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Abstract 

We live in a distance numeral era that declares the variety of knowledge because of the huge 

progress of technological means. This results in changing all fields of life, especially in 

education. Its goals, domains, methods and techniques have changed and new terminologies of 

modern learning appeared such as: electronic learning, direct learning, distance learning and 

mobile learning. They all seek to apply numeral tdchnology in the processes of teaching and 

learning. 

       The use of technology in the third millennium has become a teaching and didactical 

necessity for students who are obliged to keep up with numeral learning by making  use of its 

technological achievements. This requires substituting the classical learning environment, 

which depends on a pen and a paper as a basis, with a modern environment that uses new 

technologies And integrate them in the classroom. 

       By making use of the different means of the learning-teaching process. This should be 

translated into daily practices of the learners, and it should also be part of their reality. That's 

why, instead of the types of learning that focus on the role of the instructor through direct 

instructions, technology reinforces practices that depend on dialogue and involving learners in 

interesting atmospheres like: learning via discovery and problem-solving talent. 

          This way, we achieve active learning and we build an active citizen who is engaged in 

their community. We should think of ways to take learners from traditional educational systems, 

which rely on the teacher and the book as a principal source of knowledge, to modern 

educational systems that uses technology to develop learners' mental competencies and 

scientific research strategies in accordance with new educational approaches. 

           These latter help in creating teaching programs and new teaching techniques that respond 

to the challenges of the third millennium. They should bet on modernism and numeral 

mailto:eelbounouhi@gmail.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 117 to 141 
 

118 
 

citizenship which force us to create smooth teaching programs that suit the needs and the 

interests of the learners. These programs must be designed according to numeral educational 

standards such as using interactive books that have electronic means in accorance with the 

educational techniques of modern teaching programs that support working on devices and 

storage means like hard and mobile desks. 

 امللخص

نعيش اليوم عصر رقمي يعلن عن تنوع املعرفة حبكم التطور اهلائل للوسائل التكنولوجية، فنتج عنه تغريا يف مجيع 
لحات ومسميات وظهرت مصطجماالت احلياة وخاصة يف جمال التعلم، حيث تغريت أهدافه وجماالته وطرقه وأساليبه 

جديدة لطرق التعلم احلديث، منها: التعلم االلكرتوين والتعلم املباشر والتعلم عن بعد والتعلم من خالل املوابيل 
 وغريها، ومجيعها تبحث يف توظيف التكنولوجيا الرقمية يف عملييت التعليم والتعلم.

الطلبة املعرفية،  ثالثة ضرورة تعليمية وديداكتيكية ارتبطت حبياةلقد أصبح استخدام التكنولوجيا يف األلفية ال         
ابالستفادة من إجنازاته ومكتسباته التكنولوجية، وهذا يتطلب  1الذين أمسوا مطالبون مبواكبة مسار التعلم الرقمي

متطورة تستخدم التكنولوجيا  ةاستبدال البيئة التعليمية التقليدية اليت تعتمد على الورقة والقلم كأساس هلا يف التعلم، ببيئ
 احلديثة وتعمل على دجمها يف فصوهلا، حبيث يتم اعتماد الوسائط املتعددة يف عملية التعلم فترتجم اىل ممارسات يومية
هتم املتعلم وأتيت من واقع بيئته، فبدال من أمناط التعلم املرتكزة على دور املعلم من خالل التعليمات واإلرشادات 

عزز التكنولوجيا ممارسات تعتمد على احلوار وإشراك املتعلم يف سياقات مثرية لالهتمام مثل التعلم املباشرة، ت
 ابالكتشاف وإدخال مهارة حل املشكالت اليت حتقق التعلم النشط وتراهن على بناء مواطن فاعل يف جمتمع املعرفة.

املعلم والكتاب كمصدر  التقليدية اليت تعتمد على يتوجب علينا إذن التفكري يف كيفية نقل املتعلم من أنظمة التعليم
أساسي للمعرفة إىل أنظمة التعليم احلديثة اليت تستخدم التكنولوجيا من اجل تنمية املهارات العقلية واسرتاتيجيات 
البحث العلمي لدى املتعلمني وفق نظرايت تربوية جديدة تسهم يف إعداد املناهج وطرق التدريس مغايرة تستجيب 

هاانت األلفية الثالثة، مراهنة على املعاصرة واملواطنة الرقمية مبا يفرض إنشاء مناهج مرنة توافق احتياجات الطالب لر 
وميوله واهتمامه تصّمم وفق أسس ومعايري تربوية رقمية مثل استخدام الكتب التفاعلية املزودة ابلوسائط اإللكرتونية 

قرا  ة حديثة املناهج للعمل على أجهزة، ووسائط التخزين املختلفة  كاألاملصّممة وفق املواصفات التقنية التعليمي
 الصلبة أو املدجمة أو احملمولة. 

 
Digital citizenship - Learning strategically -Interactive  –Digitization  –Didactic :  Key words 

                                                             

maarifa almoktasaba, -madrasiya wa al-maarifa al-didaktik bayna al-amrawi, al-Ahmad al -1

majalat fadaat tarbawiya, al-adad atalith, assana al-talitha, mares 1997. 
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.املواطنة الرقمية –إسرتاتيجيا التعلم  –التفاعـلية  –الرقمنة  –الديداكتيك الكلمات املفاتيح:   

 

 مةقدم

شهد العامل يف العشر سنوات األخرية تقدما هائال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولكن بدرجات        
خمتلفة وفق الظروف االقتصادية واملراكز املالية لكل دولة، كما شارك هذا التعليم يف اعداد الكوادر البشرية واإلدارية 

اع اخلا . اال أن هذا التعليم يعاين من صعوابت متعددة خاصة لتشغيل عجلة اإلنتاج واملال يف احلكومات والقط
يف دول العامل الثالث ومن بينه الدول العربية، ومن أبرزها صعوبة القضاء على األمية خصوصا يف صفوف النساء،  

كاليف، يض التاالتصايل لتخف –كما أن التعليم الرقمي يف هذه البلدان حيتاج اىل إعادة هندسة الربط املعلومايت 
 وزايدة اجلودة واإلنتاجية حىت تفيد يف إعادة هيكلة التعليم للتحول اىل التعليم الرقمي.

 

 الفعل الديداكتيكياملبحث األول: 

 املطلب األول: داللـة الفعل الديداكتيكي:

يل الديداكتيك إىل املنهج املتَبع يف تقدمي التعلمات من املعلم إىل املتعلم، وما َيستدعيه ذلك من َفهم        حيح
وعمق ودراية ابملادة املقدَّمة، وطبيعة املتعلمني وسياقات أخرى كثرية تحراعى عند التخطيط للتعلُّمات، ويسمى  

 كذلك الرتبية اخلاصة، أو منهجية التدريس، أو التدريسية، أو التعليمية.

فالديداكتيك هي شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس وأهنا كذلك هنج أو مبعىن أدق أسلوب معني لتحليل       
الظواهر التعليمية، فهي ابألساس تفكري يف املادة الدراسية بغية تدريسها، فهي تواجه نوعني من املشكالت: 

، وهي مشاكل منطقية لمالتع ومشاكل ترتبط ابلفرد يف وضعية… تها ومنطقها مشكالت تتعلق ابملادة الدراسي وبني
كمجموع الطرائق والتقنيات والوسائل اليت   REUCHLINوسيكولوجية، وميكن تعريف الديداكتيك حسب 

 تساعد على تدريس مادة معينة.
 وجيب التميز يف تعريفنا للديداكتيك، بني ثالث مستوايت:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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  الديداكتيك العامة: وهي اليت تسعى إىل تطبيق مبادئها وخالصة نتائجها على جمموع املواد التعليمية وتنقسم إىل
ط  ابلوضعية البيداغوجية، حيت تقدم املعطيات القاعدية اليت تعترب أساسية لتخطيقسمني: القسم األول يهتم 

كل موضوع وكل وسيلة تعليمية جملموع التالميذ؛ والقسم الثاين يهتم ابلديداكتيك اليت تدرس القوانني العامة 
 للتدريس، بغض النظر عن حمتوى خمتلف مواد التدريس.

  بتخطيط عملية التدريس أو التعلم ملادة دراسية معينة.الديداكتيك اخلاصة: وهي اليت هتتم 
  :الديداكتيك األساسيةDidactique. Fondamentale وهي جزء من الديداكتيك، يتضمن جمموع .

النقط النظرية واألسس العامة اليت تتعلق بتخطيط الوضعيات البيداغوجية دون أي اعتبار ضروري ملمارسات 
 ة الديداكتيك النظرية.تطبيقية خاصة. وتقابلها عبار 

 املطلب الثاين: جـوهر العملية التعليمية- التعلمية:

مكوانت الفعل الديداكتيكي وعناصره: -أ  

 

 

 

 

 
 
تقتضي معاجلة قضااي التعليم والتعلم من منظور ديداكتيكي، حتديد العالقة البيداغوجية بني األقطاب الثالثة     

املذكورة )أي املثلث البيداغوجي(. كما تتحدد طبيعة الفعل البيداغوجي من خالل نوعية العالقات القائمة بني هذه 
على العمل  عالقة املدرس ابملعرفة منها يف عملية التعليم. وحتيلالعناصر الثالثة، واملكانة اليت حيتلها كل واحد 

الديداكتيكي على كيفية تدريس مادة أو مواد معينة. بينما تشري عالقة التلميذ ابملعرفة اىل اسرتاتيجيات وأساليب 
 العالقة بني املدرس والتلميذ، فإهنا حتدد طبيعة العالقة البيداغوجية. التعلم. أما

http://www.mo7itona.com/2014/12/blog-post_60.html
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وعلى أساس املكانة اليت حيتلها كل عنصر من هذه العناصر يف العملية التعليمية التعلمية، ميكن التمييز بني          
ال يف لتلميذ كما هو احلبيداغوجيا متمركزة حول املعرفة، وأخرى متمركزة حول األستاذ، واثلثة متمركزة حول ا

 البيداغوجيا احلديثة.
د لقد تطور التفكري يف عالقة التلميذ ابملعرفة، بسبب تصور البيداغوجيا التقليدية للتالميذ ابعتبارهم جمر          

 لذوات حمايدة قابلة للشحن ابملعلومات. ويف مقابل ذلك، انطلق الديداكتيك من كون التالميذ ليسوا علبا فارغة، ب
إهنم يشاركون يف بناء تعلمهم على أساس معارفهم املكتسبة من قبل، داخل وخارج املؤسسة املدرسية أي ابلتفاعل 

 مع اجملتمع.
يتعلق األمر بعالقة املدرس ابملعرفة، ابملضامني اليت يتم تعليمها، واليت حتددها الربامج والتوجيهات الرمسية          

رس هذه املعطيات بطريقته كنقطة انطالق، حيث ميارس عليها عملية حتويل بغرض والكتب املدرسية. ويدمج املد
 .2إعادة بنائها وفق ما تقتضيه حاجيات املتعلم

قة بني الطرفني الذي حيدّد العال عاقد البيداغوجيالتأما عالقة املدرس ابلتلميذ، فتندرج يف إطار ما يعرف بـ         
يف غالب األحيان، الذي يقنن، بطريقة مضمرة، وضعيات التعليم وحييل على انتظارات الطرفني معا وعلى عادات 
وآليات مدرسية ضمن فعل تواصلي متعدد األبعاد وهكذا ميكننا أتطري العالقة بني هذه األقطاب )مدرس، تلميذ، 

 املثلث البيداغوجي( وفق ثالث مستوايت نوجزها كما يلي:معرفة، أي 
 1-.مستوى متعلق مبوضوع املعرفة وطبيعتها 
 2-.مستوى متعلق بشروط امتالك املتعلم للمعرفة 
 3- .مستوى خيص تدخالت املدرس وعالقته ابملعارف 

أدوار املكون الديداكتيكي وفعاليته: -ب  

ة قدرات املتعلم التعلمية، بل سبب وجودها. لذا، ينبغي معرف –التعليمية ميثل املتعلم الركن األساس يف العملية 
ووسطه وحاجياته البدنية والوجدانية والنفسية واملعرفية واالجتماعية، وابلتايل جيب الوقوف أمام املتعلم موقفا قوامه 

دماج االجتماعي واستيعاب ته على االنالتفهم واإلرشاد واملساعدة والتقوية التدرجيية لسريورته الفكرية والعلمية، وتنشئ
 القيم الدينية والوطنية واجملتمعية.

 م:التعلمية أن تصري للمتعلم جمموعة من املواصفات تتجلى يف جعل املتعل –ومن أهداف العملية التعليمية 
                                                             

2 -  Aaref abed al-ghani, al-torok al-didaktiya , majalat al-dirassat al-nafsiya al-tarbawiya, 

adad 11, assana 1990. 
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واملدرسة( قادرا على التفاعل مع اآلخر ومع احمليط االجتماعي على اختالف مستوايته )األسرة -1   
 والتكيف مع البيئة.

قادرا على التنظيم )تنظيم الذات والوقت( واالنضباط.-2     
مكتسبا ملهارات تسمح له بتطوير ملكاته العقلية واحلسية واحلركية.-3     

 ومواصفات مرتبطة ابلقيم واملقاييس االجتماعية واليت تتجلى يف جعل املتعلم: 
ة والوطنية واإلنسانية.متشبعا ابلقيم الدينية واخللقي -  
متشبعا بروح التضامن والتسامح والنزاهة. -  
 متشبعا مببادئ الوقاية الصحية ومحاية البيئة.... -
أو املدرس فهو الشخص الذي يوفر التعليم للتالميذ، فدوره رمسي يف كثري من األحيان، وهو أهم أما املعلم      

 التعلمية.-العناصر يف العملية التعليمية

 وحيضر يف تراث العريب مبسميات متعددة، من بينها: األستاذ، املعلم، املدرس، املريب، املؤدب، الشيخ، العامل...     
 وكانت له أمهية كربى ليس فقط يف احلياة العلمية، وإمنا يف احلياة االجتماعية أيضا.     
ة امللقاة على دة إليه حىت يكون أهال للمسؤوليوهلذا ينبغي للمعلم أن يتصف مبواصفات تتناسب واملهمة املسن     

 عاتقه، ومن بني هذه الصفات جند:
القدرة على التخطيط والتدبري.-    

االلتزام بقيم وأخالقيات املهنية للمسامهة يف التنشئة االجتماعية.-   
التكوين الذايت والبحث الرتبوي املتجدد.-                                     

التمكن البيداغوجي.-     
التواصل اإلجيايب مع املتعلمني.-     

، وهي مجلة من املعارف املستهدفة من العملية 3واملعرفة هي املادة التعليمية املقررة يف ظل املنهاج الرتبوي      
 لتدرج يف مفاهيمها.ابالتعلمية، احملددة مسبقا يف املقررات والربامج عرب أطوار، وينبغي للمعرفة أن تتميز  –التعليمية 
 والختيار املادة التعليمية وانتقائها جيب أن تتضمن مبادئ أساسية، من بينها:     

مراعاة طبيعة املتعلم.-    
مراعاة األهداف البيداغوجية املسطرة مسبقا.-     

                                                             
3 - Mohamed al-drij,mahya al-didaktik ? majalat al-tadrisse, koliyat olom al-tarbiya biribat, 

adad 7. 
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ضرورة ارتباط احملتوى التعليمي بواقع اجملتمع وثقافته. -      
 التعلميـّة:-املعرفة التعليميةمراحل املطلب الثالث: 

من املستحيل أن خيتلف مهتمني ابلشأن التعليمي والرتبوي حول دور الوسيلة التعليمية يف بناء التعلمات، بل      
أن امسها يتطور ويتغري مع تطور املقارابت البيداغوجية واملستجدات الرتبوية. فكانت تعرف بوسائل اإليضاح ويف 

 املدرس احملوري يف العملية التعليمية التعلمية وهو احلامل للمعرفة، فتغري االسم اىل وسائل تعليميةذلك إحياء بدور 
لكن مل خترج عن السياق أن منظومة الرتبية مبنية على نسق عمودي مدرس متعلم. لكن مع بروز التيارات الرتبوية 

أصبحت تسمى ور والفاعل واملتفاعل مع احملتوى فاحلديثة واليت قلصت من دور املدرس يف اجتاه يعترب املتعلم احمل
 .4وسيلة تعليمية تعلمية

للوسائل التعليمية التعلمية أدوار ال ميكن حصرها أبدا، وأبرزها تسهيل مهمة التعلم يف مجيع مراحلها سواء كان      
الرفع من الدافعية لديه،  ساهم يفبناء املفهوم أو تثبيته أو تقومي التعلمات. كما أهنا تشد انتباه وتركيز املتعلم وت

 وتساهم يف تقليص الفوارق الفردية يف التعلم وختلق فر  املساواة بني املتعلمني يف اجناز املهمات املنوطة هبم.
وتتعدد الوسائل التعليمية حسب وظيفتها ودورها واملرحلة العمرية للمتعلم وكذلك متاشيا مع طبيعة احملتوى،      

اعل السمعية والبصرية السمعية. وللوسيلة التعليمية التعلمية شروطا يف اختيارها لكي تؤدي دروها الففنجد البصرية و 
 عملية التعلم وال تصبح عائقا أمام املتعلم.

 وتنجز العملّية التعليمّية أبسلوب منّظم له عناصر ومكّوانت خاّصة كما يلي:     
ة فإّنه من تقوم العملّية التعليمية من أجلهم، وكي تنجح العملّية التعليميّ الطاّلب: وهم التالمذة أو طالبو العلم، وهم  

من الضروري أن يكون الطالب راغبني ابلتعّلم ومستعدين لتلّقي العلم، وجاهزين لتطوير أنفسهم ولتطوير مهاراهتم 
لقي العلم وسعيه استعداده لتاليت ترفع من قدرهتم على املشاركة والتفاعل اإلجيايب، وكلّما ازدادت قدرات الطالب و 

 لبذل الوقت واجلهد املناسبني للتعليم، تزداد فرصة جناح العملّية التعليمّية.
املنهاج أو احملتوى التعليمي: واملقصود به جمموعة املعلومات أو األفكار والثقافات اليت هتدف العملّية التعليمّية       

ريّة املقررات الدراسّية، اليت حتددها جلان خمتّصة تراعي املرحلة العم إىل إيصاهلا للطالب بنجاح، كما يطلق عليها
للطلبة والفروقات يف القدرات التعليمية بينهم، وكثرية هي مواضيع احملتوى العلمي، منها ما يتعّلق ابللغات، أو العلوم 

 االجتماعية، أو التاريخ والفلسفة وغريها. 

                                                             
4– ronald loujounder, al-qamous al-hali litaalim, monturial, karan 2005. 
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لطرق يّتبعه املعّلم هبدف إيصال احملتوى العلمي للطالب بنجاح، وكثرية هي االطريقة: واملقصود هبا األسلوب الذي 
اليت ميكن للمعّلم اعتمادها، مع مراعاة ما يتناسب مع طالبه، اعتماًدا على أعمارهم، ووعيهم، وطريقة تفكريهم، 

 وقدراهتم العقلية.
املادة  لتعليمّية، فهو املسؤول عن حتديد نوعوهو العنصر األهم وصاحب الدور األبرز يف إجناح العملّية ا املعلم:

الدراسية، ابإلضافة إىل األفكار واالجتاهات واألهداف اليت يسعى لتحقيقها مع الطالب، كما أنّه املسؤول عن 
م علّ حتديد العنصر السابق وهو الطريقة التعليمّية املّتبعة اليت تناسب طالبه، ومن أهم الشروط اليت جيب أن تتوفر يف امل

أن يكون خمتصًّا بنوعية احملتوى الذي يدرسه، وأن يكون مدرًكا ألمهّية التعليم وكيفّيته ومفاهيمه ونظرايته، ابإلضافة 
الصلبة القادرة على ضبط الطلبة وعلى كسب حمّبتهم يف الوقت نفسه، وأن ميتلك  5إىل امتالك الشخصية القيادية

 القدرة على إدارة الوقت املتاح للحّصة التعليمّية، هبدف شرح املنهاج كاماًل للطلبة خالل الوقت املتاح. 
 بيئة تعليمية خاّصة تناسب ريوهي األجواء اليت حتيط ابلطالب أثناء احلّصة التعليمّية، إذ جيب توف البيئة التعليمية:

الطلبة، األمر الذي يؤثّر إجيااًب على رفع مستوى تفاعل الطالب مع كل من املعّلم واحملتوى التعليمي، واملقصود ابلبيئة 
التعليمّية الغرف الصّفية وما حتتويه من وسائل مساعدة على إجناح العملّية التعليمّية، مع مراعاة عدد الطلبة مقارنًة 

ة املكان، وإضاءة املكان وهتويته، ابإلضافة إىل مالءمته للظروف اجلويّة من حيث التدفئة والتربيد صيًفا وشتاًء، بسع
 وغريها.

إّن الوسائل التعليمية هي كل أداة خارجّية ميكن للمعلم استخدامها هبدف  الوسائل التعليمية ومصادر التعليم: 
صال املعلومة بطريقة أسهل وأسرع من الشرح النظري، وهي من األمور شرح معلومة معّينة للطلبة، وتساعد يف إي

اهلاّمة اليت يستخدمها املعّلم يف حتفيز الطلبة للتنافس فيما بينهم، أّما مصادر املعرفة فهي عبارة عن كتب خارجّية 
دة من املعلومات دف االستزاومنشورات علمّية موثوقة خارج املنهاج احملدد، ميكن لكل من املعّلم والطالب العودة هلا هب

 .أو توضيح نقطة معّينة، أو التأّكد من صّحة معلومة
 أمهّية العملّية التعليمية: املطلب الرابع:

، وفيما يلي جمموعة من النقاط اليت توّضح أمهّية 6إّن للعملّية التعليمّية أمهّية كبرية يف حياة الفرد واجملتمعات      
ه االقتصادي للدولة، وما ينتج عنه من رفع مكانتها بني مجيع دول العامل. رفع ثقافة الفرد جيعل منالتعليم: دعم النمو 

                                                             

5 - Faroq fahmi, mouna abed es-sabour, al-madkhal almandoumi fi mouwajahat atahadiyat al-

tarbawiya wa al-moasira, alqahiira, dar al-maaref, 2001.  

6- Rachid beneni, min al- bidaroujya ila al-didaktik (dirasa wa tarjama), manshourat al-hiwar 

al-akadimi wa al-jamiai, dar al-khatabi, li anasher, attabaa aloula, adar albaydaa 1999.  
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مواطًنا صاحلًا، يعرف معىن حب الوطن، ليحرتم القوانني واألنظمة وكل ما يتعّلق هبا. رفع املستوى التعليمي لألفراد 
ني اجلماعات تزيد قيمه وأخالقه. رفع املستوى التعليمي بيقلل من خطر ارتكاب اجلرائم. زايدة علم اإلنسان وثقافته ل

حيسن من العالقات فيما بينهم نتيجًة لرفع مستوايهتم األخالقية. التعليم يرفع املستوى احلضاري للمجتمعات، 
 تويساعدها على مواكبة مستجّدات وتطورات العصر. توفري وسائل الرفاهية واحلياة الكرمية والكمالّيات جلميع فئا

اجملتمع. التعليم يساعد األفراد واجلماعات على التخلص من الفقر ويقضي على اجلهل والرجعّية والتخّلف. رفع 
املستوى التعليمي للفرد جيعل منه شخًصا انجًحا طموًحا يسعى وراء حتقيق أحالمه بكل قوة وعزم. التعليم جيعل 

اعد على اه نفسه وجمتمعه، وما له من حقوق. التعليم يسالفرد قادرًا على متييز كل ما يرتتب عليه من واجبات جت
 .انداثرها ومنع جيل توثيق كل األحداث اهلاّمة يف اتريخ األمم وكذلك ثقافات الشعوب، وينقلها جياًل بعد

 تقييم العملّية التعليمّية: املطلب اخلامس:
طالب: والتأكد من من ِقبل جلان خمتّصة: تقييم ال للتأكد من جناح سري العمّية التعليمّية جيب تقييم كل مما يلي      

 تفاعله مع املعّلم واملنهاج واألساليب التعليمّية ابلشكل املطلوب.
 ويكون بتقييم كفاءته املهنّية وأساليبه يف تعلُّم املعلومة وإيصاهلا للطالب.  تقييم املعّلم:

جراء ويكون من خال تقييم املنهاج أهدافه وأسلوبه وتناسبه مع مستوى الطالب العمري، إل تقييم املُحتوى التعليمي:
 التعديالت املطلوبة.

اّفة واملقصود به تقييم املدرسة أو الكلّية أو غريها من حيث اهليئة اإلدارية واملباين وك تقييم املؤسسة التعليمّية:
ال يعتمد على عنصر واحد، وإمنا تنجح بتفاعل العناصر  7لّية التعليمّيةمتعلقاهتا. ويف هنايّة املطاف فإّن جناح العم

 .السابقة مجيعها مًعا وتكاتفها بسالسة وبدون تقصري يف أي عنصر منها
 

 التعلم الرقمي واسرتاتيجياتهاملبحث الثاين: 
ورة املعلومات اليت ث يف ظل طوفان املعلومات والتغري املتالحق، ومنو املعرفة مبعدالت سريعة، والذي نتج عن

نعيشها اآلن، أصبح العلم يعيش ثورة علمية وتكنولوجية كبرية، كان هلا أتثري على خمتلف جوانب احلياة، وأصبح 
التعليم مطالبا ابلبحث عن أساليب ومناذج تعليمية جديدة ملواجهة العديد من التحدايت على املستوى العاملي، منها 

ة، نقص عدد املؤسسات التعليمية، وزايدة كم املعلومات يف مجيع فروع املعرفة املختلفزايدة الطلب على التعليم مع 
فضال عن ضرورة االستفادة من التطورات التقنية يف جمال الرتبية، ليساعد املتعلم على التعلم يف املكان والزمان 

                                                             
7 – Fadel mohsen al-izirjaoui, osose ailm annafes al-tarbawi, dar alkotub litibaaa wa al-nasher, 

almousel 1999. 
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إن التعليم االلكرتوين الرقمي دة، وابلتايل فاملناسبني له، ليظهر منوذج تعليم الكرتوين تفاعلي يعتمد على الوسائط املتعد
يعد منطا جديدا من أمناط التعليم فرضته التغريات العلمية والتكنولوجية اليت يشهدها العامل حىت يومنا هذا، ومل تعد 
 والطرق واألساليب التقليدية قادرة على مسايرهتا، ولدى أصبحت احلاجة ملحة لتبين نوعا آخر من أنواع التعليم وه

 التعليم الرقمي، فماذا نعين هبذا األخري.

 التعليم الرقمياملطلب األول: 
 تعريف التعليم الرقمي

لقد تعددت تعريفات التعليم الرقمي، فهناك من اعتربه " التعليم الذي يستهدف إجياد بيئة تفاعلية غنية 
تعلم يف أي ن الوصول إىل مصادر الابلتطبيقات املعتمدة على تقنيات احلاسب اآليل واالنرتنت ومتكن الطالب م

 .8وقت ومن أي مكان

ويعرفه حسن حسني زيتون على انه: " تقدمي حمتوى تعليمي )إلكرتوين( عرب الوسائط املتعددة على الكمبيوتر 
وشبكاته إىل املتعلم، بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا املستوى ومع املعلم ومع أقرانه سواء يف الوقت 

املكان متزامنة أم غري متزامنة، وكذا إمكانية إمتام هذا التعلم يف الوقت واملكان وابلسرعة اليت تناسب ظروفه وقدراته، و 
 .9فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا من خالل تلك الوسائط"

 .10ليات التعلم"مبينما " ألني" فيعرفه كونه "استعمال هادف منظم للنظم االلكرتونية أو احلاسوب يف دعم ع

فيما ابراهيم بن عبد هللا احملسني، فيعرف التعليم الرقمي على أنه: "ذلك التعليم الذي يعتمد على استخدام 
 .11الوسائط االلكرتونية يف االتصاالت بني املعلمني واملتعلمني واملؤسسة التعليمية برمتها"

                                                             
8 - Ahmed saleh al-Aouid, Ahmed ben abed allah al-hamed, attaalim al-iliktrouni fi koliyat al-

itissal wa almaaloumat bi arriyad, dirasat hala, waraqat amal mouqadama linadwat attaalim 

aliktrouni, khilala al-fatra 19-21 safar 1424 hijriya, almouwafiq 2002 miladya.  
9- Hassan hhisin ziton, « Roaya jadida fi ataalim, ataalim aliktroni, almafhoume, alqadaya, 

attatbiq, attaqdim », almamlaka al-arabiya as-saaodiya, arriyad, addar al-sawtiya li attarbya. 
10  -Allen, M.W.(2003), Michael Allen’s guide to e-learning Hoboken New Jersey John Wily 

sons incorporated. 
11- Ibrahim ben abdellah almouhsine, attaalim aliktroni taraf am daroura, waraqat aamal 

moqadama ila nadwa, madrasat almoustaqbal, jamiaat almalik saaoud, fi alfatra 16-17 sanat 

2002.  
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 املراحل التارخيية للتعليم الرقمي:

 .12الرقمي أبربع مراحللقد مر التعليم 

  وهي عصر املدرس التقليدي، حني كان التعليم تقليداي قبل انتشار أجهزة  1983املرحلة األوىل: قبل
 احلاسوب.
  وهي عصر الوسائط املتعددة، ومتيزت ابستخدام أنظمة تشغيل  1993إىل  1983املرحلة الثانية: من عام

 مغنطة، ابعتبارها أدوات رئيسية لتطوير التعليم.ذات واجهات رسومية مثل الويندوز واألقرا  امل
  حيث ظهرت الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( مث بدأ ظهور الربيد  2000إىل  1993املرحلة الثالثة: من

 االلكرتوين، وبرامج إلكرتونية أكثر انسيابية لعرض أفالم الفيديو، مما أضفى تطورا هائال لبيئة الوسائط املتعددة.
  وهي اجليل الثاين للشبكة العنكبوتية، حيث أصبح تصميم املواقع على 2001ابعة: جاءت بعد املرحلة الر ،

 الشبكة أكثر سرعة وكثافة يف احملتوى.
 أمهية التعليم الرقمي

تسعى املؤسسات التعليمية إىل حتسني وتطوير أساليب التعليم، وذلك ال يتم إال من خالل استعمال وسائل 
 يل املادة التعليمية بطريقة فعالة، ساعد على تفعيل دور املعلم وجعله عنصرا أساسيا منتقنية تساعده على توص
 عناصر العملية التعليمية.

وقد يتساءل البعض عن أمهية هذا الشكل التعليمي أو عن البعد االسرتاتيجي الستخدام التكنولوجيا يف 
 العملية التعليمية، والذي يظهر جليا يف عدة نقاط منها:

 سهولة حتديث املناهج االلكرتونية ومتابعتها مقارنة ابملناهج املطبوعة. -
 زايدة التفاعل بني املتعلمني ومدرسيهم. -
 إلغاء احلواجز الزمانية واملكانية للعملية التعليمية. -
 املساعدة يف جتاوز الفروق الفردية بني املتعلمني. -

                                                             

ahmed, tiknoulojya attaalim wa attaalim aliktrouni, maktabat : salm  Ondorha ainda - 12

arrouchd, arriad, as-saaudia,2004.  

- Ondorha kadalikainda : oualid salm mohamed, moustahdathat tiknouloujya attaalim fi aser 

almaaloumat, aman, dar alfiker 2006, safha : 63. 
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 ها ما يلي:هذه األمهية تكسب التعليم االلكرتوين عدة فوائد أبرز 

يكسب املتعلمني واملعلمني القدرة الكافية على استخدام التقنية احلديثة وتقنية املعلومات واالتصال   -
 واحلواسب، مما ينعكس أثره على حياة املتعلمني.

يتميز التعليم االلكرتوين بسهولة حتديث الواقع والربامج التعليمية وتعديل املعلومات واملوضوعات املقدمة   -
 فيها وحتديثها، ويتميز كذلك بسرعة نقل املعلومات إىل املتعلمني.

مواجهة العديد من املشكالت الرتبوية مثل نقص املعلمني ذوي اخلربة والكفاءة والظروف الفردية بني   -
 .13املتعلمني، واعتبار الكتاب واملعلم مصدري املعرفة الوحيدين

 تقليل كلفة السفر واإلقامة والسكن للتعليم من وإىل املؤسسة التعليمية.  -
 سرعة توزيع املواد التعليمية.  -
 .14جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية  -
اهج ملناهج واخلطط الدراسية تؤدي إىل ااتحة أفضل املنإن استخدام أفضل احملاضرين الذين يقومون إبعداد ا  -

 .15التعليمية للجميع وابملستوى التعليمي نفسه
 أهداف ومميزات التعليم الرقمي

إن االهتمام ابلتكنولوجيا احلديثة من طرف األفراد واجملتمعات يف حياهتم اليومية حدث نتيجة تزايد حركية 
ية، املهنية أفرز يف املقابل ضرورة تطوير وحتديث خمتلف البنيات التعليمية )الرتبو  جممل حاجاهتم، وانشغاالهتم، وهذا ما

... اخل( بشكل سريع جتاوز احلدود الزمنية واملكانية هلذه اجملتمعات، لذلك كانت للتعليم الرقمي عدة أهداف حققها 
 ميكن إمجاهلا يف:

 علمية.القدرة على تلبية حاجات ورغبات املتعلمني املعرفية وال  -
 حتسني عملية االحتفاظ ابملعلومات املكتسبة والوصول إليها يف الوقت املناسب.  -
 سرعة جتديد املعلومات واملعارف وترتيبها حسب أمهيتها واملوقف املعاش.  -

                                                             

alhas, wa sarhan omar moussa, tiknoulojia attaalim wa attaalim aliktrouni, Astitya dalal m - 13

tabaa 1, dar waail linasher wa attawzia, aman, alordon 2007, safha :288.  
14  - faulsen, morten flate 2009, success ful E-learning in small and medium-sized enterprices, 

european journal of open, distance and E learning 2009 p 01. 

Atiti khadr misbah, idarat tiknoloujya almaaloumat, tabaa 1, dar alhamed linnasher wa  - 15

aattawzia, aman, alordon, 2012, safha :178.  
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 حتسني التفاعل والتعامل بني طريف العملية التعليمية )املعلم واملتعلم(.  -
 البداع.االرتقاء مبستوايت التعليم والتعلم وا  -
 القضاء على االمية وحتسني السلوك.  -
 ختفيض تكاليف التعليم.  -

ومن أهم املميزات اليت يقدمها التعليم الرقمي، جند تقدمي املادة العلمية )املنهج( للمتعلمني عن طريق االنرتنت، 
هيك عن تقدمي ان زايدة على تقدمي أدوات تواصل متعددة ليتواصل املتعلمني مع استاذهم أو مع متعلمني آخرين،

أدوات لتقييم املتعلمني وحتديد مستوايهتم ومدى تقدمهم التحصيلي، إضافة إىل السهولة يف تصفح احملتوى العلمي 
 .16بطرق خمتلفة ابستخدام الوسائط املتعددة

 أنواع التعليم الرقمي وخصائصه

مدة و أسلوب وتقنيات التعليم املعتتعليم إلكرتوين متزامن وه 17هناك من يقسم التعليم الرقمي إىل ثالث أقسام
على الشبكة العاملية للمعلومات لتوصيل وتبادل احملاضرات ومواضيع األحباث بني املتعلم واملعلم يف نفس الوقت 
ليم الفعلي للتدريس ) عرب غرفة احملادثة الفورية و الفصول االفرتاضية(، وهناك التعليم االلكرتوين غري املتزامن، وهو التع

املباشر حيصل فيه املتعلم على دورات أو حصص وفق برانمج دراسي خمطط ينتقي فيه االوقات واألماكن اليت غري 
 e-mailتتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب وأدوات التعليم االلكرتوين مثل الربيد  االلكرتوين 

 File exchange( ونقل امللفات cd، واألقرا  املدجمة ) world wide webوالشبكة العنكبوتية العاملية 
مث التعليم املدمج الذي يشتمل على جمموعة من الوسائط اليت يتم  Discussion groupsوجمموعات النقاش 

 تصميمها لتكمل بعضها البعض.

بينما ابحثني آخرين يقسمون التعليم الرقمي إىل أربعة أنواع، التعليم عن بعد، والتعليم املمزوج )أي يهم 
تيجيات التعلم مع ادوات التعلم )املدمج(، والتعلم املتنقل أو احملمول )عن طريق استخدام األجهزة الالسلكية اسرتا

 (.tabletاهلاتف الطابليت )

                                                             

sa fi almoujtamaa Ali alhawat, alaalaqa bayna moukhrajat attaalim wa suq al amal, dira - 16

alibi, alhayaa alwatanya llmaalomat, 207/12, tarablous, safha :24  

Almalah mohamed abed alkarim,almadrasa aliktrounya, wa dawr alintirnite fi attaalim  - 17

roaya tarbawiya, aman, dar attaqafa 2010, safha :112.  
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وأخريا التعلم التزامين، وهو الذي جيمع املعلم واملتعلم يف ذات الوقت ابستخدام أدوات التعليم، مثل الفصول 
 .18مي والربيد االلكرتوين واملدوانت واملوسوعات اخلاصةاالفرتاضية واحملتوى التعلي

 ما يلي: 19أما خصائص هذا التعليم فحسب االحتاد األمريكي للتعليم عن بعد جند من خصائص التعليم الرقمي

 تدعيم عملية تكوين الفرد وتوفري االتصال والتفاعل املتبادل. -1
 تشجيع املشاركة الديناميكية واحليوية للمتعلم. -2
 االعتماد على املهارات وابخلصو  يف شقها التفكريي العايل. -3
 االنتقال من منوذج املعرفة إىل النموذج التعليمي املوجه. -4
 توفري مستوايت متعددة من التفاعل وتشجيع التعليم النشط. -5
 الرتكيز يف عملية التعليم على مناقشة ودراسة مشكالت من الواقع املعاش للمتعلمني )تلميذ عامل(. -6

اسرتاتيجيات التعلم الرقمي تدعم تقريبا كل جوانب العمل واحلياة، فليس هناك من وظيفة أو مهمة معيشية 
ال تتطلب مستوى أساسيا من االداء الرقمي، ويف ضوء التقنيات اجلديدة اليت تظهر كل يوم، حنتاج إىل فر  دائمة 

 ول الرقمي املستمر.مدى احلياة لتعلم مهارات جديدة تكفل لنا النجاح يف عصر التح

التعلم الرقمي أصبح ضرورة مهمة يف القرن احلادي والعشرين فالبلدان اليت تطبق اسرتاتيجيات التعلم الرقمي 
حتر  على أن تتمتع شعوهبا ابملهارات اليت حتتاجها لتكون أكثر قابلية للعمالة واالنتاجية واالبداع والنجاح، إىل 

واصل عرب االنرتنت ومثة ضرورة حامسة تستوجب حتديث اسرتاتيجيات املهارات جانب بقائها آمنة وساملة يف الت
 الرقمية بشكل منتظم لكي تستجيب ملا ينشأ من تقنيات جديدة وآاثراها على االقتصاد الرقمي واجملتمع الرقمي.

 اسرتاتيجيات التعلم الرقمي املطلب الثاين:
 :20وأصول نظرية جتسدها اخلطاطة التاليةيقوم التعليم الرقمي واسرتاتيجياته على أسس 

                                                             

ihan, attaalim aliktroni wa tawdifihi wa istikhdamatihi wa Almassa bent msaaed ben r -18

simatihi wa tatbiqatih wa moaawiqatih, almajala aliktronya ashamila motaadidat 

attakhassosat, aladad 10, shaher 4/ 2019, safha :15.  

t attaalim arakmi wa Nahla hamid ismail hamid, Osama mohamed awad absher, inaikasa -19

ataroh ala anomow almaarifi wa qodorat alinsan, almajala alarabiya littarbiya annawaiya, adad 

7 fabrayer 2019, safha :55.  

: 233.  Ahmed salm, marjia sabiq, safha - 20 
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ويظم التعليم الرقمي املكوانت االلكرتونية التالية: الكتاب االلكرتوين، النشر االلكرتوين، االمتحاانت      

االلكرتونية، التعليم االلكرتونية، املكتبة االلكرتونية وعرض النتائج والدرجات إلكرتونيا والتسجيل يف املقررات 
 يا، ويكون على الشكل التايل:الكرتون

 

عل
لت
 ا
يا
ج
لو

نو
تك

م 
عل

يم

يالبصرالسمعيالتعلم

االتصالنظرية

االنسانيالتعلمنظرية

النظممدخل

التعليمتصميم

التعليمتفريد

المعلوماتنظرية

االدارةعلم

هجالمناوتطويرالتعليمنظريات

التربويةالتجديداتإدارة 
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هذا النظام العصيب االلكرتوين يتيح ربط املؤسسات التعليمية ابلعامل اخلارجي مما يتيح تبادل املعلومات الفورية،       
 وختفيض تكاليف التعليم واحتماالت اخلسائر وزايدة جودة التعليم.

 

 

 

 

 

 

 

يالكتاب االلكترون-

النشر االلكتروني-

يةالبحوث االلكترون-

نيالتعليم اإللكترو-

نيالتدريب اإللكترو-

يةالمكتبة اإللكترون-

المعرفة الرقمية

البرمجيات-

الحواسب-

البيانات-

االجراءات-

ةالمواردالبشري-

 النظـــــام العصبــــي االلــكتـــــــــــــــروني
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 اسرتاتيجية التعلم الرقمي وكيفية االستعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع أهداف للتعليم الرقمي

 

طريق تحديد الفئات الرئيسية وفق استراتيجية عن 

واضحة لتنمية القدرات ) من المستوى االول إلى 

 المتوسط وصوال إلى المتقدم(.

 إعداد مسودة

 وضع أهداف واستراتيجيات

 تنمية المهارات الرقمية: لكل الفئات

 

 

 

 

 

 

 

 لكل عنصر يتم تحديد:     

 األهداف  -

 األولويات -

 يدة قصد التواصلالقنوات والبرامج الجد -

احتياجات مقدمي التداريب والحلول لتوفير  -

 الخدم

 

-  

 ات. -

 التعامل مع مختلف الفئات

 

 كل حسب مستواه المعرفي

 

 

 ساسيةتحديد الدعامات األ

 جرد البرامج القائمة -

 تدعيم هذه الدعامات بالتحليل والدراسة -

استخدامها وفق مهارات واستراتيجيات  -

 الرقميالتعلم 

 

 

 

 

 

 

 التماس آراء الخبراء

 االستفادة من خبرة ذوي االختصاص -

عرض نماذج مختلفة من استراتيجيات  -

 معينة قبل االتفاق على صيغة نهائية.

االبتدائي، 

.الثانوي، العالي  

 فئات أخرى

تجديد مهارات 

 البالغين
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 التنفيذاسرتاتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

ابسرتاتيجية التعلم يروم ممارسة التوعية والتواصل والرتويج هلذه االسرتاتيجية وما ينطوي عليها من االهتمام 
فر  التدريب، وال يتم ذلك إال بعقد منتدايت إقليمية أو وطنية أو حملية بشكل دوري لتعزيز املمارسة الرقمية 

 الغ عن النتائج واملخرجات.اجليدة، وكذلك مجع البياانت لدعم القياس املرجعي والرصد، واالب

ية، تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم الرقمي يتطلب التزويد ابملهارات الرقمية اليت متكننا من النجاح يف احلياة التعليم
 21هذه املهارات هلا ثالث مستوايت أساسية، متوسطة ومتقدمة.

 

 

 

 

                                                             
21 - BROADBAND COMMISSION FOR SUSTAINNABLE DEVELOPMENT. WORKING 

GROUP ON EDUCATION DIGITAL SKILLS FOR AND WORK 201. P 04-07-27. 

نطالقاال  

 

تشجيع المتعلمين على 

 االهتمام بكل ما هو رقمي

 

 

جمع البيانات والمعلومات 

 ورصدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء عمليات التوعية والترويج لها

 

 التشجيع من خالل الحمالت التحسيسية

 

 استعراض النتائج وتحديثها عبر دوريات منتظمة.
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  .22املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت بتصرف                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Majmoat adawat al maharat arraqmiya, taqrir alitihad addawli lilitisalat 2018, safha 06. -22  

 

 الذكاء االصطناعي - -

 البيانات الضخمة -

 الواقع االفتراضي -

 انترنت األشياء -

 األمن السيبراني -

 التسويق الرقمي -

الرسوم البيانية  -

 الرقمية.

 النشر المكتبي. -

استعمال لوحة المفاتيح  -

 وشاشات اللمس.

 معالجة الكلمات -

 المهارات األساسية

 المهارات المتقدمة

المهارات 

 المتوسطة
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 طريقة بناء اسرتاتيجيات التعلم:

 
 

بناء 
استراتيجيات 
التعليم الرقمي 

واتجاهاته

:إلىيحتاج التعليم الرقمي في بناء االستراتيجيات

البرنامجتحديد-2+االنترنتعلىموقعبناء-1
وفوريفعالدعمتوفير-3+المستهدفالتعليمي
رسالمدالكلتعليميةشبكةبناء-4+للمتعلمينوسريع

البرامججميعفيالمستخدمةالنماذجتوحيد-5+
تكاملوالوالتنسيقالتعاونادواتتوفير-6+التعليمية

)البياناتتصميماتتنميط-7+المعلوماتلتبادل
.(مثالمايكروسوفت

ة من تحتاج هذه االستراتيجية العام
كل مؤسسة تعليمية مراجعة ما 

:يلي

ن قياس آراء المتعلمين والمعلمي-
حول سهولة المشاركة في 

.المعلومات

إعداد رؤية لتكامل المكونات 
.الرقمية للمنظومة التعليمية

التعليم تشجيع المتعلمين على تقبل
.الرقمي

توفير ضمانات الوصول إلى 
.المعلومات في التعليم الرقمي

توفير التأمين واألمن الالزم 
.للمعلومات في التعليم الرقمي

اتجاهات استراتيجية 
التعليم الرقمي

جيةاالستراتيهذهتتخذقد

تظهرحتىاالنتظار-
.أحدثاستراتيجية

فيوالمشاركةالمبادرة-
التعليممنظومةتحديث
.الرقمي

دةمتعدجزئياتتطبيق-
يمالتعللتحقيقالمراحل
.الرقمي

املةالمتكالحلولتطبيق-
التعليمفعالةلشبكة

.الرقمي
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 االسرتاتيجيات الناجحة:

يف املدارس، وتوسيع  احلاسويباالسرتاتيجيات الناجحة هي اليت تقوم بدمج املهارات الرقمية االساسية والتشفري 
 املهارات الرقمية واملتوسطة واملتقدمة خارج املدارس.

إرساء ممارسة التعليم الدينامي بني املتعلمني لتعزيز الثقة يف حل املشكالت والتفكري اإلبداعي )االلعاب،  -
 التطبيقات، الربجمة...( عن طريق دمج املوارد لتعلم التشفري.

هارات الرقمية الالزمة الستخدام التكنولوجيا الرقمية أبساليب جديدة وعملية )دورات تزويد املعلمني ابمل -
 تدريبية املعلمني مثال(.

 استخدام بنية حتتية املوصولة ابألنرتنت واحلواسيب واالجهزة الرقمية األخرى. -
 نشر فضاءات االبداع، وتكييف الربامج لتلبية االحتياجات املتغرية. -

اء  سبق يتعني على البد حتديد الوسائط اليت تعتزم من خالهلا تنفيذ االسرتاتيجيات، سو  لذلك وبناء على ما
كانت هذه الوسائط مؤسسات راسخة أم منظمات جمتمعية مرنة، وملا كانت قنوات التعليم الرمسية واملدارس االبتدائية 

فاهيم اليت تفيد العرض يل لغرس املهارات واملوالثانوية تشمل املتعلمني يف مرحلة تكوينية من حياهتم، فإهنا يف وضع مثا
 املبكر للتكنولوجيا الرقمية.

 انعكاسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التعليم الرقمي

أدى التطور يف التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالقتصاد العاملي العوملة واالنرتنت إىل التوجه حنو شكل 
وأصبح من السهل بناء شبكات عديدة حتقق أهداف التعليم بسرعة وأبقل تكاليف، كما جديد يف التعليم الرقمي، 

 أمكن أيضا حتقيق التكامل االلكرتوين بني برامج التعليم والتدرب على املستوى العاملي.
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تتكنولوجيا االتصاال

تكنولوجيا المعلومات

مواقع االنترنت

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحواسب االلكترونية - -

 المشغالت الدقيقة - -

 البرمجة المتعددة - -

 شبكات الحواسب - -

سيرفر الطالب  - -

 واألساتذة

 البريد االلكتروني. - -

 البريد الصوتي - -

 المؤتمرات البيانات - -

 المؤتمرات التلفزيونية - -

التبادل االلكتروني 

التعليم  –المكتبة االلكترونية  –النشر االلكتروني  –الكتاب االلكتروني  للبيانات

التدريب االلكتروني –االلكتروني   
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 ويف حالة الربط بني القنوات السابقة سيؤدي ذلك إىل:

 
إال أن اجلوانب االجيابية اليت أسفر عليها استخدام تقنيات املعرفة احلديثة ال ختلو من سلبيات وعيوب، فإن  
كان اهلدف األساسي من ادخاهلا يف جمال البحث العلمي هو حتديث وتطوير التعليم وتنميته كما ونوعا، من خالل 

عتماد على ما يعرف ابملكتبات االلكرتونية، واألجهزة السمعية والبصرية ذات الطابع االلكرتوين واستحداث اال
 األجهزة املتعلقة بعرض البياانت، فإن هذا االستعمال املتطور ال خيلو من عيوب وسلبيات.

 

القنوات

تالتعليم في نفس المكان وفي نفس الوق-1

(  يديوشبكات الف) نفس الوقت ألماكن متفرقة -2

.نسميه الفصل الخائليما وهذا 

الربط لمحاضرة الخائلية باستخذام الشبكات و-3ا
بالبريد 

.االلكتروني وإدارة الحوار

self pacedحرية التفاعل مع النت -

mentoringاستخذام الموجه المعلم -

chattingمجالس الحوار الثنائي -

 real timeالمناقشات االلكترونية -
discussion 

buddy systemsمجموعات الدراسة -

help deskمساعدة  المعلم المشرف -

البريد االلكتروني-

السمات والخصائص

كان وفي لقاء األساتذة والمتعلمين في نفس  الم
(مع تحديد سابق للزمن) نفس الوقت 

 virtualمتعلم 20إلى 12يناسب من -
class

 virtualتفاعل محدود يسمح بعدد كبير 
lecture

في أي وقت ومن أي مكان-

.االعتماد على الشبكة-

.زيارة المواقع االلكترونية-

.تتم بالبريد االلكتروني-

.يتم مباشرة-

.تعدد األشخاص

.سهلة األعداد-

.يحقق المشاركة الفعالة من المتعلمين-
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 خامتة

تعليمية والتدريبية، ويعمل والبياانت يف البيئات الان التعليم الرقمي يعترب أساسا فعاال يف ترسيخ خمتلف املعلومات      
على تثبيتها واسرتجاعها يف خمتلف املواقف الضرورية الستخدامها االستخدام األمثل يف القيام مبختلف االداءات 
ىل االصحيحة سواء تعلق األمر ابإلنتاج املادي أو املعريف وحىت اخلدمايت، ومن هذا املنطلق تسعى األمم واجملتمعات 

اعتماد هذا النوع من التعلم للتماشي مع التطور احلاصل على مستوى حاجات واهتمامات األفراد وفق متطلبات 
 جودة احلياة اليت يسعون اىل حتقيقها.
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