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  السيد المعداوى
  

  
  ...التعليم اإللكتروني

  :مقدمة
ميز اهللا سبحانه و تعالى اإلنسان و فضله على بقية خلقه بالعقل و اإلدراك 

علم , الذي علم بالقلم: "قال تعالى. و علمه ما لم یعلم أحدا من خلقه
و وهب اهللا لإلنسان الكثير من الجوارح و الحواس ". اإلنسان ما لم یعلم

و یتفاوت .  تمكنه من تفعيل اإلدراك والتعلم بوسائل و أساليب مختلفةالتي
و یشير . تعلم اإلنسان و إدراآه حسب اختالف هذه الوسائط المتعددة

مما % ١٠) بمعنى یستوعب و یدرك(ویليام جالسر إلى أن اإلنسان یتعلم 
مما یراه و % ٥٠و , مما یراه% ٣٠و , مما یسمعه% ٢٠و , یقرأه
و , مما یجربه% ٨٠و , مما یناقشه مع اآلخرین% ٧٠ و, یسمعه
  .مما یعلمه لشخص آخر% ٩٥

هو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على الوسائط , والتعليم اإللكتروني
و . االلكترونية إلتاحة المعرفة للذین ینتشرون خارج القاعات الدراسية

-e أو Electronic Learningیشار إليه باللغة اإلنجليزیة بالمصطلح 
learning.   
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  :تعریف التعليم اإللكتروني 
و یمكن تعریفه , فالتعليم اإللكتروني هو شكل من أشكال التعليم عن بعد

بأنه طریقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحدیثة آالحاسب و الشبكات 
و الوسائط المتعددة و بوابات اإلنترنت من أجل إیصال المعلومات 

مين بأسرع وقت و أقل تكلفة و بصورة تمكن من إدارة العملية للمتعل
  .التعليمية و ضبطها و قياس و تقييم أداء المتعلمين

و في مؤسسات التعليم العالي آالجامعات تشتمل خطوات التحول نحو 
التعليم االلكتروني للمقرر على خطوات إعداد المحتوى التعليمي و تحدید 

موعات الطالب المتلقية للتعليم االلكتروني خطة المحاضرات و تحدید مج
  .و إدارة العملية التعليمية و تقویم الطالب و إعداد التقاریر و اإلحصائيات

  

  :مزایا التعليم اإللكتروني
عند مقارنة أساليب التعليم اإللكتروني باألساليب التقليدیة للتعليم تتبين لنا 

  :المزایا التالية للتعليم اإللكتروني
  .اوز قيود المكان و الزمان في العملية التعليمية تج-١
 توسيع فرص القبول في التعليم العالي و تجاوز عقبات محدودیة -٢

و تمكين مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التوزیع األمثل , األماآن
  .لمواردها المحدودة

 مراعاة الفروق الفردیة بين المتعلمين و تمكينهم من إتمام عمليات -٣
  .تعلم في بيئات مناسبة لهم و التقدم حسب قدراتهم الذاتيةال
 إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من جهة -٤

و بينهم وبين المعلم من جهة أخرى من خالل وسائل البرید اإللكتروني و 
  . مجالس النقاش و غرف الحوار و نحوها
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لذاتيين في المجتمع و التي تمكن من  نشر ثقافة التعلم و التدرب ا-٥
  .تحسين و تنمية قدرات المتعلمين و المتدربين بأقل تكلفة و بأدنى مجهود

 رفع شعور و إحساس الطالب بالمساواة في توزیع الفرص في العملية -٦
التعليمية وآسر حاجز الخوف و القلق لدیهم و تمكين الدارسين من 

لحقائق و المعلومات بوسائل أآثر و التعبير عن أفكارهم و البحث عن ا
  .أجدى مما هو متبع في قاعات الدرس التقليدیة

  . سهولة الوصول إلى المعلم حتى خارج أوقات العمل الرسمية-٧
 تخفيض األعباء اإلداریة للمقررات الدراسية من خالل استغالل -٨

الوسائل و األدوات االلكترونية في إیصال المعلومات و الواجبات و 
  .لفروض للمتعلمين و تقييم أدائهما
 استخدام أساليب متنوعة و مختلفة أآثر دقة و عدالة في تقييم أداء -٩

  .المتعلمين
 تمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي یتناسب مع -١٠

  .قدراته من خالل الطریقة المرئية أو المسموعة أو المقروءة و نحوها
 متجدد من المحتوى العلمي و االختبارات و  توفير رصيد ضخم و-١١

التاریخ التدریسي لكل مقرر یمكن من تطویره و تحسين وزیادة فعالية 
  .طرق تدریسه

ویعد التعليم اإللكتروني من أهم التطبيقات لتكنولوجيا االتصاالت في مجال التعليم ، 
ي الحاسب حيث یقوم أساسا على ما توفره هذه التكنولوجيا من أدوات متمثلة ف

اآللي واإلنترنت ، والتي آانت سببا في انتشاره وتطویره ، ویعرف التعليم 
استخدام جميع الوسائط المتعددة بما فيها شبكة المعلومات " اإللكتروني بأنه 

الدولية وما تتمتع به من سرعة في تدفق المعلومات في المجاالت المختلفة لتسهيل 
 "لمية وفق قدراته وفي أي وقت شاء  استيعاب الطالب وفهمه للمادة الع

  
منها أنه ینقل : و یري التربویون أن التعليم اإللكتروني یحقق عددًا من المزایا 

العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم ، ویجعله محور العملية التعليمية بما یجعل 
اء والتعلم المتعلم فعاًلا وإیجابيًا طول الوقت ، وینمي مهارات البحث واالستقص

الذاتي ومهارات االتصال والمهارات االجتماعية لدى المتعلمين ومهارات التفكير 
من خالل جمع المعلومات وتصنيفها ونقدها ، ومهارات انتقاء المعرفة وتوظيفها  ، 

آما أنه یساعد اإلدارات التعليمية في التغلب على نقص المعلمين والتغلب على 
آما ینمي المهارات األآادیمية لدى المعلمين من مشكلة الدروس الخصوصية ، 

  واالطالع على التجارب والبحوث في مختلف Video conferencingخالل 
  أنحاء العالم  
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ویحقق التعليم اإللكتروني المزایا السابقة من خالل العدید من األنشطة والوسائل ، 
دمة في التعليم أن األنشطة التعليمية المستخ ) ١٩٩٨ Harrisحيث تري هاریز

اإللكتروني والتي یمكن أن تحقق أهداف المنهج المدرسي تنقسم إلى ثالثة مجاالت 
االتصال وتبادل المعلومات بين األفراد ، المجال الثاني : المجال األول : رئيسية هي

حل المشكالت ، وتتم هذه األنشطة : جمع المعلومات وتحليلها ، المجال الثالث : 
  .عدیدة منها المقرر اإللكتروني ، والكتاب المرئيمن خالل وسائل 

  
 طالب في مدارس ٢٥٠٫٠٠٠ معلم ، و٣٥٫٠٠٠وتشير الدراسات إلى أن أآثر من 

التعليم العام والجامعات والكليات والمنظمات في جميع أنحاء العالم یستخدمون 
 ، وبلغ عدد الملتحقين بشبكة Blackboardمقررات إلكترونية على شبكة 

Online learning طالب في خمسين والیة أمریكية ، وأن هناك ٢٠٫٠٠٠ نحو 
 مقرر ١٧٠٠ منطقة تعليمية في الوالیات المتحدة األمریكية طرحت أآثر من ٨٠

على اإلنترنت ، وفي الوالیات المتحدة بلغ عدد المدارس المتصلة بشبكة اإلنترنت 
 عدد الرسائل  مدرسة بها ستة مالیين جهاز حاسب شخصي ، وبلغ٨٧٫٠٠٠

بليون رسالة یوميًا ، ولم یعد الحاسب یستخدم في ٢٫٢المرسلة بالبرید اإللكتروني 
تعليم الطالب العادیين فقط ، بل الطالب المعاقين سمعيًا وبصریًا، والطالب الذین 

یعانون من صعوبات في التعلم ، والطالب الموهوبين أیضا ، وأصبح الحاسب 
  د ، وفي المكتبات والنشر اإللكتروني وغيرها یستخدم في التعليم عن بع

   
  

    ١٩٩٧ومن الدراسات التي أجریت على التعليم اإللكتروني دراسة إدوارد  وفرتيز 
Edwards & Fritz (١٩٩٤ودراسة  آل من دیفيدسون  وترميك ) ٤١ 

Davidson( ٣٦) & tormic ٥٧ (١٩٩٥  ، ودراسة ریس (Reis ودراسة ، 
  وقد أفادت نتائج هذه الدراسات ١٩٩٥Sivert & Egbertسایفرت واجبيرت 

وغيرها إلى أن استخدام اإلنترنت وبرامج الحاسب والحاسب ذي الوسائط التعليمية 
  .المتعددة في التدریس قد اشبع حاجات الطالب وحسن من مستوى تحصيلهم 
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  تكنولوجيا االتصاالت والتعليم
  

وم األخرى                    لقد أصبحت تكنولوجيا ا    التصاالت تحتل مكانة الصدارة بين العل
ة               ، ولقد أخذت تطبيقاتها المتمثلة في استخدام الحاسب اآللي یشمل المجاالت العلمي
ا       والتربویة واالقتصادیة والصناعية والتجاریة والطبية والترفيهية والفضاء وغيره

ي    امتين فه يتين ه ين أساس ق وظيفت ا تحق ك ألنه االت ، وذل ن المج ع :  أوًال م توس
شاآل ،   ي حل الم تخدامها الفاعل ف ال اس ة ، ومج ة معلوم ى أی ة الوصول إل إمكاني

سياق               :وثانيًا ذا ال رد ، وفي ه درات الف ة ق شطة لتنمي دورها أن تصبح وسيلة ن ً بمق
صاالت     ا االت صر تكنولوجي ع ع ه م ًا؛ ألن دا تمام ة دورًا جدی رد للتربي ذات یف بال

د من             وتطبيقاتها المتمثلة في ال    ول للعدی اد حل حاسب اآللي یتسع نطاق إمكانيات إیج
يم        ن التعل دة م اط جدی رت أنم ا ظه تعلم ، آم يم وال ال التعل ي مج ة ف ضایا الهام الق

  ) .٩: ٢(وتطورت وسائله وأدواته ومن هذه التطبيقات التعليم اإللكتروني
  
  

  
  
  
  

  معني التعليم اإللكتروني
  

ي من أهم التطبيقات لتكنولوجيا االتصاالت في مجال                 یعتبر التعليم اإللكترون  
التعليم ، فهو یقوم أساسا على ما توفره تكنولوجيا االتصاالت من أدوات متمثلة في               

  .الحاسب اآللي واإلنترنت والتي آانت سببًا في انتشاره وتطویره 
  

ددة      "         ویعرف التعليم اإللكتروني بأنه      ع الوسائط المتع ا     استخدام جمي ا فيه  بم
شبكة المعلومات الدولية وما تتمتع به من سرعة في تدفق المعلومات في المجاالت              
ه وفي أي وقت                 المختلفة لتسهيل استيعاب الطالب وفهمه للمادة العلمية وفق قدرات

اء   ن      " ش ي م ب اآلل ة بالحاس تخدام األدوات المتاح ي اس ددة تعن ائط المتع والوس
الم           برامج وإمكانيات لعرض الكتاب     ة واألصوات وأف ة والمتحرآ ة والرسومات الثابت

  " الفيدیو إلكترونيًا لتسهيل استيعاب الطالب وفهمه للمادة العلمية 
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التعليم الذي یتم عن " التعليم اإللكتروني هو )  Carlines         ویرى آار لينز 
 طریق الحاسب وأي مصادر أخرى تعتمد على الحاسب تساعد في عملية التعليم

، وفي عملية التعليم اإللكتروني یحل الحاسب محل الكتاب ومحل المعلم " والتعلم 
حيث یقوم جهاز الحاسب في الدرس اإللكتروني بعرض المادة التعليمية على 

الشاشة بناء على استجابة الطالب أو طلبه ، ویطلب الحاسب من الطالب المزید من 
اء على استجابته ، ویمكن أن تكون المادة المعلومات ، ویقدم له المادة المناسبة بن

العلمية واالختبارات المصاحبة لها بسيطة ، آما هي في الدرس التقليدي ، ولكنها 
تكون على هيئة برنامج تعليمي على  الحاسب ، ویمكن أن تكون المادة العلمية 
د نصوصًا أو رسومًا ثابتة أو متحرآة أو صوتيات أو مرئيات أو هذه مجتمعة ، وق

یتكون التعليم اإللكتروني من مقرر یشمل محاضرات تتم عن طریق اللقاءات 
  في مواعيد محددة آما هو الحال Video conferencingالمرئية على اإلنترنت 

في المحاضرات التقليدیة ، ویمكن أن تكون صفحة على اإلنترنت یصحبها مادة 
تتم خارج الفصل عبر إضافية تشمل أنشطة فيدیو للدروس السابقة ومناقشات 

  . البرید اإللكتروني واختبارات إلكترونية تسجل نتائجها آليًا في سجالت الطالب 
  
  
  

  :خصائص التعليم اإللكتروني 
  

  :           للتعليم اإللكتروني مجموعة من الخصائص تتمثل في أنه 
  
   یتم في أي مكان وفي أي زمان -
  
   یستخدم المؤثرات السمعية والبصریة -
  
   یحاآي الواقع ویوضحه -
  
   یوفر الخصوصية للتعلم -
  
   ال تحد سرعة أو بطئ المتعلم من إمكانية التعلم -
  
   یمكن من االتصال بالزمالء والمدرس في أي وقت -
  
   ال حدود لألسئلة التي تطرح على المدرس -
  
   ال یغني عن اللمسة البشریة التي یحتاجها المتعلم -
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  :اإللكتروني أهمية التعليم 
  

            یري التربویون أن التعليم اإللكتروني له أهمية آبيرة ، فيذآر جانسن 
أن التعليم اإللكتروني  یحقق ) ١٠٦-٩٣ :٤٧) Janson &Mayersومایرز 

  -:اآلتي 
  
 یسهم في توسيع نطاق التعليم ، فبخالف أساليب التعلم التقليدیة التي تحدث في -

لفصل الدراسي أو فناء المدرسة أو المعمل أو المكتبة أو ا: حيز محدود مثل 
المسرح ، فهذا النوع من التعليم  یوسع حدود التعلم حيث یمكن حدوث التعلم ، في 

أي مكان تتوفر فيه خدمة اإلنترنت ، فإمكانية الوصول إلى المعلومة أو مصادر 
عن الموقع التي التعلم ذات الوسائط المتعددة متاحة بسهولة ویسر بغض النظر 

  .عليه بما یسمح للمتعلم بمواصلة التعلم ویشجعه على التزود من المعرفة 
  
 یتميز المحتوى العلمي المعروض بواسطة التعليم اإللكتروني بطبيعة دیناميكية -

  متجددة بخالف النصوص الثابتة التي یتم نشرها في تواریخ محددة 
  
كثير من المقررات الدراسية التي یتم  یعزز مفهوم التعلم عن بعد ، فهناك ال-

تدریسها من خالل التعليم اإللكتروني ، وتتميز هذه المقررات بتوفير الوقت 
المناسب للدراسة ، والمرونة في المحتوى ، آما یمكن من خاللها الحصول على 

تقویم مناسب ألداء المتعلم ، فإمكانية االتصال بين المعلم والمتعلم قائمة سواء أآان 
هذا االتصال متزامنًا أم غير متزامن ، بشكل فردي أو جماعي ، مما یضفي بعدًا 

  .جدیدًا على أساليب التعلم 
  
 قدرته على تفرید التعليم ومراعاة الفروق الفردیة ، حيث یمكن للمتعلم اختيار -

المحتوى والوقت ومصادر التعلم وأساليب التعلم والوسائل التعليمية وأساليب 
لتي تناسبه ، فعلى سبيل المثال نجد أن المحتوى على شبكة اإلنترنت ال التقویم ا

یعرض على شكل نصوص فقط ، وإنما یمكن عرضه باستخدام وسائط متعددة 
  .یستخدم فيها الصوت والصورة والحرآة والنص 
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  :مزایا التعليم اإللكتروني 
  

التربویين على استخدامه یتميز التعليم اإللكتروني بالعدید من المزایا التي شجعت 
  -:منها

  
( الكتب اإللكترونية : الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات مثل : أوًال 

Electronic Books (  الدوریات ، )Periodicals (  قواعد البيانات ،)Data 
Bases (   الموسوعات ، )Encyclopedias (  المواقع التعليمية ، )

Educational sites. (   
  
   

  
حيث یتم عن طریقه التخاطب في اللحظة ) المتزامن ( االتصال المباشر : انيًا ث

حيث یكتب  ) Relay-Chat( التخاطب الكتابي : نفسها بواسطة عدة طرق منها 
الشخص ما یرید قوله بواسطة لوحة المفاتيح والشخص المقابل یرى ما یكتب في 

 بعد انتهاء األول من آتابة ما اللحظة نفسها ، فيرد عليه بالطریقة نفسها مباشرة
حيث یتم التخاطب صوتيًا  ) Voice-conferencing( یرید  ، التخاطب الصوتي 

( في اللحظة نفسها هاتفيًا عن طریق اإلنترنت ، التخاطب بالصوت والصورة 
التخاطب حيث یتم التخاطب  ) conferencing – Video) ( المؤتمرات المرئية 

  . وت والصورةحيًا على الهواء بالص
  

حيث یستطيع المتعلمين االتصال ) غير المتزامن ( االتصال غير المباشر : ثالثاً 
فيما بينهم بشكل غير مباشر ودون اشتراط حضورهم في نفس الوقت باستخدام 

-Voice( ، البرید الصوتي  ) E-mail(البرید اإللكتروني : عدة وسائل منها 
mail(  

  
  

  -:حقق المزایا التالية أن التعليم اإللكتروني ی
  
   ینقل العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم ویجعله محور العملية التعليمية -
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   یجعل المتعلم فعاًال وإیجابيًا طوال الوقت -
  
   ینمي مهارات البحث واالستقصاء والتعلم الذاتي لدى المتعلمين-
  
  المتعلم ینمي مهارات االتصال والمهارات االجتماعية لدى -
  
   ینمي مهارات التفكير من خالل جمع المعلومات وتصنيفها ونقدها لدى المتعلم-
  
   ینمي لدى المتعلم مهارات االستفادة من المعرفة واختيارها وتوظيفها لدى المتعلم-
  
 یسمح ألولياء األمور بمتابعة - ینمي االستقاللية وتحمل المسئولية لدى المتعلم-

  ل اإلنترنت مستوى أبنائهم من خال
  
   یساعد اإلدارات التعليمية في التغلب على نقص المعلمين -
  
 یساعد اإلدارات التعليمية وأولياء األمور في التغلب على مشكلة الدروس -

  الخصوصية 
  
 Video یساعد في تنمية المهارات األآادیمية لدى المعلمين من خالل -

conferencingفي مختلف أنحاء العالم   واالطالع على التجارب والبحوث   
  
 یساعد المعلمين على التشاور مع زمالئهم في جميع أنحاء العالم حول أساليب -

  التدریس الحدیثة 
  
   یساعد المعلمين في االطالع على حلول المشكالت التعليمية في أنحاء العالم -
  
   یساعد الهيئة اإلداریة على االطالع على مستویات الطالب أوًال بأول -
  
 یساعد على سرعة االتصال بين اإلدارات التعليمية والتعرف على حلول مشكالت -

  اإلدارة 
  
   یساعد اإلدارة على سرعة وصول القرارات إلى المعلمين والطالب -
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  أهداف التعليم اإللكتروني
  

  تحدد اليونسكو أهداف التعليم اإللكتروني في اآلتي 
  
اعدة من تقنية المعلومات قائمة على أسس ثقافية  یسهم في إنشاء بنية تحتية وق-

  .بغرض إعداد مجتمع الجيل الجدید لمتطلبات القرن الحادي والعشرین 
  
 تنمية اتجاه إیجابي نحو تقنية المعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل أولياء -

  .األمور والمجتمعات المحلية ، وبذلك إیجاد مجتمع معلوماتي متطور 
  
آاة المشكالت واألوضاع الحياتية الواقعية داخل البيئة المدرسية ، واستخدام  محا-

  .مصادر الشبكة للتعامل معها وحلها 
  
 إعطاء الشباب االستقاللية واالعتماد على النفس في البحث عن المعارف -

والمعلومات التي یحتاجونها في بحوثهم ودراستهم ، ومنحهم الفرصة لنقد 
ؤل عن مصداقيتها ، مما یساعد على تعزیز مهارات البحث لدیهم المعلومات والتسا

  .وإعداد شخصيات عقالنية واعية 
  
(  منح الجيل الجدید متسع من الخيارات المستقبلية الجيدة وفرصًا المحدودة -

  ) .اقتصادیًا وثقافيًا ، وعلميًا واجتماعيًا 
  
أساس االتصال واالجتماع  تزوید الطالب بخدمة معلوماتية مستقبلية  قائمة على -

بأعضاء آخرین من داخل المجتمع أو خارجه ، بغرض تعزیز التسامح والتفاهم 
واالحترام المتبادل ، وفي الوقت نفسه تحفظ المصلحة والهویة الوطنية ، مما یؤدي 

إلى تطویر مهارات التحاور ، وتبادل األفكار الخالقة والبناءة ، والتعاون في 
 التي تقود إلى مستوى معيشي أفضل ، هذا باإلضافة إلى المشاریع المفيدة

تعریضهم إلى أجواء صحية من التنافس العالمي الواسع النطاق والتي تقودهم إلى 
  .تطویر شخصياتهم في حياتهم المستقبلية 
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 إمداد الطالب بكمية آبيرة من األدوات في مجال المعلوماتية لمساعدتهم على -
نفسهم بشكل سليم في المجتمع ، باإلضافة إلى تطویر التطویر والتعبير عن أ

  .المهارات والمعارف والخبرات التي تقود إلى تطویر اإلنتاجية واالستقالل الذاتي 
  
 تشجيع أولياء األمور والمجتمعات المحلية على االندماج والتفاعل مع نظام -

لك من خالل التعليم بشكل عام ، ومع نمو سلوك وتعلم أبنائهم بشكل خاص ، وذ
االطالع على أداء أبنائهم وتحصيلهم الدراسي،  باإلضافة إلى اإلشعارات والتقاریر 

التي تصدرها المدرسة حول ذلك ، مما ینمي ویطور خدمة تقنية المعلومات في 
المنازل والمجتمعات المحلية بشكل غير مباشر، ومن ثم یؤدي إلى نمو المجتمع 

  .والثقافة على الشبكة 
  
ید المجتمع بإمكانيات استراتيجية من أجل المنافسة االقتصادیة والتكنولوجية  تزو-

ل المعلومات التكنولوجية في هذا القرن تمثل فرصة ، فالثورة الكبرى في مجا
عظيمة لألمم التي تخلفت عن الرآب الحضاري ،  بحيث یمكنها أن تتجاوز مراحل 

تخلفها لتقارب الخط الذي وصل إليه اآلخرون ، وذلك من خالل استخدام وإدارة هذه 
  .التقنية وإدخالها ضمن خطط تنمویة وطنية حقيقية 

  
  

أن األنشطة التعليمية المستخدمة في ) ٤١-٣٩ :٤٥) ١٩٩٨ Harrisتري هاریز
التعليم اإللكتروني والتي یمكن أن تحقق أهداف المنهج المدرسي تنقسم إلى ثالثة 

   -:مجاالت رئيسية هي
  

  االتصال وتبادل المعلومات بين األفراد: المجال األول 
  

  -: :ویتضمن هذا المجال األنشطة التعليمية التالية
  
وتتمثل أنشطة هذا النوع في المراسلة عبر  : Key palsتراسل عبر اإلنترنت  ال-أ

القوائم البریدیة ، ( البرید اإللكتروني والمشارآة في الحوار والنقاش من خالل 
  ) .المجموعات اإلخباریة ، النشرات اإلخباریة ، المنتدیات اإللكترونية 

  
 یقوم المتعلم في فصل ما وفيه:  الفصل الدراسي الكوني أو االفتراضي -ب

سواء أآان هذا الفصل داخل المدرسة أم ( باالتصال بمتعلمين في فصل أخر 
  .لمناقشة مواضيع معينة ) خارجها 

  
وفيها یتم دعوة بعض العلماء والخبراء لإلجابة عن :  االستضافة اإللكترونية -ج

  .أسئلة المتعلمين المطروحة عبر البرید اإللكتروني 
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وفيه یتصل المتعلمون باألشخاص سواء أآانوا : ال بالخبراء والمجربين  االتص-د
  .من الخبراء أم العلماء عبر البرید اإللكتروني لإلجابة عن األسئلة التي یطرحونها 

  
وفيه تقوم العدید من الشرآات والمؤسسات :   خدمات اإلجابة عن األسئلة -ه

مات المتخصصة باإلجابة عن أسئلة التربویة والجهات الحكومية والجمعيات والمنظ
  .المتعلمين التي یطرحونها عبر اإلنترنت

  
  جمع المعلومات وتحليلها : المجال الثاني 

  -:ویتضمن هذا المجال األنشطة التعليمية التالية
  
 WWWفعبر البرید اإللكتروني وشبكة النسيج العالمية :  تبادل المعلومات -أ

  .ارآة في تلخيص الكتب والتقاریر واألخبار یمكن للمعلمين والمتعلمين المش
  
وفيه یتم تجميع المعلومات من مصادر متنوعة ومتعددة :  إنشاء قواعد البيانات -ب

من مشارآين عدیدین ویتم إدخالها وترتيبها في قواعد بيانات ألجل استخدامها 
  .الحقًا 

  
لتي تم الحصول وفيه یتم فحص وتحليل البيانات ا: تحليل البيانات المشترآة -ج

عليها من مصادر متعددة بهدف تصنيفها والوصول إلى أنماط واتجاهات محددة 
  .یمكن االستفادة منها عمليًا

  
وفيه یتم جمع التقاریر والمقاالت المتشابهة ثم نشرها على :  النشر اإللكتروني -د

  . شبكة اإلنترنت
  

  حل المشكالت : المجال الثالث 
  -:شطة التعليمية التاليةویتضمن هذا المجال األن

  
وفيه یطلب المتعلمون حل مشكلة ما ، بعد أن توفر لهم :  البحث عن المعلومات -أ

  .إمكانية الوصول إلى مصادر معلومات متنوعة بهدف اآتشافها والتعرف عليها 
  
وفيه یقوم المتعلمون المتواجدون في مواقع :  حل المشكالت في وقت متزامن -ب

شكل مستقل على حل مشكلة ما ، ثم یقومون باطالع بعضهم مختلفة بالعمل ب
  .البعض على طرق الحل وأساليب العمل التي اتبعوها لحل المشكلة 
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  وسائل التعليم اإللكتروني
  

          للتعليم اإللكتروني وسائل عدیدة لتحقيق أهدافه منها المقرر اإللكتروني 
یتم التعرض لمقرر اإللكتروني والكتاب والكتاب اإللكتروني وغيرها ، وفيما یلي 

  .اإللكتروني 
  

  المقرر اإللكتروني
***************************************************  

  :طبيعته وأهميته
  

یعد المقرر اإللكتروني أحد التطبيقات الهامة الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
ير الدراسات إلى أن أآثر من وتكنولوجيا االتصاالت في العملية التعليمية ، وتش

 طالب في مدارس العليم العام والجامعات والكليات ٢٥٠٫٠٠٠ معلم ، و٣٥٫٠٠٠
والمنظمات في جميع أنحاء العالم یستخدمون مقررات إلكترونية على شبكة 

Blackboard وبلغ عدد الملتحقين بشبكة ، Online learning نحو 
 منطقة تعليمية في ٨٠ وأن هناك  طالب في خمسين والیة أمریكية ،٢٠٫٠٠٠

   مقرر على ١٧٠٠الوالیات المتحدة األمریكية طرحت أآثر من 
 *****************************************  

  :تعریف المقرر اإللكتروني
  
  
  
  

بأنه أي مقرر یستخدم في تصميمه أنشطة "         ویعرف المقرر اإللكتروني 
  ".ب واإلنترنت ومواد تعليمية تعتمد علي الحاس

  
  
  

  أهمية المقرر اإللكتروني 
  

  :ترجع أهمية المقرر اإللكتروني إلى أنه
  
   ساعة وطيلة أیام األسبوع وأیام العطالت ٢٤ مفتوح -
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 ال یعيق استخدامه زمان أو مكان ، إذ یستطيع الطالب استخدامه في أي وقت -
  . یشاء ، نهارًا أم ليًال ، وفي أي مكان في العالم

  
ال یحتاج إلى قاعات دراسية ، وليس من الضروري أن تتوفر أجهزة الحاسب في  -

  .الجامعة أو المدرسة ، إذ یمكن استخدامه من المنزل 
  
  یستطيع الطالب استخدامه عدة مرات واالطالع على المادة العلمية للمقرر -

  .والمحاضرات باستمرار
  
  . لكتروني للطالب دورًا إیجابيًا وفاعًال في المقرر اإل-
  
 یزید من عملية التفاعل والتواصل بين المعلم والطالب بعضهم البعض ، حيث -

یسهم آل طالب في إعداد المادة العلمية للمقرر ویبدي رأیه فيها ، ویعلق على ما 
  .قدمه غيره من الطالب 

  
  . یتيح الفرصة للطالب لالتصال بكم هائل من المعلومات-
  
من جميع أنحاء العالم ، حيث تتاح لهم الفرصة للتعرف  یمكن أن یستخدمه طالب -

  . علي الثقافات المختلفة 
  
  . یتيح للطالب الفرصة لتعلم المادة العلمية إضافة إلى تعلم مهارات الحاسب -
  
    یتصف بالمرونة ویقدم فرصًا لإلثراء والمراجعة-
  
حاآاة ، والتعلم الم:  یستطيع المعلم من خالله استخدام طرق تدریس متعددة مثل-

  باالستكشاف ، والتعلم المبني علي الخبرة ، والعالج الفردي 
  
 إذا استخدم المعلم تدریبات واختبارات ذات تصميم جيد فإنه سيتمكن من تشخيص -

الصعوبات التي تحول دون إتقان الطالب لنقطة معينة ، ویقدم لهم شروح وتدریبات 
  .لنقطة إضافية أو بدیلة إلي أن یتقنوا تلك ا

  
 یسهل علي المعلم عملية تصحيح االختبارات والواجبات ، ویقدم له إحصائيات -

  . عن مدى تحصيل وتقدم الطالب آأفراد وآمجموعة
  
 یستطيع أولياء أمور الطالب أن یطلعوا على المادة العلمية المقدمة في المقرر -

  .اإللكتروني وعلى نتائج أبنائهم أوًال بأول
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رات اإللكترونية ومكوناتها وآيفية أنواع المقر
  :استخدامها

  
  :هناك عدة أنواع من المقررات اإللكترونية من أهمها 

  
  :المقرر اإللكتروني غير المعتمد علي اإلنترنت) : ١(
  

هناك مجمــوعة مـن الـبرامج التـي تمكـن المعلم مـن تصميم أنشطة للمقررات التي 
ن تصميم األنشطة وفق ميول وقدرات حيث یمك ) Author Plus( یدرسها مثل

الطالب الذین یدرسون المقرر، آما یمكن استخدام تلك البرامج في تصميم تدریبات 
لدرس واحد أو تدریبات لمقرر دراسـي آامل ، ویستطيع المعلم الذي یتمتع 

بمهارات حاسب بسيطة أن یستخدمها، فكل ما یحتاجه هو أن یكون لدیه معلومات 
  )Windows(رأولية عن أوام

  
وتتكون برامج تصميم المقرر اإللكتروني غير المعتمد على اإلنترنت من نسختين ، 

نسخة للمعلم یستخدمها إلعداد التدریبات ، ونسخة للطالب یستخدمها لحل 
التدریبات واإلجابة عن األسئلة ، حيث تكون نسخة المعلم على جهاز حاسب خاص 

ب ، وتكون نسخة الطالب على جهاز حاسب به وال یستخدمه أو یطلع عليه الطال
خاص به ، ویستطيع المعلم االطالع على نسخة الطالب ، ویتم تحميل نسخة الطالب 

على جهاز حاسب الخاص بالطالب ، وال یستطيع الطالب تغيير أو مسح أو تعدیل 
  .التدریبات التي یعدها المعلم أو إضافة تدریبات بأنفسهم 

  
ات خاصة به ، فعندما یعد المعلم أیة تدریبات أو اختبارات وللبرنامج قاعدة معلوم

یقوم البرنامج بتخزینها في قاعدة المعلومات ، ویمكن أن یعد تدریبات أو اختبارات 
اختبارات  ملء الفراغ ، أو االختيار من متعدد ، أو : ذات أشكال مختلفة مثل
ف إلى النص أو السؤال ، ویستطيع المعلم أن یضي. الخ...اختبارات إعادة الترتيب

أو الجمل صورًا ثانية أو متحرآة أو مقتطفات من فيلم أو موسيقى ، آما یمكنه 
معاینة المؤثرات الصوتية والصور المصاحبة قبل تخزنيها بشكل نهائي ، ویمكن 
أن یحدد وقتًا للقراءة واستجابة الطالب لألسئلة ، ویمكن أن یجعل وقتًا مفتوحًا ، 

أي یعرف الطالب ما إذا ( تصحيح فوري : جابة الطالب بعدة طرق ویتم تصحيح است
یعرف (، أو تصحيح مؤجل ) آانت استجابته صحيحة أم خاطئة بعد آل سؤال 

الطالب استجاباته الصحيحة والخاطئة بعد أن ینتهي من اإلجابة علي جميع األسئلة 
حصل الطالب على وبإمكان الطالب أن یختار الطریقة التي یفضلها ، ویمكن أن ی) 

النسبة المئویة الستجاباته الصحيحة مع تعليق على مستوى أدائه ، ویستطيع 



  السيد المعداوى
 

  السيد المعداوى
 

١٦

الطالب أن یحصل على اإلجابة الصحيحة مع شرح أو توضيح للخطأ الذي وقع فيه 
أثناء اإلجابة عن األسئلة ، آما یمكن أن یحصل الطالب على تلميحات تساعده في 

  .اختيار اإلجابة الصحيحة
  

 MS(ون البرنامج من مجموعة من القوائم أعلى الشاشة تشبه أو أمر ویتك
Word (  ومجموعة من النوافذ الصغيرة داخل شاشة الحاسب یكتب فيها المعلم

التعليمات والنصوص واألسئلة، وهناك مجموعة من الخيارات التي تحدد اآلليات 
أنواع األسئلة قائمة ب: والوظائف التي یمكن استخدامها في إعداد الدرس مثل

ونوعية التغذیة الراجعة ونوعية التصحيح وهل التدریب مؤقت أم ال، والمؤثرات 
  .المطلوب إضافتها من أصوات وصور وألوان 

  
  :المقرر اإللكتروني المعتمد علي اإلنترنت ) : ٢ (
  

قد یكون المقرر اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت بسيط ، أي یحتوى على مجموعة 
وم والنصوص الخاصة بالمقرر، ومجموعة من التدریبات واالختبارات من الرس

وقد یكون هذا المقرر متطورًا فيحتوي على . وسجالت تحفظ درجات االختبارات
صور متحرآة ومحاآاة ومجموعة صوتيات ومجموعة مرئيات ووصالت إضافة 

بكة إلى المادة العلمية ، وتكون جميعها موجودة على شبكة اإلنترنت أو الش
  العنكبوتية العالمية 

  
ویتكون المقرر اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت من مجموعة من األدوات التي 

تمكن الطالب من التواصل مع معلم المقرر ومع زمالئه الطالب ومن االطالع 
الصفحة الرئيسة : والمشارآة في المعلومات الخاصة بالمقرر ، ومن هذه األدوات 

مقرر، التقویم الدراسي ، لوحة اإلعالنات ، لوحة النقاش ، غرفة للمقرر،  أدوات ال
  .الحوار ، معلومات خاصة بالمقرر

  
ویتكون محتوى المقرر من مادة علمية مكتوبة یصاحبها مفردات متعددة الوسائط ، 

ویمكن أن تكون المادة العلمية على شكل قراءات وواجبات ومحاضرات وتعليمات 
ة بالمصطلحات ومذآرات وغير ذلك ، ویتكون من مادة خاصة باالستذآار وقائم

مرئية ومسموعة وصور ومحاآاة أعدت بالحاسب، وعرض شرائح ، وترفق 
الوثائق والمذآرات والصور وتنظم موضوعات المقرر على هيئة ملفات ومجلدات 

  مع وصالت تقود الطالب إلى فصول المقرر المختلفة
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ي تصميم المقررات البرامج التي یمكن استخدامها ف
  :اإللكترونية 

  
هناك برامج متخصصة ومواقع على اإلنترنت یمكن استخدامها في تصميم دروس 

 الذي یستخدم في Author Plusبرنامج : ومقررات خاصة بمادة معينة مثل
 الذي Hotpotatoesتصميم دروس ومقررات اللغة اإلنجليزیة ، وبرنامج  

القراءة فقط ، وهناك برامج جاهزة یمكن یستخدم في تصميم دروس ومقررات 
  Macromedia: استخدامها في تصميم أي مقرر في أي تخصص مثل 

Authorwareوبرامج مثل   :PowerPoint, Netscape 
Communicator یمكن استخدامها في تصميم الدروس وإجراء العروض 

لمعلم بعملية ویمكن استخدامها علي شبكة اإلنترنت وخارج الشبكة ، وهنا یقوم ا
التصميم بالكامل ، حيث یصمم المعلم النصوص واألسئلة ویضيف الصور الثابتة 
والمتحرآة واألصوات والموسيقي والوصالت وغير ذلك ، آما توجد مواقع على 

 ,Yahoo: اإلنترنت یمكن استخدامها مجانًا في تصميم المقررات مثل 
Geocities, Tripod, http://www.blackboard.com/ ،  

  
  استخدام المقرر اإللكتروني) متطلبات (مستلزمات 

  
  :یتطلب استخدام المقرر اإللكتروني ما یلي 

  
  PC جهاز حاسب  -
  
   ٢٠٠٠, ٩٨ , ٩٥ Windows نظام تشغيل -
  
   ميجابایت٢٣ ذاآرة -
  
  . على األقلkbps  ٢٨٫٨ مودم سرعته -
  
   آرت صوت -
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  pixels X٨٠٠ ٦٠٠ شاشة درجة وضوحها -
  
  مكبرات صوت وسماعات لألذن -
  
   محرك أقراص المرنة  والمدمجة-
  
   )Realplayer, Acrobat Reader, InterVideo Win DVD( برامج -
  
   Internet Explorer: ( برامج تصفح مثل-
  
   اشتراك في شبكة اإلنترنت -
  
   اشتراك في البرید اإللكتروني-
  
  ن التقاط وإرسال الصور آاميرا وبرنامج خاص یمكن الطالب والمعلم م-
  
   ميكروفون وبرنامج یمكن الطالب والمعلم من إرسال واستقبال الصوت -
  
   برنامج یمكن الطالب والمعلم من إرسال واستقبال صور مرئية ومسموعة-
  
   برنامج یمكن الطالب في موقع معين من عرض صورة لطالب في موقع آخر -
  
   تغيير صورة طالب في موقع آخر  برنامج یمكن الطالب في موقع معين من-
  
 Hotpotatoes وAuthor Plus: ( برامج تأليف المقررات مثل -
  )Macromedia Authorwareو
  
     )PowerPoint: ( برامج عرض إلعداد الشرائح والمرئيات مثل -
  
   )Adobe Photoshop(    برامج إلعادة تصميم الصور مثل -
  

مهارات التي ینبغي على آل من المعلم والطالب باإلضافة إلى ما سبق هناك بعض ال
  :اإللمام بها منها

  
   )Windows(   القدرة على استخدام أوامر-
  
    )Word(   القدرة على استخدام  -
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   القدرة على تحميل البرامج من اإلنترنت ومن األقراص المدمجة-
  
  . القدرة على االنتقال من برنامج آلخر في آن واحد-
  
  .لى استخدام البرید اإللكتروني القدرة ع-
  
  . معرفة بعض مصطلحات اإلنترنت-
  
  . القدرة على البحث عن مواقع خاصة بموضوع معين-
  
  . القدرة على التواصل آتابة-
  

  :االعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لزیادة فاعلية المقرر اإللكتروني 
  
   

  
  :  ي الحسبان ما یلي لزیادة فاعلية المقرر اإللكتروني ینبغي األخذ ف

  
 ضرورة قيام شرآات الحاسب العربية بتعریب البرامج التي تستخدم في تصميم -١

المقررات اإللكترونية في جميع التخصصات ، وتصميم مواقع عربية للمقررات 
على شبكة اإلنترنت ، حتى یتمكن المعلمون من تصميم مقررات باللغة العربية 

  .ةللطالب في المراحل المختلف
  
 تدریب طالب آليات التربية قبل الخدمة على استخدام المقرر اإللكتروني وطرق -٢

تصميمه آجزء أساسي من إعدادهم التربوي ، وجعل مهارات استخدام الحاسب 
  .عمومًا والقدرة على استخدام وتصميم المقررات التعليمية إحدى متطلبات التخرج

  
ع المراحل وجميع التخصصات على  إقامة دورات لتدریب المعلمين في جمي-٣

  .استخدام المقرر اإللكتروني وطرق تصميمه
  
اهتمام الجامعات بالتدریس عن طریق المقرر اإللكتروني وإنشاء مواقع -٤

للمقررات اإللكترونية بدًال من التدریس بالطرق التقليدیة ، وهذا من شأنه أن یسهم 
اعات الدراسية ، وتكدس في حل مشكلة نقص أعضاء هيئة التدریس ونقص الق

القاعات الدراسية بالطالب والزیادة المطردة في أعداد الطالب المتقدمين والراغبين 
  .في التعليم 
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 عند تصميم المقرر اإللكتروني هناك عددًا من األمور ینبغي أخذها بعين االعتبار -٥
دام تحدید األهداف والواجبات والمناقشات اإللكترونية بوضوح ، واستخ: هي

الرسائل العامة والخاصة إلعطاء التغذیة الراجعة على جميع األهداف والواجبات، 
واالجتماع بالطالب وجهًا لوجه مرة قبل بدء الدراسة ، ودمج غرفة الحوار وخيوط 

المناقشة مع المقرر، والتأآيد على االلتزام بالوقت وتشجيع الطالب على ذلك، 
رنت والدخول إلى المواقع قبل بدء الدراسة بعدة وتدریب الطالب على االتصال باإلنت

الصوت والصورة : أسابيع ، واستخدم التقنيات اإلضافية لالتصال عن بعد مثل 
  . والهاتف عند الضرورة

  
  :  قبل وضع أي مقرر على اإلنترنت ینبغي مراعاة ما یلي-٦
  
   تحدید مبررات استخدام التعليم اإللكتروني -
  
  ب  تحدید حاجات الطال-
  
   التوفيق بين استراتيجيات التدریس والبيئة والتعليم عن بعد -
  
  .  تحدید حاجات المعلمين-
  
  :عند استخدام المقرر اإللكتروني ألول مرة ینبغي مراعاة ما یلي-٧
  
 تحدید مستوى مهارة الطالب في استخدام الحاسب قبل البدء في تسجيلهم لدراسة -

  المقرر اإللكتروني
  
  لبات الحاسب السابقة وتعزیز سياسة استخدام المتطلبات السابقة  تحدید متط-
  
   االستمرار في تقویم مهارات الطالب واتجاهاتهم ،وتنویع المكونات التعليمية -
  
 تزوید الطالب بالدعم الفني ، وتصميم مواقع للمدرسة أو للقسم لتقدیم الدعم -

  الفني الالزم 
  
امعة في الفصل التقليدي ، لتمكين الطالب من  عقد المحاضرات األولى لطالب الج-

  االجتماع وجهًا لوجه بأستاذهم وزمالئهم مرة على األقل 
  
 االستعانة بطالب الدراسات العليا للمساعدة في إرشاد طالب الليسانس -

  والبكالوریوس 
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   تقدیم محتوى المقرر بعدة طرق -
  
   استخدام عدد من قنوات االتصال وجعلها مرنة-
  
  التصال بالطالب تلفونيًا وتوزیع مذآرات مبدئية عليهم  ا-
  
 لتحسين عملية التعليم والتعلم عن طریق اإلنترنت البد من تحدید األهداف -٨

وتحدید المشارآة في البرنامج ، وتحدید األدوار ، وإثراء الحوار ، وتزوید 
مين ، ومواآبة المتعلمين بالتغذیة الراجعة ، وتلخيص البيانات ، ومتابعة المستخد

التطورات، وحث الطالب على المناقشة ومشارآتهم فيها ، وإدراك الطالب أهمية 
التفاعل في تحقيق أهداف التعلم ، وإحضارهم مجموعة من مصادر المعلومات أثناء 

  النقاش 
  
  : إلذآاء روح التعلم اإللكتروني لدى المجموعة ینبغي مراعاة ما یلي-٩
  
  عن استخدام التكنولوجيا لدى أعضاء الفریق  تخفيف التوتر الناجم -
  
 إرسال رسائل إلكترونية محفزة ألعضاء الفریق للتغلب على المشاآل التي -

  تواجههم
  
   تزوید الطالب بأدوات مختلفة لدعم المراحل المختلفة لعملية حل المشكالت -
  
   مساعدة الطالب أثناء محاولتهم التوصل إلى إجماع -
  
في مجموعات بناًء على الموهبة والمهنة المطلوب تأدیتها ،  توزیع الطالب -

  وتزویدها بالتغذیة الراجعة المفيدة في الوقت المناسب
  
   الترآيز على موضوعات نقاش باستخدام خيوط الموضوعات -
  
 تشجيع المجموعة على بلورة أفكارها عن طریق طرح األسئلة والوصالت -

   والهجوم على اآلخرین والتقليل من إصدار األحكام والنقد
  
   استخدام التخيل إلبراز الموضوعات المشترآة بين الطالب المختلفين في الرأي  -
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  مع تحياتى
  السيد المعداوى
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  السيد المعداوى
  التعليم اإللكتروني
  الجزء الثانى
  :الكتاب اإللكتروني والكتاب المرئي 

  
    یسهم آل من الكتاب اإللكتروني والكتاب المرئي بشكل فعال في حل العدید من 

  :المشكالت مثل  
  
   محو األمية -
  
   الدروس الخصوصية -
  
   التعليم بالریف -
  
   محو األمية الثقافية -
  
   نقص المدرسين -
  
  تكاليف طباعة الكتب  -
  

  :متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي إلي التعليم اإللكتروني
  

لقد حققت تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت تقدمًا سریعًا غزت به جميع 
المجاالت بما في ذلك المجال التعليمي ، وأصبح المعلمون والطالب في المراحل 

انویة والجامعية في الدول المتقدمة یستخدمون اإلنترنت االبتدائية والمتوسطة والث
والفصول والمعامل ذات الوسائط التعليمية المتعددة في عملية التعليم والتعلم ، ففي 

 مدرسة بها ٨٧،٠٠٠الوالیات المتحدة بلغ عدد المدارس المتصلة بشبكة اإلنترنت 
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ة بالبرید اإللكتروني ستة مالیين جهاز حاسب شخصي ، وبلغ عدد الرسائل المراسل
 بليون رسالة یوميًا ، ولم یعد الحاسب یستخدم في تعليم الطالب العادیين ، بل ٢،٢

الطالب المعاقين سمعيًا وبصریًا، والطالب الذین یعانون من صعوبات في التعلم 
والموهوبون أیضًا ، وأصبح الحاسب یستخدم في التعليم عن بعد ، وفي المكتبات 

روني وغيرها ، وفي مجال تعليم وتعلم اللغات المختلفة للناطقين بها والنشر اإللكت
  ولغير الناطقين بها 

  
فإذا ما انتقلنا إلى المدارس والجامعات في بالدنا العربية وجدنا أن العملية ال زالت 

تتم داخل الفصل وترتكز على المعلم آمصدر للمعلومات وتتم بالطرق التقليدیة 
 والقلم والسبورة وبعض الوسائل التعليمية القدیمة ، أما المعتمدة على الكتاب

استخدام الحاسب واإلنترنت والمعامل ذات الوسائط التعليمية المتعددة فلم تجد 
  .طریقها إلى الكثير من مدارسنا وجامعاتنا بعد

  
وحيث إن استخدام التكنولوجيا في التعليم قد أصبح أمرًا ضروریًا وحتميًا وليس 

له من آثار إیجابية على عملية التعليم والتعلم ، لذا فإن االنتقال من التعليم ترفًا لما 
 سواء آليًا أو -بالطرق التقليدیة إلى التعليم اإللكتروني المعتمد على التكنولوجيا  

   یتطلب اتخاذ عدة خطوات تحتاج إلى وقت وجهد طویل منها -جزئيًا  
  
ارس والجامعات بحيث تجعل التكنولوجيا  تعدیل سياسة التعليم على مستوى المد-١

  . أداة أساسية في العملية التعليمية في جميع المراحل
  
 تشكيل لجنة على مستوى الجامعة أو المنطقة التعليمية تتولى عملية التطویر -٢

تطویر : تتكون من فریق عمل یضم مجموعة من المتخصصين في عدة مجاالت مثل
  .المناهج وتكنولوجيا التعليم

  
  .  دراسة واقع استخدام التكنولوجيا في المدرسة أو الجامعة-٣
  
 دعم إدارة المدرسة أو الجامعة وتشجيعها لدمج التكنولوجيا في التعليم -٤

  .واستخدام المعلمين لها
  
 وضع تصور أو خطة شاملة طویلة األمد لدمج التكنولوجيا في التعليم على -٥

  .لمختلفة مستوى المقررات  والصفوف والمراحل ا
  
 تحدید مدة زمنية لتنفيذ خطة الدمج في تدریس المقررات والصفوف المختلفة ، -٦

  .بحيث تتم عملية الدمج على مراحل تتكون آل منها من خطوات صغيرة متدرجة 
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 تخصيص ميزانية لدمج التكنولوجيا في التعليم ، ولتغطية تكاليف شراء األجهزة -٧
  . مين وتوظيف الخبراء والمدربينوالبرامج ونفقات تدریب المعل

  
 إنشاء بنية تكنولوجية تحتية تشمل تزوید الجامعات والمدارس باألجهزة  -٨

وملحقاتها، وتوفير معامل حاسب ذات وسائط متعددة ، وإیصال خدمة اإلنترنت إلي 
 بأجهزة أخرى - إذا آانت موجودة -الجامعات والمدارس واستبدال األجهزة القدیمة 

  .تطورةحدیثة م
  
 تدریب الطالب والمعلمين على استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم والتعلم، -٩

ویتم ذلك بعد تزوید المدرسة أو الجامعة بأجهزة الحاسب وعمل التمدیدات الالزمة 
  .مباشرة 

  
 إنشاء مرآز لتصميم المناهج المعتمدة على التكنولوجيا في الجامعة أو -١٠

عمل به فریق من المتخصصين یقوم بإعداد مناهج إلكترونية المنطقة التعليمية ی
متعددة الوسائط في التخصصات المختلفة وللصفوف المختلفة سواء آانت معتمدة 

  وهو أحد المتخصصين Carlinerأم غير معتمدة على اإلنترنت ، ویرى آارلينر
دیر المشروع م: في هذا المجال أن فریق إعداد برامج التعليم اإللكتروني یتكون من

، ومصمم للمناهج ، وآاتب یقوم بكتابة النصوص للبرنامج التعليمي ، ومصمم 
للرسوم والصور ، ومبرمج، ومهندس یختبر مدى صالحية البرنامج لالستخدام ، 

ومحرر یتحقق من مدى اطراد البرنامج وتمشيه مع الخطوط العرضية، ومتخصص 
ل، وأن البرنامج آكل یعمل بصورة جيدة یقوم باختبار الوصالت ویتأآد من أنها تعم

وال یتسبب في حدوث أعطال أثناء استخدامه مع برامج أخرى ، وفریق إلخراج 
الجانب المرئي بما في ذلك الصور والرسومات، وآخر لإلخراج الصوتي 

  .ومتخصصين في المادة العلمية، وممولين للمشروع
  

 بصورة مستمرة إلطالع المعلمين  إجراء األبحاث في مجال التعليم اإللكتروني-١١
والمسئولين على أثر استخدام التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم، ومدى استفادة 

  .الطالب من عملية الدمج ولمتابعة آخر التطورات في مجال تكنولوجيا التعليم
  

 توفير الدعم الفني وصيانة األجهزة والشبكة بصورة دائمة أثناء استخدام -١٢
مين للتكنولوجيا في التعليم، إذ قد یواجه المعلمون أثناء التدریب أو أثناء المعل

مشكالت الطباعة، توقف : استخدام التكنولوجيا في التعليم بعض المشكالت مثل
االتصال باإلنترنت فجأة، عدم القدرة على فتح البرید اإللكتروني ، ولقد ذآر 

إلى أن هذا یتطلب ) )  McDaniel & Umekubo) ١٩٩٧( ماآدانيال وإمكوبو 
وجود فني مسئول عن إدارة الشبكة وآخر مسئول عن صيانة الشبكة بصورة دائمة 

إلصالح األعطال ومساعدة المعلمين في تصميم مواقع وصفحات اإلنترنت 
واإلشراف على التدریب والتخطيط واإلجابة عن استفسارات المعلمين ، إضافة إلى 
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ات تضم مجموعة من المدارس أو الكليات في منسق یقوم بالتنسيق بين شبك
  . الجامعة أو عدد من الجامعات

  
  أن تكون عملية دمج التكنولوجيا في التعليم جزًء من األنشطة الصفية -١٣

اليومية وتدعم المنهج الدراسي، وتجعل للطالب دورًا إیجابيًا في عملية التعليم 
  . والتعلم، بحيث یصبـح التعليم ذا معني بالنسبة لهم

  
في التعليم أن  التأآيد على أنه ال یمكن ألي خطة تهدف إلى دمج التكنولوجيا -١٤

تنجح مهما توفر لها من إمكانيات مالية ومكانية وتقنية متقدمة ، إذا لم نعمل على 
تطویر المعلمين وتدریبهم على استخدام التكنولوجيا، حيث یشكل ذلك قلب عملية 

  .دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية
  

دور تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق 
  :أهداف مناهج التعليم في الوطن العربي

  
ترتبط تكنولوجيا االتصاالت ارتباطًا عضویًا بتكنولوجيا المعلومات في شتي مجاالت 
الحياة العلمية والثقافية والتربویة واالقتصادیة والسياسية والعسكریة واالجتماعية 

لتعليم ، للفرد وللمجتمع ، مما یترتب عليه تغيرات في مجاالت عدیدة ومنها ا
وبالتالي تطویر العملية التعليمية بعناصرها المختلفة ، وتعد مناهج التعليم أحد 

العناصر الهامة في العملية التعليمية ، ویمكن لتكنولوجيا االتصاالت أن تسهم بشكل 
فعال في حل بعض مشكالت مناهج التعليم في الوطن العربي ، وتحقيق أهدافها 

  : يالمنشودة ، من خالل ما یل
  
التعامل الفعال مع أعداد متزایدة من الطالب في شتي مراحل التعليم في الدول -١

  .العربية ، نظرًا للزیادة في السكان والطلب على التعليم
  
 مواجهة ثورة انفجار المعلومات، وذلك بتطویر طرق ووسائل تقدیم المعارف -٢

  .لسيطرة عليها بما یمكننا من تجهيز المعلومات وإدارتها قبل أن نفقد ا
  
 المساهمة في تغيير وظيفة المعلم في العملية التعليمية من ناقل للمعرفة ومن -٣

ملقن للمعلومة إلي مصمم لها ومحفز علي توظيفها لحل مشكالت المتعلم داخل 
  وخارج المدرسة آما سيصبح دوره هو التوجيه واإلرشاد 

  
التعلم :  للتعليم والتعلم مثل المساهمة بفاعلية في تطبيق األساليب الحدیثة-٤

  .الفردي ، والذاتي ، والتعاوني ، واإلتقاني ، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد
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  عالقة منظومة المنهج بتكنولوجيا االتصاالت
  
   

  
منظومة مقترحة توضح عالقة منظومة المنهج بكل من تكنولوجيا المعلومات   

  االتوتكنولوجيا االتص
  

یتضح أن منظومة المنهج بعناصرها المتنوعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكل من منظومة 
تكنولوجيا المعلومات ومنظومة تكنولوجيا االتصاالت ، آما أن هناك تفاعًال دائمًا 

ومستمرًا وتكامًال بين المنظومات ، باإلضافة إلى التغذیة الراجعة وعناصر المراقبة 
ط ، والتوجيه لتحقيق األهداف المنشودة للمنهج التربوي ، وبما ، والتقویم ، والضب

  .یضمن تحقيق عملية التطویر ألهدافها باستمرار
  

ویقترح التربویون مجموعة من المقترحات التي یمكن أن تسهم بها تكنولوجيا 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف مناهج التعليم في الوطن 

  :العربي
  
ورة إعادة النظر في مناهج التعليم الحالية في الوطن العربي ، وذلك إلیجاد  ضر-١

منظومة منهجية أآثر شمولية وحداثة من المنظومة الحالية ، وال یتحقق ذلك إال 
بإعادة النظر في مدخالت هذه المناهج وعملياتها ومخرجاتها، وتلعب التغذیة 

ناحية ثانية الدور األساسي في الراجعة من ناحية ومتغيرات العصر الحدیث من 
  .هذه العملية 

  
 إعادة النظر في أهداف مناهج التعليم في الوطن العربي إلدخال البعد الخاص -٢

  .بتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت في االعتبار
  
 ضرورة التأآيد في العملية التعليمية على المفاهيم األساسية للمعلوماتية -٣

ين البيانات والمعلومات والدورة االسترجاعية للمعلومات وطرق والمقارنة ب
  .معالجة المعلومات وخصائص المعلومات الجيدة
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 ضرورة اآتساب المتعلم في الوطن العربي المهارات األساسية لصنع -٤

المعلوماتية وتصنيفها وبثها أو نشرها من مكان آلخر وتعریفه بالتكنولوجيا 
  .حقيق هذه األهدافالحدیثة المستخدمة في ت

  
 ضرورة إآساب المتعلم العربي الرؤیة الصحيحة نحو توظيف الثورة -٥

المعلوماتية الهائلة لخدمة خطط التنمية في بالدنا العربية ، من خالل المشارآة في 
  .صنعها وتسویقها والمنافسة عليها 

  
طن العربي  ضرورة استفادة وسائل وتكنولوجيا التعليم بمناهج التعليم في الو-٦

مما تقدمه تكنولوجيا االتصاالت الحدیثة من وسائل مثل اإلنترنت ، والبرید 
اإللكتروني ، واألقمار الصناعية ، والفيدیو آونفرنس وغيرها ، واستخدامها في 

أساليب التعليم الذاتي والفردي ، والتعليم عن : أساليب التعليم والتعلم الحدیثة مثل 
  .بعد والتعليم الجامعي 

  
 ضرورة العمل على إیجاد شبكة معلومات عربية تساهم فيها جميع الدول -٧

العربية آل بقدر استطاعتها ، بهدف تغذیة األنظمة التعليمية والسياسية 
واالقتصادیة العربية بكافة البيانات ، والمعلومات الالزمة ، وذلك آنوع من الوحدة 

  .یتم ذلك تحت مظلة الجامعة العربيةالمعلوماتية التكنولوجية العربية ، ویمكن ان 
  
 عقد دورات تدریبيه للمعلم العربي أثناء الخدمة لتدریبه على أساليب المعالجة -٨

اإللكترونية للمعلومات ، وأساليب توظيفها لتحقيق أهداف المقرر الدراسي الذي 
  .یقوم بتدریسه لطالبه 

  
ليات التربية وآليات إعداد  توظيف مساق وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم بك-٩

المعلمين في العالم العربي توظيفًا عمليًا لدى طالب هذه الكليات ، وذلك ألن 
االعتماد على الجانب العلمي أو التطبيقي لهذا المساق سوف یؤدي إلى تحسين 

السلوك التدریسي للطالب المعلم عندما توآل إليه مهمة التدریس الفعلي بعد تخرجه 
  .ياتفي هذه الكل

  
 من األهمية بمكان إعادة النظر في أسلوب اإلدارة التعليمية في آافة أنظمتنا -١٠

التعليمية العربية باعتبار أن التيسيرات اإلداریة والمرونة في اإلدارة  والفهم 
السليم ألهداف اإلدارة الناجحة سيساهم بشكل مباشر في تحقيق نقلة نوعية وآمية 

ات، وتكنولوجيا االتصاالت في جميع مدخالت وعمليات، لألخذ بتكنولوجيا المعلوم
  ومخرجات النظام التعليمي
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 السيد املعداوى
  اجنليزى ههيا ث بننيث.أ.م

 
نشرة تعريفية عن التعليم *

  ...اإللكتروني
    :مقدمة

ميز اهللا سبحانه و تعالى اإلنسان و فضله على بقية خلقه بالعقل 
الذي : "قال تعالى. و اإلدراك و علمه ما لم يعلم أحدا من خلقه

لإلنسان الكثير و وهب اهللا ". علم اإلنسان ما لم يعلم, علم بالقلم
من الجوارح و الحواس التي تمكنه من تفعيل اإلدراك والتعلم 

و يتفاوت تعلم اإلنسان و إدراآه . بوسائل و أساليب مختلفة
و يشير ويليام جالسر . حسب اختالف هذه الوسائط المتعددة

مما % ١٠) بمعنى يستوعب و يدرك(إلى أن اإلنسان يتعلم 
مما % ٥٠و , مما يراه% ٣٠و , مما يسمعه% ٢٠و , يقرأه

% ٨٠و , مما يناقشه مع اآلخرين% ٧٠و , يراه و يسمعه
  .مما يعلمه لشخص آخر% ٩٥و , مما يجربه

هو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على , والتعليم اإللكتروني
الوسائط االلكترونية إلتاحة المعرفة للذين ينتشرون خارج 

اللغة اإلنجليزية بالمصطلح و يشار إليه ب. القاعات الدراسية
Electronic Learning أو e-learning.   
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  :تعريف التعليم اإللكتروني 
و يمكن , فالتعليم اإللكتروني هو شكل من أشكال التعليم عن بعد

تعريفه بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة 
ترنت من آالحاسب و الشبكات و الوسائط المتعددة و بوابات اإلن

أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت و أقل تكلفة و 
بصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية و ضبطها و قياس و 

  .تقييم أداء المتعلمين
و في مؤسسات التعليم العالي آالجامعات تشتمل خطوات 

التحول نحو التعليم االلكتروني للمقرر على خطوات إعداد 
ي و تحديد خطة المحاضرات و تحديد المحتوى التعليم

مجموعات الطالب المتلقية للتعليم االلكتروني و إدارة العملية 
  .التعليمية و تقويم الطالب و إعداد التقارير و اإلحصائيات

  

  :مزايا التعليم اإللكتروني
عند مقارنة أساليب التعليم اإللكتروني باألساليب التقليدية 

  : التالية للتعليم اإللكترونيللتعليم تتبين لنا المزايا
  . تجاوز قيود المكان و الزمان في العملية التعليمية-١
 توسيع فرص القبول في التعليم العالي و تجاوز عقبات -٢

و تمكين مؤسسات التعليم العالي من تحقيق , محدودية األماآن
  .التوزيع األمثل لمواردها المحدودة

علمين و تمكينهم من إتمام  مراعاة الفروق الفردية بين المت-٣
عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم و التقدم حسب قدراتهم 

  .الذاتية
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 إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما -٤
بينهم من جهة و بينهم وبين المعلم من جهة أخرى من خالل 
وسائل البريد اإللكتروني و مجالس النقاش و غرف الحوار و 

  . انحوه
 نشر ثقافة التعلم و التدرب الذاتيين في المجتمع و التي -٥

تمكن من تحسين و تنمية قدرات المتعلمين و المتدربين بأقل 
  .تكلفة و بأدنى مجهود

 رفع شعور و إحساس الطالب بالمساواة في توزيع الفرص -٦
في العملية التعليمية وآسر حاجز الخوف و القلق لديهم و 

من التعبير عن أفكارهم و البحث عن الحقائق تمكين الدارسين 
و المعلومات بوسائل أآثر و أجدى مما هو متبع في قاعات 

  .الدرس التقليدية
 سهولة الوصول إلى المعلم حتى خارج أوقات العمل -٧

  .الرسمية
 تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل -٨

 في إيصال المعلومات و استغالل الوسائل و األدوات االلكترونية
  .الواجبات و الفروض للمتعلمين و تقييم أدائهم

 استخدام أساليب متنوعة و مختلفة أآثر دقة و عدالة في -٩
  .تقييم أداء المتعلمين

 تمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي -١٠
يتناسب مع قدراته من خالل الطريقة المرئية أو المسموعة أو 

  .روءة و نحوهاالمق
 توفير رصيد ضخم و متجدد من المحتوى العلمي و -١١

االختبارات و التاريخ التدريسي لكل مقرر يمكن من تطويره و 
  .تحسين وزيادة فعالية طرق تدريسه
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احملتوى التعليمي االلكرتونياحملتوى التعليمي االلكرتونيتصميم تصميم    

  :مقدمة  
   تغيرات تكنولوجية سريعة وتحوالت دولية     يشهدها عالم اليوم     

دي   يواجه النظام التعليمي    الذي أدى إلى أن     األمر   ديا التقلي ت تح
سيمة  هجحا بخصوص ج افية  ت ة إض رص تعليمي وفير ف ى ت   إل

ة            أوسع   د من المؤسسات التعليمي الم     ، لذلك فإن العدي  حول الع
ة         قد بدأت تواجه هذا التحدي من خالل          اد في إمكاني   النظر  الج

د     ن بع يم ع رامج التعل وير ب  DISTANCE تط
LEARNING .  

  
, تكنولوجيا الصوت , ويتم التعليم عن بعد بشكل مبدئي باستخدام      

صورة   صوت وال ات , ال ر  , المعلوم ة، وتعتب واد المطبوع والم
رامج   ذه الب د من ه يم فرص تزي وفير التعل ك ,  الجامعي ت ألولئ

األشخاص األقل حظًا، سواء من حيث ضيق الوقت أو المسافة       
ة في    أو عدم ت  , أو اإلعاقة الجسدية   وفر المقاعد الدراسية الكافي

ات  ستوى األساس  الجامع ع م ي رف ساهم ف ه ي ى أن باإلضافة إل
املين ي للع يم المعرف ا التعل ي حق م  ف ع عمله ي موق م ف د  . وه ق

د،       يم عن بع رامج التعل يتساءل البعض حول الكفاءة التعليمية لب
تي  ال(مقارنة بالبرامج التي يتعلم بها الطالب بالطريقة التقليدية        

ا    ) Face to Face تتم وجهًا لوجه ارن م ؛ إن األبحاث التي تق
ى أن     شير إل دي ت يم التقلي ين التعل د، وب ن بع يم ع ين التعل ب
ة                 ا نفس فعالي د، يمكن أن تكون لهم التدريس والدراسة عن بع
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ة           , التعليم التقليدي  ات المتبع دما تكون الوسائل والتقني وذلك عن
تعلم  وع ال ة لموض سهمالئم ذ,  نف ل  ه ى التفاع افة إل ا باإلض

ين    دة ب ة المرت ر، والتغذي ب وآخ ين طال دث ب ذي يح ر ال المباش
  . وبيئة التعلمالمدرس والمتعلم

  
ر من           لنا  الفرصة التي يوفرها   نلذا فإ  م وأآب  التعليم عن بعد، أه

ات  ه obstacles العقب ي طريق ر ف د تظه ي ق ث إن  الت ، حي
ن بع   يم ع ة للتعل ة المطلوب ات الدقيق ن سد، الترتيب ّسن م تح

ي        ال ديات الت إن التح ذا ف ام، وهك شكل ع سية ب ارات التدري مه
ددة   يفرضها نظام التعليم عن بعد، تقابلها فرص        دا      متع  هامة ج

  : أهمها ومن
  

ة   - ن الطلب ر م ور أآب ى جمه ول إل ين أو الوص  ، المتعلم
  .المتدربين

دربين      تلبية حاجات الطلبة   - ين أو المت ادرين      ، المتعلم ر الق  غي
  .ضور الحلقات الدراسيةعلى ح

ة - ين الطلب ة وصل ب ة حلق دربينإقام ين أو المت  من  ، المتعلم
 .مناطق اجتماعية وحضرية واقتصادية مختلفة

ع   - ع المجتم ل م الي   (  التواص ي مج ع ف ة المجتم ل خدم تفعي
  )التدريب والتعليم 

وف     ار س ذا اإلط ي ه صر تف ة نح ذه الدراس ديم  ه ول تق  ح
ا، وتنمي        الدروس    تقديم إستراتيجيات ات بثه د، وتقني ا، عن بع  ته

ثم عرض ألحد المنصات المستخدمة في بث الدروس على الخط          
.  
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 آيفية تطوير الدروس - ١
  :عن بعد 

   
 والـمتصفحات  www الشبكة العنكبوتية     وتطور   لقد أدى وجود  

Web browser   ت ل اإلنترن ى جع ة ال إل هولة  األبيئ ر س آث
دربين     ،    الطلبة : لـ لالستعمال بالنسبة  ين أو المت سبة   المتعلم  بالن

تعّلم عن           wwwتوفر شبكة الويب    بما   يم وال رة للتعل  فرصة مثي
ـ  تخدام ال يمكن إس د، ف د wwwبع ن بع درس ع ل الم ن قب  م

وم    ب تق بكة  الوي إن ش ك ف ى ذل افة إل دروس، باإلض صميم ال لت
 .i.e  (بربط الطالب بقائمة من قوائم النقاشات أو قوائم التوزيع

forum ; lists(. 
  
م مستعدون                 ف  لذا ذين ه د وال دريس عن بع ى الت ائمين عل إن الق

اراتهم في        , تواجد على الشبكة  اللتطوير   ادة مه اآلتي  يلزمهم زي
:  
  

امج      • ى برن اد عل يهم االعتم ة عل ي البداي ا  ف وورد أو م  ال
ك    Microsoft Wordمعالج النصوص ب يعرف في  وذل

م  صميم، ث ات الت م تقني دروس، لفه صميم ال د ت ا بع   فيم
ال ا االنتق تخدام الحق رامج الس ة ب ر احترافي ـ أآث :  آ

FrontPageأوغيره٢٠٠٠ ،.  
  



 
  اجنليزى ههيا ث بنني– ث –أ - السيد املعداوى م

 
 

 ٧

 من المعلومات التي تم تطويرها مسبقًا من أجل            االستفادة •
تج اآلخرون          اذا أن ك     إنجاز دروس جديدة، لمعرفة م  في ذل

  .ومن ثم العمل على التطوير
    

 يجب أن    التي  قائمة المحتويات الرئيسية   العمل على وجود   •
صيرة،      صفحات الق ن ال دد  م ى ع صفح إل ل المت  تنق

ة  ي وبخاص ات ف ا المعلوم ول فيه ي تط االت الت ي الح ف
ى      معه   يتمكن الطالب األمر الذي   صفحة ما،     من االنتقال إل

  .المعلومات المحددة حسب حاجته
  

ر        • عدم اإلفراط في اإلستعمال غي
ومات   ضروري لرس ة الال بياني

اط   كبيرة الحجم أو     ال ع إضافة مق
ديو (مرئية   ر      ) في  أو صوتية غي

صفحات    رض، فال ة للع مالئم
 ،  التي يحتاج تنزيلها إلى وقت طويل تؤدي إلى ملل الطلبة         

دربين ين أو المت د تضطرهمالمتعلم ان وق   في بعض األحي
  .إلى التراجع

    
 مع   الحرص على زيادة أو تغيير المعلومات حسب الحاجة         •

شكل دوري من        مني مراعات أهمية التوقيت الز    د ب ، والتأآ
  . ومفاتيحه الرئيسةاستمرارية الموقع

   
ات  • ديم معلوم ن   تق ل ع شكل آام ة وب درس،  االلكتروني  ال

  .و آذا التدريبات او التمارين الضرورية هأهداف ومراجع
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وفير • رورة ت ة، او  ض بة المكتوب صال المناس وات االت  قن
ة   د إلكتروني  آال المسموعة أو المرئي ادي  بري و  (@)  الع

wimba مشاآل أو التزود      عن وجود    للتبليغ االستعماله 
در ول ال ات ح ى ويستحسن , سوبمعلوم ل عل وين العم تك

تمكن ااتمجموع اش لي درب نق تعلم والمت صال لم ن االت  م
  . عند الحاجة ببعضهم البعض لتبادل المعلومات

  
ة   • ائف منزلي ات ووظ ام بواجب تعلم بالقي ة الم  مطالب

homeworkاله ًا وإرس ذلكو, ا إلكتروني ول  آ ديم حل  بتق
  ).Solution(قصيرة  للتوجيه والمساعدة على الحل 

  
شبكة   آذلك يمكن • أو ,  عرض وتغطية المادة آصفحة على ال

  .وبأشكال مختلفةآملف قابل للتنزيل 
  

ة    • المراجع الممكن ة ب ة إلكتروني ع قائم سن وض يستح
ك    ى ذل افة إل درس، باإلض ة لل ع   , والمكمل ربط م وفير ال ت

ذلك مع    , صفحات أخرى تغطي معلومات عن الموضوع      وآ
وفرة    ضًا مت د تكون أي ي ق ات الدراسية المشابهة الت الحلق

ـ   ى ال ة   , wwwعل ة الجامعي ع المكتب ن   , أو م ذا م ل ه آ
  .شأنه مساعدة الطالب على فهم وإدراك  الحلقة الدراسية

  
 

 تصميم الدرس لمالئمة االتصال -٢
  :المرئي التفاعلي 
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ة          يعتبر   االتصال المرئي وسيلة فعالة يمكن استخدامها في عملي
امج        ي برن يلة ف ذه الوس ج ه ن دم ث يمك د، حي ن بع يم ع التعل
ي في   صوتي والمرئ صال ال ة االت د إلتاحة إمكاني يم عن بع التعل
اتجاهين بين عدة مواقع، تستخدم معظم أنظمة االتصال المرئي          

ة        ى شبكة     ملفات رقمية مضغوطة وذلك لبث الصور المتحرآ  عل
م    ن حج ل م ديو تقل ور الفي غط ص ة ض ات، فعملي المعلوم
ق          ن طري ك ع صال وذل وط االت ر خط لة عب ات المرس المعلوم

صورة،          رة من ال  حزمة الالزمة     لوبتقلي  إرسال األجزاء المتغي
ن      ضًا م ل أي ديو تقل ة ضغط صور الفي إن عملي صور، ف ث ال لب

  . تكاليف اإلرسال
   

ي ا  صال المرئ ة االت ى    إن عملي ا عل تم بثه ا ي رًا م ة آثي لتفاعلي
ذلك   صة ل ة مخص وط تلفوني وط ذات )LS(خط ذه الخط ، ه

ا                ي، إال أنه صال المرئ ة االت سرعات عالية وفعالة جدًا في عملي
سافة        ى الم د عل ة تعتم ة وثابت هرية مرتفع أجير ش ة ت ذات آلف
ستخدم     ة أن ُت ذه األنظم ن له ذلك يمك تخدام، ل ى االس يس عل ول

ة أفضل و   وم      بفعالي اد االستخدام، ومن المعل ل مع ازدي ة أق تكلف
أنه يمكن لهذه األنظمة أن تعمل بمعدالت مختلفة من المعلومات           
ذلك بإرسال            واستخدام أجزاء معينة من سعة الخطوط، لتسمح ب
ة،         س اللحظ ي نف ر ف ى آخ ع إل ن موق ة م صاالت مرئي دة ات ع

ز      وفير أجه ن ت د م ه الب ي فإن صال المرئ ة االت اح عملي ة وإلنج
اميرا    ايكروفون، الك ديو، م رض الفي زة ع شمل أجه رى ت أخ
ى       افة إل وني،  باإلض رض التلفزي ات الع وب، وشاش والحاس
ة                    ا مع عملي ات التي يمكن دمجه دة أشكال من التقني الحاجة لع

  .االتصال المرئي
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ي،         صال المرئ ام االت ر نظ ه عب تم نقل درس لي صميم ال د ت   عن

ى جمي ز عل ى المدرس الترآي ى يتوجب عل يس عل ع الطالب ول
دروس               ان، فيجب أن تكون ال الطالب المتواجدين في نفس المك

درس،      وع لل افة التن رض إض ة، ولغ ة متنوع دة  المتفاعل آقاع
دريس من حين                  ة الت ر طريق ى المدرس تغيي تربوية يتوجب عل

آتغيير األسلوب من اإللقاء، إلى طرح األسئلة وإجاباتها،          آلخر،
درس          فطرح األسئلة حتمي للتأآ    ة لل اه واستيعاب الطلب د من إنتب

ضافة       ضًا است د أي ن المفي ون م د يك ة، وق ع المختلف ي المواق ف
ع،          ذا سوف     بعض المحاضرين، في واحد أو أآثر من المواق وه

  .يشجع مشارآة الطلبة عن بعد
  
  

التقنيات المستخدمة في تصميم -٣
  :الدروس عن بعد 

  
س على آيفية الهدف من التصميم الدروس، هو مساعدة المدر

إنشاء الدروس الرقمية، بغرض النشر الواسع، وتسهيل عملية 
الِحمل الستعمالها عن بعد، وال يتطلب التصميم سوى معرفة 
بسيطة بالتنسيق والتنظيم واإلدراج وببعض قواعد البرنامج 

  .المستخدم في العملية
  
تتطلب لغة النص الفائق، إستخدام : لغة النص الفائق -١

 أو إستخدام برنامج MS-Wordالج النصوص برنامج مع
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 أو  MS-FrontPage آـ HTMLمولد لصفحات 
Composer Netscape ويستحسن إذا آان الدرس ،
أن يكون مكون من ) En ligne(مخصص للنشر على الخط 

صفحة رئيسية، وصفحات ثانوية مرتبطة بالصفحة الرئيسية 
 إلى إمكانية عن طريق الربط التشعبي، وعلى المصمم أن ينتبه

العودة للصفحة الرئيسية في أي مستوى من المستويات، 
 htmوهناك تنبيه آخر هو حفظ الملف تحت إسم يحمل اإلمتداد 

 حسب طبيعة الحاسب الموزع، ويستحسن أن تكون htmlأو 
  .دوما) minuscules(تسمية الملف باألحرف الصغيرة 

  
  

  
سق -٢ سق   : Pdfالن ر الن  Pdf (Portableيعتب

Document Format)      شهر المستخدم المي ال ار الع  المعي
سمح بتضمين الصور                 وم، فهو ي ا الي ائق إلكتروني في نشر الوث
واألشكال البيانية وقبول الربط التشعبي، فهو يحافظ على الشكل         

ة منصة            -plate(العام للملف األصلي، ويمكن إستخدامه في أي
forme (   ضغوطة ه م أن ملفات ز ب ام، ويتمي ة أو نظ  وقابل

للمشارآة في الشبكة، مع إمكانية منع الطبع أو النسخ المباشر،          
امج المستخدم              تح الملف ؛  البرن ور لف ويمكن إستخدام آلمة عب

ول    سق المحم ى الن ل إل ـ  Pdfللتحوي دعى ب  : ي
Adobe Acrobat  ـ دعى ب اني ي راءة المج امج  الق  :  وبرن

Acrobat Readerا ت، وهن ه من اإلنترن ك طرق يمكن تنزيل
  .PDFMAILأخرى سهلة لتحويل النصوص آبرنامج 

  



 
  اجنليزى ههيا ث بنني– ث –أ - السيد املعداوى م

 
 

 ١٢

ل إستخداما من         ) PS) : PostScriptالنسق  -٣ هذا النسق أق
ا     سابقة، إال أنه شائع اإلستخدام في نشر المقاالت خصوصا منه
ضغوطة،   ه الم ل ملفات صغر حم ضا ب و أي ز ه ة، ويتمي العلمي

و  راءة ه صص للق امج المخ ت GSviewوالبرن ستخدم تح  ي
ام الن ام MS-Windowsظ ى ٢/OS أو النظ صول عل ، والح

سق  ات بالن ة   PSالملف ات الليزري تخدام الطابع ك باس هل وذل  س
)imprimantes laser PostScript ( ون ع تك والطب

سق   ف  ذو ن ي مل ه ف د PostScriptمخرجات ن تولي  ؛ ويمك
سق  ات بالن امج  Pdfملف تخدام البرن ك GISview باس ، وذل

  ).pdfwrite(ملف، بشرط إختيار الصيغة بطبع المخرجات في 
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