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دراسـة وتحمـيل تقـانات التعـميم األلكتروني
أ.م .د .مـنى هــادي صــالـــح

جامـعة بغـداد /كـمية التربـية لمـبنات /قسـم عمـوم الحاسـبات
الممخــص:

ىدفت ىذه الدراسة إلى إعادة صياغة مفيوم التعليم التقني في ظل ملدارس عللم اللنفسو لتوظيل

وتحديلد ننيلة

داعم للة لتقان للات التعل لليم اتلوترون للي الموج للو نح للو التونولوجي للا الحدي للة .فق للد اس للت دمت الد ارس للة م للني النح للث الوص للفي
التحليلللي .تللم فللي ىللذا النحللثو اسللتعراض عمليللة حللدوث التعللليم االوترونللي وويفيللة الوصللو اليللو .ومللا تللم عللرض اىللم
التقانات المعلوماتية وااتصااتية الحدي ة المستعملة في تحقيق التعليم االوترونليو ا يلراو ىنلا مجموعلة ملا التوصليات
لدعم توظي

منظومات التعليم اتلوتروني في الوليات.

كممات مفتاحية :تونولوجيا التعليمو التعليم األلوترونيو التع لليم الملت ازم لاو التع لليم غيلر الملت ازم لاو التع لليم المدم ل  ،تقانلات
االتعليمو النرمجيات التعليميةو أنظمة األدارة التعليمية.

( )1المقـدمــة
شليدت السللنوات الماةلية تحللوات علميلة وتونولوجيللة فلي شلتى نلواحي الحيللاةو وأصلنحت صللفة

التغيللر مللا السللمات الرليسللة التللي تللؤ ر فللي حيللاة األنسللاا وأصللنا الحصللو علللى المعلومللات والمعرفللة
العلميللة فللي متنللاو الجمي ل مللا للل شللنوة المعلومللات  )Internetووصلللت األقمللار األصللطناعية

التفاعليللة  )VSTAوأجي لزة النللث التلفللازه وغيرىللا .لللم يتللق ر قطللاع التعللليم عللا أسللت مار ىللذه التقنيللة

وتوظيفيللا نمللا يحقللق أىداف للوو فقللد د لللت ف للي مفللردات مقر ارتللو الد ارس للية ][1و وىيقىللا لمنسللونيو طلن للا

وأساتذة .فقد جاء األنترنت منر ار ألعتماد التعليم األلوتروني على األنترنت الذه يساعد األستاذ والطالب

ف للي ت للوفير نيل للة تعليمي للة جذان للة اتعتم للد عل للى المو للاا أو الزم للاا وتس للاىم ف للي تحس لليا المس للتو الع للام

للتحصي الدراسي .ورغم تل األىمية ليلذا النلوع ملا التعلليم والنتلال األوليلة التلي أ نتلت نجلاح ذلل األ

از فللي نداياتللو حيللث يواجللو ىللذا التعللليم نعللض العقنللات والتحللديات س لواء أوانللت تقنيللة
ا
أا ااسللتعما
تتم

نعدم أعتماد معيار موحد لصياغة المحتو أم فنية وتتم

أو ترنوية وتتم

في ال صوصية والقدرة على األ تراق

في عدم مشاروة الترنونيا في صناعة ىذا النوع ما التعليم.
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( )2التعــميم األ لكتروني
يعتنر التعليم األلوتروني ال ورة الحدي ة في أساليب وتقانلات التعلليم والتلي تسل ر أحلدث ملا تتوصل اليلو

التقنيللة مللا أجي لزة ون لرام فللي عمليللات التعللليمو نللدءا مللا أسللتعما وسللال العللرض األلوتروني لة أللقللاء
اللدروس فللي الفصلو التقليديللة وأسللتعما الوسلالط المتعللددة فلي عمليللات التعللليم الفصللي والتعللليم الللذاتي
وأنتيل للاءا نننل للاء الجامعل للات الذويل للة والفصل للو األفت ارةل للية التل للي تت ل ليا للطل لللب الحةل للور والتفاع ل ل م ل ل
محاةرات وندوات تقام في دو أ ر ما ل تقانات األنترنلت والتلفلاز التفلاعلي .وملا يمولا تعريل

التعليم األلوتروني نقنو":طريقة للتعليم نقستعما آليلات األتصلا الحدي لة ملا حاسلب وشلنواتو ووسلالطو

المتتعددة ما صوت وصورةو ورسومات وآليات نحث وموتنات ألوترونيةو ووذل نوانات األنترنت سواءا
أوللاا عللا نعللد أم فللي الفص ل الد ارسللي"] .[2ومللا يموللا أعتنللار أسلللوب وتقانللات التعللليم المعتمللدة علللى

األنترنللت لتوصللي وتنللاد الللدروس ومواةللي األنحللاث نلليا المللتعلم واألسللتاذ .التعللليم األلوترونللي مفيللوم
تد

فيو الو ير ما التقانات واألساليب والمقصود أستعما التقنية نجمي أنواعيا فلي أيصلا المعلوملة

للمتعلم نققصر وقت وأق جيد وأونر فالدة .يرمي التعليم األلوتروني إلى تنمية الميارات نغية النفاذ إلى

المعرفللة التللي تغطللي مسللال عديللدة م ل المحتللو المحلللي والتعدديللة اللغويللةو والتنللوع ال قللافيو وحقللوق
الملويللة الفوريللة .ويعتنللر النفللاذ إلللى المعرفللة أداة أساسللية فللي التنميللة األقتصللادية وال قافيللة واألجتماعيللة.

واألموانللات متاحللة ليللؤاء الللذيا لللم يلج لوا حتللى األا أن لواب النظللام التعليمللي الرسللميو للحصللو علللى

التعليم والمعلومات وفقا ألحتياجلاتيم و قلافتيم .إا التعلليم يم اولا النلاس ملا التغللب عللى الفقلرو وملا لم
يعتنر التعليم األلوتروني ما أو ر العوام أىمية في سد الفجوة الرقمية .أما اىم السمات التي يتميز نيا

التعليم األلوتروني فيي:

 -1تعليم عدد ونير ما الطلب دوا قيود الزماا أو المواا وفي وقت قصير.
 -2التعام م اآل

المواق م أموانية تناد الحوار والنقاش.

 -3أس للتعما العدي للد م للا مس للاعدات التعل لليم والوس للال التعليمي للة والت للي ق للد اتتل لوافر ل للد العدي للد م للا
المتعلميا ما الوسال السمعية والنصرية.

 -4م ارعاة الفروق الفردية لو متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية في األستعما

جياز واحد لو متعلم).

 -5التقييم الفوره والسلري والتعلر عللى النتلال وتصلحيا األ طلاء .مل ا لذ ننظلر ااعتنلار مشلاروة
أى المتعلم.
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 -6تعدد مصادر المعرفة نتيجة األتصا نالمواق الم تلفة على األنترنت مل تحسليا وتطلوير ميلارات
األطلع والنحث.

 -7تناد ال نرات نيا الجامعات.

 -8سيولة وسرعة تحديث المحتو المعلوماتي نقستعما الميارات التونولوجية.
 2.1أنـواع التعـميم األ لكترونــي

 -1التعــميم األ لكترونــي المـتزامــن ( :)Synchronousوىلو تعللليم الوترونللي يجتمل فيللو األسللتاذ مل
الدارسيا في آا واحد ليتم نينيم أتصا متزاما نالنص )Chatو أو الصوت أو الفيديو.

 -2التع ــميم األ لكترونــي غيــر المـتزام ــن ( :)Asynchronousوىللو أتصللا نلليا األسللتاذ والللدارسو
والتعليم غير المتزاما يموا األستاذ ما وة مصلادر مل
م يد

طلة تلدريس وتقلويم عللى الموقل التعليمليو

الطالب للموق أه وقت ويتنل إرشلادات األسلتاذ فلي إتملام التعلليم دوا أا يولوا ىنلا أتصلا

متزاما م األستاذ و ويتم التعليم األلوتروني نقستعما النمطييا في الغالب.

 -3التعــميم المدمــج ( :)Blended Learningالتعلليم الملدم يشلتم عللى مجموعلة ملا الوسلالط
التللي يللتم تصللميميا لتومل نعةلليا الللنعضو ونرنللام التعلليم المللدم

يموللا أا يشللتم علللى العديللد مللا

أدوات التعللليمو م ل نرمجيللات التعللليم التعللاوني األفت ارةللي الفللورهو المقللررات المعتمللدة علللى األنترنللتو
ومقررات التعليم الذاتيو وأنظمة دعلم األداء األلوترونيلةو وادارة نظلم التعلليمو التعلليم الملدم ولذل يملزج

أحلداث متعلددة معتملدة عللى النشلاط تتةلما التعلليم فلي الفصلو التقليديلة التلي يلتقلي فييلا األسلتاذ مل

الطلب وجيا لوجوو والتعليم الذاتي فيو مزج نيا التعليم المتزاما وغير المتزاما.
 2.2كـيفية حـدوث عمـمية التعـميم األ لكتروني

يعتنر الويب وىو شنوة المعلومات التي تستعم األنترنت في توفير النيانات ما لل المواقل

التللي تنشللق لللذل اليللد و واحللدا مللا أو للر وسللال التعللليم األلوترونللي تطللو ار حيللث تسللت دم مواق ل الويللب
وى للي مواقل ل تنش للقىا مؤسس للات تعليمي للة رنحي للة أو غي للر رنحي للة أو ش للروات تي للد

م للا وراءى للا تحقي للق

األستفادة ما نرام تدريب الوترونية في عملية التعليم والتدريب حيث تقوم الجية المعنية نتقديم دمات
التعليم األلوتروني وقا تقوم جامعة عللى سلني الم لا نإنشلاء موقل عللى الويلب مت صلص فلي تسليي
مرور الطلب المشترويا في نرامجيا عا طريق أستعما وسال آمنة لذل م
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في المحاةرات الموتونة واللقطلات الحيلة

والتسجيلت الصوتية أةافة إلى الوصو إلى الموتنة األلوترونية ال اصة نالجامعة والتي تحتوه عللى
الوتب والدوريات والمراج األلوترونية الشلو رقلم -1أ-ب) يوةلا فيلو م ارحل التطلور ااداره للتعلليم

االوترونلليو وتسللتعم م ل ىللذه المواق ل نظامللا اصللا لتنظلليم عمليللة التفاعل نلليا الطلنللة والمحاة لريا
واألداريلليا يعللر ننظللام أدارة التعللليم وىللو نرنللام يعتمللد الويللب ونيلللة للعمل يحتللوه علللى مجموعللة مللا
األدوات التي تتحوم وتمروز عملية التعليم األلوتروني ما ل وظال

 -1تسجي الطلنة واألحتفاظ نسجلت اصة نيم.

عديدة منيا][3و:

 -2أدامة دلي نالدورات التدرينية.

 -3ت زيا جمي متطلنات الدورات ما مواد علمية وامتحانات.
 -4متانعة الطلنة دراسيا.

 -5تقييم الطلنة وتسجي نتال التقييم م عم التقارير.
-3-

التدرج الزمني
شكل رقم ( -1أ) :مراحل التطور االداري لمتعميم االلكتروني
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شكل رقم ( - 1ب) :مراحل التطور االداري لمتعميم االلكتروني

تنشللق المواق ل التللي تللوفر للدمات التعللليم األلوترونللي نو يللر مللا اتتقللاا وذل ل مللا أج ل تحقيللق
ىدفيا حيث تيتم ىذه المواق و ي ار نالمحتو الرقميو لذا يجد الدارس في ىذه المواق الو ير ملا المتعلة
والتشللويق مللا للل المميلزات التللي ينلورىللا مفيللوم التعللليم األلوترونللي فللي موقل مللا ىللذه المواقل والتللي
تتجلى في صلور م تلفلة يمولا إيجازىلا عللى النحلو األتلي] .[2,3,4,5والشلو رقلم -2أ-ب) يوةلا

مد التطور في تقانات التعليم االوتروني:
أ) طريلقة تسلجي سليلة وميسلرة.

ب) محلتو الوترونلي حلر ومتجلدد.
جل) تلنادللية في التفاعل .

د) تقلنية الوسلالط المتلعددة.
ىل) النلوانات التعلليمية.

و) الو لتب األلوترونية.
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الزمن

شكل رقم (-2أ) :مراحل التطور التقني لمتعميم االلكـتروني
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مراحل تطور تقنيات التعليم االلكتروني
الكتاب
البرامجيات الىشر
االلكترووي
االلكترووي

الفيديى

التلفىن

التعليم الرقمي
التعليم
االلكترووي

الحىارات

المىجهىن
التعليم عه بعد

االوتروت
البريد االلكترووي

شكل رقم (-2ب) :مراحل التطور التقني لمتعميم االلكـتروني

 -3تقانات لمتعمـيم األلكتروني
تشللم ىللذه الننيللة شللنوة ال لرنط األلوترونللي ) (National Educational Networkالتللي

ستص ل المللدارس والجامعللات ننعةللياو والييوليللة التللي سللتقوم علييللا الشللنوة والتللي تحللدد أجي لزة ال لرنط
األلوترون للي )(DCE & DTEو وأجيل لزة الحاس للوب الت للي ستس للتعم لإلتص للا والتص للفاو وم للا للم
النرمجيات التي ستوفر التطنيقات التعليمية التي ستسي التعام م المحتو التعليمي الذه سيووا في

الغالب ناللغة العرنية .وفيما يلي استعراض لعناصر الننية التحتية ومواصفاتيا:

أوالا -شـبكة عــالية القــدرة ) :(Broadband Networkتلوفر اتصلاا نليا ملا يزيلد عللى )3233

مدرسة و )8جامعاتو ونسلعة اتقل علا )133Mbpsو وذلل لة لماا ق لدرة نقل عاليلة تةلما سلرعة
تنزي المناى والتطنيقات وتناد النيانات في حاات التعليم التفاعلي .(Interactive Learning).
ثاني ا -هـيكمية تعتـمد نـظام ) :(Thin Clientوالذه يعتمد ناألساس على مروزية المعالجلة ملا لل

تس ير أجيزة وادم عاليلة القلدرة الحسلانية والسلعة الت زينيلة وأجيلزة حواسليب طرفيلة ر يصلة ذات قلدرة

محدودةو وم

ىذا النظام يتطلب شلنوة رنلط عاليلة السلعة لةلماا سلرعة أنتقلا التطنيقلات والمحتويلات
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عند الحاجة إلييا ندا ما الد و في تعقيدات تحمي النرمجيات على الحواسيب الطرفية وصيانتيا.
ثالثــ ا -البرمجيــات التعـــميمية :والتللي توفل لر تطنيقل لات تدارة التعل ليم

(Learning Management

) Systemوادارة المحتللو األلوترونلليو وأنظمللة الللتحوم والسلليطرة والمتانعللة للشللنوة (Operation

) Management and Controlويشو ىذا العنصر تحديا نظ ار لعلدم تلوفر التطنيقلات التلي تتعامل

م اللغة العرنية سواء في الشو أو المةموا.

ابعا -مجــالت ودوريــات تــعنى بالتعــميم األلكترونـي :ىنلا مجللت ودوريلات ونشلرات تصلدرىا ىيللات
تعنى نالتعليم األلوتروني نشلو مت صلصو وىلذه الييللات إملا ىيللات تعليميلة مرموقلة أو م ارولز نحلوث

أو حتى شروات تعنى نوة أو ارق علمية وأ نار عا مستجدات ىذا المجا .
( )3المجتمـع المعموماتـي والجامـعات األفـتراضـية
م ل ظيللور األتصللاات األلوترونيللة والواق ل األفت ارةللي أصللنا تحديللد مللاذا تعنللي ولمللة مجتم ل

المجتمعل للات نسل للجت نل للقنواع م تلفل للة ون صل للالص متنوعل للة لل للذل ول للاا الل للد و فل للي عل للالم المجتمعل للات

األفتراةية والقلدرة عللى التلدريب علا نعلد يسلتلزم عمليلات م تلفلة تماملا وملا الصلعب أنجازىلا ملا قنل

نعض األش اص فقصلنا ملا اليسلير التواصل نليا النلاس فلي أه مولاا فلي العلالم وفلي أه وقلت ولغلة

أرادواو لللذل وللاا انللد مللا وجللود الجامعللات األفت ارةللية وىللي الجامعللات التللي تقللوم نطللرح نرامجيللا عنللر
األنترنت ونطريقة محسونة .حيث ستستعم تونولوجيا المعلومات واألتصاات وقاعدة للتحو إلى نظام
التعليم الذه يعتمد على تطوير قدرة التعليم الذاتي والتفويلر النقلده نلدا ملا نظلام التعلليم التقليلده اللذه
يعتمللد التلقلليا مللا قن ل األسللتاذ نشللو أساسللي .ومللا تشللو تونولوجيللا المعلومللات فللي عص لرنا ال لراىا

العنصللر األساسللي فللي النمللو األقتصللادهو فم ل التطللور اليال ل لألنظمللة المعلوماتيللةو تحولللت تونولوجيللا
المعلومللات إلللى أحللد أىللم جوانللب تطللور األقتصللاد العللالميو حيللث نل ل حجللم السللوق العالميللة لل للدمات
المعلوماتية عام  2333حوالي تريليوا دوار أمريوي.
 3.1أنعكاسـات تكنولوجـيا المعمومـات واألتصاالت عمى التعـميم األلكتروني
أد التطللور فللي تونولوجيللا المعلومللات واألتصللاات واألقتصللاد العللالمي العولمللة واألنترنللت إلللى
التوجللو نحللو شللو جديللد فللي التعللليم األلوترونللي .أصللنا مللا السللي ننللاء شللنوات تعليميللة عديللدة تحقللق
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التعللليم نسللرعة ونقق ل توللالي و ومللا أموللا أيةللا تحقيللق التوام ل األلوترونللي نلليا ن لرام التعللليم

والتللدريب علللى المسللتو العللالمي .ونالتحديللد تللم ننللاء شللنوات معلومللات دوليللة وشللنوات معلومللات محليللة
وذل لسيولة الوصو إلى المعلومات وتنادليا والمشاروة في قواعد النيانات نما حقق التفاع التعليميو

جدو رقم  )1يوةا ىذه الطرق.

جدول رقم ()1

تكـنولوجيا المعمـومات

تكـنولوجيا األتصاالت

مواقـع األنتـرنت

 -1الحواسب األلوترونية

 -1الطرق السريعة للمعلومات

 -1النريد األلوتروني

 -3النرمجة المتعددة

 -3شنوات المناطق المحلية LAN

 -3المؤتمرات التليفونية

 -2المشغلت الدقيقة
 -4شنوات الحواسب

 (Server) -5الطلب واألساتذة

 -2النظم الرقمية

 -2النريد الصوتي

 -4شنوات المناطق النعيدة WAN

 -4مؤتمرات النيانات

 -6التناد األلوتروني للنيانات

 -6التعليم عا نعد

 -5قنوات األتصاات

 -5المؤتمرات التليفزيونية

الوتاب األلوتروني – النشر األلوتروني -الموتنة األلوترونية -التعليم األلوتروني -التدريب األلوتروني
( )4مشـاركة الجامـعات في التعمـيم األلكتروني
يعتمد التعليم األلوتروني على مشاروة فعالة ما الجيات التعليمية حيث تقوم المدارس والجامعلات نلدور
ىام في تنفيذ التعليم األلوتروني ما ل القيام ناألنشطة األتية:

 -1تحديد المحتو التعليمي.

 -2تحديد طة المحاةرات.

 -3تحديد مجموعات الطلب المتلقية للتعليم األلوتروني.
 -4متانعة أداء الفص الت يلي.

 -5تحديد ويفية أستعما النريد األلوتروني في تنظيم وأدارة الفصو الدراسية الت يلية.
 -6متانعة وملحظة ومراجعة ميام الطلب.
 -7تقويم الطلب.

 -8إعداد التقارير واألحصاليات.
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ووفق للا ل للنعض الد ارس للات واألنح للاث الم تص للةو تن لليا اا نس للنة  %84م للا المعاى للد والجامع للات

التقليديللة وانللت قللد طرحللت مناىجيللا نشللو مناشللر علللى األنترنللت فللي العللام  .8994فللي حلليا أرتفعللت
النسنة الى  %07في العلام 9777و وفلي المقانل ىنالل جامعلات اتقلدم لدماتيا ومناىجيلا سلو علا

طريللق األنترنللت م ل جامعللة إنجل وود )Englewoodو وولللو)Coloو وللانيل) .وذلل لزيللادة وفللاءة

وفاعلية العملية التعليمية التي تقوم نيا ووذل لألستفادة القصلو ملا التقانلات والملوارد النشلرية المتاحلة

لللدييا .فنجللد علللى سللني الم للا أا شللروة  )IBMووللذل شللروة  )Ciscoوىمللا مللا أونللر الشللروات
العالميللة فللي مجللا تقنيللة المعلومللات قللد أسللتعمل تقنيللة التعللليم والتللدريب األلوترونللي لتللدريب مللوظفييم

فوفرتا نذل منال ونيرة .فمل ل فلي علام  2333وفلرت شلروة  )IBMمايقلارب  353مليلوا دوار فلي
حيا وفرت شلروة  243 )Ciscoمليلوا دوار ملا مصلاري

التلدريب .ويعتنلر التعلليم األلوترونلي ملا

أو للر التقانللات التللي يتوق ل إا يزيللد أسللتعماليا للل السللنوات القادمللة حيللث نل ل األسللت مار فللي مجللا

التعل لليم األلوترون للي حل لوالي  6.3ملي للار دوار ف للي ع للام 2332و وحل لوالي  8811ملي للار دوار ف للي ع للام
2333و  23مليللار دوار فللي عللام  2334وذل ل حسللب ماأظيرتللو الد ارسللات التللي قامللت نيللا مجموعللة
)IDC

ألنحللاث السللوق .مسللتندة نللذل علللى التطللور الونيللر فللي قطللاع األعمللا األلوتروني لة وأزديللاد

الطلب على المحترفيا والم تصيا .وذل يعتنر التعليم األلوتروني ملا أو لر المجلاات نملوا فلي مجلا

التعللليم حللو العللالم حيللث توقل أا يتةللاع

عللدد مسللتعملي ىللذه التقنيللة ول سللنة .ونجللد أا و يللر مللا

الجامعللات والمؤسسللات التعليميللة نللدأ نصللورة ملفتللة لألنتنللاه فللي وة ل مقر ارتللو وموادىللا التعليميللة علللى
مواق الوترونية لتمويا أه دارس فلي أه مولاا فلي العلالم ملا األلتحلاق ننرامجيلا الد ارسلية .عللى سلني

الم ا و يشار إلى أا مروز زيا للتعلم األلوتروني في جامعة النحريا الذه أسِّلس العلام  )2333تمولا
تقليديا إلى نظام التعليم األلوتروني منذ نشقتو إلى العام الجامعي الحاليو ونل
ما تحوي  )293مقر ار
ا
عللدد الطلنللة المسللجليا فللي المقللررات األلوترونيلة  )6533طالللب وطالنللة] .[6لغللرض تللوفير األموانيللات
الفنيللة والعلميللة اللزمللة للشللروع فللي تطللوير تقانللات التعللليم األلوترونللي ولألسللتفادة مللا حيللث أنتيللى اليللو

العلللم والعللالم فللي ىللذا المجللا تللم توقي ل

أتفاقيللة التعللاوا العلمللي والترنللوه نلليا جامعللة نغللداد وجامعللة

تونولوجيا التعليم األلوتروني في أوال عام .2335

حيث تم تشوي ادارة التعليم األلوتروني في جامعلة نغلداد لتولوا الجيلة المشلرفة عللى الت طليط

ومتانعللة تنفيللذ ن لرام التعللليم األلوترونللي .ومللا للل ىللذا التواص ل قامللت جامعللة نغللداد ونالتعللاوا م ل
جامعة تونولوجيا التعليم في وندا نقنجاز األتي]:[7
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أوال" -:األدارة التعـميمية األلكترونيـة ()Baghdad University e-portal( )LMS
 -1أدارة الموجودات واألصو ال انتة.

 -2أدارة الموارد النشرية شؤوا األفراد).
 -3أدارة المناى والمقررات الدراسية.

 -4أدارة شؤوا الطلنة نقستعما الحاسوب.
 -5أدارة الفصو الدراسية األلوترونية.

ثانيا -:التعـميم األلكتروني( )e-learning programويشم على

 -1إنشاء وتطوير المناى الدراسية ناألسلوب األلوتروني .)CMS
 -2أستعما وسال األيةاح والتعليم ناألسلوب األلوتروني.
 -3التعليم عا نعد األلوتروني المناشر.

 -4أستعما الموتنات األلوترونية المحلية والعالمية.
( )5مشـاركة األسـتاذ الجامعـي في التعـميم األلكتروني:
التقللدم اليالل فللي مجللالي المعرفللة والتونولوجيللا يتطلللب مللا ول فللرد يتعامل مل مجللاات الحيللاة
الم تلفة أا يلم نقدر مللم ما المعرفةو ويمتل قد ار مناسنا ما الميارات لوي يتموا ما التفاع الجيد
م النشاطات المتنوعة في النيلة نمجااتيا الم تلفة التي يةلطر للتفاعل معيلا] .[5فالمعلار العلميلة

تتسارع نقستمرار وتقتي نما ىو جديد وم و جديلد تلزداد رغنلة األنسلاا فلي مواونلة ول مايلقتي نلو ىلذا
الجديد ما تغيراتو وليس أمام األنساا لوي يتوافق م ىذه التغيرات األ أا يسعى الى متانعة وتحصي
تل المعرفة] .[6وطالما أا األستاذ الجامعي يعتنر الرويزة األساسية للتعليم األلوتروني فلنلد أا يمتلل

القدرة والميارة للقيام ناألتي:

 -1تقديم المعلومات الفورية لعدد ونير ومتنوع ما الطلب.
 -2أستعما نريد الوتروني.
 -3أستعما غر محاد ة.

 -4توفر القنوات التعليمية المتعددة ومواق متعددة على األنترنت.
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 -5اتصا م الجامعات.
 -6متانعة أداء الطالب.

 -7أصدار تقارير دورية.
ما ل النظر والتمعا في المفيوم الشام للتعليم األلوتروني نجد أنو يموا ملا لللو تحقيلق العديلد

ما األىدا

يموا تل يص اىميا:

أ -زيادة فاعلية المدرسيا وزيادة عدد طلب الشعب الدراسية.

ب -مساعدة المدرسيا في إعداد المواد التعليمية للطلب وتعويض نقص ال نرة لد نعةيم.

ج -تقللديم الحقينللة التعليميللة نصللورتيا األلوترونيلة للمللدرس والطالللب معللا وسلليولة تحللدي يا مروزيللا
ما قن إدارة تطوير المناى .

د -إموانية تعويض النقص في الملوات األواديمية والتدرينية في نعض القطاعات التعليمية عا
طريق الفصو األفتراةية .)Virtual Classes

هـــ -تقللديم القنللو فللي الوليللات والمعاىللد ووللذل األ تنللارات الشللاملة فللي التعللليم عللا نعللد ونطريقللة
ذات مصللداقية عاليللة دوا ىللدر الو ي للر مللا أوقللات الطلللب والم للوظفيا ومللا يحللدث فللي الط للرق

التقليدية.

و -نشر التقنية في المجتم وأعطاء مفيوم أوس للتعليم المستمر.

 -7تقللديم ال للدمات المسللاندة فللي العمليللة التعليميللة م ل التسللجي المنوللر وأدارة الشللعب الد ارسلليةو ننللاء
الجداو الدراسية وتوزيعيا على المدرسيا وانظمة األ تنارات والتقييم وتوجيو الطاللب ملا لل نوانلات
اصل للة ونيل للذا يتةل للا إا العنصل للر األساسل للي فل للي ىل للذه النقل للاط ىل للو عنصل للر تقىي ل ل األسل للتاذ الجل للامعي

وىوالعنصر الحاوم فيو يحاةر فلي أعللى مسلتويات التعلليم ويعلد المعلمليا اللذيا يقوملوا ننقل

نلرتيم

للطلللب ونالتقويللد ف للقا تعللليم أو ت للدريب األسللتاذ الجللامعي عل للى أسللتعما الفص للو الت يليللة وأس للتعما

التعللليم األلوترونللي عمومللا يعتنللر مللا أىللم مقومللات النجللاح للتعللليم األلوترونلليو وىنللا نعللض العناصللر
يجب الترويز علييا أذور منيا األتي]:[7,8

 -1تقىي اساتذة الجامعات على التونولوجيا الحدي ة.

 -2تقىي أساتذة الجامعات على المناى الجديدة المطورة.
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 -3تحديث نرات أساتذة الجامعات وت قيفيم.

 -4تقىي أساتذة الجامعات على التعام م الفصو الت يلية.
 -5تحقيق عدالة تدريب أساتذة الجامعات.
( )6الفصـول االفتراضية:
الفص الت يلي ىو فص نو الموونات والعناصر المتعار علييا ففيلو :أسلتاذ وطللب وملادة

تعليميللة ووسللال أيةللاح وأمتحانللات وتقيلليم وتولفللة ماليللةو وقواعللد وقلوانيا تحوللم العمليللة التعليميللة ولوللا
ايوجللد لللو موللاا واقعللي فيللو عنللارة موقل علللى الشللنوة الدوليللة األنترنللت) .ويحتللوه علللى صللفحات مللا

المعلومات وتوجد عللى تلل الصلفحات العناصلر التعليميلة الم تلفلة وتلرتنط جميعيلا ملا لل الشلنوةو
والتي تحتوه نطنيعة الحا على فصو أ ر ت يلية أو فصو أ ر حقيقية مرتنطة نالشنوة نيا عدد

محدود ما الطلب في مواا واحد في جامعة واحدة .ويتميلز الفصل الت يللي نمييلزات عديلدة منيلا [2,

]:9, 13

 -1توافر أقتصاده.

 -2توافر عدد ونير ما مصادر المعلومات.
 -3توليد القدرة على النحث لد الطلب.

 -4القدرة على الترويز م األستاذ حيث ايشعر الطالب نوجود الطلب األ ريا األ اذا أراد ذل .

 -5الحرية الواملة في أ تيلار الوقلت والملادة التعليميلة واألسلتاذ مملا يتليا للطاللب القلدرة عللى اسلتيعاب
أونر.

 -6استعما الحوار الوسال األ ر م  :التلفازو األذاعة واألسطوانات األلوترونيلة المدمجلة والوتلب

األلوترونية وليا اتتيا للطالب الحوار م األستاذ أو م األ ريا).
وقد تكـون هـناك بعـض نقـاط الضعـف مثل:

 -1ةرورة أا يووا لد الطالب القدرة على أستعما الحاسب األلوتروني.

 -2ةللرورة أا يوللوا األسللتاذ الجللامعي علللى قللدر ونيللر مللا المعرفللة نالتعام ل م ل الفصللو الت يليللة
وويفية التعام م الطلب ما لليا.
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 -3ةرورة توفر شنوة األنترنت أو شنوة معلومات محلية.

 -4ةرورة توفير محتو تعليمي مناسب للنشر على المواق ناللغة التي يستوعنيا الطلب.
 -5ةرورة وجود نظام إدارةو ومتانعة لنظام الفصو الت يلية.

لي للذا ان للد أا يو للوا أألس للتاذ الج للامعي عل للى ق للدر وني للر م للا المعرف للة ف للي مج للا الحاس للوب والتقان للات
األلوترونية وي يستطي أا يساىم في نرام الوترونية والتفاع م الطلنة ما ل الفصو الت يلية.
 )7األسـتنتاجـات:
توص النحث الى نتال عديدة ما أنرزىا:

 -1يجب اا يووا التعليم األلوتروني تفاعليا ولليس جاملدا ألنلو ا يمولا التحلو ملا الجامعلة التقليديلة
ال للى الجامعل لة األلوترونيل لة األ ف للي ظل ل تقني للة تفاعلي للة تق للذ ف للي األعتن للار ن للقا الطال للب مح للور العملي للة

التعليميةو يسانده في ذل أستاذ يشج عللى أسلتعما التقنيلة ولديلو معرفلة نتطنيقلات التعلليم األلوترونيلة
م ل تللوفير الننيللة التحتيللة للتقنيللة واألتصللا نقواعللد المعلومللات ومنللان العم ل والمعرفللة العالميللة لتحقيللق

التعليم الذاتي لألستاذ والطالب على حد سواء.

 -2لةماا نجاح تطنيقات التعليم األلوتروني يجب عم األتي:
 التعنلة األجتماعية لد أفراد المجتم للتفاع م ىذا النوع ما التعليم.
 ةرورة مساىمة األواديميا في صناعة ىذا التعليم.

 تلوفير الننيلة التحتيلة ليلذا النلوع ملا التعلليم وتتم ل فلي إعلداد الملولات النشلرية المدرنلة ووللذل
توفير طوط األتصاات المطلونة التي تساعد على نق ىذا التعليم ما مواا أل ر.

 وة نرام لتدريب الطلب والتدرسيا واألدارييا لألستفادة ما التعليم األلوتروني.
ليللذا يجللب أا يللتم معالجللة تعللليم المعلوماتيللة علللى و ل المسللتويات وجمي ل األصللعدةو ندايللة مللا التعللليم
األل ازم للي م للرو ار ن للالتعليم ال للانوه والج للامعي والد ارس للات العلي للاو وم للا للم التعل لليم المس للتمر ونش للر قاف للة
المعلوماتية نيا جمي شرالا المجتم .
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الترنللوه"و نحللث مقللدم الللى ملتقللى

.2338  مروز التعليم المستمرو-[ " ورشة عم لتعليم األلوتروني" جامعة نغداد7]

[ المنيل محمللد عنللداجو "مجللاات تطنيقللات التعللليم األلوترونللي فلي األدارة واألشل ار8]
.2338 التعليم األلوتروني األو و

[ العطرجيو عنداج مراد أميا "المدرسة ال انوية السعودية األلوترونية التجرنية األفتراةية على األنترنت"و نحلث مقلدم9]
.2332 لندوة مدرسة المسق نولية الترنيةو جامعة المل سعودو

[ "ورقللة علميللة أعللدت لمللؤتمر النوعيللة فللي التعللليم الجللامعي الفلسللطيني"و الللذه عقللده نرنللام الترنيللة ودال لرة ةللنط15]
.2334 النوعيةو جامعة القدس المفتوحةو مدينة رام اجو
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Study and Analysis the Techniques of Electronic -Learning
Abstract
This study aimed to reconstructing the technology approach with respect to
psychology families. Defining the needs of utilizing and determine the supported bases of
the e-learning techniques based on modern technology. This study implements the
descriptive and analytic research. This paper has been displayed how can done the elearning and how can be reached. The most important and modern information techniques
have been displayed, which would be used in the future to create the e-learning. Finally,
there are set of the recommendations for utilizing e-learning systems in colleges.
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