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 يهخص انبحث
من حيث  باإلنًتنت (  يف التعليمإلقاء الضوء على دور  االتصال )  إىليرمي البحث 

االتساع اؼبعريف والتطور الذي حدث يف اجملتمعات  وأن ،يف التعليم ووظائفها وفاعليتها تعريفها،
التعليمية  االلتفات للتقنيات إىلوتطور فلسفة التعليم وتغَت دور اؼبعلم فبا حدى بالًتبويُت 

اغبديثة للتصدي لبعض اؼبشكبلت الرئيسة اليت تواجهها اؼبدرسة والتعليم وزيادة إنتاجيتها عن 
يتم بإتاحة الفرص اؼبتكافئة عبميع األفراد أينما كانوا،  أنطريق زيادة معدل التعلم الذي يبكن 

العشرين وبداية القرن ويف أواخر القرن  .ويف أي وقت. مع مراعاة الفروق الفردية بُت اؼبتعلمُت
كافة نواحي اغبياة: االقتصادية، واالجتماعية،   اإلنًتنتاغبادي والعشرين اقتحمت شبكة 

اػبدمات اؼبميزة اليت تقدمها، كما ربولت ىذه  إىلوالثقافية، والسياسية. ولعل ذلك راجع 
، وصور بوقت قليل وسيلة إيضاح توفر للمعلم واؼبتعلم معاً ما وبتاجانو من معلومات إىلالشبكة 

نًتنت ( اليت تعد من متطلبات إلا )ــــ االتصاالت بـ أنبيةالبحث من  أنبيةوتكمن  وجهد يسَت.
كًتوين وؿبادثة وبرامج من بريد ال تقنها اؼبعلم على اختبلف انواعهاي أنالتعليم اليت هبب 

ثر يف اجملتمع بوصفهم اؼبنفذين اؼبستخدمة من تدريسُت ؼبا ؽبم األنبية الفئة أالكًتونية و 
ويرمي البحث اغبايل . ربقيقها إىللؤلىداف الًتبوية والعلمية اليت تسعى مؤسسات التعليم العايل 

يف تطوير التعليم يف كلية الًتبية اعبامعة  ( باإلنًتنت)  التعرف على دور خدمات االتصاالت
 : إىلاؼبستنصرية ويهدف 

 .يف تطوير التعليم نتاإلنًت التعرف على دور شبكات  -1
 .اي نوع من انواع الشبكات أكثر استخداما يف التعليم -2
 .للتدريسُت  حبسب متغَت اعبنس اإلنًتنتداللة الفروق يف استخدام  -3
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( تدريسي  122ريسية بواقع )( تدريسي وتد 222وتكونت عينة البحث من  )
 :ؾبموعة من النتائج  إىلوتوصلت الباحثة  ( تدريسية122و)
  .ضرورة ملحة هبدف تطوير مؤسسات التعليم العايل اإلنًتنتصبح استخدام أ -1
 .على ـبرجات فبيزة اغبصوليف التعليم العايل يزيد من فرصة  اإلنًتنتاستخدام  نإ -2
  .يف التعليم يزيد من رغبة اؼبتعلمُت يف التعلم اإلنًتنت استخدامتطبيق  نإ -3
  .توى التعليم العايل ويزيد من تقدم الدولةيف التعليم يرفع من مس اإلنًتنتاستخدام  نإ -4
 

 إىل ؾبموعة من التوصيات:واستكماالً للبحث اغبايل فقد توصل الباحثان 
  .التعليمبكل خدماهتا يف  اإلنًتنتشبكة  استخدامتعميم   -1
يع العاملُت يف مؤسسات التعليم بُت صب باإلنًتنتضرورة العمل على نشر ثقافة االتصال  -2

  .لعايلا
االلكًتونية يف  باألجهزةلعايل بتوفَت بيئة تعليمية غنية اضرورة اىتمام مؤسسات التعليم   -3

 .اعبامعات
 -واقًتح الباحثان عدداً من البحوث منها:

اإلنًتنت م ية والعربية والعراقية يف استخدااجراء دراسات مقارنة بُت اعبامعات االجنب -1
  .عليها مستقببلً لتغلب اوالتعرف على جوانب القصور و 

  .الجتماعياوعبلقتو باؼبستوى  اإلنًتنتاجراء دراسة يف استخدام   -2
  .ؼبختلفةايف اؼبنهج التعليمي للمراحل  اإلنًتنتستخدام اثر أاجراء دراسة حول  -3
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 انفصم األول
 انخعريف بانبحث

 : مشكلة البحث
مــن اػبطــوات اؼبهمــة يف ربديــد اي حبــث ىــي ربديــد مشــكلة الدراســة يف البحــث كو ــا ذو 

 تيــد مفــاىيم ومــنهج الدراســة فضــبل عــن ربديــد البيانــاعلــى صبيــع اجــراءات البحــث وربد تــيثَت
االن ومـاتزال االسـاليب معظم التجارب مل ربقق اىـدافها غبـد  أن اؼبطلوبة وطبيعتو وعينة الدراسة

كثــَت مــن   أنعــن  بلً ضــتعلــيم العــايل يف عمــوم اعبامعــات فالســائدة  يف مؤسســات ال ىــي التقليديــة
يــتم اســتثمارىا بشــكل  أنلكــًتوين اســتهلكت قبــل تعلــيم اإلغــراض الجهــزة الــيت ي ذبهيزىــا ألاأل

دخـول ىـذه االجهـزة والتطـور  وأن(  2229خـرى )الـزىَتي ، أغـراض أو استخدمت ألحقيقي 
وبدائل  فاقاً أاليوم قد فتح  اإلنًتنتالداعم لنظام التعليم العايل يف عصر  أواؽبائل يف التكنلوجيا 

 اؼبوقع  أواؼبكتب  أوواستبدالو بالتعلم يف البيت  ديتساعد عن االستغناء عن النظام التقلي
journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL/article/view/499. 

لتنميـة أي بلـد مـن بلـدان  دور التعلـيم العـايل يف اعبهـود اؼببذولـة أنبيـة علـى أحـدوال ىبفى 
تنميـة  إىليفضـي  أنشيء سـواه يبكـن  التعليم وال أنذ أدركت حكومات البلدان اؼبختلفة إالعامل 

شاملة ووبقق وتائر تقدم عالية أذا مـا أحسـن تنظيمـو فبـدون منظومـة تعلـيم راقيـة ومتطـورة وذات 
يبكن ربقيق  درة على تلبية حاجات اجملتمع ومتطلبات تقدمو وتطوره فينو المرونة وكفاءة عالية قا

، تعــد علميــة وتربويــة و وطنيــة ، مــن حيــث يــنهض التعلــيم العــايل والبحـث العلمــي دبهــامأيـة  ضــة
اعبامعــات واؼبعاىــد ركنــاً أساســياً مــن أركــان بنـــاء الدولــة العصــرية اؼبنفتحــة القائمــة علــى الفكـــر 

حــد ألن عمليــة التعلــيم ذات أبعــاد وا نآعلــيم اعبــامعي لــو أبعــاد كبــَتة وخطــَتة يف الت أناؼبتطــور، 
جيــل  مكــان أو عــن كونــو عمليــة مســتمرة ليســت مرتبطــة بزمــان أو قتصــادية فضــبلً اجتماعيــة و ا

 .(8، 2229معُت، )البيايت، 
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( يف تطــوير اإلنًتنــتدور االتصــاالت ){نطلــق مشــكلة البحــث يف دراســة حــول ومــن ىنــا ت
 :تية التساؤالت  األ إىلورباول الوصول  }لتعليم يف مؤسسات التعليم العايلا

 ؟ اإلنًتنتىو  ما  -1
 يف تطوير التعليم ؟ اإلنًتنتدور   -2
 ماىي اكثر شبكة استخداما يف التعليم  ؟  -3

 
 : البحث أنبية

عــن  البحــث العلمــي تــييت مــن ارتباطــو بــاجملتمع ومســانبتو يف حــل مشــكبلتو فضــبلً  أنبيــة نإ
 .(167، 2222)العبد، اؼبعرفة يف ميدان العلم واجملال التخصصي الذي ينتمي إليو إىلإضافتو 

يعد التعليم العايل ومؤسساتو من اعبامعـات واؼبعاىـد التقنيـة واؼبراكـز العلميـة والبحثيـة قمـة 
ابــة اؼبوقــع الــرئيس الــذي ، فهــو يعــد دبثنظــام تعليمــي ويف صبيــع اجملتمعــات الســلم التعليمــي يف أي

لـذي سـوف يتعـاملون عداد الطلبـة للتكيـم مـع اغبيـاة االجتماعيـة وواقـع سـوق العمـل اإيتم فيو 
ــاً  عــداد ىــؤالء الطلبــة علميــاً إؤسســات . حيــث يــتم يف ىــذه اؼبمعــو بعــد التخــرج ــاً أو  وتربوي  خبلقي

وعليـــو تكـــون ىـــذه  .جملتمـــعدوات بنـــاء نافعـــة ومقتـــدرة يف اأ واليكونـــ ونفســـياً  واجتماعيـــاً  ومهاريـــاً 
ها، حيث تكـون اؼبؤسسات التعليمية اعبامعية مؤثرة بدرجة كبَتة يف البيئة االجتماعية اؼبوجودة في

مـي كيفية القيـام بتغيـَت وتطـوير الواقـع العل  إىلشعاع واستقطاب بارزة يتم من خبلؽبا النظر إنقطة 
فرازاهتــا العلميــة إالعاؼبيــة اؼبعاصــرة وربــدياهتا و ت م مــع االذباىــاءواالجتمــاعي للمجتمــع ودبــا يــتبل

العلمي اؼببدع ومركـز االشـعاع الفكـري اػبـبلق  اؼبعهد ىي منبع الفكر أو وتعترب اعبامعة .والتقنية
ب يف ؤو ت عرب السنُت من خبلل العمـل الـدؼبا تزخر بو من قدرات علمية وخربات متنوعة تراكم

البحث والتطوير ومنها زبـريج اؼببلكـات العلميـة ذات اؼبـؤىبلت االكاديبيـة العاليـة وعلـى اعبامعـة 
مكاناهتــا العلميــة مــن مبلكــات تدريســية عاليــة التيىيــل ودقيقــة التخصــ  و واســعة اتســتثمر  أن

 .(22255222)جريو،  اػبربة
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ـــى  ـــذلك ينبغـــي عل يب للتطـــورات الكبـــَتة تســـتج أنواؼبعاىـــد التقنيـــة  اعبامعـــاتونتيجـــة ل
. فكـار مل تكـن موجـودة سـابقاً أجهـزة ومعـدات و أوجدتـو مـن أسارعة والتكنولوجية اؽبائلة وما واؼبت

اىجهـــا ىــدافها وؿبتـــوى منأوير فلســفتها التعليميـــة و عـــادة النظــر ودراســـة امكانيــات تطـــإوعليهــا 
 إىلضـافة إ، التطورساليبو فيها وكذلك عمليات التقوًن اؼبناسبة ؽبذا أالدراسية وطرائق التدريس و 

فضـــل سبكـــن الطلبـــة مـــن التواصـــل والتـــيثر أوســـائل وامكانيـــات وظـــروف تدريســـية  ؿباولـــة اهبـــاد
ؽبــم لغــرض اســتخدام طرائــق  ةاؼبناســب البيئــةبــالتطورات العلميــة والتكنولوجيــة مــن خــبلل تــوفَت 

حــداث الــتعلم الفعــال عنــد الطلبــة وتنميــة تفكــَتىم إ إىلتــؤدي  ةوكفــوءســاليب تدريســية فعالــة أو 
 العلمي وزيادة رغبتهم بالتعلم واالندفاع اليو بشوق كبَت

www.alnoor.se/article.asp?id=23935 .   

عتربىـا بعـض ااكتشـاف العديـد مـن التقنيـات الـيت لقد شهدت العقود والسنوات اؼباضية   
فـالكثَت مـن  اغبل األمثل لكل اؼبشكبلت التعليمية اؼبتعلقة باعبوانـب النوعيـة والكميـة. الًتبويون

دالالت  رضــــي طموحــــات اؼبتعلمــــُت واؼبعلمــــُت ومل تكــــن لــــو إســــهامات ذاتتىــــذه التقنيــــات مل 
نًتنــت علــى ســبيل اؼبثــال تعتــرب التقنيــة الــيت تتجــو إليهــا األنظــار لتطــوير إحصــائية يف التعلــيم. فاإل

ولقـد أدى الطلـب  .رول جديدة تتماشى مع متطلبـات العصـتلك اؼبشكبلت وتصميم حلحلول 
وتطبيقاهتـــا يف كـــل اجملـــاالت بـــدوره لظهـــور مصـــطلح جديـــد عـــرف  اإلنًتنـــتاؼبتزايـــد علـــى تقنيـــة 
والتعليم اإللكًتوين عبارة مفهوم جديد قد ال هبد اؼبهتمـون  (E-Learning) بالتعليم اإللكًتوين
لــو يف قــاموس الًتبيــة. وىــو عبـــارة عــن تقنيــة اســتخدمت يف التعلــيم مــع ظهـــور  بالبحــث تعريفــاً 

. ىذه التقنية سبكن اؼبتعلم االلبراط يف البث اغبي للفصول االفًتاضية، التدريب اؼبعتمد اإلنًتنت
، اإلشــراف اإللكــًتوين اؼبعتمــد علــى بنــك اؼبعلومــات، وتطــوير الــربامج واؼبقــررات اإلنًتنــتعلــى 

 .(http:/web.Csuchico.edu/`gb24/-2003 )التعليمية
واألنبية اليت يكتسبها البحـث تـييت، مـن تزامنـو مـع ا ـاوالت اعباريـة يف اعبامعـات العراقيـة 

اؼبوضــوع الــذي أصــبح ؿبــور  أنبيــةعــن  لدراســة إمكانيــة تطبيــق بــرامج التعلــيم االلكــًتوين، فضــبلً 
تعلـيم يف العـامل العـرك، كونـو ظبـو مـن ظبـات اىتمام اؼبتخصصُت يف ؾبال تكنولوجيـا اؼبعلومـات وال

علــى مســتوى رقــي وتقــدم الــدول. يبحــث الًتبويــون  اً ؾبتمــع اؼبعلومــات الــذي يعــد اليــوم مؤشــر 
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باستمرار عـن أفضـل الطـرق والوسـائل لتـوفَت بيئـة تعليميـة تفاعليـة عبـذب اىتمـام الطلبـة وحـثهم 
يلحـق  فبثلـة يف اغباسـب اآليل واإلنًتنـت ومـاعلى تبادل اآلراء واػبربات. وتعترب تقنية اؼبعلومـات 

حيـث يبكـن العمـل  َت ىذه البيئة التعليمية الثرية،لتوف  هبما من وسائط متعددة من أقبح الوسائل
يطــوروا معــرفتهم دبواضــيع هتمهــم مــن  أنيف مشــاريع تعاونيــة بــُت مــدارس ـبتلفــة، ويبكــن للطلبــة 

مــات. وتقــع علــى الطلبــة مســؤولية البحــث عــن خــبلل االتصــال بــزمبلء وخــرباء ؽبــم نفــس االىتما
ــديهم. كمــا  ينمــي  اإلنًتنــتاالتصــال عــرب  أناؼبعلومــات وصــياغتها فبــا ينمــي مهــارات التفكــَت ل

الطلبـة واؼبعلمـُت علـى حـد سـواء  اإلنًتنـتمهارات الكتابة ومهارات اللغة اإلقبليزيـة حيـث تـزود 
   يع وـبتلم اؼبستويات.باللغة اإلقبليزية يف شىت اؼبواض النصوص اؼبكتوبةب

خـربات  إىلللمعلمـُت فـإن االتصـال بالشـبكة العاؼبيـة سبكـن اؼبعلـم مـن الوصـول  أما بالنسبة
يف قـدرهتا علـى الـربط  اإلنًتنـتوذبارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق أخرى. وتكمن قـوة 

ىـذه التكنولوجيـا بُت األشخاص عـرب مسـافات ىائلـة وبـُت مصـادر معلوماتيـة متباينـة، فاسـتخدام 
عرف دبسـمى التعلـيم  مدى أبعد من نطاق اؼبدارس، وىذا ما إىلتزيد من فرص التعليم وسبتد هبا 

 اؼبســتحدثات أىــم مــن حيــث يعتــرب .اإللكـًتوين الــذي يعــد مـن أىــم ميــزات مدرســة اؼبسـتقبل
 ومـن الدراسـية، الفصـول يف وبـدث أن للتعلم يبكن حيث التعلم، حدود توسع اليت التكنولوجية

ليـــو دراســـة إتوصـــلت  مرنـــة للًتبيـــة وىـــذا مـــا صـــورة فهـــو العمـــل، مكـــان ويف ل،نـــز اؼب
ظهــور نــوع  إىلأدى التطــور اؼبتبلحــق واؼبســتمر يف ؾبــال اغباســبات اآلليــة و  (2229،1)عيســى،

عبـارة  اإلنًتنـت. وشـبكة (اإلنًتنـتتية )و بمن الشبكات فائقة اإلمكانات تعرف بالشبكات العنك
اؼببليــُت مــن اغباســبات اآلليــة حــول العــامل مرتبطــة بعضــها بــبعض عــن طريــق خطــوط  اتعــن مئــ
م حينمـا قامـت وكالـة مشـاريع  1969عـام  إىلعـرب األقمـار الصـناعية ، تعـود بـدايتها  أواؽباتم 

البحوث اؼبتقدمة التابعة لوزارة الدفاع األمريكية ) البنتاجون ( بإنشـاء شـبكة اتصـاالت عسـكرية 
للوقايــة مــن اؽبجمــات النوويــة ، ولدراســة تبــادل اؼبعلومــات مــع مركــز البحــوث العلميــة يف ـبتلــم 

 أكباء العامل عرب خطوط اؽباتم .
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 أن( اربانت، إال  Arpanetا ىذا اؼبشروع وأطلقت عليو اسم )كاليفورنيوقد تبنت جامعة  
ًتابطــة أطلــق ذبمــع ىائــل مــن الشــبكات اؼب إىلتطــورت بشــكل مطــرد  أنتلــك الشــبكة مــا لبثــت 
اؽبائــل مــن اغباســبات أمكــن إرســال  ( ومــع تــرابط ىــذا العــددInternetعليهــا اســم إنًتنــت )

اؼبتحركـة  أوتبـادل اؼبلفـات والصـور الثابتـة  إىلر باإلضـافة الرسـائل اإللكًتونيـة بينهـا بلمـح البصـ
لتبادل صبيع ىذه األمباط مـن اؼبعلومـات ي تسـميتو  واألصوات. وقد ي االتفاق على نظام موحد

اســوب اؼبمتــدة عــرب فاإلنًتنــت إذن عبــارة عــن شــبكة ضــخمة مــن شــبكات اغب النســيج العــاؼبي.
آالف مـــن  إىلعلـــى الوصـــول  اؼبشـــًتك فيهـــا قـــادراً  ، وىـــي شـــبكات عاؼبيـــة ذبعـــلالكـــرة األرضـــية

ميـة تطـور عـرض اؼبـادة العل إىلاؼبصادر واػبـدمات يف كافـة اجملـاالت. وقـد أدت ىـذه التكنلوجيـا 
نًتنـــت يقـــدم اؼبـــادة التعليميـــة بتـــدريب وتـــدرج مناســـب لقـــدرات ومبلءمتهـــا ؼبيـــول الطـــبلب. فاإل

الطـبلب مـن اختيـار وتنفيـذ كما أنو يبكـن  نهم،الطبلب ويوفر فرص التفاعل واغبوار التعليمي بي
والصـور اؼبتحركـة، فبـا  األنشطة والتجارب اؼببلئمة ؼبيوؽبم ورغباهتم، مع توفَت األلوان واألصـوات

 (2227سة )االضبدي ، اتوصلت اليو در  هبعل عملية التعلم أكثر متعة وىذا ما
Http:// investigate-islam.com 

  -يلي:على ما  اإلنًتنتشتمل يو 
 حواسيب حكومية .  -1
 من قبل منظمات غَت ذبارية.  أوحواسيب تدار من قبل اعبامعات واؼبعاىد واؼبدارس  -2
 حواسيب مؤسسات ضخمة مثل شركة مايكروسوفت وأخرى ذبارية وخاصة غَتىا.  -3

فيمـا  File Transfer Protocol (FTP)وىي تعتمد علـى عـدد مـن الربوتوكـوالت أنبهـا 
 بينها لنقل وزبزين وتبادل والتعامل مع البيانات واؼبعلومات. 

. حيـث صـرحت وزارة كـل مائـة يـوم  يتضاعم تقريباً  اإلنًتنتحجم اإلقبال على شبكة  نإ
مليون صـفحة يف  ايـة عـام  222التجارة األمريكية بين عدد الصفحات يف النسيج العاؼبي يبلغ 

مليـون  142يج بلغـوا رواد النس عدد وأن 1998عام  مليون صفحة يف  اية 442و  1997
وؾبلة تاًن . ولكـن ىنالـك مـن يـرى  . ولقد أقر ىذا العدد شركة جنَتال ماجيكم1998يف عام 
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مليـون  652قـد بلـغ  1998يف عـام  العـدد اغبقيقـي للصـفحات وأنىـذا العـدد فيـو ربفـ   أن
 .مقالة (م. ) اظباعيل، 2222عام  مليار يف 8 إىليزداد  أنصفحة . ويتوقع ؽبذا العدد 

 :التطور التارىبي للتعليم عن بعد
اؼبراحـل ، لقد مر التعليم عن بعد دبراحل متعددة ، وال يوجد ىنالـك حـد فاصـل بـُت ىـذه 

 ، ويبكن لنا عرض ىذه اؼبراحل كالتايل :تتداخل مع بعضها البعض
 .التعلم الليلية مرحلة مراكز -1
مرحلة التعلم من خبلل اؼبراسلة الربيدية : حيث يتم إرسـال اؼبـواد التعليميـة مـن قبـل جهـة  -2

 .اؼبتعلم دون حدوث تفاعل بينهما إىلمن اؼبعلم  أوتعليمية معينة 
 .الوسائل اؼبسموعة أومرحلة التعلم من خبلل اؼبذياع  -3
وحداثـــة مـــن  الفيـــديو كوســـائط تعليميـــة أكثـــر تطـــوراً  أومرحلـــة الـــتعلم مـــن خـــبلل التلفـــاز  -4

 ، حيث يتمتعان بتوفر عناصر الصوت والصورة واغبركة يف نقل اؼبعلومات .اؼبذياع
من خبلل اؼبذياع التفاعلي والتلفزيون التفـاعلي ، وىـي تقنيـة تقـوم  "التعلم من بعد"مرحلة  -5

 .رةعلى مبدأ التفاعل بُت اؼبعلم واؼبتعلم بالصوت والصو 
مرحلة التكنولوجيا الرقمية من خبلل اغباسب والشبكة العاؼبية للمعلومات والـيت أصـبحت  -6

) ندوة منتـدى الفكـر ."التعليم عن بعد"لتقنيات اليت يرتكز عليها نظام يف الوقت اغبايل أبرز ا
 العرك مع جامعة القدس (

 :اإلنًتنتفبيزات 
 :للباحث فبيزات كثَتة، أذكر منها شباين نقاط اإلنًتنتتوفر 
للباحث القدرة على  اإلنًتنتتتيح  :مساحة العامل الرحبة إىلاػبروج من ؿبيط البلد الضيق  -1

اغبصول على اؼبعلومات من ـبتلم أكباء العـامل، وتسـمح لـو بـاالطبلع علـى جـل مـا كتـب يف 
 .حبثو ومسيلتو العلمية

هبـد مـا  أنتسـمح للباحـث  (بوابة اؼبعلومـات) اإلنًتنت :اؼبستمر تعدد اؼبصادر والتحديث -2
 أومـــثبًل،  عتمـــد علـــى الكتـــب الـــيت صـــدرت يف بلـــد معينـــةوبتاجـــو مـــن مصـــادر ـبتلفـــة، وال ي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
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دم لـو مـا وبتاجـو ييتيـو يفتحهـا حـىت تقـ أناؼبوجودة يف مكتبة جامعية ما، وإمبا أمامو بوابـة، مـا 
 .وصوب من كل حدب

تواجـــد ؿبركـــات البحـــث اؼبتعـــددة  أن :للمعلومـــة، وتـــوفَت وقـــت الباحـــث ســـهولة الوصـــول -3
واؼبتطورة دبا فيها من قدرة عالية وسهلة على البحث/ التصفح، سبكن أي باحث من البحث 

تعدد ىذه ا ركات، وىـذا مـا يتـيح البحـث يف  إىلمساعدة من أحد، إضافة  إىلدون اغباجة 
آخـر عنـد عمليـة البحـث، فبـا يـؤدي  إىلال مـن ؿبـرك االنتقـ أوواحـد،  نآأكثر مـن ؿبـرك يف 

تواجد ؿبركات البحث يسـمح  أناستحضار اؼبعلومات اؼبطلوبة من أكثر من مكان، كما  إىل
 أوالكاتـب  أواؼبوضـوع  أويصل للمعلومة من خبلل عدة مـداخل، عـرب الكلمـة  أنللباحث 

غــَت ذلــك، وعمليــة البحــث  اؼبباشــر ابتــداًء مــن إعــداد  أوالبلــد  أواعبامعــة  أوجهــة النشــر 
تنفيــذه، واغبصــول علــى النتيجــة تســتغرق يف اؼبتوســط مــا  إىلالبحــث، ووضــع اســًتاتيجية لــو 

 .يًتاوح بُت ثبلثُت وأربعُت دقيقة فقط، وىو وقت قليل مقارنة بالوسائل األخرى
على ربـديث  (مثالية)يز بو من قدرة ىو ما تتم اإلنًتنتلعل أىم ما يبيز  :حداثة اؼبعلومات -4

لصدور العدد  اً كامبلً انتظار   اً يث يف كتاب سنوي مثبلً وبتاج عامربد أومعلوماهتا، فيي تطوير 
بطبعـات الكتـب  اً ال أصـعب عنـدما يكـون األمـر مرتبطـالسنوي منـو ليـتم ىـذا التعـديل، واغبـ

دقــائق يــتم خبلؽبــا تعــديل  فــاألمر ال يســتغرق ســوى بضــع اإلنًتنــتغــَت ؿبــددة اؼبوعــد، أمــا 
 .إضافة معلومة جديدة أوربديثها  أواؼبعلومة 

 باإلنًتنــتتــرتبط  أنؿبليــة  أوبإمكــان أيــة شــبكة فرعيــة  نإ :ومعنويــاً  اً ماديــ اإلنًتنــتانفتــاح  -5
 أواالجتمــاعي  أوتوجههــا الــديٍت  أومنهــا بصــرف النظــر عــن موقعهــا اعبغــرايف  اً وتصــبح جــزء

ــة وســيلة أخــرى يف تــاريب البشــرية، فبينمــا  اإلنًتنــتالسياســيو وؽبــذا حققــت  مــا مل ربققــو أي
حىت يصبح لديها طبسون مليون مشـًتكو واحتاجـت  اً اجت خدمة اؼبذياع كبو أربعُت عاماحت

قـد  اإلنًتنـت أنلتحقيـق ذلـك الـرقم، قبـد  اً ثبلثة عشـر عامـ إىل (التليفزيون)زة خدمات التلف
حققت يف كبـو أربعـة أعـوام أكثـر مـن ذلـك الـرقم، وىـو يف تزايـد مطـرد ومسـتمر، فقـد ذبـاوز 

 .عدد اؼبستخدمُت لئلنًتنت اليوم الثبلشبائة مليون مستخدم
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اؼبــادة معروضــة مــدة أربــع وعشــرين ســاعة،  :أمــاكن بعينهــا أوعــدم التقيــد بســاعات ؿبــددة  -6
 .ويبكن اغبصول عليها يف أي مكان وزمان

جاز التعبَتو  نإ نسميها ؾبتمع الباحثُت أنويبكن : التعاوين اعبماعياؼبساعدة على التعلم  -7
اؼبتابعُت يف ـبتلم أكباء العامل، بل سبنح  أوالباحثُت  إىلإمكانية الوصول  اإلنًتنتحيث تقدم 
ى الفرصـــة للتواصـــل مـــع العلمـــاء واؼبفكـــرين والبـــاحثُت اؼبتخصصـــُت واغبصـــول علـــ اإلنًتنـــت

مهــٌم وأساســي يف احتياجــات الباحــث العلميــة، كمــا  آرائهــم وتوجيهــاهتم، وىــذا أمــٌر وال شــك
 .تسمح بتداول اغبوار العلمي بُت اؼبختصُت، وىو ما يثري البحث العلمي وينميو ويطوره

ــــات ومنــــع االحتكــــار -8 ــــة اؼبعلوم ــــتتســــاعد  :حري ــــات متجــــاوزة  اإلنًتن ــــى حريــــة اؼبعلوم عل
كذلك التساوي بُت العديـد مـن الـدول، وتتـيح كـذلك التسـاوي بـُت مشكبلت الرقابة وتتيح  

مكــان  أوالنــاس يف هتيئــة الوصــول للمعلومــات، فــبل ربتكــر ىــذه اؼبعلومــات لصــاٌف جهــة مــا 
بلد بعينو، وىذا كلو يسهم بدوره يف حرية التفكَت ويف ربقيق اغبرية الفكرية، ويبـنح  أوواحد 

يقيـــد بقيـــد  أنء واألقـــوال فيمـــا يبحـــث فيـــو دون الباحـــث فرصـــة االطـــبلع علـــى كافـــة اآلرا
 .(2224 -12معلومايت )مقالة العدد  أوفكري  أوسياسي 

 : اىداف البحث
 . اإلنًتنتالتعرف على ماىية شبكات   -1
 يف تطوير التعليم . اإلنًتنتالتعرف على دور شبكات   -2
 بالتعليم . نواع الشبكات استخداماً أي نوع من أ  -3
 للتدريسُت  حبسب متغَت اعبنس . اإلنًتنتداللة الفروق يف استخدام   -4

 :حدود البحث 
  .حددت التدريسُت يف كلية الًتبية / اعبامعة اؼبستنصرية ولكبل اعبنسُت -حدود بشرية  -1
 .(2213-2212العام الدراسي ) –انية حدود زم -2
 .اعبامعة اؼبستنصرية )كلية الًتبية (-حدود مكانية -3
 .( اإلنًتنتاالتصاالت ) –حدود علمية  -4
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 :ربديد اؼبصطلحات 
بينو نقل األفكار واػبـربات والقـيم وسـائر اؼبعلومـات  (1998 ،)اؽبييت ،ويعرفو: االتصال  -والً أ

 .(1998،7الناس، وىو سلوك أنساين.)اؽبييت، األخرى بُت
شــبكة واســعة مــن اغبواســيب اؼبرتبطــة مــع  ويعــٍت بــو(  2227)اضبــد ،:  ويعرفــو اإلنًتنــت -ثانيــاً 

  (IP)اإلنًتنت وبروتوكول (TCP)بعضها حول العامل، واليت تستخدم بروتوكول النقل والسيطرة 
ـــزود اؼبســـتخدمُتيلتـــ ـــد مـــن اػبـــدمات كالربيـــد اإلمُت االتصـــاالت الشـــبكية، وت لكـــًتوين،  بالعدي

لعـــاب العـــامل، وفبارســـة األشـــخاص حـــول أالويـــب، وخـــدمات اغبـــوار مـــع والتصـــفح عـــرب شـــبكة 
ــة والوصــول اإل  َتىــا مــن اػبــدمات والتطبيقــاتكــرب عــدد مــن الكتــب والصــحم وغأ إىللكًتوني

 .( 16، 2227،)اضبد
ىــي شــبكة ضـخمة لبلتصــاالت يف العــامل، تضــم اؼببليــُت مــن  : لئلنًتنــتالتعريـم االجرائــي 

مـدار السـاعة مـن خبلؽبـا أنظمة اغباسب اآليل متصلة مع بعضـها عـن طريـق خطـوط ىاتفيـة علـى 
 إىل عبـة، واالتصـال مـع اآلخـرين، إضـافةوبصل اؼبستخدم على الصوت، والصـورة، واؼبعرفـة، والل

 نتائج البحوث، واألخبار اليومية، وإجراء ا ادثات مع ـبتلم األشخاص. 
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 انفصم انثاني
 ذراساث انسابقتاناالطار اننظري و 

 : طار النظرياإل -والً أ
ؼبتعاقبة ابتـداًء مـن ات عديدة خبلل اؼبراحل التارىبية نتكاسااالعايل  يف العراق بمر التعليم 

بالتعليم العايل يف االحـتبلل الربيطـاين ويف مرحلـة اغبكـم اؼبلكـي ومـن  مرحلة العهد العثماين مروراً 
حـرب لقرن اؼباضي فالتعليم يف مرحلـة مرحلة اغبكم اعبمهوري والتعليم يف مرحلة السبعينات ا مث

حــرب احــتبلل العــراق عــام ج الثانيــة وحــرب اػبلــيج الثالثــة )وىل ومــن مث حــرب اػبلــياػبلــيج األ
العـايل علـى وجـو العمـوم واعبامعـات علـى وجـو تعـرض لـو التعلـيم  ( من قبـل أمريكـا ومـا 2223
ثر هبــا يثَت والتــيســية تبــادل التــاالسا عتبارىــا مؤسســة مــن مؤسســات اجملتمــع االخــرىبا اػبصــوص
توى ل اعبامعات ىي مشاكل اجملتمع ومستوى اعبامعات الًتبوي والعلمي ىو انعكاس ؼبسومشاك

ات اؼبرتبطــة بالعمليــة يمــســاليب والتنظي تطــور يف اؼبفــاىيم واألأالتقــدم اغبضــاري والتكنلــوجي و 
مــرتبط بــالتطور السياســي واالقتصــادي واؼبعــريف للــببلد ة والًتبــوي علــى اؼبســتوى اعبــامعي العلميــ
لعلمية والتطور التكنلوجي هبا التعليم العايل ضعم السياسات ا ن خبلل اؼبراحل اليت مرويبدو م
نتائج سلبية انعكست على نوعية التعليم والبٌت التحتية العلمية ومل تكن اعبامعـة  إىلدى أوالذي 

ــــــــة ا ــــــــن خــــــــبلل منظوم ــــــــى مهامهــــــــا يف اقبــــــــاح مشــــــــاريع م ــــــــاتســــــــيطر عل ــــــــوم والتكنلوجي        لعل
 .(78، 2229)البيايت،

  Higher education:التعليم العايل 
 ذ كان يقبل يف الكليات واؼبعاىدإدراسة اليت تلي التعليم الثانوي ال :يقصد بالتعليم العايل 

شـهادة دراسـة مهنيـة حكوميـة تعـدىا وزارة اؼبعـارف معادلـة  أو ،العالية من حاز شهادة االعداديـة
ــة  ــة للشــهادتُت اؼبــذكورتُت تعــًتف هبــ أوللدراســة الثانوي ا وزارة اؼبعــارف شــهادة مــن اػبــارج معادل
يم العــايل حديثــة العهــد يف العــراق. وليســت ( ومل  تكــن فكــرة التعلــ57، 1947)وزارة اؼبعــارف،
بنـاء أالنخبـة مـن  مبا كـان التوجـو لتيسيسـها والتفكـَت يف انشـائها يسـاورإين قصَت ، آوليدة تفكَت 
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ــو مــا إىللعــون العــراق وىــم يتط ــيريب حضــاري يســتمدون مــن عراقــو وتراث يلهمهــم ىــذا التطــور  ت
 ( 274، 1976)ضبامي،

  Organization of Higher Educationمؤسسات التعليم العايل : 
ــة والــيت تقــدم  إىلويقصــد هبــا تلــك اؼبؤسســات الــيت تنتمــي  ــة وغــَت حكومي جهــات حكومي

للمرحلــة  ىــداف العامــةالثــانوي( وتســهم يف ربقيــق  األفــوق اؼبســتوى بــرامج تعليميــة وتدريســية )
 stewartاعبامعية ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفَت التخصصـات العلميـة اؼبناسـبة )

,1983 ,9) 
 Development of education التعلم : تطور

نواكــب ىــذا  أنن يف عصــر التكنلوجيــا والتقــدم اؼبعــريف والثقــايف ومــن الضــروري نعــيا األ
خـرين ابـداعنا ونـربز ؽبـم قـدرتنا علـى االبتكـار. ه ونتعـايا معـو وكباكيـو ونـًتجم لؤلالتطور ونسـاير 
ة اؼبعاصـرة مهـارة اسـتخدام وتوظيـم اغباسـوب ؼبصـلحة اؼبـواد يىـم  اؼبهـارات التدريسـأولعل من 

دائنا التدريسـي أعلى  الدراسية حيث التجديد واػبروج من الروتُت يف التدريس الذي يطغى غالباً 
ــتعلم داخــل حجــرات الدراســة ويوجــد الكثــَت مــن التطب ــة ال يقــات للحاســوب الــيت تفيــد يف عملي

الـيت تسـهم  حـدى  وسـائل االتصـالأحيـث تعتـرب مـن  اإلنًتنـتنبها شبكات أوالتعليم ولعل من 
  .يف تطوير التعليم

 اؼبتطلبات األساسية إلدخال التقنيات يف التعليم العايل:
 أوالتكــاليم، وليســت ؾبــرد معامــل  باىظــةإدخــال التقنيــة ليســت عمليــة ســهلة فهــي  نإ

أجهـــزة يف الفصـــول الدراســـية، حيـــث ال سبثـــل األجهـــزة ســـوى أقـــل مـــن طبـــس تكـــاليم اؼبنـــاىج 
واألســاليب اؼبســتخدمة لتشــغيل ىــذه األجهــزة وتــدريب القــوى البشــرية حســب األســس العلميــة 

التـدريب علـى بعـض الـربامج اؼبتـوفرة يف  أورد تشـغيل األجهـزة التقنية ليست ؾبـ أناغبديثة. كما 
التسـلية، وقبـاح إدخـال التقنيـة يتوقـم علـى  أوالسوق ووجودىا لـيس جملـرد شـغل أوقـات الفـرا  

ــاخ التعلي ــوفر اإلدارة واألكــاديبيون الــذين مــي اؼبفتــوح يف اؼبؤسســة التعليميــةوجــود اؼبن و حيــث تت
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لتطــوير لكــي يبكــن االسـتفادة مــن تقنيــات اغباســب اآليل يف مؤسســات التعلــيم الـديهم الرغبــة يف 
 العايل.  
 التنظيم اإلداري )اإلدارة اعبامعية(: -أوالً 

، أىـداف التقنيـة يف التعلـيم العـايلتُعّد اإلدارة من العوامل األساسية اليت تساعد على قباح 
ــارز يف وجــود اؼبنــاخ التعليمــي  و حيــث تســود بلئــم يف اؼبؤسســة التعليميــةاؼبؼبــا لــئلدارة مــن دور ب

العبلقة القوية بُت اإلدارة واألكاديبيُت وربفزىم على العمل اعباد، ويعتمد ىـذا النـوع مـن اإلدارة 
علــى التفــاىم والتعامــل واالحــًتام اؼبتبــادل بــُت اإلدارة وأعضــاء ىيئــة التــدريس وتشــجيعهم علــى 

لتقنية يف التعليم يعتمد على مناخ تعليمي مبلئم لئلبـداع التطوير اؼبهٍت. لذا فإن النجاح الفعال ل
واالبتكـار واؼبشـاركة يف ازبـاذ القـرارات. وحيــث يُعـّد التعلـيم اإللكـًتوين عــن بعـد نسـق أعقـد مــن 

اإلدارة التقليديـة سبيـل للمركزيـة  أنالتعليم التقليدي، فهو وبتـاج ألنظمـة وإدارة أكفـي، واؼبعـروف 
اح التعلــيم اإللكــًتوين عــن بعــد يف البلمركزيــة واؼبرونــة البلزمــُت لتكامــل واعبمــود، بينمــا يكمــن قبــ

 عديد من اؼبكونات اؼبتباينة يف نسق متكامل يسعى لبلو  غاية مشًتكة. 
 ثانياً: القوى البشرية:

توجد عبلقة وثيقـة بـُت اسـتخدام التقنيـات اغبديثـة يف التعلـيم واإلعـداد األكـاديبي بالنسـبة 
اؼبـدرس الـذي يتبـع األسـاليب  أنلؤلساليب والوسائل اؼبستخدمة يف التعلـيم، فلـيس مـن اؼبتوقـع 

التقليدية يكون لديو الرغبة واغبماس يف التدريب علـى التقنيـات اغبديثـة وتشـجيع الطـبلب علـى 
ــزداد اســ تخدامها. كمــا وتشــًتك فئــات متنوعــة، وجديــدة، مــن البشــر يف التعلــيم اإللكــًتوين ، وت

و ووســـــيلة االتصـــــال اؼبســـــتخدمة يف نظـــــام التعلـــــيم لتعلـــــيم متعـــــدد القنـــــواتعـــــدداً وتنوعـــــاً يف ا
تتفاعــل األطــراف الثبلثــة كفريــق كــمء، مــع تغــَت دور اؼبعلــم واؼبــتعلم عــن  أناإللكــًتوين. ويتعــُت 

لكـــم معــــُت مــــن  ف عليــــو يف التعلـــيم التقليــــدي. فــــاؼبعلم الكـــمء عــــن بعـــد لــــيس ملقنــــاً اؼبتعـــار 
اؼبعلومات، ولكن ميسُر للتعلم من خبلل التواصل القائم بـُت اؼبعلـم واؼبـتعلم. وإىل جانـب ذلـك 
توجد فرق تصميم وإنتاج للمادة التعليمية، والفنيون واإلداريون يف مواقع التعليم اإللكًتوين عـن 

  اإلدارة التعليمية على مستوياهتا اؼبختلفة، ومقدمو خدمات االتصال اؼبختلفة، وغَتىم. بعد وىف
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 اؼبواد التعليمية: -ثالثاً 
تطــوير اؼبــواد التعليميــة، اؼبشــوقة والفعالــة، يف التعلــيم اإللكــًتوين  أمــر صــعب ومركــب  نإ
وىف التقنيات ووسـائط  يتم من خبلل فرق متكاملة تضم تربويُت وخرباء، يف اؼبوضوعات أنهبب 

-يقوم إنتاج اؼبـواد التعليميـة علـى تبـٌت مبـوذج "البحـث أناالتصال اؼبستخدمة، وغَتىم. وهبب 
 اؼبراجعة" باستمرار.-التقييم-التطوير

يتكـــون فريـــق عمـــل إنتـــاج وتصـــميم اؼبـــواد التعليميـــة مـــن ؾبموعـــات متفاعلـــة  أنويبكـــن 
  أنوال يبكن تفضيل إحدانبا على األخرى حيث ومتكاملة مع بعضها يعملون يف منظومة واحدة 

كل واحدة منها تقوم بواجبها اؼبرسوم وا دد مسبقاً وفقـاً للمعـايَت الكليـة ا ـددة مـن قبـل إدارة 
 أنجودة تصميم اؼبـواد التعليميـة وسـهولة اسـتخدامها البـد  وأنالتعليم اإللكًتوين عن بعد. كما 
 ُت على التعليم اإللكًتوين  يلقى اىتماماً كثَتاً من قبل القائم

 البنية األساسية لتقنية اؼبعلومات: -رابعاً 
تكــون مانعــة  أنتكلفـة التعلــيم اإللكــًتوين ، خاصـة التفــاعلي منــو، مرتفعــة لدرجـة يبكــن  نإ

ــاً لبلنتشــار ولــو ا ــدود. إذ حــىت يف الواليــات اؼبتحــدة األمري ــة ربــول القيــود اؼباليــة أحيان دون  كي
توافر اؼبعدات والربؾبيات ومداخل شبكات االتصـال البلزمـة ؽبـذا النـوع مـن التعلـيم اإللكـًتوين. 
ويزيد من التكلفـة علـى اؼبـدى الطويـل، التقـادم السـريع لكثـرة اؼبعـدات والربؾبيـات اؼبسـتعملة يف 

غبديثــة التعلــيم التفــاعلي. وخــبلف التكلفــة، ىنــاك شــروط عديــدة لبلســتخدام الفعــال للمعــدات ا
مــن أنبهــا التــدريب الفعــال والصــيانة اؼبســتمرة. ويًتتــب علــى قلــة تــوافر ىــذه الشــروط تضــاؤل 

جانب طفيم من إمكاناهتا. وقد يصل األمر لبـوار اؼبعـدات، وقلـة  إىلاستخدام اؼبعدات اغبديثة 
 .(33، 2222)اؼبنيع ، االستفادة من الربؾبيات، ربت ظروف البَتوقراطية اإلدارية

 العوامل االجتماعية: -خامساً 
ؼبـدى قباحـو، وىنـا تظهـر عـدة  االلكًتوين ؿبددًا جوىريـاً  سبثل العوامل االجتماعية للتعليمو 

مشكبلت تتطلب اعًتافاً أكاديبياً من ناحية، ومواجهة جـادة مـن ناحيـة أخـرى. حيـث يف البدايـة 
الدرجة الثانية"، يرتاده فقـط  "من يعاىن التعليم من البفاض اؼبكانة االجتماعية، حيث يُعد تعليماً 
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مالياً، على االلتحاق بيشكال التعليم التقليدي. وينبغي التخطيط ؼبعاعبة  أومن مل يقدر، أكاديبياً 
ىــذه اؼبشــكلة وذلــك مــن خــبلل ضــمان النوعيــة اؼبتميــزة يف بــرامج التعلــيم اإللكــًتوين عــن بعــد، 

لـــذلك ىـــو تطبيـــق نظـــم االعـــًتاف  خاصـــة تلـــك البديلـــة للتعلـــيم التقليـــدي. والســـبيل األساســـي
أحــد أىــم ســبل احــًتام التعلـــيم  أناألكــاديبي بــربامج التعلــيم اإللكــًتوين. وتبــُت اػبـــربة العمليــة 

 اإللكًتوين عن بعد ىو اعًتاف مؤسسات التعليم التقليدي اؼبتميزة خبرهبي براؾبو بُت طلبتها. 
تعلــيم متعــدد القنــوات خاصــة االســتغبلل النــاجح للتعلــيم عــن بعــد، وال أنوخبلصــة األمــر 

باســتعمال تقنيــات اؼبعلومــات يقتضــي ثــورة حقيقيــة يف التعلــيم ككــل. فكــل اؼبكونــات الــيت ســبق 
يتكامـــل يف منظومـــة متناغمـــة داخليـــاً، وتلتـــئم يف تنـــاغم أيضـــاً مـــع نســـق  أناإلشـــارة إليهـــا يتعـــُت 

اػبــربة الًتاكميــة مــن التعلــيم التقليــدي القــائم، األمــر الــذي يوجــب ضــرورة التجريــب واكتســاب 
 (1999،)فرجاين خبلل التقييم الرصُت والتطوير اؼبستمر.

http.//www.almishkat.org.arbdoc99/disted/disted.htm 

  : وسائل االتصال التعليمية
ــل أصــبح   ــة ضــرباً مــن الــًتف، ب ـــم يعــد اعتمــاد أي نظــام تعليمــي علــى الوســائل التعليمي ل

بدايـة  أنضرورة من الضرورات لضمان قباح تلك النظم وجزءاً ال يتجـزأ يف بنيـة منظومتهـا. ومـع 
ت االعتماد على الوسائل التعليمية يف عملييت التعليم والتعلم ؽبا جذور تارىبية قديبة، فإ ا ما لبث

االخـَتة مـع ظهـور الـنظم التعليميـة اغبديثـة. وقـد مـرت  اآلونـةتطورت تطوراً متبلحقاً كبـَتاً يف  أن
 إىلأخــرى حــىت وصــلت  إىلوســائل االتصــال التعليميــة دبرحلــة طويلــة تطــورت خبلؽبــا مــن مرحلــة 

 Communication  أرقى مراحلها اليت نشهدىا اليوم يف ظل ارتباطها بنظرية االتصال اغبديثـة

Theory  واعتمادىا على مدخل النظمSystems Approach ، 2227.) ضبدان والعبيدي  ،
وسوف يقتصر اغبـديث علـى تعريـم للوسـائل ودورىـا يف ربسـُت عمليـة التعلـيم والـتعلم   (  72

 والعوامل اليت تؤثر يف اختيارىا وقواعد اختيارىا واساسيات يف استخدام الوسائل التعليمية. 
 ـا أجهـزة وادوات ومـواد يسـتخدمها أف  سـبلمة الوسـائل التعليميـة علـى عرفَّ عبد اغبـا  

اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم والتعلم. وقـد تـّدرج اؼبربـون يف تسـمية الوسـائل التعليميـة فكـان ؽبـا 
 أظبــاء متعــددة منهــا: وســائل االيضــاح، الوســائل البصــرية، الوســائل الســمعية، الوســائل اؼبعنيـــة،

http://www.almishkat.org.arbdoc99/
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ـــا التعلـــيم الـــيت تعـــٍت علـــم تطبيـــق اؼبعرفـــة يف  ـــة، وأحـــدث تســـمية ؽبـــا تكنولوجي الوســـائل التعليمي
االغــراض العلميــة بطريقــة منظمــة. وىــي دبعناىــا الشــامل تضــم صبيــع الطــرق واالدوات واالجهــزة 

 والتنظيمات اؼبستخدمة يف نظام تعليمي بغرض ربقيق اىداف تعليمية ؿبددة. 
ــو اؽبــدف، وإمبــا لتحقيــق اســتخدام الوســائط اؼبت عــددة وشــبكات االتصــاالت لــيس يف حــد ذات

ت التعلم على اعتبار أ ا أدوات ووسـائل، كبلت التعليمية والوفاء باحتياجاغاية، وىي حل اؼبش
ينبع استخدام ىذه التقانة اغبديثة من تفكَت سليم، وأال  أنلتسهيل التعليم والتعلم. وعليو هبب 

ركبهــا بــدون معرفــة العبلقــة بينهــا وبــُت التعلــيم والــتعلم، وكــذلك  إىلســون ينحــاز الًتبويــون والدار 
معرفــة كيفيــة اســتخدامها علــى الوجــو األمثــل، وإعــداد البنيــة التحتيــة البلزمــة الســتخدامها علــى 

 دام وسائل االتصال يف التعليم:خياهتا. إذن ال بد من معايَت الستاختبلف أنواعها ومستو 
 ترمي من ورائو العملية التعليمية زبدم اؽبدف الذي  أن .1
 تكون كفاءهتا عالية.  أن .2
 تكون مبلئمة وقادرة على التطوير.  أن .3
 صبيعهم.  إىلأكرب عدد من الدارسُت، وليس من الضروري  إىليبكن وصوؽبا  .4
 ((aggarwal ,244 , 2554تكون موجودة يف صبيع اؼبراكز الدراسية  أن .5

 : مفهوم االتصال
دبعـٌت عـام   commnis االتصال كلمة مشـتقة مـن األصـل البلتيـٍت :تعريم االتصال لغويا  -1
يًتبــع عــن طريــق اؼبشــاركة، فاالتصــال إقامــة مشــاركة مــع طــرف آخــر يف اؼبعلومــات  أوشــائع  أو

إقامــة الصــلة بــُت  إىل، وربمــل الكلمــة باللغــة العربيــة اؼبعــٌت نفســو إذ تشــَت اىــاتواألفكــار واالذب
مــن الفعــل تواصــل  وكلمـة االتصــال مشــتقة لغويـاً  (12،  1977عمليــة االتصــال)العبد ، إطـراف
(والتواصل يف اللغة العربية 8، 2224اؼبشاركة يف الفعل بُت الطرفُت )اؽبامشي، حدود  إىلويشَت 

( ولبلتصال تعريفات عدة 35، 2223)اظباعيل ،   من الوصل وىو يعٍت ربط شيء بشيء أخر
 لتخص  صاحب التعريم. تعدد وجهات النظر اليت تناولتها وطبقاً ل اختلفت طبقاً 
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 االتصـال 1977صـال ولـرب شـرام عـام فقـد عـرف عـامل االت:  تعريفات االتصال اصـطبلحا -2
 (.18، 2223)اؼبوسى، بينو اؼبشاركة يف اؼبعرفة عن طريق استخدام رموز ربمل دالالت()

  : تكنولوجيا االتصال
مصطلح يصم ذبهيـزات االتصـاالت السـلكية والبلسـلكية الـيت يبكـن السـعي عـن طريقهـا 

  .(2225،139علم الدين، )اؼبعلومات إىلوعربىا من النفاذ 

الــنظم اؼبختلفــة الــيت يــتم  أوالوســائل  أواألدوات  أووتعــرف علــى أ ــا ) ؾبمــوع التقنيــات 
ـــراد توصـــيلو مـــن أوتوظيفهـــا ؼبعاعبـــة اؼبضـــمون   أوعمليـــة االتصـــال اعبمـــاىَتي  ا تـــوى الـــذي ي

الوســطي، والــيت يــتم بواســطتها صبــع اؼبعلومــات والبيانــات  أواعبمعــي  أوالتنظيمــي  أوالشخصــي 
ــة  أواؼبســموعة  الرقميــة عــن  أواؼبطبوعــة  أواؼبســموعة اؼبرئيــة  أواؼبرســومة  أواؼبصــورة  أواؼبكتوب

، ات، واسًتجاعها يف الوقت اؼبناسـب زبزين ىذه البيانات واؼبعلومطريق اغباسبات االلكًتونية مث
 أومســـموعة مرئيـــة  أواؼبضـــامُت مســـموعة  أوالرســـائل  أومث عمليـــة نشـــر ىـــذه اؼبـــواد االتصـــالية 

آليـة  أوآخـر ، وتبادؽبـا، وقـد تكـون ىـذه التقنيـات يدويـة  إىلرقمية ونقلها من مكان  أومطبوعة 
حسب مرحلة التطور التـارىبي لوسـائل االتصـال واجملـاالت الـيت يشـملها  كهربائية  أولكًتونية إ أو

  .(79)مكاوي وعلم الدين،  ىذا التطور(
ات واؼبهـارات اؼبًتاكمـة وىناك مـن يعـرف تكنولوجيـا االتصـال بي ـا ) ؾبمـل اؼبعـارف واػبـرب 

ـــــة اؼبســـــتواؼبتاحـــــة ـــــة اإلداري ـــــة والتنظيمي اؼبعلومـــــات خدمة يف صبـــــع ، واألدوات والوســـــائل اؼبادي
اإلفـراد واجملتمعـات  إىل، أي توصيلها نها، واسًتجاعها ونشرىا وتبادؽبا، وإنتاجها، وزبزيومعاعبتها

، كمــــا إ ــــا تعــــد ظــــاىرة اجتماعيــــة متعــــددة األبعــــاد التكنولوجيــــة ، وذبربــــة تطبيــــق ذلــــك عمليــــاً 
ــرتبط االقتصــادية، العلميــة، النفســية، السيا الرتبــاط بدرجــة شــد اأســية، وىــي نســبية بطبيعتهــا وت

            يف ؾبتمــــع آخـــــر( يف ؾبتمـــــع مــــا، قـــــد يعــــد تقليـــــدياً  قــــد يعـــــد حــــديثاً  ، ومـــــاتطــــور كـــــل ؾبتمــــع
 (.2222،79، )علم الدين
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 :وسيلة اتصال  اإلنًتنت
بــرز ظــواىر اجملتمــع اؼبعاصــر يف اوائــل االلفيــة  أصــبحت االتصــاالت االلكًتونيــة  مــن لقــد ا

الثالثة ومن وسائلها  الربيد االلكًتوين واجملموعات االخبارية وغَتىا  وتغَتت صور اغبيـاة اليوميـة  
كــادت تتغــَت حيــث اشــتمل ذلــك علــى ظهــور نظــم كالدردشــة والبحــث عــن رفيــق والتمــاس   أو

لعـاب اؼبسـلية واؼبسـابقات وسبضـية وقـت الفـرا  باأللكل الناس اؼبراجع العلمية للباحثُت واؼبعرفة 
فكـر وىـذا قليـل  أوايديولوجيـة  أوديـن  إىلوالـدعوة  اؼبسـتخدم حـىت منزلـو إىلوغَتىا اليت تصل 
وىـي تســتخدم   اإلنًتنـتويف الوقــت الـذي طـورت فيــو  )428-427، 2221مـن كثـَت )ىنـاء،

االتصــال بــُت شــخ   إىلشخصـُت كوسـيلة لكــل اشــكال االتصـال الــيت تتنــوع مـن االتصــال بــُت 
شــة ، كمــا وجــدت اؼبنتــديات وحلقــات اؼبناقبــُت ؾبموعــات مــن االشــخاص أوواشــخاص آخــرين 

   .(227، 2221لتبادل اآلراء واالفكار )ؿبمد، 
 : (Internet Concept) اإلنًتنتمفهوم 

الــيت يســتعُت هبــا االنســان للتعبــَت عــن اؼبعــاين  (Symbolicاؼبفهــوم : ىــو الوســيلة الرمزيــة )
واالفكار اؼبختلفة، بغية توصيلها لغَته من الناس، وتعرب اؼبفاىيم عـادة عـن الصـفات اجملـردة الـيت 

شـيئاً بذاتـو )عبـد  أوحادثة بعينها  أوتعٍت واقعة  أنتشًتك فيها االشياء والوقائع واغبوادث دون 
 (.173: 1971الباسط، 
 : ًتنتاإلنخصائ  

مــن الطبيعــي أنــو كّلمــا زادت كميــة اؼبعلومــات علــى الشــبكة أصــبح البحــث عــن معلومــات 
معينـــة أمـــًرا غـــَت ســـهل، لكـــن لتســـهيل البحـــث أنتجـــت شـــركات اغباســـبات والربؾبيـــات الـــربامج 

مـن أشـهر الربؾبيـات اؼبتـوافرة  فمـثبلً اؼبتخصصة واليت من شي ا البحـث عـن اؼبعلومـات اؼبطلوبـة. 
، أكســيت Lycos، اليكــوس Yahooعد اؼبســتخدمُت يف عمليــة البحــث ىــي "يــاىو" والــيت تســا

Excite ألتافيســتا ،AltaVesta وباســتطاعة اعبهــة الــيت تضــع صــفحتها علــى الشــبكة االتصــال ،
هبـــذه الشـــركات والتنســـيق معهـــا لوضـــع معلوماهتـــا علـــى أجهزهتـــا لكـــي تســـهل عمليـــة البحـــث 
لآلخــــرين، وتغطــــي الشــــبكة صبيــــع ؾبــــاالت اغبيــــاة اؼبختلفــــة للفــــرد، كاجملــــال الصــــحي والثقــــايف 
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االت اؼبختلفــة ودور النشــر والســياحة واالقتصــادي والسياســي ونشــرات األخبــار والتعلــيم واجملــ
 وبــدرجاتواؼبتــاحم واؼبعــارض وغَتىــا فلــذا كــل مــا ىبطــر علــى بــال الفــرد موجــود علــى الشــبكة 

 متفاوتة من التفصيل. 
ال وبصــل اؼبســتخدم علــى صبيــع اؼبعلومــات ؾبانًــا، فهنــاك معلومــات دعائيــة  وبطبيعــة اغبــال

لمشــــًتك فيهــــا، وال أقصــــد ىنــــا اؼبشــــًتك ال وبــــق ل ؾبــــاالتومقــــاالت معروضــــة ككــــل، وىنــــاك 
 ، ولكن اؼبشًتك مع اؽبيئة اؼبعنية.باإلنًتنت

اعـات بـدون التقيـد بنوعيـة ربطـت بـُت صبيـع القط أنبعـد  اإلنًتنـتوتتنوّع خصائ  شـبكة 
ترات، وأصبحت تضّم الشركات واؽبيئات اغبكومية واؼبراكز البحثية واؼبنظمـات العاؼبيـة. الكمبيو 

 تقّدم اػبدمات اؼبتنوعة والعديدة، ومـن أىـم خصـائ   شـبكة اإلنًتنتانتشار  ويقم وراء سرعة
 .اإلنًتنت

 : اإلنًتنتأبرز مزايا استخدام  
 أنقمـــة التطـــور التكنولـــوجي اؼبعاصـــر الـــيت تســـهم يف ســـهولة التعلـــيم كمـــا  اإلنًتنـــتيبثـــل  -1

درة يف اؼبستخدمُت يف الدول النامية مـن بـاحثُت واكـاديبيُت ومـزاولُت بـل ومعـاقُت تتـاح ؽبـم نـ
يعوضـــوا مـــن خـــبلل  أناػبـــارج  إىل، وعـــدم القـــدرة علـــى الســـفر اؼبـــوارد وقلـــة يف التكـــاليم

بلت وتســـهيل اقبـــاز ؾبـــيفـــي غـــرض اؼبـــتعلم مـــن كتـــب و  يف اغبصـــول علـــى كـــل مـــا اإلنًتنـــت
 (.92 :2225)اضبد،  معامبلت

( ، حيــث يوجــد كــم ىائــل مــن The Search for Noveltyالبحــث عــن كــل جديــد )  -2
علـى كميـة كبـَتة  اإلنًتنـتالوثائق واؼبعلومات اؼبتنوعة واعباريـة وا دثـة .. تشـتمل شـبكة 

جدًا مـن الوثـائق واؼبعلومـات اؼبتـوافرة يف حواسـيب الشـبكات ا ليـة واالقليميـة اؼبشـاركة 
: 2222امر وايبـان ، مصنفة ومبوبة بشكل يسهل الوصول اليهـا. )عـ. وىي اإلنًتنتيف 

453. ) 
يف نشــر الــوعي اؼبعلومــايت وكســر اغبــواجز سبثــل أداة تســاعد علــى تقلــي   اإلنًتنــتيســاعد  -3

 (.229 -228: 2221اؼبسافات والغاء اغبدود التعسفية اؼبصطنعة. )ؿبمد ، 
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عمليـة الـتعلم عـن بعـد ، وتنميـة عمليـات التعلـيم نًتنت تيسر ر النظام التعليمي ، فاإلتطوي -4
الذايت )باستخدام الشبكة( وجعـل الـتعلم اؼبسـتمر حقيقـة واقعـة ، فكـل عمليـة دخـول علـى 

 (.438: 2221الشبكة تكاد تكون عملية تزود دبعلومات جديدة وفكر جديد )ىناء، 
كمصــدر   اإلنًتنــت وفيمــا يلــي التطبيقــات واػبــدمات االكثــر شــيوعاً واالكثــر اســتخداماً يف

 اتصال واليت تعد اكثر فائدة للمستخدمُت:
باشـــــرة بـــــُت نـــــو اتصـــــاالت مايعـــــرف الربيـــــد االلكـــــًتوين ب ( :E-Mail. الربيـــــد االلكـــــًتوين )1

، يتـيح االتصـال دبسـتخدم واحـد اسـتعماالً  اإلنًتنـتكثر ادوات أمستخدمي اغبواسيب وىو 
خـرى  رنـة باتصـاالت الطـرق التقليديـة األمقاقـل كلفـة ماليـة، يقل وقت فبكـن، وبأكثر يف أ أو

ىـي  اإلنًتنـتمـن مزايـا اشهر ميزة  وأن(، Internet 1, 200الربيد االلكًتوين ) أوكاؽبواتم 
( وتعـــٍت Electronic mail( وىـــي مشـــتقة مـــن عبـــارة )E-Mailنظـــام الربيـــد االلكـــًتوين )

رســال الرســائل عــرب إمكــان راســبلت عــرب شــبكة الكومبيــوتر وباإلرســال الرســائل واؼبإببســاطة 
(، ففـــــي عـــــام 35:  1996ي مكـــــان )عـــــوض وصبـــــال ، أي مســـــتخدم يف أ إىل اإلنًتنـــــت

برنــامج الربيــد  ( بتعــديلARPAnet( قــام راي توملنســون ، لصــاٌف شــركة اربانــت )1972)
يكـون  أنعطى فكـرة جيـدة عمـا يبكـن أبتكره، فيصبح فائق السرعة، وقد أااللكًتوين الذي 

لة مباشــرة ( ، فالربيــد االلكــًتوين يعــد وســي146: 2225مســتقببلً )علــي،  تاإلنًتنــعليــو 
كثر الناس يستخدمو ا لتجنب االتصال الشخصي ، فاالتصـاالت أوفعالة لبلتصاالت لكن 

من خبلل الربيد االلكًتوين قللت مـن التبلقـي البشـري، واغبـد مـن لغـة اعبسـد، وااليبـاءات، 
( ، ويتميــز Internet 8, 2007الكائنــات البشــرية ) الفحـوى مــن االتصــال ســتفقد بـُت وأن

 -االتصال بالربيد بينو يتضمن صفتُت نبا :
ــــد االلكــــًتوين يبكــــن  إىل: وتشــــَت  (Synchronous)أ. التزامنيــــة  رســــاؽبا إرســــائل الربي

 واستقباؽبا يف اغبال )حبالة كل من الشخصُت يستخدمان الشبكة بنفس الوقت(.
رســـائل مكـــان زبـــزين وتتبـــع النـــو باإلا إىل: وتشـــَت  (Asynchronous)ب. البلتزامنيـــة 

ذ تتــيح ضــغط الرســالة واســتعادهتا يف وقــت الحــق )أي لــيس مــن إاؼبتبادلــة بــُت اؼبســتخدمُت 
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                   (يكــــــــون الشــــــــخ  متواجــــــــداً علــــــــى الشــــــــبكة وقــــــــت وصــــــــول الرســــــــالة أنالضــــــــروري 
 (52:  2222)زياد وآخرون،

 إىل( : ويشــَت تعبــَت "النســيج عــاؼبي االنتشــار"، وزبتصــر WWWلعاؼبيــة ). شــبكة الويــب ا 2
Web أو WWW 3 أوD. ( وتســـمى بشـــبكة نســـيج العنكبـــوت الدوليـــةWWW ًـبتصـــرا )
( وتعٍت تصفح مواقع اؼبعلومات متعددة الوسائط ، وىـذه اػبدمـة World Wide Webعن )

ذبمع النصوص والصـور واالصـوات واالفـبلم بطريقـة تفاعليـة )زباطـب وحـوار وسـحب وابـداع 
اؼبعلومـات  إىل( ، وىي عبارة عن وسيلة تسهل الوصـول 22:  2221وبيانات... ( )اكرم ، 

، وىــي عبــارة عــن صــفحات  اإلنًتنــتهــا علــى ، فهــي اشــبو بالنافــذة الــيت تطــل مناإلنًتنــتيف 
ويبكـن  (HTML) (Hyper text Makup Language)رمـوز( تسـمى  أوتكتـب بلغـة )

، ويتـيح  (Browserعرضها يف الكومبيوتر الشخصي بواسطة برنـامج خـاص يسـمى متصـفح )
يبكـــن اغبصـــول علـــى اؼبعلومـــات ذات  للمســـتخدم تصـــفح اؼبعلومـــات علـــى الويـــب وبـــذلك

بروتوكـــول  Web( ، ويســـتخدم الــــ 224:  2221الوســـائل اؼبتعـــددة )ؿبمـــد ،  أواالشـــكال 
ـــن  اؼبتشـــعب  ـــة الـــيت تســـمح للمســـتخدمُت HTTPاؼبفـــرط ) أونقـــل ال ( وىـــو اللغـــة اؼبعياري
 االتصال فيما بينهم 

الــيت  اإلنًتنــتأحــد خــدمات  ( :Chatting. مواقــع الدردشــة واغبــوار والتخاطــب الفــوري )3
(، واؼبشــاركة اآلنيــة، وا ادثــة Channelsات ا ادثــة وتســمى بــالقنوات )سبكــن مــن ربــط صباعــ

تيحـــت امكانيـــة التحـــدث بالصـــوت مث اضـــيفت أ(، وبعـــد ذلـــك Bill, 2006: 70النصـــية )
 امكانات الرؤية اؼبتبادلة للمتحدثُت ، وتصنم جلسات الدردشة يف فئتُت رئيسيتُت نبا :

 )غـــرف خاصـــة حـــول امـــور خاصــــة جلســـات دردشـــة عامـــة ، وجلســـات دردشـــة خاصـــة 
(Chat room ، عبـد اغبميـد( ))وتتـيح بـرامج اغبـوار للمسـتخدمُت تبـادل 121:  2224 ، )

ا ادثة عن طريق شاشة اغباسوب وذلك بكتابة ما يريد اؼبستخدم قولـو وبـث ذلـك عـرب الشـبكة 
اس االتصـــال ، حيـــث يلتقطهـــا اؼبتحـــاور اآلخـــر ويـــرد عليهـــا باؼبثـــل  ، ومـــن خبلؽبـــا يســـتطيع النـــ

 أن، كمــا وميــوؽبم وآرائهــم يف شــىت االمــور ببعضــهم الــبعض عــرب الشــبكة للتحــدث عــن ىوايــاهتم
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ى الشـبكة ال يـتم ظباً مغلوطاً، ألن القطاع األكرب من التخاطب علاطلق عليو أالتخاطب الفوري 
االفــراد  إىل( الرســالة، والتنقــل علــى الفــور Typingمبــا عــن طريــق طباعــة )إعــن طريــق الصــوت و 

لوحة اآلخرين على الطرف اآلخر الذي يرد على الرسالة برسالة اخرى، يقوم بكتابتها باستخدام 
( ، ومـن 44:  2223ليو على الفور، وىكذا يتم التخاطـب الفـوري )حسـٍت ، إاؼبفاتيح لًتسل 

 اء ؿبادثــات آنيــة ومقــاببلت حيــة،العناصــر اؼبهمــة الــيت اضــيفت لشــبكة الويــب، ىــي تقنيــة اجــر 
مــن خــبلل النصــوص )ؿبادثــة نصــية( ، ويبكــن الرســم وكتابــة رســائل  أوقامــة ؿبادثــة صــوتية ، إب

قصَتة على لوحة بيضاء مشًتكة بل يبكن ايضاً اضافة صور متحركة )فيديو(  ادثـة مـا. )علـي ، 
، لكــــن اكثرىــــا شــــعبية ىــــي اإلنًتنــــت( ، وتتــــوافر عــــدة طــــرق للتحــــادث عــــرب 151:  2225

(Internet Relay Chat)(IRC)  ــوم هبــري ف االشــخاص مــن كــل اكبــاء العــامل الأيف كــل ي
نفسـها مشـاىدة القنـاة  إىلؿبادثات حول عدة مواضـيع ويسـتطيع االشـخاص اآلخـرون اؼبنضـمُت 

 -اغبوار ىو: أوجراء ؿبادثات جانبية فردية، ومن مزايا غرف الدردشة إما يكتب، كما يبكن 
على تبادل النصوص بُت اؼبتحاورين ولذلك فهو ا.  نوع من االتصال بُت الناس يقتصر 

نوع من اغبوار الفكري البحت، بعيداً عـن أيـة مـؤثرات اخـرى كـالعرق واعبـنس واللـون وغـَته. 
 (111: 2222)بريستون، 

ىذا التواصل بـُت النـاس مهمـاً ألنـو ىـو الـذي سـيغَت طريقـة اتصـال  أنب. يرى كثَتون 
ــبعض يف دول العــامل  اؼبختلفــة فهــو منــرباً حــراً للحــوار االمــر الــذي هبعلــو النــاس مــع بعضــها ال
 (.26: 2222هبتذب الرواد يوماً بعد آخر )عبد الفتاح ، 

 اداة للًتفيو والتسلية  وافبلم الفيديو اإلنًتنترابعا : 
 علــى كافــة داة ترفيهيــة للمســتخدمُتأو  قــدرة وامكانيــة ال ائيــة لكــي تصــبح مصــدراً  لئلنًتنــت   

مــن  ىتمامــاهتم يف كــل اكبــاء العــامل ، حيــث يشــتمل علــى عــدد كبــَت جــداً اومســتوياهتم و أعمــارىم 
لعاب الكومبيـوتر وخـدمات الفيـديو والصـوتيات الـيت صـارت متـوافرة وتتفـق مـع معظـم االذواق أ

اؼبختلفة واؼبتنوعة دبا ينمي حسهم اعبمايل واالبداعي وتدعم معارفهم وارتبـاطهم االجتمـاعي مـن 
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(ومـــن ىـــذه 216:  2222اؼبناقشـــة اؼبتصـــلة باىتمامـــاهتم اؼبختلفـــة )ؿبمـــد ، خـــبلل حلقـــات 
 االلعاب ىي :  

 ( :  E - Gamesااللعاب االلكًتونية  ) 
( يف  1979( ، ظهـرت أول ىـذه األلعـاب عـام )   Game Serviceخدمـة االلعـاب ) 
ـــة ، حيـــث قـــدمت شـــبكة  Essexجامعـــة أســـيكس )  ـــد مـــن  اإلنًتنـــت( الربيطاني األلعـــاب العدي

اؼبتنوعة ، اكثر ما هبذب مستخدمي الشـبكة امكانيـة اللعـب مـع شـخ  مـا يف مكـان يف العـامل ، 
اللعبة نفسها ويف الوقت نفسو ، كذلك توجد امكانية التحاور مع اؼبنافسُت يف اللعبة ذاهتـا علـى 

اء جـدد ؽبـم اصـدق إىل ا تتـيح الفرصـة للتعـرف هبعل اللعب على الشبكة فبتعا ، ألالشبكة ، فبا 
مــا بالكتابــة مــن خــبلل لوحــة اؼبفــاتيح يف أعياهتــا ) غالبــا مــا يكــون التحــاور واختيــار االلعــاب ونو 
عـرب اؼبيكرفـون وجـود بطاقـة صـوت وميكرفـون  التحـدث شـفهياً  أو(  Chattصندوق التحـاور ) 

 (.128 -99: 2223وظباعات. )جودت وعادل، 
الكثــَت مــن االلعــاب بعضــها موجــود  اإلنًتنــتكمــا تتــوافر مــع مــا قبلهــا علــى بعــض مواقــع 

( حبيـث يـتم  Sharewareوبعضها االخـر بنسـب دعائيـة )  الكاملة أي يتم توزيعها ؾباناً بنسختو 
اؼبســتخدم عنــد ارســال شبنهــا، وتوجــد بعــض االلعــاب يــتم  إىلاالصــلية مــن اللعبــة  أرســال النســخة

عــدة مسـتخدمُت مــوزعُت  –اعبمـاعي اللعــب عـن بعــد ( وامكانيـة اللعــب  اسـتخدامها عــن بعـد )
 ( .  64:  1998يف مناطق عدة ) سامر ،  جغرافياً 

 ـا زبلـق جـواً مـن أجديـد ومعاعبـة اؼبلـل والضـجر، كمـا لعاب تعد وسـيلة مـن وسـائل التفاأل
لــتخل  مــن الضــغوط الــيت تقــع علــى مــان لأالفــرد لتجديــد نشــاطو، وتعــد صــمام  الراحــة وتــدفع

، ويبكـن عـن طريقهـا غـرس القـيم واالذباىـات وجعـل االفـراد يتواصـلون مـع اآلخـرين كمـا فراداأل
ـــة، ولكننـــا ال نغفـــل عـــن مســـاتـــوفر فـــرص اؼبشـــاركة  ها حيـــث وئاالهبابيـــة يف االنشـــطة االجتماعي

 إىل ـا قـد تـؤدي أعن  خرى، فضبلً أيستغلو يف نشاطات  أنيستغرق الفرد وقتاً طويبًل كان يبكن 
( ولقـد تطـورت 513 -527:  1999حيانـاً )رحبـي وؿبمـد، أؼبسـؤولياتو وواجباتـو نبال الفرد ا

االلعاب بصورة متوازية مع تطور اجملتمعات وانتقلت من صورىا البسيطة )العاب خشبية وورقيـة( 
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اب االلكًتونيــــة وافــــبلم الفيــــديو عــــلاعقــــد صــــورىا )العــــاب الكًتونيــــة(  وكــــذلك تســــاعد األ إىل
ربملـو ىـذه االفـبلم مـن  ثَت وتغـَت سـلوك االفـراد مـن خـبلل مـارة على التـيغراض التجارة والقدأل

 (.83: 2223افكار )وعد ، 
 .(Education & Culture)مصدر للتعليم والثقافة  اإلنًتنت

قصى حد، ويبكن للمستخدمُت الوصول أ إىلمصدرًا تعليمياً وثقافياً متقدماً  اإلنًتنتتقدم 
 قواعد البيانات ونصـوص ومقـاالت اجملـبلت وتقـارير البحـوث واؼبراجـع اؼبختلفـة والتشـريعات إىل
( ، فاؼبعلومات 212:  2221مد ،ـكباء العامل )ؿبأقوانُت وغَتىا اؼبنتشرة يف معظم حكام والواأل

تعــد مصــدراً تعليميــاً ال يقــدر بــثمن فاؼبعلومــات االلكًتونيــة : توجــد  اإلنًتنــتالفنيــة اؼبتــوافرة يف 
بكميات ضخمة جداً وبيشكال ـبتلفة )نصوص، صور ... ( ، وتتعلق ىذه  اإلنًتنتعلى شبكة 

اؼبعلومــات دبختلــم اؼبواضــيع واجملــاالت ولقــد يســرت الشــبكة ســبل انتشــار الثقافــة علــى نطــاق 
نسـاين الـيت  ـا ثقافـة االتصـال اإلإآفاق العاؼبيـة الرحبـة،  إىل واسع، وخرجت هبا من حدود ا لية

تـــتعلم بوســاطتو حــول طبيعـــة اؼبعرفــة والنــاس )نـــاطق،  أنتلقــي ضــوءاً جديــداً علـــى مــا تســتطيع 
 (. واآليت عرض ألىم اػبدمات يف ؾبال التعليم:42:  1999

 البحث عن اؼبعلومات العلمية والثقافية ..... -
بـرة يف وسـط  مـن وبـاول التفتـيا عـن اإلكيبثـل   اإلنًتنـتؼبعلومـات يف صبح التفتيا عـن اأ

كميات   إىل( حيث يتم الوصول Trying to find a needle in a haystackكومة من القا )
مـور الــيت تعطــي واحــدة مــن األ وأن، مــن خــبلل التفتـيا عــن موضــوع ؿبـدد كبـَتة مــن اؼبعلومـات

، ويـتم ذلـك اإلنًتنـتجراء البحث خبلل مبليُت اؼبواقـع بشـبكة إنك تستطيع أقوة ىو  اإلنًتنت
مر ينطبق على أي شيء تريده  دعك ربدد وتصل ألي موضوع ونفس األعادة يف دقائق قليلة، وي

اؼبعلومــة تشـكل ميــزة  أناؼبعلومــات ضـرورة مــن ضـرورات العصــر، وخاصـة  إىلفيصـبحت اغباجـة 
نســان حباجــة للخــربات كثــر دقــة وصــواب ، فاإلأ جعــل القــرارات الشخصــية والعامــة ضــافية يفإ

لتــوفر  اإلنًتنــتعمالــو ، وجــاءت شــبكة أحباثــو ودراســاتو و أ وذبــارب اآلخــرين لبلســتفادة منهــا يف
ىــذه اؼبعلومــات بشــكل مــذىل بســبب نوعياهتــا وحجمهــا وســرعة الوصــول اليهــا )عــبلء وريــاض ، 
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يكـــون ىنـــاك دليـــل يســـهل عمليـــة البحـــث عـــرب الشـــبكة  أن، وؽبـــذا يتطلـــب (235:  2222
 وكاآليت: 

نطبلقاً من موضوع عام مث تطبيـق ىـذا النطـاق إحسب اؼبوضوع ... عملية التفتيا  أ. البحث
 ( .FTPمواضيع متفرقة ؿبددة. )عن طريق بروتوكول نقل اؼبلفات  إىل
ن خــبلل موضــوع ليــة البحــث مــســهل مــن عمأث حســب الكلمــة اؼبفتاحيــة ... يعــد . البحــب

ردت البحث عن موقع عليك عند كتابـة الكلمـة كتابتهـا بـدون مسـافات، فوجـود أذا إمعُت، ف
الربنامج سيبحث عن اؼبواقع الـيت تتحـدث عـن العلـوم العامـة  وعمليـة البحـث  أنالفرا  يعٍت 

تتم بتفاعل مباشر من اؼبستخدم الذي وبـدد مسـار البحـث وييخـذ  اإلنًتنت عن اؼبعلومات يف
" يف مـا يطلـق عليـو فضــاء Navigationوتشـبو ىـذه العمليــة "باؼببلحـة  القـرار اؼبناسـب لـذلك

  (. 225:  2221د ، ـاؼبعرفة الواسع اؼبتاح )ؿبم
 خطوات تصميم وبرؾبة ونشر اؼبواد التعليمية على شبكة اؼبعلومات الدولية : 

اؼبعلومـــات الدوليـــة بعـــدة سبـــر عمليـــة تصـــميم وبرؾبـــة ونشـــر اؼبـــواد التعليميـــة علـــى شـــبكة 
كـل مـن   خطوات يتطلب تنفيذىا بدقة لكي يـتم اغبصـول علـى اؼبواقـع التعليميـة اعبيـدة . ووبـدد

 :  يييت( اىم ىذه اػبطوات دبا  Robbظباعيل ( و )إ)
 

 . ديد اسم اؼبوضوع الدراسي اؼبطلوبرب -1
 . عليمية اليت سيتم برؾبتها ونشرىاتنظيم اؼبادة الت -2
، ومـــن مث ضـــمنها اؼبـــادة التعليميـــة اؼبربؾبـــةالصـــفحات التعليميـــة الرئيســـة الـــيت سيت تصـــميم -3

 الصفحات الثانوية. 
، الـيت سينسـب حاسـوب اػبدمـة للمؤسسـات التعليميـةالعثور على صفحة دليل من خبلل  -4

، لكـي يـتم وضـع الصـفحات التعليميـة للمـادة فيهـا ونشـرىا وا ا اؼبـادة التعليميـة اؼبربؾبـةلعن
 ن خبلؽبا . م
 ، وكتابتها يف برنامج معاًف النصوص مث حفظها فيو .. برؾبة اؼبادة التعليمية5
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 . لى اؼبادة التعليمية عند برؾبتهالوان عات الصفحة التعليمية واغبركة واألدخال خلفيإ -6
 ،على شبكة اؼبعلومات الدوليـة اجهابإدر فبلم اؼبتحركة دخال الصور التعليمية ولقطات األإ -7

 جهزة فيديو وغَتىا . أبتوصيل  أومن معرض  أو، من ملم الربامج اعباىزة أو
 دخال الصوت واؼبؤثرات الصوتية اؼبختلفة كملفات يف الصفحات التعليمية . إ -8
اء الصفحات التعليمية فيما بينها، والربط بينهـا وبـُت جز أدخال االرتباطات اؼبختلفة على إ -9

 . اؼبعلومات الدولية لغرض تدعيمها خرى على شبكةأمواقع 
ربف   أنصفحات اؼبادة التعليمية اؼبربؾبة ، على  إىلدخلت أجزاء السابقة اليت حف  األ -12

 . خرىاؼبلفات األ إىل باإلضافةالصفحة الرئيسية كملم فهرس 
ـــة ل -11 ـــة اؼبربؾبـــةنقـــل اؼبلفـــات اؼبختلفـــة اؼبمثل م ، ومـــن بينهـــا اؼبلـــصـــفحات اؼبـــادة التعليمي

، حيـث يتواجـد ملـم تخدام ملـم النقـل الـذي سـبق اهبـادهصفحة الـدليل باسـ إىلالفهرس 
ــ ــةالشــبكة لصــفحة ال ــة مــن دليل، ليــتم نشــر اؼبــادة التعليمي ، علــى شــبكة اؼبعلومــات الدولي

، 4 - 3: ص 2222اؼبخص  لو على جهاز حاسوب اػبدمة. ) اظباعيل، خبلل اؼبوقع 
Robb, 1996  ,p.2 - 4 ).  

 معوقات استخدام شبكة اؼبعلومات الدولية يف التعليم : -
تمتع هبا شبكة اؼبعلومات الدولية، فقد توجد ىناك بعض ويف مقابل ىذه اؼبميزات الكبَتة اليت ت

، واتفــق عــدد مــن ويــة حديثــة يف اؼبؤسســات التعليميــةمــام اســتخدامها كتقنيــة تربأاؼبعوقــات 
مــن اؼبعوقــات تواجــو اســتخدام شــبكة اؼبعلومــات الدوليــة يف التعلــيم ومنهــا  اً ىنــاك عــدد أنالًتبــويُت علــى 

 -يييت : ما
شـبكة اتصـال جيـدة  إىل، فهي ربتـاج نشاء شبكة اؼبعلومات الدوليةادية إلارتفاع الكلفة اؼب -1
 .على سبويل اؼببالغ البلزمة لذلك ، وىذا يرتبط بالقدرةجهزة حاسوبأو 
ؼبعلومات الدوليـة بكفـاءة درسُت والطلبة على استخدام شبكة اتدريب اؼب إىلوجود اغباجة  -2

 . ىداف اؼبطلوبةوفعالية، ويف ضوء األ
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، نكليزيـةعلمية يف شبكة اؼبعلومات الدولية، تكون باللغة اإلمعظم البحوث واؼبقاالت ال نإ -3
 مام استخدامها بفعالية . أ وىذا يشكل عائقاً 

جهــــزة اغباســــوب مــــن خــــبلل شــــبكة أمــــن الفايروســــات والــــيت تتناقــــل بـــُت وجـــود العديــــد  -4
 اؼبعلومات الدولية. 

وجود بعض االذباىات السلبية مـن قبـل بعـض الًتبـويُت واؼبدرسـُت كبـو اسـتخدام التقنيـات  -5
 الًتبوية يف التعليم ومنها شبكة اؼبعلومات الدولية . 

ات الدوليـة فمـا قبـده يف وقـت يف شـبكة اؼبعلومـعدم استقرار وثبات اؼبواقع اليت تربط بينها -6
 خر . آقبده يف وقت  ، قد المعُت

ا لكثـرة اؼبعلومـات وانتشـارى ، فنظراً مام الطلبةأ ( Search Enginesدوات البحث )أكثرة -7
ثنـاء عمليـة البحـث أالعديـد مـن اؼبعوقـات  إىلن ىـذا يـؤدي ييف شبكة اؼبعلومـات الدوليـة ، فـ

، فقــد توجــد وجــودة يف شــبكة اؼبعلومــات الدوليــةصبيــع اؼبعلومــات اؼبعــدم دقــة وصــحة منهــا 
 . سلمون دبصداقيتها ودقتها العلمية، ولكن الطلبة قد يمشبوىة أومواقع غَت معروفة 

، ومــن الصــعوبة بلقيــة يف شــبكة اؼبعلومــات الدوليــةالــبل أخ وأوجــود بعــض اؼبواقــع اؼبمنوعــة -9
 ليها . إربديدىا، ومنع الطلبة من الدخول حصرىا و 

نظمــة ومواعيــد ؿبــددة ال يبكــن ذباوزىــا مــن قبــل أطر و يســاليب للتعلــيم مرتبطــة بــأوجــود  -12
 .تخدامهم لشبكة اؼبعلومات الدوليةاؼبدرسُت، فبا يعيق اس

يف قــد ال يكــون ىنــاك تــرابط كبــَت بــُت اؼبنــاىج الدراســية اؼبقــررة ، واؼبعلومــات اؼبوجــودة  -11
(، )اؼبهــدي ،  84:ص 1999)الفنتــوخ وعبــد العزيــز ، .شــبكة اؼبعلومــات الدوليــة غبــداثتها

 .(9:ص 1999
 : لنظريمناقشة االطار ا

مام التعلـيم يف كافـة أ اً تكاسات وقفت عائقنما مر بو التعليم العايل من ا إىلتطرق الباحثان 
وبالتـايل علـى  وعلى البٌت التحتية لقوى البشريةاؼبؤسسات التعليمية من معاىد وجامعات وعلى ا

ــو  ـبرجــات التعلــيم ومــا ــا الــذي يتطلــب مــن أكبــن علي خــرين نــربز لؤل أنالن يف عصــر التكنلوجي
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قــدرتنا علــى االبتكـــار يف ؾبــاالت اغبيـــاة بصــورة عامــة وؾبـــال التعلــيم بصـــورة خاصــة واســـتخدام 
الـذي سـاعد  اإلنًتنـتالتقنيات يف تطوير التعليم واالبداع يف ؾبال تكنلوجيا االتصال عـن طريـق 

مـن  دث بـدالً اخبـار وحـو أالطبلع علـى اعلى نقل وتبادل اؼبعلومات والثقافات بُت بلدان العامل و 
 يف تطـوير التعلـيم حيـث قـدما عرضـاً  اإلنًتنـتدور  إىلنبلح  الباحثـان يبـيبلن خرى أأي وسائل 
ظـــام التعلـــيم والـــتخل  مـــن ن لتحقيـــق النجـــاح يف التعلـــيم الـــذي يعـــد مصـــدراً  اإلنًتنـــتلتفســـَت 

  .لبحثهما طاراً إ هالتقليدي حيث ازبذا
 : الدراسات السابقة – ثانياً 
 ( Arabic studies) : عربية الدراسات ال
  1999. دراسة : عبداؼبلك ردمان الدناين : 1

، وكانــت دراســة مســحية اســتخدم فيهــا " اإلنًتنــتبعنــوان " الوظيفــة االعبلميــة لشــبكة          
تبانة خاصــة مشلــت عينــة اؼبــنهج الوصــفي اؼبســحي ودراســة اغبالــة مــن خــبلل اســتمارة اســ الباحـث

 باإلنًتنــتعبلميــة اؼبرتبطــة إليف الوســائل ا اإلنًتنــتملُت مــع عبلميــُت اؼبتعــامــن اإل ةقصــدية مكونــ
 وسائل اعبلم. (9)  والبالغ عددىا

ومهامهــا وتســهيل نقــل وتبــادل  اإلنًتنــتوكــان اؽبــدف مــن الدراســة التعريــم باســتخدام  
يف الــوطن  اإلنًتنــتمؤشــرات علميــة تســاىم بتحديــد ســبل التعامــل مــع  إىلاؼبعلومــات والتوصــل 

 العرك عموماً واليمن منو بالذات . 
 …ىم نتائج ىذه الدراسة أومن 
كريــة وااليديولوجيــة اؼبتمثلــة حــداث التغيــَتات الفإدوراً كبــَتاً يف  اإلنًتنــتيلعــب  أنيبكــن        
 هباباً وسلباً ( . إفكار والثقافات اؼبختلفة ) باأل

 اهباباً / اغبصول على مصادر متنوعة من اؼبعلومات يف ـبتلم اجملاالت ويف أي مكان من العامل . 
 (1999ؼبنافية للقيم واالخبلق والعادات. )الدناين،فكار واؼبعتقدات اسلباً / سهولة الًتويج لؤل

 2223دراسة سبلمة  -2
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ــوان  ــر اســتخدام شــبكة أ’’ بعن ــة جامعــة القــدس علــى التحصــيل الدراســي  اإلنًتنــتث لطلب
ي إجــراء  -وكانــت الدراسـة ذبريبيـة ’’يف مقــرر اغباسـوب يف التعلـيم  –فـرع الريـاض  –اؼبفتوحـة 

 إىلللمجموعتُت للتيكد من تكافؤ عينة الدراسة بعد توزيعهم عشوائياً  (Pre-testاختبار قبلي ) 
 (38و) ( طالبـاً  34مـنهم ) ( دارساً  72ؾبموعتُت: ضابطة وذبريبية. تكونت عينة الدراسة من )

الـذي اسـتغرق سـاعًة  (Post-test )بعد االنتهاء من الدراسـة ي إجـراء االختبـار البعـدي  .طالبة
ونصـم. ي التحقـق مـن تكـافؤ اجملمـوعتُت مــن خـبلل قيـاس الفـرق بـُت اؼبتوسـطات للمجمــوعتُت 

   .ئلنًتنتل( للمتغَتات ا ددة tوحساب االكبراف اؼبعياري وقيمة )
تكافؤ اجملموعتُت مـن حيـث  إىلحيث أظهرت النتائج تكافؤ اجملموعتُت ؽبذا اؼبتغَت، إضافًة 

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بينهمـا يف االختبـار التحصـيلي القبلـي، أي يف اؼبعلومـات 
اد تدريســـــــو يف ىــــــــذه التجربــــــــة الســـــــابقة يف موضــــــــوعات مقــــــــرر اغباســـــــوب يف التعلــــــــيم اؼبــــــــر 

 .(11، 2223)سبلمة،
 :الدراسات االجنبية 

  Kemly Camocho  :2001دراسة  .1
علــى منظمــات اجملتمــع  اإلنًتنــتة " تقيــيم تــيثَت مســو دراســتو اؼبو   Kemlyجــري الباحــثأ

 .مريكا الوسطى "أاؼبدين يف 
( Evaluating the impact of the internet in Civil Soceity organization of 

central America) 
 طــار ضــمن ىــذا اإليف ؾبموعــة مــن اؼبتغــَتات  ربليليــة وصــفية اســتخدم فيهــاكانــت دراســة 

، التعليم التكنولـوجي اػبـاص والعـام ، التـدريب علـى اإلنًتنتمثل السياسات العامة الستخدام )
 (. اخ واؼبوقم ذباه ىذه التكنولوجيا، اؼبناإلنًتنتاستخدام 
الداخليــة ؼبنظمــات اجملتمــع اطات علــى النشــ اإلنًتنــتكــان اؽبــدف منهــا ىــو ربليــل تــيثَت  
 . اإلنًتنت، ومعرفة خربة ىذه اؼبنظمات يف تطبيق اؼبدين
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لو تيثَت كبَت يف زيـادة يف عمل ىذه اؼبنظمات  اإلنًتنتاستخدام  أن إىلتوصلت الدراسة  
شـــراف والتقيـــيم،  اؼبعلومـــات البلزمــة للتخطـــيط واإل، وتقويـــة قابليتهـــا مــن خـــبلل تـــوفَتفاعليتهــا
داة التكنولوجية اعبديدة ، وتسـهيل دارة من خبلل التعامل مع ىذه األسلوب اإلأقاعدة و  وتقوية

 ( ( kemly camoho ,2001االتصاالت االسًتاتيجية ؽبذه اؼبنظمات يف اػبارج . 
 

  Norman H.Nie & Lutz Evbring :2002. دراسة 2
 واجملتمع : تقرير سبهيدي "  اإلنًتنتكانت الدراسة بعنوان " 

( Internet and Society : A preliminary report )  
وكانت دراسـة ميدانيـة اسـتخدم فيهـا الباحثـان اؼبـنهج الوصـفي اؼبتمثـل مـن خـبلل اسـتمارة 

عائلـــة يف الواليـــات  2689فـــرداً و  4113اســـتبانة خاصـــة مشلـــت عينـــة عشـــوائية متكونـــو مـــن 
علـى تشـكيل اغبيـاة  اإلنًتنـتسـتخدام وكان اؽبدف منها ىو معرفة تيثَت عدد سـاعات ا .اؼبتحدة

 االجتماعية .  والسلوكيات
 : إىلتؤدي  اإلنًتنتزيادة عدد ساعات  أن إىلوتوصلت الدراسة 

 صدقاء والعائلة . تقليل الوقت للتحدث مع األ . أ
 تقليل الوقت اؼبخص  ؼبشاىدة برامج التلفزيون . . ب
 عمال خارج البيت.األ إلقبازتقليل الوقت اؼبخص   . ج

 وتغيَت السلوكيات يف اجملتمع. اإلنًتنتىناك عبلقة طردية بُت زيادة ساعات استخدام  أنأي  
 (norman & Lutz, 2002     ) 
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 : إجراءات البحث
يتضمن ىـذا الفصـل اإلجـراءات اؼبتبعـة يف ربقيـق أىـداف البحـث مـن حيـث ربديـد اؼبـنهج 

وخطواهتــا وخصائصــها واؼبعاعبــة اإلحصــائية اؼبتبــع وؾبتمــع البحــث وربديــد العينــة وبنــاء األدوات 
 اؼبستخدمة لتحليل البيانات ومعاعبتها، وفيما يييت استعراض ؽبذه اإلجراءات.

 Methodology: اؼبنهج اؼبتبع 
 Descriptive Analytical Approach :اؼبنهج الوصفي التحليلي 

وأكثرىــا معرفــة عنــد األشــخاص  واســتخداماً  يعــد اؼبــنهج الوصــفي مــن أكثــر األنــواع شــيوعاً 
ومفيــداً يف وصــم خصــائ  ؾبتمــع الدراســة، وكــذلك يف ربديــد درجــة تكــرار الظــاىرة )عبلونــة، 

( يتكـــون ؾبتمـــع البحـــث مـــن عـــدد مـــن التدريســـُت والتدريســـيات مـــن كليـــة 37236: 1996
  .(329) الًتبية/اعبامع اؼبستنصرية والبالغ عددىم

 Population Of Research : أواًل: ؾبتمع البحث
يقصـــد بـــاجملتمع ىـــو صبيـــع األفـــراد واألحـــداث واألشـــياء الـــذين يكونـــون موضـــوع مشـــكلة 

ُت  مــــــن التدريســــــ (  يتكــــــون ؾبتمــــــع البحــــــث مــــــن عــــــدد158 :2225البحــــــث )الصــــــَتيف، 
ــة الًتبية/ ــالغ عــددىماوالتدريســيات مــن كلي وتدريســية  ( تدريســياً 329) عبامعــة اؼبستنصــرية والب

 .اً ( ماجستَت 147و) ( دكتوراً 162)
  Research Sample : : عينة البحثثانياً 

للوقـت واعبهـد واؼبـال  يقصد بالعينة ىي جـزء مـن ؾبتمـع معـُت يبثلـو يف خصائصـو اختصـاراً 
تدريسي وتدريسية من كليـة ( 222بلغت عينة البحث )،  (49: 1999)الداىري والكبيسي، 

ـــة الًتبية/ ( تدريســـي 122بصـــورة عشـــوائية إذ بلغـــت )اعبامعـــة اؼبستنصـــرية. وقـــد اختـــَتت العين
% مــن ؾبتمــع  65سبثــل  حيــث عينــة البحــث ســلوب العشــوائي البســيط( تدريســية باأل122)و

 البحث.
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 :: أداتا البحث ثالثاً 
الذباىــات او  بــاآلراءمــن الوســائل الشــائعة يف صبــع البيانــات يف البحــوث الًتبويــة الــيت تتعلــق 

( 22: 1992ليب القائمـة ) داود وعبـد الرضبـان،السـاالحصول على حقائق تتعلق بـالظروف و ل
( وىـي ؾبموعـة مـن اإلنًتنت) ــــاختبار لبلتصال ب لغرض ربقيق أىداف البحث قام الباحثان ببناء

  .جابة عليها من قبل اؼببحوثُتإلاالسئلة تتطلب ا
  : عداد االستمارة ىيإخطوات 

  .والتعليم عن بعد االت يف التعليملى الدراسات السابقة اليت تناولت االتصاالطبلع ع .1
  .االطبلع على الكتب اليت تناولت تكنلوجيا التعليم .2

  : اػبصائ  السيكومًتية لبلختبار
 :الصدق 

اؼبـدى الـيت تكـون بـو أداة القيـاس  إىل(الصـدق بينـو يشـَت   Edgertonيعـرف ادجـارتون )
  .( 85،  2225مفيدة ؽبدف معُت ) اعبليب 

  : الصدق الظاىري
اس الفعالــة فهــو وبــدد مــدى مــن شــروط أدوات القيــ ساســياً أ يعــد الصــدق الظــاىري شــرطاً 

( وقــــد ي عــــرض 31: 1999جانــــب ؿبــــدد ) الروســــان، أوالختبــــار لقيــــاس ىــــدف اصــــبلحية 
ؼبتخصصــُت يف ؾبــال البحــث ومــن العلــوم اػبــرباء ا( علــى ؾبموعــة مــن 1االســتبانة  ينظــر ملحــق )

   .(% 82( وسبت اؼبوافقة بنسبة )2) كما يف ملحق   (7عددىم )ًتبوية والنفسية والبالغ ال
 : الداخلي ( االتساقصدق البناء لؤلداة )

: 1977) البيـايت وانتــاييوس، سـةالبنــاء النفسـي للظـاىرة اؼبقا إىليقصـد بـو ربليـل درجـات اؼبقيـاس 
ظهــــار الفقــــرات الغــــَت دالــــة ( واســــتخدمو الباحثــــان إل1( اعبــــدول )1( كمــــا يف جــــدول )189

رتبـاط جيــد ا ظهــر معامـلألـيت اوالبقـاء علــى الفقـرات  ( 2،  2 5عنـد مســتوى داللـة ) حصـائياً ا
 .لكليةابالدرجة 
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 معامبلت ارتباط فقرات مقياس االتصاالت بالدرجة الكلية للمقياس
 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 2،745 14 2،543 27 2،645 
2 2،762 15 2،595 28 2،684 
3 2،524 16 2،523 29 2،694 
4 2،792 17 2،733 30 2،692 
5 2،823 18 2،772 31 2،572 
6 2،775 19 2،825 32 2،544 
7 2،829 20 2،664 33 2،263 
8 2،752 21 2،683 34 2،474 
9 2،723 22 2،739 35 2،489 

10 2،622 23 2،722 36 2،662 
11 2،687 24 2،798 37 2،521 
12 2،647 25 2،422 38 2،614 
13 2،562 26 2،728 39 2،421 

40 2،274 
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 Reliabilityالثبات: 
يعٍت االتسـاق يف النتـائج ويكـون االختبـار ثابتـاً إذا حصـل علـى النتـائج نفسـها عنـد إعـادة 

( وقــــد ي 651: 1977الظــــروف نفســــها )الغريــــب، تطبيــــق االختبــــار علــــى أفــــراد العينــــة ويف 
 استخراج الثبات لبلختبار بطريقة..

  Re – Testإعادة االختبار 
تستخدم ىذه الطريقة لقيـاس االتسـاق اػبـارجي ويسـمى معامـل الثبـات دبعامـل االسـتقرار، 

( 195: 1993أي استقرار نتائج االختبار من خـبلل اؼبـدة بـُت التطبيـق األول والثـاين )عـودة، 
(  علـى عينـة مـن تدرسـي كليـة اإلنًتنتوغبساب الثبات هبذه الطريقة ي تطبيق مقياس االتصال )

( تدريسـي وتدريسـية ، وبواقــع 42الًتبيـة/ اعبامعـة اؼبستنصـرية ا صــول اللفظـي البـالغ عــددىم )
 اً ( يومـ14( وتدريسية وي اختيارىم بطريقة عشوائية. وبفاصـل زمـٍت قـدره )22( تدريسي )22)

على التطبيق األول وربت ظروف متشاهبة لظروف التطبيق األول، قامت الباحثة بإعادة التطبيـق 
معامــل وقــد ي حســاب معامــل ارتبــاط بَتســون بــُت درجــات التطبيــق األول والتطبيــق الثــاين وبلــغ 

ثبــات النتــائج يــة امكان أن(. وىــو معامــل مرتفــع وىــذا يشــَت علــى 82ارتبــاط ا صــول اللفظــي )
 اليت يبكن اغبصول عليها من خبلل اداة الدراسة عند تطبيقها مرة اخرى.

 تطبيق االداة:
  .(3داة ينظر ملحق )نية لتطبيق األحصل الباحثان على موافقة اعبهات اؼبع -1
اعبامعــــة  –يف كليــــة الًتبيــــة  داة علــــى التدريســــُت والتدريســــياتقــــام الباحثــــان بتطبيــــق األ -2

  .اؼبستنصرية
 االحصائية:الوسائل 

 .معامل ارتباط بَتسون -1
 جابة على تساؤالت البحث.اغبسابية واالكبراف اؼبعيارية لئلاؼبتوسطات  -2
  .اط بَتسون لعينتُت مستقلتُتبمعامل ارت -3
  .معامل ارتباط بَتسون الستخراج عبلقة الفقرة بالدرجة الكلية وباجملال -4
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 انفصم انرابع
 حفسري اننخائج ويناقشخها

 يف تطوير التعليم  اإلنًتنتالتعرف على دور شبكات  -ول :اؽبدف األ
توســط اغبسـاك واالكبــراف اؼبعيــاري واســتخراج اؼبتوســط اؼبلتحقيـق ىــذا اؽبــدف ي حســاب 

اؼبتوســـــط اغبســــاك يبلـــــغ  أن( يتضــــح مـــــن اعبــــدول 1ىـــــو موضــــح يف جـــــدول ) الفرضــــي كمــــا
اؼبتوســـط  اغبســـاك باؼبتوســـط ( وعنـــد مقارنـــة 25،1223( وبـــاكبراف معيـــاري )168،6852)
ــائي ( 122فرضــي الــذي بلغــت قيمتــو )ال ــة ظهــرت أدرجــة وباســتعمال االختبــار الت القيمــة التائي

 ة( درجـة لـذلك فهـي دالـة احصـائي1،96كرب من القيمة اعبدولية )أ( وىي 27،426ا سوبة )
  .دور يف تطوير التعليم اإلنًتنتوىناك تيثَت لكل شبكة من شبكات 

    
 (1ل )جدو 

شبكات 
 اإلنًتنت

 مستوى الداللة الوسط الفرضي االكبراف اؼبعياري الوسط اغبساك 
168،6852 25،1223 122 2،25 

 
 يف التعليم نواع الشبكات أكثر استخداماً أي نوع من أ -اؽبدف الثاين :

وزان اؼبئويــة لكــل شــبكة مــن وســاط اؼبرجحــة واأللتحقيــق ىــذا اؽبــدف فقــد اســتخرجت األ
علـى  لكـًتوين (حـازول )الربيـد اإلاجملـال األ أن( 2ويتضح مـن خـبلل جـدول ) اإلنًتنتشبكات 
( وحـاز علـى اؼبرتبـة 88،32( والـوزن اؼبئـوي )4،416وىل حيث بلغ الوسط اؼبرجح )اؼبرتبة األ
( يف 85،582اره )( ووزن مئوي مقد4،279ال الثاين )شبكة الويب( بوسط مرجح )الثانية اجمل

ــة اجملــال الثالــث )موقــع الدردشــة واغبــوار وا ادثــة ( ــة الثالث مــرجح بوســط  حــُت حــاز علــى اؼبرتب
لكًتونيـة( فقـد لعـاب اإلال الرابع )بـرامج األاجمل ( أما84،262( ووزن مئوي مقداره )4،213)

( تفسـر ىـذه النتيجـة 78،222( ووزن مئـوي )3،921رتبة الرابعـة بوسـط مـرجح )حاز على اؼب
  .ؽبا دور يف تطوير التعليم العايل اإلنًتنتلشبكات  أن
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 (  2جدول رقم )  
 الوزن اؼبئوي الوسط اؼبرجح  نوع الشبكات ت
 88،32 4،416 الربيد االلكًتوين 1
 85،582 4،279 شبكة الويب 2
 84،262 4،213 موقع الدردشة واغبوار وا ادثة  3
 78،222 3،921 االلكًتونيةبرامج االلعاب  4

 
 .ُت  حبسب متغَت اعبنسيللتدريس اإلنًتنتداللة الفروق يف استخدام  -اؽبدف الثالث :

فــراد أســاك واالكبــراف اؼبعيــاري لــدرجات اؼبتوســط اغب قــق مــن ىــذا اؽبــدف ي حســابحللت
لعينتُت مستقلتُت كما  ( على اختبار االتصاالت واستعمال االختبار التائيناثواإلالذكور العينة )

 .(3) ىو موضح يف جدول
   

 ( اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية والقيمة التائية ا سوبة واعبدولية3جدول )
 اؼبتوسط اغبساك العدد اعبنس

االكبراف 
 اؼبعياري

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 اعبدولية ا سوبة
 32،4144 164،9522 122 ذكور

2،121 1،96 2،25 
 17،7622 172،4222 122 اناث

 

( وبــــاكبراف 164،9522متوســــطات درجــــات الــــذكور  ) أن( 3يتضــــح مــــن اعبــــدول  )
( وبـاكبراف معيـاري 172،4222نـاث )متوسـط درجـات اإل أن( يف حُت 32،4144معياري )

التـائي لعينتــُت ر الختبـاالفـروق بــُت اؼبتوسـطُت ي اسـتعمال ( ولغـرض معرفـة داللـة ا17،7622)
كـــرب مـــن القيمـــة أ( وىـــي 2،121القيمـــة التائيـــة ا ســـوبة ) أنظهـــرت النتـــائج أمســـتقلتُت وقـــد 

نـــاث  بـــُت الـــذكور واإل وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائياً  إىل( وىـــذه النتيجـــة تشـــَت 1،96اعبدوليـــة  )
 .يف التعليم اإلنًتنتناث يف استخدام ولصاٌف اإل
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 : االستنتاجات
   .ضرورة ملحة هبدف تطوير مؤسسات التعليم العايل اإلنًتنتصبح استخدام أ -5
 .غبصول على ـبرجات فبيزةايف التعليم العايل يزيد من فرصة  اإلنًتنتاستخدام  نإ -6
  .يف التعليم يزيد من رغبة اؼبتعلمُت يف التعلم اإلنًتنتستخدام اتطبيق  نإ -7
  .يف التعليم يرفع من مستوى التعليم العايل ويزيد من تقدم الدولة اإلنًتنتاستخدام  نإ -8

 التوصيات  :
  .لتعليمابكل خدماهتا يف  اإلنًتنتستخدام شبكة اتعميم  -1
ـــــضــــرورة العم -2 ـــــل علــــى نـــــ ـــــشر ثقافــــة االتصـــــ ـــــباإلنًتنال ـــــــ ـــــيبــــُت صب تــــ ع العــــاملُت يف ـــــ

  .لعايلامؤسسات التعليم 
لكًتونيـة اإل بـاألجهزةلعـايل بتـوفَت بيئـة تعليميـة غنيـة اات التعليم ـــــام مؤسســـــاىتمضرورة  -3

 .يف اعبامعات
 اؼبقًتحات :

 اإلنًتنـــتم يـــة والعربيـــة والعراقيـــة يف اســـتخداجنبء دراســـات مقارنـــة بـــُت اعبامعـــات األجـــراإ -4
  .لتغلب عليها مستقببلً اوالتعرف على جوانب القصور و 

  .الجتماعياوعبلقتو باؼبستوى  اإلنًتنتجراء دراسة يف استخدام إ  -5
  .ؼبختلفةايف اؼبنهج التعليمي للمراحل  اإلنًتنتستخدام اثر أجراء دراسة حول إ -6
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 ادرـــــــاملص
 .www.akhbarelyom.org،(2225)، ملفات مفتوحة ضبد عبد اغبليمأ .1
لـــدار ، القـــاىرة ، ا 1ونظريـــات التــيثَت ، ط، مبـــادئ علـــم االتصــال إظباعيــلؿبمــود حســـن  .2

 .2223العاؼبية للتوزيع ، 
، الـــدار 1"، ترصبـــة : مركـــز التعريـــب والربؾبـــة، ط اإلنًتنـــت، "كيـــم تعمـــل  برســـتون غـــرال .3

  .(2222) العربية للعلوم
، مطبعــة الســتداليل يف الًتبيــة وعلــم الــنفساالحصــاء الوصــفي وا  البيــايت عبــد اعببــار توفيــق .4

  .(1977) الثقافة العاؼبيةومؤسسة 
 واقـــع التعلـــيم العـــايل العـــراق دراســـة ميدانيـــة يف جامعـــة بغـــداد البيـــايت رنـــا حكمـــت عبـــاس .5

 .( 2229) ماجستَت علم االجتماع
  .(3225) ،بغداد، مطبعة اجملتمع العلمي دراسات يف التعليم اعبامعي جريو داخل حسن  .6
سسة عـبلء س النفسية والًتبوية ، مؤ ياساسيات بناء االختبارات واؼبقاي اعبليب سوسن شاكر .7

  .( 2225)  ، سورياالدين للطباعة والتوزيع، دمشق
، مكتبة الفبلح للنشـر 1الصحافة االلكًتونية"، ط -واالعبلم اإلنًتنت" حسٍت ؿبمد نصر .8

 .(2223) والتوزيع
اد  جبامعـة بغـداد القتصـاو  اإلداريـةربليـل الًتكيـب التنظيمـي والعمليـات  ضبـامي يوسم توما .9

، القتصــاداو  اإلدارة، رســالة ماجســتَت كليــة وأثرنبــا يف فاعليتهــا وكفايتهــا، رســالة ماجســتَت
 .(1976) جامعة بغداد

، اؼبفهــوم واػبصــائ  التعلــيم االلكــًتوين : العبيــدي وقاســم موســى، ضبــدان ؿبمــد ســعيد .11
  .( 3227) األردن، للتعليم اؼبفتوح والتعليم عن بعد، عمانالشبكة العربية 

ــة لشــبكة االنًتنيــتال الــدناين عبــد اؼبلــك ردمــان .11 ــادي وظيفــة اإلعبلمي ، صــنعاء، مركــز عب
  .(2222)للدراسات والنشر
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دار الفكــــر،  ،1ط قيــــاس والتشــــخي  يف الًتبيــــة اػباصــــة،ســــاليب الأ الروســــان فــــاروق .12
  .(1999) عمان ،األردن

ــــــاظم .13 ــــــزىَتي طــــــبلل ن ــــــة،احوســــــبة اؼبعلومــــــات و  ،ال ــــــة الرقمي دار  ،عمــــــان جــــــراءات التحــــــول للبيئ
   .( 2229)دجلة

ــــــاد القاضــــــي وأخــــــرون .14 ــــــت إىل"مقدمــــــة  زي ، دار صــــــفاء للنشــــــر ، عمــــــان1"، طاإلنًتن
  .(2222)والتوزيع

الصـباح للنشـر ، دار سـعاد ، لبنـان1( اؼبنـافع وا ـاذير"، طنًتنـتإالــ ) سامر ؿبمد سعيد .15
  .(1998) والتوزيع

علـى التحصـيل الدراسـي  اإلنًتنـت،" أثـر اسـتخدام شـبكة سبلمةعبد اغباف  ؿبمد جابر  .16
يف مقرر اغباسوب يف التعليم" كلية اؼبعلمُت  -فرع الرياض –لطلبة جامعة القدس اؼبفتوحة 
 .(2223)بالرياض قسم تقنيات التعليم

ـــدليل التطبيقـــي للبـــاحثُت، دار وائـــل للنشـــر  العلمـــي، البحـــث  الصـــَتيفعبـــد الفتـــاح  .17 ال
 .(2225) األردن ،عمان ،والتوزيع

ــ ئيىيم قنــديلجي وايبــان فاضــل الســامراعــامر ابــرا .18 ا اؼبعلومــات وتطبيقاهتــا"، ، "تكنولوجي
 .(2222) ، األردن، مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع1ط

، مكتبـة االقبلـو ، القـاىرة3" ، ط جتماعيؿبمد حسن، " أصول البحث اإل الباسطعبد  .19
 .(1971)اؼبصرية

 بن سـينا للطبـع والنشـر والتوزيـعإ" ، القاىرة، مكتبة اإلنًتنت"مرشد  عبد اغبميد بسيوين .21
(2224). 
يف  اإلنًتنـتدراسة متعمقة عن أثـر  - نًتنتعبد الفتاح بيومي حجازي ، "االحداث واإل .21

 .(2222) الفكر اعبامعي، دار سكندرية، اإل1حداث"، طاكبراف األ
 ، القاىرة دار الفكر العركلرأي العام وطرق قياسو واعبوانب اؼبهنيةا العبد، عاطم عديل .22
(2222). 



 4102/  العدد األول –مجلد الثالث ال                          مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

23 

 – ، األردن1لساؼبي ورياض الدبا  ، "تقنيات اؼبعلومات االدارية"، طعبلء عبد الرزاق ا .23
 .(2222) عمان، دار وائل للنشر

 ،دار الفكـــر للنشـــر والتوزيـــع ،داريـــةالبحـــث العلمـــي يف العلـــوم اإل ، عبلونـــةعلـــي ســـليم  .24
 .( 1996) عمان

، ألمــل للنشــر والتوزيــع، دار اس والتقــوًن يف العمليــة التدريســيةالقيــا، عــودةاضبــد ســلمان  .25
  .(1993)عمان

، 1دليلـك السـريع لبلتصـال بالعـامل "، ط اإلنًتنـتعوض منصور وصبال سلمان، "شـبكة  .26
 .1996، دار البشَت ،عمان – األردن

  .(1977) ، القاىرةمكتبة االقبلو اؼبصرية ،التقوًن والقياس النفسي ،الغريب رمزية .27
 ، مركــــز اؼبشــــكاة للبحــــثخدمــــة التعلــــيم االساســــي يف مصــــرالتعلــــيم عــــن بعــــد يف  فرجــــاين ، نــــادر .28
(1999).   
ـــز الســـلطان  عبـــد القـــادر .29 يف التعلـــيم : مشـــروع اؼبدرســـة  اإلنًتنـــت الفنتـــوخ، وعبـــد العزي

، مكتـب الًتبيـة العـرك لـدول اػبلـيج،  21. ؾبلة رسالة اػبلـيج العـرك ، اجمللـد  االلكًتونية
 (.1999) ، الرياضالسعودية

ــيليم الوســائط اؼبتعــددة، بــَتوت، ؿبمــدزينــب  .31 ، دار اؽبــدى للتوزيــع ونبيــل جــاد ، نظــم ت
 . (2221)والنشر

 ، الدار اؼبصرية اللبنانية1" ط اإلنًتنت"التعليم االلكًتوين عرب شبكة  ؿبمد ؿبمد اؽبادي .31
(2225 ). 
تكنولوجيـــات اؼبعلومـــات واالتصـــال ومســـتقبل صـــناعة الصـــحافة.  ،ؿبمـــود علـــم الـــدين .32

 .(2225) ىرة، دار السحاب للنشر والتوزيعالقا
  .العجب ؿبمد العجبمقالة  اظباعيل  .33
 2224 -12مقالة العدد  .34



 4102/  العدد األول –مجلد الثالث ال                          مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

22 

، تكنولوجيــات اؼبعلومــات واالتصــال وؿبمــود ســليمان علــم الــدينمكــاوي ، حســن عمــاد  .35
  .(2222) مركز جامعة القاىرة

مبــوذج مقــًتح يف  ،يل يف منــاىج التعلــيم العـامآلادمــج تقنيــة اغباسـب  ،اؼبنيـع ؿبمـد عبــده .36
نسـجل البحـوث  ،اغباسـب والتعلـيم -يلسبر الـوطٍت السـادس عشـر للحاسـب اآلؼبـؤ اوقـائع 

 .(2221) ، السعوديةالعلمية، الرياض
. مــؤسبر جامعــة اإلنًتنــتســاليب التــدريس باســتخدام شــبكة أتطــوير  ، اؼبهــديىشــام نبيــو  .37

 .(1999) مايس 24-22، م العايل، مصر، جامعة القاىرةالقاىرة لتطوير التعلي
، ، عمــان، مكتبــة الكتــاين5االتصــال اعبمــاىَتي، ط إىلاؼبــدخل  اؼبوســى، عصــام ســلمان  .38
(2223.)  
 .ندوة منتدى الفكر العرك مع جامعة القدس .39
 افيـةىادي نعمان اؽبييت   االتصال اعبماىَتي اؼبنظور اعبديـد . بغـداد ، دار الشـؤون الثق .41
(1998. )  
عمــــال النــــدوة الســــنوية الســــابعة لقســــم أىنــــاء اعبــــوىري، "الشــــباب ومســــتقبل مصــــر"،  .41

 .2221االجتماع، 
، ( بغـــداد1946 -1945ن ســَت اؼبعـــارف للعـــام )الســـنوي عـــالتقريـــر وزارة اؼبعــارف ،  .42

  .(1947)مطبعة اغبكومة 
جبنـــــوح  ، "الضـــــعم يف وســـــائل االتصـــــال اؼبرئيـــــة وعبلقتـــــووعـــــد ابـــــراىيم خليـــــل االمـــــَت .43

 .(2223)االحداث"، كلية اآلداب، 
 

44. Aggarwal j.c (2004 ) Essential  of  Educational  technology ;teching 

learning. 

45. Davd steward (1983),desmond keegand borje haimbey; distance 

education an intremational perspective ,London, Groom helm ,  

46. Htt:// investigate-islam.com 

47.  http://www.books4arab.com                         

48. http:/web.Csuchico.edu/`gb24/-2003. 

49. journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL/article/view/499 

http://www.books4arab.com/


 4102/  العدد األول –مجلد الثالث ال                          مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

25 

50.   Kemly Camocho, “Evaluating the Impact of the Internet in civil 

Society organization of central America" , 2001. 

51. Norman H. Nie Lutz Erbing, “Internet and Society: A Preliminary 

Report”, 2002. 

52. www.alnoor.se/article.asp?id=23935 

 

 
 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=23935


 4102/  العدد األول –مجلد الثالث ال                          مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

26 

 (2ملحق  )
 ظباء اػبرباء الذين استعان هبم الباحثانأ

 مكان العمل التخص  االسم ت
 اؼبستنصرية / كلية الًتبيةاعبامعة  علم النفس الًتبوي أ.م.د حيدر كرًن سكر  1
 اعبامعة اؼبستنصرية / كلية الًتبية أدارة تربوية ا.م.دحيدر علي حيدر 2
 اعبامعة اؼبستنصرية / االداب عامة االعبلم /عبلقات م.د دريد شدىان ؿبمود 3
 اعبامعة اؼبستنصرية / االداب االعبلم/ صحافة م.د مروة عبد االلو  4
 اعبامعة اؼبستنصرية / االداب معلومات ومكتبات  مٌت عبد اغبسن جواد أ.م.د 5
 اعبامعة اؼبستنصرية / االداب االعبلم / صحافة م.د لؤي ؾبيد حسن 6
 اعبامعة اؼبستنصرية /كلية الًتبية االساسية قياس وتقوًن  أ.م.د وجدان عبد االمَت 7
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 (12ملحق  )
 استمارة اػبرباء

 22222الدكتور الفاضل 
 2222222التخص   22222222القسم  22222222الكلية 

( يف تطـــوير  اإلنًتنـــتجراء دراســـة موســـوعة  )دور خـــدمات االتصـــال ) إيـــروم الباحثـــان بـــ
االطـبلع علـى االدبيـات والدراسـات الـيت ة اؼبستنصرية امبوذجـا  ( ( وبعـد التعليم العايل ) اعبامع

قد تبٌت الباحثان تعريم  (داة البحث )اؼبقياسأبناء فقرات  إىلباحثان تناولت اؼبوضوع توصبل ال
شــبكة واســعة مــن اغبواســيب اؼبرتبطــة مــع بعضــها حــول العــامل،  وىــو:  اإلنًتنــت)نًتنــت اضبــد لئل

مُت االتصـاالت يلتـ  (IP)اإلنًتنـت وبروتوكـول (TCP)واليت تستخدم بروتوكول النقـل والسـيطرة 
ــد االلكــًتوين، والتصــفح عــربالشــبكية، وتــزود   شــبكة اؼبســتخدمُت بالعديــد مــن اػبــدمات كالربي

 إىللكًتونيــة والوصــول لعــاب اإلشــخاص حــول العــامل، وفبارســة األأالويــب، وخــدمات اغبــوار مــع 
ؼبـا تتمتعـون بـو مـن  كرب عدد من الكتـب والصـحم وغَتىـا مـن اػبـدمات والتطبيقـات. . ونظـراً أ
يــديكم لبيــان مــدى أالباحثــان يضــعان ىــذا اؼبقيــاس بــُت ن إاجملــال فــايــة علميــة وخــربة يف ىــذا در 

 .تعديل وحذف غَت اؼبناسب إىلترونو حباجة  صبلحية فقراتو ومناسبتها للقياس وتعديل ما
 مع جزيل الشكر والتقدير

 الباحث                                                         الباحثة      
                                م سعاد عبده داود   .م                  خليفة ابراىيم عودة التميمي           . د.م.أ

 االساسية كلية الًتبية. قسم رياض االطفال    ن يف جامعة دياىل              عميد كلية القانو 
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 (E – mailالربيد االلكًتوين) –اوال 

غبة
صا

 

 البديل اؼبناسب غَت صاغبة
 الفقرات ت

 يعتمد الربيد االلكًتوين من قبلك لؤلتصال باالشخاص بشكل رئيسي 1
 

   
2 
 
 

    يوفر استخدام الربيد االلكًتوين لك الوقت وسهولة يف االتصال .

3 
 

التقليدي يوفر استخدام الربيد االلكًتوين امكانية تقليل الكلفة يف االتصال باؼبقارنة مع االتصال 
 ) الربيد التقليدي (

   

    يوفر الربيد االلكًتوين لك سرية يف االتصال 4

5 
 
 

    جهة . أواستخدام الربيد االلكًتوين من قبلك للنقاش اعبماعي مع أكثر من شخ  

6 
 

    يساىم استخدام الربيد االلكًتوين بنشر معلومات مضللة بسبب اؼبتطفلُت على الشبكة

    يبكن استخدامو لبلغراض العلمي 7

    يساعد على التعليم ووالثقيم عن بعد 8

    يبكنٍت من التعرف على ثقافات الشعوب 9

    يساعد على حرية تفاعل الطلبة مع مدرسينهم 12

    يساعد على تلبية حاجات الطلبة الغَت القادرين على االلتحاق بالتعليم الرظبي 11
    التخل  من التعليم التقليدييساعد على  12

غبة ( wwwشبكة الويب  ) –ثانيا 
صا

 

 البديل اؼبناسب غَت صاغبة

    اؼبعلومات. إىليوفر استخدام الويب لك الوقت والسهولة بالوصول  1
    يشجع استخدام الويب على استهبلك اؼبعرفة بدال من انتاجها 2
    واالجتماعيةتغٍت الويب خرباتك وثقافتك العلمية  3
    كم كبَت من اؼبعلومات يف ؾباالت وصور متعددة  إىلسبكنك شبكة الويب من الوصول  4
    يبكن استخدام الويب لغرض االستفادة من ذبارب االخرين ودراستها 5
    اإلنًتنتيبكن استخدامو يف البيت واعبامعة ومراكز  6
    على االخبار واغبوداث النادرة بدال من وسائل اخرى . من اؼبمكن استخدام الويب لؤلطبلع 7
    يساعد على زيادة اؼبعرفة واالطبلع على اكرب عدد من اجملبلت واعبرائد 8
    يساعد على تكامل موارد اؼبعلومات من الدول واؼبناطق اؼبختلفة 9
    تكمن فاعلية استخدام الويب يف التعليم عن بعد 12

 استخدام اؼبصادر  على الويب بلغات متعددة يعيق من استخدامهاكثرة  11
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    يساعد على ذباوز عيوب وصعوبات النماذج التقليدية يف التعليم 12

غبة ( chattinhمواقع الدردشة واغبوار وا اثة ) –ثالثا 
صا

 

 البديل اؼبناسب غَت صاغبة

    واغبرية يف اغبوارسبكن ا ادثة من ربقيق نوع من اػبصوصية  1
2 

 
من اؼبمكن ظهور مفردات لغوية جديدة عند اجراء ا ادثة تساىم يف خلق ثقافة جديدة بُت 

    اؼبشًتكُت

    امكانية ا ادثة يف تذويب اػبصائ  العمرية والعرقية والقومية 3
4 

    ومقاببلت حيةيوفر استخدام ا ادثة لك اجراء ؿبادثات انية ) ظبعية ومرئية (  

5 
 

سبكن ا ادثة من التفاعل االجتماعي بُت اؼبشًتكُت وااللتقاء يف ارائهم وىواياهتم وميوؽبم 
 ومستوياهتم الفكرية

   

    تساعد على الدخول يف مناقشات عامة ومنتديات 6
    يبكن اعتبارىا جزء مهم يف يف حياتك لغرض التعلم 7
    الثقافية العربية وقيمنا وتراثنا عاؼبياتساعد على نقل الرسالة  8
    يوفر بيئة غبوار الثقافات والتبلقح الثقايف ) االمتزاج الثقايف( 9
    انشاء عبلقات وصبلت ـبتلفة وتكوين صباعات ذات مصاٌف مشًتكة إىلتؤدي ا ادثة  12
    )تزيم اغبقائق ( ا ادثة قد تعطي صورة ذىنية خاطئة عن الطرف أالخر أن 11
    تساعد على التقليل من دور االسرة يف التعليم 12

 ةصاغب (  E-Gameبرامج االلعاب االلكًتونية وافبلم الفيديو )ُ  -رابعا  

 البديل اؼبناسب غَت صاغبة

    تنمي االلعاب األلكًتونية واالفبلم اغبس اعبمايل واالبداعي للمستخدم 1
    ربقيق اؼبتعة بغض النظر عن مضمو ا إىليؤدي استخدام االلعاب  2
    يوفر استخدام االلعاب امكانية قضاء وقت الفرا  واالبتعاد عن اصدقاء السوء 3
4 

    يهدف استخدام االلعاب االلكًتونية وافبلم الفيديو اغراض ذبارية حبتة يف بعض االحيان. 

    واالفبلم يف التيثَت على سلوك االفراد وطرق تفكَتىميساىم استخدام االلعاب  5

يتيح استخدام االلعاب االلكًتونية عرب الشبكة امكانية اؼبشاركة مع االخرين يف اللعب ) خارج  6
 النطاق اؼبكاين (

   

    تسهم االلعاب االلكًتونية يف التخفيم من مشاعر اؼبلل 7
    تؤدي بعض انواع االلعاب االلكًتونية واالفبلم بيشاعة نوع من العنم لدى مستخدميها 8
    تنمية القدرات العضلية البصرية إىلتؤدي  9
    تسهم يف تنمية التفكَت العلمي 12
    تساعد على التقليل من قصور االنتباه 11
    يبكن الطلبة من التعلم بدون معلم 12
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 (3ملحق  ) 
 االستبانة النهائية

 22222222222222222الدكتور الفاضل 
 222222222222222222222ربية طيبة 

( يف تطـــوير  اإلنًتنـــتيـــروم الباحثـــان بـــيجراء دراســـة موســـوعة  )دور خـــدمات االتصـــال ) 
بعــة ر أ( لــذا يضــعان قائمــة مؤلفــة مــن اعبامعــة اؼبستنصــرية امبوذجــاً -التعلــيم العــايل )كليــة الًتبيــة 

شــبكة واســعة مــن اغبواســيب اؼبرتبطــة مــع بعضــها حــول (ويعٍت بــو اإلنًتنــتمــن ؾبــاالت  ؾبــاالت
مُت يلتـــ  (IP)اإلنًتنـــت وبروتوكـــول (TCP)العــامل، والـــيت تســتخدم بروتوكـــول النقـــل والســيطرة 

االتصاالت الشبكية، وتزود اؼبستخدمُت بالعديد من اػبدمات كالربيد االلكًتوين، والتصفح عـرب 
شبكة الويب، وخدمات اغبوار مع اشخاص حول العـامل، وفبارسـة االلعـاب االلكًتونيـة والوصـول 

جابة عن كـل فقـرة اإل وأن اكرب عدد من الكتب والصحم وغَتىا من اػبدمات والتطبيقات. إىل
( اً ؿبايد ،غَت موافق، غَت موافـق ابـد،موافق ،  يت )موافق جداً رجح وفق التدرج اآلتكون على األ
تكــون نتــائج الدراســة ذات فائــدة كبــَتة يف ربســُت مؤسســات التعلــيم العــايل يف  أنومــن اؼبؤمــل 

  .العراق
 مع جزيل الشكر والتقدير

 
 
 
 

 الباحثة                                          احث          الب        
 م سعاد عبده داود    2م             عودة التميمي               خليفة ابراىيم . د.م.أ

 االساسية كلية الًتبية. قسم رياض االطفال               عميد كلية القانون يف جامعة دياىل  
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 (E – mailالربيد االلكًتوين)–اوال 

 
موافق 
 ؿبايد موافق جدا

غَت 
 موافق

غَت موافق 
 الفقرات ت ابدا

1 
 

 يعتمد الربيد االلكًتوين من قبلك لؤلتصال باالشخاص بشكل رئيسي
 

     
2 

 
      يوفر استخدام الربيد االلكًتوين لك الوقت وسهولة يف االتصال

3 
 

باؼبقارنة مع االتصال  يوفر استخدام الربيد االلكًتوين امكانية تقليل الكلفة يف االتصال
 التقليدي ) الربيد التقليدي (

     

      يوفر الربيد االلكًتوين لك سرية يف االتصال 4
5 
 
 

      جهة . أواستخدام الربيد االلكًتوين من قبلك للنقاش اعبماعي مع أكثر من شخ  
6 

 
      اؼبتطفلُت على الشبكةيساىم استخدام الربيد االلكًتوين بنشر معلومات مضللة بسبب 

      يبكن استخدامو لبلغراض العلمي 7
      والثقيم عن بعديساعد على التعليم  8
      يبكنٍت من التعرف على ثقافات الشعوب 9
      يساعد على تلبية حاجات الطلبة الغَت القادرين على االلتحاق بالتعليم الرظبي 12

موافق  ( wwwشبكة الويب  ) –ثانيا 
 جدا

غَت  ؿبايد موافق
 موافق

غَت موافق 
 الفقرات ت ابدا

      اؼبعلومات . إىليوفر استخدام الويب لك الوقت والسهولة بالوصول  1
      يشجع استخدام الويب على استهبلك اؼبعرفة بدال من انتاجها 2

      تغٍت الويب خرباتك وثقافتك العلمية واالجتماعية 3
      كم كبَت من اؼبعلومات يف ؾباالت وصور متعددة  إىلسبكنك شبكة الويب من الوصول  4
      يبكن استخدام الويب لغرض االستفادة من ذبارب االخرين ودراستها 5
      اإلنًتنتيبكن استخدامو يف البيت واعبامعة ومراكز  6
واغبوداث النادرة بدال من وسائل من اؼبمكن استخدام الويب لؤلطبلع على االخبار  7

 اخرى .
     

      يساعد على زيادة اؼبعرفة واالطبلع على اكرب عدد من اجملبلت واعبرائد 8
      يساعد على تكامل موارد اؼبعلومات من الدول واؼبناطق اؼبختلفة 9
      تكمن فاعلية استخدام الويب يف التعليم عن بعد 12

موافق  ( chattinhالدردشة واغبوار وا اثة )مواقع  –ثالثا 
 جدا

غَت  ؿبايد موافق
 موافق

غَت موافق 
 الفقرات ت جدا

      سبكن ا ادثة من ربقيق نوع من اػبصوصية واغبرية يف اغبوار 1
من اؼبمكن ظهور مفردات لغوية جديدة عند اجراء ا ادثة تساىم يف خلق ثقافة جديدة  2

 اؼبشًتكُتبُت 
     

      امكانية ا ادثة يف تذويب اػبصائ  العمرية والعرقية والقومية 3
      يوفر استخدام ا ادثة لك اجراء ؿبادثات انية ) ظبعية ومرئية( ومقاببلت حية 4
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5 
 

وىواياهتم وميوؽبم  سبكن ا ادثة من التفاعل االجتماعي بُت اؼبشًتكُت وااللتقاء يف ارائهم
 ومستوياهتم الفكرية

     

      تساعد على الدخول يف مناقشات عامة ومنتديات 6

      يبكن اعتبارىا جزء مهم يف يف حياتك لغرض التعلم 7
      تساعد على نقل الرسالة الثقافية العربية وقيمنا وتراثنا عاؼبيا 8

      الثقايف ) االمتزاج الثقايف(يوفر بيئة غبوار الثقافات والتبلقح  9
      انشاء عبلقات وصبلت ـبتلفة وتكوين صباعات ذات مصاٌف مشًتكة إىلتؤدي ا ادثة  12

موافق  E-Gameبرامج االلعاب االلكًتونية وافبلم الفيديو  -رابعا
غَت  ؿبايد موافق جدا

 موافق
غَت موافق 
 جدا

      الفقرات ت
      األلكًتونية واالفبلم اغبس اعبمايل واالبداعي للمستخدمتنمي االلعاب  1
      ربقيق اؼبتعة بغض النظر عن مضمو ا إىليؤدي استخدام االلعاب  2
      يوفر استخدام االلعاب امكانية قضاء وقت الفرا  واالبتعاد عن اصدقاء السوء 3
اغراض ذبارية حبتة يف بعض يهدف استخدام االلعاب االلكًتونية وافبلم الفيديو  4

 االحيان.
     

      يساىم استخدام االلعاب واالفبلم يف التيثَت على سلوك االفراد وطرق تفكَتىم 5
6 

 
يتيح استخدام االلعاب االلكًتونية عرب الشبكة امكانية اؼبشاركة مع االخرين يف اللعب 

 ) خارج النطاق اؼبكاين (
     

      االلكًتونية يف التخفيم من مشاعر اؼبللتسهم االلعاب  7
      تؤدي بعض انواع االلعاب االلكًتونية واالفبلم بيشاعة نوع من العنم لدى مستخدميها 8
      تنمية القدرات العضلية البصرية إىلعتؤدي  9
      تسهم يف تنمية التفكَت العلمي 12
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Abstract 
The Role of Communication Services (Internet) in the Development of 

Higher Education 
 

 

This research aims at shedding the light on the role of contact, by 

internet, in the education in terms of its definition, functions and 

effectiveness. The knowledge breadth of societies, development of 

education philosophy and the change of teachers' role tempt 

pedagogical to pay attention to the new  instructional techniques. 

These techniques are  addressing  some of main problems that 

educational institutions faced and increasing their products through 

the rise of education rate which may be realized by providing equal 

opportunities for all individuals wherever they are and at any time 

taking in consideration the individual differences among learners. In 

the late of twenty century and in the early of twenty one century, the 

internet  web pervade economical, social, cultural and political 

aspects of life due to its distinctive services it provides. This network 

is turned into a clarification device that provides information and 

photos in short time and little effort for teacher and learner 

altogether.  

Importance of the research lies on the significance of internet 

which is one of education requirements that teacher must know 

including the e-mail, conversations and other electronic programs . 

Also, the significance of instructions for their impact on societies as 

the performers of scientific and educational objectives that 

Institutions of Higher Education are seeking to realize.  

The current research wants to identify the role of contact services 

(with internet) in education development in Faculty of Education at 

Al-Mustansyria University and tries to: 

1- Identify the role of networks in education development.  

2- Know which kind of networks is more widely used in teaching. 

3- Sign the differences of internet use for teachers according to 

gender variable.  
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The research sample consists of (200) of both genders with (100) 

of females and (100)of males. The two researchers come up with the 

following set of results: 

1- Using the internet shall become an urgent necessity for the 

development of Higher Education Institutions. 

2- Using the internet in Higher Education shall increase opportunities 

for getting unique outputs. 

3- The application of using the internet shall push up the desire of 

learning. 

4- Using the internet in education shall promote the Higher 

Education level and contribute to country advance. 

Both researchers have come up with set of recommendations as a 

complement for this research as follows: 

1- Utilization of internet network shall be popularized in education. 

2- Concept of communication by internet shall be spread among all 

employees of Institutions of Higher Education. 

3- Institutions of Higher Education shall pay more attention to 

provide an educational environment enhanced with electronic devices 

in all Universities. 

Both researchers suggested a number of researches as follows: 

1- Conduct comparative studies among Foreign, Arab and Iraqi 

Universities on using the internet to know the Deficiencies to be 

overcome in future. 

2- Conduct a study on using the internet and its relation with social 

level. 

3- Conduct a study on the impact of using the internet on the 

curriculum for various stages.   
 


