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 يف بعض كلًات الرتبًُ   التعلًه تطىيس يف اإللكرتوىٌ التعلًه دوز
 الطعىديُ العسبًُ باملنلكُ

 ايزٖراْٞأ. سًُإ حي٢ أمحد 

 قشِ تكٓٝات ايتعًِٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ ايباح١

 املًُه١ ايعرب١ٝ ايشعٛد١ٜ
 : املطتخلص 

 مؤضطاد بحةئُ ّبدأد ٍرا عصسىا يف أضاضٔا مطلةا اصةػ الرٖ االلكرتّىٕ الحعله إٌ ظَْز
ٕ  ٓعحندد  أىُ ظٔز كةريٗ، أٍنٔ٘ لُ ملا العامل يف الحعلٔه ٘  الحقئداد  جْظٔد   علد ٘  احلدٓرد  املحنرلد
ُ  العدامل  دّل معظده  ّالدحعله ّأذدرد   الحعلدٔه  عنلٔيت يف ّاملحيْع٘ العدٓدٗ االجصال بْضاٜل  جحصد
 ْ ٕ  الددحعله بأضدلْث  األذدر  سلد ٘  اإللكرتّىد ٘  الحعلٔنٔدد٘ احلاشداد  لحلةٔد ٘  ّالحدزٓةٔدد  الكددرري ّمعاجلد
ً٘ الحعلٔنٔدد٘ املؤضطدداد ميَددا جعدداىٕ الدديت االذددحتالد مددً  االجدددصاالد جكيْلْشٔدددا أٍنٔددد٘ مدزكدد

ٕ  الحعلدٔه  ّ يف ٍدرا الةعدز دّز   ّاملعلْماد ٘  كلٔداد  بعد   يف الحعلدٔه  جطدْٓس  يف اإللكرتّىد    الرتبٔد
الطعْدٓ٘ حياّل الةاظدز أٌ ٓقددو بسبد٘ عدً دّز الحعلدٔه اإللكرتّىدٕ يف جطدْٓس         العسبٔ٘ باملنلك٘

العنلٔدد٘ الحعلٔنٔدد٘ يف بعدد  كلٔدداد الرتبٔدد٘ يف املنلكدد٘  العسبٔدد٘ الطددعْدٓ٘  مطددح دما املدديَض          
الْصدد ٕ ّأداٗ االضددحةٔاٌ  ملعسودد٘ دّز الحعلددٔه اإللكرتّىددٕ يف جطددْٓس الحعلددٔه ّالددحعله ّأضددح دو       

( طالًةددا  مدً طددتث كلٔداد الرتبٔدد٘   200طدتث كلٔدد٘ الرتبٔد٘  عدددز عدددٍا ث     لدرل   عٔيد٘ مددً   
 ملعسو٘   دّز الحعلٔه اإللكرتّىٕ يف جطْٓس الحعلٔه . 

أٍنٔدد٘  –كلٔدداد الرتبٔدد٘   -جطددْٓس الحعلددٔه  -كلندداد م حاظٔدد٘ :  الحعلددٔه  اإللكرتّىددٕ   
 الحعلٔه  

The Role of E-Learning in Developing Education in Some Colleges of 
Education in the Kingdom of Saudi Arabia 

Salman Yahya Ahmad Al-Zahrani 
Abstract 

The emergence of e-learning, which has become a basic requirement in our 
time, has begun to adopt educational institutions in the world because of its 
great importance, as it depends on the use of modern technologies represented 
by the many and varied means of communication in the teaching and learning 
processes, and most countries of the world have taken a trend towards 
adopting the method of e-learning to meet the needs Educational and training 
institutions and addressing many of the imbalances experienced by 
educational institutions, realizing the importance of communication and 
information technology, and in this research the role of e-learning in 
developing education in some colleges of education in the Kingdom of Saudi 
Arabia, the researcher tries to present an experiment on the role of e-learning 
in developing the educational process in some colleges of education In the 
Kingdom of Saudi Arabia, using the descriptive method and the questionnaire 
tool, to know the role of e-learning in developing education and learning, and 
for this, a sample of the College of Education students was used, an estimated 
number of (200) students from colleges of education, to know the role of e-
learning in the development of education. 
Key words The emergence of e-learning - Education Development - 
Faculties of Education - The importance of education 

 ُمكدم:  
غدددَدد ىَآددد٘ القدددسٌ العػدددسًٓ ّبدآددد٘ القدددسٌ احلدددادٖ ّالعػدددسًٓ ذدددْزٗ علنٔددد٘  

ّجكيْلْشٔ٘ ٍاٜلد٘، أاداوخ كندا ٍداٜت مدً املعدازل ّاملعلْمداد ّالحقئداد          معسؤ٘
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املحطْزٗ املحنرل٘ باحلاضت اآللٕ ّجقئ٘ املعلْمداد ّاالجصداالد، الديت ضدَلخ عنلٔد٘      
االجصال ّالحْاصل بٔطس ّضَْل٘ مح طٔد٘ بدرل  احلددّد الصمئد٘ ّاملكاىٔد٘ ظٔدز       

أصةػ مً الضسّزٖ مْاكة٘  أصةعخ مس٘ بازشٗ مً مساد عصسىا احلالٕ، لرل 
العنلٔددد٘ الرتبْٓددد٘ تدددرِ املدددحارياد ملْاشَددد٘ املػدددكتد الددديت عدددد جددديصه عيَدددا كردددسٗ  
املعلْمددداد، ّشٓدددادٗ عددددد الطلةددد٘، ّىقدددا املعلندددر، ّبعدددد املطددداواد ّجساشددد  ىْعٔددد٘   

 الحعلٔه.

ّعد أدد ٍرِ الحارياد إلٕ اَْز الحعله االلكرتّىٕ الرٖ اصةػ مطلةدا أضاضدٔا   
ٍرا ّبدأد بحةئُ مؤضطاد الحعلٔه يف العامل ملا لُ أٍنٔ٘ كدةريٗ، ظٔدز    يف عصسىا

أىدددُ ٓعحندددد علدددٕ جْظٔددد  الحقئددداد احلدٓرددد٘ املحنرلددد٘ بْضددداٜل االجصدددال العدٓددددٗ   
ّاملحيْع٘ يف عنلٔيت الحعلٔه ّالحعله اليت حتحاط تا أىظن٘ الحعلٔه ّجسكص علَٔدا،  

املعلْماد للنحعله بأعصس الطدس    ّذل  الٌ الحعله االلكرتّىٕ ٓطاعد علٕ إٓصال
 ّأعلَا ّعحا ّشَدا ّأكربٍا ّواٜدٗ.

ذرد معظه دّل العامل جحصدُ سلدْ األذدر بأضدلْث الدحعله اإللكرتّىدٕ لحلةٔد٘        ّأ
 ٘ ّمعاجلد٘ الكدرري مدً االذدحتالد الديت جعداىٕ ميَدا         احلاشاد الحعلٔنٔ٘ ّالحدزٓةٔدد

ً٘ أٍنٔددد٘ جكيْلْشٔدددا اال  ّاملعلْمدداد ّدّزٍددا يف  جدددصاالداملؤضطدداد الحعلٔنٔدد٘ مدزكدد
  الدسب  بدر امليدحض املعلْمداجٕ املعدسيف ّاملطددح دمر تدرا امليدحض، ّأصدةػ مدً الٔطددري         
علدٙ األشٔدال املعاصددسٗ الحعامدل مدد  ٍدرِ الحكيْلْشٔددا مدً ذددتل مقدإٍ اإلىرتىددخ       

  ٘ ّزذدا نيَدا، ّزذدا ندً أشَدصٗ جػدألَا عٔاضدًا         ّاىحػاز بٔ  األعدسا  املددلد
ّالْضاٜ ً  مَنًا الحقلٔدٓد٘. يف ىػدس الدْعٕ بدر أّضدا  كندا لعدت الةدز          باألشَصٗ

ال ضددداٜٕ دّزا املدددحعلنر لدددا ٓطدددَل علدددٙ الةلدددداٌ اليامٔددد٘ ضدددسع٘        الحلٔ صٓددددْىٕ
الدددحعله اإللكرتّىدددٕ ّجقددددٓه مدددْاد الدددحعله ألبياَٜدددا الطلةددد٘ بَدددرِ      لعددداملالددددذْل 

ج قددد جدددز ًٔا صددلحَا   الحْشددُ وقددد   الْضدداٜ  العصددسٓ٘، ٍّددٕ إٌ مل جدددطس  بَدددرا    
 احلقٔقٔدددد٘ بأشٔاتددددا لددددا ضددددٔؤدٖ إل زلدددداا القيددددْاد ّالْضددددداٜ  املياودددددط٘ تدددددا  
لتضحعْاذ علٙ عقْته ّعلْبَه األمس الرٖ ضدٔلقٕ بَده ذدازط مؤضطداد الحعلدٔه      

عدً ضدةل شدٓددٗ لحْصدٔل العلده لطالةٔدُ بْضداٜل         الْطئ٘، لدرل  ٓيةادٕ الةعدز   
جطدسأ بدر احلدر     دٓز املطدحنس جةعدًا للدحارياد الديت    مسى٘، ّغري مكل ٘، ّعابلد٘ للحعد  

األضاضٔ٘  ّاآلذس، والحعله اإللكرتّىٕ ٓليب كل ٍرِ املحطلةاد يف ظال جْاوس بئحُ
مقدددّز الطلةدد٘ ّاملدزضددر الحعامددل مدد  ّضدداٜلُ ّاالضددح ادٗ مددً ذلحددْاِ  ٕ لٔكدددٌْ وددد

   ٛ ٘ الحعلنٔدد٘ خبددرباجَه ّمَددازاجَه الحعلٔنٔدد   للعصددْل علددٙ دعدده مدددطحنس لتزجقدددا
 .محصاّشًٓ معظه اليْاعا اليت ٓعاىٕ ميَا اليظاو الحعلٔنٕ القاٜه

 :ُمشكلُ الدزاض 
كل د٘ جحياضدت مد  األّادا  املعٔػدٔ٘      حٌ جْوري وس  الحعلدٔه ّالدحعله املطدحنس ب   إ

 ٓعدددد أمدددسا جددْوري بددسامض جدزٓةٔدد٘ ّجعلٔنٔدد٘ مدددطحنسٗ إلكدددطاث املعلندددر     ّ ًاددسّزًٓا
ّاخلددرباد الحعلٔنٔدد٘ الحعلنٔدد٘ يف اددْٛ امل َددْو احلدددٓز للحعلددٔه  ّالطلةدد٘ املَددازاد 

اجلازٓد٘ ّاملحطدازع٘ يف عدامل الٔدْو، ّأٌ الةددٓل األىطدت        املطحنس ّملْاكة٘ الحطْزاد
املعلندر ّاملدحعلنر علدٙ ظدد      ٓحنرل يف إدذال ىظه جعلٔنٔ٘ جعلنٔد٘ جلةددٕ ظاشدداد   
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القٔدْد الصمئد٘ ّاملكاىٔد٘ كندا ٍدْ       ضْاٛ ّجقدو ته ما حيحاشٌْ مً املعلْمادً  عً
احلال يف اليظه يف األّعاد اليت جياضةَه بعٔدا الحعلٔنٔ٘ الحقلٔدٓ٘ ّذل  بَددل  

مؤضطاجيا الحعلٔنٔ٘ ىحٔص٘ لقل٘ املدْازد املالٔد٘ املحاظد٘     ظل للنػكتد اليت جعاىَٔدا
   ٗ لحْضدددٔ  ودددس  الحددددزٓت   ّىقدددا اخلدددرباد الحعلٔنٔددد٘ الحعلنٔددد٘، ٍّيددددا  اددددسّز

حعلددٔه لٔػددنل أكددرب عدددد لكددً مددً الطلةدد٘ ّاملدزضددر باددس  االضددح ادٗ مددً      ّال
الحعلٔنٔددد٘ املعددددٗ ذللٔدددًا ّذازشٔدددًا ّاملحاظددد٘ عدددرب الْضددداٜ  اإللكرتّىٔددد٘    الدددربامض

    ٘ بادس  زودد  مطدحْٚ الحعصدٔل العلنددٕ     امل حل د٘ ّعدرب الػدةك٘ العيكةْجٔدد٘ العاملٔد
    ُ ٘     . ّمْاكةد٘ العصدس الدرٖ ىعٔػد  : الةعدز جحنردل يف   مدً ذلد  ٓحضدػ أٌ مػدكل

الطلةدددد٘ ّاملدزضددددر لل ددددرباد ّاملَددددازاد التشمدددد٘ للحعامددددل مدددد  الْضدددداٜ      اوحقدددداز
ّاسّزٗ إكطابَه ٍدرِ املَدازاد لٔحنكيدْا مدً إعدداد الدربامض        اإللكرتّىٔ٘ احلدٓر٘،

 ٘ ّاضدح دامَا لغغدسا  الحعلٔنٔد٘     الحعلٔنٔ٘ ّحتنٔلَا علٙ ّضاٜ  جقئ٘ ظدٓرد
 :الةعز يف الحعلنٔ٘، ّجحعدد جطاؤالد

 :ُأضئلُ الدزاض 
  ما مربزاد إدذال ىظاو الحعله اإللكرتّىٕ؟ 
   ؟ ٍْ دّز املعله ّاملحعله يف الحعله االلكرتّىٕما 
 ما دّز الحعله اإللكرتّىٕ يف حتطر املطحْٚ الحعلٔنٕ؟ 
 ما محطلةاد الةئ٘ الحعحٔ٘ التشم٘ للحعله اإللكرتّىٕ؟ 

 :ُأهداف الدزاض 
 ضعخ الةعز إلٕ :

الحعدددسل علدددٙ اإلمكاىٔددداد الددديت ٓحٔعَدددا الدددحعله اإللكرتّىدددٕ ؤنددددا ٓحعلدددد       إل
اليظامٕ ّجدزٓت املعلنر ّمدٚ واعلٔحُ ّالطس  املطح دم٘ ودٕ جْصدٔل  بدالحعلٔه

مدٚ واعلٔ٘ الربامض اليت عددمخ ّثذازٍدا يف   ّاملطحَدو٘،  اخلةدساد ّاملعدازل لل ٝداد
  ً٘ طددحْٚ أداٛ املعلنددر ّاملددحعلنر الددرًٓ    ّحتطددر م حتطددر مطددحْٚ الحعلدددٔه عامددد

الينداذط الديت ٓحياضدت     جلقْا مرل ٍدرا اليدْ  مدً الحعلدٔه ّالحددزٓت ضددعًٔا لحعدٓددد       
 مدً الياظٔد٘ ال ئد٘ ّاإلدازٓد٘ ّالكل د٘ املادٓد٘، كاعدداد املقدسزاد        ع  جطةٔقَا يف الْا

ئدداد ّالددربامض الدزاضددٔ٘، ّكٔ ٔدد٘ حتدددٓرَا، ّكٔ ٔدد٘ جعامددل الطلةدد٘ معَددا، ّالحق 
 .املطح دم٘ يف جقدٓه جل  الربامض

 :ُأهنًُ الدزاض 
مددً كْىددُ ضٔضدد  أمدداو صدديا  إبددساش دّز الحكيْلْشٔددا يف الحعلددٔه أٍنٔدد٘ الةعددز 
ظقدل الحددزٓظ صدْزًٗ  لكيدًا لحعطدر ّاادع٘ ألبعداد م َدْو          القساز ّاملػحالر يف

 ٚ امليظْمددددد٘ رلسشددددداد  الدددددحعله اإللكرتّىدددددٕ ّجطةٔقاجدددددُ باعحةدددددازِ ذٔدددددازا مطدددددحْ
 .الحعلٔنٔ٘

 :ُحدود الدزاض 
 ٘ٔاضحةٔاٌ ملعسو٘ أذس الحعلٔه اإللكرتّىٕ اعرتظخ ٍرِ الدزاض٘ : احلدّد املْاْع

يف جطْٓس  الحعلٔه  ّحتطر  األداٛ يف امليظْم٘ الحعلٔنٔ٘ داذل ميطقد٘ الةاظد٘     
  .باملنلك٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘
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  ٘ يطقد٘  الةاظد٘ باملنلكد٘ العسبٔد٘     ماعحصدسد ٍدرِ الدزاضد٘ علدٙ      :  احلدّد املكاىٔد
 الطعْدٓ٘ 

 ٘ٔو2020مت إشساٛ ٍرِ الدزاض٘ ذتل عاو : احلدّد الصماى. 

 ُميهج الدزاض 
 .اجة  الةاظز امليَض الْص ٕ

  ُجمتنع الدزاضُ وعًيُ الدزاض 
مت اذحٔدداز عٔيدد٘ عػددْأٜ٘ مددً طددتث كلٔدد٘ الرتبٔدد٘ وامعدد٘ الةاظدد٘  ّعددددٍه      

 (   لٔطة  علَٔه االضحةٔاٌ 200 

 :مصطلخات البخث 
  اإللكرتوىٌ التعلًهمفهىو: 

ٍْ مند  إغدسايف ٓقددو أعندال ّمَداو اإلغدسال الرتبدْٖ عدرب الْضداٜ  املحعدددٗ            
كل ٓحدددٔػ تددده إمكاىٔددد٘   علدددٙ احلاضدددت اآللدددٕ ّغدددةكاجُ إل املعلندددر ّاملددددازع بػددد    

الح اعددل اليػدد  مدد  املػددسور الرتبددْٓر أّ مدد  أعددساىَه ضددْاٛ أكدداٌ ذلدد  بصددْزٗ   
محصامي٘ أّ غري محصامي٘ م  إمكاىٔ٘ إمتاو ٍرِ العنلٔاد يف الْعخ ّاملكاٌ ّبالطسع٘ 
اليت جياضت ظسّل املػدسور الرتبدْٓر وضدًت عدً إمكاىٔد٘ إدازٗ ٍدرِ العنلٔداد مدً         

 .اٜ ذتل جل  الْض

 :التعلًه 

ٍددْ عنلٔدد٘ اكحطدداث املعلْمدداد ّاملعددازل ّاخلددرباد ّاملَددازاد عددً طسٓدد  عنلٔدد٘    
الددحعله الدديت ٓقددْو بَددا املددحعله بي طددُ أّ عددً طسٓدد  غددريِ  املعلدده( ّٓددحه كددل ذلدد    
بطس  ّّضاٜل رلحل ٘ بعضَا مةاغسٗ ّأذسٚ غري مةاغسٗ.  ّ ٍدْ ىقدل املعدازل مدً     

املعلدده األّل ٓحضددنً بالدزشدد٘ األّل جيظددٔه املعددازل     الكةدداز إل الصددااز ّأٌ عنددل   
 ّإ اد الظسّل املياضة٘ ليقلَا مً بر دواد الكحت إل عقْل املحعلنر.

 :ٍاإلطاز اليظس 
 :التعلًه اإللكرتوىٌ -1

ٍْ طسٓق٘ للحعله باضح داو ثلٔداد االجصدال احلدٓرد٘ مدً ظاضدت ثلدٕ ّغدةكاجُ        
ْماد ،ّثلٔداد ثدز ّمكحةداد إلكرتّىٔد٘ ،     ّّضاٜطُ املحعددٗ مدً صدْد ّصدْزٗ ، ّزضد    

ّكدددرل  بْابددداد اإلىرتىدددخ ضدددْاٛ عدددً بعدددد ، أّ يف ال صدددل الدزاضدددٕ ، املَددده ٍدددْ          
اضددح داو الحقئدد٘ ونٔدد  أىْاعَددا يف إٓصددال املعلْمدد٘ للنددحعله بأعصددس ّعددخ ّأعددل      

 .شَد ّأكرب واٜدٗ

حعله ٓقْو الحعلٔه االلكرتّىٕ علٙ ولط ٘ الدحعله عدً بعدد الدرٖ ٓسكدص علدٙ الد       
الراجٕ للدازضر  أٖ حتْٓل عنلٔد٘ الحعلدٔه إل جعلده ّ الدرٖ ٓعحندد ؤَدا الددازع        
علٙ الراد بدزشُ عالٔ٘ ، ٍّيدا ٓحعداظه دّز الْضدٔ  االجصدالٕ يف حتقٔد  املَدازاد       
التشمددد٘ لعنلٔددد٘ الدددحعله الدددرٖ الردددل يف غدددةك٘ االىرتىدددخ ّ اإلىرتاىدددخ خبصاٜصدددَا   

لكرتّىدٕ الحعلٔندٕ ٓطدحيد يف ولطد حُ علدٙ عددد       املحطْزٗ . ٍّرا ٓعد  أٌ الْاعد  اال  
مددً املةددادل  حلدد  يف م َْمَددا عددً املةددادل الدديت أىطلدد  ميَددا الحعلددٔه الحقلٔدددٖ      
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ِ   –ٍّدددٕ: مةددددأ دالقساطٔددد٘ الحعلدددٔه    مةددددأ إذدددازٗ  -مةددددأ بسدلددد٘ الحعلدددٔه ّج دددسد
 ّمةدأ جطْٓس الحعلٔه ّاضحنساز ٓحُ. -الدّاو  الراجٔ٘

ورتااددددٕ ٍددددْ صددددْزٗ محقدمدددد٘ للددددحعله عددددرب غددددةكاد  إٌ الددددحعله االلكرتّىددددٕ اال
احلاضْث ظٔدز جطدح دو الْضداٜ  املحعدددٗ ّاألشَدصٗ االلكرتّىٔد٘ مدً عةدل املدحعله          
لحنكيُ مً الح اعل م  املادٗ الحعلٔنٔ٘ ّكدرل  مد  شمتٜدُ مدً شَد٘ ّمد  املعلده        

 مً شَ٘ أذسٚ. 

عا يف لقددددد غددددَدد جقئدددداد الحعلددددٔه االلكرتّىددددٕ جطددددْزا كددددةريا ّاىحػددددازا ّاضدددد
الطددديْاد الطدددابق٘ يف معظددده دّل العدددامل ّأصدددةعخ أدّاد وعالددد٘ يف ىقدددل ّإٓصدددال    
املعلْمدداد العلنٔدد٘ إل الحدزٓطددٔر ّالطلةدد٘ يف رلحلدد  الةلددداٌ . ظٔددز أصددةعخ      
ٍددرِ الحقئدداد مددً أٍدده الحطددْزاد يف دلددال االجصدداالد ّبالحددالٕ أدد إل جطددْٓس         

حصداد ، ظٔددز ّاددعخ العددامل أمدداو األضددالٔت الحعلٔنٔدد٘ اجلامعٔدد٘ طةقددا تددرِ املطدد
ذْزٗ شدٓدٗ يف دلدال الحعلدٔه ّوحعدخ األودا  الْاضدع٘ ألىدْا  شدٓددٗ مدً الحعلدٔه          

 .ّالحدزٓت يف مجٔ  املؤضطاد الحعلٔنٔ٘

ّ ضددداٍنخ االباٍددداد احلدٓرددد٘ لحكيْلْشٔدددا الحعلدددٔه يف ظَدددْز ىظددده شدٓددددٗ       
اس جادرياد ّجطدْزاد   ّمحطْزٗ للحعلٔه ّالحعله ّاليت كداٌ تدا اكدرب األذدس يف إظدد     

ا ابٔ٘ علٙ الطسٓق٘ الديت ٓدحعله بَدا الطلةد٘ ّطساٜد  ّأضدالٔت جْصدٔل املعلْمداد         
العلنٔ٘ إلَٔه ّكرل  علٙ ذلحْٚ ّغدكل امليداٍض الدزاضدٔ٘ املقدسزٗ تدا ٓحياضدت       
مددد  ٍدددرِ االباٍددداد ّمدددً الددديظه الددديت أوسشجَدددا االباٍددداد احلدٓرددد٘ لحكيْلْشٔدددا  

اللكرتّىدددٕ ّالدددرٖ ٓعحندددد علدددٙ جْظٔددد  احلاضدددْث    الحعلدددٔه مدددا ٓطدددنٙ الحعلدددٔه ا  
 .ّاالىرتىخ ّالْضاٜل الح اعلٔ٘ املحعددٗ ت حل  أىْاعَا يف عنلٔ٘ الحدزٓظ

ّأٌ الحعلددٔه االلكرتّىددٕ الحعلددٔه الددرٖ ٓقدددو ايحددْٚ الحعلٔنددٕ ؤددُ بْضدداٜ        
أّ الكرتّىٔدد٘ مرددل االىرتىددخ أّ االىرتاىددخ أّ األعندداز الصددياعٔ٘ أّ األعددسا  اللٔصزٓدد٘  

األغسط٘ الطنعٔ٘/الةصسٓ٘. ّالكً جعسٓ ُ بأىُ طسٓقدُ للحعلدٔه باضدح داو ثلٔداد     
االجصددال احلدٓردد٘ كاحلاضددْث ّ الػددةكاد ّ الْضدداٜ  املحعددددٗ مددً اشددل إٓصددال         
املعلْمددد٘ للندددحعلنر بأضدددس  ّعدددخ ّأعدددل كل ددد٘ ّبصدددْزٗ متكدددً مدددً إدازٗ العنلٔددد٘      

اإللكرتّىٕ شاىت ٍاو مدً شْاىدت    الحعلٔنٔ٘ ّعٔاع ّجقٔٔه أداٛ املحعلنر. ّالحعله
املطددحعدذاد الحكيْلْشٔدد٘ الحعلٔنٔدد٘، ّعددد جعددددد جعسٓ اجددُ ّجيْعددخ معددُ ىظدددسٗ         

 -الةاظرر إلُٔ إال أىيا الكييا بلْزٗ ٍرِ اليظساد ؤنا ٓلٕ:

 .اليظسَ إلًه علِ أىه منط لتكديه املياهج أو املعلىمات 

ُ ّضدددٔل٘ أّ منددد  لحقددددٓه ٍّدددرِ اليظدددسٗ جيظدددس إل الدددحعله اإللكرتّىدددٕ علدددٙ أىددد
امليدددداٍض الدزاضددددٔ٘ عددددرب غددددةك٘ املعلْمدددداد الدّلٔدددد٘، أّ أٖ ّضددددٔ  إلكرتّىددددٕ ثذددددس،  
األعدددسا  املددلددد٘، أّ األعنددداز الصدددياعٔ٘، أّ غريٍدددا مدددً الحقئددداد املطدددحعدذ٘ يف     

 اجملال الحعلٔنٕ.

 اليظسٗ إلُٔ علٙ أىُ طسٓق٘ للحعله: 
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رتّىدددٕ طسٓقدددد٘ للحعلددددٔه أّ  ظٔدددز ٓددددسٚ أصددددعاث ٍدددرِ اليظددددسٗ أٌ الددددحعله اإللك  
الحدزٓظ ٓطح دو ؤُ ّضاٜ  جكيْلْشٔد٘ محقدمد٘، كالْضداٜ  املحعدددٗ، ّاتٔدت      
مٔدٓا، ّاألعناز الصياعٔ٘، ّغةك٘ املعلْمداد الدّلٔد٘، ظٔدز ٓح اعدل طدسيف العنلٔد٘       

 الحعلٔنٔ٘ مً ذتل ٍرِ الْضاٜ  لحعقٔ  أٍدال جعلٔنٔ٘ ذلددٗ.

 ٓقحصدس عنلٔد٘ الدحعله اإللكرتّىدٕ علدٙ      ّلكً شدٓس بالركس أٌ بع  الةاظرر
الحعله مً ذتل غةك٘ اإلىرتىخ ، ضْاٛ كاٌ جعلٔنا مةاغسا عً بعد أّ يف ال صْل 

 الدزاضٔ٘، ّيف زأٓيا أٌ ٍرا جضٔٔ  جملال ّاض  ّزظت.

الْضدداٜل الدديت   ّالدديت ّودسد  ّىحٔصد٘ تددرِ الردْزٗ يف أضددالٔت ّجقئداد الحعلددٔه،   
لنٔدد٘ للطالددت بصددْزٗ ضددَل٘ ّضددسٓع٘ ّّااددع٘، ىػددأد       جطدداعد يف جقدددٓه املددادٗ الع  

إغدددكال رلحل ددد٘ مدددً  الحعلدددٔه االلكرتّىدددٕ، جحياضدددت ّظاشددداد املدددحعلنر ّطةٔعددد٘    
 األدّاد املحْوسٗ لتجصال. 

   ٌأىىاع التعلًه االلكرتوى 
  أوال: التعلًه التصامينSynchronous E-Learning : 

ٍّْ الحعلٔه علدٙ اتدْاٛ الدرٖ حيحداط إل ّشدْد املدحعلنر يف ى دظ الْعدخ أمداو          
أشَصٗ احلاضْث إلشساٛ املياعػ٘ ّايادذ٘ بر الطتث أى طَه ّبٔديَه ّبدر املعلده    

( أّ جلقٕ الددزّع مدً ذدتل ال صدْل االورتاادٔ٘       Chattingعرب غددددسل ايادذ٘   
Virtual classroom . 

 ًه غري التصامين ثاىًًا: التعلAsynchronous E-Learning : 
ٍّْ الحعلٔه غري املةاغس الرٖ ال حيحاط إل ّشْد املحعلنر يف ى ظ الْعخ أّ يف 
ى دددظ املكددداٌ، ّٓدددحه مدددً ذدددتل بعددد  جقئددداد الحعلدددٔه االلكرتّىدددٕ مردددل الربٓدددد         
يف االلكرتّىٕ ظٔدز ٓدحه جةدادل املعلْمداد بدر الطدتث أى طدَه ّبٔديَه ّبدر املعلده           

 أّعاد مححالٔ٘، ّٓيحقٕ ؤُ املحعله األّعاد ّاألماكً اليت جياضةُ.

بدر   World Wide Web (WWW)ّلقدد مجعدخ الػدةك٘ العيكةْجٔد٘ العاملٔد٘      
الحعلدددٔه ألحدددصام  ّالحعلدددٔه غدددري ألحدددصام ، ودددالحعلٔه ٓدددحه يف كدددل ّعدددخ، ّالكدددً     

ىددْا  عدددٗ، ّميَددا   صٓيددُ للسشددْ  إلٔددُ يف أٖ ّعددخ. ّالْضدداٜل الحعلٔنٔدد٘ أغددكال ّأ    
الْضددداٜل الطدددنعٔ٘ ّالةصدددسٓ٘  كاملطدددصل ّالسادٓدددْ( ّميَدددا الةصدددسٓ٘  كالحل ددداش    
ّال ٔدددددْٓ(، ّميَددددا الحكيْلْشٔدددد٘، كاحلاضددددْث ّاضددددح داماجُ امل حل دددد٘. ّميَددددا      
الطةٔعٔدد٘ املٔداىٔدد٘ كاجملطددناد ّاألغددكال امل حل دد٘ الرابحدد٘ ّاملحعسكدد٘ املعسّادد٘  

ط إل جعلددٔه ّجدددزٓت مددً ىددْ  ذددا   ٍددرا حيحدداباملحدداظ  ّاملطددازا ّاحلددداٜ  ّكددل 
 الرٖ ٓعسل باضه الحعلٔه ملصاس.ّ

ّ املقصْد بالحدزٓت الحكيْلْشٕ املصاس ٍْ إجاظ٘ اخلربٗ العلنٔ٘ للددازع لكدٕ   
الددددازع اضددددح داو الطساٜدددد  احلدٓردددد٘ لحكيْلْشٔددددا الحعلددددٔه ّ خباصدددد٘ الحعلددددٔه       

عادزا علٙ جصنٔه ميَض  االلكرتّىٕ يف رلحربِ أّ  ذلااسجُ. ظٔز ٓصةػ الدازع
جعلٔنٕ محطْز باضح داو املعسو٘ الحكيْلْشٔ٘ ّ طساٜقَا بطسٓق٘ علنٔد٘ مةطدط٘،   
ّ كرل  اإلوادٗ مً الحعلٔه اخلربٖ ّ جصاّشُ مد  الحددزٓت الحكيْلدْشٕ املصداس،     
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ؤكددٌْ اليدداجض مطددحيدا علددٙ أضددظ علنٔدد٘ ّ جكيْلْشٔدد٘ ّ معسؤدد٘ بصددْزٗ علنٔدد٘          
 مٔطسٗ.

  اإللكرتوىٌ:خصائص التعله 
    ىدددْ  مددددً الددددحعله حيحدددداط للحعامدددل مدددد  مطددددحعدذاد جكيْلْشٔدددد٘ محعددددددٗ ّإل

 الحدزٓت علَٔا بػكل شٔد عةل املسّز باخلرباد الحعلٔنٔ٘ مً ذتتا.
       ىْ  مً الحعلٔه ّالحعله حيحاط إل إعداد مطدة  محطده بالدعد٘ لحعدٓدد عياصدس

 الح اعل الحعلٔنٕ ّمصادز الحعله ّضةل احلصْل علَٔا.
      ًىْ  مً الحعلٔه ّالحعله حيحاط إل مَازاد ذاص٘ يف املعلده ّيف املدحعله البدد مد

 جينٔحَا لدَٓه.
 .ىْ  مً الحعله حيحاط إلمكاىاد جقئ٘ ذاص٘ البد مً جْاوسٍا يف بٔٝ٘ الحعله 

 :ٌاألضظ العامُ للتعله اإللكرتوى 
 ٓقْو الحعله اإللكرتّىٕ علٙ مةادل ىظسٓ٘ بسّىس للحعله مً ظٔز:

 ساعاٗ ذصاٜا املحعلنر.م 
           مساعدداٗ جددْاوس عدددز كددةري مددً احلسٓددد٘ يف مْاعدد  الددحعله باعددداد مْاعدد  جعلددده

 محعددٗ جطنػ للنحعله لتذحٔاز ميَا ّو  عدزاجُ ّإمكاىاجُ.
       مساعددداٗ ال دددسّ  ال سدٓددد٘ بدددر املدددحعلنر، ّذلددد  بحقددددٓه املعلْمددداد يف أغدددكال

يف صدْزٗ ل ظٔد٘ مكحْبد٘ أّ     محيْع٘ جياضدت عددزاد املدحعلنر مدً ظٔدز جقددالَا      
 مطنْع٘، أّ جقدالَا يف صْز ّزضْو ذابح٘ أّ محعسك٘.

      الحنسكص ظْل املحعله، ظٔز البد ّأٌ ٓحعْل من  الحعلدٔه مدً الحنسكدص ظدْل
العله كنصدز للنعلْم٘، إل الحنسكص ظْل املحعله ّمَازاجُ يف احلصْل علدٙ  

 املعلْماد، ّجينٔ٘ املَازاد.
 لحعله، ورل  ٓطاعد علٙ إ اد بٔٝ٘ جعلٔنٔ٘ جطاعد علٙ االعحناد عً ىػا  ا

إعةال املحعله علٙ الحعله ّالسغة٘ ؤُ، لا ٓصٓد مً داوعٔ٘ للدحعله، ّالطدسع٘ يف   
 حتقٔ  األٍدال.

  :ٌأهنًُ التعله اإللكرتوى 
جحضددػ أٍنٔدد٘ الددحعله اإللكرتّىددٕ مددً ذددتل جْصددٔاد الحقددازٓس العلنٔدد٘ ّىحدداٜض    

 أذةحخ واعلٔحُ يف رلحل  شْاىت العنلٔ٘ الحعلٔنٔ٘. وقد الةعْس ّالدزاضاد اليت
عدددو جقسٓددس للكددْزلسع ظددْل أٍنٔدد٘ اضددح داو اإلىرتىددخ يف الحعلددٔه جْصددٔاد مددً        
أٍنَددا، أٌ اضددح داو اإلىرتىددخ يف الحعلددٔه ٓصٓددد مددً عْجددُ ّواعلٔحددُ، ّأىددُ لددٔظ مددً    
 الصددعت جةيددٙ ذلدد  بددسغه اظحٔاشددُ لدددعه مددالٕ عددْٖ ألىددُ ٓحددٔػ وددس  للددحعله           
ّااع٘ ّعْٓد٘ ّمةئد٘ علدٙ املػدازك٘، ّعدد شعدل ٍدرا الحقسٓدس املطدْٝلر ٓعحقددٌّ           

 بضسّزٗ األذر بَرِ الصٔا٘ يف الحعله ّالحعلٔه.

 ّعد دلخ ىحاٜض ثْس عدٓدٗ علٙ أٌ الحعله اإللكرتّىٕ ٓطاعد علٙ: 

 .جقدٓه وس  للطتث للحعله بػكل أوضل 
 .جس  أذس إ ابٕ يف رلحل  مْاع  الحعله 
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     جقدددٓه وددس  للددحعله محنسكددصٗ ظددْل الحلنٔددر، ٍّددْ مددا ٓحْاودد  مدد  ال لطدد اد
 الرتبْٓ٘ احلدٓر٘ ّىظسٓاد الحعله اجلادٗ.

       ،ٓقدو أداٗ لحينٔ٘ اجلْاىت الْزاٛ معسؤ٘ للدحعله، ّجينٔد٘ مَدازاد ظدل املػدكتد
 ّجقدٓه بٔٝ٘ جعله بيأُٜ شادٗ.

 لٔه ّالحعله.جقدٓه وس  محيْع٘ لحعقٔ  األٍدال املحيْع٘ مً الحع 
          إجاظددد٘ وسصددد٘ كدددةريٗ للحعدددسل علدددٙ مصدددادز محيْعددد٘ مدددً املعلْمددداد بأغدددكال

 رلحل ٘ جطاعد علٙ إذاب٘ ال سّ  ال سدٓ٘ بر املحعلنر أّ جقلٔلَا.

 التعلــــًه   -2

يف يظن٘ الازضَا املدزع بَدل ىقل مآسٚ الةع  إٌ عنلٔ٘ الحدزٓظ عنلٔ٘ م
شدد٘ إل جلدد  املعددازل ،  ًٓ ٍدده ثاملددحعلنر الددرذٍيددُ مددً املعلْمدداد ّ املعددازل إل ا 

 اليت جكْىخ لدُٓ ب عل اخلربٗ ّ الحأٍل األكادالٕ ّاملَ .ّ

ٍّددْ إشددساٛ ٓطددح دو مددا كػدد  عيددُ علدده الددحعله يف مْاعدد  جعلٔنٔدد٘ ّجسبْٓدد٘      
 داذل الص  املدزضٕ ّذازشُ.

ؤَددا خيحدداز املدددزع الطسٓقدد٘ الدديت ٓساٍددا إلدازٗ مْاعدد  الحعلددٔه ّ الدديت الددازع     
 ضلْ  الحعلٔه الرٖ ٓرتاّا ؤَا بر الحلقر ّال َه.

ّ ٍْ " دلسد دلَْد غ صٕ ملعْى٘ غ ا أذس علٙ الدحعله. ّ الحعلدٔه عنلٔد٘    
ٗو لقددْٚ املددحعله العقلٔدد٘ ّ ىػدداطُ الددراجٕ ّ جَٔٝدد٘ الظددسّل املياضددة٘       ظ ددصو ّ اضددحراز

ل اذددس الحدددزٓت الدديت متكددً املعلدده مددً الددحعله. كنددا إٌ الحعلددٔه اجلٔددد ٓك ددل اىحقددا   
الحعله ّ جطةٔ  املةادل العام٘ اليت ٓكحطةَا املحعله علٙ دلاالد أذدسٚ ّ مْاعد    ّ

 مػابَ٘.

    ٍالتعلــًه التكلــًد 
مً املعسّل أٌ الحعلدٔه الحقلٔددٖ ّميدر ىػدأجُ األّل ّالديت بددأد بحدْازس االبدً         

٘ ذاد األضدددْاز مَيددد٘ الْالدددد، ّالةيدددخ أمَدددا يف أعندددال امليدددصل، ّال أٌ ظَدددسد املدزضددد  
ّاألىظن٘ ّالحقالٔد ّدّزٍا يف ىقل الرتاس الرقدايف ّاحلضدازٖ ّاياوظد٘ علٔدُ مدً      

        ٕ املعلدده ّاملددحعله ّاملعلْمددد٘.    شٔددل إل ثذددس ٓدديَ  علددٙ ذتذدد٘ زكدداٜص أضاضددٔ٘ ٍدد
جعحقد اىُ مَنا جقدو العله ّالعلْو ّجقئاجَا الكً االضدحاياٛ عيدُ كلٔدًا ملدا لدُ      ّال

كدددً أٌ ْٓوسٍدددا أٖ بددددٓل جعلٔندددٕ ثذدددس، ظٔدددز ٓدددربش مدددً أٍددده       مدددً ا ابٔددداد ال ال 
ا ابٔاجُ الحقاٛ املعله ّاملحعله ّشًَا لْشُ. ّكنا ٍْ معلْو يف ّضاٜل االجصدال أٌ  
ٍرا االلحقاٛ الرل أعْٚ ّضٔل٘ لتجصال ّىقل املعلْم٘ بر غ ا اظددٍنا حيندل   

       ْ د ّاألظاضددٔظ  املعلْمدد٘ ّاآلذددس حيحدداط إل جعلنَددا، و َٔددا بندد  الصددْزٗ ّالصدد
ّاملػاعس، ّظٔز جدؤذس علدٙ السضدال٘ ّاملْعد  الحعلٔندٕ كدامًت ّجحدأذس بدُ ، ّبدرل           
الكددً جعدددٓل السضددال٘، ّمددً ذدده ٓددحه جعدددٓل الطددلْ  سلددْ املسغددْث ميددُ ّبالحددالٕ          
حيدس الينْ، ّحتدس عنلٔد٘ الدحعله. وديتظن أٌ الحعلدٔه الحقلٔددٖ ٓعحندد علدٙ "        

علٙ إىحاط املعسو٘، ؤكدٌْ املعلده ٍدْ أضداع عنلٔد٘       الرقاو٘ الحقلٔدٓ٘ " ّاليت جسكص
الحعله، ويسٚ الطالت ضلةًٔا ٓعحند علٙ جلقٕ املعلْماد مدً املعلده دٌّ أٖ شَدد يف    
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االضحقصدداٛ أّ الةعددز ألىددُ ٓددحعله بأضددلْث ايااددسٗ ّاإللقدداٛ، ٍّددْ مددا ٓعددسل بددد"        
 الحعلٔه بالحلقٔ ".

إل الطلةدد٘ اددنً مقددسزاد  كددرل  ٍددْ كنٔدد٘ مددً املعلْمدداد الدديت ٓددحه ىقلددَا    
دزاضٔ٘ ٓحياّل كل ميَا شاىةًا مً شْاىت املعسو٘، ٍّرا ما ٓطنٙ بدامل َْو القددٓه   

 للنيَض الدزاضٕ.

أمددا امل َددْو احلدددٓز للندديَض املدزضددٕ ،وَددْ دلنْعدد٘ اخلددرباد الرتبْٓدد٘ الدديت         
جيظنَددا املدزضدد٘ ّ جػددسل علَٔددا ضددْاٛ داذددل املدزضدد٘ أّ ذازشَددا بَدددل مطدداعدٗ          

ُ عدزاجددُ ّ بعلددُ ٓدددز  ّ ٓحصددسل علددٙ الْصددْل إل أوضددل  مددا متكيدُ ميدد  الطالدت 
 حيظ ّ ٓي عل كنا ٍٕ احلال يف دلحنعُ. ّ

ّإذا ىظسىدددا إل عنلٔددد٘ الحعلدددٔه الحقلٔددددٖ ، زلدددد أٌ مددددذتٌ عنلٔددد٘ الحعلدددٔه    
 جػنل العدٓد مً املْازد اليت الكً جل ٔصَا يف الحالٕ:

  ّٕالقاعاد ّ الص ْل الدزاضدٔ٘ الديت  حند  ؤَدا     مْازد مكاىٔ٘ جحنرل يف املةاى
 باملعله. ’املحعلنر

    ٘مْازد بػسٓ٘ جحنرل يف القْٚ العامل٘ املطلْب٘ لحقدٓه اخلدم٘ ّالقْٚ العاملد
 املطلْب٘ ملطاىدٗ جقدٓه اخلدم٘، مً إدازٓر ّعنال ّما غابُ.

 لحعلٔه.معداد ّأدّاد جحنرل يف كاو٘ الْضاٜل اليت جطح دو لحي ٔر عنلٔ٘ ا 
         ٗأىظندد٘ ّلددْاٜػ ّإشددساٛاد عنددل جحنرددل يف األضددالٔت اإلدازٓدد٘ املطددح دم٘ إلداز

 عنلٔ٘ الحعلٔه.
  .٘ٔذط  ّبسامض عنل ّمياٍض جعلٔن 
           مْازد مالٔد٘ جحنردل يف الي قداد الةاٍظد٘ الديت جحكةددٍا امليظنداد الحعلٔنٔد٘ يف

 الةػسٓ٘ التشم٘.ضةٔل اضحنسازٓ٘ جْوري مطحلصماد الحعلٔه ّجأمر الك اٛاد 

 ّذري مرال علٙ جطةٔ  كل ٍرِ املْازد زلدٍا محْوسٗ يف املدازع املطحقل٘

ّاملدزضدد٘ املطددحقل٘ ٍددٕ مدزضددُ لْلددُ ظكْمٔددا  ّتددا احلسٓدد٘ يف جي ٔددر زؤٓحَددا         
ّزضالحَا ّ أٍداوَا الحعلٔنٔ٘ اخلاص٘ بَا مد  االلحدصاو بالػدسّ  امليصدْ  علَٔدا      

 غ.50علٙ للحعلٔه ؼيف العقد املربو م  اجمللظ ال

أمددا رلسشدداد العنلٔدد٘ وَددٕ باذحصدداز بطددٔ  جحنرددل يف بَٔددص أّ إعددداد أوددساد    
ٓحنحعددٌْ بقدددز مددً املعسودد٘ ّاملَددازٗ يف مْااددٔ  ذلددددٗ، الحلكددٌْ بعدد  الحأٍٔددل         

 املياضت لطْ  العنل.

 التعلًه التكلًدٍ والتعلًه املتناشج: 
الرتبْٓد٘ العادٓد٘. ّٓعحدرب ٍدرا     مكندت ألضدالٔت الحعلدٔه     ٓعدد الحعلدٔه  املحنداشط    

الحعلٔه زاودا كةريا للحعلدٔه  اجلدامعٕ الحقلٔددٖ الدرٖ ٓعحندد علدٙ اياادسٗ، إذ        
غآد٘ ثدد ذاجَدا، بدل ٍدٕ ّضدٔل٘ لحْصدٔل املعسود٘          أٌ جقئ٘ املعلْماد لٔطخ ٍدوًا أّ

ّالرتبٔدد٘. ٍّددٕ  بعددل املددحعله مطددحعدًا     ّحتقٔدد  األغددسا  املعسّودد٘ مددً الحعلددٔه   
٘ محطلةاد احلٔاٗ، اليت أصةعخ جعحند بػكل أّ بآذس علٙ جقئ٘ املعلْماد. ملْاشَ
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ّتددرا ٓدددمض ٍددرا األضددلْث مدد  الحدددزٓظ املعحدداد ؤكددٌْ داعنددا لددُ،  بصددْزٗ ضددَل٘           
ّضدسٓع٘ ّّاادع٘. ّلددً ٓكدٌْ اضددح داو الحعلدٔه املحنداشط ىاشعددا، إذا اوحقدس لعْامددل       

الٕ. وَرا األذدري حيقد  الكدرري    الحعلٔه الحقلٔدٖ احل أضاضٔ٘ مً عياصس جحْوس يف
غري مسٜٔ٘، ظٔز ٓػكل احلضْز اجلنداعٕ للطدتث    مً املَاو بصْزٗ غري مةاغسٗ أّ
املػدرت ، ّٓادسع عٔندا جسبْٓد٘ بصدْزٗ غدري مةاغدسٗ.         أمدسًا ٍامدا، ٓعدصش أٍنٔد٘ العندل     

إااو٘ إل أٌ االجصال مد  اليصدْ  املكحْبد٘ ٍداو شددا،  إذ ٓددو  إل الح كدس بعند          
  اليت ٓحه الحعامل بَا. كنا َٓدل الحعلٔه اجلامعٕ إل جطْٓس مَدازاد  باليصْ

الدددح كري اليقددددٖ ّاإلبدددداعٕ، ّأضدددالٔت جْلٔدددد املعسوددد٘. وددداذا جعلددده ال دددسد طسٓقددد٘       
احلصدددْل علدددٙ املعسودددد٘ ّاكحطدددت املَددددازاد الضدددسّزٓ٘ لحْلٔدددددٍا، ظقددد  الحعلددددٔه      

جعلنددُ ّثرددُ يف  اجلددامعٕ أٍداوددُ، إذ الكددً ذلدد  الطالددت اجلددامعٕ مددً محابعدد٘      
املطددحقةل.  إٌ أٍدده دّز للحعلددٔه اجلددامعٕ ٍددْ حتقٔدد  ظاشدداد الطالددت اإلبداعٔدد٘،       
ّظاشاد اجملحن  العنلٔ٘. ّلعل الحعلٔه املحناشط، ٍدْ اىطدت الطدس  لحعْٓدد املدحعله      
علددٙ الددحعله املطددحنس، األمددس الددرٖ الكيددُ مددً جرقٔدد  ى طددُ ّإذددساٛ املعلْمدداد مددً        

 ٓ حنٔددددص بددددُ مددددً ذصدددداٜا، كنسّىدددد٘ الْعددددخ ّضددددَْل٘     ظْلددددُ، إادددداو٘ إل أٌ مددددا 
 االضحعنال.

  ّ الحعلددٔه باالعحندداد  ّٓددسٚ عدددد مددً الرتبددْٓر ّاخلددرباٛ، أٌ الحعلددٔه املحندداشط أ
     ٘  علددٙ الحقئدد٘ احلدٓردد٘، عددد ٓلقددٙ مقاّمدد٘ جعٔدد  زلاظددُ، إذا أذددل بطددري العنلٔدد

ٌ املكْىدداد الحعلٔنٔدد٘ احلالٔدد٘، أّ ٍدددد أشددد أطساوَددا: املعلدده ّاملددحعله، ٍّنددا الددرت      
األضاضٔ٘، إااو٘ إل  املياٍض الحعلٔنٔ٘، ّالربامض اإلدازٓ٘.  ّتدرا الطدةت ٓعدد مدً     
الػسّ  األّل ليصاا ٍرا األضدلْث يف الحعلدٔه، أٌ ٓكدٌْ مكندت ألضدالٔت الحعلدٔه       
العادٓ٘. ّلكٕ ٓحه ذل  ال بد ثٌ ٓكدٌْ املعلده عدادزا علدٙ اضدح داو جقئداد الحعلدٔه        

او الْضاٜل امل حل ٘ لتجصال. كنا  ت أٌ جحْوس لددٚ الطالدت   احلدٓر٘، ّاضح د
املَدازاد اخلاصد٘ باضدح داو احلاضدت اآللدٕ ّاالىرتىدخ ّالربٓدد االلكرتّىدٕ، ّجددْوري         
الةئددد٘ الحعحٔددد٘ ّالددديت جحنردددل يف إعدددداد الكدددْادز الةػدددسٓ٘ املدزبددد٘ ّجدددْوري ذطدددْ    

 غدسل الصد ْل. إاداو٘    اإلٓصاالد املطلْب٘ اليت جطاعد علٙ ىقل ٍدرا الحعلدٔه إل  
 إل جْوري الربدلٔاد ّاألشَصٗ التشم٘ ترا اليْ  مً الحعلٔه.

ّجحضدددنً ٍدددرِ السؤٓددد٘ ذتذددد٘ ذلددداّز، ٓسجكدددص ايدددْز األّل علدددٙ زوددد  مطدددحْٚ        
الحقئدداد املْشدددْدٗ يف غددسل الصددد ْل، ّإعددداد الحددددزٓت الددتشو للندزضدددر، ّزبددد      

عاملٔدد٘ لرتىرتىددخ. ّٓحضددنً ايددْز  املؤضطدداد الحعلٔندد٘ بعضددَا الددةع  ّبالػددةك٘ ال 
الرددداىٕ جددددزٓت الطالدددت اجلدددامعٕ علدددٙ االعحنددداد علدددٙ الدددراد ّالحعلدددٔه املطدددحنس.     
ّٓحنرددل ايددْز الرالددز يف جددْوري إضددرتاجٔصٔ٘ لرتغددسال ّجقٔددٔه الحعلددٔه اجلددامعٕ       
 املحناشط.  إٌ اليظس ّالحنعً يف امل َْو الػامل للحعلٔه املحناشط ٓػري إل أىُ الكً

املدزضدر ّشٓدادٗ عددد طدتث الػدعت       حيق  العدٓد مً األٍدال، كصٓادٗ واعلٔ٘أٌ 
ّضَْل٘  بصْزجَا اإللكرتّىٔ٘ للندزع ّالطالت، الدزاضٔ٘، ّجْوري املياٍض الدزاضٔ٘

حتدٓرَا يف كل عاو، ّجْوري الْعدخ ّالحكدالٔ ، ّىػدس الحقئد٘ يف اجملحند  ّإعطداٛ       
ٓددْوس  ٍددرا الػددكل مددً الحعلددٔه ال سصدد٘  املطددحنس. ّالكددً أٌ م َددْو أّضدد  للحعلددٔه

 لحقدٓه املادٗ الحعلٔنٔ٘ للطالت بصْزٗ ّااع٘ ّإمكاىٔ٘ العْدٗ إلَٔا بطَْل٘. 
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  :ًُعياصس العنلًُ التعلًن 
      املطح ٔدٌّ: ٍّه جل  ال ٝ٘ مً اجملحن  اليت ٓدحه جصدئ َه بدالطتث  طداليب

 العله، أّ طاليب ذدم٘ الحعله(.
  علددٔه مددً ذددتل أوددساد مددؤٍلر للقٔدداو بَددا ّعلددٙ دزشدد٘    اخلددرباٛ: ٓددحه جي ٔددر الح

عالٔ٘ مً اخلربٗ ّالك اٛٗ، ّٓحه جصئ َه يف اجملحن  باألضاجرٗ أّ أعضاٛ ٍٔٝ٘ 
 الحدزٓظ، ّٓرتكص دّزٍه علٙ جْصٔل املعسو٘ إل املطح ٔدًٓ.

         ًاملكدداٌ ّالحصَٔددصاد: ظٔددز ٓحطلددت جقدددٓه اخلدمدد٘ الحعلٔنٔدد٘ جددْوري األمدداك
  حن  ؤَا كل مً املطح ٔدًٓ ّاخلرباٛ.املياضة٘ لكٕ 

   ًالصمددداٌ: ظٔدددز ٓدددحعر أٌ ٓلحقدددٕ اخلدددرباٛ ّالطلةددد٘ يف املكددداٌ امل صدددا يف شمددد
 معر.

   ٘االجصددال: ظٔدددز ٓدددحعر أٌ ٓكدددٌْ اخلدددةري علدددٙ اجصدددال مةاغدددس تحلقدددٕ اخلدمددد
 املطددح ٔد( لٔددحنكً مددً ىقددل املعسودد٘ إلٔددُ باالضددحعاى٘ تيدداٍض ّأدّاد ّأضددالٔت     

 محيْع٘.
   اإلدازٗ ّالحيظٔه: ظٔز ٓحعر ّشْد أىظن٘ إدازٓ٘ محكامل٘ جْوس ثلٔاد ّإشدساٛاد

عنددل ملطدداىدٗ عنلٔدد٘ الحعلددٔه، ّىظدده للنعلْمدداد جددْوس ضددصتد ّذطدد  ّبددسامض  
 غ.54ّشداّل لحطَٔل جي ٔر العنلٔ٘ ؼ

 ٌدوز املعله واملتعله يف التعله اإللكرتوى 
از الدديت ٓقددْو بَددا املعلدده ّالدديت ظَددْز الددحعله اإللكرتّىددٕ عددد غددري مددً بعدد  األدّ

  ت علٙ املحعله أٌ ٓقْو بَا ّمً ٍيا واىُ  ت إبساش بع  ٍرِ األدّاز ؤنا ٓلٕ:

 د  أدواز املعله يف التعله اإللكرتوىٌ 1] 
 ٓقْو املعله بأدّاز عدٓدٗ يف الحعله اإللكرتّىٕ ميَا:

 )أ(  دوزه يف اختًاز وإعداد بسامج التعله اإللكرتوىٌ:
املعله بدّز مَه يف اذحٔاز بسامض الحعله اإللكرتّىدٕ، ّعلٔدُ عيدد االذحٔداز،       ٓقْو

ٓساعٕ ذصاٜا طتبُ ّاألٍدال املسشْ حتقٔقَا مً دزاض٘ املقسز ّأٌ خيحداز مند    
الدددحعله اإللكرتّىدددٕ الدددرٖ جحدددْوس لدددُ اإلمكاىددداد تدزضدددحُ ّحيددددد بدعددد٘ األعدددسا     

خ مدددرت معلْمددداد كاؤددد٘ ّالشمددد٘  املددلددد٘ أّ غدددساٜ  ال ٔددددْٓ، أّ مْاعددد  اإلىرتىددد 
ّاددسّزٓ٘ لددحعله الطددتث، ّٓقددْو املعلدده بدددّز جدددزٓت الطددتث علددٙ اضددح داو جقئدد٘   

 الحعله اإللكرتّىٕ اليت ضْل خيحازٍا إٌ زأٚ أٌ طتبُ يف ظاش٘ لرل .

ّلكدٕ ٓقدْو املعلده بددّزِ يف اذحٔدداز الدربامض اجلداٍصٗ أّ املْاعد  امليػدْزٗ علٔددُ أٌ         
عً املحْاوس ميَا يف مصادزٍا ضْاٛ داذل املدزض٘ أّ ذازشَدا، أّ   ٓطل  ّٓةعز بدع٘

 مً ذتل الةعز عيَا علٙ غةك٘ اإلىرتىخ.

ّٓقددْو املعلدده بدددّز مَدده يف بيدداٛ ّإعددداد بددسامض الددحعله اإللكرتّىددٕ; ظٔددز ٓقددْو      
بالح طٔ  ترِ الربامض، ّحيلل ذلحْٓاد القسازاد ّخيحاز املصادز ّالسضاٜل اليت 

مً ذدتل ٍدرِ الدربامض، ّٓػداز  يف جألٔ َدا باعطداٛ جارٓد٘ زاشعد٘           ت جضنٔيَا
لل ئر ظْل أضدلْث عدس  ٍدرِ اخلدرباد ّجددزشَا كندا ٓػداز  يف إعدداد ّضداٜل          

 الحقْٓه التشم٘ ّبياَٜا.
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 )ب(  دوزه يف تيفًر التعله اإللكرتوىٌ: 
ْشددُ ٓقددْو املعلدده بدددّز كددةري يف جي ٔددر الددحعله اإللكرتّىددٕ، وَددْ ٓقددْو بدددّز امل        

لطتبددُ، ّاي ددص تدده، ّاملدددزث علددٙ اضددح داو الحقئدد٘ الحكيْلْشٔدد٘ الدديت ٓددحه مددً     
ذتتا الحعله، كنا ٓقْو بدّز الحارٓ٘ الساشعد٘، ّمحابعد٘ مطدحْٖ جقددو  الطدتث،      
ّجقددددٓه االذحةدددازاد التشمددد٘ يف ّعحَدددا. كندددا ٓقدددْو بددددّز يف بَٔدددص بٔٝددد٘ الدددحعله    

 التشم٘ ترا اليْ  مً الحعله.

 د أدواز املتعله: 2] 
جقدد  علددٙ عدداج  املددحعله يف الددحعله اإللكرتّىددٕ شددصٛ كددةري مددً مطددْٝلٔ٘ جعلنددُ،  
وعلُٔ القٔاو باليػاطاد، ّالقٔاو بالحكلٔ اد الديت ٓقددمَا لدُ املعلده، أّ الديت جقددو       
لُ مً ذتل الربىامض، كنا أٌ علُٔ الحعامل ّالح اعدل مد  مصدادز الدحعله املحاظد٘      

عله اإللكرتّىٕ ّالةعز عيَا إٌ لصو األمس، كنا  ت علٔدُ أٌ  مً ذتل ّضٔ  الح
ٓدددحقً أّال مَدددازاد الحعامدددل مددد  جقئددداد الدددحعله اإللكرتّىدددٕ امل حل ددد٘، كحػدددأل   
االضطْاىاد املددلد٘ علدٙ احلاضدْث، أّ اضدح داو مطحعساداد صد عاد الْٓدت، أّ        

ّغريٍدا مدً    Chatالربامض اخلاص٘ بالح اعل مً ذتل االىرتىخ كربامض ايادذ٘ 
 بسامض إزضال املل اد ّاضحقةاتا.

 :ٌخطىات أضاضًُ جيب إتباعها عيد التعله اإللكرتوى 
 :حتديد االحتًاجات 

وقةل أٌ  حاز بسىادلا أّ جعدِ لٔحه جي ٔرِ مً ذتل الحعله اإللكرتّىدٕ ال بدد   
مً مطػ اظحٔاشاد الطتث، ّاملدزضر، ّالدزاض٘ لٔحه ٍرا الحعله يف اْٛ ذل  

اضددددٕ ٍدوددددُ جلةٔدددد٘ ظاشدددداد املددددحعلنر ّاجملحندددد ، كنددددا ٓددددحه مساشعدددد٘ ٍددددرِ          أض
االظحٔاشددداد يف ادددْٛ محطلةددداد دزاضدددد٘ القضدددآا ّاملْادددْعاد لٔعددددس الحكامددددل       

 بٔيَنا.

 :َالتعسف علِ املنازضات املعتاد 
 دددت أٌ ىحعدددسل علدددٙ املنازضددداد الحدزٓطدددٔ٘ املعحدددادٗ عةدددل ا ددداذ ذٔددداز الدددحعله  

عددسل علددٙ ٍددرِ املنازضدداد ضددْل ٓددحه ا دداذ عددساز بػددأٌ   اإللكرتّىددٕ، ونددً ذددتل الح
األىػط٘ الديت ضدْل جحضدنً يف الربىدامض، ّأضدلْث الحعلدٔه مجعدٕ ّجعداّىٕ ودسدٖ          

 ّو  اإلمكاىاد ّاملنازضاد املحةع٘ داذل ال صْل.

 :ٌحتديد الينىذج املياضب مً التعله اإللكرتوى 
  امليحقدٕ ّوقدا لطةٔعد٘     ت أٌ ٓق  املعله إشاٛ الينداذط ّاألّشدُ املحعدددٗ مْعد    

طتبُ ّعدزاجَه، ّّوقا لرتمكاىاد املحاظ٘ لدَٓه يف املدزض٘ ّيف امليصل، ّما الكً أٌ 
ٓدددْوسِ مدددً ٍدددرِ اإلمكاىددداد مطدددحقةت، ّعلٔدددُ أٌ خيحددداز الةددددٓل املدددسٌ الدددرٖ ٓطدددَل  

 جعدٓلُ مطحقةت لٔحتٛو م  أٖ مطحصداد أّ ظسّل جطسأ.

 ِاضتخداو تكيًُ التعله اإللكرتوىٌ وتينًتها: حتديد قدزات املعلنني والطالب عل 
عةل الػسّ  يف اذحٔاز بدٓل مً بداٜل الحعله اإللكرتّىٕ البد مدً دزاضد٘ عددزاد    
املعلنددر ّالطددتث علددٙ اضددح داو ٍددرِ الحقئدد٘ ّإال وػددل اتدددل مددً اضددح دامَا      
ٌو يف مطدحْٚ اضدح دامَه تدرِ الحقئد٘  دت أٌ            مطلقا، ّعلدٙ ذلد  وداٌ ظَدس جدد
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نً الربىامض أّ املنازضاد الحدزٓطدٔ٘ شاىةدا لحيندٕ ٍدرِ املَدازاد لددٚ الطدتث        ٓحض
 ّاملعلنر علٙ ظد ضْاٛ.

 اليت تطتدعٌ إدخال ىظاو التعله اإللكرتوىٌ مربزات: 
زكددص الةعددز يف اإلشابدد٘ علددٙ الطددؤال املحعلدد  بدداملربزاد الدديت جطددحدعٕ إدذددال        

  ٙ َا الددٔنً يف الْعددخ احلااددس،   الحطددْزاد الدديت جعٔػدد   ىظدداو الددحعله اإللكرتّىددٕ علدد
محطلةاد الحدو  املحصآدد مدً    وَيا  ظاش٘ إل معلنر مدؤٍلر ّمداٍسًٓ ملْاشَد٘

الحتمٔدددر امللدددحعقر بدددالحعلٔه يف مطدددحْٓاجُ امل حل ددد٘، كندددا حتحددداط إل جطدددْٓس        
ذدرباد املعلنددر العداملر يف املٔددداٌ بصدْزٗ دّزٓد٘ جملددازاٗ الحطدْزاد الدديت       ّحتددٓز 

ٖ حتدددس ودددٕ   ّالحعلٔنددٕ ّجحطلددت محابعدد٘ مطددحنسٗ لحعدددٓز جلدد      اجملدددال الرتبدددْ
عددد الطلةد٘ املحقددمر     اخلرباد ّمطآسٗ جل  الحطْزاد، إذ جػري اإلظصاٛاد بدأٌ

يف الحعلٔه الراىْٖ يف جياعا،  2015 / 2014المحعاىاد الراىْٓ٘ العام٘ ذتل العاو 
 ٙ أٌ ىطددة٘ كددةريٗ جحطددسث مددً الحعلددٔه إذا عْزىددخ ٍددرِ اليطددت    ٍّددْ مؤغددس ٓدددل علدد

لدٔه  جطْٓس الحع يفاإللكرتّىٕ  الحعلٔهبامللحعقر يف الحعلٔه األضاضٕ ، ّما مً دّز 
ّعدددو شاذبٔدد٘   غدد  يف أٌ أٍدده أضددةاث ٍددرا الرتاشدد  ٓعددْد إل صددعْباد الددحعله      ال 

 هّواعلٔ٘ الْضاٜل الحقلٔدٓ٘ املطح دم٘ يف الحعلٔ

أذددرىا يف االعحةدداز ظصدده االعحندداداد املالٔدد٘ املحاظدد٘ لددْشازٗ الرتبٔدد٘        ّؤنددا لددْ   
 ٘ ظصدده املْاشىدداد املسصددْدٗ لددٔظ لكيددًا ودداٌ األمددس ٓحطلددت         ّالحعلددٔه ّأٌ مضدداع 

جعاىَٔدا املددازع يف معظده     ّاليْاعا اليتالةعز عً طس  أذسٚ ملعاجل٘ املػكتد 
مددا جلدد  املػددكتد ٍّددْ    ميدداط  الددةتد لددا ٓددربز إدذددال الددحعله اإللكرتّىددٕ حلددل     

لُ ّأذرد بُ الكرري مً دّل العامل. وأماميا حتددٓاد كدرريٗ جحعلد  باعدداد      جيةَخ
بعد الح سط مً كلٔاد إعداد املعلنر وَيا  ظاشد٘   جطْزِ املَ املعلده ّمْاصدل٘ 

   ٘ ّجْضددٔ  وددس  احلصددْل علددٙ    إل اضددح داو املددْازد املالٔدد٘ املحاظدد٘ بطددس  رلحل دد
ٛ   الحددددزٓت املطدددحنس  بكل ددد٘ لكيددد٘ ّاالضدددح ادٗ مدددً الحقئددداد الحعلٔنٔدددد٘ وددددٕ إذددددسا

ذددرباد املدزضددر ّمْاصددل٘ جدددزٓةَه ّجطددْزٍه املَدد  ّجقدددٓه وددس  الددحعله أمدداو        
العصس الرٖ ٓعٔػٌْ ؤُ، ّجسٚ الةاظرد٘ أٌ إدذدال    جحقن الطلة٘ بْضاٜل ّأضالٔت 

 ٕ كدددً أٌ ٓطدددَه يف ّغريٍدددا ال الدددحعله اإللكرتّىدددٕ وددددٕ مؤضددددطاد الحعلددددٔه اجلددددامع
 معاجلدد٘ مػددكل٘ اإلعةددال املحصآددد علددٙ اجلامعدداد يف ّعددخ جدددضطس ؤدددُ اجلامعددداد       
احلكْمٔ٘ إل احلد مً جدو  الطلة٘ بحطةٔ  معآري ّضٔاضاد للقةْل جةقٕ ىطة٘ 

اجلامعدداد بٔينددا اضددحعدذخ بعدد  اجلامعدداد ىظدده       كددةريٗ مددً املحقدددمر ذدددازط   
حتخ مطنٙ الحعلدٔه   ٔ٘ االلحعدا  باجلامعدادشدٓدٗ جٔطس للطلة٘ املٔطْزًٓ إمكاى

املدددْاشٖ، ّالي قددد٘ اخلاصددد٘ علدددٙ الدددسغه مدددً عددددو جلةٔدددحَه للػدددسّ  األكادالٔددد٘      
لتلحعددا  ىظددسا جلةٔدد٘ جلدد  الػددسّ ً لحدددىٕ مطددحْاٍه عٔاضددًا تطددحْٚ أعددساىَه         

ٕ  اذددحتلالددرًٓ متكيددْا مددً لددا ٓعدد  ّشددْد       املطددحْٚ بددر طلةدد٘ الصدد ،     بددر وددد
بٔيندا   لح صا الْاظد. أٖ أٌ صاظت املطدحْٚ املحددىٕ ٓحقددو بددة ٛ،    ّاملطحْٚ، ّا

صددداظت املطدددحْٚ املحقددددو ْٓاصدددل جقدمدددُ ٍّدددْ أمدددس ال حيقددد  العدالددد٘ بدددر طلةدددد٘      
املؤضط٘ الحعلٔنٔ٘ الْاظدٗ، ّزتا أدٚ ذل  إل جدىٕ املطحْٚ  املدطحْٚ الْاظدد ودٕ



 (ASEP)دزاضات عسبًُ يف الرتبًُ وعله اليفظ 

 

 

 

 

 

 

208 
 

    ٕ مدددا ال ىسٓددددِ لطتبيدددا   مددديَه ٍّدددْ   العددداو للطلةددد٘ مساعددداٗ لدددرّٖ املطدددحْٚ املحددددى
 . كرل  ملؤضطاجيا الحعلٔنّٔ٘

ّجحعصش إمكاىٔ٘ جطةٔ  ىظاو الحعله اإللكرتّىٕ ب ضل الحطْز الرٖ غَدِ عطا  
  ٘ ذدددماد االجصدال ّاالىرتىدخ يف مجٔدد     اىحػدسد املعلْمدداد ظٔدز   االجددصاالد ّجقئدد

 االجصددداالد ّمدددصّدٖ ذددددماد اإلىرتىدددخ  أسلددداٛ الدددةتد، ّّشدددْد عددددد مدددً غدددسكاد  
ّالحياوظ ؤنا بر مؤضطاد االجصاالد العام٘ ّامل حلط٘ ّاخلاص٘، جحدْاوس ظالٔدًا   
خلدماد االىرتىخ ّعدد ذتس غسكاد عابلد٘ للصٓدادٗ خلددماد إذ مؤضطداد اتداج       

العام٘ لتجصاالد جطدح دو أظددس ّأزعدٙ ىظده      أٌ  اجلْال  املْبٔل( باإلاداو٘ إلدٙ 
 (.167-155: و 2005االجصال،  اجلَاش املسكصٖ لرتظصاٛ، 

      ٙ الح  ٔدد  مددً مػددكتد    ّتددا زلددد أٌ الددحعله اإللكرتّىددٕ ضددْل ٓدددطاعد علددد
القددسٚ الةعٔدددٗ ّاليصددْ   يفبعدد  الح صصدداد اتامدد٘ ّذاصدد٘   يفىقددا املدزضددر 

عدددرب عدددس  الدددربامض الحعلٔنٔددد٘ بْضددداٜ  ّأضدددالٔت مياضدددة٘ جعدددْ  الطلةددد٘ عدددً     
املْشْد يف املدازع ّجطداعد املعلندر علدٙ الدحعله ّاالضدح ادٗ مدً اخلدرباد         القصْز
اإللكرتّىدٕ الديت ٓعددٍا عدادٗ      املقدمد٘ عةددس بددسامض الددحعله      اإللكرتّىدٕ   الحعلٔهدّز 

  ً  وسٓددد  مدددً األضددداجرٗ ّامل حصدددر الحقيدددٔر لدددا  علدددَا جح دددْ  علددددٙ غريٍددددا مدددد
    ٔ دٓدد٘، إادداو٘ إل أٌ معظدده مدددازع    الددربامض الدديت جعددد بػددكل وددسدٖ ّبْضدداٜل جقل

السٓدد  ّاليصددْ  جعدداىٕ مددً ىقددا كددةري ؤعدددد املدزضددر املح صصددر ّاجلٔدددًٓ     
السٓ ٔ٘ لصدعْب٘   ىحٔص٘ لعصّل القادمر مً املياط  احلضسٓ٘ للعندل ودٕ امليداط 

العددددٔؼ يف جلدددد  امليدددداط  لددددا حيددددسو الطلةدددد٘ امللددددحعقر يف جلدددد  املدددددازع مدددددً  
 ً  ذّٖ ك ددداٛٗ عالٔددد٘ كندددا ٍدددْ احلدددال يف مددددازع املددددٌ      مدزضدددر االضددددح ادٗ مدددد

السٜٔطدد٘، إاددداو٘ إل أٌ الحطدددْزاد اجلازٓدد٘ وددددٔعامل الٔدددْو ج ددس  علدددٙ املؤضطددداد    
عاملٔد٘   الحعلٔنٔ٘ دلازاٗ جل  الحطْزاد عرب الحطس  إل م أٍه جسبْٓ٘ ذاد أبعاد

ظدل املػددكتد  كالعْملد٘ ّاحلسٓد٘ ّاألمدً ّالطدتو ّجعلدٔه الدح كري الياعدد ّأضدالٔت         
سلْ الحعله الراجٕ ّاملطحنس مدٚ احلٔاٗ باس  إعداد شٔل مدً   ّاالبداِ املحدصاعد

ظل ما صاز اآلٌ ٓعدسل باعحصدادٓاد    املطحقةل يفالػةاث املحعله القادز علٙ صياع٘ 
الحعلٔنٔد٘   املعسو٘ ّالقدزٗ علٙ الحعامل م  الحكيْلْشٔا ٍّْ مدا مل جكدً املؤضددطاد   

إلَٔدددا، ونددد  مطلددد  القدددسٌ احلدددالٕ كددداٌ العلنددداٛ ّأصدددعاث   جدددسٚ ادددسّزٗ الحطدددس 
لحعلدددٔه ّالدددحعله عدددد أعدددسّا تةددددأ االعحنددداد املحصآدددد علدددٙ    االذحصدددا  يف دلدددداال

الطلة٘ معظه أّ عاجَه أمداو   املعلْماجٔ٘ يف الحعلٔه ّالةعز العلنٕ ظٔدز ضٔندضٕ
 علددددَٔه جددازكر مددددا ٓدددصعت   ّٓدازضدددْىَاغاغدداد الكنةٔددْجس ٓكحػددد ٌْ املعلْمدداد    
 . ألضاجرجَه لحةطٔطُ ّشعل جعلنُ لكيًا

  : ّجحنرددل أٍنٔ٘ إدذال الحعله اإللددكرتّىٕ  أىُ ضٔؤدٖ إل
   متكدددر الطلةددد٘ ّاملدزضدددر مدددً احلصدددْل علدددٙ اخلدددرباد امل حل ددد٘ بْضددداٜل غدددري

 جقلٔدٓ٘ لدا ٓدػكل دعندًا . للحعلٔه الص ٕ 
      اد، ّاملعدازل، ّاملعلْمداد مدً    متكر الطلة٘ ّمدزضَٔه مدً االطدت  علدٙ اخلدرب

ً٘  مصادز جعلٔنٔ٘ غئد٘  ذللٔ
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   جطددَٔل ّجطددسٓ  الحْاصددل بددر إدازاد املؤضطدداد الحعلٔنٔدد٘ ّمدزضددَٔا، ّطتبَدددا
  . ملطحصداد أّاًل بأّل لتطدت  علدٙ كدت

 -      إجاظددد٘ ال سصددد٘ ملدددً  ددددٌّ صدددعْباد يف الحعلدددٔه الصددد ٕ للحعصدددٔل اجلٔدددد
  . ّضسعحَه يف الحعله اجَهبْضاٜل جليب ظاشاجَه ّعددز

          ٗشعل الطتث ّاملدزضر أكردس عدددزٗ علدٙ الدحعله الدراجٕ مددٚ احلٔداٗ تطداعد
  . املعلْماد امل حل ٘ مصدادز الحعله ّمدصادز

             ذلددد  ظددداوص عدددْٖ لددددٚ كدددل مدددً الطلةددد٘ ّاملدزضدددر علدددٙ جطدددْٓس مَدددازاجَه
 . ٓحطلةَا ضْ  العنل ضدعًٔا للنياودط٘ الحدٕ االجصالٔ٘

  التعله اإللكرتوىٌ يف حتطني املطتىّ التعلًنٌدوز: 
ّلرتشابددد٘ علدددٙ الطدددؤال املحعلددد  بددددّز الدددحعله اإللكرتّىدددٕ يف حتطدددر املطدددحْٚ     

مددً الدزاضدداد علددٙ املطددحْٚ العدداملٕ أمجعددخ علددٙ      الحعلٔنددٕ وقددد أشسٓددخ العدٓددد  
   ٕ  Jerald G زلاظددُ، إذ أذةحددخ الدزاضدداد الدديت أشساٍددا الربّؤطددْز شريالدغددْج

Schutte ًٓيف جعلنَده   اعحنددّا مً شامع٘ ّالٓ٘ كالٔ ْزىٔا ج ْ  أداٛ الطلة٘ الر
% مقازى٘ بأعساىَه الرًٓ اعحندّا يف جعلنَه 20مْاد الحعله اإللكرتّىٕ بيطة٘  علٙ

عيددما عداو بحقطدٔه الطلةد٘ إل دلندْعحر إظدداٍنا        علٙ املْاد الحقلٔدٓ٘ ّذلدد  
 ٕ االورتاادددٔ٘ ّاألذدددسٚ بال دددصْل  اإللكرتّىدد  الحعلددٔه دزضددخ بيظدداو ال دددصْل دّز   

وددالحعله اإللكرتّىددٕ   دالحقلٔدٓدد٘ مدد  جْظٔددد اليصددْ  ّايااددساد ّاالمحعاىددا    
ٓحنٔص باياكاٗ ال علٔ٘ للحعله احلقٔقٕ مً ذدتل متكدر الطالدت مدً احلصدْل      

أكددرب مددً الددحعكه باملددادٗ الحعلٔنٔدد٘ املصددنن٘ أضاضددًا تددا ٓحياضددت مدد          علددٙ عدددز 
لدددٚ ال ٝدداد املطددحَدو٘ مددً الطلةدد٘، كنددا  اد املحْعدد  جْاوسٍددداايحددْٚ ّمدد  اخلددرب

 ٛ ّاليحددداٜض  ٓحنٔدددص الدددحعله اإللكرتّىدددٕ بامكاىٔددد٘ الحطدددْز الددددداٜه ّحتددددطً وددددٕ األدا
كلندددا اشدادد املنازضددد٘ باإلاددداو٘ إل أٌ الكدددرري مدددً امليددداٍض جكدددٌْ مطدددحقاٗ مدددً         

الدحعله اإللكرتّىدٕ،    جعلٔنٔ٘ ذاد ذربٗ ّبسب٘ زاٜددٗ يف دلدال   شامعداد ّمؤضدطاد
    ٚ حتصددٔل الطلةدد٘، ّمٔددْته العلنٔدد٘    ّعددد أذةحددخ كددرري مدددً الدزاضددداد أٌ مدددطحْ

ّاضددددحٔعابَه للنعحدددددْٚ الدزاضددددٕ، ّعتعددددداجَه بأضدددداجرجَه عدددددد حتطدددديخ بػدددددكل     
     ٙ الدح كري   كةريىحٔص٘ الضح دامَه جقئاد االجصدال احلدٓردً٘  حيدز الطالددت علدد

الكنةٔددْجس معلنددًا صددةْزا لدٓددُ الطنددْا ّظددت  اخلددت ، ّٓينددٕ يف الددحعله. إذ ٓعحددرب 
    ْ احلددال يف الحعلددٔه   االضددحطت  دٌّ أٌ ٓعساددُ ملْاعدد  غددري مسغددْث ؤَددا كندددا ٍددد

الص ٕ عيدما ال ٓطحطٔ  الطالت القٔداو تدا ٍدْ مطلدْث ميدُ يف الْعدخ ايددد أّ        
 .ٓطحطٔ  دلازاٗ أعساىُ، عيددما ال

 وىٌاملتطلبات املاديُ والبشسيُ للتعله اإللكرت :  
 ٕ ّلرتشابدد٘ علددٙ الطددؤال املحعلدد  تحطلةدداد الددحعله      : إدازٗ الددحعله اإللكرتّىدد

شاىت اإلمكاىاد املادٓد٘   جحطلت إلاإللكرتّىٕ وقد ّشد أٌ إدازٗ الحعله اإللكرتّىٕ 
جحنحدد   ّاملساودد  الحعلٔنٔدد٘ األضاضددٔ٘ مرددل املكحةدد٘ اإللكرتّىٔدد٘ جددْاوس عددْٚ بػددسٓ٘         

ّاضدع٘ سلدْ جكيْلْشٔدا الحعلدٔه ّاملطدحعدذاد الحقئدد٘       جقئد٘ عالٔد٘ ّزؤٓد٘     تَازاد
، ضددٔنا أٌ بددسامض لاددس  حتقٔدد  دلنْعدد٘ مددً     املعلْمدداد ّاالجصدداالد ودددٕ دلدددال  

 ٗ ضدددد الددديقا يف أعدددداد أعضددداٛ ٍٔٝددد٘   األٍددددالً  الدددحعله اإللكرتّىدددٕ جصدددنه عددداد
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 ً  ادع  اإلمكاىٔداد يف   الحدزٓظ ّاملعلنر املؤٍلر  صصًا ّجسبًْٓا، ّالحعْٓ  عد
شعددل عنلٔدد٘ الحعلددٔه ّالددحعله أكرددس مسّىدد٘ مددً ظٔددز بدداّش   - . بعدد  املدددازع

ٕ املعْعدددداد املحعلقدددد٘ بالةعدددددًٓ    كعددداالد االادددطساز للطددد س إل    الصمددداىٕ ّاملكددداى
  يف أّعاد ذلددٗ مساكص اجلامعاد ّاملؤضطاد الحعلٔنٔ٘ األذسٚ لحلقٕ الحعلٔه

 مػاعًا للصنٔ  حتقٔ  العدال٘ يف جْوري وس  الحعلٔه ّشعلُ ظقًا 
   ذ   كل ٘ الحعلٔه ّشعلُ يف محياّل كل وسد مً أوساد اجملحن  تا ٓحياضدت

  .ُم  اضحعداداجّعدزاجُ ّٓحناغٙ 
 ٘اإلضَاو يف زو  املطحْٚ الحعلٔنٕ ّالرقايف ّالعلنٕ ألوساد اجملحن  كاو  
 إجاظ٘ وسص٘ الحعلٔه املطحنس مدٚ احلٔاٗ جلنٔ  أوساد اجملحن  دٌّ معْعاد  
          ٘جدْوري مصدادز جعلٔنٔد٘ بأغدكال محعددددٗ ّّضداٜ  رلحل د٘ جطداعد علدٙ معاجلدد

بددددر املددددحعلنر، ّذلدددد  مددددً ذددددتل دعدددده املؤضطدددداد    مػددددكل٘ ال ددددسّ  ال سدٓدددد٘
   الحعلٔنٔ٘ بْضاٜ  ّجقئاد جعلٔه محيْع٘ ّج اعلٔ٘

 :ُالدزاضات الطابك 
حعلدٔه،  ّشدد دزاضاد عدٓدٗ يف دلال اضح داو احلاضدت اآللدٕ ّاالىرتىدخ يف ال   

ّمدددً أّاٜدددل ٍدددرِ الدزاضددداد دزاضددد٘ ودددحػ الةددداث عةدددد احللدددٔه الطدددٔد ّالدددرٖ طالدددت  
بحْظٔ  احلاضت اآللٕ ّذل  لحْوري شمً الدحعله ّشعلدُ مرندسا ظٔدز أىدُ ٓطداعد       
علٙ حتقٔ  األٍدال الحعلٔنٔ٘ كنطاعدٗ املحعلنر علدٙ الحعدسل علدٙ جطةٔقداد     

ّٓطدددداعد علددددٙ إشددددادٗ املددددادٗ  احلاضددددت اآللددددٕ ّاضددددح داماجَا يف احلٔدددداٗ ّإشادجَددددا 
الدزاضددٔ٘ ّاىحقاَٜددا كنددا ٓطدداعد علددٙ جدددعٔه املدديَض يف جيدداّل مْاددْعاد شدٓدددٗ    

 جكٌْ عامت يف إظداس الحأري.

(وحْادددػ أٌ اضدددح ادٗ الطدددتث مدددً  2003دزاضددد٘ مجدددال عةدددد العصٓدددص الػدددسٍاٌ   
  الػددةك٘ العاملٔدد٘ للنعلْمدداد   االىرتىددخ( يف شامعدد٘ امللدد  ضددعْد تدٓيدد٘ السٓددا     

كاىخ مح اّج٘ ، ّأٌ ٍيا  أضةابا عدٓدٗ أدد إل جعصٓص عنلٔ٘ الةعز العلنٕ لدٚ 
الطتث شاٛ يف مقدمحَا " الطسع٘ اتاٜل٘ يف احلصدْل علدٙ املعلْمداد احلدٓرد٘ يف     

%، كنددا ّاددػ أٌ 62.9ذلسكدداد الةعددز امل حل دد٘" ّظصددلخ علددٙ ىطددة٘ مقدددازٍا   
ٓدددد االلكرتّىدددٕ يف جةدددادل  اخلددددماد الددديت ٓطدددح دمَا الطدددتث ٍدددٕ "ذددددماد الرب   

%. كنا كاىدخ مدً أٍده الطدس  الديت      84.3املعلْماد العام٘ ّالةعرٔ٘"بيطة٘ عدزٍا 
جطاعد الطتث يف شٓادٗ االضح ادٗ مً غةك٘ االىرتىخ ألغسا  الةعدز العلندٕ ٍدٕ    
  " أٍنٔد٘ جددأمر عاعدداد للطددتث يف األعطدداو الدزاضدٔ٘ ٓحددْاوس ؤَددا ذدمدد٘ االىرتىددخ"   

 % .74.7% ّ 86.2للنْاع  العلنٔ٘ " بيطة٘ ّ" إ اد دلٔل 

(إل اعرتاا مندْذط جطدْٓس ىظده إدازٗ    2004دزاض٘ ذلند وازّ  القطت عةد اهلل  
عرب غةكاد احلاضدت اآللدٕ، ّذلد  ليددزٗ      E- learningالحعلٔه اإللكرتّىٕ العسبٔ٘ 

ٍددرِ اليندداذط يف األّضددا  العسبٔدد٘. ّذاصدد٘ مدد  اىحػدداز دذددْل غددةك٘ االىرتىددخ يف        
الدددْطً العسبدددٕ متكدددً املطدددح دو العسبدددٕ مدددً اضدددح داو ّالحدددأذس بػدددةك٘ االىرتىدددخ    
ّجدددداّل ىظددده الحعلدددٔه االلكرتّىدددٕ األشيةٔددد٘ ّاالىددددماط معَدددا ّالحدددأذس برقاوحَدددا         

 الْعخ الدرٖ غابدخ ؤدُ ىظده إلدازٗ ىظده الحعلدٔه اإللكرتّىدٕ العسبٔد٘         ّجقالٔدٍا يف
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ّأّصدددخ الدزاضدددد٘ بضدددسّزٗ جددددة  اليندددْذط املقددددرتا ّجطةٔقدددُ يف مساكددددص الحعلددددٔه     
مساكددص الحعلددٔه عددً بعددد(. ّأكدددد   –الحدددزٓت اإلدازٖ  – اجلامعدداد االلكرتّىٔدد٘ 

ّاملحابعددد٘ الراجٔددد٘ ىحددداٜض الةعدددز وعالٔددد٘ اليندددْذط املقدددرتا مددد  ضدددَْل٘ االضدددح داو   
ّضدددَْل٘ الحقدددْٓه ّالعندددل املػدددرت  بدددر املددددٓسًٓ. كندددا أّصدددخ الدزاضددد٘ بحقددددٓه  
دلنْع٘ مً األضظ ّاملحطلةاد اليت ٓعحند علَٔا بياٛ مندْذط إلدازٗ ىظده الحعلدٔه    
ّالحدددددزٓت كةئدددد٘ أضاضددددٔ٘ لضددددناٌ الحْظٔدددد  الطددددلٔه لحكيْلْشٔددددا املعلْمدددداد      

 ّاالضح ادٗ ميُ.

(ظددْل اضدح داو االىرتىدخ ّدّاوعَدا لدددٚ    2004بػدري ميصدْز   ّيف دزاضد٘ حتطدر   
طلةدد٘ شامعدد٘ الةعددسًٓ ّالددرٖ أّاددػ إٌ االىرتىددخ  اظددد أبددسش الحقئدداد يف دلددال         
غددةك٘ املعلْمدداد الدّلٔدد٘ يف العددامل ّعددد أظدددس صددٔع٘ شدٓدددٗ يف ظصدده املعلْمدداد   

ذبٔد٘  املقدم٘ إل اإلىطداٌ بكل د٘ أعدل ّّعدخ أعصدس ّازلداش اكدرب ّأصدةػ ٓحنحد  وا         
عالٔدد٘ بددر كددل وٝدداد املطددح دمر ىظددسا لل دددماد الدديت ٓحٔعَددا تدده مرددل الربٓددد  
االلكرتّىٕ ّىقل املل اد ّالػةك٘ العيكةْجٔ٘ ّاألذةاز ّغريٍدا. ّبٔيدخ مدً ىحاٜصَدا     

% مً الطلة٘ مطح دمٕ االىرتىخ زااٌْ عً ىحاٜصَا، ّأّصدخ الدزاضد٘ علدٙ    85أٌ 
د، ّالضدددٔنا الةعرٔددد٘ ّالعلنٔددد٘ ميَدددا.  أٍنٔددد٘ اضدددح داو االىرتىدددخ يف كدددل اجملددداال 

ّاددسّزٗ جددْوري مح صصددر يف االىرتىددخ ملطدداعدٗ الطلةدد٘ علددٙ الةعددز مددً ذددتل        
االىرتىخ. ّ اسّزٗ جصّٓد كل امل حرباد ّالكلٔاد بأشَصٗ احلاضدت ّزبطَدا بػدةك٘    
االىرتىددخ ّعدددو عصددسٍا علددٙ أمدداكً ذلددددٗ. ّّادد  عددْاٜه رلصصدد٘ للنْاعدد           

 صا. ّ يف ما ٓلدٕ بعد  الحصدازث املَند٘ يف ٍدرا اجملدال        الةعرٔ٘ املَن٘ يف كل
ّالدددديت طةقدددد٘ بسبدددد٘ الحعلددددٔه االلكرتّىددددٕ الح دددداعلٕ يف بٔٝدددداد رلحل دددد٘ ّأّعدددداد  
 رلحل ٘ ّاضح دمخ أضالٔت رلحل ٘ ّظطت احلاش٘ اليت ٓقحضَٔا االذحصا .

 املساجع: 
ٗيييى ضييي٢ تييي٤ٛ اييييت  ات  تصيييٛق َكيييرتي يتليييٜٛر ايُٓيييٛ امل  (.4002)ايبٗٛاطيييٞل ايشيييٝد عبيييد ايعزٜيييز   

امليير ر ايشييادض عظيير ا ُعٝيي١    –املشييتكب١ًٝ ضيي٢ ٚ ييا٥ا ٚأدٚاق املعًييِ ٚ يياقل بعيي  ايييدٍٚ     

 . 44-42داق ايضٝاض١ جاَع١ عني مشص  -املصر١ٜ يًُٓاٖخ ٚطرم ايتدقٜص) تهٜٛٔ املعًِ(

ٞ  4024بيييديل أمحيييدل ا زاعيييٞل حشيييني )   يف  ( . دقجييي١ اَهاْٝييي١ تلبٝيييل أْيُييي١ ايتعًيييِٝ ا يهرتْٚييي

املدقاض األقد١ْٝ ا اص١ َٔ ٚج١ٗ ْير َدٜرٜٗا. قشِ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛل نًٝي١ امَي ٠ عايٝي١     

ن١ًٝ ايعًّٛ امجتُاع١ٝل جاَع١ ايبًكا٤ ايتلبٝك١ٝل جم١ً ايٓحاي يألحباث ٚايعًيّٛ ا ْشيا١ْٝل   

 .42جمًد 

ْرتْت( ٚدٚقٖيا يف تعزٜيز   (  ايظبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ) ام2242 -4002مجاٍ عبد ايعزٜز ايظرٖإ ) 

اجملًيد   –ايبحث ايعًُٞ يد٣ طالل جاَع١ املًو سعٛد مبد١ٜٓ ايرٜاض. جم١ً نًٝيات املعًُيني   

 .24-2ص.  -ايعدد ايثاْٞ -ايثايث

(ل " ايٛسييا٥ٌ ايتعًُٝٝيي١ ٚ َشييتحدات تكٓٝيي١ ايتعًِٝ"ايرٜيياض   4002ايظييرٖإل مجيياٍل عبييد ايعزٜييز )  

 َلابع احلُٝضٞ.

حمدداتي٘ َٚرقاتي٘ ٚٚسيا٥ل٘ل داق     –ل ( ايتعًيِٝ ايعيايٞ ا يهرتْٚيٞ     400٢د )عبد احلٞل قَيزٟ أمحي   

 يدْٝا ايلباع١ ٚايٓظرل ا سهٓدق١ٜل َصر ايٛضيا٤

ل ( ايتعًيييِٝ ا يهرتْٚٞ)َفَٗٛييي٘ ٚ(ٝزات٘(لجمًييي١ ايعًيييّٛ ايرتبٜٛييي١   4002ايفاتيييٌل عبيييد ايييير ام ) 

 4002ل ٢٥-٩٧ .دٜشُر -( (ٜٛي2ٛٝل ( (ايعدد  2جاَع١ صٓعا٤ ل اجملًد  ٚايٓفيش١ٝل
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ل ( َعٛقييات اسييت داّ ايييتعًِ ا يهرتْٚييٞ َيئ ٚجٗيي١ ْييير     4002حمُييدل جييرٜٔ علٝيي٘ ٚ َييال٤ٙ )   

 2ل 2٥2- 4002 .ل ايعدد ٩اهلامش١ٝل جم١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفش١ٝل اجملًد  طًب١ ا اَع١

) ل ّ ايتعًييِٝ ا يهرتْٚييٞ  400٢يعزٜييزل ٚاملبيياقى أمحييد بيئ عبييد ايعزٜييز )  املٛسيي٢ل عبييد اا  بيئ عبييد ا  

 .ٚايتلبٝكاتل َرسش١ طبه١ ايبٝاْاتل ايرٜاض األسص

(. دٚق امْرتْت يف تٛ ٝا األسايٝب امطراض١ٝ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َئ  400٥اي اَدٟ امساعٌٝ) 

 يي  َٓظيٛق٠ل نًٝي١ ايرتبٝي١ل     ٚج١ٗ ْير املظرضني ايرتبٜٛني مبٓلك١ ايباحي١. قسياي١ َاجشيت    

 جاَع١ أّ ايكرٟل َه١ املهر١َل املًُه١ ايعرب١ٝ ايشعٛد١ٜ.

(  دقاسيييي١ َكرتحيييي١ يتلييييٜٛر ْيييييِ اداق٠ ايتعًييييِٝ    224٢ -4002حمُييييد ضيييياقٚم ايكلييييب عبييييد ا  )   

نًٝي١ املعًُيني يف حماضيي١     –ا يهرتْٚٞ عر طبهات احلاسب اآليٞ. جم١ً ايبحٛث ٚايدقاسات 

 ص.  –األٍٚ ايعدد  –جد٠ 
(   است داّ امْرتْت ٚدٚاضعٗا ييد٣ طًبي١ جاَعي١ ايبحيرٜٔ ) دقاسي١      4002حتشني بظ  َٓصٛق )   

ايشييي١ٓ ايثاْٝييي١   –ايعيييدد ايشيييادض ٚايثُيييإْٛ    –َٝداْٝييي١(. اجملًييي١ ايعربٝييي١ يًعًيييّٛ ا ْشيييا١ْٝ     

 .2٧2 -22٩ص.  –ٚايعظرٕٚ 

عاّ . قساي١ َاجشت  ي  َٓظٛق٠ .نًٝي١  (. امطراف اميهرتْٚٞ يف ايتعًِٝ اي4022املعبدٟل حٓص) 

 ايرتب١ٝل جاَع١ أّ ايكرٟ ل َه١ املهر١َ ل املًُه١ ايعرب١ٝ ايشعٛد١ٜ.

عُيإ   –ايلبع١ ايثايث١  –ايكٝاض ٚايتكِٜٛ ض٢ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفص  (400٢)ًَحِ ل سا٢َ حمُد  

 .داق املش ٠ يًٓظر ٚايتٛ ٜع  –األقدٕ 

 بٟٛ   َفاِٖٝ ٚ فضام ل  ا اَع١ األقد١ْٝا طراف ايرت(.4002)نُاٍ دٚاْٞ  

) ّ ل نتيييال ا حييييصا٤ ايييييشٟٓٛل ٚ اق٠ ايت لييييٝ  ٚايتعييييإٚ      400٢ا ٗيييا  املرنيييزٟ ي حصيييا٤)    

 .( اييدٚيٞلا ُٗٛق١ٜ اي١ُٝٓٝ
- www.encyclopedia.com,  

- www.britannica.com,  

- www.thoughtco.com, 
- https://mazayaweb.com/articles/e-learning/e-learning 


