لت لي
ا ع يماإللكترونيوتقنيياتهاليكتوولجييهااعملرصة.

ه
/ابك مخمنيسه.أ/اندتيه ي
ط يييه

التعليم اإللكتروني و تقنياته التكنولوجية المعاصرة.
ل
أ /كباهم خمي سة جامعة أ جزأئز ( )2أبو ألقاسم سعد أللة.
ن
أ /نادبة طبانبة .جامعة ألم سبلة حمد بوضباف.
اإلالخص=
ٌعخبر الخعلُم ؤلالىترووي مً أهىاع الخعلُم اإلاعاصس ،الري حهدف إلى جلدًم
جلىُاث حعلُمُت معاصسة ،حعخمد على جىىىلىحُا الاجصاالث واإلاعلىماث ،مً أحل
جدظين العملُت الخعلُمُت الخعلمُت و شٍادة فاعلُتها وجدلُم أَدافها وغاًاتها
اإلاظخلبلُت.
لهرا حاءث دزاطدىا الىظسٍت َرٍ لخللي الظىء على مداولت الخعسف على
الخعلُم ؤلالىترووي مً خُث  :مفهىمه ،أَدافه ،فىائدٍ ،مميزاجه  ،واَم الخلىُاث
اإلاظخخدمت فُه ،وهرا معىكاجه ودوز اإلاعلم فه.
Abstract:
E-learning is a contemporay education system،which aims at
providing contemporaary educational techniques Pased on ICTS to
improve the learning process increase its effectiveness and achieve its
goals and objectives. This is our theoretical study to shed light on the
attempt
identify
education
ln
terms
of :concept,objectives,benefits,characteristics,and the most imprtant
techniques used in it, as well as obstacles and therole of teacher

- 06 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

ااقملر ه ابافكلءات و تطنت يقات ف ي
دتري اولعلم ااقلونيييه
ي
ت

أ  :دافف ابعشن

مقذم ـ ـ ــة=
للد أخدزذ الخىىىلىحُا ؤلالىتروهُت التي ٌعِشها العالم الُىم حغيرا في مخخلف
اللؼاعاث ،وخاصت كؼاع التربُت التي خللذ له ملازباث جسبىٍت خدًثت لم ٌعسفها
ؤلاوظان مً كبل .
وَعد الخعلُم ؤلالىترووي مً ألاطالُب الخدًثت الري فسض هفظه في مجاٌ
التربُت والخعلُم ،و الري ًلىم على اطخخدام آلُاث الاجصاٌ الخدًثت مً خاطىب
آلي،شبياث ووطائؽ وآلُاث بدث مخعددة،في العملُت الخعلُمُت ،أي أهه حعلُم كائم على
الاطخفادة مً الخلىُاث ؤلالىتروهُت الخدًثت بجمُع أهىاعها لخلم مظخىٍاث حعلُمُت
بأكصس وكذ وأكل حهدا وأهثر مىفعت .ألامس الري حعل اعخباز الخعلُم بالخىىىلىحُا أداة
أطاطُت وأمسا ال مفس مىه في مؤطظاجىا الخعلُمت في حمُع مساخلها ،مً أحل مىاهبت
الخغيراث العاإلاُت وجدلُم مخؼلباث الجىدة التربىٍت،ول ذلً ًخؼلب مً الجهاث اإلاعىُت
باإلاُدان التربىي و الخعلُمي إلى مساحعت أهظمتها وكىاهُنها ،وإًجاد إػاز إطتراجُجي ػىٌ
ألامد ًىحه مظاز الخعلُم وجؼىٍسٍ ،اعخمادا علي الخعلُم الخىىىلىجي اإلاخؼىز واإلاظخىعب
للمدخىي ؤلالىترووي اإلاسن ،الري ٌظاهد الخعلُم الفسدي والخعاووي والبىائي والجماعي
،وهرا ٌظاَم في خل الىثير مً اإلاشىالث التي ًىاحهها اإلادان التربىي.
أوال= جعزيف الحعليم ؤلالكترووي=ٌعخبر الخعلُم ؤلالىترووي مً أَم هخاحاث العصس السكمي وجلىُاجه الخدًثت ،هما
ٌعخبر السهيزة السئِظت للخعلم في اإلاظخلبل ،وىهه ٌعخمد علي آلُاث الاجصاٌ الخدًثت
بالصىث والصىزة،وللد حعددث حعسٍفاجه هرهس مً بُنها:
عزفه سيحىن ="بأهه الخعلُم باطخخدام الخاطباث آلالُت وبسمجتها اإلاخخلفت ،طىاء علىشبياث مغللت (مدلُت) أو شبياث مشترهت ،أو شبياث ؤلاهترهذ (سيحىن،5008ص.)47

- 06 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

ااقملر ه ابافكلءات و تطنت يقات ف ي
دتري اولعلم ااقلونيييه
ي
ت

أ  :دافف ابعشن

كما عزفه اإلاىس ى واإلابارك= "بأهه ػسٍلت للخعلم باطخخدام آلُاث الاجصاٌ الخدًثت مًخاطب ،وشبياجه ووطائؼه اإلاخعددة مً صىث وصىزة ،وزطىماث وآلُاث بدث
،ومىخباث إلىتروهُت ،وهرلً بىاباث الشبىت العاإلاُت للمعلىماث طىاء وان عً بعد أو في
الفصل الدزاس ي ،فاإلالصىد َى اطخخدام الخلىُت بجمُع أهىاعها في إًصاٌ اإلاعلىماث
للمخعلم بأكصس وكذ وأكل حهد وأهبر فائدة"(اإلاىس ى واإلابارك،5008ص.)446
جعزيف أحمذ الجميل،5008ص"=)46الخعلُم ؤلالىترووي َى اطخخدام مصادز اإلاعلىماثؤلالىتروهُت وأدواث البدث عً جلً اإلاعلىماث ،وأدواث الاجصاٌ ؤلالىتروهُت ووافت
ؤلامياهُاث اإلاخاخت على ؤلاهترهذ والتي ًمىً للمخعلم جىظُفها ،والتي ًمىً أن ٌظخخدمها
اإلاعلم ليي ًىمي بُئخه اإلاعسفُت".
عزفه بادرويل خان )=)Bodrul khan2005.p3الري ًسي أن الخعلُم ؤلالىتروويَى"شيل خدًث لخىصُل الخعلم واإلاصمم جصمُما حُد،والري ًخمسهص خىٌ الؼالب وٍخم
بالخفاعل وٍدُذ بِئت حعلم مً أي ميان وفي أي وكذ ،عً ػسٍم اطخخدام مصادز
الخىىىلىحُا السكمُت اإلاخىىعت والتي جمخاش باإلاسوهت وبخىفير بِئت حعلم مىىعت".
كما عزفه غلىم (،5006ص=)6بأهه هظام حعلُمي ٌظخخدم جلىُاث اإلاعلىماث وشبياثالخاطىب في جدعُم وجىشَع هؼاق العملُت الخعلُمُت مً خالٌ مجمىعت مً الىطائل
منها،أحهصة الخاطىب وؤلاهترهذ،والبرامج ؤلالىتروهُت اإلاعدة أما مً كبل اإلاخخصين في
الىشازة أو الشسواث".
مً خالٌ الخعسٍفاث الظابلت ًدبين لىا أن الخعلُم ؤلالىترووي ٌعخمد على
الخىىىلىحُا وجلىُاتها الخدًثت في إًصاٌ اإلاعلىماث للمخعلم ،فهى لِع عبازة عً عملُت
هلل اإلادخىي واإلاعلىماث مً الىطؽ الىزقي إلي الىطؽ ؤلالىترووي بل َى عملُت جخؼلب
جظافس العدًد مً الجهىد ،مً أحل خلم بِئت حعلُمُت جفاعلُت حعمل على جدلُم حىدة
الخعلُم ومىاحهت الخغيراث والخددًاث العصسٍت
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لهرا ًمىً أن هلىٌ بأهه هىع مً أهىاع الخعلُم الخدًث ،الري ٌعخمد على
جىظُف مخخلف آلُاث الاجصاٌ الخدًثت مً خاطب،وشبياجه،ووطائؼه،اإلاخعددة مً
صىزة وصىث،وزطىماث وآلُاث بدث ومىخباث إلىتروهُت ،وهرلً مخخلف بىاباث
ؤلاهترهذ،طىاء وان ذلً عً ػسٍم الفصل الدزاس ي أو عً ػسٍم الخعلم عً بعد .
ثاهيا= ثاريخ الحعليم ؤلالكترووي=
للد ذهس العدًد مً الباخثين مساحل الخعلُم ؤلالىترووي ومً بُنهم طالم الري
أشاز إلى أن َىان أزبعت مساخل وهي والخالي:
 اإلازحلة ألاولي= قبل ( )4;96أي مسخلت الخعلُم الخللُدي. اإلازحلة الثاهية = (من 4<;7إلى  )4<<6وهي مسخلت الىطائؽ اإلاخعددة. اإلازحلة الثالثة= من(4<<6إلى  )5000وهي مسخلت الشبىت العىىبىجُت للمعلىماث(ؤلاهترهذ) زم بدأ ظهىز البرًد ؤلالىترووي وبسامج إلىتروهُت أهثر إوظاهُت لعسض أفالم
الفُدًى مما أطفي جؼىزا َائال لبِئت الىطائؽ اإلاخعددة.
 اإلازحلة الزابعة=من ( 5004إلى ًىمىا هذا) وهي مسخلت الجبل الثاوي للشبىت العىىبىجُتخُث أصبذ جصمُم البرامج علي الشبىت أهثر جلدما مً هاخُت طسعت اطخلباٌ اإلاعلىماث
والبُاهاث(سالم ،5007ص.)5<4،5<5
ثالثا = أهىاع الحعليم ؤلالكترووي=
الخعلُم ؤلالىترووي هخلىُت خدًثت حعمل على جفعُل الخعلُم وشٍادة مظخىي
إهخاحه ،وهرا جدظين مخسحاجه ،لهرا هجد له هىعان وَما:
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 الحعليم ؤلالكترووي اإلاباشز أو اإلاتزامن(Synchronous e-leraningاإلاعلم واإلاخعلم ًخىاحدان في الىكذ هفظه وٍخىصالن مباشسة ،ولىً لِع
بالظسوزة أن ًيىن َرا الخىاحد فيزًائُا ،مثل اإلادادزت الفىزٍت ،أو الدزوض مً خالٌ
الفصل الدزاس ي.
الحعليم ؤلالكترووي غيراإلاباشزأوغيراإلاتزامن Asynchronous e -leraningلِع مً الظسوزي أن ًخىاحد اإلاعلم واإلاخعلم في هفع الىكذ أو هفع اإلايان
خُث ًدصل اإلاخعلم على دزوض مىثفت أو خصص وفم بسهامج دزاس ي مخؼؽ ًيخلي فُه
ألاوكاث وألاماهً التي جدىاطب مع ظسوفه(اإلاىس ى ،واإلابارك،5008ص.)447
رابعا= أهذاف الحعليم ؤلالكترووي=
للخعلُم ؤلالىترووي أَداف عدًدة خصسث بعظها اليىوسكى وؤلاثحاد الذولي
(،4<<:ص )8في=
 ٌظهم في إوشاء بيُت جدخُت وكاعدًت مً جلىُت اإلاعلىماث كائمت على أطع زلافُتبغسض إعداد مجخمع الجُل الجدًد إلاىظماث اللسن الخادي والعشسًٍ.
 جىمُت الاججاٍ ؤلاًجابي هجى جلىُت اإلاعلىماث مً خالٌ اطخخدام الشبىت مً كبل أولُاءألامىز واإلاجخمعاث اإلاجلُت.
 مداواة اإلاشىالث وألاوطاع الخُاجُت الىاكعُت داخل البِئت اإلادزطُت،واطخخدام مصادزالشبىت للخعامل معها مدلُا.
 إعؼاء الشباب الاطخلاللُت والاعخماد على الىفع في البدث عً اإلاعازف واإلاعلىماث التيًدخاحىجها في بدىثهم ودزاطاتهم ،ومىدهم الفسصت لىلد اإلاعلىماث بما ٌظاعد على حعصٍص
مهازاث البدث لدحهم ،وإعدادَم شخصُاث علالهُت واعُت.
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 مىذ الجُل الجدًد مدظع مً الخُازاث اإلاظخلبلُت الجُدة وفسصا ال مددودة اكخصادًا،احخماعُا،،زلافُا،وعلمُا.
 إلى حاهب الخؼىٍس اإلانهي و الخىىىلىجي لليادز ألاوادًمي،والخؼبُم إلدازة الفصىٌ وجؼىٍساإلاىاهج واطخخدام الىخب ؤلالىتروهُت(الحىدري،5007ص<.):
لهرا البد مً جىمُت وجفعُل َرا الىىع مً العلُم داخل مؤطظاجىا التربىٍت ،مً احل
مىاهبت الخؼىزاث العاإلاُت مً حهت ومً حهت أخسي جىمُت كدزاث وػاكاث ومىاَب
أحبُالىا اإلاظخلبلُت.
خامسا = فىائذ الحعليم ؤلالكترووي=
مً أَم َرٍ الفىائد ما ذهسٍ الشزهان(،5008ص=)58
 الخصىٌ على اإلاعلىماث بؼسٍلت طهلت وطسَعت . مساعاة الفسوق الفسدًت بين الؼالب. طهىلت إوشاء اإلاادة الدزاطُت.إلى حاهب ذلً فلد أطاف اإلازس ى واإلابارك(،5008ص=)44:،454
 شٍادة إمياهُت الاجصاٌ بين الؼلبت فُما بُنهم ،وبين الؼلبت واإلادزطت. طهىلت الىصىٌ إلى اإلاعلم . مالئمت مخخلف أطالُب الخعلم. جىفير اإلاىاهج ػىاٌ الُىم وفي ول أًام ألاطبىع. طهىلت ػسق جلُُم الؼالب.- 06 -
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إلى حاهب الفىائد التي وطعها الباخثين هسي أن َىان فىائد أخسي منها:
 جىفير بِئت حعلم غىُت باإلاعلىماث . حعلُم الؼالب اطخخدام الخىىىلىحُا والخدىم فيها . مظاعد الؼالب على الاهفخاح العالمي الخعلُمي . حعلُم الؼالب طسعت الخصىٌ على اإلاعلىماث .سادسا = مميزات العليم ؤلالكترووي=
خظب زأًىا َىان العدًد مً اإلاصاًا لهرا الخعلُم والتي ًمىً خصسَا في:
 ًىفس الخعلُم ؤلالىترووي بِئت حعلُمُت جفاعلُت بين عىاصس البِئت الصفُت. الخعلم ؤلالىترووي حعلم ذاحي أي أهه ٌعخمد على مجهداث اإلاخعلم في حعلُم ذاجه. حعلم ًمخاش باإلاسوهت مً خُث الىكذ واإلايان. عً ػسٍم الخعلم ؤلالىترووي ٌظهل علُىا جددًث البرامج واإلاىاكع ؤلالىتروهُت. ًمخاش هرلً بأهه حعلُم واطع الىؼاق. ًدُذ الفسصت ألهبر فئاث اإلاجخمع للخصىٌ على الخعلم والخدزٍب. هما أهه ًلد ًلىد َرا الىىع مً الخعلم إلى جدىٍل فلظفت الخعلُم مً الخعلماإلاعخمد على اإلاجمىعت إلى الخعلُم اإلاعخمد على الفسد.
أما حاجي (،5005ص< )7فيري أن له اإلاميزاث الخالُت: كدزة الخعلُم ؤلالىترووي على جىطُع هؼاق الخعلُم .- 00 -
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 جدظين وإزساء اإلاظخىي الخعلُمي وجىمُت اللدزاث الفىسٍت لدي الؼالب. ٌظاعد الؼالب على الاطخلاللُت والاعخماد على الىفع.إلي حاهب ذلً هجد :اللدزة علي الخىاصل اإلاباشس بين الؼالب واإلاعلم  ،دون الخاحت إلي الخىاحد في غسفتصف ،وذلً باطخخدام أَم وطائل الاجصاٌ والخىاصل ؤلالىتروهُت ،مثل بسامج اإلادادزت.
فدزة اإلاعلم على إحساء مسح طسَع إلاعسفت مدي ججاوب الؼلبت مع اإلاادة الخعلُمُت ومديكدزتهم على اطدُعاب وفهم الدزض.
كدزة اإلاعلم على اطخخدام مً وطُلت جىطُدُت وحعلُمُت للؼال ب ـمثل اطخخدام بععالخؼبُلاث على ؤلاهترهذ
 كدزة اإلاعلم إلي جلظُم الؼالب إلي مجمىعاث صغيرة لدظهُل الخىاصل بِىه وبُنهمبالصىث والصىزة(.)htt.psi//mawdoot.com
سابعا = أهم الحقىيات اإلاسحخذمة في الحعليم ؤلالكترووي=
البد ألي حعلُم أن ًسجىص على حملت مً اإلاصادز وؤلاطتراجُجُاث و
الخلىُاث،وجىظُفها إحسائُا داخل اإلاىظىماث الخعلُمُت ،مً أحل جفعُل الخعلُم مً
حمُع هىاخُه وخلم الجىدة فُه.والخعلُم ؤلالىترووي هغير ٌ مً أهىاع الخعلُم ًسجىص َى
آلاخس على حملت مً الخلىُاث اإلاعاصسة  ،والتي البد مً وحىد خؼت معدة ومىظمت
بئخيام الطخخدام َرٍ الخلىُاث بفاعلُت عالُت ومخابعت ما ٌظخجد منها وجىظُفها في
اإلاُدان التربىي الخعلُمي.لهرا مً أَم مصادزٍ ما أوزدَا اإلاارك
واإلاىس ى(،5008ص= )455،456
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اللسص اإلادمج (.)CD
الشبىت الداخلُت (.)Intranet
الشبىت العاإلاُت للمعلىماث (.)Internet
مؤجمساث الفُدًى (.)video conferences
اإلاؤجمساث الصىجُت (.)audio conferences

وػبعا َرٍ اإلاصادز جخخلف عً بعظها البعع ػبلا إلاا جخىفس علُه مً
معلىماث فاللسص اإلادمج ًىفس اهدشازا هبيرا ،وال ًدخاج إلى أي مجهىد مً اإلاخعلم ،بِىما
الشبىت العاإلاُت للمعلىماث جدخاج إلى جيلفت أعلى ومجهىد أهبر ،أما مؤجمساث الفُدًى و
اإلاؤجمساث الصىجُت فهي حعلم عددا هبيرا في أوكاث مخخلفت وال جدخاج إلى جيلفت مادًت.
ثامىا = معىقات الحعليم ؤلالكترووي=
زغم الامخُاشاث والخلىُاث التي ًمخلىها َرا الىىع مً الخعلُم في وشس العلم
واإلاعسفت وإًصاٌ اإلاعلىماث للمخعلم بأكل حهدا ووفذ ،إال أهه ًىاحه بعع اإلاعىكاث
والخددًاث التي كد جدىٌ بِىه وبين ألاَداف التي وطع مً أحلها ،ومً بين َرٍ
اإلاعىقات ما ًلي=
-

الخصفُت السكمُت.
الخصىصُت والظسٍت.
جؼىز اإلاعاًير .
مدي اطخجابت الؼالب مع الىمؽ الجدًد وجفاعلهم معه .
وعي أفساد اإلاجخمع بهرا الىىع مً الخعلُم وعدم الىكىف الظلبي مىه .
الخاحت إلى جدزٍب اإلاخعلمين لىُفُت الخعلُم باطخخدام ؤلاهترهذ .
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إلي حاهب ذلً هجد هرلً:
-

عدم وحىد كاعدة جدخُت لهرا الىىع مً الخعلُم وخاصت الدوٌ الىامُت .
طعف الىثير مً اإلاخعلمين باطخخدام َرا الىىع مً الخلىُاث الخدًثت .
الخيلفت العالُت لخصمُم البرامج لهرا الخعلُم.
الظعف اللغىي لدي هثير مً الؼالب.
عم امخالن بعع وىادز الخعلُم لهرٍ الخلىُاث اإلاعاصسة.

إن ما أخدزخه الخىىىلىحُا الُىم ٌعخبر كفصة و هللت هىعُت مرَلت في مخخلف
مىاحي الخُاة بشيل عام وفي اإلاُدان التربىي بشيل خاص ،فاطخخدام الخعلُم ؤلالىترووي
هأداة لدظُير عملُت الخعلُم ٌعد مً أهبر الخددًاث التي جىاحه العاملين في اإلاُدان
التربىي ،فئعداد اليىادز اإلاؤَلت اللادزة على الخعامل مع َرا الىىع مً الخعلُم وجدىٍل
اإلاىاهج الىزكُت إلي مىاهج إلىتروهُت ،وجدزٍب الؼالب ووطع بيُت جدخُت كىٍت وصلبت
،وهرا الخيلفت العالُت ،ولها معىكاث كد جدىٌ بين َرا الخعلُم وأَدافه.
ثاسعا =دور اإلاعلم في الحعليم ؤلالكترووي=
بالسغم مً الخؼىز الهائل الري ًمىً أن ًلعبه الخعلُم ؤلالىترووي في التربىي
الخعلُمي ،إال أهه ًمىً أن ًلغي دوز اإلاعلم الري ٌعخبر حجس الصاوٍت في العملُت الخعلُمُت
،فهى اإلاسبي ،واإلاىحه،واإلاعلم في آن واخد ،لرا فلد خدد العدًد مً الباخثين أدواز اإلاعلم
في الخعلُم ؤلالىترووي اإلاخمثل ف ـ ــي:
ًلىٌ الحز أن أدواز اإلاعلم في مدزطت اإلاظخلبل جخمثل في:
-

إجلان مهازاث الخىاصل الراحي
وامخالن اللدزة علي الخفىير الىاكد.
الخمىً مً فهم علىم العصس و جلىُاجه اإلاخؼىزة.
اهدظاب جؼبُلها في العمل وؤلاهخاج(الحز،5004ص.)440
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أما أإلاجالي فيري أهه مً واحب اإلاعلم اللُام بأدواز حدًدة جخمش ي مع الخلدم
العلمي والخىىىلىجي الهائل مً حهت ،ومع مؼالب زىزة اإلاعلىماث مً حهت أخسي ،وجخمثل
َرٍ ألادواز الجدًدة في آلاجي=
-

اإلاعلمىن مظدشازون للمعلىماث.
اإلاعلمىن مخعاوهىن في فسٍم واخد.
اإلاعلمىن مِظسون للمعلىماث .
اإلاعلمىن مؼىزون للملسزاث الدزاطُت(اإلاجالي،5008ص<.)7;،7

أما العصيمي فيري أهه ال ًلخصس اطخخدام اإلاعلىماث علي اإلاظاعدة اإلاباشسة في
عملُت الخعلُم فلؽ  ،بل حشمل الخأزير على ألادواز التي ًلىم بها اإلاعلم ،خُث لم ٌعد دوز
اإلاعلم ألاطاس ي جىصُل اإلاعسفت  ،بل للخعلُم والخفىير ،مً خالٌ جدزٍب الؼالب على حعلم
جلىُت الخصىٌ علي اإلاعلىماث وجلىٍمها وجدىٍلها إلي معسفت مع الجماعت(العصيمي
،5009ص;.)7
خاثمة=
هظسا لخؼىز الخاصل في مجاٌ الخىىىلىحُا واإلاعلىماث وجؼىز وطائل الاجصاٌ،
باث مً الظسوزي جىظُف الخعلُم ؤلالىترووي بالخلىُاجه الخدًثت في مؤطظاجىا الخعلُمُت
،ألهه وطُلت مً الىطائل التي جدعم العملُت الخعلُمُت وجدىلها مً ػىز الخللين إلي ػىز
ؤلابداع والخفاعل وجىمُت اإلاهازاث .لرا ًلخض ي مً الجهاث اإلاعىُت بالىظام التربىي جىفير
ؤلامياهُاث اإلاادًت والبشسٍت العلمُت اإلاؤَلت ،هما ًجب عليها إعادة َُيلذ هظامها
الخعلُمي،وجىثُف حهدَا لبىاء بسامج جخماش ي وَرا الىىع مً الخعلُم ،وذلً مً أحل
حىدة الخعلُم مً حهت والازجلاء بمىظىمخىا التربىٍت إلي مصاف اإلاىظىماث التربىٍت
الىمىذحُت العاإلاُت.
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