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  أ
 

كان للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين أثر كبير 

  .في تقدم حياة البشرية وتطورها في كافة ميادين الحياة وأهمها ميدان التربية والتعليم

نفسه أمام نت، فحينما وجد اإلنسان نتر ومن أهم األشياء التي تم إختراعها والتوصل إليها شبكة األ

كم هائل من المعلومات، كان البد أّن يبحث عن مصدر مناسب ينقل ويتبادل من خالله معلوماته مع 

اآلخرين، ونظرا لظهور أجهزة متطورة كالهواتف المحمولة والعديد من التطبيقات األكثر تطورا كالفايسبوك 

كة وتعد هذه الوسيلة محطة إهتمام  وغيرها، إرتفعت نسبة إستخدام هذه الشب... واليوتيوب، األنستغرام

العديد من األفراد كونها وسيلة إعالم وٕاتصال وترفيه وتسلية، وتربية وتعليم، حيث تستخدم في العديد من 

القطاعات منها قطاع التعليم، فإستخدام هاته األخيرة في التعليم موضوع حديث يثير الكثير من التساؤالت 

م تتغير وسائلنا التعليمية في الكثير من البلدان العربية، وهذا ماأبقى خاصة في المجتمع العربي، حيث ل

المعلمين حائرين أمام إنفجار المعلومات في مختلف الميادين وكيفية إستخدامها، ومدى مساهمتها في 

الدافعية للتعّلم لدى المتمدرسين، ولكي تتم عملية التعلم بصورة جيدة كان يجب توفر بعض الشروط من 

ا الدافعية للتعّلم، بإعتبارها قوة ذاتية تحرك سلوك المتعّلم وتوجهه لتحقيق النجاح الدراسي، ومن هذا بينه

المنطلق أردنا في هذه الدراسة البحث عن العالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وٕاستخدامه لشبكة 

  .قيرنت، ومنه قسمنا بحثنا هذا إلى جانبين، جانب نظري وجانب تطبيتاألن

  :فصول 3وهو اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة، ويتضمن  :لجانب النظري

اإلطار المنهجي للدراسة، والذي يحتوي على إشكالية البحث، تحديد الفرضيات التي : الفصل األول -

عملنا على التحقق منها، إضافة إلى أهمية وأهداف البحث وتحديد المفاهيم إجرائيا، إضافة إلى الدراسات 

  .لسابقة والتعقيب عليهاا

تم التطرق فيها إلى مفهوم الدافعية للتعّلم، خصائصها " الدافعية للتعلم"تحت عنوان : الفصل الثاني -

  .عناصرها، أنواعها، النظريات المفسرة لها والعوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى قياس الدافعية للتعلم

رنت تتم التطرق فيها إلى مفهوم شبكة األن" رنتتنإستخدامات شبكة األ"تحت عنوان  :الفصل الثالث -

رنت كأداة ترنت بالمعلومات التربوية، خصائص شبكة األنتتطّورها، متطلباتها، التخطيط لتزويد شبكة األن

رنت من جانب الطلبة ومسؤولياتهم ترنت في التعليم الجامعي، قواعد إستخدام األنتتعليمية، إستخدامات األن

رنت في التعليم نترنت في التعليم، بعض التجارب الغربية إلستخدام األتات وسلبيات األننحو ذلك، إيجابي

  .الجامعي
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  ب

 

  وهو اإلطار الميداني للبحث ويتضمن فصلين هما :الجانب التطبيقي

خصص لإلطار التطبيقي للدراسة، حيث تم فيه عرض اإلطار الزماني والمكاني  :الفصل الرابع -

  .منهج الدراسة، أدوات جمع المعطيات وأساليب المعالجة اإلحصائية للمعطيات للدراسة، عينة الدراسة،

والذي تم فيه غرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بمتغيرات الدراسة والتي  :الفصل الخامس -

في توصلنا إليها من خالل المرور بالمعالجة اإلحصائية، وعرض النتائج في الجداول، مناقشة النتائج 

  .ضوء الفرضيات، مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة واستنتاج عام

جموعة من اإلقتراحات والتوصيات مع ذكر قائمة المراجع موأنهينا بحثنا هذا بخاتمة تتبع ب

  .والمالحق المستعان بها
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  :اإلشكالية/1

ح في عالم االتصاالت والحصول بشكل كبير وواض التأثير إلىنترنت التطور السريع لشبكة األ ىدأ

على المعارف وتبادل المعلومات المختلفة، فبفضل شبكة االنترنت أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة وتعتبر 

من الشبكات التكنولوجية نترنت مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي، كونها عبارة عن مجموعة األ

الحاسوب المنتشرة في بلدان العالم وتعمل بواسطتها على تبادل  أجهزةالضخمة تربط عشرات الماليين من 

جل أمن  األشخاصالمعلومات الهائلة في مختلف نواحي الحياة بكل سهولة، ويستخدمها الماليين من 

 اإلحصائياتمتعددة، ويظهر ذلك من خالل عدد مستخدميها الذي يتزايد يوميا، حيث تشير  أهدافتحقيق 

في العالم  نترنتاألنسبة انتشار  أن إلى األمريكيتين ″بييرس″و  ″بيركينس كوفيلد″الصادرة عن شركتي

 %24ة مليون شخص، بينما كانت مئ يعادل ثالثة مليارات وثمان ما أي %51بلغت نحو  2018خالل 

  .)15:30 / 2019فيفري، 17، فادي دلوع، اآلن أخبارجريدة ( 2009فقط خالل عام 

 وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و أرقامبالنسبة للجزائر فقد بينت  أما

من  %47مليون نسمة بنسبة  20نترنت في الجزائر وصل لغاية عدد المتصلين باأل أنّ  إلىالرقمنة، 

 2000مقارنة مع سنة  2018ن االمنشورة في جو  اإلحصائيات خرآلعدد السكان وفق  اإلجماليةالنسبة 

مستخدم، فقد تضاعف حجم  50000يعادل  ما أي %0.2نترنت فيها ستخدام األإوالتي كانت نسبة 

  /2020https :/www.echoroukonline.com مارس (12/12:30 2014نترنت ثالث مرات مند مستخدمي األ

، حيث من حياتنا اليومية يتجزأ جزء ال أصبحنترنت األ أنّ على  اإلحصائياتتؤكد كل هاته 

 مستجداتالتعرف على (هو متعلق بالمجال التجاري  ما فمنهاجاالت تستخدم في مختلف الم أصبحت

التعرف على ثقافات  (متعلق بالمجال الثقافيهو  ، ومنها ما)للسلع وبيعها الترويجالسوق االقتصادي، 

التعريف بالقيم   (يرتبط بالدين ، ومنها ما).... األغانيالفيديوهات، الصور، : األخرىالمجتمعات 

جل أمن  األخيرنترنت تستخدم في هذا األ أصبحتالمجال التعليمي حيث  إلى إضافة، )...الدينية

حدث المعلومات عن المناهج والموضوعات المدرسية المختلفة أ إلىمساعدة الطالب على الوصول 

 أفالم إلى باإلضافةوالدكتورة، ، طرائق التدريس، ملخصات رسائل الماجستير واألكاديميلتطوير التربوي ل

نترنت مع التعليمية، وغيرها من الوسائط التعليمية والتربوية، وال تتعامل شبكة األ واألفالمالفيديو، 

 وأصبحت،  واإلشكالفقط وٕانما تتعامل مع الصورة والصوت والخرائط، الفيديو، والرسوم المعلومات 

  .التعلم الذاتي إلىلحفظ المعلومات، حيث حولت التعليم من الطرق التقليدية  أداةنترنت األ
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 متالكه العديد من المهارات، منها مانترنت ، وذلك إلستخدام األإل األقربيعتبر الطالب الجامعي 

قضاء  إلىه ، مما قد يؤذي ب اآللي اإلعالمطالعه على مهارات إهو متعلق ب متعلق باللغة، ومنها ما هو

، فهناك من خرآ إلىتختلف من طالب  أننترنت ستخدامات شبكة األنترنت ويمكن إلمع األ أطولوقت 

لبحوث ا وٕاجراءعتمادها كمصدر للبحث عن المعلومات وجمعها، إيستخدمها في المجال العلمي ب

ستخدام مواقع التواصل إوهناك من يستخدمها كمصدر للترفيه مثل ، والدراسات العلمية

رنت من قبل الطلبة الجامعيين تختلف ت، وهاته اإلستخدامات المختلفة لشبكة األن)الفايسبوك(جتماعياإل

أهم العوامل التي بإختالف الدافعية لديهم كّل حسب إستخدامه لها، حيث تعتبر الدافعية للتعلم من بين 

يجب توفرها لدى الطالب الجامعي في عملية التعلم، فهاته األخيرة تلعب دورا في دفعه إلى تحقيق 

األهداف التعليمية المختلفة، فال يمكن الحديث عن التعلم في غياب الدافعية للتعلم بإعتبارها قوة داخلية 

  .أداءه للوصول إلى حالة التوازن المعرفي تحرك أفكار ومعارف المتعلم وتمكنه من مواصلة وٕاستمرار

هل توجد عالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعلم : التاليل ؤ ومن خالل كل ماسبق نطرح التسا

  .رنت؟توٕاستخداماته لشبكة األن

  :الفرعية األسئلة

   .رنت؟تالبحثية لشبكة األن ستخداماتهإ و م لدى الطالب الجامعي هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  هل - 

   .رنت؟تالتعليمية لشبكة األن ستخداماتهإ و م لدى الطالب الجامعي هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  هل - 

  .رنت؟تلشبكة األن االضطالع ستخداماتإ و م لدى الطالب الجامعي هل هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  - 

  .رنت؟تلشبكة األنالترفيهية  ستخداماتواإلم لدى الطالب الجامعي هل هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  - 

  : الفرضيات2-

  :الفرضية العامة -أ

  .رنت تنلشبكة األ اتالطالب الجامعي استخدام م لدىللتعلّ  دافعيةال هناك عالقة بين- 

  :الفرضيات الجزئية - ب

  .رنتتستخداماته البحثية لشبكة األنإ م لدى الطالب الجامعي و هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  -1

  .  رنتتستخداماته التعليمية لشبكة األنإ م لدى الطالب الجامعي و هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  -2

  .رنتتستخدامات االضطالع لشبكة األنإ م لدى الطالب الجامعي و هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  -3

  .رنتتستخدامات الترفيهية لشبكة األنالطالب الجامعي واإل م لدىهناك عالقة بين الدافعية للتعلّ  -4
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  :الدراسة أهمية -3

م، ودفع المتعلم للتعلّ  األساسيم، والتي تعتبر المحرك الدافعية للتعلّ  أهميةالدراسة في  أهميةتكمن *

التربوية  المنظومةرجات ختحسين م إلىالنتائج، والرفع من مستواه التعليمي هذا ما يؤذي  أفضللتحقيق 

  .والرقي بها وتطويرها

ستخداماته في مختلف إنترنت والتي تتعدد وتتنوع ستخدامات شبكة األإ أهميةالدراسة في  أهميةتكمن *

للبحث وجمع المعلومات، سواء كانت  أساسيالمجاالت خاصة المجال التعليمي، حيث تعتبر مصدر 

بها في عملية التعليم  خدألوريات التي يجب امن الضر  أصبحتترفيهية، والتي  أوثقافية  أوتعليمية 

  .والبحث العلمي

  .م نترنت ودافعية الطالب الجامعي للتعلّ ستخدامات األإمعرفة العالقة بين نوع *

  :الدراسة أهداف -4

  .رنت من قبل الطالب الجامعي تمعرفة اإلستخدامات المختلفة لشبكة األن -

  .رنتتالجامعي للتعّلم وٕاستخداماته لشبكة األنالكشف عن العالقة بين دافعية الطالب  - 

  .رنتتم وٕاستخداماته البحثية لشبكة األنمعرفة العالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعلّ  - 

  .رنتتلشبكة األنمعرفة العالقة بين الطالب الجامعي للتعلم واإلستخدامات التعليمية  - 

  .رنتتلم وٕاستخدامات اإلضطالع لشبكة األنللتعّ معرفة العالقة بين دافعية الطالب الجامعي  - 

  .رنتتم واإلستخدامات الترفيهية لشبكة األنمعرفة العالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعلّ  - 

  : تحديد مفاهيم الدراسة -5

 :الدافعية  1- 5

إلى مجموعة الظروف الداخلية التي تحرك الفرد لسد نقص أو  (Motive)يشير مصطلح الدافع 

حاجة معينة سواء كانت بيولوجية، أو نفسية، أو إجتماعية، فإن مفهوم الدافع يرتبط بمفهوم 

حيث تشير الحاجة إلى تغير أو نقص أو زيادة في حالة الفرد، مما يسبب حالة من  )Need(الحاجة

وظيفة الدافع  إزالتها وٕاعادة الفرد إلى حالة من التوازن والتكيف، أي أنّ  ويسعى الدافع إلىالتوتر والقلق، 

كحالة سيكولوجية داخلية هي إشباع حاجات الفرد والمحافظة على توازنه وتكيفه في بيئته الخارجية 

  ).170، ص2005عدنان العتوم وآخرون،(اخلية دوال
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ف أو دوتوجيهه نحو تحقيق ه تحرك سلوك الفرداخلية التي دالدافعية هي الحاالت ال« :يعرفها قطامي

   ).136ص، 2004 مفلح،( .فدغرض معين وتحافظ على إستمراره حتى يتحقق ذلك اله

  :إجرائيا

  .لدى الفرد تدفع به للقيام بسلوك معين إلشباع حاجاته النفسية داخلية الدافعية هي حالة

  : الدافعية للتعلم 2- 5

  :إصطالحا

اخلية تحرك أفكار ومعارف المتعلم وبناءه دالدافعية للتعلم هي حالة ": )Larousse(الروس يعرفها  - 

المعرفي ووعيه، وٕانتباهه وتلح عليه لمواصلة اآلداء في المجال الدراسي للوصول إلى حالة توازن معرفي 

  ).96، ص 1994الروس، (

لى معايير اإلمتياز أو هو التفوق عدافع التعلم عبارة عن المواجهة أو التفوق :" هوستن وآخرونيعرفها  - 

  ).203، ص1989إبراهيم قشقوش، (" على اآلخرين

  :إجرائيا

نحو المثابرة لتحقيق النجاح، وتشير إلى تلك القوة التي  اخلية لدى المتعلم تدفعهدالدافعية للتعلم هي حالة 

يتحصل عليها الطالب  تجعل المتعلم يرغب في الدراسة، ونستدل بها في دراستنا هذه من الدرجة التي

  .جيجل في مقياس الدافعية للتعلم_ الجامعي في جامعة محمد الصديق بن يحي 

  :رنتنتشبكة األ  3- 5

رنت تومنه فاألن ،بمعنى شبكة Netو  ،بمعنى دولي  Internationalهي كلمة مشتقة من الكلمتين : لغة

  .هي الشبكة الدولية

  :إصطالحا

شبكة حاسوبية تتكون من مجموعة من المعدات المعلوماتية متصلة مع  «:بأنها محمد مرياتييعرفها  *

إتصال مجموعة من الشبكات المحلية مع  بعضها بعضا لتشكل معا ما يسمى بالشبكة المحلية، وأنّ 

وٕاتصال هذه  ،بعضها بعضا بإستخدام عقد الوصل مع برمجيات وبروتوكوالت الوصل يشكل شبكة واسعة

  ).68 ، ص2007أحمد سعادة، فايز عادل السرطاوي ( »)رنتتاألن(لشبكة العالمية شكل ايالشبكات جميعها 

رنت هي أضخم تطبيق تشبكة األن« :تكنولوجيا المعلوماتفي كتابه  عالء عبد الرزاق السالمييعرفها  *

لتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، من خالل فترة قصيرة فرضت نفسها كمصدر للمعلومات في 



 .اإلطار المنهجي للدراسة: ..................................................الفصل األّول

 

12 

 

جميع مجاالت الحياة، وتعتبر إحدى أدوات العمل الضروري وهي مجدية إقتصاديا في كثير من 
  ).68، ص2002أحمد سعادة، فايز عادل السرطاوي، ( »اإلستخدامات 

هي شبكة عالمية تربط اآلالف من شبكات الحواسيب الصغيرة،  «:بأنها محمد صاحب سلطانيعرفها * 

العالم، تعمل كطريقة لنقل البيانات، وتستعمل بشكل خاص للبريد وبالتالي ماليين الحواسيب في 

 2011محمد صاحب سلطان، ( »اإللكتروني وكذلك لجمع المعلومات وللتجارة اإللكترونية ومنبر للحوار

  ).164ص

  :إجرائيا

هي شبكة عالمية، تختلف إستخداماتها من إستخدام المواقع العلمية إلى المواقع الترفيهية، وهي 

 الوسيلة التي يمكن أن يستعملها الطالب الجامعي في عملية التعلم والبحث عن المعلومات المختلفة  
  . الوقت أو الترفيهوتمضية 

  : الدراسات السابقة -6
  : رنتنتستخدامات شبكة األ إالدراسات المتعلقة ب - 1

  :الدراسات الجزائرية -أ

  :بالجزائر) 2002-2001(دراسة حسينة قيدوم *

رنت وٕاستعماالتها بالجزائر وقد هدفت الباحثة لمعرفة عادات وٕاشباعات تاألن: عنوان الدراسة
رنت ترنت من خالل مقاهي األنتوأجرت الدراسة على مستخدمي األناإلستعمال بالجزائر العاصمة، 

- 21(أغلب المستخدمين من فئة الشباب  والمؤسسات التعليمية واإلدارة، وخلصت نتائج الدراسة إلى أنّ 
، وأن األغلبية يستعملونها ألكثر من ساعة، ومن بين الخدمات األكثر شيوعا خدمة البريد )سنة30

فات، وقد تمثلت دوافع اإللكتروني، وتليها المحادثة المباشرة، ثم المنتديات، وأخيرا خدمة نقل المل
من  %95 إلى أنّ اإلستعمال في إشباعات ذات قسمة إجتماعية ونفسية ،ولقد توصلت الدراسة كذلك 

من المستخدمين يفضلون  %74 المستخدمين إعترفوا بحضور الشعور باإلرتياح أثناء اإلستخدام، وأنّ 

واإلنقطاع عن العالم أثناء اإلستخدام  ح البعض منهم بالعزلةاإلنفراد أثناء إستعمالهم للشبكة، وقد صرّ 
  ).14، ص2009مسعودي، (
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  : الدراسات العربية  - ب

رنت في تطوير نظم التعليم في مؤسسات تدور خدمات اإلتصال باألن «: بعنوان س والفهدبدراسة الها*

، باألردن، وطبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس حيث توصلت إلى )2000(سنة  »التعليم العالي

  : النتائج اآلتية

إستعماال في التعليم العالي وذلك لسهولة إستخدامه  رنتتالبريد اإللكتروني كان من أكثر خدمات األن أنّ  - 

  .)20، ص2009ا تميم، آسي( وكثرة فوائده، ثم جاءت خدمة المحادثة التي يمكن إستعمالها عن بعد

اإلجتماعية المترتبة على إستخدام  التأثيراتو  الجوانب «:بعنوان " 2001"دراسة الكندري والقشعان *

حيث حاولت هذه الدراسة التركيز على أبرز الجوانب والتأثيرات  »التكنولوجيا على العزلة اإلجتماعية

إستخدام هذه التكنولوجيا على العزلة اإلجتماعية، وخلصت الدراسة إلى وجود عن اإلجتماعية المترتبة 

رنت لصالح الذكور، وكذلك إلى وجود عالقة تإستخدام األنفروق بين الجنسين في متوسط عدد ساعات 

، 2012هدي أمينة، ( .رنت وبين العزلة اإلجتماعيةتإيجابية بين المدة الزمنية المقضية في إستخدام األن

  ).13ص

دراسة ميدانية على عينة من الشباب  »رنت في العالم العربيتإستخدام األن «:دراسة عبد الرؤوف طايع*

  .العربي 

يتعلق  النتائج إلى ماوقسمت  ،رنتتاألنالشباب العربي لشبكة ت الدراسة إستكشاف إستخدامات ولحا

التي يحصل عليها األفراد من إستخدام رنت والفوائد ترنت، وٕاستخدامات األنتبمصادر المعلومات على األن

   .رنتتاألن

وأشارت النتائج إلى أن مواقع الجرائد والمجالت هي المصدر األول للمعلومات، كما أوضحت أن 

  .رنت ثم التسلية والترفيه في المرتبة الثانيةتالمعلومات هي أهم فائدة يحصل عليها األفراد من األن

رنت على أساس أنها أسرع مصدر للمعلومات وهذا تإلى شبكة األن وأكدت الدراسة أن األفراد ينظرون

  .)15ص 2012هدي أمينة،  (.رنتتيؤدي إلى تزايد مستمر في الوقت الذي يقضيه الفرد في إستخدام األن

  : الدراسات األجنبية -ج

حيث قام  »رنت من طرف الطلبة الجامعيينتإستخدام األن «:بعنوان "2001"دراسة أندرسون بنيويورك *

 من طالب وطالبات ثماني كليات جامعية، فتبين أنّ  1302بدراسة مسحية على عينة من الطلبة قوامها 

 دقيقة يوميا، إال أنّ  100 متوسط المدة الزمنية لإلستخدام رنت وأنّ تيستخدمون األن ال %17.5حوالي 



 .اإلطار المنهجي للدراسة: ..................................................الفصل األّول

 

14 

 

لدى ، وتزداد مدة اإلستخدام )مكثيري اإلستخدا(دقيقة يوميا  400يستخدمونه بمعدل يزيد عن  %5حوالي 

  .مقارنة بأقرانهم من التخصصات اإلنسانيةطلبة التخصصات العلمية 

رنت على حياة الطلبة اإلجتماعية واإلنسانية واألكاديمية، قارن الباحث بين تولقياس آثار إستخدام األن

اإلنجاز األكاديمي، مقابلة (المرتفعين في معدل اإلستخدام والمنخفضين من حيث خمسة مجاالت 

، والنتائج المتوصل )أشخاص جدد، المشاركة في أنشطة غير دراسية، أنماط النوم، العالقات اإلجتماعية

المنتدى العربي للعلوم اإلجتماعية ( .بين المجموعتين إال في مجال أنماط النومو عدم وجود فروق إليها ه

  ).15، ص2011واإلنسانية، 

  ":2001"دراسة ني وكيرموب *

رنت، تمحتوى الدراسة هو المقارنة بين الصينيين وأقرانهم البريطانيين حول معدل إستخدام األن

طالب وطالبة من إنجلترا، فتبين عدم  245وطالبة من الصين وطالب  220وأجريت على عينة تضم 

وجود فروق في معدل اإلستخدام بين الجنسين في البلدين فالطلبة البريطانيون يستخدمونه لفترة أطول من 

رنت فالذكور أكثر إيجابية منها لدى اإلناث تين، أما بالنسبة لإلتجاهات التفضيلية نحو األنالطلبة الصيني

   .ثر هده الفروق الجنسية لدى الطلبة الصينيين مقارنة بالطلبة البريطانيينوتقل أك

  :"2003"دراسة هونج وزمالءه *

، حيث أجريت على عينة مكونة  هونج وزمالءهه الدراسة في ماليزيا من طرف الباحثين ذأجريت ه

بنود  7طالبا جامعيا ممن يدرسون بخمس كليات بجامعة ماليزيا، مستخدمين مقياسا مكونا من  88من

رنت كوسيلة تعليمية، تبين من خالل هذه الدراسة وجود إتجاه إيجابي نحو نتنحو األلقياس إتجاهاتهم 

ا اإلتجاه بين الجنسين وال بين المرتفعين رنت في التعليم، ولم تظهر فروق في هذتإستخدام األن

والمنخفضين في المعدل التراكمي، في حين أن هناك فروق ترتبط بنوع الكلية ، إذ يرتفع اإلتجاه لدى 

 .الطلبة في كليتي الهندسة والعلوم التكنولوجية بصورة دائمة دالة عنه لدى طلبة كلية التنمية البشرية

  ).20، ص2011ماعية واإلنسانية، المنتدى العربي للعلوم اإلجت(

  : التعقيب على الدراسات السابقة -

بعض رنت، كما تتشابه تمع الدراسة الحالية من حيث متغير إستخدامات األنالدراسات تتشابه هذه 

، "الهايس والفهد"رنت في التعليم وهي دراسة تمن حيث الهدف في التعرف على إستخدامات األنالدراسات 

، كما تتشابه بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في العينة "هونج وزمالءه"، دراسة "أندرسون"دراسة 

، "هونج وزمالءه"دراسة ، و "ني وكيرموب"، دراسة "أندرسون"المتمثلة في الطلبة الجامعيين وهي دراسة 
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مؤسسات  إضافة إلى التشابه مع بعض الدراسات من حيث مجتمع الدراسة والمتمثلة في الجامعة أو

هونج "، دراسة "ني وكيرموب"دراسة  ،"أندرسون"، دراسة "الهايس والفهد"التعليم العالي، وهي دراسة 

  ."وزمالءه

ولكن رغم هذا التشابه بين دراستنا والدراسات السابقة، إال أن هناك إختالف بينهما والمتمثل في 

دافعية الطالب الجامعي للتعلم وعالقتها "عنوان الدراسة، حيث أن الدراسة الحالية تتدرج تحت عنوان 

رنت ولم تتناول ت، في حين أن الدراسات السابقة شملت فقط متغير شبكة األن"بإستخداماته لشبكة األنثرنت

مع الدراسة الحالية من حيث  الدراسات إضافة إلى إختالف بعضالدافعية للتعلم لدى الطالب الجامعي، 

 "عبد الرؤوف طايع"، ودراسة "الكندري والقشعان"، دراسة "حسينة قدوم"ة دراس العينة ومجتمع الدراسة وهي

رنت بصفة عامة، في حين أن الدراسة الحالية تناولت إستخدام تحيث تناولت هذه الدراسات إستخدام األن

  .رنت لدى الطالب الجامعي داخل الجامعةتاألن

الموجود بينها وبين الدراسة الحالية وتوجد نقاط إستفادة من هذه الدراسات بالرغم من اإلختالف 

رنت، وكذلك تفهم اإلستخدامات المختلفة لشبكة األن على حيث إستفدنا منها بإعتبارها كإطار نظري يساعد

  .التعلمفي رنت تهناك العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بتوظيف األن

  : الدراسات التي تناولت الدافعية للتعلم - 2

  :العربيةالدراسات  -أ

ورها وعالقتها ببعض المتغيرات طحول دافعية التعلم ت"تتمحور الدراسة : دراسة آمنة عبد اهللا التركي*

تلميذ، استهدفت  180، حيث بلغ عدد العينة ")1988(لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة قطر سنة 

موعات من األطفال في صفوف الدراسة التعرف على التطور الذي يحدث لدافعية التعلم لدى ثالث مج

السنة الرابعة والسادسة إبتدائي، كما حاولت الدراسة الكشف عن العالقة بين دافعية التعلم والتوافق في 

، ومقياس إلستقالليةامقياس دافعية التعلم  :البيئة المدرسية ولكشف ذلك استخدمت الباحثة أربعة مقاييس

  :االتجاهات الوالدية ومقياس التوافق، وقد توصلت إلى النتائج التالية التعلم اإلجتماعي ومقياس  دافعية 

  .مال توجد فروق بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة للبنين والبنات في الدافعية للتعلّ  - 

  . م اإلجتماعيال توجد فروق بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة للبنين والبنات في دافعية التعلّ  - 

  .دافعية التعلم اإلستقاللية ودافعية التعلم اإلجتماعي لدى البنين والبناتوجود فروق بين  - 
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هناك عالقة إيجابية بين التوافق الشخصي واإلجتماعي والدراسي والتوافق العام، وبين دافعية التعلم - 

   .)162- 160ص  2007محمد محمود بن يونس،(اإلستقاللية لدى البنين والبنات وكذلك دافعية التعلم اإلجتماعي 

دافعية التعلم وعالقتها بالتحصيل "التي تناولت موضوع : دراسة الباحث جيهان أبو راشد العمران*

الدراسي، وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من الطلبة في المرحلتين اإلبتدائية واإلعدادية بدولة 

عشوائيا من ثماني مدارس للذكور اختيارهم تم  اتلميذ 377، واشتملت على ")1994(البحرين سنة 

  واإلناث

القة بين دافعية التعلم والتحصيل الدراسي ومعرفة أثر الفروق بين عاستهدفت الدراسة التعرف على ال -  

م، وكذلك معرفة العالقة بين حجم إلى مناطق جغرافية مختلفة في دافعية التعلّ األطفال الذين ينتمون 

  : م وتوصلت إلى النتائج التاليةت الباحثة اختبار الدافعية للتعلّ م، استخدماألسرة ودافعية التعلّ 

م لدى تأثير أساليب التنشئة األسرية التي يتبعها اآلباء واألمهات في مجتمع البحرين على دافعية التعلّ  - 

  .أبنائهم

  .م لدى أبنائهموجود عالقة بين دافعية التعلّ  - 

  .مالتي ينتمي إليها األطفال في دافعيتهم للتعلّ وجود أثر اإلختالف المناطق الجغرافية  - 

بلحاج فروجة، ( . م لصالح اإلناثوجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث على مقياس دافعية التعلّ  - 

  ).7، ص 2011

  : الدراسات األجنبية - ب

  : 1967" شو"دراسة الباحث *

عبارة  500فقد صاغ " لدافعية التعلم دراسة عاملية" من جامعة كولومبيا األمريكية تحت عنوان

 16تقيس الدافعية، قام بجمعها باالستعانة بمقاييس الدافعية والشخصية، وكانت هذه العبارات موزعة على 

  :مقياس فرعي وقد بينت نتائج هذه الدراسة وجود خمس عوامل للدافعية وهي كالتالي

  .ت العالية والمثابرة والثقة بالنفساالتجاه االيجابي نحو الدراسة، ويتضمن بعض الطموحا - 

الحاجة إلى اإلعتراف اإلجتماعي ويتضمن بعض مالحظات األساتذة والتفاعل مع النشاط المدرسي  - 

  .ودافع تجنب الفشل وحب االستطالع

  .التكيف مع مطالب اآلباء واألساتذة، أو مع ضغوطات األقران - 
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  : 1986دراسة كالس *

، بمراعاة الفروق "العالقة بين الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي"هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن 

وذلك بإخضاع التالميذ ذوي التحصيل المنخفض للتدريب بهدف ) العينة(الفردية الموجودة بين التالميذ 

  .تحصيل الدراسي الجيدم والالدافعية للتعلّ الرفع من دافعيتهم، وتوصل إلى وجود عالقة وطيدة بين 

  :1986 "دويك"دراسة الباحث *

درست الباحثة تأثير الدافعية على التعلم، وذلك في إطار نظرية األهداف وتوصلت إلى أن الدافعية 

  ).25، ص 2011بلحاج فروجة، ( تؤثر في إكساب األطفال المعرفة والمهارات 

  : التعقيب على الدراسات

  :دراستنا في مجموعة من النقاط نذكر منهاتتشابه هذه الدراسات مع 

حيث شملت كل الدراسات سواء العربية أو " الدافعية للتعلم"أوال التشابه في متغير الدراسة وهو  -  

" جيهان أبو راشد العمراني"، دراسة "آمنة عبد اهللا التركي"م، كدراسة األجنبية على متغير الدافعية للتعلّ 

  ".دويك"، دراسة "كالس"سة ، درا"شو"إضافة إلى دراسة 

إضافة إلى التشابه من حيث المنهج الوصفي الذي إعتمدت عليه أغلب الدراسات، منها الدراسات  - 

  ".كالس"العربية وبعض الدراسات األجنبية، كدراسة 

م منها دراسة كما تشابهت هذه الدراسات مع دراستنا في آداة جمع البيانات وهي مقياس الدافعية للتعلّ  - 

  ".دراسة شو"، "دراسة جيهان أبو راشد العمراني"، "آمنة عبد اهللا التركي"

ه يوجد اختالفات بين هذه الدراسات ودراستنا الحالية في العديد من النقاط منها ورغم هذا التشابه إال أنّ  - 

  ".تأثير الدافعية على التعلم"اعتمدت المنهج التجريبي حيث درس " دويك"المنهج، فدراسة 

فة إلى االختالف في عينة الدراسة، فالدراسة الحالية اعتمدت على عينة تتكون من الطلبة إضا - 

  .من تالميذ المرحلة اإلبتدائيةالجامعيين، في حين أن الدراسات السابقة كلها إعتمدت على عينة تتكون 

التعليم العالي، أما إضافة إلى االختالف في مجتمع الدراسة فالدراسة الحالية يتم إجرائها في مؤسسة  - 

  .الدراسات السابقة فأجريت في مؤسسة التعليم اإلبتدائي 

دراسة الحالية في المتغير الثاني، حيث تناولت الدراسة الحالية كذلك تختلف الدراسات السابقة مع ال - 

فتناولت  رنت، أما الدراسات السابقةتستخدامات الطالب الجامعي لشبكة األنإم وعالقتها بالدافعية للتعلّ 
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، تناولت موضوع الدافعية "كالس"ودراسة " جيهان أبو راشد العمراني"متغيرات مختلفة منها دراسة الباحث 

  .وعالقتها بالتحصيل الدراسي

تبين كيفية الوصول إلى  لمكما تختلف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في كون بعض الدراسات  - 

، "شو"منهجية المتبعة في ذلك، أي كل ما يتعلق بحجم العينة كدراسة نتائج الدراسة، وما هي الشروط ال

، ومكان إجراء الدراسة، ونوع األدوات المستخدمة للتوصل إلى نتائج هذه "دويك"، ودراسة "كالس"ودراسة 

التي تم " آمنة عبد اهللا التركي"ودراسة " 1994جيهان أبو راشد العمراني "الدراسة، ماعدا دراستي الباحث 

  . التطرق فيهما إلى جميع هذه الخطوات

  : الدراسة المتعلقة بالمتغيرين معا -3

  :بالجزائر) 2013- 2012(دراسة العاج نورية *

م لدى المراهق من وعالقتها بالدافعية للتعلّ ) رنتتاألن(إستخدام الشبكة العنكبوتية «تحت عنوان 

سنة،  14إلى  12تتراوح أعمارهم مابين أجريت هذه الدراسة على المراهقين الذين ، »سنة 14- 12

وٕاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين إستخدام الشبكة 

م، وجمعت البيانات الخاصة بالمتغيرات المذكورة بواسطة إستبيان والدافعية للتعلّ ) رنتتاألن(العنكبوتية 

ه الدراسة ذم ألحمد دوقة، وطبقت هاسة، وكان مقياس الدافعية للتعلّ رنت في الدر تحول إستخدام شبكة األن

أنثى بالطور المتوسط، وقد تم إختيارهم بطريقة  55ذكر و 55تلميذ وتلميذة منهم  110على عينة قوامها 

  .عشوائية من ثالث متوسطات

إستخدام شبكة توصلت هذه الدراسة إلى أنه توجد عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين 

م، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ رنت في الدراسة والدافعية للتعلّ تاألن

م رنت في الدافعية للتعلّ ترنت والتالميذ غير المستخدمين بكثرة لشبكة األنتالمستخدمين بكثرة لشبكة األن

رنت في الدافعية تث المستخدمين لشبكة األناللة إحصائية بين الذكور واإلنادوكذلك عدم وجود فروق ذات 

  ).2013نورية العاج، (.مللتعلّ 

  : التعقيب على الدراسة السابقة -

شبكة  استخدام"تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث عنوان الدراسة والمتمثل في 

، كما تتشابه من حيث المنهج حيث أن كلتا الدراستين "مرنت في الدراسة وعالقتها بالدافعية للتعلّ تاألن
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 استخدامعلى المنهج الوصفي، باإلضافة إلى التشابه من حيث الهدف وهو معرفة العالقة بين  اعتمدت

  .موالدافعية للتعلّ ) رنتتاألن(الشبكة العنكبوتية 

بينهما، ويظهر هذا  ختالفاورغم التشابه الموجود بين هذه الدراسة والدراسة الحالية إال أن هناك 

 سنة، في حين أنّ  14إلى  12في العينة حيث أجريت الدراسة السابقة على المراهقين من اإلختالف 

من الطلبة الجامعيين، كما تختلف هاتين الدراستين من  107الدراسة الحالية تعتمد على عينة قوامها 

لمتوسطات في حين الدراسة الحالية متعلقة حيث مجتمع الدراسة، فالدراسة السابقة طبقت على مستوى ا

  .بالجامعة

هذه الدراسة تتشابه إلى حد كبير مع الدراسة الحالية،  رغم االختالف الموجود بين الدراستين إال أنّ 

  .مرنت والدافعية للتعلّ تمما ساعدنا في أخد نظرة عامة على موضوع استخدام األن
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 :تمهيد

تعتبر الدافعية من أهم العوامل التي لها عالقة مباشرة بكيان الفرد مهما كان منصبه أو نشاطه في 

المجتمع، ولقد بينت العديد من الدراسات في مجال التربية والتعليم العالقة الموجودة بين نجاح التلميذ في 

  . والمثابرةالدراسة وعامل الدافعية، إذ تعتبر كمحفز أساسي يدفع بالتلميذ للعمل 

المتعلم ال يستجيب للموضوع دون  نّ أفالدافعية من أهم  شروط التعلم، حيث أكدت جل النظريات 

م، خصائصها، عناصرها وجود دافع معين، فمن خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى تعريف الدافعية للتعلّ 

م، العوامل المؤثرة في الدافعية للتعلّ م، م، قياس الدافعية للتعلّ وأنواعها، النظريات المفسرة للدافعية للتعلّ 

  . م وفي األخير قمنا بإعطاء خالصة لهذا الفصلوأهمية الدافعية للتعلّ 
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 : مفهوم الدافعية للتعلم -1

الدافعية للتعلم وهذا راجع ألهميتها في مجال التربية ومن بين تعاريفها نذكر لقد تعددت تعاريف 

  : يلي ما

هي حالة داخلية، تحرك أفكار ومعارف المتعلم وبنيته المعرفية ووعيه وٕانتباهه ومواصلة : للتعلم الدافعية - 

  ).170، ص2007أمل البكري، ( أداءه للوصول إلى حالة التوازن

على أنها حالة استثارة داخلية تحرك المتعلم  ):1993(خليل المعايطة ونادر فهمي وآخرون يعرفها  - 

قصد إشباع  دوافعه للمعرفة وتحقيق ذاته  ،طاقاته في كل موقف تعليمي يشترك فيهالستغالل أقصى 

  .)12ص،  2011،وآخروندوقة  حمدأ(

هي االستعداد المستمر والدائم للحصول واستقبال المعرفة والدروس قصد الحصول على : الدافعية للتعلم - 

  .النجاح وتجنب الفشل 

والقيام بنشاط موجه واالستمرارية  ،إلى االنتباه إلى الموقف التعليميهي حالة داخلية في المتعلم تدفعه  - 

  )80ص، 2008،ربيع محمد، طارق عبد الرؤوف.(في هذا النشاط حتى يحقق التعلم

  :م كالتاليوفي األخير يمكن استخالص تعريف شامل للدافعية للتعلّ 

التي تحرك  ،و الخارجية للمتعلمألداخلية نها الحالة اأم من الناحية السلوكية على ينظر للدافعية للتعلّ *

أما من الناحية المعرفية فهي حالة  ،سلوكه وأداءه وتعمل على استمراره وتوجهه نحو الهدف أو الغاية

حيث تلح عليه لمواصلة واستمرار  ،داخلية تحرك أفكار ومعارف المتعلم وبناه المعرفية ووعيه وانتباهه

أما من الناحية اإلنسانية فهي حالة استثارة داخلية  ،األداء للوصول إلى حالة التوازن المعرفي والنفسي

  . ستغالل أقصى طاقته في أي موقف تعليمي بهدف إشباع رغباته وتحقيق ذاتهتحرك المتعلم إل

  :مخصائص الدافعية للتعلّ  - 2

  :الخصائص أهمها نذكر مايلي للدافعية مجموعة من

تكتسب الدافعية من الخبرات المتراكمة للفرد مما يؤكد على أهمية الثواب والعقاب في أحداث تغير في  - 

  .و إلغائهأسلوك المتعلم وتعديله وبنائه 

وقد يكون ، ال تعمل الدوافع بمعزل عن غيرها من الدوافع األخرى فقد يكون الدافع إرضاء للوالدين - 

  .)20، ص2005الخوالدة ناصر، .(جتماعيل اإلالقبو 

  .الدافعية هي قوة ذاتية داخلية - 
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 .)65، ص2017، خولة بن لشهب، سعيدة بن عمر.(تتصل الدافعية بحاجات الفرد - 

  :عناصر الدافعية للتعلم  - 3

هناك عدة عناصر تفسر وجود  أن )2008(في كتابه الدافعية  ثائر احمد غبارييرى الباحث 

  :الدافعية لدى الفرد وتتمثل في

 األشياءخبرات جديدة ويتمتعون بتعلم  فهم يبحثون عن فضوليين بطبعهم األفراد:حب االستطالع  -أ

للتعلم هي  األساسيةالذاتية، والمهمة  وكفايتهمطوير مهاراتهم وت األلغازالجديدة ويشعرون بالرضا عند حل 

م، فتقديم مثيرات جديدة للطلبة يثير حب تربية حب االستطالع عند الطلبة واستخدامه كدافع للتعلّ 

   .مشكالت يبحث عن حلول لها أو أسئلةستثارة الفضول بطرح إاالستطالع لديهم ك

معينة  أهداف إلىالوصول  أومهمات محددة  تنفيذ بإمكانه أنّ يعني هذا اعتقاد الفرد :الكفاية الذاتية  -ب

  :يلي ومن مصادر الكفاية الذاتية نجد ما ،مفالطلبة الذين لديهم شك في قدرتهم ليس لديهم دافعية للتعلّ 

  .الخبرات البديلة - 

  .اللفظي اإلقناع - 

  . الفشل أوالحالة الفسيولوجية والشعور بالنجاح  - 

التالميذ نحو التعلم خاصية داخلية وال تظهر دائما خالل السلوك االيجابي لدى  اتجاهيعتبر :تجاهاإل  -ج

  .هر فقط بوجود الدروسظالطلبة وقد ي

هي دافع داخلي نحو التعلم يرتبط بشكل كبير مع الكفاية الذاتية، والفرد يشعر بالسعادة عند :الكفاية -د

  .نجاحه في انجاز المهمات

وقد تحدث  خرآلمعين وتختلف الحاجات من فرد  شيءالشعور بنقص  بأنهايعرفها مورفي  :الحاجة -ه

  :عن الحاجات وهيماسلو 

  .الحاجات الفيزيولوجية  - 

  . األمنحاجات  - 

  .حاجات تقدير الذات - 

  .حاجات تحقيق الذات - 

ستثارية تحارب الملل، وينبغي على استراتيجيات إالمشاركة الفعالة تقتضي توفير بيئة :الدوافع الخارجية- و

للعالمات قيمة جيدة  أنّ تبتعد عن الخوف والضغوط كما  نّ أوقابلة للتطبيق و  وٕابداعيةتكون مرنة  أنالتعلم 
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ذ حين ييمنح المعلم تشجيع للتالم أنّ الدوافع الخارجية  أشكالمن  أخروالتعزيز شكل  ،كدافع خارجي

  .)51، 50ص ،2017بن لشهب،  خولةن عمر، سعدية ب(.يتقنون التعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

                                                   

  

  

  

  -مخطط يوضح عناصر الدافعية للتعلم - 

  -  من إعداد الطالبتين - 

  :مأنواع الدافعية للتعلّ  - 4

والدافعية اخلية لدم حسب مصدر استثارتها وهما الدافعية ايمكن التمييز بين نوعين من الدافعية للتعلّ 

  :الخارجية

بالقيمة الداخلية، وهي الدوافع التي تثار  )Shultz  )1993 ″شلتز″وقد وصفها  :الدافعية الداخلية -أ

الزغول ( من داخل الفرد وتشمل دوافع حب المعرفة واالستطالع والميول واالهتمامات أبفعل عوامل تنش

  .)98، ص2007والمحاميد، 

 ثناءأرتياح الشعور باللذة واإل إلى )Legendre  )1993لجوندغ  ″حسب  إرجاعهاكما يمكن 

  .)25، ص2015، وآخرونياسين (نشاط  أليتحقيقنا  أوممارستنا 

  الحاجة

    حب

 ستطالعاإل

                            الدوافع

 الخارجية

 الذاتية الكفاية

 االتجاه

 الكفاية

  

  الدافعية عناصر 

 للتعلم
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دافعية ترتكز على الحاجة الفطرية  « بأنها Deu et Lyanوريون  ييسد″ويعرفها كل من 

النشاط ينجز من طرف الفرد باختياره الحر من  أنّ  أيختيار الحر للنشاط، للكفاءة والضبط الذاتي واإل

 ألحاسيسهالفرد  إدراكالسلوك  أونجاز مستوى معين من الكفاءة ويصاحب ذلك اإل إلىجل الوصول أ

  .»والرضا واإلثارةكالفرحة والمتعة 

نتيجة لعالقة التلميذ  أوهي الدوافع التي تثار بعوامل خارجية والتي تنش: الدافعية الخارجية - ب

المحيطين  إلرضاءمعينة سعيا  بأفعال، ومن ثم تدفع الفرد للقيام واألساتذة كاألولياء اآلخرين باألشخاص

  .معنوي أوتحقيق نفع مادي  أوبه للحصول على تقديرهم 

التالميذ المدفوعين خارجيا بشكل كبير  أنّ  )Kloosterma )1988كلوستيرمان  ″ ويشير ∗ 

، أفعالهمعليها تكون مسؤولة عن نتائج ن هناك ظروف خارجية ال يستطيعون السيطرة أيرون ب غالبا ما

هرون عجزا في التعلم ظ، فيإرادتهمعوامل خارج  إلىالفشل الذي يحصلون عليه  أوا فهم يبنون النجاح ذل

، 2014، وآخرونالجراح (فرق في المهام التي يعملون بها  أيبدلهم  لمزيد من الجهد لن يحدث  نّ أويعتقدون 

  .)262ص

ستمرارية عندما تكون دوافع القيام به إ ديمومة و  أن التعلم يكون أكثر″ Burner برونر″ويرى  ∗

تكون الزمة في بداية  أنالدافعية الخارجية يمكن  أنداخلية وليست مرهونة بمعززات خارجية، ويعتقد 

  )293، ص2008جادو،  أبو (الداخلية للدوافعستثارة بعد ذلك فيجب التركيز على اإل أماعملية التعلم، 

 بالنسبة لهم يوفر″يقومون بنشاط  )الداخلية(ن التالميذ ذوي الدافعية الذاتية أب ″ليبر″ويضيف  ∗

منهم وأّن هذا النوع من التالميذ يميلون إلى إستخدام إستراتيجيات تتطلب  "المتعة ويعطي الشعور باإلنجاز

ن التالميذ ذوي الدوافع إمن معالجة مزيد من المعلومات وفي المقابل فبدل جهد اكبر والذي يمكنهم 

   .مكافأةبدل القليل من الجهد ويكون سبب تعلمهم هو الحصول على  إلىالخارجية يميلون 

من التالميذ ذوي  أفضلورة صالواجبات المدرسية ب بأداءيقوم التالميذ المدفوعين داخليا  فغالبا ما ∗

جل أاهتماما ومثابرة من هؤالء التالميذ الذين يقومون بالمهام من  أكثرالدافعية الخارجية، حيث تجدهم 

مدفوعين خارجيا، ولكن عند توقف  داموا ماعملهم  بإكمالالخارجية، فقد يستمر التالميذ  المكافآتبعض 

 نأخارج التلميذ وليست جزء منه، كما من فعية كانت ن الداتختفي الدافعية للتعلم أل المكافئة هذه إعطاء

نه لنجاحهم، والنقد في يستحقون المدح الذي يتلقو  أنهمذوي الدافعية الداخلية لديهم سيطرة داخلية ويعتقدون 

  .)262، ص2014، وآخرونالجراح (ذاك الفشل  أوحال فشلهم، كونهم مسؤولين عن هذا النجاح 
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حول الدافعية للتعلم والتحصيل    Wentzel ( 1993 )ونتزل″نتائج دراسة  هرتهظأ وهذا ما ∗

ذاتية وتعليمية في نفس  أهدافتحقيق  إلىميذ الذين يسعون ن التالأالدراسي في مرحلة المراهقة المبكرة، ب

، وآخروندوقة ( ذاتية فقط أهدافتحقيق  إلىالذين يسعون  أولئكمن  أحسنالوقت يحصلون على نتائج 

  .)94،95، ص2009

  

  

   

  

  

  

  

  تنشأ من داخل الفرد كحب المعرفة                          تثار بعوامل خارجية     

  كاألولياء واألساتذة  .                                        واالستطالع والميول

  . بهدف الحصول على مكافأة                                                           

  -مخطط يوضح أنواع الدافعية للتعلم  -                         

  - من اعداد الطالبتان -                                

 :نظريات الدافعية للتعلم - 5

توجد العديد من النظريات المفسرة للدافعية للتعلم حيث اختلفت من باحث إلى أخر كل حسب 

 :توجهه، ومن بين هذه النظريات نذكر ما يلي

  : 1964Vroomنظرية نموذج فروم 1 -5

من مسلمات نظرية التوقع والتي تعتبر نظرية معرفية يتم التركيز فيها  Vroom فروم ينطلق نموذج

  .وحول المحيط الذي يعيشون فيه أنفسهمحول  األفرادعلى التوقعات التي يحملها 

  :ن الدافعية هي نتيجة حصيلة ضرب ثالثة عوامل أساسية هيأيرى فروم ب

  نجاز عمل معين بهدف الحصول على نتائج معينة إحتمال إعتقاد حول إوهو : التوقع -

  :ين من التوقعاتنوعي إلىويقسم فروم التوقع 

أنواع     

     م الدافعية للتعلّ 

الدافعية 

        الداخلية 

الدافعية 

 الخارجية       
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الفرد لقدراته على انجاز عمل ما أي إدراكه للعالقات  التوقع من النوع األول وهو عن مدى إدراك - 

   .الموجودة بين الجهد المبذول واألداء

به إدراك الفرد  ويقصد   Instrumentalityبالوسيلة التوقع من النوع الثاني والذي سمي فيما بعد  - 

  .للعالقة الموجودة بين األداء والنتيجة المرغوب فيها

جهد معين ويمكن أن تكون بدل  خالل لتحقيقها من دقيمة النتيجة التي يسعى الفر  أي: قيمة النتيجة - 

  .)25، ص2011حمد دوقة، أ( الترقية الذات أو خارجية مثل األجر أوإما داخلية مثل تحقيق 

: الدافعية: أيالدافعية هي حصيلة ضرب العناصر الثالثة المذكورة في النموذج  أنكما يفترض فروم 

  .القيمة ×الوسيلة    ×التوقع

عنصر مختلفة عن حصول على مستوى معين من الدافعية إال إذا كانت قيمة كل نه يمكن الأومعنى ذلك 

  :الصفر ويمكن تلخيص نموذج فروم في الشكل التالي

  .توقع العالقة بين القدرة واألداء  

  .التوقع       

  )الوسيلة(توقع العالقة بين األداء والمكافأة   

  .الذاتية   

  V القيمة الداخلية.  

 

  - نمودج فروم حول الدافعية -

  :ودافعية التالميذنظرية العزو  5-2

قد يشعر بالالمباالة ويعتاد نه إحين يعزو التلميذ فشله في الدراسة لعوامل غير خاضعة للضبط كالقدرة ف

  .على الفشل ويصبح محيطا غير مدفوع

يقدر  فشله ظروف خارجية ال أسباب أنالالمباالة رد طبيعي على الفشل وعلى اعتقاد التلميذ  إنّ        

نه مع بعض إف )التحكم الداخلي(حين يعزو التلميذ فشله لعوامل خاضعة للضبط  ماأعلى تغييرها، 

  .التشجيع سوف يشعر بالحاجة للنجاح

بدله من جهد  يدرك التلميذ العالقة بين ما أنتكمن في  األهمية نّ أفي تجاربه  ″سكينر″ إليههب ذ وما

 نه سيحصل على مزيد من النجاحإالجهد فمزيدا من بدل  إذا بأنهن يعرف أعليه من نتائج، و  وما حصل

M=E.v.l 
 ا�دا���� 
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 اإلدراكجهوده سوف تنتج نجاحا، كما يعد  أنحقيقية تبرهن على  أدلةلكي يكون ذلك فعاال ينبغي تقديم 

ستعاب الرياضيات ينقصهم القدرة إل بأنهم التالميذ  اعتقد فإذامن العوامل  الرئيسية التي تحدد الدافعية، 

جيدة في هذا عتقاد، حتى لو كانت قدرتهم كون طريقهم حسب هذا اإلسيسل فإنهمعلى سبيل المثال 

  .المجال

النظرات التي تحدثت عن المسؤولية التحصيلية وربطها بموضوع  أهموتعتبر نظرية العزو من  ∗

مسببات  إلىالمواقف المختلفة من قبل الشخص  عزومن حيث  )1966(الضبط من خالل نظرية رونر 

  .خارجية وأخرىداخلية 

المسؤولية التحصيلية الضبط والتحصيل بما اسماه عن هذه العالقة بين وجهة  ″واينر ″وقد عبر

فشال  أومنخفضا نجاحا  أوالطالب هو الذي يفسر نتيجة تحصيله سواء كان عاليا  أنوالتي تدل على 

خارجة عن ذاته، فعندما  أخرىعوامل  إلىيعزوه  أن وٕامانفسه  إلىويعزوه  األداء يتحمل هذا  أن فإما

نفسه  إلى  )النجاح والفشل(يعزو فيها جميع مواقف التعليم المختلفة  أنمرحلة يستطيع  إلىيصل الطالب 

ن ذلك يولد لديه إنه المسؤول عن تحصيله فأعرف  إذان الطالب نكون قد اقتربنا من الهدف المنشود، أل

عتماد على الذات، وعلى جهده وقدرته، ومن واإلجتهاد الجد واإل إلىموقف يدفعه  أمامدافعا قويا ليكون 

المسؤولية التحصيلية الداخلية  مبدأالتربوية المختلفة في توضيح وترسيخ  األدواتدوار أ أهمية تبدأهنا 

حويج، سمير  أبومروان (جتماعية على قدراتهم في تحسين واقع حياتهم الدراسية واإل ليعتمدوالدى المتعلمين 

  .)152، 150، ص 2011لي، غم أبو

  : األهدافنظرية  5-3

متجها نحو هدف يراد  يؤذونهكان العمل الذي  إذادافعية  أكثريكونون  األفراد أنتفترض هذه النظرية 

لديه هدف من التعلم هو التحصيل وزيادة التعلم كان  إذادافعية للتعلم  أكثرتحقيقه، فالمتعلم يكون 

في  اإلدراكقدرة  أهميةبالعمليات العقلية وتؤكد على  األهدافرتقاء الفكري والمعرفي، وتهتم نظرية واإل

التي يسعى الفرد  األهدافكذلك على وجود ارتباط عالئقي عقالني مابين  وتأكدحصول التعلم والتذكر، 

  .عوامل الخارجيةال إهمالذلك الهدف دون  إلىلتحقيقها والسلوك الناتج عن هذا الدافع للوصول 

تمثل هذه النظرية نموذج من الدافعية لالنجاز التي تستعمل بكثرة لدراسة وتفسير الدافعية في المجال 

جل بلوغ أما يملكون من مؤهالت وقدرات معينة من  إظهاروهو  نجازيإلافي الموقف  لألشخاصالدراسي 

  .)68، ص2003زايد محمد نبيل، (أهداف السلوك 
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  :)Viau )1994-1997نموذج فيو 4 -5

التلميذ لنفسه ومحيطه  إدراكفي  أصولهمفهوم ديناميكي له  أنهام على الدافعية للتعلّ  ″فيو″عرف 

 أنبلوغ هدف معين، ويرى  ألجل إتمامهعليه والمواظبة في  واإلقبالاختيار نشاط معين  بإمكانهالذي 

 األهداف وأنواعقيمة النشاط  إدراكالدافعية المدرسية تتكون من خالل ثالث مكونات ومحددات وهي 

  .القدرة أوالكفاءة  وٕادراك

قيمة النشاط يتحدد ويتشكل انطالقا من الحكم الصادر من قبل التلميذ اتجاه فائدة  إدراك أنحيث 

 اإلقبال إلىالمتوخاة من القيام بذلك النشاط، فالفرد ليس مدفوعا  األهدافخد بعين االعتبار النشاط مع األ

وجود عالقة يالحظ  نه غير مفيد وغير مالئم، وهكذا فالتلميذ الأكم عليه مسبقا على ح إذانشاط  أيعلى 

عن  أمانه يبدي عدم االهتمام في استثمار الوقت والجهد في التعلم، إيتعلمه ومهنته المستقبلية ف بين ما

  :التي قد يسطرها التلميذ فهناك صنفان  األهداف أنواع

الجماعة وقد  إلىنتماء التالميذ لديهم دافع اإل أغلبية أنّ  إذاالجتماعية  األهداف األوليمثل الصنف 

  .األصدقاء أوالعائلة  إلىنتماء تساعد الدراسة على تنمية هذا الشعور باإل

  المدرسية التي ترتبط في الغالب بالتعلم واالكتساب المعرفي األهدافالصنف الثاني فيتمثل في  أما

 إلىأو الحظ  إلىبالتعلم التي تخول له النجاح، فالكثير من التالميذ يرجعون فشلهم  الرغبة واالهتمام

  .قلق االمتحان إلىيرجع فشله  األخرضعف الذكاء والبعض 

 ننشاط معين، فكلما كا إجراءاتالتحكم فهو يتعلق بدرجة تحكم التلميذ في  إدراكفيما يخص متغير  أما

وكلما كان الشعور بالتحكم ضعيف ومنعدم  أحسنذلك الشعور بالتحكم على درجة مرتفعة كانت الدافعية 

  ). Viau،1997 (كانت منخفضة  األحيان في بعض

  : نظرية التنافر المعرفي 5-5

ن إف األخرالمدركات كل منها مع  أو األفكارتصارعت  إذانه ألذي يرى ا ″ فستنجر″ قدم هذه النظرية

ختزال هذا التنافر في المعارف رتياح وفي نفس الوقت يشعرون بالدافعية إليشعرون بعدم اإل األشخاص

ثالث  إلى ″فستنجر″ أشارتجاههم، ولقد اتبديل  أووبالتالي يبحثون عن معلومات جديدة لتغيير سلوكهم 

  :مواقف تثير التنافر المعرفي وهي

  جتماعية معارف الشخص مع المعايير اإلتتفق  يحدث التنافر المعرفي عندما ال - 

  .عنهبدال  خراآلالتنافر المعرفي عندما يتوقع الشخص حدثا مفيدا ويحدث  أينش - 
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 سعدية بن عمر،خولة بن لشهب،(بسلوك يختلف عن اتجاهاته العامة  يحدث التنافر عندما يقوم الشخص - 

  .)92، ص2016

  

  

  

  

  نظرية التنافر           نظرية نمودج           . نظرية األهداف     نظرية العزو  نظرية نمودج 

  .المعرفي.   )1997- 1994(فيو                             .ودافعية التالميذ   .   1964فروم 

  

  - مخطط يوضح نظريات الدافعية للتعلم- 

  -من إعداد الطالبتان- 

  :في الدافعية للتعلمالعوامل المؤثرة  -6

هذه العوامل  أهمم ومن تعلم بعدة عوامل متداخلة ومتفاعلة تتوقف عليها قوة الدافعية للتعلّ الدافعية لل تتأثر

  : يلي ما نذكر

البيئة المنزلية  أنمن الحقائق المؤكدة في السياق العام لعلم النفس  :)األسريالمحيط (البيئة المنزلية  -أ

 فإنهاوبالتالي  )، المراهقون، الراشدوناألطفال(تؤثر في سلوك المتعلمين في مختلف المستويات االرتقائية 

تساعا بعدما كان ضيقا إزداد مفهوم البيئة المنزلية اعناصر مدخالت البيئة في منظومة التربية، وقد  أهم

قتصادي جتماعية والمستوى اإلالمكانة اإل(في جدود التركيز على الجانب المادي من هذه البيئة 

اللعب والعالقات  أدواتقائمة للممارسات المنزلية تتناول بناء  )شوداك(، فقد استطاع )جتماعيواإل

 ″بيركز″جتماعية، ويضيف ية والمشاركة اإلجتماعية والنمو اللغوي والتحكم في السلوك والميول الثقافاإل

الطاقة، سعة المنزل، : في البيئة المنزلية لتشمل توافر الضروريات أخرىالعوامل السابقة مكونات  إلى

ثقافي لتقويم التعبير اللفظي للوالدين  ″استخدام مقياس  إلى باإلضافةالصحة النفسية والعقلية للوالدين، 

  .″ودرجة تعليمها وميولها

التجاهاتهم التي تحدد ما ينبغي  األبناءجتماعية في اكتساب من المؤسسات اإل األسرةوعليه تعتبر 

 اآلباءجتماعية الذي يتبعه التنشئة اإل فأسلوبالحضارية السائدة،  يكون في ظل المعايير أنوماال ينبغي 

منظريات الدافعية للتعلّ   
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الوالدين وتوقعاتهم تعتبر من ، لذلك كانت اتجاهات أخرىيؤثر في تبني اتجاهات معينة دون  األبناءمع 

  .)325، 323، ص1981زهران،  (جتماعي للمراهقبين العوامل المؤثرة في السلوك اإل

، )عكس الطفل الذي يقلدها (نتقاء وميولهم بالفحص واإل الوالديةالمراهق تلك االتجاهات يتناول  حيث

  .األخرفيقبل بعضها لتصبح اتجاهاته ومعاييره ويرفض البعض 

   :لألسرةواالقتصادي  )الثقافي (المستوى التعليمي - ب

بهدف  أجريتالدراسات التي  أن إلى )121، ص 1990 ،مدحت عبد الحميد عبد اللطيف( أشار      

 أن أكدتبالتحصيل والتفوق الدراسي  لألسرةقتصادي جتماعي الثقافي واإلالتعرف على عالقة المستوى اإل

ن هذا منطقيا أل أنقتصاديا، وقد يبدوا إ جتماعيا وثقافيا و إمستويات مرتفعة  إلىمعظم المتفوقين ينتمون 

، وكذلك الحال بالنسبة للحالة لألبناءتفع يؤثر على تكوين الشخصية العلمية الثقافي المر  األسريالمناخ 

على  يؤثر الضرورية لعمليات التفوق الدراسي وبالتالي اإلمكانياتقتصادية التي تمكن من توفير اإل

   .لألسرةالمكانة االجتماعية 

في مواقفها واتجاهاتها نحو المدرسة المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين يؤثر  أنهر ظوعليه ي       

   لألبناءتلعبه في الحياة الحاضرة والمستقبلية  أنّ ونشاطاتها المتنوعة والدور الذي يمكن 

  : العوامل الشخصية -ج

جتماعية العقلية والجسمية العوامل الشخصية ذات الطبيعة النفسية اإلتوجد مجموعة كبيرة من 

  .تدنيه أوالتي تؤثر في الدافعية وتؤثر في ارتفاع مستوى التحصيل 

وهو الصورة التي يعرفها الشخص عن نفسه من نظرته لنفسه ومن  ″مفهوم الذات ″هذه العوامل  أهممن 

يبدله الفرد من  بشكل كبير على ما التأثير إلىيؤدي  إليه، ومن نظرة الناس اآلخرينخالل تعامله مع 

لما يحققه هذا المجهود من نتائج مرغوبة، وسمات الشخصية التي تؤثر  بإدراكهمجهود للتعلم، وهذا يرتبط 

 وأسلوبنطواء ومقدار الثقة في النفس ومستوى الطموح نبساط واإلعلى طبيعة الشخصية من حيث اإل

نجاز ويتوقف هذا على في دوافعهم للتعلم والنجاح واإل األفرادالدافعية، ويختلف كتساب االتفكير على 

  .مفهومهم للذكاء

نخفاض الدافعية وذلك باعتقاد المراهق بعدم إ إلىتدني تقدير الذات قد يؤدي  أن إلى ″قدوري″كما يشير 

  .على تحقيق النجاح ورغبته بالفشل الذي يعكس الصورة السلبية لذاتهقدرته 
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وهو  الأعنصر فيها  أهمثر المناخ التعليمي على دافعية الطالب وخاصة أو  أهميةعلى  أيضاويؤكد     

قبل الجامعة فهو يقضي ساعات  المعلم الذي يلعب دورا هاما في العملية التعليمية خاصة في مراحل ما

تؤثر  أنمشاكل التي يمكن ال أهمطويلة مع التالميذ، وعالقة المتعلم المراهق بمعلمه وزمالءه تعتبر من 

تكون  أنعلى الدافعية وذلك حسب نوعية العالقة والمعاملة التي تربط المعلم بالتالميذ، حيث يجب 

زيادة دافعيته للتعلم رفع ثقة المراهق بنفسه وتحبيبه في المدرسة، وبالتالي  إلىيجابية يسعى من خاللها إ

  ).80ص ،2007أمل البكري، ( .نجازواإل والنجاحوالبحث 

  : الدافعية للتعلم أهمية -7

الدافعية للتعلم باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تقف وراء تعلم الفرد، فهي القوة  أهميةتكمن 

عتبار أن مثل اعلى السلوك المتعدد  وأنماطاكتساب الخبرات والمعارف والمهارات  إلى باإلنسانالتي تدفع 

ساعده في عمليات التكيف والسيطرة على الخبرات والمواقف تأهدافه و هده الخبرات تساعد على تحقيق 

  :م تخدم عمليات التعلم والتعليم وذلك من خالل ما يليالتي تحيط به، فالدافعية للتعلّ 

تعمل على إطالق الطاقات الكامنة لدى الفرد واستثارة نشاطه وحفزه على اإلقبال على التعلم برغبة  -أ

  . حقق ذلك عندما تتفاعل جميع الدوافع الداخلية والخارجية معاواهتمام شديدين، ويت

تعمل على إثارة وجدب انتباه المتعلمين وتركيزهم على موضوع التعلم مع الحفاظ على هذا االنتباه  - ب

  . ريثما يتحقق الهدف أو تعلم الخبرة التي يسعى المتعلمين إليها

نشغال بها طوال الموقف واإلجراءات التعليمية واإل تعمل على زيادة اهتمام المتعلمين باألنشطة -ج

  .التعليمي

نحو مصادر التعلم المتاحة وزيادة مستوى المثابرة لديهم والبحث المتعلمين  سلوك تعمل على توجيه - د

  . والتقصي بغية الحصول على المعرفة وتحقيق األهداف

المادية وغير المادية التي تساعدهم في ختيار الوسائل واإلمكانيات إلتعمل على توجيه المتعلمين  -ه

   .تحقيق أهداف التعلم

  .تعمل على زيادة إقبال المتعلمين على اختيار األنشطة بما يتالءم مع ميولهم واهتماماتهم - و

تعمل على توفير الظروف المشجعة لحدوث التعلم وضمان استمرارية تفاعل المتعلم مع الموقف  -ي

  .)99، 98، ص 2007الزغول، شاكر عقلة المحاميد،  عماد عبد الرحيم(التعليمي 
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  :التقنيات المستعملة في قياس الدافعية للتعلم - 8

ختالفات إلتفسير ل إلعطاءكمحاولة  )التعلم(االهتمام بالدافعية في المجال التعليمي ظهر 

يتواجدون في نفس الموجودة بين نتائج المتعلمين والمتكونين الذين يكتسبون نفس القدرات، والذين 

  .الوضعيات، ويتلقون نفس المعلومات

المتكونين فهي تميز بين الناجحين والفاشلين وبين المثابرين  أوفالدافعية تسمح بالتمييز بين التالميذ  - 

دور الدافعية في تحريك وتوجيه  أهميةون هناك اتفاق بين علماء النفس حول كوغير المثابرين، ويكاد ي

  .بصفة عامة وفي التعلم والتحصيل الدراسي بصفة خاصة اإلنسانيالسلوك 

لذا اعتبر موضوع الدافعية من الموضوعات المرتبطة بالتعلم ومن بين التقنيات المستعملة لقياس       

مقياس الدافعية : الدافعية هو قياس قدرة المتعلم على التعلم عن طريق اختبارات ومقاييس مقننة من بينها

نجاز، وقياس المثابرة والرغبة في للدافعية لإل ″ماكليالند″، ومقياس ″يوسف قطامي″ هأعدللتعلم الذي 

المستعملة لقياس درجة ومقدار  واألدواتالدراسة والتعرف على حماسة المتعلم وغيرها من المقاييس 

  .)45، ص 2007، أمالبن يوسف ( الدافعية
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  :خالصة

م الذي يعتبر من المواضيع الهامة والوثيقة موضوع الدافعية للتعلّ  إلىلقد تطرقنا خالل هذا الفصل      

التحفيز من قبل  إلىمن شروطها، حيث يحتاج معظم الطلبة  أساسيرتباط بالعملية التعليمية وشرط اإل

ن كمن في جعل المتعلم قابل ألتربوية كبيرة ت أهميةجيد، وللدافعية للتعلم  أداءجل أمن  واألساتذة األولياء

  .خارجها أويمارس نشاطات معرفية وعاطفية وحركية في نطاق المدرسة 
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  :تمهيد

نترنت التي تعتبر ظهور ما يعرف بشبكة األ إلىتزايد الكم الهائل من المعلومات وتنوعها أدى  إن

نترنت قناة نقل وتبادل يتم من خاللها نقل الماليين من المعلومات في جميع أنحاء العالم، وتعد شبكة األ

تصال وتعليم وتربية إ و  إعالمالتي أصبحت تشكل محط اهتمام جميع األفراد  كونها وسيلة  األساسياتمن 

وترفيه وتسلية، حيث تستخدم في العديد من القطاعات وأهمها قطاع التربية والتعليم، حيث القت نجاحا 

على تحسين هاته  مسبقا إلى الطرق الحديثة التي تعملكبيرا في نقل التعليم من الطرق التقليدية المعروفة 

نترنت بمختلف المراحل التعليمية خاصة مرحلة التعليم الجامعي ستخدام شبكة األإرتبط إالعملية، وقد 

ستخداماتها من قبل الطالب الجامعيين، وفي ظل كل هذا سوف نحاول التعرف على إوتعددت 

نترنت شبكة األ مفهوم لىإوالتي خصصنا لها هذا الفصل والذي سنتطرق فيه  نترنتاألستخدامات شبكة إ

  .هاعملها، متطلباتها، استخداماتها في التعليم الجامعي وأهم سلبياتها وايجابياتة آلي
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  : نترنتمفهوم شبكة األ  -1

  :لغة  -

  Netعالمي والمقطع الثاني أوبمعنى دولي   Intermationalمقطعين األولهي كلمة تتكون من 

 مضر (نترنتتصاالت، وكال المقطعين يشكالن كلمة األامعنى شبكة ب Net Workوالمشتق من كلمة 

  .)17، ص2012 زهران، عدنان

  :اصطالحا -

التي تصل ماليين األجهزة حول العالم عن مجموعة من شبكات الحاسوب «:بأنها دايسون  بيثر يعرفها -

ثقافية، شخصية، تعليمية، دينية يسمى بروتوكول مشترك، بغية تحقيق أهداف مختلفة تجارية،  طريق ما

ستخدامها يحتاج إ ستمرار، و ابتميز للمعلومات لكونها تتغير تتجدد نترنت مصدر ماأل سياسية، وتعد شبكة

أحمد  جودة( »خطوات معينة وصحيحة من أجل االستفادة منها بأقصر الطرق وأكثرها سهولة  إتباع إلى

                              .)68، ص2007سعادة، عادل فايز السرطاوي،

ث يمكن للناس من خاللها الحصول على يبأنها دائرة معارف عمالقة، ح« : 1997النصيري يعرفها -

 إالعدة تعاريف متفاوتة حولها ، وعلى الرغم من وجود » ) email(لكتروني التراسل عن طريق البريد اإل

نترنت شبكة ضخمة من أجهزة الحواسيب التي ترتبط األ«نه يوجد تعريف مشترك فيما بينهم هو أن أ

 ).118، ص2007د الحيلة، و محمد محم( »بعضها ببعض والمنتشرة حول العالم 

 شبكاتمجموعة من الشبكات المعلوماتية التي تعتبر من أهم وأكبر «بأنها  أحمد الكبيسيرفها عي - 

المعلومات في العالم، فهي مجموعة شبكات متصلة ببعضها بعضا وتسمح بتبادل المعلومات بكل حرية 

 فايز جودت أحمد سعادة، عادل( »الشبكات الخاصة والشخصية بين شبكات المؤسسات الكبرى  وحتى أصغر 

 .)67، ص2007السرطاوي،

مجموعة من الشبكات المحلية والعامة، تديرها شركات خاصة تؤمن  « القاضي وزمالءهيعرفها  - 

المكالمات الهاتفية البعيدة، من شأن هذه الخطوط الهاتفية ربط الشبكات الخاصة والحكومية، وكذلك 

 ).21، ص2008عطية محسن علي، ( »الحواسيب المنزلية بعضها ببعض 

 :تطور شبكة االنترنت -2

الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الواليات  إلىترجع األصول األولى لشبكة االنترنت 

لسوفياتية المركبة ا إطالقتحاد السوفياتي سابقا، وال سيما بعد المتحدة األمريكية، والشرقي بقيادة اإل
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ثها الخاصة في مجال لى تطوير أبحاإ، حيث اتجهت الحكومة األمريكية 1957عام ) سبوتنك(المشهورة 

المعروفة ) وكالة مشروعات البحث المتقدمة(الدفاع، عن طريق تأسيس وكالة قومية أمريكية أسمتها 

   .، واستغلت في ذلك خبرات معظم الجامعات األمريكية في هذا المجال )ARPA(بـ  ختصاراإ

التابعة لوزارة الدفاع ) ARPA(من خالل وكالة  1969األمريكيون في عام األبحاثتمكن علماء  - 

وكان الهدف منها تبادل  من أربع حواسيب إخباريةمن خالل شبكة  ببعضهممن االتصال  األمريكية

ستخدام الشبكة إالمعلومات العسكرية السرية، والمشاركة في الملفات الموجودة على الشبكة، عن طريق 

  . كوسيلة لالتصاالت األكاديمية السرية 

عشرين موقعا، وفي عام  إلىآربانت حتى وصلت  )AR Panet(تطورت شبكة 1971وفي عام  - 

  معظم الجامعات األمريكية  إلىاتسعت هاته الشبكة ووصلت  1972

نضمت المزيد من الحواسيب التي تستعمل إأكثر من مائتي موقع، وقد  إلىانتشرت  1981وفي عام - 

  .الشبكة إلىأنظمة تشغيل مختلفة 

 إلىأي تقسيم الشبكة  Milentيسمى ميلنت  ما إلىآربانت  سكريعتم نقل القسم ال 1983وفي عام - 

  .ستخداماته إعسكري ومدني وكل له  جزأين

شبكة المؤسسة القومية  إنشاءتم  1989وفي أواخر الثمانينات من القرن العشرين وتحديدا في عام - 

لمتخصصين وحاملي شهادات البرمجة ، وكانت مقتصرة على اإليهاللعلوم، وسمحت للجميع  بالوصول 

بتكار خدمة المحادثة إستخدام الشبكة في المؤسسات التعليمية والبحثية، وقد تم إوأساتذة الجامعات، وبدأ 

  .عبر االنترنت

تم االستغناء عن شبكة اآلربانت العسكرية األمريكية رسميا وتم تطوير شبكة  1996وفي عام  - 

  .المعروفة اآلن) نترنتاأل( Internetاتصاالت دولية تحت اسم 

ما يعادل  أيمائتي مليون شخص  إلىنترنت في العالم وصل عدد مستخدمي األ 1999عاموفي  - 

 إجراءتصاالت، التسوق، البحوث، الترفيه، شبكة االنترنت مرتبط باإل استخداماتحيث كان معظم   70%

  ... .والسياحيةتفاقات العلمية تبادل التجاري، اإلعمليات ال

مليار دوالر، حيث وصل عدد  23العام على شبكة االنترنت  اإلنفاقتجاوز معدل  2000وفي عام  - 

الحاسوبية  األجهزةيستخدمون عشرات الماليين من مئات الماليين من األشخاص  إلىنترنت مستخدمي األ

  .نترنتالمربوطة باأل
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تنتشر شبكة  يومنا هذا حيث اجتاحت العالم بأسره، وال إلىنتشار والزالت هاته الشبكة متسارعة اإل

وأصبحت تمثل جزء من أساسيات الحياة، العالم العربي  إلىنترنت فقط في العالم الغربي، بل وصلت األ

   .)66، ص2007مد سعادة، عادل فايز السرطاويحجودة أ(ستغناء عنها وال يستطيع الفرد اال

  : نترنتمتطلبات شبكة األ  -3

لى أفضل عنترنت مجموعة من المتطلبات التي يشترط توفرها من أجل تشغيل خدمة األ هناك 

  :صورة وهذه المتطلبات تتمثل فيما يلي

أن تكون مواصفاتها مناسبة ومتطورة من حيث الذاكرة، والقدرة على  حيث من الضروري :األجهزة -أ

سماعات صوت، بطاقات بطاقات، صورة،  :مناسبة مثل إضافاتحتوائها على إ معالجة البيانات بسرعة و 

  .وشاشات عالية الجودة ،فيديو

مثل المستعرض لمحتويات الشبكة، وبرنامج تزويد الشبكة بالمعلومات بصورة  :البرامج المناسبة - ب

  .نترنتالبرامج الخاصة باأل إلى باإلضافةجيدة 

عن المستخدمين غير  الداخليةيستخدم هذا البرنامج لعزل الشبكة : نترنتبرامج حماية شبكة األ  -ج

طالع على المعلومات الخاصة بالشركة التي تستخدمها، ويسمى هذا البرنامج المسموح لهم استخدامها واإل

  .وهو برنامج خاص بهذه الشبكة لحماية المعلومات ) Fire wall(جدار النار

لتطويرها، مثل لغة نترنت بعض البرامج المستخدمة في شبكة األ تستخدم الشبكة: البرمجة المستخدمة -د

للقيام ببعض ) HIML(وسائط متعددة على الشبكة مثل استخدام برنامج  بإدخالالتي تسمح ) Java(الجافا

قواعد البيانات  إلىاألعمال مثل استعمال الجداول، والرسوم واألنماط المختلفة التي تساعد في الوصول 

  .والمعلومات المطلوبة في الشبكة

الشبكة على درجة عالية من الكفاءة  بإدارةحيث يجب أن يكون من يقوم : الشبكة إدارةأركان  -ه

، أو بكتابة لغة الجافا )HIML(يتعلق منها ببرمجة صفات لغة ترميز النص المترابط  ، سواء ماواإلعداد

  .على تزويد الشبكة بالمعلومات والبيانات  وبرنامج الحماية، أو القائمين

وذلك من خالل وضع ميزانية مسبقة مالئمة لجميع التكاليف التي تشمل : ميزانية شبكة االنترنت - و

وغيرها من  واإلدارةالمتطلبات المهنية للموظفين، والتشييد والبناء، التطبيق والتنفيذ، التدريب أو التمرين 

 )88ص ،2007فايز عادل السرطاوي، جودت أحمد سعادة،(.األمور
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                             -مخطط توضيحي يبين متطلبات شبكة االنترنت                            -

  -من إعداد الطالبتان -                                      

  : نترنت بالمعلومات التربويةالتخطيط لتزويد شبكة األ  -4

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها عند التخطيط لتقديم المعلومات التربوية عبر 

  : وتتمثل هده الخطوات فيما يلي 1998الحيلة  الوارد في )1997(الوريالشبكة، كما أشار إليها 

تنظيم المعلومات المطلوب تقديمها بناءا على ويتم ذلك من خالل : تحديد احتياجات المتعلمين -أ

  . حتياجات الطلبة في البداية، ثم تطوير آلية مناسبة لتقديم المعلومات عبر الشبكةا

حتياجات الطلبة التي تساعد على تحديد اويرتبط ذلك بدراسة : تطوير األهداف واألنشطة التعليمية - ب

في الشبكة بما يناسب هذه األهداف واألنشطة عبر شبكة األهداف واألنشطة المناسبة، بحيث يتم البحث 

  . ستفادة منهانترنت وتزويد المتعلمين بها أو توجيههم لإلاأل

نترنت        متطلبات شبكة األ                    

  :األجهزة

مثل       

سماعات 

الصوت  

وبطاقات    

  الفيديو  

البرامج    

: المناسبة

مثل برامج 

تزويد      

الشبكة    

بالمعلومات 

برامج   

حماية شبكة 

: نترنتاأل

مثل برنامج 

.     جدار النار

البرمجة  

المستخدمة 

لغة  مثل

الجافا 

وبرنامج 

)HIML( 

أركان 

: إدارة الشبكة 

ويكونون على 

درجة عالية 

.من الكفاءة   

ميزانية 

شبكة 

نترنت     األ
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المعلومات الضرورية والمفيدة لهم  إيجادويتم من خالل مساعدة المتعلمين على : تنظيم المحتوى -ج

 اإلجابةاهيم المطلوب تعلمها أو سواء من خالل البحث عن الوثائق أو البحث عن عالقات توضح المف

  .ستفادة من خبراته ومعلوماتهتصال بالمعلم أو المشرف لإلعن أسئلة معينة أو اإل

ويتم ذلك من خالل الجداول والمخططات والتصاميم واألشكال التي : تنظيم المعلومات وترتيبها -د

  .  ب تعلمهاتوضح المعلومات واألهداف والعالقات بين المفاهيم المختلفة المطلو 

وذلك من خالل تدريب الطلبة على الطرق : تدريب الطلبة على كيفية الحصول على المعلومات -ه

مصادر المعلومات وعلى آلية االتصال مع الجهات المختصة سواء  إلىوالفاعلة للوصول المحتملة 

  : المراكز أو الخبراء أو المؤسسات المعنية للحصول على المعلومات بحيث يجب أن يتوفر فيها ما يلي

مساعدة المتعلمين على التفاهم مع اآلخرين من خالل طريقة مناسبة وذلك لتقديم المعلومات  إمكانية*

  .محدد وعدم التشعب والعشوائية في المعلومات المطلوبةالمطلوبة بشكل 

  .الصحيح اتجاه المواقف المختلفةفعل الرد  إعطاءأن تشجع الطريقة على *

  .أن تساعد طريقة تقديم المعلومات على تحقيق األهداف الموضوعة*

عبر الشبكة  وٕارسالهاختبارات معينة من اإل نماذجعلى  اإلجابةويتم ذلك من خالل : التقويم عن بعد - و

لى عناوينهم الموجودة على الشبكة، ويستخدم هذا النمط في الغالب عالمشرفين المختصين لتقويمها  إلى

 إلرسالنترنت كمصدر رئيسي وطريقة في الجامعات، وخاصة الجامعات المفتوحة التي تستخدم شبكة األ

 ). 384 - 383 ، ص2005 وآخرون، عدنان العتوم(.واستقبال المعلومات من المتعلمين
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 -  نترنت بالمعلومات التربويةمخطط توضيحي يبين التخطيط لتزويد شبكة األ -        

 -من إعداد الطالبتان -                             

  : نترنت في العملية التعليميةاأل دور شبكة  -5

 : نترنت دور مهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية وذلك من خالل ما يليلشبكة األ 

نترنت لخدمة العملية التعليمية في الجامعة ومواكبة التطور الحاصل في الدول تطوير تكنولوجيا األ*

  .المتقدمة

  .من الحشو الزائد في بعض الكتب والمذكراتالتوثيق الجيد لمناهج التدريس، بعد التخلص *

ن طريق الفيديو على مستوى عوكذلك التمهيد الستخدام االتصال ستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد إ*

  .الجامعات 

.     نترنت بالمعلومات التربويةالتخطيط لتزويد شبكة األ  

        تحديد     

احتياجات        

        المتعلمين

   تطوير 

األهداف         

واألنشطة 

التعليمية 

. 

تنظيم   

المحتوى     

      تنظيم   

المعلومات   

 .وترتيبها 

  تدريب  

الطلبة على 

كيفية 

الحصول 

 على

 المعلومات 

التقويم    

عن بعد      
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المحاضرين فقط بتوصيل ومناقشة المفاهيم استثمارا للوقت  واهتمامالقضاء على مشكلة الكتاب المدرسي *
   ).138ص ،2005فراس ابراهيم، (

تصال بمدرسين من دول أخرى للتعرف على أحدث االتجاهات العلمية في مجال التدريس وذلك بعد اإل*

  نشر الوعي الثقافي بين المدرسين وبيان أهمية الشبكة في تحقيق التواصل بين المدرسين 

  .الحصول على برامج وأفالم تعليمية في مجال التخصص*

  .التعرف على المبتكرات العلمية*

 نماذجطالع المعلم على إمتحانات، وذلك من خالل ستفادة من الخبرات العالمية في نظم التقويم واإلاإل*

في مجال عمله بل  النماذجمتحانات وأن يستفيد من هذه ختبارات ونظم التقويم واإلمجاالت اإلعالمية في 

  .ويمكنه استشارة الخبراء على مستولى العالم

طالع على البرامج العلمية المتطورة ويستطيع المعلم من خالل الشبكة واإلستخدام بعض البرامج إ*

 2008 صبري خالد عثمان،(العلمية على مستوى العالم، وانتقاء أفضل وأحدث البرامج في مجال تخصصه 

   ).151ص

  : نترنت في التعليم الجامعياستخدامات األ  -6

  : يةيمكن تلخيص أهم هاته االستخدامات في النقاط التال

 لإلمكاناتوذلك نتيجة : كمصدر مهم من مصادر التعليم في الجامعات غلى مستوى العالم استخدامها -أ

عن المعلومات عبر المعلومات، مما يشجع الطلبة على البحث  إلىالكبيرة التي أتاحتها الشبكة للوصول 

الشبكة مصدرا الشبكة، وعدم االعتماد كليا على منهج محدد من خالل كتاب منهجي، حيث أصبحت 

مهما من مصادر التعلم سواء على مستوى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المدارس، مما يؤدي إلى 

المقرر، وكذلك تزويدهم بمعلومات  الكتاب المنهجي يجدها في تزويد الطلبة بأحدث المعلومات التي قد ال

  متنوعة من مصادر مختلفة، وهذا يؤدي إلى تعزيز ثقة الطالب بنفسه وعلمه

نترنت، قيام الجامعات بطرح مناهجها التعليمية وموادها الدراسية في شكل صفحات على شبكة األ - ب

أوقات فراغهم ومن ستفادة منها من خالل الشبكة وتصفح الصفحات خالل بحيث يستطيع الطلبة اإل

  .أماكنهم

استخدامها كوسيلة للتعريف بالجامعة والخدمات التي تقدمها ونظام القبول فيها والمقررات التي  -ج

 .تطرحها وغير ذلك
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أو بين األساتذة والطلبة أو  األساتذةتبادل وجهات النظر وطرح المشكالت البحثية سواء بين  إمكانية -د

  .والمال والجهدالوقت  إهداربين الطلبة أنفسهم، وتبادل البحوث وأوراق العمل، دون 

في تطوير نظرية ما وتطبيقها،  يشتركواتسمح لعدد من خبراء التعليم المفتوح على مستوى العالم أن  -ه

  .العون لبعضهم يقدموا وأنّ 

  .بها للمراكز الدراسية التابعة للجامعة وما يتعلقتوفر الشبكة واسطة نقل لتسليم المقررات الدراسية  - و

عن األنشطة التعليمية والمؤتمرات ومساعدة الطلبة واألساتذة  لإلعالناستخدامها كوسيلة  إمكانية -ي

  .ختصاصهإعلى متابعة األنشطة العلمية كل حسب 

مواد مطبوعة مثل النصوص والصور  كإرسالليها إ المعلومات من الجامعة و استخدامها كوسيلة لنقل  -ن

  .والخرائط وغيرها من الخدمات األكاديمية

نترنت في مجال التعليم الجامعي وهي فوائد استخدام األ إلى اإلشارةوانطالقا من هذه النقاط يمكن *

  : كالتالي

ال الطالب فيما في مجال التعليم حيث يسهل اتص من أهم الوسائل المفيدة ويعتبر: لكترونيالبريد اإل - 

والتواصل مع طالب من بل  بينهم وتبادل المعلومات واألفكار التربوية والتواصل خارج الصف الدراسي،

  .لكتروني من التواصل مع زمالءه وطالبهدول أخرى، كذلك يستفيد المعلم من البريد اإل

  .أو مواقع لدورات وورش تعليميةلرياضيات، ا: مواقع لمقررات دراسية معينة مثل إنشاء - 

زيادة أدلة المواقع التربوية العربية واألجنبية التي تضم أغلب المواقع التربوية تحت موقع واحد وتسهل  - 

  .عدد كبير من المواقع إلىالوصول 

  .زيادة المواقع المتخصصة العربية أو األجنبية التي تتناسب مع التخصص - 

لشخصية حيث يمكن ألي معلم أن ينشئ موقعا شخصيا بتكاليف بسيطة يستطيع من إنشاء المواقع ا - 

  .خاللها التواصل مع اآلخرين

  ).176، ص2006سهيلة محسن كاظم الفتالوي، (.االشتراك في المنتديات المختلفة - 

  : نترنت من جانب الطلبة ومسؤولياتهم نحو ذلكأل قواعد استخدام ا -7

ستخدامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطلبة عند تعاملهم من قواعد اإللقد طرح المربون عددا  

  : نترنت وهي كالتاليمع األ
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ضرورة الحصول على إذن من المعلم قبل قيام الطالب بتقديم أية معلومات شخصية لآلخرين مثل  -أ

 .العنوان ورقم الهاتف واسم المدرسة وعنوانها

نترنت تكون خالية من النزعة العنصرية بريد الكترونية عبر شبكة األلتزام بإرسال رسائل ضرورة اإل -ب

دعاية حربية أو سياسية، مع أو الجنسية والتي تبعث على الكراهية أو أن تكون ذات طبيعة تجارية أو 

  .ضرورة إبالغ المعلم بأية معلومات يستلمها الطالب تحتوي على هذه الصفات السابقة

  .لوالدين قبل القيام بعملية اللقاء مع أي شخص على الخط المباشرضرورة إعالم المعلم وا -ج

  .ضرورة استخدام لغة مهذبة عن التعامل مع اآلخرين على الخط المباشر -د

أو ضرر  إيذاءنترنت بدرجة من المسؤولية،، بحيث يستفيد اآلخرون منها دون ضرورة استخدام األ - ه

  .مادي أو معنوي

الحاسوب والبرامج التي يتم استخدامها والبيانات التي يتم الحصول عليها فيما ضرورة االهتمام بجهاز  -و

  .يعود بالفائدة على الجميع

القرارات كون أن التعامل مع المعلومات الهائلة  أن يتقبل ضرورة تقبل الطالب للتفكير الناقد وصنع -ي

التفكير الناقد الذي يزيد من فاعلية نترنت والرغبة في صنع القرارات الصائبة يتطلبان التي يوفرها األ

  .نترنتاستخدام األ

، 2006سهيلة محسن كاظم الفتالوي، (.أن تكون لدى الطالب إمكانية التعامل بسهولة مع الحاسوب -ن

  .)190ص

  : نترنت في التعليمايجابيات وسلبيات واستخدام األ  -8

  : نترنت في التعليمايجابيات استخدام األ : أوال

  : نترنت في التعليم تحقق االيجابيات اآلتيةاستخدامات األ إن

  .عدد أكبر من الجمهور والمتابعين في مختلف العالم إلىالوصول  إمكانية*

نه إنترنت، ففنظرا لكثرة المعلومات المتوفرة عبر األ: نترنت على التعلم التعاوني الجماعيتساعد األ*

لذا يمكن استخدام طريقة العمل الجماعي بين الطلبة، حيث يصعب على الطالب البحث في كل القوائم، 

  .إليهتم التوصل  يقوم كل طالب بالبحث في قائمة معينة، ثم يجتمع الطلبة لمناقشة ما

  .لى توفير أكثر من طريقة في التدريس عنترنت تساعد األ*

  .الفيديو واألقراص المدمجةنظمة أسرعة تطوير البرامج مقارنة ب*
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  .تطوير محتوى المناهج والمعلومات الموجودة عبر االنترنت ةسهول*

  .فصل مليء بالحيوية والنشاط إيجادتغيير نظم وطرائق التدريس التقليدية، يساعد على *

  .المحلي اإلطارالتعليم الصبغة العالمية والخروج من  إعطاء*

صصين في مختلف المجاالت في سرعة التعليم والحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخ*

  .أي قضية علمية

 ،2005عدنان العتوم وآخرون، (.تصبح وظيفة المعلم في الصف بمثابة الموجه والمرشد وليس الملقي*

  ).382،383ص

     :نترنت في التعليمسلبيات استخدام األ : ثانيا

نترنت تختلف عن أية معلومات أخرى في األ توافرةمأن المعلومات ال إذنقص قي التنظيم المنطقي *

لى معلومات في موضوع معين، فربما تكون عمطبوعة أو مكتوبة في الكتب، وٕاذا أراد المتعلم الحصول 

  . و����رةا وغير مرتبة منطقيا دهذه المعلومات كثيرة ج

لى إنترنت عن مواضيع شتى، مما يؤدي في البحث عبر األ) معظم وقتهم( قضاء المتعلمين وقتا طويال*

  .عدم تركيزهم على الموضوع األصلي

  .التساؤالت المتوافرة دوما لدى المتعلمين لمعرفة كل شيء، قد يخلق لديهم نوع من القلق*

الدينية أو نترنت قد يصل المتعلمون إلى معلومات ال تتفق ومعتقداتهم من خالل البحث في شبكة األ*

  ).386، ص2005عدنان العتوم وآخرون، .(مع عاداتهم وتقاليدهمالقومية وتتعارض 

  : نترنت في التعليم الجامعيبعض التجارب العربية الستخدام األ  -9

  : نترنت في التعليم الجامعي تم اختيار أهمها كالتاليتوجد تجارب عربية عديدة الستخدام األ

  :لتجربة األردنية - 19

التعلم عن بعد االهتمام  وٕاعطاءالتي اتبعتها األردن لتطوير التعليم العالي من بين أهم الخطوات 

الذي افتتحه الملك عبد اهللا الثاني ) أثير(عن بعد  شبكة التنمية العالمية للتعلم إنشاءالذي يستحقه، 

ديد في الجامعة األردنية، والذي  يعتبر خطوة جادة تضاف إلى باقي الجهود التي تبدلها الع 2001عام

من الجهات التعليمية في األردن للنهوض بالتعليم ومواكبة التطورات في هذا المجال، ويسعى هذا المركز 

للخروج من واقع التعليم التقليدي خاصة فيما يتعلق بإمكانية اعتماد تبادل الحوارات والمحاضرات عبر 

  .امعية علميةالشبكة العالمية للتعلم عن بعد كمواد دراسية يتم بعدها منح درجة ج
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مركزا منتشرا  30ويعتبر مركز أثير جزء من شبكة عالمية يرتبط معها في ذلك الوقت ما يزيد عن

  .في القارات الخمس

عد هذا المركز األول والوحيد من نوعه في المنطقة العربية، وتم اختيار الجامعة األردنية يو 

ستجابة للتغيرات المتسارعة في علم لى اإلعتها هذا المركز اعترافا بدورها في التنمية، ومقدر حتضانها إل

  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ولهذا المركز إمكانيات اتصالية متعددة القنوات يمكن من خاللها إجراء حوارات أو نقاشات مع 

منطقتين جغرافيتين في الوقت نفسه، وتجرى هده الحوارات داخل المركز بمشاركة خبراء أردنيين نظراءهم 

  .من الخبراء في عدد من الدول الشقيقة

بر شبكة األنترنت، وتم ربط مركز أثير مع الشبكة عكما يقوم هذا المركز بتلقي المواد التدريسية 

االتصالية المحلية داخل حرم الجامعة األردنية من أجل زيادة إمكانية اتصال الطلبة مع بعضهم البعض 

  ).230، ص2007عادل فايز السرطاوي، جودة أحمد سعادة، (.التعلم عن بعد مختلفة، واالرتقاء بفكرةومع الكليات ال

  : التجربة الكويتية -92

نترنت في تدريس المواد الجامعية على شكل صفحات تم في جامعة الكويت استخدام شبكة األ

للمسافات مثل مواعيد االختبارات، وشرح بعض  إرشاديةعلمية وتعليمية داعمة، تحتوي على معلومات 

المرتبطة بها، وعمل محاضرات حية بالصوت والصورة على أقراص مدمجة الستفادة  األساسيةالمفاهيم 

لتعميم الفائدة للمهتمين، وعمل اختبارات تجريبية على الشبكة في نترنت الطلبة منها، وبثها على شبكة األ

ختبارات الحقيقية من حيث المضمون وطريقة األسئلة مما إللتكون مشابهة مواقع محددة ومعروفة للطلبة 

ختبارات، فيقدم الطلبة على الدراسة بآفاق مشجعة وواضحة يعطي الطلبة فكرة مسبقة عن طبيعة اإل

  .المعالم، مما يعطي نتائج أفضل من السابق

كية منها، ثم انتشرت في باقي وبدأت هذه الفكرة عالميا في بعض الجامعات العالمية السيما األمري

وتحديدا في كلية  1999أنحاء العالم ومنها العالم العربي، وكانت البداية في جامعة الكويت في عام 

 إمكانية، بعد تبادل الخبرات والتشاور مع الجامعات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع اإلداريةالعلوم 

التطورات العالمية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في  التطوير في المضمون واألسلوب تماشيا مع

نترنت في التعليم بمختلف مجاالته ومراحله، ويتطلب ذلك التخطيط في الجامعات استخدام شبكة األ

من توظيف التكنولوجيا في  األساسيالعربية وتوفير اإلمكانات الالزمة لهذا التطور المتسارع  والهدف 
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نترنت كمصدر داعم للتعلم والتعليم، وتطوير وسائل التعليم الجامعي بما يواكب األ إدخالمجال التعليم هو 

نترنت توفر العديد من الخدمات التعليمية أهمها الكم الهائل من المعلومات مستجدات العصر، فشبكة األ

اللكتروني والبحوث والدراسات المتخصصة في جميع فروع المعرفة والتواصل السريع عن طريق البريد ا

 ).233، 232، ص2007جودة أحمد سعادة، عادل فايز السرطاوي، (مع أي جهة تعليمية أخرى
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  : خالصة

 األخذنترنت وسيلة البد من شبكة األ أن إلىهذا الفصل، يمكن الوصول في سبق تناوله  من كل ما

من أجل تحسين عملية التعليم خاصة  إلزامانترنت بها في عملية التعليم والتعلم، حيث أصبحت شبكة األ

في المرحلة الجامعية وربط الطالب الجامعي بمختلف الشبكات في مختلف بلدان العالم، وجعل المتعلم 

نترنت تساعد في ستمرار، كما أن األإيواكب التغيرات العصرية وحداثة المعلومات المتوفرة وتجددها ب

نترنت على ربط المتعلمين مع المشكالت العلمية، كما تعمل شبكة األ تحقيق األهداف التعليمية، وحل

ومراكز البحوث والمكتبات، وتساعدهم على نقل المعلومات واستخدامها والمشاركة المدارس والجامعات 

    .ونشر المعلومات لآلخرين
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  .اإلطار التطبيقي للدراسة :الرابعالفصل     
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  .اإلطار الزماني والمكاني للدراسة -1

  .عينة الدراسة -2

  .منهج الدراسة -3
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 .خالصة

  



 .اإلجراءات المنهجية للدراسة:............................................. الفصل الرابع 

 

52 

 

  : تمهيد

يتم  لدراسة الميدانية التي من خاللهانسعى من خالل هذا الفصل إلى إعطاء نظرة عن مجريات ا

تحويل المعطيات النظرية إلى معطيات إجرائية، تساهم في الوصول إلى الهدف العلمي المرجو من هذه 

ماني للدراسة ز في اإلطار الالدراسة، وسيتم في هذا الفصل تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة والمتمثلة 

  . عينة الدراسة، أدوات جمع المعطيات، وأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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  : اإلطار الزماني والمكاني -1

  : اإلطار المكاني للدراسة 1-1

كلية التسيير (كليات  4والمكونة من  -جيجل-تم إجراء الدراسة في جامعة محمد الصديق بن يحي

، على )نسانية واإلجتماعية، كلية اآلداب واللغاتواإلقتصاد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم اإل

  . طالب وطالبة بمختلف المستويات والتخصصات) 107(الطلبة قدر عددهم ب مجموعة من

  : اإلطار الزماني 2-1

بداية شهر أفريل، ونظرا للظروف التي عاشتها البالد تم اإلنطالق في إجراءات هذه الدراسة في 

أيام  4، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمدة 2020سبتمبر  4نتيجة فيروس كورونا، تم تأجيلها إلى غاية 

  .ى التوالي، تم فيها توزيع اإلستمارات على الطلبة الجامعيين وٕاسترجاعها في نفس الوقتلع

  : عينة الدراسة -2

سة، وذلك لتوفير البيانات امجموعة من الوحدات المختارة من مجتمع الدر "تعرف العينة على أنها 

  .)124، ص2005سين الرفاعي،ح ( "التي تستخدم خصائص المجتمع

إنها عملية المعاينة أو استخراج العينة، تتم عن طريق إختيار جزء من المجتمع األصلي، بحيث "وأيضا 

لى الكّل نسّميه العينة، لذلك يجب اختيار الطريق عيمثله الجزء الذي تختاره وتستخدمه في الحكم 

اإلختالف  ممثلة له أصدق تمثيل، حتى أّن كل خواص المجتمع بما فيهاالمناسب لكل مجتمع لكي تكون 

  .)79، ص 2007محمد بوقشور،  ( "حداته تنعكس في العينة بأحسن ما يسمح به حجمهاو بين 

طالب وطالبة، ) 107(تتكون من ) وٕاناث ذكور( وتتمثل عينة الدراسة المختارة في مجموع الطلبة 

أخدت منهم بطريقة عرضية بحيث يختار  -جيجل- موزعين على كليات جامعة محمد الصديق بن يحي

  .بالصدفة وال يخضع اإلختيار بالمصادفة ألي تنظيمالباحث عددا من الناس يقابلهم 

  : منهج الدراسة -3

م لدى الطالب الجامعي العالقة بين الدافعية للتعلّ  نظرا ألّن موضوع الدراسة الحالية يتناول طبيعة 

رنت، فقد تم إستخدام المنهج الوصفي اإلرتباطي، والذي يعرف بأّنه طريقة لوصف توٕاستخداماته لشبكة األن

 الظاهرة المدروسة وتصويرها كّمّيا عن طريق جمع معطيات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها

  .) 134، ص 1999عمار بوحوش، ( وٕاخضاعها للدراسة الدقيقة
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عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل «بأّنه  عبيدات محمد وآخرونكما عّرفه 

  منهجية صحيحة وتصوير النتائج الّتي يتم التوصل إليها على شكل بيانات رقمية إحصائية معّبرة

 فالمنهج الوصفي يرتبط بدراسة المشكالت المتعلقة بالمجاالت اإلنسانية واإلجتماعية حيث يقوم الباحث

  بجمع معلومات دقيقة عن هذه الظاهرة وتوضيح خصائصها كما يقوم بوصف الظاهرة وصفا رقميا

  .)53، ص 2015مرابطي زهية،  ( » يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودراسة إرتباطها مع الظواهر المختلفة

ومن هذا يمكننا القول أن أنسب منهج لدراستها هو المنهج الوصفي الذي يعّد من المناهج الشائعة 

  .اإلستعمال خاصة في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

   :أدوات جمع البيانات -4

ونعني بها مختلف الوسائل التي نستخدمها في جمع المعلومات والبيانات والتي ساعدتنا على 

اختيار الفرضيات واإلجابة على األسئلة المطروحة في اإلشكالية، وقد تّم في دراستنا اختيار أداة اإلستبيان 

سلسلة من األسئلة التي  «لمدى مناسبتها لطبيعة البحث ويعّرف اإلستبيان في قاموس علم الّنفس بأّنه 

تتعلق بموضوع أو بموضوعات سيكولوجية أو إجتماعية أو تربوية تقّدم لمجموعة من األفراد بغرض 

  .»ات تتعلق بالموضوع المراد دراستهالحصول على بيان

وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق إعداد إستمارة يتم  «بأّنها  الرفاعييعّرفها  - 

  .)181، ص 2005الرفاعي،  ( »تعبئتها من قبل عينة ممثلة من األفراد

تم اإلعتماد في هذه الدراسة على إستمارتين، األولى متعلقة باستخدامات شبكة األنترنت والتي 

  :محاور وهي كالتالي 5تضمنت 

  .البيانات الشخصية: ر األّولو المح -1

  .األنترنت اإلستخدامات البحثية لشبكة: المحور الثاني -2

  .اإلستخدامات التعليمية لشبكة األنترنت: المحور الثالث -3

  .استخدامات اإلضطالع لشبكة األنترنت: المحور الرابع -4

  .اإلستخدامات الترفيهية لشبكة األنترنت: المحور الخامس -5

م ألحمد دوقة للتعلّ  م، حيث اعتمدنا على مقياس الدافعيةأّما اإلستمارة الثانية فمتعلقة بالدافعية للتعلّ 

، صحيح نوعا ما، غير صحيح، ال صحيح تماما (بدائل  4بندا و 50وآخرون، ويتضمن هذا المقياس 
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لكل اختبار، أي أّن أدنى درجة يتحصل عليها الطالب في  3إلى  0، وقد تم اعتماد القيم من )أدري

  .درجة 150درجة وأعلى درجة هي  0المقياس هي 

 :إلحصائية للمعطياتأساليب المعالجة ا -5

يعتبر اإلحصاء وسيلة ضرورية في أي بحث علمي إذ تساعد الباحث على تحليل ووصف البيانات 

بمزيد من الدقة، فطبيعة الفرضية تتحكم في إختيار األدوات واألساليب اإلحصائية التي يستعملها الباحث 

  :األساليب اإلحصائية التاليةللتحقق من فرضيات الدراسة، والدراسة الحالية تتطلب إستخدام 

 . spss 20الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية - 

وهو أحد معامالت اإلرتباط التي تستخدم في المنهج الوصفي والذي يعمل : معامل اإلرتباط سبيرمان  -

ة، هجراس ديب راضي ( RSبين المتغيرين ويرمز له ) موجبة، سالبة(على قياس قوة واتجاه العالقة اإلرتباطية 

  ).85، ص2018ياسمينة، 
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  :خالصة

في نهاية هذا الفصل يجب التذكير بأّن أهمية أي دراسة تعود إلى مدى تحكها في آليات البحث فيها 

عينة  والعوامل األساسية للبحث التي يتطّلبها المنهج العلمي السليم، بدًءا باإلطار الزماني والمكاني للدراسة

الدراسة، المنهج المستخدم في الدراسة أال وهو المنهج الوصفي، كما تحاول الدراسة الحالية الكشف عن 

وذلك عن طريق تقنيات إحصائية  )الدافعية للتعّلم واستخدامات شبكة األنترنت (العالقة بين المتغيرين 

  .حددت في هذا الفصل

        

  

    

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  .عرض وتحليل النتائج: الخامسالفصل     

  تمهيد            

  .عرض النتائج في الجداول -1

  .مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات -2

  .مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة -3

  .إستنتاج عام -4

 .خالصة
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  : تمهيد

بعدما تم التعرف في الفصل السابق على عينة الدراسة واألدوات التي تم إستعمالها وكذلك الطرق     

اإلحصائية المستعملة، سيتم في هذا الفصل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من خالل 

  .على حدة عرض نتائجها وتحليلها وتفسيرها، وسيتم كذلك تأكيد أو نفي كل فرضية
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  :عرض النتائج في الجداول-1

تمثل الجداول التالية النتائج المتحصل عليها من خالل الدراسة المنجزة في جامعة محمد الصديق بن     

م وعالقتها بإستخداماته لشبكة األنترنت، حيث تم التوصل يحي والتي مفادها دافعية الطالب الجامعي للتعلّ 

إلى هاته النتائج من خالل توزيع إستمارتين األولى مرتبطة بالدافعية للتعلم والثانية بإستخدامات شبكة 

طالب وطالبة بمختلف التخصصات وتم تحليل النتائج عن طريق ) 107(األنترنت والتي تم توزيعها على 

  :ساب معامل اإلرتباط سبيرمان بين المتغيرين وهذا ماتوضحه الجداول التاليةوح spss20برنامج 

  .رنتتم واإلستخدامات البحثية لشبكة األنبين الدافعية للتعلّ ) سبيرمان(معامل اإلرتباط ): 01(الجدول رقم 

   

                  

  

  

          

باإلستخدامات ها فرضية الدراسة األولى التي نصها دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وعالقت الختبار      
فكانت النتائج كما في الجدول رقم   Spssلشبكة األنترنت تم حساب النتائج عن طريق برنامج البحثية 

 رنت تم واإلستخدامات البحثية لشبكة األنالذي يبين معامل اإلرتباط سبيرمان بين مستوى الدافعية للتعلّ ) 1(
  ).0.05(عند مستوى الداللة ) 0.02(يتضح أنه توجد عالقة طردية ضعيفة حيث 

  .رنتتم واإلستخدامات التعليمية لشبكة األنللتعلّ معامل اإلرتباط سبيرمان بين الدافعية  ):02(الجدول رقم 

الختبار الفرضية الثانية التي نصها دافعية الطالب الجامعي للتعلم وعالقتها باإلستخدامات التعليمية 

الذي ) 2(فكانت النتائج كما في الجدول رقم  Spssلشبكة األنترنت تم حساب النتائج عن طريق برنامج 

إتضح حيث رنت، تالتعليمية لشبكة األنم واإلستخدامات يبين معامل اإلرتباط سبيرمان بين الدافعية للتعلّ 

  ).0.01(عند مستوى الداللة ) 0.41(أنه توجد عالقة طردية متوسطة 

 

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط سبيرمان  المتغيرات

الدافعية للتعّلم و اإلستخدامات 
  .البحثية لشبكة األنترنت

  
0.20  

  
0.016  

  الداللة اإلحصائية  معامل اإلرتباط سبيرمان  المتغيرات          

م و اإلستخدامات الدافعية للتعلّ 

  .رنتتالتعليمية لشبكة األن

0.41  0.00  
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  .رنتتم وٕاستخدامات اإلضطالع لشبكة األنّ معامل اإلرتباط سبيرمان بين الدافعية للتعلّ : )03(رقم  لالجدو

الختبار الفرضية الثالثة التي نصها دافعية الطالب الجامعي للتعلم وعالقتها بإستخدامات 

الذي يبين  )3(فكانت النتائج كما في الجدول رقم  Spssاإلضطالع تم حساب النتائج عن طريق برنامج 

تبين أنه توجد حيث رنت، تمعامل اإلرتباط سبيرمان بين الدافعية للتعّلم وٕاستخدامات اإلضطالع لشبكة األن

  ).0.01(عند مستوى الداللة ) 0.42(عالقة طردية متوسطة قدرت ب 

   األنترنت لشبكةمعامل اإلرتباط سبيرمان بين الدافعية للتعّلم واإلستخدامات الترفيهية : )04(الجدول رقم  

الختبار الفرضية الرابعة التي نصها دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وعالقتها باإلستخدامات 

فكانت النتائج كما في الجدول رقم  Spssالترفيهية لشبكة األنترنت، تم حساب النتائج عن طريق برنامج 

حيث رنت تالترفيهية لشبكة األنم واإلستخدامات الذي يمثل معامل اإلرتباط سبيرمان بين الدافعية للتعلّ  )4(

  .)0.06(إتضح غياب العالقة بين المتغيرين 

  : مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات -2

  :مناقشة النتايج في ضوء الفرضية األولى -أ

م لدى الطالب الجامعي وٕاستخداماته تنص الفرضية األولى على أن هناك عالقة بين الدافعية للتعلّ 

ضح من خالل النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانية، ومن خالل تّ ارنت، حيث تالبحثية لشبكة األن

، أّن هناك إرتباط )سبيرمان(المعالجة اإلحصائية للفرضية األولى والتي تم فيها حساب معامل اإلرتباط 

، وهذا ما يشير إلى أّن الطلبة )0.016(عند مستوى الداللة ) 0.20(ضعيف بين المتغيرين قدر ب 

ث عن حرنت من أجل إعداد العروض والبتـإلى شبكة األنبشكل قليل ذين لديهم دافعية ضعيفة يلجؤون ال

المعلومات من أجل توظيفها في البحوث، وكذلك تحميل المذكرات وتبادل المعلومات مع الزمالء عبر 

  الداللة اإلحصائية  معامل اإلرتباط سبيرمان  المتغيرات         

م و إستخدامات الدافعية للتعلّ 

  .رنتتاإلضطالع لشبكة األن

0.42  

  

0.00  

  الداللة اإلحصائية  معامل اإلرتباط سبيرمان  المتغيرات

الدافعية للتعّلم واإلستخدامات الترفيهية لشبكة 

  .األنترنت

0.06  0.25  
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ن مرات مواقع التواصل اإلجتماعي، إضافة إلى تحميل الكتب المرتبطة بمواضيع البحوث والمحاض

اإلرتباط  ضعيف، إال أّنه يمكننا القول أّن الفرضية األولى تحققت، ألّن المواقع البحثية  وبالرغم من كون 

رنت من أجل البحث عن المعلومات المرتبطة بمواضيع تهناك عدد معين من الطلبة يستخدمون األن

  .بحثية

  : الثانية مناقشة النتائج في ضوء الفرضية - ب

تنص الفرضية الثانية على أّن هناك عالقة بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي  

ضح من خالل النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانية، تّ احيث رنت، تنواإلستخدامات التعليمية لشبكة األ

، أّن )سبيرمان(حصائية للفرضية الثانية والتي تم فيها حساب معامل اإلرتباط ومن خالل المعالجة اإل

يدل  ، وهذا ما)0.01(عند مستوى الداللة ) 0.41(هناك إرتباط طردي متوسط بين المتغيرين، قدر ب 

رنت هم الدين لديهم دافعية مرتفعة تعلى أّن الطلبة الذين يلجؤون إلى اإلستخدامات التعليمية لشبكة األن

رنت واإلنضمام إلى صفحات مرتبطة تاألنللتعّلم، حيث يقومون بالمشاركة في برامج تعلم اللغات على 

بمجال تخصصهم، كذلك تبادل الدروس والمعلومات عبر الصفحات التعليمية والمشاركة في المسابقات 

  .التعليمية إضافة إلى حضور محاضرات تعليمية عن طريق الفيديو

  .ومن هنا يمكن القول أّن الفرضية الثانية قد تحققت

  :الفرضية الثالثةمناقشة النتائج في ضوء  -ج

تنص الفرضية الثالثة على أّن هناك عالقة بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي وٕاستخدامات 

رنت، ولقد اّتضح من خالل النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانية، ومن خالل تاإلضطالع لشبكة األن

، أّن هناك إرتباط )سبيرمان(المعالجة اإلحصائية للفرضية الثالثة والتي تم فيها حساب معامل اإلرتباط 

 لبةيدل على أّن الط ، وهذا ما)0.01(ند مستوى الداللة ع) 0.42(طردي متوسط بين المتغيرين قدر ب 

تكشاف سواإلرنت من أجل اإلضطالع ت، هم من يلجؤون إلى إستخدام األنذوي الدافعية المرتفعة للتعّلم

حيث يقومون بتصفح المواقع اإلخبارية المتخصصة في نقل األخبار المختلفة، كذلك متابعة صفحات 

الموضة والجمال  الرياضة واإلضطالع على الفيديوهات التعريفية بالدول، إضافة إلى متابعة صفحات

  .وأخبار النجوم والفنانين، ومن خالل هذا يمكن القول أّن الفرضية الثالثة قد تحققت
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  :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الرابعة -د

تنص الفرضية الرابعة على أّن هناك عالقة بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي واإلستخذامات 

اّتضح من خالل النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانية ، ومن خالل  دولق ،رنتتالترفيهية لشبكة األن

، غياب العالقة بين )سبيرمان(المعالجة اإلحصائية للفرضية الرابعة، والتي تم فيها حساب معامل اإلرتباط 

ة الذين ، هذا ما يشير إلى أّن الطلب)0.25(عند مستوى الداللة ) 0.06(بـ المتغيرين حيث قدر اإلرتباط 

رنت من أجل الترفيه، ومشاهدة األفالم واألشرطة تليس لديهم دافعية للتعّلم هم من يلجؤون إلى شبكة األن

 بر الفايسبوكعوالدردشة مع األصدقاء  ،إضافة إلى اإلستماع إلى الموسيقى وممارسة ألعاب الفيديو

 .ل أّن الفرضية الرابعة لم تحققرنت، ومن خالل هذا يمكن القو تومشاهدة البرامج الفكاهية عبر األن

  :مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة -3

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى في ضوء الدراسات السابقة -أ

 عالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم تتفق نتائج الفرضية األولى التي مفادها وجود

، مع مجموعة من الدراسات السابقة التي تم اإلضطالع عليه من رنتتواإلستخدامات البحثية لشبكة األن

 رنت في العالمتإستخدام األنبعنوان  عبد الرؤوف طايعقبل الطالبتين، وتناولها في الدراسة منها دراسة 

وهي دراسة ميدانية على الشباب العربي، حيث أكدت هذه الدراسة أّن األفراد ينظرون إلى شبكة  العربي

أّن المعلومات هي أهم فائدة يحصل عليها األفراد لى أساس أّنها أسرع مصدر للمعلومات، و رنت عتاألن

  .رنت وهذا ما أكدته الفرضية األولىنتمن األ

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية في ضوء الدراسات السابقة - ب

لدى الطالب الجامعي  كما تتفق نتائج الفرضية الثانية والمتمثلة في وجود عالقة بين الدافعية للتعّلم

 دورتحت عنوان  )2000(الهايس والفهد ، مع نتائج دراسة "رنتتواإلستخدامات التعليمية لشبكة األن

إلى أّن  ، والتي توصلترنت في تطوير نظم التعليم في مؤسسة التعليم العاليتخدمات اإلتصال باألن

   استخدامه وكثرة  تعليم العالي، وذلك لسهولةرنت إستعماال في التالبريد اإللكتروني كان أكثر خدمات األن

 2003هونج وزمالءه تليها خدمة المحادثة التي يمكن استخدامها عن بعد، إضافة إلى دراسة  ،فوائده

، وهذا ما أكدته نتائج الفرضية رنت في التعليمتوالتي أكدت على وجود اتجاه إيجابي نحو استخدام األن

  .الثانية
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  :الفرضية الثالثة في ضوء الدراسات السابقةمناقشة نتائج  -ج

وجود عالقة بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي "ئج الفرضية الثالثة التي تشير إلى اتتفق نت

 عامليةتحت عنوان  1967 شومع نتائج دراسة الباحث " رنتتواستخدامات اإلضطالع لشبكة األن

خمسة عوامل للدافعية للتعّلم من بينها الحاجة إلى اإلعتراف والتي أكدت على وجود  الدافعية للتعّلم

افع تجنب الفشل وحب اإلجتماعي، ويتضمن بعض مالحظات األساتذة، والتفاعل مع النشاط المدرسي، ود

  .اإلضطالع واإلستكشاف

  :مناقشة الفرضية الرابعة في ضوء الدراسات السابقة - د

وجود عالقة بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي " مفادها تتفق نتائج الفرضية الرابعة والتي 

بعنوان  عبد الرؤوف طايعوالتي تم نفيها، مع نتائج دراسة " رنتتواإلستخدامات الترفيهية لشبكة األن

والتي أكدت على أّن المعلومات هي أهم فائدة يحصل عليها األفراد  رنت في  العالم العربيتإستخدام األن

   .ثم تأتي التسلية والترفيه في المرتبة الثانيةاألولى رنت، حيث أتت في المرتبة تمن األن

وجود عالقة بين دافعية الطالب الجامعي "وفي األخير يمكن القول أّن الفرضية العامة والتي تنص على   

 العاج نورية  ، والتي تم إثبات صدقها،قد إتفقت نتائجها مع دراسة"رنتتللتعّلم وٕاستخداماته لشبكة األن

 وعالقتها بالدافعية للتعّلم) رنتتاألن(ستخدام الشبكة العنكبوتية ا بالجزائر تحت عنوان" 2012-2013

حيث توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أّنه توجد عالقة إرتباطية موجبة  سنة، 14- 12لدى المراهق من 

  .والدافعية للتعّلمرنت في الدراسة تام شبكة األندستخاذات داللة إحصائية بين 
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  خالصة 

بعد عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة، تم التأكد من صدق الفرضية العامة التي تشير إلى وجود 

رنت، كما تم رفض الفرضية الجزئية تعالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم واستخداماته لشبكة األن

ستخدامات الترفيهية الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي واإلالرابعة التي تنص على وجود عالقة بين 

  .رنتتلشبكة األن
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  اإلستنتاج العام

دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وعالقتها  «إنطالقا من نتائج الدراسة التي تندرج تحت عنوان 

  :اإلحصائية المتحصل عليها توصلنا إلى مايلي، وٕاعتمادا على البيانات »رنتتبإستخداماته لشبكة األن

بين عالقة «والتي مفادها أّن هناك ) 01(من خالل عرضنا لنتائج الفرضية األولى في الجدول رقم  - 

، توصلنا إلى أّنه توجد عالقة »رنتتالدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي، وٕاستخداماته البحثية لشبكة األن

رتفعت ايشير إلى أّنه كلما  ذا ماه، و )0.05(عند مستوى الداللة ) 0.20(قدرت بـ طردية ضعيفة 

  .رنت، كلما إرتفعت الدافعية للتعّلمتاإلستخدامات البحثية لشبكة األن

هناك عالقة بين الدافعية  «والتي تشير إلى أنه ) 02(من خالل نتائج الفرضية الثانية في الجدول رقم  - 

، توصلنا إلى وجود عالقة طردية »رنتتوٕاستخداماته التعليمية لشبكة األنللتعّلم لدى الطالب الجامعي 

) سبيرمان(قدر فيها معامل اإلرتباط  لشبكة األنترنت متوسطة بين الدافعية للتعّلم واإلستخدامات التعليمية 

مية لشبكة رتفعت اإلستخدامات التعليا، وهذا ما يشير إلى أّنه كلما )0.01(عند مستوى الداللة ) 0.41(بـ 

  .رتفعت الدافعية للتعّلمارنت تاألن

وجود عالقة بين الدافعية للتعّلم  «، والمتمثلة في )03(في الجدول رقم من خالل نتائج الفرضية الثالثة  - 

توصلنا إلى وجود عالقة طردية  »رنتتلدى الطالب الجامعي وٕاستخدامات اإلضطالع لشبكة األن

، وهذا ما يشير إلى أّنه كلما )0.01(عند مستوى الداللة ) 0.42(متوسطة، قدر معامل اإلرتباط فيها بـ 

  .رنت كلما زادت الدافعية للتعّلمترتفعت إستخدامات اإلضطالع لشبكة األنا

وجود عالقة بين  «تشير إلى  والتي) 04(من خالل عرضنا لنتائج الفرضية الرابعة في الجدول رقم  - 

رنت، توصلنا إلى عدم تحققها تخدامات الترفيهية لشبكة األنالدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي واإلست

رنت، حيث قدر معامل توعليه فإّنه اليوجد إرتباط بين الدافعية للتعلم واإلستخدامات الترفيهية لشبكة األن

  ).0.06(بـ بين المتغيرين ) سبيرمان(اإلرتباط 

وأخيرا وعلى ضوء كل ماتم ذكره من خلفية نظرية وٕاعتمادا على البيانات اإلحصائية توصلنا إلى التأكد 

رنت، ولهذا تمن وجود عالقة إرتباطية بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي وٕاستخداماته لشبكة األن

لطالب المتمدرس في علم النفس التربوي أن تساهم هذه الدراسة ولو بقليل في إثراء معلومات ا نرجو

رنت تخاصة ومختلف التخصصات األخرى عامة، بما يتعلق بموضوع اإلستخدامات المختلفة لشبكة األن
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والذي يمكن من خالله التطرق إلى دراسات  ،وعالقتها بالدافعية للتعّلم لديهمن قبل الطالب الجامعي 

  .ذا للوصول إلى دراسات علمية تفيدنا وتفيد الجميعأخرى مكملة  وذلك بدراسة متغيرات أخرى، وه
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  خاتمةال

رنت الذي تيعد موضوع الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي وعالقتها بإستخداماته لشبكة األن

تطرقنا إليه في بحثنا هذا، بجانبيه النظري والتطبيقي من أهم المواضيع التي تساعد الطالب الجامعي في 

معرفة العالقة بين الدافعية تخطي الصعوبات التي تعترض مساره التعليمي، حيث حاولنا في بحثنا هذا 

رنت، من خالل اإلجابة عن التساؤالت التي تم تللتعّلم لدى الطالب الجامعي وٕاستخداماته لشبكة األن

تم إفتراضه لذلك، وللتأكد من إفتراضنا وتدعيم  طرحها في فصل اإلطار النظري للبحث، والتأكد على ما

رنت إضافة إلى تإستبيان خاص بإستخدامات شبكة األنالجانب النظري الذي إنطلقنا منه، قمنا بتصميم 

وبعد  ث، بهدف جمع بيانات تخدم هذا البحلدى الطالب ودمجهما في إستمارة واحدةمقياس الدافعية للتعّلم 

معالجة المعطيات المتحصل عليها بإستخدام تقنيات إحصائية مناسبة للحصول على نتائج أكثر دقة 

  :توصلنا إلى 

  .رنتتإرتباطية بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم واإلستخدامات البحثية لشبكة األنهناك عالقة  -

  .رنتتهناك عالقة إرتباطية بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم واإلستخدامات التعليمية لشبطة األن -

  .رنتتاألن هناك عالقة إرتباطية بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وٕاستخدامات اإلضطالع لشبكة -

  .رنتتغياب العالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم واإلستخدامات الترفيهية لشبكة األن -

رنت مرتبطة إرتباطا وثيقا بالدافعية للتعّلم لدى توعليه يمكن القول أّن اإلستخدامات المختلفة لشبكة األن

وما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة التي توصلنا إليه في دراستنا الحالية،  االطالب الجامعي، وهذا م

   .تم التطرق إليها في الجانب النظري

وتبقى هده الدراسة بابا مفتوح للباحثين في ميدان علم النفس وعلوم التربية لمواصلة الدراسة والبحث 

في هذا الموضوع بإستخدام طرق ووسائل أكثر دقة، وعلى عينة أشمل، مع تخصيص الوقت الكافي 

 .مناسب للوصول إلى نتائج علمية وموضوعية أكثر دقةوال
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  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

  .جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - 

  .قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا - 

  .السنة الثانية ماستر علم النفس التربوي

                                

    : إستمارة بعنوان -                                         

  

  

  

  

                

  .مكمل لنيل شهادة الماستر في علوم التربيةبحث  - 

  .تخصص علم النفس التربوي - 

  

في إطار إعداد مذكرة نيل شهادة ماستر في علم النفس التربوي  )ة(عزيزي الطالب  :تعليمة اإلستبيان

في  االنترنتلشبكة  استخدامكنرجوا منكم اإلجابة عن البنود التالية، علما أن الهدف منها هو معرفة 

دراستك، وتأكد من أّن اإلجابات التي ستدلي بها ال تستخدم إّال لغرض علمي، ولكم خالص التقدير 

  . والشكر

  .في الخانة التي ترون أّنها تعّبر عن رأيكم (×)الرجاء وضع عالمة 

  

  :إعداد الطالبتين

  :تحت إشراف -                                                             .مساس منية بن - 

  .بوطاجبن عادل –                 .                                              حناش رقية - 

                     

  .2020/ 2019: السنة الجامعية                                

 .وعالقتها باستخداماته لشبكة األنترنتللتعّلم دافعية الطالب الجامعي  -
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  .مقياس الدافعية للتعلم من إعداد أحمد دوقة وآخرون -

  .عزيزتي الطالبة.............عزيزي الطالب -
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غير 
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          .فهمي للدروس يضمن لي عالمات جّيدة -   8
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  ).معامل اإلرتباط سبيرمان ( العالقة بين الدافعية للتعلم لدى الطالب الجامعي واستخداماته لشبكة األنترنت : 2الملحق رقم 

Corrélations  

 UtiRech UtiDida UtiExplo UtiLois NivMot 

Rho de Spearman 

UtiRech 

Coefficient de corrélation 1,000 ,345** ,348** ,115 ,208* 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,000 ,238 ,032 

N 107 107 107 107 107 

UtiDida 

Coefficient de corrélation ,345** 1,000 ,233* ,051 ,412** 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,016 ,602 ,000 

N 107 107 107 107 107 

UtiExplo 

Coefficient de corrélation ,348** ,233* 1,000 ,415** ,428** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,016 . ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 

UtiLois 

Coefficient de corrélation ,115 ,051 ,415** 1,000 ,064 

Sig. (bilatérale) ,238 ,602 ,000 . ,512 

N 107 107 107 107 107 

NivMot 

Coefficient de corrélation ,208* ,412** ,428** ,064 1,000 

Sig. (bilatérale) ,032 ,000 ,000 ,512 . 

N 107 107 107 107 107 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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  ملخص الدراسة

سعت الدراسة الحالية للبحث عن العالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وٕاستخداماته لشبكة 

رنت، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الدافعية للتعّلم لدى الطالب الجامعي تاألن

   .ترفيهيةأو  تعليمية، إضطالعرنت سواءا كانت بحثية، تواإلستخدامات المختلفة لشبكة األن

هل توجد عالقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم : نطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي مضمونهاو 

  .رنت؟توٕاستخداماته لشبكة األن

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اإلعتماد على المنهج الوصفي اإلرتباطي من خالل تصميم 

  .رنت، واإلعتماد على مقياس أحمد دوقة للدافعية للتعّلمتاألنإستمارة خاصة بإستخدامات شبكة 

خالل  –جيجل  –طالب وطالبة، بجامعة محمد الصديق بن يحي ) 107(تكونت عينة الدراسة من 

، تم إختيارها بطريقة عرضية، ومن أجل الوصول إلى صدق وثبات 2020- 2019الموسم الدراسي 

، وبإستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة توصلت Spss  20جالدراسة عولجت بياناتنا عن طريق برنام

  :الدرايسة الحالية إلى النتائج التالية

رنت توجود عالقة إرتباطية موجبة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم واإلستخدامات البحثية لشبكة األن -

  ).0.05(عند مستوى الداللة 

الطالب الجامعي للتعّلم واإلستخدامات التعليمية لشبكة وجود عالقة إرتباطية موجبة بين دافعية  -

  ).0.01(رنت عند مستوى الداللة تاألن

وجود عالقة إرتباطية موجبة بين دافعية الطالب الجامعي للتعّلم وٕاستخدامات اإلضطالع لشبكة  -

  ).0.01(رنت عند مستوى الداللة تاألن

  .رنتتّلم واإلستخدامات الترفيهية لشبكة األنغياب اإلرتباط بين دافعية الطالب الجامعي للتع -

  .وٕانتهت الدراسة بمجموعة من اإلقتراحات والتوصيات

  :الكلمات المفتاحية

  .الدافعية للتعّلم -

  .رنتتإستخدامات شبكة األن -

  



 
 
Summary of the study 

The study aimed to search for the relation between the university student  
motivation for learning and his use of the Internet.   
          This study aimed to descover the relation between motivation of the 
university student for learning and the different uses of  Internet whether it is : 
research, learning , intertaiment or informational uses , and the study begins 
with a main question that is : 

-is there any relation between the university student motivation for 
education and his use of the Internet ?. 

          and to realize the aims of the study , we use the relational descriptive 
approach ,through the design of a questionnaire mainly for the uses of the 
Internet depending on the approach of  learning motivation of  Ahmed Doka. 

          The sample of the study consisted of (107)  student (mal ,femal ) at the                 
university of  Mohammed Sadik Ben Yahya during the school season 
(2019/2020), wich have been tested in an accasional way to reach an hanest and 

stable study , in wich its data has been processed through the (Spss 20) program. 
And with the use of different appropriate statistical method , the current study 
reach the following results: 

-the presence of a positive correlation between the university student 
motivation for learning and the research uses of  Internet at the cuddle 
level (0.05). 
-the presence of a positive correlation between the motivation of  the 
university student for learning and the education uses of  Internet at the  
cuddle level (0.01). 
-the presence of a positive correlation between the motivation of  the 
university student and the informational uses of  Internet  at the cuddle 
level (0.01). 
-the  absence of correlation between the motivation of the university 
student for learning and the entertainment uses of Internet. 
This study ended with a set of suggestions and recommendations. 

Key words: 
-Motivation to learn. 
-The uses of the Internet. 


