
            

ٚصاسة اٌرتب١ت           
اٌخٛص١ٗ اٌؼبَ ٌٍغت اٌؼشب١ت 



تــسرتاح١ض١اإل ش٠فـحؼ
 أٚ اٌـش٠مت :ػبَ بشىً سرتاح١ض١تإ بىٍّت ٠مظذ
 ِٓ ، مبشٚٔت ادلؼٍُ ٠سخخذِٙب اٌخٟ ادلٕظّت اخلـت
 ٚحٛص١ٗ اٌخفبػً ٚحتم١ك احملخٜٛ حٕظ١ُ أصً

 ِٓ زلذدة رلّٛػت ِٓ ٚحخىْٛ ، ادلخؼٍّني
 أ٘ذاف حتم١ك أصً ِٓ ادلشحبت ٚاإلصشاءاث األٔشـت
. زلذدة ص١ِٕت فرتة يف ِؼ١ٕت حؼ١ّ١ٍت



. العروض العلمٌة لبرمجٌات الوسائط المتعددة ستراتٌجٌةإ

. لكترونٌةالتعلم بالمناقشات اإل ستراتٌجٌةإ

.التعلٌمٌة  نترنتالتعلم بمواقع اإل ستراتٌجٌةإ

ا   ستراتٌجٌةإ ًٌ .التعلم بأنشطة الطالب المنشورة إلكترون

.التعلم القائم على األهداف  ستراتٌجٌةإ

.التعلم بحل المشكالت اإللكترونٌة  ستراتٌجٌةإ

.التعّلم باألحداث الناقدة التعاونٌة  ستراتٌجٌةإ

. لكترونًالتعلم باالتصال اإل ستراتٌجٌةإ

.التعلم بمحاكاة لعب األدوار على الشبكة العنكبوتٌة  ستراتٌجٌةإ

. لكترونٌةالتعلم بالمشروعات اإل ستراتٌجٌةإ

اإلٌىرتٟٚٔ اٌخؼ١ٍُ سرتاح١ض١بثإ أٔٛاع
  ستراتيجياتاإل من مجموعة ضوء في يتم أن البد اإلنترنت عبر تعميمي نظام بناء أن شك ال

 المستخدمة ستراتيجياتاإل لكثرة ونظًرا ، النظام داخل التعّمم مسار وترسم تحدد التي التعميمية
: ستراتيجياتاإل ىذه وأىم أبرز عرض سيتم اإللكتروني التعميم في



:حؼش٠ف اٌخؼ١ٍُ اإلٌىرتٟٚٔ 
 ... بالتعمم أن حيث ، والتعمم التعميم : تماماً  مختمف منيما كل فحوى مصطمحين بين لنميز : أوالً 
 ومعممي أنا سوية نبنيو الذي عالمي لي وأجد زمالئي مع أتعاون أنا ...أبحث أنا ...أفكر أنا

 لنستطيع . غالباً  المنصت وأنا يتكمم أستاذي صوت سوى فييا أسمع ال قوقعة من بدالً  ، وأقراني
 العممية من يتجزأ ال كجزء اإللكتروني التعميم تطبيق عمى العمل عمينا التعميم قوقعة من الخروج

اإللكتروني؟ التعميم فما . التعميمية

 يف اٌخىٌٕٛٛص١ت ٚاٌٛسبئً اٌخم١ٕت اسخؼّبي ٘ٛ )
 ٚصؼٍٗ ٚمجبػ١ب   راح١ب   اٌـبٌب ٌخؼٍُ ٚحسخري٘ب اٌخؼ١ٍُ
 ادلسخخذِت اٌخم١ٕبث ِٓ بذءا ، اٌذساس١ت احلظت زلٛس

 ِخؼذدة ٚسبئؾ ِٓ اٌذساسٟ اٌظف داخً ٌٍؼشع
 ادلىٛٔبث ػٓ ببخلشٚس ٚأخٙبء ، إٌىرت١ٔٚت ٚأصٙضة
 االفرتاػ١ت ٚاٌظفٛف اٌزو١ت وبدلذسست ٌٍخؼ١ٍُ ادلبد٠ت
 اٌؼ١ٍّت أفشاد بني اٌخفبػً ٠خُ خالذلب ِٓ اٌخٟ

 اٌف١ذ٠ٛ ٚحم١ٕبث اإلٔرتٔج شبىت ػرب اٌخؼ١ّ١ٍت
  ( اٌخفبػٍٟ



بناًء عمى ىذا التعريف فإن التعمم اإللكتروني يتم في ثالث بيئات مختمفة وىي التعمم الشبكي 
والتعمم الشبكي المساند  المتمازجالمباشر ، التعمم الشبكي 

 إلى المتعمم قبل من التخزين وعممية المعمم قبل من التمقين مجرد من التعميم عممية نقل إنّ 
 مستوى لتحسين إليو الوصول نطمح الذي اليدف ىي الطرفين بين التفاعمية الحوارية العممية
 عن التعميمية العممية في أكبر مسؤولية تحمل من المتعمم يمّكن اإللكتروني فالتعمم ، التعميم
 من بدالً  متعمماً  الطالب يصبح حيث ستتغير فاألدوار لذلك ، والتجربة والتعبير االستكشاف طريق
. وممقن خبير من بدالً  موجياً  والمعمم متمق

 بشكل التعميمية المادة وتقدم كامالً  المدرسة مفيوم البيئة ىذه تمغي
 كمي بشكل المتعمم يعتمد بحيث ،  العنكبوتية الشبكة بواسطة مباشر
 ، لممعمومة لموصول التكنولوجية والوسائل العنكبوتية الشبكة عمى

 أن يمكن البيئة ىذه لكنّ  ، والمتعمم المعمم بين المباشرة العالقة وتمغي
 بينو المباشر والتفاعل المعمم ألىمية وذلك ، التعمم عمى سمباً  تؤثر
 بيده ويأخذ يوّجيو من إلى المتعمم ولحاجة ، جية من المتعمم وبين
 . أخرى جية من





. المختمفة المعمومات مصادر عمى لمحصول المتعممين قبل من الشبكة استخدام يتم وفيو



: حم١ٕبث اٌخؼ١ٍُ اإلٌىرتٟٚٔ 
يشههيد ىههذا العصههر تطههورات مسههتمرة فههي الوسههائل التكنولوجيههة التههي يمكههن اسههتخداميا فههي العمميههة 

: التعميمية و التي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسية وىي 
  : الصوت عمى المعتمدة التكنولوجيا : أوالً 

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



 : (اٌف١ذ٠ٛ) بثــادلشئ١ بـٛص١ـحىٌٕٛ : ب ـ ب١ٔـر
 

  اٌخؼ١ٍُ يف اٌف١ذ٠ٛ اسخخذاَ ٠خٕٛع
 
 ٌٍخفبػً اٌٛسبئً أُ٘ ِٓ ٠ٚؼذ

 ٚاألشىبي ، اٌششائظ ِزً اٌزببخت األشىبي ٠ٚخؼّٓ ، ادلببشش ٚغري ادلببشش
 اٌٛلج يف ادلٕخضت شىبياأل إىل ببإلػبفت ، اٌف١ذ٠ٛ ٚششائؾ وبألفالَ ادلخغشوت
 ادلسخخذَ اٌف١ذ٠ٛ ؿش٠ك ػٓ ادلؤدتشاث يف حسخخذَ ِب ػبدة اٌخٟ احلم١مٟ

. اٌظٛث ِظبعبت ِغ اجتب٘ني أٚ ٚاعذ اجتبٖ يف



  : وىي أشكال بثالثة التعمم عممية في يستخدم فيو ، اإللكتروني التعميم عممية في األساسية العناصر أىم وىو
فقط والمتعمم الحاسوب بين بالتفاعل تتمثل والتي الحاسوب عمى المبني التعمم .
استرجاع مثل لمتعمم ووسيمة لممعرفة مصدراً  الحاسوب فيو يكون الحاسوب بمساعدة التعمم 

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

 كما فتوعرّ  المتعددة الوسائط مصطمح نشأ ذكرىا السابق التقنيات الستخدام ونتيجة
: يمي
 لممتعممين التعميمية الخبرات وتقديم عرض في أكثر أو بوسيطين االستعانة ىي )

 والرسوم المكتوب النص الوسائط ىذه وتشمل ، الكمبيوتر بتشغيميا يتحكم برامج عبر
) مثيرة لونية بمؤثرات والموسيقى والصوت والمتحركة الثابتة والصور

 المواد مع التعامل نحو ودافعيم المتعممين خبرات من تزيد المتعددة الوسائط ىذه
 منيا نذكر  متعددة ألغراض المتعددة الوسائط استخدام أساليب وتتنوع ، التعميمية

 وفي الكمبيوتر شاشة عمى الكتاب نص يعرض بحيث المتحدثة اإللكترونية الكتب
 وىذه ، المكتوبة العبارات عن تعبر أصوات وتصدر ثابتة صوراً  تعرض الوقت نفس

 الصعبة الكممات نطق خالل من المتعممين قراءة صحة تدعيم عمى تعمل التقنية
.صوتياً 



:آ١ٌت حـب١ك اٌخؼ١ٍُ اإلٌىرتٟٚٔ ٚدٚس ادلؼٍُ ٚاجملخّغ  

 للعملٌة الرئٌسً المحور هو المعلم أنّ  نرى والمعلم المتعلم بٌن الحالٌة للعالقة جئنا إذا

  . العالقة لهذه جدٌدة صورة وبناء تماماً  تغٌٌره علٌنا ٌجب ما وهذا ، التعلٌمٌة

. والموجه والمشرف القائد هو والمعلم التعلٌمٌة العملٌة محور هو المتعلم نجعل أن ٌجب : فأوال ــ

 إطار فً ٌعملون ولكنهم ، الخاصة وظٌفته منهم لكل أفراد ثالثة التعلٌم عملٌة ٌقود أن األهم وهو : وثانٌاً  ــ
  . المتعددة الوسائط وخبٌر ، التعلٌمٌة العملٌة على والمشرف ، المعلم وهم مشترك واحد

 التغٌٌر إلى نحتاج ألننا ، أسباب لعدة اإللكترونً التعلٌم لتطبٌق ٌكفً ال وحده فالمعلم
 آخرٌن جانبٌن ٌشمل بل للمتعلم المعلومة توصٌل طرٌقة على فقط ٌقتصر ال الذي
  : وهما

. التعلٌم فً المستخدمة الوسٌلة ومالئمة ، الدراسً المنهج فً المطروحة المادة

 عن النظر بغضّ  إلكترونٌاً  طرحها تم قد التً التعلٌمٌة المادة كون نعتبر ال فنحن 

 ومن المنهج هو النجاح أساس بل ! األفضل هً أنها وأهمٌتها ومستواها مضمونها

 التعلٌم على المشرف دور ٌأتً وهنا ؟ إلكترونٌة أم تقلٌدٌة أكانت الطرٌقة تأتً ثم

 ، ال أم ناجحة كانت إن ٌستخدمها التً والوسٌلة المعلم أسلوب على سٌّطلع من فهو

 طرٌق عن معٌنة مادة شرح المعلم ٌرٌد فمثال ، أخرى طرق طرح ٌستطٌع حٌث

 الطرٌقة بهذه طرحها أن ٌرى المشرف ولكن ، السمعٌة كاألشرطة صوتٌة تكنولوجٌا

 وٌعمل ، لها بدٌالً  فٌجد فعالة غٌر وأنها المطلوب المستوى إلى بالمتعلمٌن ٌصل لن

. الدرس لعرض المتاحة التكنولوجٌة الوسائل استعمال على المتعددة الوسائط خبٌر



   : ٟ٘ أدٚاس بزالرت ٍٚٔخظٗ ادلؼٍُ دٚس حغري فمذ رٌه ػٍٝ ٚبٕبء
 ٚاٌخم١ٕبث اإلٔرتٔج شبىت ٠سخخذَ حب١ذ اٌخم١ٕت اٌٛسبئً ببسخخذاَ اٌشبسط : أٚال   هه

  ِٚٓ ، اٌذسط ٌؼشع ادلخخٍفت
 
  اٌخىٌٕٛٛص١ب ٘زٖ ػٍٝ ادلخؼٍّني ٠ؼخّذ رُ

 
 ػٍٝ ٌٍشد

  . أسئٍت ِٓ ادلؼٍُ ٠ـشعٗ ِب
 ؿشط حشض١غ ؿش٠ك ػٓ اٌخؼ١ّ١ٍت اٌؼ١ٍّت يف اٌخفبػً ػٍٝ ادلشضغ دٚس : رب١ٔب   ــ

  .  ادلخؼٍّني ِٓ بغريُ٘ ٚاالحظبي ٚاالسخفسبساث األسئٍت
  فٙٛ ٚاإلبذاع ادلؼشفت ح١ٌٛذ ػٍٝ احملفض دٚس : ربٌزب   ــ

 
 اسخخذاَ ػٍٝ ادلخؼٍّني ذنذ

 اٌخغىُ ذلُ ٠ٚخ١ظ ، ذنخبصٛٔٙب اٌخٟ اٌخؼ١ّ١ٍت اٌرباِش ٚابخىبس اٌخم١ٕت اٌٛسبئً
. ٔظشُ٘ ٚٚصٙبث آساءُ٘ بـشط اٌذساس١ت ببدلبدة



 

  : اإلٌىرتٟٚٔ اٌخؼ١ٍُ بشاِش ٚحـ٠ٛش ختـ١ؾ ػٕذ بٙب األخز دنب اٌخٟ األِٛس
o دساست األحببد اٌسببمت عٛي اٌخؼ١ٍُ اإلٌىرتٟٚٔ ٚأخز ٔخبئضٙب بؼني االػخببس  .
oدساست ادلمشساث احلب١ٌت ِٚؼشفت ِب اٌزٞ حتخبصٗ ِٓ حـ٠ٛش ٚإػبفت ِؼٍِٛبث صذ٠ذة أٚ حؼذ٠ً ؟
o حتذ٠ذ عبصبث ادلخؼٍّني ِٚخـٍببث ادلمشس اٌذساسٟ لبً اخخ١بس ٔٛع اٌخىٌٕٛٛص١ب ادلسخخذِت.
oبِش حذس٠بٟ ٌٍّؼٍُ ٚادلخؼٍُ عٛي اٌٛسبئً اٌخىٌٕٛٛص١ت ٚو١ف١ت اسخخذاِٙب ٔػًّ بش.
o جت١ٙض وً ِٛلغ ببٌخس١ٙالث اٌخىٌٕٛٛص١ت احملخبس إ١ٌٙب ٚاٌٛطٛي إ١ٌٙب بسٌٙٛت ، ِغ حٛفري خـٛؽ

.  االحظبالث اٌفٛس٠ت حلً ادلشىالث اٌخٟ حٛاصٗ ادلخؼٍّني 
o ٍٝاٌبذء ِغ ػذد زلذٚد ِٓ ادلخؼٍّني دلؼشفت ادلشىالث اٌخٟ حٛاصٗ ػ١ٍّت اٌخـب١ك ٚاٌؼًّ ػ

.اٌس١ـشة ػ١ٍٙب ِٚؼبجلخٙب 
 



 ؟ اإلٌىرتٟٚٔ اٌخؼ١ٍُ ب١ئت حتخبس ِبرا
o حٛفري اٌٛسبئً اٌخىٌٕٛٛص١ت ٚسٌٙٛت ٚطٛي ادلؼٍّني ٚادلخؼٍّني إ١ٌٙب.
o حىبفً ادلؤسسبث ٚاجلبِؼبث ِغ ادلذاسط ٚبٕبء ل١بدة شببت ٚدػُ إداسٞ إلػذاد

.  ادلؼٍّني 
o ِسبػذة ادلخؼٍّني ٚادلؼٍّني ِٓ لبً سلخظني السخؼّبي اٌخىٌٕٛٛص١ب مبٙبسة

.  ٚاالسخفبدة ِٕٙب بؤورب لذس شلىٓ
o ٗاٌخم١١ُ ادلسخّش ٌفبػ١ٍت اٌخىٌٕٛٛص١ب ادلسخخذِت ٚادلٕٙش ادلـشٚط ِٚٛاوبخ

.ٌٍخـٛس ادلسخّش 
o جت١ٙض اٌفظٛي ادلذسس١ت ٚادلٕشآث مبخـٍببث دِش اٌخم١ٕت ِٓ ع١ذ اٌشبىت

.   دةادلخؼذبسب احلاٌذاخ١ٍت ٚشبىت اإلٔرتٔج ٚسلخرباث 
 



:  أ١ّ٘ت اٌخؼ١ٍُ اإلٌىرتٟٚٔ

:  السؤال الذي يطرح نفسو

 األكاديمي بالمجال والعاممين المعممين بعض يوجد كما ، ذلك يعارضون ممن الكثيرون ىناك
. التعميم مجال في اإللكتروني التعميم فييا يساىم التي القيمة بشأن الشك يساورىم والذين
 منظمة أصدرتو التعمم عن تقرير في وردت كما الحديثة التربية أسس تمثل دػبئُ أربع ىناك

  : وىي 1996 عام اليونسكو
 ٌٍٍُّؼشفتأْ ٠خؼٍُ اٌفشد و١ف ٠ؼشف ؟  أٞ اٌخؼ .
 ٌٍٍُؼًّأْ ٠خؼٍُ اٌفشد و١ف ٠ؼًّ ؟  أٞ اٌخؼ .
 ا٢خش٠ٓ  فُٙأْ ٠خؼٍُ اٌفشد ٌٍؼ١ش ِغ ا٢خش٠ٓ ، ػٓ ؿش٠ك

.ٚإدسان اٌخفبػً ِؼُٙ 
 ٍٝشخظ١خٗ طمًأْ ٠خؼٍُ اٌفشد ١ٌىْٛ ، ِٓ ع١ذ ٠ؼًّ ػ 

.ػٍٝ حنٛ أفؼً ٚحٛس١غ لذساحٗ ٍِٚىبحٗ اٌزاح١ت 



 

لبدسة غري أطبغج اٌخؼ١ّ١ٍت األٔظّت أْ إر ، اٌخؼ١ٍُ ِسخٜٛ اخنفبع 
. اٌؼبدلٟ اٌخـٛس ِٛاوبت ػٍٝ

ادلؼٍِٛبث حذفك ٚسشػت ادلؼشفت ِظبدس حؼذد ِغ اٌذساس١ت ادلٕب٘ش حشخج . 
ٚاإلبذاع اٌخفىري ػٍٝ اٌفشد لذساث ٚحـ٠ٛش اٌزاحٟ اٌخؼٍُ أ١ّ٘ت .
ٚخرباحُٙ ِؼشفخُٙ حـ٠ٛش اجتبٖ اجملخّغ ِٓ اٌؼبٍِت اٌفئت ٚػٟ اصد٠بد 

 ختظظُٙ رلبي عٛي ػبدل١ت ِؤدتشاث أٚ حغرياث ِٓ دائّب اجلذ٠ذ ِٚؼشفت
. اٌسشػت ػظش يف اٌذائُ اٌخـٛس دلٛاوبت ،

ببالٌخغبق ِؼ١ٕت ٌظشٚف اٌخؼ١ٍُ فشطت فبحخُٙ اٌز٠ٓ األشخبص سغبت 
  اٌخؼ١ٍُ ِٚٛاطٍت ببدلذاسط

ت اٌٛاعذ اٌظف يف ادلخؼٍّني ٌؼذد اٌىبري االصد٠بد
 
 ٚػذَ ، ادلذاسط ٌمٍ

 ػٍٝ اٌرتو١ض ٔخ١ضت اٌخؼ١ّ١ٍت ٌٍّؤسسبث اجلغشايف اٌخٛص٠غ يف اٌخٛاصْ
. اٌؼب١ٌت اٌسىب١ٔت اٌىزبفت راث ادلٕبؿك

اٌخؼ١ٍُ وٍفت ٌخم١ًٍ احلبصت .

 يتذكر فيو سطحياً  يتعمم المتعمم لكون تحقيقيا يمكن ال األربعة األسس ىذه أن نرى التقميدي التعميم إطار وفي
 الواجبات يعامل أنو كما ، البراىين من المبادئ تمييز يستطيع وال ، االختبارات أجل من فقط ويختزنيا المعمومات
 من النمط ىذا لكون يعود وىذا الفيم لتعزيز بيا القيام عميو تدريبات وليست عميو مفروضة كتعميمات المدرسية
  . تفاعمي غير ساكنا التعميم

:  لذا تتزايد أىمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات في المجال التربوي ألسباب كثيرة وىي 



:شٟٚٔ ــاإلٌىخُ ــ١ٍـذاف اٌخؼــأ٘
ييدف التعميم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األىداف 

:عمى مستوى الفرد والمجتمع منيا 
اٌخؼ١ّ١ٍت ادلٛاد إػذاد يف ٌذ٠ُٙ اخلربة ٚص٠بدة ادلؼٍّني فبػ١ٍت ِسخٜٛ حتسني .
ؿش٠ك ػٓ اٌبغذ ٚأٚساق ٚاٌف١ذ٠ٛ اٌظٛس ػٍٝ ٚاحلظٛي ادلؼٍِٛبث ِظبدس إىل اٌٛطٛي 

. اٌخؼ١ّ١ٍت اٌؼ١ٍّت ٚإ٠ؼبط ششط يف ٚاسخخذاِٙب اإلٔرتٔج شبىت
ٚادلؼٍُ ٌٍّخؼٍُ اإلٌىرت١ٔٚت بظٛسحٙب اٌخؼ١ّ١ٍت ادلبدة حٛفري .
ادل١ّضة اٌخؼ١ّ١ٍت اٌىٛادس يف إٌمض أْ إر ، ِخ١ّض٠ٓ دلؼٍّني دسٚط حٛفري إِىب١ٔت 

 وّب ، ادلخؼٍّني ِٓ زلذٚد صضء ُِٕٙ ٠ٚسخف١ذ ِؼ١ٕت ِذاسط ػٍٝ عىشا دنؼٍُٙ
 اٌخؼ١ّ١ٍت اٌمـبػبث بؼغ يف ٚاٌخذس٠ب١ت األوبدمي١ت اٌىٛادس يف إٌمض حؼ٠ٛغ ميىٓ
  االفرتاػ١ت اٌظفٛف ؿش٠ك ػٓ



:شٟٚٔ ــاإلٌىخُ ــ١ٍـذاف اٌخؼــأ٘
:ييدف التعميم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األىداف عمى مستوى الفرد والمجتمع منيا 

الرجوع ٌستطٌع حٌث بالدرس أكثر والتعمق الفهم على المتعلم تساعد 

 بالرجوع المدرسٌة بواجباته القٌام على ٌساعده كما ، وقت أي فً للدرس

 االلكترونٌة للمادة أو االنترنت شبكة على المتنوعة المعلومات مصادر إلى

 ٌحتفظ المتعلم بالتالً . المتعددة باألمثلة مدعمة لطالبه المعلم ٌزودها التً

. والفهم والصورة بالصوت مدعمة أصبحت ألنها أطول لمدة بالمعلومة

مما كبٌرة فائدة له التعلٌمٌة العملٌة فً أساسً كجزء اإلنترنت إدخال 

 الوعً وزٌادة ، للمتعلمٌن العلمً الثقافً المستوى رفع على ٌساعد

 على إهداره من بدال اإلبداع على القدرة لدٌهم ٌنمً بما الوقت باستغالل

. والثقافً األخالقً المستوى انحطاط إلى إال تؤدي ال مواقع

مع األمور أولٌاء خاللها من ٌتواصل بحٌث مدرسة لكل شبكة بناء 

 أبناءهم مستوى على دائم اطالع على ٌكونوا لكً واإلدارة المعلمٌن

. المدرسة وأنشطة
.  تواصل المدرسة مع المؤسسات التربوٌة والحكومٌة بطرٌقة منظمة وسهلة 




