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: امللخص
ٌظعى الباخث في هره الىزكت الػلمُت ئلى جبُاهأهمُت مُدان الخػلُم الػالي
والبدث الػلمي ومدي أهمُت الاطخسدام الىاطؼ لؼبىت املػلىماث الدولُت الاهترهذ
وهرا مً زالٌ مداولت الخػسف غلى،ومظاهمتها في جوىٍس البدث الػلمي هرا املُدان
زـائـها وؿػىباث اطخسدامها وماهي ألاطالُب املظخسدمت ؟وهُفُت جـمُم املىاكؼ
 وذلً مً زالٌ جـفدىا ملجمل امللازباث الىظسٍت التي،الخػلُمُت غلى ػبىت الاهترهذ
. وفي ألازحر الخوسق ئلى بػم الاطخيخاحاث هخىؿُاث للبدث،جددزذ غً املىكىع
Resumé :
Dans cet article, le chercheur cherche à clarifier l’importance
du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et de l’importance de la large utilisation de l’Internet et
de sa contribution au développement de méthodes pédagogiques dans
ce domaine, en essayant d’identifier les caractéristiques et les
difficultés de leur utilisation, et quelles méthodes sont utilisées? Et
comment concevoir des sites éducatifs sur Internet, en parcourant
l’ensemble des approches théoriques qui traitent du sujet, et enfin,
toucher certaines des conclusions en tant que recommandations de
recherche.
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مقدمة:
ًىدس ي الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في حمُؼ دوٌ الػالم كمت الهسم الخػلُمي
غىد حمُؼ ألامم واملجخمػاث ،فهى برلً ٌػخبر املدلً السئِس ي الري ّ
ًخم فُه اخخلان
الوالب واغداده للخىُف احخماغُا وهفظُا مؼ طىق الػمل وزدمت املجخمؼ بػد
الخسسج .وغلُه ًخىحب غلى الجامػاث واملػاهد ان جخماى مؼ الخوىزاث الػلمُت
والخىىىلىحُت الحاؿلت في الػالم الُىم وهرا هدُجت الثىزة املػلىماجُت الىبحرة وما
اوحدجه مً أالث ومػداث وجوبُلاث واحهصة لم جىً مىحىدة كبل اللسن الىاخد
والػؼسون  .ومىه ًخىحب غلى مإطظاث الخػلُم الػالي اغادة الىظس ودزاطت امياهُاث
جوىٍس مىاهجها وهسائلها البُداغىحُت ،ئذ ّ
حػد هسائم الخدزَع البُداغىحُتأخد أهم
الػىاؿس في مىاهج الخدزَظفي أي هظام حػلُمي وفي حمُؼ املساخل الخػلُمُت وٍىدس ي
اهمُت هبري في مساخل الخػلُم الػالي أًً هجده ًدىاطب مؼ مظخىي الىمى الػللي
والػمسي للولبت واجاخت املجاٌ الطخسدام الػدًد مً الىطائل في غملُت الخدزَع هدُجت
جفاغل الولبت مؼ الىطائل الحدًثت وجىفسها غلى مظخىي مإطظاث الخػلُم الػالي
والبدث الػلمي.وهدُجت ظهىز ػبىت املػلىماث الدولُت الاهترهذ وما ؿاخبها مً
جوىزاث هائلت ادث هىدُجت خخمُت الى خـىٌ الاطاجرة والولبت غلى ول ما ًدخاحىهه
مً مػلىماث بىمُاث هائلت وهم غلى مظخىي مىاكػهم الدزاطُت ،وبالخالي وان لصاما غلى
مإطظاث الخػلُم الػالي والبدث الػلمُخىفحر و اطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت
ألهداف حػلُمُت وباألزف في جوىٍس هسائم الخدزَع البُداغىحُت .
أوال  -مدى أهمية اسحخدام شبكة املعلومات الدولية ألاهترهت في العملية الحعليمية8
ّ
حػد ػبىت املػلىماث الدولُت مً ابسش الخلىُاث التربىٍت الحدًثت  ،والتي بسشث
بسـائـها الحالُت املػسوفت  ،زالٌ الظىىاث الللُلت املاكُت  ،واؿبدذ اطلىبا
للخبادٌ املػسفي بحن مسخلف املإطظاث الخػلُمُت في الػالم  ،واطخواغذ اًجاد حغحراث
حرزٍت في اهظمتها وبسامجها الدزاطُت .
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و فىسة اوؼاء ػبىت املػلىماث الدولُت حػىد الى الظخِىُاث مً اللسن املاض ي ،
خُىما فىسث وشازة الدفاع الامسٍىُت باوؼاء هظام المسهصي لالجـاالث ًمىىه زبى غدد
غحر مددد مً احهصة الحاطىب بؼبىت جبلى غاملت في مسخلف الظسوف  ،وكد اطخسدم
الجِؽ الامسٍيي في غام ( )0741ػبىت ميىهت مً غدد مً احهصة الحاطىب ومسجبوت
بأزبػت مىاكؼ  ،حظمذ للمظخسدمحن باالػتران باملـادز  ،وازطاٌ املػلىماث مً مىكؼ
ألزس  ،ووكؼ الخػلُماث املبرمجت  .خُث ظ ــهس ما ٌظم بؼبىت ازباهِذ ) (ARPANET
والتي حػ ــني ػبىت ادازة البد ـ ـ ـ ــىر املخلدمت .
هما اطخسدمذ هره الؼبىت ( Advanced Research Project Administration
) Networkمً كبل الجامػاث الامسٍىُت  ،واؿبدذ حػاوي مً اشدخام ًفىق هاكتها ،
مما ادي الى اوؼاء ػبىت حدًدة حظم مل هذ ) (MILNETلخسدم الامىز الػظىسٍت ،
وبلُذ ػبىت ازباهِذ لالجـاالث غحر الػظىسٍت مؼ بلائها مسبىهت مؼ ػبىت مل هذ
وهرا ادي الى ظهىز ما ٌظم بسوجىوىالث الىلل والظُوسة غام Graus , 1999 , ( .0761
)p. 13
وأػاز ) (Teo, et .alالى خدور جوىزاث هبحرة في هره الؼبىت  ،ومجها الاوػوافت
املهمت في غام ( )0771غىدما اؿدز املسهص الىهني لخوبُلاث الحاطىب فائم اللدزة
طخػسق الؼبىت الػاملُت مىشاًًُ )  (Mosaicالري جمحز بظهىلت اطخسدامه وكدزجه غلى
الػمل مؼ احهصة الحاطىب املسخلفت  ،وادي ذلً الى اهدؼازالؼبىت غلى هدى واطؼ ،
وحػصش ذلً مؼ اؿداز مخـفداث ازسي مثل هذ طىُب ) (Netscape Navigator
وماًىسوطىفذ ( (Microsoft Explorer ) .الصٍادي  8 4112 ،ؾ.)1
وكد اطخمسث ػبىت املػلىماث الدولُت بالخوىز الظسَؼ والاهدؼاز الىاطؼ في
مسخلف اهداء الػالم  ،خت اؿبدذ غما هي غلُه في الىكذ الحاكس  ،هما جم
اطخسدامها في ػت املجاالث  ،ومجها مجاٌ التربُت والخػلُم .
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وهرلً مً اهم الػىامل التي شجػذ غلى الاهدؼاز الظسَؼ لؼبىت املػلىماث
الدولُت في املجاالث املسخلفت هي  8الىفسة الهائلت في مـادز املػلىماث  ،والاجـاٌ املباػس
وغحر املباػس خُث ٌظخوُؼ الافساد في مسخلف اهداء الػالم مً الخىاؿل فُما بُجهم مً
زالٌ البرًد الالىترووي )  (E-Mailوالخساهب الىخابي )  (Relay- Chatواملإجمساث
املسئُت ) ) Vidéo - Conferencingوغحرها  ،وطسغت وطهىلت وؿىٌ املػلىماث وجبادلها
وكمان اهدؼازها  ،والظسغت في جبادٌ املػلىماث  ،وبالخالي فهي وطُلت اجـاٌ مخػددة
الاججاهاث فهي ال جىولم مً الفسد الى الػدًد بل مً الػدًد الى الػدًد  ( .غبد الػاهي
 8 4110،ؾ)4- 0
وَؼحر )  (Donatti , et .al .الى ان ػبىت املػلىماث الدولُت طخيىن وطُلت
اجـاٌ فػالت بحن املدزطحن وهلبتهم  ،وهي برلً حؼبه الى خد ما مـدز املػلىماث في
املىخباث الاغخُادًت  ،والتي جخولب مهازاث مػُىت لخددًد واطخسدام املػلىماث املولىبت.
وبرلً جصداد اهمُتها في الػملُت الخػلُمُت ًىما بػد ازس ألجها جصود املدزطحن بازس
الخوىزاث الحاؿلت في مجاٌ ازخـاؿهم في الػالم مً زالٌ امللاالث الػلمُت والخوى
الخدزَظُت  ،وجصود الولبت بمـادز غحر مدددة للمػلىماث حػصش غملُت حػلمهم للمادة
الدزاطُت) . ( Donatti , et .al . , 2000 , p.2-3
وٍإهد )  (Kuhnبان ػبىت املػلىماث الدولُت كد اؿبدذ اداة مظاغدة مهمت
في غملُت الخدزَع في الدوٌ املخلدمت ،وزاؿت في مإطظاث الخػلُم الػالي  .وٍسخلف
دوز هره الؼبىت فحها جبػا للخسـف وهبُػت املادة الدزاطُت وهسائم الخدزَع
املظخسدمت. (Kuhn , 2001 , p.1 ) .
خُث جىفس ػبىت املػلىماث الدولُت للولبت الظُوسة غلى غملُت الخػلم ،
وجمىجهم مً الخلدم باملادة الدزاطُت خظب طسغتهم الخاؿت  ،وازخُاز مظازاث حػلمهم
وفم اخخُاحاتهم الراجُت  ،باإلكافت الى ازازة دافػُتهم للخػلم  .وحظاغد في شٍادة
اطخلاللُت الولبت  ،وجوىٍس اطتراجُجُاث حػلمهم  ،وجمىدهم الىكذ اليافي للخفىحر
واملؼازهت في جبادٌ املػلىماث مؼ الازسًٍ ) . (Moras , 2001 , p.2
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وَؼحر )  ( Kecmanovic and Carolynالى ان ػبىت املػلىماث الدولُت حظخوُؼ
جىفحر بِئت حػاوهُت حدًدة ٌ ،ظخوُؼ فحها الولبت الػمل طىٍت  ،وَؼتروىن في فهم املادة
الدزاطُت ،وٍدلىن املؼاول التي جىاحههم بـىزة حػاوهُت . (Kecmanovic and Carolyn ,
2000 , p.73 ) .
وٍبحن )  (Huber and Williamبان ػبىت املػلىماث الدولُت اؿبدذ وطُلت
فػالت في الػملُت الخػلُمُت  ،فلد اطخسدمها املدزطىن همـدز زئِس ي للمػلىماث ،
خُث جمثل مىطىغت هبحرة للمػلىماث باليظبت لهم  .واطخواع الولبت مً زاللها
الاػتران بسبراث حػلُمُت غىُت غً املىاد الدزاطُت بىطائل لم جىً ممىىت فدظب ،
بل هادزا ما ًمىً جـىزها بدوجها ) . (Huber and William , 1999 , p.1
وَظخوُؼ املدزض مً زالٌ ػبىت املػلىماث الدولُت جىظُم املادة الدزاطُت
بوسٍلت التي ال جإزس غلى شمً املداكسة الاغخُادًت دازل الـف  ،وَظمذ للولبت بسؤٍت
هره املادة بالوسٍلت التي جالئمهم. (Sadow , 2002 , p.2 ) .
وهي برلً ال جدل مدل هسائم الخدزَع الاغخُادًت ووطائلها  ،ولىجها جلدم
فىائد اكافُت للولبت  ،وزلافت مخوىزة ومهمت  ،وجبرش اهمُتها الاطاطُت مً زالٌ حػصٍص
الخػلم الراحي )  (Self Learningغىد الولبت ) . (Phemister , 2002 , p.4
وٍبحن )  (Titusبان ػبىت املػلىماث الدولُت جيىن ازازة وحؼىٍلا للولبت غىدما
جخيامل مؼ هسائم الخدزَع الاغخُادًت  ،خُث جلدم املادة الدزاطُت بيل طهىلت وَظس في
الاطخسدام  ،وجخددي كدزاث الولبت في البدث غً غىاوًٍ املىاكُؼ املولىبت ،
والاجـاٌ الفػاٌ مؼ الولبت والباخثحن الازسًٍ .
) (Titus , 1998 , p.1
وٍإهد )  (Damoenseبان هىان الػدًد مً الدزاطاث اػازث الى ان اطخسدام
الخلىُاث التربىٍت  ،ومجها ػبىت املػلىماث الدولُت لخخيامل مؼ غملُت الخػلُم والخػلم
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الاغخُادًت  ،كد جإدي الى هخائج حػلمُت فػالت باليظبت للولبت . (Damooense , 2003 ,
) p.30
ويشير (خليف) الى ان هىاك اربعة اسباب رئيسية ثجعلىا وسحخدم شبكة املعلومات
الدولية في الحعليم وهي :
-10حػخبر مثاٌ واكعي لللدزة غلى الحـىٌ غلى املػلىماث مً مسخلف اهداء الػالم
-14حظاغد غلى الخػلم الخػاووي هظسا لىثرة املػلىماث املخىفسة غبرها  ،فاهه ًـػب غلى
الوالب البدث في ول اللىائم  ،لرا ًمىً اطخسدام الػمل الخػاووي  ،خُث ًلىم ول
هالب بالبدث في كائمت مػُىت  ،زم ًجخمؼ الولبت ملىاكؼت ما جم الخىؿل الُه .
-11حظاغد غلى الاجـاٌ باملػسفت الػلمُت بأطسغىكذ واكل ولفت.
-12حظاغد غلى جىفحر اهثر مً هسٍلت في الخدزَع  ،ألجها بمثابت مىخبت هبحرة ًخىفس فحها
غدد هبحر مً الىخب والبرامج الخػلُمُت بازخالف املظخىٍاث ( .زلُف 8 4110 ،ؾ)1
وكد اؿبذ هىان اججاه متزاًد الطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت في الخػلُم .
خُث بدا هرا الاججاه ًترسخ في الػدًد مً الجامػاث في الدوٌ املخلدمت ,التي بدأث
بأحساء املؼازَؼ والخجازب خىلها ،ومً هره الخجازب ججسبت حامػت Alinoeمىر غام
( )0774في اغداد ملسز حػلُمي مخيامل في الفحزًاء حؼمل مداكساث  ،ازخبازاث ،
جمازًٍ ،امثلت  ،واغالهاث غلى ػبىت املػلىماث الدولُت  .وهرلً ججسبت ( British
) Columbiaفي اغداد ملسزاث حػلُمُت باطخسدام بسهامج  Web CTمىر غام (. ) 0773
واًلا ججسبت كظم الفحزًاء في ولُت )  (Davidsonفي اغداد امللسز الدزاس ي غلى
ػبىت املػلىماث الدولُت  ،إلغداد جمازًٍ جداوزٍت مىر غام ( . ) 0776وهرلً ججسبت
حامػت )  (Kaiserslauternمىر غام ( )4110خُث وكػذ غلى ػبىت املػلىماث الدولُت
بسهامج حػلُمي )  ، (Remote Controlled Lab .الري ًدخىي غلى ججازب مسخبرًت  ،خُث
ٌظخوُؼ الولبت في اي ميان في الػالم اهجاش هره الخجازب مً اماهجهم املسخلفت وازطاٌ
- 24 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

ه
ه
ه
ه
لعل
ه ي لتعلي
م
ي
واامعتسالتاولاشعةفيمدانا مااعل يلواثحبلا يي.
ا
شبكةالمعلوامتادلولبية
أ /ي
مسر.رعلبي.
الىخائج ئلى املؼسف  ،والري ًلُم غملهم وٍسطل لهم الىخائج بػد جصحُدها( .الػمىدي ،
8 4114ؾ)4
ثاهيا -خصائص ومميزات اسحخدام شبكة املعلومات الدولية في الحعليم:
ان اطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت في الخػلُم جدلم الىثحر مً الاًجابُاث
وحػىد بالػدًد مً الفىائد غلى ول مً املدزطحن والولبت  ،وجلػب دوزا هبحرا في حغُحر
الوسائم الخدزَظُت املخػازف غلحها في الىكذ الحاكس  .ومً ابسش ممحزاث اطخسدام ػبىت
املػلىماث الدولُت في الخػلُم ما ًأحي8
 -10جىفس فسؿت حػلُمُت غىُت وذاث مػن للولبت .
-14جوىز مهازاث الولبت غلى مدي ابػد مً مجسد حػلم مدخىي الخسـف .
-11جىفس للولبت فسؿت الخػلم في اي وكذ واي ميان دون الاكخـاز غلى غسفت الـف ،
والخلُد بالظاغاث الدزاطُت امللسزة .
-12حػوي دوز حدًد للمدزض دازل الـف خُث ًيىن مسػدا ومىحها وجوىز مهازاجه
املهىُت والاوادًمُت .
-13حظسع غملُت الخػلُم  ،اذ ان الىكذ التي ٌظخوُؼ فُه الوالب الحـىٌ املػلىماث
ًيىن كلُال ملازهت بالوسائم الاغخُادًت .
-14حغحر هظم وهسائم الخدزَع الاغخُادًت ،مما ًدفص الولبت غلى املثابسة واليؼان.
-15ججػل الولبت ًدـلىن غلى ازاء الػلماء والباخثحن املخســحن في مسخلف املجاالث
خىٌ اي مىكىع ًسٍدون دزاطخه .
-16كلت الخيلفت املادًت للحـىٌ غلى املػلىماث ملازهت بالىطائل الازسي .
-17طهىلت جوىٍس مدخىي املىاهج الدزاطُت املىحىدة غبر ػبىت املػلىماث الدولُت .
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-01ججػل الوالب ًخدىٌ مً الدوز الظلبي في الػملُت الخػلُمُت الى الدوز الاًجابي
والخػلم غً هسٍم الخىحُه الراحي .
-00جصٍد مً مظخىي الخػاون بحن املدزض وهلبخه ،والولبت فُما بُجهم.
-04جىمي زوح املبادزة وجىطؼ افم الخفىحر غىد الولبت ،وجصٍد خـُلتهم الػلمُت
والثلافُت ومظخىي جدـُلهم الدزاس ي.
-01حظاغد الوالب غلى الخػلم بؼيل مظخلل ًبػده غً الازسًٍ  ،وهرا ًبػده غً
الخىافع الظلبي وامللاًلاث .
-02حظخوُؼ خل بػم مؼىالث الولبت الرًً ًخسلفىن غً شمالئهم مً زالٌ وحىد
املسوهت في وكذ الخػلم.
-03جمىً الولبت مً الحـىٌ غلى املػلىماث املولىبت  ،مهما ازخلفذ احهصة الحاطىب
واهظمت الدؼغُل املظخسدمت غً الاحهصة املظخسدمت في غملُت الازطاٌ .
(الفىخىر وغبد الػصٍص  8 0777 ،ؾ( ، ) 62املىس  8 4111 ،ؾ)3-2
(الدحاوي وهادز 8 4110 ،ؾ.)3
ثالثا -ماهيمعوقات اسحخدام شبكة املعلومات الدولية في الحعليم؟ :
وفي ملابل هره املمحزاث الىبحرة التي جخمخؼ بها ػبىت املػلىماث الدولُت  ،فلد
جىحد هىان بػم املػىكاث امام اطخسدامها هخلىُت جسبىٍت خدًثت في املإطظاث
الخػلُمُت  ،واجفم غدد مً التربىٍحن غلى ان هىان غدد مً املػىكاث جىاحه اطخسدام
ػبىت املػلىماث الدولُت في الخػلُم ومجها ما ًأحي:
-10ازجفاع اليلفت املادًت إلوؼاء ػبىت املػلىماث الدولُت  ،فهي جدخاج الى ػبىت اجـاٌ
حُدة واحهصة خاطىب  ،وهرا ًسجبى باللدزة غلى جمىٍل املبالغ الالشمت لرلً.
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 -14وحىد الحاحت الى جدزٍب املدزطحن والولبت غلى اطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت
بىفاءة وفػالُت  ،وفي كىء الاهداف املولىبت .
 -11ان مػظم البدىر وامللاالث الػلمُت في ػبىت املػلىماث الدولُت  ،جيىن باللغت
الاهيلحزًت  ،وهرا ٌؼيل غائلا امام اطخسدامها بفػالُت .
-12وحىد الػدًد مً الفاًسوطاث والتي جدىاكل بحن احهصة الحاطىب مً زالٌ ػبىت
املػلىماث الدولُت .
-13وحىد بػم الاججاهاث الظلبُت مً كبل بػم التربىٍحن واملدزطحن هدى اطخسدام
الخلىُاث التربىٍت في الخػلُم ومجها ػبىت املػلىماث الدولُت.
-14غدم اطخلساز وزباث املىاكؼ التي جسبى بُجها في ػبىت املػلىماث الدولُت فما هجده في
وكذ مػحن  ،كد الهجده في وكذ ازس .
-15هثرة ادواث البدث )  (SearchEnginesامام الولبت  ،فىظسا لىثرة املػلىماث
واهدؼازها في ػبىت املػلىماث الدولُت  ،فان هرا ًإدي الى الػدًد مً املػىكاث ازىاء
غملُت البدث مجها .
-16غدم دكت وصحت حمُؼ املػلىماث املىحىدة في ػبىت املػلىماث الدولُت  ،فلد جىحد
مىاكؼ غحر مػسوفت او مؼبىهت  ،ولىً الولبت كد ٌظلمىن بمـداكُتها ودكتها الػلمُت .
-17وحىد بػم املىاكؼ املمىىغت اوالال أزالكُت في ػبىت املػلىماث الدولُت  ،ومً
الـػىبت خـسها وجددًدها ،ومىؼ الولبت مً الدزىٌ الحها .
-01وحىد اطالُب للخػلُم مسجبوت باهس واهظمت ومىاغُد مدددة ال ًمىً ججاوشها مً
كبل املدزطحن  ،مما ٌػُم اطخسدامهم لؼبىت املػلىماث الدولُت.
-00كد ال ًيىن هىان جسابى هبحر بحن املىاهج الدزاطُت امللسزة ،واملػلىماث املىحىدة في
ػبىت املػلىماث الدولُت لحدازتها .
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(الفىخىر وغبد الػصٍص 8 0777،ؾ( ، ) 62املهدي 8 0777 ،ؾ،)7
(املىس 8 4111 ،ؾ( ، )43-41الدحاوي وهادز  8 4110 ،ؾ00-01
رابعا-اساليب اسحخدام شبكة املعلومات الدولية في الحعليم :
هدُجت للخوىز الحاؿل في الخدماث التي جلدمها ػبىت املػلىماث الدولُت في
الػدًد مً املجاالث  ،فلد ظهسث مجمىغت مً الاطالُب او الخوبُلاث التي ًخم مً
زاللها الاطخفادة مً الؼبىت  ،في املجاالث املسخلفت  ،ومجها الػملُت الخػلُمُت  .ومً
هره الاطالُب ما ًأحي :
ا-البريد الالكترووي( E-Mail ) :
ًلـد بالبرًد الالىترووي جبادٌ الىزائم والسطائل باطخسدام الحاطىب  .وٍبحن
هثحر مً الباخثحن والتربىٍحن باهه مً اهثر زدماث ػبىت املػلىماث الدولُت اطخسداما ،
وهرا ٌػىد الى طهىلت اطخسدامها  .وَػخلد البػم ان البرًد الالىترووي ٌ ،ػخبر الظبب
الاوٌ الػتران هثحر مً الافساد في ػبىت املػلىماث الدولُت ( .زلُف 8 4110،ؾ)1
وَؼحر )  (Grausبان البرًد الالىترووي ٌػخبر مً اوٌ اطالُب اطخسدام ػبىت
املػلىماث الدولُت  ،واهثرها اهدؼازا  ،والري مً جوبُلاجه ازطاٌ واطخالم السطائل
الجدًدة  ،وخفظ السطائل في اهظمت امللفاث  ،والاحابت غلى السطائل الىازدة Graus ,
) )1999 , p.8
وَؼحر (املىس ) الى ان حػلُم الولبت هُفُت اطخسدام البرًد الالىترووي ٌ ،ػخبر
الخوىة الاولى في اطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت في الخػلُم  ،فهى افلل بدًل
غـسي للسطائل البرًدًت الىزكُت واحهصة الفاهع وغحرها مً وطائل الاجـاٌ الازسي .
(املىس  8 4111 ،ؾ)5
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وٍبحن )  (slayبان البرًد الالىترووي كد ٌظخسدم وىطُلت اجـاٌ فػالت بحن
املدزض والولبت وَصجؼ غلى الػمل الخػاووي بحن الولبت. (Slay , 1997 , p.3 ) .
ويحدد كل من (خليف) و (املوس ى ) اهم ثطبيقات البريد الالكترووي بما ياجي :
-0اطخسدام البرًد الالىترووي وىطُى بحن املدزض والوالب إلزطاٌ السطائل لجمُؼ
الولبت  ،ازطاٌ الىاحباث املجزلُت  ،والسد غلى الاطخفظازاث  ،ووىطُى للخغرًت
الساحػت .وفي هرا جىفحر للىكذ والجهد.
-4اطخسدام البرًد الالىترووي وىطُلت لالجـاٌ باملخســحن في مسخلف اهداء الػالم ،
والاطخفادة مً زبراتهم وابداثهم في ػت املجاالث .
-1اطخسدام البرًد الالىترووي وىطُى لالجـاٌ بحن املدزطحن واملدزطت او الؼإون
الادازٍت .
ٌ-2ظاغد البرًد الالىترووي الولبت غلى الاجـاٌ باملخســحن باي ميان باكل ولفت
وٍىفس الىكذ والجهد لالطخفادة مجهم في الدزاطاث والاطدؼازاث .
-3اطخسدام البرًد الالىترووي لالجـاٌ في الؼإون الادازٍت  ،وازطاٌ الخػلُماث
والاهظمت للمدزطحن وغحرهم.
(زلُف 8 4110،ؾ( ، )2املىس  8 4111 ،ؾ)7
ب-القوائم البريدية( Mailing Lists) :
حػسف اللىائم البرًدًت ازخـازا باطم )  ، (listوهي جخيىن مً غىاوًٍ بسٍدًت
جدخىي في الػادة غلى غىىان بسٍدي واخد ًلىم بخدىٍل حمُؼ السطائل املسطلت الُه الى
ول غىىان في اللائمت  .وبمػن ازس فان اللىائذ البرًدًت هي الئدت مً غىاوًٍ البرًد
الالىترووي  .وٍمىً الاػتران بالئدت بسٍدًت مػُىت مً زالٌ الولب مً املظإوٌ غجها .
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وحػخبر اللىائم البرًدًت اخدي زدماث الاجـاٌ املهمت في ػبىت املػلىماث
الدولُت  ،والتي ًمىً جىظُفها في غملُت الخػلُم ( .املىس  8 4111 ،ؾ) 01-7
وَؼحر )  (salyبان جوبُلاث اللىائم البرًدًت في غملُت الخػلُم والخػلم جيىن
بحن املدزض وهلبت الـف  ،او بحن الخبراء واملدزض والولبت  ،وفي زدماث الاجـاٌ .
وحظاغد غلى الػمل الخػاووي والاجـاٌ الفػاٌ . (Saly , 1997 , p.4 ) .
وٍإهد )  (Grausبان اللىائم البرًدًت حظمذ ملجمىغاث الولبت بمىاكؼت
مسخلف الللاًا  ،واملؼازهت في املػلىماث ،وهسح الاطئلت  ،والحـىٌ غلى الػىاوًٍ
املسخلفت مً زالٌ البرًد الالىترووي  .وهي غبازة غً بسامج خاطىبُت جمىً املظخسدم
مً ازطاٌ السطائل الى اللائمت  ،والتي جبثها الى حمُؼ املؼترهحن ) . (Graus , 1999 , p.10
وهىان هىغحن مً اللىائم البرًدًت  ،وهي اللىائم املػدلت ) (ModeratedLlists
وهي حػني باهه في خالت ازطاٌ اي ملاٌ او مىكىع فاهه طىف ٌػسق غلى شخف ٌظم
املػدٌ ) ً ، (Moderatorلىم باالهالع غلى امللاٌ او املىكىع للخاهد مً وىهه مىاطب
لوبُػت اللائمت  ،زم ًلىم بيسخ وحػمُم جلً امللاالث او املىاكُؼ املىاطبت  .اما اللىائم
غحر املػدلت )  (UnmoderatedListsفان السطالت املسطلت جسطل الى حمُؼ الولبت دون
الىظس الى مدخىاها ( .املىس  8 4111،ؾ)01-7
جـ -مجموعات ألاخبار(News Groups ) :
مجمىغاث الازباز هي غبازة غً اطخسدام الحاطىب املظدىد الى اهظمت
املىاكؼت  ،والتي جىشع بـىزة واطػت مً زالٌ ػبىت املػلىماث الدولُت  ،وفىستها
حؼبه الظبىزة الػاملُت التي جىلظم الى غدة اكظام  .خُث ان ول شخف ٌظخوُؼ هخابت
اي زطالت  ،وهره السطالت ًمىً كساءتها مً اي شخف مظخفُد  .وبػد غدة اًام  ،فان
السطائل اللدًمت طىف حظمذ ليي ًيىن هىان مجاٌ للمظاهماث الجدًدة . (Graus ,
) 1999 , p.9
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وَؼحر (املىس ) بان مجمىغت الازباز حػخبر اخد اهثر ػبىت املػلىماث الدولُت
ػػبُت  .وجازر هره املجمىغاث غدة مظمُاث مجها (Usenet , Network , Net news ,
) News groupوهره الؼبىت حؼبه ػبىت املػلىماث الدولُت مً خُث غدم وحىد ادازة
مسهصٍت لها او هُاول جىظُمُت  .وَػسف )  (Eager , 1994مجمىغاث الازباز باجها حمُؼ
الاماهً التي ًجخمؼ فحها الىاض لخبادٌ الازاء او الافياز اوحػلُم الاغالهاث الػامت او
البدث غً املظاغدة ( .املىس  8 4111،ؾ) .04-00
وَؼحر )  (Salyباهه مً جوبُلاث مجمىغاث الازباز في غملُت الخػلُم والخػلم
املىاكؼت غبر زى ػبىت املػلىماث الدولُت مؼ الخبراء  ،والاجـاٌ في اللغاث الاحىبُت ،
وحظاغد غلى الاجـاٌ الفػاٌ  ،والػمل الخػاووي  ،والطخػداد للخػلم املظخمس مدي
الحُاة ) . (Saly , 1997 , p.4
وٍبحن )  (Grausبان الولبت ٌظخوُػىن املظ ــاهمت بسطائلهم الخاؿت غبر
مجمىغاث الازباز ) . (Graus , 1999, p.9
وجلظم مجمىغاث الازباز الى كظمحن مثل اللىائم البرًدًت  ،فهىان مجمىغت
ازباز مػدلت )  ، (Moderatedوازسي غحر مػدلت  (Unmoderated ) .ففي خالت اطخسدام
املجمىغاث املػدلت  ،جمس السطالت الى شخف ٌظم املػدٌ ) ً (Modeartedلىم باالهالع
غلحها كبل حػمُمها  .وٍسخلف مظخسدمي مجمىغاث الازباز في اهىاغهم مً خُث الىُفُت
التي ًخػاملىن بها مؼ مىاكُؼ الىلاغ املدددة  ،واملظخسدمحن الازسًٍ  .وجيىن
جوبُلاث مجمىغت الازباز مؼابهت لخوبُلاث اللىائم البرًدًت ( .املىس 8 4111 ،ؾ-00
)04
د -برامج املحادثة(Internet Relay Chat ) :
املدادزت غلى ػبىت املػلىماث الدولُت )  (IRCهى هظام ًمىً مظخسدمه مً
الحدًث مؼ املظخسدمحن الازسًٍ في وكذ خلُلي  (Real Time ) .وبمػن ازس هى بسهامج
ٌؼيل مدوت زُالُت في ػبىت املػلىماث الدولُت  ،ججمؼ املظخسدمحن مً مسخلف
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اهداء الػالم للخددر ؿىجا وهخابت والىلاغ خىٌ اي مظالت غلمُت  ،وهي جدخاج الى
اطخسدام بسامج مػُىت مثل بسهامج ( CU See Meاملىس 8 4111،ؾ)02
ومً جوبُلاث هره البرامج في غملُت الخػلُم والخػلم  ،هي الظماح بىلل
الـىث والـىزة بىاطوت ػبىت املػلىماث الدولُت  ،ئكافت الى الاخادًث املؼترهت غبر
مإجمساث الحاطىب الـىجُت  .وحظاغد غلى الاجـاٌ الفػاٌ  ،والػمل الخػاووي ،
والاطخػداد للخػلم املظخ ـ ــمس مدي الحُاة ) . (Saly , 1997 , p.4
وٍبحن )  (Grausبان بسامج املدادزت جمثل زحر مثاٌ للمػسفت الجُدة خىٌ ماذا
حظخوُؼ ان جلدم الؼبىت مؼ الاطخجابت غىد الىكذ الحلُلي لالجـاٌ . (Graus , 1999
) , p.12
وَػخبر هثحر مً الباخثحن بان هره الخدمت جاحي باملسجبت الثاهُت مً خُث هثرة
الاطخسدام بػد البرًد الالىترووي  ،الجها جىفس امياهُت الىؿىٌ الى حمُؼ الاشخاؾ في
حمُؼ اهداء الػالم في وكذ واخد  ،وٍمىً اطخسدامها هىظام مإجمساث كلُل اليلفت ،
وٍمىً مً زاللها جيىًٍ كىاة )  (Channelsوحػلها زاؿت لػدد مددود مً الولبت
واملدزطحن  ،وهي مـدز مً مـادز املػلىماث مً مسخلف اهداء الػالم  .وجبرش اهمُت
هره البرامج في الػملُت الخػلُمُت مً زالٌ وىن الولبت ٌظخسدمىجها بدًال غً احساء
املياملاث الخازحُت  ،الهه في خالت الاجـاٌ بؼبىت املػلىماث الدولُت ًـبذ ) (ICR
مجاهُا  ( .املىس 8 4111،ؾ)03
خامسا-خطوات ثصميم وبرمجة ووشر املواد الحعل ـ ــيمية على ش ـ ــبكة املعلومات
الدولية:
جمس غملُت جـمُم وبسمجت ووؼس املىاد الخػلُمُت غلى ػبىت املػلىماث الدولُت
بػدة زوىاث ًخولب جىفُرها بدكت ليي ًخم الحـىٌ غلى املىاكؼ الخػلُمُت الجُدة.
وٍددد ول مً (اطماغُل ) و )  (Robbاهم هره الخوىاث بما ًأحي :
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-10جددًد اطم املىكىع الدزاس ي املولىب.
-14جىظُم املادة الخػلُمُت التي طِخم بسمجتها ووؼسها
-11جـمُم الـفداث الخػلُمُت السئِظت التي طِخلمجها املادة الخػلُمُت املبرمجت ،ومً
زم الـفداث الثاهىٍت .
-12الػثىز غلى ؿفدت دلُل مً زالٌ خاطىب الخدمت للمإطظاث الخػلُمُت  ،التي
طُيظب لػىىاجها املادة الخػلُمُت املبرمجت  ،ليي ًخم وكؼ الـفداث الخػلُمُت للمادة
فحها ووؼسها مً زاللها .
-13بسمجت املادة الخػلُمُت ،وهخابتها في بسهامج مػالج الىـىؾ زم خفظها فُه.
-14ادزاٌ زلفُاث الـفدت الخػلُمُت والحسهت والالىان غلى املادة الخػلُمُت غىد
بسمجتها .
-15ادزاٌ الـىز الخػلُمُت وللواث الافالم املخدسهت بادزاحها غلى ػبىت املػلىماث
الدولُت  ،او مً ملف البرامج الجاهصة  ،او مً مػسق او بخىؿُل احهصة فُدًى وغحرها .
-16ادزاٌ الـىث واملإزساث الـىجُت املسخلفت هملفاث في الـفداث الخػلُمُت .
-17ادزاٌ الازجباهاث املسخلفت غلى احصاء الـفداث الخػلُمُت فُما بُجها  ،والسبى بُجها
وبحن مىاكؼ ازسي غلى ػبىت املػلىماث الدولُت لغسق جدغُمها .
-01خفظ الاحصاء الظابلت التي ادزلذ الى ؿفداث املادة الخػلُمُت املبرمجت  ،غلى ان
جدفظ الـفدت السئِظُت هملف فهسض باإلكافت الى امللفاث الازسي .
-00هلل امللفاث املسخلفت املمثلت لـفداث املادة الخػلُمُت املبرمجت  ،ومً بُجها
امللف الفهسض الى ؿفدت الدلُل باطخسدام ملف الىلل الري طبم اًجاده ،
خُث ًخىاحد ملف الؼبىت لـفدت الدلُل  ،لُخم وؼس املادة الخػلُمُت  ،غلى
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ػبىت املػلىماث الدولُت مً زالٌ املىكؼ املسـف له غلى حهاش خاطىب
الخدمت .
(اطماغُل  8 4114 ،ؾ )Robb, 1996 , p.2 - 4) ،)2 - 1
سادسا-الحوصيات:
في كىء ماجلدم هىص ي بما ًأحي:
-10اطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت في هسائم الخدزَع في مإطظاث الخػلُم الػالي
لخلدًم مػلىماث حػصٍصٍت اكافُت ملاًخم دزاطخه في املداكساث الاغخُادًت.
ً-14يىن اطخسدام ػبىت املػلىماث الدولُت هػىـس مىمل ملا ًلىم به الخدزَس ي في
املداكسة الاغخُادًت بػد الاهتهاء مجها او كبلها  ،وبرلً فهي الجدل مدل الخدزَس ي
واملداكسة الاغخُادًت.
-11اكامت دوزاث مخســت لغسق جدزٍب الخدزَظُحن غلى هُفُت جـمُم املىاكؼ
الخػلُمُت غلى ػبىت املػلىماث الدولُت الطخسدامها مً كبل هلبتهم وفي مسخلف
الخســاث الػلمُت والاوظاهُت.
-12اهالق مؼسوع وهني مً كبل وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي لغسق زبى
الجامػاث واملػاهد الخلىُت واملساهص الػلمُت والبدثُت الازسي بؼبىت املػلىماث الدولُت
والاطخفادة مً زدماتها لألغساق الخػلُمُت.
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اطماغُل  ،الغسٍب شاهس  .الاهترهذ للخػلُم زوىة زوىة  .وؼسة الخىاؿل  .الػدد 4
 ،غمان  ،مظلى  ،مػهد الػلىم الؼسغُت في غمان 4114،
زلُف  ،شهحر هاجي  .اطخسدام الحاطىب وملحلاجه في اغداد الىطائل الخػلُمُت .
مإجمس الػملُت الخػلُمُت في غـس الاهترهذ  ،فلظوحن  ،حامػت الىجاح الىهىُت -7 ،
 01ماٌع .4110 ،
الدحاوي  ،دغاء حبر و هادز غوا هللا وهبه  .الـػىباث التي حػُم اطخسدام الاهترهذ
واداة جسبىٍت في املدازض الفلظوُيُت  .مإجمس الػملُت الخػلُمُت في غـس الاهترهذ ،
فلظوحن  ،حامػت الىجاح الىهىُت  01-7 ،ماٌع 4110 ،
الصٍادي  ،غبد الػظُم  .الخـائف الصخـُت ملظخسدمي ػبىت املػلىماث الدولُت
في مدًىت الىاؿسٍت واهمان اطخسداماتهم لها  .املإجمس الػلمي الاوٌ لجامػت ذي كاز ،
الػساق  ،حامػت ذي كاز  43-42 ،حؼسًٍ الثاوي 4112 ،
غبد الػاهي  ،خظحن الباحؼ مدمد  .بسهامج ملترح لخدزٍب املػُدًً واملدزطحن
املظاغدًً بيلُت التربُت حامػت الاطىىدزٍت غلى بػم اطخسداماث ػبىـت الاهترهذ
وفلا الخخُاحاتهم الخدزٍبُت  .مـس  ،حامػت الاطىىدزٍت ( 4110 ،زطالت ماحظخحر
غحر ميؼىزة ) .
الػمىدي  ،مدمد طػُد .دوز جلىُاث املػلىماث والاجـاالث في حػصٍص اطخسدام
الوسق الحدًثت في جدزَع الفحزًاء الجامػُت  .الُمً  ،حامػت غدن 4114 ،
الفىخىر  ،غبد اللادز وغبد الػصٍص الظلوان  .الاهترهذ في الخػلُم  8مؼسوع املدزطت
الالىتروهُت  .مجلت زطالت الخلُج الػسبي  ،املجلد  ، 40مىخب التربُت الػسبي لدوٌ
الخلُج  ،الظػىدًت  ،السٍاق 0777 ،
املهدي  ،هؼام هبُه  .جوىٍس اطالُب الخدزَع باطخسدام ػبىت الاهترهذ  .مإجمس
حامػت اللاهسة لخوىٍس الخػلُم الػالي  ،مـس  ،حامػت اللاهسة  42-44 ،ماٌع 0777
املىس  ،غبد هللا بً غبد الػصٍص  .ملخف مداكسة بػىىان اطخسدام زدماث
الاجـاٌ بفاغلُت في الخػلُم .الظػىدًت  ،حامػت مدمد بً طػىد 4111 ،
- 44 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

ه
ه
ه
ه
لعل
ه ي لتعلي
م
ي
.واامعتسالتاولاشعةفيمدانا مااعل يلواثحبلا يي
ا
شبكةالمعلوامتادلولبية
 ي/أ
.رعلبي.مسر
-Damoense ,Maylene Y . Online Learning : Implications for Effective
Learnning for Higher Education in South Africa , (in ) Australian
Journal of Educational Technology , Vol . 19 , No.1 , 2003 .
-Donatti , Steve (et.al) . Internet in the Curriculum , (in) Technology
2000 Website , 2000
-Graws ,Johan .An Evaluation of the Use Fulness of the Internet in the
EFL Classroom ,University of Nijmegen-,1999 (Unpublished Master's
Thesis)
- Hubber,RichardA.and William Harriett G ., Applying the Unlimited
Potential of the Internet in Teaching Middle School Science, U.S.A.
University of North Carolina,1999
- Kecmanovic C. Dubravk and Carolyn Weeb .Toward Communicative
Model of Callaborative Web- Mediated Learning,(in) Australian
Journal of Education Technology,Vol.16, No.1, 2000
- Moras , Solange .Computer -Assisted Language Learning (CALL)
and the Internet, Brazil , CultraInglesa De Sao Carlos , June , 2001
-Phemister , Pauline . Teaching the History of Philosophy Using
Electronic Texts , (in) Learning and Teaching Support Network ,
England , University of Liverpool , July , 2002 .
- Rubb , Thomas .Web projects for the ESL/FEL Class: Famous
Japanese Personages . (in) CAELL Journal ,Vol .6 , No.4 , 1996
- Sadow , Jeffrey . The Internet as Adelivery Platform for Audio Visual Teaching , (in) European Political Science , Vol.1 , No.2 , 2002
- Saly , Jill . The Use of the Internet in Creating an Effective Learning
Environment , (in) Third Australian World Wide Web Conference ,
Southern Cross University , 5-9 July , 1997
- Titus , Aaron . Internet in the Physics Classroom , Davidson College
in North Carolina , U.S.A , 1998

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

- 44 -

