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  مستخلص الدراسة
   طالب كلية المعلمين بحائلواقع استخدام شبكة اإلنترنت لدى

  
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة استخدام شبكة اإلنترنت لدى طالب كليـة المعلمـين              

ومعرفة ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً بين درجة استخدام شبكة اإلنترنت لدى              ، بحائل  
  .الطالب وفقاً لمتغيري التخصص األكاديمي والمستوى الدراسي 

طالباً موزعين على التخصـصات األكاديميـة       ) ٩٩٦( الدراسة من    وقد تكونت عينة  
حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المراعيـة للتخـصص         ، والمستويات الدراسية للطالب    
  .األكاديمي والمستوى الدراسي 

التي تصف درجة استخدام شبكة اإلنترنت لـدى         وقد اعتمد الباحث على بناء االستبانة     
فقـرة  ) ٥٨(حيث بلغ عدد فقـرات االسـتبانة     ،  لجمع المعلومات    مين بحائل طالب كلية المعل  

مجـال الثقافـة    ، مجال الدراسة األكاديمية والبحث العلمـي       : موزعة على المجاالت التالية     
مجال البرامج الترفيهية واأللعـاب     ، مجال االتصال والعالقات االجتماعية     ، والمعرفة العامة   

  .مجال التجارة والتسويق االلكتروني ، مات العامة والسياحة مجال الخد، االلكترونية 
  :وكشفت الدراسة عن النتائج التالية 

إن درجة استخدام شبكة اإلنترنت لدى طالب كلية المعلمين بحائل جاءت بدرجة مـا               -١
  .فوق المتوسط 

وجود فروق دالة إحصائياً بين طالب كلية المعلمين بحائل وفقاً للتخصص األكـاديمي              -٢
ي استخدامهم لشبكة اإلنترنت وذلك لصالح التخصص العلمي تبعاً لمجالي الدراسـة            ف

ولـصالح  .والبرامج الترفيهيـة واأللعـاب االلكترونيـة        ، األكاديمية والبحث العلمي    
 .التخصص األدبي تبعاً لمجال الخدمات العامة والسياحة

 للمستوى الدراسي في    وجود فروق دالة إحصائياً بين طالب كلية المعلمين بحائل وفقاً          -٣
وذلك لصالح طـالب الـسنة الرابعـة علـى حـساب            ، استخدامهم لشبكة اإلنترنت    

 .المستويات األخرى 

دلت نتائج اختبار شيفيه على أن الفروق كانت لصالح المستويات الدراسـية األعلـى               -٤
 .على حساب المستويات الدراسية األدنى في درجة استخدام شبكة اإلنترنت 

، اإلنترنـت تتوافر فيه خدمة    ن أهم توصيات الدراسة وجود مركز مصادر تعلم         وقد كان م  
وتشجيع الطالب لاللتحاق بدورات تدريبية حول استخدام شبكة اإلنترنت وكيفية التعامل معهـا       

  .التي تعقد في مركز التدريب وخدمة المجتمع في الكلية 


