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 التعليم عن بعد وتكنولوجيا التعليم االلكتروني

 

 األسس النظرية للتعليم عن بعد 

 مفهوم التعليم عن بعد 

 خصائص مفهوم التعليم عن بعد 

 :منهجية التعلم عن بعد 
o .موجهات التعلم عن بعد 
o مبادئ التعلم عن بعد. 

 .مبررات التعلم عن بعد 
 أهداف التعلم عن بعد. 

 ن بعد.مميزات التعلم ع 
 . سلبيات التعلم عن بعد ومشكالته 
 معوقات التعلم عن بعد. 

  مؤسسات التعلم عن بعد في العالم .نماذج لبعض 
 قة بين المعلم والمتعلم عن بعدالعال. 
 ة بين المعلم و المتعلم عن بعـد العالقة التقليدي. 
 يا الحديثةالتكنولوج العالقة بين المعلم و المتعلم في التعليم عن بعـد باستخدام . 
 عن بعـد  التفاعل. 
 ئط وتكنولوجيا التعليم عن بعـد خصائص وسا. 
 نموذج آكشنس  ACTIONS Model 
 نموذج خواص الوسائط  Media Attributes Model  
 ما هو التعليم اإللكتروني؟ 

 أهداف التعليم اإللكتروني . 

 يدي(جوانـب االختالف بين التعلم اإللكتروني والتعليم الصفي ) التقل . 
 التعليم اإللكتروني مميزات وفوائد . 

 تروني فى عمليتي التعليم والتعلمصيغ توظيف التعلم اإللك :  
                  ول: النموذج الجزئي أو المساعدالشكل األ . 
                 اني: النموذج المختلط أو المخلوطالشكل الث .  
                 لكامل للتعلم اإللكترونيلنموذج االشكل الثالث: ا . 
 أنواع التعليم االلكتروني : 
                  ًالتعليم االلكتروني المتزامنأوال Synchronous : 

                  ًالتعليم االلكتروني غير المتزامنثانيا Asynchronous : 

                  ًالتعليم المدمجثالثا Blended Learning : 

  لتطبيق منظومة التعلم اإللكترونينموذج مقترح .  
 مكونات نظام التعلم اإللكتروني . 
 دخالت منظومة التعلم اإللكتروني م.  
 ليات منظومة التعلم اإللكتروني عم. 
 استراتيجيات التعلم االلكتروني . 
  مخرجات منظومة التعلم اإللكتروني والتغذية الراجعة.  
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  االلكتروني ها المعلم فى التعلماالستراتيجيات التي يستخدمأو اآلليات .  

 أدوات التعليم االلكتروني . 

 التقنيات المستخدمة في التعليم االلكتروني . 
 أدوات تصميم المواقع التعليمية . 
  معوقات التعليم االلكتروني. 
 أهمية المعيارية في التعليم االلكتروني . 
 تطور معايير التعلم االلكتروني .  

 تحتاجها للتعليم اإللكتروني؟ ما هي المهارات التي  
 اإللكترونية مفهوم المدرسة. 
 بتقنية أوالً: الشبكة المعلوماتية الرقمية ( Diskless ): . ومميزاتها 

 ثانياً: شبكة الوسائط المرئية والصوتية( Multi Media Network ) . ومميزاتها 

 الفصول االفتراضية . 

 ترونيعوامل تكاليف تنفيذ مشاريع التعليم اإللك . 

 التعليمية؟ إذا أردت تطبيق التعليم اإللكتروني في مؤسستك تبدأ كيف 
  منطقية متقنة في تطبيق نظام التعليم اإللكتروني على البدء بطريقة كخطوات تساعد. 
 اإللكتروني أخطاء في تطبيق التعليم . 
 دور المعلم في التعليم اإللكتروني .  

  الذى نريد تطبيقه فى مدارسناالنموذج المناسب للتعلم اإللكتروني . 
 مراحل التخطيط إلدخال التعلم اإللكتروني فى مؤسسة تعليمية .  
 تجارب دولية وعربية في تطبيق التعلم اإللكتروني : 

                          تجربة سنغافورة _ تجربة تايوان_   تجربة هونغ كونغ_  تجربة اليابان 

                          اتجربة كند ا _تجربة أستراليا _ ة أمريكتجرب 

                           تجربة ماليزيا_  كورياتجربة 

                          تجربة جمهورية مصر العربية 

                            دور المدرسة في مشروع التعلم االلكتروني بجمهورية مصر العربية 

                             :تطبيق المشروع بواسطة قسم التعليم اإللكترونى بديوان عام الوزارة أوال 
        ثانيا: تطبيق المشروع بواسطة قسم التعليم اإللكترونى بمركز التطوير التكنولوجى باإلسكندرية 

                          تجربة المملكة العربية السعودية : 
                               ربة مدارس المملكةتج . 

                               تجربة مدارس الملك فيصل . 

 

 

 

 التعليم عن بعد وتكنولوجيا التعليم االلكترونيراألهداف العامة لمقر

 : يتوقع من الدارس بعد دراسته للمقرر أن يحقق األهداف العامة التالية
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  األسس النظرية للتعليم عن بعديشرح .  

  ص مفهوم التعليم عن بعدخصائيعدد . 

 .يوضح مبررات التعلم عن بعد 
  أهداف التعلم عن بعديبين. 

 وسلبيات التعلم عن بعد يذكرمميزات. 

  معوقات التعلم عن بعديوضح. 

  التكنولوجيا الحديثة العالقة بين المعلم و المتعلم في التعليم عن بعـد باستخداميبين . 

  يم عن بعـد ئط وتكنولوجيا التعلخصائص وسايعدد. 
 أهداف التعليم اإللكترونييذكر . 

  جوانـب االختالف بين التعلم اإللكتروني والتعليم الصفي ) التقليدي(يبين . 
  تروني فى عمليتي التعليم والتعلمصيغ توظيف التعلم اإللكيوضح .  
  أنواع التعليم االلكترونييتعرف على . 

  مكونات نظام التعلم اإللكترونييشرح . 

 تجارب دولية وعربية في تطبيق التعلم اإللكترونيف على يتعر : 

  معوقات التعليم االلكتروني يوضح. 
 أهمية المعيارية في التعليم االلكترونييذكر . 
  حتاجها للتعليم اإللكترونييالمهارات التي يبين.  
  اإللكترونية مفهوم المدرسةيعرف. 

 قية متقنة في تطبيق نظام التعليم اإللكترونيمنط على البدء بطريقة هتساعد التي خطواتيشرح ال. 
 مراحل التخطيط إلدخال التعلم اإللكتروني فى مؤسسة تعليميةيذكر .  
  أدوات تصميم المواقع التعليميةيتعرف على . 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة : 

التعليم  عرف المسلمون أنماط من التعلم تشابه في خصائصها التعلم عن بعد إلى حد كبير، حيث كان نظام      
في المساجد وفي الزوايا والكتاتيب يتيح للمتعلمين حرية اختيار المواد التي يدرسونها، والمدرس التي يتولى 
تدريسهم، وال يرتبط الدارس بزمالئه في تقدمه الدراسي، وينجز ما يكلف به المدرس فرديا، فإذا أنجزه تلقى ما 
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لحلقة الدراسية ،والوقت المناسب للدراسة، وعدد مرات يلي ذلك من مقررات،كما كان للطالب حق اختيار ا
 الحضور كما كانت عملية التعلم ال تمنع الدارس من أداء عمل معين يتكسب منه.

العلوم و التكنولوجيا بصفة  كانت للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر العديد من اإلسهامات في مجاالتو   
األدوات و البدائل لبداية عصر جديد من التعليم. و قد كان  العديد من عامة كما قدمت للتربويين بصفة خاصة

المرئي و وسائل  نتائج هذه الثورة. فقد قدمت اإلذاعة المسموعة و التلفزيون  واحداً من أهم التعليم عن بعد
ا ازداد شغف التعليمية خارج الفصول التقليدية. كم االتصال الحديثة العديد من الحلول لتطوير و نقل المناهج

السريع  بالبحث عن مصادر التعلم و االلتحاق بمراكزها مما كان له األثر في االنتشار  الطالب وأولياء األمور
 .للعديد من مؤسسات التعليمية و برامج التعليم عن بعد

بها لقد كان لسرعة التحوالت التكنولوجية في النصف الثاني من القرن العشرين، ومحاوالت استيعاو      
م ، تمخض على أثرها ما ة في طرق وأساليب التعليم والتعلوتوظيفها ، األثر المتعاظم في إحداث تغيرات جذري

صيغة من صيغ تكنولوجيا التعليم يعتمد في فكرته األساسية على التعلم الذاتي هو يعرف بالتعلم عن بعد، و
لفات كثيرة في هذا المجال، أسهمت في والفردي، ونشأت على أساسه الجامعات المفتوحة ،ولقد ظهرت مؤ

عمليات التأطير العلمي له من قبل مختصين في أنحاء متفرقة من العالم حيث تحدث كل منهم عن التعلم عن بعد 
كما يفهمه، وكما يبدو من وجهة نظره، وفيما يلي بعض التعريفات التي يمكن أن تلقي الضوء على تعريف 

 ومفهوم التعلم عن بعد.

الرسمية في العديد من  وقد تطورت نظم التعليم عن بعد حتى أصبحت واحدة من نظم التعليم المعتمدة و       
في المدارس بينهم و بين الحضور لقاعات التعلم  واألنظمة التعليمية خاصة لهؤالء الذين حالت الدول 

 تعليم عن بعد يتطلب فهم ماهيةسياسية أو جغرافية. و لما كان تصميم برامج ال الجامعات عوامل اقتصادية أوو

لقي الضوء علي أهم الموضوعات سنأهدافه وأشكاله ومراحله والتكنولوجيا المستخدمة، فالتعليم عن بعد و
 .بعد عن     المتضمنة والمرتبطة بالتعليم

 األسس النظرية للتعليم عن بعـد

   : مفهوم التعليم عن بعـد

نظم  يدة للتعرف علي مكونات أوعناصرعن بعد في كونه نقطة بداية جتنبع أهمية تحديد مفهوم للتعليم       
"التعليم عن \التعليم عن بعد. في البداية، يالحظ المهتمون و المتخصصون أن هناك لبثاً في استخدام مصطلحي 

" أدى إلي استخدامهما لإلشارة إلي نوع \Open Learning"التعلم المفتوح \" و \Distance Educationبعد 
واحد من التعليم الذي يتم خارج حجرات الدراسة المدرسية أو قاعات المحاضرات الجامعية. يقصد بالتعليم عن 

معلمون و طالب منفصلون و المنظم الذي يتضمن بيئة تعلم،بعد بصفة عامة ذلك النوع من التعليم المقصود و 
التعليم و التعليم عن بعد بالعديد من التعريفات مكانياً عن المعلم و عن بعضهم البعض. و تحفل أدبيات تكنولوجيا 

 :الهامة التي توضح ماهية التعليم عن بعد و عناصره نستعرضها باختصار فيما يلي

يعتبر تحديد هولمبرج       Holmberg من أشهر  1977لمصطلح التعليم عن بعد و الذي اقترحه في عام  
التعليم عن بعد، و هو يعرف التعليم عن بعد كالتالي:التعريفات و أبسطها و أكثرها تداوالً في دوريات   

  
‘a term that covers the various forms of study at all levels which are not under the 
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continuous immediate supervision of tutors present with their students in lecture 

rooms or the same premises, but which, nevertheless, benefit from the planning, 

guidance and tuition of a tutorial   organisation’ (Holmberg, 1977, p. 9 .(  

كل المراحل التعليمية التي ال تتمتع باإلشراف صطلح يشمل كافة أساليب الدراسة وحيث يشير إلي انه م    
تخضع عملية  لكنداخل قاعات الدراسة التقليدية و البهممن قبل معلمين يحضرون مع ط والمستمر المباشر

" هذا \Rumble"رمبل \التعليم لتخطيط وتنظيم و توجيه من قبل مؤسسة تعليمية و معلمين. و قد تبنى و طور 
 المفهوم الحقاً حيث يرى أن التعليم عن بعد نظام تعليمي يتم فيه:

 .زمانياً بين المتعلم و المعلم مكانياً و . الفصل1

 إعداد المواد التعليمية بشكل ييسر عملية التعلم عن بعد.  .2

طبقاً لهذا التعريف فإن المواد التعليمية المختلفة تحتل أهمية خاصة في برامج التعليم عن بعد كما يجب أن و   
         مع التطور المتالحق في تكنولوجيا المعلومات ل عن بعد. وتصمم بشكل يساعد علي تحقيق تعليم فعا

تعريف جديد للتعليم عن بعد  1996" في عام \Moore and Kearsley"مور و كيرزلي \واالتصاالت طور 
 يستفيد من دور هذه التكنولوجيا في تطوير نظم التعليم عن بعد. 

 ‘ the family of instructional methods in which the teaching behaviors are executed 

apart from the learning behaviors, including those that in a contiguous situation would 

be performed in the learner’s presence, so that communication between the teacher 

and the learner must be facilitated by print, electronic or other devices’ (Moore and 
Kearsley, 1996, p. 197 (.  

حيث يرون أن التعليم عن بعد هو مجموعة من األساليب التعليمية و التي تتم فيها عملية التدريس بمعزل عن  
عملية التعلم، بما فيها المواقف التي تتطلب التقاء المعلم و المتعلم. و لذلك البد من توافر وسيلة اتصال أو أكثر 

وسائل االتصال   المطبوعة التقليدية و اإللكترونية وبين المعلم و المتعلم لتيسير عملية التفاعل كالمواد 
و يرجع الفضل لهذا التعريف في إلقاء الضوء علي أهمية وسائل االتصال في برامج التعليم عن بعد   المختلفة.

بين المتعلم و المعلم للتغلب علي حاجز المكان  two-wayلتوفير قناة اتصال مباشرة و سريعة و ذات اتجاهين 
 ن و لدعم المتعلم أثناء عملية التعلم. و الزما

يحدث الخلط أحيانا بين مصطلحي التعلم عن بعد والتعليم المفتوح، ويعتقد البعض أنهما مترادفان، و     
م( أن التعلم عن بعد يأتي داخل 1992والصحيح أن هناك فروق طفيفة بين االثنين، حيث يرى ) روانتري 

 و أشمل من التعلم عن بعد .منظومة التعليم المفتوح والذي ه

( أن التعلم عن بعد يعتبر 1994) Riseوفيل رأيس   mary & Dleed( 1987كما أكد من ماري ودليد )
ويرى البعض اآلخر أن التربية عن بعد هي األشمل وتندرج تحتها مفاهيم  مجموعة فرعية من التعليم المفتوح .

 وح.التعلم عن بعد والتدريس عن بعد والتعلم المفت

 :مما سبق يتضح أن هناك أربع خصائص رئيسية تحدد مفهوم التعليم عن بعد
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 . التباعد المكاني بين المتعلم و المعلم.1

 . التباعد المكاني بين المتعلمين و بعضهم البعض.2

 . استخدام وسيط أو أكثر لحمل و توزيع المحتوي التعليمي علي الطالب.3

 لتفاعل بين المعلم و المتعلم و لدعم المتعلمين.ا  . استخدام قناة اتصال لتسيير4

 الفصل بين المعلم والمتعلم.. 5

 دور التنظيم المؤسسي.. 6

 التعلم في مجموعة.. 7

 الشكل التصنيعي للتعلم عن بعد.. 8

 الخصوصية .. 9

 منهجية التعلم عن بعد:
بعاض  بارامج الاتعلم عان بعاد، أنتبين من الدراساات التاي أجريات فاي السانوات األخيارة علاى الدارساين فاي    

هؤالء المتعلمين ال يساتمرون فاي دراساتهم ألساباب عادة ، منهاا الملال مان الدراساة، أو عادم إتقاان طارق الاتعلم 
الفردي، ولهذا كان من األهمية بمكان وضع منهجياة للاتعلم عان بعاد تضامن اساتمرار الماتعلم فاي الدراساة حتاى 

 صرها .نهايتها ، وفيما يلي نستعرض بعض عنا
 التدريب على التعلم الذاتي. -1
 التدريب علي قراءة وتفسير الصور والخرائط والجداول والبيانات واألصوات. -2
 التدريب علي برنامج للتعلم عن بعد. -3
 
 موجهات ومبادئ التعلم عن بعد: 

وع الحاديث مان الاتعلم للتعلم  عن بعد موجهات ومبادئ تشكل البنياة النظرياة والفلسافية التاي تقاف خلاف هاذا النا
،وهي التي كانت وراء انتشاره، وإقبال عدد كبير من الدارسين والمتعلمين على االلتحاق ببرامجه ومقرراته فاي 
مختلف دول العالم، وسوف نستعرض هنا عددا من هاذه الموجهاات والمباادئ، والتاي تارتبط بكيفياة التعامال ماع 

 والتعلم.بعض المشكالت التي قد تعوق عملية التدريس 
 فيما يلي: ئوسوف نبدأ بالموجهات ثم نعقب بالمباد

 موجهات التعلم عن بعد. -1
 االستقاللية. -أ

 تعزيز الذات. -ب
 المسئولية تجاه النفس وتجاه اآلخرين. -ج
 ترقية القدرات عن طريق العمل الجماعي والتعاوني. -د

 المساهمة في عمليات التغيير االجتماعي. -هـ 
 
 لتعلم عن بعد:مبادئ ا -2
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 :Accessibilityمبدأ اإلتاحة   -أ
 :Flexibilityمبدأ المرونة  -ب
 : Control Learnerتحكم المتعلم  -ج
 :Choice of Delivery Systemsاختيار أنظمة التوصيل  -د

 : Accreditation االعتمادية  -هـ 
 

 مبررات التعلم عن بعد:

لقد بدأت مؤسسات التعلم  إلى ظهوره وانتشاره وتعاظم دوره ، ولتعلم عن بعد مجموعة من المبررات أدت ل  
عن بعد في التزايد في العقد األخير من القرن العشرين ، وكذلك في بدايات القرن الحادي والعشرين بصورة لم 

 أسباب رئيسة هي: ربعةيسبق لها مثيل ،ويرجع هذا أل

 يا االتصال وتكنولوجيا الحواسيب.التطور االندماجي بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوج -1

 حاجة المتعلمين في عصر المعلوماتية إلى اكتساب المزيد من المهارات. -2

 الحاجة إلى تخفيض كلفة التعليم. -3
 
 .والنفسية االقتصادية، الثقافية،االجتماعية ، المبررات الجغرافية -4
 

 أهداف التعلم عن بعد:
م فاارص التعلاايم ألسااباب تتعلااق بظااروفهم الشخصااية أو العائليااة أو تقااديم الخاادمات التعليميااة لماان فاااتته .1

 االقتصادية أو االجتماعية أو المكانية أو الزمنية.

توساايع فاارص التعلاايم الجااامعي لمزيااد ماان الدارسااين الااراغبين فااي االلتحاااق بمؤسسااات التعلاايم العااالي،  .2
 التعليم. وبالتالي االستجابة للطلب االجتماعي المتزايد على هذا النوع من

التنميااة إسااهاما حقيقيااا غياار تقلياادي ، ماان خااالل فااتح مجاااالت وتخصصااات جدياادة لاام  تعلاايم فاايإسااهام ال .3
يستطع التعليم التقليدي إتاحتها للدارسين، وذلك لالستجابة لمتطلباات خطاط التنمياة الوطنياة مان الكاوادر 

 البشرية المؤهلة والمدربة.

ترماي إلاى تكاافؤ الفارص التعليمياة وبالتاالي المسااواة باين البشار تحقيق مبادئ ديمقراطية التعليم والتاي  .4
يانهم ألساباب تتعلاق بمكاانتهم االجتماعياة أو االقتصاادية ، أو بسابب العارق أوالادين أو بدون تمييز فيما 

 الجنس.

تحقيق التربياة المساتدامة ) التعلايم المساتمر أو الاتعلم مادى الحيااة ( وقاد أصابح ضارورة ملحاة فاي هاذا  .5
صر، حيث يتوق معظم األفراد العاملين إلى الرغبة في تحسين وصقل خبراتهم وزيادة تاأهيلهم، وهام الع

 على رأس أعمالهم لمساعدتهم على أداء واجباتهم ومسؤولياتهم وأدوارهم الوظيفية.

إتاحة الفرصة للشباب وللكباار مان الجنساية وكاذلك رباات البياوت الساتثمار أوقاات  فاراغهم فاي تثقياف  .6
 هم واكتساب العادات و المهارات النافعة.أنفس

ربط التعليم بالبيئة بشكل يعاالج العدياد مان القضاايا البيئياة ، وذلاك بتقاديم بارامج دراساية خاصاة بالبيئاة  .7
 وتنميتها والمحافظة عليها.

معية يجابية فاعلة قادرة على العطاء وحل المشكالت والتنمية الذاتية وبالتالي التنمية المجتإبناء شخصية  .8
. 
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إتاحة الفرص للمعاقين ممن تحول ظروفهم دون مواصلة التعلايم التقليادي الاذي يلازم الطالاب بالحضاور  .9
 واالنتظام في الدراسة .

 
 

 مميزات التعلم عن بعد:
/ القدرة على تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفياة والمهنياة للملتحقاين باه لماا يتمتاع باه مان مروناة وحداثاة 1

فااي تااوفيره للباادائل فااي أساااليب التاادريس وتقنيااات التعلاايم واالتصااال ،اسااتجابة لحاجااات الطلبااة  ويتضااح ذلااك
وقاادراتهم والفااروق الفرديااة بياانهم، وذلااك نظاارا العتماااده علااي الااتعلم الفااردي والدراسااة الذاتيااة ، والحقائااب 

 والرزم التعليمية كوسائط للتعلم الذاتي.
بصاورة رئيساية علاي الوساائط  هورة التكنولوجية وثاورة االتصااالت واعتمااد/ انتفاع هذا النمط من التعليم بالث2

 التكنولوجية الحديثة ووسائل االتصال المعاصرة.
/ انخفاض الكلفة التعليمية لهذا النمط من التعليم بالمقارنة مع النمط التقليادي فالبنياة التحتياة التاي يتطلبهاا نظاام 3

 د.عبعن نة مع التعلم التعليم التقليدي مكلفة جدا بالمقار
/ استجابة هذا النمط من التعليم لعدد من مبادئ التعليم اإلنساني الحديثة مثل توفير الدافعية للتعلم ،والمرونة في 4

بيئة التعلم،ومراعاة أساليب التعلم عند األفراد،وارتباط التعلم بحاجاات األفاراد الوظيفياة والمهنياة والشخصاية 
 واالجتماعية.

هذا النمط من التعليم للكثير من العوائق التي تحد من إمكانيات االلتحاق بالتعليم مثل االنتظام، التوقيت / تجاوز 5
 الشهادات.و          العمر وأنظمة التقويموالصارم للدراسة ، مكان الدراسة ، ظروف العمل،متطلبات القبول 

هجية في تحديد البرامج الدراسية للطلباة اعتماادا علاى / اعتماد هذا النمط من التعليم على الطريقة النظامية المن6
 احتياجاتهم المهنية والوظيفية كما يوظف طرقا وتقنيات في التعليم تتسم بالمرونة.

/ تجاوز هذا النمط من التعليم خدمات الفئة العمرية التي تلتحق بالمؤسسات الجامعياة التقليدياة ،وتيساير فارص 7
 البيوت. توربا، مثل الكبار والموظفين والعمال سع ية أواللتحاق بالدراسة لفئات عمرا

/ عدم تركيز هذا النمط من التعليم علي متطلبات القبول التقليدية لبرامجه وال علي متطلبات الشهادات وسنوات 8
ط يقادم عادة مالدراسة والتخرج،وإنما ترتبط برامجه باحتياجات العمل والساوق الوظيفياة ،ولاذلك فاإن هاذا الان

ئل من البرامج القصيرة والطويلة والمتوسطة زمنيا والتي تهدف إلى إكساب الملتحقين بها مهاارات عملياة بدا
 أو أدائية يتنفعون بها في مواقع أعمالهم ووظائفهم.

/ يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم وديمقراطية التعلايم فاالتعلم عان بعاد يتايح الفرصاة لجمياع أفاراد المجتماع 9
 قيد بشروط تعجزهم عن مواصلة تعليمهم.يتالءم مع ظروفهم ،دون الت لم بماللتع

/ يحارر المتعلماين ماان النمطياة والتقليديااة فاي إجااراءات الاتعلم ، ويعمال علااي مراعااة الفااروق الفردياة بياانهم 10
د فاالتعلم عان بعااد ال يعناي مجاارد فارص جدياادة للاتعلم فقااط لمزياد ماان المتعلماين ليلتحقااوا بالدراساة دون التقياا

بشروط مثل السن والمؤهالت وغيرها وإنما هي مسئولية تلتزم بها المؤسسات التي تتبع هذا النظام تتبلور في 
مقدار ما تتيحه من حرية للمتعلم في اتخااذ القارار فاي جواناب عادة تتصال بماا ياتعلم وأيان ياتعلم ومتاى ياتعلم 

 وكيف يتعلم.
نجاح في أن يتعلم فحسب بل يساعده على اليعطي المتعلم الحرية  / قيامه على التعلم لإلتقان فالتعلم عن بعد ال11

 أيضا وذلك بإتقان المعلومات والمهارات التي تعلمها وتدرب عليها .
/ ال يتطلب هذا النوع من التعلم وجود مكتبات ضخمة أو مبان كبيارة، أو أعاداد ال حصار لهاا مان الماوظفين 12

 ت التعليمية التقليدية .واإلداريين والعمال كما نرى في المؤسسا
/ يمكن االستفادة من خبرات األساتذة المختصين والخبراء في شتى حقول المعرفة بمن فيهم العقول المهاجرة 13

 أماكن تواجدهم دون تكليفهم مشقة الحضور إلى مركز المؤسسة التعليمية . يوف
حياث أصابحت الجامعاات بكامال إمكاناتهاا / يقلل من هجرة الشباب بحثا عن العلم والمعرفة في بلدان أخارى 14

 في متناول أيديهم.
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 سلبيات التعلم عن بعد ومشكالته :
نقص المناقشات الجماعية والحاوار المباشار الاذي يثاري العملياة التعليمياة ويصابغها بطاابع الحيوياة  -1

ماول فاي والنشاط يشعر الدارس في التعلم عن بعد بالعزلاة الدراساية واالجتماعياة مماا يسابب لاه الخ
 مواصلة دراسته.

البطء في الرد على استفسارات الدارس وتساؤالته من خالل المراسلة يفقد التغذياة الراجعاة فعاليتهاا  -2
 بين المعلم والدارس، وبالتالي يضعف الهمة لدى الدارس في طلب التعلم.

الجاذبية في التفاعل  ة في الرزمة التعليمية ، قد يفقده روحثلاقتصار الدارس على المادة العلمية المتم -3
مااع المااادة التعليميااة ، وماان ثاام تصاابح المااادة الدراسااية تجااارب مصااطنعة ال تعطااي البعااد الحقيقااي 

 للتجربة.

 يعتريه ضعف في المستوى التقني في بعض البلدان النامية نتيجة لقلة الخدمات التقنية الحديثة -4

 أو لضعف جودة الخدمات التي تقدمها الدولة.         
 

 وقات التعلم عن بعد:مع 
إن مراجعة تاريخ التعلم عن بعد في الدول التي اعتمدت هذا النظام تكشف لناا بوضاوح عان عادد مان المعوقاات 

 تي:عن بعد  ويمكن أن نوجزها في اآل التي واجهتها عند تطويرها لنظام التعلم
الت وخاصاة فاي الادول النامياة والادول تقنياات واالتصااالالعوائق المالية: تأتي في مقدمة هذه العوائاق تكلفاة  -1

 محدودة الموارد.
وتنفيااذ المااواد  العوائااق المرتبطااة بالمضاامون ولغااة التخاطااب: والمقصااود بهااا فقاار محتااوى وطاارق تصااميم -2

عاام مماا يجعال بعاض التعليمية نتيجاة نقاص الخبارة فاي  دول كثيارة منهاا الادول العربياة والادول النامياة بوجاه 
 عد تلجأ إلى استيراد المقررات والمناهج ذات المستوى الراقي من جامعات أخرى .عن بمؤسسات التعلم 

العوائق القانونية واألخالقية والسياسية واالجتماعية : وتتمثل هذه العوائق في أشكال كثيرة منها عوائق تدفق  -3
 المعلومات بين المناطق والدول.

ها قلة الكوادر البشرية المؤهلة في كثير من الدول النامياة فاي العوائق المرتبطة بالمصادر البشرية : ونعني ب -4
 مجال تكنولوجيا التعليم.

 

 نماذج لبعض مؤسسات التعلم عن بعد في العالم :
 لندن. –أوالً": الجامعة البريطانية المفتوحة 

 القدس. –ثانيا : جامعة القدس المفتوحة 
 الكويت . –ثالثا: الجامعة العربية المفتوحة 

 كندا . –عاً: جامعة تكنولوجيا التعليم راب
 خامساً: جامعة السودان المفتوحة .

 سادسا : الجامعة االفتراضية السورية.
 سابعاً: الجامعة األمريكية المفتوحة .

 

 العالقة بين المعلم و المتعلم عن بعد: 

 أو وجهاً لوجه  تفاعل مباشر عالقةتتصف العالقة بين المعلم و المتعلم في فصول الدراسة التقليدية بأنها        

face-to-face  يحدد المعلم أهداف الدرس و يعد محتواه، يستخدم أسلوب  ما بين المعلم و المتعلم. حيث
األنشطة التعليمية،  يصمم الوسائل التعليمية المناسبة، يقترحطالبه و يناقشه معهم، يختار و التدريس المناسب مع
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التغذية الراجعة. باختصار، فإن للمعلم دور رئيس في  يقدمو النظام ويقيم نتائج التعلمدير الفصل و يحدد قواعد ي
   .دعم الطالب إدارة عملية التعلم و

ال      و المتعلمين، إال أن ذلك وبالرغم من أن التعليم عن بعد يتصف بالفصل المكاني والزماني بين المعلم      
بعملية التعلم بشكل منفرد و بمعزل عن المعلم أو أن لديه  يقوم distance learner يعني أن المتعلم عن بعد

مفهوم التعليم  في عملية التعلم بنفسه و دون تدخل أحد. و مع تطور تكنولوجيا االتصاالت و القدرة علي التحكم
 distance tutor بنواتج التعلم. فالمعلم عن بعد عن بعد، تنوعت أدوار المعلم عن بعد لدعم المتعلم و االرتقاء

مدى  المناسب للمتعلم، اقتراح مصادر التعلم المناسبة الحتياجات المتعلم، تحديد يمكنه اختيار أسلوب التدريس
  .البرنامج الدعم الذي يحتاجه المتعلم أثناء عملية التعلم و كذلك تقويمه في نهاية

و  subject matter الدراسي عد: الموضوعمما سبق يتضح أن هناك مكونين رئيسيين في بيئة التعلم عن ب      
المتعلم و المعلم و يكون من مسؤولية األخير التشجيع عليه و  و يتم الحوار في الغالب بين  .dialogueالحوار

كذلك من خالل  نواتج عملية التعلم من خالل األنشطة المختلفة التي يمكن أن يقترحها المعلم و استغالله لتحسين
لتشجيع المتعلم علي التفاعل بفاعلية مع المعلم  المستمر. و من األساليب التي يمكن أن تستخدمعمليات التقويم 

المركز  ممثلين عن المؤسسة التعليمية للطالب في مواقعهم ، تشجيع الطالب علي زيارة عن بعد زيارة المعلم أو
تصال المعتادة والتي يستخدمها الطالب اال استخدام أساليبمقابلة المعلمين وعليم عن بعد والرئيسي لبرنامج الت

  .اإللكتروني بكثرة كالتليفون والبريد

حيث يصمم المعلم المحتوى عن بعد  ويمكن تلخيص العالقة التقليدية بين المعلم و المتعلم في برنامج للتعليم     
للمتعلم أن  سائط األخرى يمكنباستخدام أحد الوسائط الذي يستقبله بدوره. و باستخدام أحد الو ينقله إلي المتعلمو

 .المساعدة في حل مشكلة يتفاعل مع المعلم لمناقشة موضوع معين أو االستفسار أو طلب

 العالقة التقليدية بين المعلم و المتعلم عن بعـد : 

ين إجراء عملية االتصال ذات االتجاه االتصال أمكن نقل المحتوى التعليمي وومع تطور تكنولوجيا التعليم و     
واحد و باستخدام نفس التقنية، كما في حالة التعلم عن طريق الويب. و  )من المعلم إلي المتعلم و العكس( في آن

عن بعد، حيث يمكن  يمكن تعديل الشكل السابق ليصبح التكنولوجيا هي الوسيط بين المتعلم و المعلم بالتالي
  . تعلم التفاعل مح المحتوى و مع المعلم في آن واحدللم للمعلم نقل المحتوي و تطويره في آن واحد، كما يمكن

 التكنولوجيا الحديثة العالقة بين المعلم و المتعلم في التعليم عن بعـد باستخدام 

 عن بعـد :  التفاعل 

داخل حجرات الدراسة من أكثر  بين المتعلمين أنفسهمبين المتعلم والمعلم و interaction يعتبر التفاعل      
  حيث أكدت األبحاث علي أهميته في إثارة دافعيه المتعلم  ات التي استحوذت على اهتمام التربويينالموضوع

العملية التي  التفاعل علي أنه يعرفو  .عن طريق تحقيق العديد من مستويات األهداف وتحسين نواتج التعلم
و        متعلم دوراً أكثر إيجابية.ال يأخذ فيه التي ، وlearning environment تحدث بين المتعلم و بيئة التعلم
  .المعلم، المتعلمين و محتوى الدراسة تضم بيئة التعلم هذه في الغالب
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المعلم و المتعلم و بين المتعلمين  و بالنظر إلي طبيعة التعليم عن بعد، نجد أن جزءاً كبيراً من التفاعل بين  
الزماني بين أن يتأثر نظراً للفصل المكاني و قليدية يمكنالدراسة الت أنفسهم و الذي يمكن أن يتم داخل حجرات

  .سلباً كذلك و الطالب، كما أن اتجاهات الطالب نحو جدوى عملية التفاعل يمكن أن تتأثر المعلم

التفاعل داخل أفرادها و   بعد تدعم فقد وجدت العديد من الدراسات أن المتعلمين المقيدين في برامج للتعليم عن
البرنامج، معدالت إنجاز أكاديمي مرتفعة و نسبة تسرب أقل نسبياً  م اتجاهات إيجابية متنامية نحوتشجعه لديه

إلي اعتبار قدرة  ببرامج أخرى ال تدعم التفاعل داخلها مما دعا العديد من علماء التعليم عن بعد مقارنة
المتعلم من أهم الخواص التي يجب بين المعلم و  التكنولوجيا المستخدمة علي تيسير عملية تفاعل في اتجاهين

االتصال  المفاضلة بين التكنولوجيا المستخدمة. و قد يرجع هذا إلي قدرة هذه تكنولوجيا علي أساسها االختيار و
فرص أكبر لدعم المتعلم و توفير فرص و  علي تقريب المسافة المكانية بين الطرفين )المعلم و المتعلم(، و توفير

  .قشة و الحوارمجاالت متنوعة للمنا

 :و بصفة عامة فإنه يمكن تصنيف أنواع التفاعل إلي نوعين رئيسيين

: و هو الذي يحدث بين المتعلم و المحتوي التعليمي و كافة  Individual interaction التفاعل الفردي  .1
 المصادر و المواد التعليمية.

بين المتعلم و األشخاص اآلخرين في البرنامج  : و هو الذي يحدثSocial interaction . التفاعل االجتماعي2
 .بما فيهم المعلم و المتعلمين اآلخرين

أنواع التفاعل )التفاعل االجتماعي(  و باالضافة إلي ما سبق فإنه من المهم اإلشارة إلي أن النوع الثاني من 
 :يمكن أن يصنف إلي نوعين

 (small groupsأ. تفاعل اجتماعي مصغر )في مجموعات صغيرة 

و يتوقف استخدام أي م النوعين علي    (large groupsب. تفاعل اجتماعي موسع )في مجموعات كبيرة 
أهداف البرنامج و طبيعته. فإذا كان الهدف هو المناقشة و تبادل الخبرات، فإن المجموعات الكبيرة يمكن أن 

المشكالت، فإن  التعاوني و حل مناسبة لذلك الغرض. أما إذا كان الهدف هو تنمية مهارات التعلم تكون
  .المجموعات الصغيرة تكون أكثر مالئمة

ر تحديداً إطاراً أكث 1989عام  في  Moore و نظراً ألهمية التفاعل في برامج التعليم عن بعد، فقد قدم مور     
تحدث في  حيث وجد أن هناك ثالثة أنواع من التفاعل يمكن أن وصف أنواع التفاعل،يمكن من خالله دراسة و

 :بعد بيئة التعلم عن

و         : و هو التفاعل الذي يحدث بين المتعلم Learner-content interactionالمحتوى -. تفاعل المتعلم1
 .المتعلم المعرفية و فهمه المحتوى التعليمي و الذي ينتج عنه تعديل في خبرة

و هو الذي يحدث بين المتعلم و المعلم لدعم : interaction  Learner-instructorالمعلم-. تفاعل المتعلم2
  .يعترضه من مشكالت و تقويم أداء المتعلم و حل ما  عملية التعلم
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: و هو الذي يحدث بين المتعلم و المتعلمين اآلخرين Learner-learner interactionالمتعلم -. تفاعل المتعلم3
  .في نفس البرنامج في حضور أو غياب المعلم

أغفل نوعاً هاماً من  -Hillman (1994) و كما يرى هيلمان –رغم من دقة التصنيف السابق إال أنه و بال      
الوسيطة التي تمكن المتعلم من  user-interface االستخدام واجهةعل و هو الذي يحدث بين المتعلم وأنواع التفا

 أطلق عليه تفاعل بعاً من أنواع التفاعلمع المحتوى التعليمي. لذلك اقترح هيلمان نوعاً را التفاعل من خاللها
فعلي سبيل المثال، يتطلب كتابة رسالة نصية و   .learner-interface interaction واجهة المستخدم-المتعلم

 لنظام graphical user-interface تعامل المتعلم مع واجهة استخدام رسومية  إرسالها عبر البريد اإللكتروني

المتعلم لمهارات التفاعل مع واجهة  لجة و إرسال الرسالة إللكترونية. و بدون اكتسابالتشغيل و برنامج معا
   .البرنامج التعليمي المستخدم ال يمكنه المشاركة بإيجابية في

بعد يتطلب توفير التكنولوجيا  يتضح مما سبق أن االستفادة من أنواع التفاعل السابقة في برامج التعليم عن
  .هذه األنواع من التفاعل المناسبة التي تدعم

  learner-content interaction فعلي سبيل المثال، بالرغم أنه يمكن للمتعلم التفاعل مع المحتوي التعليمي   

المطبوعة أو المسجلة صوتياً، فإن استخدام أنواع أخرى من التفاعل  باستخدام أدوات و تكنولوجيا تقليدية كالمواد
  .الفيديوية و الويب و   كالمؤتمرات الصوتية two-way اتصال تفاعلية ذات اتجاهين استخدام تكنولوجيا يتطلب

هذا االتصال التفاعلي ثنائي االتجاه بين فردين أو اكثر يمكن أن يتم في نفس التوقيت و لحظياً )آني      
synchronousل عن توقيت االتصال (، كما يحدث باستخدام التليفون و المؤتمرات الفيديوية أو يتم بشكل مستق

time-independent  مؤجل(asynchronous كما يحدث باستخدام البريد اإللكتروني أو أشرطة الفيديو ،)
 المسجلة. 

التكنولوجيا ليس كافياً، إذ البد من  و بالرغم من التطور التكنولوجي في مجال االتصاالت، فإن مجرد توفير هذه
مهارات التفاعل الفعال بين المتعلم و بقية عناصر مجال التعلم لضمان   طةدراسة و استخدام إستراتيجيات و أنش

  .فعال لهذه التكنولوجيا استخدام

 خصائص وسائط و تكنولوجيا التعليم عن بعـد : 

نقل المعلومات و تكنولوجيا  مما سبق يتضح أن نظم التعليم عن بعد تعتمد بشكل كبير علي استخدام وسائط 
في هذا المجال يؤكد العديد من علماء التعليم عن بعد علي  حتوي التعليمي للطالب عن بعد. واالتصال لنقل الم
طريقة  حيث يعرف الوسيط علي أنه .technology ، تكنولوجيا medium مصطلحي وسيط أهمية التمييز بين

  .أو اكثر لتقديم المعرفة باالستعانة بأسلوب أو أكثر من أساليب االتصال

يمكن أن يتم حمله و توزيعه بأشكال مختلفة. فعلي سبيل المثال، يعتبر النص المكتوب أحد الوسائط هذا الوسيط 
نقله باستخدام أشكال مختلفة كالكتاب   المستخدمة لتقديم اللغة و االتصال مع اآلخرين. هذا النص المكتوب يمكن

 المطبوع و األقراص المدمجة )تكنولوجيا(. 

عن بعد بداية من  ت دراسة و وصف و تصنيف خصائص وسائط و تكنولوجيا التعليمو قد تعددت محاوال      
التعليميين، شرائط الفيديو التعليمية، الحقائب التعليمية،  الكلمة المكتوبة المطبوعة و مروراً باإلذاعة و التلفزيون

حيث يجمع   .االتصال بكاتالتعليمية، األقمار الصناعية، العروض المتعددة، الكمبيوتر و ش مؤتمرات الفيديو
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قدرتها علي توفير قناة اتصال )ذات اتجاه أو اتجاهين( ،  تكنولوجيا التعليم عن بعد هو  ين أن أهم ما يميزالكثير
السرعة،  المتعددة، دعم التعلم لجماعي و الفردي، دعم التعلم النشط من قبل المتعلم، نقل عروض الوسائط

   .التكلفة الفعالة ن المتعلمين عن بعد باإلضافة إليالمرونة، الوصول إلي عدد كبير م

 ACTIONS Model  نموذج آكشنس

عام  "\Bates "بيتس\قدمها  من ابرز محاوالت دراسة و وصف وسائط و تكنولوجيا التعليم عن بعد تلك التي
وذجه الذي اقترح فيه نم  و Technology, Open Learning and Distance Education في كتابه 1995

للمساعدة في فهم و تحليل و اختيار الوسائط و  "\ACTIONS Model "نموذج آكشنس\المعروف باسم 
من           إلي الحروف األولى  ACTIONS المناسبة للتعليم عن بعد، حيث يرمز اسم النموذج التكنولوجيا

 :الكلمات التالية

  Access الوصول                                             Costs التكلفة   

  Teaching & ·learning التعليم و التعلم 

  Interactivity & ·user-friendlinessالتفاعل   االستخدام  و سهولة 

  Organisational issues األمور التنظيمية· 

  Novelty االبتكارية·                                            Speed السرعة· 

مصادر التعلم، المعلم(  إلي قدرة التكنولوجيا المستخدمة )متضمنة "\ Access"الوصول\حيث تشير خاصية      
استقبال البرنامج التعليمي عبر التكنولوجيا المستخدمة. و  علي الوصول إلي المتعلمين أو قدرة المتعلمين علي

إمكانية  و انتشارها في المجتمع، سهولة وترتبط بهذه الخاصية كدرجة توافر التكنولوجيا  هناك عدة عوامل
، (standardisation) في البيئة المحلية استخدامها، توافق التكنولوجيا المستخدمة مع التكنولوجيا المتوافرة

 .كذلك المستوى االقتصادي و الظروف السياسية السائدة إمكانية االتصال بالمعلم عن بعد و

األقمار الصناعية باستخدام األطباق  قبال برامج التليفزيون التعليمي عبرفعلي سبيل المثال، يمكن للطالب است
عن أنظمة البث التلفزيوني المحلية و النظام التعليمي أو السياسي  الالقطة في كافة أنحاء العالم بصرف النظر

  .للدولة

عبر شبكة اإلنترنت االتصال بالمعلم  و CD-ROM  كما يمكن للمتعلمين عن بعد استخدام األقراص المدمجة
و         multimedia مدمجة و إمكانات العروض المتعددة طالما توافر جهاز كمبيوتر مزود بمحرك أقراص

العديد  بينما قد ال يتمكن   .اإلنترنت عبر خطوط الهاتف المنزلية أو بطرق أخرى برامج مكونات االتصال بشبكة
تشغيل ال تتوافق مع األجهزة التي  ستخدمت أنظمة بث أو أنظمةمن المتعلمين استقبال نفس هذه البرامج إذا ا

 .يمتلكها أو يستخدمها الطالب

 المستخدمة مقارنة بالعائد من استخدامها إلي التكلفة النسبية للتكنولوجيا "\Costs "التكلفة\كما تشير خاصية 

cost-effectiveness كلفة الوحدة التعليمية لكل متعلمفي خفض أو رفع هذه التكلفة و ت و العوامل التي تؤثر 

unit cost Per learner. 
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إلي مدى قدرة التكنولوجيا المستخدمة علي   "\Teaching  &learning  "التعليم و التعلم\كما تشير خاصية 
العلمي بوضوح، توفير مواد و مصادر التعلم، توظيف أساليب  تحقيق أهداف البرنامج التعليمية، نقل المحتوى

 & Interactivity "التفاعل و سهولة االستخدام\حل مشكالت مرتبطة بإنجاز المتعلمين. أما  المناسبة و التعلم

user-friendliness\"   جودة التعلم التفاعلي المتوافرة إمكانات وللتكنولوجيا فتهتم ب قابلية المستخدمأوالتفاعل و
 .استخدامها و كذلك سهولة و سرعة…( عل مع المعلمتفاعل مع المحتوي، تفاعل مع اآللة، تفا) في التكنولوجيا

" فتهتم بكيفية استخدام و إدارة البرنامج التعليمي عبر \Organizational issues"األمور التنظيمية \أما 
التكنولوجيا المستخدمة، أدوار المعلمين و الطالب و العوامل التي يمكن أن تؤثر علي نجاح أو فشل البرنامج 

   التعليمي.

المستخدمة و قدرتها علي توفير حلول  بعوامل التميز في التكنولوجيا "\Novelty "االبتكارية\بينما تهتم خاصية 
فتهتم بقدرة التكنولوجيا علي  "\Speed "السرعة\األخيرة و هي  غير تقليدية لمشكالت المتعلمين. أما الخاصية

 .المعلم بسرعة يسير التفاعل بين المتعلمين وتصميم و تطوير و نقل المواد التعليمية و ت المساعدة في

  Media Attributes Model  نموذج خواص الوسائط

مقارنة  إطار عام يهدف إلي وصف و 1999في عام   Smith & Dillon اقترح سميس و ديلون        
امه بالخصائص يميز هذا النموذج اهتم المتغيرات و الخصائص المختلفة لتكنولوجيا التعليم عن بعد. و مما

  المتطورة للتكنولوجيا الحديثة و عالقتها

 :بتوفير بيئة تعليم أفضل. صنف سميس و ديلون هذه الخصائص إلي ثالث مجموعات

  Realism/bandwidth الواقعية/السعة  · 

  Feedback/interactivity التغذية الراجعة/التفاعلية · 

  Branching/interface·  تخدمالتفرع/واجهة المس .  

مباشرة أو ملموسة و إلي كم  تشير خاصية الواقعية/السعة إلي مدي قدرة التكنولوجيا علي تقديم خبرة تعلم 
المتعلم. و من أمثلة الوسائط و التكنولوجيا التي تنتمي لهذه  المعلومات التي يمكن أن يحملها و ينقلها إلي

أشكال واقعية،  ت الفيديو و التي يمكن أن تقدم صور والرسوم المتحركة، األفالم و مؤتمرا المجموعة الصور،
 .خبرة تعلم سريعة و غنية

األسئلة و الحصول علي اإلجابات من  و تشير خاصية التغذية الراجعة/التفاعلية إلي قدرة التكنولوجيا علي تقديم
بين المتعلمين أنفسهم. و  ما بين المعلم و المتعلم وtwo-way  اتجاهين المتعلم و القدرة علي توفير التفاعل في

هذه الخواص التليفون، البريد  أمثلة الوسائط و التكنولوجيا المستخدمة في هذه المجموعة و التي تتوافر فيها من
  .اإللكتروني مجموعات المناقشة عبر اإلنترنت

االرتقاء بمستوى الفهم تتميز هذه التكنولوجيا بالقدرة علي تصحيح أخطاء المتعلم عن بعد و تعزيز التعلم الناجح، 
 و حفز الطالب علي التعلم.…( و تحقيق مستويات أهداف متقدمة )التحليل، حل المشكالت
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مسار التعلم المناسب له في  و تشير خاصية التفرع/واجهة المستخدم إلي قدرة المتعلم علي اختيار أسلوب أو
مكونات التكنولوجيا مع مصادر التعلم و  تسمح له التفاعل البرنامج و توافر العديد من االختيارات التي

 و تستخدم .World-Wide Web أمثلة ذلك األقراص المدمجة التفاعلية و شبكة الويب من. و المستخدمة

     عملية التعلم المتعلم في مسار تكنولوجيا هذه المجموعة في المواقف التي تتطلب تفريد عملية التعلم، تحكم
 .ر إيجابي و نشطتشجيع المتعلم علي أخذ دوو

 دراسة التعليم االلكترونيو في ضوء هذين النموذجين سوف يتم 

باتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلعب دورا هاما فى كل مناحي الحياة، فقد ساعدت على   

مع إحداث نقلة حضارية كبيرة، فأصبح البعيد قريبا، ولم تعد هناك حواجز مكانية أو زمانية بين أفراد المجت

الواحد أو بين أفراد مجتمع وآخر، وأصبح العالم "قرية إلكترونية صغيرة" أو "قرية رقمية"، حيث يستطيع أي 

 إنسان التجول فيها والتعرف على كل ما فيها.

منظومة التعليم حيث بحث التربويون عن طرق واستراتيجيات  وانعكس ذلك التطور الهائل على

مواجهة العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وللمساعدة فى تجويد وأساليب وتقنيات ونماذج جديدة ل

 العملية التعليمية، والوصول إلى أفضل النتاجات التعليمية،

وهو المصطلح األكثر استخداما حيث نستخدم أيضا  E-Learningفظهر ما يسمى بالتعلم اإللكتروني  

 Web أو   Electronic Education أو  Online Learningأو    E-Instructionمصطلحات أخرى مثل: 

Based Instruction .  ويساعد التعلم اإللكتروني المتعلم فى التعلم من خالل محتوى علمي مختلف عما يقدم

بين دفتي الكتاب المدرسي فى المكان الذى يريده وفى الوقت الذى يفضله دون االلتزام بالحضور إلى قاعات 

وقات محددة، حيث يعتمد المحتوى الجديد على الوسائط المتعددة )نصوص، رسومات، صور الدراسة فى أ

ثابتة، لقطات فيديو، صوت(، ويقدم من خالل وسائط إلكترونية حديثة مثل الحاسوب، اإلنترنت، األقمار 

مواجهة  على يقول محللو التعليم: إن المدارس الكالسيكية فشلت في إعداد جيل من الطالب قادر االصطناعية.

ومهارات يكونون من خاللها  متطلبات القرن الحادي والعشرين، إذ إن المستقبل يتطلب أشخاصاً ذوي قدرات

العصر من خالل وسائل تقنية حديثة، كما يتطلب  قادرين على التواصل مع اآلخرين وعلى التفاعل مع متغيرات

، كل هذه المهارات ال يتم تعليمها للطالب في المدارس المعلومات بدقة قدراً عالياً من القدرة على تحليل ووزن

  .هو البديل إذن؟ ال شك أنه التعليم اإللكتروني الكالسيكية. فما

     

  ما هو التعليم اإللكتروني؟

تعددت تعريفات التعلم االلكتروني خالل السنوات القليلة الماضية، كما حدث تطورا أيضا فى التعريف يمكن 

 ل التعريفات التالية:مالحظته من خال
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( التعليم اإللكتروني بأنه :"تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات 2003يعرف العريفى )

وتمرينات وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة فى الفصل أو عن بعد بوساطة برامج متقدمة مخزنة فى 

 الحاسب أو بوساطة شبكة االنترنت."

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين “( بأنه: 2004،289ويعرفه سالم )

فى أي وقت وفى أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل )أجهزة الحاسوب، اإلنترنت، 

تليفون، البريد اإللكتروني، المؤتمرات اإلنترانت، القنوات المحلية أو الفضائية للتلفاز، األقراص الممغنطة، ال

عن بعد..( لتوفير بيئة تعليمية / تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة  أو غير متزامنة دون االلتزام 

 ” .بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم

ريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب ( بأنه :" ط113، 2005ويعرفه الموسى والمبارك )

وشبكاته، ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات 

االنترنت سواء أكانت عن بعد أم فى الفصل الدراسي هو استخدام التقنية بجميع أنواعها فى إيصال المعلومة 

 وقت وأقل جهد وأكبر فائدة". للمتعلم بأقصر

( التعلم اإللكتروني بأنه :"طريقة ابتكارية إليصال بيئات التعلم الميسرة والتى تتصف 3، 2005ويعرف خان )
بالتصميم الجيد والتفاعلية والمتمركزة حول التعلم، ألي فرد فى أي مكان وزمان عن طريق االنتفاع من 

د من التقنيات الرقمية سويا مع األنماط األخرى من المواد التعليمية الخصائص والمصادر المتوافرة فى العدي
 المناسبة لبيئات التعلم المفتوح والمرن والمبوب".

 
االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ،  هو "طريقة للتعلم باستخدام آليات

 بوابات اإلنترنت سواء عن بعد أو في الفصل الدراسي ، بحث ومكتبات إلكترونية ، وكذلك ورسومات ، وآليات
 ." جهد وأكبر فائدة المهم هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل

 
 هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونية في : ويرى آخرون أن التعليم اإللكتروني

وهناك مصطلحات كثيرة  االتصال بين المعلمين والمتعلمين ، وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها ،
االفتراضي ، غير أنني أميل نحو استخدام التعليم  تستخدم بالتبادل مع مصطلح التعليم اإللكتروني منها التعليم

تعليم المعتاد ، غير أنه يعتمد على الوسائط اإللكترونية النوع من التعليم شبيه بال اإللكتروني بدال من ذلك ألن هذا
 . فالتعليم إذن حقيقيا وليس افتراضي كما يدل عليه مصطلح التعليم االفتراضي ،

 

واالنترنت إلحداث  هورتن وهورتن( المفهوم الشامل للتعليم االلكتروني بأنه أي استخدام لتقنية الويب) عرف
  .( Horton and Horton, 2003) التعلم

 .( Henderson, 2002) وعرف )هندرسن( التعليم االلكتروني بأنه التعلم من بعد باستخدام تقنية الحاسب

باستخدام االنترنت، فإنه يمكن تعريف التعليم االلكتروني  ولتمييز التعليم االلكتروني عن التعليم عن بعد، والتعليم
باستخدام تقنية االنترنت، وفق معايير  (LMS & LCMS) نظم التعلم والمحتوى بأنه استخدام برامج إدارة

 .من أجل التعلم (SCORM, IMS, IEEE مثل معايير) محددة
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إريبيا عبارة عن هرم يقوم على  وجهة نظر شركة آر أند آر : ( التعليم اإللكتروني لدى شركة ) آر أند آر مفهوم

 بالتعليم اإللكتروني بدون أن نجد حلوالً جذرية لمشاكلاإللكترونية.فال يجوز أن نفكر  قاعدة ثابتة وهي الفصول

وسائل متعددة لنقل  أجهزة الحاسوب حيث أنها الوسيلة المستخدمة في هذا المجال, وأيضاً البد من إيجاد

 .بدون تكاليف باهظة الصوتيات والمرئيات, والبد من وجود أجهزة خاصة بالعرض تؤدي الغرض
 

والتعلم باستخدام الوسائط اإللكترونية في عملية نقل وإيصال المعلومات بين  ة التعليمالتعليم اإللكتروني هو طريق
والمكتبات اإللكترونية،  الوسائط مثل الصوت والصورة، ورسومات،و والمتعلم مثل الحواسيب والشبكات المعلم

  .واإلنترنت وغيرها

ونية في عرض ومناقشة المعلومات داخل كاستخدام هذه الوسائل اإللكتر وقد يكون هذا االستخدام بسيطاً 
تقنيات الشبكات  يتعداه إلى ما يسمى بالفصول االفتراضية التي تتم فيها العملية التعليمية من خالل القاعات، وقد

  .والفيديو وغيرها. وهو ما يعرف اصطالحاً بالتعليم عن ُبعد

التعليمية ولكنه يعيد صياغة  بالتالي دور المؤسسةكل األحوال فإن التعليم اإللكتروني ال يلغي دور المعلم و ففي
  .دور كل منهما

التعليم اإللكتروني، إذ يستخدم كوسيلة مساعدة في التعليم وكمصدر  ويشار إلى أن الحاسب اآللي هو عصب
 استخدامه في التدريب والتحليل والتقييم وقد بّينت العديد من الدراسات والتجارب تفوق للمعلومات فضالً عن

  .مستخدمي الحاسب اآللي في العملية التعليمية على غيرهم من غير المستخدمين له
 

 أهداف التعليم اإللكتروني

  : فيما يلي يمكن من خالل التعليم االلكتروني تحقيق العديد من األهداف، تتخلص أهمها

 زيادة فاعلية المدرسين وزيادة عدد طالب الشعب الدراسية .  

 ي إعداد المواد التعليمية للطالب وتعويض نقص الخبرة لدى بعضهممساعدة المدرسين ف .  

 تحديثها مركزياً من قبل إدارة  تقديم الحقيبة التعليمية بصورتها اإللكترونية للمدرس والطالب معاً وسهولة
  . تطوير المناهج

 ية عن طريق الفصول التعليم إمكانية تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات
  .االفتراضية

 توفير الكثير من أوقات الطالب والموظفين كما يحدث في الطرق التقليدية .  

 نشر التقنية في المجتمع و إعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر .  

 جداول الدراسية و بناء ال تقديم الخدمات المساندة في العملية التعليمة مثل التسجيل المبكر و إدارة الشعب
  .والتقييم وتوجيه الطالب الدراسية و توزيعها على المدرسين و أنظمة االختبارات

 فرص المقارنة والمناقشة والتحليل والتقييم توفير مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح.  

   بتحديد دور الُمعلم والُمتعلم والمؤسسة التعليمية إعادة هندسة العملية التعليمية.  

  اإللكتروني في ربط وتفاعل المنظومة التعليمية )الُمعلم، والُمتعلم، والمؤسسة ام وسائط التعليماستخد  
  .التعليمية، والبيت، والمجتمع، والبيئة

   نمذجة معيارية التعليم.   

   الخبرات التربوية من خالل وسائط التعليم اإللكتروني تبادل.  
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    صياتهم إلعداد جيل قادر على التواصل مع اآلخرين وعلى الطالب وبناء شخ نمية مهارات وقدراتت
  .متغيرات العصر من خالل الوسائل التقنية الحديثة التفاعل مع

   يساعد في خلق مجتمع إلكتروني قادر على مواكبة مستجدات العصر نشر الثقافة التقنية بما.  

  :سبيل المثال تحقيق ذلك يتطلب التهيئة لذلك من خالل ما يلي على ويشار إلى أن

   التحتية الالزمة، المتمثلة في الشبكات واألجهزة والبرمجيات وفير البنىت.  

   بأهمية وكيفية  ،(التعليمية )الُمعلم، والُمتعلم، والمؤسسة التعليمية، والبيت، والمجتمع، والبيئة توعية المنظومة
  .وفعالية التعليم اإللكتروني، لخلق التفاعل بين هذه المنظومة

    تدريب )الُمعلم، المُتعلم( بما يمكن تسهيل استخدام هذه التقنية.  

 .خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع فى مصادر المعلومات والخبرة 

  دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية واآلراء

-E     والمناقشات والحوارات الهادفة لتبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة مثل البريد اإللكتروني

mail ،  التحدثChatting / Talk  غرف الصف االفتراضية ،Virtual Classroom  . 

  قدرات التفكير العليا لدى الطالب.رفع 

 التقنيات التعليمية الحديثة. إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام 

 .إكساب الطالب المهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات 

  تطوير دور المعلم فى العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة

 والمتالحقة.

   التصاالت العالمية والمحلية وعدم االقتصار على المعلم توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات ا

 كي يستزيد الطالب.  Linksكمصدر للمعرفة، مع ربط الموقع التعليمي بمواقع تعليمية أخرى 

 .خلق شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل المؤسسات التعليمية 

 ية بينهم.تقديم التعليم الذى يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفرد 

   .تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية 

 

  : التعليم اإللكتروني مميزات وفوائد
 

 سرعة تطوير المناهج والبرامج بما يواكب متطلبات العصر. 

 تقليل تكلفة تطوير المناهج والبرامج. 

 ( إلى الطالب سواء في الحضر أو في األريافالمناهج، والمراجع،) سهولة وصول المادة العلمية.... 

   ومدارك الطالب من خالل تنوع مصادر المعلومات سعة أفق. 

 .تجاوز قيود المكان و الزمان في العملية التعليمية 

 .تمكين مؤسسات التعليم من تحقيق التوزيع األمثل لمواردها المحدودة 
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 م من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين و تمكينه 

  إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من جهة و بينهم وبين المعلم من جهة أخرى

 من خالل وسائل البريد اإللكتروني و مجالس النقاش و غرف الحوار والفصول االفتراضية  ونحوها.

  و         رب الذاتيين في المجتمع و التي تمكن من تحسين و تنمية قدرات المتعلميننشر ثقافة التعلم و التد

 المتدربين بأقل تكلفة و بأدنى مجهود.

 و       إحساس الطالب بالمساواة في توزيع الفرص في العملية التعليمية وكسر حاجز الخوفرفع شعور و

و البحث عن الحقائق و المعلومات بوسائل أكثر و القلق لديهم و تمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم 

 أجدى مما هو متبع في قاعات الدرس التقليدية.

   .سهولة الوصول إلى المعلم حتى خارج أوقات العمل الرسمية 

  تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل االستفادة من الوسائل و األدوات االلكترونية في

 الواجبات و الفروض للمتعلمين و تقييم أدائهم. إيصال المعلومات و

 .استخدام أساليب متنوعة و مختلفة أكثر دقة و عدالة في تقييم أداء المتعلمين 

  تمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خالل الطريقة المرئية أو

 المسموعة أو المقروءة و نحوها.

 و متجدد من المحتوى العلمي و االختبارات و التاريخ التدريسي لكل مقرر يمكن من  توفير رصيد ضخم

 تطويره و تحسين وزيادة فعالية طرق تدريسه.

  يوفر إمكانية التطوير الوظيفي والمهني لزيادة كفاءة موظفي القطاعات الخاصة والقطاع الحكومي

 ومواكبتهم للتطورات السريعة في مجال تخصصاتهم.

  على حل المشاكل التعليمية التي تتعلق بنقص الكفاءات التعليمية وزيادة عدد الطالب.يساعد 

 . يسهم التعلم اإللكتروني فى تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم 

 .إمكانية تحديث المواقع والبرامج التعليمية وتعديل وتحديث المعلومات والموضوعات بالمنهج 

 ى الطالب باالعتماد على تقنية االتصاالت.سرعة نقل المعلومات الدراسية إل 

 

 جوانـب االختالف بين التعلم اإللكتروني والتعليم الصفي ) التقليدي(: 

 (2004يمكن إيجاز جوانب االختالف بين التعلم اإللكتروني والتعليم الصفى فى الجدول التالي: )سالم،
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 التعليم الصفى )التقليدي( التعلم اإللكتروني م

لتعلم اإللكتروني نوع جديد من الثقافة يقدم ا 1

والتى تركز على معالجة ” الثقافة الرقمية”هي

المعرفة وتساعد الطالب أن يكون هو محور عملية 

 التعلم وليس المعلم.

والتى ” الثقافة التقليدية”يعتمد التعليم التقليدي على

تركز على إنتاج المعرفة، ويكون المعلم هو 

 أساس عملية التعلم.

  

يحتاج التعلم اإللكتروني إلى تكلفة عالية وخاصة فى  2

بداية تطبيقه لتجهيز البنية التحتية من حاسبات 

وإنتاج برمجيات وتدريب المعلمين والطالب على 

كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا وتصميم المادة 

العلمية إلكترونيا، وبحاجة أيضا إلى مساعدين لتوفير 

معلمين والمساعدين من جهة وبين بيئة تفاعلية بين ال

وكذلك بين المتعلمين فيما  المتعلمين من جهة أخرى

 بينهم.  

ال يحتاج التعليم التقليدي إلى نفس تكلفة التعليم 

اإللكتروني من بنية تحتية وتدريب المعلمين 

والطالب على اكتساب الكفايات التقنية وليس 

ى بحاجة أيضا إلى مساعدين ألن المعلم هو الذ

يقوم بنقل المعرفة إلى أذهان الطالب فى بيئة 

تعلم تقليدية دون االستعانة بوسائط إلكترونية 

 حديثة أو مساعدين للمعلم.

   

ال يلتزم التعلم اإللكتروني بتقديم تعليم فى نفس  3

المكان أو الزمان بل المتعلم غير ملتزم بمكان معين 

م أو وقت محدد الستقبال عملية التعلم )التعل

 اإللكتروني عن بعد( تعليم متزامن وغير متزامن(

يستقبل الطالب التعليم التقليدي فى نفس الوقت 

ونفس المكان وهو قاعة الفصل الدراسي )التعليم 

 المباشر( أي تعليم متزامن فقط . 

يؤدى هذا النوع من التعليم/التعلم إلى نشاط الطالب  4

يعتمد على التعلم وفاعليته فى تعلم المادة العلمية ألنه 

 الذاتي وعلى مفهوم تفريد التعليم.

يعتبر الطالب فى التعليم التقليدي سلبيا يعتمد 

على تلقى المعلومات من المعلم دون أي جهد فى 

البحث واالستقصاء ألنه يعتمد على أسلوب 

 المحاضرة واإللقاء. 

يتيح التعلم اإللكتروني فرصة التعليم لمختلف فئات  5

ن ربات البيوت والعمال فى المصانع، المجتمع م

 فالتعليم يمكن أن يكون متكامال مع العمل.

يشترط التعليم التقليدي على الطالب الحضور 

إلى المؤسسة التعليمية واالنتظام طوال أيام 

األسبوع عدا أيام العطالت، ومن جانب آخر 

يقبل أعمار معينة دون أعمار أخرى، وال يجمع 

 .بين الدراسة والعمل

يكون المحتوى العلمي أكثر إثارة ودافعية للطالب  6

على التعلم حيث يقدم فى هيئة نصوص تحريرية، 

وصور ثابتة ومتحركة، ولقطات فيديو ورسومات 

ومخططات ومحاكاة، ويكون فى هيئة مقرر 

يقدم المحتوى العلمي على هيئة كتاب مطبوع به 

حريرية وإن زادت عن ذلك بعض نصوص ت

 الصور فهي غير متوافر فيها الدقة الفنية .
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 التعليم الصفى )التقليدي( التعلم اإللكتروني م

 كتاب مرئي.  -كتاب إلكتروني -إلكتروني

حرية التواصل مع المعلم فى أي وقت وطرح  7

األسئلة التى يريد االستجواب عنها ويتم ذلك عن 

طريق وسائل مختلفة مثل البريد اإللكتروني وغرف 

 المحادثة الخ.

يحدد التواصل مع المعلم بوقت الحصة الدراسية 

ويأخذ بعض التالميذ الفرصة لطرح األسئلة 

 على المعلم ألن وقت الحصة ال يتسع للجميع.

دور المعلم هو اإلرشاد والتوجيه والنصح والمساعدة  8

 وتقديم االستشارة.

 دور المعلم هو ناقل وملقن للمعلومات.

يتنوع زمالء الطالب من أماكن مختلفة من أنحاء  9

يد أو صعوبة فى التعرف العالم فليس هناك مكان بع

 على أصدقاء وزمالء.

يقتصر الزمالء على الموجودين فى الفصل أو 

المدرسة أو فى محيط المدرسة أو السكن الذى 

 يقطنه الطالب.

ضرورة تعلم الطالب اللغات األجنبية حتى يستطيع  10

تلقى المادة العلمية واالستماع إلى المحاضرات من 

الطالب العربي مثال إلى  أساتذة عالميين، فقد ينضم

 جامعة إلكترونية فى بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا.

اللغة المستخدمة هى لغة الدولة التى يعيش فيها 

الطالب، فالطالب فى المجتمع العربي تعتبر اللغة 

العربية هي اللغة الرسمية لالستخدام فى 

 المدارس.

 يتم التسجيل واإلدارة والمتابعة واالختبارات 11

 والواجبات والشهادات بطريقة إلكترونية عن بعد.

يتم التسجيل واإلدارة والمتابعة واستصدار 

 الشهادات بالطريقة التقليدية.

يسمح بقبول أعداد غير محددة من الطالب من أنحاء  12

 العالم.

يقبل أعداد محدودة كل عام دراسي وفقا   

 لألماكن المتوفرة.

ن المتعلمين فهو يقوم على يراعى الفروق الفردية بي 13

 تقديم التعليم وفقا الحتياجات الفرد.

ال يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين حيث 

يقدم التعليم للفصل بالكامل وبطريقة شرح 

 واحدة.

يعتمد على طريقة حل المشكالت وينمى لدى المتعلم  14

 قدرته اإلبداعية والناقدة .

كز على يعتمد على الحفظ واالستظهار وير

الجانب المعرفي للمتعلم على حساب الجوانب 

األخرى؛ فالتركيز على حفظ المعلومات على 

حساب نمو مهاراته وقيمه واتجاهاته، ويهمل 

أيضا فى الجانب المعرفي مهارات تحليل 

المشكالت وحلها والتفكير الناقد واإلبداعي 

 وطرق الحصول على المعرفة .

التغذية الراجعة ليس لها دور فى العملية   عة الفورية .  االهتمام بالتغذية الراج 15
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 التعليم الصفى )التقليدي( التعلم اإللكتروني م

 التعليمية التقليدية. 

سهولة تحديث المواد التعليمية المقدمة إلكترونيا بكل  16

 ما هو جديد. 

تبقى المواد التعليمية ثابتة بدون تغيير أو تطوير 

 لسنوات طويلة .

رفع استخدام آليات التدريس التكنولوجية المتعددة ت 17

 من الكفاءة التدريسية للمعلمين. 

يتأثر التحصيل الدراسي للطلبة بشكل مباشر 

 بالقدرات التدريسية الضعيفة لبعض المدرسين.

 صيغ توظيف التعلم اإللكتروني فى عمليتي التعليم والتعلم: 

ى مدرسة ما، وقد توظف توجد ثالث صيغ أو نماذج لتوظيف التعلم اإللكتروني فى عمليتي التعليم والتعلم ف      

 (2006المدرسة أحد هذه النماذج وقد توظفها مجتمعه: )سالم، 

 

 الشكل األول: النموذج الجزئي أو المساعد: 

ويتم استخدام بعض أدوات التعلم اإللكتروني فى دعم التعليم الصفي )التقليدي( وقد يتم أثناء اليوم 

 ومن أمثلة هذا النموذج: الدراسي فى الفصل أو خارج ساعات اليوم الدراسي

o       .توجيه الطالب إلى تحضير الدرس القادم من خالل اإلطالع على بعض المواقع باإلنترنت 

o       .قيام إدارة المدرسة بوضع الجداول المدرسية، وأسماء الطالب على أحد مواقع اإلنترنت 

o       .توجيه الطالب إلى إجراء بحث بالرجوع إلى اإلنترنت 

o        توجيه الطالب إلى القيام ببعض األنشطة اإلثرائية باستخدام برمجية حاسوبية، أو الشبكة

 العالمية للمعلومات.

  استفادة المعلم من اإلنترنت فى تحضير درسه وفى تعزيز المواقف التدريسية التي سيقدمها فى الفصل

 التقليدي.

 

 الشكل الثاني: النموذج المختلط أو المخلوط: 

يتضمن هذا النموذج الجمع بين التعليم الصفي والتعلم اإللكتروني داخل غرفة الصف، أو فى معمل و

الحاسوب أو فى مركز مصادر التعلم، أوفى الصفوف الذكية أي األماكن المجهزة فى المدرسة بأدوات التعلم 

 اإللكتروني القائمة على الحاسوب أو على الشبكات.



 23 

بين مزايا التعليم الصفي والتعلم اإللكتروني مع التأكيد على أن دور المعلم  ويمتاز هذا النموذج بالجمع

ليس الملقن بل الموجه والمدير للموقف التعليمي، ودور المتعلم هو األساس فهو يلعب دورا إيجابيا فى عملية 

 تعلمه.

بدأ المعلم بالتمهيد وتأخذ عملية الجمع بين التعلم اإللكتروني والتعليم الصفي أشكال عديدة منها أن ي

للدرس ثم يوجه طالبه إلى تعلم الدرس بمساعدة برمجية تعليمية ثم التقويم الذاتي النهائي باستخدام اختبار 

بالبرمجية )تقويم إلكتروني( أو اختبار ورقي )تقويم تقليدي(، وقد تبدأ عملية التعلم بالتعلم اإللكتروني ثم التعليم 

في لبعض الدروس التي تتناسب معه والتعلم اإللكتروني لدروس أخرى تتوفر له الصفي، وقد يتم التعليم الص

 أدوات التعلم اإللكتروني ثم يتم التقويم بأحد الشكلين ) التقليدي أو اإللكتروني(.

 الشكل الثالث: النموذج الكامل للتعلم اإللكتروني:

ويخرج هذا النموذج خارج حدود الصف فى هذا النموذج يعتبر التعلم اإللكتروني بديال للتعليم الصفي 

الدراسي، فهو ال يحتاج إلى فصل بحدود أربعة أو مدرسة ذات أسوار، بل يتم التعلم من أي مكان وفى أي وقت 

ساعة من قبل المتعلم حيث تتحول الفصول إلى فصول افتراضية، وهذا ما يطلق عليه التعلم  24خالل 

دارس أو جامعات افتراضية، وهو إحدى صيغ التعلم عن بعد: ويتم فى م Virtual Learningاالفتراضي 

التعلم اإللكتروني عن بعد، ويكون دور المتعلم هنا هو الدور األساسي حيث يتعلم ذاتيا بطريقة فردية على حدة 

أو بطريقة تعاونية مع مجموعة صغيرة من زمالئه الذى يتوافق معهم ويتبادل معهم الخبرات بطريقة تزامنية أو 

ير تزامنية عن طريق غرف المحادثة، مؤتمرات الفيديو، السبورة البيضاء، مؤتمرات التليفون، البريد غ

باستخدام أدوات التعلم اإللكتروني المختلفة  Bullet Boardاإللكتروني، مجموعات المناقشة، لوحة اإلعالنات 

 سواء القائمة على الحاسب أو على الشبكات.

ا هالوسائل المساعدة والمساندة بالتركيز على أربعة محاور وفق فلسفت إريبيا بتوفير شركة آر أند آر وقد قامت 

 :وهي الخاصة

بدون أعطال طوال العام مما  نظام يضمن جاهزية واستمرارية ألجهزة الطالب ويضمن عملها بشكل سليم - 1

 .توقف وتضييع للوقت يفسح المجال للمعلم والطالب بالتفاعل مع الدروس بدون

وصوتيات بدون تشويش أو ضياع لجميع أجهزة  أنظمة خاصة ومتميزة لنقل الوسائط المتعددة من مرئيات - 2

 .الطالب

تساعد المعلم في إيصال المعلومات إلى الطالب وفق أنظمة إلكترونية  نظام إكسسوارات تعليمية خاصة - 3

 .حديثة رقمية

وضوع تعليمي إليهم والتفاعل م راقبة شاشاتهم وبث أيبرنامج خاص يمكن المعلم من التحكم بالطالب وم -4 

يمثل البيئة المناسبة والمالئمة للتعليم اإللكتروني  وباجتماع هذه األنظمة يتكون فصل إلكتروني متكامل، معهم

أو  خاللها يستطيع المعلم والطالب من التفاعل مع أي مادة تعليمبة سواء كانت معلوماتية والقاعدة الثابتة التي من

 .مرئية أو صوتية
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أجهزة وبرامج تقوم على بلورة وترجمة هذه المحاور  وقد قامت شركة آر أند آر إريبيا بتصنيع تقنيات حديثة من

 التعليم اإللكتروني الشامل وتكون البنية التحتية له.وتتمثل هذه األنظمة األربعة على أرض الواقع بحيث تخدم

 :بمايلي

 .جهاز كمبيوتر بدون قرص صلب ( Diskless System ) نظام 1-

 . -.( Multimedia System )الوسائط المتعددة نظام نقل 2-

 .( Visual Presenter ) الكاميرا الوثائقية 3-

 Top 20004 إلدارة الفصول اإللكترونية برنامج4 - 

 : أنواع التعليم االلكتروني

 : Synchronous التعليم االلكتروني المتزامن أوالا 
، أو Chat الكتروني يجتمع فيه المعلم مع الدارسين في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص يموهو تعل

  .الصوت أو الفيديو

و    تعتبر أنظمة التعليم اإللكترونى أحدث الطرق فى مجال التعليم حيث أنها تعتمد على استخدام الكمبيوتر     
 ل طالب من حيث:اإلنترنت بالمدارس و الذى  يالءم احتياجات ك

التفاعل مع أستاذ المادة بالصوت و الصورة من خالل عرض كامل للمنهج ) المحتوى التعليمى ( على الهواء 
مباشرة من خالل شبكة اإلنترنت أو اإلنترانت و إرسال األسئلة مباشرة إلى المدرس و الرد عليها فى الحال من 

ما  هو و ) التخيلى (لك من خالل بيئة الفصل اإلفتراضىذخالل مناقشات تفاعلية  بين الطالب و مدرسيه و 
 :خصائصهو .Synchronousيعرف بالتعلم التزامنى 

 توفير جميع وسائل التفاعل بين الطالب و المدرس -1
 .White Board  إمكانية تفاعل الطالب مع المدرس على السبورة اإللكترونية  -2

ب التحدث من خالل الميكروفون المتصل بالحاسب تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش حيث يمكن للطال -3
 الشخصى الذى يستخدمه.

تمكين المدرس من عمل استطالع سريع لمدى تجاوب و تفاعل الطالب مع نقاط الدرس المختلفة و التى  -4
 تعرض على الهواء .

نترانت السماح للطالب باستذكار دروسه و التفاعل مع المحتوى التعليمى من خالل شبكة اإلنترنت و اإل -5
و هو ما يرتكز على تقنيات التعلم الغير  Self-Paced E-Learningبواسطة بيئة التعلم الذاتى  

و التى تسمح بعمل تغطية كاملة للمنهج من خالل المحتوى التعليمى و  Asynchrounousتزامنى 
 كذلك تقديم العديد من المواد اإلثرائية و الترفيهية المتنوعة.

طالب من عمل تقييم فورى لمدى تجاوب الطلبة من خالل اختبار سريع يتم تقييم و تمكين المدرس و ال -6
عمل إستبيان سريع و فورى يستطلع من أو ب معه فى الحال و فى وجود المدرسمناقشة تفاعل الطال

 خالله المدرس مدى تفاعل الطلبة معه و مع محتوى المادة التعليمية أو التربوية.
 

 للطلبة فى أحد مواقع اإلنترت أو اإلنترات التعليمية.يمكن للمدرس عمل جولة  -7
 

تمكين المدرس من استخدام العديد من الوسائل التعليمية التفاعلية المختلفة مثل مشاركة التطبيقات  -8
Application Sharing. 
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مساعدة المدرس على تقسيم الطلبة الحضور إلى مجموعات عمل صغيرة فى غرف تفاعلية بالصوت و  -9
و فى نفس وقت الحصة و تمكين  Labs-Hands-Onمن أجل عمل التجارب فى الحال الصورة 

المدرس من النقاش و مع أى من مجموعات العمل و مشاركة جميع الطلبة فى تحليل نتائج أحد 
 مجموعات العمل.

 

 : Asynchronous التعليم االلكتروني غير المتزامن ثانياا 

تدريس وتقويم  لم غير المتزامن يمكن المعلم من وضع مصادر مع خطةاتصال بين المعلم والدارس، والتع وهو
المعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك  على الموقع التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقع أي وقت ويتبع إرشادات

  وخصائصه:.روني باستخدام النمطيين في الغالااللكت اتصال متزامن مع المعلم، ويتم التعليم

 اعلى للمحتوى التعليمى من خالل شبكة اإلنترنت أو اإلنترانت .عرض تف 

  أسئلة تفاعلية و أجوبتها النموذجية تساعد الطالب على تقييم مستوى مهارته فى الحال و تساعده على
 تميتها.

 .ملخص ألهم النقاط بعد االنتهاء من كل فصل بالمنهج 

 .قاموس يحتوى على التعريفات و المصطلحات 

 الب من البحث بكلمة أو موضوع عن أى معلومة يرغب فى الحصول عليها فى وقت دراسته تمكين الط
 أو فى وقت الفراغ أو فى األجازة الصيفية.

   اختبارات تغطى جميع أجزاء المنهج تمكن الطالب و المدرس من تقييم مدى االستيعاب للدروس كما
 يح أخطائه. تمكن الطالب من مراجعة نقط الضعف مع مدرسه مباشرة لتصح

  إتاحة عمل منتديات مفتوحة للحوار و إبداء الرأى  و هو ما يعرف بDisscussion Forum. 

 : Blended Learning التعليم المدمجثالثاا 

 على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض، وبرنامج التعلم المدمج التعليم المدمج يشتمل

الفوري، المقررات  ديد من أدوات التعلم، مثل برمجيات التعلم التعاوني االفتراضييمكن أن يشتمل على الع
االلكترونية، وإدارة نظم التعلم، التعلم  المعتمدة على االنترنت، ومقررات التعلم الذاتي، وأنظمة دعم األداء

دية التي يلتقي فيها المعلم النشاط تتضمن التعلم في الفصول التقلي المدمج كذلك يمزج أحداث متعددة معتمدة على
  .لوجه، والتعلم الذاتي فيه مزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن مع الطالب وجها

 

 نموذج مقترح لتطبيق منظومة التعلم اإللكتروني: 

من مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة كما  E-Learning Systemتتكون منظومة التعلم اإللكتروني 

شكل التالي، ويتطلب تنفيذ هذه المنظومة مجموعة من المكونات )أو المتطلبات واألساسيات( تتكامل يتضح فى ال

  مع بعضها البعض إلنجاح هذه المنظومة، وتتمثل هذه المكونات فيما يلي:

 مكونات نظام التعلم اإللكتروني:

 يقوم التعلم اإللكتروني على مكونين أو نظامين أساسيين:

 تعليمى:النظام ال    -1
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ويهتم بتقديم المقررات اإللكترونية عبر الحاسوب وشبكاته باستخدام الوسائط المتعددة أي )مقررات        

 رقمية(، ويتم تفاعل المتعلم معها بطريقة تزامنية وغير تزامنية مع تلقيه للتغذية الراجعة.

 النظام اإلداري:     -2

تروني، ويعتبر نظام إدارة التعلم اإللكتروني من أهم مكونات التعلم ويهتم بالجانب اإلداري للتعلم اإللك       

 اإللكتروني. فهو منظومة متكاملة مسئولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكترونية ، وهذه المنظومة تتضمن 

 القبول والتسجيل         ·

 المقررات االلكترونية.        ·

 المباشر. الفصول االفتراضية/ التعلم         ·

 االختبارات اإللكترونية.        ·

 الواجبات اإللكترونية.        ·

 منتديات النقاش التعليمية.         ·

 البريد اإللكتروني.             ·

 المتابعة اإللكترونية .               ·
 

 مدخالت منظومة التعلم اإللكتروني :  -1

 ية التحتية للتعلم اإللكتروني، ويتطلب ذلك : وتتمثل المدخالت فى عملية تأسيس البن

 توفير أجهزة الحاسوب بالمؤسسة التعليمية. * 

 ”.اإلنترنت“توفير خطوط االتصال بالشبكة العالمية للمعلومات  * 

 .للمؤسسة التعليمية على اإلنترنت ويربط بموقع وزارة التربية والتعليم  Web*    إنشاء موقع 

 .خلية بالمؤسسة التعليمية*      إنشاء شبكة دا

 االستعانة بالفنيين واألخصائيين لمتابعة عمل أجهزة الحاسوب والشبكة وصيانتها. * 

تصميم وبناء المقررات اإللكترونية بناء على أسس ومعايير التصميم التعليمي وفى ضوء المنحى  * 

 .المنظومي وتقديمها عبر الشبكة العالمية أو المحلية على مدار الساعة

 تأهيل متخصصين فى تصميم البرامج والمقررات اإللكترونية . * 

 تجهيز قاعات التدريس ومعامل حديثة للكمبيوتر. * 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس من خالل دورات تدريبية مناسبة لتطوير الجوانب التقنية والتربوية. * 

 الجديد. إعداد الطالب وتأهيلهم للتحول إلى نظام التعلم اإللكتروني * 
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 تهيئة أولياء األمور لتقبل النظام الجديد ولمساعدة أبنائهم. * 

 تدريب إدارة المدرسة وتأهيلها . * 

 اإلعالن عن المؤسسة التعليمية )المدرسة أو الجامعة( كمؤسسة إلكترونية تعليميا وإداريا. * 

 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة التعليمية. * 

 تحديد األهداف التعليمية بطريقة جيدة فى ضوء االحتياجات.  *     

 عمليات منظومة التعلم اإللكتروني :  -2

 التسجيل فى الدراسة واختيار المقررات اإللكترونية. * 

 تنفيذ الدراسة اإللكترونية. * 

 متابعة الطالب للدروس اإللكترونية بطريقة متزامنة عند أو بطريقة غير متزامنة. * 

استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني المختلفة مثل البريد اإللكتروني، الفيديو التفاعلي، غرف   *

 المحادثات، مؤتمرات الفيديو.

 مرور الطالب بالتقويم البنائي/ التكويني. * 

 

 مخرجات منظومة التعلم اإللكتروني والتغذية الراجعة :  -3

بق تحديدها عن طريق أدوات ووسائل التقويم اإللكترونية أو التأكد من تحقق األهداف التعليمية السا * 

  التقليدية المناسبة.

 تطوير المقررات اإللكترونية . * 

 تطوير موقع المؤسسة التعليمية على الشبكة فى ضوء النتائج. * 

 تعزيز دور عضو هيئة التدريس وعقد دورات تدريبية مكثفة لبعضهم عند الحاجة. * 

 هيئة اإلدارية وعقد دورات تدريبية مكثفة عند الحاجة.تعزيز دور ال * 

 استراتيجيات التعلم االلكتروني: 

هي خطة منظمة تتكون من مجموعة محددة من األنشطة واإلجراءات مرتبة في تسلسل  االستراتيجية         

 تابع عرضه. لتنظيم المحتوى  وت  معين لتحقيق أهداف معينة في فترة زمنية محددة يستخدمها المعلم

واستراتيجيات التدريس هي عمليات أو مهارات عقلية تساعد المتعلم على إدراك أشكال المعرفة          

والمعلومات أو األداءات المختلفة واكتسابها وتخزينها واستبقائها, وتمكنه من تنظيم المعلومات في الذاكرة 
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اسة والبيئة وفهم ما يتعلمه. وهي استراتيجيات البد منها وتكاملها ودراسة المواد التعليمية وتنظيم عملية الدر

 لحدوث عملية التعلم. وهناك استراتيجيات تدريس للتعلم التقليدي وأخرى للتعلم اإللكتروني.

   (Mitchell,2001   &http://home.nettskolen.nki.no/`morten/E-learning/Teaching ) 

من العناصر الخمسة الرئيسة التالية: E-Learning Strategy وتتكون استراتيحية التعلم االلكتروني          

، واإلدارة والدعم  Content، والمحتوى Technologyالتكنولوجيا )التزامنية والالتزامنية( 

Administration and Support  االتصال ،Communication التحليل المالي ،    Financial 

Analysis   (www.learningcircuits.org) 

 لكتروني منها:اال وهناك بعض اآلليات أو االستراتيجيات التي يستخدمها المعلم فى التعلم

 الحصة الفصلية(:  -المحاضرة ) اللقاء المباشر   -1

أن تكون المحاضرة تزامنية  ويقصد بها اللقاء الحي بين الطالب والمعلم خالل الدرس، وفي التعلم االلكتروني إما

  حية أو غير تزامنية منقولة أو مسجلة.

المحاضرة على شكل نقاط علمية محددة وليست  تكون في تصميم المحاضرة االلكترونية البد من مراعاة أن

الصفية الواقعية. ويتم تقديم معلومات المحاضرة االلكترونية سواء من  قائمة على االستطراد شان المحاضرة

كلمات  يتم تقديم المعلومات على شكل مالحظات هامة أو -شرائح العرض أو هيكلة المحاضرة  ناحية تصميم

مثال أو في عروض الفيديو  تب على شرائح العرض التقديمي مثل برنامج البوربوينتمصاغة بعناية فائقة ، تك

 . أو المحادثات االلكترونية أو المؤتمرات المرئية

 المناقشات :   -2

نظرا لظروف  -تحسب ضمن استراتيجية التدريس، ولعل النقاشات االلكترونية  المناقشات االلكترونية ينبغي أن

النقاشات عن طريق  تطلب من المعلم أن يعمل على تحفيز هذه -غرافي بين المعلم والطالب والبعد الج التقنية

المحادثة الفردية مع بعضهم ، أو تنظيم  طرح الموضوعات وتنظيم حق كل طالب في النقاش، وقد يتم استخدام

داية عملية النقاشات مع المجموعات الكبيرة خاصة في ب مجموعات نقاش صغيرة تجنبا لحدوث الخوف من

احتساب بعض الدرجات من درجات المقرر الكلية على حضور هذه النقاشات  التدريس، وقد يرى المعلم أن

 . من التشجيع للطالب على الدخول فيها وإحياء مفرداتها والمشاركة نوعا

 مجموعات العمل:  -3

عوائق مثل : العائق الجغرافي ،  الصغيرة، حيث تصبح يقدم التعلم االلكتروني منافع مميزة لمجموعات العمل 

. ومجموعات العمل  أفراد المجموعات التي تبنى في الفضاء االلكتروني الجنس وغيرها ليست ذات مضرة على

  تمكن المتعلمين من تحقيق مما يلي: الصغيرة هذه

mailto:testcenter_rx@infoworld.com
mailto:testcenter_rx@infoworld.com
http://home.nettskolen.nki.no/%60morten/E-learning/Teaching
http://www.learningcircuits.org/
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، أو القيام ببحث مع بعضهم لتحقيق هدف واحد : نحو مراجعة الدرس  التعلم التعاوني : حيث يعمل المتعلمون -أ

  صلة بالمنهج التعليمي أو دراسة حالة لها

هدف وغاية محددة مما يتيح التركيز على هوية  النقاشات : تشجيع المتعلمين على إجراء الحوارات حول -ب

  ما قد يفقد في النقاشات المفتوحة أو الواسعة المجموعة العلمية ونشاطها الحالي وهذا

في هذه المجموعات التفكير بطريقة اإلنتاج حيث تقوم فكرة المجموعات  المتعلمون العمل المنتج : يتعود -ج

حجم  بقاء الفرد داخل المجموعة من جهة ، ثم استمرار هذه المجموعة في النجاح يعتمد على الصغيرة على أن

ني يجعل كل فرد االلكترو ونوعية األعمال المقدمة والسبب أن البعد المكاني بين أفراد المجموعة في التعلم

   بالمجموعة والمعلم. يسعى إلثبات ذاته وإبراز عمله كي يكون على صلة حيوية

األدوار بمعنى : قد يصبح عضوا ما هو قائد  لعب األدوار : في المجموعات الصغيرة يتداول األفراد -د

مل داخل المجموعة وما أدوار مختلفة تتحدد بحسب إجراءات الع المجموعة ، ثم اآلخر المستشار وغير ذلك من

  يتم إتباعه لحل المشكالت.

  : المشاريع  -4

تعطي للمتعلمين الفرصة لتحقيق ذاتهم سواء كانت مشاريع فردية أو كجزء من نشاط  المشاريع االلكترونية

استخدام تقنيات  العمل ، وأهمية هذه المشاريع أنها تدفع المتعلمين الكتساب خبرات هامة كما أن مجموعة

ونقاشها يشكل تغذية راجعة هامة  رسال السريع للمشروع ضمن المجموعة أو مع المعلم وسرعة تحليلهااإل

 المشروع. وسريعة تزيد من معرفة وخبرة المتعلمين القائمين على

التعلم بواسطة الحاسب اآللي: سواًء عن طريق البرمجيات التفاعلية التعليمية أو في استحضار المعلومات  -5

عنها )عبر اإلنترنت( وتخزينها واسترجاعها واالستفادة من وفرة المعلومات الهائلة فيه والتي من والبحث 

 أمثلتها:

 (  Interactive Electronic Books  )الكتب اإللكترونية التفاعلية  ·

 .  (Periodicals) الدوريات· 

 .(Date Bases)  قواعد البيانات ·

 . (Encyclopedias)الموسوعات ·

 .(Educational sites) لمواقع التعليميةا ·

التعليم بالفريق:  وذلك أن يتلقى المتعلمون المادة العلمية من أكثر من معلم وفي أكثر من تخصص من  -6

 مؤسسة تعليمية واحدة أو من أكثر من مؤسسة تعليمية.

باإلجابة على المتعلمين : حيث يقوم المعلم Discussion Boards التعليم بمحاضرات الحوار اإللكتروني -7

 في أي وقت , بعد أن يكونوا قد قاموا بتدوين أسئلتهم واستفساراتهم مسبًقا.
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: والتي يمكن تسجيلها كمرجع في  Real time discussionالتعليم بالمناقشات اإللكترونية المباشرة  -8

 المستقبل للمتعلمين.

ل متعلم على حده وعلى حسب احتياجاته عن طريق : حيث يساعد المعلم ك Mentoring التعليم الموجه -9
 البريد اإللكتروني.

 :أدوات التعليم االلكتروني

  :ما يلي يشتمل عنصر األدوات في التعليم االلكتروني على عناصر متعددة، ومن أهمها

: Hardware -1األجزاء الصلبة، وتتألف من:  

 الذاكرة العشوائية – (الذاكرة الداخلية –الماركة  –حاسب شخصي مزود باألدوات التالية: معالج )السرعة 

RAM – كرت فيديو ( Resolution- color depth – refresh rate –video memory – 

acceleration –multiple monitor support) – شاشة – CD- ROM , DVD –  كرت صوت– 
  . Ports منافذ –را كامي – Pointing Device – فأرة –لوحة مفاتيح  –مودم  –ميكرفون 

Server-2 

التي تتطلبها مهام التدريس  يجب أن يراعى في اختيار الكمبيوتر الخادم عدد من متطلبات التعليم االلكتروني
 نسبة النفاذ للخادم –صوت، رسوم، فيديو....  نوح الملفات المستضافة: نص، -ومنها ما يلي: حجم المحتوى 

Band Width –  البرامج التي يجب أن ينفذها الخادم، مثل - لديكمدى تطور المحتوى: Perl Script, Java 

Server Pages, Active Server Program.  

 :االلكتروني حيث يتوافر ثالثة أنواع من الشبكات في التعليم :Networks الشبكات  3- 

 الشبكة المحلية LAN: مع بعضها بعدة طرق، وترتبط  وهي مجموعة أجهزة حاسب تتصل مع بعضها
لربط الشبكات المرتبطة بشكل  ، وهي تستخدمToken Ring ، أوEthernet باستخدام كرت شبكة

  .دائري أو نجمي

 الشبكة الواسعة WAN: المتباعدة في المواقع، وتقدم شركة  وهي ربط شبكة لعدد من أجهزة الحاسب
 ، أو استخدامT-1 and T-3 telecommunication االتصاالت خدمة ربط الشبكة باستخدام

ISDN.  

 شبكة االنترنت.  

  :للتعليم االلكتروني accessing أدوات الوصول  4-

للتعليم االلكتروني عن  يمكن الوصول للتعليم االلكتروني عن طريق المتصفح، ومشغل وسائط، ويمكن الوصول
  :طريق المتصفح، ومشغل وسائط وهي على النحو التالي



 31 

 : Browser المتصفح

ويمكن من العرض، وتشغيل البرامج، وتحميل الملفات، وإرسال  يزود واجهه مرسوميه لالنترنتالمتصفح 
  .الملفات، ودعم التشفير

 : media player مشغل الوسائط

عدد من األشكال ولكل منها برنامج تشغيل يجب أن يكون جهاز الحاسب لديك  لملفات الصوت والصورة والنص
 QuickTime Player, Windows :مطلوب ومن مشغالت الوسائط ما يليلتشغيل نمط الملف ال مزود به

Media Player, RealOne Player, Flash Player, Acrobat Reader, Authorware, Director, 

Quest, ToolBook  

 :Server – LMS – LCMS أدوات تزويد التعليم االلكتروني  5-

 بأنه البرنامج الذي يرسل االلكتروني، ويعرف السيرفر كبرنامجيعد الخادم من األدوات األساسية في التعليم 

dispatches صفحات الويب إلى المتصفح Browser.  

 :أدوات مساعدة  6-

 (التزامني وغير التزامني أدوات الخادم ) –أدوات االتصال المباشر 

 الوسائل المستخدمة:
 .LANمعمل حاسب مزود ببطاقة صوت وسماعات، مرتبط بشبكة  

 إلدارة الفصل. Net OP Schoolرنامج ب 

 اتصال مشترك بشبكة االنترنت على جميع أجهزة المعمل. 
، برنامج WinZipالبرامج التالية محملة على جميع أجهزة المعمل: متصفح االنترنت، برنامج  

Acrobat Reader. 

 متصل بجهاز المدرب. Data showجهاز عرض  

 سبورة وأقالم ملونة. 
 

 :خدمة في التعليم االلكترونيالتقنيات المست
 

 يعتمد التعليم االلكتروني على مجموعة من مصادر التقنية الحديثة نذكر منها :
 

  األقراص المدمجةCD-ROM  أوDVD حيث يتم تجهيز المناهج الدراسية كفلم فيديو أو مئات الصفحات ,
 من الكتب والمراجع والصور الثابتة والمتحركة.

  المؤتمرات المرئيةVideo Conferences  وهي تقنية تربط المشرفين األكاديميين مع طالبهم في مواقع :
مختلفة وبعيدة بواسطة شبكة تلفزيونية عالية القدرة, حيث يمكن توجيه األسئلة واالستفساري والحوار بين 
ذه المشرف والطالب, ويمكن حجز غرف المؤتمرات المرئية على شبكة االنترنت من خالل شركات تقدم ه

 http://meetingrooms.regus-sa.com/search/default.htm الخدمة , يمكن الرجوع للموقع :

 لمزيد من المعلومات. http://www.e-lecta.comأو الموقع 

 الصوتية  المؤتمراتAudio Conferences    وهي تقنية أقل تكلفة من المؤتمرات المرئية وتستخدم :
 خطوط الهاتف العادية للتواصل بين الطالب والمشرفين.

http://meetingrooms.regus-sa.com/search/default.htm
http://www.e-lecta.com/
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  الفيديو التفاعليInteractive Video  وهي تشابه المناهج التي يمكن وضعها على األقراص المدمجة :
رب من حيث اإلجابة على بعض األسئلة المطروحة أو إجراء بعض أنواع ولكنها تتميز بقدرة تفاعلية مع المتد

التقييم المعتمد على المادة العلمية المعروضة, ولكن هذا النوع من التفاعل هو من جهة واحد بين المادة العلمية 
 والمتدرب وليس بين المتدرب والمدرب.

   برامج األقمار االصطناعيةSatellite Programs ف برامج األقمار االصطناعية والمتصلة : حيث توظ
بخط مباشر مع شبكة االتصاالت مما يسهل االستفادة من القنوات السمعية والمرئية في عمليات التدريس وجعلها 

أكثر تفاعلية وحيوية, ولعل من أهم مزايا هذه التقنية كونها توحد المحتوى التعليمي في أنحاء البالد, ولكنها 
 خاصة للبث واالستقبال في جميع المراكز المخصصة للتعليم. تحتاج إلى تجهيزات

  شبكة اإلنترنتInternet يمكن توظيف شبكة اإلنترنت كوسيط تعليمي وإعالمي في آن معاً, فيمكن الترويج :
للمنتجات والمناهج التعليمية عبر مواقع االنترنت وكذلك جعل المتدربين يستخدمون هذه الشبكة للوصول إلى 

 التعليمي وأداء االختبارات والنقاش والتفاعل مع المشرفين والمدربين. المحتوى

  

 أدوات تصميم المواقع التعليمية:
تحتاج لكي تبني موقعك التعليمي إلى بعض البرمجيات واألدوات التي تساعدك في ذلك ويمكننا التمييز بين 

 نوعين أساسيين من أدوات التصميم :
 وهذه البرمجيات تساعد على إنشاء المواقع بكل يسر وسهولة ووفقاً  ع :برمجيات تصميم وتطوير المواق

الحتياجات ومتطلبات التصميم وتتميز هذه الطريقة باإلبداع في اإلخراج والتفرد والتميز عن المواقع األخرى 
جيات ولكنها تحتاج إلى فترة تصميم طويلة مقارنة بالنوع لثاني من البرمجيات وإلى توفير العديد من برم

 التصميم والعروض والحركة ومعالجة الصور والتعريب وكذلك بعض لغات البرمجة.

 ونذكر من هذه البرمجيات :
 وهو من أسهل وأشهر برامج تصميم المواقع. Microsoft FrontPageبرنامج  .1

 وهو من البرامج االحترافية في تصميم المواقع. Macromedia Dreamweaverبرنامج  .2

 وهو برنامج يضيف بعض المؤثرات الحركية على الموقع أو أجزاء منه. Macromedia Flashبرنامج  .3

 وهو برنامج يستخدم لمعالجة الصور التي يتضمنها الموقع. Adobe Photoshopبرنامج  .4

وهي تستخدم لتنفيذ أوامر وتعليمات محددة  XMLو  ASPو  PHPو  Java Scriptلغات برمجة مثل  .5
 يتم وضعها داخل الموقع.

 مجيات جاهزة برScripts  : وهي برمجيات جاهزة لالستخدام من قبل أي موقع كنماذج المراسلة البريدية
والمنتديات الحوارية والمجلة االلكترونية, وغالبية المواقع التي تستخدم مثل هذه البرمجيات تتشابه في الشكل 

 والخدمات وتفتقد إلى الكثير من اإلبداع في التصميم.

من البرامج مفتوحة المصدر )ليست ملكاً ألي شركة وبالتالي يمكن استخدمها مجاناً( تستخدم وتوجد العديد 
من أبرز األمثلة على ذلك وهو يدعم اللغة العربية بشكل  PHPNUKEإلنشاء مثل هذه المواقع ولعل برنامج  

ن اإلضافات المفيدة كامل ويتضمن سجل زوار ودليل مواقع ومنتدى حوار وقائمة مراسالت ومحادثة وغيرها م
. 

 توجد العديد من البرمجيات التعليمية الجاهزة التي يمكن استخدامها في بناء المواقع نذكر منها:

  برنامجCaroline (www.caroline.com.إلنشاء الفصول االفتراضية ) 

  برنامج المقررات الدراسيةMoodle  (www.moodle.org) 

  برنامج االختباراتPHP test (www.phptest.initsoft.com) 

 ( برمجيات المنتديات الجاهزةwww.vbulletin.com  وwww.ultimatebb.com ) 
 

http://www.caroline.com/
http://www.moodle.org/
http://www.phptest.initsoft.com/
http://www.vbulletin.com/
http://www.ultimatebb.com/
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ومن الجدير ذكره هنا أن هناك العديد من المعايير التي يجب اتباعها لتصميم المواقع التعليمية الشيقة التي تجذب 
 االنتباه ولكنها خارج عن مجال حقيبتنا ويمكن الرجوع إلى مراجع تصميم المواقع لمزيد من المعلومات.

:تعليم االلكتروني معوقات ال  

  عدم وعي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم واتخاذ مواقف سلبية منه نتيجة تعودهم على أنماط التعليم
 التقليدي.

 .عدم استجابة الطالب لنمط التعليم الجديد 

  .عدم وضوح األنظمة والقوانين الخاصة بالتعليم االلكتروني وطرائقه وأساليبه 

 عالة للتربويين في منظومة التعليم االلكتروني فغالبية القائمين على هذا النوع من التعليم عدم المشاركة الف
 هم من الفنيين والتقنيين.

  الحاجة المستمرة إلى التدريب للمعلمين والمتعلماين نظاراً للتطاور الساريع للتقنياة التاي يعتماد عليهاا هاذا
 النوع من التعليم.

 رعة مان حياث االتصاال بشابكة االنترنات وخصوصااً عناد اساتخدام تقنياة توفير البنية التحتية عالياة السا
 الفصول االفتراضية.

  ولعل من أهم ما يواجه التعليم االلكتروني ويحد من انتشااره هاو قضاية تاوفر المعاايير المعتمادة لتطاوير
 المناهج سواء في الجامعات أو المعاهد.

 : أهمية المعيارية في التعليم االلكتروني

التعليم االلكتروني نفسه لما  صبح الحديث عن أهمية المعيارية في التعليم االلكتروني مالزما للحديث عنأ     
 .متميز من أهمية في انتاج تعليم إلكتروني تملكه المعيارية

و مكتب البيت  األمريكيةم قامت وزارة الدفاع في الواليات المتحدة 1997عام  من األولفي شهر تشرين  
بتعليم ذي نوعية  بهدف تزويد المتعلمين ADL علوم التكنولوجية بإطالق مبادرة توزيع التعلم المتقدملل األبيض

على أن تكون متوفرة بأي وقت ومكان يريده  جيدة وبمواد تدريبية يمكن توفيرها بسهولة لحاجات المتعلم الفرد،
بناء اتفاق بين المستخدمين ومطوري البرامج المتقدم دوراً قيادياً ل المتعلمون، واتخذت مبادرة توزيع التعليم

 المبادرة على تسريع تبني التكنولوجيا في التعلم في أي وقت وفي أي مكان وفق سرعة والصناعة، وعملت

 .المتعلمين على التعلم

من المتعلمين التجمع في  لقد جرت العادة على أن تؤكد برامج التعلم عن بعد على تزامن التعلم، ويتطلب هذا 
على عدم الحاجة الى التزامن،   ADL مؤسسة وقت معّين، بالرغم من أنهم بعيدون عن المعلم، في حين تؤكد

تشمل  الحاجة الى تجميع المتعلمين في مكان معين ووقت معّين. بحيث يمكن توصيل التعليم ومراقبته دون
االتصال المتعددة  لفاعل مع تكنولوجيا وسائالمتقدم التعلم المعتمد على الحاسب ، وتقنيات الت تقنيات توزيع التعلم

 .، وقدرات شبكات االنترنت التعليمية الذكية

المؤسسات التعليمية ووضعتها في نموذج عام  لبرامج  دور القيادة في تحويل المعايير المتباينة ADL أخذت 
الحالي تتعاون  وفي الوقت SCORM باسم المحتوى المشترك صالح لالستخدام، وقد عرف هذا النموذج ذي

في أشكاله الحالية  (SCORM)المواصفات والمعايير على تطوير نموذج جميع المؤسسات المهتمة في
 . والمستقبلية
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 Sharable Content Object Reference اإلنجليزيةهي ترجمة حرفية من اللغة و SCORM تتألف

Model SCORM  تشاركي من مجموعة مواصفات والتي تعني: النموذج المرجعي لمكونات المحتوى ال
كل من يحتاجها في أي وقت ومكان يشاء، ويتوفر  إلىالمستوى  لتطوير وتوصيل مواد التعليم والتدريب عالية

 تلك التقنية. ويمكن إعادة استخدام وتعديل المادة لشبكة معلومات كأساس لتنفيذ بنية تحتية SCORM لدى

مادة  إلىعليها وتحويلها  أنها تنتج مادة صالحة إلجراء البحوث إلىة التعليمية التي تنتجها بسهولة ويسر، إضاف
التعليمية، وتعمل هذه البرامج التعليمية عبر تنوع كبير  حاجات المتعلمين ومطوري البرامج تعليمية تتوافق مع

 من خالل استخدامها إلعادةتعديالت كبيرة  بوال تتطلمن أجهزة الحاسب وأنظمة االتصال، وشبكات االنترنت، 

 .أنظمة عديدة متنوعة

تنمو مع التي التراكمية ) ومعايير سكورم عبارة عن ثالث مجموعات من المعايير والمقاييس أو المواصفات     
بمجموعها مرجًعا فنًيا لصناع المحتوى الرقمي التعليمي.  الزمن( من مختلف الجهات التعليمية والتقنية تّكون

 :والمجموعات الثالث هي

 ج تجميع المحتوى الرقمينموذ  : (Content Aggregation Model) 

  : بيئة العمل (Run-Time Environment) 

 التتابع والتقصي  : (Sequencing and Navigation) 

مكوناته األصلية وجعلها  ومن الميزات الهامة لمعايير سكورم أنها تعتمد على تجزئة المحتوى الرقمي إلى     
بناء  فيالعملية التعليمية. وعند تطبيق معايير سكورم  خالل التجميع والتكوين وفق متطلباتقابلة للتشارك من 

 :فإنها تحقق لمستخدميها الميزات التالية المحتوى الرقمي التعليمي

 إمكانية نشر المحتوى الرقمي )وجزئياته( بأي بيئة إدارة محتوى Learning Management 

System  بسهولة. 

  متعددة وبأشكال متعددة دام المحتوى الرقمي )وجزئياته( وإعادة استخدامه مراتإمكانية استخ. 

  ذلك التقييم والوقت الالزم للتعلم وغيرها إمكانية متابعة أداء المتعلم وتطوره األكاديمي بما في. 

  للحصول على محتوى رقمي تعليمي ذي تتابع وتشعب مالئم  إمكانية ضم جزئيات المحتوى المختلفة
 .التعليمية متطلباتلل

التالية، وهي ليست  ويتكون المحتوى الرقمي التعليمي )بحسب معايير سكورم( من الجزئيات األساسية     
 :توزيعات فاصلة بل متداخلة وقابلة للتشعب والتوزيع

 النصوص المكتوبة. 

 الرسومات اإليضاحية والصور الفوتوغرافية. 
 التسجيالت الصوتية والمؤثرات الصوتية. 

 الفيديو والرسوم المتحركة. 

 التوضيحية الخرائط. 

 اً والمحتوى ليس جهاز ,اإللكتروني وتوفر المحتوى الرقمي بأشكاله المختلفة ضروري الكتمال عجلة التعليم     
معرفي ينمو مع الزمن ويساهم في نموه وتنوعه عدد كبير  شترى ويستخدم حتى يفنى ثم يستبدل بل هو تراكميُ 
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ثروة وطنية يجب االهتمام بها ورعايتها وتنميتها وإنشاء الهيئات والدور  والتربويين. وهو من المختصين
 لذلك. المتخصصة

يغطي أكبر شريحة ممكنة  واليوم تفتخر الدول بما لديها من مخزون تراكمي من المحتوى الرقمي، وتسعى ألن
، نظًرا الرقمي ي نمو المحتوى العلميف من المتعلمين والمتدربين. هذا ويجب حث المعلمين على المساهمة

 .استخدامها لتطور أدوات النشر للوسائط المتعددة وسهولة

 : تطور معايير التعلم االلكتروني

يجاد معايير ومواصفات إ ـ على  عمدت مؤسسات كثيرة في العالم لوقت طويل ـ قبل ظهور التعلم االلكتروني
في الواليات المتحدة   IMSو ALCC و IEEE با، ومؤسسةفي أور ARIADNE للتعلم التقني فكانت مؤسسة

 .ترتبط بتقنيات التعلم لتطوير مواصفات ومعايير لنواح متعددة ناالمريكية تعمال

التعلم  على أهم المؤسسات التي تعمل على إيجاد وتطوير معايير ومواصفات ولعله من المفيد اإلطالع       
 :االلكتروني

 :AICC الحاسب على صناعة الطيرانجمعية التدريب من خالل 

والمعايير الناتجة  واألدلةعلى توفير المعلومات  (www.aicc.org) قتصرت المهمة الرئيسية لهذه الجمعيةا    
 .(WBT) من خالل شبكة االنترنت والتدريب (CBT) عن التنفيذ المكلف للتدريب من خالل الحاسب 

 :IEEE عهد المهندسين االلكترونيم 

وموقعهم على  (IEEE LTSC) االلكترونين العاملة في معهد المهندسين تتلخص مهمة المجموعة      
،  اآلليوأدلة لمكونات برامج الحاسب  على تطوير معايير تقنية وممارسات (www.ieee.org) االنترنت
تسهل تطوير وانتشار وصيانة وتنفيذ مكونات وأنظمة التعليم  لتكنولوجية وأساليب التصميم التيا واألدوات

 .الحاسب جهزةأوالتدريب من خالل 

 

 :IMS التعليمي التحاد التعليم العالمي اإلدارةنظام 

مواصفات مفتوحة  www.imsglobal.org  االنترنت وموقعهم على (IMS) التعليمي اإلدارةيطور نظام 
ومتابعة تقدم  أنشطة التعلم التي تبثها شبكة االنترنت مثل تحديد موقع المحتوى التربوي واستعماله، لتسهيل

  .المختلفة اإلداريةنظمة األ المتعلم، وتوزيع نتائج أداء المتعلمين، واستبدال سجالت المتعلمين بين

جاً إرشاديا يساعد الطالب على التأكد من مدى جاهزيته لدراسة المقررات باستخدام مبدأ سنورد فيما يلي نموذ
 التعليم االلكتروني.

 

  ما هي المهارات التي تحتاجها للتعليم اإللكتروني؟
 لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 المهارات التقنية الالزمة إلتمام منهج إلكتروني؟  من هل لديك

 الالزمة لدراسة منهج على اإلنترنت؟ هل لديك المهارات 

http://www.aicc.org/
http://www.ieee.org/
http://www.imsglobal.org/
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 يمكن الرجوع للنموذج المتوفر على شبكة اإلنترنت من خالل العنوان:
                                http://www.elearning.edu.sa/?page=eLearningRequirements     

من فضلك حدد درجة موافقتك على العبارات التالية و ذلك بوضع عالمة بالنقر في فراغ واحد من الفراغات 
 :المقابلة لكل عبارة بناًء على المعيار التالي

 

  : اإللكترونية رابعاا : مفهوم المدرسة

الناحية التقنية يمكن أنه من  (Kaseman & Kaseman 2000) يرى كل من الري وسوزان كيسمان        
 Virtual" اآللي أو بواسطتها هو تعلم إلكتروني اعتبار أي شيء يتعلمه اإلنسان عن وسائط الحاسب

Learning” .بعد في الواليات المتحدة لكن شبكة مصادر التعلم عن The Distance Learning Resource 

Network إن المدرسة اإللكترونية : لتقييداً لهذا المصطلح ، حيث تقو تقدم مفهوما أكثر "Virtual School" 

 Web-Based Courses المعتمدة على الويب هي مؤسسة تعليمية تقدم على األقل بعض المقررات الدراسية

، أما استخدام البريد  ( k -12) األطفال حتى الصـف الثالث الثانوي والمصممة للمتعلمين من مرحـــــــلة رياض
والكليات التقليدية  ب )الشات( أو مواقع الويب المدعمة التي تستخدم لدعم التعليم في الفصولوالتخاط اإللكتروني

المؤسسة ، كما إن استخدام مقررات معتمدة على  فال يمكن اعتباره تعليماً معتمداً على الويب من وجهة نظر هذه
دمجة أو البرامج التي يتم والتي تستخدم فيها األقراص الم ، Computer-Based Courses الحاسب اآللي

http://www.elearning.edu.sa/?page=eLearningRequirements
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 للطالب لتقديم المقرر ) وهي الطريقة األخرى الشائعة( ، فهي أيضاً ال تعتبر في هذا تحميلها على الحاسب اآللى

ف السياق من تطبيقات مااصطلح عليه بالمقرر المعتمد على الويب المدرسة اإللكترونية في  وهناك من يعرِّ
التي تضعها المدرسة حول استخدام الحاسب اآللي  ساس انعكاس لتلك األهميةضوء الهدف منها فيرى أنها في األ

  : األهمية يمكن صياغتها في الهدف التالي في عملية التعليم والتعلم وهذه

أي وقت ومن أي مكان وذلك عبر الوسائط اإللكترونية و/ أو مواد التعلم  أن تتمكن المدرسة من تقديم التعليم في
مشارف  حقيقة إن هذا الهدف أصبح شعاراً للعديد من المدارس التي أخذت تشرع أبوابها علىوال التفاعلية ،

 Any" أي اتجاه وبأي سرعة المستقبل بل إن منها من جعل هدفه تقديم التعليم في أي وقت ومن أي مكان ، وفي

time, any place, any path , any pace” اإللكترونية كمدرسة فلوريدا . 

يعني البيئة المدرسية اإللكترونية بمفهومها  ما سبق يمكن القول إن مفهوم بيئة التعلم اإللكترونية ال وبناء على
مجموع األجهزة والتجهيزات األساسية و البرنامج المصمم لتنظيم  الواسع الشامل لجميع مرافقها، لكنه يعني

 لدراسي ، مما يمكن معه تسمية هذه البيئاتوالتعلم التي تتم عادة داخل غرفة الفصل ا وإدارة عمليات التعليم
 .بالفصول اإللكترونية

المفاهيم ، ولن نركز على التعليم االلكتروني الذي يتم  وفي هذه المشاركة لن نركز أو نتبنى أي مفهوم من هذه
لها جزء االنترنت بقدر ما سيكون تركيزنا على الفصول االلكترونية التي يقدم بداخ عن طريق شبكة المعلوماتية

 . التعليم االلكتروني كجزء من المدرسة االلكترونية الواقعية من

  : تقديمنا لهذه المشاركة نصل إلى التالي ومما سبق ذكره في

اإللكتروني ولكل  لقد تعددت في اآلونة األخيرة الدراسات والبحوث في مجال التعليم :اإللكترونية مفهوم الفصول
األلكتروني هو التعليم عن بعد حيث يقوم  هة نظر.فمنهم من يعتبر أن التعليمباحث في هذا المجال رؤية ووج

سبيل تلقي دروسه. ومنهم من يعتبر وجود برنامج تعليمي أو  الطالب باستخدام وسائل اإلتصاالت الحديثة في
ى الشركات بتصفحه وإختبار نفسه تعليماً إلكترونياً.ولكن هناك وجهة نظر إلحد كتاب إلكتروني يقوم الطالب

القاعدة هي  بهذا الجانب فهي ترى أن التعليم اإللكتروني عبارة عن هرم يقوم على قاعدة ثابتة وهذه المهتمة
 الفصول اإللكترونية

 

هناك إحدى الشركات الوطنية التي أخذت  استكماالً لما سبق من عرضنا لمفهوم الفصول اإللكترونية وذكرنا أن
حيث الجانب التقني وتطوير أجهزته بحيث تضمن له عمراً  لنوع من الفصول منعلى عاتقها تطوير بيئة هذا ا

السائد في هذا الوقت وما يواجه المتخصصين في مجال التقنيات التربوية في  أطول من معمل الحاسب اآللي
امت ) فقد ق التربوي من جانب الصيانة المكلفة وسوء استخدام الطالب لهذه األجهزة وكثرة عطلها ، الميدان

خالل رؤيا عملية تكمن في إيجاد بيئة  شركة آر أند أر ( بتبني مفهوم للتعليم اإللكتروني لتجسد هذا المفهوم من
المشكالت التي تعاتي منها هذه الفصول ، وهنا سنركز على هذا  تقنية داخل الفصل اإللكتروني يتجاوز كل

 .ة في الحلقات التاليةعلى أن نستكمل المكونات المتبقي المفهوم وأول مكوناته

 

 وتفصيلي لجزئيات الفصل اإللكتروني آنفة الذكر حيث نستعرض مزايا النظام وخصائصه وفيما يلي شرح شامل
 : ودوره في تفعيل التعليم اإللكتروني

 

 :( Diskless ) المعلوماتية الرقمية بتقنية أوالا: الشبكة

بنين أو بنات من معمل للحاسب  مي أو الخاص وسواءتكاد ال تخلو أي مدرسة سواء ضمن القطاع الحكو : 
جهاز(  30إلى  20حاسب آلي شخصي )عادة بين  اآللي .وفي معمل الحاسب اآللي يتم تركيب أكثر من جهاز

تكون موصولة معاً عبر شبكة حاسب آلي عن طريق جهازالخادم  في غرفة صفية او فصل تدريبي ، وغالباً ما
األساسي من هذا المعمل هو تدريس مادة الحاسب اآللي للطلبة، وهذا يتطلب  ضوالغر ( Server ) المركزي

األجهزة  مستجدات تطور الحاسب الشخصي وشبكاته، إذ لن يكون للمعمل فائدة لو كانت مواصفات األخذ بآخر
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أحدث، تدريسها لها إصدارات  أقل كفاءة من المواصفات المتوفرة في األسواق ، أو أن تكون البرامج المراد
األجهزة الشخصية من حيث سرعة الجهاز وقدرة  فبذلك يراعى عند تركيب معمل حاسب آلي النظر لمواصفات

 .ذلك التخزين وكبر حجم الذاكرة وما إلى

على المدارس أبواباً من  ولكن تجهيز هذه المعامل والتي قد تصل في بعض المدارس الى ثالث معامل فتح
فكلنا نعرف .( Hard Disk ) القرص الصلب لتشغيلية والمادية وكل ذلك بسببالمشاكل والمعضالت الفنية وا

التشغيل و ملفات التطبيقات األخرى وبالتالي أي تلف في هذه  بأن القرص الصلب يقوم بتخزين كل ملفات نظام
تضارب والحاجة الى تهيئة القرص وتحميل نظام تشغيل من جديد.وكثيرا ما يحدث  الملفات يعني تعطل الجهاز

الى  النظام مع ملفات أخرى عند تحميل برامج معينة من قبل المتخصصين أو يدخل فيروس معين في ملفات
مستخدم الجهاز غير محترف أو  الجهاز مما يعني احتمالية تلف النظام بدون التعمد بذلك.فماذا يحدث اذا كان

إلنترنت مما يفتح مجاالً لدخول الفيروسات؟ فإن طريق ا تعمد إتالفه أو جعله حقالً لتجاربه أو قام بالقرصنة عن
 .يعني تعطل الجهاز وبالتالي حرمان الطالب من العمل والتطبيق على الجهاز نسبة تلف النظام قد تزيد مما

وهو  ,( Diskless ) يسمى بتقنية ما هو الحل ؟ الحل األمثل هو إزالة القرص الصلب من جهاز الطالب أو ما
  .وتصنيعه واختباره وتشغيله في عدد من المدارس د آر إريبيا بالتفكير بهماقامت شركة آر أن

وإمدادهم بأنظمة  هي تقنية تقوم على إزالة القرص الصلب من أجهزة التالميذ ؟ ( Diskless ) ما هي تقنية
  كروت شبكة خاصة تسمى عن طريق ( Manager PC ) التشغيل والتطبيقات األخرى من جهاز الخادم

(NHD Card ).  

 : من تتكون الشبكة :( Diskless ) مبدأ عمل شبكة

 GHz 120سعته  ويحتوي على قرص صلب Manager System جهاز إدارة الشبكة و يسمى المدير 1-

 GHz. 2 ومعالج GB 1وذاكرة 

  .DOS نظام التشغيل دوس 2-

  .NHD Manager Card الشبكة الخاص بالجهاز المدير كرت 3-

وتعمل الشبكة على نظام الذاكرة التخيلية فعند  .NHD Client Card الطالب الخاص بأجهزة كرت الشبكة 4-
 .الصلب المدير يقوم مباشرة بالبحث عن نظام التشغيل دوس والذي يجده في الذاكرة وليس بالقرص تشغيل جهاز

عن طريق كرت الشبكة  المدير وعند تشغيل جهاز الطالب يبدأ بالبحث عن نظام التشغيل والذي يجده في جهاز
المدير ومن ثم الى الذاكرة والتي تمده بنظام  الخاص بالجهاز ومن ثم ينتقل الى جهاز المدير عن طريق كرت

عن طريق الكروت مرة أخرى الى الذاكرة في جهاز الطالب ؛  التشغيل من القرص الصلب ويرسل مباشرة
الذاكرتين بسرعة جزء من المليار من الثانية مما يعني المعلومات والتطبيقات بين  وبالتالي تكون عملية نقل

حيث تعمل  ولذلك ال نحتاج الى ذاكرة عالية في جهاز الطالب.Cach Memory فائقة تدعم بما يسمى بـ سرعة
ذاكرة المدير مقابل استبداله بتطبيق آخر،  الذاكرتين معا بمبدأ التبادل، فالتطبيق الذي يستخدمه الطالب يأخذه من

الحاجة لنا باستخدام القرص الصلب في أجهزة الطالب وال حاجة الى  ( Diskless ) ستخدام هذه التقنيةوبا
 سعة وسرعة الذاكرة والمعالج. وأيضا ال حاجة الى استخدام محرك األقراص الصلبة تطوير الجهاز بزيادة

 .والليزرية
 

 ( Diskless ) مميزات شبكة

 ت بالنسبة ألجهزة الطالب, فأجهزة الطالب التحتوي على القرصعن رخص المايكروسوف اإلستغناء 1 -

المايكروسوفت  الصلب. وبالتالي ال تحتوي األجهزة على نسخ من نظام التشغيل نوافذ أو من برامج
 .أوفيس.وبالتالي ال تخضع لرخص المايكروسوفت

ستخدمين كحذف ملفات التي تصيب القرص الصلب من فيروسات وعبث الم Software التخلص من مشاكل2 -
القرص  أوتضارب تطبيقات النظام مع تطبيقات أخرىأوالقرصنة عن طريق اإلنترنت. وذلك لعدم وجود النظام
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 .التام عن عمليات الفورمات الصلب في أجهزة الطالب وبالتالي التقليص من عمليات الدعم الفني واإلستغناء

أو  (Bad Sector)مثل تلف خاليا القرص لصلبالتي تصيب القرص ا Hardware التخلص من مشاكل 3-
 .تلف القرص الصلب نفسه

 .الكاملة للطالب باستخدام جهازه بدون قيد أو حذر إعطاء الحرية 4-

وعدم تضييع الوقت في إعداد أجهزة الطالب في الحاالت الطارئة وإعطاء كل  إستغالل وقت الحصة بالكامل 5-
 .وقت الحصة طالب حقه من

برنامج على جهاز المدير ومن ثم يتم  ء عن عمليات نسخ األقراص الليزرية بسبب إمكانية تحميل أياإلستغنا6 -
 .تشغيله على بقية أجهزة الطالب

الطلبة  اإلستغناء عن محرك األقراص الصلبة أو محرك األقراص الليزرية. سيما وأن العديد من إمكانية 7-
 .راص الليزريةيستخدمون ألعاب الكمبيوتر المحملة على األق

 1قيمته  الى تطوير أجهزة الطالب في المستقبل حيث أن المتطلبات الدنيا ألجهزة الطالب معالج عدم الحاجة 8-
 .ميجا بايت 128ا بايت وذاكرة قيمتها جيج

 . أجهزة الطالب طوال العام الدراسي ضمان استمرارية وجاهزية 9-

زات أي شبكة محلية من ناحية استرجاع المعلومات ومي بنفس مواصفات ( Diskless) تعمل شبكة 10-
 .الى اإلنترنت ومشاركة الملفات والطابعة والدخول

 NHD)القرص الصلب وإضافة كرت الشبكة إمكانية إضافة هذه التقنية الى أي جهاز كمبيوتر وذلك بفصل 11-

Client Card)  

طع الميكانيكية. وأيضاً التقلبل من اإلزعاج الناتج نظراً للتخلص من عدد من الق التقليل من استهالك الطاقة 12-
 .المراوح نظرا لحاجة الجهاز الى مروحة واحدة فقط عن

 

 :على فائدتين مهمتين هما كما أوضحنا بالمميزات السابقة نحصل ( Diskless ) باستخدام تقنية : والفوائد النتائج

للجهازالمزود بهذه التقنية نظراً لعدم وجود القرص  ضييزداد العمر اإلفترا زيادة العمر اإلفتراضي للجهاز 1-
الجهاز وصيانته الدورية و التي تقلل من عمر الجهاز. وال حاجة إلى مالحقة  الصلب وبالتالي ال حاجة الى تهيئة

المعالجات من شركة  اإلصدارات من أنظمة التشغيل الخاصة بشركة مايكروسوفت أو مالحقة آ خر تقنيات آخر
حيث أنها ستقدم الخدمة المطلوبة ولفترة طويلة  و غيرها(.وهذا يعني إكتفاء المدرسة بما لديها من أجهزة)انتل أ

 .قد تصل إلى ثمانية سنوات

 

استطعنا توفير العديد من  فقد ( Diskless ) بناًء على ماسبق إيضاحه وبفضل تقنية تقليل التكلفة المادية 2-
 ) منها مايلي:نظراً لعدم وجود مشاكل خاصة بـ و البرامج وغيرها ونذكرتكاليف التشغيل والصيانة والمواد 

Software ) الرئيسية فقد انتهت تكاليف الدعم الفني ومايرافقها من مجهود  وندرة حدوث تلف لقطع الجهاز
 يرللمعامل وإعداد نسخ لبرامج التشغيل وبالتالي اقتصر دور موظف الدعم الفني على تغي وتعب ووقت وتعطيل

 .قطعة من الجهاز في حال تلفها

 

 : باإلمكان توفير مايلي ومن واقع دراسات أجرتها الشركة وجدنا أنه

 .الواحد.قيمة القرص الصلب قيمة صيانة وتهيئة الجهاز في العام الدراسي 1-

 .المايكروسوفت أوفيس قيمة رخصتي شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل وبرامج 2-

المحلية. قيمة محرك األقراص المرنة والليزرية ؛  اإلعتيادي في حالة تركيب نظام الشبكةقيمة كرت الشبكة  3-
 .توثيقها ألنها متغيرة وغيرها من تكاليف مادية ال يمكن

وضمان تفعيل التعليم اإللكتروني داخل الصف وخارجة  وبهذه التقنية يمكن لكل مدرسة تقليل التلكفة المادية
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التقنية على التواصل مع الدارس خارج نطاق الفصل وتطوير النظم التقنية التي  يريةحيث ستنصب الجهود التطو
  . دون خسائر مادية إضافية داخل الصف تخدمة

 ( Multi Media Network )ثانياا: شبكة الوسائط المرئية والصوتية  

ئيات إلى الطالب لما فيها من التعليم اإللكتروني هي بث الصوتيات والمر إن من أهم الوسائل المساندة في     
بالتطبيق  للروتين المعتاد في الحصص الدراسية وأيضاً لما لها من دور فٌعال في ربط النظرية تشويق وتغيير

لذلك كان تدعيم ودمج  وأيضاً تساهم بشكل قوي في توسيع مدارك الطالب وترسيخ المعلومات في عقولهم
أند آر إريبيا كان البد من إيجاد أنظمة حديثة  ني, ووفق فلسفة شركة آرالوسائط من أهم دعامات التعليم اإللكترو
وأن التكون هماً على مدرس المادة وعائقاً في طريق تقدم عملية  تقوم بنقل الوسائط بسرعة ودقة ووضوح

 صوتياتوهنا قامت شركة آر أند آر إريبيا بتصنيع نظام تقني يعمل على نقل المرئيات وال التعليم اإللكتروني ،
 .والصوتية بوضوح وبدون تشويش أو ضياع أو تأخيرلإلشارة وهو شبكة الوسائط المرئية

 

والهدف من هذه  ,(Media Switch) وموزع الوسائط (Media Key) وتتكون الشبكة من مفتاح الوسائط
 حلية.الطالب الموصولة على الشبكة الم الشبكة نقل الصوتيات والمرئيات وتوزيعها إلى جميع أجهزة

 :الجهازين وفيما يلي شرحاً تفصيلياً لهذين

تقسيم رقمي لإلشارات يقوم بتوزيع اإلشارات المرئية  وهو جهاز :(Media Switch) موزع الوسائط 1-
جهاز المعلم( إلى بقية أجهزة الطالب بنفس الوقت وبدون تشويش أو ) والصوتية من جهاز العرض الرئيسي

 لجهازعلى تسعة مخارج حيث يقوم كل مخرج بتشفير اإلشارات المرئية وويحتوي هذا ا .ضياع لإلشارة

جهازاً كحد  15 الصوتية وتضمينها و ضغطها رقمياً, وكل مخرج من هذه المخارج يسمح بتدفق اإلشارات إلى
بجودة عالية  (Video & Audio) جهازاً بإشارتي 135يغذي  أقصى.وبالتالي يستطيع موزع الوسائط أن

عدداً من المداخل والتي عن طريقها يستقبل اإلشارات  ير أو ضياع. مبدأ العمل : إن لهذا الجهازوبدون تأخ
بالمعلم وهناك مدخل للتحكم باإلشارات.ويقوم هذا الجهاز على مبدأ تشفير  القادمة من جهاز الكمبيوتر الخاص

تضمين  تضمينها وفق نظاموإشارات الصوت والسماعات و الميكرفون. ثم يقوم ب (VGA) الفيديو إشارات
عبر كبل خاص (UTP CAT 6) ..(Data) وتشفير رقمي ثم يقوم بضغطها وتحويلها إلى إشارات معلوماتية

سرعة فائقة في نقل اإلشارات  ثم يقوم بإخراجها عن طريق مخارج وبهذه الطريقة نضمن (RG 45) يسمى
والهدف منه عملية تشغيل  (VGA OUT) وأيضاً نستطيع نقل اإلشارات لمسافات بعيدة. و وجود مخرج

جهاز الكمبيوتر والشاشة الثانية تتصل مع هذا المخرج  شاشتي عرض للمعلم حيث أن الشاشة األولى متصلة مع
 .مواده وتطبيقاته لتعطي المعلم مساحة أوسع لشرح

 

 ع الوسائطوهو جهاز يقوم باستقبال اإلشارات المتدفقة من موز: ( Media Key ) مفتاح الوسائط 2-

(Media switch) إليه  ثم يقوم بفك شفرتها وإعادتها إلى طبيعتها ثم يكبرها ويدخلها إلى جهاز الطالب, لتصل
 .اإلشارة المرئية عبر شاشته واإلشارة الصوتية عبر السماعات

 

ي إلى بقية من جهاز موزع الوسائط الرئيس يقوم بنقل اإلشارات الصوتية والمرئية باتجاه واحد : مبدأ العمل
 5تشفير اإلشارات القادمة من مقسم الوسائط ويقوم بتكبيرها بمقدار  األجهزة المتصلة بالشبكة. حيث يقوم بفك

توصيل الصوت والصورة بسرعة وبدون تشويش أو ضياع ألن النظام اليحتاج لتفعيل  فولت مما يؤدي إلى
الوسائط مدخل  الصورة عالية ونقية.ولمفتاح المركزي الخاص بأجهزة الطالب وبالتالي تصبح جودة المعالج

بإدخالها إلى مفتاح الوسائط وأيضاً  ويقوم (UTP) واحد فقط يستقبل اإلشارة القادمة من موزع الوسائط عبر كبل
ولمفتاح . Series Connection بطريقة )الربط التسلسلي يقوم بنقلها بنفس الوقت إلى مفتاح الوسائط اآلخر

يدخل إشارة الفيديو إلى جهاز الطالب والثاني يدخل الصوت والثالث يتم توصيله  ارج األولالوسائط أربعة مخ
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الطاقة  إلى شاشة الطالب ليقوم بعرض الصورة فقط والمدخل األخير يوصل إلى جهاز الطالب ليستمد مباشرة
  .(Mother Board) الكهربية من اللوحة األم

 

  : الشبكة الوسائطية ميزات 

 .ضياع أو تشويش أو تأخير ث ونقل اإلشارات الصوتية والمرئية بدونسرعة ب -1

 .في نفس الوقت كأداء مثالي جهاز 135سعة عالية حيث يستطيع مقسم الوسائط تغذية  -2

 .وصوتيات ممكن أن تعمل الشبكة الوسائطية منفردة كمعمل لغات -3

 .وسائط فتاحفولت لكل م 5التحتاج لمقدار عالي من القدرة الكهربائية  -4

 .طويلة يتم بث المرئيات عبر كابالت الشبكة مما يسمح بنقل المرئيات لمسافات -5

 .في الجهاز إمكانية عرض المرئيات على شاشات الطالب حتى في حالة تعطل كرت الصورة -6

حالة  أكثر ويعطي استمرارية في تستخدم الشبكة نظام الربط التسلسلي والتوازي معاً مما يخدم أجهزة -7
 .األعطال

 :الفصول االفتراضية

التعليمية، كما أثر في طريقة أداء  أدى استخدام شبكة اإلنترنت في التعليم إلى تطور مذهل وسريع في العملية    
على المستوى الدولي للتعامل مع اإلنترنت وشبكات  المعلم والدارس وإنجازها في غرفة الصف، وقد نشأ

  : منها متنوعة المعلومات مصطلحات وفلسفات

 عالم بال أوراق  

 جامعات بال أسوار  

 مؤسسات التعليم للمستقبل  

 المدارس والجامعات اإللكترونية  

 بيئات التعلم اإلفتراضي  

 الجامعات اإلفتراضية  

 االلكترونيةالفصول الذكية أو اإلفتراضية أو .                       المنهج الرقمي  

والطالب، ولكنها على الشبكة  ول شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود المعلموالفصول اإلفتراضية هي فص
استحداث بيئات تعليمية افتراضية، بحيث يستطيع الطلبة  العالمية حيث ال تتقيد بزمان أو مكان وعن طريقها يتم

 علم وسيتعلم من أجلللمشاركة في حاالت تعلم تعاونية بحيث يكون الطالب في مركز الت التجمع بوساطة الشبكات
 .الفهم واالستيعاب

المرتفعة قائمة العوائق التي تحول دون تطبيقه في كثير من  كثيرا ما تتصدر تكاليف التعليم اإللكتروني

 التكاليف؟ هذه فعال عقبة حقيقية؟ وهل يمكن التغلب عليها؟ وكيف يمكن تخفيض هذه المؤسسات التعليمية، فهل

 :تتأثر بعدة عوامل من أهمها ما يلي ع التعليم اإللكتروني مسألة نسبيةمسألة تكاليف تنفيذ مشاري

 األسعار مبالغة الشركات المنفذة للمشروع في: 

الشركات المنتجة للبرمجيات، ولألسف فإن هذا  وهذا األمر تستوي فيه الشركات المنفذة للبنية التحتية، أو

ها، ويرجع ذلك إلى غياب السياسية التسويقة الجيدة التي لم يكن كل المسلك تتبناه معظم الشركات العربية إذا
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ألف لاير  األجنبية، فحينما نجد برنامج أو تطبيقا من إنتاج شركة عربية تتجاوز تكلفته المائة تتمتع بها الشركات

الخمسمائة دوالر أي ما يقل عن  سعودي نجد نفس التطبيق ونفس البرنامج من إنتاج شركة أجنبية ال يتجاوز

الفني له والتطوير واإلصدارات المتعددة لصالح المنتج  أللفي لاير سعودي، مع فارق الجودة في المنتج والدعما

 .األجنبي

 التعليمية عدم تقدير الشركات التقنية الحتياجات المؤسسات: 

التعليمة،  تستطيع تقدير احتياجات المؤسسات فشركات التقنية خبراتها في المجال التعليمي ضئيلة جدا، فهي ال

الخبرة الكافية في المجال التقني لكي تحدد احتياجاتها بنفسها، وبالتالي  وأيضا المؤسسات التعليمية ليس لديها

كما تتعامل مع المصانع  - ال سيما مشاريع البنية التحتية -الشركات إلى التعامل معها عند تنفيذ المشاريع  تلجأ

باهظة مقابل تجهيزات قد ال تحتاج المؤسسات  ات التعليمية بتكاليفوالبنوك والوزارات، فتثقل كاهل المؤسس

 .التعليمية إليها

 التعليمية في المجال التقني عدم وجود الخبرة الالزمة لدى المؤسسات: 

ما تعتمد على نظرية األغلى هو األفضل  فهي ال تستطيع البحث عن البدائل أو تحديد ما هو األنسب وغالبا

والجودة، كما أنها تعتمد على األسعار المحلية فقط عند  ة وتحليل لمقدار هذه األفضليةواألجود دون دراس

إلى قيمتها في األسواق العالمية، وعلى سبيل المثال: عند شراء أجهزة حاسب آلي  مقارنة المنتجات دون النظر

وكذلك مع األسعار  محليةشركة ما على المؤسسة التعليمية أن تقارن األسعار المقدمة لها مع األسعار ال من

 .أكاديمية أم ال أسعار  العالمية للسلعة والتأكد ما إذا كانت الشركة األم تقدم

 بنفسها اعتماد المؤسسات التعليمية على بناء األنظمة: 

لتصميم برنامج ما أو تطبيق، مما يعني تحملها  والمقصود بذلك أن تلجأ المؤسسة إلى االتفاق مع شركة تقنية

 .الجاهزة غالبا ما يكون أقل تكلفة بالكامل، بينما شراء البرامج تكاليفه

بتوظيف كادر تقني يقوم بإنتاج هذه  ويمكن أن يدخل في هذا المعنى أيضا قيام بعض المؤسسات التعليمية

أضعاف أضعاف ما كانت ستنفقه في شراء البرامج الجاهزة،  البرامج، وبتدقيق محاسبي بسيط ستجد نفسها تنفق

 .األخرى التي تتبع تعيين أي موظف في المؤسسة التعليمية يك عن التبعات اإلداريةناه

التعليمية مائة بالمائة بل يمكن التنازل عن  وليس شرطا أن تلبي النظم والتطبيقات الجاهزة احتياجات المؤسسات

 .سيما المزايا التي ال تستخدم إلى بشكل ضئيل بعض المزايا مقابل تخفيض التكاليف ال

 التقنية عدم وجود دعم مادي من قبل الشركات:  
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يتمثل في منح خصومات، قد تصل إلى تسعين  فبينما نجد في الدول األجنبية دعم ال محدود للمؤسسات التعليمية

نجد الشركات العربية ال تقدم أي دعم يذكر  -شركة مايكروسوفت  كما هي الحال مع -في المائة في قيمة المنتج 

 .دورها في صناعة األجيال ياب تام عنوكأنها في غ

 الكبرى أو منافستها الرغبة في الريادة ومحاولة مجارات المدارس:  

التعليمية نصيب من التعليم اإللكتروني إال  وإن كان هذا شيء محمودا، ولكنه ليس شرطا أن ال يكون للمؤسسة

ك من اإلمكانات المادية ما يمكنها من التوسع المدارس الكبرى والتي تمل إذا وفرت كافة اإلمكانات التي توفرها

منه بقدر ما  المجال، ولو رجعنا إلى تعريف التعليم اإللكتروني نجد أن باستطاعة كل مؤسسة أن تأخذ في هذا

 .تتيحه لها ميزانيتها، ومسافة األلف ميل تبدأ بخطوة

 :الخالصة

كل كلي على طريقة وخطة تنفيذ المشروع، واختيار وتعتمد بش إن تكاليف التعليم اإللكتروني تعتبر نسبية،    

 التي تدعم المنشآت التعليمية بشكل جيد، واختيار النظم والبرامج العالمية منخفضة الشركات المناسبة ال سيما

  .التكاليف أفضل ليس من الناحية المادية فقط بل من الناحية الفنية أيضا

 

 التعليمية؟ وني في مؤسستكإذا أردت تطبيق التعليم اإللكتر تبدأ كيف
 

 األدوات الخاصة به إال أن أصعب ما فيه هو البداية التعليم اإللكتروني يكاد يكون سهال ممتنعا، فرغم توفر    

هو الحليف الوحيد للمشروع، إما إذا  النجاح واالنطالقة، وكلما كانت البداية واضحة المعالم ثابتة الخطى، كان
 تصحيح الوضع والعودة إلى المسار الصحيح تكون صعبة ومتعبة وقد تستهلك األولى، فإن تعثرت الخطى

 .والجهد الكثير من الوقت

  

 :منطقية متقنة في تطبيق نظام التعليم اإللكتروني والخطوات التالية تساعد على البدء بطريقة

 :األولى الخطوة

 التعليمية التربوية جهتين رئيستين هما الجهةهو معلوم نظام تطوره وتديره وتشرف عليه  التعليم اإللكتروني كما

عن األخر لتطبيق هذا النظام في أي مؤسسة تعليمية، لذا فإن الخطوة  بالتالي فال غنى ألحدهما . والجهة التقنية

  .البحث عن استشاري يجمع ما بين الخبرتين التربوية التعليمية والتقنية األولى تتمثل في

  :الثانية الخطوة

خطة واضحة المعالم تحتوي على تعريف المشروع وأهدافه ووسائل تطبيقه  مع مستشارك ضع بالتعاون

  .مراعيا فيه كل المؤثرات الداخلية والخارجية ومراحل التطبيق

  :الثالثة الخطوة
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 منسوبي مؤسستك بماهية التعليم اإللكتروني وأهمية بالنسبة للمرحلة القادمة من تطور ابدأ بنشر الوعي لدى

  .نظام التعليمي، وكيف أنه سيسهم في تسهيل أعمالهم وتحسين أدائهمال

  :الخطوة الرابعة

البنية التحتية وال بأس بأن يتجزأ التجهيز إلى مراحل أيضا وفق مقتضيات كل مرحلة  ابدأ وفق الخطة بتجهيز

  .مراحل تطبيق الخطة من

  :الخطوة الخامسة

  .الالزمة لتنفيذ كل مرحلة من المراحل والبرمجيات واألدوات قم بتوفير األجهزة

  :السادسة الخطوة

مؤسستك على استخدامات الحاسب اآللي وإجادة استخدام التطبيقات التي سيحتاجونها  ابدأ بتدريب منسوبي

في عرض  نظامهم التعليمي الجديد، وركز على الدورات التي تعني بإتقان استخدام مهارات الحاسب في

  .إللكترونية وإدارتهاالحصص في الفصول ا

  :السابعة الخطوة

برنامجا واضحا يحتوي على إجراءات إلزامية تضمن تطبيق المنسوبين لما  بالتعاون مع مستشارك ضع

أخطاء  أعمالهم، وال تنس إشراك كافة المعنيين بالعملية التعليمية في مؤسستك، حتى ال تقع في تعلموه في تنفيذ

  .التعليم اإللكتروني الفادحة

  :الثامنة الخطوة

محدود ) في فصل واحد في أحد الصفوف، أو في فصل واحد في كل صف على  بدأ بتطبيق النظام بشكلإ   

التنفيذ  لتأكد من سالمة مراحلنجاحاتك في تنفيذ الخطوات السابقة، وهذه الطريقة تضمن لك ا األكثر( حسب

المشروع )مالحظة: هناك  باإلضافة إلى التأكد من استعداد منسوبي المدرسة للمضي قدما في دعم وتنفيذ

  .(يمكن أن يفيدك في ذلك إجراءات يمكن تعميمها وال تؤثر سلبا على المشروع، ومستشارك

  :التاسعة الخطوة

سيعدها مستشارك نتائج  فيذها كلما أعطتك التقارير واإلحصاءات التيفي تن الخامسة وتدرج الخطوة أعد تنفيذ

  .السابقة إيجابية تفيد بمستويات عالية من االستفادة من األدوات

  :العاشرة الخطوة

لك دراسات تقويمية وفق فترات زمنية محددة، فهذه الدراسات تساعد كثيرا في  اطلب من مستشارك أن يقدم

  .إخفاقات المشروع دون ثبات نمو

  :الحادية عشرة الخطوة

http://www.elearning-solutions.net/html/elearning_mistake.htm
http://www.elearning-solutions.net/html/elearning_mistake.htm
http://www.elearning-solutions.net/html/elearning_mistake.htm
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 معرفة تامة بكل جديد في مجال التعليم، واطلع عليه منسوبيك أوال بأول، فالتعليم تأكد باستمرار من أنك على

 .اإللكتروني ليس له حدود طالما ارتبط مصيره بالتطور التقني

 

 :اإللكتروني أخطاء في تطبيق التعليم
 

ع وغياب الرؤية الواضحة وغيرها من العوامل هي من أكبر أسباب الفشل ألي والتسر عدم التخطيط الجيد    

أثناء  ومشروع التعليم اإللكتروني ليس بمعزل عن ذلك، فهناك أخطاء يجب الحذر من الوقوع فيها مشروع،

ن وخيمة وغير مقبولة أل تطبيق التعليم اإللكتروني، ألن بعضها قد يعني تدمير المشروع، وبالطبع النتائج

 :ومن هذه األخطاء ما يلي هو الطالب اً ضحيتها أوال وأخير

 العليا دون مشاركة جميع المعنيين به ومن  اتخاذ قرار تطبيق نظام التعليم اإللكتروني من قبل اإلدارة

 .ووكالئها والمشرفين التربويين .. الخ سيشرفون عليه في اتخاذه مثل إدارات المراحل

 به وإقناعهم بأهميته وضرورته لتطوير التعليم  عاملين بالمؤسسة التعليمية وتعريفهماتخاذ القرار دون تهيئة ال

كل موظف عن دوره في هذا المشروع وتدريبه على األدوات الجديدة  واالرتقاء بالعملية التعليمية، وتعريف

 .لتنفيذه التي سيستخدمها

 وسائل تنفيذه ومراحل تطبيقه و عدم وضع خطة واضحة ومفصلة تشتمل على تعريف المشروع وأهدافه

 .ستتولى التنفيذ والمتابعة والميزانية الالزمة لكل مرحلة، وتكوين اللجان التي

 للتعليم اإللكتروني، أو تخفيف العبء عن  تركيز األهداف عند صياغتها على المردود المادي أو الشكلي

ذلك أي تحصيل الطالب المعرفي والعلمي وتجاهل ما هو أهم من  الطالب كل ال يتحمل عناء حمل حقيبة الكتب،

 .وفلسفته مفهومه للتعلم والتعليم وتحقيق األهداف العامة للتعليم اإللكتروني وتنمية مهاراته، وتغيير

 ،وبالتالي تطبيقه عليها جملة وتفصيال، وهذا  االعتقاد بأن التعليم اإللكتروني يشمل كافة الممارسات الفصلية

فيها استخدام الطرق التقليدية، فهي أكثر فاعلية ومردودا ،  سات فصلية يفضلغير صحيح فإن هناك ممار

التي تؤدي في النهاية إلى الوصول إلى تحقيق الهدف بشكل أفضل وأسهل وأسرع هي  وباختصار فإن الطريقة

ياضيات فإن الر التي يجب إتباعها سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، وكمثال على ذلك التعامل مع رموز الطريقة

حلها على الحاسب اآللي وكذلك رسم  استخدام الطريقة التقليدية في حلها على الورق أسهل وأسرع وأفضل من

 .األشكال الهندسية .. الخ
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 الموجودة بالشكل المطلوب التوسع في إدخال تقنيات إضافية دون التأكد من استخدام التقنيات. 

 من األجهزة والعتاد، في وقت لم تكتمل فيه  ضل ما في السوق وأغالهالحماسة قد تقود إلى الرغبة في توفير أف

اإللكتروني في المؤسسة مما يعنى انتهاء صالحية هذه األجهزة قبل أن  مرحلة التدريب وانتشار ثقافة التعليم

 .يجب يستفاد منها كما

 األهداف عدم إجراء الدراسات التقويمية من فترة ألخرى للتأكد من مدى تحقق. 

إن                                                                                   :ر المعلم في التعليم اإللكترونيدو

 المعلم في التعليم بشكل عام دور هام للغاية لكونه أحد أركان العملية التعليمية، وهو الدور الذي يضطلع به

والتربوية، وأساليب التدريس  بقدر ما يملك من الخبرات العلميةمفتاح المعرفة والعلوم بالنسبة للطالب، و

التعليم اإللكتروني تزداد أهمية المعلم ويعظم دوره،  الفعالة، يستطيع أن يخّرج طالبا متفوقين ومبدعين، وفي

  .التعليم اإللكتروني سيؤدي في النهاية إلى االستغناء عن المعلم وهذا بخالف ما يظنه البعض من أن

  

وفي الواقع فإن التعليم اإللكتروني ال يحتاج إلى شيء بقدر حاجته إلى المعلم الماهر المتقن ألساليب  

واستراتيجيات التعليم اإللكتروني، المتمكن من مادته العلمية، الراغب في التزود بكل حديث في مجال 

 تخصصه، المؤمن برسالته أوال ثم بأهمية التعلّم المستمر.

كتروني يحتاج إلى المعلم الذي يعي بأنه في كل يوم ال تزداد فيه خبرته ومعرفته ومعلوماته فإنه التعليم اإلل 

يتأخر سنوات وسنوات، لذا فإن من المهم جدا إعداد المعلم بشكل جيد حتى يصل إلى هذا المستوى الذي يتطلبه 

ة بل يحتاج األمر إلى عمل دؤوب التعليم اإللكتروني، وهذا ال يمكن أن يتأتي في ظرف أيام أو أشهر معدود

 وجهد متواصل وتوعية دائمة.

كما أن األمر ليس كما يفهمه البعض من أن عدة دورات في الحاسب اآللي على بعض التطبيقات يمكن أن 

االحتراف   ن استخدام الحاسب اآللي إلى درجةتخرج لنا معلما إلكترونيا، فهناك العديد من المعلمين الذين يجيدو

م غير قادرين على توظيف هذه المعرفة في العملية التعليمية والتربوية والممارسات الفصلية، بسبب غياب ولكنه

 فلسفة التعليم اإللكتروني واستراتيجياته.
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ومنهم من يوظفها توظيفا تقليديا، يسيء إلى التعليم اإللكتروني أكثر مما يفيده، وذلك عندما تستخدم التقنية 

 عليم التقليدي، فيكون بذلك كمن يلطخ وجه عجوز بمساحيق جميلة.مع نفس ممارسات الت

إن المعلم لكي يصبح معلما إلكترونيا يحتاج إلى إعادة صياغة فكرية أوال يقتنع من خاللها بأن طرق 

التدريس التقليدية يجب أن تتغير لتكون متناسبة مع الكم المعرفي الهائل التي تعج به كافة مجاالت الحياة، وال 

د أن يقتنع بأنه لن يصنع وحيدا رجال المستقبل الذين يعول عليهم المجتمع واألمة في صنع األمجاد وتحقيق ب

 الريادة.

إذا البد له من تعلم األساليب الحديثة في التدريس واالستراتيجيات الفعالة والتعمق في فهم فلسفتها وإتقان 

 مارسونه من خالل أدوات التعليم اإللكتروني.تطبيقها، حتى يتمكن من نقل هذا الفكر إلى طالبه في

إن اإلدارة الواعية المتفتحة والمدرس المخلص لرسالته هم الذين يعون هذه المعاني، فيعلمون أن التعليم 

اإللكتروني ليس مجرد برمجيات وعتاد وأجهزة مبهرة للزائرين، بل هو بالدرجة األولى معلم يمتلك كل 

 . المواصفات التي ذكرت أعاله

 

 والسؤال األن: ما النموذج المناسب للتعلم اإللكتروني الذى نريد تطبيقه فى مدارسنا؟

 مراحل التخطيط إلدخال التعلم اإللكتروني فى مؤسسة تعليمية:  

 تمر عملية التخطيط إلدخال التعلم اإللكتروني فى مؤسسة تعليمية بالخطوات التالية: 

لتخطيط، ويشمل الخبراء فى التعلم اإللكتروني، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا تعيين فريق عمل للقيام بعملية ا  -1

المعلومات واالتصاالت، تصميم المقررات وإنتاجها، المناهج وطرق التدريس، علم النفس التعليمي، اقتصاديات 

 وإدارة التعليم، التقويم التعليمي، بعض المعلمين المتميزين وأولياء األمور.

 لفئة المستهدفة من التعلم اإللكتروني.حديد ات  -2

 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية للفئة المستهدفة وللمؤسسة التعليمية.  -3

 تحديد أهداف التعلم اإللكتروني بناء على تقدير االحتياجات.  -4

 اختيار صيغة أو نموذج التعلم اإللكتروني المناسب للتطبيق فى المؤسسة التعليمية.  -5
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تحديد تقنيات التعلم اإللكتروني المناسبة: )الحاسوب وبرمجياته المخزنة على وسائط التخزين: األقراص   -6

 : محلية Networks، أو الشبكات Hard Disk، القرص الصلب DVD، اسطوانات الفيديو CDالمدمجة 

LAN انترنت ، Internet شبكة عنكبوتية ،Web (. 

 تحتية للتعلم اإللكتروني.وضع خطة لتأسيس البنية ال  -7

 وضع خطة لتصميم وبناء البرمجيات والمقررات اإللكترونية.  -8

تحديد سبل الدعم والميزانية )سواء ميزانية معتمدة من قبل الوزارة أو اشتراك رجال أعمال ومؤسسات   -9

 ووزارات لتمويل مشروع التعلم اإللكتروني(.

ات المحلية والدولية التي تلعب دورا فى تطبيق التعلم اإللكتروني تحديد الوزارات والمؤسسات والشرك  -10

 وأوجه المشاركة: مثل وزارة االتصاالت، شركات إنتاج البرمجيات والمقررات اإللكترونية.

نصر البشري المشارك فى منظومة التعلم اإللكتروني وأدوارهم، وتوصيف البرامج التدريبية   -11  ٍ تحديد الِع

 المهنية )المعلم، مصممي ومنتجي البرمجيات والمقررات والمواقع التعليمية، الكادر اإلداري (لرفع كفاياتهم 

تحديد المتطلبات السابقة الواجب توافرها لدى المتعلمين لالنضمام إلى منظومة التعلم اإللكتروني )مهارات   -12

 استخدام الحاسوب والشبكات، مستوى مهارات اللغة اإلنجليزية الخ(

 التخطيط لبعض البرامج الثقافية لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني الموجهة لمختلف الشرائح المعنية.  -13

  تحديد معايير الجودة الشاملة لكل مكونات التعلم اإللكتروني.  -14

 تجارب دولية وعربية في تطبيق التعلم اإللكتروني: 

 تجربة اليابان -1

تربويون أهمية الشبكة العالمية في تصميم البيئات التعليمية وأنفقت م، أدرك بعض الباحثون وال1994في عام 

األموال على األبحاث وعمليات التطوير والتنفيذ لتكنولوجيا المعلومات. وتم اتخاذ عدد من اإلجراءات من قبل 

 -وزارة التربية منها:

 استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم.  ·

 ترنت.إمداد جميع المدارس باالن  ·

 إعداد البرامج التدريبية للمعلمين لتنمية مهارات الثقافة الحاسوبية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم.  ·
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وانتشر التعلم عبر الشبكة  العالمية في المدارس  2002ولقد أنهت الوزارة الدورة المبدئية للمعلمين في مارس  

وإجراء المناقشات التعليمية عبر الشبكة، واستخدام البريد من خالل جمع المعلومات عن طريق اإلنترنت، 

 اإللكتروني في إرسال الواجبات.

وقد أكدت خطط توظيف التقنية في التعليم الياباني على أهمية تدريب المعلم في عصر الشبكة العالمية ليكون  

ل يجب أن يعلم كل متعلم كيف مطور للبيئة التعليمية، فال يجب أن يقتصر دور المعلم على مقدم للمعلومات ب

يختار ويستفيد من هذه المعلومات الموجودة وكيف يوظفها في العملية التعليمية مستخدماً أنماط جديدة في التعلم. 

( Satoru; Madhumita& Kanji ,2003,33-36)  

 : تجربة هونغ كونغ -2

لكتروني في هونغ كونغ لم تبدأ إال في عام على الرغم من أن عملية دمج التقنية في التعليم واعتماد التعلم اإل

م، إال أنها تقدمت تقدماً مطرداً. فاليوم, ترتبط أغلب المؤسسات التعليمية ببعضها البعض عن طريق 1997

الشبكة العالمية، واألهم من ذلك، التحول في العملية التعليمية وتغير دور المعلم والمتعلم لتفعيل التعلم عبر 

 .الشبكة العالمية

فكان الهدف من دمج التقنية في التعليم هو تأهيل الجيل الجديد بالمهارات الالزمة للتعامل مع المستحدثات 

التكنولوجية ولتحويل العملية التعليمية من كون المعلم محور العملية التعليمية والكتاب هو األساس في عمليتي 

 ليمية القائمة على الوسائط المتعددة.التعليم والتعلم إلى جعل المتعلم هو محور العملية التع

 م ولتحقيق هذه األهداف،  تبنت الدولة استراتيجية طويلة المدى تضمنت مايلي: 1998وفي عام 

 توفير الدعم المادي للمؤسسات التعليمية. ·

 تنمية كفايات المعلم وإخضاع المعلمين لدورات في المستحدثات التكنولوجية. ·

 لمسئولة في عملية دمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.مشاركة جميع الجهات ا ·

وعلى الرغم من تأخر هونغ كونغ في عملية دمج تكنولوجيا المعلومات في التعليم، مقارنًة بغيرها من الدول     

وتطبق المتقدمة اقتصادياً، إال أن المؤسسات التعليمية مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الشبكة العالمية، 

نظريات في التعليم تغير على أثرها دور المتعلم منذ متلقي للمعلومات من المعلم أو الكتاب إلى باحث ومحلل 

ومقدم للمعلومات عن طريق التعلم الذاتي، وتغير دور المعلم إلى مصمم وموجه ومرشد للبيانات التعليمية 

 (Fong-Lok, Chi-Chung, 2003,16-21) الجديدة المستحدثة .

 :تجربة تايوان -3

م انتشر التعلم اإللكتروني في المدارس في تايوان. حيث رصدت وزارة التربية والمجلس العلمي 2001في عام 

 الوطني ميزانية كبيرة وقامت الجامعات والشركات بإعداد وتصميم وتنفيذ مشروع التعلم عبر الشبكة العالمية.
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ر األثر في إنجاح العملية التعليمية حيث كان التركيز فيه على وكان لمشروع التعلم عبر الشبكة العالمية أكب

التوظيف التطبيقي في المؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى تطبيق نظريات التعلم الحديثة في التعلم عبر الشبكة 

 العالمية.

 -ي تايوان:وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق مشروع التعلم عبر الشبكة العالمية ف

 أنه من الواجب على المدارس أن تبحث عن طرق أكثر فاعلية وأقل تكلفة لتطوير عملية التعلم.  ·

 أن الشبكة العالمية تقدم المعلومات فقط وليس عملية التعليم بحد ذاتها.  ·

 أن المتعلمين عن طريق الشبكة العالمية يبنون معارفهم عن طريق مشاركة متعلمين غيرهم.  ·

-Hsiuأن التعلم عن طريق الشبكة العالمية يقوم على تبادل الخبرات ويقدم حلول لمشكالت تعليمية يومية. .)  ·

Mei & Shu-Sheng, 2003,27-32) 

 : تجربة سنغافورة  -4

م، حيث رصدت وزارة التربية ما قيمته واحد 1997بدأت فكرة دمج تكنولوجيا المعلومات في التعليم في عام 

سنغافوري لدعم المشروع وشراء األجهزة وتجهيز المدارس وكان الهدف تطوير عمليتي التعليم  بليون دوالر

 والتعلم عبر الشبكة العالمية.

وبناًء على ذلك، تم تدريجياً تغير المقررات التعليمية لتتناسب مع التعلم اإللكتروني وتم دمج تكنولوجيا 

علمين على مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات ومهارات المعلومات في كل المقررات، مما تطلب تدريب الم

 (  Der-Thang,2003, 37-44 & David,Seng التدريس في بيئة قائمة على الشبكة العالمية. ) 

 : تجربة أمريكا -5

م عن خطة شاملة لتطوير التعليم في أمريكا. ومن أهم أهداف الخطة 1996أعلنت اإلدارة األمريكية في عام 

( . ومن The Educational Technology Planفادة من التقنية في التعليم. وتأخذ هذه الخطة المسمى,)االست

 أهم عناصر هذه الخطة سرعة التنفيذ.

 كما ركزت الخطة على تحقيق األهداف التالية:

 تدريب المعلمين لمساعدة الطالب في استخدام الحاسب اآللي وطرق المعلومات السريعة.   ·

 ير أجهزة حاسوبية ذات وسائط متعددة وحديثة لجميع المدرسين والطالب في الفصول المدرسية.توف   ·

 ربط جميع الفصول الدراسية بطريق المعلومات السريع.   ·

توفير البرمجيات الفعالة ومصادر التعليم المتعددة بحيث تصبح جزًءا أساسًيا في المنهج الدراسي لكل    ·

 مدرس.
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% من إجمالي المدارس 30طة كانت نسبة المدارس المربوطة باإلنترنت تقدر بخوالي وعندما بدأت الخ

% من إجمالي عدد 95م فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة باإلنترنت 1999األمريكية. أما في نهاية عام 

فقد بلغ في  المدارس األمريكية. أما توفر مصادر المعلومات واالرتباط باإلنترنت على مستوى الفصول الدراسية

 %, وهذه النسبة في ازدياد مطرد.63م 1999نهاية 

 (http://www.watani.org.sa/new/arabic/A/A10.htm) 

 : تجربة أستراليا -6

تعد تجربة والية فكتوريا فريدة من نوعها, حيث وضعت وزارة التربية والتعليم في فكتوريا خطة لتطوير التعليم 

م بعد أن يتم ربط جميع مدارس 1999على أن تنتهي هذه الخطة في نهاية عام م 1996وإدخال التقنية في عام 

الصناعية, وقد تم ذلك بالفعل. اتخذت والية فكتوريا إجراًء فريًدا لم  الوالية بشبكة اإلنترنت عن طريق األقمار

لي على التقاعد يسبقها أحد فيه حيث عمدت إلى إجبار المعلمين الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسب اآل

% من تعداد المعلمين واستبدالهم بآخرين. وتعد تجربة والية 24المبكر وترك العمل, وبهذا تم فعلَيا تقاعد 

فكتوريا من التجارب الفريدة على المستوى العالمي من حيث السرعة والشمولية. وأصبحت التقنية متوفرة في 

م رئيس شركة مايكروسوفت )بل جيتس( عندما قام بزيارة كل فصل دراسي, وقد أشاد بتجربتها الكثيرون ومنه

خاصة لها. وتهدف وزارة التربية اإلسترالية إلى تطبيق خطة تقنيات  التعليم في جميع المدارس بحيث يصبح 

 المديرون والموظفون والطالب قادرين على:

 المناهج المختلفة.استخدام أجهزة الحاسب االلي واالستفادة من العديد من التطبيقات وعناصر  -

االستخدام الدائم والمؤهل في تقنيات التعليم وذلك في أنشطة الحياة العادية, وفي البرامج المدرسية كذلك  -

 تطوير مهاراتهم في مجال استعمال العديد من تقنيات التعليم.

وقت الحالي ي ال% من المدارس تستخدم ف80% من المدارس الدخول إلى اإلنترنت فإن  91وبينما تمكنت 

 (http://www.watani.org.sa/new/arabic/A/A10.htm)                   ي   شبكة محلية داخل

  :تجربة كندا  -7

م، وكانت البداية في إحدى الجامعات حيث 1993بدأت كندا مشروع استخدام اإلنترنت في التعليم في عام      

ية على الشبكة. ثم طّور األمر إلى التعاون مع القطاعات قام الطالب بتجميع وترتيب بعض المصادر التعليم

. وبعد سنوات قليلة توسع المشروع ليقدم العديد من الخدمات (School Net)الخاصة والعامة فكان مشروع 

مثل توفير مصادر المعلومات التي تخدم المدارس والمدرسين وأولياء األمور وغيرها من الخدمات. كما أن 

م برنامجاً لحث ودعم وتدريب المدرسين 1995بدأ في عام  –الراعي الرئيسي للمشروع  – القطاع الصناعي

مليون دوالر للتوسع  30على األنشطة الصفية المبنية على استخدام اإلنترنت. وقد رصدت الحكومة الكندية مبلغ 

 (2003م.) الفنتوخ ؛ السلطان, 1993خالل السنوات التالية لعام  (School Net)في مشروع 
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 :كوريا تجربة  -8

. إلدخال اإلنترنت في المدارس االبتدائية الكورية. (Kid Net)م أعلن عن بداية مشروع 1996في مارس     

ثم توسع المشروع ليشمل المدارس المتوسطة والثانوية ثم الكليات والجامعات. وقد قام هذا المشروع من خالل 

التي نشأت في جامعة والية متشجن األمريكية  (GYN)السالم  التعاون بين شبكة الشباب العالمية من أجل

وإحدى الصحف الكورية من جانب ووزارة االتصاالت والمعلومات ووزارة التعليم الكوريتين من جانب آخر. 

وكان من ضمن الخطة أن يتم تمويل المشروع من قبل المؤسسات الحكومية واألهلية والشركات ومن أراد 

 األمور وغيرهم.  التبرع من أولياء

لقد تم تحديد مدة عشر سنوات لتنفيذ هذا المشروع، وقسمت إلى أربع مراحل: في المرحلة األولى ومدتها سنة 

سنوات. ففي الثالث  3مدرسة ابتدائية. وتقسم بقية المدة إلى ثالث فترات كل منها  20م( تتم التجربة في 1996)

م( يتم 2002-2000مدرسة. وفي الفترة الثانية ) 500نترنت في م( يتم إدخال اإل1999-1997سنوات األولى )

م( فيتم تحقيق الهدف 2005 - 2003توفير الخدمة لنصف المدارس االبتدائية في كوريا. أما في الفترة األخيرة )

 (2003بتوفير الخدمة لكل مدرسة ابتدائية. .) الفنتوخ ؛ السلطان, 

 : تجربة ماليزيا -9

 ”Vision 2020“والتى رمز لها بـ  1996لوطنية الكبرى التي وضعتها ماليزيا منذ عام كان لتوصيف الخطة ا

إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث شرعت بتحويل  2020وما نصت عليه من انضمام ماليزيا بحلول عام 

 %90م كانت أكثر من 1999وبالفعل ففى نهاية عام  ”Smart Schools“المدارس العادية إلى مدارس ذكية 

من المدارس الماليزية قد تحولت إلى مدارس ذكية تطبق المفاهيم التقنية فى تعلمها وترتبط باإلنترنت من خالل 

 شبكة األلياف البصرية )التي تمتاز بسرعة نقل الوسائط المتعددة(.

ى كل ومع هذا التحول سوف يتمكن المعلمون والطالب على حد سواء من االستفادة من تكنولوجيا المعلومات ف

عنصر من عناصر العملية التعليمية سواء فى الفصل أو اإلدارة المدرسية أو التخطيط التربوي. فعلى مستوى 

لبرامج المخزنة على أقراص الفصل سيظهر المنهج المتطور الذى يتضمن استخدام الوسائط المتعددة وا

  ((http://thinkjo.com/members/user/view.php?id=2_course=1مع االستفادة من الواقع االفتراضي.مدمجة،

 تجربة جمهورية مصر العربية:  -10

فى ظل تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية فى مصر، تسعى وزارة التربية والتعليم لمواجهة الفجوة الرقمية 

دم. وفى هذا اإلطار تقوم الوزارة بالعديد من المشروعات والخدمات مثل مشروع شبكة الوشيكة مع العالم المتق

المدارس الذكية وهو يرتبط بالخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى إدخال وتحسين مهارات 

  .تكنولوجيا المعلومات والتعلم اإللكتروني فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي

http://www.Kenanaonline.com/page/4113) ( 

http://thinkjo.com/members/user/view.php?id=2_course=)1
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 16مدرسة حكومية وتجريبية موزعة فى  38( ليشمل 2003(وانطلق مشروع شبكة المدارس الذكية عام 

محافظة من محافظات مصر. وشارك فى تنفيذ هذا المشروع وزارة التربية والتعليم، والصندوق المصري 

، والجمعيات ESPsمقدمي الخدمات التعليمية ، وشركات ICT Fundلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية  NGOاألهلية 

، ويأتي هذا المشروع فى إطار بناء مجتمع  24/6/2002والتعليم بشأن مشروع شبكة المدارس الذكية فى 

ى تنفيذ محاوره المختلفة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعلومات المصري الذى تتول

كافة الوزارات، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تأكيد أهمية دور الشباب واألطفال فى المجتمع وضرورة 

ي تأهيلهم لدخول عصر المعلومات. وتهدف خطة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى نشر الوع

المعلوماتي والثقافة التكنولوجية بين الشباب وتنمية مهاراتهم وتدريبهم لخلق مجتمع معلوماتي قادر على االبتكار 

واإلبداع. 

er/july/31/naseef.aspx#)http://www.masrawy.com/News/2005/Technology/comput(  

 في مشروع التعلم االلكتروني بجمهورية مصر العربية : دور المدرسة

و     إتاحة االتصال والتفاعل بين طالب المدرسة و المدارس األخرى من جهة و بين طالب المدرسة -1
حققها  شبكة و محتوى المعرفة من جهة أخرى و ذلك عن طريق وسائل الربط التى ت  المحتوى التعليمى

 مشروع التعليم اإللكترونى من خالل تطبيقات و أنظمة المشروع المختلفة.
عمل تحليل دقيق و تقسيم لمستويات الطلبة و مهاراتهم المكتسبة و ذلك باستخدام التقارير و آليات  -2

العديد من التقارير و التحليل المختلفة التى توفرها أنظمة التعليم اإللكترونى  و التى تعمل على إمداد المدرسة ب
اإلحصائيات الخاصة بمهارات الطلبة و مستوياتهم فى جوانب المعرفة المختلفة , و من ثم العمل المستمر على 

 تقويم مهارات و أداء الطالب.
 

 دور المدرس فى المشروع:

لكترونى إلى المدرس هو عصب العملية التعليمية بشقيها األساسى و اإللكترونى و يهدف مشروع التعليم اإل
 تيسير أداء المعلمين و تساعدهم هذه األنظمة على ما يلى:

عرض المادة العلمية الخاصة بهم و التدريس و متابعة طلباتهم بسهولة و بالطريقة التى تمكن المعلم من تقييم  -1
 لفة لدى الطالب .أداء الطلبة بصورة دقيقة تسمح للمعمل بتقديم الطريقة األفضل لتنكية إمكانيات الذكاء المخت

تنظيم الفصول التخيلية و المسابقات العلمية و اإلثرائية و دوات الحوار التفاعلية التى تنمى مهارات الطلبة  -2
 المختلفة.

 

 : مشاركة أولياء األمور في المشروع

 تساعد أنظمة التعليم اإللكترونى ولى األمر على متابعة أداء و مهارات الطالب و نتائجه.1 -
يمكن النظام أولياء األمور من التفاعل مع المدرسين و القيادات التعليمية فى المدرسة و اإلدارة التعليمية و  -2

الوزارة من خالل ندوات و مؤتمرات التعليم المختلفة التى تساعد القائمين على العملية التعليمية و التربوية على 
 ه و العمل على إحداث نقلة نوعية  تفاعلية معه.قياس الرأى العام و التفاعل معه و من ثم التأثر ب

 

 : تطبيق مشروع التعلم االلكتروني
 

بدأ التخطيط واإلشراف على مشروع التعليم اإللكترونى بواسطة قسم التعليم اإللكترونى بمركز التطوير 
 التكنولوجى بديوان عام وزارة التربية و التعليم .

http://www.masrawy.com/News/2005/Technology/computer/july/31/naseef.aspx
http://www.masrawy.com/News/2005/Technology/computer/july/31/naseef.aspx
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لى مستوى مدارس كل محافظة  قسم التعليم اإللكترونى بمركز و تولى اإلشراف على تطبيق المشروع ع 
 التطوير التكولوجى بكل مديرية تربية و تعليم.

 
 اإللكترونى بديوان عام الوزارة:أوال تطبيق المشروع بواسطة قسم التعليم 

 : المستهدف 

o  تعلم ذاتى( –تالميذ مدارس المرحلتين اإلعدادية و الثانوية )حصص تخيلية 

o   رس االبتدائية ) التعلم الذاتى (المدا 
 

 : أعداد المدارس المطبق عليها المشروع 

o  مدرسة إعدادية لكل  20بدأ تطبيق المشروع كمرحلة تجريبية على عدد  2003 -2002العام الدراسى
 مديرية.

o  ى.تم تطبيقه على جميع المدارس اإلعدادية و استمر العمل حتى وقتنا الحال 2004 -2003العام الدراسى 

o  مدرسة ابتدائية كمرحلة تجريبية   30تم تطبيق التعلم الذاتى فقط على عدد  2005 -2004العام الدراسى
 حيث تم فتح التعلم الذاتى لجميع المدارس  بالمراحل التعليمية المختلفة. 2007-2006حتى عام 

o   لثانوية. و فتح التعلم الذاتى تم تطبيق التعليم اإللكترونى  على جميع المدارس ا 2007-2006العام الدراسى
 ثانوى عام(. –إعدادى  –لجميع المدارس  )ابتدائى 

 

   : الحصص التخيلية 
o  2003 -2002العام الدراسى : 

  ( فى مجموعة واحدة  و تم عمل جدول للحصص يتم بثه من  20بدأ إدراج مدارس كل محافظة ) مدرسة
بحيث يتم إدراج مدارس كل محافظة فى حصة  elearning.emoe.org خالل موقع التعليم اإللكترونى 

منفصلة و يتم  معرفة األيام المخصصة لكل محافظة و كذلك المواد الدراسية المستهدفة و توقيتاتها من خالل 
 الموقع.

  أستوديو بمقر ديوان عام وزارة التربية و التعليم لبث الحصص التخيلية  . 2تم إقامة  عدد 
o  2004 – 2003العام الدراسى : 
  مدرسة لكل مجموعة  على أن يتم  50تم تقسم مدارس كل محافظة إلى مجموعات بحيث ال يتجاوز العدد

تجميع المدارس التجريبية فى مجموعة منفصلة و استمر نظام جدول الحصص التخيلية  بحيث يتم معرفة 
 لمخصصة لكل مجموعة.المحافظة و المجموعة و األيام المخصصة و المواد الدراسية وكذلك التوقيتات ا

  تم زيادة عدد  خمسة  أستوديو  بمقر مدينة 
  أستوديو بمقر مدينة مبارك للتعليم. 3عدد 
  أستوديو بمقر مركز التطوير التكولوجى بكفر الشيخ. 1عدد 
  أستوديو بمقر مركز التطوير التكنولوجى بأسيوط. 1عدد 
o    2005-2004 العام الدراسى : 
   وعات و نفس اسم المستخدم و كلمة المرور المخصصة لكل محافظة و كذلك نظام استمر نفس نظام المجم

جدول الحصص التخيلية و لكن تم تطويره بحيث تم إدراج  مدارس مجموعتين لمحافظتين مختلفتين فى نفس 
 الحصة.

 . تم زيادة أستويو لبث الحصص التخيلية بمقر مركز التطوير التكولوجى ببورسعيد 
أستوديو حيث يتم بث الحصص التخيلية من خالل تلك األستوديوهات عن  9د األستوديوهات و بذلك أصبح عد

 طريق معلم المادة الموجود بمقر األستوديو.
o   2006-2005العام الدراسى : 
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 استمر نفس نظام كما فى العام السابق 
o  2007-2006 العام الدراسى : 
 الرسمية و األخرى للتجريبية تم تقسم المدارس الثانوية إلى مجموعتين:  المدارس 
  استوديو 19تم زيادة االستوديوهات  إلى عدد 

 

 :التعلم الذاتى 
o  2003 – 2002العام الدراسى : 

  مدرسة إعدادية( فى الدخول على نظام التعلم الذاتى. 20تم تمكين المدارس المدرجة ) عدد 
o  2004 – 2003العام الدراسى  : 
 ة المستهدفة من الدخول على نظام التعلم الذاتى  دون التقيد بوقت .تم تمكين جميع المدارس اإلعدادي 

  تم إدراج اسم مستخدم و كلمة مرور يمكن من خاللها تخليق اسم مستخدم و كلمة مرور لكل تلميذ بحيث
 يمكنه الدخول على نظام التعلم الذاتى من أى مكان و أى وقت.

o  2005 – 2004العام الدراسى : 
 لعام السابق فى إمكانية الدخول على التعلم الذاتى للمدارس و التالميذ للمرحلة اإلعدادية.استمر نفس نظام ا 
  مدرسة( 30تم إدراج اسم مستخدم و كلمة مرور للمدارس االبتدائية المستهدفة )عدد 

  تم فتح نظام التعلم الذاتى للدخول بدون اسم مستخدم و كلمة مرور لجميع تالميذ  مدارس المرحلتين
 بتدائية و اإلعدادية .اال
o  2006 – 2005العام الدراسى : 
 .استمر نفس النظام للعام السابق فى أعداد المدارس 
o  2007 – 2006العام الدراسى : 
  الفصل الدراسى األول :تم إدراج اسم مستخدم و كلمة مرور لطالب مدارس الثانوية باإلضافة لمدارس

 االبتدائية.المرحلة اإلعدادية و المستهدف من المرحلة 
  إنشاءثانوى ( من  –إعدادى  –الفصل الدراسى الثانى : تم تمكين جميع تالميذ المراحل الثالث ) ابتدائى 

 اسم مستخدم و كلمة مرور خاصة لكل منهم.  
 

 :ثانيا: تطبيق المشروع بواسطة قسم التعليم اإللكترونى بمركز التطوير التكنولوجى باإلسكندرية 
o  2003 – 2002العام الدراسى : 
  مدرسة بها تليفون  ممثلة لجميع اإلدارات التعليمية و عددها سبع إدارات و ذلك وفقا  20تم اختيار عدد

 لنسبة أعداد المدارس المطورة بكل إدارة.
  .تم عمل دليل استخدام الستعراض المناهج الموجودة بالموقع و قبل بداية العمل بالحصص التخيلية 
  اإللكترونى  بالمدارس المشاركة.تم ضبط موقع التعليم 
 .تم تدريب جميع المدارس المدرجة بالمشروع 
o  2004 – 2003العام الدراسى : 
  مدرسة . 158تم إدراج جميع المدارس اإلعدادية التى بها تليفون و عددها 
 . تم عمل دليل استخدام للحصص التخيلية 
 .تم عمل دليل استخدام للتعلم الذاتى 
  متدرب ) بمدينة مبارك للتعليم باإلضافة للتدريب المحلى (. 163تم تدريب عدد 
  يتم متابعة حضور المدارس للحصص التخيلية من مقر مركز التطوير التكنولوجى و يتم تقديم المساعدات

 للمدارس فى حل المشكالت التى تقابلهم تليفونيا أو أثناء الحصة مباشرة عبر الموقع.
 

o  2005 – 2004العام الدراسي : 
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  مدرسة و جارى إدراج ما يستجد من  160تم إدراج جميع المدارس اإلعدادية التى بها تليفون و عددها
 مدارس بها تليفون حديث.

  متدرب .  36تم تدريب عدد 
  يتم متابعة حضور المدارس للحصص التخيلية من مقر مركز التطوير التكنولوجى و يتم تقديم المساعدات

 تى تقابلهم تليفونيا أو أثناء الحصة مباشرة عبر الموقع.للمدارس فى حل المشكالت ال
 
 

o  2006 – 2005العام الدراسي :       
  مدرسة و جارى إدراج ما يستجد من  164تم إدراج جميع المدارس اإلعدادية التى بها تليفون و عددها

 مدارس بها تليفون حديث.
  متدرب من المدارس اإلعدادية  17ة و عدد متدرب من المدارس االبتدائية المستهدف 30تم تدريب عدد

 المستهدفة.
  يتم متابعة حضور المدارس للحصص التخيلية من مقر مركز التطوير التكنولوجى و يتم تقديم المساعدات

 للمدارس فى حل المشكالت التى تقابلهم تليفونيا أو أثناء الحصة مباشرة عبر الموقع.
 

o  2007 – 2006العام الدراسي :       
 مدرسة . 164م إدراج جميع المدارس اإلعدادية التى بها تليفون و عددها ت 
  مدرسة 73تم إدراج جميع المدارس الثانوية التى بها تليفون و عددها 

  متدرب من مدارس المستهدفة بالمراحل الثالث 116تم تدريب عدد 
 ثانوى عام(. 73إعدادى ،  26ابتدائى ،  14) 

 لحصص التخيلية من مقر مركز التطوير التكنولوجى و يتم تقديم المساعدات يتم متابعة حضور المدارس ل
 للمدارس فى حل المشكالت التى تقابلهم تليفونيا أو أثناء الحصة مباشرة عبر الموقع.

o  2008 – 2007العام الدراسي :       
  لسر و المرور مدرسة وجارى عمل كلمتى ا 313تم ضبط المدارس االبتدائية التى بها تليفون وعددها

 للمدارس المستهدفة من قبل الوزارة .
  متدرب من مدارس االبتدائية المستهدفة . 306تم تدريب عدد 

  للمدارس االبتدائية  1/11/2007تم عمل بث تجريبى من قبل الوزارة لمدة يوم واحد. 
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 : )خصائص الفصول اإلفتراضية ) التخيلية 
الفصول التخيلية عن طريق معلم المادة الموجود باألستوديو و لم يتم بعضها اآلخر تم تطبيق بعض خصائص 

 كالتالى:
 

 م
 خصائص الحصص التخيلية

تم 
 التطبيق

لم 
 يتم

 مالحظات

تم تطبيق بعضا منها    توفير جميع وسائل التفاعل بين الطالب و المدرس  1
 فقط

الب التحدث من خالل تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش حيث يمكن للط 2
 الميكروفون المتصل بالحاسب الشخصى الذى يستخدمه.

 
  

 White  إمكانية تفاعل الطالب مع المدرس على السبورة اإللكترونية 3

Board 

  نادرا ما تستخدم 

تمكين المدرس من عمل استطالع سريع لمدى تجاوب و تفاعل الطالب مع  4
 على الهواء . نقاط الدرس المختلفة و التى تعرض

 

 
  

تمكين المدرس و الطالب من عمل تقييم فورى لمدى تجاوب الطلبة من خالل  5
عمل إستبيان سريع و فورى يستطلع من خالله المدرس مدى تفاعل الطلبة 

 معه و مع محتوى المادة التعليمية أو التربوية.

 
 

 

اإلنترات يمكن للمدرس عمل جولة للطلبة فى أحد مواقع اإلنترت أو  6
 التعليمية.

   

تمكين المدرس من استخدام العديد من الوسائل التعليمية التفاعلية المختلفة  7
 Application Sharingمثل مشاركة التطبيقات 

  
 

مساعدة المدرس على تقسيم الطلبة الحضور إلى مجموعات عمل صغيرة فى  8
-Labsفى الحال غرف تفاعلية بالصوت و الصورة من أجل عمل التجارب 

Hands-On  و فى نفس وقت الحصة و تمكين المدرس من النقاش و مع أى
من مجموعات العمل و مشاركة جميع الطلبة فى تحليل نتائج أحد مجموعات 

 العمل.

  

 

تمكين المدرس و الطالب من عمل تقييم فورى لدى تجاوب الطالب من خالل  9
الطالب معه فى الحال و فى وجود اختبار سريع يتم تقييم و مناقشة تفاعل 

 المدرس.

  

 

 : تجربة المملكة العربية السعودية -11

 :تجربة مدارس المملكة -أ



 58 

العالمي، صممت  السعي لتنشئة جيل قادر على التعلم المستمر والنجاح في المنافسة على المستوى في إطار

للطلبة والمنسوبين على حد سواء، حيث جهزت  دمةمدارس المملكة لتكون نموذجاً رائداً في توفير التقنية المتق

التحتية المناسبة لتحقيق هذا الهدف. ومن أبرز مميزات التقنية في  جميع المباني والمنشآت والفصول بالبنية

من  ، وتوافر أجهزة الحاسوب، وما يرافقهاInternet ، والشبكة العالمية Intranet الداخلية  المدارس الشبكة

 .والموارد واالتصال في الفصول والمعامل والمكتبات والمكاتب، وأماكن اإلنتاجأجهزة العرض 

أجهزة المدارس ببعضها،  بربط Local Area Network Intranet وتقوم شبكة المعلومات الداخلية المتكاملة

راسي، كما تمنح والتواصل السريع على امتداد اليوم الد إلتاحة الفرصة للمعلمين واإلداريين لتبادل المعلومات،

لطالب وطالبات المرحلة الثانوية لمساعدتهم على تنفيذ وظائفهم  Laptops المدارس أجهزة حاسب آلي محمولة

دراسية  أي مكان، إلى جانب توفير البرامج المنهجية والثقافية الموسعة التي تناسب كل مرحلة المدرسية من

الداخلية يتضمن البرامج التي  رحلة تعليمية على الشبكةلكل م Server مستقلة، إضافة إلى تخصيص جهاز خادم

التعليمية، ما يجعل عملية تحميل أي برنامج على األجهزة  قد يحتاج إليها الطالب أو المعلم أثناء سير العملية

ذاتي، ال باعتبارها وسيلة للتعلم  Internet وميسراً. وتتصل الشبكة الداخلية بشبكة اإلنترنت المتصلة أمراً سهالً 

 .والوصول إلى أحدث المعلومات في شتى مجاالت العلم والمعرفة

والالمنهجية. فكل فصل مجهز  ويمثل الحاسب اآللي عنصراً مهماً في عملية التعلم، وتدريس المواد المنهجية

تشغيله في جهاز الحاسب الرئيس، أو ما يتم  بحاسوب يتصل بجهاز فيديو للعرض، مما يسمح بعرض ما يتم

والطالبات. كما يتوفر معمل حاسوب مستقل لكل مرحلة دراسية  ه من أشرطة فيديو أمام أنظار الطالبعرض

بعض المواد الدراسية كالرياضيات والعلوم، إلى جانب معامل لغات عالية التقنية  إثراء مناهج يستفاد منه في

المدارس ما يقارب  يزية. ويتوفر فيأسلوب تعليمي جديد ومشوق، يساعد الطلبة على تعلم اللغة اإلنجل إلضفاء

عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة  ما يعني أن نسبة IBM و Apple Macintosh جهاز حاسب آلي ما بين 400

لكل طالبين، وهي نسبة ال تزال في نطاق األحالم  في مدارس المملكة إلى إجمالي عدد الطلبة هي جهاز واحد

 .ياً وعالمياً محل واألمنيات بالنسبة للمدارس األخرى

أماكن خاصة خارج الفصول  ولتفعيل الجوانب المنهجية والالمنهجية في خطتها التعليمية، توجد في المدارس

محتوى المواد الدراسية وتحضير المشاريع الفردية  تسمى "مناطق إنتاج وموارد" يستفاد منها في االستزادة من

قة من أجهزة حاسب آلي، وأجهزة الفيديو، وأجهزة عرض، المتوفرة في كل منط والجماعية باستخدام التقنيات

 .ضوئي، وطابعات ليزر وأجهزة مسح

اإلنترنت الخاص بالمرحلة  وُتدشن المدارس حالياً برنامج "منهاج" التعليمي للتصفح االلكتروني عن طريق

ي باستخدام طرق حديثة تعليمي ممتع لدراسة المنهج الرسم االبتدائية، حيث يتميز هذا البرنامج بتوفير أسلوب

 ومبتكرة للتعلم. كما يتيح هذا البرنامج لآلباء واألمهات في جميع المراحل متابعة ومشوقة، تضيف طرقاً جديدة

كما تسعى المدارس إلى  .تحصيل أبنائهم وبناتهم، واالتصال بمعلميهم ومعلماتهم عن طريق البريد االلكتروني
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خاص بالمدارس على شبكة االنترنت، مما  ريق توفير الدروس على موقعتطوير خدمة التعليم االلكتروني عن ط

 .الطالب والطالبة من أي مكان سيدعم ويرسخ عملية فهم واستيعاب الدروس عند

 IP هواتف االنترنت مدارس المملكة الوحيدة على مستوى المملكة، وربما العالم العربي التي تستخدم نظام وتعد

Telephony من شركة Cisco Systems إليه تقنية أنظمة االتصال  المتميزة بتوفير أحدث ما توصلت

لتعميق أساليب التواصل مع  Paging System الصوتي في العالم. كما تستخدم المدارس نظام خدمة النداء

وطالبات مدارس المملكة إلى بيئة تقنية ثرية تجعلهم في طليعة  الطالب والمعلمين وتنويعها، وليتعرض طالب

 (http://www.kingdomschools.edu.sa/inner/it_ksa.html  .وسعة اإلطالع يلهم من حيث اإلدراكج

 تجربة مدارس الملك فيصل -ب

لكتروني.  و التعليم االلكتروني تعتبر مدارس الملك فيصل أول مدرسة في منطقة الرياض طبقت التعليم اال

عبارة عن إستراتيجية للتعليم تقوم على مفاهيم وفلسفات حديثة تغير من أنماط التعليم التقليدية في البحث عن 

 المعلومة وإيصالها إلى أنماط أكثر إبداعاً وفاعلية .

استخدام األدوات التقنية من حواسيب هذه اإلستراتيجية تعمل على تعزيز التعلم التعاوني وتفعيل مهارات التفكير ب

 وشبكات وانترنت وبريد الكتروني ووسائط متعددة .

من هنا كان القرار بتغيير أنماط التعليم التقليدية في المدارس إلى أنماط أكثر فاعلية تعتمد على التفكير اإلبداعي 

المدرسة التقليدية إلى مدرسة  والمشاركة في البحث عن المعلومة وتحويلها إلى معرفة والتحول العملي من

    المستقبل .

 ولتحقيق النجاح عند تطبيق القرار كان ال بد من تحديد األهداف ووضع الخطط االستراتيجية لتحقيقها .

 وكانت األهداف هي : 

 إيجاد طرق أكثر فاعلية لضبط الفصل .  ·

 تركة .تقوية الروابط االجتماعية بين المعلمين من خالل األعمال المش  ·

إلسهام في خدمة المجتمع من خالل محتوى رقمي يستفيد منه جميع الطالب ويمكن الوصول إليه في أي   ·

 زمان ومن أي مكان .

 تفعيل دور الطالب من خالل المشاركة في البحث عن المعلومة .  ·

 ادة .تحديث معلومات ومعارف المعلم بحيث تصبح معلومات متكاملة في جميع ما يتعلق بالم  ·

 توفير الجهد والوقت لكل من المعلم والطالب واإلدارة .  ·

 تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمدارس تساعدها على اتخاذ قرارات سليمة .  ·

http://www.kingdomschools.edu.sa/inner/it_ksa.html
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 مراحل على النحو التالي :  وإيماناً بأهمية التقسيم المرحلي فقد تم وضع خطة بحيث تشمل خمس 

 ا : أهدافه هـ  1423/ 1422المرحلة األولى : 

 نشر مفاهيم التعليم اإللكتروني في المجتمع المدرسي .  ·

 إكساب المعلمين والطالب مهارات الحاسب اآللي الالزمة لتطبيق التعليم اإللكتروني.  ·

 مفهوم التعليم لدى العاملين في المدارس . إحداث تغير نوعي في   ·

 وتشمل المرحلة األولى : 

تزويد المعلمين بأجهزة الحاسب اآللي في مكاتبهم مع  –معامل للحاسب اآللي  –تجهيز المدرسة بشبكة داخلية 

 ملحقاتها وتدريب المعلمين .

 هـ  1424/ 1423المرحلة الثانية : 

 تدريب (  –معامل  -تطبيق تجريبي ) دروس وتطبيقات وحصص 

 هـ  1425/ 1424المرحلة الثالثة :  

 متوسط ( إنشاء فصول الكترونية ) السادس ، األول ·

 توحيد نماذج إعداد الدروس . ·

 إنتاج مناهج الكترونية كاملة وأرشفتها . ·

 إعداد مكتبة الكترونية . ·

 إحصاء المهارات وتدريب المعلمين . ·

 تقويم ما تم وتعديل ما يلزم . ·

 هـ  1426/ 1425المرحلة الرابعة : 

 تفعيل منجزات األعوام السابقة .  ·

 لتجهيزات ورفع طاقة إنتاجيتها .تفعيل استغالل ا  ·

 رصد المهارات الحاسبية لدى المعلمين وتصنيفها وإجراء الدورات المناسبة لهم ) حقائب تدريب ( . ·

 التوسع في تطبيق الصفوف االلكترونية . ·

 البدء في تطبيق أعمال الطالب الكترونياً . ·

 لكتروني وبنك األسئلة .البحث عن برمجيات مناسبة ألعمال الطالب والختبار اال ·
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 تقويم ما تم وتعديل ما يلزم .  ·               تنظيم وتفعيل دمج التقنية بالتعليم . ·

 

 هـ1427/ 1426المرحلة الخامسة : 

 أهداف المرحلة : 

 تحويل طرق التواصل بين كل من المدرسة والمنزل إلى طريقة الكترونية.        ·

 ل بين المعلمين والطالب إلى طريقة الكترونية .تحويل طرق التواص        ·

إنشاء نسخة من المناهج بشكل إلكتروني تستقي معلوماتها من المادة العلمية التي قام المعلمين بتحضيرها في    ·

 المراحل السابقة .

 تحويل المجتمع المدرسي إلى مجتمع الكتروني .        ·

 ة آلليات التعليم اإللكتروني من كافة المعلمين قبل الدرس وأثنائه وبعده .االنتقال إلى الممارسة الفعلي        ·

 .لمتلقي إلى دور المشارك والمنتج تغيير دور الطالب في العملية التعليمية من دور ا        ·

   (http://www.kfs.sch.sa/ar/e_learning.htm  ( 

  

 ______________________________________________________________ 
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