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 مستخلص الدراسة:

التعليمية لشبكة اإلنترنت لدى طالب جامعة  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة االستخدامات

أُجريت الدراسة على عينة متاحة من مجتمع الدراسة المتمثل في طالب  الشيخ عبد هللا البدري.

استقصاء وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الوصفي، مع استبانة  جامعة الشيخ عبد هللا البدري،

أن  لدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:توصلت ا آراء الطالب للوصول ألهداف الدراسة.

أغلبية الطالب يستخدمون شبكة اإلنترنت، وأن شبكة اإلنترنت توفر لهم سبل التعليم والتدريب 

والمعارف العلمية التي يحتاجونها، وأن أهم دوافعهم لمتابعة شبكة اإلنترنت تتمثل في الدوافع 

 السياسية والدينية والمعرفية واالقتصادية.

 شبكة اإلنترنت ، االستخدامات التعليمية ، سبل التعليم ،التدريب.كلمات المفتاحية: ال

 

Abstract: 

This study aims to find out the educational uses of the Internet among the students 

of Elsheikh Abdallah Elbadri University. The study was conducted on an available 

sample of the study population represented by the students of Elsheikh Abdallah 

Elbadri University. The study used the descriptive survey method, with a 

questionnaire to survey students' opinions to achieve objectives. The study reached a 

number of results, the most important of which are: that the majority of students use 

the Internet, and that the Internet provides them with the means of education, 

training and scientific knowledge they need, and that their most important motives 

for following the Internet are political, religious, cognitive and economic motives. 

Key words: Internet, Educational uses, Means of education, Training  
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 :  مقدمة

لقد أصبح الحاسوب وتطبيقاته  جهاءاال ال يتجهاأ مهن حيهاج المجتمعهات العصهرية. وقهد أةهذت تقنيهة 

كل مرفه  مهن مرافه  الحيهاج. فاسهتطاعت ههذه التقنيهة أن  المعلومات المبنية حول الحاسوب تغاو

تغيّر أوج  الحياج المختلفة في زمن قياسي. ثم ولدت شبكة اإلنترنت من رحم ههذه التقنيهة فدحهدثت 

ال. وأصبحت المسافة بين المعلومة واإلنسان تقتهرب مهن المسهافة التهي تفصهل  عهن  ال معلوماتيا طوفانا

ال فشيئ ال مفتاح جهاز الحاسوب شيئا ال. وأما زمن الوصول إليها فدصبح بالدقائ  والثواني. فكهان لاامها ا

على كل مجتمهع يريهد اللحهاا بالعصهر المعلومهاتي أن ينشهل أجياله  علهى تعلّهم الحاسهوب وتقنياته  

ويؤهلهم لمجابهة التغيّرات المتسارعة في هذا العصر. لهذا فقهد قامهت بعهد الهدول بوطهع ةطه  

ال فهي المهنهج معلوماتية إستراتيجية ومن طه منها جعهل الحاسهوب وشهبكة اإلنترنهت عنصهراال أساسهيا

التعليمي. "وتختلف ةط  إدةال المعلوماتية في التعليم تبعاال الةتالف الهدول. وعلهى أي حهال فه ن 

ال ههو االنتقهال مهن تهدري  علهو  الحاسهب االهي نحهو االهتمها  بهالتخطي  لايهادج  التوج  العها  حاليها

علوماتية عبهر المنهاهج الدراسهية" ونحهن نعهيو اليهو  عصهر المعلومهات التدري  المعتمد على الم

الههذي يعتمههد علههى الحاسههوب كههدداج رئيسههية فههي تخههاين وجمههع المعلومههات وتههداولها ،وقههد سههاهم 

الحاسههوب فههي زيههادج الثههورج المعرفيههة،وبما أن المؤسسههات التربويهه  فههي أي بلههد هههي المسههؤولة أو 

وتهيئتهم ليتكيفوا مع مستجدات العصر فال بد أن تكهون ههذه  المسؤول األول عن إعداد المواطنين

المؤسسات هي إحدى جوانب الحياج التي يشملها التغيير والتطور لتؤدي دورها على أكمهل وجه ، 

،   التربيهة في مجال.فخالل العقد الماطي كان هنالك ثورج طخمة في تطبيقات الحاسب التعليمي 

فمههن الحاسههوب فههي التعلههيم إلههى اسههتخدا  اإلنترنههت فههي التعلههيم وأةيههرا  هههر مصههطلح التعلههيم 

اإللكتروني الذي يعتمد على التقنية لتقديم المحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدج وفعالهة ، كمها أن 

نههوم مههن التعلههيم وتبهرز أهههم الماايهها والفوائهد فههي اةتصههار الوقههت هنها  ةصههائم وماايهها لههذا ال

والجهد والتكلفةإطافة إلى إمكانية الحاسوب في تنمية وتحسين المستوى العا  للتحصيل الدراسهي 

 .ومساعدج المعلم والطالب في توفير بيئة تعليمية جذابة ،ال تعتمد على المكان أو الامان

 مشكلة الدراسة :

لحاسههوب فههي الحيههاج أمههر ال جههدل فيهه  فهههو يسههتخد  اان فههي المؤسسههات التجاريههة إن اسههتخدا  ا

والبنههو  والههدوائر العامههة والمصهههانع والمتههاجر ومكاتههب البريهههد والسههياحة والسههفر وغيرهههها إن 

استخدا  الحاسوب في عمليتي التعلم والتعليم تعد من أحدث المجاالت التي اقتحمها الحاسوب ومن 

ين يقومون دائما بالبحه  عهن وسهائل تعيهنهم علهى أداء و هائفهم التعليميهة مهن المعروف إن المعلم

أفضل فتارج تستخد  الصور الملونهة وتهارج تسهتخد  األشهكال المجسهمة كمها  تعليملىاأجل الوصول 

ت والكتههب وبعههد األجهههاج البسههيطة وفههي السههنوات األةيههرج  هههرت بعههد تسههتخد  السههبورا

األجهههاج الحديثههة مثههل أجهههاج التسههجيل والميكروسههكوب والتلسههكوب وأجهههاج اإلسههقاط الخلفيههة 

واألفال  التعليمية وأجهاج العرض السينمائي وأجهاج التلفايون التعليمي وغيرها ورغم تعدد هذه 

 تخههد  هههدفا محههددا وقههد تكههون هههذه الوسههائل معقههدج فههي تركيبههها الوسههائل وتنوعههها فههدن كههل وسههيلة

 عهنواستخدامها في بعد األحيان كما أنها مرتفعة الثمن مما أدى إلى إحجا  الكثير من المدارس 

شرائها واستخدامها . وفي السنوات األةيرج بدأ استخدا  الحاسوب في عمليتي الهتعلم والتعلهيم فهي 

ي  مجهرد وسهيلة تعليميهة بهل ههو عبهارج عهن عهدج وسهائل فهي وسهيلة الدول المتقدمة والحاسوب له

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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واحدج كون  يقو  بو ائف جديدج يعجا عن تحقيقها بدي أسلوب آةر فهو يوفر بيئة تعليمية تفاعلية 

ذات اتجههاهين يعتبههر الحاسههوب مههدةال أو منهجهها فههي مجههال تعلههيم وتعلههم مختلههف الموطههوعات 

ظريات التعلم والتعليم تطور هذا المدةل وأصبح  اهرج الدراسية ومع تطور أجهاج الحاسوب ون

، وذلهك بظههور شهبكة اإلنترنهت ومها لها مدلوالتها ومبرراتهها واثارهها فهي عمليتهي الهتعلم والتعلهيم

 وفرت  من مجال رحب وواسع في العملية التعليمية.

 تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :

واالشباعات المتحققة منها  الجامعيين السودانيينلشبكة االنترنت من قبل الطالب ما االستخدامات التعليمية  

 ؟

 أسئلة الدراسة : 

 ؟ما مدى استخدا  الطالب الجامعيين لشبكة االنترنت -1

 ؟ما مدى توفير شبكة االنترنت للمعلومات والمعارف العلمية التي يحتاجها الطالب الجامعيين  -2

 ؟.نترنتطالب الجامعيين لإلما دوافع استخدا  ال -3

 ؟من اجل  الدراسة والتدريب  لإلنترنت ما مدى استخدا  الطالب الجامعيين -4

 . في تصفح االنترنت؟كم عدد الساعات التي يقضيها الطالب الجامعيين  -5

 اهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة الى :

 تحديد مدى استخدا  الطالب الجامعيين لشبكة االنترنت  -1

معرفة مدى توفير شبكة االنترنت للمعلومات والمعارف العلمية التي يحتاجها الطالب  -2

 الجامعيين

 لإلنترنت.الكشف عن الدوافع  الستخدا  الطالب الجامعيين  -3

 من اجل  الدراسة والتدريب  لإلنترنتالوصول الى مدى استخدا  الطالب الجامعيين  -4

 لإلنترنتلطالب الجامعيين تحديد عدد الساعات التي يقضيها ا -5

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية اإلنترنت من ااتي:

فهنا  العديد من االستخدامات المتجددج والمستمرج على مستوى المعلهم والموجهة وواطهع المهنهج 

 -: ومطوري طرائ  التدري  واالنشطة التعليمية سواء الجماعية أو الفردية ومنها

على احهداث اإلصهدارات فهي المجهاالت  جامعيين لإلنترنت لالطالمازدياد استخدا  الطالب ال (1

 المعرفية التي يقومون عليها .

الشههترا  فههي المههؤتمرات المحليههة والقوميههة ل اسههتغالل الطههالب الجههامعيين لشههبكات االنترنههت (2 

 والعالمية في مجال التخصم .

ريات اإللكترونيههههة الشههههترا  فههههي الههههدول تو يههههف الطههههالب الجههههامعيين لشههههبكات االنترنههههت (3 

 .المتخصصة 

تكهوين جماعهات ذات االهتمامهات المشهتركة التهي ل الوقوف علي مبادرات الطالب الجهامعيين (4 

 تقو  بالتبادل فيما بينها .
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عقد الدورات التدريبية المتخصصة سواء كانت تدهيلي  ا  تنشيطي  في المجاالت المعرفيهة أو  (5 

ن القول بان االنترنت مجموع  من مالين الحاسبات المنتشهرج طرائ  تدريسها . ومن كل ذلك يمك

في آالف األماكن حول العالم , وتمكن لمستخدميها من استخدا  حاسباتهم للتواصهل والعثهور علهى 

 .المعلومات والبيانات والمشاركة في الملفات

 مجتمع الدراسة

بوالية  ينة بربر، منطقة القدواببمد يتمثل مجتمع الدراسة في طالب جامعة الشيخ عبد هللا البدري

 بالسودان، وهو مجتمع كبير يصعب على الباح  حصره.نهر النيل 

 عينة الدراسة:

مفههردج مههن مجتمههع الدراسههة، وهههو مجتمههع متجههان  قوامهه   132اةتههار الباحهه  عينههة مكونههة مههن 

اإلحاطهة  طالب الجامعة، وقد اعتمد الباح  العينة الصدفية أو المتاحة؛ حي  صعب على الباح 

 بكل مجتمع الدراسة كبير الحجم وغير المعروف للباح .

 منهج الدراسة:

ويعرف بدن  المنهج الذي يستهدف وصف سمات  المسحي تطبي  المنهج الوصفي  الباح اعتمد ا

أو أراء أو اتجاهات أو سلوكيات لعينات مهن األفهراد ممثلهة لمجتمهع مها ، بمها يسهمح بتعمهيم نتيجهة 

 (.1973) جابر و كا م ،  تمع الذي سحبت من  العينةالمسح على المج

 (.ه1415) صيني:  أداة الدراسة 

: هههي االسههتمارج التههي تحتههوي علههى  علههى االسههتبيان كههدداج للبحهه  و االسههتبانةالباحهه  اعتمههد  /1

مجموعة من األسئلة أو العبارات المكتوبة ماودج ب جابتها أو ااراء المحتملهة أو بفهرال لإلجابهة . 

ال أو ما يعتقد أن  هو اإلجابة الصحيحة .وي   طلب من المجيب عليها اإلشارج إلى ما يراه مهما

األسئلة المتنوعة والتي  االستبيان وهو مجموعة منعلى االستبيان كدداج للبح   الباح اعتمد  /2

من ةالل المشكلة التي  الباح عضها البعد بشكل يحق  الهدف الذي يسعى إلي  بترتب  

 (. 2011) قاسم:   التالي: بحثهم يطرحها

 وصف االستبيان : 

أداج الدراسة هي الوسيلة التي تم بها جمع المعلومهات والبيانهات مهن عينهة الدراسهة، والتهي تمثلهت 

فهي هههذه الدراسهة فههي االسهتبيان كههدداج رئيسههية لجمهع المعلومههات مهن عينههة البحه . وبعههد مراجعههة 

ال لدراسهة الباحه  تهي تناولهتأدبيات الدراسة والدراسهات السهابقة ال ال مشهابها  باحه ، قها  الموطهوعا

 بتصميم استمارج استبيان من ةالل الفقرات التالية: 

الفقرج األولى: وقد احتوى على البيانات االولية )شخصية( عن عينة الدراسة تمثلهت ههذه البيانهات 
 أنثى( . –في: نوم عينة البح ، )ذكر 

 ن وهي الفقرج الثانية: وقد تضمنت محورا

 االستخدا   -1
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 واالشباعات او األثر – 2

وكل محور يناقو أحد أسئلة البح  الرئيسية من ةالل عدد من التساؤالت التي تم توجيهها لعينهة 
 البح . 

 صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري:ـ

اتذج عهدد مهن اسهبعرض أداج الدراسة الممثلة في االسهتبيان فهي صهورتها األوليهة علهى  قا  الباح 

ال حيال  يرون والتوجي  بما  معليها مالحظاته ن أبدواالذي االعال  فقراتها مهن حيه   مالءمةصحيحا

المحتوى والمضمون وارتباطها بالبعد الذي تقيس  مع قابلية الحذف والتعديل أو اإلطافة، وقهد تهم 

ة حلهوان، األةذ برأي الدكتور ايمن بريك مهن جامعهة المنصهورج والهدكتور احمهد كمهال مهن جامعه

 ومن ثم تم إةراجها في صورتها النهائية.

 الصدق التجريبي:ـ

% من عينة الدراسة وتم توزيهع االسهتمارات علهى المبحهوثين الهذين قهاموا 10باةتيار  قا  الباح 
بتوزيههع االسههتمارات علههى نفهه   ج فيههها ثههم بعههد اسههبوم قهها  الباحهه باإلجابههة علههى االسههئلة الههوارد

اسئلة في حاجة الى التعديل وقمنا بتعديلها وبذلك اصهبحت االسهتمارج االشخاص واتضح ان هنا  
 قابلة للتطبي .

 نوع الدراسة :

تنتمي هذه الدراسة الى مصفوفة الدراسات الوصفية وتعرف بدنها هي البحوث التي تعرض 

ةصائم  اهرج ما كميا او كيفا بناء على فروض مبدئية سابقة للدراسات او بدونها بطرية اكثر 

 (. 1990) الجمال، .قة د

 حدود الدراسة:

  2020حدود زمانية : 

 .جامعة الشيخ البدري–منطقة بربر –جمهورية السودان حدود مكانية : 

 

 -الدراسات السابقة :

 :الدراسة االولى

:  حههول "أنمههاط ودوافههع اسههتخدا  الشههباب المصههري (119- 85،  1998:عبةةد السةةال ) :دراسةةة

وم في استخدامات المبحهوثين لههذه الشهبكة، تهراوح مها بهين تنى وجود "، وقد توصلت إللإلنترنت

%، 26.2%، ورياطههية 40.3%، وفنيههة 61اسههتخدامها وسههيلة للحصههول علههى معلومههات علميههة 

%.وحول الفترج التي مضت على استخدا  المبحهوثين لشهبكة 18.8ومعلومات سياسية واقتصادية 

منذ ما يايد على ستة أشههر، وحهول مكهان اسهتخدا  % منهم استخدامهم لها 58اإلنترنت فقد ذكر 

% يتصلون بها 21% منهم بان لديهم اشتراكات شخصية، و52الشباب لشبكة اإلنترنت، فقد ذكر 

وتوصهلت .  % من أماكن أةهرى، مثهل:  المراكها العلميهة، والجامعهات15من مقاهي اإلنترنت، و
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اإلنترنت قد تركا أهمها في الحصهول علهى الدراسة، كذلك، إلى أن دوافع استخدا  الشباب لشبكة 

من أجل إقامة صداقات مع ااةرين، وشغل وقت الفرال، وحب  والترفي المعلومات، يليها التسلية 

 االستطالم، وأةيراال لتجربة كل جديد.

 الدراسة الثانية:

بلغ  "،استخدا  اإلنترنت في مكتبة جامعة البحرين":  حول (7،  1999:القيسيوعليان )دراسة 

ال، وأ ههرت النتههائج أن )524حجهم عينههة الدراسهة ) %( مهن المسههتفيدين يسههتخدمون 95( مسههتخدما

الشهبكة للبحهه  عهن المعلومههات ألغههراض كتابهة الدراسههات والبحههوث والتقهارير، وتسههتخد  بشههكل 

 والتعرف عليها، وإرسال الرسائل االلكترونية ومتابعة األةبار، وقراءج الصحف، من أجل واسع 

 .ة والترفي التسلي

 الدراسة الثالثة 

"استخدامات اإلنترنت في العالم العربي" فقد كانهت دراسهة استكشهافية   ( 2000 :طايع) :دراسة

( مفههردج مههن طلبههة الجامعههات لخمسههة بلههدان عربيههة، هههي:  مصههر، 5000لعينههة عمريههة بلغههت )

ن نسبة المستخدمين لههذه والسعودية، واإلمارات، والكويت، والبحرين.  وقد بينت نتائج الدراسة أ

%( مههن إجمههالي المبحههوثين، وتفههاوت متوسهه  الوقههت الههذي يمضههون  فههي 72.6الشههبكة قههد بلههغ )

ين، وثههالث سههاعات فههي ياسههتخدا  اإلنترنههت أسههبوعيا مهها بههين سههاعتين بالنسههبة للمبحههوثين المصههر

ن ، وكههااإلمههارات، وأربههع سههاعات فههي كههل مههن الكويههت والبحههرين، وسههت سههاعات فههي السههعودية

ال لشبكة اإلنترنت من اإلناث، وقد تبَّين من الدراسة أن اإلنترنت  عدُّ مصدراال يُ الذكور أكثر استخداما

ال لبةبههار والمعلومههات للغالبيههة العظمههى مههن المبحههوثين، تليههها التسههلية وقضههاء وقههت الفههرال،  مهمهها

جوهريهة بهين الهذكور  واستخدا  البريد االلكتروني في المرتبة الثالثة، ولم يكن هنا  أي اةتالفات

 واإلناث.

 الدراسة الرابعة:

 ،"استخدا  الشباب الجامعي اليمني لالنترنت دراسة مسحية"  (167،  2004 :الشامي) :دراسة

نتهائج ههو اسهتخدا  مهن ( مهن الشهباب الجهامعي، ومهن أههم مها توصهلت إليه  400بلغ حجم العينهة )

حصههول علههى المعلومههات، واسههتخدا  البريههد بههدافع ال كههانشههبكة اإلنترنههت مههن قبههل أفههراد العينههة 

ن أهم اتجاهاتهم نحو منافع اسهتخدا  اإلنترنهت فقهد عااللكتروني، ثم لقراءج الصحف والمجالت. و

اتسههمت بااليجابيههة، وبخاصههة مهها يتعلهه  بكونههها مههن أهههم الوسههائل المسههاعدج فههي إنجههاز األبحههاث 

قافيهة إلجهراء حهوارات عالميهة، ووسهيلة لتواصل مع العالم الخهارجي، ووسهيلة ثلالعلمية، ووسيلة 

 لمعرفة أهم ما يحدث في العالم.

 .الدراسة الخامسة:

:  "اسههتخدا  اإلنترنههت ودوافعههها لههدى طلبههة جامعههة البحههرين" (172،  2004:منصةةور) :دراسةةة

( مههن طلبههة جامعههة 330هههدفت الدراسههة إلههى التعههرف إلههى دوافههع اسههتخدا  اإلنترنههت لههدى عينههة )

% مهن المبحهوثين يسهتخدمون ةدمهة 84.3ههم مها توصهلت إليه  مهن نتهائج ههو أن البحرين، ومن أ

عهد  وجهود فهروا ذات داللهة إحصهائية فهي كهل مجهاالت ورتبة األولهى، مالبريد االلكتروني في ال
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ال  فههي  دوافهع اسهتخدا  اإلنترنههت تعهاى إلههى متغيهري الجههن  والعمهر، ووجههود فهروا دالههة إحصهائيا

شخصهي تعههاى لمتغيهر مههدج اسهتخدا  اإلنترنههت لصهالح مسههتخدمي مجهال االنهدماا االجتمههاعي وال

 اإلنترنت ألكثر من ثالث ساعات.

 التعليق على الدراسات السابقة:

للدراسهات السههابقة أهميهة كبيههرج لههدى كافهة البههاحثين األكههاديميين, أو المعاههد والجامعههات ومراكهها 

علمي معتمد ورصين ،وقد يسهتفيد األبحاث, أوالشركات والمؤسسات البحثية عند القيا  بدي بح  

أو الجهههات البحثيههة األةههرى, إذا كانههت تتعلهه  بمواطههيع بحههوثهم  الباحهه مههن هههذه الدراسههات ا

أوتقترب منها في اإلجابة على تساؤالت الدراسة وصياغة فروطها وتحقي  أهدافها, ومن ةاللها 

طهيعهم البحثيهة, والتهي مهن يتوصل الباحث لى نتائج واستنتاجات ومقترحات قد تسهم في إثراء موا

ت السهابقة شدنها أن تعوض النقم الحاصل في الدراسات التي سبقتها, ويالحظ أن معظم الدراسا

في هههذه الدراسههة قههد تناولههت إلههى حههد مهها بعههد الجوانههب األساسههية مههن هههذه التههي أعتمههدها البههاحث

 الدراسة, والتي تركا على استخدامات االنترنت 

سات السابقة والنتهائج التهي توصهلت إليهها يتضهح أن هنها  فهرا بينهها ومن ةالل استعراض الدرا

 وبين هذه الدراسة ،وذلك على النحو التالي:

 -مسهحي –ومنهجه   -وصهفي –تتشاب  هذه الدراسة مع الدراسهات السهابقة مهن حيه  نهوم البحه  

 وأدوات  وتختلف مع الدراسات من حي  مجتمع الدراسة.

جديدج فهي تتناول االستخدامات التعليميهة لشهبكة االنترنهت مهن قبهل  وهذا يعني أن مشكلة الدراسة

وهو مالم تتناول  أي دراسة سابقة ،رغم  واإلشباعات المتحققة منها السودانيينالطالب الجامعيين 

 اتفاا هذه الدراسة معهم من حي  

  :النظريات المفسرة للدراسة

 .(. 108 - 105 ، 3120: )الطيب واإلشعاعاتنظرية االستخدامات أوال: 

نظريههة االسههتخدامات واإلشههباعات تبلههورت فههي بدايههة السههبعينات مههن القههرن العشههرون كههرد فعههل 

لمفهههو  قههوج وسههائل اإلعههال  للسههيطرج علههى جمههوهر وسههائل االتصههال الجمههاهيري، وتعنههي هههذه 

ة النظريهة بدراسهة االتصهال الجمههاهيري دراسهة تطبيقيهة منظمهة حيهه  تظههر ههذه النظريهة إيجابيهه

الجمهور وتعتبر جمههورا " نشهطا" ولهي  مسهتقبال "سهلبيا" لوسهائل االتصهال الجمهاهيري، حيه  

ينتقي األفراد الوسائل التي يتعرطون لها وكذلك المضمون الذي يشبع رغباتهم وحاجاتهم النفسية 

واالجتماعيهههة ،عبهههر قنهههوات المعلومهههات والتقنيهههة المتوفرج.وجهههاء  ههههور نظريهههة االسهههتخدامات 

اعات فههي مجههال الدراسههة اإلعالميههة كبههديل لتلههك األبحههاث التههي تتعامههل مههع مفهههو  التههدثير واإلشههب

المباشر لوسهائل االتصهال علهى جمههور المتلقهين، وقهد عرفهت نظريهة االسهتخدامات واإلشهباعات 

بدنها دراسة جمهور وسائل االتصال الذي يتعرطون بدوافع معينة إلشبام حاجات فردية معينة ، 

ا وهو احد رواد هذه النظرية أن استخدا  وسائل االتصال يتيح بصورج واطحة حينما وقد أكد كات

 نوج  اهتمامنا بما يفعل  الجمهور بتلك الوسائل ال حينما نهتم بما تفعل  وسائل االتصال بالجمهور.
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ويرى "كاتا" أن لدى كهل فهرد عهددا مهن العوامهل االجتماعيهة والنفسهية التهي تولهد حاجهات معينهة 

د من ةالل ةبرج الفرد يبدأ في رسم توقعات  عن تلبيهة وسهائل اإلعهال  لههذه الحاجهات مقارنهة للفر

بمصههادر أةههرى إلشههبام هههذه الحاجات...فيترتههب علههى ذلههك اتخههاذ قههراره باالةتيههار بههين وسههائل 

اإلعههال  أو المصههادر األةههرى، نتيجههة للتعههرض يههتم إشههبام بعههد الحاجههات بجانههب نتههائج أةههرى 

ي مرج أةرى إلى نشوء حاجهات أو توقعهات جديهدج تبهدأ مهن التفاعهل مهع العناصهر كامنة وهو يؤد

االجتماعيههة والنفسههية...وهكذا تههتم دورج العالقههة بههين نشههوء الحاجههة وقههرار الفههرد بههالتعرض إلههى 

  (.2006) مكاوي و السيد:  وسائل اإلعال  أمال في إشباعها

 

 اضيات التالية:نظرية االستخدامات واإلشباعات إلى االفتروتستند 

أن اعضاء الجمهور فاعلون في عملية ا التصال، واستخدامهم لوسائل اإلعال  يحقه  لههم اههداف  .1

 مقصودج تلبي توقعاتهم.

الرب  بين الرغبة في إشبام حاجات معينة واةتيار وسيلة إعال  محدده يرجع إلى الجمهور نفسهة  .2

 وتحدده الفروا ا لفردية.

الذي يختار الوسائل والمضمون الذي يشبع حاجات ، فاألفراد هم الذين التدكد على أن الجمهور هو  .3

 يستخدمون وسائل االتصال ولي  وسائل االتصال تستخد  الجمهور.

اإلستدالل على المعايير الثقافية السائدج من ةالل استخدامات الجمهور لوسائل االتصال ولي  من  .4

 ةالل محتوى الرسائل التي تقدمها هذه الوسائل.

كون الجمهور على علم بالفائدج التي تعود علي  وبدوافع  واهتمامات  فهو يستطيع أن يمد الباحثين ي .5

 بصورج فعلية إلستخدا  وسائل االعال .

 .(9 ، 1999) الفهد: اإلطار العا  لنظرية االستخدامات واإلشباعات

ات فهي وسهائل اإلعهال  يمكن اإلشارج من المنظور التاريخي على ان التناول لإلستخداماتواإلشباع

قد بدأ تحت مسميات أةرى من بداية األربعينات وفي مجاالت قليلة منن علم اإلجتمام التي تتعل  

باالتصههال الجمههاهيري، وةههالل ذلههك العقههد ركههات بحههوث االتصههال الجمههاهيري التطبيقيههة علههى 

 د.الفر إشباعات دراسة محتوى وسائل اإلعال  بشكل أكثر من تركياها على أةتالف

وتتناول نظريهة االسهتخدامات واإلشهباعات توقعهات الجمههور وتطلعاته  واسهتخدامات ، فههو نظهرج 

مختلفة وجديدج لإلعال ، وهو نظرج ديمقراطية تنظر الهى اإلعهال  مهن وجههة نظهر الملتقهى ال مهن 

امل وجهة نظر القائم باالتصال أو السلطة.وتقرر نظرية االستخدامات واإلشباعات كيفية قيا  العو

الخاصهة بحالههة الفههرد وميوله  بخلهه  توقعههات إلشهبام حاجاتهه ، والتههي تلبيهها وسههائل اإلعههال  او مهها 

رسائلها او البدائل الو يفية األةرى والمنظور النفسهي يقهرر هنها عالقهة الحهافا والحالهة الداةليهة 

 للفرد باالستجابة للحافا.

ن االفتراطهات قها  بوطهعها)كاتا هذا وتقو  نظريهة االسهتخدامات واإلشهباعات علهى مجموعهة مه

 -( بتطويرها على النحول التالي:1985(، ثم قا  ) بالمجرين 1974وزمالؤه 
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 الجمهور النشط

 . يترتب على ذلك أن كثير من استخدامات الوسيلة االعالمية يمكن إدراكها كهدف موج 

 تارها.بناء على ذلك يرب  الجمهور الحقيقي الحاجات بالوسيلة اإلعالمية التي أة 

 .يمكن استخدا  الوسيلة اإلعالمية ليرطي نسبة عالية من اإلشباعات 

 .اليمكن االعتماد على محتوى الوسيلة اإلعالمية فق  كمؤشر للتنبؤ بدرجة االشبام 

وةصائم الوسيلة اإلعالمية تبني الدرجهة التهي ربمها يكهون فيهها الوسهيلة اإلعالميهة مشهبعة فهي  

 باعات التي يتم تحقيقها يمكن أن يحدث فيها التعرض.أوقات مختلفة وذلك الن اإلش

يمكن معرفة أهمية ههذه النظريهة إذا يمكننها تو يهف ههذه النظريهة مهن ومن ةالل ما سب  عرطة 

حي  غمكان مدى معرفة استخدا  طلبة الجامعات للقنوات الفضائية الذي يتف  مهع أسهاليب الحيهاج 

االجتماعية التي يعيشونها، ويحكم تعرض الطلبة للقنوات الفضائية متغيرات اجتماعية ونفسية، قد 

 يدركها مثلهم مثل باقي افراد المجتمع. يدركها الطالب وقد ال

 ذه المتغيرات النفسية واالجتماعية هي التي تحكم استخدا  الطلبة للقنوات الفضائية.وعلى هذا، فه

 -ويمكن تلخيص الحاجات النفسية واالجتماعية التي يحققها االتصال في النقاط الثالث التالية:

طهار ينطه  منه ، سهواء العائلهة أو االرض أو الهوطن ، الحاجة على االنتماء: أنا اإلنسان بحاجة إل .1

لكي يحصل على الحب والشعور باألمن لذلك يتقبل المرء معهايير الجماعهة وقيمهها ويتكيهف معهها 

وبتمثلها في حيات  وأفكاره، وادي تبادل  الركموز مع االةرين فيشعر ان  من تلك الجماعة وعضو 

 فيها ومنتمي لها.

ة واإلسهتقرار: تتهداةل ههذه الحاجهة مهن اإلنتمهاء إذ أن الفهرد يحقه  ن طريه  الحاجة إلى الطمدنينه .2

االتصهال الخههروا مههن العالهة والقلهه  واإلنخههراط مهع الجماعههة فيتفاعههل معهها ويشههعر باإلطمئنههان 

 والقوج واالستقرار النفسي.

م فاإلنسهان الحاجة إلى توكيد الذات: يتم تحقي  الذات من ةهالل تهدثر الفهرد بهاألةرين وتهدثيره فهيه .3

بحاجة الن يرثر في غيره وان يحق  النجاح وان يعبر عما يعتمل في صهدره. وان ال يبقهى مجهاال 

للتدثير باألةرين فقه  باالتصهال نهدفع األةهرين للمشهاركة فهي المسهائل التهي تشهغلنافنتدثر بههم كمها 

 يتدثرون بنا وبدفكارنا

  (.2009الصالح: ) ثانياً: نظرية انتشار المبتكرات

شههار إليههها بنظريههة األفكههار المسههتحدثة وكيههف تنشههر؟ وأول مههن كتههب عنههها همهها أفههرت روجههرز ي

وشوميكر. واصطالح المبتكرات الحديثة يطل  على العملية العقلية التي يصور فيها الفرد االفكار 

والموطههوعات والممارسههات علههى أنههها  ههواهر جديههدج مههن وقههت  هورههها إلههى مرحلههة اعتناقههها 

ت فههي مجههال تنظههيم   فههي الواليههات المتحههدج وطبقهه1968أول  هههور لهههذه المنظههرج وتبنيها.وكههان 

 .األسرج والتعليم

 :االفتراضات األساسية
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يتوقههف انشههار المبتكههرات علههى  ههرورج تههوفر الخصههائم التاليههة فههي الفكههرج او الممارسههة  .1

 الجديدج. 

 Relative Advantageالميزرة النسبية  -أ

الممارسهة المبتكهرج علهى المبتكهرات السهابقة لهها فهي المجهاالت وتشير على درجة تفوا الفكرج أو 

 االقتصادية واالجتماعية والنفسية.

 االنسجا : -ب

ويخهتم بالدرجهة التهي يمكههن بهها تصهور االبتكهار علههى أنه  متسه  مهع قههيم المجتمهع وكلمها كانههت 

 الجماهير لها.الفكرج متسقة مع األعرف والتقاليد والقيم  المجتمعية كلما كان ذلك حافاا لتبني 

 : Complexityالتعقيد  -ت

 ويخم بالدرجة التي يكون عليها االبتكار من حي  الصعوبة والتعقيد أو التشابة في االستخدا . 

 بمعنى أن  كلما كانت الفكرج يسيرج وغير معتقدج كلما مالت الجماهير العتناقها وتبنيها.  

 التجريب:  -ث

 على نطاا واسع.ويتعل  بضرورج إتاحة المبتكرات للتجريب 

فكلما أتيحت الفرصة لبفراد التبني المبتكرات دون تكلفة كمها كهان ذلهك دافعها لحفها أفهراد لتبنهي  

 (.119 – 2013) الطيب: نف  االفكار

 المالحظة : -ج

 .وتشير إلى الدرجة التي تنجم عنها نتائج يمكن مالحظتها بواسطة األشخاص ااةرين 

 الكفاءة :  -ح

علههى اةتصههار الوقههت وتههوفير الههامن الههالز  لتبيههين الفكههرج باقههل درجههة مههن وتعنههي المقههدرج      

 الخسائر المتوقعة.

 المقدرة على فتح منافذ لتبني مبتكرات جديدة. -ز  -خ

ويقصهد بههها القههدرج التههي تتمتههع بههها الفكههرج المسهتحدثة علههى أن تنبههع منههها مبتكههرات وثيقههة الصههلة  

 بالمبتكرات االولى.

 -تبني الفكرج المستحدثة يمر بدربع مراحل تتمثل في: تفترض هذه النظرية بدن

 :Awareness Stageمرحلة المعرفة أو الوعي بالفكرة :  .1

وفهي ههذه المرحلهة يتلقهى الفههرد معلومهات عهن الفكهرج المسهتحدثة ولكنهه  يحه  بدنه  بحاجهة شههديدج 

 لمعلومات كافية عنها.

 Interest Stage:مرحلة اإلقناع واالهتما   .2

 لفدر بدهمي  الفكرج التجديدية وفائدتها الحتمية بالنسبة ل .وهنا يقتنع ا
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 :  :Evaluationمرحلة اتخاذ القرار  .3

وفيها يستخد  الفرد الفكهرج أو الممارسهة علهى نطهاا طهي  وذلهك كهي يحهدد فائهدتها تبعها لظروفه  

 الخاصة.

 ::Adoptionمرحلة التأكيد والتثبيت والتبني  .4

 كل كامل بجدوى استخدا  الكفرج.وفيها يتدكد متبني المبتكرات بش

وفيمههها يخهههتم باسهههتخدا  وسهههائل االتصهههال اإلنجهههاح تبنهههي المبتكهههرات ويؤكهههد البحثهههان روجهههرز 

 . وشوميكر ان وسائل االتصال الجماهيري يجب أن يستخد  ببراعة في مرحلتي المعرفة والتدكيد

 إلقنام واتخاذ القرار.كما أن قنوات االتصال المواجهي تعتبر مهمة للغاية في مرحلتي ا     

  تقول النظرية أن المجتمع ينقسم إلهى فئهات حسهب تبنيه  للفكهرج المسهتخدمة. وتقسهم نظريهة

انتشار المبتكرات أعضاء النظا  االجتماعي إلى فئات يفصل بينهما فاصل زمني فهي عمليهة تبنهي 

ن فههي سههعرج األفكههار والمبتكههرات إذ يههرى روجههرز ان كههل اعضههاء النظهها  االجتمههاعي ال يتسههاوو

ال لنظريهة انتشههار المبتكهرات للفئههات  اسهتجابتهم وتبنهيهم للفكههرج ويقسهم الباحثههان فئهدت المجتمهع وفقهها

 التالية:

 .:Inventorsالمبتكرون  .1

يوصفون بدنهم داعاج التغيير وقادج الرأي وهؤالء مجموعة مغامرج مستعدج للهدةول فهي المجههول 

قة وعلهى درجهة متميهاج مهن التخصهم والعلهم ولههم ويتمياون دوما بمواقعهم االجتماعية المرمو

صلة وثيقة بمصادر المعلومات وتشكل ههذه الفئهة الشهريحة األولهى فهي علميهة التبنهي، وههذه الفئهة 

 قليلة.

 .Early Majorityالمتبنون األوائل :  .2

 وهؤالء ذو صلة وثيقة بالمجموعة األولى ولهم دور ها  في المجتمع كما لهم احترامهم وتقهديرهم

 ويحتكرون مراكا هامة في المجتمع.  

 .Early Majorityالغالبية المتقدمة :   .3

ال  وهي مجموعة غالبة تتميا بالمباشرج ولها استعداد فطري لتقييم  المبتكر وتبنية إذا كان مناسبا

 .Late Gaudsالغاربية المتأخرة :  .4

ان النظها  القهديم. وتكهون وهم األفراد غير المتعلمين المتمسهكون بالتقاليهد والحريصهون علهى سهري

 هذه الفئة في المستوى االجتماعي المنخفد ويصعب تحركها نحو تبني االفكار المستخدمة.

 مصطلحات الدراسة:

ُجِل : االستخدامات التعليمية  : استخدا  : اِستِخدا  ) اسم (:مصدر اِْستَْخدََ  ,واِْستِْخداُ  اْلَمْرأَجِ أَِو الرَّ

َِّخاذَُها َةاِدمَ  ا , ِواْستِْخداُ  آلٍة : اي اِْستِْعَمالَُهااِت  ةال أَْو َةاِدمال

 () ابن منظور.ْستِْغالَلَُهااِْستِْخداُ  ُكّلِ اإِلْمَكانَاِت : اِ 
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أي استعمال الطالب الجامعيين لالنترنت بغية الحصول  باالستخدامات التعليمية :  الباح ويقصد 

 على المعلومات والمعارف  

 اقع التعليمية عبر الشبكة المعلوماتية ومواقعها االلكترونية المختلفة و  الماالنترنت :ويقصد ب

االشهههباعات: تههههتم نظريهههة االسهههتخدامات واالشهههباعات بدراسهههة جمههههور وسهههائل االتصهههال الهههذين 

يتعرطون بدافع معين الشبام حاجات فردية معينة وهنا  تعريف اةر وفقا لنظرية االستخدامات 

الجمههور  ب عتبهارهم مهدفوعين بمهؤثرات اجتماعيهة ونفسهية السههتخدا   واالشهباعات يههتم بوصهف

) إطههافة التوثيهه  مههن وسههائل االعههال  بغيههة الحصههول علههى نتههائج ةاصههة يطلهه  عليههها االشههباعات

 المراجع لهذه التعريفات(

باالشباعات المتحققة اي مدى توفير وتلبية االنترنت الحتياجات الطالل الجامعيين  ويقصد الباح 

 .لمي والمراجع والمصادر التعليميةالتعليم والتدريب و البح  الع من

 نتائج الدراسة:

 يبين نوع العينه: (1جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة

 %81,8 108 ذكر

 %18,2 24 انثى

 %100 132 المجموم

اليهد يتضح ان فئة الذكور اعلهى والسهبب يعهود الهى العهادات والتق( يتضح أن  1من الجدول رقم ) 

 أج.وكذلك صعوبة الوصول الى المر السودانيبها  تتحال التي اإلسالمية

 يوضح نسبة استخدا  شبكة االنترنت من قبل المبحوثين: (2جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة

 %99,2 131 نعم

 %0,8 1 ال

 %100 132 المجموم

كة االنترنههت وذلههك %( مههن العينههة يسههتخدمون شههب99.2يتضههح ان نسههبة) (2رقههم )مههن الجههدول 

 .وواسع في السودانلتوفرها بشكل جيد 

 

 يوضح درجة متابعة الطالب لمواقع االنترنت التعليمية: (3جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة

 %37,9 50 غالبا

 %56,1 74 احيانا

 %6,1 8 ابدا

 %100 132 المجموم
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ويتضح ان الغالبية تتابع احيانا كما  يوطح درجة متابعة الطالب للمواقع العلمية(: 3الجدول رقم )

 الطالب يتابع غالبا هذه المواقع. %( أي هنا  عدد جيد من37.9ان نسبة الغالبية هي)

 :يوضح عدد الساعات التى يقضيها المبحوث في المواقع التعليمة: (4جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة

 %55,3 73 ساعة

 %25 33 ساعتين

 %19,7 26 ثالث ساعات

 %100 132 المجموم

%(  مههن عينههة 55,3ان فئههة العينههة ) سههاعة( تشههكل اعلههى نسههبة )   (:4مههن الجههدول رقههم ) يتضههح

البح   ويدل ذلك على ان االغلبية من عينهة البحه  تقضهي سهاعة مهن الوقهت فهي متابعهة المواقهع 

 التعليمية 

اجل معرفة البحوث من  االنترنت مواقع المبحوثتتابع يالذي ض الغر يوضح: (5جدول رقم )

 : والدراسات العلمية

 النسبة العدد الفئة

 %40,2 53 غالبا

 %48,5 64 احيانا

 %11,4 15 ابدا

 %100 132 المجموم

%(  مهن عينههة 48,5ان فئهة العينهة ) احيانها( تشهكل اعلهى نسهبة )   (:5رقهم ) يتضهح مهن الجهدول 

نهها الغرطههالذي تتههابع مههن اجلهمواقههع البحهه   ويههدل ذلههك علههى ان االغلبيههة مههن عينههة البحهه  احيا

 .االنترنت التعليمية هو لمعرفة البحوث والدراسات العلمية

 : التعليم والتدريب لهدف هذه المواقع المبحوثين  استخدا يوضح نسبة : (6جدول رقم)

 النسبة العدد الفئة

 %50,8 67 غالبا

 %40,9 54 احيانا

 %8,3 11 ابدا

 %100 132 المجموم

%(  من عينة البح   ويدل 50,8ان فئة العينة ) غالبا( تشكل اعلى نسبة )   (:6دول رقم )من الج

ذلههك علههى ان االغلبيههة مههن عينههة البحهه  غالبهها تسههتخد  مواقههع  االنترنههت التعليميههة بسههبب الههتعلم 

 ولتوفر شبكة انترنت قوية  والتدريب  في  مجال تخصصهم

العلمية هي التي تدفعك  المواقعالمشاركة في يوضح ما اذا كان السبب في : (7جدول رقم)

 الستخدا  شبكة األنترنت :

 النسبة   العدد  الفئة 

 %35,6  47 غالبا 

 %41,7  55 احيانا 

 %22,7 30 ابدا
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 %100  132 المجموم  

(  من عينة %41,7ان فئة العينة ) احيانا( تشكل اعلى نسبة )    (:7رقم ) كما يتضح من الجدول 

ويدل ذلك على ان االغلبية من عينة البحه  احيانها المشهاركة فهي النشهرات العلميهة ههي التهي ثالبح

 دفعتهم الستخدا  شبكة االنترنت 

 لالطالع على جديد العلو  والمعارف :لشبكة االنترنت  المبحوثينيلجا : (8جدول رقم)

 النسبة العدد الفئة

 %65,2 86 غالبا

 %32,6 43 احيانا

 %2,3 3 ابدا

 %100 132 المجموم

%(  مهن عينهة البحه   65,2ان فئة العينة ) غالبا( تشهكل اعلهى نسهبة )    (:8رقم )كما يتضح من 

ويدل ذلك على ان االغلبية من عينة البحثتلجد غالبا الستخدا  شبكة االنترنت لالطالم علهى جديهد 

 العلو  والمعارف لالستفادج منها في مجال تخصصاتهم

الى شبكة االنترنت للحصول على  المبحوث وصوليبين مدى سهولة  :(9جدول رقم )

 المعلومات والمعارف :

 النسبة   العدد  الفئة 

 %64,4  85 غالبا 

 %33,3 44 احيانا 

 %2,3 3 ابدا

 %100  132 المجموم  

ة %(  مهن عينه64,4ان فئة العينة ) غالبا( تشهكل اعلهى نسهبة )   (:9رقم ) كما يتضح من الجدول

البح   ويدل ذلك على ان االغلبية من عينة البح  غالبها تهتمكن مهن الوصهول بسههولة الهى شهبكة 

االنترنهههت للحصهههول علهههى المعلومهههات والمعهههارف لقهههوج الشهههبكة وتوسهههعها والقهههدرج االقتصهههادية 

 للمبحوثين على امتال  هذه الشبكة.

المراجع والمصادر شبكة االنترنت في الحصول على  يوضح مدى مساعدة : (10جدول رقم)

 العلمية :

 النسبة   العدد  الفئة 

 %56,8  75 غالبا 

 %40,9  54 احيانا 

 %2,3 3 ابدا

 %100  132 المجموم  

%(  من عينة 56,8ان فئة العينة ) غالبا( تشكل اعلى نسبة )    (:10رقم )كما يتضح من الجدول 

رى ان شههبكة االنترنههت تسههاعد غالبهها فههي البحهه   ويههدل ذلههك علههى ان االغلبيههة مههن عينههة البحهه  تهه

الحصههول علههى المراجههع وذلههك الن شههبكة االنترنههت تحتههوى علههى اسههماء الكتههب والمراجههع التههى 

تحولت من ورقية الى الكترونية واصبح بفضل هذه الشبكة يمكن االستفادج من أي كتاب او مرجع 

 الكترونيا.
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الحصول على البحوث والدراسات  سيطتبشبكة االنترنت في  يوضح مدى قدرة: (11جدول رقم)

 العلمية:

 النسبة العدد الفئة

 %65,9  87 غالبا 

 %32,6 43 احيانا 

 %1,5 2 ابدا

 %100  132 المجموم  

%(  من عينة 65,9ان فئة العينة ) غالبا( تشكل اعلى نسبة )    (:11الجدول رقم )كما يتضح من 

لبح  ترى ان شبكة االنترنت تسلها على تبسي  وتسهيل البحثيدل ذلك على ان االغلبية من عينة ا

 الحصول على البحوث والدراسات العلمية

 : لك شبكة االنترنتالمعلومات و المعارف التي توفرها يوضح مصداقية : (12جدول رقم)

 النسبة   العدد  الفئة 

 %40,2 53 غالبا 

 %58,3 77 احيانا 

 %1,5 2 ابدا

 %100  132 المجموم  

%(  مهن 58,3ان فئهة العينهة ) احيانها( تشهكل اعلهى نسهبة )    (:12رقهم )كما يتضح مهن الجهدول 

عينة البح   ويدل ذلهك علهى ان االغلبيهة مهن عينهة البحه  تهرى ان المعلومهات و المعهارف التهي 

 توفرها لهم شبكة االنترنت  احيانا تتسم بالمصداقية.

 : للمبحوثين التي تحققها شبكة االنترنتيةالتعليم أهم االشباعاتيوضح : (13جدول رقم)

 النسبة   العدد  الفئة 

 %29,5  39 الوقوف على اةر البحوث في مجال تخصصك 

 %22  29 االستمام الى المحاطرات المسجلة 

 %48,5 64 االلما  بكافة المعارف في مجال تخصصك 

 %100  132 المجموم  

ة العينهة )االلمها  بكافهة المعهارف فهي مجهال تخصصهك( ان فئه  (:13رقم ) كما يتضح من الجدول

%(  مهن عينههة البحه   ويههدل ذلهك علههى ان االغلبيهة مههن عينهة البحثههدهم 48,5تشهكالعلى نسههبة )  

 االشباعاتالتي تحققها لهم شبكة االنترنت االلما  بكافة المعارف في مجال تخصصاتهم

 

 قد تتحقق للمبحوثين من خالل التي والتوجهات من أهم الدوافعيوضح : (14جدول رقم)

 استخدا  شبكة االنترنت :

 النسبة   العدد  الفئة 

 %4,5 6 دوافع سياسية 

 %3,8 5 دوافع دينية 

 %12,1 16 دوافع معرفية 
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 %1,5 2 دوافع اقتصادية 

 %6,8 9 دوافع ثقافية  

 %71,2 94 كل ماسب  ذكره  

 %100  132 المجموم  

ان فئههة العينههة )كههل مهها سههب  ذكههره( تشههكل اعلههى نسههبة )    (:14رقههم )كمهها يتضههح مههن الجههدول 

%(  من عينة البح   ويدل ذلك على ان االغلبية من عينة البح  ترى ان اهم الدوافع التهي 71,2

والمعرفيهههة واالقتصهههادية يحققهههها لههههم اسهههتخدا  شهههبكة االنترنهههت ههههي الهههدوافع السياسهههية والدينيهههة 

 .والثقافية

شبكة االنترنت في زيادة حصيلة المبحوثين بمعلومات  مساهمةوضح مدى ي: (15جدول رقم)

 : اضافية في مجال تخصصهم

 النسبة   العدد  الفئة 

 %56,1 74 غالبا 

 %43,9 58 احيانا 

 %100  132 المجموم  

%(  من عينهة 56,1ان فئة العينة )غالبا( تشكل اعلى نسبة )    (:15رقم )كما يتضح من الجدول 

ح   ويدل ذلك على ان االغلبية مهن عينهة البحه   تهرى ان شهبكة االنترنهت سهاهمت غالبها فهي الب

 زيادج حصيلتهم بمعلومات اطافية في مجاالت تخصصهم 

 

تقديم خدمات في االنترنت من شبكة  السودانيةالجامعات  يوضح مدى استفادة: (16جدول رقم)

 علمية للطالب الجامعي :

 النسبة   العدد  الفئة 

 %64,4 85 غالبا 

 %28  37 احيانا 

 %7,6 10 ابدا

 %100  132 المجموم  

 

%(  من عينهة 64,4ان فئة العينة )غالبا( تشكل اعلى نسبة )    :(16كما يتضح من الجدول رقم )

تمكنت غالبا في  السودانيةالبح   ويدل ذلك على ان االغلبية من عينة البح   ترى ان الجامعات 

اهميهة من شهبكة االنترنهت وذلهك بتقهديم ةهدمات علميهة للطالهب الجهامعي ممها يهدل علهى االستفادج 

 شبكة االنترنت في الخدمات التعليمية

 :العامة للدراسةالنتائج 

 %هم من فئة الذكور 81,8اوطحت الدراسة ان االغلبية من عينة البح  وبنسبة    -1

 تستخد  شبكة االنترنت%99,2بينت الدراسة ان االغلبية من عينة البح  نسبة    -2

حيانها تتهابع مواقهع االنترنهت أ %56,1كشفت الدراسة ان االغلبية مهن عينهة البحه  وبنسهبة    -3

 التعليمية
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%تقضههي سهاعة مههن الوقهت فههي 55,3اثبتهت الدراسههة ان االغلبيهة مههن عينهة البحهه  وبنسهبة    -4

 متابعة المواقع التعليمية

الهذي تتهابع مهن  حيانها الغهرضأ%48,5سبة   كشفت الدراسة ان االغلبية من عينة البح  وبن -5

 مواقع االنترنت التعليمية هو لمعرفة البحوث والدراسات العلمية اجل 

%غالبا تستخد  مواقع  االنترنت 50,8نسبة اوطحت الدراسة ان االغلبية من عينة البح  وب -6

 التعليمية بسبب التعلم والتدريب  في  مجال تخصصهم

حيانها المشهاركة فهي النشهرات أ %41,7نسهبة ة مهن عينهة البحه  وباثبتت الدراسهة ان االغلبيه -7

 العلمية هي التي دفعتهم الستخدا  شبكة االنترنت

%تلجههد غالبهها السههتخدا  شههبكة 65,2نسههبة اوطهحت الدراسههة ان االغلبيههة مههن عينههة البحهه  وب -8

 االنترنت لالطالم على جديد العلو  والمعارف

%غالبها تهتمكن مهن الوصهول 64,4لبحه  وبنسهبة   اوطحت الدراسة ان االغلبيهة مهن عينهة ا -9

 بسهولة الى شبكة االنترنت للحصول على المعلومات والمعارف

% ترى ان شبكة االنترنهت تسهاعد 56,8نسبة بينت الدراسة ان  االغلبية من عينة البح  وب -10

 غالبا في الحصول على المراجع والمصادر العلمية

%تهرى انشهبكة االنترنهت تسههل 65,9بح  وبنسبة   كشفت الدراسة ان االغلبية من عينة ال -11

 غالبا في طريقة الحصول على البحوث والدراسات العلمية

%تهرى انالمعلومهات و المعهارف 58,3بينت الدراسة ان االغلبية من عينة البحه  وبنسهبة    -12

 التي توفرها لهم شبكة االنترنت  احيانا تتسم بالمصداقية

%أههم االشهباعاتالتي تحققهها لههم 48,5عينة البح  وبنسهبة   اثبتت الدراسة ان االغلبية من  -13

 شبكة االنترنت االلما  بكافة المعارف في مجال تخصصاتهم

%تهرى ان اههم الهدوافع التهي 71,2اوطحت الدراسة ان االغلبية من عينة البح  وبنسهبة    -14

 واالقتصادية والثقافية يحققها لهم استخدا  شبكة االنترنت هي الدوافع السياسية والدينية والمعرفية

% تههرى ان شههبكة االنترنههت 56,1بينههت الدراسههة ان االغلبيههة مههن عينههة البحهه  وبنسههبة    -15

 ساهمت غالبا في زيادج حصيلتهم بمعلومات اطافية في مجاالت تخصصهم

 السههودانية% تههرى ان الجامعههات 64,4اثبتههت الدراسههة ان االغلبيههة مههن عينههة البحثنسههبة    -16

 ستفادج من شبكة االنترنت وذلك بتقديم ةدمات علمية للطالب الجامعيتمكنت غالبا في اال

 

 

 

 : التوصيات

وبمها يلبهي احتياجهات الطلبهة الجهامعيين  بنية شبكات االنترنت في الجامعات السهودانيةتطوير  -1

 من الخدمات المختلفة 
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علهههى الجههههات المعنيهههة عمهههل مكتبهههات الكترونيهههة علهههى االنترنهههت تهههوفر البحهههوث والمراجهههع  -2

 والمصادر للطلبة الجامعيين 

 تطوير التعليم عن بعد عن طري  االنترنت مما يسهل عملية التعليم والتعلم  -3

بمحركات بح  ةاصة بالكتب والمراجع والمصادر العلميهة حتهى  السودانيةتاويد الجامعات  -4

 تكون في متناول الطلبة الجامعيين ويسهل الوصول اليها 
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