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أسػمواًً دػديًًً  ػف أسػًليت التعمػيـ والػتعمـ  و لػؾ  (E-Learning) اإللكترونييعّد التعّمـ  :هقدهت
ي ػػًؿ ال عمو ػػػًال لم تعم ػػيف  ت طيػػػًً إي فػػال يػػً ال عمو ػػًال والت ػػػًلجعمػػػك تكنولو  دكونػػي يعت ػػ
ينتشر  ن  است داـ وسػًلؿ العػرض  اإللكترونيـ ه ا وادأ  فهوـ التعمًف وال كًف.  الز  ا لؾ ددود
 ػوؿ التقميديػة واسػت داـ الوسػػًلط ال تعػددم فػي ع ميػًال التعمػػيـ فة إللقػً  الػدروس فػػي الاإللكترونيػ

الف ػػمي والػػتعمـ الػػ اتي وانتهػػًً  اانػػً  ال ػػدارس ال كيػػة التػػي تتػػيت لمطػػعت الد ػػور والتفًعػػؿ  ػػ  
  والتمفزيوف التفًعمي.  دً راال وندواال تقًـ في دوؿ أ رى اوسًطة اإلنترنال

ن هفهىم  -1
ّ
إلػك نهًيػة  اإللكترونػيالػتعّمـ : يرج  تػًري  ( E-Learning) اإللكرتونيالتعل

نظػػػًـ القػػػرف العشػػػريف ديػػػف اسػػػت دـ فػػػي  لػػػؾ الوهػػػال تدػػػال   ػػػطمت   ػػػر وهػػػو  ػػػف الً ًنينػػػًال 
النظػًـ . لقد تطمػت هػ ا (Computer – Based Trainingالتدريت ال عت د عمك الدًسوت )

 ػػف أجػػؿ تقػػديـ  فػػي  لػػؾ الوهػػال إد ػػًؿ وسػػًلط إلػػك جهػػًز الدًسػػوت  ًػػؿ ا هػػراص ال  ػػ وطة
رغػـ افتقػػًدي فػػي  اإللكترونػػيالػتعّمـ النظػًـ تقػػد ًً عظي ػػًً  فػي  جػػًؿ وعػػّد   ال دتػوى العم ػػي لمطماػة
ويعػّد . (Hubackova,2015,p.1187). عدـ  ددودية الز ًف وال كًف لؾ الديف إلك  ً ية 

( فػي 1999ـ )ي عػًفػ و لػؾالػتعمـ  ( أوؿ  ػف اسػت دـ   ػطمتElliott Masie) إليوت ماسي 
فػي  ػمت ر الػتعمـ التقنػي  عمػك الدًسػوت دريت ال عت ػد)دمقة ادف( لنظًـ التأًنً   نًهشة سي نًر

 .(Gutierrez,2014,p.1) .(ديزن  ورلد)في  دينة 

اسػػػػػػت داـ تكنولوجيػػػػػػً ال عمو ػػػػػػًال اأّنػػػػػػي  (E-Learning) الييييييلكتر ال لرونيييييي  ؼهػػػػػػ ا ويعػػػػػػرّ 
  (Goyal,2012,p.240) راض التعميـ والتعمـ.غوالت ًلال  

ػػػ ًً اأّنػػػي  اإلل لرونييي ر اليييلكت   ّرؼوع   نظو ػػػة تعمي يػػػة لتقػػػديـ الاػػػرا أ التعمي يػػػة أو التدريايػػػة "أي ػػػ
لم تعم يف أو ال تدرايف في أي وهال وأي  كًف اًست داـ تقنيًال ال عمو ًال والت ًلال التفًعمية 

اطريقػة  تزا نػة أو غيػر  تزا نػة دوف اللتػزاـ  تعددم ال  ًدر  تفًعميةلتوفير ايلة تعمي ية/تعم ية 
 مك التعمـ ال اتي والتفًعؿ ايف ال تعمـ وال عمـ". ا كًف  ددد اعت ًدًا ع

أجهػػػزم الدًسػػػوتر اإلنترنػػػالر ويق ػػػد اًسػػػت داـ  تقنيػػػًال ال عمو ػػػًال والت ػػػًلال التفًعميػػػة:  
ر اإللكترونػػػػػيالقنػػػػػواال ال دميػػػػػة أو الف ػػػػػًلية لمتمفػػػػػًز أو ا هػػػػػراص ال  ػػػػػ وطةر الهػػػػػًتؼر الاريػػػػػد 

وفػػي هػػ ا السػػيًؽ يمكػػد (. 330ر ص.2011 ير. ) نقػػًع عػػف :  ػػيًـ وز ػػعم ال ػػمت راال عػػف اعػػد
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وادػدم أو  تقػديـ ال دتػوى التعمي ػي لمطػعت اوسػًطةر يػتـ اإللكترونػيالػتعمـ أّني في إطًر  )باس ا(
 :أكًر  ف التطايقًال التكنولوجية اآلتية

  .الدًسوت -
 أو اإلنترانال.اإلنترنال  -
 أشرطة الفيديو وال وال. -
  .ا ه ًر ال طنًعية -
 (C.Ds) ال   وطةا هراص  -
 .التمفزيوف التفًعمي -
  (Baska,2018,pp.196-197. )الف وؿ الفترا ية -

ًً اأّنػػي اإلل لرونيي  الييلكترويعػػّرؼ   فيهػػً ي ػػر   و دكو ػػةر  ق ػػودم تعمػػـ وع ميػػة تعمي ػػي نظػػًـ أي ػػ
 اًسػػت داـ اإللكترونػػي ال دتػػوى  ػػ  تفًعمػػي  ػػعؿ  ػػف و دروسػػة   ططػػة تعمي يػػة ا اػػراال ال ػػتعمـ
 عمك هًل ة لكترونيةإ تعمـ ايلًال في  نظ ة تعمي ية إجرا اال وفؽ الكترونية ـتعم ووسًلط   ًدر

ػػػػير وتيسػػػػر الػػػػتعمـ ع ميػػػػًال تػػػػدعـ ةاإللكترونيػػػػ والشػػػػاكًال الدًسػػػػوت . و كػػػػًف وهػػػػال أي فػػػػي ددًو
 (2011)  يسر

وت رينػػًال اأّنػي تقػػديـ ال دتػوى التعمي ػي  ػػ   ػً يت ػ ني  ػػف شػرودًال  اإلل لرونيي  اليلكتر ؼويعػرّ 
وتفًعػػؿ ا ػػورم جزليػػة أو شػػً مة فػػي ال ػػؼ أو عػػف اعػػد ااػػرا أ  تقد ػػة   زنػػة فػػي الدًسػػوت أو 

 (15ر ص.2003اوسًطة شاكة اإلنترنال. ) العريفير
هو التدريت عمك است داـ تكنولوجيً ال عمو ًال والت ػًلال إلدػداف  اػرم  إ اً  اإللكترونيفًلتعمـ 

لمز ػػػًف   ػػػف هاػػػؿ ال ػػػتعمـ و لػػػؾ دوف وجػػػود أي دػػػدودتعمػػػـ ي كػػػف أف ت ػػػًغ وتػػػنظـ اكػػػؿ دريػػػة 
  وال كًف. 

عمػػػك  اػػػًد   فػػػي ا سػػػًس اإللكترونػػػيفمسػػفة الػػػتعمـ  تقػػػوـ :اإللكرتونـــيفلســـفت الـــتعلن  -2
تكنولوجيػػػً التعمػػػيـ ال ت ركػػػزم دػػػوؿ التطايػػػؽ الع مػػػي لمعمػػػـو التراويػػػة أو النظريػػػًال التراويػػػةر والتػػػي 
تن ػت عمػػك ال ػػًدم العم يػػة و ػػدى توافقهػػً  ػػ    ػػًلص الج هػػور ال سػػتهدؼر و راعيػػة فػػي  لػػؾ 

 راللكتر عن بكداللكتير المفلوح، والمرن، والموزع، والملجسدة ف  ال اًد  التراوية الدديًة  ًػؿ 
يبنييع عتييع مبييادم للييمير اللكتييير، وعتييع ن ريييات  ػػف نًديػػة أ ػػرى  اإللكترونػػيـ الػػتعم ك ػػً أفّ 
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اػأي دػًؿ  ػف  تجًهػؿر والتػي فػي الدقيقػة ل تاالللال، وم ونالها، وأسسها وعنالرها األساسية
ً يسػًعد عمػك ا دواؿ الًقًفة ال شتركة ايف طرفي الت ػًؿ ال ت ًمػيف فػي ال رسػؿ وال سػتقاؿر   ػ

تدديػػد نػػوع هنػػًم الت ػػًؿ ال نًسػػاة لم وهػػؼ التعمي ػػير وال توافقػػة  ػػ    ػػًلص ج هػػور الت ػػًؿ 
ال سػػتهدؼ اطرفيػػي ال رسػػؿ وال سػػتقاؿ/ أو ال عمػػـ وال ػػتعمـ فػػي  واهػػؼ الت ػػًؿ التعمي يػػةر و لػػؾ 

ال اػرم  انطعهً  ف أدد  اًد  جوف ديوي التي تنص عمك أف "ع مية الت ًؿ هي ال شػًركة فػي
 .ايف طرفي الت ًؿ"

 و ػػدى التكنولوجيػػةر الج هػػور ًقًفػػة عمػػك كػػ لؾ الت ػػًؿ ع ميػػة تعت ػػد اػػؿ فدسػػتر هػػ ا ولػػيس
 ـالػتعم  ػف النػوع هػ ا تفعيػؿ فػي ال ست د ة التكنولوجية الت ًؿ وهنواال وسًلؿ وايف اينهـ ا لفة
 نتػػًلأ إلػػك والتو ػػؿ الادػػف وطػػرؽ  واهعهػػًر فػػي اإلادػػًر وأسػػًليت ر(Internet) النترنػػال  ًػػؿ

 الاريػػػػد  ػػػػ  التعً ػػػػؿ وطػػػػرؽ ر(Search Engine) الادػػػػف ا دػػػػرؾ يسػػػػ ك  ػػػػً عاػػػػر لمادػػػػف
 راإللكترونػي ـالػتعم اػرا أ ت ػ يـ عنػد ا  ػور هػ ي تراع لـ لو أني ا عنك ر(E-Mail)اإللكتروني

 يتدقػػؽر لػػـ ت ػػ ي ي  ػػف الهػػدؼ أف يعنػػي   ػػً اإلطػػعؽر عمػػك  ر ػػية غيػػر النتيجػػة تكػػوف لرا ػػً
 ة أ رى. نًدي  ف لي وال تاني ال   ـ لط ودًال و مايًً  فًععً  اإللكتروني ـالتعم يكوف ل وا لؾ

 هي (Process )لع ميةعمك أّني ع مية تعمـر وا اإلل لرون اللكتر و ف ه ا ال نطمؽ ينظر إلك 
 والتفػًععال ا سػًليت  ػف  ج وعػة تش ؿ النظًـر  كونًال ايف الهًدؼ التفًعمي النشًط  ف دًلة

  ػػعؿ ر  عينػػة أهػػداؼ تدقيػؽ ندػػو وال وجهػػة ال دػػددم ال نهجيػة واإلجػػرا اال وا نشػػطة والععهػًال
 ا سًسػية ال كونػًال اػيف  سػت ر ونشػًط دالـ توا ؿ دًلة هي التعميـ وع مية.   دددم ز نية فترم

 التكنولوجيػًال طريػؽ عػف....(  والنظػًـر ر وال  ًدر ر وال دتوى ر وال عمـ ر ال تعمـ)  لم نظو ة
 . ةاإللكتروني

 ر ال كونًال ه ي ايف  اتجًهيف في فًعؿ ات ًؿ تأسيس عمك اإللكتروني ـالتعم فًعمية وتتوهؼ 
 التفًعػػؿ يتسػػـ إ  التقميػػدي التعمػػيـ فػػي  نػػي وتعقيػػداً  نشػػًطًً  أكًػػر اإللكترونػػي ـالػػتعم فػػي والتفػػًععال
 ك ػً ال درسػيةر الد ػة فػي الدػًؿ هػو ك ػً  عينػيف و كًف از ًف يتددد ول والست رارر اًلدي و ة

 أي ػػػً ويتسػػػـ فقػػػطر ال تعم ػػػيف  ػػف همػػػة عمػػػك يقت ػػػر ول ال تعم ػػيفر كػػػؿ ي ػػػـ إ  اًلشػػػ وؿ يتسػػـ
 ك ػً وال ػتعمـ ال عمػـ اػيف التفًعػؿ عمك يقت ر فع التعددية وأي ً ر و كًف وهال أي في اًل رونة

 وتفًعػػؿ ر السػػت داـ واجهػػة  ػػ  ال ػػتعمـ تفًعػػؿ عمػػك يشػػت ؿ إن ػػً التقميػػدير التعمػػيـ فػػي الدػػًؿ هػػو
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 ةراإللكترونيػ والوسػًلط ال  ػًدر و ػ  ر اإللكترونػي ال دتػوى و ػ  ر الػتعمـ إدارم نظػًـ  ػ  ال تعمـ
 (2011)  يسر . الز ع  و   الدعـ وفريؽ اإللكتروني ال نسؽ و   ال قررر أستً  و  

 ـفػػًلتعم راللكتييير ل نولوجيييا بمبييادم اإلل لرونيي  الييلكتر بلييتة يتعمػػؽ وفي ػػً ال ػػددر هػػ ا وفػػي
 ـتعمػػ اتقػػديـ وال تعمػػؽ رالفييردي بيياللكتير يسػػ ك  ػػً أو اللكتييير لفريييد  اػػدأ عمػػك يقػػوـ اإللكترونػػي

. فرديػػة فػػروؽ  ػػف ال تعم ػػيف اػػيف  ػػً يراعػػي ـتعمػػ ا عنػػك ر( ػػتعمـ كػػؿ) ال ػػتعمـ و  ػػًلص يتوافػػؽ
  سػتوى إلػك الو ػوؿ اق ػد ال تعم ػيف وادتيًجػًال يتوافػؽ ا ػً التعمي يػة ال واهػؼ تفريد يعني وه ا
 والػػ ي رلإللقييان الييلكتر مبييادم  ػػ  يت ًشػػك اًل ػػرورم وهػػ ا رال طػػًؼ نهًيػػة فػػي ا دا   ػػف عػػًؿ
 ال تعم ػيفر  ػف   كػف عػدد أكاػر هاػؿ  ػف التعمي يػة ا هػداؼ  ػف   كػف عػدد أكار اتدقيؽ ينًدي
 ا هػػداؼ  ػػف (%90) لػػػػ ال تعم ػػيف  ػػف فػػوؽ ف ػػً (%90) يدقػػؽ اديػػف  دػػددم هػػي الواهػػ  وفػػي

 .التعمي ي الارنً أ أو التعمي ية الوددم أو لمدرس ال دددم التعمي ية

 يسػ ك ل ػً الطايعػي ا سػًس يعتاػر والػ ي رالمبيرم  بياللكتير يس ك ا ً الستعًنة يتطمت وه ا
 العم يػػة ال ػػًدم اوسػػًطتي تقػػدـ والػػ ي الدًسػػوتر ا سػػًعدم والػػتعمـ اػػًلتعميـ هػػ ا ع ػػرنً فػػي دًليػػًً 
 تعمي يػة كجرعػًال( الدًسػوت شًشًال عمك)  نف مة إطًراال في تو     يرم أجزا  إلك  قس ة
  ػتعمـ لكػؿ تس ت اديف ال تعمـر  ستوى    وسهولتهً  عواتهً و دى دج هً في تتوافؽ   يرم

تقًنهػً ال ًدم في يتقدـ أف  تقد ػي تعػزز راجعػة ات  يػة ال ػتعمـ تزويػد  ػ  الػتعمـر فػي لسػرعتي وفقػً وا 
 (2007. )السًعيرالعم ية لم ًدم واإلتقًف التعمـ في الفردية تأتي هنً  فو  العم ية ال ًدم تعمـ في

  النظريت املبادئ -3
ّ
 : اإللكرتوني نللتعل

  ًػػؿ   تمفػػة ن ػػً   اوسػػًطة تطايقػػي وي كػػف التعمػػيـ لتنفيػػ  تكنولػػوجي وسػػيط اإللكترونػػي ـالػػتعمّ  -
 ال اػدأ وهػ ا والانًليػةر السػموكية  ًػؿ   تمفة تراوية فمسفًال وفي اعدر عف والتعميـ التقميدي التعميـ

 .اللكتير للنفيذ وسيط ولكني ـالتعم أشكًؿ  ف  ددداً  شكعً  اإللكتروني ـالتعم يجعؿ ل
 ونػوادي إ كًنػًال اػيف تج ػ  التعمػيـ في جديدم وأن ًط أشكًؿ ظهور إلي ىأدّ  اإللكتروني ـالتعمّ  -

 . التوليفي التعميـ  ًؿ اعد ف  والتعميـ التقميدي التعميـ في القوم
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 التعمػػيـ أفّ  أي العكػػس ولػػيس واسػػتراتيجيًتي التعمػػيـ  ػػدا ؿ أسػػًس عمػػك يقػػوـ اإللكترونػػي ـالػػتعم -
 التشًركي والتعمـ الانًلي التعمـ  ًؿ ال  تمفة والستراتيجيًال ال دا ؿ    تطايقي ي كف اإللكتروني

 . لؾ وغير ر ال شكعال عمك ال اني والتعمـ ال وهفي والتعمـ
 كػػؿ يدقػػؽ اديػػف التكنولوجيػػةر لم سػػتددًًال النػػًجت التنفيػػ   ػػعؿ  ػػف يقػػدـ اإللكترونػػي ـالػػتعم -

 .النظًـ  ف جز اً  لي ات التكنولوجي الستدداف لع مية العز ة وال تطماًال الشروط
 .والتعمـ التعميـ ع مية وتسهيؿ ودعـ وعر ير ال دتوى تو يؿ في يست دـ اإللكتروني ـالتعم -
 و تكً ػػػػؿ  نػػػػد أ واشػػػػكؿ اعنًيػػػػةر أدواتػػػػي ا تيػػػػرال إ ا أكاػػػػر نجًدػػػػً يدقػػػػؽ اإللكترونػػػػي ـالػػػػتعم -

 .لي يّ أسًس و كوف وكجز   عي و تفًعؿ
 وتكنولوجيػػًال ال دػػددم وا هػػداؼ ال ػػنهأ سػػيًؽ فػػي ال ػػتعمـ تن يػػة يسػػتهدؼ اإللكترونػػي ـالػػتعم -

 .ال نهأ ه ا لتنفي  أدواال هي اإللكتروني ـالتعم
 اإللكترونػػي ـالػػتعم تكنولوجيػػً أف أي تنفيػػ ي تاػػرر التػػي و  يزاتػػي إ كًنًتػػي لػػي اإللكترونػػي الػػتعمـ -

 الع ميػة تدتًجهػً  زيػدم تعمي يػة و  يزاال إ كًنًال هد ال إ ا ونًجت فًعؿ اشكؿ تست دـ أف ي كف
 (2011)  يسر التعمي ية.

تدقيػؽ العديػد  ػف ا هػداؼ  اإللكترونػي: ي كػف اوسػًطة الػتعمـ  اإللكرتونـيأهـدا  الـتعلن  -4
 التعمي ية  وتتم ص ه ي ا هداؼ عمك الندو اآلتي:

 مػؽ ايلػة تعمي يػة تفًعميػة  ػف  ػعؿ تقنيػػًال إلكترونيػة جديػدم  والتنػوع فػي   ػًدر ال عمو ػػًال  -
 وال ارم.

تاػػػًدؿ ال اػػػراال التراويػػػة دعػػػـ ع ميػػػة التفًعػػػؿ اػػػيف الطػػػعت وال عم ػػػيف وال سػػػًعديف  ػػػف  ػػػعؿ  -
ال الت ػػػػػًؿ  ًػػػػػؿ الاريػػػػػد واآلرا  وال نًهشػػػػػًال والدػػػػػواراال الهًدفػػػػػة لتاػػػػػًدؿ اآلرا  اًلسػػػػػتعًنة اقنػػػػػوا

 والتددف وغرؼ ال ؼ الفترا ية. اإللكتروني
 رف  هدراال التفكير العميً لدى الطعت. -
 .إكسًت ال عم يف ال هًراال التقنية لست داـ التقنيًال التعمي ية الدديًة -
تطػػوير دور ال عمػػـ فػػي الع ميػػة التعمي يػػة دتػػك يواكػػت التطػػوراال العم يػػة والتكنولوجيػػة ال سػػت رم  -

 وال تعدقة.
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توسي  دالرم ات ًؿ الطًلت اوسًطة شاكة الت ًلال العًل يػة وال دميػة وعػدـ الهت ػًر عمػك  -
 د الطًلت. ال عمـ ك  در لم عرفة    راط ال وه  التعمي ي ا واه  تعمي ية أ رى كي يستزي

دارم ع ؿ ال مسسًال التعمي ية. -   مؽ شاكًال تعمي ية لتنظيـ وا 
 تعزيز الععهة ايف أوليً  ا  ور وال درسة وايف ال درسة والايلة ال ًرجية. -
ة لم ػػدرس والطًلػػت  عػػًً وسػػهولة تدػػديًهً  ػػف هاػػؿ اإللكترونيػػتقػػديـ الدقياػػة التعمي يػػة ا ػػورتهً  -

 إدارم تطوير ال نًهأ.
 الكًير  ف أوهًال الطعت وال وظفيف.توفير  -
عطً   فهوـ أوس  لمتعمّ نشر التقنية في  -  ـ ال ست ر.ال جت   وا 
 –إدارم الشػعت الدراسػية  –تقديـ ال د ًال ال سًندم في الع مية التعمي ية   ًؿ التسجيؿ ال اكػر  -

توجيػي  –ة ترونيػاإللكتطػوير أنظ ػة ال تاػًراال  –انً  الجداوؿ الدراسية  وتوزيعهً عمك ال عم يف 
 (339-338ر ص.2011الطًلت. ) يًـ وز عمير 

 هي: اإللكترونيلمتعمـ رليسة توجد عنً ر  - اإللكرتونيعناصر التعلن  -5

 –الكػػػً يرا  –وف فػػػال يكر  –الشػػػاكًال تو ػػػيؿ  – ًػػػؿ أجهػػػزم الدًسػػػوت  : بنيييية لةليييية لقنيييية -
 نترنال )العتًد ال ًدي لمتكنولوجيً( ال
 وهػ  : الارنً أ ال ي يعرض ال دتوى العم ي عمك ال تعم يف  ًػؿ :  اإلل لرون منلة لتلكتر  -

 إي يؿ . )العتًد الار جي لمتكنولوجيً( – فدة فيساوؾ  – دونة إلكترونية  –إلكتروني 
   وف(.) الطعت وال عمويق د اهـ :ف  عمتية اللكتر المشار ون -
 –ال ًدم العم ية التي سيتـ تد يمهً عمك العتًد الار جػي  ًػؿ : الريً ػيًال  المةلوى الكتم  : -

 (  Bezhovski&Poorani.2016,p.50الم ة العراية. ) –العمـو 

أو عمػػك  عمػػك اإلعػداد ال ػًدي وال كػًني لمايلػًال التعمي يػة اإللكترونػيالػتعمـ يتوهػؼ نجػً  ل هػ ا و 
شػ ؿ أ ػػور أ ػرى كًيػػرم تتعمػؽ اًإلعػػداد العم ػي والفنػػي يتعػدى  لػػؾ ليوجػود نظػػًـ إدارم الػتعمـر اػػؿ 

فػػي  فنييياً سػػية لمفلػػة ال سػػتهدفةر ك ػػً ينا ػػي أف ت ػػ ـ هػػ ي الايلػػة ف ػػ   راعػػًم ا سػػس التراويػػة والن
  ػ  اإللكترونػي و   اًد  عمـ الت ًؿ ونظريًال عمـ النفسر و لػؾ ل ػ ًف توافػؽ ايلػة الػتعمـ 

  .لدًجًتهـ التعمي ية وط ودًتهـ النفسيةدًجًال ال تعم يف اديف تكوف  ماية 
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ـــتعلن  -6 ـــي أدث إىل ال ـــل الت ـــيالعىاه توجػػػد عوا ػػػؿ عديػػػدم أدال إلػػػك الػػػتعمـ  :اإللكرتون
  ر ولعؿ  نهً:اإللكتروني

 ي ج ي  ال جًلال.فالدًجة ال ست رم إلك التعميـ والتدريت  -
 ي عدد ال عم يف.فازددًـ الف وؿ الدراسية والنقص النساي  -
لزا ية التعميـ إلك سف  عينة في  عظـ دوؿ العًلـ دًليًً.ارتفًع  -    ستوى الوعي اأه ية التعميـ وا 
 ت في الدراسة.غ ي   ف ير جرم  مسسًال التعميـ التقميدية عمك هاوؿ دعدـ ه -
 النفجًر ال عرفي في شتك ال جًلال. -
 (331ر ص.2011) يًـ وز عمير ي  جًؿ الدًسوت والت ًلال. فالتطور الكاير  -
ي  طػواال اأّنػ اللليمير اللكتيمي ي كػف تعريػؼ :  اإللكرتونـيالتصوين التعليوي للـتعلن  -7

نتًجػػػي وتنفيػػػ ي وتقوي ػػػير   ػػػ م اًلعتاػػػًر دًجػػػًال ال ػػػتعمـ   نطقيػػػة وعم يػػػة تتاػػػ  لت ػػػ يـ الػػػتعمـ وا 
وا هػػداؼ وتطػػوير ا نظ ػػة النًهمػػة ل واجهػػة هػػ ي الدًجػػًال والهت ػػًـ اتطػػوير الفعًليػػًال التعمي يػػة 

عػػًدم فد ػػػهًر أو  المنهجييي  هيييو هندسيية الكمتيييية اللكتيميييية الليي  لليييو ع اللطيييوير وتجرياهػػً وا 
 ،إلجراءات عتمية ودافكية، لهدف إلع لةقيق الفكل اللكتيم  ف  فضاء م ان  وزمان  مةددين

  (ر والعمػػػـو التطايقيػػػة الكتيييور السيييتو ية والمكرفييييةي ػػػؿ اػػػيف العمػػػوـ النظريػػػة) وهػػػو يعتاػػػر جسػػػراً 
يـ التعمي ػي الت ػ  إفّ  :القػوؿ ي كػف ػف هنػً و  (راسل دار الل نولوجيا ف  عمتيات اللكتير واللكتر)

ت ػػًرت اػػيف ال ػػنهأ الػػ ي نعم ػػير وطػػرؽ التػػدريس التػػي نسػػت د هًر  ت أيّ  ػػ ًف لتعفػػي وتجّنػػ
جػػػرا اال التقيػػػيـ التػػػي نعت ػػػده وعميػػػير ولكػػػي يكػػػوف ت ػػػ يـ الػػػتعمـ  ًوايلػػػة الػػػتعمـ التػػػي ن تًرهػػػًر وا 

يكػػوف لػػدى  ا  ػػر يتطمػػت اعت ػػًد نهػػأ يسػػتند إليػػير ويتطمػػت أفّ  فّ إر فػػو فعػػًلً  هًدفػػًً  اإللكترونػػي
الػػػوعي ل سػػػس النظريػػػة الكً نػػػة ورا  الت ػػػ يـ التعمي ػػػير  أو ال ػػػدرتر اإللكترونػػػي طػػػور الػػػتعمـ 

إ ػع  ال  ًرسػة يتطمػت  والقدرم عمػك الػراط اػيف النظريػة والتطايػؽ عمػك ندػو  نهجػير ديػف أفّ 
ـ التقػػدّ  شػػًر فػػي هػػ ا ال ػػدد إلػػك أفّ تكػػوف فػػي هػػ ي ال  ًرسػػةر وي   لم اػػًد  التػػي يفتػػرض أفّ  فه ػػًً 

التعمػػيـ والػػتعمـر ولػػيس  ػػف لت يػػراال سػػوؼ يػػأتي  ػػف فهػػـ أف ػػؿ  اإللكترونػػيال سػػتقامي فػػي الػػتعمـ 
اًلسػتنًد إلػك أطػر  اإللكترونػيفت  يـ   ًرسػًال الػتعمـ  ًتدسيف أكًر لمتكنولوجيً أو  ف توظيفه

عرفػة وا دواال وال ػدرايف  ػف ا ػتعؾ ال  اإللكترونػينظريةر  ػف شػأني إ فر ت كػيف  طػوري الػتعمـ 
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اػػًدتراؼر واعنًيػػةر وتنسػػيقي وتنظي ػػي اشػػكؿ هػػًدؼر لتعزيػػز  اإللكترونػػيالعز ػػة ل  ًرسػػة التعمػػيـ 
 (66، ص.2112)عبد الغفور، .اكتسًت ال عرفة الهًدفة  اال ال عنك

 :  اإللكرتونيأنىاع التعلن  -8

يجت ػػ  فيػػي ال عمػػـ  ػػ  ال تعم ػػيف فػػي الوهػػال نفسػػي ولكػػف فػػي  كػػًف  الملييزامن : اإلل لرونيي الييلكتر 
  تمؼ ليتـ اينهـ ات ًؿ  تزا ف اًلنص أو ال وال أو ال ورمر يطمؽ عمك ه ا النوع  ػف الػتعمـ 

ي نقػػؿ ال عمو ػػًال والػػدروس وال تدًنػػػًال ال كػػًف  يػػتـ اػػ ؼ د ػػة  اال الوهػػال وا ػػتع اإللكترونػػي
ًػة الفوريػةر و ػػف دوتاًدلهػً اػيف ال عمػـ وال ػػتعمـ فػي نفػس الوهػػال الفعمػي لتػدريس ال ػًدم   ًػػؿ ال دً

 (239رص.2016)عمير  يزاال ه ا النوع الد وؿ عمك الت  ية الراجعة الفورية.

 دميية ا ييل ف  اإللكترونػػييطمػػؽ عمػػك هػػ ا النػػوع  ػػف الػػتعمـ : الملييزامنغييير  اإلل لرونيي الييلكتر 
ر وهػػو ات ػػًؿ اػػيف ال عمػػـ والػػدارسر وا وجاػػي ي ػػ  ال عمػػـ   ػػًدري  ػػ  الوقييت وا ييل ف الم ييان

ـّ يػػد ؿ ال ػػتعمـ إلػػك ال وهػػ  فػػي أي وهػػال يريػػدير   طػػة التػػدريس والتقػػويـ عمػػك ال وهػػ  التعمي ػػي ًػػ
 ويتا  إرشًداال ال عمـ دوف أف يكوف ال تعمـ عمك ات ًؿ  اًشر اًل عمـ. 

  ي كػف أف يػ كر  نهػً اإللكترونػيتوجػد  يػزاال عديػدم لمػتعمـ  - اإللكرتونـيهيزاث الـتعلن  -9
 اآلتي:

لػػي  طمػػؽ الدريػػة فػػي  ػػتعمـ كػػؿ هػػو تعمػػـ  ػػرف إ ا أ ػػ نً اًلدسػػاًف عػػً مي الز ػػًف وال كػػًف  ف -
الطمػتر ر فهػو دال ػًً تدػال ا تيًر  كًف وز ًف التعمـ ال نًسػت لػير وفي ا تيًر  ً يريد أف يتعم ي

  ػف ال تػدرت أو ال ػتعمـ فوي ّكػ الز ػًفر دػًجز يتعػػػػدى أني يعني   ً السػػًعةر  دار عمك  توفرو 
 .وهال أي في ودراستي إليي الو وؿ

 ي وهال ه ير جدًا.فهو تعمـ يسهؿ عمك ال تعمـ الد وؿ عمك ك ية كايرم  ف ال عمو ًال  -
 ػػػف تكػػػًليؼ الػػػػتعمـ  فػػػًل تعم وف ل يدتػػػًجوف إلػػػك دفػػػ  أجػػػور النقػػػػؿ  اإللكترونػػػيالػػػتعمـ يقمػػػؿ  -

وال هًت إلك  كًف التعمـر ك ً أّف ه ا التعمـ ل يدتً  انً  أانية جديػدم  ػف أجػؿ اسػتيعًت أعػداد 
 يم ػيالطعت ال تزايدم  فػًل تعمـ يسػتطي   تًاعػة تعم ػي وهػو جػًلس فػي  نزلػي  أي أّف هػ ا الػتعمـ 

 . كًف أي في ال تعمـ إلك وي ؿ ال كًفر دًجز فيتعدى رال عمـ وال تعمـ ايف الج رافية الددود
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ال تعم ػػػيف عمػػك التفًعػػػؿ  ػػ  اع ػػػهـ الػػاعض وعمػػػك تاػػًدؿ وجهػػػًال  اإللكترونػػييسػػًعد الػػػتعمـ  -
 لنظر ال  تمفة دوف  وؼ أو  جؿ. ا
 يقػػدـ   ػػً وتقتػػرت  نهػػًر اًلواهعيػػة تت ػػؿ أ ػػرى وأاعػػًد والدركػػةر وال ػػورم ال ػػػػػػوال اػػيف يج ػػ  -

  ت يزم. تعمي ية  ارم
 ؿ.والتوا  الت ًؿ عمك ـوال عمّ  ال تعمـ يشج ك ً  التعًوف  عمك ال تعم يف يشج  -
(  أي أّف كؿ  ػتعمـ يسػتطي  أف يػتعمـ Self-Pacingاًل طو ال اتي ) اإللكترونييس ت التعمـ  -

 وت فيؼ ال  ط عف ال تعمـ.راتي ال اتية  ا  ر ال ي يشعر ال تعمـ اًلرتيً  دوفؽ سرعتي وه
يسػػًعد فػػي التعػػويض عػػف همػػة أع ػػً  الهيلػػة التدريسػػية والتعمي يػػة وكػػ لؾ يعػػوض عػػف وجػػود  -

 ال  ًار و وال ستمز ًال ال ًدية ا  رى.
ه ا النوع  ف التعمـ يراعي الفروؽ الفردية ايف ال تعم يف إلك درجػة كايػرم ديػف أّنػي يركػز عمػك  -

 (Arkorful&Abaidoo,2014,p.401) نقًط  عينة في ال قرر.
 في الدًؿ.  العم ي الت ًريف و عرفة  ستواي التقويـ ال اتي  إ  تتً  الفر ة لم تعمـ في دؿّ  -
اد د%(ر ويػػز 60 – 50زيػػًدم فػػي كفػػً م التعمػػيـ والتػػدريت ديػػف تػػزداد ال تًاعػػة العم يػػة انسػػاة ) -

 .%(60%(ر وتزداد سرعة التعمـ انساة )60 – 25التد يؿ انساة )
 ي ات ال عمـ  ديرًا لمع مية التعمي ية ادًل  ف كوني  مقنًً لم ًدم العم ية.  -
 (331ر ص.2011ال ت يزيف  كار عدد   كف  ف الدارسيف. ) يًـ وز عمير اإلفًدم  ف ال عم يف  -
 

  : اإللكرتونيسلبياث التعلن   -11
ل أنػي هػد تنق ػهـ إي تمكوف ال عػًرؼ ا سًسػية   اإللكترونيغـ أّف ال تعم يف في إطًر التعمـ ر  -

 لآل ريفر و لؾ اسات اعتيًد التعً ؿ    اآللة.ؼ ـ ه ي ال عًر ديي تقفال هًراال ا سًسية 
إل أّنػػي  ػػف ال ػػعت إف لػػـ يكػػف  اإللكترونػػيرغػػـ أّنػػي ي كػػف إجػػرا  ال تاػػًراال فػػي نظػػًـ الػػتعمـ  -

 را  ال تاًراال. إجي أًنً  فش  ل ستديًع  ن  اعض النشًطًال غير ال رغواة  ًؿ ا
  ف ػًًع النشػًطًال الع ميػة اإللكترونػيي عت ت طية كًفة ال جًلال العم ية   ف نظًـ الػتعمـ  -

شير الدراسًال إلك أّف التعمـ   وتاإللكترونيي عت تنفي هً وتعمي هً وتقيي هً اوسًطة نظًـ التعمـ 
 نسًنية أكًر  ف العمـو الطاية والهندسية.ينًست الدراسًال الجت ًعية والعمـو اإل اإللكتروني
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طريقػة تراويػة تجعػؿ ال ػتعمـ يعػًني  ػف العزلػة اسػات نقػص التفًعػؿ الػواهعي  اإللكترونػيالتعمـ  -
 (Arkorful&Abaidoo,2014,p.401)   ا هراف و   ال درسيف. 
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