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 امللخص 

: الدراست ملخص  

ن ًخلوىن بحن مفهىم الخعلُم الالىترووي والخعلُم عً بعد , الاوادًمُحن وغحر الاوادًمُحئن العدًد مً الاشخاؾ 

لخىىىلىحُا الاجـاالث في مجاٌ الخعلُم فهى ٌعصش مفهىم  خُث ان الخعلُم الالىترووي ٌعخبر مً اهم الخوبُلاث

مً هىا حاءث اهمُت الىزكت البدثُت  , ففي هره الىزكت هداٌو جىكُذ دوز جىىىلىحُت , الخعلُم عً بعد

ع الفسؾ الخعلُمُت , وبعد ذلً جوسح الىزكت ذلً الىىع مً الخعلُم الالىترووي هخدد  س وجىَى اإلاعلىماث في جوٍى

خعلُم اإلاعاؿس؛ بما ًخمحز به مً اهدؼاف للمعلىمت وجىمُت الخفىحر وؤلابداع في مجاٌ العلىم الالىتروهُت ًىاحه ال

دازض ومعاهد وحامعاث الدٌو والخىىىلىحُت , فبالسغم مً الىجاح الىبحر الري خلله هرا الىىع مً الخعلُم في م

م في بالدها علي الخـىؾ ودٌو الىهً العسبي علي , ئال هىان عىاةم هبحرة جىاحه هرا الىمى مً الخعلُ اإلاخلدمت

طخدىاٌو  الىزكت  و  العمىم . ئذ أهه البد مً  اطدثماز هره الفسؿت الخعلُمُت الساةد ة لظد الفجىة السكمُت.

, أهدافه , فىاةده ,   يؤلالىتروو, مداوز الخعلُم  والخعلُم عً بعد  أطاطُاث ومفاهُم الخعلُم الالىترووي

 .لتي جىاحه العلباث ا
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Abstract 
Many academic and non-academic people confuse the concept of e-learning and distance education, 

as e-learning is one of the most important applications of communication technology in the field of 

education, as it enhances the concept of distance education, hence the importance of the research 

paper, in this paper we try to clarify the role of technology Information on developing and 

diversifying educational opportunities, and then the paper presents that type of e-learning as a 

challenge facing contemporary education. It is characterized by the discovery of information and the 

development of thinking and creativity in the field of electronic and technological sciences. Despite 

the great success that this type of education has achieved in schools, institutes and universities in 

developed countries, there are great obstacles facing this type of education in our country in 

particular and the countries of the Arab world. The whole. As it is imperative to invest this 

pioneering educational opportunity to bridge the digital divide. 

The paper will deal with the basics and concepts of e-learning and distance education, the axes of e-

learning, its objectives, its benefits, and the obstacles facing 

 
 

 المقدمة:

ت وازجبوذ بالخىىىلىحُا, و جمحزث  بعدما حغحرث اإلافاهُم الاكخـادًت والخىمٍى

ع , واذ الخظىا  الخدٌى الىىعي  الادازة بالجىدة اإلاسجبوت بالخوىز الخلني الظَس

في هبُعت العمل في مجخمع اإلاعسفت واإلاعلىماجُت مً جىظُف ألادواث البظُوت 

ػازاث والبُاهاث اإلاعلد ة(,  ومً ئلى جىظُف الثلافت اإلاعسفُت )السمىش وؤلا 

جىظُف الخبراث ئلى جىظُف العلل واإلاعسفت اإلاظخدامت وإهخاج جوبُلاث 

وبسامج عالُت الدكت هثُفت العلم ومسجفعت اللُمت في عالم ٌؼهد الُىم زىزة 

ان العملُت الخعلُمُت هي الدافع لخلدم الامم  وباعخبازالخىىىلىحُا السكمُت  , 

بد ان جوىز كىاعد الخعلُم في وافت اإلاساخل الخعلُمُت  , خُث وزكحها , وان وال 

ان الخعلُم في عـسها هرا البد وان ٌعخمد علي اإلادزطت الالىتروهُت خُث 

اإلاسجبوت بها والبرمجُاث املخخلفت  وألاحهصةالخىىىلىحُا السكمُت مً الخىاطِب 
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ُت حغُحر حرزي والؼبياث وخاؿت الاهترهذ, وبالخالي طدخغحر العملُت الخعلُم

بما ًىاهب حغحراث العـس والخلدم الخىىىلىجي والاشماث الوازةت وأشمت حاةدت 

 وىزوها . 

 هدف الدراست :

 التي الالىترووي  الخعلُم تهدف الدزاطت الي حظلُى اللىء علي جىىىلىحُا

 حمُع مساخله في الخعلُم في بسامج فعاٌ بؼيل جوبُلها و اطخخدامها الى هومذ

س ألامثل الوٍسم باعخبازها هي  والتي  الخعلُم لبِئت ألاطاطُت البيُت لخوٍى

س :أطاس ي بؼيل حؼمل حن اإلادزطُحن مهازاث جوٍى س والفىُحن, والاداٍز  جوٍى

 اطخخدام بسامج الىتروهُت, و أهظمت اطخخدام الدزاطُت, اإلاىاهج واإلالسزاث

 اإلادازض في الاهترهِذ/ الاهترهذ اطخخدام و ؤلادازة ؤلالىتروهُت أهظمت

ت الىطاةل اخد وداةم باعخبازه أطاس ي بؼيل والجامعاث  في اإلاولىبت اللسوٍز

وهرلً معىكاجه في عـس بدء ًىفم . الجدًدة الخعلُم جلىُاث وجوبُم جىفُر

عً هخفه الاطالُب الخللُدًت فى الخعلُم وأؿبذ لصاما" علُه ان ًخىُف مع 

 مخغحراث الاشماث الوازةت .

 الدراست :  أهميت

حظعي الدزاطت الى جىكُذ مخغحراث العملُت الخعلُمُت مسجىصة علي دوز 

سها , وذلً مً خالٌ جفعُل العالكت بحن ادواث  جىىىلىحُا اإلاعلىماث في جوٍى

الخىىىلىحُا الالىتروهُت وعىاؿس العملُت الخعلُمُت بما ًدلم الجىدة 

 الخعلُمُت وفم مخولباث العـس.

الدزاطت في جىكُذ مفهىم الخعلُم الالىترووي والخعلُم عً حظاهم هخاةج هره 

 بعد ,   ومً اإلاخىكع ان جفُد هخاةج هره الدزاطت :

 الجامعاث واإلاعاهد العلُا -1

 وشازحي الخعلُم اإلاخىطى والعالي -2

 في جبني فىسة الخعلُم عً بعد وجوبُلها .

 مشكلت الدراست : 

يلت العـس إلاا لها مً دوز بازش ئن مظالت الخعلُم الالىترووي أؿبدذ مؼ

ت في الخوى  ومخمحز في دعم مظحرة الخعلُم الفعاٌ , فهى بمثابت حجس الصاٍو

م  ت للعملُت الخعلُمُت , ئذ أن جىىىلىحُا الخعلُم الخفاعلي هي الوٍس ٍس الخوٍى

س البيُت الاطاطُت لبِئت الخعلُم بؼيل أطاس ي وداةم لدظخوُع  الامثل لخوٍى

والاشماث , للخعلُم الالىترووي فىاةد عدًدة وأطباب عدًدة  مىاحهت الخوىزاث

 أدث لظهىز مثل هرا الىىع مً الخعلُم.

ولىً هل عىاؿس العملُت الخعلُمُت علي وعي بهرا الىىع مً الخعلُم , هل  

عىاؿس العملُت الخعلُمُت لها كابلُت للخغُحر والاهدماج مع هرا الىىع مً 

ل ت الخعلُمُت طدظاهم في الابخياز والابداع  الخىىىلىحُا , هل هره الوٍس

وإظهاز هفاءة وجمحز عىاؿسها , وما مدي اطخجابت الوالب والاطاجرة مع هرا 

الاطلىب الجدًد في جللي اإلاعلىمت وما مدي جفاعلهم معه , وماهي معىكاث 

اطخمسازه وما الاًجابُاث بخوبُله هخعلُم الىترووي ووأداة مً أدواث الخعلُم 

 عً بعد.

 مىهجيت الدراست :

حعخمد الدزاطت اإلاىهج الىؿفي في عسق اإلافاهُم والخبراث وهخاةج الدزاطاث 

الظابلت في هرا املجاٌ الري يهدف الي وؿف الظاهسة هما في الىاكع زم 

جفظحرها وزؿد جوىزها مً أحل بُان أهمُت دوز جىىىلىحُا اإلاعلىماث فى 

س العملُت الخعلُمُت خظب مخولباث اطت س العملُت جوٍى راجُجُت جوٍى

الخعلُمُت بما ًلمً جفعُل الخعلُم الالىترووي بالجىدة اإلاولىبت  , وحؼمل 

اث العلمُت  هرلً مساحعت اإلاـادز اإلاخىفسة مً اإلايؼىزاث في الىخب والدوٍز

 والبدىر اإلاخخــت خٌى هرا اإلاىكىع . 

 

 الدراساث السابقت :

زة الاهخمام بالخعلُم أهدث جىؿُاث الىثحر مً اإلاإجمساث على كسو 

 الالىترووي, وعلى دوزه الفعاٌ الري طُأخره في العملُت الخعلُمُت, ومجها: 

ىُت لعام )  اإلاإجمس الدولي للخعلُم الالىترووي واإلاىعلد في مدًىت دهفس ألامٍس

 م(, وواهذ أهم جىؿُاجه: 1997

الخعلُم الالىترووي ووطاةله حمُعها طخيىن كسوزة وػاتعت إلهظاب 

 حدًدة اإلا
 
خعلمحن اإلاهازاث الالشمت للمظخلبل, الخعلُم الالىترووي طُفخذ أفاكا

للمعلمحن واإلاخعلمحن لم جىً مخاخت مً كبل وهي خل واعد لخاحاث هلبت 

 [3]اإلاظخلبل. 

اق  اإلاإجمس الدولي ألاٌو للخعلُم الالىترووي والخعلُم عً بعد الري علد في الٍس

الخعلُم الالىترووي وأهمُت وكع خوى , والري أوص ى بلسوزة  2009للعام

 للخعلُم الالىترووي.

  ً خالٌ  -اإلاإجمس الدولي ألاٌو إلاسهص الخعلُم الالىترووي الري علد في البدٍس

, والري واهذ أهم جىؿُاجه الاطخفادة مً الخعلُم 2006لعام 19-17الفترة مً 

ل بعم اإلاىاهج الدزاطُت اإلالسزة في اإلاداز  ض واليلُاث الالىترووي في جدٍى

ت  والجامعاث مً ؿىزتها الخللُدًت ئلى مىاهج الىتروهُت بىاء على خوى جسبٍى

جفاعلُت وطُاطاث مدزوطت ومىحهت, وجأهُل ألاطاجرة وأعلاء الهُئت 

ظُت في اإلاإطظاث الخعلُمُت املخخلفت للدخٌى في عـس الخعلُم  الخدَز

بُت مىثفت ومعدة لهرا ا لغسق, وزبى اإلاىخباث الالىترووي مً خالٌ بسامج جدٍز

 والجامعاث الخللُدًت باإلاىخباث الالىتروهُت لخدمت الولبت واإلادزطحن.

, والري أوص ى  2001اإلاإجمس العلمي الثامً الري علد في اللاهسة أهخىبس للعام 

ب اإلاظخمس لخىظُف مظخددزاث جىىىلىحُا الخعلُم واإلاعلىماث  بلسوزة الخدٍز

 في الخعلُم.

لبدىر والدزاطاث التي جىاولذ مىكىع الخعلُم هىالً مجمىعت مً ا

 الالىترووي والبدث فحها

ً فىسة خٌى اججاه الادبُاث في هرا اإلاىكىع اإلاهم.  ًلىدها الى جيٍى

ففي دزاطت بعىىان :" الخعلُم الالىترووي... جسف أم كسوزة ة.. . ؟ !" .خاولذ  

ف الخعلُم الالىترووي)الافتراض ي( وجددًد  أهم مـولخاجه, هره الىزكت حعٍس

وهسخذ الخعلُم هخدد ًىاحه الخعلُم اإلاعاؿس. وكد شخـذ بعم العىاةم 

جىاحه هرا الىىع مً الخعلُم في اإلادازض العسبُت. أطهمذ الدزاطت في جلدًم 

بعم الخلٌى العاحلت "إلاىاهبت السهب" واطدثماز هره الفسؿت الخعلُمُت 

 الظاهدت في وكذ هدً في أمع الخاحت ئلُه .

م )  ص العبد الىٍس (بعىىان: واكع اطخخدام  2008دزاطت مؼاعل عبد العٍص

اق, هدفذ الدزاطت  الخعلُم الالىترووي في مدازض اإلاملىت ألاهلُت بمدًً الٍس

ئلى حعسف مدي اطخخدام الخعلُم الالىترووي في اإلادزطت, وجيىن مجخمع 

اق حمُعهم خالٌ فتر  ة ئحساء الدزاطت مً معلمي مدازض اإلاملىت في الٍس

معلم, وحاءث أهم هخاةج الدزاطت هما ًلي: فُما  297الدزاطت والبالغ عددهم  

ًخعلم بمدي اطخخدام هسق الخعلُم الالىترووي في مدازض اإلاملىت بُيذ 

الدزاطت, أن أهمها وحىد مىكع للمدزطت على الاهترهِذ, وأهه لدي اإلاعلماث 
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د الالىترووي, معسفت بىُفُت اطخخدام الخاطىب بما في ذلً الاه ترهِذ والبًر

 أما أهم أهمان الخعلُم الالىترووي اإلاظخخدمت هى الخعلم الخعاووي,

 بُيذ الدزاطت وحىد فسوق بحن أفساد الدزاطت هدى مدي الاطخخدام 
 
أًلا

وألاهمان باخخالف عدة مخغحراث )الخخـف, واإلاإهل العلمي, والخبرة, وعدد 

بُت(, أما أهم مجاالث اطخخدام الخعلُم الالىترووي فلد واهذ  الدوزاث الخدٍز

الخاطب آلالي, وأهم اًجابُاجه أهه ًسفع مً مظخىي زلافت اإلاخعلم في 

ل أمام  الخاطىب ومهازاجه, وأهم طلبُاث اطخخدامه هي جملُت وكذ هٍى

د مً العصلت الاحخماعُت لدي اإلاخعلم.  وطاةل الخلىُت ًٍص

  :موقع الدراست الحاليت من الدراساث السابقت

ػيلذ الدزاطاث الظابلت كاعدة بُاهاث مهمت باليظبت للىزكت البدثُت , 

 اطخفادث مجها الباخثت في بدء العمل بالدزاطت, ووكع املخوى الخىظُمي لها.

 من الخعليم الخقليدي إلى الخعليم الالكترووي:

ادة مظخمسة في عدد  عا وٍش ا طَس ػهدث الظىىاث الللُلت اإلااكُت جدىال جسبٍى

 ٌ التي اججهذ هدى الخعلُم اإلافخىح بيل أػياله )حعلُم عً بعد, حعلُم  الدو

الىترووي...الخ(. هبدًل وأخُاها همىمل للدزاطت الخللُدًت, على اعخباز أنها 

, وأًا واهذ 1وطُلت فاعلت ليؼس الخعلُم بحن فئاث مخعددة مً املجخمع 

حمُعا  اإلاـولخاث التي جـف هرا الىمى الجدًد مً الخعلُم ئال أنها

احخمعذ في فىسة واخدة وهي اطخخدام جىىىلىحُاث ؤلاعالم والاجـاٌ لخلدًم 

املخخىي الخعلُمي. خُث وان للثىزة اإلاعلىماجُت أزازا بالغت وبعُدة اإلادي على 

هظم الخعلُم اإلاظخلبلُت مً خُث فلظفتها وأهدافها مىاهجها وبسامجها 

 [2]     وهُيلتها وبيُتها . 

 لحدًث:أهماط الخعليم ا

 الخعليم الالكترووي:

ف وفُما ًلي هىزد البعم  عسف مـولح الخعلُم الالىترووي العدًد مً الخعاٍز

 مجها:

لت للخعلُم باطخخدام آلُاث الاجـاٌ الخدًثت مً  الخعلُم ؤلالىترووي هى هٍس

خاطب وػبياجه و وطاةوه اإلاخعددة مً ؿىث وؿىزة , وزطىماث , وآلُاث 

ئلىتروهُت, وهرلً بىاباث ؤلاهترهذ طىاء  وان عً بعد أو في بدث , ومىخباث 

الفـل الدزاس ي اإلاهم اإلالـىد هى اطخخدام الخلىُت بجمُع أهىاعها في ئًـاٌ 

 [2] اإلاعلىمت للمخعلم بأكـس وكذ وأكل حهد وأهبر فاةدة.

ظتهدف بىاء اإلالسزاث   هى هظام جفاعلي ٌعخمد على بِئت الىتروهُت مخياملت, َو

لت ٌظهل جىؿُلها, بىاطوت الؼبياث ؤلالىتروهُت, وباالعخماد الدزا طُت بوٍس

على البرامج والخوبُلاث, التي جىفس بِئت مثالُت لدمج الىف بالـىزة 

والـىث, وجلدم ئمياهُت ئزساء اإلاعلىماث مً خالٌ السوابى ئلى مـادز 

ُم اإلاعلىماث في مىاكع مخخلفت. فلال عً ئمياهُت ؤلازػاد والخىحُه وجىظ

عسف أًلا بأهه مىظىمت  مها. َو الاخخبازاث وإدازة اإلاـادز والعملُاث وجلٍى

ف جبنى على اطخخدام وجوبُم جىىىلىحُا  حعلُمُت,غحر أن مجمل هره الخعاٍز

الاجـاٌ واإلاعلىماث بـىزة أو بأخسي واطخخدامها لغسق حظهُل العملُت 

 الخعلُمُت الخعلمُت.

 محاور الخعليم الالكترووي:

 ر التي حساهم في الخخعيغ للخعليم الالكترووي:املحاو  

 ( الفـٌى الخخُلُت(Virtual Classes 

  .الىدواث الخعلُمُت(Video Conferences)  

 ( الخعلُم الراحيE-learning) 

 ( اإلاىاكع الخعلُمُت علي الاهترهذ والاهتراهذ (Internet Sites 

 ( الخلُُم الراحي للوالب(Self-Evaluation 

  .الادازة واإلاخابعت واعداد الىخاةج 

  الخفاعل بحن اإلادزطت والوالب واإلاعلم(Interactive Relationship) 

 الخلى بحن الخعلُم والترفُه(Entertainment & Education)  

 هظام إدارة الخعليم الالكترووي: 

هظام ئدازة الخعلُم الالىترووي عبازة عً هظام خاطب آلي مخيامل لخدمت 

العملُت الخعلُمُت عً بعد خُث يهدف هرا الىظام ئلى حظهُل عملُت الخفاعل 

ع.  بحن الوالب وعلى هُئت الخدَز

 مميزاث هظام إدارة الخعليم الالكترووي:

 حىدة الخـمُم الخعلُمي وهفاءجه وحعدد أطالُب عسق اإلاعلىمت. .1

 جىظُف الخىىىلىحُا الخدًثت واطخخدامها وىطُلت حعلُمُت.  .2

 خفاعل بحن عىـسي هظام الخعلُم.حصجُع ال .3

س الخعلُم الراحي لدي الوالب. .4  جوٍى

 طهىلت اإلاخابعت وؤلادازة الجُدة للعملُت الخعلُمُت. .5

 مكوهاث هظام إدارة الخعليم الالكترووي:

 اإلاادة )املخخىي العلمي(. .1

ع أو اإلادزب. .2  على هُئت الخدَز

 الوالب. .3

 البِئت الخعلُمُت )وطُى الاجـاٌ(. .4

 الخلُُم. .5
 (Simulation) املخاواة .6

 وسائل الاجصال أو الخواصل:

غحر و  مباػسة: وجيىن باإلاىاحهت بحن الوالب واإلاعلم في هفع الصمان واإلايان.

مباػسة: وجيىن مً خالٌ وطى أو وطُى مثل الىخب واملخاكساث واإلارًاع 

ىن والخلُفىن وػبياث الخاطباث والؼبىت الدولُت للمعلىماث )  والخلفٍص

 الاهترهذ( وألاكماز الـىاعُت وما ئلي ذلً.

 هظام الفصول الافتراضيت

 لىحه في بعم الىىاحي العلمُت , ئال أن هرا 
 
على السغم مً أهمُت الالخلاء وحها

ت اإلاظخمسة , ألهه باإلميان  ً املجمىعاث الفىٍز الالخلاء غحر مالةم لخغُحر جيٍى

ب  بدون هرا الىىع مً الاجـاٌ . و  ذلً مً خالٌ مجالع الىلاغ ئًجاد جدٍز

دلىا بأفيازهم وآزائهم وملترخاتهم  وغسف الخىاز وغحرها خُث ًلخلي اإلاؼازهحن ٍو

وحعلُلاتهم عً ألاهداف, ألاخالق , العىاةم , أطالُب الاجـاٌ, هره هي اإلابادب 

 لىحه وهرا الش يء ًددر في املجخمعاث 
 
في املجخمعاث التي جخلابل وحها

 .ؤلالىتروهُت 

 ويخميز الفصل الخخيلي بمميزاث عدًدة هذلز منها:

 .جىفحر اكخـادي 

 .جىفس العدد وألاهىاع الهاةلت مً مـادز اإلاعلىماث 

 .جىلُد اللدزة علي البدث لدي الوالب 
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  ً اللدددزة علددي الترهحددز مددع اإلاعلددم خُددث ال ٌؼددعس الوالددب بىحددىد الوددالب الاخددٍس

 ئال اذا ازد ذلً.

  ددت الياملددت فددي اخخُدداز الىكددذ واإلاددادة الخعلُمُددت واإلاعلددم ممددا ًدددُذ للوالددب الخٍس

 اللدزة علي اطدُعاب أهبر.

  ددددىن وؤلاذاعدددت والاطددددوىاهاث اطدددخخدام الخددددىاز ) الىطددداةل ألاخددددسي مثدددل الخلفٍص

الالىتروهُددددددت اإلادمجددددددت والىخددددددب ال جدددددددُذ للوالددددددب الخددددددىاز مددددددع اإلاعلددددددم أو مددددددع 

.)ً  آلاخٍس

 وقد جكون هىاك بعض هقاط الضعف مثل: 

  أن ًيىن للوالب اللدزة علي اطخخدام الخاطب الالىترووي.كسوزة 

  كددددسوزة أن ًيددددىن اإلاعلددددم علددددي كدددددز هبحددددر مددددً اإلاعسفددددت بالخعامددددل مددددع الفـددددٌى

 الخخُلُت وهُفُت الخعامل مع الوالب مً خاللها.

 .كسوزة جىفس ػبىت الاهترهذ أو ػبىت معلىماث مدلُت الاهتراهذ 

  علدي اإلاىاكدع باللغدت التدي ٌظدخىع ها كسوزة جىفس مدخىي حعلُمي مىاطب لليؼس

 الوالب.

 .كسوزة وحىد هظام ئدازة ومخابعت لىظام الفـٌى الخخُلُت 

وبهدددرا ًخأدددح أن العىـدددس ألاطاسددد ي فدددي هدددره الىلدددان هدددى عىـدددس جأهُدددل اإلاعلدددم 

 وهى العىـس الخاهم. 

 الخفاعل في عمليت الخعليم الافتراض ي:

 معسفت حُدة مً خالٌ العملُت الخعلُمُت , ولىً الظإاٌ هُف هجعل ول  
 
عسف بعلهم بعلا  على الىف أو الـىث عبر ػاػت الخاطب فلى ؟ خلُلت ال ًمىً أن ًددر ذلً على افي الخعلُم الخللُدي ًسي الوالب بعلهم البعم ,َو

 
سها وهي الىلاغ اإلاخبادٌ لإلزػاداث بغم الىظس عً هُفُت اإلاؼازهت بحن املجمىعاث مع بعللفىز هرا  الخعازف والخفاعل ًددر عىدما ًيىن الاجـاٌ ملخـسا لت واخدة ًمىً جوٍى ها البعم , وجيىن بداًت اإلاىهج بازطاٌ زطاةل , لىً ًمىً حظهُل ذلً بوٍس

 للبدء في الخعازف الافتراض ي , 
 
فُت وهرا الش يء ٌعخبر مفُدا جسخُبُت وحعٍس

 بوسح حدٌو أعماله فاألطخاذ في هرا ال
 
ىىع مً الخعلُم ًجب أن ًيىن مسها

وبسامجه ليي ًخمىً مً طحر العملُت الخعلُمُت زم الظماح للوالب بخأدًت 

بسامجهم الخاؿت ول وفم اخخُاحاجه الخاؿت . وهرا ٌعني أن الىلاغ كد ًخم 

ت الياملت واإلاوللت  بـىزة ال ٌؼعس فحها ألاطخاذ بازجُاح وامل بظبب الخٍس

والب وؿعىبت الخدىم في غسف الىلاغ , ولىً الري ٌظخوُع عملت جىحُه لل

لت طلُمت .   الىلاغ في اججاه آخس ًخدم العملُت الخعلُمُت بوٍس

   ( Synchronous e-learning): الخعليم إلالكترووي املتزامن

أطلىب وجلىُاث الخعلُم اإلاعخمدة على الؼبىت العاإلاُت للمعلىماث لخىؿُل 

 وجبادٌ

املخاكساث ومىاكُع ألابدار بحن اإلاخعلم واإلاعلم في هفع الىكذ الفعلي 

ع اإلاادة عبر:  لخدَز

 ( ت  ( ·Real-Time Chatغسف املخادزت الفىٍز

 ( الفـٌى الافتراكُتVirtual Classroom ·) 

ومً اًجابُاث الخعلُم ؤلالىترووي اإلاتزامً خـٌى اإلاخعلم على حغرًت زاحعت 

ت وجللُل  فىٍز

 والجهد و الىكذ.الخيلفت 

 أدواث الخعليم إلالكترووي املتزامن:

  الفـٌى الافتراكُتVirtual Classroom · 

 اإلاإجمساث عبر الفُدًى Videoconferencing. 

 املخادزت غسف Chatting Rooms. 

 :Asynchronous e-learning) الخعليم إلالكترووي غير املتزامن) 

على دوزاث أو خـف وفم بسهامج  وهى الخعلُم غحر اإلاباػس, ًدـل اإلاخعلم

م  دزاس ي مخوى ًيخلي فُه ألاوكاث وألاماهً التي جدىاطب مع ظسوفه عً هٍس

 جىظُف بعم أطالُب وأدواث الخعلُم ؤلالىترووي الغحر متزامً مثل:

  (د الالىترووي  (  ·E-mailالبًر

 الؼبىت العىىبىجُت العاإلاُت World wide web) ·  ) 

 ( دًت  ( ·Mailing listاللىاةم البًر

 (مجمىعاث الىلاغDiscussion Groups· ) 

  هلل اإلالفاثFile Exchange)· ) 

 ( ألاكساؾ اإلادمجتCD· ) 

ومً اًجابُاث هرا الىىع مً الخعلُم أن اإلاخعلم ًخخاز الىكذ والصمان اإلاىاطب 

له إلنهاء اإلاادة الخعلُمُت وإعادة مادة الخعلم ودزاطتها والسحىع ئلحها ئلىتروهُا 

 ئي وكذ. في

ت زاحعت مً  ومً طلبُاجه عدم اطخواعت اإلاخعلم الخـٌى على حغرًت فىٍز

 مباػسة. املخاكس

 مخعلباث الخعلم إلالكترووي:

 البيُت الخدخُت والدعم الفني:-1

  National Educational Network حؼمل هره البيُت ػبىت السبى ؤلالىترووي

طخلىم علحها الؼبىت والتي جددد التي جـل الجامعاث ببعلها, والهُيلُت التي 

( وأحهصة الخاطىب التي طدظخخدم (DCE & DTE أحهصة السبى ؤلالىترووي

 لالجـاٌ والخـفذ, ومً زم البرمجُاث التي 

 طخىفس الخوبُلاث الخعلُمُت التي طدظهل الخعامل مع املخخىي الخعلُمي .

الُت ( للمان كدزة هلل عBroadband Networkػبىت عالُت اللدزة ) -

 جلمً طسعت

ل اإلاىاهج والخوبُلاث وجبادٌ البُاهاث في خاالث الخعلم الخفاعلي)  ججًز

Interactive Learning) 

 Learningالبرمجُاث الخعلُمُت والتي جىفس جوبُلاث إلدازة الخعلم )-

management system)   وإدازة املخخىي ؤلالىترووي, وأهظمت الخدىم

 والظُوسة واإلاخابعت للؼبىت 

Operation and control management 

 املوارد البشزيت:-2

ت اإلاإهلت اللادزة على مخابعت عمل  ال بد مً جىفس عدد واف مً اليىادز البؼٍس

الىظام اإلاترامي ألاهساف وؿُاهخه وكمان اوظُاب اإلاعلىماث في حمُع 

ً على  الاججاهاث داخل الؼبىت. و ًجب أن ًيىن اإلاعلم واإلاىظف كادٍز

 اطخخدام الخىىىلىحُا بىعي وبؼيل ًخدم العملُت الخعلُمُت.

 في همى الخفىحر للمعلم 
 
ا  حرٍز

 
 ألن مثل هرا الىظام ًخولب حغُحرا

 
وهظسا

والوالب, فال بد مً وكع اطتراجُجُت للخغُحر والخدٌى هدى الىظام الجدًد 

ووكع أطع وأهظمت إلدازة هرا الخغُحر لخجىب الفىض ى والدؼدذ وجبعثر 

لجهىد. ولهرا ال بد مً وكع اطتراجُجُت دًىامُىُت ًخم حعدًلها خظب ا

اإلاخغحراث الخلىُت والاكخـادًت لخأهُل وحغُحر همى الخعلُم الخللُدي عبر 

ب اإلاظخمس, والخىافص التي جدعم عملُت الخغُحر.   الخدٍز

 إلارادة الحقيقيت:-3
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ِئت اإلامىىت التي ولى جدللذ حمُع اإلاخولباث الظابلت, فال بد مً جىفس الب

 جدعم خوىاث جىفُر

اطتراجُجُت الخعلم ؤلالىترووي. وجخمثل هره البِئت بالىعي اليامل للسوزة 

وأهمُت هرا وإزطاء كىاعد الخعلم ؤلالىترووي في اإلاإطظاث الخعلُمُت بمخخلف 

اتها, وكمان اللبٌى والخعامل مع اإلاعوُاث الجدًدة التي  فئاتها و مظخٍى

 مً ًفسكها مثل هرا 
 
عُت التي حعد حصءا الىظام. وجبرش هىا اإلاخولباث الدؼَس

 للغواء اللاهىوي الري جىفسه إلهجاح اإلاهمت.
 
 البِئت اإلامىىت هظسا

 معوقاث جعبيق الخعليم إلالكترووي:

الخعلُم الالىترووي هغحره مً هسق الخعلُم ألاخسي لدًه حملت معىكاث حعىق 

 العىاةم :الخىفُر الفعلي والفعاٌ ومً هره 

 جعويز املعاًير:-1

له وحعُم اهدؼازه بظسعت.  ًىاحه الخعلُم ؤلالىترووي مـاعب كد جوفئ بٍس

وأهم هره العىاةم كلُت اإلاعاًحر اإلاعخمدة, فما هي هره اإلاعاًحر وما الري 

ت؟  ًجعلها كسوٍز

لى هظسها ئلى بعم اإلاىاهج واإلالسزاث الخعلُمُت في الجامعاث أو اإلادازض, 

نها بداحت إلحساء حعدًالث وجددًثاث هثحرة هدُجت للخوىزاث املخخلفت لىحدها أ

ول طىت, بل ول ػهس أخُاها. فاذا واهذ الجامعت كد اطدثمسث في ػساء مىاد 

حعلُمُت على ػيل هخب أو أكساؾ طخجد أنها عاحصة عً حعدًل أي ش يء فحها 

ت وهى أمس مدمجت إلعادة الىخاب CDما لم جىً هره الىخب وألاكساؾ كابلت ,

معلد ختى لى وان ممىىا. وللمان خماًت اطدثماز الجهت التي جدبنى الخعلُم 

 ؤلالىترووي ال بد مً خل كابل للخخـُف والخعدًل بظهىلت.

افز الخعويضيت:-2  ألاهظمت والحو

مً اإلاخولباث التي جدفص وحصجع الوالب على الخعلُم ؤلالىترووي: خُث الشاٌ 

مً عدم وكىح في ألاهظمت والوسق وألاطالُب التي  الخعلُم ؤلالىترووي ٌعاوي

ًخم فحها الخعلُم بؼيل واضح هما أن عدم البث في كلُت الخىافص الدصجُعُت 

 لبِئت الخعلُم هي ئخدي العلباث التي حعىق فعالُت الخعلُم ؤلالىترووي.

 الدسليم املضمون والفعال للبيئت الخعليميت :-3

  ًأحل هبُعت الخعلُم الفعالت .هلف الدعم والخعاون اإلالدم م 

 .هلف اإلاعاًحر لىكع وحؼغُل بسهامج فعاٌ ومظخلل 

 .اث س املخخٍى  هلف الخىافص لخوٍى

 علم املىهج :-4

أن معظم اللاةمحن على الخعلُم ؤلالىترووي هم مً اإلاخخــحن في مجاٌ 

الخلىُت أو على ألاكل أهثرهم, أما اإلاخخــحن في مجاٌ اإلاىاهج والتربُت 

والخعلُم فلِع لهم زأي في الخعلُم ؤلالىترووي , أو على ألاكل لِظىا هم ؿىاع 

حن  اللساز في العملُت الخعلُمُت. ولرا فاهه مً ألاهمُت بميان كم التربٍى

 واإلاعلمحن واإلادزبحن في عملُت اجخاذ اللساز.

 الخصوصيت والسزيت :-5

سث على اإلاعلمحن ئن خدور هجماث على اإلاىاكع السةِظُت في ؤلاهترهذ, أز

حن ووكعذ في أذهانهم العدًد مً ألاطئلت خٌى جأزحر ذلً على الخعلُم  والتربٍى

 ولرا فان اختراق املخخىي والامخداهاث مً أهم معىكاث 
 
ؤلالىترووي مظخلبال

 الخعلُم ؤلالىترووي.

 مدي اطخجابت الوالب مع الىمى الجدًد وجفاعلهم معه.-6

دزض مع الخعلُم الفىزي والخأهد مً أن مساكبت هسق جيامل كاعاث ال-7

 اإلاىاهج الدزاطُت حظحر وفم الخوت اإلاسطىمت لها .

ادة الترهحز على اإلاعلم وإػعازه بصخـِخه وأهمُخه باليظبت للمإطظت -8 ٍش

 
 
 جسازُا

 
الخعلُمُت والخأهد مً عدم ػعىزه بعدم أهمُخه وأهه أؿبذ ػِئا

.
 
 جللُدًا

 ع مً الخعلُم وعدم الىكىف الظلبي مىه.وعي أفساد املجخمع بهرا الىى -9

اث, -10 حن في وافت اإلاظخٍى ب ودعم اإلاخعلمحن وؤلاداٍز الخاحت اإلاظخمسة لخدٍز

 لخجدد 
 
ب اإلاظخمس وفلا خُث أن هرا الىىع مً الخعلُم ًدخاج ئلى الخدٍز

 الخلىُت.

ب اإلاخعلمحن لىُفُت الخعلُم باطخخدام ؤلاهترهذ.-11  الخاحت ئلى جدٍز

ٌٍ مً الجىدة, ذلً أن  الخاحت-12 اث اإلاىاهج على مظخىي عا ئلى وؼس مدخٍى

 اإلاىافظت عاإلاُت.

حعدًل ول اللىاعد اللدًمت التي حعىق الابخياز ووكع هسق حدًدة ججهم -13

 باالبخياز في ول ميان وشمان للخلدم بالخعلُم وإظهاز الىفاءة والبراعت.

 

 الخحدًاث الخقىيت:-

ىاحه الخعلم ؤلالىترووي مددودًت كدزة اإلاإطظاث ئن مً أهثر الخددًاث التي ج

الخعلُمُت على ئوؼاء ػبياث واطعت وجىفحر أعداد هبحرة مً ألاحهصة واإلاعداث. 

 ئكافت ئلى جددًثها خاؿت.

وأن جىىىلىحُاث ؤلاعالم والاجـاٌ حؼهد جوىزاث وجدىالث مخعددة وبـفت 

عت ومظخمسة  طَس

لخىىىلىحُاث. أما مً هاخُت مما ًجعل مً الـعب اكخىاء مخخلف هره ا

البرمجُاث, فلد ػيل عدم جىفس جوبُلاث حعلم ئلىترووي باللغت العسبُت 

جددًا هبحرا ئكافت ئلى حعددها وكسوزة الخمازل فُما بُجها عاةلا أمام اخخُاز 

 البرمجُت اإلاىاطبت . 

 البيئت الدشزيعيت :-

ع اللىاهحن للمان طالطت الخدٌى ئلى هظام الخعلم ؤلالىترووي, ال  بد مً جوَى

والخعلُماث بؼيل ًلمً دًىامُىُت الىظام الخعلُمي, لُىاةم الخوىزاث 

عت الىجحرة. ت طَس  العـٍس

ت الخفىحر وجدـُل اإلاعسفت  جب أن جىفس اللىاهحن الغواء الالشم لخماًت خٍس ٍو

 وألاهم مً ذلً

م الخ عامل جىلُدها, مما ًخولب حعدًل بعم اللىاهحن التي جلف علبت في هٍس

 ؤلالىترووي.

 املوارد البشزيت:-

حؼيل خسهت الخغُحر والخىحه هدى الخعلُم الالىترووي جددًا للىثحر مً 

 اإلاعلمحن الرًً حعىدوا

على الىظام الخللُدي, وبالخالي طُىاحه هرا الخىحه العدًد مً اإلالاومت كد 

 هرا الىظام, وبالخالي

 أحل جلبل هرا الخغُحر .البد مً طُاطت الخىعُت والخدفحز والخصم مً 

 الخمويل :-

ئن الاطدثماز في مُدان الخعلُم مً املجاالث التي ال ججرب الؼسواث وأصخاب 

ل لهرا اللواع باإلكافت  ألامىاٌ مً أحل الاطدثماز فحها وبالخالي هلف الخمٍى

اث الالشمت  ئلى جيلفت الدؼغُل والـُاهت والخجدًد وجيلفت ئهخاج املخخٍى
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ُمُت حؼيل جددًا خلُلُا, ولرا وان على الخيىماث ئعواء للعملُت الخعل

ع مً  ت خاؿت لهرا املجاٌ مً خالٌ حصجُع الؼساهت فُه ودعم اإلاؼاَز أولٍى

خالٌ جيؼُى العالكاث وجىطُع الؼساهت ما بحن كواع الاجـاالث 

س أهظمت الخعلم  وجىىىلىحُاث ؤلاعالم وكواع الخعلُم مً أحل دعم وجوٍى

 ؤلالىترووي.

 

 خعليم عن بعد :ال

اث  لـد به الخعلُم الري ٌعوي أهماها مخخلفت مً الدزاطت على ول اإلاظخٍى ٍو

الخعلُمُت التي ال جخلع لإلػساف مً ألاطاجرة على الوالب, وال ًىحد بُجهما 

جفاعل مباػس وال بحن الوالب بعلهم البعم, وإهما ٌظخفُد الوالب مً 

ر اإلاباػسة وهى هظام بعُد ول البعد خالٌ الخىظُماث ؤلازػادًت والخعلُمُت غح

 ]2[عً هظام اإلاىاحهت الخلُلُت بحن ألاطخاذ والوالب. 

خُت التي خللذ الخاحت ئلحها, هما أن  الخعلُم عً بعد ظاهسة لها ظسوفها الخاٍز

لها في املجخمع اإلاعاؿس ظسوف دعذ الهدؼازها وجأهُد أهمُتها على الظاخت 

ت, جخلخف العىامل التي أ   ]4[دث ئلى ذلً. التربٍى

ع في أهظمت الخعلُم وخاؿت الجامعي, والخفىحر في بداةل 1 . الخاحت للخىَى

 الخللُدًت, والتي فسكتها مخغحراث عدة, مثل: لألهظمت

جصاًد الولب على الخعلُم العالي في الىكذ الري حعجص فُه اإلاإطظاث بىظمها -أ

 ·الىالطُىُت 

 على جلبِخه هرا الولب.

ظاث الخعلُم العالي على حغوُت وافت مظاخت الدولت, مما عدم كدزة مإط-ب

 ًخلم اخخالالث معُىت.

الازجفاع اإلاظخمس في جيالُف الخعلُم العالي مما ٌؼيل عبئا على ول مً -ج

 مإطظاجه أو هلبخه. 

. الخباًً الىاطع بحن اإلاهً الخللُدًت التي ألفها املجخمع, وجلً التي هسختها 2

 أػياٌ الخلدم الخلني.

.ئن مخخلف مجاالث العمل حؼهد باطخمساز جدىالث وجوىزاث هثحرة جلصم على 3

اث ألاداء  العاملحن اللخاق بها ختى ًخوىز أداؤهم وال ًىلف عً مظخٍى

 اإلاولىبت, وبالخالي ئجباع هسق أخسي مِظىزة للخعلم في ظسوف جىاطب عملهم.

ت الخدًثت هدى الخعلم, ول4ِ ع الخعلُم, وان مً . إلاا جدىلذ الاججاهاث التربٍى

أهم الدوافع لتزاًد الخسهت هدى الخعلم عً بعد وظهىز مفاهُم حدًدة عً 

 الخعلم اإلاظخلل والخعلم خـاةف الخعلُم عً بعد:

 ًخخلف الخعليم عن بعد عن الخعليم الىظامي بعدة خصائص هي:

. الخباعد بحن اإلاعلم والوالب باإلالازهت مع هظم الخعلُم "وحها لىحه" 1

 ُدًت, خُث ًيخلل الوالب ئلى اإلاعهد أو الجامعت لُخللى العلم عً معلمه.الخلل

. ئمياهُت حعدد وطاةل الاجـاٌ بحن اإلاعلم واإلاخعلم, وكد وفسث الخىىىلىحُاث 2

 الخدًثت للمعلىماث والاجـاٌ الىثحر مً ألادواث التي ًمىً اطدثمازها.

ت اإلاإطظاث الخعلُمت في اطخددار بسامج وأوؼوت3 ت ومىاهج  . خٍس جسبٍى

م, وغحر ذلً مً ميىهاث  حدًدة, وجـمُم اإلالسزاث وجددًد أطالُب الخلٍى

 العملُت الخعلُمُت.

. ئػسان الوالب بؼيل ئًجابي في مخخلف مساخل العملُت الخعلُمُت فهى في 4

 ]1[ظل هظام الخعلُم عً بعد.

لخفاعل وإذا وان حعلُم الخفىحر هى أطاض اإلاعسفت, وحعلُم الخفىحر ًخولب ا

والخىاؿل وبرلً ًيىن الخعلُم عً بعد أهثر فىسة ممحزة للخعلم في اللسن 

 ]2[الخالي 

 أهميت الخعليم عن بعد :

 جلبُت خاحاث الخعلُم عً بعد والخعلُم اإلافخىح  -1

ع حدًدة حعخمد علي اإلاخعلم وجسهص علي اهمُت  كدزاجه  -2 جدعُم هسق جدَز

الظماث الفسدًت باإلكافت الي الخعلم وامياهُاجه باإلكافت الي الخـاةف و 

الخعاووي مً خالٌ الاجـاٌ والدؼاوز مع الصمالء بىاطوت ادواث الاجـاٌ 

 والخفاعل علي ػبىت الاهترهذ 

جدعُم مهازاث اإلاخعلمحن واإلاعلمحن في جلىُاث الاجـاٌ واإلاعلىماث التي  -4

فان اإلاخعلم لً حعخبر الدعامت السةِظُت في بىاء هظام الخعلُم الالىترووي 

ًخىكف فلى عىد اهدظاب  اإلاعازف واإلاهازاث الخعلُمُت ولىً طُىدظب 

مهازاث الخعامل مع الخلىُاث الخدًثت في الاجـاٌ واإلاعلىماث التي اؿبدذ 

ت في هرا العـس .  كسوٍز

ًدلم محزة الخفاعلُت بحن اإلاعلم و اإلاخعلم علي السغم مً غُاب الاجـاٌ  -5

ٌ الخفاعل اإلاتزامً بىاطوت الخىاز او املخادزت في الىكذ اإلاىاحه وذلً مً خال

د الالىترووي .  الخلُلي او غحر اإلاتزامً باطخخدام البًر

جفاعل اإلاخعلم مع املخخىي , ومع الصمالء , ومع اإلاإطظت الخعلُمُت ومع  -6

البرامج والخوبُلاث واإلاىاكع التي جلُده في العملُت الخعلُمُت عً بعد او في 

ازاث ؤلالىتروهُت , او الخداٌو في اإلاىخباث السكمُت والافتراكُت , الاخخب

 ومدسواث البدث .

ع في اجاخه اإلالسزاث واإلاىاهج علي الؼبىت  -7 ًىفس الىظام الخىاؿل الظَس

 واكتراب اإلاخعلم مجها 

ع والاخخبازاث  -8 س اإلالسزاث الخعلُمُت واإلاىاهج وهسق الخدَز امياهُت جوٍى

س الي اإلاخعلم بظسعه .وجددًثها وكمان و   ؿٌى هرا الخوٍى

م الفىزي مً  -9 ًىفس هرا الىظام في جـمُمت وبسامجه اجاخت اإلاخابعت والخلٍى

 حاهب اإلاعلم او اإلاإطظت الخعلُمُت بالىطاةل املخخلفت .

ًفسق علي اإلاإطظاث  الخدًثتان اعخماد هرا الىظام علي الخلىُاث  -10

 مت علي هره الخلىُاث .الخعلُمُت جبني هظم ؤلادازة اللاة

 في حين ان الخعليم عن بعد ًدسم بالسماث الخاليت :

 ًسهص علي اإلاخعلم ولِع علي اإلاعلم . -1

ع . -2  ًسهص علي الخعلُم بدال مً الخدَز

ت للمخعلم في اخخُاز اإلالسزاث وهسق الخعلم والاوعُت الخعلُمُت  -3 ًدُذ الخٍس

 إطظت الخعلُمُت .التي جخفم مع زوف البعد عً اإلاعلم واإلا

حعدد اوعُت اإلاىاد الخعلُمُت التي ٌعخمد علحها اإلاخعلم مثل اإلاوبىعاث  -4

 والدسجُالث بأهىاعها .

س اعداد املخخىي الخعلُمي بدُث ًىفس اهبر كدز مً الخفاعلُت. -5  كسوزة جوٍى

 

 الخوصياث :

جىفحر ػبىت اهترهذ حعمل بؼيل حُد ومخاخت لألطاجرة والولبت حمُعهم في -1

 مإطظاث الخعلُم اإلاخىطى والعالي العامت والخاؿت 

 ئدزاج ملسزاث جدىاٌو الخعلُم الالىترووي -2

ع, والولبت على -3 ب اإلاىاطبت ألعلاء هُئت الخدَز جىفحر فسؾ الخدٍز

خخدام جوبُلاث الخعلُم اطخخداماث الخاطىب وػبىت الاهترهذ, واط
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الالىترووي املخخلفت, دوزاث مخخــت إلهظاب ألاطاجرة مهازاث جـمُم 

.
 
 الدزوض الىتروهُا

وؼس الىعي العلمي والخلني خٌى فىاةد الخعلُم الالىترووي مً خالٌ ئكامت -4

 وزغ عمل وهدواث جوبُلُت .

ت وعلمُت في مجاٌ الخعلُم الالىترو -5  وي. جبني اطتراجُجُاث جسبٍى

 العمل على جىظُف الخعلُم الالىترووي في مجاٌ الخعلم الراحي.-6

ومً هىا وان على وشزاحي الخعلُم اإلاخىطى والخعلُم العالي الاطخفادة مً -7

 ججسبت اإلادزطت الدولُت بىغاشي والجامعت اللُبُت الدولُت .

 

 

 املزاجع :
الخـمُم الي الاطتراجُجُاث ,وزكت  آإلاحي, عبدهللا ًحي ,الجىدة في الخعلُم الالىترووي مً-1

 , مظلى ,عمان 2006مازض -29-27عمل ملدمت الي اإلاإجمس الدولي للخعلُم عً 

ص, الخعلُم الالىترووي  ,مفهىمه ,خـاةـه, فىاةده, عىاةله, وزكت عمل  -2 اإلاىس ي, عبدالعٍص

 ملدمت الي هدوة مدزطت اإلاظخلبل ,حامعت اإلالً طعىد.

الخعلددُم الىترووددي :مفهىمدده, خـاةـدده, فىاةددده, عىاةلدده " هدددوة مدزطددت  د.اإلاىسدد ى, عبددد هللا"-3

اق ,   هد .1423اإلاظخلبل  الٍس

ب -4 ب اإلانهي فدي الخعلدُم والخددٍز د.حاطس الخسبؽ "ججسبت اإلاإطظت العامت للخعلُم الفني والخدٍز

 الالىترووي.

 مىكع العسبي باألهترهذ.-5

 

 

 


