-

املقدمة:
التعليم االلكرتوني جعل من عملية التعلم و اكتساب املعرفة والتثقيف لدى األفراد أكثر متعة وجاذبية بفضل الوسائط املتعددة
املعتمدة يف إعداد وتصميم وتقديم املعلومات واملعارف ،فلم تعد تقدم أو تلقن بشكل كالسيكي كما يف السابق ،أين كانت
سلطة املعلم واملدرسة قائمة وحمتكرة للعملية التعليمية واملعرفية ،ولقد أكد عل ذه األذمية (  ) Ellsworthحيث
قال ":إنه من املفرح جداً للرتبويني أن يستخدموا آلية التعلم االلكرتوني اليت توفر العديد من الفرص للمعلمني والطالب عل
حد سواء بطريقة ممتعة " .
لقد زاد االعتماد عل شبكة عل العملية التعليم وأذميته :رونية وأضحت عل حد تعبري فرانسوا ليسلي ونقوال ماركيز أداة
تربوية وتثقيفية حقيقية للوصول إىل املعرفة ،وبالنظر إىل الثورة املعلوماتية اليت يشهدذا العامل يف الوقت احلالي فمن املؤكد
أن كل املؤسسات التعليمية وكل املنازل ستملك يف يوم من األيام منظومات آلية موصولة باالنرتنت ،وستنخرط أغلب املدارس
واجلامعات واملكتبات يف برامج للتعليم االلكرتوني .
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املكون املعريف يف التعليم االلكرتوني :تعريفه وأهميته :
قبل أن نشرع يف ذكر خمتلف التأثريات املعرفية االجيابية منها والسلبية لالنرتنيت عل الشباب جيدر بنا أن نستهل حديثنا
بشرح مفهوم املكون املعريف  ،وقد عرفته موسوعة االنرتنوت ) ( Encyclopodie d’Internetبأنه جمموع العمليات
اليت تستهدف اكتساب املعارف .
ينقسم املكون املعريف حسب ( )Louise Bérubéإىل أربع فئات :
- 2عمليات عقلية تسمح باكتساب ومعاجلة وتصنيف وادماج املعلومات.
 - 1الهاكرة والتعلم لتخزين واسرتجاع املعلومات.
- 3التفكري املنطقي حول تنظيم وإعادة التنظيم العقلي للمعلومات.
- 4الوظائف التعبريية اليت تسمح باالتصال أو العمل الفعلي(Bérubé,1991,p176) .
حتدث نورمان ( ) Normanأيضاً عن االجتا املعريف و أشار إىل أنه حيدد األداة املعرفية بوصفها أداة مصممة لتخزين
وعرض ومعاجلة املعلومات من أجل أداء وظيفة متثيلية ،ويعترب نورمان األدوات التقنية كأداتي الكمبيوتر وشبكة االنرتنت دعائم
أساسية لعمل خمتلف الوظائف العقلية لتحصيل املعرفة العلمية (ختزين املعلومات ،التخطيط  ،التفكري العقلي ،اسرتجاع
املعلومات(Lombardo,2007) )...
يفيد االجتا املعريف يف دراسات تأثري وسائل اإلعالم يف فهم طبيعة احلاجات املعرفية والفكرية اليت تقوي املعلومات واملعرفة لدى
الفرد فتمكنه من فهم البيئة احمليطة به وتفسري كل ما جيري من أحداث حوله ،وشبكة االنرتنت عل اعتبار أنها أداة اتصالية
معرفية بامتياز توفر للشباب اإلمكانيات الالزمة لتلبية حاجاتهم املعرفية ،وذلك بالوصول إىل املواقع األكادميية وحتميل كتب
الكرتونية وزيارة مواقع استشارات طبية ،حقوق إنسان ،الوصول إىل مواقع تلفزيونية وصحفية ،الوصول إىل خدمات التسوق
والتجارة االلكرتونية ،الوصول إىل اخلدمات اإلعالنية ،استخدام خمتلف اخلدمات االتصالية (الربيد االلكرتوني ،جمموعات
األخبار ،املدونات ،حلقات النقاش) بهدف التعلم االلكرتوني ،سواء للتعلم عن بعد ،أو للتعلم الهاتي.
إن شبكة االنرتن ت مبا حتويه من خدمات اتصالية ومعرفية متنح املستخدم هلا ثقافة جديدة أطلق عليها بعض الباحثني (كـ , :
 (..Baltz Lamouroux, Mireilleاسم "الثقافة املعلوماتية" ) ، (Culture informationnelleإذ متكن
ذه الثقافة من يستخدم االنرتنت لغرض معريف وعلمي من حتديد احتياجاته من املعلومات يف الوقت املناسب ،و الوصول إىل ذه
املعلومات و تقييمها و من ثم استخدامها بالكفاءة املطلوبة (Baltz,1998,pp75-82) .و قد ازدادت أذمية ثقافة املعلومات
يف تعقد البيئة املعلوماتية احلالية ،أين يواجه األفراد كما ذائالً من املعلومات واملعارف ،ما مينح هلم بدائل و خيارات متعددة
تتعلق حبصوهلم عل املعلومات سواء يف عملهم أو دراستهم أو حياتهم االجتماعية ،و حت فيما يتعلق حبياتهم الشخصية،
فتأتي الثقافة املعلوماتية كطوق جناة لتوجههم حنو امل عارف اليت تفيدذم فقط ،وجتعلهم يقومون بعمليات انتقاء واختيار
للمعلومات اليت تشبع حاجاتهم املعرفية وجتعلهم ال يضيعون يف وسط الكم اهلائل من املعلومات واألخبار اليت تنشر وتبث بني
الفينة واألخرى يف شبكة االنرتنت ،ثم إن تعلم الشباب عل التعامل مع ذه التقنية جبميع مفاذيمها يعترب من املطالب
واملقومات األساسية جملتمع املعلومات.
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توفر شبكة االنرتنت للشباب املتعلمني وغري املتعلمني منهم فضاءات معرفية متنوعة إلكسابهم ثقافة معلوماتية ومعرفية متنوعة،
بدء باملعلومات العلمية املتخصصة ،مروراً بالثقافة العامة لغري املتخصصني ،وصوالً إىل الثقافة الشعوبية املوجهة لكل الناس
كاجلرائد ومواقع اجملالت املصورة ،األفالم ،املوسيق والصور والفيديو ...
فوائد وخدمات اإلنرتنت من الناحية املعرفية تتعدى جمرد احلصول عل املعرفة واملعلومات ،حيث ميكن للشباب املستخدم
ملواقع اجلامعات ومراكز البحث واملكتبات مثالً احلصول عل خربات و تكوين فعلي يف جماالت علمية ومعرفية عديدة ،ميكنهم
حت حتصيل شهادات من جامعات يف خمتلف أحناء العامل ويف خمتلف اجملاالت التعليمية عن طريق التعليم االفرتاضي أو
التعليم عن بعد عل سبيل املثال ،دون أن يضطروا للتوقف عن أعماهلم ،أو مغادرة بلدانهم والسفر إىل مكان آخر.
يف احلقيقة إن احلديث عن تأثريات االنرتن ت عل املستوى املعريف والتثقيفي ليس بالفكرة اجلديدة يف دراسات تأثريات وسائل
اإلعالم فقد حتدث عن ذها األمر الباحث األمريكي "جربنر " ،حيث أكد الباحث يف ستينيات القرن املاضي يف نظرية التثقيف
أو ما أطلق عليه أيضاً نظرية الغرس الثقايف بأن وسائل اإلعالم تعمل عل تثقيف معتقدات الناس ،وحتدث جربنر آنهاك عن
تأثريات التلفزيون بشكل خاص عل معتقدات الناس ومعارفهم ،إذ أشار إىل أن مضامني ذه الوسيلة اإلعالمية تساذم يف بناء
ا ألفكار اخلاصة بعمليات بناء املعن و تشكيل احلقائق االجتماعية  ،وأكد عل قدرة وسائل اإلعالم يف التأثري عل معرفة األفراد
و إدراكهم للعوامل احمليطة ،بهم خصوصا لألفراد الهين يتعرضون إىل ذه الوسائل بكثافة(Gerbner, 2008).
لهلك ربط الباحث يف نظريته بني كثافة التعرض و مشاذدة التلفزيون بصفة خاصة ،و اكتساب املعاني واألفكار و املعتقدات
والصور الرمزية حول العامل ،الهي تقدمه وسائل اإلعالم بعيداً عن العامل الواقعي أو احلقيقي .و رأى أن مشاذدة التلفزيون تقود
إىل تبين اعتقادات حول طبيعة العامل االجتماعي ،وقوة التلفزيون تتمثل يف الصور الرمزية اليت يقدمها يف حمتوا الدرامي عن
احلياة احلقيقية اليت يشاذدذا األفراد لفرتات طويلة .و التأثري يف ذها اجملال ليس تأثرياً مباشراً حيث يقوم أوالً عل التعلم ثم
بناء وجهات النظر حول احلقائق االجتماعية ،حبيث ميكن النظر إليها عل أنها عملية تفاعل بني الرسائل واملتلقني.
) .(Gerbner,2008بإمكاننا أن نسقط نفس استنتاجات جربنر عل شبكة االنرتنيت وتأثرياتها املعرفية ،فهي كوسيلة
اتصالية تساذم يف تثقيف مستخدميها وتشكيل احلقائق االجتماعية لديهم ،وكهلك بناء املعاني اجتا العوامل احمليطة بهم .
االنرتنت جعلت من عملية التثقيف و اكتساب املعرفة والتعلم لدى الشباب أكثر متعة وجاذبية بفضل الوسائط املتعددة املعتمدة يف
إعداد وتصميم وتقديم املعلومات واملعارف ،فلم تعد تقدم أو تلقن بشكل كالسيكي كما يف السابق ،أين كانت سلطة املعلم واملدرسة
قائمة وحمتكر ة للعملية التعليمية واملعرفية ،ولقد أكد عل ذه األذمية ( )Ellsworthحيث قال ":إنه من املفرح جداً
للرتبويني أن يستخدموا شبكة االنرتنت اليت توفر العديد من الفرص للمعلمني والطالب عل حد سواء بطريقة ممتعة " .
لقد زاد االعتماد عل شبكة االنرتنت يف العملية التعليمية وأضحت عل حد تعبري فرانسوا ليسلي ونقوال ماركيز (ماركيز،
 )1112أداة تربوية وتثقيفية حقيقية للوصول إىل املعرفة ،وبالنظر إىل الثورة املعلوماتية اليت يشهدذا العامل يف الوقت احلالي
فمن املؤكد أن كل املؤسسات التعليمية وكل املنازل ستملك يف يوم من األيام منظومات آلية موصولة باالنرتنت بواسطة الكابل أو
القمر الصناعي ،وستنخرط اغلب املدارس واجلامعات واملكتبات يف برامج للربط باالنرتنت ،من خالل االتصال عل اخلط
املباشر ،ومن خالل التفاعل املباشر بني التالميه والطالب من جهة واملدرسني وإدارة املؤسسات التعليمية من جهة أخرى،
فيساعد االنرتنت بهلك يف تفعيل العملية التعليمية وجعلها تشاركيه وتبادلية داخل صفوف الدراسة ،يف املعامل واملختربات
العلمية ،أو عن بعد ،أي ميكن للتالميه والطالب متابعة برامج التعليم عن بعد بالصوت والصورة ،ليتمكنا بهلك من التعلم وإدارة
العملية التعليمية باستقاللية دون أن يتعرضا هلاجس املواجهة املباشرة لألستاذ ،فهو ال يكون حاضراً لينتظر جواباً فورياً عن
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أسئلته مثالً ،بل يكون غائباً فيزيقياً مما يسمح للطالب باالعتماد بشكل اكرب عل مهاراتهم الشخصية يف اكتساب املعارف
واملعلومات.
كثري من الشباب الطالب يتوجهون إىل االنرتن ت لتحصيل املعلومات العلمية ،وال يكتفون مبا ذو موجود يف الكتب املطبوعة
واجملالت العلمية واملتخصصة ،بل أصبح العديد منهم يفضلون التوجه مباشرة إىل مواقع املوسوعات االلكرتونية وحمركات
البحث ملا توفر من مزايا كثرية  ،وقد ذكر ( )Wiliamsأن ذناك أربعة أسباب جتعلنا نستخدم االنرتنت يف التعليم ذي:
(املوس ( 2009،
 االنرتنت مثال واقعي للقدرة عل احلصول عل املعلومات من خمتلف أحناء العامل .
 يساعد االنرتنت عل التعلم التعاوني اجلماعي ،نظراً لكثرة املعلومات املتوفرة عرب االنرتنت فإنه يصعب عل الطالب
البحث يف كل القوائم ،لها ميكن استخدام طريقة العمل اجلماعي بني الطالب ،حيث يقوم كل طالب بالبحث يف قائمة
معينة ثم جيتمع الطالب ملناقشة ما  م التوصل إليه.
 يساعد االنرتنت عل االتصال بأسرع وقت وبأقل تكلفة .
 يساعد االنرتنت عل توفري أكثر من طريقة يف التدريس ذلك أن االنرتنت ذو مبثابة مكتبة كبرية تتوفر فيها مجيع
الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة .كما أنه يوجد يف االنرتنت بعض الربامج التعليمية باختالف املستويات.
فضال عن ذلك ،حتقق شبكة االنرتنت الكثري من االجيابيات وقد ذكر كل من االعامل .باتز  ،وولف (Eastmond ,
) Bates,Wulfاالجيابيات التالية(Kerka,1997) :
 املرونة يف الوقت واملكان .
 إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف مناطق العالو؟
 سرعة تطوير الربامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص املدجمة.
 سهولة تطوير حمتوى املناذج املوجودة عرب االنرتنت.
 قلة التكلفة املادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية وحمطات التلفزيون والراديو .
 تغيري نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد عل إجياد فصل مليء باحليوية والنشاط.
 إعطاء التعليم صبحائط.املية واخلروج من اإلطار احمللي .
 سرعة التعليم ،ف الوقت املخصص للبحث عن موضوع معني باستخدام االنرتنت يكون قليالً مقارنة بالطرق التقليدية.
 احلصول عل آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف خمتلف اجملاالت يف أي قضية علمية.
 سرعة احلصول عل املعلومات.
 وظيفة األستاذ فحائط.ل الدراسي تصبح مبثابة املوجه واملرشد وليس امللقي وامللقن.
 إجياد فصل بدون حائط .
 تطوير مهارات الطالب عل استخدام احلاسوب.
 عدم التقييد باملكان والزمان ،فعند وضع املادة عل االنرتنت يستطيع الطالب الوصول إليها من أي مكان ويف أي وقت.
 مساعدة الطالب عل تكوين عالقات عاملية إن صح التعبري.
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استخدام الربيد االلكرتوني ألغراض معرفية
الربيد االلكرتوني مثالً و عل اعتبار أنه من اخلدمات االتصالية األكثر استخداماً من طرف فئة الشباب خاصة ،ذو أيضاً من أذم
التقنيات اليت تستخدم لغرض العملية التعليمية ،فهو يوظف بدرجة كبرية كوسيط بني األستاذ والطالب ،ولعل ذلك من أذم
تطبيقات الربيد االلكرتوني يف جمال التعليم حيث ميكن للمعلم إرسال مجيع األوراق املطلوبة يف املواد مثل اخلطط واملراجع
للطلبة ،إرسال الواجبات املنزلية ،ونتائج األعمال الفصلية ،الرد عل استفساراتهم واستشارتهم ومقرتحاتهم.
يستخدم الربيد اإللكرتوني أيضا كوسيلة لتسليم الواجب املنزلي حيث يقوم األستاذ بتصحيح اإلجابة ثم إرساهلا مرة أخرى
للطالب ،ويف ذها العمل توفري للوقت واجلهد واملال ،حيث ميكن تسليم الواجب املنزلي يف الليل أو يف النهار دون احلاجة
ملقابلة األستاذ .ويف ذها السياق ميكن أن يكون وسيلة جيد وسريعة إلعطاء التغهية املرتدة حول موضوع ما ( .املوس )1111 ،
استخدام االنرتنت يساعد األستاذ عل استخدام ما يسم بالقوائم الربيدية اليت تربط طالب الفصل الدراسي الواحد مع
أستاذذم ،مما يتيح للطالب املزيد من احلوار وتبادل املعلومات ،كهلك ميكن استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيلة لالتصال
باملتخصصني من خمتلف دول العامل ،واالستفادة من خرباتهم وأحباثهم يف شت اجملاالت ،إذ ميكن للباحثني أو الطلبة من
الوصول إىل عناوين املختصني والعلماء من خالل شبكه اإلنرتنت وطلب املساعدة والنصح ،يعد أيضاً وسيلة مثل للتواصل بني
األساتهة أعضاء ذيئة التدريس أنفسهم ،وبينهم وبني إدارة املؤسسة الرتبوية أو اجلامعة ....

استخدام جمموعات األخبار ( )news News groups, Usenet, Netيف التعليم
تعد جمموعات األخبار أحد أكثر استخدامات اإلنرتنت شعبية ،و ميكن تعريف ذه اخلدمة بأنها كل األماكن اليت جيتمع فيها
الناس لتبادل اآلراء واألفكار أو تعليق اإلعالنات العامة أو البحث عل املساعدة ،و ذناك اآلالف أو املاليني من جمموعات
األخبار ،كل واحدة تركز عل موضوع معني ،ومما مييز ذه اجملموعات ذو أنها مرتبة ذرمياً لتسهيل العثور عليها وتنقسم كل
ذرمية إىل فروع ثانوية فمثالً :
تعين كمبيوتر ،وحتت ذه اهلرمية فروع أخرى..
(  ) Sciتعين علوم )Rec( ،تعين اسرتاحة وترفيه )Soc ( ،تعين مسائل اجتماعية )News( ،تعين مواضيع تتعلق
باألخبار ..
خيتلف مستخدمي جمموعات األخبار يف أنواعهم عل حسب الكيفية اليت يتعاملون بها مع مواضيع النقاش الدائرة ،وميكن
تقسيمهم إىل أربع فئات وذم :
 املتخصصون ) : (Wizardsوذم األشخاص الهين لديهم خربة واطالع واسع مبوضوع معني يتم مناقشته عل إحدىجمموعات األخبار ،ويقومون بالرد واملشاركة اإلجيابية يف ذها املوضوع املطروح للنقاش .
 املتطوعون ) : (Volunteersذم األشخاص الهين يقومون مبساعدة املستخدمني عن طريق اإلجابة عن استفساراتهموأسئلتهم ،وذه الفئة تعترب مصدراً من مصادر جمموعات األخبار ،السيما إذا كان ذؤالء من املتخصصني يف املوضوع املطروح
للنقاش.
 املتوارون ) : (Lurkersوذم األشخاص الهين ال يشاركون يف الرد واحلوار ويستفيدون من احلديث واحلوار الدائر بني تلكاجملموعة ،وعادة ما يستخدم ذها النوع املشرتكني املبتدئني.
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 -املطهرون ) : (Flamersوذم األشخاص الهين يقومون بالرد عل املقاالت واألسئلة اليت ال تعجبهم مستخدمني يف ذلكعبارات الشتيمة والتجريح ( .املوس )1111 ،
يستفيد الشباب املتعلمون من خدمات جمموعات األخبار املتخصصة لغرض التعليم والتثقيف من خالل تسجيلهم يف ذه
اجملموعات والولوج إليها بصفة منتظمة ،فهلك يساعدذم عل اكتساب معلومات جديدة وميكنهم من االستفادة من املتخصصني
الهين يساعدونهم يف املواضيع اليت يرغبون فيها.
تعد جمموعات األخبار مصادر معلومات ممتازة ،فهي تقدم املساعدة يف اجملاالت العلمية كالرياضيات ،الفيزياء ،تكنولوجيا
املعلومات ،والتاريخ ...كما تقدم املساعدة يف جماالت أخرى ،وميكن أن تكون منبعاً للحوارات احلية وفرصة الجتماع أشخاص
خمتلفني لديهم اذتمامات مشرتكة.
و مبا أن جمموعات األخبار تستخدم غرف احلوار ) (Chat Roomsفإنه ميكن كهلك إجراء اتصال بني طالب قسم ما مع
جمموعة متخصصة عل املستوى العاملي لالستفادة منهم يف نفس الوقت ،كما ميكن إجراء حوار باستخدام نظام اجملموعات بني
طالب جامعة معينة وجامعة أخرى مثالً حول موضوع معني.

استخدام برامج احملادثة ( )Internet Relay Chatيف التعليم
احملادثة عل اإلنرتنت ذو نظام يممك ن مستخدمه من احلديث مع املستخدمني اآلخرين يف وقت حقيقي (،)Real time
وبصورة تفاعلية ،فمثالً بإمكان طلبة جامعة جزائرية إجراء اجتماع مع طالب جامعة أمريكية للنقاش يف مسألة علمية ،بالصوت
والصورة ،عن طريق استخدام ما يسم بالتحاظر بالفيديو ) ، (Vidéo conférenceكما أن استخدام ذه اخلدمة حتتاج
استخدام برنامج معني مثل برنامج ( )CUSeeMeأو غري من الربامج املماثلة ( .املوس  )1111 ،تستخدم خدمة برامج
احملادثة يف التعليم بشكل اكرب يف اجلامعات األمريكية واألوروبية لبث احملاضرات وللتعليم عن بعد ،وذي ال تزال غري
مستخدمة بشكل كبري يف اجلزائر إال يف مناسبات معينة ،كعقد ملتقيات أو مؤمترات دولية ،لنقل مداخالت متخصصني مثالً من
دولة أجنبية وبثها عن بعد للطلبة ،ومن اجيابيات ذه الوسيلة التعليمية أنها تقتصد يف نفقات التكفل بنقل احملاضرين من
أماكن بعيدة وإيوائهم ،كما أنها تسمح بالتحاور التفاعلي مع احملاضر واالستفادة من مداخلته دون تكبد عناء إحضار إىل مكان
امللتق مثالً.

استخدام تقنية  RSSيف التعليم
تعين تقنية  " RSSوسيط النشر السهل حقا" ،وذي خمتصر لـ " ،"Really Simple Syndicationوذي تقنية
تتيح للمستخدم احلصول عل معلومات ترسل إليه بشكل منتظم ،دون حاجة لزيارة موقع االنرتنت الهي يقدم ذه املعلومات،
حيث يزود املستخدم برابط يوصله إىل املعلومة وميكن استغالل ذه التقنية التعليمية يف التعليم اإللكرتوني من خالل :
ميكن استخدمها لتبليغ مجيع الطلبة مبواعيد األحداث املهمة يف اجلامعة مثل بدء التسجيل ،آخر موعد لتسليم الوثائق
املطلوبة ،وغريذا.

–

–

1122

11

 كل طالب يشرتك خبدمة  RSSاخلاصة باملواضيع اليت يقوم بدراستها ،يستطيع احلصول عل أي معلومة جديدة
تضاف جلزء املواستخدامها.ذ املادة حال إضافتها ،بغض النظر إن كانت ذه املعلومة قد  م إضافتها من قبل أستاذ
املادة ،أو كانت جزء من احلوار بني الطلبة يف املنتديات اخلاصة بهه املادة الدراسية.
 ميكن لألستاذ استخدام تقنية  RSSجللب معلومات ملوقعه حول املادة اليت يقوم بتدريسها من املواقع األخرى اليت
تهتم بنفس املوضوع ،فمثالً لو كانت املادة اليت يقوم بتدريسها حول موضوع االتصال أو اإلعالن فيمكن أن يستخدم
تقنية  RSSجللب معلومات من مواقع اإلعالن لتعرض بشكل آني عل موقعه.
 ميكن أن تستخدمها املكتبات ومراكز البحوث لتبليغ الطلبة عن آخر املصادر والبحوث اليت تصل إليها ليتمكن الطالب
من استخدامها( .النادي العربي للمعلومات)9002،
بعد أن اشرنا فيما سبق إىل خمتلف تقنيات االنرتنت املستخدمة يف التعليم ،وكيفيات االستفادة منها لتفعيل العملية التعليمية
وحتسني التواملناقشة.ي للشباب املتمدرسني ،نأتي يف اجلزء التالي من الدراسة لإلشارة إىل مواقف واجتاذات بعض الشباب
خبصوص دور االنرتن ت يف العملية التعليمية ،عل اعتبار أنهم الطرف األساسي يف املوقف التعليمي :اجيابياتها وسلبياتها،
وسنعتمد عل بعض اآلراء املعروضة يف منتديات النقاش ،وكها عل بعض الشهادات اليت أدىل بها بعض الشباب للباحث.
طرح موضوع استخدامات الشباب لالنرتنت يف العملية التعليمية للنقاش بني الشباب املشارك يف عدة منتديات ،نستشهد عل
سبيل املثال مبنتدى "احلاسب يف حياتنا" ،إذ طرحت ذها املوضوع للنقاش ،وكان السؤال املطروح نصه :ذل تتوقع أن حتاول
التعلم عن طريق االنرتنت ؟
فكانت أجوبة بعض املستخدمني من الشباب لالنرتنت كاآلتي:
 (ماجدة)  " :التعلم عن بعد عن طريق االنرتنت يعترب طريقة حديثة وجدواملناقشة.لدى البعض من الناس ،و تعترب طريقةمناسبة خاصة لألشخاص الهين مل تسمح هلم ظروف حياتهم الدخول للجامعات أو املدارس ،ففي ذه احلالة يكون التعلم عن
بعد مفيد هلؤالء األشخاص "...
أضافت ماجدة عند حديثها عن اجيابيات االنرتنت يف التعليم قائلة " :اجيابيات ذه التقنية أنها تتيح الفرصة للطالب أن
يتعلم عل حسب قدراته ،وخيرج عن طريقة التدريس التقليدية اليت أصبحت مملة عند معظم الطالب ،كما أن استخدام التعلم
عن طريق االنرتنت ،وبكل ما توفر من مؤثرات صوتية أو مرئية جتهب الطالب ،وبالتالي يستخدم الطالب مجيع احلواس يف
التعلم ،من اجيابيات ذه الوسيلة أيضا أنها توفر الوقت واملكان املناسبني حسب رغبة املتعلم ،وتساعد عل اكتساب معلومات
أكثر ،ومن مجيع أحناء العامل" .
أما سلبياتها فهكرت ما يلي " :من سلبيات االنرتنت يف التعليم اإلقالل من أذمية دور املدرسة واملدرس يف العملية التعليمية ،فلم
يصبح للمدرس دور كمشرف تربوي وتعليمي ،كما تسبب االنرتنت تعود الطالب عل عدم االستجابة ،وال يرتك هلم اجملال
لإلبداع والتعبري عن األحاسيس ،وبالتالي ال يتفاعلون مع اجملتمع .والطالب بكل تأكيد حيتاج للتفاعل مع اجملتمع .أحياناً
االندفاع حنو التعلم عن بعد ،حيرم الطالب مهارات االستماع والكتابة والقراءة والتفاعل مع الناس ،والتحدث واللباقة يف الكالم
واملناقشة  ...ذه األشياء كلها غري موجودة يف التعلم عن بعد والطالب يف حاهلا.ا  ..بالنسبة لي أنا أفضل الطريقتني :لكل
طريقة هلا وقتها املناسب ،التعليم التقليدي بدء من املراحل الدراسية األوىل وصوالً للجامعة ألنها فيها تفاعل واحتكاك بالناس،
وتساعد عل االعتماد عل النفس ،وإثبات الهات أكثر ،ولكن بعد التخرج من اجلامعة ،واحلصول عل املاجستري ،الدكتورا
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 ،...أجلا إىل استخدام طرق التعليم عن بعد ،ألني بعد التخرج من اجلامعة أكون كونت شخصييت وثقافيت ولكن احتاج
لتطويرذا ولزيادة خرباتي وثقافيت ،فبالتالي التعليم عن بعد سيكون له إجيابيات لي أكثر من سلبياته".
 (عدنان الغامدي) :" إن االستفادة من االنرتنت يف التعليم ميكن أن يكون جمدياً إىل حد كبري إذا ترافق مع معرفة واسعة بالتعامل مع الكمبيوتر
واالنرتنت ،وفهم مفصل لكيفية البحث واستخدام األدوات املتاحة يف نظم التشغيل والتطبيقات املتاحة ،وبهلك ميكننا القول بأن
االنرتنت ميكن أن يكون جمدياً يف ذه احلالة ،ولكنه يصبح أقل فائدة كل ما قلت املعرفة بآلية التعامل مع احلاسب اآللي
واالنرتنت".
 ( : ) Vip" دعوني انقل لكم واقع جتربة التعليم عرب االنرتنت ،برأيي ذي جتربة ناجحة جداً ،وأكرب دليل عل ذلك اعرتاف الدول
املتقدمة ،واليت سبقتنا يف ذها اجملال ،ولكن كون اجملال التعليم االلكرتوني جمال جديد وحديث عل الدول العربية يكون فيه
نوع من الصعوبة يف التكيف ،وذها ال مينع أن تبدأ من الصفر لكي تلم بتطبيقات احلاسب ثم تتابع تعليمك "...
يتضح من خالل الشهادات السابقة للشباب الهين عربوا عن مواقفهم اجتا استخدامات االنرتنت يف التعليم أن مداخالتهم تنقسم
بني مؤيد له ومعارض ،فالنسبة للمؤيدين فيؤمنون باإلمكانيات اليت توفرذا الشبكة للوصول إىل املعلومات العلمية والثقافية،
واليت ال توفرذا الوسائل التقليدية كالكتب املطبوعة ،أما املعارضون هلها النوع من التعليم فيعتقدون انه يقلل من دور األستاذ،
ويعود الطالب عل احلصول عل املعلومات جاذزة ،مما يضعف لديه ملكة اإلبداع واالبتكار.

سلبيات االستخدام املعريف والتعليمي للتعليم االلكرتوني عرب االنرتنت :
كثري من الباحثني يرون أن االعتماد بدرجة كبرية عل االنرتن ت يف التعليم والتثقيف لديه سلبيات أكثر من االجيابيات،
ويتجهون إىل التحهير من املخاطر احملدقة بالتعليم احلقيقي والثقافة احلقيقية ،وينبهون من خطر زوال ثقافة الكتاب وزوال
املدرسة الكالسيكية ،واحلديث عن املخاطر املهددة لثقافة املطبوع ليس باألمر اجلديد يف أدبيات علوم اإلعالم واالتصال ،فقد
حهرت املدرسة النقدية سابقاً من انتشا ر الثقافة اجلماذريية اليت تنشرذا وسائل اإلعالم واعتربتها ناشرة للثقافة اهلابطة
والساذجة ،وتقضي عل الثقافة احلقيقية ثقافة املطبوع ،نفس الفلسفة محلها بعض الباحثني املعاصرين اجتا ثقافة االنرتنت
وتعليم االنرتنت ،فهم يرون انه سيقضي عل التعليم الكالسيكي وسيزيل الثقافة الكربى.
من الباحثني أيضاً من يرى أن سهولة االستخدام املعريف لالنرتنت يؤثر سلباً يف الهكاء االجتماعي للشباب ،فمن املعروف أن
التعليم اإللكرتوني واستخدام االنرتنت يف التعليم يسهل عملية البحث ،فبدالً من أن يتصفح الطالب الكتاب كامالً ،أو حت عدة
كتب حت يبحث عن معلومة فإن خاصية البحث يف أي صفحة ،أو حت حمركات البحث يف اإلنرتنت جعلت الوصول إىل
النتائج الدقيقة أمراً بسيطاً .ورغم أن ذلك يعترب ميزة واستثمار لوقت الطالب إال أن له جانب سليب خفي ،فالبحث من خالل
تصفح كتاب كامل أو عدة كتب يثري عقل الطالب باملعلومات اليت يقرأذا يف أثناء حبثه ويوسع مداركه ،عل عكس الوصول إىل
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ما يبحث عنه يف سرعة ودون جهد .ف رغم أن الطالب يكتسب بعض املهارات يف البحث اإللكرتوني إال أنه يفقد بعض مهارات
البحث اهلامة جداً مثل التصفح السريع ومعرفة أمهات الكتب أو املصادر الورقية الشهرية للبحث.
كما أن عدم وجود حوار – مع األستاذ مثالً– أثناء تلقي بعض املعلومات ،يؤثر سلباً عل ذكاء الطالب ،فاحلوار يعطي الطالب
فرصة أكرب للفهم والنقاش يف النقاط اليت مل يستوعبها جيداً ،وبالتالي فإن حتصيله العلمي يتأثر بوجود حوار حول املادة
الدراسية ،فالفارق بني أن يقرأ الطالب املعلومة أو يستمع هلا وبني أن يتحدث فيها ويتناقش ليس فقط مع املعلم بل ومع بقية
الطلبة فيها كبري.
من سلبيات استخدام االنرتنت يف ذها النوع من التعليم أيضاً انه يغيب القدوة حني يغيب األستاذ ،والطالب دائماً حيتاج إىل
قدوة يقتدي بها ،كما يغيب اجلانب اإلنساني يف العملية التعليمية ،وتضعف العالقات االجتماعية لدى املتعلم
(عفيفي)9002،
أيضاً حيدث التشتت الهذين للطالب أثناء الدراسة أمام جهاز الكمبيوتر ،فعالقة الطالب بالكمبيوتر تكون عالقة تسلية قبل أن
تكون عالقة دراسة واستفادة ،لكن وجود أدوات التسلية يف نفس أداة الدراسة (واقعياً) يشتت الطالب وجيعل لديه مثل الصراع
الداخلي بني واجب الدراسة وبني حبه للتسلية ،وإن مل يكن ذناك رقابة من األذل أو دافع ذاتي للتحصيل العلمي واالجتهاد يف
الدراسة ألصبح الطالب مشتتاً وال يقدر عل التمييز بني التسلية والتحصيل العلمي.
كثرياً ماميزج الطالب بني ما يقرؤونه ويشاذدونه يف االنرتنت وحياتهم الواقعية ،أحياناً يعتقدون أن ما يشاذدونه يف االنرتنت ذو
الواقع ،واملعلومات اليت يستقونها من االنرتن ت ذي اليت ستشكل آرائهم وانطباعاتهم اجتا العوامل احمليطة بهم ،وتكسبهم
ثقافة جديدة ستغري بعمق أمناط حياتهم االجتماعية ،وذها ما أشار الباحث الفرنسي سريج تيسرون () Serge Tisseron
حني أكد أن وسائل اإلعالم واالنرتنيت بشكل خاص أحدثت تأثرياً عميقاً يف ثقافات الشباب ،وشكل بهلك االنرتنت مرجعية
ثقافية مشرتكة بالنسبة هلم ).(Dagnaud,2009
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