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البشریةالتنمیةالتعلیم االلكتروني ودوره في 

اعداد
د.عبدهللا سلیم خزعل

د.ایاد سعدي حمید               د. فراس طاھر ماھر
العراق جامعة تكریت

كلیة العلوم

المقدمة:

الذي شھده ھذا العصر في مناح متعددة، من أھمھا التقنيالتقدمالعصورلم یشھد عصر من 
الثورة الھائلة التي حدث في تقنیات االتصاالت والمعومات والتي توجت أخیر بشبكة المعلومات 

الدولیة (انترنت).
ھذه التقنیاتن زیة في وسائلھ، فظھرت االستفادة وقد استثمر التعلیم ھذا التقدم بطریقة موا

ین أروقة المدرسة، إال أن األمر األكثر إثارة ھو تأسیس تعلیم متكامل حجرة الصف وبداخل 
وھو ماسمي بالتعلیم االلكتروني أو االفتراضي.ھذه التقنیاتعلىمعتمدا 

تقدمةلما یعد دمج التقنیھ في عملیتي التعلیم والتعلم مطلبا حیویا لتطویر العملیھ التعلیمیھ 
وى المخرجات التربویھ وذلك بجد اقل ونوعیھ افضل . ونعیش رفع مستسبیلفيالتقنیھ

والتقني والذي اثر على مختلف جوانب الحیاة بما فیھا التعلیم العلميالیوم في عصر التقدم
في مجالي الحاسب اآللي و حدث الذي التقدم . أن فظھر مفھو التعلیم االلكتروني 

و تدریبیة تعلیمیة برامجتقدیممنو الخاصةلعامةاالمنشآت مناإلتصاالت مكن كثیراً 
و توعویة عبر شبكات داخلیة و خارجیة. و أصبح باإلمكان حضور ندوة و أو حلقة تعلیمیة في 

التخزین أوساط اإلنترنت والمكتبة أو المنزل. و تعتبر وسائل تقنیة المعلومات بما فیھا 
من أفضل الوسائل في الوقت الحالي لنقل المعرفة و اكتساب المدمجة األقراصمثلالھائلة 

.المھارات في شتى المجاالت و لتطبیق التعلیم اإللكتروني
التعلیم مؤسساتوضع واالتصاالت المعلوماتتكنولوجیا إن التطور السریع في مجال

یقدمھا ھذا التطور، مما تحّد كبیر لالستفادة من اإلمكانیات والفرص الكثیرة التي العالي أمام
انعكس على رؤیا ھذه المؤسسات وأھدافھا إلى عالم الجامعات االفتراضیة، وبناء أنماط مختلفة 

أخرى عن بدائلمن التعلیم  عن  بعد والتعلم اإللكتروني .  من أھم   مبررات الباحثین  
الیب المستخدمة   خارج  الوطن   أو  األسالخبرات   من  أو االستفادة  العالي  للتعلیم

أو التعلیم أو االنتسابأو التعلم اإللكترونيالتعلیم العالي، مثل التعلیم  عن بعدالعربي  في
االستیعابیة للجامعات العربیة مقارنة  بالتزاید أو التعلیم الموازي، ھو تناقص الطاقةالمفتوح
التعلیم الثانوي،  وذلك ألن التزاید في ھذه األعداد خریجي وخریجاتأعدادفيالمطرد

العالي ، والتي  یحكمھا من  بین  عدة  عناصر   التعلیم وخدماتمرافقیفوق التوسع في 
بمتطلبات   مصروفات التنمیة . ولعل من مقارنة المالیةالموارد وشح النمو  السكاني  

القطاع  الخاص عن  قبل  مؤسسات  وشركاتاؤل من العوامل  الرئیسة كذلك  ھو ظھور  تس
الخاص، القطاعوظائفلشغل العمليالتدریب وكفایةمدى مالءمة  التأھیل الجامعي 
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عدمالمبررات بین أحیاًنا. كما ظھر منبعض األعمال الفنیة في القطاع العاموربما لتأدیة 
التعلیم الثانوي ، وإغالق  مسار  معاھد  المعلمین  المتوسطة  لخریجيمناسبةأعمال توفر

وجودھا یحد من أعداد المتجھین للمدارس الثانویة  كانالتي المعلماتوالثانویة   ومعاھد
مرحلة الدراسة  الثانویة إلى الجامعات .  كما تؤكد بعض  وبالتالي   الحد  من المتجھین  بعد

العالم فيالمستجدةالتقلیدي أو المطور بعض التحدیاتاجھ التعلیماآلراء  أھمیة  أن یو
ومراعاة  المتعلمین،  دائرةوتوسیع،التعلیم الجامع العربي مثل :  ضرورة انتشار

التعلیم العالي أمام فئات إضافیة من المجتمع، وتلبیة  وتمھید طریقاالقتصادیة، الجدوى 
المحافظة على النوعیة والمستوى المقبولین لسوق  ومحاولةبسرعة ،ة االحتیاجات  التنموی

شائًعا في كثیر  من  مؤسسات  التعلیم  يالتعلیم عن بعد والتعلم اإللكتروأصبح العمل . لقد
بالكامل  في  الستخدامھفي  الدول  المتقدمة وكثیر من الدول النامیة، وفرض نفسھ العالي
بعض  الستیفاء جزئًیا علیھاالعتمادؤدي  إلى  درجة جامعیة أو إلى درجةتبرامج

، الجامعیة العامة . تكمن ماھیة ھذا النظام   التعلیمي   في   البعد   المكانيالمتطلبات
مثل  والمؤسسة  التعلیمیة  والطالب  ویتم استخدام  التقنیة األستاذ بینالزمني  وربما 

والبیانات عن طریق البرید  أو المعلومات السمعیة البصریةالصوت  أو  األشرطة
الممغنطة ومواقع  شبكة  اإلنترنت،  باإلضافة  إلى  المواجھة  اإللكتروني  وأشرطة  الحاسب

. تقنیاتالعملیة التعلیمیةالفجوة في، لتجسیرتعلیمیةمراكزالشخصیة  أحیاًنا، عبر
نظامفيللتدریسوشاملة ومناسبةاإللكتروني ال توجد تقنیة كاملةوالتعلمبعد التعلیم عن

وسیلة  ردیفة  أخرى، وبالتالي  ال بد  من استخدام  أكثر  من طریقة  بدونعن  بعدالتعلیم
لیب  التعلیم للوصول إلى أسلوب تعلیمي ناجح. ویمكن  أن نالحظ  على  أسافي الوقت نفسھ

المختلفة  وطرقھ وأسالیبھ المتجددة  ومستویات  التعلیم فیھ  ما یلي: ـ ما زالت  عن بعد  بأنظمتھ
، وتؤدي اإللكترونيوالتعلم عن بعدوسائل التعلیم معظم وحدة أساسیة  فيالمطبوعة

بھ  واالتصال   ریس  التقلیدي . دور  األستاذ مماثالً، كما في المقرر  الدراسي في التددوًرا
جدیدة أو البرید اإللكتروني وسیلة)أو السمعصوتیةطریق   المؤتمرات   الصوتیةعن 

للتعویض عن التدریس المباشر، ویمكن عن طریق ذلك استضافة محاضرین متمیزین في
ت   الحاسب   اآللي أو البریدمؤتمرااستخدام فترات محددة .  تزاید في السنوات األخیرة 

. ویمكن المقررأو كل طالب وإلى أحدوالتساؤالت من الواجباتاإللكتروني في  إرسال  
طریق ھذا األسلوب زیادة التفاعل بین  الطالب  والمدرس .   یقدم الفیدیو مادة مسبقةعن

أمام بصرًیا ر التسجیل  عن محاضرة  أو محاضرات المقررات ویساعد في عرض المقر
الوسائل.  منالوقت المناسب للطالب وعدة مراتفيالمحاضرةتكرارویمكنالطالب،

الفاكس لتوزیع الواجبات الدراسیة استخدامبعدعن التعلیم  كذلك في المستخدمة
الرجعیة أيالسریعة  لإلعالن  عن  أمور تھم  الدارسین، وللحصول على تغذیتھم والتعلیمات
وتساؤالتھم .  تؤدي أشرطة الحاسب اآللي الممغنطة دوًرا كبیًرا في التعلممالحظاتھم
حیث یمكن حفظ كتاب أو أكثر لمقرر أو مقررات دراسیة بالكامل، كما تعرض،اإللكتروني

وحدات على ھذه األشرطة بأسلوب جید ومیسر للدارسین، أو الشركاتالجامعات بعض
االستخدام والحفظ والنقل. ـ تعد المواقع على شبكة اإلنترنت، لكثیر من الجامعات التيوسھل

تتوفر علیھا المقررات بالكامل  أو الوحدات  المراد  عرضھا  على الدارسین، من أحدث وسائل
المراقبینبعض یظناإللكترونيالتعلم اإللكتروني. خصائص التعلیم عن بعد والتعلم 

لیسوھو قولاالقتصادیة الجدوى  بعد والتعلم اإللكتروني أن الھدف ھو عنللتعلیم
األساتذة وتشویھ لھذا األسلوب من التعلیم في بعض   الحاالت. یرىخطأوربمادائًما دقیًقا

افقة السلبیات المرالمستخدمون لتقنیات ھذا التعلیم أن مزایاه  تفوق  العقبات  التي  تعترضھ  أو
محاضراتھم للتعلیم عن بعد فيالمركز لھ. وفي المقابل یعتقد بعض األساتذة أن التحضیر 
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حتى في ، الطلبةإلى المعلومات إیصالعلى وقدرتھم ینعكس إیجابًیا على تدریسھم 
س التدرینوعیة تحسینالتعلیم التقلیدي. ویمكن حصر خصائص التعلیم عن بعد فیما یلي: ـ

إمكانیةومستواھا.  للطلبة بوحدات المقرر وإمكانیة متابعة نوعیة المادة المقدمة وااللتزام
بیاناتھ.  تلبیة حاجات من ال وتحدیث  معلوماتھ  أوالمقرر من محددةأجزاءتطویر 

عن   یسكن  بعیًدا جًدا أوباستمرار الجامعةمقرالحضور إلىالطالب من یستطیع 
شاب   حدیث  فیھ  ینتظم  فیھ فقدالجامعة.  تجاوز الفروق العمریة للطلبة الدارسین

یعد ثالثین عاًما.  التخرج   من المرحلة الثانویة أو شخص مضى على  تخرجھ أكثر من
لفرصة  إتاحة  ا.طول الحیاةعن بعد والتعلم اإللكتروني من وسائل التعلم علىالتعلیم أسلوب  

في المساھمة في التدریس وذلك بتسجیل  الوقت ألساتذة  من خارج الجامعة دون قیود
الجامعة. ـ القدرة االستیعابیة وضعھا على موقع محاضراتھم  على أشرطة وتوفیرھا للطلبة أو

الجامعات  بإمكانات مقارنةاإللكترونيوالتعلم بعد عنالتعلیم برامج الكبیرة للطلبة في
واالستقصاء والبحثالمتعلم بشكل عام االعتماد على نفسھ المحدودة .   تعوید الطالب أو

التعاون والتحادث والمناقشة لدى الدارسین في مواقع النقاش  واالستقاللیة .  غرس روح
التخصصیة  .   تبسیط    عرض  المعلومات    باستخدام   الحاسب  والحدیث   للمجموعات
عناصر التعلم الذاتي مثل التكرار والتمرین والمراجعة.  التي تراعيوإعداد  المحاضرات 

أداة متعددة الوسائل بعرض الرسوم وسماع  الصوت   وإظھار   إمكانیة  الحاسب  للقیام بدور
تقنیة الحاسب دور  في إبداعھ  وإدخالھ  أسالیب  متجددة    الصورة   والطباعة.  لسرعة تطور

ویمكن للدارس والمتعلم البحث عن  متطلبات  استخدامھ  بین .بأسعار  مستمرة  في االنخفاض
تتنوع وتتجدد دائًما .   إمكانیة  الحاسب   في   االتصال   بالشبكات    البرامج   أو  المعدات التي

علیمیة والدولیة  والشخصیة األخرى. لقد أصبحت بعض المؤسسات التالمحلیة    واإلقلیمیة
جامعیة وعلیا تعتم د أساًسا  على  مصادر المعلومات في الحاسب اآللي تقدم  برامج  دراسات

سریًعا وقلیل التكالیف والبدیل األفضل عن البریدأصبح البرید اإللكترونيأو عن طریقھ. 
وبالتالي   المعتاد، ویمكن استخدامھ كاتصال بین اثنین قد یكون أحدھما معلًما  واآلخر  طالًبا،

یمكن   نقل  المحاضرات كنصوص مباشرة أو نصوص في ملفات مرفقة ویتم قراءتھا في 
الوقت   المناسب  للطالب، ویمكن للطالب أن یرسل بأسئلتھ واستفساراتھ باألسلوب نفسھ.  

. )12, 11, 3( یمكن الوصول إلى لوحات اإلعالن باستخدام اإلنترنت 

تعریف  :التعلیم االلكتروني:

خاللالمعرفة و المھاراتاكتسابعملیةأنھعلىe-learning)(یعرف التعلیم االلكتروني 
استعمالطریق عن إلیھاالوصولیسھلالتيالتعلیمیةالموادمعمدروسةتفاعالت
اكسبلورر انترنت  برنامج  او Netscapeنتسكیب  برنامجمثلللتصفحبرنامج

-eالمتخصصین یفضلون ترجمة مصطلح ( بعضكما ان.خاصھبرمجیات او بواسطة 
learning (للتعلیمطریقة”أنھعلىعرفوالذي   ،اإللكترونيالتعلمكلمةإلى

بواباتوالوسائط المتعددةوالشبكاتوكالحاسبالحدیثةاالتصالآلیاتباستخدام
من بصورة  تمكنوتكلفةأقلووقتبأسرعللمتعلمینالمعلوماتإیصالأجلمناإلنترنت

بمفوھمھاإللكترونيالتعلیم.المتعلمینأداءتقییموقیاسوضبطھا والتعلیمیةالعملیةإدارة
بیئةفي الحدیثةو االتصاالتنظمتقنیاتادخالاي،التعلیمفيالتقنیةادخالھوالشامل
إماالدارسیحتاجھمكاناووقتايفيو المحاضراتالمصادر من واالستفادةالتعلیم
والتعلیم المتزامنغیرالتعلیماسلوبخاللمناو المتزامنالتعلیماسلوببواسطة
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االلكتروني  ھو ذلك النوع من التعلیم الذي  یعتمد على استخدام الوسائط االلكترونیة في 
المعلمین  والمتعلمین  وبین  المتعلمین والمؤسسة التعلیمیة برمتھا، ویعرف بین  االتصال 

العلوم  إلى  ومختلف أنواع المعرفةبنقل وتوصیل ایضا على انھ مجموعة العملیات المرتبطة
عنالمعلومات، وھو تطبیق فعلي للتعلیم باستخدام  تقنیةالدارسین  في  مختلف أنحاء  العالم 

، TV(رادیو، الكترونیةوسائلعبر  یتم  تعلیم بانھ ایضا ویعرفبعد .
یمكننا،نظريوجھةومن بالشبكات . حصره منومنھم...الخ CDشبكات،أشرطة، 

في أي وقت -نعتبر التعلیم االلكتروني  عموما كمظلة تغطي  كل  أنشطة التعلم  ? تقریباً إن 
یدعم أن التعلیم االلكترونيجھاز كومبیوتر موصول عموما بشبكھ .على، مكانوبأي 
أدواتعدهحیث یوجدالعملیة التعلیمیة، كمحورالطلبةىعلالمرتكزالتعلیم نظروجھھ

، ،  منتدیات  حواریھ الكترونیةمصادرااللكتروني، نوافذ، البرید:مثلمتاحة لھم 
غرف الدردشة، ملتیمیدیا،...الخ، في حین  أن  التعلیم  التقلیدي  یرتكز   على   المحاضر  

علیم عن  بعد،   والمدرب . ویعتبر التعلیم االلكتروني ھو أساس التعلیم عن بعد وھو احد نماذج الت
حیث  یكون  للمتعلم الدور األساسي في البحث والمبادرة وفي تبادل المعلومات. فالتعلیم 
االلكتروني لیس ھو التعلیم عن بعد، فلیس كل  تعلیم الكتروني  البد  وان  یتم  من   بعد ؛  

ھ  یمكن أن یتم  داخل ولكن  التعلیم  االلكتروني  ھو احد أشكال  ونماذج  التعلیم   عن بعد،  وان
جدران الفصل الدراسي بوجود المعلم. ویعرف ایضا على انھ  التعلیم  الذي  یتم  عن   طریق 

الحاسب   او  اي  مصادر  اخرى  على الحاسب تساعد في عملیة  التعلیم  والتعلم   وفي   
لمعلم  حیث یقوم عملیھ   التعلیم  والتعلم  االلكتروني   یحل  الحاسب  محل الكتاب ومحل ا

جھاز الحاسب في الدرس االلكتروني  بعرض  الماده  العلمیھ  على الشاشھ  بناء على استجابة 
الطالب  او طلبھ  .  ویطلب  الحاسب  من  الطالب   المزید    من  المعلومات ویقدم لھ الماده 

تبارات المصاحبھ لھا المناسبھ بناءا على استجابتھ  ویمكن  ان  تكون  الماده  العلمیھ واالخ
بسیطھ كما ھي في  الدرس  التقلیدي   وقد تكون  على   ھیئة   برنامج   تعلیمي   على   

الحاسب   و یمكن ان  تكون الماده  العلمیھ   نصا  او رسوما  او  صور  ثابتھ  او متحركھ او 
مقرر  ى    ھیئةصوتیات او مرئیات  او ھذه مجتمعھ  وقد  یكون  التعلیم  االلكتورني  عل

یشمل  محاضرات  تتم  عن  طریق   االجتماعات   المرئیھ  على االنترنت في مواعید محدده 
.) 14, 13, 10, 5-1(كما ھو الحال في المحاضرات التقلدیھ  

المتعلم الكترونیا والمعلم الكترونیا : 

المعلم ھوالكترونیا إلكترونیة  , و المعلمالمتعلم إلكترونیا ھو متعلم حقیقي لكنھ یتعلم في بیئة 
یتفاعل مع المتعلم إلكترونیا،  ویتولى أعباء اإلشراف  التعلیمي  على حسن سیر التعلم، الذي

داخل مؤسسة تعلیمیة أو في منزلھ، وغالبا  ال یرتبط  ھذا المعلم بوقت المعلمھذا وقد یكون 
یشرف التيالمقررات التعلیمیة   بعدد   المؤسسة ع متعاملھیكون محدد للعمل وإنما

ویتم  التعلیم  االلكتروني .لدیھ المسجلینالطالب وعدد عنھا مسئوال ویكون علیھا 
ووسائل المتعلمبینعن طریق االتصال والتواصل بین المعلم والمتعلم  وعن طریق التفاعل

كالدروس االلكترونیة والمكتبة االلكترونیة  والكتاب  االلكتروني التعلیم االلكترونیة األخرى
وغیرھا.

المدرسھ االلكترونیھ:
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الرقمیھ الكومبیوتر والوسائطاجھزةتستخدمالتيالمدرسھ االلكترونیھ ھي تلك المدرسھ
وبھیئاتھاالكترونیا وشبكات  االتصال المختلفھ  في توصیل المعلومات الرقمیھالمتنوعھ 

سواءا كانوا  متواجدین  داخل  اسوار  المدرسھ  او خارجھا .وذلك التالمیذ المتعدده الى

المكتبھ االلكترونیھ:

المكتبھ االلكترونیھ ھي المكتبھ التي یتم فیھا عرض الكتب وتوثیقھا  واستخدامھا الكترونیا.

أدوار المعلم والمتعلم فى التعلم اإللكترونى :
أدوار المعلم :-
دوره فى اختیار وإعداد برامج التعلم اإللكترونى :-1

یراعى أناالختیارعند وعلیھ یقوم المعلم بدور مھم فى اختیار برامج التعلم اإللكترونى ،
التعلمطالبھ واألھداف  المرجو  تحقیقھا  من  دراسة المقرر  وأن  یختار  نمطخصائص

تتوافر لھ اإلمكانات بمدرستھ ویحدد بدقة األقراص المدمجة  أو  شرائط ذىالاإللكترونى
الفیدیو أو مواقع اإلنترنت .

دورة فى تنفیذ التعلم اإللكترونى :-2
یقوم المعلم بدور كبیر فى تنفیذ  التعلم  . كما یقوم بدو فىتجھیز بیئة التعلم الالزمة لھذا النوع من 

اإللكترونى  ،  فھو یقوم  بدور  الموجھ  لطالبھ  ، والمحفز لھم ، والمدرب على .التعلم 
استخدام التقنیة التكنولوجیة  التى یتم من خاللھا التعلم  ، كما یقوم بدورالتغذیة الراجعة، ومتابعة 

.مستوى الطالب ، وتقدیم  االختبارات  الالزمة فى وقتھا

أدوار المتعلم :-
القیامفعلیھ،تعلمھ مسئولیة تق المتعلم فى التعلم اإللكترونى جزء كبیر من تقع على عا

، والقیام بالتكلیفات التى یقدمھا لھ المعلم ، أو التى تقدم لھ  من خالل  البرنامج ، بالنشاطات
والتفاعل مع مصادر التعلم المتاحة من خالل وسیط التعلم اإللكترونىكما أن علیھ التعامل

أوالً مھارات التعامل مع تقنیات التعلم یتقنأن علیھ یجب كما والبحث أن لزم األمر ، 
استخدام أو،الكمبیوتر عـلى المدمجة االسطواناتكتشغیل،اإللكترونى المختلفة

مستعرض صفحات االنترنت ، أو البرامج الخاصة بالتفاعل من خالل االنترنت كبرامج 
.)16, 15, 3(وغیرھا من برامج إرسال واستقبال الملفات Chatالمحادثة 

)17, 14( انواع التعلیم االلكتروني: 

ویعني :    )Synchronous E-learning( المتزامن التعلیم االلكتروني المباشر-1
أسلوب وتقنیات التعلیم المعتمدة على الشبكة العالمیة للمعلومات لتوصیل وتبادل الدروس 
ومواضیع األبحاث بین المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدریس المادة . مثل المحادثة 

خالل ما یسمى بالفصول االفتراضیة . من) أو تلقي الدروسReal-time chat(الفوریة
الراجعة التغذیة علىالمعلم منالحصولمن إیجابیات ھذا النوع أن الطالب یستطیع

.المباشرة لدراستھ
): Asynchronous E-learningالتعلیم اإللكتروني غیر المباشر(غیر المتزامن -2

فیھینتقيمخططدراسي برنامج وفقحصص وفیھ یحصل المتعلم على دورات أو
واألماكن التي تتناسب مع ظروفھ عن طریق توظیف بعض أسالیب التعلیم اإللكتروني األوقات
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وأشرطة الفیدیو، ویعتمد ھذا التعلیم على الوقت الذي یقضیھ المتعلم اإللكترونيمثل البرید
للوصول إلى المھارات التي یھدف إلیھا الدرس. ومن إیجابیات ھذا النوع أن المتعلم یحصل 

كذلك یستطیع ، إعطائھفيیرغبالذيوبالجھدعلى الدراسة حسب مالئمة األوقات لھ 
والرجوع إلیھا إلكترونیاً كلما احتاج لذلك. أما أھم السلبیات فھي عدم الطالب إعادة دراسة المادة 

أومتأخروقت إالّ فياستطاعة الطالب الحصول على تغذیة راجعة من األستاذ أو المعلم 
أو البرنامج ، كذلك یحتاج المتعلم (الطالب) دائًما إلى تحفیز نفسھ الدورةمن االنتھاء عند 

. ، مما یشعره بالعزلةانفرادیةالدراسةألن معظمللدراسة، وذلك

:)17(التقنیات المستخدمة في التعلیم اإللكتروني 
وھي ادناه : یرتكز التعلیم اإللكتروني على مجموعة من المصادر التقنیة الحدیثة

أجھزةوتحمیلھا على فیھا تجھیز المناھج الدراسیة ، ویتم:CD-القرص المدمج -1
والرجوع إلیھا وقت الحاجة ، كما تتعدد أشكال المادة التعلیمیة على األقراص المدمجةالطالب 

أو لعرض تعلیمي مصحوباً بالصوت لمدة ساعة واحدة ،فیدیوكفلمأن تستخدمفیمكن ، 
، أو المزیج من المواد المكتوبة مع الصور مرجع ماأو كتابعدد من آالف الصفحات من

الثابتة والفیدیو ( صور متحركة) ، كما توفر ھذه التقنیة للمعلمین والمتعلمین أبعاد إضافیة لدور 
ال قصیرزمن التقنیة في التعلیم من أھمھا أن كل جزئیة من النص یمكن الوصول إلیھا في 

یتعدى الثواني. 
): Intranetالشبكة الداخلیة (-2

حیث یتم ربط جمیع أجھزة الحاسب في المدرسة ببعضھا البعض، بحیث تمكن المعلم من 
كأن یضع نشاطاً تعلیمیاً أو واجباً منزلیاً، ویطلب المادة الدراسیة إلى أجھزة الطالبإرسال

إلى جھازه .من الطالب تنفیذه وإرسالھ مرة أخرى
: (The Internet )الشبكة العالمیة للمعلومات-3

آن واحد ، فیمكن لمؤسسة تعلیمیة ما أن فيوتعلیمي إعالمي كوسیطتوظیفھا حیث یمكن 
كیفیة للمستھدفتعلن عن برامجھا وتروج لھا عن طریق الشبكة العالمیة للمعلومات، وتوضح

بھا لھا أن تخزن جمیع برمجیاتھا التعلیمیة على الموقع الخاص كما یمكن، بھا االتصال 
حسب الطریقة التي تتبعھا المؤسسة . وتعد والمعرفةالعلم لطالبمتاحالدخولویكون

وذلك لسھولتھا انتشاراً ؛وأكثرھاالتطبیقاتأھم من التعلیم فيالعالمیة تطبیقات الشبكة
ا ومن أمثلة ھذه التطبیقات :  وعموم الفائدة منھ

وضع دروس للتعلم -وضع الدروس النموذجیة . -وضع مناھج التعلیم على الشبكة العالمیة . 
الذاتي . 

تصمیم  موقع  خاص  بجھاز  اإلشراف   ، -بعض التمارین الریاضیة .التدریب على 
اإلدارة  ، المعلمین  في المؤسسات التعلیمیة ( نظام نتائج ، تعامیم ، أخبار ، لوائح ..) مما 

یسھل متابعتھا من قبل الجمیع . 
) :Video Conferencesمؤتمرات الفیدیو ( -4

طالبھم في مواقع متفرقة وبعیدة منتربط ھذه التقنیة المشرفین والمختصین األكادیمیین مع
ویستطیع كل طالب متواجد بطرفیة محددة أن یرى ویسمع تلفازیة عالیة القدرة ،شبكة خالل

استفساریةبأسئلة األكادیمي مع مادتھ العلمیة؛ كما یمكنھ أن یتوجھالمختص والمرشد
وھنا تكون التقنیة شبیھة بالتعلیم الصفي ( أي توفر عملیة التفاعل)المشرف مع وحوارات 

من نقل باستثناء أن المتعلمین یتواجدون في أماكن متفرقة ومتباعدة ، وتمّكن ھذه التقنیة
المؤتمرات المرئیة المسموعة ( صورة وصوت) في تحقیق أھداف التعلیم من بعد وتسھیل 

توسیع:ھماغرضین یق االتصال بین مؤسسات التعلیم ، وھي بذلك تضمن تحقعملیات
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المعلومات والثاني تسھیل التعاون بین الدارسین وتبادل الخبرات مصادر لمراكزالوصول 
مما یعجل بعملیة التعلیم.

: Audio Conferencesالمؤتمرات الصوتیة -5
نة ومروتعتبر تقنیة المؤتمرات المسموعة أقل تكلفة مقارنة بمؤتمرات الفیدیو وأبسط نظاماً 

وھي تقنیة إلكترونیة تستخدم ھاتفاً عادیاً وآلیة للمحادثة في التعلیم المفتوح،للتطبیقوقابلیة
( الطالب) على ھیئة خطوط ھاتفیة توصل المتحدث ( المحاضر) بعدد من المستقبلین

. المنتشرین في أماكن متفرقة
: Interactive Videoالفیدیو التفاعلي -6

تشتمل تقنیة الفیدیو التفاعلي على كل من تقنیة أشرطة الفیدیو وتقنیة أسطوانات الفیدیو مدارة 
بین التفاعل من خالل حاسب أو مسجل فیدیو. أھم ما یمیز ھذه التقنیة إمكانیةخاصةبطریقة 
ل المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بغرض جعالمعروضة والمادة المتعلم

المتعلم ال یمكنھ وسیلة اتصال من اتجاه واحد ألنالتقنیةھذه التعلم أكثر تفاعلیة ، وتعتبر 
التفاعل مع المعلم / المدرب.

:Satellite Programsبرامج القمر الصناعي -7
بخط والمتصلةالحاسببنظم المقترنةالصناعیة األقمارفي ھذه التقنیة یتم توظیف برامج 

مع شبكة اتصاالت ، مما یسھل إمكانیة االستفادة من القنوات السمعیة والبصریة فيمباشر
، ویجعلھا أكثر تفاعالً وحیویة. وفي ھذه التقنیة یتوحد محتوى والتعلیم التدریسعملیات 
حد أو المنطقة المعنیة بالتعلیم ، ألن مصدرھا واالبالدأنحاءجمیع في وطریقتھ التعلیم 

متوافقة مع النظام خاصةوبث استقبال بأجھزة شریطة أن تزود جمیع مراكز االستقبال
المستخدم.

:)virtual classroomالفصول االفتراضیة ( -8
الذكیة والفصولاإللكترونیة بالفصول ھنالك مسمیات أخرى لھذه الفصول فھنالك من یسمیھا 

یلي وفیما ،االفتراضیة ات والفصول التخیلیة والفصول وفصول الشبكة العالمیة للمعلوم
بالفصول ھي فصول شبیھةوردت حول الفصول االفتراضیة :  التيالتعریفاتبعض

على الشبكة العالمیة للمعلومات حیث ولكنھا،والطالبالمعلمجودحیث ومن التقلیدیة 
افتراضیة بحیث یستطیع تعلیمیة بیئات ال تتقید بزمان أو مكان ، وعن طریقھا یتم "استحداث
الطالب بحیث یكون….تعاونیةتعلم الطلبة التجمع بواسطة الشبكات للمشاركة في حاالت 

التفاعل تتیح إلكترونیةھي أنظمة. ستیعاب الفھم واالفي مركز التعلم ، وسیتعلم من أجل
(المحتوى التعلیمي للفصل المعلم بالصوت و الصورة من خالل عرض كامل للمحتوى مع 

خالل الشبكة الداخلیة الخاصة بوزارة التربیة والتعلیم أو من مباشرةالھواءعلى التخیلي) 
وبین الطلبة تفاعلیة بین الطلبة والمعلممناقشاتخاللمنللمعلومات العالمیة الشبكة

بعضھم بعض و بین المدارس المختلفة ، وھو ما یعرف بالتعلم والتفاعل التزامني . عبارة عن 
المدرسةفيالتعلممصادرمركزمنھا یتكونغرفة قد تكون إحدى الوحدات التي

ترتبط عادةخدام موجات قصیرة عالیة التردد ویتم تجھیز الغرفة بوصالت وأسالك أو باست.
أو بوسائل اتصال أخرى ، بحیث یتمكن المتعلمون المتواجدون في الصف االصطناعي بالقمر

أو متعلمین آخرین في مناطق جغرافیة متعددة.معلم معالتواصل ن االفتراضي م

) Learning &Content Management Systemنظام إدارة المحتوى والتعلم ( -9
LCMS                                                                : تعرف  بأنھا حزم برامج

علیھ ، وتوفر أدوات متكاملة تشكل نظاماً إلدارة المحتوى المعرفي المطلوب تعلمھ أو التدرب 
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الممكنمنللتحكم في عملیة التعلم ، وتعمل ھذه النظم في العادة على اإلنترنت ، وإن كان 
.تشغیلھا كذلك على الشبكة المحلیة 

بالجامعات: اھمیة التعلیم االلكترونيمستقبل و 
البحوث والدراسات ونتائج توصیاتخالل من اإللكترونى التعلم تتضح أھمیة

اغلب الجامعات العصریة تتبنى نوعا التى أثبتت فاعلیتھ فى مختلف جوانب العملیة التعلیمیة .
، والدور التقلیدي للجامعات سوف یتغیر قطعا، وبرامج التعلیم ما من أدوات التعلیم االلكتروني

عض برامج مفتوحة وبرامج افتراضیة لبتتبنى انفتاحا بحیثأكثر المعمول بھا سوف تكون
المساقات، والتعلیم االلكتروني مستقبال سیدمج لجمیع أنواع الجامعات والبرامج التي تطرحھا، 

نظامعنومنفصال خاصاً شیئاً اإللكترونيالتعلیم وسیستعمل بشكل طبیعي، ولن یعود
ة لھ كشيء التعلم والتعلیم القائم، بل سیكون جزءاً طبیعیاً ومتكامالً معھ، بحیث ال یعاد اإلشار

إضافة إن حیث، أساسیاً شیئاً أصبح التعلیم اإللكتروني في الوقت الحاضر،منفصل. لقد
، خصوصا في أھمیة إستراتیجیة في مجتمعنا .التعلمنظام أكسب اإللكترونيالتعلیم

التقلیدي إلى مزید من االستعانة التعلیم المؤسسة  تغییر بعض أنماط:الجامعات على صعیدین
(متابعة، اتصال، تفاعل، الطلبة: تسھیل عملیة تعلم الطالببتكنولوجیا التعلیم المتاحھ , 

.) 18( الخ...) 

اھداف التعلیم اإللكتروني :
التعلیم اإللكتروني على مجموعة من األھداف : یرتكز

زیادة إمكانیة االتصال بین الطلبة فیما بینھم ، وبین الطلبة والمدرسة وذلك من خالل 
سھولة االتصال ما بین ھذه األطراف في عدة اتجاھات مثل مجالس النقاش، البرید اإللكتروني ، 

غرف الحوار .
المعلم على ول أتاح التعلیم اإللكتروني سھولة كبیرة في الحصسھولة الوصول إلى المعلم :  

إلیھ في أسرع وقت ، وذلك خارج أوقات العمل الرسمیة ، وذلك مثالً من خالل والوصول
البرید اإللكتروني أو ساحات الحوار على الشبكة العالمیة . 

من خالل إیجاد قنوات اتصال ومنتدیات ، تمكن المعلمین والمدربین تناقل الخبرات التربویة : 
عبروالتجارب اآلراءوتبادلالمناقشةالمھتمین بالشأن التربوي منوالمشرفین وجمیع 

غرفة افتراضیة رغم بعد المسافات في كثیر من األحیان.في جمیعایجمعھم محددموقع
والممارساتفالدروس تقدم في صورة نموذجیةنمذجة التعلیم وتقدیمھ في صورة معیاریة :  

خطط ، األسئلة النموذجیةذلك بنوك ؛ ومن أمثلةمكن إعادة تكرارھاالمتمیزة یالتعلیمیة
األمثل لتقنیات الصوت والصورة وما یتصل بھا من وسائط واالستغاللالنموذجیةللدروس 
متعددة. 

ھذه المیزة مفیدة لألشخاص الذین یرغبون وم وفي كل أیام األسبوع :توفر المناھج طوال الی
معین أو الذین یتحملون أعباء ومسؤولیات شخصیة ، فھذه المیزة تتیح للجمیع التعلیم في وقت 

التعلم في الزمن الذي یناسبھم . 
لبناءمتنوعةطرقللمعلموفرت أدوات التقییم الفوريییم الطالب :سھولة وتعدد طرق تق

وتصنیف المعلومات بصورة سریعة وسھلة للتقییم .وتوزیع 
اإلداریة األعباء تقلیلالتعلیم اإللكتروني یتیح للمعلمبالنسبة للمعلم اإلداریةتقلیل األعباء 

كانت تأخذ منھ وقت كبیر في كل محاضرة مثل استالم الواجبات وتسجیل الحضور التي
.)17( وتصحیح االختبارات 

معوقات التعلیم االلكتروني :
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وازدیاد التوجھ لتطبیقھ ھنالك بعض المعوقات تصادف ھذا بالرغم من اھمیة التعلیم االلكتروني 
من التعلیم ومنھا.النوع

تحتاج بنیة تحتیة تكنولوجیة قد ال تتوفر ببعض األماكن.-1
السعة المحدودة قد تعیق عملیة التعلیم ال سیما في التحمیل والتعامل مع الملتیمیدیا.-2
قد یشعر بالضیاع أو اإلرباك بشان األنشطة التعلیمیة.بعض الطلبة-4تكلفة البدایة عالیة.-3
بعض المساقات یصعب -6بعض  الطلبة  قد  یشعر بالعزلة  عن  اقرأنھ  وأستاذه.-5

الطالب  یحتاج  لمعرفة  مھارات  -7توزیعھا  بالنت  والبعض األخر یحتاج لتواصل شخصي.
"فن التعلیم االلكتروني"، وإنھ من الخطأ أن ھناك  شح  بالمعلم  الذي یجید -8الحاسوب.

التفكیر بأن جمیع المعلمین في المدارس یستطیعون أن یساھموا في ھذا النوع من التعلیم.

ممیزات التعلیم االلكتروني :

:المرونة والمالئمة-
إمكانیة اختیار مكونات من - 2.وأي مكانبأي وقتالوصولسھولة وسرعة-1

تغذیة راجعة فوریة عند استخدام واجبات -3اون الین تتزاید كمیاتھا باستمرار.مساقات  
وامتحانات وتمارین اون الین.

الغیر متزامن -5المكونات التعلیمیة.وتوزیعو تحریر سھولة وسرعة مراجعة، تحدیث -4
یقدم  تسھیالت   وأسالیب   - 6یسمح  للدارس ان یدرس حسب قدرتھ (بسرعة أو ببطيء).

سھولة وصول -8یسھل متابعة الطلبة ولو كانوا كثر. -7تعلیمیة   متنوعة تمنع  الملل. 
اآلالف لنفس المصدر نفس الوقت بخالف المصادر الورقیة.

الوقتفيتدریبتزویدأو-كاملةموادتدریس- 10.التقلیديالتعلیمإكمالودعم-9
المناسب.

ـــت:الــوقـ
أسرع -3تنظیم الوقت بحیث یجدول دروسھ حسب عملھ وعائلتھ.- 2توفیر  الوقت.-1

ألنھ یتیح للطالب القفز عن مواد ونشاطات یعرفھا.
الــمال: حیث یخفض   

للمواد  التعلیمیة . والتوزیع تكلفة  اإلنتاج  - 2.والتنقل  والمعیشةتكلفة  السفر -1
تكلفة ضیاع وقت -4تكلفة  المكاتب  والمحاضرین. -3تكلفة  المكاتب  والمحاضرین. -3

العاملین.
االتصاالت والتفاعل: 

إمكانیة -2الین.إمكانیة االتصال والتفاعل بین الطلبة والمحاضر عبر دروس اون -1
التفاعل بین المحاضر والطالب أفضل في - 3الدراسة بأي مكان یتوفر فیھ كمبیوتر وانترنت.

.) 16( حالة صفوف مكتظة

نظریات التعلم وعالقتھا بالتعلیم االلكتروني :
في ثالث مجموعات رئیسیھ ھي :التعلمنظریاتأھمتصنیفیمكن
النظریھ السلوكیھ : –اوال 

منفصلتین ھما :نظریتینإلىالسلوآیةالنظریةالتربویةتقسم بعض الكتب النظریات
النظریھ االرتباطیھ  والنظریھ الوظیفیھ ویمثل النظریھ االرتباطیھ كل من بافلوف وواطسن 

ثم انتقلوا منھا الى وجثري , وھم علماء النفس اللذین كانت معظم تجاربھم تتم على الحیوانات ,
, ویركز انصار النظریھ االرتباطیھ على االرتباطات بین االھداف , دراسھ سلوك االنسان 
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التیار یستثار مع بدء المنبھ الداخلي او الخارجي والبیئھ , والسلوك . والسلوك عند اصحاب ھذا
اب ھذا االتجاه منھا اصحانطلق التيمثل الجوع او لمس شي اخر . وتعرف النظریات

, ثورندیك قدمھاالتيالنماذجفتشملالوظیفیھ اما النظریھبنظریات المثیر واالستجابھ .
وھل , وسكنر . ویجري التاكید في ھذه النماذج على الوظائف التي یؤدیھا السلوكك, فنحن 

نستجیب وفقا لنتائج سلوكنا او طبقا لمعززات اعمالنا .
اساسيكعامل الخارجیھ البیئھدورعلى یكون لسلوكیھ فان التركیز ومن وجھة النظر ا

السلوك. والتدریس في ضوء ذلك یرجع الى الظروف البیئیھ التي یمكن تنظیمیھا تفسیرفي
تحدید فيالنظریھ السلوكیھضوء مسؤلیة خبیر التدریس فيوتتحددللتالمیذوتقدیمھا
تساعد التالمیذ على التعلم وترتیبھا .انیمكنالتي المحتملھ المواقف 

ومن االتجاھات التي یقوم علیھا ھذا االتجاه في تفسیر مواقف التعلم والتدریس :
التعزیز یضمن زیادة احتمال ظھور السلوك المرغوب - التغییر والتعدیل في السلوك الظاھر  .

یمكن دراسة السلوك بطریقھ علمیھ دقیقھ .           -التعلم تغییر وتعدیل في السلوك .  -فیھ .
تحدید االثار المترتبھ على -تشكیل سلوك المتعلم عن طریق التحكم بمتغیرات البیئھ . -

المتعلم محكوم بالمثیرات التي یواجھھا . -االستجابھ مستقبل السلوك .

ني :   تطبیقات النظریھ السلوكیھ في بناء التعلیم االلكترو
عند االعتماد على النظریھ السلوكیھ في التعلیم االلكتروني یجب مالحظھ مایلي : 

االھداف یتم اعالم المتعلم بالنتائج حتى یكون توقعاتھ ویحكم بنفسھ على ما اذا كان انجز - 1
والحكم ام ال ؟  ولذا یجب ان تكون الماده التعلیمیھ مقسمھ وفق اھداف قصیره یمكن اختبارھا 

على المعلم باجتیازھا.
في بدایة المادة التعلیمیھ یجب اجراء امتحان للمتعلم لمعرفة الى اي مدى اتقن المتعلم ھذه -2

یجب  ان تكون  الماده مسلسلھ   بصوره   - 3االختبارات والقدره على معرفھ التغذیھ الراجعھ .
- 4لمعروف  ومن المعلومھ للتطبیق . معقولھ   من   السھل  للصعب   ومن  المعروف  لغیر ا

توفیر التغذیھ الراجعھ للمتعلمین حتى یتحكموا في  الماده ویاخذوا االجراءات التصحیحیھ اذا 
لزم ذلك .

النظریھ المعرفیھ :–ثانیا 
داخلتجري التيالعملیاتعلىالمعرفیھ النظریھتركز, السلوكیھ النظریھبخالف
مثل التفكیر , والتخطیط , واتخاذ القرارات  وماشابھ ذلك , اكثر من تركیزھا على البیئھ الفرد 

الظاھره .  وفي حین یستند االتجاه المعرفي الى ماوصل الیھ كل من او االستجاباتالخارجیھ
العلماء شھره في مجال علم نفس النمو , كما اكثربیاجیھبیاجیھ وبرونر و اوزبل فان جان

النفس ویرى بیاجیھ ان علممجالفي شیوعا ان نظریتھ من اكثر نظریات النمو المعرفي
والتفاعل ,البیئھ الطبیعیھ النمو محدد باربعة عوامل ھي النضج البیولوجي , والتفاعل مع

مراحل باربعةالمعرفي النمو مراحل مع البیئھ االجتماعیھ  , والتوازن . كما حدد بیاجیھ 
الحسیھ الحركیھ ویحدث التعلم فیھا باالفعال والمعالجات الیدویھ  , ومرحلھالمرحلة:ھي

العملیات المادیھ ویتطور باللغھ والرموز  , ومرحلةفیھاالتعلمویحدثالعملیات ماقبل
یر المنطقي المجرد المجرده ویتطور فیھا التفكالعملیات فیھا التفكیر المنطقي المادي , ومرحلة

المخزونھ في الذاكره .المعرفھفيتغیربانھالمعرفیھالنظریھضوء. ویفسر التعلم في

ھنالك ثالثة اختالفات اساسیھ للنظریھ السلوكیھ عن النظریھ المعرفیھ وھي :
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واالستجابھ امثال المثیرنظریةاصحابالسلوكیون یركزحیث:العملیات الداخلیھ
على السلوك المالحظ , وال یركزون على العملیات الداخلیھ , بینما یركز اصحاب واطسون 
وسیطھ یقوم بھا المخ ممثل التفكیر , والتخیل , واالدراك .عملیاتعلى المعرفیھ النظریات

المثیر واالستجابھ اكتساب العادات مقابل اكتساب االبنیھ المعرفیھ: حیث یشیر اصحاب نظریة 
الى ان مایتم تعلمھ ھو عادات , بینما یشیر اصحاب النظریھ المعرفیھ الى اننا نتعلم ابنیھ معرفیھ 

وتعلم الفرد یتم نتیجة التفاعل مع البیئھ ., او معلومات حقیقیھ 
المحاولھ والخطا مقابل التوسط لحل المشكالت: ففي حین یرى اصحاب نظریة المثیر 

مناسبھیعتبرھا التي الماضیھ الفرد یقوم بعملیة تجمیع العادات من المواقفان جابھ واالست
ویستجیب وفقا للعناصر المشتركھ الموجوده بین الموقف القدیم و الموقف,الجدید  للموقف
الخطا حل المشكلھ فقد یلجا الشخص الى المحاولھ والىھذه العناصرتؤد  لم واذا الجدید  

فیشیرون الى انھ من اجل ان یصل الى حل المشكلھ الجدیده .امااصحاب النظریھ المعرفیھ 
مع المشكلھ حتىلحلالخیرات السابقھاستدعاءالیوجد ضمان یستطیع المتعلم بموجبھ 

وصفانھالبد من الخبره الماضیھ الالزمھ لحل مشكلھ ما . لذا یرى المعرفیونتوافر  
بالمشكلھ الحالیھ , ویرون ان البناء الحالي للمشكالت ھو اساس عالقھلھا سابقھمشكالت 

حلھا .
تطبیقات النظریھ المعرفیھ ( الذاكره) في التعلیم االلكتروني :

یتم حیثالمعلومھعلىوتركیزه المتعلم ادراكمن التي تمكن تستخدم االستراتیجیات
فيالمعلوماتاكره االنشطھ , ویستخدم المتعلمون االجھزه الحسیھ  لتسھیلتحویلھا الى الذ
الحسياالدراك من كمیھ اكبراستخداموتستخدم االستراتیجیات لتسھیلصورة شعور

في الشاشھ  وخصائص الشاشھ ( اللون , للمعلوماتالصحیحھاالماكناستخدام مثل 
( الصوره , الحركھ  عة  المعالجھ   وطریقھ  التوصیل السومات ,    والنص وغیرھا )   وسر

یستقبل المتعلم االشاره الحسیھ قبل المعالجھ ولكن یجب اال تكون  كبیره  لكي  والفیدیو )
التعوق التعلم كما یجب تجنب االحاسي غیر المھمھ .

یقات النظریھ المعرفیھ ( الفروقات الفردیھ) في التعلیم االلكتروني :تطب
التعلیماستراتیجیات یعرف في المدرسھ المعرفیھ بالمفروقات الفردیھ وھي موضوعھ في 

للبیئھ التعلیمیھ , اسلوب التعلیم یعني كیف ان الفرد یدرك , یتفاعل مع ویستجیبااللكتروني 
للفرد  الفردیھ , وتستخدم الیات مختلفھ للتعرف على االسلوب التعلیمي الفروقیقیس وھذا

یدرك ویعالج المتعلم المعلومھ , بینما یتناول كیفعلىالتعلیميكولب ویركز اسلوب
ماونر ومایر , المعیار الدایكوتومي الذي یقیس االستجابھ الخارجیھ ضد االستجابھ الداخلیھ 

لتفكیر مقابل الشعور , والحكم مقابل االدراك .ویتحسس البدیھھ , ا

النظریھ البنائیھ :-ثالثا
فردیھ طریقھ عن عبارهوھي تجعل المتعلم یقوم بدور نشط في العملیھ التعلیمیھ التي ھي 

معلومات تم الحصول علیھا  بواسطھ الحواس , والمتعلم ھو محور العملیھ والمدرس  لتفسیر 
المعلومھ وانما یصل الیھا الطالب بنفسھ والعملیھ التعلیمیھ ھنا والیعطيمساعدعباره عن 

وتعطى المعلومھ في سیاقھا والمتعلم یختار المعلومھ , عباره عن تعلم من خالل السیاق والبیئھ 
التي یمكن تطبیقھا في سیاقات كثیره وبھذا یكون تطبیقھا اوسع .

التعلیم االلكتروني :تطبیقات النظریھ البنائیھ في 



Proceeding of the 2nd International Conference on: ICT Serving Disabilities and
Learning Difficulties ((icdd2014)).

12

التعلیم عملیھ نشطھ یقوم فیھا المتعلم بنشاطات ینتج عنھا فھم افضل ومعاني شخصیھ وایضا-1
المعلومھ والتفسیر الشخصي المناسب .تطبیق

یؤسس المتعلم معرفتھ والیتلقاھا من مدرس وذلك من خالل التفاعل الفوري الذي یستقبل فیھ -2
.غیر معالجھ وذلك افضل من استقبالھ للمعلومھ التي یعالجھا  المدرس المتعلم المعلومھ من

یجب ان -4تشجیع التعاون وذلك من خالل تعاون المتعلمین واالستفاده من تجاربھم .     -3
یترك للمتعلم التحكم   بالعملیھ التعلیمیھ واھدافھا ویكون المدرس فقط بمثابة دلیل.

المادة التعلیمیة في التعلیم الاللكتروني :التفاعل بین المعلم و
الشك أن تفاعل المتعلم المتعدد األوجھ یجب أن یؤخذ بعین االعتبار عند بناء المناھج 

اإللكترونیة، وھناك عدة مستویات للتفاعل في التعلم الفوري وھي:
تفاعل -٣ة .    تفاعل المتعلم مع الوسائل المساعد-٢.تفاعل المتعلم مع المحتوى-١

المتعلم مع المدرس
تفاعل المتعلم مع السیاق العام للمعلومة.-٤

في افل مستوى من التفاعل یجب ان یكون ھنالك تفاعل متعدد االوجھ للمتعلم لیصل الى 
ویفھمھا , ففي التعلیم االلكتروني فان التفاعل یكون مع الحاسب ومع االخرین وعندماالمعلومھ

یتفاعل معھا وفي التفاعل مع المحتوى یجب ان یعطى المتعلم الماده علىلم یحصل المتع
وتقویم وتحلیل والتفكیر فیما تعلم .لتطبیق تشجیعھیجبكما , الفرصھ الختیار ترتیبھا 

یكثرواثناء تفاعل المتعلم مع المحتوى یعالج المعلومھ ثم یحولھا الى الذاكره بعیده المدى وكلما 
ارتباط المعلومھ بالمعلومات االخرى في الذاكره كلما كان التعلم اجود , وربما یحتاج التعلم الى 

او المتعلم للمعلم او المعلم للمتعلم او المتعلم الى الخبیر ویجب ان تكون مساعدة المتعلم للمتعلم
تطبیق المعلومھ في المحتوى بحیث یمكن للمتعلم منمعالتعامللترقیھاستراتیجیات ھناك

.  )  6( الحیاة الحقیقیھ ویطور المعرفھ والمعاني الخاصھ بھ 

المعیاریھ في التعلیم االلكتروني :
لما تملكھااللكترونيالتعلمفيالمعیاریةأھمیةعنكثیراً االلكترونيبالتعلمالمھتمونیتحدث

التعلم فيفقطمھمةالمعایریةولیستمتمیزإلكترونيتعلمإنتاجفيأھمیةمنالمعیاریة
.العملیةحیاتنامنعدةجوانبفياھمیتھاتبدوابلااللكتروني

؟:االلكترونيالتعلمفيالمعیاریةلماذا
األساسیةاللبنةتمثلالتيالتعلیمیةالوحداتتطویرعملیةفيوالمالوالوقتالجھدلتوفیر

ركزتالمختلفةالنظمبینوتنقلھاتبادلھاتسھیلأجلمنوآذلكاإللكترونیةالمقرراتبناءفي
البحثسھولةمنتمكنالوحداتلتلكمواصفاتوضععليالعالمیةالمنظماتمنالعدید

Metadata Standard)العملیة تلكتحكمالتيالمعاییرأمثلةومنإلیھاعنھا والوصول
LOM: Learning Object )ملفافيالتعلیميبالوحداتالخاصةالبیاناتتخزنوالتي

.Markup Language Extensible  XMLمن نوعت

؟:االلكترونيالتعلیمفيمعاییریوجدھل
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معیاردرجةإلىترقىالااللكترونيالتعلیممجالفيحالیاعلیھاالمتعارفالمعاییر
مواصفات بمثابةتزالالوھيISOالعالمیة المعاییرمنظمةقبلمنعلیھمصادق

Specificationاو ارشاداتGuidelines او مقاییسCriterionsأنإلىیعودوذلك
LMSتعلمإدارة نظاممنعلیھیشتملوماااللكترونيالتعلیممجال

إلىأدتمتسارعةنمومرحلةالیزال فيEducational Contentومحتوى تعلیمي 
وھياالستقرارعلىترتكزبینما المعاییرالمجال،ھذافيوسریعةمتالحقةتغییراتإحداث
). 7(إلى اآلن االلكترونيالتعلیمإلیھایصللمدرجة

التعلیم االلكتروني و التنمیھ البشریھ :
والسیاسي االقتصادي الخطابفينفسھیھ البشریھ:  فرض مصطلح التنمیة البشریةالتنم
مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعینات، كما لعب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةعلى

البشریة دورا بارزا في نشر وترسیخ ھذا المصطلح. إن التنمیة عنالسنویة وتقاریره
أداة وغایة التنمیة حیث تعتبر التنمیة ھواإلنسانأن علىمصطلح التنمیة البشریة یؤكد 

إال عملیة تنمیة البشریةالتنمیةالبشریة النمو االقتصادي وسیلة لضمان الرفاه للسكان، وما
تنمیةأنھاأيذاتھاوتوسع للخیارات المتاحة أمام اإلنسان باعتباره جوھر عملیة . التنمیة 

المعطیاتمنمن جملة ة البشریة ھو مفھوم مركب بالناس وللناس. إن مفھوم التنمیالناس
والتنمیة البشریة ھي عملیة أو عملیات تحدث نتیجة لتفاعل مجموعة والدینامیات.واألوضاع 

وتشكیالتتأثیرات تحقیق من أجل الوصول إلىمن العوامل والمدخالت المتعددة والمتنوعة 
حركة متصلة تتواصلعبر األجیال وھي المجتمعي سیاقھوفي حیاة اإلنسان فيمعینة

یعتقد الكثیر أن مؤشر التنمیة ھو في زمانا وعبر المواقع الجغرافیة والبیئیة على ھذا الكوكب. 
أوتسجلھ الدولما و مدىمعاییر  التمدین  أو   المدینة وھو  ما یعرف  بالنمو الحضري

بشكل خاص كالمدن  والطرق والجسور المبنیةعالمات  التنمیة  الحضریةمن األمم 
على وغیرھا.  و بذلك أصبح اإلنجاز المادي ھو المؤشر والمصانع  والسدود  والمطارات 

متناسین الجانب البشري و الذي ھو أوناسینللجانب المادي خالصتجرید في التنمیة  
المفھوم لدینا  .  تحدید ھذاالمناسب منفلعلالباعث الحقیقي لكل ھذه المنجزات . و  علیھ

و المعرفيالجانبنموفي مدىفالتنمیة الحقیقیة كمؤشر للرقي البشري أو الحضاري تكمن 
عقرالعولمة الكاسحة للعالم كلھ ،  والقاضیة  على الضعیف  في في ظلالخبراتي  لألنسان.

لالستكانة إلى المعتاد والتقلیدي من األمور ، وإنما دعوة إلى مبررھناكلم یبق،داره 
وضمان موقع في الوجود  ، الذي الیوم   ال یعتمد  في ،المنافسةأجلاإلبداع والجودة من
بالدرجة  األولى  ، المنبع  الطبیعیة فقط ، ولكن على  الموارد البشریة عمقھ  على الموارد
أنسنتھا التعلیم بعدتأھیلھا مدخل والموارد البشریة  .فسة حقیقیةومنااألساس  لكل إبداع

البشریة  . والتعلیم الجید وحده الكفیل بھذه العملیة ، التي تعتبر من  أھم وأخطر مھام التنمیة،
نشئھا علىتجري  أنالشمس لذا وجب على الدول التي ترید أن یكون  لھا   مكانا   تحت

واإلنسانیة في بناء البالد ، االجتماعیة  والمھنیةوظائفھإلى یؤھلھ ،  جیدا تعلیما
تزاید .التوترات واالنفعاالت المفتعلةوالعمل على تقدمھ ضمن حركیتھ الطبیعیة البعیدة عن

النامیة من البالد في البالد المتقدمة والعدید(Distance Leaning)االھتمام بالتعلم عن بعد 
دفع فيتساھمأنیمكنكامنة قوة منیمتلكھلمالیصبح جزء من أنظمة التعلیم فیھا

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.  وقد نبع ذلك االھتمام العالمي بھذا النوع من التعلیم عجلة
& Information)تحدث في حقل تقنیة المعلومات واالتصاالتبسبب التطورات الھائلة التي

Communication Technology- ICT) من جھة وبسبب الحاجة الملحة لتحدیث
أداة المجتمعات أصبحتالتقنیةتلك .  إن أخرىمھارات الكوادر البشریة العاملة من جھة
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الفاعلة لتحقیق التنمیة البشریة المستدیمة في ظل اقتصاد عالمي یرتكز على
.  فمن خالل تلك التقنیة أصبح من الممكن (Knowledge-based Economy)المعرفة

الوصول السریع لمصادر المعلومات عبر الربط الشبكي الذي تیسره والذي یتجاوز الحدود 
حتى ضمن نطاق المجتمع تلك الحدودویتجاوزالجغرافیة والثقافیة للمجتمعات المختلفة بل 

.  الواحد بشرائحھ المتعددة
العاملة القطاعاتجمیع فين البعد أصبح األداة التي یتطلع إلیھا متخذي القرارإن التعلم ع

تلك شرائحفي المجتمعات من تربویین أو مدربین أو مسئولي قطاع خاص للنھوض بجمیع 
المزایا العدیدة التي یتضمنھا ھذا النوع من التعلم ودورھا في المجال بسبب المجتمعات 

شریحة النساء في البلدان النامیة على في تنمیةیساھم أنبعدعنن للتعلم التنموي.  ویمك
وجھ الخصوص، تلك الشریحة التي عادة ما تعاني من معوقات كثیرة بسبب عوامل متعددة منھا 

األمیة وانخفاض المستوى التعلیمي والضغوط االجتماعیة. 
التقنیة  واالنطالقةاالستثمار  في  عقول  الشباب  العربي  ھو  أھم  ركیزة  لتحقیق   التقدم 

ویشمل  ذلك التعلیم والتدریب وصقل المھارات التي یحتاجھا اإلنتاج والتصدیر والتسویق. 
ك بما وتمثل القوى البشریة المدربة  أھم العوامل في بدء االنطالقة التقنیة واستمراریتھا وذل

تمثلھ ھذه القوى من طاقات منتجة  ومستخدمة  للتقنیات  المتقدمة والمعلومات. ومن ثم فإن 
إعداد وتنفیذ خطط مكثفة وعاجلة للتنمیة البشریة  في   التعلیم  والتأھیل  والتدریب على 

لمناھج  التقنیات المتقدمة یعد أساًسا ال غنى عنھ إلنجاح البرنامج .  ان  اعاده  النظر  فى  ا
الدراسیة العربیة على مستوى التعلیم األساسي والمتوسط والعالي یعد شرطا ضروریا للنجاح 
فى تنمیھ  الموارد  البشریة  فى عصرنا , فالتعلیم ھو بوابھ مجتمع المعلوماتیة لذلك یجب 

ناھج بما التركیز  فى  المناھج  التعلیمیة  على  الریاضیات  والتقنیھ ویجب اعاده النظر فى الم
یكفل اكتساب الطلبھ مھارات ھامة جدا وضروریة لعملھم المستقبلي وبشكل خاص  : القدرة 
على المحاكمة , البحث  عن  المعلومات وتجمیعھا  وتنظیمھا واستخالص  نتائج منھا  والتعامل  

مع  تقنیة 
عرفة , وعموما ال بد المعلوماتیة ومع مصادر المعلومات ومع التجارة االلكترونیھ واقتصاد الم

الى تطویر المعاھد المتوسطة والجامعات بما یناسب تزوید سوق العمل بالمھارات السعيمن
, وال بد من األكید على أھمیھ التدریب الذاتي والتعلیم المستمر و المتقدمة التقنیة والعلمیھ 

والحكومیة. كذلك فإن الخاصة والعامة المؤسساتإقامة نقاط للتدریب الدائم فى جمیع 
سنة 15إلى 6سن من -األطفال بتأھیل استمراریة االنطالقة التقنیة یستلزم االھتمام الخاص

مما والمعلوماتاالتصاالت تكنولوجیا عصرأدوات مع جیًدا للتعاملإعداًدا وإعدادھم -
.یمثل والشك أھم استثمار في مستقبل األمة العربیة

. كما علومات تجعل من فھم المعرفة والتنمیة أمرا أشد إلحاحا منھ في أي وقت مضىوثورة الم
أن التكنولوجیات الجدیدة في االتصاالت واالنخفاض الحاد في تكالیف الحاسب اآللي یقلصان 

الرصیدمن المسافات وتتآكل بسببھا المسافات والزمن، إذ تتوافر ألبعد قریة فرصة استغالل 
شخص كان یعیش قبل قرن مضى، وذلك بأسرع أي أحالمالمعرفة بما یجاوزمن العالمي 

. والتعلیم من بعد یھیئ األسباب فقطوأرخص مما كان أي شخص یتخیلھ قبل بضعة عقود
لتوسیع فرص التعلم لتشمل المالیین الذین لوال ذلك لحرموا من التعلیم الجید.

اللكتروني في  تنمیة  شریحھ  من  المجتمع  وھم  ذوو ونتناول في ھذا البحث دور التعلیم ا
.الخاصةاالحتیاجات

استخدام التعلیم االلكتروني لذوي الحاجات الخاصة:



Proceeding of the 2nd International Conference on: ICT Serving Disabilities and
Learning Difficulties ((icdd2014)).

15

الخاصةاالحتیاجاتلذويوالمضيءالمشرقلقد فُتحت آماالً وتطلعات نحو المستقبل
أجل ذلك ومن، الحدیثة لمواكبة ھذا التطور الملحوظ أصبح الحاسب اآللي فیھا التقنیةوالتي
طاقاتنا وجھدنا في سبیل تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة  من  بأن نسّخرمطالبوناآلنفنحن 

عدیدة تعود علیھم بالنفع وتجعلھم مبدعین  ألھدافالحدیثةخالل التعامل مع ھذه التقنیة
االلكتروني لذوي الحاجات ن استخدام التعلیمالھدف م, اسرارھاومتألقین في التعامل مع 

:الخاصة  ھو 
وتقنیةفي  مجال  الحاسب الحصول  على المعارف  والحقائق  والمفاھیم   العلمیة-1

تعریفھ  خالل  من  وذلكالخاصة  المرتبطة بحیاة الفرد  ذو االحتیاجاتالمعلومات
واالتصاالت  المتعلقة  والتعرف على جوانب تقنیة المعلوماتالمختلفةوبرمجیاتھبمكوناتھ 

.ومستجداتھابالحاسب 
منواالستفادةالعلمیة ومھاراتھمقدراتھم وتنمیة الخاصةتدریب ذوي االحتیاجات-2

اإلنتاجیة الفردیة وكوسیلة تعلیمیة في التطبیقات المختلفة.الحاسب اآللي لزیادة
المثال عن طریق برمجیات معدة خصیصاً لھم إضافة إلى البرمجیات قق ذلك على سبیلویتح

وإنشاء الشائعة مثل معالجة النصوص وبرامج الرسم وتصمیم وإعداد  الشرائح  والعروض 
.مع البرمجیات التعلیمیةصفحات ومواقع باإلنترنت والتعامل

صة   خصوصا   اإلبداعیة    ومساعدتھم  على  الخااالحتیاجات ذوي قدرات تنمیة -3
االستقرائي واالستنباطي وتنمیة قدراتھم العقلیة .التفكیر 

تقنیة نحو  والھادف االیجابي  المیولمساعدة ذوي االحتیاجات الخاصة على اكتساب-4
.الحاسب واستخداماتھالمعلومات بصفة عامة وإزالة الرھبة لدیھم نحو

المستمرة العلمیة والقراءة التقني ذلك عن طریق التشجیع على متابعة  تطورھم وتحقیق
الحاسب كاأللعاب التعلیمیة وإشباع  الھوایات  وشغل  أوقات  الفراغ  بما یناسبھم من تقنیة

.المفیدة أو الموسوعات الثقافیة
عنذلك ویتحقق المقررة الدروسشرح مساعدة فياستخدام الحاسب اآللي كوسیلة-5

وثیقة في المواد الدراسیة استعراض  البرامج  التعلیمیة  المختلفة  والتي  لھا  صلةطریق 
في  العملیة  التعلیمیة  للمعوقین  وذوي  االحتیاجات اآللي  الحاسب المختلفة إن استخدام

.الخاصة أصبح مھماً جدا
ما الء األفراد  یحتاج  إلى  أسلوب  مشوق  وجذاب  وھو تعلیم ھؤوأھمیة ھذا االستخدام 

.نفعلھ عن طریق الحاسبنستطیع أن
یحتاجھ  الطالب  المعوق  ومعلم فالحاسب یقدم لنا العملیة التعلیمیة بطرق مختلفة  وھذا  ما
بالكمبیوترالمدعم االلكتروني التربیة الخاصة في آن واحد وإذا ما  لخصنا  فوائد  التعلیم 

من األھداف تتمثل في :مجموعة نحقق نالحظ أننا
الكم الھائل من -2التواصل االجتماعي للمتدرب المعوق عن طریق الكمبیوتر .-1

المعلومات المقدمة للمعوق.
الكمبیوتر الذي یتمتع بطریقة جذابة وسریعة ومتحركة قادرة على جذب انتباه الطفل -3

المعوق .
الكمبیوتر یضمن للمعوق التعلیم المستمر -5الكمبیوتر مھنة راقیة تالئم المعوقین.-4

طوال الحیاة.
فيالمعلومة عند الطفل  كما  یساعد أكثر ترتیب وتنظیم مما یساھم في سھولة استرجاع-6

.)23-19, 8(عن ذاتھ  الطفل بنفسھ وتكوین صوره ایجابیھثقة زیادة

المصادر:
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الخلیفھ , ھند بنت سلیمان , " من نظم ادارة التعلیم االلكتروني الى بیئات التعلم الشخصیھ:   -1
-19عرض وتحلیل " ورقة عمل مقدمھ لملتقي التعلیم االلكتروني , الریاض في الفتره 

ھجري.1423\21
اللكتروني   "  ورقة عمل الموسوي  ,   عالء   بن  محمد   , "  متطلبات  تفعیل التعلیم ا-2

ھجري.1423\21-19مقدمھ لملتقي التعلیم االلكتروني , الریاض في الفتره 
المحیسن  ,  ابراھیم  عبدهللا  ,   "  التعلیم  االلكتروني  ...  ترف ام   ضروره ...؟!    ,"  -3

ھجري .1423رجب 17-16ورقھ عمل مقدمھ لندوة:مدرسة المستقبل جامعة الملك سعود  
الكنعان, ھدى محمد , " استخام التعلیم االلكتروني في التدریس  "  , ورقھ عمل مقدمھ  -4

ھجري. 1429\5\21-19لملتقي االلكتروني , الریاض  في الفترة 
الجرف , ریمھ سعد , " متطلبات تفعیل مقررات مودل  االلكترونیھ  بمراحل  التعلیم  العام  -5

العربیھ السعودیھ " ورقھ عمل مقدمھ لملتقي التعلیم االلكتروني , الریاض في الفتره بالمملكھ  
ھجري .1429\5\19-21

الموسى , عبدهللا بن عبدالعزیز , " نظریات التعلم  وعالقتھا  بالتعلیم  الفوري  " ,  ورقھ -6
ي.ھجر1429\5\21-19عمل  مقدمھ لملتقي االلكتروني , الریاض  في الفترة 

العضعاض , فایز بن ابراھیم , " معاییر التعلیم والتعلم االلكتروني " , ورقھ عمل مقدمھ -7
ھجري.1429\5\21-19لملتقي االلكتروني , الریاض  في الفترة 

الفریح , سعاد بن عبدالعزیز ,  "   التعلم  عن  بعد  ودوره  في  تنمیھ  المرأة العربیھ  "  , -8
\1\10-8ھ لمنتدى المرأة العربیھ والعلوم والتكنلوجیا , القاھر في الفتره ورقھ بحثیھ مقدم

م .2005
العزب , محمد عبدالفتاح  ,  " تنمیة الموارد  البشریھ الكترونیا  "  ,  بحث مقدم الى -9

الموتمر  العربي  االول لتكنلوجیا المعلومات واالداره , جمھوریة مصر العربیھ .
رنت :مصادر االنت
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