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  :مـــقدمـة

يتميز المجتمع الحديث بالتطور الهائل والمتواصل في جميع مجاالته وجوانبه، حيث اصبح  
يوصف عصرنا بعصر المعلومات، نتيجة لإلنجازات المختلفة من طرف اإلنسان في 

المشكالت المعقدة و مجال التكنولوجيا والعلوم ووسائل االتصال،  و ذلك بغية مواجهة 
  .التحديات في مختلف الميادين

فمع تضخم حجم المعلومات، أصبحت أنماط التعليم التقليدية وحلقات البحث عاجزة عن 
التعامل بكفاءة وفاعلية في تكوين إطارات مكيفة وفق متطلبات سوق العمل في الجزائر، 

  .واصبح اإلنتاج العلمي والفكري للطلبة عديم الفعالية
التقصير في استعمال التكنولوجية الحديثة و البطء في تعويد الطالب الجامعي على إن 

استعمالها، يؤديان حتما إلى تأخر البحوث العلمية ونوعية التعليم الجامعي وبالتالي إلى 
التخلف عن متابعة ركب الحضارة، وهو من أهم المشكالت التي تعاني منها الكليات 

  .العربية و خاصة الجزائرية
ومع تطور شبكة اإلنترنت في السنوات األخيرة بشكل مذهل وسريع جدا أصبحت مصدرا 

  . فهي غنية بمصادر المعلومات إلى درجة الفيضان. مفتوحا للمعلومات لجميع سكان العالم
و نحن ندرك اليوم قيمة التكنولوجيا التي تستطيع أن تزودنا بفرص جديدة و تفتح أمامنا 

س بطرق مختلفة، تستطيع أن تلبي الحاجات األساسية لمجتمع جديد آفاقا واسعة للتدري
إن التحدي المطروح اليوم هو أن ننجح في الوصول إلى االستثمار األمثل . سريع التغيير

للتكنولوجيا بهدف رفع نوعية التعليم، وتوسيع انتشاره و تحقيق تعميم المعرفة، فالتعليم في 
  .    [1] .ل من تكلفة الطرق التقليديةمجتمع المعلومات يعدنا بتكلفة أق

و كل هذا يستلزم استكشاف و استخدام و تطوير طرق جديدة للتعليم، تستثمر الخصائص 
المتميزة لألدوات و الوسائل التكنولوجية المختلفة، بهدف االستجابة لحاجات متنوعة 

وحة أمام التعليم و من أهم التحديات المطر. وواسعة جدا، و ألنواع مختلفة من المتعلمين



 

في مجتمع المعلومات، معرفة اتجاهات الطلبة نحو الطرق الجديدة للتعليم و معرفة نقاط 
  .القوة و الضعف في التطبيقات التكنولوجية الحديثة

في هذه الورقة نتحدث عن اآلثار التي يواجهها مستعملو اإلنترنت من طلبة االقتصاد، كما 
دير أهمية وفائدة اإلنترنت في التعليم واكتساب المعرفة نود معرفة هل توجد فروقا في تق

و تحسين المستوى  عند طلبة التخصص وجذع المشترك ، ذكورا  و إناثا؟  كما سنحاول 
  .معرفة مدى شيوع استعمال الحاسوب االنترنيت لديهم

  :من هذا المنطلق جاءت الدراسة لتجيب على األسئلة التالية 
   الحاسوب و االنترنيت عند طلبة االقتصاد ؟ ما مدى شيوع استخدام– 1
   ما هو اثر استخدام االنترنيت عند طلبة تخصص وجذع المشترك ؟– 2
   ما هي رؤية الطلبة اتجاه إدخال وسائل االتصال الحديثة على برامجهم التعليمية ؟– 3
   لماذا يتردد طلبة االقتصاد على االنترنيت ؟– 4
          نها ؟ ما هي المواقع التي يدخلو– 5
 
  :الدراسة النظرية . 1

  :من التعليم التقليدي إلى التعليم باستخدام االنترنيت ) 1.1
التعليم التقليدي، التعليم :  لقد مرت العملية التعليمية عبر األزمنة بثالث مراحل مهمة هي 

  . بواسطة الحاسوب و أخيرا التعليم باستعمال شبكة االنترنيت
 

وهي من .  هذه الطريقة تعتمد على المعلم ،المتعلم، والمعلومة:تقليدي التعليم ال) 1.1.1
وتجدر اإلشارة إلى انه ال يمكن االستغناء عنها كليا، وذلك راجع إلى . اقدم طرق التدريس

وفي نفس الوقت يترتب عليها مجموعة من .منح إمكانية التقاء المعلم والمتعلم وجها لوجه 
  :[2]المشاكل نذكر منها

  تزايد الكثافة السكانية وما لها من زيادة في  أعداد الطلبة؛ . 1
  قلة أعداد األساتذة والمعلمين المؤهلين تربويا؛ . 2
 القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطالب فاألستاذ ملزم بإنهاء كم من   .3

  .عةالمعلومات في وقت محدد ، مما قد ال يمكن بعض المتعلمين من متابعته بنفس السر
 

    :EAO([3](التعليم بواسطة الحاسوب) 1.2.1
لقد اصبح الحاسوب وتطبيقاته جزءا ال يتجزأ من حياة المجتمعات العصرية وقد أخذت 

فاستطاعت هذه .تقنية المعلومات المبينة على الحاسوب تغزو كل مرفق من مرافق الحياة 
      .     التقنية أن تغير اوجه الحياة المختلفة في زمن قياسي

 فنتج عنه  التفاعلية، حيث يقوم الحاسوب باالستجابة للحد ث الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوة التالية بناءا على اختيار 
  . و من خالل ذلك يمكن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين. المتعلم ودرجة تجاوبه

   [4]فالحاسوب هو وسيلة لمساعدة األستاذ بإحدى األشكال التالية
  حيث يتولى الحاسوب كامل عملية التعليم والتدريب و التقييم؛: التعلم الفردي .1
  و فيها يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة لألستاذ؛:التعليم بمساعدة الحاسوب .2
حيث تخزن المعلومات في جهاز الحاسوب ثم يستعان بها عند : مصدر للمعلومات . 3

  .الحاجة



 

 
  ):Télé-enseignemant(التعليم عن بعد) 1.3.1

فهي تلعب . تعتبر االنترنيت أحد التقنيات التي يمكن استخدامها في التعليم بصفة عامة
دورا هاما و كبيرا في تغيير الطرق التعليمية المتعارف عليها في الوقت الحاضر و 

 multimédia)فعن طريق الفيديو التفاعلي. بخاصة في مراحل التعليم الجامعي
interactive)  لن يحتاج األستاذ الجامعي مستقبال أن يقف أمام الطالب إللقاء محاضراته 

و ال يحتاج الطالب أن يذهب إلي الجامعة لمزاولة دراسته، بل ستحل طريقة التعليم عن 
إن استخدام هذه الطريقة . [5] بواسطة المدرس اإللكتروني (télé-enseignement)بعد

إتاحته فرصا متكافئة لكل أفراد المجتمع ، كما أن يساعد في زيادة و نشر المعرفة ب
. استخدام البريد اإللكتروني في البحث و االتصال يساعد على توفير الوقت لدى الطالب 

 هناك أربعة أسباب حقيقية تجعلنا نستخدم االنترنيت في التعليم و (williams)فحسب 
   :[6]هي

   أنحاء العالم؛ القدرة على الحصول  على المعلومات من مختلف. 1
تساعد االنترنيت على التعلم التعاوني الجماعي ، نظرا لكثرة المعلومات عبر . 2

االنترنيت فإنه يصعب على الطالب البحث في كل القوائم  لذا يمكن استخدام طريقة العمل 
  الجماعي بين الطالب؛ 

  تساعد على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة؛. 3
مكتبة كبيرة تتوفر فيها جميع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة ،كما أنه يوجد في هي . 4

  االنترنيت بعض البرامج التعليمية باختالف المستويات؛ 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التأثير المستقبلي لالنترنيت و األنترانت على التعليم سوف 

م، و يحقق مجموعة النتائج نذكر يتضمن بعدا إيجابيا ينعكس مباشرة على مجاالت التعلي
  : منها
  المرونة في الوقت والمكان؛ 1 - 
  إمكانية الوصول إلى عدد اكبر من المستعملين؛ 2 - 
ين  مع األجهزة  عدم النظر إلى ضرورة تطابق أجهزة الحاسوب و أنظمة التشغيل المستخدمة من قبل المشاهد3 - 

  المستخدمة في اإلرسال؛ 
  برامج مقارنة بأنظمة الفيديو و األقراص المدمجة؛ سرعة تطوير ال4 - 
  سهولة تطوير محتوى المناهج الموجودة عبر االنترنيت؛ 5 -  

  ؛)الخ... األقمار الصناعية، الراديو(قلة التكلفة المادية مقارنة باستخدام الوسائل األخرى -
  ن و نشطاء؛ تغيير نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إيجاد طلبة حيويي7 -  
  إعطاء التعليم الصبغة العالمية و الخروج من اإلطار المحلي؛ 8 - 
  سرعة التعليم والحصول على المعلومات؛ 9 - 

  الحصول على آراء العلماء و المفكرين و الباحثين المتخصصين في مختلف المجاالت؛ 10- 
        إيجاد فكرة فصل بدون حائط؛  11-
  ى استخدام الحاسوب؛ تطوير مهارات الطالب عل12- 
عدم التقييد بالساعات الدراسية، حيث يمكن وضع المادة العلمية عبر االنترنيت ويستطيع الطالب الحصول عليها 13- 

  .في أي مكان وفي أي وقت
بعد اإلطالع على تطور التعليم عبر األزمنة ومميزات كل مرحلة ، سنتطرق إلى معرفة 

لذا . رنيت في المنظومة الجامعية والتعليمية في الجزائر إمكانية االستفادة من شبكة االنت



 

سنلقي بعض الضوء على تأثيرات عملية استخدام تقنية المعلومات وخاصة شبكة 
  .     االنترنيت على التعليم في الجزائر

 
  :الدراسة الميدانية . 2

  : مجتمع الدراسة وعينتها ) 1.2
لعلوم االقتصادية بجامعة عمار ثليجي  يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية ا

 والبالغ عددهم 2001/2002باألغواط ممن درسوا في الفصل الثاني من السنة الجامعية 
 طالبا،  أما عينتها فتكونت من جميع الطلبة المسجلين في السنة الثانية والثالثة 1275

في عينته كل والرابعة التخصص محاسبة وإدارة أعمال وهذا يعني أن البحث لم يشمل 
 236المجتمع اإلحصائي ومن الجدير بالذكر هنا أن عدد االستبيانات المسترجعة بلغت 

 من االستبيانات الموزعة ويبين الجدول الموالي توزيع أفراد عينة  %55إستبانة، بنسبة  
  .الدراسة حسب الجنس، العمر، السنة والتخصص

اركة كانت من طرف اإلناث في حدود       من خالل الجدول أعاله، نرى بأن أعلى نسبة للمش
، مما نفسره بارتفاع نسبة اإلناث في %41.50أما الذكور فشكلت نسبتهم . 58.50%

التخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الذي نرجعه إلى رغبتهن و ميولهن للشعب من 
نة الرابعة ومن جهة أخرى نرى بان أعلى مستوى للمشاركة راجع لطلبة الس. هذا النوع

يمكن تفسير هذه النسبة بأهمية الموضوع لهم، و . %64.40) محاسبة و إدارة األعمال(
ذلك راجع إلى احتياجاتهم لمعلومات ومصادر معرفية من االنترنيت، مما دفع بهم لإلجابة 
عن هذا االستبيان، وهذا  ما يمكن مالحظته من خالل  إجابتهم الخاصة باألسئلة المتعلقة 

  . المعلوماتية و االنترنيتبقطاع



 

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس، العمر، السنة و التخصص: 01جدول رقم

  النسبة  العدد   بيان الحالة  المتغير المستقل

  الجنس  41.53  98  ذكر

  58.47  138  أنثى

  العمر  65.68  155   سنة22 - سنة 20من 

  34.32  81   سنة27 - سنة 22من 

  17.80  42  الثانية 

  17.80  42  الثالثة

  

  السنة

  64.41  152  الرابعة

  17.80  42  جذع مشترك

  42.19  109  إدارة األعمال

  

  التخصص

  36.02  85  محاسبة

  
  :أداة الدراسة) 2.2

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في معرفة اتجاهات طلبة العلوم االقتصادية في جامعة 
ت وبعد اإلطالع على المواضيع والمعلومات األغواط نحو استعمال المعلوماتية واالنترني

المتوفرة في موضوع تكنولوجيا المعلومات و أثرها على سلوكات الطلبة،ى قمنا بتطوير 
أداة الدراسة الحالية وتألفت هذه األداة من قسمين، اشتمل القسم األول منها على معلومات 

  . عبةعامة عن أفراد عينة الدراسة مثل الجنس، العمر، السن و الش
 سؤال تتعلق بمدى شيوع استعمال الحاسوب و االنترنيت عند الطلبة، واثر استخدام 24أما القسم الثاني من األداة شمل 

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال على سلوكات و توجهات الطلبة و األسباب و الدوافع التي تدفع بهم الستخدام هذا النوع 
ة مدى وجود إرادة و إتقان الستعمال التكنولوجيا الحديثة، تكون اإلجابة على هذه كما تمكننا من معرف. من التكنولوجيا

  ".نعم أو ال "األسئلة بـ 

 
  :المعالجة اإلحصائية) 3.2

الستخراج  spss    ،بعد تفريغ االستبيان وإدخاله في الحاسب اآللي استخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
اسبة لمثل هذه الدراسة والتي تمثلت في استخراج بعض اإلحصاءات الوضعية مثل التكرارات التحليالت اإلحصائية المن

  ..anova والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية و تحليل التباين األحادي
  :حدود الدراسة) 4.2

  :سوف تقتصر هذه الدراسة على الحدود التالية
لثة والرابعة بكلية العلوم االقتصادية عينة عشوائية ممثلة لطلبة السنة الثانية والثا. 1

  بجامعة األغواط؛
 ، وبالتالي 2001/2002طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامعي . 2

صحة النتائج وتعميمها ال تتعدى حدود جامعة األغواط وال يمكن تعميمها على الجامعات 



 

ف معطيات الجامعات من األخرى نظرا لصغر حجم العينة من جهة، و الختالف  ظرو
  جهة أخرى؛

  .اقتصار الدراسة على كلية واحدة وهي كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير. 3
  

  :نتائج الدراسة) 5.2
فيما يخص السؤال المتعلق بمدى شيوع استخدام الحاسوب واالنترنيت عند طلبة االقتصاد تم حساب التكرارات والنسب 

التكرارات و النسب المئوية ألراء الطلبة حول استخدام الحاسوب والساعات التي 03 و 02قم  تبين الجداول ر.المئوية 
  .يقضيها الطلبة في استعمالهم  لالنترنيت

التكرارات والنسب المئوية ألداء الطلبة في جامعة األغواط حول استخدام  : 02جدول رقم 
  الحاسوب واالنترنيت

  النسب المئوية  التكرارات  

  بةبدون إجا  ال  نعم  بدون إجابة  ال  نعم  الفقرة

  0.00  82.20  17.80  0  194  42  ؟ هل لديك جهاز حاسوب في المنزل

  0.00  87.30  12.70  0  206  30  هل لديك اشتراك باإلنترنت ؟

  1.30  57.20  41.50  03  135  98  هل تستخدم اإلنترنت في المقاهي المعرفية؟

  

   و االنترنيتعدد ساعات استخدام الحاسوب : 03جدول رقم 

  االنترنيت  الحاسوب  

  (%)النسبة  العدد  (%)النسبة  العدد  البيان

  86.40  204  85.60  202  بدون إجابة 

  2.10  5  0.80  2  نصف ساعة 

  5.50  13  3.40  8  ساعة 

  0.40  1  0.40  1  ساعة ونصف

  0.60  13  9.80  23   من ساعتين فأكثر 

  



 

  

  2002عام   تقـرير التنمية البشرية : 04جـدول رقـم 

عدد إجمالي 
  لمستخدمي
   اآلنترنيت

  )باأللف( 

  عدد مواقع
   اآلنترنيت

) نسمة1000لكل  (
2000  

  عدد الهواتف
    الثابتة

)  نسمة1000لكل (
1999  

عدد الحواسب 
  الشخصية

)  نسمة1000لكل ( 
1999  

  
  البــلد

  الجزائر 6 52 0 0

  البحرين 140 249 17 62

  مصر 12 75 1 7

  راقالع 0 30 0 0

  األردن 14 87 1 14

  الكويت 121 240 23 53

  لبنان 46 201 12 70

  ليبيا 0 101 0 1

  موريتانيا 27 6 0 0

  المغرب 11 53 0 2

سلطنة عمان 26 90 3 20

  قطر 136 263 1 76

  سوريا 14 99 0 1

  السودان 3 9 0 0

  تونس 15 90 0 12

  اإلمارات 102 332 92 167

  اليمن 2 17 0 1

   .2002تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة : مصدرال

  

    .4البيانات الخاصة بعدد الحواسب و الهواتف في الجدول رقم  :1بيان رقم 

  



 

 82.20تؤكد هذه النتائج بأن نسبة عالية من طلبة االقتصاد ال يمتلكون جهاز حاسوب  أي
ئر ، أو على ارتفاع   ، وهذا مؤشر يدل إما على ضعف القدرة الشرائية في الجزا%

هذه الوضعية ليست . و هذا يشكل حاجزا أمام انتشار هذه التقنية. أسعار أجهزة الحاسوب 
كما يجدر الذكر أنه يمكن تفسير هذه . في صالح استخدام الحاسوب في العملية التعليمية

  .ب الجامعيالظاهرة بانعدام الوعي المعلوماتي ، ودوره في الحياة التعليمية واليومية للطال
 % 87.30كما أن نسبة مرتفعة من الطلبة ليس لديهم اشتراك باالنترنيت ، ما يعادل نسبة 

، وفي نفس، نالحظ أن استعمال االنترنيت بالمقاهي المعرفية ضعيف نسبيا أي بنسبة 
يمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار االشتراك باإلنترنت ، مما يجعلها حاجزا . % 41.50

  . في األسرة الجزائرية، بسبب محدودية وضعف المداخيل للمواطن الجزائريأمام تداولها
فبالرجوع إلى درجة انتشار الهاتف و الحاسوب وخدمات اإلنترنت في الجزائر، يمكن 
إعطاء صورة دقيقة نوعا ما مقارنة مع بعض الدول العربية ، كما ورد ذلك في تقرير 

   .2002 المتحدة للتنمية عام التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم
نرى بأن أكثر الدول استحواذا للهاتف و الحاسوب و بالتالي اإلنترنت هي دول اإلمارات 
العربية المتحدة و البحرين وقطر و الكويت ثم لبنان ، أما بالنسبة للجزائر فتحتل الرتبة 

14.  
 يريد اللحاق ومن هذا المنطق نقول بأن نحن في وقت ، أصبح لزاما على كل مجتمع

بالعصر المعلوماتي أن يكّون بنية تحتية تكنولوجية عن طريق بناء منظومة العلم و 
التكنولوجية تساهم في رصد و اقتناء و إنتاج التكنولوجية و تطوير منظومة التعليم و 
التربية بغية إعداد أجيال مدربة على استعمال الحاسوب وتقنياته مما يؤهلهم لمجابهة 

  .المتسارعة في هذا العصرالتغيرات 
  



 

  : 05الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  

  43.64  103  اآلراء الدالة 

  56.36  133  اآلراء غير الدالة 

  100.00  236  المجموع

  

  . البيانات الخاصة بالمواقع التي يزورها الطلبة:06الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  

  36.89  38  مواقع عربية فقط

  18.45  19   أجنبية فقطمواقع

  44.66  46  اإلثنان معا

  100.00  103  المجموع

  

  . البيانات الخاصة بنوع المعلومات التي يتعاملون معها:07الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  

  49.51  51  نصية

  5.83  6  صور

  43.69  45  سمعية

  0.97  1  سمعية بصرية

  100.00  103  المجموع

  

  .بخدمات االنترنيت التي يستخدمونها البيانات الخاصة :08الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  

  32.04  33   فقط(Web)واب 

  8.74  9  بريد إلكتروني فقط

  4.85  5   فقط(chat)دردشة 

  15.53  16  واب، بريد و دردشة

  30.01  31  واب و بريد

  7.77  8  بريد و دردشة

  0.97  1  واب و دردشة

  100.00  103  المجموع

  



 

حصائية إلى أن أغلبية الطلبة الذين يترددون على االنترنيت يزورون أشارت الدراسة اإل
 في حين أن نسب زوار المواقع % 44.66المواقع األجنبية والعربية و تبلغ نسبتهم 

  .  على التوالي% 18.45  و % 36.89العربية فقط و المواقع األجنبية فقط هي 
تتعامل مع المعلومات )%49.51(كما نالحظ أن نسبة مرتفعة من مستعملي االنترنيت 

  .  تتعامل مع المعلومات السمعية البصرية% 0.97النصية في حين أن 
 (chat)تجدر اإلشارة هنا إلى أن استعمال تقنيات االتصال المباشر عن طريق الدردشة 

خاصة ونحن نتحدث في الوقت . أو غير المباشر عن طريق البريد اإللكتروني قليلة جدا
-videoالمؤتمرات المرئية (يقة التخاطب بالصوت و الصورة الراهن عن طر
conferencing ( هذه الوسائل . حيث يتم التخاطب حيا على  الهواء بالصوت و الصورة

مازالت غير منتشرة بصفة كبيرة لدى الطلبة ، لذا يجب التنويه والتوجيه لما تقدمه هذه 
 االفتراضية والمحاضرات عن بعد في الوسائل في خدمة التعليم وتهيئة الظروف للجامعات

  .الجزائر
فيما يخص استخدام البريد اإللكتروني فلقد تفاجئنا بضعف نسبة استخدامه ، وهي خدمة 

 فإن. من الخدمات المتعارف على أهمية استخدامها وال غنى لمستخدم اإلنترنت عنها
ا وهذا راجع إلى البريد اإللكتروني يعتبر من أكثر خدمات اإلنترنت شعبية واستخدام

  :األمور التالية 
  سرعة وصول الرسالة؛. 1
  ؛)إلغاء جميع الحواجز اإلدارية(ال يوجد وسيط بين المرسل والمستقبل . 2
  تكلفة منخفضة لإلرسال؛. 3
  يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد اإللكتروني؛. 4

العينة المستخدمة ولنتعرف أكثر على طبيعة الواجهات المستخدمة في شبكة اإلنترنت لدى 
 15.53 تستخدم المحادثة، % 4.85 تستخدم صفحات الواب فقط ، % 32.04لها وهي 

تستخدم  % 30.01 تستخدم كل من الواب والبريد والمحادثة في نفس الوقت ، بينما %
الواب والبريد اإللكتروني ، أما نسبة  مستخدمي المحادثة والبريد اإللكتروني فقد بلغت 

  .% 7.77نسبتهم 
  

  . البيانات الخاصة بالدوافع الستخدام االنترنيت:09الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  
  24.27  25  البحث عن المعلومات فقط

  1.94  2  الصداقة فقط

  1.94  2  تسلية فقط

  71.84  75  دوافع متعددة

  100.00  103  المجموع

  



 

نت ، تدفعهم عدة أمور  من أفرادها الذين يستعملون اإلنتر % 71.84أدلت العينة بأن 
 من الطلبة  % 24.27الستعمال اإلنترنت وال تقتصر على دافع محدد ، في حين نجد أن 

  .يدفعهم البحث عن المعلومات ومراجع الستخدامها
أما فيما يتعلق الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء اإلبحار والتجول في المواقع ، فـنرى 

جههم صعوبات متوسطة ، وهذا مؤشر يبشر بالخير  من أفراد العينة توا% 65.05أن 
خاصة أن الطلبة بدأوا التكيف مع التقنيات الحديثة ، واعتمدوا عليها مما قلل من مخاوفهم 

في .  وإزالة كل العقبات التي تحول دون التعمق في البحث واستعمال المحركات البحثية
نسبيا، و يمكن إرجاع ذلك  تواجه صعوبات كثيرة و هي نسبة ضعيفة % 26.21حين أن 

إلى أن الفئة المعنية جديدة االستعمال لالنترنيت و لم تتمكن من مجابهة الحواجز التي تحد 
  .من اكتشاف ومعرفة الطريقة الحسنة الستعمال أدوات االنترنيت

   

  . البيانات الخاصة بالصعوبات في استخدام االنترنيت:10الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  
  8.74  9  ناذرا

  65.05  67  متوسطة

  26.21  27  كثيرة

  100.00  103  المجموع

  

  . البيانات الخاصة بدرجة الثقة في المعلومات المحصل عليها:11الجدول رقم 

  (%)النسبة   العدد  

  8.74  9  عالية جدا

  39.81  41  عالية

  47.57  49  متوسطة

  3.88  4  ضعيفة

  100.00  103  المجموع

  

بة عن المعلومات التي يجدونها في االنترنيت طرح عليهم سؤال متعلق لمعرفة انطباع الطل
 من % 47.57لوحظ أن . بدرجة رضاهم  عن المعلومات المستمدة من المواقع الشبكية

مستعملي االنترنيت كان رضاهم  عن المعلومات المستمدة متوسط، وقد يكون هذا راجع 
المعلومات المفيدة، أو بسبب عدم  ثير منالستخدامهم للمواقع العربية التي ليس بها الك

 كانت درجة رضاهم  %39.81في حين أن . إتقانهم لطرق البحث الجيدة والسهلة
   .بالمعلومات التي ينتقونها عالية

  

  



 

   البيانات الخاصة باللغة المفضلة الستخدام اإلنترنت :12 رقم الجدول

   % النسبة  العدد   
  46.60  48  عربية
  27.18  28  ةفرنسي
  7.77  8  إنجليزية
  18.45  19  مزدوج
  100.00  103  المجموع

  
، يتضح أن أغلبية مستعملي االنترنيت يتجهون الستخدام 12حسب نتائج الجدول رقم 

 ،أما الذين يستخدمونها بالفرنسية تقدر %  46.60المواقع العربية حيث بلغت نسبتهم 
 7.77للمواقع اإلنجليزية بلغت في حين أن نسبة الدين يتجهون .  %27.18نسبتهم بـ 

% .  
هذه النتائج ليست مرضية ، ألن ضعف اللغة لدى الطلبة يشكل عقبة أمام اقتناء واستعمال 

سواء الفرنسية أو (التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي جلها تتعامل بلغة أجنبية 
  ).اإلنجليزية 

   المشاركة في تصميم المواقعالبيانات الخاصة بتوجهات الطلبة نحو : 13 رقم الجدول

  %النسبة   العدد  
  31.07  32  نعم
  41.75  43  ال

  27.18  28  أحيانا
  100.00  المجموع

  
من خالل هذه الدراسة حاولن أيضا معرفة مدى استعداد الطلبة في الساهمة في االنترنيت 

 هذا سوف يعطينا فكرة حول ما إذا تمكن الطلبة من. عن طريق تصميم صفحات واب
فالعينة أفادت أن . تجاوز مرحلة استهالك المعلومات و بدءوا في التفكير في المساهمة

وهذا يفصح .  من المستخدمين لديهم إرادة وفكروا في تصميم مواقع شخصية 31.07%
  .أن نسبة مقبولة من الطلبة يغلب على استخدامها لإلنترنت التأثير و التأثر

  



 

  :تحليالت عامة 
  

   الوسائل التكنولوجية الحديثة للتدريس والبحث عن المعلومات في  لقد أصبح إدماج
فاستغالل هذه الوسائل بطريقة .  الجامعات شيء مهم وضروري جدا في العملية التدريسية

جيدة بإمكانها أن تعطي أبعادا جديدة للتعلم والتطور على كل المستويات مع مراعاة في 
ه األداة التكنولوجية الحديثة وذلك لتفادي اآلثار سلوكيات المستعملين لهذه الوسائل اتجا

  :لقد بينت نتائج الدراسة ما يلي . السلبية التي ال تخدم المصلحة العامة والفردية
إن المتتبع لهذه التقنية يجد أن االنترنيت كغيرها من الوسائل الحديثة لها بعض العوائق، 

  :إما مادية و إما بشرية أهمها ما يلي 
لمادية لتوفير هذه الخدمة في مرحلة التأسيس تعتبر أحد األسباب الرئيسية في عدم التكلفة ا

ذلك أن التأسيس لهذه الشبكة يحتاج لخطوط . استخدام االنترنيت و تطبيقاتها في التعليم
و نظرا للتطور المتواصل للبرامج واألجهزة . هاتف بمواصفات معينة، و حواسيب معينة

  .ت يضيف عبئا إضافيا على الطالب والجامعةفإن مسايرة هذه التطورا
ليست العوائق المالية أو التقنية هي السبب الرئيسي في استخدام االنترنيت ، بل إن 

فبالرغم من تطبيقات اإلعالم اآللي و تقنيات . العنصر البشري له دور كبير في ذلك
ت في التعليم أقل من المعلومات في الصناعة واألعمال اإلدارية فإن تطبيقات هذه التقنيا

  . المتوقع ويسير ببطء شديد عند المقارنة بما ينبغي أن يكون عليه
من أسباب عدم إقبال الطلبة على اإلنترنت يمكن ذكر عدم توفر أجهزة الحاسوب باألعداد 

والحل هو تجهيز الجامعات بأعداد كافية من . الكافية التي توفر للطالب فرص استعمالها
ثم التفكير في وضع برامج تدريبية للطلبة خاصة بكيفية استخدام الحاسب الحواسيب أوال 

  .اآللي على وجه العموم وباستخدام اإلنترنت على وجه الخصوص
نظرا إلى أن معظم البحوث المكتوبة في اإلنترنت باللغة الفرنسية و اإلنجليزية فاالستفادة 

قنون إحدى اللغتين و خاصة الكاملة من هذه الشبكة ستكون من حظ الطلبة الذين يت
اإلنجليزية وهم قلة قليلة في الجامعة الجزائرية ، وهنا يجب النظر بجدية عاجلة فيما يلي 

:  
   إعادة تأهيل الطلبة في مجال اللغة؛-
   ضرورة بناء قواعد بيانات باللغة العربية لكي يتسنى للطلبة االستفادة من تلك الشبكة،-
  

  :الـــــخاتمة
  

وماتية فرصا ممكنة لالستغالل في التعليم، و هي في متناوله، فيمكن القول بأن تقدم المعل
المعلوماتية أتاحت كل اإلمكانيات و السبل . التعليم بوابة جد مهمة لمجتمع المعلومات

كالوسائط المتعددة، : لإلطالع على المنجزات العلمية و المعلومات التقنية الحديثة
الخ، حولت هذه التكنولوجيا إلى قوة تقود تغييرا عميقا في ...االنترنيت و ثورة االتصاالت

فأصبحت هذه التقنيات تمهد إلبداعات  جديدة في مجال العلوم و المعرفة، . ميدان التعليم
لكنها تحتاج إلى استراتيجيات لتنفيذ سياسات واضحة قصد االستغالل األمثل لها و يتم  

  .مبواسطتها تقوية و تفعيل منظومة التعلي



 

  
إن طرق التعليم تتجه حاليا نحو التعليم عن بعد و لتتمكن الجامعة الجزائرية من مواكبة 
هذا الركب     يجب أن تتجاوب بسرعة مع الفرص و التحديات المطروحة، ومع تنفيذ 
المبادرات و برامج  وطنية محددة في هذا المجال، يخصص لها تمويل محدد وزمن 

  .محدد
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