غزة
اإلسالمية -ز
ي
الجامعة إل
ج
اليوم الدراسي المشترك
ة
التربية
الھندسة -
ة
التعليم اإللكتروني التفاعلي

د .محمد الحنجوري
ھندسة ال ا
ققسم ھند ة
الحاسوب
 ٢٠فبراير ٢٠١٢

مقدمة
التعليم األلكتروني ھو طريقة للتعليم بإستخدام آليات اإلتصال
ط الالمتعدده من ا ل
اجل
الوسائط
الشبكات و ال ا
كالحاسوب و الش كا
ثة كال ا
الالحديثة
ع وقت واقل كلفة وبصوره
ايصال المعلومة للمتعلمين بأسرع
تمكن من ادارة العلملية التعليمية وقياس وتقييم اداء المتعلمين.
ن التعليم
وع من
ول العالمم المختلفة ھذا النوع
ولھذا استخدمت دول
وھ
يم ووذلك
لما يتميز به من مواصفات تسھل العملية التعليمية بصوره
عامة ،فأقتضت الحاجه الالى تفعيلة لمختلف مستويات الدراسة
وتطويره ليصل الى حالة افضل واداء احسن

• إن القدرة على مواكبة المستجدات السريعة في التكنولوجيا
التحديات و
الوعي ببحجم الت ديات
على ال ع
رئيسي عل
يعتمد بشكل رئي
ديثة ي ت د
الالحديثة
الصعوبات التي تواجھنا في جميع المجاالت .إن التطورات
واالتصاالت أأصبحت
الحاسوب اال اال
تقنيات ال ا
مجال ق ا
المتالحقة ففي ال
ال ال قة
تحتاج إلى مثابرة وجھد متواصل لضمان متابعتھا والتفاعل
ج
معھا وتوظيفھا لخدمة المجتمع ،وقد انعكس ذلك على برامج
كبيرة.
بصورة بير
ي ب ور
االلكتروني
يم ال رو
التعليم

إن المؤسسات التي تطبق التعليم األكتروني ھي بمثابة مركز تدريب مفتوح
ومستمر بدون حواجز حيث يمكن للطالب التواجد ففي أي مكان ففي العالم ففي
المكتب أو المنزل وفي أي وقت كما يمكنه متابعة مستقبله المھني وأعماله
دراسته.
ي ر
معع تقدمه في
وتبرز أھداف التعليم اإلكتروني االفتراضي في:
• زيادة فرص التعليم للجميع والحصول على مؤھالت ودرجات علميه في
االختصاصات الھندسية.
وللطالبات و الطل ة
الطلبة
لربات الالبيوت ففي الالمجتمع الالعربي للطال ا
التعلم ل ا
أتاحت ففرصة ال ل
• أا
تحت ظروف االحتالل ولسكان المناطق النائية والموظفين والمعاقين.
دارس
يتمكن كل ا
ث تك
تعليمھم حيث
متابعةة ت ل
للدارسين ففي تا
الفرديةة لل ا
ق الف
الفروق
اة الف
مراعاة
ا
•
من مواصلة الدراسة في أي وقت يشاء وبالسرعة التي يراھا مناسبة داخل
وبالتالي يستطيع أن يختصر الوقت المحدد له وحسب
المرحلة الواحدة وبالتال
قابليته.
• تعزيز الجانب التقني وزيادة الثروة المعرفية في مجتمعات بلدان دول العالم
الثالث وخاصة الوطن العربي.

تعاريف ھامة
 -١التعليم:
والمھارات
والخبرات وا ھ را
والمعارف وا برا
المعلومات وا ر
اكتساب ا و
عملية ا ب
ھو ي
عن طريق عملية التعلم التي يقوم بھا المتعلم بنفسه أو عن
ووسائل ختلفة
مختلفة
ائل
ويتم كل ذلك بطرق
المعلم( يت
طريق غيره )ال ل
بعضھا مباشرة وأخرى غير مباشرة .و ھو نقل المعارف
األول يتضمن
المعلم األ ل
ل ال ل
وأن عمل
الصغار أ
الكبار إلإلى ال ا
من الك ا
بالدرجة األولى تنظيمم المعارف وإيجاد الظروف المناسبة
لنقلھا من بين دفات الكتب إلى عقول المتعلمين.

تعاريف ھامة  -يتبع
 -٢التعلم:
سلوك
ي و
دائمم في
شبه ا
يير ب
عملية تغيير
بكونه ي
عموما ،ب و
يعرف االتعلمم و
ير
الفرد .وال يمكن مالحظته مباشرة ،ولكن يستدل عليه من أداء
النفس
علماء النف
الممارسة .و قد يتفق عل ا
وينشأ نتيجة ال ار ة
الفرد  ،ينشأ
عموما ،على أن التغيرات السلوكية الثابتة نسبيا تندرج تحت
المؤقتة ففي
التغيرات ال ق ة
وھذا يعني أأن ال ا
المتعلمة ،ذا
التغيرات ال ل ة
ال ا
السلوك ال يمكن اعتبارھا دليال على حدوث التعلم.

 -٣التعليم التقليدي :
ل
جدول
والطالب ففي قاقاعةة الالدرس حسب
المعلم الطال
االتصال بين ال ل
االت ال
دراسي محدد و توفير خدمة التعليم لعدد كبير من األفراد يتم
تقسيمھم إلى مجموعات متعددة ،من خالل مجموعة من
ون( ،بباستخدامم
والمدرسون
الخبراء و ر
ين ) بر
األفراد المتخصصين
ر
وسائل وأدوات مختلفة في طبيعتھا ومكوناتھا ،وذلك في
يلتقي فيه الجميع ففي
جغرافي معين ،يلتق
مكان ما ضمن موقع جغراف
زمن ما ،يتم تحديده وجدولته مسبقا.

• التعليم عن بعد:
االنترنت
اطة اال
أوالعالي عن بعد بوساطة
الجامعي أ ال ال
التعلم ال ا
ھو ال ل
وتطبيقاتھا على الشبكة العنكبوتية سواء كان تعلما ً تزامنيا ً
)وقت حقيقي وأماكن مختلفة( أو تعلما ً غير تزامني )أوقات
تقنيات
يب و ي
رق و أساليب
يوظف طرق
ن مختلفة(( .و يو
مختلفة ووأماكن
التعليم التي تتصف بالمرونة و تستجيب لحاجاتھم و تناسب
التعليم عن بعد
سائل التعلي
بينھم و من وسائل
ق الفردية بينھ
الفروق
قدراتھم و الفر
قدراتھ
المادة المطبوعة  ،و الشفافيات  Slidesو أشرطة الفيديو و
المدمجة و
ة
األقراص ال
التعليمية-األق ا
الحقيبة ال ل ة
الصناعية  ،و ال ق ة
األقمار ال ا ة
األق ا
اإلذاعة و األشرطة السمعية والحاسب اآللي و اإلنترنت و
المؤتمرات الشبكية و الھاتف و الشاشة اإللكترونية .

• التعليم االلكتروني:
التعليم الذي يقدم المحتوى التعليمي فيه بوسائط الكترونية مثل
األقراص
ص
الصناعية أوو ر
ي
االنترانت أوو األقمارر
ر
االنترنت أوو
ر
الليزرية أو األشرطة السمعية/البصرية.ويمكن تعريفه بأنه
طريقه للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب و
الشبكات و الوسائط المتعددة من اجل إيصال المعلومة
تمكن من إ ا ة
إدارة
أقل كلفة وبصورةة ت ك
قت وأقل
للمتعلمين أبأسرع وقت
لل ت ل
العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء المتعلمين

التفاعلي:
• التعليم االلكتروني ف
مباشر ،كما ييستطيع
يع
ل ب ر
الب ببشكل
ل معع االطالب
رس ببالتفاعل
وم االمدرس
ييقوم
جميع الطالب التفاعل مع بعضھم بشكل مباشر ومع المدرس
التعليم ؤت رات
مؤتمرات
من الت لي
النمط ن
ن ھذا الن ط
ويتضمن
احد ،يتض
ففي آن واحد،
تفاعلية مشتركة مباشرة بالصوت والصورة ،وشاشات
مشتركة ،ك ا
كما
كة
ومعلومات
ل ا
مباشرة،
الكترونية ا
ة
وألواح الك
مشتركة ،أل ا
كة
يمكن تخزين المعلومات إلى استخدامات أخرى في المستقبل.

التعليم عبر االنترنت:
• التعلي
ھو التواصل معع الطلبة عن طريق اإلنترنت .ويكون ھو أداة
التواصل بين الطلبة واألساتذة وإدارة الجامعة .ومن خاللھا
ي
المواد
ى و
ول على
ب الحصول
يع الطالب
ييستطيع
العلمية الخاصة ببه ،كما
يقوم أيضا بالتواصل مع أساتذة الجامعة.

االفتراضي:
التعليم االفت اض
• الت ل
التعليم االفتراضي و يقصد به تزويد الفرد المستخـدم لشبكة
اإلنترنت ) (Internetأأو شبكة اإلنترانت ) (Intranetبما
يحتاجه من معارف في مختلف المواد المنتقاة أو االختصاص
التأھيل ،ذلك
وذلك
العلمي أأو بغرض ال أ ل
المختار ،بغرض رفع الالمستوى ال ل
ال ا
باستخدام الصوت ،الفيديو ،الوسائط المتعددة )،(multimedia
إضافية و
تقنيات إ اف ة
استخدام تق ا
كذلك ا ت ا
إلكترونية ،الالبريد وكذلك
كتب إلكت ة
كت
برمجيات خاصة تكون ما يدعى بالقاعة االفتراضية أو الحرم
التعليمية ،التقن ات
والتقنيات
المادة الت ل ة
لطبيعة ال ا ة
تبعا ً لط ة
االفتراضي ،ت ا
الجامعي االفت اض
ال ا
المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية.

• التفاعلل:
التفاعل ھو أحد المفاھيم المھمة في بيئة التعليم عن بعد .وھو
التبادلي
التعلم الت ادل
االتجاه" ،و"الت ل
ثنائي االت ا
االتصال ثنائ
التعلم النشط"" ،االت ال
"الت ل
عن بعد .ولذلك يمكن تعريف مفھوم التفاعل في بيئة التعلم
عن بعد أبأنه "التعلم النشط الذي يحوي اتصاال وتفاعال متعدد
االتجاه بين عناصر العملية التعليمية.

م
المعلم
عملية االتصال بين
مع المعلمم ھوو ي
• تفاعل المتعلمم ع
والطالب أثناء المقرر والذي يھدف إلى دعم عملية التعلم و
تقويم أداء المتعلم و حل ما يعترضه من مشكالت .ففي حالة
التعليم عن بعد ،فإن مثل ھذا التفاعل عادة ما يحدث عبر
التفاعل لن
يعني إن التفا ل
ما ن
وھو ا
الحاسوبية ،ھ
االتصال ال ا ة
وسائط االت ال
ائط
يكون مقيدا بالعملية التعليمية فقط وإنما قد يشمل نواح أخرى
مثل طلب النصح والحوار الشخصي.
• أخيرا فإن التفاعل بين المتعلم والمتعلم ،ھو التواصل بين
اثنين أو أكثر من الطالب المشتركين في نفس المقرر
وسائط االت ال
االتصال
عبر ائط
يحدث عادة ع
االتصال دث
وھذا االت ال
الدراسي .ھذا
الد ا
الحاسوبي ،وقد يتضمن التواصل الشخصي أو الجماعي بين
الدراسي.
المقرر ال ا
أثناء فترة ال ق
الطالب أث ا
الطال

مراحل تطور التعليم
المرحلة األولى" :قبل عام  ١٩٨٣م"
والطالب ففي قا ة
قاعة
المعلم الطال
ن ال ل
ال بين
االتصال
ث كان االت
التقليدي حيث
المعلم التقل د
عصر ال ل
الدرس حسب جدول دراسي محدد.
عام ١٩٩٣م "
عام  ١٩٨٤م إلإلى ا
الثانية " :من ا
المرحلة الثا ة
ال لة
عصر الوسائط المتعددة حيث استخدمت فيھا أنظمة تشغيل كالنوافذ
Windowsوالماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئيسة لتطوير التعليم.
ى عامم  ٢٠٠٠م"
من عامم  ١٩٩٣م إإلى
المرحلة الثالثة " :ن
ر
ظھور الشبكة العالمية للمعلومات " االنترنت " .
ما بعدھا"
عام  ٢٠٠١وما
المرحلة الرابعة" :من عا
الجيل الثاني للشبكة العالمية للمعلومات حيث أصبح تصميم المواقع على
تقدما.
أكثر تق ا
الشبكة أكث
الش كة

التعلــيم التقل يدي
التقلــيدي
التعل يم
األولى والتي
نشأته أل
• من المعروف أأن التعليم التقليدي ومنذ أ
بدأت بتوارث االبن مھنة الوالد ،والبنت أمھا في
ي أعمال
المنزل ،والى أن ظھرت المدرسة ذات األسوار واألنظمة
والتقاليد ودورھا في نقل التراث الثقافي والحضاري
والمحافظة عليه من جيل إلى آخر ينھض على ثالثة ركائز
تعتقد انه ا
مھما
وال ت تقد
والمعلومة .ال
والمتعلم ال ل ة
المعلم ال ت ل
أساسية ھھي ال ل
أ ا ة
تقدم العلم والعلوم وتقنياتھا يمكن االستغناء عنه كليا ً لما له
تعليمي آآخر ،حيث
بديل ل
من ايجابيات ال يمكن أأن يوفرھا أأي ل
المعلم والمتعلمم وجھا ً لوجه.
م
أھم ايجابياته التقاء
يبرز من م

التعلــيم التقلــيدي
ي
م
عملية
• وفيھا تجمع الصورة والصوت واألحاسيس
على الرسالة والموقف
والمشاعر ،وحيث تؤثر عل
التعليمي كامالً وتتأثر به  ،وبذلك يمكن تعديل
المرغوب
السلوك ننحو ال غ
ل ال ل ك
الرسالة ،ومن ثثم تيتم تتعديل
ال الة
منه وبالتالي يحدث النمو ،وتحدث عملية التعلم.
فنالحظ أن التعليم التقليدي يعتمد على " الثقافة
فيكون
ون
المعرفة ،ي
ج ر
ى إإنتاج
تركز على
ي رز
التقليدية " ووالتي
يي
المعلم ھو أساس عملية التعلم ،فنرى الطالب سلبيا ً
تلقي المعلومات من المعلم دون أي
على تلق
يعتمد عل
جھد في االستقصاء أو البحث ألنه يتعلم بأسلوب
التعليم
يعرف بـ" الت ل
ما ف
واإللقاء ،وھو ا
المحاضرة اإللقا
ال اض ة
بالتلقيني".

التقليدي
ي
يم ي
عملية التعليم
مدخالت ي
•
•
•
•
•
•

موارد مكانية تتمثل في المباني والقاعات و الصفوف الدراسية التي يجتمع
فيھا المتعلمين’ بالمعلم.
موارد بشرية تتمثل في القوى العاملة المطلوبة لتقديم الخدمة والقوى
شابه.
إداريين ووعمال ووما ب
من إ ريين
تقديم الخدمة ،ن
المطلوبة لمساندة يم
وب
العاملة
معدات وأدوات تتمثل في كافة الوسائل التي تستخدم لتنفيذ عملية التعليم.
ي األساليب اإلدارية المستخدمة
ولوائح وإجراءات عمل تتمثل في
ح
أنظمة
إلدارة عملية التعليم.
خطط وبرامج عمل ومناھج تعليمية.
التعليمية في
المنظمات ال ل ة
تتكبدھا ال ظ ا
ا
الباھظة الالتي
النفقات ال ا ظة
تتمثل في ال ا
مالية ثل
موارد ال ة
ا
سبيل استمرارية توفير مستلزمات التعليم وتأمين الكفاءات البشرية الالزمة.

أما مخرجات العملية فھي باختصار بسيط تتمثل في تجھيز أو إعداد أفراد
ون ببعض
ض
يع محددة ،ييمتلكون
مواضيع
ي و
والمھارة في
المعرفة و ھ ر
ن ر
يتمتعون ببقدرر من
ي ون
التأھيل المناسب لسوق العمل.

التعليم التقليدي والتعليم المتمازج
ألساليب التعليم التربوية العادية.
يعد التعليم المتمازج مكمال أل
ي الذي
ي
ي التقليدي
ويعتبر ھذا التعليمم رافدا كبيرا للتعليمم الجامعي
يعتمد على المحاضرة ،إذ أن تقنية المعلومات ليست ھدفا ً أو
غاية بحد ذاتھا ،بل ھي وسيلة لتوصيل المعرفة وتحقيق
األغراض المعروفة من التعليم والتربية .وھي تجعل المتعلم
تعتمد شكل
بشكل
أصبحت ت ت د
ت
التي أ
الحياة ،الت
ات ال اة
متطلبات
لمواجھة تطل
مستعداً ل ا ة
ت دا
أو بآخر على تقنية المعلومات.

التعاوني
يم التعاون
التعلـــيم
التعل
• ھو بيئة تعلم منظمة في مجموعات صغيرة من الطالب
م
في
المتباينين ي
قدراتھم ينفذون مھامم تعليمية و ينشدون
المساعدة من بعضھم البعض و يتخذون قرارھم باإلجماع.
يذ إلإلى
التالميذ
تقسيم التال
تعلم يتيتم فيه تق ي
أسلوب ت ل
فھي أ ل ب
• و كذلك فھ
مجموعات صغيرة غير متجـــــانسة ) تضم مستويات
مجموعة بين ٦-٤
ة
أفراد كل
يتراوح عدد أف ا
مختلفة( ا
معرفية ل ة
فة
أفراد و يتعاون تالميذ المجموعة الواحدة في
ي تحقيق ھدف أو
أھداف مشتركة

التعاوني
ي
و
طريقة التعــلمم
مميزات ري
يز
• التبادل االيجابي للمعلومات و اآلراء بين المتعلمين في المجموعة
الواحدة.
• التفاعل المعزز للطالب بعضھم البعض.
الجماعية.
الفردية و ال ا ة
بالمسؤوليةة الف ة
ل
الشعور ال
• تعزيز الش

عيوب طريقة التعــــــلم التعاوني
• تحتاج إلى وجود معلمين مؤھلين للقيام بتوجيه نشاط الطالب و تحديد
األدوار.
• عدم تحملھا ألعداد كبيرة للتالميذ و ضيق الفصول.
التعاوني.
التعلم ال ا
للمساعدة ففي ال ل
مختلفة لل ا
وسائل متعددة و لفة
تحتاج إلإلى ا ل
ا
•

خصائص التعلم عن بعد
 – ١القضاء نھائيا على قيود الزمان و المكان  ،فالطالب يتعلم و ھو في بيته أو في مكتبه أو في سيارته
في الوقت الذي يريد حسب الظروف المتاحة له في أيام العمل أو في أيام اإلجازات.
اإلنتـرنت  ،ب
حسب
ن خالل اإلنت نت
بأستاذه من
ل أ تاذ
األستاذ و الطالب ألن الطالب تيتصل
بين األ تاذ
ال ن
االتصال
ق االت
توثيق
–٢ت ث
مايناسب وقت كال ُ منھما
ي بالد متعددة حول
في أماكن و في
وھم متواجدون ي
– ٣عمل مناقشات و مناظرات فيما بين الطالب م
موضوع معين يدرسونه ،و ھو أمر غير ممكن في نظام التعليم التقليدي .
 – ٤و يتيح التعلم عن بعد أيضا تعدد الثقافات و احتكاكاتھا و االستفادة المتبادلة فيما بينھا ألن الطالب
العالم .
أنحاء ال ال
ن كل أن ا
ن معاا و ھھم من
يدرسون
د
 – ٥و التعلم عن بعد يوفر إمكانية الجمع بين بدء حياة العمل و في نفس الوقت الدراسة  ،وبالتالي ال
للدراسة يليبدأ بعدھا العمل .
فترة نحوو  ١٦ – ١٥عاما ر
ي ر
ن إإلي
اإلنسان
لحياة إل
يم الجامد ي
حاجة للتقسيم
 – ٦يتيح التعلم عن بعد استمرار التعلم في أي وقت و في أي موضوع و في أي مستوى دون عناء أو
مشقة .
 – ٧يتيح التعلم عن بعد كذلك ضبط االمتحانات و القضاء نھائيا على الغش و التركيز في االمتحان على
التفكير و التحليل و االستنباط و ليس فقط الحفظ و التلقين .
– ٨التعلم عن بعد في نھاية األمر سيخفض التكلفة .
 – ٩يقضى على مشكالت إدارة المدرسة أو إدارة الكلية و قضايا االنضباط و النظام و ما يرتبط بكل
ذلك من تكاليف .

االلكتروني
التعليم االلكترون
يعرف التعليم االلكتروني أبأنه " استخدام الوسائط المتعددة التي
ي من ) شبكة المعلومات الدولية
يشملھا الوسط االلكتروني
العنكبوتية " االنترنت " أو ساتياليت أو إذاعة أو أفالم فيديو
أو تلفزيون أو أقراص ممغنطة أو مؤتمرات أو بريد
الكتروني أو محادثة بين طرفين عبر شبكة المعلومات الدولية
التعليمية ".
لية الت لي ية
( ففي الالعملية

االلكتروني
أنواع التعليم االلكترون
التعليم ألألتزامني : Synchronous E‐Learning
• أأوال :ل ل
ين في
ي
وجود االمتعلمين
ى وجو
ج إإلى
ي ييحتاج
ھواء االذي
على االھواء
يم ى
وھو االتعليم
نفس الوقت أمام أجھزة الحاسوب إلجراء المناقشة والمحادثة
المعلم عبر غ رف
غــــرف
بين ال ل
وبينھم وبين
أنفسھم بينھ
بين الطالب أنف ھ
المحادثة )  ( Chattingأو تلقي الدروس من خالل الفصول
االفتراضية . Virtual classroom
االف ا ة

التعليم غير ألألتزامني Asynchronous E‐Learning
• ثثانيا ً :ل ل
ين في
ي
وجود االمتعلمين
إلى وجو
ج إى
ي ال ييحتاج
المباشرر االذي
غير ا ب
يم ير
وھو االتعليم
نفس الوقت أو في نفس المكان ،ويتم من خالل بعض تقنيات
االلكتروني حيث يتيتم تبادل
مثل البريد االلكتر ن
االلكتروني ثل
التعليم االلكتر ن
الت لي
المعلومات بين الطالب أنفسھم أوبينھم وبين المعلم في أوقات
تناسبه
واألماكن الالتي ا
األوقات األ اك
المتعلم األ قا
وينتقي ففيه ال ل
متتالية ،ق
ال ة

االلكتروني
مكونات منظومة التعليم االلكترون
مدخالت
التعليم
الت ل
االلكتروني

عمليات
التعليم
الت ل
االلكتروني

التغذية الراجعة

مخرجات
التعليم
الت ل
االلكتروني

خصائص التعلم اإللكتروني
تكنولوجية متعددة
ج للتعامل معع مستحدثات و وجي
ن التعلمم ييحتاج
وع من
)أ( نوع
وإلى التدريب عليھا بشكل جيد قبل المرور بالخبرات التعليمية
من خاللھا.
)ب( نوع من التعليم والتعلم يحتاج إلى إعداد مسبق متسم بالدقة
لتحديد عناصر التفاعل التعليمي ومصادر التعلم وسبل الحصول
عليھا.
)ج( نوع من التعليم والتعلم يحتاج إلى مھارات خاصة في المعلم
لديھم.
تنميتھا لدي
ن تن يت ا
المتعلم البد من
وفي ال ت ل
ف
)د( نوع من التعلم يحتاج إلمكانات تقنية خاصة البد من توافرھا
في بيئة التعلم.

اإللكتروني
ي
أھمية التعلمم إل رو
ي
يساعد على:
أفضل.
بشكل أف ل
للتعلم شكل
للطالب لل ل
تقديم ففرص للطال
) (١ق
) (٢ترك أثر إيجابي في مختلف مواقف التعلم.
) (٣تقديم فرص للتعلم متمركزة حول التلميذ ،وھو ما يتوافق مع
الفلسفات التربوية الحديثة ونظريات التعلم الجادة.
وتنمية مھارات
ة
للتعلم،
) (٤يقدم أأداة للتنميةة لالجوانب لالوراء معرفيةة لل ل
حل المشكالت ،وتقديم بيئة تعلم بنائيه جادة.
التعليم
المتنوعة من الت ل
األھداف ال ت ة
لتحقيق األ اف
متنوعة لت ق ق
تقديم ففرص ت ة
) (٥تق
والتعلم.
متنوعةة من ال ل ات
المعلومات
مصادر تن
ا
على
ف ل
للتعرف
كبيرة للت
إتاحة ففرصةة ك ة
) (٦إتا ة
بأشكال مختلفة تساعد على إذابة الفروق الفردية بين المتعلمين أو
تقليلھا.

االختالف بين التعليم االلكتروني و التعليم التقليدي
م التعليم التقليدي
١

التعليم االلكتروني

يعتم د عل ى الثقاف ة التقليدي ة والت ي يك ون ثقافة رقمية تركز على معالج ة المعرف ة وتس اعد
فيھا المعلم ھو أساس عملية التعلم.

الطالب ليكون محور العملية التعليمية.

ال يحت اج ل نفس تكلف ة التعل يم االلكترون ي يحت اج إل ى تكلف ة عالي ة لتجھي ز البني ة التحتي ة م ن

٢

م ن ببنيي ة تحتيي ة ووت دريب
ريب المعلم ين
جي ات ووت دريب
برمجي
اج بر
وإنت ج
ريب المعلم ين حاس ببات وإ
والط الب إلكتس ابھم كف اءات تقني ة ،وال والطالب للتعامل مع ھذه التكنولوجيا وتص ميم الم ادة
تقنيا ً
مساعدين تقن ا
وبحاجة إلإلى ا د ن
العلمية ،ا ة
ال ل ة

للمعلم
حاجة لإلى مساعدين لل ل
ة
 ٣الطالب سلبيا يعتمد على تلقي المعلومة .يؤدي إلى نشاط المتعلم وفاعليته في تعلم المادة.
الحض ور إل ى المدرس ة ط وال أي ام فرص ة التعل يم لكاف ة الفئ ات ف ي المجتم ع م ن
يم ييمك ن
ي المصانعع  ،فالتعليم
ل في
بيوت ووعمال
ربات بيو
يجم ع رب
معين ة ووال يج
ويقبب ل أعم ارر ي
 ٤األس بوع وي
بين الدراسة والعمل.

أن يكون متكامال مع العمل.

 ٥نفس المكان والزمان لجميع الطالب  .المتعلم غير ملتزم بمكان معين أو وقت محدد.
٦

المحت وى التعليم ي عل ى ھيئ ة كت اب المحتوى العلمي أكثر دافعية للطالب على ال تعلم
مطبوع به نصوص وبعض الصور

حيث يقدم ففي ھيئة نصوص وصور وفيديو.

 ٧التواصل مع المعلم في حصة الدراسة التواصل مع المعلم في أي وقت وطرح األسئلة.
 ٨دور المعلم ھو ناقل وملقن للمعلومة.
٩

المعلم ھو التوجيه واإلرشاد والنصح والمساعدة

ن مختلف ة م ن
ين ف ي ييتن وع ززم الء الطال ب م ن أم اكن
الموج وودين
ييقتص ر ال ززمالء عل ى و
الفصل أو المدرسة أو السكن.

أنحاء العالم

 ١٠اللغة المستخدمة ھي لغة الدولةالمحلية .تعلم الطالب للغات أجنبية.
ي تم التس جيل واإلدارة والمتابع ة ي تم التس جيل واإلدارة والمتابع ة والواجب ات
 ١١واستص دار الش ھادات ع ن طري ق واالختبارات والش ھادات بطريق ة الكتروني ة ع ن
المواجھة أي بطريقة بشرية.

بعد.

١٢
١٣

١٤

١٥
١٦
١٧

يقب ل أع داد مح دودة ك ل ع ام دراس ي وفق ا يسمح بقب ول أع داد غي ر مح ددة م ن الط الب
العالم.
أنحاء ال ال
من كل أ ا
المتوافرة.
لألماكن ال اف
لأل اك
ال يراع ي الف روق الفردي ة ب ين المتعلم ين يراع ي الف روق الفردي ة ب ين المتعلم ين فھ و
الفرد.
الحتياجات الف
وفقا ال ت ا ا
التعليم فقا
تقديم الت ل
على تق
يقوم ل
ق
واحدة.
شرح ا
بطريقة ش
ويقدم الالدرس ط قة
ق
يعتم د عل ى حف ظ المعلوم ات عل ى حس اب
واتجاھات ه و يھم ل
وقيم ه ات ا ات
مھاراتات ه ق
ننم و ا
يعتمد على طريقة حل المشكالت وينمي لدى
مھ ارات تحدي د المش كالت وحلھ ا والتفكي ر
المتعلمم القدرة اإلبداعية والناقدة.
عل ى
ول ل
ق الالحص ل
ط رق
داعي وط
واإلب دا
الناق د اإل
المعرفة.
الفورية.
الراجعة الف ة
بالتغذية ال ا ة
االھتمام التغذ ة
االھت ا
لھا ددور.
الراجعة لليس ل ا
التغذية ال ا ة
التغذ ة
تبق ى الم واد التعليمي ة ثابت ة دون تغيي ر س ھولة تح ديث الم واد التعليمي ة المقدم ة
جديد .
ما ھھو ديد
الكترونيا بكل ا
الكت نيا
طويلة.
لسنوات ط يلة
ل ن ات
المدرس ھو موجه ومسھل لمصادر التعليم.
المدرس ھو المصدر األساسي للتعلم.
ل
الحصول
تتمثل ففي ل
التعليم ثل
فالغاية من ل ل
الوسيلة .ف ل ة
ويختلفان ففي ل لة
لف
الغاية
يتفقان ففي ل ة
كالھما فق
ال
على مخرجات على مستوى عال تتميز بالمعرفة المتقدمة والتأھل الجيد

اإللكتروني
ي
يم إل رو
إلى التعليم
التقليدي إ ى
يي
التعليم
يم
من
االنتقالل ن
لم يعد الحاسب يستخدم في تعليم الطالب العاديين ،بل الطالب
يعانون من
الذين ان
والطالب الذ
وبصريا ،الطال
ًا
ًا
سمعيا
المعاقين
ال اق
صعوبات في التعلم .وأصبح الحاسب يستخدم في التعليم عن
تعليم
ال ت ل
وفي مجال
اإللكتروني  .ف
والنشر اإللكت ن
ات النش
المكتبات
وفي ال كت
بعد ،ف
وتعلم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بھا  ،أصبح ھناك برامج
مھارات
لتعليم ا ا
اإلنترنت ل ل
على اإل
حاسب معتمدة وغير معتمدة ل
ا
االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة واإلمالء والقواعد
والنطق وقواميس ودوائر معارف وبرامج
والمفردات ل ط
ل
لتصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية.
لذا فإن االنتقال من التعليم بالطرق التقليدية إلى التعليم
جزئيا–
كلياا أأو زئ ا
سواء كل
التكنولوجيا ‐ ا
على التكن ل ا
المعتمد ل
اإللكتروني ال ت د
اإللكت ن
أمراً ضروريا ً.

يتطلب اإلنتقال اتخاذ عدة خطوات تحتاج إلى وقت وجھد طويل منھا:
) (١تعديل سياسة التعليم على مستوى المدارس والجامعات بحيث تجعل
في جميعع المراحل.
ي العلمية التعليمية ي
التكنولوجيا أداة أساسية في
) (٢تشكيل لجنة على مستوى الجامعة أو المنطقة التعليمية تتولى عملية التطوير
ي عدة مجاالت مثل
فريق عمل يضمم مجموعة من المتخصصين في
تتكون من ر
تطوير المناھج وتكنولوجيا التعليم.
األجھزة
ھز
ي حصرر
أو الجامعة أي
المدرسة و
في ر
التكنولوجيا ي
وو ي
استخدام
م
واقع
دراسة و ع
) (٣ر
والبرامج التعليمية المتوفرة فيھا.
ي التعليم
يم
التكنولوجيا في
و وجي
وتشجيعھا لدمج
ج
الجامعة و جي ھ
المدرسة أوو ج
إدارة ر
) (٤دعمم إ ر
واستخدام المعلمين لھا.
يم على
ى
ي التعليم
التكنولوجيا في
و وجي
طويلة األمد لدمج
ج
ور أوو خطة شاملة وي
) (٥ووضعع تصور
مستوى المقررات المختلفة والصفوف والمراحل المختلفة.
والصفوف المختلفة .
و
المقررات و
ريس رر
ي تدريس
ج في
لتنفيذ خطة الدمج
زمنية ي
تحديد مدة ز ي
ي
)(٦
بحيث تتم عملية الدمج على مراحل تتكون كل منھا من خطوات صغيرة
متدرجة.

) (٧تخصيص ميزانية لدمج التكنولوجيا في التعليم ولتغطية تكاليف شراء
والمدربين.
وتوظيف الخبراء المدربين
وتدريب المعلمين ت ظيف
والبرامج ,تدريب
األجھزة البرامج
) (٨إنشاء بنية تكنولوجية تحتية تشمل أجھزة حاسب وما يتبعھا من أجھزة
اإلنترنت
ال خدمةة اإل ت
وإيصال
متعددة إ
ائط ت
ذات وسائط
معامل ذا
وتوفير ا ل
تعليمية ،ت ف
وبرامج ت ل ة
ا
إلى الجامعات والمدارس واستبدال األجھزة القديمة بأخرى حديثة متطورة.
) (٩تدريب الطالب والمعلمين على استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم.
ي الجامعة أو
ى التكنولوجيا في
ج المعتمدة على
مركزز لتصميمم المناھج
) (١٠إإنشاء ر
المنطقة التعليمية يعمل به فريق من المتخصصين يقوم بإعداد مناھج
ي التخصصات المختلفة وللصفوف المختلفة.
إلكترونية متعددة الوسائط في
) (١١إجراء األبحاث في مجال التعليم اإللكتروني بصورة مستمرة الطالع
يم وومدى
ى
عملية التعليم
ي ي
التكنولوجيا في
و وجي
ى اثرر استخدامم
ين على
والمسؤولين
ين و ؤو
المعلمين
استفادة الطالب من ذلك.
استخدام
الفني وصيانة األجھزة والشبكة بصورة دائمة أثناء استخدا
الدعم الفن
) (١٢توفير الدع
المعلمين للتكنولوجيا في التعليم.

المحتوى ووالتعلمم
و
إدارة
أنظمة إ ر
ويوجد العديد من أنظمة إدارة المحتوى والتعلم يصعب معھا اختيار األنسب أو المقارنة
بينھا ،ولعل العناصر التي يجب توفرھا في النظام يمكن تلخيصھا فيما يلي:
 توافقھا مع المعايير العالمية.ھي أنظمة مفتوحة أمم مغلقة المصدر.
 ھل ي سھولة االستخدام. تعددية اللغات. إمكانية التوسع. إمكانية استخدام نماذج تعليمية مختلفة.التراخيص.
نظام الت اخ
 نظا إمكانية النشر على الويب. إمكانية تخصيص التطبيقات على حسب االحتياج. الدعم الفني قبل وأثناء وبعد التركيب. إمكانية وضعع مستويات وصالحيات لإلدارة. -إمكانية تركيب نظام تجريبي.

أمثلة عن نظم إدارة التعلم
النظام و موقعه

بعض خصائصه

Blackboard

نظام إدارة تعلم تجاري من شركة بالك بورد مت وفر باللغ ة اإلنجليزي ة والعربي ة

htt //
bl kb d
/
ة
والفرنسية
واإليطالية الف
واإلسبانيةة اإل طال ة
 http://www.blackboard.com/اإل ا
us/index.aspx

W bCT
WebCT

التعليمي ة
ل الالعديد من الالمؤسس اات الت ل
يستخدم من ققبل
تجاري ققوي ت
تعلم ت ا
إدارة ت ل
نظام إ ا
ھو ظا

http://www.webct.com

في أكثر من  ٧٠دولة

Moodle

ھو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يدعم  ٤٥لغة ومعرب بالكامل

http://moodle.org

Claroline. Dokeos

نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر مستخدم في أكث ر م ن  ٦٥دول ة يت يح للم تعلم أن

http://www.dokeos.com

ينشي محت وى تعليم ي ع الي الج ودة وتم ارين تفاعلي ة وأن يتواص ل ويت ابع أداء
المت دربين.كم ا أن ه متواف ق م ع  .SCORMكم ا أن ه ف ي البداي ة أس تخدم باس م
 Clarolineثم تحول إلى Dokeos

Atutor

مفتوح المصدر صمم من قبل جامعة طورنطو بكندا يدعم النظ ام  ٣٠لغ ة منھ ا

http://www.atutor.ca

للغة العربية

اإلستنتاجات
إل
•
•
•
•
•

سھولة االستخدام والتطبيق التعليم اإللكتروني التفاعلي وبأداء
ين له.
يين ووالمستخدمين
درسيين
لطلبه ووالم ر
بل ا ب
ن قبل
عالية من
واستجابة ي
و جب
شمولية ھذا النظام وإمكانية استخدامه في االختصاصات التقنية و
الھندسية المختلفة ففي الكليات و الجامعات ومختلف المؤسسات
التعليمية.
األستاذ و الطالب.
مشكلة التفاعلية بين األ تاذ
النظام الجديد شكلة
يحل النظا
قابليه تسجيل المحاضرات أو أي عملية تعليمية بالصوت والصورة
لھا.
الحاجة ل ا
عند ال ا ة
ومراجعتھاا ن
ا ت
ات
المعلومات
استرجاع ال ل
للطالب ا ت ا
مما تتتتيح للطال
ا
نظام التعليم االلكتروني التفاعلي سيحل مشاكل استيعاب أعداد
والھندسية و
ة
التقنيةة ال
التعليم ال ق
بمؤسسات ال ل
ا
االلتحاق
الراغبين ففي ا ل ا
الطالب ال ا
الطال
التي ھي من ابرز التحديات التي تواجه أنظمة التعليم العالي في
الوطن الالعربي.
ال ط

التوصيات
•
•
•
•

•
•

استخدام تطبيقات النقال المختلفة و الخدمات المتاحة من خالله لتسھيل عملية
ي.
يم التفاعلي
التعليم
استخدام شبكات االتصال ذات التقنيات والسرعة العالية لتفعيل نظام التعليم
االلكتروني.
وجعلھا ققريبه من
لا
األبعاد
متعددة األ ا
غرف ت ة
وتحويلھا إلإلى غ ف
المحادثة ت ل ا
غرف ال ا ثة
تطوير غ ف
تط
الصف أو قاعة االجتماع في المضمون و كأنھا صفوف أو قاعات مستخدمة
ي.
التعليم التقليدي
م
ي
في
بحث إيجاد برامج تحكم وواجھات تطبيقيه مربوطة عن طريق الشبكة العالمية
مع أجھزه مختبريه حقيقية في المختبرات العملية في الكليات و المعاھد
العملي لألنظمة.
وربطھا ففي النظام لتوفير بيئة مختبريه وتقوية الواقع العمل
)مستقبالً(
االستفادة من تجارب الدول المتقدمة و صھرھا لتتوافق مع محددات المجتمع
المحيطة.
والبيئةة ال طة
والتقاليد ال
والعادات ال قال
ال ا ا
تكييف المقررات الدراسية باللغات المختلفة لتكون مناسبة للتطبيق مع ھذه
التقنيات الحديثة.

