببات الليبيببة عنببد اعببداده 
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؛ 2010. كمببا ربتفببق ىبب ه النتي ببة أيضبباً مببع بعبب  الدراسببات السببابية  غببا ، (1 للبحببث العلمببي
 االنرتنببببتعببببدم رببببباف   أن( والببببي أشبببارت اىل 2001؛ الن ببببار، 2008؛ ب كببببات، 2010علبببي، 

 يف البحث العلمي. االنرتنتمعاقات استخدام  أىملوب ء اددمة ىي مو 

الصعابات التمثلة يف اللغة ربعتء عادق عند استخدام عضبا  أن( 8كما ننح  مو اجلدول رقمل  
يبث جباءت يف الرتربيبب الثالبث بنسببة مئايبة بلغببت ىيئبة التبدريس ليفنرتنبت يف البحبث العلمبي، ح

يكببببان باللغببببة  االنرتنببببتمعاببببمل مببببا يببببتمل نشبببب ه علببببى  أناإلعتبببببار %، وذلببببك إذا أهلبببب نا يف 16.8
يف  االنرتنبتاالجنليةية، وعليو ف ن عدم إجبادو اللغبة االجنليةيبة سبا   بد مبو الفادبدو الكاملبة مبو 

ى ه الش حية العم ية  أناإلعتبار عة إذا أهل نا يف ى ه النتي ة ربكاد ربكان متاق نإالبحث العلمي. 
قد ربكان ح مت مو ربعلمل اللغة االجنليةية، حيث مت إلغاء ى ه الادو مبو منباىج التعلبيمل االساسبي 

يبببتمل اعادمبببا الحيبببا بشبببك  رببببدرلي يف ال حلبببة الثانايبببة  أنوالثببباناي يف منتصبببه الثمانينيبببات قبببب  
ابق، والبب ي نببتج عنببو جيبب  ال ليببد أي لغببة أهلبب   غبب  ولكببو لببيس بببنفس الببةهلمل واالىتمببام السبب

ىمل مبو محلبة  -(1كما ىا مبني يف اجلدول رقمل  -% مو العينة 57نسبة  أناىل  الع بية. أتافةً 
عبدد مبو محلبة البدكتاراه قبد  أنداهلب  ليبيبا، باإلتبافة اىل  دراسبتوأ بى أغلبب مل  والب يو ،الاجسبت 

والي ال ربشرتط إجادو اللغة االجنليةية. ربتفق ى ه النتي ة مع  دراست مل يف بع  الدول الع بية ا ا أ
 أظ ب ت( والبي 2006؛ قببا ، 2008؛ اافاي، 2008بع  الدراسات السابية   ب كات، 

 با ال أيف البحبث العلمبي، غب   االنرتنبت عدم إجادو اللغة اإلجنليةيبة وثب  عبادق عنبد اسبتخدام أن
 (.2001الن ار   ربتفق مع النتي ة الااى و يف دراسة

وث  أحد الصعابات الي  االنرتنتعدم رباف  الاقت الكايف الستخدام  أن(أيضاً 8يبني اجلدول رقمل  
%. ربتفق ى ه 10.5ربااجو عضا ىيئة التدريس، حيث جاءت يف الرتربيب ال ابع بنسبة مئاية بلغت 

؛ 2005؛ العمببببب ي، 2006؛ قببببببا ،2008النتي بببببة مبببببع بعببببب  الدراسبببببات السبببببابية  ب كبببببات، 
عدم وجاد  أن أظ  ت( والي 2013(. كما ربتفق ى ه النتي ة مع دراسة ك يبات  2001الن ار، 

ىيئببة التببدريس  أعضبباءالشببكنت الببي ربااجببو  أىببملالاقببت الكببايف إلجبب اء البحبباث يعتببء مببو تببمو 

                                                           
الشبكنت اإلداريبة واألكادمييبة البي يعبا  من با طلببة كليبة االقتصباد والت بارو  أىبملعدم رباف  اإلنرتنت يف الكليبة يعتبء أيضباً مبو  نأكما   (1 

 (.2015جامعة ال قب عند إعدادىمل لبحاث التخ ج  ك يبات، 
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دراسببية عببباء الكثبب و األ  مه بباأيبببة، والبب ي يعببة  لعببدو أسببباف لعبب  بكليببات االقتصبباد يف اجلامعببات اللب
 أن أظ ب ت( والبي 2015ىب ه النتي بة ال ربتفبق مبع دراسبة زكب ي واألرببد   أنالي يكلفان هبا. غب  

يف البحبببث العلمبببي يف جمبببال  االنرتنبببتتبببيق وقبببت عضبببا ىيئبببة التبببدريس ال يعتبببء عبببادق السبببتخدام 
 ا اسبة. 

سباف، و عبدم الع فبة الصبعابات التعليبة باسبتخدام ااا أنىيئة التبدريس  أعضاءيف الياب ، ي   
يف البحث العلمبي،  االنرتنتىي أق  الصعابات الي ربااج  مل عند استخدام  االنرتنتباستخدام 

% علببى التبباال. ربعتببء ىبب ه 2.1% و3.2ببب  ربكبباد ال وثبب  عببادق عنببدىمل حيببث بلغببت النسبببة 
والتكنالاجيبا عضبا ىيئبة التبدريس قبادر علبى اسبتخدام التينيبة  أنالنتي ة إلابيبة، حيبث ربشب  اىل 

(، غب  2002ااديثة مت ربباف ت لبو. ربتفبق ىب ه النتي بة مبع النتي بة الاباى و يف دراسبة العمب ي  
قلببة هلببءو أسببتاذ  أن أظ بب ت( والببي 2015أ ببا ال ربتفببق ىبب ه النتي ببة مببع دراسببة زكبب ي واألربببد  

مبببي، وذلبببك يف البحبببث العل االنرتنبببتوثببب  عبببادق عنبببد اسبببتخدام  االنرتنبببتا اسببببة يف اسبببتخدام 
( والي 2008ى ه النتي ة ال ربتفق مع دراسة ب كات   أنبسبب عدم رباف  التدريب الكايف. كما 

س يف جامعة الصعابات الي ربااجو عضا ىيئة التدري أىملوعابة استخدام التينية وث   أن أظ  ت
عبدم ربباف   أن( والبي اعتبءت 2001 ا ال ربتفق  أيضاً مع دراسة الن بار  أاليدس الفتاحة، كما 

ىيئة التدريس وامعة  أعضاءمو أوىل الصعابات الي ربااجو  االنرتنتالتدريب الناسب الستخدام 
 اللك فيص .

هيئية التيدريس بكليية االقتصياد والتجيارة جامعية  أعضياءما المقترحات الت  يقدمظا  .8
 ف  الحثا العلم ؟ االنترنتالمرقب مه أجل تثسيه استخدام خدمات 

ى ىبب ا السببؤال مت احتسبباف التازيببع التكبب اري والنسببب الئايببة السببت ابات أفبب اد عينببة لإلجابببة علبب
يف البحببث العلمببي. واجلببدول رقببمل  االنرتنببتالدراسببة حببال اليرتحببات مببو أجبب   سببني اسببتخدام 

 بات اف اد العينة عو ى ا السؤال.( يبني اجا9 
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 العلمي يف البحث االنرتنت(: ميرتحات  سني استخدام 9جدول رقمل  

 انحرجيب اننسبة انحكرار انًقحرحبت

قاٍةةح دًساخ ذذسّثْةةح ألعضةةاء ىْدةةح اىرةةذسّس فةةِ إ

 االنرشنداىحاسٌب ً
77 71% 7 

 أعضةاءً قاعةح  اىعيَْةح قساًاألفِ  االنرشندذٌفْش 

 ىْدح اىرذسّس تاىنيْح
77 7777% 7 

 7 %78 71 فِ اىَنرثح االنرشندذٌفْش 

 7 %7777 77 االنرشندً سفع اىٌعِ تأخالقْاخ اسرخذا

 7 %7777 77 االشرشاك فِ اىَجالخ ً اىذًسّاخ اىعاىَْح

 7 %7777 77 ىْدح اىرذسّس أعضاءذٌفْش ٍرخصص ىَساعذج 

 6 %611 635 انًجًىع

 أعضبباءمجيببع اليرتحببات اليدمببة اعتببءت م مببة مببو وج ببة نابب   أن( 9ننحبب  مببو اجلببدول رقببمل  
اليببرتح التمثبب  يف رببباف   أنيف البحببث العلمببي، حيببث  نرتنببتاالىيئببة التببدريس لتحسببني اسببتخدام 

ول، يليبببو تبببدريس بالكليبببة جببباء يف الرتربيبببب األىيئبببة ال أعضببباءوقاعبببة العلميبببة قسبببام األيف  االنرتنبببت
% علببى 20% و 21.5يف الكتبببة وذلبك بنسببب مئايببة بلغببت  االنرتنببتاليبرتح التمثبب  يف رببباف  

ىيئبة  أعضباء( والبي اعتبء في با 8النتي بة الاباى و يف اجلبدول رقبمل  التاال.  ربتفق ى ه النتي ة مع 
الصبببعابات البببي رببببااج  مل عنبببد  أىبببملووبببعابة ااصبببال عليبببو مبببو  االنرتنبببتالتبببدريس عبببدم ربببباف  

يف البحبببث العلمبببي. كمبببا ربتفبببق ىببب ه النتي بببة مبببع النتي بببة الاببباى و يف دراسبببة  االنرتنبببتاسبببتخدام 
 (.2008ال ربتفق مع دراسة ب كات ى ه النتي ة  أن(، غ  2001الن ار 

ىيئبة التببدريس  أعضبباءاليببرتح الثالبث مببو حيبث االمهيببة مبو وج ببة ناب   أن( ايضبا 9يببني اجلبدول رقببمل  
. ىب ه النتي بة ال ربتفبق مبع االنرتنتقامة دورات ربدريبية ألعضاء ىيئة التدريس يف اااساف و إيتمث  يف 

نبو ال رباجبد وبعابات ربتعلبق باسبتخدام اااسباف، كمبا أ ني( والي ربب8النتي ة الااى و يف اجلدول رقمل  
البءامج اااسبابية  أنالتفس  النبيي   ا التبايو ىا  نإ. االنرتنتال رباجد وعابات ربتعلق  باستخدام 

يف ربببار مسبتم  االمب   االنرتنبتالااقبع و  كبات البحبث الاجبادو علبى  أنيف ربغ  ورببار متااو  كما 
مببة علببى التببدرف علببى يببد التخصصببني يف ىبب ا الببال وذلببك لااكبببة ىبب ا التبببار. البب ي يسببتدعي الداو 

، 2010؛ علببي، 2010ربتفببق ىبب ه النتي ببة مببع النتببادج الابباى و يف أغلببب الدراسببات السببابية  غببا ، 
 (.  2001؛ الن ار، 2005؛ العم ي، 2008؛ ب كات، 2008اافاي، 
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مهيبببة يتمثببب  يف اليبببرتح ال اببببع مبببو حيبببث األ أن( 9النتبببادج البينبببة يف اجلبببدول رقبببمل   أظ ببب تكمبببا 
االشرتاك يف الدوريات والنت العلمية مو قب  اجلامعة حت يتسىن لعضا ىيئبة التبدريس ااصبال 

؛ العمببب ي، 2010علي بببا جمانببباً. ربتفبببق ىببب ه النتي بببة مبببع بعببب  نتبببادج الدراسبببات السبببابية  غبببا ، 
اليبببرتح  أنىيئبببة التبببدريس يببب ون  أعضببباء نأ( 9(. يف اليابببب ، ننحببب  مبببو اجلبببدول رقبببمل  2005

 ببة نابب ىمل، حيببث جبباء يف مببو وج مهيببةً أقبب   متخصبب  لسبباعدممل ىببا اليببرتح األالتمثبب  يف رببباف 
( والي بينت عدم وجاد 8هل . ربتفق ى ه النتي ة مع النتي ة الااى و يف اجلدول رقمل  الرتربيب األ

وبتال ف مل ال حيتباجان اىل  االنرتنتاف و ىيئة التدريس يف استخدام اااس أعضاءوعابات لد  
(، غب  أ ببا ال 2008مبو يسباعدىمل يف ذلبك. كمببا ربتفبق مبع النتبادج الابباى و يف دراسبة  ب كبات، 

 (.2001ربتفق مع دراسة  الن ار، 

 لنتائج المتعلقة بالسؤال الثان :ثانيًا: ا

واقببع اسببتخدام  ( يف0.05حصببادية عنببد مسببتا   إ: ىبب  ىنبباك أثبب  ذو داللببة والييذي ييينص علييى
ىيئببة التبدريس بكليببة االقتصباد والت ببارو جامعبة ال قببب لإلنرتنبت يف البحببث العلمبي يعببة   أعضباء

 لتغ ات الدراسة  اليسمل العلمي، الؤى  التعليمي، الدرجة العلمية(؟

 ل سيتمل اهلتبار الف تية التعلية:لإلجابة على ى ا السؤا

( يف 0.05لبببة إحصببببادية  عنبببد مسبببتا  الداللببببة : ال رباجبببد فارقبببات ذات دالوالتييي  تييينص علييييى
ىيئببة التببدريس بكليببة االقتصبباد والت ببارو جامعببة ال قببب حببال واقببع  أعضبباءمتاسبب  وج ببات نابب  

يف البحث العلمي ربعة  لتغ  الدراسة  اليسمل العلمي، الؤى  العلمي، الدرجة  االنرتنتاستخدام 
 العلمية(.

( One-Way ANOVA  حادي لي  التبايو األباستخدام  الهلتبار الف تية قام الباحث
 .نتادج  لي  التبايو األحادي( 10اجلدول رقمل  ويبني للكشه عو الف وقات بني الماعات، 
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يف البحث  االنرتنت لي  التبايو األحادي لداللة الف وق يف واقع استخدام  :(10اجلدول رقمل  
 لمي، الؤى  العلمي، الدرجة العلمية(العلمي رببعا لتغ ات الدراسة  اليسمل الع

 يصذر انحببين انًجبل
يجًىع 

 انًربؼبت

درجة 

 انحرية

يحىسط 

 انًربؼبت

قيًة 

 )ف(

يسحىي 

 انذالنة

 اىقسٌ اىعيَِ

تْن 

 اىَجٌَعاخ
77117 7 87777 

داخو  87781 77777

 اىَجٌَعاخ
77777 77 87777 

  77 777177 اىنيِ

اىَؤىو 

 اىعيَِ

تْن 

 عاخاىَجٌَ
77878 7 77878 

داخو  87878 77118

 اىَجٌَعاخ
787777 77 87777 

  77 777177 اىنيِ

اىذسجح 

 اىعيَْح

تْن 

 اىَجٌَعاخ
77177 7 87777 

داخو  87877 77717

 اىَجٌَعاخ
787877 71 87717 

  77 777177 اىنيِ

ببني متاسببات وج بات ناب  ( عدم وجاد ف وق ذات داللبة إحصبادية 10يتبني مو اجلدول رقمل  
يف  االنرتنببتىيئببة التببدريس بكليببة االقتصبباد والت ببارو جامعببة ال قببب حببال واقببع اسببتخدام  أعضبباء

البحث العلمي رببعا لتغ ات الدراسة وىي اليسمل العلمي والؤى  العلمبي والدرجبة العلميبة، حيبث 
ننرتنت يف البحث ل  ملخدامقسام العلمية يتساوون يف درجة استىيئة التدريس بك  األ أعضاء أن

ىيئببة التببدريس ليفنرتنببت ببباهلتن  مببؤىنممل  أعضبباءالعلمببي. كبب لك ال  تلببه درجببة اسببتخدام 
ىيئبة التبدريس بكب  درجباممل العلميبة يتسباوون يف درجبة اسبتخدام مل  أعضباءالعلمية. وأهل اً، فلن 

يف البحببث العلمببي  نببتاالنرت ليفنرتنببت يف البحببث العلمببي. وىبب ه النتي ببة ربعكببس أمهيببة اسببتخدام 
ىيئبببببة التبببببدريس بكليبببببة االقتصببببباد والت بببببارو جامعبببببة ال قبببببب وميبببببع أقسبببببام ا  أعضببببباءلبببببد  مجيبببببع 

نببو ال رباجببد فارقببات ذات أبببال ف تببية الدراسببة الببي ربببن  علببى ومسببتاياممل العلميببة. وبتببال يببتمل ق
دريس ىيئبببة التببب أعضببباء( يف متاسببب  وج بببات ناببب  0.05داللبببة إحصبببادية  عنبببد مسبببتا  الداللبببة 
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يف البحببث العلمببي ربعببة   االنرتنببتبكليببة االقتصبباد والت ببارو جامعببة ال قببب حببال واقببع اسببتخدام 
لتغبب  الدراسببة  اليسببمل العلمببي، الؤىبب  العلمببي، الدرجببة العلميببة(. ربتفببق ىبب ه النتي ببة مببع النتببادج 

(، غبببب  أ ببببا  تلببببه مببببع دراسببببة  مببببد 2001( و الن ببببار  2002الابببباى و يف دراسببببة العمبببب ي  
 2007.) 

 النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج:

 أن، حيبببث االنرتنبببتىيئبببة التبببدريس بكليبببات االقتصببباد يسبببتخدمان  أعضببباءمعابببمل  نإ .1
 أغ اض استخدامو. أىملالتعليمل والبحث العلمي مها 

م بمل يف البحبث العلمبي،  االنرتنبتىيئة التبدريس بكليبات االقتصباد يعتبءون  أعضاءن إ .2
 ساعات. 10ساعات ف ق  اىل  5ستخدامو ىا وإن العدل االسباعي ال

ىيئببببة  أعضبببباءالبحببببث عببببو ال اجببببع واليبببباالت العلميببببة مهببببا الببببدافع ال ديسببببي السببببتخدام  .3
 التدريس ليفنرتنت يف البحث العلمي.

االستفادو مو البحاث  أنيف البحث العلمي فاادد كب ، حيث  االنرتنتالستخدام ن إ .4
كتب والدوريات العلمية اعتءت مو وج بة ناب  والدراسات السابية، واالطنم على ال

 ى ه الفاادد. أىملىيئة التدريس  أعضاء
ووببببعابة  االنرتنببببتنيباعببببو، و عببببدم رببببباف  او  االنرتنببببتابات التمثلببببة يف ببببب ء الصببببعن إ .5

الصعابات الي رببااج  مل  أىملىيئة التدريس  أعضاءااصال عليو ربعتء مو وج ة نا  
 العلمي.يف البحث  االنرتنتعند استخدام 

يف البحث  االنرتنتىيئة التدريس لتحسني استخدام  أعضاءاليرتحات الي قدم ا  أىمل .6
عضاء ىيئة التدريس قامة دورات ربدريبية ألإيف الكلية و  االنرتنت  يف رباف  العلمي ربتمث

 باإلتافة اىل االشرتاك يف الدوريات والنت العلمية العالية. االنرتنتيف اااساف و 
( يف متاسببببب  0.05فارقبببببات ذات داللبببببة إحصبببببادية  عنبببببد مسبببببتا  الداللبببببة  ال رباجبببببد .7

ىيئة التدريس بكلية االقتصباد والت بارو جامعبة ال قبب حبال واقبع  أعضاءوج ات نا  
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يف البحبببث العلمبببي ربعبببة  لتغببب  الدراسبببة  اليسبببمل العلمبببي، الؤىببب   االنرتنبببتاسبببتخدام 
 العلمي، الدرجة العلمية(.

 ثانيًا: التوصيات:

يف الكليبببات حببت يتسببىن ألعضبباء ىيئبببة التببدريس االسببتفادو مبببو  االنرتنببت  شبببكة رببباف .1
 هلدماما ألغ اض البحث العلمي.

حببت يتمكنبباا مببو  االنرتنببتإقامببة دورات ربدريبيببة ألعضبباء ىيئببة التببدريس يف اااسبباف و  .2
 مااكبة التبار الستم  يف التكنالاجيا ال ربببة هبما.

الجنليةيبة ألعضباء ىيئبة التبدريس حبت يسبتفيدوا مبو الكبمل إقامة دورات مكثفة يف اللغبة ا .3
 ا اد  مو البحاث والدراسات النشارو هب ه اللغة.

حببببت يتسببببىن  االنرتنببببتاالشببببرتاك يف الببببنت والببببدوريات العلميببببة العاليببببة التبببباف و علببببى  .4
 ألعضاء ىيئة التدريس ااصال علي ا جماناً.

ىيئة التبدريس ليفنرتنبت يف البحبث  أعضاءدام إج اء الةيد مو الدراسات يف واقع استخ .5
 العلمي يف جامعات ليبية أهل  .

هيئيية التييدريس فيي  الجامعييات ال لسيي ينية  أعضيياءواقييع اسييتخدام (، "2008ب كببات، زيبباد  
يباى و ورقبة علميبة ميدمبة اىل البؤو  البدول ال اببع جلامعبة ال في  الحثيا العلمي    االنترنيتلشحة 

 م، الياى و، مص .18/12/2008-16النعيد مو 

جامعييية  –والحثيييا العلمييي  فييي  الجامعيييات الج ائريييية  االنترنيييت (، 2006قببببا ، نسبببيمة  
(، دمشق، ساريا، ص ص: 58، جملة بناو االجيال، السنة ادامسة عش ، العدد  عنابة نموذجا 

154-160. 
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هيييي ة  أعضيياءلمييي  ومشييكدته ليييدى  أهيييدال الحثييا الع(، 2014ك يبببات، ماسببى  مببد،  
، جملبة العلبام اإلنسبانية، كليبة اآلداف والعلبام التدريس بكليات االقتصاد ف  الجامعات الليحية 

 . 318-281جامعة ال قب، العدد الثامو، ص ص  –ادمس 
 مشييكدت بثييوث التخييرج لييدى الحيية صليييات االقتصيياد (، 2015ك يبببات، ماسببى  مببد،  

ة مييه وجظيية ن يير الخييريجيه ادراسيية حاليية فيي  صلييية االقتصيياد والتجييارة فيي  الجامعييات الليحييي
جامعبة ال قبب، العبدد الثبا ،  –، جملة آفاق اقتصبادية، كليبة االقتصباد والت بارو جامعة المرقب( 

 . 248-218ص ص
ودورهيا في  ت يوير الحثيا العلمي  ميه  االنترنيت(  شيحكة المعلوميات 2008اافاي، حيىي  
، جملببة حاليببة، كليببة العلمببني، أهبببا، يئيية التييدريس بجامعيية المليي  خالييد ه أعضيياءوجظيية ن يير 

 (.244-222(، ص ص  13دية، العدد  الملكة الع بية السعا 
والحثييييا العلميييي   االنترنييييت  (، 2015  زكبببب ي،  مببببد أبببببا الياسببببمل، و أمحببببد هلليفببببة األربببببد

الية بكليية االقتصياد المثاسح  ألعضاء هيئة تيدريس المثاسيحة بالجامعيات الليحيية ادراسية ح
جامعببة  –، جملببة آفبباق اقتصببادية، كليببة االقتصبباد والت ببارو والعلييوم السياسييية بجامعيية اييرابلس( 

 .176-150 قب، العدد الثا ، ص ص ال
هيئية التيدريس والحية  أعضياءلدى  االنترنت واقع استخدام (، 2002العم ي،  مد هلليفة  

، ياليا/ 11، العدد 40لة ا اد اجلامعات الع بية، جملد ، جمجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
 واز. 

صيي داة لجمييع الحيانييات أل ييراد   االنترنييت واقييع اسييتخدام (، 2005العمبب ي،  مببد هلليفببة  
هيئييية التيييدريس بكليييية التربيييية جامعييية  أعضييياءالحثيييا العلمييي   ومعوقيييات اسيييتخدامظا ليييدى 

 (.3(، العدد  1ة، جملد  اللة االردنية يف العلام الرتباي اليرموك  

 واقييع اسييتخدام شييحكة المعلومييات العالمييية فيي  التعليييم والحثييا  (، 2010علببي، عببة الببديو 
، رسبالة ماجسبت  غب  هيئية التيدريس بكلييات التربيية بالجامعيات اليمنيية  أعضاءالعلم  لدى 

 منشارو، جامعة أم الي    كة الك مة، الملكة الع بية السعادية.
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 اسييتخدام ال ييدع واعضيياء هيئيية التييدريس فيي  جامعيية دمشيي  (، 2010دي حيببىي  غببا ، فببا
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 استحيان

 

 واقيع بعنباان   بلعداد ورقة مثيبة أنا أقام يف الاقت ااات : األخ ال ميل : عضو هيئة التدريس
في   االنترنيتهيئة التدريس بكليات االقتصاد ف  الجامعات الليحية لشحكة  أعضاءاستخدام 

تتنباً جبداً  وسا  أكبانصلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب نموذجاً  .   –الحثا العلم  
أراءكببمل و اقرتاحبباربكمل  أنإذا ربكبب متمل وهلصصببتمل جببةءاً مببو وقببتكمل لتكملببة االسببتبيان ال فببق حيببث 

                                                                      يف الساعدو على  ييق أىدا  البحث.                              غاية الفاددو يف سا  ربكان

 الحاحا
  :  اىَعيٌٍاخ اىعاٍح:اىجزء األًه

  ّشجَ ذحذّذ اىقسٌ اىعيَِ اىرِ ذرثعو:

 ٍا ىٌ ٍؤىيل اىرعيَِْ:
  ٍاجسرْش

  دمرٌساه

 ّشجَ ذحذّذ اىذسجح اىعيَْح:

ٍحاضش 

 ٍساعذ

 

  ٍحاضش

  أسرار ٍساعذ

  أسرار ٍشاسك

  أسرار

ف  الحثا  االنترنتاستخدام  األسئلة التالية تتعل  بوجظات ن رك حول: الج ء الثان 
 معحراً  ( ف  المربع المناسب √الم لوع فقط وضع إشارة ا   . لإلجابة على األسئلةالعلم 

 عه رأي .

 ؟االنحرنثهم جسحخذو  6

 نعٌ اسرخذٍو 

 ال اسرخذٍو 

 حخذايل نألنحرنث:أغراض اس 2

 اىثشّذُاإلذصاه اىَحادشح ً 

 اىرعيٌ اىَسرَش ًاىَطاىعح 
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 اىرعشف عيَ مو ٍا ىٌ جذّذ فِ ٍجاه اىرخصص 

 اىرشفْو ًاىرسيْح 

 قشاءج اىصحف ًاىَجالخ 

 ٍراتعح اعَاه اىَؤذَشاخ ًاىنذًاخ ًًسش اىعَو 

 ًاىَناىج ًاىَسرخيصاخ ألغشاض اىرذسّس اىثحس عن اىنرة 

 اىٌصٌه اىَ اىثحٌز ًاىذساساخ اىساتقح 

 االسرخذاً اىعاً 

 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777اغشاض اخشٍ )حذد 

 في انبحث انؼهًي ين وجهة نظرك: االنحرنثاهًية اسحخذاو  3

 ٍيٌ جذا 

 ٍيٌ 

 قيْو االىَْح 

 غْش ٍيٌ 

 بحث انؼهًي:دوافغ اسحخذايل نإلنحرنث في ان 4

 االشرشاك فِ اىذًسّاخ اىعيَْح 

 اىثحس عن اىَقاالخ اىعيَْح راخ اىعالقح 

 اىثحس عن اىَشاجع اىعيَْح 

 اىرحضْش ىيَشاسمح فِ ٍؤذَش عيَِ 

 االنرشندنشش تحٌز عيَْح عيَ  

 اىقْاً تثحٌز عيَْح ٍشرشمح 

 ذحسْن ًاششاء اىثحس اىعيَِ 

 ًٍعيٌٍاخ اىحصٌه عيَ ًشائق ًٍسرنذاخ 

 دًافع اخشٍ )حذد(77777777777777777777777777777777777777777777777 

5 
ػذد انسبػبت انحي جقضيهب أسبىػيب في انبحث انؼهًي ببسحخذاو 

 :االنحرنث

 ساعح اسثٌعْا 77امصش ٍن  

 ساعح اسثٌعْا  77-77ٍن  

 ساعاخ اسثٌعْا 78-7ٍن  

 ساعاخ اسثٌعْا فاقو 7 

 ال اسرخذٍو 

 في انبحث انؼهًي: االنحرنثفىائذ اسحخذاو  6



 ة لإلنرتنت يف البحث العلميلليبيىيئة التدريس بكليات االقتصاد يف اجلامعات ا أعضاءواقع استخدام 
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 االسرفادج ٍن اىثحٌز ًاىذساساخ اىساتقح 

 ٍراتعح مو ٍا ىٌ جذّذ فِ اىثحس اىعيَِ 

 اىرعشف عيَ اىَجالخ ًٍشامز اىثحٌز ًاىرٌاصو ٍعيا 

 االطالع عيَ اىنرة ًاىذًسّاخ 

 ذطٌّش اىزاخ فِ اىثحس اىعيَِ 

 جيْزّحذحسْن ٍسرٌٍ اىيغح االن 

 فٌائذ أخشٍ )حذد(777777777777777777777777777777777777777 

 في انبحث انؼهًي: االنحرنثانصؼىببت انحي جىاجهل ػنذ اسحخذاو  7

 عذً ذٌفش اىٌقد اىنافِ السرخذاٍو 

 ًصعٌتح اىحصٌه عيْو االنرشندعذً ذٌفش  

 صعٌتاخ ٍرعيقح تاىيغح 

 االنرشندعذً ٍعشفح تاسرخذاً  

 عٌتاخ ٍادّحص 

 ًانقطاعو االنرشندتظء  

 صعٌتاخ ذرعيق فِ اسرخذاً اىحاسٌب 

 صعٌتح اىٌصٌه اىَ اىَعيٌٍح 

 صعٌتاخ أخشٍ )حذد(777777777777777777777777777777777777777777777 

 في انبحث انؼهًي: االنحرنثيقحرحبجل نححسين اسحخذاو  8

 
س فِ اىحاسٌب اقاٍح دًساخ ذذسّثْح ألعضاء ىْدح اىرذسّ

 االنرشندً

 
ىْدح اىرذسّس  أعضاءًقاعح اىعيَْح قساً األفِ  االنرشندذٌفْش 

 تاىنيْح

 فِ اىَنرثح االنرشندذٌفْش  

 االنرشندسفع اىٌعِ تأخالقْاخ اسرخذاً  

 االشرشاك فِ اىَجالخ ً اىذًسّاخ اىعاىَْح 

 ىْدح اىرذسّس أعضاءذٌفْش ٍرخصص ىَساعذج  

 )حذد(77777777777777777777777 ٍقرشحاخ أخشٍ 

 االنرشنةداسةرخذاً  حةٌهّشجِ اسرخذاً اىحْةز أدنةاه إلتةذاء أُ ذعيْقةاخ  77

 فِ اىثحس اىعيَِ 
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