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 هقذهة وهشكلة الثحد: 

، لعل أبرزىا يظير فيما حققتو تقنية ائمة ومختمفةحديث تطورات ىيشيد العصر ال
، ويعد الكمبيوتر سيد ىذه التقنية ات متالحقة في جميع جوانب الحياةالمعمومات من تطور 

من حيث ما فتحو عمى البشرية في مجال تناول المعمومات وتطبيقاتيا المختمفة ، كما تعد 
 أواخرظيف الكمبيوتر في خدمة البشرية جمعاء في شبكة اإلنترنت من ابرز ما نتج عن تو 

 القرن األخير الذي عرف بعصر المعمومات .
وتعد شبكة اإلنترنت أحد أىم مصادر المعرفة وأسموبًا من أساليب التعميم، وقد أحدثت 

في احتواء التفجر المعرفي الذي يشيده اليوم، فأصبحت المسافة  اتيىذه الشبكة طوقا معموما
ان والمعمومة ال تتعدى دخولو ىذه الشبكة، كما توفر بيئة تعميمية إلكترونية تساىم بين اإلنس

 (.٘ٗٔ: ٕ٘ٓٓ) محمد يوسف أبو ريا، في تطوير أساليب التعميم والتعمم
انطالقا من أىمية استخدام الكمبيوتر واإلنترنت والتعميم وتوظيفيا في العممية التعميمية و 

شيدىا المجتمع العالمي المعاصر بجميع صوره مع دخول عصر ونظرا لمتغيرات الكثيرة التي ي
المعمومات وثورة االتصاالت، فإن برامج المؤسسات التعميمية بمختمف قطاعاتيا من مدارس 

، ومن ىنا فقد شعر التربويون النظر بيدف تطويرىا إعادةومعاىد وكميات وجامعات بحاجة إلى 
مية التعميمية وأىدافيا إلعادة النظر في محتوى العمبيذه األىمية وتعالت النداءات المتكررة 

 عبدرنت توظف في العممية التعميمية )، ونتيجة لذلك تم وضع مناىج كاممة عمى اإلنتووسائميا
 ( ٜٙٔ: ٕٓٓٓالرحمن الكندري،  اهلل عبد العزيز اليابس، عبد اهلل عبد

                                                           

 .ة بنينمدرس حاسب آلي بمدرسة بني مزار الثانوي )*(
   جامعة المنيا –ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كمية التربية  أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات)**(

 جامعة المنيا أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية النوعية )***(



 ٕ 

منيا: دراسة م و وقد أوصت عديد من الدراسات بضرورة إدخال اإلنترنت في التعمي
العزيز عثمان  )عبد(،ٕٗٓٓ(،)جبير سممان العموي،ٕٓٓٓزكريا يحيى،)

(، أوضحت ىذه الدراسات أن اإلنترنت يسير بخطى متقدمة نحو ٕ٘ٓٓالزىراني،
 استخداميا بشكل موسع في مجال التعميم في السنوات القادمة .

وأيضا إدخال كما أوصت عديد من المؤتمرات بضرورة التدريب عمى اإلنترنت 
ولعل من أبرزىا المؤتمر الوطني السادس  واإلنترنت في العممية التعميمية نظرًا ألىميت

، والذي أوصي مٕٓٓٓ/ ىٕٔٗٔعشر لمحاسبات اآللية المنعقد في الرياض عام 
، واإلفادة من تجارب الدول الرائدة إلنترنت في المناىج وطرق التدريسبضرورة توظيف ا
 ( .ٙ-٘:   ٕٗٓٓ ،اًل عن جبير سميمان العموينق) في ىذا المجال
سعت وزارة التربية والتعميم بمصر إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في المناىج  وقد
درة الطالب ، األمر الذي يؤدي إلى تنمية قبما يتمشى مع االتجاىات المعاصرةالدراسية 

مات وتحميميا وتفسيرىا ، والحل االبتكاري لممشكالت وجمع المعمو عمى التدريب والتفكير
 ( .ٕٚٔ:  ٕٙٓٓ)وزارة التربية والتعميم ،

ىذا ويعتمد التربويون عمى العديد من المبررات التربوية التي يبررون من خالليا إدخال 
اإلنترنت في التعميم منيا ما يرون تأثيره بشكل إيجابي عمى الطمبة بحيث تزيد من دافعية 

، والكتابة لدييم ومنيا أنو ميم الذاتي وتحسن ميارات االتصالالطالب نحو التعميم وتزيد من تعم
التعميم وتزيد من تطورىم  يؤثر بشكل إيجابي عمى المعممين حيث تساعدىم عمى تنويع أساليب

معمم عمى تعرف الميارات ، وتساعد عمى التواصل بين المعمم والطالب كما أنيا تساعد الالميني
 ( .ٖٕ: ٕ٘ٓٓ، ناصر المشاريالبو )الفردية لط، والخصائص المتنوعة

وبالرغم من أىمية استخدام اإلنترنت في العممية التعميمية نجد أن من أىم العوائق 
التي تواجو المستخدم لشبكة اإلنترنت التحدي التقني الستخدام ىذه التقنية والذي يتمثل 

بأن يتعمم كيف في عدم القدرة عمى التعامل مع ىذه التقنيات الحديثة ، فالفرد مطالب 
، باإلضافة إلى ضرورة إعداد متعممين لدييم ميارات األمثليستخدم ىذه التقنيات بالشكل 

وخبرات تمكنيم من التعامل مع معطيات العصر وتحدياتو، إضافة إلى ضرورة توظيف 
في المجال التعميمي حيث إنيا تحقق  إمكانياتياالمستخدمات التكنولوجية واستثمار 

)سييل سالم  قادرين عمى التعامل مع متغيرات العصر أفرادتعمقة بإعداد التوجيات الم
 (.ٗ٘:   ٕٚٓٓالحربي، 
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أجريت بعض الدراسات والبحوث لتنمية ميارات اإلنترنت مثل دراسة حماد بن  وقد
( التي أظيرت نتائجيا فاعمية مقرر دراسي في تنمية ميارات استخدام ٕٔٔٓ) الطيار

الحميد  ودراسة محمد أحمد عبد ،لدى طالب المرحمة المتوسطة نترنتالحاسب اآللي واإل 
( والتي أظيرت نتائجيا فاعمية أسموب التعمم الفردي اإلرشادي في إكساب تالميذ ٕٔٔٓ)

ف بن يودراسة نا ،ىيم وميارات التعامل مع اإلنترنتالصف الثاني اإلعدادي بعض مفا
مم المدمج في إكساب ميارات وحدة ة التعي( التي أظيرت نتائجيا فاعمٕٕٔٓحجي خمف )

نشاء وتصمنترنت )تصفح، البحث عن المعموماتاإل  ب( لمعممي يم صفحات الو ي، وا 
 ة واتجاىاتيم نحو اإلنترنت.يالمرحمة الثانو 

ت في المراحل يستوجب االىتمام بتنمية ميارات اإلنترن األمروانطالقا من ىذا 
مدرس لمادة الكمبيوتر الحظ أن ىناك ، ومن خالل عمل الباحث كالتعميمية المختمفة

الثانوي في مجال استخدام شبكة اإلنترنت حيث إن غالب  األولقصورًا لدى تالميذ الصف 
المدرسين يتجاىمون ىذه الميارات وال يدربون الطالب عمييا رغم أنيا أداة من أدوات 

 العصر التي ال يستغنى عنيا .
ورت مشكمة البحث في محاولة وفي ضوء ما سبق وفي ضوء حدود البحث تبم

 اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ميااارات شاابكة اإلنترناات فااي اكتساااب  بعضلاامااا فعاليااة اسااتخدام برنااامج كمبيااوتري مقتاارح 

 الثانوي ليذه الميارات؟ األولواستخدام طالب الصف 
 ىذا السؤال األسئمة التالية : ويتفرع من      

ي مقترح في اكتساب طالب الصف األول الثانوي لمجوانب ما فعالية برنامج كمبيوتر  -ٔ
 المعرفية لبعض ميارات شبكة اإلنترنت ؟

ما فعالية برنامج كمبيوتري مقترح في استخدام طالب الصف األول الثانوي لبعض  -ٕ
 ميارات شبكة اإلنترنت ؟

 أهذاف الثحد :

 ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى  :      
كمبيوتري مقترح في بعض ميارات شبكة اإلنترنت في اكتساب طالب  فعالية برنامج -ٔ

 الثانوي لمجوانب المعرفية المتعمقة بيذه الميارات . األولالصف 



 ٗ 

استخدام طالب  فيفعالية برنامج كمبيوتري مقترح في بعض ميارات شبكة اإلنترنت  -ٕ
 الثانوي ليذه الميارات . األولالصف 

 أهوية الثحد:

  لبحث إلى االعتبارات اآلتية: ترجع أىمية ا
أنو يأتي استجابة موضوعية لتوصيات العديد من الدراسات والمؤتمرات التي تنادي  -ٔ

بضرورة اكتساب ميارات استخدام شبكة اإلنترنت واالستفادة منيا في التعميم والتعمم، 
ثات وانعكاسًا لالتجاىات التربوية الحديثة التي تؤكد عمى استخدام المستحد

 .التكنولوجية الحديثة
أنو يستيدف تقديم برنامج كمبيوتري في بعض ميارات شبكة اإلنترنت لطالب الصف  -ٕ

 األول الثانوي.

أنو يستيدف تقديم اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي المتعمق ببعض ميارات  -ٖ
 .الثانوياستخدام شبكة اإلنترنت لدى طالب الصف األول 

في ميارات استخدام  األدائيبطاقة مالحظة لقياس المستوى  أنو يستيدف تقديم -ٗ
 . الثانويشبكة اإلنترنت لدى طالب الصف األول 

 حذود الثحد         

 التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:     
مجموعة البحث من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة بني مزار الثانوية لمعام  -ٔ

تيار ىذه المدرسة ألن بيا معمل لمحاسب اآللي يحتوي ، وتم اخٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالدراسي
 ( جياز كمبيوتر ومزود بشبكة اإلنترنت.ٕٓعمى )

اقتصر بناء البرنامج عمى اكتساب واستخدام ميارات شبكة اإلنترنت المتمثمة في  -ٕ
ر المسموع، القوائم ، التحاو تصال والتصفح، البريد اإللكتروني، البحث عن المعمومات)اال 
 ، ونقل الممفات(.ديةالبري

 الوىاد الحعليوية وأدوات القياس :

 تم إعداد المادة التعميمية وأدوات القياس التالية :
 المادة التعميمية : -ٔ

البرنامج الكمبيوتري المقترح الكتساب واستخدام بعض ميارات شبكة اإلنترنت في 
 ضوء خصائص الوسائط المتعددة .

 أدوات القياس : -ٕ



 ٘ 

 مطالب في ميارات شبكة اإلنترنت .لالجوانب المعرفية  فيصيمي اختبار تح -
 بطاقة مالحظة ميارات استخدام شبكة اإلنترنت  لدى طالب الصف األول الثانوي. -

استخدم البحث الحالي المنيج شبو التجريبي ذا المجموعاة الواحادة لقيااس   :هنهج الثحد
، حياث تام ساتخدام بعاض مياارات شابكة اإلنترناتفعالية البرنامج الكمبيوتري المقتارح الكتسااب وا

( طالبااً مان طاالب الصاف األول الثاانوي بمدرساة ٖٓتكونات مان ) والتاياختيار مجموعة البحث 
وبطاقااة  يبنااي ماازار الثانويااة بااإدارة بنااي ماازار التعميميااة بالمنيااا، وتاام تطبيااق االختبااار التحصاايم

 مج الكمبيوتري المقترح عمييم.المالحظة عمى مجموعة البحث قبل وبعد تطبيق البرنا

من خاالل الدراساات والبحاوث الساابقة الموضاحة بالفصال الثااني تام  فروض الثحد:
 التالية : الحاليصياغة  فروض البحث 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين   أ
رفية لميارات شبكة اإلنترنت لصالح القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي في الجوانب المع

 التطبيق البعدي.
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين القبمي  ٕا

 والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات استخدام شبكة اإلنترنت لصالح التطبيق البعدي.
 سار البحث وفقًا لمخطوات التالية:  خطىات الثحد:

 ميارات استخدام شبكة اإلنترنت وذلك عن طريق: تحديد-ٔ
 المراجع والدراسات والبحوث السابقة في مجال ميارات اإلنترنت.  -أ

 آراء الخبراء في مجال الكمبيوتر واإلنترنت.  -ب

إعداد برنامج كمبيوتري مقترح الكتساب واستخدام بعض ميارات شبكة اإلنترنت التي  -ٕ
 محكمين.تم تحديدىا في ضوء أراء ال

إعداد اختبار تحصيمي في الجوانب المعرفية الخاصة بميارات شبكة اإلنترنت التي تم  -ٖ
 تحديدىا في ضوء أراء المحكمين.

 إعداد بطاقة مالحظة ميارات استخدام شبكة اإلنترنت التي تم تحديدىا.-ٗ

 .تطبيق البرنامج واالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة عمي عينة استطالعية -٘

 .المالحظة عمى طالب مجموعة البحث تطبيق االختبار التحصيمي وبطاقة -ٙ

تطبيق البرنامج الكمبيوتري المقترح الكتساب واستخدام بعض ميارات شبكة اإلنترنت -ٚ
 عمى مجموعة البحث .



 ٙ 

 عمى طالب مجموعة البحث . تطبيق االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة-ٛ

 ة المناسبة وتحميميا وتفسيرىا والتوصل إلى نتائج البحث.إجراء العمميات اإلحصائي-ٜ

 الباحث . إليياتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي توصل  -ٓٔ

لمكمبيوتر لو دور رئيس وميم في العممية التعميمية؛ حيث أنو  : اإلطار النظري
ي والتطور التقني السريع، شيدت يرفع من مستوى العممية التربوية والتعميمية، ومع التقدم العمم

العقود الثالثة الماضية زيادة كبيرة في استخدام الكمبيوتر في التعميم، ولقد أحدث دخول 
الكمبيوتر كمستحدث تقني في مجال التعميم دورًا ىائاًل بين أوساط المربين والمعممين 

كافة صورىا وأساليبيا والمسئولين، ويعده البعض بمثابة ثورة عمى نظم التعميم التقميدية ب
 القديمة. 
حمل بين تيتضح مما سبق أن الكمبيوتر يثري العممية التربوية والتعميمية وىو وسيمة  أوالًا      
إلى بيئة تربوية متميزة تؤدي بدورىا  إيجادالعديد من الوسائل التي يمكن من خالليا  اطياتي

 ألدائية واإلدراكية لممتعمم .تحسين التحصيل الدراسي وتساعد في تنمية الميارات ا

 برمجيات الكمبيوتر التعميمية : -ثانياً 
تعد البرمجيات التعميمية من أىم الوسائل التي تقدم المعمومات بأساليب متنوعة 

طريقة عرضيا  واختالف. والمتحركة والصوت إلى جانب النصمن خالل الصور الثابتة 
مكانية تكرار الدرس أ يصاليا لممعمومات وا  كثر من مرة حسب الحاجة، وتقديم التغذية وا 

 الراجعة الفورية حسب استجابة المتعمم.
وقد أثبت عديد من الدراسات فعالية استخدام البرمجيات التعميمية في تنمية ميارات 

، ومحمد حممى رزق (ٕٔٔٓالحميد ) استخدام شبكة اإلنترنت مثل دراسة كل من: محمد عبد
يمان ٕٗٓٓ(، ومحمد مجاىد نصر الدين)ٕٗٓٓالسيد )(، وعرفة أبو زيد ٕٚٓٓ) سيد (، وا 

 . (ٖٕٓٓنبيل السيد محمد، )(، و ٖٕٓٓمحمد مكرم )
 هفهىم الثرهجية الحعليوية الكوثيىجرية.  -1

: " مجموعة المكونات المنطقية التي جية التعميمية الكمبيوترية بأنياوتعّرف البرم
، حقيق أىداف محددة عن طريق الحاسبتتقدم في صورة مواد تعميمية مختمفة األنماط ل

 استجابتو". ، وتقدم لو تغذية راجعة فورية حسب تعممويتفاعل معيا الم
 ( . ٙٚ:  ٕٗٓٓ، عاطف محمد المطيعي، )رياض عارف الجّبان

 أنواط الثرهجيات الحعليوية الكوثيىجرية. -2



 ٚ 

خر الدين القال ار كل من  فتتعدد أنماط البرمجيات التعميمية الكمبيوترية، وقد أش
: ٕٗٓٓ) ( ومحمد محمود الحيمةٕٙٔ: ٕٗٓٓ( ويوسف أحمد عيادات )ٖٓ: ٕٕٓٓ)

يمان محمد الغزو )ٖٛ٘ اهلل  ( وعبدٖٚٔ: ٕٗٓٓ( وأحمد محمد سالم )ٜٜ: ٕٗٓٓ( وا 
قنديل  إبراىيم( وأحمد ٗٗ: ٕ٘ٓٓالعزيز المبارك ) العزيز الموسى وأحمد عبد عبد
 مجيات التعميمية الكمبيوترية فيما يمي:( إلى أنماط البر ٙٓٔم : ٕٙٓٓ)
 برمجيات التدريب والممارسة  -ٔ
 برمجيات التعمم الخصوصي  -ٕ

 برمجيات المحاكاة  -ٖ

 برمجيات األلعاب التعميمية  -ٗ

 برمجيات حل المشكالت  -٘

 برمجيات الحوار  -ٙ

 وذلك ألنو : التعمم الخصوصي ويتبنى البحث الحالي نمط برامج 

 اىتمامات المتعمم الفردية .و مع قدرات  يتالئم -ٔ

 ُيفيد عددًا كبًيرا من الطمبة بواسطة التعزيز المباشر والتفاعل الجيد مع الكمبيوتر . -ٕ

 ُيشجع الطمبة والمتدربين عمى التعمم الذاتي والمستقل . -ٖ

 ُيعود المتعمم عمى تحمل المسئولية والقدرة عمى اتخاذ القرار . -ٗ

 ية الراجعة مباشرة لممتعمم .ُيقدم التغذ -٘

 ُيثير الحماس والرغبة في التعمم . -ٙ

 يتدرج مع المادة العممية عمى حسب قدرات المتعمم الفردية . -ٚ

 ُيحسن درجات االختبار لدى الطمبة . -ٛ

 ُيطور و ُيحسن اتجاىات الطمبة نحو التعمم .  -ٜ

 ُيقمل الوقت الالزم إلتقان التعمم . -ٓٔ

 اد ترهجيات الكوثيىجر الحعليوية. خطىات إعذ-3

وتصميم البرمجيات التعميمية الكمبيوترية  إعدادبتحميل الباحث لمعديد من نماذج 
لنظم في تصميم وجد أنيا تشترك معًا في معظم الخطوات كما أنيا تعتمد عمى مدخل ا

برنامج ، والذي يعني ضرورة تحديد جميع العناصر التي يتكون منيا الالبرامج التعميمية
، ويتطمب ذلك لبينية بين كل مرحمة ومرحمة أخرى، وتحديد العالقات اإعدادهوكذلك مراحل 
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وتأثيره وتأثره  ، ومدى قوة كل عنصر في البرنامجة تعرف العناصر المكونة لمبرنامجضرور 
تبنى الباحث الخطوات التي حددىا إبراىيم عبد الوكيل الفار . وقد بالعناصر األخرى

ناء ( كأحد نماذج تصميم البرمجيات التعميمية الكمبيوترية وذلك لبٕٖٙ-ٜٖ٘، ٕٗٓٓ)
 . البرمجية التعميمية المقترحة

إبراىيم  ىاوفيما يمي عرض لمراحل تصميم البرمجية في ضوء الخطوات التي حدد
 الوكيل الفار: عبد

يضع المصمم فييا تصورًا كاماًل  التيوىى المرحمة  :Designمرحمة التصميم 
روع البرمجية أو الخطوط العريضة لما ينبغي أن تحتويو البرمجية من أىداف ومادة لمش

 عممية وأنشطة وتدريبات ... الخ.
: وىي المرحمة التي يتم فييا تجميع وتجييز Preparationمرحمة اإلعداد أو التجييز 

عداد المادة العممية واألنشطة ومفردات ا الختبار، وما متطمبات التصميم من صياغة األىداف وا 
 يمزم العرض والتعزيز من أصوات وصور ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو ... الخ

: وىي المرحمة التي يتم فييا ترجمة الخطوط Scenarioمرحمة كتابة السيناريو 
العريضة التي وضعيا المصمم إلى إجراءات تفصيمية وأحداث ومواقف تعميمية حقيقية 

 ار ما تم إعداده وتجييزه بمرحمة اإلعداد من متطمبات.عمى الورق مع الوضع في االعتب
: وىي المرحمة التي يتم فييا تنفيذ السيناريو في Executingمرحمة التنفيذ 

 .Codeصورة برمجية وسائط متعددة تفاعمية، مع كتابة بعض البناءات المنطقية 
ض : وىي المرحمة التي يتم فييا عر Developmentمرحمة التجريب والتطوير 

 البرمجية عمى عدد من المحكمين المختمفين، بيدف التحسين والتطوير.
 شثكة اإلنحرنث   -ذالرا  

تعد شبكة اإلنترنت أحدى المصادر اليامة في العصر الحالي لمحصول عمى 
، طرق نترنتالمعرفة، وفيما يمي سوف أتناول بشيء من التفصيل كل من مفيوم اإل 

إلنترنت، أىمية استخدام اإلنترنت، خدمات شبكة ااالتصال باإلنترنت، أنواع شبكة 
وآليات  ، مبررات استخدام اإلنترنت في التعميم، أنشطة اإلنترنت في التعميم،اإلنترنت

 استخدام اإلنترنت في التعميم.
، في العممية التعميمية استخدمتيانظرًا ألىمية شبكة اإلنترنت والعائد التربوي من و 

، وذلك ، فمن الصعب وضع تعريف واحد لياجيات النظر حوليا، وو فقد تداخمت تعاريفيا
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ص ، كذلك اختالف األشخاوع الخدمات والوظائف التي تقدميالسببين أساسيين ىما : تن
(. وقد عرفيا ٖٖ: ٖٕٓٓ، المالك ردمان الدناني عبدالمستفيدين منيا ومن خدماتيا )

والدائم  ،اتي الالمتناىي الضخامةء المعمومالفضا وذ ،يل عمي أنيا" ذلك التجمع الشبكينب
والتي تخزن  ،لكثيفة من مراكز تبادل المعمومات، فيي تمك الغابة اواالنتشار االمتداد

وتستقبل وتبث جميع المعمومات في شتى فروع المعرفة ،وفي جوانب الحياة كافة " )نبيل 
 ( ٕٜ:  ٕٔٓٓعمي ،

بكة الداخمية ، التي ( أنيا "الشٗٓٔ: ٕ٘ٓٓوقد عرفيا )جرجس ميشال جرجس، 
، أو في أبعد األماكن في العالم ، وقد تصال بمراكز المعمومات في الداخلتسمح لممستفيد باال 

 كانت أحد األسس التي ميدت لمعولمة "   والتي، في حل العديد من المشاكل الطارئةأسيمت 
مكن ىناك أوجو كثيرة يمكن االستفادة بيا من خالل شبكة اإلنترنت وعمى ذلك يو 

تعريف شبكة اإلنترنت إجرائيًا بأنيا:شبكة عالمية مكونة من ماليين شبكات الكمبيوتر 
المتصمة ببعضيا حول العالم عن طريق مجموعة من الكابالت والموصالت والبرامج من 
خالل بروتوكوالت معينة بغرض المشاركة في البيانات والمعمومات أيا كان نوعيا ومستواىا 

 مجاالت المختمفة حيث ساىمت في كسر الحدود الزمنية .والتي تفيد في ال
تااوفر شاابكة اإلنترناات عدياادًا ماان الخاادمات التااي يمكاان  خدداتاش كدداإلن اإلت.رتدد  

 ىي :و االستفادة منيا في جميع المجاالت المتنوعة 
    " E-MAIL "خدمة البريد االلكتروني   -أ
 File transfer protocol (ftp))خدمة نقل الممفات  -ب
 Telnet  خدمة )االتصال من بعد( - ج
 خدمة مجموعات األخبار   -د

    Mailing listsالقوائم البريدية    -ى
 Searchingو البحث عن المعمومات خدم  -و
 chatting   التحاور  -ز 

اىتمت بتنمية ونظرًا ألىمية ىذه الخدمات فقد أجري العديد من الدراسات التي  
 : ييم اإلنترنت ومن ىذه الدراسات ما ميارات التعامل مع شبكة

دراسة و ( ٕٓٓٓودراسة سعيدة عبد السالم خاطر ) (Chen, li-ling ,2000)دراسة 
نبيل  دراسةو ( (Mccloud, 2002 ( ودراسةٕٔٓٓالعاطي ) حسن الباتع محمد عبد
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عرفة أبو زيد السيد ودراسة ( ٖٕٓٓدراسة إيمان محمد مكرم )و ( ٖٕٓٓالسيد محمد حسن )
دراسة حنان و ( ٕٚٓٓ( ودراسة محمد حممي )ٕٚٓٓدراسة نادر سعيد شيمي )و  (ٕٗٓٓ)

( ٕٔٔٓالحميد ) دراسة محمد عبدو ( ٕٔٔٓ) دراسة حماد بن الطيارو ( ٕٚٓٓمحمود )
 ، (ٕٕٔٓف بن حجي خمف )يدراسة ناو 

دراسات التي تناولت أىمية تنمية ميارات التعامل مع شبكة اإلنترنت ومن خالل ىذه 
 ن نمخص اآلتي :يمكن أ

ندرة البحوث والدراسات التي تناولت اكتساب ميارات استخدام شبكة اإلنترنت باستخدام  -
حيث ال يوجد سوى دراسة سعيدة عبد السالم خاطر  برامج الكمبيوتر بصفة عامة،

( والتي ىدفت إلى تصميم برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط لتدريب طالب ٕٓٓٓ)
 استخدام شبكة اإلنترنت .  الدراسات العميا عمى 

يوجد من بين ىذه الدراسات ما ييدف إلى وضاع برناامج الكتسااب واساتخدام مياارات  ال -
 .نترنت لدى طالب المرحمة الثانويةشبكة اإل 

استفاد الباحث من الدراسات الخاصة بأىمية تنمية ميارات التعامل مع شبكة اإلنترنت فاي بنااء -
الثاااانوي،  األولاإلنترنااات والتااي تتناساااب مااع طاااالب الصااف  قائمااة ميااارات اساااتخدام شاابكة

 ، وتحديد الموضوعات التي سيتضمنيا البرنامج. ضع أىداف البرنامج المقترحو و 
   اس.خاام اإلت.رت  أهمين  

خالف أساليب التعمم التقميدية التاي تحادث بىم اإلنترنت في توسيع نطاق التعميم، فايس
 أو المكتباااة، أو ،أو المعمااال ،المدرساااة ساااي، أو فنااااءحياااز محااادود مثااال الفصااال الدرا فاااي

فاإلنترنت يوسع حادود الاتعمم حياث يمكان حادوث الاتعمم فاي أي مكاان تتاوفر فياو  المسرح،
خدماة اإلنترنات فإمكانيااة الوصاول إلااى المعموماة أو مصاادر الااتعمم ذات الوساائط المتعااددة 

 .بسيولة ويسر
لو من  ل التعميم بأساليب متنوعة لماويرى بعض التربويين أن اإلنترنت يخدم مجا

 (ٔٚ-ٚ٘: ٜٜٙٔ،جانيت موارى ) :يميائد في مجال التعميم تتمثل فيما و ف
تجاااوز عاازلتيم المينيااة عاان طريااق االتصااال باازمالئيم بواسااطة ماان يمكاان المعممااين  -

 حياث ،عممين الراغبين في تباادل خباراتيماإلنترنت من خالل إزالة الحدود الجغرافية أمام الم
يمكن عبار اإلنترنات تباادل المعموماات التجريبياة واساتراتيجيات التادريس الفعالاة والوصاول 

 .إلى المعمومات في الوقت المناسب 
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تجاااوز عااازلتيم الجغرافيااة واالجتماعياااة عباار اساااتخدام البريااد االلكتروناااي مااان لطااالب يمكاان  -
 ٓمات اإلنترنتالمجموعات اإلخبارية وغيرىا من األنشطة وخدو والقوائم البريدية 

يمكان  ويمكن توظيف اإلنترنت في تعزيز التعمم التجريبي أو الاتعمم فاي الموقاع حياث إنا -
فعن طريق اإلنترنت يمكان لمطاالب مشااركة العممااء  ،عممية التعمم في العالم الحقيقي دمج

 ٓفي كثير من الرحالت االستكشافية التي يقومون بيا 
البحااث عاان المعمومااات وميااارة الكتابااة وميااارة  يساااىم اإلنترناات فااي تحسااين ميااارات -

 ٓاألجنبية وميارات التفكير الناقد وميارات حل المشكالت  اتاكتساب المغ
العممية التعميمية فقد أجريت العديد من  فيالتربويين بفاعمية اإلنترنت  الىتمامونظرًا     

عميمية ومن ىذه الدراسات العممية الت فيالدراسات تناولت فاعمية استخدام شبكة اإلنترنت 
 :يمي ما

( ٕٕٓٓودراسة سعد خميفة عبد الكريم ) (ٕٔٓٓمحمود إبراىيم بدر ) دراسة
( ودراسة ٕ٘ٓٓودراسة عبد الحافظ محمد جابر سالمة ) (ٖٕٓٓودراسة سوسن محمد )
ر بن ( ودراسة عمٜٕٓٓدراسة ريحاب ثروت )( و ٕٙٓٓالعاطي ) حسن الباتع محمد عبد

دراسات التي تناولت فاعمية استخدام ىذه  ال من خاللو  ،(ٕٓٔٓعيدي )سالم محمد الص
 : التاليالعممية التعميمية يمكن أن نمخص  فيشبكة اإلنترنت 

 العممية التعميمية . فيأجمعت الدراسات عمى أىمية استخدام شبكة اإلنترنت  -
راسات السابقة العوائق التي تعترض مستخدمي اإلنترنت والتي أجمعت عمييا معظم الد -

ونقص الكفاءات )الميارات  ،ة المترتبة عمى استخدام اإلنترنتكانت التكمفة المادية العالي
 االستخدام والبطء في الشبكة . أثناء، وانقطاع االتصال لالزمة الستخدام اإلنترنت(ا
 اسحخذام اإلنحرنث في هجال الحعلين. 

برامج اإلنترنت المتعددة  مخدااست :تطبيق اإلنترنت في مجال التعميم اليدف من
، وعمى وجو الخصوص تمك المرتبطة من المشكالت والميمات التعميمية لحل كثير

دارة العممية التعميميةبالتدريس والتع  (ٕٗ:  ٕٓٔٓ، أحمد عبد ربو مقبل. )مم وا 
ع في العممية التعميمية ، أدى إلى تطور مذىل وسريواستخدام اإلنترنت في التعميم 

، ويمكن لنا الدراسي فصمعمم والمتعمم وانجازاتيما في ال، وكما أثر في طريقة أداء الةيالتعمم
، سيمة تعميمية داخل الفصل الدراسي، من خالل كونو و اول استخدام اإلنترنت في التعميمتن

 ، كما يمي :ن في العممية التعميميةين أساسيووسيمة ميسرة بالنسبة لممعمم والمتعمم كعنصر 
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ترنت مزيجًا من تكنولوجيا الكمبيوتر ونظم االتصال ، يسعى لموصول إلى اإلنيمثل 
حولت ، التي أحد أىم اختراعات القرن العشرين ، إذ ُوجد ليشكلالتعميم مجالمستوى متقدم في 

من أىم الرىانات المقحمة في صراع البقاء عمى  ا، وىو ما جعمو واحدً العالم إلى مكتبة بال جدران
، واستعمال رشيد يمكن من قباًل، مما يتطمب قراءة مستوعبةاضرًا ومستالصعيد الكوني ح

االستفادة من كل اإلمكانيات التي تتيحيا الشبكة لصالح النيوض بالبحث وتطوير الكفاءات 
 وترقية القدرات العممية لممجتمع . 

فعالية البرنامج الكمبيوتري ت.ائج الاحث وتفسيرها وتحليلها: 
 المقترح في اكتساب طالب الصف األول الثانوي لمجوانب المعرفية لميارات اإلنترنت.

لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى " ما فعالية برنامج كمبيوتري مقترح في 
 اكتساب طالب الصف األول الثانوي لمجوانب المعرفية لبعض ميارات شبكة اإلنترنت؟""

 يتم حساب داللة الفرق بين متوسَطْي درجات طالب مجموعة البحث في التطبيق القبم
،  SPSSمن خالل برنامج  T.Testوالبعدي لالختبار التحصيمى باستخدام اختبار "ت" 

( داللة الفرق بين متوسَطي درجات طالب مجموعة البحث في التطبيق ٙويوضح جدول )
 :القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي

 (ٙجدول )
داللة الفروق بين متوسَطْى درجات مجموعة البحث في التطبيق القبمي والبعدي 

 لالختبار التحصيمي 
    

 ن 
 بعدى ًقبل

 قٌمة )ت(
مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 3.36 66.60 0.23 03.63 0.33 63.03 03 ًاالختبار التحصٌل

جات طالب مجموعة البحث في ( يتبين لنا أن الفرق بين متوسَطْى در ٙمن جدول )
( لصالح ٔٓ.ٓالتطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لو داللة إحصائية عند مستوي )

 االختبار البعدي.
وبيذا يتحقق الفرض األول من فروض البحث، وىذا يعني ارتفاع تحصيل طالب الصف األول 

 طبيق البعدي لالختبار التحصيمي.الثانوي الذين درسوا بالبرنامج الكمبيوتري المقترح في الت
ونظرًا لكون اختبار "ت" اختبارًا لتحديد داللة الفرق، أي أنو يشير إلى مدى الثقة في 

التطبيق القبمى والبعدى لالختبار  يوجود الفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث ف
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  Effect sizeالتحصيمي، بصرف النظر عن حجم الفرق، فقد استخدم معادلة حجم التأثير 
( عن درجات t=19.13، بالتعويض في المعادلة عن قيمة ) 2"إلى "" وذلك بتحويل "ت

جوع إلى ، بالر  ٖٜ.ٓ= 2"( بالنسبة لالختبار التحصيمي، وُجد أن حجم التأثير "29الحرية )
رح( يبين أن حجم التأثير لاممتغير المستقل )البرنامج الكمبيوتري المقت معايير قيمة حجم التأثير

ن الفرق بين نتائج التطبيق القبمي والبعدي  عمى المتغير التابع )التحصيل( لو تأثير كبير، وا 
 لالختبار التحصيمي فرق حقيقي نتيجة لمبرنامج الكمبيوتري المقترح دون غيره من العوامل .

 ,In seo 2002) (kun & وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة كل من : ،
M ،(Nelms,2000)،(Chen, li-ling ,2000)( سعيدة عبد السالم خاطر ،ٕٓٓٓ) ،

 )      ،(ٖٕٓٓ(، نبيل السيد محمد حسن )ٕٔٓٓ) يالعاط حسن الباتع محمد عبد
Mccloud, R,C, 2002)، (، ٕٗٓٓ(، عرفة أبو زيد السيد )ٖٕٓٓ) إيمان محمد مكرم
( ٕٚٓٓسعيد شيمي ) ، نادر( ٕٚٓٓ(، محمد حممي ) ٕٗٓٓ) ومحمد مجاىد نصر الدين

)      ، حماد بن الطيار (ٜٕٓٓالمرشود ) إبراىيم(، احمد ناصر ٕٛٓٓياسر ىديب رضوان )
،. عمى أىمية استخدام (ٕٕٔٓف بن حجي خمف )ي(، نإٔٔٓ) الحميد ، محمد عبد(ٕٔٔٓ

 التدريس . يالبرمجية الكمبيوترية المعدة بتقنية الوسائط المتعددة ف
لبرنامج الكمبيوتري المقترح في اكتساب طالب مجموعة البحث لمجوانب ولحساب فعالية ا    

 المعرفية لبعض ميارات شبكة اإلنترنت تم إيجاد نسبة الكسب المعدل لبالك. 
( نسبة الكسب المعدل لبالك لطالب مجموعة البحث في االختبار ٚجدول )

 يالتحصيم

( يتضح أن نسبة الكسب المعدل لبالك لمجموعة البحث في االختبار ٚمن جدول )
ن تقع نسبة الذي حدده بالك لمفاعمية وىي أ المدى، وىي تقع في ٗ.ٔالتحصيمي تساوي 
، وبذلك يكون تمت اإلجابة عن مما يدل عمى فاعمية البرنامج ٕ.ٔ،  ٔالكسب المعدل بين
 السؤال األول لمبحث.

جفسير فعالية الثرناهج الكوثيىجري الوقحرح في اكحساب 

طالب الصف األول الرانىي للجىانة الوعرفية لوهارات 

 .اإلنحرنث

 المهارة
 الدرجة الكلٌة

 )ء(

متوسط درجات 
 ًلالتطبٌق القب

 )س(

متوسط درجات 
 يالتطبٌق البعد

 )ص(
 س -ء  س -ص 

معامل 
الكسب 
 لبالك

 6.13 66.61 63.63 03.63 63.03 03 ًاالختبار التحصٌل
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الجوانب  يلبرنامج الكمبيوتري المقترح فتفوق طالب مجموعة البحث بعد استخدام ا
 المعرفية لميارات اإلنترنت  قد يرجع لألسباب التالية   : 

 .مساعد البرمجيات المتضمنة بالبرنامج عمى مراعاة الفروق الفردية بين الطالب 
  البرنامج ساعد عمى جذب انتباه الطالب وجعميم ييتمون ويركزون عمى المحتوى

البرمجية  فيدافعيتيم الكتساب الخبرات التعميمية المتضمنة  التعميمي مما زاد من
 التعميمية.

  البرنامج  فيتزويد المتعمم بالتغذية الراجعة الفورية أثناء السير 
  أدى البرنامج إلى جعل عممية التعمم أكثر فاعمية وأكثر تشويقًا من خالل توظيف

 الحركة واأللوان والوسائط المتعددة.
 عممية التعمم نظرًا لما  يلفرصة لممتعممين الشتراك أكثر من حاسة فالبرنامج ا أتاح

 تحتويو من )رسومات، أصوات، نصوص، صور، موسيقى(.
فعالية الثرناهج الكوثيىجري الوقحرح في اسحخذام 

 طالب لوهارات اإلنحرنث.ال
رح فاي لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص عمى " ما فعالية برنامج كمبيوتري مقت      

 استخدام طالب الصف األول الثانوي لبعض ميارات شبكة اإلنترنت ؟ " 
يوجاد فارق ولمتحقق من صحة الفرض الثاني مان فاروض البحاث والاذي يانص عماى " 

دال إحصااائيًا بااين متوسااطي درجااات طااالب مجموعااة البحااث فااي التطبيااق القبمااي والبعاادي 
 " . ترنت لصالح التطبيق البعديلبطاقة المالحظة  لبعض ميارات استخدام شبكة اإلن

تم حساب داللة الفرق بين متوساَطْي درجاات طاالب مجموعاة البحاث فاي التطبياق 
 SPSSمان خاالل برناامج  t.Testالقبمى والبعدي لبطاقة المالحظة باستخدام اختبار "ت" 

درجااات طاااالب مجموعااة البحااث فاااي  ( يوضااح داللااة الفااارق بااين متوسااَطيٛ)، وجاادول 
 مي والبعدي لبطاقة المالحظة.التطبيق القب

 (ٛجدول )  
داللة الفرق بين متوسَطْى درجات طالب مجموعة البحث في التطبيق القبمي 

 (ٖٓوالبعدي لبطاقة المالحظة )ن=

 المهارة 
قٌمة  التطبٌق البعدى ًالتطبٌق القبل

 )ت(
مستوى 
 الداللة

حجم 
 ع م ع م التأثٌر

 3.60 3.36 66.60 3.03 22.33 3.33 03.13 االتصال والتصفح
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 المهارة 
قٌمة  التطبٌق البعدى ًالتطبٌق القبل

 )ت(
مستوى 
 الداللة

حجم 
 ع م ع م التأثٌر

 3.66 3.36 66.63 0.02 06.00 1.33 03.30 البرٌد اإللكترونً

 3.33 3.36 61.06 0.63 06.63 0.32 66.60 البحث عن المعلومات

 3.60 3.36 63.66 1.63 03.1 0.02 66.0 التحاور المسموع

 3.33 3.36 60.21 6.0 66.2 6.66 3.30 القوائم البرٌدٌة

 3.36 3.36 60.31 6.01 66.1 6.61 3.33 نقل الملفات

ة لالختبار  3.60 3.36 66.60 60.21 666.23 60.31 36.33 الدرجة الكٌل

 

( يتبين لناا أن الفارق باين متوساَطْى درجاات طاالب مجموعاة البحاث ٛمن جدول )
في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة ككل وكل ميارة عمى حدة  لو داللة إحصائية 

 .ي( لصالح التطبيق البعدٔٓ.ٓد مستوي )عن
 يوبيذا يتحقق الفرض الثاني مان فاروض البحاث، وىاذا يعناي زياادة األداء المياار 

لطالب الصف األول الثانوي الذين درسوا بالبرنامج الكمبيوتري المقترح في التطبيق البعدي 
 لبطاقة المالحظة.

فارق، أي أناو يشاير إلاى مادى الثقاة فاي ونظراً لكون اختباار "ت" اختبااراً لتحدياد داللاة ال
لبطاقاااة  يوالبعاااد يالتطبياااق القبمااا يوجاااود الفااارق باااين متوساااطي درجاااات مجموعاااة البحاااث فااا

وذلاك  Effect sizeالمالحظة، بصرف النظر عن حجم الفرق، فقد استخدم معادلة حجم التاأثير 
جااات الحريااة ( عان در =tٖٔ.ٜٔ، بااالتعويض فااي المعادلاة عاان قيمااة ) 2"إلااى "" بتحويال "ت

ٖٜ.ٓ( بالنسابة لبطاقاة المالحظاة، وُجاد أن حجام التاأثير )ٜٕ)
، وباالتعويض فاي المعادلاة (=2

( ٗٛ.ٖٔ،  ٗ٘.ٖٔ،  ٜٔ.ٛٔ،  ٖٚ.ٗٔ، ٛٔ. ٚٔ، ٕٜ. ٚٔتسااااااااوي ) "ت" عااااااان قيماااااااة
، البرياد شبكة اإلنترنت )االتصاال والتصافح ( لكل ميارة من ميارات استخدامٜٕودرجات الحرية )

، التحاور المسموع ، القاوائم البريدياة ، نقال الممفاات( بالترتياب ، البحث عن المعموماتإللكترونيا
عمااااااى النحااااااو التااااااالي وجااااااد أن)

،  ٙٛ.ٓ،  ٕٜ.ٓ،  ٛٛ.ٓ،  ٜٔ.ٓ،  ٕٜ.ٓ( تساااااااوي )2
وباااالرجوع إلاااى معاااايير قيماااة حجااام التاااأثير تباااين أن حجااام التاااأثير لااااممتغير المساااتقل  (،ٚٛ.ٓ

ن الفاارق بااين التااابع )التحصاايل( لااو تااأثير كبياار قتاارح( عمااى المتغياار)البرنااامج الكمبيااوتري الم ، وا 
نتائج التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة فارق حقيقاي نتيجاة لمبرناامج الكمبياوتري المقتارح 

 دون غيره من العوامل. 
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( ، محمااد ٕٔٔٓالحميااد ) وتتفااق ىااذه النتيجااة مااع دراسااة كاال ماان:  محمااد عبااد
(، ومحمااااد مجاىااااد نصاااار ٕٗٓٓ(، وعرفااااة أبااااو زيااااد الساااايد )ٕٚٓٓرزق ساااايد) يحمماااا
يمااان محمااد مكاارم )ٕٗٓٓالاادين) (، وحساان ٖٕٓٓ(، و نبياال الساايد محمااد، )ٖٕٓٓ(، وا 

أكادت عماى  يالتا   Chen , li-ling (2001)(، ٕٔٓٓ) يالبااتع محماد عباد العااط
 فعالية البرنامج في استخدام ميارات شبكة اإلنترنت. 

امج الكمبيوتري المقترح في استخدام مجموعة البحث  ولحساب فعالية البرن
 لميارات اإلنترنت تم إيجاد نسبة الكسب المعدل لبالك. 

 المالحظة ( يوضح نسبة الكسب المعدل لبالك لطالب مجموعة البحث في بطاقةٜجدول )
 ( ٜجدول )

 نسبة الكسب المعدل لبالك لطالب مجموعة البحث في بطاقة المالحظة

 المهارة
 درجة الكلٌةال

 )ء(

متوسط 
درجات 

 التطبٌق القبلى
 )س(

متوسط درجات 
 التطبٌق البعدى

 )ص(
 س -ء  س -ص 

معامل 
الكسب 
 لبالك

الدرجة الكلٌة 
 لالختبار

033 36.33 666.23 36.63 663.01 6.01 

طاقة ( يتضح أن نسبة الكسب المعدل لبالك لمجموعة البحث في بٜمن جدول )
 ، وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث.ٕٗ.ٔالمالحظة ككل تساوي 

فعالية الثرناهج الكوثيىجري الوقحرح في اسحخذام جفسير  -

 .هجوىعة الثحد لوهارات اإلنحرنث

 يتفوق طالب مجموعة البحث بعد استخدام البرنامج الكمبيوتري المقترح ف
 عمل عمى: استخدام  لميارات اإلنترنت، قد يرجع إلى أن البرنامج 

 . تقريب المفاىيم النظرية المجردة عن ميارات شبكة اإلنترنت 
  الميارة ألداءالتغمب عمى مشكمة عدم قدرتو عمى التخيل  فيمساعد المتعمم. 
 عمل بما شاىدوه من خالل البرمجيةجذب اىتمام الطالب لم . 
   . ممارسة الميارات بطريقة فعالة 
 التعمم والتطبيق من التعمم النظري فقط. فيولة جعل ميارات شبكة اإلنترنت أكثر سي 
 . ساعد المتعمم عمى التعمم عن طريق المحاولة والخطأ فمو أخطأ لن يعاقبو أحد 

 ذانيا : الحىصيات :

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:  
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لما لو من  الثانويالمقترح مع طالب الصف األول  الكمبيوترياستخدم البرنامج  -ٔ
اإلنترنت  لمجوانب المعرفية لميارات الثانويفاعمية في إكساب طالب الصف األول 

 .واستخدام ىذه الميارات
النوعية عمى تطبيق البرنامج  تدريب طالب شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية  -ٕ

 وأثناء تدريبيم العممي. العمميالمقترح من خالل المقرر  الكمبيوتري
 المقترح . الكمبيوتريعمى تطبيق البرنامج  اأثناء الخدمة  اعممين تدريب الم -ٖ
 فيتوفير أجيزة كمبيوتر لجميع المدارس وذلك لمتعامل مع اإلنترنت مما يساىم  -ٗ

 زيادة فاعمية التعمم. 
إيجاد خطة لمتعميم عن طريق اإلنترنت من خالل إنتاج مواقع تعميمية لممقررات  -٘

 راحل التعميمية وتدريس الطالب من خالليا .الدراسية المختمفة لجميع الم
االستفادة من إمكانيات الوسائط المتعددة التفاعمية في زيادة الدافعية نحو التعمم  -ٙ

 وتدريس المقررات الدراسية.
 الثحىخ الوقحرحة

 إجراء دراسات مماثمة لمبحث الحالي في مراحل تعميمية مختمفة .  -ٔ
ترنت في التحصيل الدراسي لممقررات إجراء دراسات لمتعرف عمى فاعمية اإلن -ٕ

 المختمفة في المراحل التعميمية المختمفة. 
إجراء دراسات لمتعرف عمى فاعمية اإلنترنت عمى تنمية أنواع التفكير المختمفة   -ٖ

 الطالب. ىلد يواإلبداعكالتفكير العممي والناقد 
ستطالع دراسة فاعمية استخدام االنترنت في متغيرات تابعة أخري مثل حب اال -ٗ

 والميول والجنس . ،العممي والدافعية لالنجاز
إجراء دراسات لتعرف فاعمية اإلنترنت عمى تنمية التحصيل لدى الطالب ذوي  -٘

 االحتياجات الخاصة.
 إجراء دراسة في ميارات تصميم مواقع تعميمية لمختمف المواد الدراسية .      -ٙ
 ية ميارات التعمم الذاتي . إجراء دراسة عن فاعمية التقويم االلكتروني في تنم -ٚ

 عددددالمراج
 الوراجع العرتية ـأوال  

القرن  ، وتحديات مطمع(: تربويات الحاسوب ٕٗٓٓ) عبد الوكيل الفار  إبراىيم .1
 ،  دار الفكر العربي.الحادي والعشرين، القاىرة
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لم مقدمة إلى ندوة العا، ورقة اإلنترنت في التعميم(: ٜٜٚٔاالتحاد الدولي واليونسكو) .2
 .ٜٜٚٔ/٘/ ٚ-ٗتونس في الفترة من ، ماتالمعمو  العربي مجتمع 

 ، عالم الكتب.(: تدريس بالتكنولوجيا الحديثة، القاىرةٕٙٓٓقنديل ) إبراىيمأحمد  .3

(: "أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية ٕ٘ٓٓالعزيز المبارك ) أحمد بن عبد .4
ميم كمية التربية في تقنيات التععمى الشبكة العالمية )اإلنترنت( عمى تحصيل طالب 

بكمية ، رسالة ماجستير، قسم وسائل وتكنولوجيا التعميم واالتصال بجامعة الممك سعود"
 ، المممكة العربية السعودية .التربية بجامعة الممك سعود

معجم المصطمحات التربوية ( : ٖٕٓٓأحمد حسين المقاني وعمى أحمد الجمل ) .5
 ، القاىرة ، عالم الكتب.ٖ، ط لتدريسالمعرفة في المناىج وطرق ا

المجموعات البريدية والموسوعات  أسموب:" أثر استخدام (ٕٓٔٓأحمد عبد ربو مقبل ) .6
، طالب الصف العاشر واتجاىات نحوىاالعممية عمى التحصيل في مبحث تكنولوجيا لدى 

 ". ٕٓٔٓ، اإلسالمية غزة، الجامعة رسالة ماجستير، كمية التربية غزة

(: فعالية برنامج مقترح في تنمية كفايات ٕٗٓٓ) طفى كامل عصرأحمد مص .7
معممي محو األمية بجميورية مصر العربية، رسالة دكتوراه ،  ىتكنولوجيا التعميم لد

 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

:" مستوي أداء معممي التربية اإلسالمية في (ٕ٘ٓٓ) الدين الكيالنيأحمد محيي  .8
مجمة دراسات في ، ببعض المتغيرات" وعالقتورات التدريس الالزمة ليم األردن لميا

 .ٔٓٔ، العددالمناىج وطرق التدريس

 : شبكة اإلنترنت، القاىرة، العربية لعموم الحاسب.(ٜٜٙٔبياء شاىين ) .9

، دار ، لبنانمعجم مصطمحات التربية والتعميم( : ٕ٘ٓٓجرجس ميشال جرجس ) .11
 النيضة العربية.

: دراسة آراء أعضاء ىيئة التدريس بكمية م(ٕٕٓٓزيز الشرىان )عال جمال عبد .11
مجمة ، معة الممك سعود في شبكة االنترنت، جامعة الممك سعود، الرياضالتربية بجا

 .  (ٕ(، العدد )ٗٔ، المجمد )جامعة الممك سعود

: تكنولوجيا المعمومات ووسائطيا اإللكترونية، (ٕٙٓٓحسام محمد مازن ) .12
 النيضة المصرية.، مكتبة ىرةالقا
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(: " تصميم مقرر عبر اإلنترنت من ٕٙٓٓ)حسن الباتع محمد عبد العاطي   .13
منظورين مختمفين )البنائي والموضوعي( وقياس فاعميتة في تنمية التحصيل والتفكير 

طالب كمية التربية "، رسالة  ىنحو التعمم القائم عمى اإلنترنت لد واالتجاهالناقد 
 . اإلسكندرية، جامعة ، كمية التربيةدكتوراه

)   ( :" فعالية موقع تعميمي اثرائي عمى االنترنتٕ٘ٓٓالعزيز محمد ) حسن عبد .14
لبعض  المفاىيم  اإلعدادي األولبالمغة العربية(  في زيادة تحصيل تالميذ الصف 

 ، جامعة القاىرة .، كمية التربيةرسالة ماجستيرالعممية "، 

دراسي لتنمية ميارات استخدام الحاسب  تصميم مقرر :(ٕٔٔٓحماد بن الطيار ) .15
 أم، جامعة ، كمية التربيةدكتوراه، رسالة طالب المرحمة المتوسطة ىنترنت لدواال  اآللي
 . القرى
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فعالية ترناهج هقحرح الكحساب  : عنىاى الثحد

واسحخذام تعط ههارات شثكة اإلنحرنث لذي طالب الصف 

 األول الرانىي تالونيا "

 



 ٕٖ 

فعالية برناامج كمبياوتري مقتارح فاي بعاض مياارات ىدف البحث إلي التعرف عمى       
 انوي ليذه الميارات. الث األولشبكة اإلنترنت في اكتساب واستخدام طالب الصف 

        ولتحقيق ىذا اليدف تم إعداد :
برنامج كمبيوتري مقترح الكتساب واستخدام بعض ميارات شبكة اإلنترنت في ضوء  -ٔ

 خصائص الوسائط المتعددة .
 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات شبكة اإلنترنت. -ٕ
 نت .بطاقة مالحظة أداء ميارات شبكة اإلنتر  -ٖ

واستخدم البحث المنيج شبو التجريبي ذا المجموعة الواحدة، حيث تم تطبيق 
( طالبًا من طالب الصف األول الثانوي بالمنيا ٖٓتجربة البحث عمي مجموعة تكونت من )

االختبار التحصيمي ، وتم تطبيق وية بنين الجديدة بمحافظة المنيابمدرسة بني مزار الثان
البرنامج الكمبيوتري ب مجموعة البحث قبل وبعد تطبيق عمى طال وبطاقة المالحظة

 .المقترح
فعالية البرنامج الكمبيوتري المقترح في بعض ميارات إلى  توصمت نتائج البحث 

 األولطالب الصف شبكة اإلنترنت  الجانب المعرفي لميارات إكسابشبكة اإلنترنت في 
 أدائيم ليذه الميارات. الثانوي

 
 : الكممات المفتاحية

 ميارات استخدام شبكة اإلنترنت  -
 الوسائط المتعددة -
 

   
 

 
 

Abstract 
 

The current study aimed at identifying the effectiveness of 

a proposed computational program in some of the internet skills 

on acquiring and using these skills. 

 To achieve this aim, the researcher prepared ; 

1- A computational program for acquiring and using the internet 

in the light of the properties of Multi media ,  
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2- An achievement test for measuring the cognitive aspects of the 

internet skills  

3- An observation card for monitoring students' performance in 

the skills of the internet. 

 The researcher used the qusai experimental design as the 

experiment was conducted on a group of (30)  first year secondary 

male students from Bani Mazar  Secondary Schools for Boys in 

Minia . 

 The researcher conducted the achievement test and the 

observation card on the study group students before and after 

manipulating the proposed computational program. The findings 

showed the effectiveness of the proposed computational program 

on the students' acquisition and use of some of the internet skills. 

Key Words 

 The skills of using the internet 

 Multi -media   

 


