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 المقدمة:
 

مع التقدم امللحوظ يف هذه العصور اصبحت شبكة اإلنرتنت ، مكانة مرموقة ، وأمهية كبرية يف حياة كثري من 
حياهتم، وأصبح نظام اإلنرتنت علم حديث يف  الناس ، ودور فعال يف كثري من أعماهلم ، وخمتلف جوانب

عامل التكنولوجيا احلديثة واملعاصرة ، وقد أخذا يفرض نفسه على التطورات العلمية والتكنولوجيا ، بعد أن 
أصبح وسيلة ختاطب يف خمتلف وسائل االتصال ، واملعلوماتية والسياسية ، واالجتماعية ، وعلى مجيع 

 ية ، واألكادميية.األصعدة العلمية ، والثقاف
 

ويعترب اإلنرتنت وسيلة فعالة من وسائل الرتبية ، والتأثري اجلماهريي ، وذلك الخرتاقها مجيع املوانع ، واحلواجز 
 ، ودخوهلا إىل عدد كبري من البيوت ، وتأثريها على العقول ، واألفكار.

 
ثقافاهتم ، وأفكارهم ، وجمريات حياهتم ، وهذا كما أن هلا أثر بالغ يف حياة كثري من الناس ، وتأثريًا على 

التأثر يسري يف اجتاهني : تأثر إجيايب بناء، وتأثر سليب هدام، حيث ان شبكة اإلنرتنت تعتربا سالح ذو حدين 
 ميكن االستفادة منه يف اخلري والصالح ، وميكن تسخريه للشر والفساد.

 
وي فعال ، ملا فيه من استغالل األوقات ، وملا يتضمن من واالنرتنت إذا أحسن استخدامه ، يكون له دور ترب

 برامج تفاعلية تساعد يف عملية التعليم .
 

كما ان هلا تأثري كبري يف حياة كثري من الناس، وأصبح عليها إقبال كبري ملا تتميز به من طبيعة اخلصوصية اليت 
جد يف اإلنرتنت من تنوع املعلومات تصاحب اإلنرتنت مقارنة باستخدام الوسائل األخرى ، وكذلك ما يو 

وغزارهتا نظراً لتعدد مصادرها ، وتنوعها ، وتوفر املقاطع الصوتية ، واملرئية ، والصور ، وهذا يعطي نوع تفاعل 
 معها، واهتمام هبا، جيعل اإلنسان يقضي وقت كبري فيها ، ويتأثر مبا يعرض من خالهلا.
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 شبكة االنترنت:

، وقبل الدخول اىل عامل االنرتنت والتعرف عن قرب هبذه  WANت الواسعة هي احدى انواع الشبكا
الشبكة جيب القول ان هذه الشبكة التكتفي بنقل مواد املرسلة واستقباهلا فحسب وامنا جتعلنا نشعر بانتقال 

 االنسان بكامل حواسة دون ان يربح مكانه من احد طريف االرض اىل طرفها االخر القصي ..

 السؤال .. واآلن نطرح

 ماهي شبكة االنرتنت ..؟

اإلنرتنت يف ابسط تعريف هلا اهنا شبكة الشبكات وهي شبكة للحاسبات مرتبطة مع بعضها خبطوط اتصال 
وذلك (  (Information Superhighway عاملية مكونة مايسمى ب )خط املعلومات السريع(

االنرتنت يف القضاء على عنصري املسافة بسرة تبادل املعلومات حال وضعها يف الشبكة وتعمل شبكة 
والسرعة .. اللذان يفصالن بني الناس اذ يستطيعون التواصل فيما بينهم بصورة تكاد تكون طبيعية مهما  

كانت املسافة اليت تفصلهم بعضهم عن بعض ، باالضاة اهنا توفر هلم االشرتاك يف املؤمترات العلمية وتقدمي 
تذاكر الطريان وحجز الفنادق عرب العامل والعديد من اخلدمات االخرى  خدمات السفر  والسياحة وحجز

 ( 31)املالح ، ص الكثرية ..

( INER connecting NET workاالنرتنت هي اختصار للعبارة ) الربيعي وآخرون )أما تعريف 
احلاسبات اآللية وتعين " الشبكات املرتابطة " وهي عبارة عن شبكة عمالقة تتكون من العديد من شبكات 

على كافة انواع العامل ومرتبطة ببعضها البعض عن طريق قنوات االتصال  املختلفة يف احلجم والنوع موزعة
املختلفة ، حيث تتبع كل شبكة جهة مستقلة ، مثل : اجلامعات ومراكز البحوث وشركات تقدمي خدمات 

متصل هبا أن  بتجول خالهلا وحيصل  االنرتنت . ويتم الربط بني هذه الشبكات حبيث ميكن ألي شخص
 على املعلومات اليت يردها .
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 : WWWالشبكة العنكبوتية الواسعة ) ويب ( 

تعترب شبكة الويب املصدر الرئيسي للمعلومات يف شبكة االنرتنت وذلك عرب املاليني من الصفحات 
 ويب. االلكرتونية املخزنة يف مزودات الشبكة وهو ما يعرف اصطالحا مبوقع شبكة

 .بةوميكن متثيل شبكة ويب كاملكتبة الضخمة يف شبكة االنرتنت واملواقع هي الكتب املوجودة يف هذه املكت

وكل موقع على شبكة االنرتنت له عنوان الكرتوين وحيد ميكن عن طريقة باحث العناوين املوحد الذي يسمى 
 ((URL  (Uniforme Resource Locator )املوقع موحد للمصدر 

اإلنرتنت يوفر البنية األساسية، وعلى شبكة  اإلنرتنت والويب تعمل معا، ولكنها ليست نفس الشيء. اذا .. 
 ( 0232) عبدالعاطي ،.االنرتنت يستخدم هذا اهليكل لتقدمي احملتوى، وثائق، والوسائط املتعددة.. اخل 

اما من تعريف الربيعي وآخرون ) هي تقنية متكن املستخدم من احلصول على معلومات كتابية ومسموعة 
 عرب صفحات إلكرتونية متثل كتيبا الكرتونيا بصفحة املستخدم عرب احلاسب ومرئية عن طريق النقر والتاشري

 (اآليل .

 

 أهمية االنترنت :

 ( /http://ar.wikipedia.org/wiki)ترجع اهمية االنترنت في المجال التربوي الى عدة نقاط .. 

 العامل.. اإلنرتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء 3

. تساعد اإلنرتنت على التعليم التعاوين اجلماعي وذلك باستخدام طريقة العمل اجلماعي بني الطلبة، حيث 0
 يقوم كل طالب بالبحث يف قائمة معينة مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليه مع زمالءه.
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 . تساعد اإلنرتنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقل تكلفة.1

تساعد اإلنرتنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس، فهي مبثابة مكتبة كبرية تتوفر فيها مجيع الكتب  .4
 والربامج التعليمية مبستويات خمتلفة.

 . إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف العامل.5

 .CD-Romاملدجمة . سرعة تطوير الربامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص 6

 . سهولة تطوير حمتوى املناهج واملعلومات املوجودة عرب اإلنرتنت.7

 . تغيري نظم وطرائق التدريس التقليدية مما يساعد على إجياد فصل مليء باحليوية والنشاط.8

 . إعطاء التعليم الصبغة العاملية واخلروج من اإلطار احمللي.9

الوقت ملخصص للبحث عن موضوع معني باستخدام اإلنرتنت يكون . سرعة التعليم ومبعىن آخر فإن 32
 قليال مقارنة بالطرق التقليدية.

 . احلصول على آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف خمتلف اجملاالت يف أي قضية علمية.33

 . سرعة احلصول على املعلومات.30

 واملرشد وليس امللقي.. وظيفة املعلم يف الصف تصبح مبثابة املوّجه 31

 . إجياد صفوف بدون جدران.34

 

هنـا  أربعـة أسـبائ رييسـية السـتخدام اإلنترنـت  (إلى أن William)  3991كما أكد ويليام 
 ( 78)الرشيد ، ص  :في التعليم

 .من خمتلف أحناء العامل اإلنرتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات .3
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لكثااارة املعلوماااات املتاااوفرة عااارب اإلنرتنااات فإناااه  الاااتعلم التعااااوين اجلمااااعي ،فنظاااراً يسااااعد اإلنرتنااات علاااى  .2
لذا ميكان اساتخدام طريقاة العمال اجلمااعي باني الطاالب ،  يصعب على الطالب البحث يف كل القوائم

 .قائمة معينة مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليه حيث يقوم كل طالب بالبحث يف
 .تكلفة ت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقليساعد اإلنرتن .1
ذلك أن اإلنرتنت هي مبثابة مكتباة كبارية تتاوفر  يساعد اإلنرتنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس .3

صااعبة كمااا أنااه يوجااد يف اإلنرتناات بعااض الااربامج التعليميااة  فيهااا مجيااع الكتااب سااواء كاناات سااهلة أو
 باختالف املستويات.

 

 عبر االنترنت : طريقة البحث

تعتمد فكرة البحث على وجود قواعد بيانات ضخمة ضمن أنظمة البحث، حيث أنه عند إنشاء  .3
موقع جديد يقوم أصحاب هذا املوقع بتسجيله يف قاعدة البيانات اخلاص بنظام من هذه األنظمة 

 أو يف أكثر من نظام. 
، أو من خالل  اسم املوقع وحمتوياتهتتم عملية التسجيل إما من خالل استمارة يتم فيها تسجيل  .0

 Spider)استخدام برامج خاصة تقوم بتشغيلها أنظمة البحث يطلق عليها املستكشفات 
Programs) .  

 ( 045) الربيعي وآخرون ص  تنقسم أدوات البحث عبر اإلنترنت إلى ثالث فئات رييسة هي:

 ( Search Directoriesأدلة البحث ) .3

 ( Search Enginesحمركات البحث ) .0

 (Meta Search Enginesحمركات البحث البينية ) .1
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 ( أدلة البحثSearch Directories): 
هي عبارة عن مواقع على اإلنرتنت ميكن البحث فيها عن املعلومات حيث تقوم بفهرسة وتصنيف  .3

إىل  املعلومات ضمن بنية هرمية متدرجة ومتشعبة تبدأ باملفتاح األساسي العام للمعلومات مث يتدرج
 املوضوعات األكثر ختصصاً.

يقوم بعملية التصنيف هذه طاقم بشري حيث يقوم بتتبع مواقع نشر املعلومات وفهرستها حسب  .0
 موضوعاهتا وأماكن نشرها وتسجيل ملخصات حملتوياهتا. 

 تتميز أدلة البحث بدقتها العالية يف تصنيف املعلومات واستعراض أدلة املوضوعات. .1
 ا كامل حمتويات مواقع اإلنرتنت العتمادها على التحديث اليدوي. يعيبها عدم تغطيته  .4

   ( www.yahoo.comمثال )

 

 ( محركات البحثSearch Engines): 
هي عبارة عن برامج جمانية متوفرة من خالل مواقع خاصة على اإلنرتنت تتيح للمستخدم البحث عن  .3

 أشخاص أو ملفات حمددة ضمن مصادر اإلنرتنت املختلفة.معلومات أو 
تعتمد هذه احملركات على الفهرسة اآللية برصد التعابري واملفردات والكلمات املفتاحية الواردة يف  .0

املعلومات املنشورة يف مصادر اإلنرتنت. ويتم البحث فيها باستخدام الكلمات املفتاحية 
(Keywords.)  

تتميز حمركات البحث باحتوائها على معلومات أكثر من تلك املعلومات اليت حتتويها أدلة البحث مع  .1
 حداثة املعلومات. 

 
 
 

http://www.yahoo.com/
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 يتألف محر  البحث من ثالثة أجزاء رييسة: 

  :(Spider Programبرنامج المستكشف أو العنكبوت ) -3

لالطالع على حمتوياهتا وتسجيل يقوم باإلحبار عرب اإلنرتنت وبصفة دورية لتتبع صفحات الويب 
  بياناهتا من عناوين وكلمات مفتاحية.

  (:Index Programبرنامج المفهرس ) -2
يقوم بفهرسة املعلومات والنصوص اليت حصل عليها من املستكشف باستخدام بعض املعايري      

والتقنيات املبنية على نظام البحث يف النصوص الكاملة مثل معيار الكلمات األكثر تكراراً من غريها، 
  (.Index Databaseوإدراجها ضمن قاعدة البيانات اخلاصة به )

  (:Search Programبرنامج الباحث) -1
يعد الواجهة التخاطبية بني املستخدم وحمرك البحث حيث يقوم باستقبال الكلمات املفتاحية      

( للبحث عنها ضمن مصادر اإلنرتنت Search Boxاليت يكتبها املستخدم يف مربع البحث )
 .املختلفة

 
 :من األمثلة المشهورة لمحركات البحث

www.google.com                              

www.altavista.com           

www.excite.com                         

www.alltheweb.com             

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.excite.com/
http://www.alltheweb.com/
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www.hotbot.com               

www.go.com                      
 

 من محركات البحث العربية:

     www.ayna.com                                     

     www.4arabs.com                     

     www.raddadi.com                      

     www.sami4.com                       

     www.aldalil.com                                  

 
 ( محركات البحث البينيةMeta Search Engines): 
 ال حتتوي هذه احملركات على فهارس حبث خاصة هبا.  .3
تعتمد طريقة البحث فيها على إجراء االستعالم يف أكثر من آلة للبحث يف نفس الوقت وذلك  .0

 بإرساهلا استعالم البحث إىل حمركات حبث أخرى حتتوي على فهارس خاصة هبا. 
 تعمل بعد ذلك على جتميع النتائج من حمركات البحث املختلفة وترتيبها.  .1
 املتقدمة لطرق البحث.  البحث هبذه الطريقة ال يتمتع باملميزات .4

 

http://www.hotbot.com/
http://www.go.com/
http://www.ayna.com/
http://www.4arabs.com/
http://www.raddadi.com/
http://www.sami4.com/
http://www.aldalil.com/
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 من أمثلة المواقع التي تستخدم هذه الطريقة: 

www.cyber411.com                       

www.metacrawler.com          

www.northernlight.com                   

 ( 346) الصرايرة وآخرون ، ص  :طريقة البحث

 هناك عنصرين أساسيني يف مواقع البحث ومها مربع البحث وزر البحث. .3

عنه  تصف ما يتم البحثات املفتاحية( اليت )كلمة أو أكثر من الكلم القيام بإدخال االستعالم    .0
 .داخل مربع النص

  لبدء البحث. enterعلى مفتاح ( أو searchزر البحث ) النقرعلى .1

 صفحات الويب اليت تطابق االستعالم.سيقوم موقع البحث باسرتجاع قائمة ب .4

( أو العنوان املراد الدخول إليه من بني عناوين نتائج البحث Hyperlinkانقري على االرتباط ) .5
 اشرة الدخول إىل الصفحة اليت تريدينها. ليتم مب

 ( 346) الصرايرة وآخرون ، ص  البحث المتقدم:

( سوف يبحث فقط يف هذه الكلمة .schoolإذا أردت نفس الكلمة حرفياً مثالً )  ).( استخدام .3
 ( مثالً.schoolsولن يبحث يف )

 من كتابة االسم الصحيح. إذا كنت غري متأكد  )$( استخدام .0
 بتضييق البحث قدر االستطاعة. كنت ترغبإذا   ( -) استخدام .1

http://www.cyber411.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.northernlight.com/
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 . andبدالً من )َو( أو  )+(  استخدام .4
 للجمع بني كلمتني. ( and) استخدام .5
 للبحث عن إحدى الكلمتني.   ( or) استخدام .6
 للبحث عن كلمة وإلغاء أخرى.  (not) استخدام .7
 للبحث عن كلمتني متجاورتني مثل "محى الضنك".  " "  استخدام .8
 للبحث عن مجلة. ) (  خداماست .9
  يتم جتاهلها دائماً يف البحث. (a, an, the)الكلمات  .32

 

 مبررات و إيجابيات استخدام اإلنترنت في التعليم

 ( 380، ص  0228) املوسى ،  هنا  عوامل رييسة الستخدام اإلنترنت في التعليم, وهي :

 من خمتلف احناء العامل . االنرتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات -3
يساعد االنرتنت على التعلم التعاوين اجلماعي نظرا لكثرة املعلومات املتوفرة عرب االنرتنت فإنه يصعب  -0

على املتعلم البحث يف كل القوائم لذا ميكن استخدام طريقة العمل اجلماعي بني املتعلمني،حيث 
 الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليه. يقوم كل واحد منهم بالبحث يف قائمة معينة مث جيتمع

 يساعد اإلنرتنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت، و بأقل تكلفة . -1
يساعد اإلنرتنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس،ذلك أن االنرتنت هو مبثابة مكتبة كبرية  -4

بعض الربامج تتوافر فيها مجيع الكتب سواء أكانت سهلة أم صعبة كما انه يوجد يف االنرتنت 
 التعليمية باختالف املستويات.

 

)الرشيد ،  كما أن استخدام االنترنت بوصفه أداة أساس في التعليم يحقق الكثير من االيجابيات منها:

 (79ص
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 املرونة يف الزمان واملكان. -3
 إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور و املتابعني يف خمتلف أحناء العامل. -0
ضرورة تطابق أجهزة احلاسب و أنظمة التشغيل املستخدمة من قبل املشاهدين مع عدم النظر إىل  -1

 االجهزة املستخدمة يف االرسال.
 سرعة تطوير الربامج موازنة بأنظمة الفيديو ، و االقراص املدجمة  -4
 سهولة تطوير حمتوى املناهج املوجودة عرب االنرتنت  -5
 الصناعية ، وحمطات التلفزيون والراديو .قلة التكلفة املادية موازنة بإستخدام األقمار  -6
 تغيري نظم وطرق التدريس التقليدية ، وذلك بإجياد فصل بال حائط مليء باحليوية والنشاط . -7
 إعطاء التعليم صبغة العاملية ، واخلروج من اإلطار احمللي .  -8
الً موازنة سرعة التعليم ، فالوقت املخصص للبحث عن موضوع معني باستخدام اإلنرتنت يكون قلي -9

 بالطرق التقليدية .
 .خمتلف اجملاالت يف أي قضية علميةاحلصول على آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف  -32
 سرعة احلصول على املعلومات . -33
 تطوير وظيفة املعلم يف الفصل الدراسي ليصبح مبثابة املوجه واملرشد وليس امللقي وامللقن . -30
 كوين عالقات عاملية .مساعدة املتعلمني على ت -31
 تطوير مهارات املتعلمني على استخدام احلاسب . -34
عدم التقيد بالساعات الدراسية ، حيث ميكن وضع املادة العلمية عرب اإلنرتنت ويستطيع املتعلمون  -35

 احلصول عليها يف أي مكان أو زمان .
 
 

 فوايد شبكة األنترنت :
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) عبدالعاطي ،  بممارسة أنشطة تعليمية عالية المستوى ومنها :تتعد فوايد شبكة األنترنت , والتي تسمح 

 التصميم التعليمي عرب االنرتنت (

وهو يعد من أهم الوسائل املفيدة يف جمال التعليم لتسهيل اتصال الطلبة فيما  البريد األلكتروني : -3
صف والبيئة املدرسية بينهم ، وتبادل املعلومات واألفكار الرتبوية ، واستمرار التواصل خارج غرفة ال

ومع الطلبة يف الدول األخرى يف العامل ، وكذلك يستفيد املعلم منه يف التواصل مع زمالئه يف املدرسة 
 وخارجها مع طالبته .

ميكن االستفادة من خالل زيارة املواقع اخلاصة بأدلة املواقع الرتبوية العربيه واألجنبية المواقع التربوية : -0
 املواقع الرتبوية اليت تتناول موضوعات ومعلومات وبيانات خمتلفة . اليت تضم الكثري من

فمن خالل االشرتاك يف املنتديات الرتبوية تتاح الفرصة للمشاركة قي احلوارات  المنتديات التربوية : -1
الرتبوية املتخصصة اليت جتري ضمنها وذلك باستخدام اخلدمات واإلمكانات املتطوره اليت تتيحها 

 برامج التخاطب املباشر ، أو تكنولوجيا املنتديات املصورة )صوت وصورة( . الشبكة مثل
وتتم باالشرتاك العلمي من جانب املعلمني واملتخصصني عن طريق املواقع  المواقع الشخصية : -4

 الشخصية للتواصل مع اآلخرين فيما يتعلق باهتماماهتم الرتبوية والعلمية والتخصصية املختلفة .
تكون من خالل القيام بزيارة املواقع املتخصصة العربيه واألجنبية يف اجملاالت  المتخصصة :المواقع  -5

 واملعلمني والطلبة واملهتمني .  املختلفة اليت هتم الباحثني
وذلك باألستفادة من خالل البحث عن املعلومات الرتبوية املطلبة عن طريق  مواقع البحث العالمية: -6

 املواقع العاملية املشهورة املتخصصة واليت تتيح البحث بلغات خمتلفة ومن هذه املواقع :
www.google.com 
www.yahoo.com 

 www.Altavista.com  

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
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إذ ميكن للمعلمني إنشاء مواقع معينة لطلبتهم أو لطلبة  موقع املقررات الدراسية والدورات التعليمية : -7
الدولة ككل أو جلميع الطلبة ملادة معينة مثل الرياضيات ، أو الكيمياء ، أو الفيزياء ، أو أي مادة 

 ، ويستطيع املعلم التحكم باملوقع وحتديد املشاركني .أخرى 
 توفري كميات كبرية جداَ من املعلومات العلمية والبيانات والبحوث والدراسات املتخصصة . -8
 استخدامها كوسيلة تعليمية حديثة يف القاعات الدراسية . -9
 .  توفري خدمة االشرتاك يف الدوريات واجملالت االلكرتونية العلميه املتخصصة -32
وأقراهنم يف نفس حقل التخصص أو  توفري خدمات االتصال اهلاتفي بني الطلبة وهيئات التدريس -33

 االهتمام يف دول العامل كافة .
عرض الصفحات التعليمية يف املواد الدراسية املختلفة على شبكات االنرتنت الستخدامها لغايات  -30

 التعلم عن بعد. 
 

 (303، ص 0232)الصرايرة واجملايل وآخرون ،  باالضافة الى فوايد اخرى :
 توفري خدمة التسجيل وااللتحاق باملؤسسات التعليمية والتدريبية يف مجيع دول العامل . -31
 توفري خدمة نقل امللفات املتنوعة وتبادهلا بني املواقع املختلفة لتوظيفها يف العلمية التعليمية . -34
بات يف املؤسسات الكربى مثل مكتبات  اجلامعات االستفادة من خدمة الدخول عن بعد اىل الكت -35

 الكربى ومكتبة الكوجنرس وغريها . 
التحاور الكتايب عن طريق شبكة االنرتنت بني اإلدارات التعليمية وهيئات التدريس والطلبة ملناقشة  -36

 املوضوعات التعليمية أو حل املشكالت .
 لفة وجهد مقارنة بالوسائل األخرى .توفري املعلومات احلديثة بشكل سريع وبسهوله وبأقل تك -37
 متثل شبكة االنرتنت مصدراً ميتاز باملرونة فيما يتعلق بوسائل االتصال العاملية عالية احلساسية . -38
 متثل مصدراً مهماً لتنمية اإلبداع لدى املستخدمني للشبكة بشكل عام وللطلبة بشكل خاص . -39
 على الشبكة العاملية بأفضل الطرق . االستفادة من تقنيات الوسائط املتعدده املتوافرة -02
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املساعدة على التعاون واملنافسة بني الطلبة إذ أن الشبكه توفر الفرصة الذهبية للطلبة ملقارنة أعماهلم  -03
 بأعمال اآلخرين واإلستفادة منهم .

 املساعدة على إزالة احلواجز املصطنعة بني الفرق الصفية والعامل احلقيقي . -00
لبة وللمعلمني لنشر ابداعاهتم واجنازاهتم على الشبكة وتسهيل الوصول إىل توفري آلية سهلة للط -01

 مصادر املعلومات. 
توفري جو من التشويق والدافعية للطلبة ألهنم يعلمون أن شبكة األنرتنت هي أهم الوسائل اليت  -04

 (300، ص 0232)الصرايرة واجملايل وآخرون ، يستخدمها زمالؤهم املتفوقون يف أعماهلم ودراساهتم . 

 

 عوايق استخدام اإلنترنت في التعليم : 

المتتبع لخدمات االنترنت يالحظ أن لها كغيرها من الوسايل الحديثة بعض العوايق , وهذه العوايق إما 
 (306، ص 0232)الصرايرة واجملايل وآخرون ،  تكون مادية أو بشرية . ومن أهم العوايق :

التكلفة املادية الالزمة لتوفري هذة اخلدمة يف مرحلة التأسيس أحد األسباب الرئيسة  أوالً : التكلفة المادية :
من عدم استخدامها يف التعليم يف بعض الدول . ذلك أن تأسيس هذه الشبكة حيتاج خلطوط هاتف 

 . يضيف عبئاً آخر على هذه الدول وحواسيب مبواصفات معينة . ونظراً لتطور الربامج واألجهزه فإن هذا 

 

اإلنقطاع أثناء البحث والتصفح وإرسال الرسائل لسبب فين أو غريه مشكلة  ثانياً: المشاكل الفنية :
يواجهها مستخدمي اإلنرتنت يف الوقت احلايل ، مما يضطر املستخدم إىل الرجوع مرة أخرى إىل الشبكة وقد 

إىل  يفقد أجزاء من البيانات اليت كتبها . ويف بعض األحيان يكون من الصعوبة الدخول للشبكة  أو الرجوع
 مواقع البحث اليت كان يتصفح فيها .
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ليست العوائق املالية أو الفنية هي السبب الرئيس من  ثالثاً : اتجاهات المعلمين نحو استخدام  التقنية :
استخدام التقنية ، بل أن العنصر البشري له دور كبري يف ذلك ، ومن أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس 

 راجع إىل : 

 ية هذه التقنية .عدم الوعي بأمه -3
 عدم القدرة على االستخدام . -0
 عدم استخدام احلاسوب . -1

 

فنظراً ألن معظم البحوث املنشورة يف شبكة اإلنرتنت تكون مكتوبة باللغة اإلجنليزية ، فإن  رابعاً: اللغه :
 كون من نصيب من يتقن هذه اللغة .اإلستفادة الكاملة من هذه الشبكة ست

 

إن األمن الفكري واألخالقي واإلجتماعي والسياسي من أهم  األماكن الممنوعة :خامساً : الدخول إلى 
املبادئ اليت تؤكد عليها املؤسسات التعليمية جبميع مراحلها التعليمية، بل أن من أهداف املدارس توفري هذه 
 احلماية . ونظراً ألن االشرتاك يف شبكة اإلنرتنت ليس حمصوراً على فئه معينة مثقفه وواعية لالستخدام ، لذا
فإن من أهم العوائق اليت تقف أمام استخدام هذه الشبكة هي الدخول إىل بعض املواقع اليت تدعو إما إىل 

الرذيلة ونبذ القيم والدين واألخالق ، واللحد من هذا قامت بعض املؤسسات التعليمية بوضع برامج خاصة 
 أو ما يسميه البعض حباجز احلماية لتمنع الدخول لتلك املواقع .

 

إن من املشكالت أو العوائق اليت تقف أمام مستخدمي شبكة  ساً: كثرة أدوات )مراكز البحث( :ساد
 اإلنرتنت هي كثرة أدوات البحث أو كما يسميها البعض مبراكز البحث واليت من أمهها :

Google, Yahoo, Lycos, Alta-vista, …..  
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بالتايل فإن عملية البحث عن معلومه معينة أو واإلنرتنت هو عبارة عن حميط عظيم االتساع واإلنتشار ، و 
موقع معني أو شخص معني سوف تكون يف غاية الصعوبة مامل تتوافر األدوات املساعدة على عملية البحث 

 (عبدالعاطي ، التصميم التعليمي). 

 

وصحتها  الباحثني عندما حيصلون على املعلومة من اإلنرتنت يعتقدون بصواهبا سابعاً: الدقة والصراحة :
 وهذا خطأ يف البحث العلمي ذلك أن هناك مواقع غري معروفة أو على األقل مشبوهه . 

 

 ) حيىي الل ، االنرتنت يف التعليم  ( عوامل يمكن أن تؤثر على استخدام الحاسوئ لألغراض التعليمية :وهنا  

بسبب اجلهد الكبري املطلوب لتصمييم وكتابة هذه الربامج  قلة البرامج التعليمية الحاسوبية الماليمة -3
ساعة  7-3، وقد وجد بأن انتاج برنامج تعليمي مدتة نصف ساعة على احلاسوب يستغرق ما بني 

عمل ، حيث ان ذلك يتطلب يف الغالب جهود فريق عمل وليس جهود فردية )مدرس املادة 
  باإلضافة إىل مربمج قدير على األقل (

 
يف االغراض التعليمية قبل أن ندخل  لمعرفة فيما يتعلق باإلستعمال الماليم للحاسوئقلة ا -0

احلاسوب التعليمي إىل بلدنا جيب أن يكون لدينا فكرة واضحة متاماً عن اإلستعمال الفعال 
للحاسوب التعليمي . وأن يكون لدينا فريق متخصص يف هذا اجملال لكي يقوم بالتخطيط اجليد 

ريب املعلمني فيما يتعلق بتكنولوجيا احلاسوب التعليمي ، واال فأن العمل األرجتايل ويعمل على تد
وغياب املتخصصني يف هذا اجملال سيؤدي إىل اشكاالت كثرية قد جتعل البعض جيد العذر املالئم 

 حملاربة هذه التجربة اجلديدة الرائدة يف بلدنا .
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يف بعض الدول ال يسمح باستخدام  ختلفةيف املدارس املتباين اجهزة الحاسوئ المستخدمة  -1
الربامج التعليمية نفسها ، ومن مث تلجأ بعض املدارس إىل استخدام برامج ليست باملستوى من حيث 

 املادة واسلوب العرض واجلانب الرتبوي . 
 

 (308، ص 0232)الصرايرة واجملايل وآخرون ، : باالضافة  الى 
إن أمثان اجهزة احلاسوب غالية جداً لكي تقوم املدارس بشرائها ، ومع هذا فإن  عامل التكلفة : -4

أمثان هذه األجهزه يف تناقص مستمر يوماً بعد يوم ، ومن الواضح أن تناقص أسعار أجهزة احلاسوب 
هذا سيساعد املدارس على استعمال تقنيات احلاسوب بصورة أوسع وخاصة إذا ما قامت الدولة 

 املبالغ هلذا الغرض .بتخصيص بعض 
 

إن اخلوف من احلاسوب هو أحد العوامل اليت ميكن أن متنع االشخاص من  الخوف من الحاسوئ : -5
استعمال احلاسوب يف املدارس ، وكنتيجة لذلك يقاوم بعض املربني أي جتديد يف جمال التكنولوجيا ، 

حيث يعتقدون بأن اآلآلت ستحل حملهم ، وال يوجد دليل مادي واضح يدعم هذا االدعاء كما يرى 
 اً أنه باستعمال هذه اآلآلت يف العملية التعليمية ستصبح ال أنسانية . بعض املربني أيض
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ض: لريام (  ،الطبعة االوىل ،  ا0224 -ها 3404،) ني وإللكترالتعليم والتعليم احمد: تكنولوجيا ، أسالم  -
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 ( ، دار اجلامعة اجلديدة . 0232عبدالعاطي ، التصميم التعليمي عرب االنرتنت من السلوكية اىل البنائية ، ) -
 ( ، مكتبة العبيكان . 0220الل ، زكريا حيىي ، االنرتنت يف التعليم وواقع البحث العلمي ، ) -
م(  ،الطبعة الثانية، 3994) لتعليم ،اتكنولوجيا ل والتصاامقدمة في ي: لجندء اعلياىي و يحل ، زكريا ال -

 نلعبيكاامكتبة ض : لرياا
املسعود،خليفة بن صاحل رسالة ماجستري: "املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس  -

 ها(:3409احلكومية من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها مبحافظة الرس.جامعة أم القرى. )
( ، دار الثقافة  للنشر  0232كرمي ، املدرسة اإللكرتونية ودور اإلنرتنت يف التعليم ، )املالح ، حممد عبدال -
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(http://ar.wikipedia.org/wiki/ )- 

 

 

http://ostad.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&sid

