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 امللدص

ييدؼ البحث الحالي إلى فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية الصناعية 
عتباره أيسر السبؿ إلمواجية تحديات العصر، فقد أضحى تطوير التعميـ ضرورة ال مناص منيا، ب

ر العولمة مما يمكف مف مواجية تحديات العصر لتحقيؽ نيضة حضارية عصرية شاممة في ظؿ عص
 ومجاراة التطور التكنولوجي.

وقد شيدت السنوات األخيرة تطورات كثيرة فى مجاؿ التعميـ حيث تغيرت العديد مف المكونات 
الرئيسية لعممية التعمـ مف حيث الشكؿ والوظيفة، فمف حيث الشكؿ تغير المحتوى مف الشكؿ التقميدى 

لكتروني متعدد الوسائط المعتمد عمى الكمبيوتر واإلنترنت، وتحولت بيئة التعمـ الصفية إلي الشكؿ اإل 
التقميدية إلى بيئة التعمـ إلكترونية، كذلؾ تغيرت وظيفة المحتوى مف مجرد معمومات ومعارؼ وميارات 

لي معمومات معتمدة عمى النصوص والمغة المفظية التى يحفظيا المتعمـ ويعيد إظيارىا فى االمتحانات إ
وميارات ومعارؼ ليا أشكاؿ متعددة تثير فى المتعمـ تفكيره الناقد ونشاطو العقمى والحركي، كذلؾ دخمت 
عمى المعمـ ووظيفتو تغييرات منيا تحولو شكميًا إلي المعمـ اإللكتروني حيث أصبحت الدروس 

و دور المرشد والميسر اإللكترونية تحتوى عمى صوت المعمـ وتوجيياتو لممتعمـ، وأصبح المعمـ ل
لطبلبو إلنجاز األنشطة التعميمية وتحقيؽ األىداؼ التعميمية أما بالنسبة لممتعمـ فأصبح مف مستقبؿ 
ومتمقى سمبي لممعمومات التى تقدـ إليو مف المعمـ والمحتوى إلي متفاعؿ إيجابي مع المحتوى ويغمب 

 عمى دوره النشاط التعميمي.
ثراء إي أحد إفرازات التقدـ التكنولوجي التى يمكنيا أف تساىـ في لكترونويعد التعميـ اإل    

عمميتي التعميـ والتعمـ خاصة فى ظؿ ما نواجيو اآلف مف زيادة الطمب عمى التعميـ، والزيادة المستمرة 
فى أعداد الطبلب والحاجة إلى إتاحة فرص إضافية لمتعميـ، والرغبة فى زيادة دافعيو الطبلب وحثيـ 

عادة تشكيؿ كتسإعمى  اب وتوظيؼ المعرفة العممية بأنفسيـ وجعؿ المتعمـ محور لمعممية التعميمية وا 
مراكز مصادر التعمـ والمعرفة وظيور صيغ جديدة لمتعمـ مثؿ معمـ عف بعد، ومتعمـ عف بعد، وكتاب 

 لكتروني.لكتروني، والصؼ اإل لكتروني، والتواصؿ اإل إمتحاف ا  لكترونى، و إ
لكترونى بيدؼ تماـ في اآلونة األخيرة في مجاؿ البحث التربوي بالتعميـ اإل ىوليذا تزايد اإل 

ختصار الوقت والجيد والتكمفة إتقديـ محتوى لممتعمـ بطريقة جيدة وفعالة وفى نفس الوقت يتمتع بمزايا 
 ويوفر بيئة تعميمية جذابة ومنبع ضخـ لؤلفكار والمعارؼ.

اءًا ال يتجزأ مف العمؿ فى المدارس الثانوية لكتروني جز ليذا يجب أف يصبح التعميـ اإل 
ف لـ يكف ا  لكترونية حتى و الصناعية، وخاصة وانو أصبح ىناؾ سيولة وبساطة فى استخداـ األجيزة اإل 

 ىناؾ دليؿ قاطع عمي أفضميتو في كؿ جوانب التعميـ. 
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The current research is aimed at effective implementation of e-education in 

secondary schools for the challenges of the industrial era, it has become the 

development of education need not be inevitable, as the easier ways to achieve the 

renaissance of a civilized modern comprehensive under the age of globalization, 

which can meet the challenges of the times and keep up with technological 

development. 

Recent years have seen many developments in the field of education, where 

many of the key components have changed for the learning process in terms of 

form and function, it is in terms of form content change from the traditional form 

to a multi-based PC and Internet multimedia electronic format, and turned 

traditional classroom learning environment to an electronic learning 

environment, job content also changed than just information and knowledge and 

skills based on texts and verbal language, which keeps the learner and restores to 

appear in the exams to the information, skills and knowledge of its multiple forms 

raise the learner's thinking critic and his mental and motor, as well as entered on 

the teacher and function changes, including his conversion a formality to mail the 

teacher where become electronic lessons contain the voice of the teacher and the 

guidance of the learner, and became a teacher to him as a mentor and facilitator 

for the students to complete the learning activities and achieve their educational 

goals but for the learner became of the future and the recipient of negative 

information provided to him by the teacher and the content to the positive 

interactive with content and tend to his role educational activity. 

   The e-learning one secretions technological advances that can contribute 

to enrich the teaching and learning process, especially in light of what we now 

face of increased demand for education, continuing in the number of students 

increases and the need to provide additional opportunities for education, and the 

desire to increase the motivation of the students and urged them to acquire and 

employ knowledge scientific themselves and make the learner the focus of the 

educational process and the re-formation of learning and knowledge resource 

centers and the emergence of new forms of learning, such as teacher after all, an 

educated and from a distance, and an electronic book, and test electronic and 

communication-mail, and grade-mail. 

 That increased interest recently in the field of educational research 

education-mail in order to provide content to the learner a good and effective 

manner and at the same time enjoy the benefits of saving time and effort, cost 

and provides an attractive learning environment and a huge source of ideas and 

knowledge. 

This must be the e-learning sanction becomes an integral part of work in 

the industrial secondary schools, private and that there was an ease and 

simplicity in the use of electronic devices, even though there was no conclusive 

evidence of superiority in all aspects of education. 
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 مكدمة البخح

مف أىـ النظـ االجتماعية، لما يمقى عمى عاتقو مف أعباء تتمثؿ  -بصفة عامة  -يعد  التعميـ
فى بناء اإلنساف المتطور القادر عمى اإلسياـ بشكؿ مباشر فى دفع مسيرة العمؿ واإلنتاج بوصفو 

إمكاناتو االقتصادية استثمار طويؿ األمد لرأس الماؿ البشرى الذى يمكف المجتمع مف استثمار جميع 
 واالجتماعية التى تجعمو يتكيؼ مع ما يطرأ عميو مف متغيرات مجتمعية وعالمية معاصرة.

ومف ىذا المنطمؽ أصبحت قضية تطوير التعميـ الفنى مطمبًا أساسيًا لمحاؽ بركب الدوؿ 
ذا توافؽ مع ىذا المتقدمة في عصر تميز بإنفجار المعرفة والتطور التقني اليائؿ في شتى المجاالت، و  ا 

التطور اليائؿ عدـ قدرة نظاـ التعميـ الثانوي الصناعي عمى تمبية احتياجات الطبلب بسبب جمود 
ستراتيجياتو، كما أف التعميـ  الممارسات التعميمية السائدة المرتبطة بطرؽ التعميـ ووسائمو وتوجياتو وا 

ط الصناعي المختمفة بحاجاتيا مف العماؿ الثانوي الصناعي ىو المنبع الرئيس الذى يمد قطاعات النشا
 .الميرة والذيف تحتاج إلييـ خطط التنمية

ولما كاف المعمـ ىو المبنة األساس في ىذه العممية فإنو يجب عمينا أّمة وأفردًا أف نييئ لو  
 ويعتبر المتعمـكؿ سبؿ الراحة، حتى يتسنى لو غرس بذوره بشكؿ جيد ليجنييا المجتمع قيمًا وحضارة، 

ىو الركيزة األساسية لمعممية التعميمية، وىو العنصر الذي وجدت مف أجمو العممية التعميمية، فيو رأس 
الماؿ البشري الذي إذا صمح، صمح المجتمع كمو وصبلحو قائـ عمى صبلح باقي عناصر العممية 

 المتكاممة بمنظومتو اإللكتروني التعميـ استخداـ لذلؾ فإفالتعميمية األخرى وىو مرتبط بيا وبصبلحيا، 
 لممحتوى المطموب النوعي التطوير إلى أممتو الحاجة وأمرًا ضروريا ميما مطمبا أصبح التعميـ بيئة في

ثراء تفعيؿ في التدريس البلزمة وسائؿ لممناىج العممي  وتقنيات وأساليب بمعطيات التعميمية البيئة وا 
 تعميمية إستراتيجية تبني ضرورة إلى أدى فاعمة تعميمية وتربوية مكونات بناء أىمية كما أف ضرورية،

 لمدخوؿ خبلليا مف الخريجيف الطمبة يؤىؿ عممي ذات مستوى تعميمية مخرجات إلى عممي بشكؿ تؤدي
 .الحياة معترؾ إلى

تصاالت إلى تغير واضح وقد أدى التطور الحادث فى تكنولوجيا المعمومات ونظـ الشبكات واإل 
ى مجاؿ التعميـ، فمـ تعد المؤسسات التعميمية ىى البيئة التعميمية الوحيدة فى جميع المجاالت وخاصو ف

بدرجو كبيره فى E-Learning لتقديـ خدمات التعميـ والتعمـ وذلؾ بظيور مصطمح التعميـ اإللكترونى 
 خدمات التعميـ ويعد التعميـ  اإللكترونى مف أىـ تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت فى مجاؿ التعميـ. 

 كلة وأسئلة البخحمص

ستعداداتو وقدراتو ا  بما أف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية، فالتعميـ يكيؼ وفؽ ميولو و 
ومستواه، أما المعمـ فيو أساس نجاح المتعمميف، فمف خبلؿ كفاءتو وخبرتو وحبو التعميـ يستطيع أف 

، حيث أف ى التعمـ والنجاحينقميـ مف ظبلـ الجيؿ إلى نور العمـ واألخبلؽ، فيو مف يساعدىـ عم
تحوؿ المدرسة الثانوية الصناعية نحو التعميـ اإللكترونى ضرورة إستراتيجية تفرضيا تحديات عصر 
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المعمومات المتسـ بالتغير السريع الذي يتطمب مف المدرسة تحسيف كفاءة وفاعمية عممياتيا اإلدارية 
 والتعميمية. 

التعميـ اإللكتروني في التعميـ الثانوي الصناعي، بما الحالي بفاعمية تطبيؽ البحث لذلؾ إىتـ 
يضمف تقديـ خدمة تعميمية متميزة وفؽ التعميـ اإللكتروني، تيتـ بتحقيؽ النمو المتكامؿ لممتعمميف، 

 ومف ثـ تسيـ في التطور التعميمي والمجتمعي وبما يتناسب مع سوؽ العمؿ.
 عف التساؤالت التالية: وفي ضوء ما سبؽ سعي البحث الحالي إلي اإلجابة  

 ( ما اإلطار المفاىيمي والفكرى الذي يرتكز عميو التعميـ اإللكتروني؟ٔ
 ( ما أدوار المعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونى ؟ٕ
 ( ما أدوار المتعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونى ؟ٖ
 لصناعية ؟( كيؼ يمكف تحقيؽ فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية اٗ

 أٍداف البخح

 إنطبلقًا مف األسئمة السابقة يمكف تحديد أىداؼ البحث فيما يمي:
ستقراء معايير تميزه في األدبيات التربوية التي ٔ ( تحديد مبلمح وأبعاد ومفيـو التعميـ اإللكتروني وا 

 تستيدؼ تطوير منظومة التعميـ الثانوي الصناعي.
 المتعمـ في بيئة التعميـ اإللكتروني.( معرفة أدوار ومواصفات المعمـ و ٕ
 ( تقديـ تصور مقترح لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية الصناعية .ٖ

 أٍنية البخح

ترجع أىمية الدراسة إلى تحديد طبيعة البيئة التعميمية الحالية لممدرسة التقميدية،وتقدير مدى 
ديدة مبنية،ومتكاممة مع التقنيات الحديثة توائـ روح العصر،وتتضح الحاجة إلى إيجاد بيئة تعميمية ج

 أٍنية الدزاسة فينا يلي:

 ( نشر وتوضيح مفيـو التعميـ اإللكتروني لدى العامميف بالمدرسة الثانوية الصناعية تحديدًا .ٔ
العصر في  ( إحداث نقمو نوعية في المدرسة التقميدية الحالية إلى مدرسة متطورة تراعي تكنولوجيإ

 . التعميـ مما تساىـ في تحقيؽ جودة التعميـ
 ( مف المتوقع أف يستفيد مف نتائج وتوصيات البحث الفئات التالية: ٖ

 .راسمو وواضعو السياسات التعميمية لمرحمة التعميـ الثانوي الصناعى 
 . المخططوف في وزارة التربية والتعميـ 

 ميَج وأدوات البخح

البحث المنيج الوصفي وذلؾ لتناسب طبيعة ىذا المنيج مع طبيعة  استخدـ الباحث في ىذا
البحث الحالي حيث يقـو المنيج الوصفي بوصؼ الوضع الراىف وتحديد الظروؼ والعبلقات بيف الوقائع 
 وال يقتصر البحث الوصفي عمي جمع البيانات وتبويبيا فقط بؿ يتضمف قدرًا مف التفسير ليذه البيانات.



  

 جامعة بوزسعيد –جملة كلية الرتبية                                           858و                                                   6106يوىيو  –العدد العصسوٌ 

 لبحث فىوتتمثؿ أداة ا
استبانو ) مف إعداد الباحث ( لعينة عشوائية مف موجيي ومديري ووكبلء ومعممي المدارس 
الثانوية الصناعية، وذلؾ لمتعرؼ عمي مدي فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية 

 الصناعية.
 مصطلخات البخح

  Electronic Education [ التعميـ اإللكترونىٔ]
إلى التعميـ اإللكترونى أيضًا بوصفو نظامًا أو منظومة تضـ عناصر متعددة  يمكف النظر

ومتكاممة لتحقيؽ أىداؼ النظاـ أو المنظومة تتمثؿ في : العناصر البشػرية، والعناصر المادية، 
 .واألىداؼ، والمحتوى، واآلالت والمواد التعميمية، واإلستراتيجيات التعميمية، والتقويـ

منظومة تعميمية تسيـ في تقديـ البرامج  : بأنو تعميـ اإللكتروني إجرائياويعرؼ الباحث ال
التعميمية باستخداـ تقنيات تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت التفاعمية بيدؼ توفير بيئة تعميمية تعممية 

الصؼ  بإستخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في عممية التعميـ والتعمـ داخؿ والتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ،
 .الدراسي

 الدزاسات السابكة

تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى محوريف ىما : الدراسات العربية والدراسات األجنبية، وروعي 
 في ترتيبيا زمنيًا أف تكوف مف األقدـ إلي األحدث، وذلؾ عمي النحو التالي:

 ) أ ( الدراسات العربية   
ـ، بعنواف:"تجديد منظومة التعميـ الثانوي في ضوء ٕٗٓٓعاـ  [ دراسة : نبيؿ عبد الخالؽ متولئ]

 تصور مقترح " -مفيـو التعميـ اإللكترونى 
 ىدفت الدراسة إلي:

تحميؿ مفيـو التعميـ االلكتروني، والتعرؼ عمي بعض الخبرات العالمية في مجاؿ تطبيؽ التعمـ 
التحوؿ باتجاه مفيـو التعمـ ،وكذلؾ الوقوؼ عمي مدي عناية السياسة التعميمية في مصر باإللكترونى
 االلكتروني.

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
إعتمدت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ استخداـ المنيج الوصفي، وذلؾ لتحميؿ مفيـو التعميـ 

 االلكتروني.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 وجود مشكبلت مزمنة إنعكست عمي مستوي مخرجاتو أف واقع التعميـ الثانوي في مصر يعاني مف.  
 . أف التعميـ الثانوي في مصر مازاؿ مشدودا إلي أساليب وطرؽ تقميدية 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
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 .أىمية تفعيؿ التعمـ اإللكترونى داخؿ منظومة التعميـ الثانوي شاممة البنية األساسية 
 ظاـ التعميـ اإللكترونى في تحقيؽ التعمـ بطرؽ تناسب خصائص المتعمـ.أىمية ن 
 ـ، بعنواف:"أىداؼ وطموحات تربوية في التعميـ االلكتروني".ٕٗٓٓعاـ [ دراسة:فايز منشر الظفيريٕ]

 ىدفت الدراسة إلي:
التعرؼ عمي بعض مفيـو التعميـ اإللكترونى، والفرؽ بينو وبيف التعمـ عف بعد وكيؼ يمكف 
لممسئوليف عف التعميـ العاـ أف يتعرفوا عمي أىداؼ ىذا األسموب مف التعميـ، كما تسمط الضوء عمي 

 دور التعميـ اإللكترونى في مواجية التحديات المعاصرة .
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

إعتمدت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ استخداـ المنيج الوصفي، وذلؾ لتحميؿ مفيـو التعميـ 
 لكترونى.اإل 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 تؤيد العينة بشكؿ كبير تطبيؽ التعميـ اإللكترونى لمواجية تحديات التعميـ. 
  أف نظاـ التعميـ اإللكترونى يعمؿ عمي توفير مخرجات مزودة بميارات تنافسية يتطمبيا سوؽ

 العمؿ.
 ات يمكف إجماليا فيما يأتي: وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصي

  اإللكترونىضرورة توفير البرامج والنظـ والتقنيات واإلمكانيات البلزمة لمتعميـ. 
  تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بمؤسسات التعميـ بمراحميا المختمفة لمواجية تحديات التعميـضرورة. 
قتصادية لتفعيؿ التعميـ ـ، بعنواف:"اآلثار االٕٙٓٓ[ دراسة : زينب توفيؽ السيد عميوه عاـٖ]

 اإللكترونى في مصر في ظؿ العولمة".
 ىدفت الدراسة إلي:

في الوقت الراىف الذي يطمؽ عميو "عصر العولمة" وذلؾ مف خبلؿ  اإللكترونىإبراز أىمية التعميـ 
 ميـ.التحديات والصعوبات التي تواجو المعمميف وتحوؿ بينيـ وبيف االستخداـ األمثؿ ليذا النوع مف التع

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
استعانت الدراسة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وذلؾ لكونو األكثر مناسبة لتحقيؽ 

 أىداؼ الدراسة.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

  كاف األكثر إيجابية . اإللكترونىأف النمط التعميمي المعتمد عمي التعميـ 
  لمواجية تحديات التعميـ متطمبات المستقبؿ. اإللكترونىتؤيد العينة بشكؿ كبير تطبيؽ التعميـ 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  ألنو يمعب دورًا فعااًل في عممية التعمـ. اإللكترونىضرورة تفعيؿ التعميـ 
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 مة ىذا النوع مف التعمـ مع معامؿ الكترونية ومكتبات ضرورة توفير البنية األساسية البلزمة إلقا
 رقمية .

 ـ، بعنواف:"إطار فكري تربوي مقترح لمتعميـ االلكتروني".ٕٚٓٓعاـ  [ دراسة:ىناء عودة خضريٗ]
  ىدفت الدراسة إلي:

محاولة تصميـ إطار فكري لتحميؿ بنية المفاىيـ شائعة االستخداـ في مجاؿ التعميـ االفتراضي 
تحديد دقيؽ لمفيـو التعميـ اإللكترونى، ومف ثـ اإلنطبلؽ نحو صياغة إطار فكري تربوي لمتعميـ سعيا ل

 اإللكترونى.
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

وقد اعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي في تناوؿ خريطة لممفاىيـ شائعة االستخداـ في مجاؿ 
 التعميـ اإللكترونى.

 النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي:  وتوصمت الدراسة إلي بعض
 .أف تطبيؽ التعمـ اإللكترونى في المجاالت التربوية يجب أف يتـ في ضوء إطار عاـ فكري وتطبيقي 
 .ف كاف يرتكز عمي عممية التعمـ، ولكنو أيضًا يركز عمي عممية التدريس  أف التعمـ اإللكترونى وا 

 فيما يأتي:  وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا
 . ضرورة قياـ القائميف عمى التعميـ بعقد الدورات التدريبية الستخداـ التعميـ اإللكترونى 
  ضرورة محو األمية التقنية في المجتمع، وىذا يتطمب جيدًا مكثفًا وتأىيؿ المعمميف والطمبة بشكؿ

 خاص.
 يؿ التعميـ اإللكتروني"ـ، بعنواف : " متطمبات تفعٕٛٓٓ[ دراسة:عبلء بف محمد الموسوي عاـ٘]

 ىدفت الدراسة إلي:
الوقوؼ عمي أىـ متطمبات تقنيات التعميـ اإللكترونى في بيئة نظاـ التعميـ، والتعرؼ عمى قدرة 

 التعميـ اإللكترونى لمواجية تحديات التعميـ.
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

 وؼ عمي واقع التعميـ اإللكترونى.وقد استخدمت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ المنيج الوصفي لموق
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 . ستراتيجية بعيدة المدي  قمة وجود خطط واضحة لمتدريب وا 
 .أف نظاـ التعميـ اإللكترونى لو دور في تحقيؽ األىداؼ التعميمية 

 ي: وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأت
 . نتشار االنترنت في كافة مرافؽ المؤسسات التعميمية  ضرورة اإلستمرار في نمو وا 
 تحديد جوانب القوة والضعؼ لدى الطبلب، لعبلج جوانب الضعؼ وتبلفييا، وتعزيز جوانب  ضرورة

 . القوة
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وني ـ، بعنواف:" أثر التفاعؿ بيف أنماط التعميـ االلكتر ٜٕٓٓ[ دراسة : محمد السعيد نعيـ عاـٙ]
 واألساليب المعرفية لمطبلب عمي بعض نواتج التعمـ "

 ىدفت الدراسة إلي:
األكثر تأثيرًا عمي التحصيؿ المعرفي لمطبلب واتجاىاتيـ، اإللكترونى التعرؼ عمي أنماط التعمـ 

 وزمف ومعدؿ تعمميـ، وعبلقة ذلؾ باألسموب المعرفي لممتعمـ.
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

الدراسة باستخداـ المنيج شبو التجريبي لكونو األكثر مناسبة لتحقيؽ أىدافيا، وقد  وقد إستعانت
اقتصرت حدود الدراسة عمي عينة قواميا ستوف طالب مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة معمـ الحاسب 

 اآللي .
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 ي التعميـ اإللكترونى كاف األكثر إيجابية وتقببل مف قبؿ العينة.أف النمط التعميمي المعتمد عم 
 .زيادة االىتماـ بالتعميـ اإللكترونى يوفر كافة المعمومات التي يحتاج إلييا الطالب 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 تعداد والمعالجة لمتوصؿ ألفضؿ ضرورة زيادة االىتماـ باألبحاث التي تراعي التفاعؿ بيف االس

 معالجة تعميمية.
  نتاج الكتب اإللكترونية ومواقع االنترنت التعميمية لما ليا مف ضرورة زيادة االىتماـ بتصميـ وا 

 فائدة جمة.
ـ، بعنواف:" اإلتجاه نحو التعميـ اإللكترونى لدى معممي ٕٓٔٓ[ دراسة : عمياء محمد عبد اهلل عاـٚ]

 المممكة العربية السعودية " –ثانوية بمدينة جدة ومعممات المدارس ال
 ىدفت الدراسة إلي:

الكشؼ عف االتجاه نحو التعميـ اإللكترونى لدى معممي ومعممات المدارس الثانوية في ضوء 
بعض المتغيرات، كالتخصص، الخبرة في مجاؿ العمؿ، االتجاه نحو التعميـ اإللكترونى، وقد تكونت عينة 

 عممًا ومعممة مف معممي المدارس الثانوية في مدينة جدة.( مٕٙٗالبحث مف )
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

وقد استخدمت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ المنيج الوصفي التحميمي بيدؼ الكشؼ عف االتجاه 
 نحو التعميـ اإللكتروني .

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  اإللكترونى بالمدارس الثانوية يسيـ في إعداد مخرجات تستطيع التعامؿ مع متغيرات أف التعميـ

 العصر.
 . أف التعميـ االلكتروني يساعد عمي تغير صورة الفصؿ التقميدي إلى بيئة تعميمية تفاعمية 
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 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  ما يضمنو مف شروحات وتماريف وتفاعؿ ومتابعة مستمرةضرورة تقديـ المحتوى التعميمي مع . 
  ضرورة اإلىتماـ بيئة التعميـ اإللكتروني لدى المعمميف حيث تنمي ميارات البحث مف جمع

 المعمومات.
 ) ب ( الدزاسات األجيبية 

ـ، بعنواف:"إستراتيجيات لدعـ التعمـ ٕٓٓٓعاـ (Cennamo & Ross)[ دراسة: سينامو وروز ٔ]
 ـ ذاتيا في مقرر معتمد عمى شبكة االنترنت".المنظ

 ىدفت الدراسة إلى : 
التعرؼ عمى أدوات التقنية التي تدعـ التعمـ الذاتي المعتمد عمى االنترنت لدى طبلب مقرر عمـ 
نفس النمو في المرحمة الجامعية، وتـ تطوير موقع التعمـ في االنترنت اعتماد عمى تسع إستراتيجيات 

 تي.في التعمـ الذا
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لرصد أدوات التقنية التي تدعـ التعمـ الذاتي المعتمد عمى 
 االنترنت.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 ي القمؽ.ارتفاع الثقة بالذات، والتنظيـ الذاتي لدى المتعمميف كما حدث ىناؾ انخفاض ف 
 .في بيئة التعمـ الذاتي تتـ التغذية الراجعة بصورة مستمرة ويتـ التعديؿ وفقًا لتمؾ النتائج 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 التدريب في الحديثة األساليب أىـ يتضمف لخطة التدريب شامؿ دليؿ ضرورة إعداد. 
 وأدوات التعمـ الفعالة. واالعتماد عمى أنفسيـ في إكتساب الخبرات ضرورة دعـ بيئة التعمـ الذاتي 
ـ، بعنواف:"إدراكات الطبلب بجامعة ٕٕٓٓعاـKeller  & (Cernerud) [ دراسة: كيمر وسيرنيرودٕ]

Jonkoping University "بالسويد لمتعميـ اإللكتروني 
  ىدفت الدراسة إلي :

بالسويد لمتعميـ اإللكتروني  Jonkoping Universityالتعرؼ عمى إدراكات الطبلب بجامعة 
 وخبراتيـ .

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
واستخدـ الباحثاف تحميؿ االنحدار المتعدد لمتعرؼ عمى العبلقة بيف إدراكات الطبلب وعبلقتيا 

 بالنوع.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
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 تعميـ اإللكتروني تعتبر العامؿ الياـ في التأثير عمى إدراكات الطبلب لمتعميـ إف إستراتيجية تنفيذ ال
 اإللكتروني.

 .أدى تنفيذ التعميـ اإللكتروني االستفادة مف ىذا التطور في المنظومة التعميمية 
 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 يئة المؤسسة لتقبؿ إدارة الجودة الشاممة . أىمية توظيؼ تكنولوجيا المعمومات فى تي 
 .الحاجة المستمرة لتدريب ودعـ أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف في كافة المستويات 
ـ، بعنواف:"إسياـ التعميـ االلكتروني في ٕ٘ٓٓعاـ (Victor Rivero)[ دراسة : فيكتور ريفيرا ٖ]

 تغير مانتعممو وتغير األسموب الذي نتعمـ بو".
 الدراسة إلي : ىدفت 

التأكيد عمي أف التعميـ االلكتروني ىو األداة التي تقود الطبلب إلي تحقيؽ أرقي مستويات 
 النجاح وليس مجرد أف يكوف أداة تميي الطبلب عف التفوؽ واالجتياد .

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
 الجيد .استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لوصؼ وتقديـ أف التعميـ االلكتروني 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 التعمػيـ أف نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى يسػاعد فػي تنميػة اإلتجاىػات اإليجابيػة لػدي المعممػوف نحػو 

 اإللكتروني.
 الػتعمـ أف نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى يسػاعد فػي تنميػة اإلتجاىػات اإليجابيػة لػدي المتعممػوف نحػو 

 روني.اإللكت
 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 . ضرورة توفير نظـ التعميـ اإللكتروني لكؿ الطبلب داخؿ المدرسة 
 .ضرورة تزويد المعمميف بفرص المشاركة في برنامج التدريب الخاصة بالتعميـ اإللكتروني 
ـ، بعنواف:"حاضر ومستقبؿ ٕٙٓٓعاـ (Iraklis  &Ioannis)[ دراسة : أراكميس وأوانيس ٗ]

 تكنولوجيا التعميـ االلكتروني".
 ىدفت الدراسة إلي : 

 تقديـ ستة معايير لمتعمـ االلكتروني، توفر العديد مف المزايا، واالستثمار في التعميـ االلكتروني.
ـ استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لوصؼ وتقديـ معايير لمتعم وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
 االلكتروني، لتوفر العديد مف المزايا.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
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  المعيػػػػار اإلداريManageability تسػػػػتطيع الػػػػنظـ إعطػػػػاء معمومػػػػات متتابعػػػػة حػػػػوؿ المػػػػتعمـ :
 ،”التحػدث بػنفس المغػة“والمحتوى، وتقػديـ لمحػات عػف المتعممػيف، والمسػتوى التعميمػي، ومحتػوى 

دارتو، وتجميعو بطريقة صحيحة.  فيكوف مف السيؿ إيجاده، وا 
  معيار إمكانية الوصوؿAccessibility فػيمكف لممػتعمـ الوصػوؿ لممحتػوى المناسػب، فػي الوقػت :

المناسػػػب، عمػػػى الجيػػػاز المناسػػػب، فػػػيمكف تطػػػوير مخػػػازف المحتػػػوى  لػػػتكف متاحػػػة لممبتػػػدئيف 
 عمى معايير مشتركة. والمحترفيف، مف خبلؿ استخداـ تطبيقات تعتمد

  معيػػار التطػػويرScalability ،فػػيمكف التوسػػع فػػي تعمػػيـ التكنولوجيػػات  لخدمػػة أىػػداؼ التعمػػيـ :
 والمنظمات التعميمية، مف خبلؿ تطوير التعمـ االلكتروني. 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 تخداـ الوسػػائط االلكترونيػػة لمتواصػػؿ بػػيف المػػتعمـ ضػػرورة أف يعتمػػد التعمػػيـ اإللكترونػػي عمػػى اسػػ

 والمعمـ.
 . ضرورة أف ييتـ التعميـ االلكتروني بتقديـ المحتوى التعميمي بكؿ عناصره ومكوناتو 
تحديد بيئات  ـ، بعنواف :"ٕٛٓٓعاـ (et. al Mahdizadeh)[ دراسة : ماىديزاده وآخريف ٘]

 الجامعات" استخداـ التعميـ اإللكتروني مف خبلؿ أساتذة
 ىدفت الدراسة إلى : 

التعرؼ عمى العوامؿ التي يمكف في ضوئيا تفسير استخداـ المعمميف لبيئات التعمـ اإللكتروني 
 في التعميـ.

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي وقاما بإعداد استبياف لمتعرؼ عمى العوامؿ الستخداـ التعميـ 

 اإللكتروني.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

أف اتجاىات وآراء أعضاء ىيئة التدريس تمعب الدور الحاسـ في استخداـ بيئات التعمـ 
 % مف التبايف في متغير استخداـ بيئات التعمـ اإللكتروني.ٖٗاإللكتروني بالجامعات حيث تمثؿ 

 كف إجماليا فيما يأتي: وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يم
 .التأكيد عمى إعتبار التكنولوجيا الحديثة عنصرًا أساسيًا في العممية التربوية بشكؿ عاـ 
  الجامعة.ضرورة تنمية الثقافة التكنولوجية وميارات استخداـ تكنولوجيا المعمومات ألعضاء إدارة 
ف :"إستكشاؼ المعمـ قبوؿ ـ، بعنوإٛٓٓعاـ ( et. Yuen &Ma)[ دراسة : يويف وما وآخريف ٙ]

 تقنية التعميـ اإللكتروني"
 ىدفت الدراسة إلى : 



  

 جامعة بوزسعيد –جملة كلية الرتبية                                           861و                                                   6106يوىيو  –العدد العصسوٌ 

 e-learning technologyالتعرؼ عمى مدى تقبؿ المعمميف لتكنولوجيا التعميـ اإللكتروني 
 خاصة وأف نجاح ىذا النوع مف التعميـ يتوقؼ عمى تقبؿ المتعمميف واتجاىاتيـ نحو ىذه التكنولوجيا.

 ؽ ىذه األىداؼ: وفي سبيؿ تحقي
تشجع و كما أف بيئة التعميـ اإللكترونى تعمؿ عمي تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطبلب،  

الطالب عمى التفكير بطريقة غير مألوفة، وتشجيع الطالب عمى النظر في التفكير باعتباره ميارة يمكف 
 التدرب عمييا .

 فيما يأتي:  وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا
  مف التبايف في استخداـ تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني.ٛٙأف المعايير الموضوعية تفسر % 
  والمعمميف  المدارس مديريأف بيئة التعميـ االلكتروني تنمي ميارات التفكير اإلبداعى لدى

 والمتعمميف.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 عزيز بيئات تقنيات التعميـ االلكتروني ألنيا تتيح لممعمميف إمكانية تحقيؽ األىداؼ ضرورة ت
 المنشودة. 

 . ضرورة توسيع مفيـو عممية التعميـ والتعمـ لتتجاوز حدود جدراف الفصوؿ التقميدية 
 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة

 تطوير المؤسسات التعميمية، استخداـ أوجو التشابو:أىمية التعميـ االلكتروني، واالىتماـ بو ل
 المنيج الوصفي.

  أوجو االختبلؼ: يختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة في مشكمة البحث وما يسعي لتحقيقو
مف أىداؼ، وطبيعة العينة المختارة إلجراء الدراسة الميدانية، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ التعميـ 

 االلكتروني.
 ورة وصياغة مشكمة البحث الحالية، وبناء وتدعيـ اإلطار النظري لمبحث.أوجو االستفادة : بم 

 خطوات البخح

الخطوة األولي : اإلطار المنيجي العاـ لمبحث )مقدمة البحث، مشكمة البحث، أىداؼ البحث، أىمية 
 البحث، منيج البحث المستخدـ، مصطمحات البحث، الدراسات السابقة(.

ظري ويشتمؿ عمي اإلطار المفاىيمي والفكري الذي يرتكز عميو التعميـ الخطوة الثانية : اإلطار الن
 اإللكتروني. 

 عف فاعمية تطبيؽ التعميـ االلكترونى .الخطوة الثالثة : وتتناوؿ نتائج البحث والتصور المقترح 
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 اإلطاز اليظسي ويتياول ما يلي:

 أواًل : مدخل إىل ميظومة التعليه اإللكرتوىى 

وتقنيات  طرؽ وتطوير تحسيف يقتضي والمعمومات المعرفة عصر في ميـبالتع إف النيوض
 التطور ىذا أف حيث واالتصاالت، المعمومات لتكنولوجيات الياـ التطور مع لتتوافؽ والتدريب التدريس

 والتقنيات واإلمكانيات المتاحة الوسائؿ حيث مف وكبيرة جديدة آفاقا والتدريب التعميـ فتح لميداف
 اإللكتروني التعميـ يعد اإلطار، ىذا في والحديثة المتطورة التعميمية والمضاميف مستعممةالجديدة ال

بيا، ومف ثـ نجد أف تطوير المدارس الثانوية  والعناية االىتماـ تـ التي الجديدة ىذه اآلفاؽ مف واحداً 
 الصناعية يتضمف العمؿ في ثبلث إتجاىات ىي: 

مف خبلؿ االستفادة الفعالة والكاممة مف التكنولوجيا في  التغيير في طرؽ التدريس في المدرسة (ٔ
تطوير العممية التعميمية، وذلؾ مف خبلؿ اتخاذ اإلجراءات التي تضمف تفعيؿ نظـ وتكنولوجيا 

 المعمومات.
التغيير فيما يقدـ لمطالب مف خبلؿ تطوير الكفاءة المينية لممعمميف والبيئة المدرسية وعممية صنع  (ٕ

 القرار.
 ر في توزيع القوي والمشاركة بيف المدرسة والمجتمع المحمي.التغيي (ٖ

كما أف تحوؿ المنظومة التعميمية مف األساليب التقميدية في التعميـ إلي أساليب جديدة معتمدة 
عمي برامج التعميـ اإللكترونى يجب أف تكوف مسبوقة بتغير حقيقي في مفيـو ثبلثية التعميـ )المعمـ، 

عميمية( وتحويميا إلي عممية تعميمية أكثر حداثة وعصرية وتشمؿ عناصرىا الطالب، المؤسسة الت
)المعمـ العصري، الطالب اإليجابي، المدرسة العصرية، تكنولوجيا التعميـ المتقدمة، والمناىج التعميمية 

 المتطورة، والتعميـ غير المنيجي(.
نما خيارًا أساسيًا، ماد امت الحياة أصبحت إلكترونية سواء ولـ يعد التعميـ اإللكترونى بديبًل وا 

عمي مستوي العبلقات بيف األفراد في الواقع المادي الممموس عبر شبكات اليواتؼ النقالة بكؿ 
مكانياتيا، أو بيف األفراد مف خبلؿ الشبكة العنكبوتية )الويب( بما تقدمو مف تيسيرات  مستوياتيا وا 

ب اآللية بكؿ أحجاميا وأنظمة تشغيميا، وأماـ ىذه لمتواصؿ والمشاركة اإللكترونية عبر أجيزة الحاس
المرونة الفائقة إلمكانيات تقنيات المعمومات واإلتصاالت، كاف عمي مؤسسات التعميـ مواجية ىذا التيار 

 العالمي القادـ بقوة عبر إنتشار برامج التعميـ االلكترونى، االىتماـ بالنشر اإللكترونى. 
 جيال التعليه اإللكرتوىىثاىيًا : التطوز التازخيى أل

وفمسفتو الحالية فجأة ولكنو ظير وتطور مػف خػبلؿ ثبلثػة اإللكترونى لـ يظير مصطمح التعميـ 
 أجياؿ بدأت منذ بداية الثمانينيات حتى وصمت إلي الشكؿ الحالي وىي كالتالي: 

مدمجة وكاف  بدأ في أوائؿ الثمانينيات حيث كاف المحتوي اإللكترونى عمي أقراص الجػيؿ األوؿ: .ٔ
 التفاعؿ مف خبلليا فرديًا بيف المتعمـ والمعمـ مع التركيز عمي دور المتعمـ. 
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بدأ مع بداية استعماؿ اإلنترنت، حيث تطورات طريقة إيصاؿ المحتوي إلي طريقة  الجيؿ الثاني: .ٕ
شبكية، وتطور معيا المحتوي لحد معيف وتطورت عممية التفاعؿ والتواصؿ مف كونيا فردية إلي 

 كونيا جماعية، ليشترؾ فييا عدد مف المتعمميف مع معمـ محدد. 
بدأ مع ظيور مفيـو التجارة اإللكترونية واألمف اإللكترونى في أواخر التسعينيات مف  الجيؿ الثالث: .ٖ

القرف الماضي، وتزامف ذلؾ مع تطور سريع في تقنيات الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الواقع 
االتصاالت عبر األقمار الصناعية، مما أتاح تطور الجيؿ الثالث مف التعمـ اإلفتراضي، وتكنولوجيا 

اإللكترونى، حتي يصؿ إلي المفيـو الحالي والذي يعتمد عمي استخداـ الوسائط اإللكترونية في 
كتساب الميارات والتفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ، وبيف المتعمـ  ستقباؿ المعمومات وا  إيصاؿ وا 

 مدرسة والمعمـ. والمدرسة وبيف ال
وقد أدى التطور الحادث فى مجاؿ المعمومات ونظػـ الشػبكات واإلتصػاالت إلػى تغيػر واضػح فػى    

جميع المجاالت وخاصة فى مجاؿ المؤسسات التعميمية وذلؾ بظيور مصطمح التعميـ اإللكترونى بدرجة 
اء ىياكميػا التنظيميػة عمػى كبيرة فى خػدمات التعمػيـ  لػذلؾ فعمػى ىػذه المؤسسػات التعميميػة أف تغيػر بنػ

ضوء التغيرات الحادثة، ونظرا لسرعة تطػور مثػؿ ىػذه التقنيػات وتطبيقاتيػا فػى مجػاؿ العمميػة التعميميػة 
إلحػػداث تغيػػر واضػػح لممتعممػػيف والعمميػػة التعميميػػة ولمتحػػوؿ مػػف عمميػػة الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المعمػػـ إلػػى 

 التعمـ القائـ عمى المتعمميف.
  تعليه اإللكرتوىىثالجًا : مفَوو ال

دوف غيػره مػف المصػطمحات ألنػو   Electronic Learningوقد قصػدنا أف نسػتخدـ مصػطمح 
ىػػو الترجمػػة العربيػػة الدقيقػػة لممصػػطمح، حيػػث تػػرجـ ىػػذا المصػػطمح فػػي األدبيػػات العربيػػة بمصػػطمحيف: 

الترجمة قد يرجػع إلػي  ( وىذا اإلختبلؼ فياإللكترونى( والثاني ىو )التعمـ اإللكترونىاألوؿ ىو )التعميـ 
وترجمتيػػا  – Learning( قػػد عػػرب كممػػة اإللكترونػػىأف مػػف قػػاـ بترجمػػة ىػػذا المصػػطمح إلػػي )التعمػػيـ 

بحسػػباف أف مصػػطمح )التعمػػيـ  -وىػػي ترجمػػة غيػػر حرفيػػة -إلػػي كممػػة التعمػػيـ –الصػػحيحة )الػػتعمـ( 
instruction ـ اإللكتروني ما ىو إال أحػد عتمادًا عمي أف التعمإ( ىو األقرب لفيـ معني ىذا المصطمح

أساليب التعميـ الحديثة بحسب رؤية مف قاـ بيػذه الترجمػة، فػي سػياؽ معرفػة الفػرؽ بػيف المصػطمحيف 
 كمعنييف ومفيوميف نعرؼ كبًل منيما تعريفًا محددًا دقيقًا، مف خبلؿ الحدود الفاصمة بينيما: 

 سات المخصصة إلحداث التعمـ.التعميػـ: ىو تمؾ العممية المقصودة التي تتـ داخؿ المؤس .ٔ
التعمػـ : فيو التعديؿ أو التغير في أداء أو سموؾ المتعمـ نتيجة مروره بالخبرات التعميمية، أي أف  .ٕ

التعميـ )خارجي( والتعمـ )داخمي(، والتعميـ أيضًا )مقصود( والتعمـ )قد ال يكوف مقصودًا(، والتعميـ 
مف التعمـ، ومف ثـ فعممية التعمـ ذات عبلقة وطيدة )عاـ( والتعمـ )خاص(، فالتعميـ أشمؿ وأعـ 

بعممية التعميـ، حيث إنيا نتيجة ومحصمة ليا، فإذا كانت عممية التعميـ شجرة، فإف عممية التعمـ 
ىي ثمار ىذه الشجرة، فيما كأحد وجيي العممة الواحدة، كؿ منيما ال يستغني عف اآلخر، ففي 
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ميمًا إلكترونيًا(، وفي النياية تكوف العممية التعميمية )تعممًا البداية تكوف العممية التعميمية )تع
 إلكترونيًا(. 

ىػػو إسػػتعماؿ التقنيػػة والوسػػائؿ التكنولوجيػػة فػػي التعمػػيـ وتسػػخيرىا لػػتعمـ اإللكترونػػى فػػالتعميـ 
الطالػػب ذاتيػػًا وجماعيػػًا وجعمػػو محػػور العمميػػة التعميميػػة، بػػدءًا مػػف التقنيػػات المسػػتخدمة لمعػػرض داخػػؿ 

نتيػاءًا بػالخروج عػف المكونػات الماديػة لمتعمػيـ ال صؼ الدراسي مف وسائط متعػددة وأجيػزة إلكترونيػة، وا 
فتراضػية التػي مػف خبلليػا يػتـ التفاعػؿ بػيف أفػراد العمميػة التعميميػة عبػر كالمدرسة الذكية والصػفوؼ اإل

 شبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعمي.
مكونات التعميـ اإللكترونى تمثؿ ثبلثة أضبلع لمثمث  ومف خبلؿ التعريؼ السابؽ يتضح أف

 واحد وىي كالتالي: 
اإلنساف: يمثؿ اإلنساف الضمع األوؿ واألىـ في تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بإعتبػاره المحرؾ الحقيقي  .ٔ

ليذا التطبيؽ والقائـ بتصميمو وتنفيذه والمتحكـ في إخضاع عممية التطبيؽ لتحقيؽ أىدافو، 
 ىو مكتشؼ المواد ومبتكر وظائفيا وىو المصمـ لؤلدوات والمنفذ ليا. واإلنساف 

المػواد: تمثؿ المواد الضمع الثاني في تطبيؽ التعميـ اإللكترونى، وتأتي بعد اإلنسػاف في األىمية،  .ٕ
فاإلنساف حينما وجد عمى سطح األرض فكر في المواد وكمما وجد مادة معدنية تيمو، فكػر في 

وضعيا موضع االستخداـ الفعمي لتفي بمتطمباتو، فوجود مادة الحديد جعمت أدوات تصنيعيا و 
اإلنساف يفكػر في أدوات صػيرىا، وكذلؾ فإف وجود مادة تعميمية جعمت اإلنساف يفكر في أدوات 
توصيميا لآلخريف، فوجود األدوات مرىوف بوجود المواد، ىذا ىو السبب في أف تكوف المواد في 

 اإلنساف . المستوى الثاني بعد
األدوات: تمثؿ األدوات الضمع الثالث في عممية تطبيؽ التعميـ االلكترونى، وتشمػؿ األدوات جمػيع  .ٖ

خراجيا بشكػؿ صالح لتحقيؽ أىداؼ اإلنساف،  العدد واآلالت واألجيػزة البلزمػة لصػياغة المادة وا 
ف كانت تأتي في المرتبة الثالثة مف حيث األىمية في العبل قة المثمية لعممية تطبيؽ واألدوات وا 

 التعميـ اإللكترونى إال أنيا جانب لو أىميتو القصوى في المحصمة النيائية لمتطبيؽ. 
ومف خبلؿ ماسبؽ يتضح أف:التعميـ االلكترونى ىو محصمة التفاعؿ بيف اإلنساف والمواد 

ف مجرد وجود اآللة ال يعني وجود التعميـ اإللكترونى، ولكف عممي ة استخداـ اآللة والمواد واألدوات، وا 
التعميمية مف قبؿ اإلنساف ىي بداية عممية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى، لذلؾ يجب أف يأخذ التعميـ 

مناسبًا في الخطوط األساسية في حركة اإلصبلح التربوي لكي يحقؽ الميزة التنافسية  اإللكتروني موقعاً 
 . مع، وذلؾ إذا ماتـ استخدامو كأداة إستراتجية التي تتحقؽ بسرعة التأقمـ مع المتغيرات في المجت

 اإللكرتوىى التعليه زابعًا : أٍنية

ىناؾ إتفاؽ كامؿ مف جانب التربوييف إلى ضرورة إكساب الطبلب في جميع المراحؿ الدراسية 
ميارات وقدرات عقمية تساعدىـ عمى التعامؿ مع قضايا العصر وبخاصة قضية المعمومات وكيفية 
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جمعيا وتحميميا وتفسيرىا ومف ثـ توظيفيا توظيفًا سميمًا في العممية التعميمية ولذلؾ ميارات اختبارىا و 
االتصاؿ التى تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة وىذا يؤدى بدوره إلى غرس ثـ تنمية ميارة التعمـ الذاتى، 

 تمؾ الميارة التى تؤدى بالطبلب المتعمميف إلى التعميـ المستمر طوؿ الحياة.
نطبلقًا مما سبؽ ظيرت أىمية التعميـ اإللكتروني، ودوافع اإلىتماـ ومبررات األسباب التي  وا 

 دعت لؤلخذ بصيغة التعميـ اإللكتروني، مف بينيا ما يمي: 
  .إعادة ىندسة العممية التعميمية بتحديد دور الُمعمـ والُمتعمـ والمؤسسة التعميمية (ٔ
 ربط وتفاعؿ المنظومة التعميمية . استخداـ وسائط التعميـ اإللكتروني في (ٕ
 تنمية ميارات وقدرات الطبلب وبناء شخصياتيـ إلعداد جيؿ قادر عمى التواصؿ مع اآلخريف . (ٖ
  .نشر الثقافة التقنية بما يساعد في خمؽ مجتمع إلكتروني قادر عمى مواكبة مستجدات العصر (ٗ

 :ويشار إلى أف تحقيؽ ذلؾ يتطمب التييئة لذلؾ مف خبلؿ ما يمي
  .توفير البنى التحتية البلزمة، المتمثمة في الشبكات واألجيزة والبرمجيات (ٔ
 توعية المنظومة التعميمية )الُمعمـ، والُمتعمـ، والمؤسسة التعميمية، والمجتمع، والبيئة.  (ٕ
  .تدريب )الُمعمـ، المُتعمـ( بما يمكف تسييؿ استخداـ ىذه التقنية  (ٖ

 ىىاإللكرتو التعليه خامسًا : أٍداف

لكتروني أسموب مف أساليب التعمـ في إيصاؿ المعمومة لممتعمـ، ويتـ فيو استخداـ يعد التعمـ اإل 
آليات اإلتصاؿ الحديثة مف حاسب آلي وشبكاتو ووسائطو المتعددة أي استخداـ التقنية بجميع أنواعيػا 

إدارة العمميػػة فػػي إيصػػاؿ المعمومػػة لممػػتعمـ بأقصػػر وقػػت وأقػػؿ جيػػد وأكبػػر فائػػدة وبصػػورة تمكػػف مػػف 
 التعميمية وضبطيا وقياس وتقييـ أداء المتعمميف.

وفي ضوء إستقراء المفيـو الشامؿ لمتعميـ اإللكتروني نجد أنو يمكػف مػف خبللػو تحقيػؽ العديػد 
 مف األىداؼ مف أىميا ما يمي:

 محاورىا. بجميع التعميمية العممية تخدـ المصادر متعددة و غنية تعميمية بيئة توفير  (ٔ
 ير المفيـو التقميدي لمتعميـ لمواكبة التطور العممي والثورة المعرفية. تغي (ٕ
 تعويض النقص في بعض الكوادر العممية المؤىمة.  (ٖ
 توسيع نطاؽ العممية التربوية بمراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.  (ٗ
 تحسيف مستوى فاعمية المعمميف وزيادة الخبرة لدييـ في إعداد المواد التعميمية. (٘

  اإللكرتوىى التعليه استدداو اتزسادسًا : مرب
نجد أف أغمب المجتمع اآلف يستخدـ اإلنترنت وبالتالى نجد السياسة التعميمية اآلف تتطور 
لتواكب ىذا التطور في المجتمع، ومف خبلؿ ىذا يتبيف أف السياسة التعميمية ال تمنع التعميـ 

أىداؼ السياسة التعميمية التي تسعى لتحقيقيا إذف  اإللكتروني ألنو يتفؽ مع كثير مف الجوانب ومع
يجب عمينا استخداـ التعميـ اإللكتروني بشكؿ سميـ والوقوؼ عمى السمبيات والصعوبات لمحصوؿ عمى 

 جودة في التعميـ اإللكتروني لصالح المجتمع ككؿ .
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ب تحقيقيا كما أف الدخوؿ إلى بوابة التقنيات الحديثة يجب أف يرتكز عمى أىداؼ محددة يج
مف خبلؿ ىذا الدخوؿ كي يتـ تحقيؽ الفائدة األكبر، وتحقيقًا لذلؾ نرى أف مف أىـ األىداؼ التي يجب 

 تحقيقيا مف التعميـ االلكتروني ما يمي:
 توفير بيئة تعميمية غنية ومتعددة المصادر تخدـ العممية التعميمة بكافة محاورىا. (ٔ
ـ بيا عممية التعميـ والتعمـ بما يتوافؽ مع مستجدات إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تت (ٕ

 الفكر التربوي.   
 نمذجة التعميـ وتقديمو في صورة معيارية، فالدروس تقدـ في صورة نموذجية . (ٖ

 :التعميمية المؤسسات في اإللكتروني التعميـ ضرورة في أسيمت عوامؿ وىناؾ
التطورات  مبلحقة عمى الدراسية اىجنامن قدرة وعدـ المستمر والمعموماتي المعرفي اإلنفجار (ٔ

 المعاصرة. 
يصالو التعميـ عمى المتزايد االجتماعي الطمب تمبية عف الحالي التعميـ نظاـ ضعؼ (ٕ إلى  وا 

 .مستحقيو
 لبلقتصاد. وشاممة عامة قاعدة حالياً  أصبحت فالمعرفة المعرفة، عمى الطمب نمو (ٖ

 ه اإللكرتوىىثاميًا : إعداد املعله وتدزيبُ الستدداو التعلي

ليس ىناؾ خبلؼ بيف التربوييف بأف الدور الذي يضطمع بو المعمـ في التعميـ بشكؿ عاـ بأنو 
والتربوية،  دور ىاـ لمغاية لكونو أحد أركاف العممية التعميمية، وبقدر ما يممؾ مف الخبرات العممية

فالمعمـ دوره حاسـ في العممية  وأساليب التدريس الفعالة، يستطيع أف يخّرج طبلبًا متفوقيف ومبدعيف ،
 التعميمية بوجو عاـ. 

كما أف التعميـ اإللكتروني يحتاج إلى المعمـ الذي يعي بأنو في كؿ يـو ال تزداد فيو خبرتو 
ومعرفتو ومعموماتو فإنو يتأخر سنوات وسنوات، لذا فإف مف الميـ جدًا إعداد المعمـ بشكؿ جيد حتى 

 مبو التعميـ اإللكتروني .يصؿ إلى ىذا المستوى الذي يتط
 :أدوار المعمـ في التعميـ اإللكترونى 

لكي يكوف دور المعمـ فعااًل يجب أف يجمع المعمـ بيف التخصص والخبرة وذلؾ بأف يكوف 
مؤىبًل تأىيبًل جيدًا ومكتسبًا الخبرة البلزمة لصقؿ تجربتو في ضوء دقة التوجيو الفني، وال يحتاج 

رسمي فحسب بؿ والمستمر مف زمبلئيـ لمساعدتيـ عمى تعمـ أفضؿ الطرؽ المعمموف إلى التدريب ال
لتحقيؽ التكامؿ بيف التكنولوجيا وبيف تعميميـ، ولكي يصبح دور المعمـ ميما في توجيو طبلبو الوجية 

 الصحيحة لئلستفادة القصوى مف التكنولوجيا عميو القياـ باألدوار التالية: 
لخاصة بو مف مكاف يتـ فيو انتقاؿ المعمومات بشكؿ ثابت وفي أف يعمؿ عمى تحويؿ غرفة الصؼ ا (ٔ

 اتجاه واحد مف المعمـ إلى الطالب إلى بيئة تعمـ تمتاز بالديناميكية وتتمحور حوؿ الطالب.
 أف يطور فيما عمميا حوؿ صفات واحتياجات المتعمميف. (ٕ
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 تنوعة والمتباينة لممتمقيف.أف يتبع ميارات تدريسية تأخذ بعيف االعتبار االحتياجات والتوقعات الم (ٖ
 أف يطور فيما عمميا لتكنولوجيا التعميـ مع تركيزه عمى الدور التعميمي الشخصي لو. (ٗ
 أف يعمؿ بكفاءة كمرشد وموجو حاذؽ لممحتوى التعميمي . (٘

 كما أف أدوار المعمـ عند استخداـ التعميـ اإللكتروني بما يمي:
 المعمـ كوسيط تربوي وتعميمي. (ٔ
 ومحرؾ لممناقشات الصفية. المعمـ كقائد (ٕ
 المعمـ كموجو تربوي. (ٖ
 المعمـ كعضو في فريؽ تعميمي. (ٗ
 االتصاؿ مع المدارس اإللكترونية. (٘
 متابعة أداء الطالب. (ٙ

كما أف إنتشار استخداـ الحاسب اآللي بشكؿ واسع واالستفادة مف خدمات اإلنترنت الكثيرة 
قدـ العممي والتكنولوجي اليائؿ ومع مطالب فرضت عمى المعمـ القياـ بأدوار جديدة تتماشى مع الت

 الثورة المعموماتية واالتصاالت مف جية ثانية،  وتتمثؿ ىذه األدوار الجديدة في اآلتي: 
المعمموف مستشاروف لممعمومات: إف الوصوؿ إلى المعمومات أصبح أمرًا سيبًل وأصبح الطبلب  (ٔ

ي الحصص الخاصة، وأصبح دور المعمـ يتعامموف مع شبكات اإلنترنت والمواقع بفاعمية وليس ف
يتغير مف الممقف لممعمومات إلى مستشار عف المعمومات وأف يبيف لطبلبو كيفية الوصوؿ إلى 
المعمومات وأف يطبؽ أماميـ خطوات الوصوؿ إلى ىذه المعمومات بأقصى سرعة ممكنة وأكثرىا 

 دقة.
نما يكوف المعمموف متعاونوف في فريؽ واحد: ال يمكف أف يقـو المعم (ٕ ـ بالتعميـ اإللكتروني لوحده وا 

التعميـ عف طريؽ فريؽ مف المعمميف، وأف يخطط المعمموف بطريقة تعاونية لممناىج الدراسية 
 الجديدة ويناقشوف طرؽ التدريس الحديثة ويتناولوف اآلراء واألفكار المتنوعة.

الوحيد ولـ يعد دوره ناقبًل أو المعمموف ميسروف لممعمومات : لـ يعد المعمـ ىو مقدـ المعمومات  (ٖ
موزعًا لممعمومات والبيانات التي توفرىا الشبكة فحسب بؿ أيضًا ميسرًا ليا ومزودًا التبلميذ 

 بمصادرىا المتنوعة.
المعمموف مطوروف لممقررات الدراسية : ينظر إلى المعمـ في عصر التعميـ اإللكتروني عمى أنو  (ٗ

 مطور لممقررات الدراسية.
مرشدوف أكاديميوف: في عصر المعموماتية يصبح دور المعمميف أكثر حيوية ونشاطًا المعمموف  (٘

 وتأثيرًا مف مجرد كونيـ محاضريف أو مصادر رئيسة لممعمومات فقط.
 :ويمكف تحديد أدوار المعمـ في التعميـ اإللكتروني بما يمي 

 اإللكتروني .تصميـ التعميـ وتنظيـ المواقؼ التعميمية يتـ تقديمو بواسطة التعميـ  (ٔ
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 تشجيع دافعية المتعمميف عمى البحث والتحري عف المعرفة والمعمومات المتعمقة بيذا المجاؿ . (ٕ
إرشاد المتعمميف بطريقة فردية وجماعية نحو كيفية اكتسابيـ لممعارؼ المتنوعة مف خبلؿ مواقع  (ٖ

 اإلنترنت.
 بسيولة ويسر .تنمية تعمـ الطبلب ذاتيا مف أجؿ التعامؿ مع التعمـ اإللكتروني  (ٗ

ولكي يتمكف المعمـ مف القياـ بتمؾ األدوار، ينبغي أف يكوف مؤىبًل لمتعامؿ مع الحاسب 
واإلنترنت، ويمكف أف يكوف ذلؾ التأىيؿ فعااًل إذا ما تـ أثناء إعدادىـ بكميات التربية، باإلضافة إلى 

اؾ مجموعة مف االعتبارات تدريب المعمميف أثناء الخدمة مف خبلؿ دورات تدريبية مستمرة، فإف ىن
 ينبغي االىتماـ بيا نوردىا فيما يمي:

التخطيط والتصميـ لمجموعة مف الدورات التدريبية المتعمقة بتصميـ التعميـ في مجاؿ التعميـ  (ٔ
لحاؽ المعمميف بيا لتدريبيـ عمى ميارات التصميـ وكيفية  والتخطيط لوحدات ودروس التعميمية، وا 

 التخطيط لمتعميـ.
ؽ المعمميف بدورات تدريبية تختص باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في التعميـ إلتحا (ٕ

 كالحاسب التعميمي، واإلنترنت، والبريد اإللكتروني .
تثقيؼ المعمميف بمزايا مبدأ التعمـ الذاتي في التعميـ، وأىمية اندماج الطبلب في العممية التعميمية  (ٖ

 نفيذىا بأنفسيـ .واشتراكيـ في األنشطة المتنوعة وت
تصميـ مجموعة مف الدورات التدريبية لممعمميف بيدؼ تثقيفيـ حوؿ أىمية تدريب الطبلب عمى  (ٗ

تنظيـ دراستيـ وضبطيا، والتحكـ في سيرىا واتخاذ القرارات المتعمقة بيا واالعتماد عمى النفس عند 
 دراستيـ. 

 مكومات املعله الياجح يف ىظاو التعليه اإللكرتوىى

معمـ يمعب دورًا حيويًا وىامًا في تطوير برامج التعميـ اإللكتروني ويجب عميو أف يتخطى إف ال 
دور الناقؿ لممعرفة إلى دور الوسيط الكتشاؼ المعرفة وسوؼ ينعكس ىذا المبدأ بدوره عؿ كؿ األطراؼ 

يكوف وسيطًا المشاركة في منيج التعميـ اإللكتروني، وفيما يمي بعض المواصفات األساسية لممعمـ لكي 
 ناجحًا في التعميـ اإللكتروني:

اإلقتناع بنجاح التعميـ اإللكتروني: يجب أف يكوف المعمـ مقتنعًا بنجاح ىذا األسموب مف التعميـ  (ٔ
 وأف نتائجو ال تقؿ عف النموذج التقميدي، واقتناع المعمـ ىو أساس نجاح ىذا األسموب.

وع المنيج:إف ىذا النوع مف التعميـ يتطمب إمتبلؾ الخبرة العممية بالقضايا المتصمة بموض (ٕ
نوعية مف المعمميف الذيف يعمموف ماذا يحدث في الواقع الحقيقي أي ليـ خبرة في التعامؿ مع 

 القضايا المتصمة بمنيجيـ.
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إجادة استخداـ الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت وتقنيات اإلتصاالت األخرى: الحاسب اآللي مف  (ٔ
يـ اإللكتروني التي يجب أف يتقف استخدامو المعمـ، ويمكف أف يكتسب األمور الميمة في التعم
 ذلؾ مف خبلؿ التدريب.

إجادة فف الكتابة : إف الطريقة الشفيية والتدريس التقميدي تستبدؿ بموحة المفاتيح في قاعات  (ٕ
الفصوؿ اإلفتراضية عبر الشبكة لذا ينبغي أف يجيد المعمـ فف اإلتصاؿ كتابة بنفس لغة 

 ج.المني
 بسامج الينو املَين للنعله 

يمثؿ المعمـ أحد األركاف الرئيسية في العممية التعميمية لذلؾ كاف مف الطبيعي اإلىتماـ بإعداده 
عداده مينيًا تربويا جيدًا، فميما بمغ مستوى األىداؼ التربوية مف طموح  أكاديميا تخصصيا جيدًا وا 

قة عنيا مف أحكاـ فإف المسئوؿ المباشر والعامؿ وميما بمغت السياسات التعميمية والخطط المنبث
الحاكـ في تنفيذ ىذه السياسات ونجاح مخططاتيا ىو المعمـ لذلؾ كاف مف أىـ الضروريات وأولى 
األولويات والعناية بالمعمـ في جميع جوانب حياتو الفنية والمينية وأوضاعو االجتماعية واالقتصادية، 

 فعالة ىي تمؾ التي تعمؿ عمى:  لذلؾ فإف برامج النمو الميني ال
 تزويد المعمميف بالفرص التي تمكنيـ مف تطوير استراتيجياتيـ . (ٔ
 تيسير عممية استخداـ المعمـ لمكمبيوتر. (ٕ
 زيادة الممارسات المينية الفعالة لممعمـ .  (ٖ
 تدعيـ اتجاىات ومعتقدات المعمـ االيجابية نحو عمميتي التدريس والتعمـ . (ٗ

و الميني لممعمـ تتـ بشكؿ أعمؽ إذا كانت مدعومة بالتكنولوجيا فالتنفيذ كما أف عمميات النم
الناجح لمممارسات التربوية الحديثة يتطمب صيغ جديدة مف النمو، وأف برامج النمو الميني الفعالة ىي 

 التي تعمؿ عمى:  
 تحسيف وزيادة المعرفة األكاديمية لممعمميف في الموضوعات التي يقوموف بتدريسيا.  (ٔ
 تدريبيـ عمى استخداـ وتطبيؽ التكنولوجيا بكفاءة وفعالية في عمميات التدريس . (ٕ
 تزويد المعمميف بالبرامج التدريبية التي تحسف مف أداء المعمـ داخؿ الفصؿ. (ٖ
استمرارية عمميات التدريب لتزويد المعمميف بالمعمومات والميارات واألنشطة التي يقوموف  (ٗ

 بتنفيذىا .
 تكنولوجيا التعميـ دور المعمـ في عصر 

مف أىـ المغالطات التي يقع فييا البعض إعتقادىـ أف اعتماد الوسائؿ التكنولوجية الحديثة ىو 
إلغاء لدور المعمـ خاصة واف المتعمـ يستطيع أف يتمقى دروسو مباشرة دوف الحاجة إلى معمـ الصؼ 

 تكنولوجيا التعميـ تتمثؿ في اآلتي:والحقيقة أف اعتماد التكنولوجيا التعميمية، ودور المعمـ في عيد 
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 المعمـ مديرا لمتعميـ ومستشارا وموجيا : (ٔ
فالمعمـ عندما يقـو باستخداـ تكنولوجيا التعميـ كطرائؽ مكممة لعممو التعميمي داخؿ حجرة 
الصؼ فاف دوره سينحصر في التخطيط الستخداـ ىذه المواد التعميمية وتشغيميا واختيار األفضؿ لما 

األىداؼ التي خطط ليا، وىو أيضا موجو ومشرؼ عمى األعماؿ التي يقـو بيا المتعمـ،  يتناسب مع
 فيقـو بتسجيؿ مبلحظات عف تقدـ المتعمـ ويدرسيا ويقارنيا ليخرج بنتائج وتوصيات.

 المعمـ موصؿ تربوي ومطور تعميـ :  (ٕ
 وحتى يستطيع القياـ بمثؿ ىذا الدور البد مف إتقانو بعض الميارات وىي: 

 عرفة بالوسائؿ التعميمية )األجيزة( و)البرمجيات( وكيفية تشغيميا وخصائصيا.م 
 . معرفة بمصادر ىذه الوسائؿ التعميمية 
 . قدرتو عمى إنتاج البرمجيات البسيطة 
 . قدرتو عمى تقويـ الوسائؿ التعميمية 

 المعمـ قائد ومحرؾ لممناقشات الصفية . (ٖ
 المعمـ عضو في فريؽ تعميمي . (ٗ

فريؽ تعميمي إلنتاج بعض البرمجيات التعميمية فإذا أراد إنتاج برمجية حاسوب  فيو فرد في
 مثبل فاف ىذه العممية تحتاج إلى فريؽ مكوف مف:

 . نتاج البرمجية  مبرمج إلدخاؿ المعمومات وا 
  تكنولوجيا يختار منيا أفضؿ طريقة مناسبة لبرمجة ىذه المادة في صورة برمجة حاسوب أو أشرطة

 فيديو .
 ر المادة التعميمية .خبي 

إف دور المعمـ تغير في ظؿ تكنولوجيا التعميـ مف مجرد ناقؿ لممعمومات إلى ميندس تعميـ 
موفر لمتسييبلت البلزمة لمتعميـ، مستشار متخصص في الوسائؿ ومصمـ لمبرامج وموجو، ومرشد 

 لمعممية التعميمية انو مخطط لؤلىداؼ التعميمية، مطور لمبرامج  التعميمية.
 فاعلية تطويس أداء املعله مً خالل أساليب التطويس الراتي

 تساىـ الحقائب التعميمية والتعميـ المبرمج في تطوير القدرات األدائية لممعمـ وفؽ ما يمي:
 في اكتساب المعرفة والمعمومة المتطورة وفؽ المستجدات المعرفية في التخصص. (ٔ
 ارات التدريسية لممعمـ وتطوير قدراتو .تساىـ أساليب التعمـ الذاتي  في اكتساب المي  (ٕ
تعتبػػر الحقائػػب التعميميػػة أداة تػػدريب لممعمػػـ المسػػتجد فػػي العمميػػة التدريسػػية بتطبيػػؽ الحقيبػػة فػػي  (ٖ

 المواقؼ التدريسية. 
تعتبر الحقيبة التعميمية أداة فاعمػة فػي تطػوير قػدرات المعمػـ فيػي خاضػعة لمتطػوير والتحػديث كممػا  (ٗ

 ظيرت معارؼ مستحدثة. 
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تعتبػػػر أسػػػاليب الػػػتعمـ الػػػذاتي مػػػف األدوات التنسػػػيقية فػػػي المعرفػػػة والمعمومػػػة بػػػيف المعممػػػيف فػػػي  (٘
 التخصص. 

الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ أسػػاليب الػػتعمـ الػػذاتي يعتبػػر تعمػػـ ايجػػابي إلػػي درجػػة اإلتقػػاف ألنػػو يعتمػػد عمػػي   (ٙ
 أساليب التقييـ والتقويـ الذاتية فالتقييـ الذاتي يعتبر أفضؿ أنواع التقييـ. 

 إف قمة البرامج التطويرية الجيدة حفز المعمـ عمي تطبيؽ أساليب التعمـ الذاتي بفعالية.  (ٚ
 التعلينية والعنلية على املتعلنني اإللكرتوىى التعليه سابعًا : أثس

 الطػبلب يضػع أف شػأنو مػف - اإللكترونػي التعمػيـ وسػائؿ أىػـ كأحػد – اإلنترنػت اسػتخداـ إف
 المعمومػات ليػـ توفر سوؼ اإلنترنت أف وىي عادية وغير الفتو حقيقة أماـ سواء حد والمدرسيف عمى

 ظير عف الدراسية المادة حفظ مشقة عمييـ يوفر ما الزر عمى نقرة خبلؿ مف بشتى أنواعيا الضرورية
 وقػت أي في متاحة المعمومات فيو أصبحت الذي الوقت في ذلؾ يفعموا أف يجب عمييـ ولماذا ... قمب
 المنطقػي التفكيػر عمػى الكيفيػة ىػذه التركيػز سػواء حػد عمػى الطػبلب والمدرسػيف ةباسػتطاع ألػيس ؟

 تمخػيص يمكػف المعطيات ىذه عمى وتأسيًسا المعمومات، الحفظ وجمع إلى الركوف عف عوًضا والتحميؿ
 :النحو التالي عمى التعميـ حقؿ في الرئيسة التغيرات
 الذي  بالقدر الضرورية بالتقنيات تجييزوال االرتباط وثيقة التعميـ مؤسسات جميع تصبح سوؼ

 .العصر تقنيات مسايرة مف يمكنيا
 الحاسب باستخداـ المتصمة الميارات لمواكبة التعميمية الميارات تطوير المعمموف يستطيع 

 اآللي .
 مف مبكرة تربوية مرحمة في األساسية لدراساتيـ اآللي الحاسب وأجيزة التقنيات لمطبلب تتوفر 

 . حياتيـ
 تكبد  مف بدال المعرفة وتطوير المنطقي والتفكير التحميؿ إلى الصؼ في التركيز يتحوؿ سوؼ

 .الحفظ مشقة
لػو أنمػاط  ]أ[ دور التعمػيـ اإللكترونػى كأسػموب مػف أسػاليب الػتعمـ الػذاتي مػف خػبلؿ التقنيػات المعاصػرة

 :متعددة ىي
 Learning Computer-based التعمـ الذاتي بالحاسب اآللى :  .1

أىـ الخصائص التي تميز عصرنا الحالي ليس التطورات العممية والتقنية المدىشة بحد  إف مف
نما معدؿ استمرارية حدوثيا ومدى تأثيرىا في حياتنا ومف ىنا النستطيع تجاىؿ تأثير التطورات  ذاتيا وا 

 ات المعمـ.العممية والتقنية وخصوصا المتعمقة بتكنولوجيا استخداـ الحاسوب في التعمـ وفي تطوير قدر 
 " E-learningالتعمـ الذاتي مف خبلؿ التعميـ اإللكتروني : " 

ىتماـ رجاؿ التربية في تحسيف العممية  نتيجو النتشار التعميـ، وزيادة اإلقباؿ عميو، وا 
التعميمية، والتركيز عمى النوعية، وتوفير فرص التعمـ لجميع األفراد وبشكؿ عادؿ، وتحقيؽ مبدأ 
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زاما عمى المؤسسات التعميمية )وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني( إدخاؿ الوسائؿ المساواة، أصبح ل
التكنولوجية الحديثة "الحاسوب وشبكة اإلنترنت" في خدمة العممية التعميمية، فالمعمـ ليس ىو المصدر 

ممعمومات، وال حتى الكتاب المدرسي وأصبحت المدرسة الحديثة تركز عمى الطالب وتفعؿ دوره، الوحيد ل
عمى اعتبار أنو محور العممية التعميمية، وىو المستيدؼ في عممية التعميـ، ومف ىنا جاءت 

، وتوفير أنواع ومصادر تعمـ عديدة تخدـ جميع فئات المجتمع وطبقاتو، والتي تراعي تفريد التعميـ فكرة
لمينية". وتمثؿ برامج اإلنترنت دوراً خصائص وصفات الطمبة، وتمبي حاجاتيـ المستقبمة والوظيفية "ا

رئيسيًا في تنويع مصادر المعرفة لمطالب، حيث يستخدميا في أي وقت يشاء وبطريقة يسيؿ عميو مف 
خبلليا التعمـ بوجود المعمـ أو حتى بدونو، وسواء داخؿ أسوار المدرسة أو خارجيا، ويعتبر الحاسوب 

واستخدمت شبكة ، الوسائؿ التعميمية ب بالنسبة ليذهبشكؿ عاـ وشبكة اإلنترنت بشكؿ خاص ىي القم
اإلنترنت كوسيمة لبلتصاؿ والبحث والمراسبلت في منتصؼ القرف الماضي، وحديثا تبنت بعض 

 توظيؼ ىذه الشبكة في خدمة العممية التعميمية. والدوؿ النامية ؿ المتقدمةالدو المؤسسات في
 ي النقاط التالية:ويتضح إيجابية استخداـ الحاسوب في عمؿ المتعمـ ف

 يسمح الحاسوب التعميمي بالتعمـ بحسب سرعة المتعمـ  وقدراتو الذاتية . (ٔ
بيدؼ التعمـ  لتحقيؽ أىداؼ تعميمية وسموكية يساعد المعمـ في تصميـ برامج تعميمية متطورة (ٕ

 اإليجابي 
 تكسب المتعمـ ميارات استغبلؿ الوقت والجيد بأكثر فاعمية.  (ٖ
 وتنوعيا وسيولة الوصوؿ إلييا في عمميات التطوير الفردى.  تعدد المصادر المعرفية (ٗ
  التعمـ بشكؿ ايجابي مف خبلؿ آليات األسئمة الموضوعية والتعزيز وأساليب التقييـ والتقويـ عممية (٘

 الذاتي.  
أدوات معينة لممتعمـ عمي تحقيؽ التطوير  تنوع أساليب عرض المعمومة بشكؿ مميز ومثير وتعتبر (ٙ

 المطموب.
المنظـ واإلبداعي بجميع مجاالتو وربط المعارؼ والمعمومات بكؿ جديد  يـ عممية التفكيرتنظ (ٚ

 ومستحدث. 
 في النقاط التالية: وتتضح إيجابيات التقنيات المعاصرة في تطوير المتعمميف ذاتيا

 تسيـ التقنيات المعاصرة في إكساب المتعمـ المعرفة والمعمومات . (ٔ
 ت المتعمـ مينيا مف خبلؿ وسائط عديدة ومواقع ايجابية .تنمي التقنيات المعاصرة قدرا (ٕ
 تسيـ التقنيات المعاصرة وبشكؿ فعاؿ في إكساب المتعمـ المعارؼ المتطورة .  (ٖ
 تسيـ التقنيات المعاصرة في إكساب المتعمـ أنواع مختمفة مف التفكير االبتكارى .  (ٗ
 ؿ والتفاعؿ مع المتعمميف بشكؿ فاعؿ.تسيـ التقنيات المعاصرة في تنمية ميارات المعمـ في التواص (٘
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 E-Cooperative Learning (ECL) التعاوني : اإللكتروني ]ب[ دور التعميـ
نظرًا لما تحقؽ مف تقدـ ىائؿ في مجاؿ التكنولوجيا، وما تبعو مف تغيرات في وضع البنية 

لطبلب بحاجة إلي التفكير التحتية التنظيمية أف زاد التركيز عمي العمؿ الجماعي لدي القوي العاممة، فا
 بطريقة مبتكرة وتعمـ ميارات حؿ المشكبلت بطريقة عممية، واتخاذ القرارات معا كفريؽ واحد .

 المتزامف االتصاؿ طريؽ عف اإلنترنت شبكة خبلؿ مف الطبلب بيف اإللكتروني التعاوف ويكوف
 باستخداـ المتزامف غير صاؿاالت أو بعد، عف والمناقشات والصورة والصوت النص باستخداـ مؤتمرات

 .الخدمات وقوائـ الويب، صفحات الممفات، نقؿ المنتديات، اإلخبارية، اإللكتروني، الموحات البريد
 التعاوني اإللكتروني التعميـ مميزات: 

-Computer Supported Collaborativeالكمبيوتر عمى القائـ التعاوف إف
Learning(CSCL)  يناقش، لكي الفرصة لممتعمـ يتيح حيث فعالة مـتع بيئة لخمؽ ضروري مكوف 

 والخبراء األقراف مع والتفاعؿ المناقشة عممية خبلؿ مف المعرفة بناء في ويشترؾ يتفاوض، ، يجادؿ
 وىناؾ البحث، مجموعات أو والمقاالت، والمجبلت، الكتب، إتاحة خبلؿ ومف المؤتمرات، عف طريؽ

 Basic Support for  (BSCW)يسمى ويبال خبلؿ مف التعاوني لدعـ العمؿ نظاـ
Cooperative Work باألحداث،  واإلخطار الويب، الممفات عمى وتحميؿ العمؿ، في بالتشارؾ يسمح

دارة  .المجموعة وا 
 مف  Student-Centered Learningالطالب  حوؿ المتمركز بالتعمـ االىتماـ ويعتبر

 وممارسة ، االتصاؿ ميارات عمى والتدريب ددة،متع تعمـ أساليب الستخداـ لو إتاحة الفرصة خبلؿ
 عمؿ أثناء تحدث التي الشفوية والمناقشات األفكار، في والمشاركة العمؿ، وكذلؾ تقسيـ الناقد، التفكير

 عف لمبحث الطالب دافعية مف ويزيد لمطبلب، معرفية فوائد المجموعة ذات أعضاء بيف المشروع
 وتطوير وتحسيف المجموعة، بمساعدة والصعبة االت  الجديدةالمج مف العديد واستكشاؼ المعمومات

  .والتقييـ االتصاؿ التحميؿ، مثؿ الطالب ميارات

 ( فاعمية بيئة التعمـ اإللكترونى التعاونيECLE:وترجع الفاعمية لؤلسباب اآلتية ،) 
 .اإلستعانة بأسس ومعايير إعداد بيئة التعمـ اإللكترونى التشاركى 
  لكترونى التعاوني عمى تشجيع النبوغ الجماعى لممتعمميف في بناء المعرفة الجديدة يساعد التعمـ اإل

 وتطبيقيا.
 .يحوؿ التعمـ اإللكترونى التعاوني المتعمميف مف التمقى إلى المشاركة 
 : إستراتيجيات التعمـ االلكترونى التعاوني القائـ عمى الويب 
 اص:إستراتيجية التعمـ مف خبلؿ االتصاؿ بيف األشخ -ٔ

وتقـو ىذه اإلستراتيجية عمى صياغة فكرة واحدة عامة يقـو أعضاء المجموعة باالستجابات 
 ليذه الفكرة باالعتماد عمى قدراتيـ المعرفية.
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 وتنقسـ ىذه اإلستراتيجية إلى:
 Reciprocal Teachingأ ( طريقة تبادؿ التدريس: 

زءا مف اجراءات عمؿ المجموعة، تعتمد ىذه الطريقة عمى عممية تبادؿ التدريس حيث يعتبر ج
وىى تدعـ التشارؾ بيف الطالب والمعمـ باعتبارىا تطويرا لميارات القراءة والكتابة، ويقـو كؿ متعمـ بدور 
المعمـ فى تقسيمو لعمؿ المجموعة، حيث يمخص ويقرأ الفقرات ويدير المناقشات الخاصة بموضوع 

 الدراسة.
   Jigsaw methodب ( طريقة جيسو : 

بالرغـ مف مميزات التعمُّـ التعاوني إال أف التربوييف وعمماء النفس العامميف في مدارس و 
"أوستف" بوالية تكساس ابتدعوا طريقة )طريقة مطورة( لمتعمُّـ التعاوني، أطمؽ عمييا جيكسو 

(Jigsaw)  ألنيا تشبو تركيبة لعبة(Jigsaw)  بيدؼ تطوير العبلقات بيف الطمبة الذيف ىـ مف
سبانية وزنوج، لمتقميؿ مف حدة التوترات العرقية، وقد أشارت نتائج تطبيؽ ىذه  أصوؿ إنجميزية وا 

ولوحظ في نياية  (Jigsaw)الطريقة إلى أف الطمبة اإلنجميز تعمموا بشكؿ جيد في صفوؼ جيكسو 
اف عميو الدراسة تكوف الود والوئاـ بيف أفراد المجموعة وغيرىـ مف الطمبة في الصؼ بدرجة أكبر مما ك

 الحاؿ قبؿ البدء بالدراسة.
 Collaborative productionإستراتيجية المنتج التشاركي:    -ٕ 

العنصر األساسي في ىذه اإلستراتيجية ىو القدرة عمي تنظيـ األنشطة التعميمية التي تعتمد 
ؿ بحيث يؤدي عمي المناقشة بيف أعضاء المجموعة، وفي التعميـ عبر المنتج التشاركي يتـ تنظيـ العم

 إلي إنتاج مادة مشتركة.
 Collaborativeوالعديد مف األبحاث والدراسات تعتقد أف التعميـ مف خبلؿ المنتج

production أكثر فعالية وتأثيرا مفInterpersonal Communication  والسبب في ذلؾ يرجع
أنشطة المجموعة، إلي إعطاء فرصة العمؿ في مشروع أو منتج ممموس في مشروع نيائي مف خبلؿ 

والتفاعؿ مف خبلؿ أعضاء المجموعة ىاـ جدا وذلؾ لتحديد شخصية كؿ عضو فييا بوضوح والمطموب 
منو، ويقـو عمي فردية أعضاء المجموعة الكاممة، بحيث ينظـ عمؿ كؿ عضو مف أعضاء المجموعة 

 لمتعاوف في المراحؿ المختمفة لطريقة اإلنتاج.
 Round robinالطريقة الحمقية  - ٖ

يقـو المعمـ بتوجيو المجموعات إلي كتابة نتائجيـ أو أفكارىـ في تقارير عمي الورؽ أو بصوت 
عاؿ وطرحيا عمي باقي المتعمميف في الفصؿ الدراسي، وتعتبر ىذه الطريقة مف أسرع الطرؽ في 

 تشارؾ األفكار بيف المجموعات وأسرع طريقة في عرض النتائج. 
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 Think - Pair - Shareشارؾ  -طريقة فكر  -ٗ 
تعمؿ ىذه الطريقة عمي تقسيـ المتعمميف الي أزواج، ويقـو متعمماف بالتفكير معا لموصوؿ إلي 
حؿ المشكبلت ثـ كتابة الحؿ، وبعد ذلؾ مشاركة ىذا الحؿ مع أقرانيـ اآلخريف، ومناقشة ىذه الحموؿ 

 قبؿ عرضيا .
 ـ القائـ عمي البيئة الصفية:محاكاة التعمـ التشاركي القائـ عمي الويب لمتعم -٘ 

وىي قائمة عمي تكامؿ بيئة التعمـ عبر الويب مع بيئة التعمـ الصفي، فكؿ منيما يكمؿ االخر 
مف خبلؿ محاكاة التعمـ التشاركي القائـ عمي الويب لمتعمـ الصفي وذلؾ باستخداـ أدوات التواصؿ 

 والتشارؾ المتزامنة وغير المتزامنة عبر الويب.
نما إختيارىا يتـ ومف المؤك د أنو ال توجد أفضمية لواحدة مف ىذه اإلستراتيجيات عمي اآلخري وا 

االلكتروني   التعميـ  لنظاـ في ضوء األىداؼ التعميمية والبرنامج المقدمة، كما إف القيمة الحقيقية
يكمف في استخدامو استخدامًا فعااًل في خدمة أغراض التعميـ مف خبلؿ أساليبو  الجودة معايير وفؽ

يسيـ في إعانة المتعمـ عمى الفيـ واإلدراؾ الحقيقي لما يريده مف صنوؼ وألواف المختمفة، مما 
المعرفة المختمفة ويعوؿ عمى تحقيؽ كفاية تعميمية شاممة تتضمف إكتساب المتعمـ ميارات االستفادة 

االلكتروني وتزويده بأساسيات المعرفة وتتبع التطورات التقنية في مجاالت  التعميـ مف إمكانيات نظاـ
 . الدراسة والعمؿ عمى تنمية القدرة عمى التعمـ المستمر

 خالصة ىتائج الدزاسة امليداىية

 :منظومة التعميـ اإللكترونى في البيئة المدرسية، ويتفرع منو 
 ـ تعميمى مساند لمتعميـ التقميدى.[ خصائص التعميـ اإللكترونى كنظأ]
 .يوفر نظاـ التعميـ اإللكترونى عرض مميز لممعمومات 
 يعمؿ نظاـ التعميـ اإللكترونى عمى تحقيؽ إستراتيجية دمج التقنية في العممية التعميمية.  
 .يؤدي نظاـ التعميـ اإللكترونى إلى جعؿ إدارة الصؼ بيئة تعميمية تمتاز بالتفاعؿ المتبادؿ 
 ؿ نظاـ التعميـ اإللكترونى عمي تحقيؽ التعمـ بطرؽ تناسب خصائص المتعمـ .يعم 
 .يوفر نظاـ التعميـ اإللكترونى مخرجات مزودة بميارات تنافسية يتطمبيا سوؽ العمؿ 
 . يوفر نظاـ التعميـ اإللكترونى كافة المعمومات التي يحتاج إلييا الطالب 
  تصاؿ التعميمي بيف الطبلب بعضيـ ببعض.اإل يعمؿ نظاـ التعميـ اإللكترونى عمي تحقيؽ 
 [ المعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونىٕ]
  تنمي بيئة التعميـ اإللكتروني لدى المعمميف ميارات البحث مف جمع المعمومات وتفسيرىا وتحميميا 
 . تساعد بيئة التعميـ االلكتروني عمي تُغير دور المعمـ في بيئة التعمـ 
 ارات التقنية الستخداـ التقنيات التعميمية الحديثة.يكتسب المعمميف المي 
 .يراعي المعمـ فى بيئة التعميـ اإللكتروني الفروؽ الفردية بيف المتعمميف 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
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 .يستطيع المعمـ مف خبلؿ التعميـ اإللكتروني إفادة الطبلب إفادة شاممة 
 دية.يُّفعؿ المعمـ الحوار في بيئة التعميـ االلكتروني عنيا في البيئة التقمي 
 [ المتعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونى.ٖ]
 .تساعد بيئة التعميـ اإللكترونى عمي استخداـ األجيزة اإللكترونية عمى زيادة فاعمية التعميـ 
 مػع التقنيػات الحديثػة والتفاعػؿ اسػتخداـ بيئػة التعمػيـ اإللكترونػى ميػارات يكتسػب المتعممػوف فػي 

 .العصر متغيرات
  لكترونى إلي بيئات تعمـ جديدة ذات مواصفات حديثة.تؤدي بيئة التعميـ اإل 
 . ْبدي المتعمموف إتجاىات إيجابية نحو التعميـ االلكتروني  ُيِ 
 .تشجع بيئة التعميـ اإللكترونى عمى العمؿ الجماعي التعاوني وتبادؿ اآلراء واألفكار بيف المتعمميف 
 ى المتعمميف .تنمي بيئة التعميـ اإللكترونى مكونات التفكير اإلبداعي لد 

 التصوز املكرتح 

 ( فمسفة التصور المقترح ٔ
تقـو فمسفة التصور المقترح عمى فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية 

 الصناعية لمواجية تحديات العصر، واالستفادة منو فى تطوير التعميـ الثانوي الصناعي.
 ( أىداؼ التصور المقترح ٕ

 ور المقترح فيما يمى:تمثمت أىداؼ التص
  . تييئة المناخ التعميمى وتوفير العوامؿ التى تمكف المتعمميف مف اكتساب ثقافة التعميـ االلكتروني 
 .اإلرتقاء بمستوي الطبلب األكاديمي واالجتماعي والتربوي بإعتبارىـ أىـ مخرجات النظاـ التعميمي 
  دارتو.تحقيؽ تدعيـ التعميـ اإللكترونى في تخطيط التعميـ و  ا 
  وضع مجموعة مف التوصيات والمقترحات اإلجرائية التى تسيـ في فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى

 بالمدارس الثانوية الصناعية لمواجية تحديات العصر.
 ( أىمية التصور المقترحٖ
  حػػػداث التكامػػػؿ والتجػػػانس االسػػػتفادة مػػػف مصػػػادر التعمػػػيـ اإللكترونػػػى بالمؤسسػػػات التعميميػػػة، وا 

تنسػػيؽ فيمػػا بيػػنيـ لخمػػؽ اتجاىػػات إيجابيػػة لػػدى المتعممػػيف بمػػا يعػػزز العمميػػة التعميميػػة لػػدييـ وال
 ويجعميـ مشاركيف فيو.

  مساعدة واضعى السياسات التعميمية فى تطوير وأىػداؼ التعمػيـ الثػانوي الصػناعي وتوضػيح أىميػة
دارس الثانويػػة لمواجيػػة وحاجػػة المؤسسػػات التعميميػػة إلػػى فاعميػػة تطبيػػؽ التعمػػيـ اإللكترونػػى بالمػػ

 تحديات العصر.
 ( أسس ومنطمقات التصور المقترحٗ
  .تفعيؿ تطبيؽ التعميـ اإللكترونى في مدارس التعميـ الثانوي الصناعي لمواجية تحديات العصر 
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  زيادة نسػبة التحصػيؿ لػدى طػبلب مػدارس التعمػيـ الثػانوي الصػناعي، نتيجػًة لتفعيػؿ تطبيػؽ التعمػيـ
رت فاع الروح المعنويػة لمطػبلب، األمػر الػذي يػؤدي إلػى تقبػؿ العمميػة التعميميػة بصػورة اإللكترونى وا 

 أفضؿ.
  إزالة الحواجز المجتمعية بيف طبلب التعميـ الثانوي الصناعي وأفراد المجتمع الخارجي مما يزيػد مػف

 الميارات ليذه الفئة التي باتت تعاني مف اإلزدراء واإلىماؿ وعدـ االىتماـ مف المجتمع.
  إف مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي مػػف المراحػػؿ التعميميػػة اليامػػة التػػى يقػػع عمػػى عػػاتؽ القػػائميف

 عمييا توفير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية إلشباع االىتمامات واالحتياجات المتنوعة لطبلبيا .
 ( متطمبات التصور المقترح ٘

الثانوية الصػناعية لمواجيػة تحػديات العصػر، يتطمب تفعيؿ تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس 
 وذلؾ وفقًا لمدراسات السابقة ونتائج تطبيؽ أدوات البحث ما يمى:

  القضػػاء عمػػى المعوقػػات والعوامػػؿ التػػى تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ التعمػػيـ اإللكترونػػى بالمػػدارس الثانويػػة
فػػى العمميػػة الصػػناعية لمواجيػػة تحػػديات العصػػر ليصػػبح المتعممػػيف مػػواطنيف منتجػػيف مشػػاركيف 

 التعميمية.
  غػػرس أىميػػة تطبيػػؽ التعمػػيـ اإللكترونػػى بالمػػدارس الثانويػػة الصػػناعية لػػدى المتعممػػيف، ممػػا يػػوفر

 تشكيمة معمومات واسعة ومتعددة المصادر واألشكاؿ.
  تنميػػػة الػػػوعى بػػػالتعميـ اإللكترونػػػى بالمػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية لمواجيػػػة تحػػػديات العصػػػر لػػػدى

تػػدعيـ شػػعور المتعممػػيف بحػػب التعمػػيـ وتػػدعيـ ارتبػػاطيـ بػػو وتػػوفير المنػػاخ  المتعممػػيف مػػف خػػبلؿ
 التربوي داخؿ المدارس .

 ( محاور التصور المقترح ٙ
 ( خصائص التعميـ اإللكترونى كنظاـ تعميمى مساند لمتعميـ التقميدى.ٔ

عمى جميع جوانب  يعيش العالـ في الفترة األخيرة ثورة عممية وتقنية كبيرة، كاف ليا تأثيرًا كبيراً 
الحياة، وأصبح التعميـ مطالبا بالبحث عف أساليب ونماذج تعميمية جديدة لمواجية العديد مف التحديات 
عمى المستوى العالمي منيا زيادة الطمب عمى التعميـ، وزيادة الكـ المعموماتي في جميع فروع المعرفة، 

المتعمـ فى التعمـ فى المكاف الذى يريده  ليساعد Electronic Learningفظير التعميـ اإللكتروني 
وفى الوقت الذى يفضمو، وفى التعمـ مف خبلؿ محتوى عممي مختمؼ عما يقدـ فى الكتب المدرسية، 
حيث يعتمد المحتوى الجديد عمى الوسائط المتعددة )نصوص، رسومات، لقطات فيديو، صوت، صور 

 الحاسوب. ثابتة(، ويقدـ مف خبلؿ وسائط إلكترونية حديثة مثؿ
 أما عف خصائص التعميـ اإللكترونى 

  التعمـ اإللكتروني ليس تعميما يقدـ بطريقة عشوائية مع التعميـ النظػامي المدرسػي بػؿ ىػو منظومػة
 مخطط ليا.
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  التعمـ اإللكتروني ال ييػتـ بتقػديـ المحتػوى التعميمػي فقػط بػؿ ييػتـ بكػؿ عناصػر ومكونػات البرنػامج
 التعميمى .

  وني ال يعنى بالعممية التعميمية وتقديـ المقررات التعميمية فقط بؿ أيضا بتقديـ البرامج التعميـ اإللكتر
 التدريبية.

 . يدعـ التعميـ اإللكتروني مبدأ التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر مدى الحياة 
   تعمػيـ قد يكوف التعميـ اإللكتروني مساعدًا لمتعميـ الصفي أو مختمطا مع التعميـ الصفي أو بديبل لم

 الصفى .
 وتوجد ثبلثة أشكاؿ أو نماذج الستخداـ التعميـ اإللكتروني فى منظومة التعميـ 

 الشكؿ األوؿ: التعميـ اإللكتروني المساند: 
يتـ استخداـ بعض تقنيات التعميـ اإللكتروني مع التعميـ الصفي المعتاد، وقد يتـ أثناء اليـو 

دراسي ومف أمثمة ىذا النموذج : توجيو الطبلب إلى إجراء الدراسي فى الفصؿ أو خارج ساعات اليـو ال
بحث بالرجوع إلى اإلنترنت أو قياـ إدارة المدرسة بوضع الجداوؿ المدرسية عمى أحد مواقع اإلنترنت أو 
إستفادة المعمـ مف اإلنترنت فى تحضير درسو وفى تعزيز المواقؼ التدريسية التي سيقدميا فى الفصؿ 

 التقميدي.
  Blended e-Learningلثاني: التعميـ اإللكتروني المختمط  الشكؿ ا

ويتضمف ىذا النموذج الجمع بيف التعميـ الصفي والتعميـ اإللكتروني داخؿ غرفة الصؼ، أو فى 
معمؿ الحاسوب أو فى مركز مصادر التعمـ، أوفى الصفوؼ الذكية أي األماكف المجيزة فى المدرسة 

يمتاز ىذا النموذج بالجمع بيف مزايا التعميـ الصفي والتعميـ اإللكتروني بتقنيات التعميـ اإللكتروني، و 
مع التأكيد عمى أف دور المعمـ ليس الممقف بؿ الموجو والمدير لمموقؼ التعميمي، ودور المتعمـ ىو 

 األساس فيو يمعب دورًا إيجابيًا فى عممية تعممو.
 :Full E-Learningالشكؿ الثالث: التعمـ اإللكتروني الكامؿ  

يستخدـ التعميـ اإللكتروني بديبل لمتعميـ الصفي، ويخرج ىذا النموذج خارج حدود الصؼ 
الدراسي، فيو ال يحتاج إلى فصؿ بحدود أربعة أو مدرسة ذات أسوار، بؿ يتـ التعمـ مف أي مكاف وفى 

 ساعة مف قبؿ المتعمـ حيث تتحوؿ الفصوؿ إلى فصوؿ إفتراضية. ٕٗأي وقت خبلؿ 
التصور المقترح فيما يخص خصائص التعميـ اإللكترونى كنظاـ تعميمى مساند لمتعميـ  ويتضمف

 التقميدى ضرورة : 
  خمؽ بيئة تعميمية تعممية تفاعمية مف خبلؿ تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع فى مصػادر المعمومػات

 والخبرة.
 .رفع  قدرات التفكير العميا لدى المتعمميف 
 رات أو الكفايات البلزمة الستخداـ تقنيات االتصاالت والمعمومات.إكساب المتعمميف الميا 
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  تطػػوير دور المعمػػـ فػػى العمميػػة التعميميػػة حتػػى يتواكػػب مػػع التطػػورات العمميػػة والتقنيػػة المسػػتمرة
 والمتبلحقة.

 .تقديـ التعميـ الذى يناسب فئات عمرية مختمفة مع مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ 
  لياء األمور والمدرسة وبيف المدرسة والبيئة الخارجية.تعزيز العبلقة بيف أو 

 ويمكف لمتعميـ اإللكترونى كنظاـ تعميمى مساند لمتعميـ التقميدى أف يسيـ بدور فاعؿ مف خبلؿ:
  .مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وتمكينيـ مف إتماـ عمميات التعمـ في بيئات مناسبة ليـ 
 فاعؿ الفوري إلكترونيا فيما بينيـ مف جية وبينيـ وبيف المعمـ .إتاحة الفرصة لممتعمميف لمت 
 . تمكيف المتعمميف مف تمقي المادة العممية باألسموب الذي يتناسب مع قدراتيـ 
 . ثراء عممية التعمـ  يسيـ التعميـ اإللكتروني فى تنمية التفكير وا 

 ( المعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونىٕ
وؿ مف حيث أىميتو في نجاح العممية التعميمية، فميما بمغت البرامج يحتؿ المعمـ المركز األ 

التعميمية مف تطور في الخدمات التربوية والتعميمية وميما بمغت ىذه البرامج مف الجودة، فإنيا ال 
 تحقؽ الفائدة المرجوة منيا إذا لـ يجب توافر عدد مف السمات لدى المعمـ منيا: 

  يكػوف لديػو مرونػة فػي التفكيػر وثقػة فػي الػنفس، ويػتفيـ اآلخػريف السمات الشخصػية : وذلػؾ بػأف
ويتقبميـ، ويتأنى في إصػدار األحكػاـ، بحيػث ال يعتمػد عمػى األحكػاـ المسػبقة أو غيػر المبنيػة عمػى 

 أسس عممية صحيحة، ويجب أف يمتمؾ ميارات االتصاؿ الفعاؿ والقدرة عمى الشرح والتوضيح.
  الطمبة، يدافع عنيـ ويحذرىـ مػف المخػاطرة، ويقػدـ المسػاعدة ليػـ الكفاءة المينية : بأف يكوف مع

في انجاز ميماتيـ ويشجع عمى التعاوف االجتماعي ويدرؾ مشاعر اآلخريف، وأف يشارؾ المتعمميف 
 بمواقؼ مثيرة لمتفكير، ويتقبؿ اقتراحاتيـ المختمفة ويستمع  ليـ بشكؿ جيد.

 ة المعمـ باألمور المتعمقة في مجاؿ تخصصو والتنويع الخبرات الموقفية : ويتـ ذلؾ عف طريؽ معرف
 في استجابات المتعمميف والقدرة عمى إدخاؿ الميارات الفعمية في العممية التعميمية .
 ويمكف لممعمـ أف يسيـ بدور فاعؿ في بيئة التعميـ اإللكترونى مف خبلؿ:

 ميسر لمعمميات Process Facilitator 
 مبسط لممحتوى Content Facilitator 
 باحث Researcher  
 :تكنولوجي Technologist 
 مصمـ لمخبرات التعميمية 
 مدير لمعممية التعميمية 
 ناصح ومستشار 

 ويتضمف التصور المقترح فيما يخص دور المعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونى ضرورة : 
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  عميـ اإللكترونى. التعرؼ عمى اإلتجاىات العالمية المعاصرة والتوجيات المستقبمية في مجاؿ الت 
  .التعرؼ عمى واقع استخدامات التقنيات المتطورة في مجاؿ التعميـ اإللكترونى 
   .التعرؼ عنى اإلحتماالت المستقبمية الستخدامات التقنيات الحديثة في مجاؿ التعميـ اإللكترونى 
 بيػػػا التعمػػػيـ رفػػػع مسػػػتوى أداء المعمػػػـ مػػػف خػػػبلؿ إكتسػػػابو لمميػػػارات المعرفيػػػة والعمميػػػة التػػػي يتطم

 اإللكترونى. 
  .العمؿ عمى زيادة قدراتيـ عمى التفكير اإلبداعي بما يمكنيـ مف التكيؼ مع التعميـ اإللكترونى 

 ( المتعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونىٖ
يعتبر المتعمـ محور العممية التعميمية والغاية التي يتطمبيا عممية التعمـ والتعميـ، ولجودة المتعمـ 

ف األخذ بعدد مف المبادئ الواجب توافرىا فيو لكي يصبح قادرًا عمى التفاعؿ مع بقية عناصر ال بد م
 العممية التعميمية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة مف النظاـ التربوي، وىذه المبادئ ىي: 

   التركيػػز واالنتبػػاه واإلصػػغاء مػػف أجػػؿ تقبػػؿ المثيػػرات مػػف قبػػؿ المعمػػـ ومجموعػػة المتعممػػيف أثنػػاء
 ر. الحوا

  والسموكيات الفردية لممتعمـ.  التقييـ والتقويـ الذاتي : ويتـ مف خبلؿ المراجعة الذاتية لممعومات 
 .زيادة إمكانية اإلتصاؿ بيف المتعمميف فيما بينيـ، وبيف المتعمميف والمدرسة، ومع العالـ الخارجي 
 عمر الزمني لممعمومة.المعمومات التي شارؾ المتعمميف في الحصوؿ عمييا تساعد عمى إطالة ال 
 . تنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف مف خبلؿ عمميات البحث عف المعمومات 

 ويتضمف التصور المقترح فيما يخص دور المتعمـ في بيئة التعميـ اإللكترونى ضرورة : 
 لبيئػة المسئولية والتوافؽ: وتشير إلى قػدرة المػتعمـ عمػى تطػوير ذاتػو بمػا يتوافػؽ مػع بيئػة العمػؿ وا

االجتماعية المحيطة، ووضع معايير متميزة لؤلداء ومػف ثػـ العمػؿ عمػى تحقيقيػا، وتحديػد األىػداؼ 
 الشخصية وكذلؾ األىداؼ المتوقعة لآلخريف.

  ،اإلبداع والفضوؿ الفكري: ويشير إلى قدرة المتعمـ عمى التعامؿ غير التقميػدي مػع المعرفػة المتاحػة
ية إلنتاج أفكار أو حموؿ أو أعماؿ تتسـ بالجودة والتميػز عمػا ومف ثـ تكويف عبلقات وروابط منطق

 يقدمو اآلخروف.
  ميارات التواصؿ: وتشير إلى قدرة المتعمـ عمى التواصؿ الفعاؿ مع ذاتو واآلخريف، ومف ثـ التواصػؿ

 مع المجتمع بكافة أنماط التواصؿ الممكنة .
 مى تقدير الحقيقة مف خبلؿ مقدمات منطقية، التفكير النقدي وفكر النظـ: ويشير إلى قدرة المتعمـ ع

 ومف ثـ الوصوؿ إلى إتخاذ القرارات السميمة في ضوء تقييـ المعمومات وفحص اآلراء المتاحة .
  ميػػارات ثقافػػة المعمومػػات : وتشػػير إلػػى قػػدرة المػػتعمـ عمػػى الوصػػوؿ لممعمومػػات المختمفػػة مػػف كافػػة

 فة.المصادر الموثوقة التي تتيحيا التقنيات المختم
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 معوقات متوقعة أماـ تنفيذ التصور المقترح
دارية  أ( معوقات تشريعية وا 

 تتمثؿ أىـ ىذه المعوقات في اآلتي :  
  إنفصاؿ شبة تاـ بيف التعميـ الثانوي الصناعي وسوؽ العمؿ: تشكو معظـ نظـ التربية إنفصاؿ ناتج

التخطػيط لمتعمػيـ ولمقػوى  التعميـ الثانوي الصػناعي عػف مطالػب سػوؽ العمػؿ، وغيػاب التنسػيؽ بػيف
 العاممة، وبيف ما تتطمبو مشاريع التنمية وأىدافيا.

 :إف أسػاليبنا التربويػة القائمػة عمػى التمقػيف، والتحفػيظ تنفػر المتعممػيف  العزوؼ عف مداومة التعمػيـ
مف العمـ والتعميـ، أما في عصر المعمومػات فيعػد التعمػيـ المسػتمر أحػد السػمات األساسػية لمتربيػة، 

البيئػػػة العمميػػػة شػػػرط أساسػػػي لتػػػوطيف تكنولوجيػػػا المعمومػػػات الوافػػػدة فػػػي كيػػػاف التعمػػػيـ الثػػػانوي ف
 الصناعي.

  ضآلة النمو الميني لممعممػيف : إف ضػالة النمػو المينػي لممعممػيف المتمثمػة فػي عػدـ تنميػة نمػوىـ
ات المينػػي وعػػزوفيـ عػػف المسػػاىمة فػػي حركػػات اإلصػػبلح والتجديػػد التربػػوي تعتبػػر سػػمة مػػف سػػم

 التعميـ الراىف.
 :تدني مستوى الخريجيف سواء مػف حيػث مسػتوى  تدني مستوى الخريجيف التعميـ الثانوي الصناعي

 التحصيؿ، أو مستوى ميارات التعميـ األساسية.
  ىدار تعممػي فػي التعمػيـ الثػانوي الصػناعي، ومظػاىر التبديػد ضخامة الفاقد التعميمي: ىناؾ تبديد وا 

لسػافرة والمقنعػة، وقتػؿ قػدرات الخػريجيف وعػدـ تنميتيػا، أوعػزوؼ الخػريجيف عديدة، منيا البطالػة ا
 عف العمؿ الميني.

  قصور المناىج وطػرؽ التعمػيـ فػي المػدارس الثانويػة الصػناعية : مازالػت غالبيػة طػرؽ التعمػيـ فػي
عتبػػار المعمػػـ والمقػػرر ىمػػا  المػػدارس الثانويػػة الصػػناعية تعتمػػد عمػػى أسػػاليب التمقػػيف والتحفػػيظ وا 
المصػػدر األساسػػي لمحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة، وىػػذا يتنػػاقض بصػػورة جوىريػػة مػػع ظػػاىرة االنفجػػار 

 المعرفي، وتضخـ المادة التعميمية.
 : ال يخفى عمى أحد المظاىر العديدة لضعؼ اإلدارة التعميمية، وما أدى إليو  ضعؼ اإلدارة التعميمية

 مف سوء استخداـ الموارد التعميمية المتاحة.
إف   ح مما سبؽ أف البيئة التعميمية الحالية في مدارسنا يعترييا القصور في معظـ جوانبيا،يتض      

لـ يكف في جميعيا، وىذا يتطمب بالتالي وضع الخطط المنيجية المناسبة مف أجؿ اإلصبلح المدرسي 
 كخطوة أساسية مف أجؿ إصبلح النظاـ التربوي بصورة شاممة.
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 مف خبلؿ: ويمكف التغمب عمى ىذه المعوقات
دارية  أ( متطمبات تشريعية وا 

إىتماـ أصػحاب القػرار بالدراسػات والبحػوث التػي رصػدت واقػع التعمػيـ الثػانوي الصػناعي واألخػذ 
بعيف االعتبار ما توصمت إليػو ىػذه الدراسػات مػف نتػائج ومقترحػات والتػي مػف شػأنيا أف تسػاىـ بشػكؿ 

فػي أنظمػة التعمػيـ الثػانوي الصػناعي، باإلضػافة إلػى  كبير فػي تجويػد السياسػة التعميميػة الُمت بعػة حاليػاً 
 تغيير القيادات التي تعتبر التغيير والتطوير والبلمركزية تيديدًا لؤلمف الوظيفي.

 ب( معوقات ثقافية ومجتمعية
إف كثيرًا مف أفراد المجتمع بما فيو مف مؤسسات وأسر وأفػراد يعتبػروف مػدارس التعمػيـ الثػانوي 

رس لمتعميـ والتأىيؿ والتدريب، وال ينتظروف مف ىذه الطػبلب سػوى االنحػراؼ، ىػذه الصناعي ليست مدا
الثقافة التي يتبناىا كثيٌر مف أفراد المجتمع تؤثر سمبًا عمى تفعيؿ تطبيؽ التعميـ اإللكترونى في مػدارس 

أخػرى فيػذه  التعميـ الثانوي الصناعي، وبالتالي البد مػف تغييػر ىػذه الثقافػة وتمػؾ المبػادئ، ومػف ناحيػة
الثقافة تتنافي أيضًا مع ثقافة التشاور والمشاركة العادلػة بػيف المدرسػة والمجتمػع، كمػا أف تػدني ثقافػة 
التعمػػيـ اإللكترونػػي فػػي نظػػاـ التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي والػػذي قػػد يترتػػب عميػػو قػػوي معارضػػة لمتغييػػر 

 والتطوير، وذلؾ مف خبلؿ:
 وؿ الدراسية باألجيزة التقنية الحديثة.الكمفة الكبيرة لتجييز المدارس والفص (ٔ
 عدـ توفير المعمومات البلزمة لكيفية توظيؼ تقنيات التعميـ اإللكتروني. (ٕ
 الخوؼ مف أف يسيء بعض المتعمميف استخداـ ىذه التقنيات في االتصاالت غير الموجية. (ٖ
كثيػػر مػػف لم قػػد تنمػػي ىػػذه الوسػػائؿ لػػدى بعػػض المتعممػػيف التشػػكؾ فػػي المعمومػػات نتيجػػة عرضػػيا (ٗ

 المتناقضات العممية.
 ويمكف التغمب عمى ىذه المعوقات مف خبلؿ:

البيئػة التعميميػػة بالمػػدارس الثانويػػة الصػػناعية فػػي ضػوء التقنيػػات : ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف البيئػػة 
التعميمية بالمدارس الثانوية الصناعية في ضوء التعمػيـ االلكترونػي سػوؼ تصػبح بيئػة متطػورة تتصػؼ 

 بما يمي:
وفصػػوؿ افتراضػػية، وتػػوفر مػػداخؿ متنوعػػة لشػػبكات محميػػة  عمػػى تجييػػزات بيئػػة تفاعميػػة، تحتػػوي (ٔ

وعالميػػػة، وبريػػػد الكترونػػػي، ومجموعػػػات بريديػػػة، واإلتصػػػاالت مػػػف بعػػػد، واإلتصػػػاؿ المباشػػػر عبػػػر 
 اإلنترنت.

مػػػف حضػػػور  تمكػػػف بيئػػػة التعمػػػيـ اإللكترونػػػي بالمػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية المعممػػػيف والمتعممػػػيف (ٕ
جراء المناقشات والتفاعبلت السريعة األخرى مع جميع األطراؼالمؤت   .مرات واإلجتماعات مف بعد، وا 

فػي صػور ووسػائؿ متعػددة،  تساعد بيئة التعميـ اإللكتروني عمى نشر المعمومات والوثائؽ إلكترونياً  (ٖ
 مما يوفر تشكيمة معمومات واسعة ومتعددة المصادر واألشكاؿ.
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 عمومات بأشكاليا المختمفة عند الحاجة إلى ذلؾ.تتيح إمكانية إستبداؿ الم (ٗ
 واإلدارة التعميمية والمنزؿ. إعطاء دور كامؿ لعمميات اإلتصاؿ المباشر بيف المعمميف والمتعمميف (٘
 تحديث المختبرات والمنشآت التدريبية مف خبلؿ التركيز عمى استخداـ تقنيات المعمومات. (ٙ
 التقنيات الحديثة. لتدريس تطوير إمكانات المعمميف التقنية وتأىيميـ (ٚ
توفير التقنيات التربوية المتطورة لتيسير عممية التعميـ وزيادة فعاليتػو، وال سػيما الوسػائؿ السػمعية  (ٛ

 والحاسوب والقنوات الفضائية والوسائط المتعددة وشبكات المعمومات، وما شابو ذلؾ.  لبصرية
 تطور األدوات التدريسية 

ة تغيػػر كبيػػر فػػي أدوات الػػتعمـ، وتسػػيـ ىػػذه األدوات بػػدورىا فػػي لقػػد حػػدث فػػي اآلونػػة األخيػػر    
إعطاء صورة عػف الكيفيػة التػي سػيحدث فييػا التغيػر فػي بيئػة التعمػيـ اإللكترونػي فيػي ال تقتصػر فقػط 
نما تضيؼ ىذه األدوات أيضا إمكانيػة تعمػـ الطالػب بطػرؽ مختمفػة،  عمى توفير موارد مختمفة لمطمبة، وا 

الميػػرة بحاجػػة إلػػى أف يسػػاعدوا الطػػبلب عمػػى تعمػػـ كيفيػػة تقػػويـ المعمومػػات  وسػػوؼ يكػػوف المعممػػوف
 ومصادرىا ووضع ما يتعمموف ضمف إطار التطوير الفكري األوسع نطاقًا، وذلؾ مف خبلؿ:

نشر ثقافة التعميـ اإللكترونى بيف أفراد المجتمع، وأف المدرسة ليست بمفردىا المسػئولة عػف رعايػة  (ٔ
 ؿ فرد مف أفراد المجتمع ىو شريؾ في ىذه المسؤولية وطرؼ فييا.وتأىيؿ طبلبيا، وأف ك

االىتمػػاـ بالتػػدريب عمػػي المسػػتوي القيػػادي ومتخػػذي القػػرار بشػػأف تحسػػيف األداء والتقيػػيـ الػػذاتي  (ٕ
دارة الحػػوار بػػيف قيػػادات التخطػػيط التربػػوي والقطػػاع التنفيػػذي وذلػػؾ وفػػؽ  وأسػػاليب حػػؿ المشػػكبلت وا 

 . معايير الجودة في األداء 
صػػياغة خطػػوات لتطبيػػؽ التعمػػيـ اإللكترونػػى لتحقيػػؽ جػػودة التعمػػيـ بوضػػوح وبشػػكؿ معمػػف ومتػػدرج،  (ٖ

 بدءا مف األىداؼ والعمميات وأدوار جميع العامميف بالتعميـ الثانوي الصناعي.
االىتماـ بتدريب العامميف بالتعميـ الثانوي الصناعي لدعـ مفػاىيـ التعمػيـ اإللكترونػى لتحقيػؽ جػودة  (ٗ

 ميـ واستخداـ األدلة ودوائر التحسيف وأساليب حؿ المشكبلت. التع
 النظاـ التعميمي في المدارس الثانوية الصناعية في ضوء التعميـ اإللكترونى جممو مف العوامؿ، أىميا:

: يحػاوؿ نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى فػي المػدارس الثانويػة الصػناعية  التفاعؿ التعميمػي مػف الجػانبيف (ٔ
 مف ناحية أخرى. التفاعؿ بيف المتعمـ مف ناحية ومصادر تعمموإيجاد بعض صيغ 

أف يتعممػوا  الفرصػة لمطػبلب ويعتبر أىـ ما يميز نظاـ التعميـ اإللكترونػى، حيػث يتػيح التعمـ الذاتي: (ٕ
 مف موضوعات. بدافع منيـ وبرغبة أكيدة مف داخميـ في تعمـ ما يختارونو ذاتياً  تعمماً 

ـ التعمػػيـ اإللكترونػػى لممتعممػػيف فرصػػا غنيػػة لمبحػػث والتحػػري عػػف يتػػيح نظػػا القػػدرة عمػػى البحػػث: (ٖ
المعمومات المستيدفة عف طريؽ التواصؿ مع الشبكات المحمية والعالمية، حيث يقـو الطبلب بجمػع 

 المعمومات ونقدىا.
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يفترض نظاـ التعمػيـ اإللكترونػى إخػتبلؼ المتعممػيف فػي الميػوؿ واالتجاىػات  تنوع الطبلب واألدوات: (ٗ
 ستعدادات.واال

 مع عدـ إىماؿ ثقافتو المحمية. معرفة المتعمـ بالثقافة العالمية لكثير مف بمداف العالـ األخرى (٘
في طريؽ اإلصبلح  خطوة األدوار المتغيرة لكؿ مف المعمـ والمتعمـ في التعميـ اإللكترونى

 المدرسي جممو مف العوامؿ، أىميا:
 : اإللكترونىاألدوار المتغيرة لممعمـ في بيئة التعميـ 

يحتاج المعمموف إلى أف يتدربوا كي يصبحوا وسيمو ميسره لبناء المعرفة، بدال مف دورىـ 
التقميدي الحالي كناقميف لممعرفة، كما أف ىذا الدور الجديد الذي يجب أف يمعبو المعمـ سوؼ يكوف لو 

عداد المعمميف، فئلعداد معمـ القرف ا لحادي والعشريف إعدادًا انعكاسات واضحة عمى برامج تأىيؿ وا 
سميمًا يتواكب مع متطمبات ىذا العصر، ومع حاجات المجتمع التعميمية، وأىدافو التنموية البد مف 
إجراء تعديبلت جوىرية في برامج إعداد المعمميف، واف تتسـ ىذه البرامج بمميزات كثيرة منيا عمى 

 سبيؿ المثاؿ:
ء الخدمػػة مبنيػػة عمػػى مسػػح شػػامؿ لحاجػػات المعممػػيف أف تكػػوف بػػرامج إعػػداد المعممػػيف قبػػؿ أو أثنػػا (ٔ

 التعميمية.
أف تتضمف برامج إعداد المعمميف أىدافًا جديدة تتعمؽ بدور المعمـ كمصمـ تعميـ، وموجػو، ومرشػد،  (ٕ

 وباحث.
أف ال تركز برامج إعداد المعمميف في مناىجيا عمى مادة التخصص، وطرؽ تدريسيا فقط، بؿ أيضًا  (ٖ

 يدؼ إلى تنمية ميارات التحميؿ والتقويـ وحؿ المشكبلت والتفكير واإلبداع.عمى أنشطة مختمفة ت
 : األدواز املتغرية للنتعله يف بيئة التعليه اإللكرتوىى

الطالب في بيئة التعميـ االلكتروني ايجابي يبحث عف المعمومة بنفسو، يجمع 
جتمع، يتعمـ مف خبلؿ العمؿ، ويستنتج منيا، يتعمـ بالمعب والحركة، يتصؿ بالم  يمحصيا ،الحقائؽ

يستفيد مف معممو عندما يحتاج إليو، وعمى المدرسة أف تحرص عمى التعميـ التعاوني وعف طريؽ 
المجموعات لما لو مف دور في تنمية ميارات التفاىـ والحوار مع الناس وتكويف الرأي السميـ، والتربية 

 عمى التشاور والتعاوف .
 : نوية الصناعية في بيئة التعميـ اإللكترونىمقترحة لممدارس الثا نواتج 

 سيكوف استخداـ الحاسبات اآللية وشبكات المعمومات المحمية والعالمية في متناوؿ الطبلب. (ٔ
سػػيكوف الػػتعمـ فػػي جماعػػات تػػتمكف مػػف اسػػتخداـ البرمجيػػات التعاونيػػة متعػػددة الوسػػائط والبريػػد  (ٕ

 االلكتروني.
 اف كونو يتـ عف طريؽ العمؿ والمحاكاة .سوؼ يصؿ تحصيؿ الطبلب إلى درجة اإلتق (ٖ
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 سوؼ تتحسف اتجاىات الطبلب والمعمميف نحو التعميـ والتعمـ مف جية، ونحو المدرسة والمجتمع. (ٗ
 أىـ سمات التجارب اإليجابية المعتمدة عمى التعميـ اإللكترونى في عمميتي التعميـ والتعمـ:

لػواعي والمخطػط لػو، ودور المػربيف واألسػرة لخمػؽ مع تأكيد الدور ا إيجاد بيئة تتمركز حوؿ المتعمـ (ٔ
 تمؾ البيئة، إف ىذه البيئة تركز عمى تمكيف التقنيات مف مساندة االحتياجات الفردية لكؿ طالب .

التػػػي يجػػػب عمػػػى الطالػػػب  وجػػػود نػػػص واضػػػح ومعمػػػف لؤلىػػػداؼ والتحػػػديات والمسػػػتويات القياسػػػية (ٕ
بارات فحسب، بؿ يجب أف يتضمف أيضػًا مؤشػرات تحقيقيا، وال يقتصر القياس ىنا عمى نتائج االخت

 إلى عمميات مدرسية ميمة أخرى.
وتحقيػػؽ مسػػتويات  إعػػادة ىيكمػػة المدرسػػة لتسػػاعد فػػي نشػػوء البيئػػة المتمركػػزة حػػوؿ الػػتعمـ الػػذاتي (ٖ

عػادة التفكيػر  االمتياز القياسية، وذلؾ مف خبلؿ إعادة تصميـ وتوزيع حجرات صػفوفيا ومبانييػا، وا 
 اـ الوقت.في طرؽ استخد

 مكرتحات البخح

 وأساليب توظيفيا تربويًا عمى الشبكة ليسيؿ الوصوؿ إلييا . بناء بنؾ معمومات عف تقنيات التعميـ (ٔ
المؤيدة لمتطوير التقني لدى العامميف في المدرسػة عمػى مختمػؼ  العناية بتنمية االتجاىات اإليجابية (ٕ

 المستويات.
الحديثة، وتشجيعيـ  ورش العمؿ حوؿ تقنيات التعميـتحفيز معممي المدارس عمى حضور الندوات و  (ٖ

 عمى اقتناء واستخداـ التقنيات المتقدمة في المدارس.
اعتمػاد تقنيػػات التعمػػيـ الحديثػة كأسػػاس فػػي التعمػيـ ولػػيس كوسػػيط، وتأكيػد توظيػػؼ تقنيػػات التعمػػيـ  (ٗ

 والمعمومات في كؿ عنصر مف عناصر العممية التعميمية داخؿ المدرسة وخارجيا.
 لعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ التعمـ الذاتي، والعمؿ التعاوني لدى المتعمميف مف خبلؿ استخداـ التقنيات.ا (٘
لتصبح قواعد معمومات شاممة، مما  تجييز المكتبات التعميمية بخدمات تقنيات االتصاؿ والمعمومات (ٙ

 يساعد عمى االتصاؿ بيا والدخوؿ منيا إلى المكتبات العالمية مف بعد.
 المعمميف وتدريبيـ المستمر ليكونوا قادريف عمى نشر مفيـو التعميـ االلكتروني. تطوير قدرات (ٚ
تفعيػػؿ طػػرؽ التػػدريس مػػف خػػبلؿ االسػػتعانة باألسػػاليب التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػى توضػػيح المفػػاىيـ  (ٛ

 واألفكار المجردة الخاصة بالتعميـ االلكتروني.
ميف بالمدارس بدور األنشطة المدرسػية فػى تطوير األنشطة المدرسية وتعديؿ لوائحيا، وتوعية العام (ٜ

 تنمية مفاىيـ الطبلب ومف ثـ فيى جزء ال يتجزأ مف العممية التعميمية.
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 مساجـع البخـح

 أوال : المراجع العربية
القػػػػاىرة، دار  إبػػػػراىيـ الفػػػػار : تربويػػػػات الحاسػػػػوب وتحػػػػديات مطمػػػػع القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف، (ٔ

 ـ.ٕٗٓٓالفكر،
احمػػد محمػػد سػػالـ: تكنولوجيػػا التعمػػيـ والتعمػػيـ االلكترونػػى، القػػاىرة، دار الرشػػد لمنشػػر والتوزيػػع،  (ٕ

 ـ.ٕٗٓٓ
اشػػرؼ سػػويداف : جػػودة التعمػػيـ : التنميػػة البنيويػػة، القػػاىرة، مطبوعػػات مركػػز الدراسػػات العربيػػة،  (ٖ

 .ـٕٓٔٓ
عمػيـ ، إعػػداد المعمػػـ تقنيػػًا لؤللفيػػة الثالثػػة ، دبػػي ، دار إيمػاف محمػػد الغػػزو : دمػػج التقنيػػات فػػي الت (ٗ

 ـ.ٕٗٓٓالقمـ ، 
بػػػدر الخػػػاف : إسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ اإللكترونػػػي، ترجمػػػة عمػػػي الموسػػػوي، سػػػوريا ، دار شػػػعاع ،  (٘

 ـ.ٕ٘ٓٓ
، القػػػػاىرة، دار الفكػػػػر ٕبيػػػػومى محمػػػػد ضػػػػحاوى : قضػػػػايا تربويػػػػة مػػػػدخؿ لمعمػػػػـو التربويػػػػة، ط (ٙ

 ـ.ٕٔٓٓالعربى،
لد محمد : تصور مستقبمي لدور التعميـ االلكتروني في تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية فػي حاتـ خا (ٚ

 ـ.ٕٚٓٓالتعميـ العاـ في مصر، رسالة دكتوراه ، كمية التربية جامعة بنيا، 
ومتطمبػات تطبيقػو فػي  االلكترونػي التعمػيـ : حسػاـ الػديف حسػيف عبػد الحميػد ، آمػاؿ ربيػع كامػؿ (ٛ

ية لتطػوير التعمػيـ العػالي بسػمطنة عمػاف، المػؤتمر العممػي الثػامف بعنػواف : التعميـ ، رؤيػة مسػتقبم
األبعاد الغائبػة فػي منػاىج العمػـو بػالوطف العربػي، الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة، المنعقػد فػي 

 ـ.ٕٗٓٓ( ،ٔـ، المجمد )ٕٗٓٓيوليو ٕٛ-ٕ٘الفترة مف 
لكترونيػػػة، القػػػاىرة: مكتبػػػة النيضػػػة حسػػػاـ محمػػػد مػػػازف : تكنولوجيػػػا المعمومػػػات ووسػػػائطيا اال  (ٜ

 ـ.ٕٙٓٓالمصرية، 
حسػػف شػػحاتة:"البحوث العمميػػة والتربويػػة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ"، القػػاىرة، مكتبػػة الػػدار العربيػػة  (ٓٔ

 .ـٕٔٓٓلمكتاب،
داليا خيرى عمر حبيشى : توظيػؼ الػتعمـ اإللكترونػى التشػاركى فػى تطػوير التػدريب الميػدانى لػدى  (ٔٔ

الحاسب اآللى بكميات التربية النوعية، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة،  طبلب شعبة إعداد معمـ
 ـ.ٜٕٓٓكمية التربية النوعية، 

، القاىرة، دار الزىراء ٕط الصغيرة، المجموعات التعاوني التدريس إستراتيجيات :السعيد مسعد رضا (ٕٔ
 ـ.ٕٚٓٓلمطباعة والنشر،

 ـ.ٕٙٓٓرة ، مكتبة زىراء الشرؽ، رمزى أحمد عبد الحى : نحو مجتمع إلكتروني، القاى (ٖٔ
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 ـ.ٖٕٓٓسعيد صالح الغامدي : في بيتنا جامعة ، جدة ، مكتبة المأموف ،  (ٗٔ
إمكانات التطوير ، الجيزة  –سمير عبد القادر جاد:منظومة التعميـ العالي المعاصر )تحديات الواقع  (٘ٔ

 .ـ ٕٓٔٓ، الدار العالمية لمنشر، 
مفػاىيـ وأساسػيات فػي تكنولوجيػا التعمػيـ " ، دميػاط، الشحات سعد عتماف، أمػاني محمػد عػوض:"  (ٙٔ

 .ـٕٚٓٓمكتبة نانسي لمنشر، 
شريؼ كامؿ شاىيف : الجامعات العربية بػيف مطالػب اليويػة وطموحػات الترتيػب العػالمي، القػاىرة،  (ٚٔ

 ـ.ٖٕٔٓالمكتبة األكاديمية، 
ـ، ٕٚٓٓلمنشػػر،  طػػارؽ عبػػدالرؤؼ عػػامر: التعمػػيـ والمدرسػػة اإللكترونيػػة، القػػاىرة، عػػالـ الكتػػب (ٛٔ

 .ٓٛص
: التكنولوجيػػا وتطػػوير التعمػػيـ، القػػاىرة، دار الغريػػب لمطباعػػة عبػػد العظػػيـ عبػػد السػػبلـ الفرجػػانى (ٜٔ

 .ـٕٚٓٓوالنشر، 
عبد العظيـ عبد السبلـ الفرجاني : تكنولوجيا إنتػاج المػواد التعميميػة، القػاىرة، دار غريػب لمطباعػة  (ٕٓ

 .ـٕٕٓٓوالنشر، 
 ـ.ٕٔٓٓوأدوار حديثة لممعمـ، الرياض، مكتبة الرشد،عوض التودري : المدرسة االليكترونية  (ٕٔ
 .ـٕٔٓٓالكتب، التعميـ، القاىرة، عالـ وتحديث المعمومات تكنولوجيا إسماعيؿ : زاىر الغريب (ٕٕ
فػايز منشػػر الظفيػػري: " أىػػداؼ وطموحػػات تربويػػة فػي التعمػػيـ اإللكترونػػى "، مجمػػة رسػػالة التربيػػة،  (ٖٕ

 ـ.ٕٗٓٓ(، قطر، ٗالعدد)
يـ:"أثػػر التفاعػػؿ بػػيف أنمػػاط التعمػػيـ االلكترونػػي واألسػػاليب المعرفيػػة لمطػػبلب عمػػي محمػػد السػػعيد نع (ٕٗ

 ـ.ٜٕٓٓبعض نواتج التعمـ"، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، معيد البحوث التربوية ، 
 .ـٕ٘ٓٓتكنولوجيا التعميـ والوسائؿ التعميمية، طنطا ، دار ومكتبة اإلسراء، محمد السيد عمى: (ٕ٘
 ـ.ٕٕٓٓ، القاىرة، دار الفكر العربي، ٕدى : تكنولوجيا التعمـ والتعمـ، طمحمد رضا البغدا (ٕٙ
محمد عايد مقدادي: دراسة مقارنة بيف أسموبي التعمـ التعاوني والتعمـ الفردي في اكتسػاب الطػبلب  (ٕٚ

 ٚ٘لميػػػارات برنػػػامج محػػػرر النصػػػوص ومقػػػدرتيـ عمػػػى االحتفػػػاظ بيػػػا، المجمػػػة التربوية،العػػػدد 
 ـ.ٕٓٓٓ(، ٘ٔالجزء)

 .ـٕ٘ٓٓمحمد عبد الحميد : منظومة التعميـ عبر الشبكات ، القاىرة، عالـ الكتب،  (ٕٛ
محمد محمود الحيمػة : ميػارات التػدريس الصػفي، عمػاف، دار المسػيرة لمنشػر والتوزيػع والطباعػة،  (ٜٕ

 .ـٕٕٓٓ
ـ ٕ٘ٓٓوالتوزيػع ، لمنشػر الكتػب القاىرة، عػالـ التعاوني، التعمـ نفس عمـ  :مصطفى الديب محمد (ٖٓ

. 
 ـ.ٕٛٓٓبيؿ جاد عزمي : تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني، القاىرة، دار الفكر العربي،ن (ٖٔ

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%89%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%89%22
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 -نبيؿ عبػد الخػالؽ متػولي: " تجديػد منظومػة التعمػيـ الثػانوي فػي ضػوء مفيػـو التعمػيـ االلكترونػي (ٕٖ
 ـ.ٕٗٓٓ، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ ، يناير  ٙٗتصور مقترح"، مجمة كمية التربية ، العدد 

ء عػػودة خضػػري: " إطػػار فكػػري تربػػوي مقتػػرح لمتعمػػيـ اإللكترونػػى "، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة ىنػػا (ٖٖ
 ـ.ٕٚٓٓالتربية، جامعة عيف شمس، 
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