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 سرتاريديخ انزعهيى اإلنكرتونيإ



 2الصفحة 

 

 
 و اإلنكرتوني انزعهيسرتاريديخ إ

 
 سرتاريديخرعشيف اإل

ة المنظمة التي يستخدميا المعمم الطريقة أو الخط: ستراتيجية بشكل عامإيقصد بكممة 
بمرونة ، من أجل تنظيم المحتوى وتحقيق التفاعل وتوجيو المتعممين ، وتتكون من مجموعة 
محددة من األنشطة واإلجراءات المرتبة من أجل تحقيق أىداف تعميمية معينة في فترة زمنية 

 .محددة 
 
 سرتاريديبد انزعهيى اإلنكرتونيأنىاع إ

ستراتيجيات البد أن يتم في ضوء مجموعة من اإلظام تعميمي عبر اإلنترنت ال شك أن بناء ن
ستراتيجيات المستخدمة في م داخل النظام ، ونظرًا لكثرة اإلالتعميمية التي تحدد وترسم مسار التعلّل 

: ستراتيجيات تروني سيتم عرض أبرز وأىم ىذه اإلالتعميم اإللك
 

 . وسبئط املزعذدحسرتاريديخ انعشوض انعهًيخ نربجميبد الإ 
. سرتاريديخ انزعهى ثبملنبقشبد االنكرتونيخ إ 
 .سرتاريديخ انزعهى مبىاقع االنرتنذ انزعهيًيخ إ 
ب  إ 

ً
 .سرتاريديخ انزعهى ثأنشطخ انطالة املنشىسح إنكرتوني

. سرتاريديخ انزعهى انقبئى عهى األهذاف إ 
 .سرتاريديخ انزعهى حبم املشكالد اإلنكرتونيخ إ 
ى ثبألحذاس اننبقذح انزعبونيخ سرتاريديخ إ 

ّ
 .انزعه

 .سرتاريديخ انزعهى ثبالرصبل االنكرتوني إ 
 .سرتاريديخ انزعهى مبحبكبح نعت األدواس عهى انشجكخ انعنكجىريخ إ 
.  سرتاريديخ انزعهى ثبملششوعبد االنكرتونيخإ 
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 : انزعهيى اإلنكرتونيرعشيف 

أنا ... ، حيث أن بالتعمم  التعميم والتعمم:  تماماً  لنميز بين مصطمحين فحوى كل منيما مختمف:  أوالً 
، بداًل  أنا أتعاون مع زمالئي وأجد لي عالمي الذي نبنيو سوية أنا ومعممي وأقراني ...أنا أبحث ...أفكر

لنستطيع الخروج من قوقعة .  من قوقعة ال أسمع فييا سوى صوت أستاذي يتكمم وأنا المنصت  الباً 
التعميم  فما.  عمى تطبيق التعميم اإللكتروني كجزء ال يتجزأ من العممية التعميمية التعميم عمينا العمل

اإللكتروني؟ 
استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعميم وتسخيرىا لتعمم الطالب ذاتيًا وجماعيًا وجعمو  ىو" 

راسي من وسائط متعددة ، بدءا من التقنيات المستخدمة لمعرض داخل الصف الدالحصة الدراسية محور 
، وانتياء بالخروج عن المكونات المادية لمتعميم كالمدرسة الذكية والصفوف االفتراضية  وأجيزة إلكترونية

"  التي من خالليا يتم التفاعل بين أفراد العممية التعميمية عبر شبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعمي
،  كتروني يتم في ثالث بيئات مختمفة وىي التعمم الشبكي المباشربناًء عمى ىذا التعريف فإن التعمم اإلل

.   التعمم الشبكي المتمازج والتعمم الشبكي المساند
إلى  المتعممنقل عممية التعميم من مجرد التمقين من قبل المعمم وعممية التخزين من قبل إنّل 

 ، صول إليو لتحسين مستوى التعميمالعممية الحوارية التفاعمية بين الطرفين ىي اليدف الذي نطمح الو
من تحمل مسؤولية أكبر في العممية التعميمية عن طريق االستكشاف  متعممن الفالتعمم اإللكتروني يمكّل 

حيث يصبح الطالب متعممًا بداًل من متمق والمعمم موجيًا بداًل  تتغيراألدوار سف، لذلك والتعبير والتجربة 
 .وممقن من خبير 

 
ى 

ّ
 :اإلنكرتوني ثيئبد انزعه

  :التعمم الشبكي المباشر:  أوالً 
،  العنكبوتية  تمغي ىذه البيئة مفيوم المدرسة كاماًل وتقدم المادة التعميمية بشكل مباشر بواسطة الشبكة

تمغي و، ل التكنولوجية لموصول لممعمومة والوسائ الشبكة العنكبوتيةبشكل كمي عمى  المتعمم يعتمدبحيث 
، وذلك ألىمية  ىذه البيئة يمكن أن تؤثر سمبًا عمى التعمم لكنّل  المتعمم ،و المعممبين العالقة المباشرة 

يو ويأخذ بيده من المتعمم المعمم والتفاعل المباشر بينو وبين  من جية ، ولحاجة المتعمم إلى من يوجّل
 . جية أخرى 
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   :التعمم الشبكي المتمازج:  ثانياً 
إذ يمتزج فيو التعمم اإللكتروني مع التعميم ؛ مية اإللكترونية كفاءة والذي يعتبر أكثر البيئات التعمي

ليس  المتعممبطريقة ممتعة لكون  متعممه بحيث يتفاعل فيو المعمم والرالتقميدي بشكل متكامل ويطوّل 
: عمى ذلك لنأخذ مثال  ، وتطبيقاً حصة الدراسية فحسب بل ىو جزء رئيسي في المستمعًا 
أقراص قام المعمم بتحضيرىا تحتوي عمى  من خالل المدرسةقبل الحضور إلى لمدرس  متعممقراءة ال

أخذ  إلى المتعمم تساعد ، والصور لبعضيا اآلخر، المادة بأشكال متنوعة كاستخدام الصوت لبعض منيا 
يكون التفاعل  ، بما لديو من أفكار المتعمم ومناقشةعند قيام المعمم بالشرح و، عن الدرس  تصور

فقد أخذ مرحمة أولية في التصور ،  المتعممذىن  في حاضرةالمادة  ألنّل  بة أكبر مما ىو متوقع واالستجا
.  والتفكير وأصبح قادرا عمى تطوير تفكيره والتعمق أكثر بالدرس

كما أن  تحمل المسؤولية  لممتعممين ،و، وتحفز عمى التفكير ، روح اإلبداع تعمل ىذه البيئة عمى خمق 
من قبل المعمم تتيح  توظيفياكيفية و، واالستفادة منيا ، وكيفية استخداميا ، لتكنولوجية ع الوسائل اتنوّل 

؛ إذ أن تمقي المعمومة لدى البعض عن طريق مشاىدة الصور  ية اختيار الطريقة التعميميةحرّل  لممتعمم
 .  ومشاىد الفيديو تساعد عمى الفيم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة

  
 :  التعمم الشبكي المساند:  ثالثاً 

.  لمحصول عمى مصادر المعمومات المختمفة المتعممينوفيو يتم استخدام الشبكة من قبل 
 

 : رقنيبد انزعهيى اإلنكرتوني 
يشيد ىذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخداميا في العممية 

:   ت رئيسية وىيالتعميمية و التي تندرج تحت ثالث تقنيا
  : التكنولوجيا المعتمدة عمى الصوت:  أوالً 

، أما الثانية  ، األول تفاعمي مثل المؤتمرات السمعية والراديو قصير الموجات والتي تنقسم إلى نوعين
. فيي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية والفيديو

  : (الفيديو)تكنولوجيا المرئيات :  ثانياً 
، ويتضمن  دام الفيديو في التعميم ويعد من أىم الوسائل لمتفاعل المباشر و ير المباشريتنوع استخ

، باإلضافة إلى اإلشكال  ، واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو األشكال الثابتة مثل الشرائح
في اتجاه  المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم

.  واحد أو اتجاىين مع مصاحبة الصوت
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  : شبكاتوالحاسوب و: ثالثاً 

، فيو يستخدم في عممية التعمم بثالثة أشكال  وىو أىم العناصر األساسية في عممية التعميم اإللكتروني
:   وىي

 لتفاعل بين الحاسوب والمتعمم فقطتتمثل با يالتعمم المبني عمى الحاسوب والت . 
  بمساعدة الحاسوب يكون فيو الحاسوب مصدرًا لممعرفة ووسيمة لمتعمم مثل استرجاع التعمم

 .  المعمومات أو مراجعة األسئمة واألجوبة
 رشاد المتعمم  . التعمم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب عمى توجيو وا 

 
 
:   يمي نتيجة الستخدام التقنيات السابق ذكرىا نشأ مصطمح الوسائط المتعددة وعرفت كماو

عبر برامج  متعممينستعانة بوسيطين أو أكثر في عرض وتقديم الخبرات التعميمية للىي اال "
تشمل ىذه الوسائط النص المكتوب والرسوم والصور الثابتة والمتحركة و ، يتحكم بتشغيميا الكمبيوتر

 " والصوت والموسيقى بمؤثرات لونية مثيرة
 ، ودافعيم نحو التعامل مع المواد التعميمية المتعممينمن خبرات تزيد الوسائط المتعددة ىذه 

نذكر منيا الكتب اإللكترونية المتحدثة بحيث أل راض متعددة  تتنوع أساليب استخدام الوسائط المتعددة و
ر أصوات تعبر عن صدتثابتة و اً عرض صورتوقت الفي نفس ويعرض نص الكتاب عمى شاشة الكمبيوتر 

من خالل نطق الكممات  لمتعممينعمى تدعيم صحة قراءة اتعمل ه التقنية ىذو،  العبارات المكتوبة
. الصعبة صوتياً 

 
 : دوس املعهى واجملزًع آنيخ رطجيق انزعهيى اإلنكرتوني و

ىو المحور الرئيسي لمعممية  المعممنرى أن  والمعمم المتعممإذا جئنا لمعالقة الحالية بين 
  . مًا وبناء صورة جديدة ليذه العالقة، وىذا ما عمينا تغييره تما التعميمية

.  الموجوة التعميمية والمعمم ىو القائد والمشرف ومحور العمميىو  المتعممجعل يجب أن ن: فأوال ــ 
يعممون في  ىمولكن، وظيفتو الخاصة  مىو األىم أن يقود عممية التعميم ثالثة أفراد لكل منوو: وثانيًا ــ 

.   إطار واحد مشترك وىم المعمم ، والمشرف عمى العممية التعميمية ، وخبير الوسائط المتعددة
الذي ال يقتصر  ، ألننا نحتاج إلى التغيير فالمعمم وحده ال يكفي لتطبيق التعميم اإللكتروني لعدة أسباب

:  ما ن وهبل يشمل جانبين آخري متعممفقط عمى طريقة توصيل المعمومة لل
.  مالئمة الوسيمة المستخدمة في التعميمو،  الدراسي جالمادة المطروحة في المنو

قد تم طرحيا إلكترونًيا بغض النظر عن مضمونيا ومستواىا التي فنحن ال نعتبر كون المادة التعميمية  
دية أم تقمي أكانتريقة ج ومن ثم تأتي الطبل أساس النجاح ىو المنو!  فضلاألىي أنيا وأىميتيا 
يطّلمع عمى أسموب المعمم والوسيمة التي من سعمى التعميم فيو  شرفالم وىنا يأتي دور ؟ إلكترونية

، فمثال يريد المعمم شرح مادة معينة  ، حيث يستطيع طرح طرق أخرى يستخدميا إن كانت ناجحة أم ال
ىذه الطريقة لن يصل رحيا بأن طيرى ، ولكن المشرف  عن طريق تكنولوجيا صوتية كاألشرطة السمعية
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يعمل خبير الوسائط المتعددة عمى و ، يجد بدياًل ليافلمستوى المطموب وأنيا  ير فعالة إلى ا لمتعممينبا
.  استعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة لعرض الدرس

:  هي  وثنبء عهى رنك فقذ رغري دوس املعهى ونهخصه ثثالثخ أدواس
ائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات المختمفة لعرض الشارح باستخدام الوس:  أوالً ــ 

.   لردّل عمى ما يطرحو المعمم من أسئمةولوجيا لعمى ىذه التكن متعممينمن ثم يعتمد الو ، الدرس
واالستفسارات ألسئمة دور المشجع عمى التفاعل في العممية التعميمية عن طريق تشجيع طرح ا:  ثانياً ــ 

.    متعممين يرىم من الواالتصال ب
عمى استخدام الوسائل التقنية  متعممينالمعرفة واإلبداع فيو يحث ال دور المحفز عمى توليد:  ثالثاً ــ 

، ويتيح ليم التحكم بالمادة الدراسية بطرح آراءىم ووجيات  وابتكار البرامج التعميمية التي يحتاجونيا
 . نظرىم

 
:   رطىيش ثشايح انزعهيى اإلنكرتونيطيط وانزي جيت األخز ثهب عنذ رخ األيىس
o دراسة األبحاث السابقة حول التعميم اإللكتروني وأخذ نتائجيا بعين االعتبار   .
o ؟ ضافة معمومات جديدة أو تعديلإتطوير و ه منحتاجتمعرفة ما الذي دراسة المقررات الحالية و 
o نوع التكنولوجيا المستخدمة تحديد حاجات المتعممين ومتطمبات المقرر الدراسي قبل اختيار . 
o حول الوسائل التكنولوجية وكيفية استخداميا متعمملممعمم وال يامج تدريبنعمل بر . 
o مع توفير  تجييز كل موقع بالتسييالت التكنولوجية المحتاج إلييا والوصول إلييا بسيولة ،

 .  خطوط االتصاالت الفورية لحل المشكالت التي تواجو المتعممين
o طبيق والعمل عمى لمعرفة المشكالت التي تواجو عممية الت متعممينع عدد محدود من الالبدء م

 . معالجتياالسيطرة عمييا و
 

 ؟انزعهيى اإلنكرتوني  حتزبج ثيئخيبرا 
o إلييا متعممينجية وسيولة وصول المعممين والر الوسائل التكنولويتوف  .
o ابة ودعم إداري إلعداد المعممينتكافل المؤسسات والجامعات مع المدارس وبناء قيادة ش  . 
o المعممين من قبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بميارة واالستفادة منيا و متعممينمساعدة ال

 . بأكبر قدر ممكن
o  ج المطروح ومواكبتو لمتطور المستمرلفاعمية التكنولوجيا المستخدمة والمنوالتقييم المستمر . 
o من حيث الشبكة الداخمية وشبكة متطمبات دمج التقنية والمنشآت ب تجييز الفصول المدرسية

 .  اإلنترنت ومختبرات حاسب عديدة
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  : اإلنكرتوني انزعهيى أهًيخ
 : السؤال الذي يطرح نفسو

؟ ىناك الكثيرون ممن  ىل يجدر لممرء استثمار وقتو ومالو في التعميم اإللكتروني في الوطن العربي
عممين والعاممين بالمجال األكاديمي والذين يساورىم الشك بشأن ، كما يوجد بعض الم يعارضون ذلك

.  القيمة التي يساىم فييا التعميم اإللكتروني في مجال التعميم
أصدرتو منظمة اليونسكو  في تقرير عن التعممت الحديثة كما وردىناك أربع دعائم تمثل أسس التربية 

:   وىي 1996عام 
 التعمم لممعرفةأي  ؟  أن يتعمم الفرد كيف يعرف  .
 أي التعمم لمعمل ؟  أن يتعمم الفرد كيف يعمل  .
 إدراك التفاعل معيم، عن طريق فيم اآلخرين و أن يتعمم الفرد لمعيش مع اآلخرين  .
 شخصيتو عمى نحو أفضل وتوسيع قدراتو  يعمل عمى صقل، من حيث  أن يتعمم الفرد ليكون

 . وممكاتو الذاتية
 
لم سطحيًا فيو يتع المتعمميدي نرى أن ىذه األسس األربعة ال يمكن تحقيقيا لكون في إطار التعميم التقلو

كما أنو  ، وال يستطيع تمييز المبادئ من البراىين، تبارات يختزنيا فقط من أجل االخيتذكر المعمومات و
ىذا وىم عميو القيام بيا لتعزيز الفدريبات درسية كتعميمات مفروضة عميو وليست تيعامل الواجبات الم

.   يعود لكون ىذا النمط من التعميم ساكنا  ير تفاعمي
 

:   لذا تتزايد أىمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات في المجال التربوي إضافة ألسباب كثيرة وىي
 إذ أن األنظمة التعميمية أصبحت  ير قادرة عمى مواكبة التطور  انخفاض مستوى التعميم ،

.  العالمي
 سرعة تدفق المعموماتلدراسية مع تعدد مصادر المعرفة وتشتت المناىج ا   .
 اإلبداععمى التفكير و أىمية التعمم الذاتي وتطوير قدرات الفرد  .
 يد دائما من ازدياد وعي الفئة العاممة من المجتمع اتجاه تطوير معرفتيم وخبراتيم ومعرفة الجد

.  لتطور الدائم في عصر السرعة، لمواكبة ا عالمية حول مجال تخصصيم تغيرات أو مؤتمرات
 مواصمة التعميمبالمدارس و بااللتحاقظروف معينة ر بة األشخاص الذين فاتتيم فرصة التعميم ل  
 عدم التوازن في التوزيع و،  ة المدارسفي الصف الواحد لقلّل  المتعممينعدد االزدياد الكبير ل

 . ذات الكثافة السكانية العاليةالجغرافي لممؤسسات التعميمية نتيجة التركيز عمى المناطق 
 الحاجة لتقميل كمفة التعميم . 
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: أهذاف انزعهيى اإلنكرتوني 
:  ييدف التعميم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األىداف عمى مستوى الفرد والمجتمع منيا

 تحسين مستوى فاعمية المعممين وزيادة الخبرة لدييم في إعداد المواد التعميمية  .
  أوراق البحث عن طريق شبكة ات والحصول عمى الصور والفيديو وإلى مصادر المعمومالوصول

يضاح العممية التعميميةاإل .  نترنت واستخداميا في شرح وا 
  والمعمم لممتعممتوفير المادة التعميمية بصورتيا اإللكترونية . 
  ة يجعميم ة المميز، إذ أن النقص في الكوادر التعميمي ميزينتم لمعممينإمكانية توفير دروس

كما يمكن تعويض النقص  المتعممين ،يستفيد منيم جزء محدود من حكرا عمى مدارس معينة و
 في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعميمية عن طريق الصفوف االفتراضية 

  وقت عمى الفيم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع لمدرس في أي المتعممتساعد  ،
كما يساعده عمى القيام بواجباتو المدرسية بالرجوع إلى مصادر المعمومات المتنوعة عمى شبكة 

بالتالي .  لطالبو مدعمة باألمثمة المتعددة المعمماالنترنت أو لممادة االلكترونية التي يزودىا 
 . ميحتفظ بالمعمومة لمدة أطول ألنيا أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفو المتعمم

 رفع مما يساعد عمى  كبيرةنترنت كجزء أساسي في العممية التعميمية لو فائدة إدخال اإل
زيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمي لدييم القدرة عمى ، ولممتعممين المستوى الثقافي العممي 

 . اإلبداع بدال من إىداره عمى مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط المستوى األخالقي والثقافي
 عممين واإلدارة لكي يكونوا بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خالليا أولياء األمور مع الم

 . المدرسة وأنشطةعمى اطالع دائم عمى مستوى أبناءىم 
 تواصل المدرسة مع المؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسيمة   . 

 


