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 المستخلص:

  يقدم البحث رؤية عن أهمية التعليم األلكترونى وأهدافه ومميزاته وفوائده وإستراتيجياته

إضافة إلى التجارب العالمية والعربية التى قامت بخووض تجربوة تيبيقوه فوى البياوات التعليميوة       

نقيوة الرئيسوية الهاموة وهوى دورالتعلويم األلكترونوى فوى فون         المختلفة ثم ينتقل البحث إلى ال

الجرافيك مع محاولة ليرح رؤى وأفكار لتيبيقه فى البياة التعليمية لفنون الجرافيوك وااةوة   

بكليات الفنون الجميلة بجمهورية مصر العربية لمواكبة تكنولوجيا العصر من االل الوقوف علوى  

نوى فوى مجواات الجرافيوك المتعوددة والمختلفوة وبخاةوة        نقاط هامة لتفعيل التعليم األلكترو

المجاات المهارية فى إستخدام البرامج الجرافيكية اإلحترافية وربو  ذلوك بالمسواقات الدراسوية     

الفنية العملية الجرافيكية جنباً إلى جنب بالبرامج الكمبيوترية تبعاً ليبيعة كل مسوا  . موع األاو     

اقات الجرافيكية األكاديمية العملية بالير  التقليدية ) اليدويوة   دون  فى اإلعتبار عدم إستثناء المس

  . Virtual Studioإستخدام الكمبيوتر) عرض نموذج األستوديو اإلفتراضى 

    حيث تير  البحث إلى تعريف التعليم األلكترونى ) التعليم عن بعد   وأهدافه و مميزاتوه

 وفوائده و إستيراتيجياته .

 إلى عرض لوبع  التجوارب العالميوة والعربيوة مثول اليابوان وأمريكوا         ثم إنتقل البحث

اإلموارات و سولينة عموان و األردن و        وماليزيا وأستراليا وبرييانيا ووكندا وألمانيا والسويد وووو 

 الكويت و السعودية و البحرين .

     ثم تير  البحث إلى التعليم األلكترونى فى جمهورية مصر العربية مون اوالل عورض

ربة المصرية وكيفية ايتها لإلستفادة من التقنيات الحديثة فى المجوال التعليموى والتربووى    التج

وذلك من االل الدفع المستمر ببع  البرامج والمبادرات لتيبيق التكنولوجيوا فوى مجوال إنتواج     

 البرمجيات التعليمية ومجال التعليم األلكترونى .

 لكترونى من معلومات التعليم األلكترونوى  إنتقل البحث إلى عرض عناةر نظام التعليم األ

،ومنظومة الفصول اإلفتراضية ،ومنظومة التعلم ال اتى و ،وإنجازات التعليم األلكترونى مثل : تقديم  

  وو تقديم ادمة الوتعلم الو اتى ،والودروس      Realtime Onlineادمة البث الحى المباشر ) 

  ،والمعامل اإلفتراضوية   Javaتقنية الجافا )   بإستخدام   Interactive Lessonsالتفاعلية ) 

 (Virtual Labs  . و إضافة إلى التجارب المعملية المصورة بالفيديو و ثم مكتبة المدرس   

       إنتقل البحث إلى التير  إلى تعريف مفهووم المعامول اإلفتراضوية بالفصويل ومكوناتهوا

ركة واإلدارة و ثم الوقووف علوى مميوزات     الرئيسية ةالبرامج الخاةة بها باإلضافة إلى برامج المشا

نقية أساسية و إضافة إلى عورض المعوقوات     55المعامل اإلفتراضية وتحديد ه ه المميزات فى عدد 

نقاط أساسية تلوى   4التى تحد من إستخدام المعامل اإلفتراضية وتحديد ه ه المعوقات أيضاُ فى عدد 

 ضية .ذلك عرض للدراسات التى إهتمت بالمعامل اإلفترا

    إنتقل البحث بعد ذلك إلى نقية رئيسية موضوع البحث وهى الرؤى واألفكوار لتيبيوق

التعليم األلكترونى فى البياة التعليمية بكليات الفنون الجميلة وااةة فى المقررات الدراسية لفنوون  

 الجرافيك فى مصر و متبعاً فى ذلك النقاط الرئيسية التالية : 
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 ويات العلمية األلكترونية وتوضيح ماهيوة المجتموع التعليموى و     المجتمع التعليمى والمحت

 وأيضاً ماهية المناهج األلكترونية .

   تجاوب أعضاء هياة التدريس بكليات الفنون الجميلة بمصر مع تقنيات التعليم األلكترونوى

 . و والمشاركة فى إثراء المواقع التعليمية من االل إضافة المالحظات والمحاضرات النموذجية

        التوةيات العامة لدمج التعليم بالتقنية فوى كليوات الفنوون الجميلوة بجمهوريوة مصور

 العربية فى المقررات الدراسية لفن الجرافيك فى مصر .

  ( ثم إاتتم البحث بملحق الوسائ  المتعددةMultimedia  لما لها من أهمية قصوى  

   .ز فى منظومة التعليم األلكترونى ودور بار

التعليم األلكترونى و فن الجرافيك و فنون جميلة و  األستوديو  دالة:الكلمات ال

 اإلفتراضى و الوسائ  المتعددة . 

Abstract: 
Search provides a vision of the importance of e-learning and its 

objectives and its features and benefits , and their strategies as well as Arab and 

international experiences that have to go to be applied in different educational 

environments experience  Then search moves to the important a Doraltalim -

mail in graphic art main point with an attempt to put the visions and ideas for its 

application in the educational environment for the graphic arts and private 

colleges of Fine Arts, the Arab Republic of Egypt to keep up with modern 

technology through stand on the important points to activate the e-learning in 

the fields of multiple and various graphics In particular skill areas in the use of 

professional graphics software and connect it in courses of study technical 

process graphics side by side , computer programs depending on the nature of 

each course . Taking into account the lack of graphics academic courses 

exception process by traditional methods ( manual ) without the use of 

computers ( Display model studio a default Virtual Studio). 

 

Descriptors: e-learning-  Graphic Art -  Fine arts - Virtual 

Studio and a default multimedia  

 ااستشهاد المرجعي:
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 مدخل :

فى عصر العلم  كبيرا اهتماما لقيت عمليات تيوير التدريس

 محاوات مستمرة ي، وذلك فيليكترونوالتعلم اإل يالمعرف انفجاروا

 إبداعية، مهارات اليلبة المكتسبة وتحويلها إلى مهاراتب اارتقاء لضمان

 وذلك فى سبيل تقديم تعلم مميز.

التقدم العلمي بالضرورة يؤدى إلى  كبةموا أن يعني وه ا

بنفس المستوى  فى تيوير عمليات تدريس الفنون الجميلة التفكير

تقنيات التعلم  دمج االل ال ى تدرس به العلوم األارى وذلك من

 عمليات التدريس لتيوير مهارات اليلبة اابداعية. في لكترونىإلا

ائز التيور فى وتعتبر دراسة الفنون الجميلة  اآلن من أهم رك

المجتمعات الحديثة والمعاةرة، وا يمكن إغفال أهميتها مستقبال من 

أجل عالم يتسم بمظاهر الجمال واابداع والرقى، ومن أجل الوةول 

إلى ذلك الهدف وجب علينا تيوير عمليات تدريس الفنون من طرقها 

، دون اإللكترونيالتقليدية إلى مستويات أرقى عن طريق التعلم 

ستنناء تماما عن دور الخبرات الشخصية والتجارب من أجل تيوير اا

  المهارات اابداعية لليلبة. 

 شرحها في ومفاهيمها تحتاج مقررات الفنون أن فيه اشك ومما

حيث تقصرأحيانا نظم  ومتنوعة، متعددة حسية ابرات إلى وتفسيرها

ؤات اليلبة، التدريس التقليدية فى تقديم الجواب الشافى لكثير من تسا

وتحرمهم من ابرات متعددة يمكن أن ينالوها إذا تحققت فكرة ه ا 

استوديو  افتراضى أليكترونى يتم من )البحث فى تحقيق أتيليه أو

االله اتصال اليالب بكل أو معظم كليات الفنون فى العالم وااستفادة 

فة من تجاربهم، أو من تجارب األسات ة المحليين فى الجامعات المختل

)استوديو  ممارسة عمله فى األتيليه إضافًة إلىفى إطار القير الواحد، 

من االل برامج أليكترونية تحقق له الخبرة والمتعة بأقل  اإلنتواج 

 .الممكنوووة التكاليف
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وإذا كان ذلك يعنى عمليات التعليم والتعلم بوجه عام فى 

فكر فى مختلف كليات الجامعات، فإن التحدى يكون أكبر حينما ن

إذ أن ه ه  تيوير عمليات التعليم والتعلم بكليات الفنون الجميلة 

تحتاج فى عمليات تيوير  -مثل غيرها من الكليات العملية  -الكليات 

طر  التدريس فيها إلى إمكانات ضخمة تتمثل فى تجهيزات ومعدات 

وأجهزة، قد تعجز معظم الجامعات عن توفيرها، وذلك من منظور 

بح والخسارة، والتى توضع جنبا إلى جنب مع الرغبة فى حسابات الر

 تعليم وتحسين تجارب فاة محدودة من الموهوبين.

تلك الخبرات التى يمكن أن ينالوها إذا تحققت فكرة ه ا البحث 

يتم من االله استفادة  إلكترونيفى إعداد )أتيليه أواستوديو  افتراضى 

يحها األتيليه اافتراضى اليالب من برامج الرسم والتصميم التى يت

ويجعلها فى متناول يده، كما يمكنه من التنقل بين ه ه البرامج 

بسهولة بدا من البحث عنها بين أضابير الشبكة العنكبوتية والتى يمكن 

أن يضيع معها وقت اليالب لساعات طويلة دون أن يتحقق مبتناه، كما 

هتمة بالفن التشكيلى يمكنه ه ا )األستوديو  من ااتصال بالمواقع الم

مثل قاعات العرض المحلية والعالمية، والمتاحف، وبع  كليات الفنون 

فى العالم، وبع  الفنانين المعروفين عربيا وعالميا، وااستفادة من 

تجاربهم، أو من تجارب األسات ة فى الجامعات المحلية فى إطار القير 

مارسة عمله فى األتيليه الواحد، أو األقيار العربية واألجنبية، وأيضا م

من االل برامج إليكترونية تحقق له الخبرة والمتعة بأقل التكاليف، 

كما يقدم له األستوديو اافتراضى بع  المقررات األساسية التى ا 

 غنى عنها ليالب الفنون الجميلة.

 :مكدمة البحح

شهد العالم في السنوات األايرة جملة من التحديات ذات أبعاد 

واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وشكلت تلك التحديات سياسية 

بأبعادها المختلفة منيلقًا لدعوات عديدة بضرورة إةالح النظام 

التعليمى  بجميع مداالته وعملياته ومخرجاته، اصوةًا في ضوء عجز 



 م(2104ولية/ديسمرب)ي3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  التعليم اإللكتروني ودوره في فن ..                                    أحمد حسن محمود أحمدد. أ.م.

 

  - 05 - 

النظام الحالي عن مواجهة التحديات التي أفرزتها تحول العالم من 

ع معلوماتي.  له ا، تتسابق كثير من األمم مجتمع ةناعي إلى مجتم

إلةالح نظمها التعليمية بهدف إعداد مواطنيها لعالم جديد. ولمواجهة 

تقليدية التعليم في  ه ه التحديات والتحوات فال بد من  التحرر من

المقررات الدراسية  واألنشية وال ي أةبح اليوم أمرًا ضروريًا، فلم 

اليالب المعارف والحقائق فق  بل  يقتصر على إكساب يعد الهدف

تعداه إلى تنمية مهاراته و قدراته وبناء شخصيته ليكون قادرا على 

التفاعل مع متنيرات العصر وقادرا على ةناعة حياة جديدة قائمة على 

أن ما يشهده العصر    السيادة ا التبعية وفق  تعاليم دينه ومجتمعه.

اات التقنية وااقتصادية الحاضر من تنيرات سريعة في شتى المج

وااجتماعية والعلمية تؤثر و تمس ةميم الهياكل التربوية للفرد 

والمؤسسات التعليمية ومنظومة البناء الفكري والثقافي للمجتمع.  

ويتيلب التعامل مع ه ه المتنيرات قدرة عالية على التكيف والمبادرة 

. ويقع على عاتق وفق ثوابت المجتمع و منيلقاته الثقافية والدينية

المؤسسات التربوية العبء األكبر في تقديم ه ه المبادرات وفق الصيغ 

 المقبولة اجتماعيا وثقافيا. 

وسائل ااتصال حولت  ك أن الثورة في تقنية المعلوماتواش

عالم اليوم إلى قرية الكترونية تتالشى فيها الحواجز الزمنية والمكانية 

اجز السياسية والثقافية.  ه ا التنير فقربت المسافات وازالت الحو

يفرض على المؤسسات التعليمية أن تقدم حلوًا لالستفادة منها 

وتوظيفها في النسيج التعليمى بما يتماشى مع أهدافها ومسلماتها.  

كما يفرض عليها أن تقدم المبادرة لالستفادة من التقنية في رفع 

في عملية التعليم والتعلم مخرجات العملية التعليمية.  فدمج التقنية 

لم يعد ترفا بل أةبح ميلبًا حيويًا لتيوير البنى والهياكل التعليمية 

لما تقدمة التقنية من نقلة نوعية في إعادة ةياغة المحتوى العلمى 

بمفهومه الشامل والرفع من مستوى المخرج التعليمى وذلك بجهد أقل 

 و نوعية أفضل.



 م(2104ولية/ديسمرب)ي3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  التعليم اإللكتروني ودوره في فن ..                                    أحمد حسن محمود أحمدد. أ.م.

 

  - 00 - 

بثورة اإلنترنت والمعلوماتية،  كثيرة هي المجاات التي تأثرت

فااقتصاد والسياسة، التربية والتعليم، البحث العلمي، الفن علم 

ااجتماع..الخ، فالتعليم حمل معاني كثيرة في ه ا المجال فمثال 

مصيلح التعليم اإللكتروني بات من أكثر المصيالحات رواجا بين 

والتربوية الحكومية  رواد التربية والتعليم، وبدأت المؤسسات التعليمية

والخاةة سباقا سريعا نحو تفسير ه ا النوع من التعليم، مما أدى الى 

تنافس ه ه المؤسسات على مستوى العالم في تنظيم الورشات التدريبية 

والدورات العملية للخروج بإجابات واضحة ومحددة عن تأثيره على 

نية بسرعة رهيبة مخرجات التعليم، فانتشرت المواقع التعليمية اإللكترو

وباطراد مستمر، مما زاد من التنافس على تيوير ادمة التعليم 

اإللكتروني، وه ا عمل بدوره على استحداث المسميات والمصيلحات 

فالتعليم اإللكتروني عبارة عن  في ه ا النوع من التعليم توااجتهادا

ل مجموعة العمليات المرتبية بالتعليم التي تتم عبر اإلنترنت، مث

الحصول على المعلومات ذات الصلة بالمادة الدراسية، ليس ه ا فق  بل 

تم تجاوز الموضوع الى حد اعياء الدروس او المحاضرات بشكل 

متزامن مباشرة عبر الصفوف اافتراضية، مستنلين ب لك ما توفره 

المواقع المختلفة للصفوف اافتراضية من تسهيالت في تيبيق 

لتربوية في بياات تساعد على تحسين مخرجات النظريات التعليمية وا

                       التعليم، بشكل يخضع التكنولوجيا لتحقيق أهداف التربية والتعليم .                                       

: هل القضية هنا هي مجرد جعل ولكن السؤال ال ي ييرح نفسه

وأسهل على المحاضرين  المحاضرة أو الدرس أكثر تشويًقا لليالب،

                                والمعلمين؟                                    

السريعة المستمرة والعلم المتالحق األنفاس ال ي  المتنيراتإن 

يظهر المعلومات على اإلنترنت فور التوةل إليها، والقدرة على التعامل 

حظات ااطفة، كل تلك الميزات مع جميع أنحاء العالم، وفي االل ل

أةبحت عالمة وشعاًرا يميزان المؤسسات الحديثة. وإذا ما قارنا كل 

تلك المتنيرات مع الصورة التقليدية لليالب القابع في ةفه، يقرأ من 

كتاب جامعى أو مدرسي يحوي مادة علمية عمرها عدة سنوات، 
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تجاربه  ومحاضر أو معلم يشرح له المحاضرة أو الدرس بأمثلة من

الشخصية عمرها عشرات السنين، فإننا نشعر أننا ننظر داال متحف 

                                                 تعلو آثاره طبقات من النبار

 ّٓتبع الباحح فى ٍذا البحح ثالثة حماّر رئٔضٔة نالتاىل:

 ( التعلٔه االلهرتّىٕ :1)
ه و مميزاته وفوائده و و أهداف  و تعريف التعليم اإللكتروني

 إستراتيجياته .

 ( التجارب العاملٔة ّالعزبٔة :2)
A. : و األمريكية .  5و اليابانية .    1التجارب العالمية 

 و األسترالية 4و الماليزية .    3     

                   .و األلمانية  7و الكندية .       6. و البرييانية  5     

 و السويدية .8

B. و العمانية .  5و اإلماراتية .  1العربية :  التجارب 

 و الكويتية . 4و األردنية .   3

 و البحرين . 6و السعودية .   5     

 ( التعلٔه االلهرتّىٕ يف مجَْرٓة مصز العزبٔة :3)
I.  رؤى وأفكار لتيبيق التعليم األلكترونى فى البياة التعليمية(

الدراسية لفنون بكليات الفنون الجميلة وااةة فى المقررات 

 الجرافيك بمصر  . 

II. : مقدمة 

III.    المجتمع التعليمي والمحتويات العلمية ) المناهج

 اإللكترونية :

IV.  تجاوب أعضاء الهياة التدريسية بكليات الفنون

الجميلة بمصرمع تقينات التعليم اإللكتروني 

والمشاركة في اثراء المواقع التعليمية من االل 

 المحاضرات النموذجية  .)اضافة المالحظات، اضافة 
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V.  التوةيات العامة لدمج التعليم بالتقنية بكليات الفنون

 الجميلة بجمهورية مصر العربية .

VI. . و ملخص البحث 

VII.  و ملحق البحث ) الوسائ  المتعددةMultimedia  . 

VIII. . و التوةيات والنتائج 

IX. . و الكتب والمراجع 

  مشهلة البحح :

حث فى محاولة إيجاد حلول تتحدد المشكلة الرئيسية فى ه ا الب

وآليات لتيبيق التعليم األلكترونى فى مقررات فنون الجرافيك بكليات 

 الفنون الجميلة بالجامعات المصرية .

  ٍدف البحح :

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية التعليم األلكترونى عامة 

 .ودوره فى فنون الجرافيك بكليات الفنون الجميلة ااةة 

 لبحح : أٍنٔة ا

تعود أهمية البحث فى الكشف عن أهمية التعليم األلكترونى فى 

الوقت الراهن فى الجامعات المصرية فى ظل التقدم التكنولوجى 

 والثورة المعلوماتية . 

 حدّد البحح :

 : القرن العشرين . احلدّد الشماىٔة 

 : الجامعات المصرية وااةة كليات الفنون  احلدّد املهاىٔة

 مهورية مصر العربية .الجميلة بج
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   مَيج البحح :

 .يتبع البحث المنهج الوةفى التحليلى 

 ( التعلٔه االلهرتّىٕ :1)

و أهدافه و مميزاته وفوائده و   و تعريف التعليم اإللكتروني

 إستراتيجياته :

بشكل عام هو استخدام الوسائ  اإللكترونية  التعليم اإللكتروني

وهناك مدى   ال المعلومات للمتعلم،والحاسوبية في عملية نقل وايص

له ا ااستخدام فقد يكون ه ا ااستخدام في الصورة البسيية 

كاستخدام وسائل الكترونية مساعدة في عملية عرض المعلومات أو 

إللقاء المحاضرات في القاعات التقليدية، وك لك ااستثمار األمثل 

اافتراضية من االل للوسائ  اإللكترونية والحاسوبية في بناء القاعات 

 تقنيات اإلنترنت والتليفزيون التفاعلي. 

: توسيع ويمكن تعريف التعليم االكتروني بصوره مثالية على انه

مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران القاعات  التقليدية 

واانيال  لبياة غنية متعددة المصادر يكون لتقنيات التعليم التفاعلي 

دورا أساسيا فيها بحيث تعاد ةياغة دور كل من المعلم عن بعد 

والمتعلم، ويكون ذلك جليًا من االل استخدام تقنية الحاسب اآللي في 

دعم وااتيار وإدارة عملية التعليم والتعلم وفي نفس الوقت فإن التعليم 

االكتروني ليس بديال للمعلم بل يعزز دوره كمشرف وموجه ومنظم 

 لتعليمية ومتوافقًا مع تيورات العصر الحديث. إلدارة العملية ا
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 أٍدافُ :ـ 

ن يرتكز على أهداف أن الداول الى بوابة التقنيات الحديثة يجب أ

محددة يجب تحقيقها من االل ه ا الداول كي يتم تحقيق الفائدة 

ن من أهم األهداف التي يجب تحقيقها أاألكبر، وتحقيقًا ل لك نرى 

 وني ما يلي:من التعليم االكتر

توفير بياة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمة     1

 بكافة محاورها.

إعادة ةياغة األدوار في اليريقة التي تتم بها عملية التعليم  5

 والتعلم بما يتوافق مع مستجدات الفكرالتعليمى .   

ية إيجاد الحوافز وتشجيع التواةل بين منظومة العملية التعليم 3

 كالتواةل بين البيت والجامعة  والجامعة  والبياة المحيية.

نم جة التعليم وتقديمه في ةورة معيارية.   فالمحاضرات تقدم   4

في ةورة نموذجية والممارسات التعليمية المتميزة يمكن أعادة 

تكرارها. من أمثلة ذلك بنوك األسالة النموذجية، اي   

واإلستثمار األمثل لتقنيات الصوت للمحاضرات النموذجية، ااستنالل 

 والصورة وما يتصل بها من وسائ  متعددة.       

تناقل الخبرات التعليمية  من االل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات  5

تمكنالمحاضرين وأعضاء الهياة التدريسية والمدربين والمشرفين 

من المناقشة وتبادل اآلراء  التعليمى وجميع المهتمين بالشأن

جارب عبر موقع محدد يجمعهم جميعًا في غرفة افتراضية رغم والت

 بعد المسافات في كثير من األحيان.

إعداد جيل من المحاضرين وأعضاء هياة التدريس واليالب قادر  6

على التعامل مع التقنية ومهارات العصر والتيورات الهائلة التي 

 يشهدها العالم.
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عله مجتمعًا مثقفًا المساعدة على نشر التقنية في المجتمع وج 7

 الكترونيًا ومواكبًا لما يدور في أقاةي األرض.

 يف العنلٔة التعلٔنٔة:ـ ممٔشاتُ ّفْائدِ 

النقلة النوعية في التعلم وتيبيق النظريات الحديثة في تيوير 

التعليم وتحسين أداء المحاضرين وأعضاء هياة التدريس واتقان مباديء 

ي جعل للتعليم االكتروني مكانة ااةة التعليم التعاوني والتعلم الفرد

 بين ه ه المفردات كونه يحقق األهداف التالية:

توسيع مدارك اليلبة والمحاضرين من االل وجود الرواب   -1

(Links)  ذات العالقة باهتماماتهم العلمية والنظرية والترفيهية

 احيانًا.

كب سرعة تيوير وتنييرالمقررات  والبرامج على اإلنترنت بما يوا -5

اي  الوزارة الجامعات ومتيلبات العصر دون تكاليف إضافية 

 باهظة، كما هو الحال في تيوير البرامج على أقراص الليزر مثاًل.

تخيي جميع العقبات التي تحول دون وةول المادة العلمية  -3

)المقررات، والمراجع،...  إلى اليالب في األماكن النائية بل 

 دول.ويتجاوز ذلك إلى اارج حدود ال

 ـ اصرتاتٔجٔات التعلٔه االلهرتّىٕ :

يرى العديد من المحاضرين وأعضاء هياة التدريس أن الفرةة 

التي يوفرها مجال التعليم االكتروني، أهم وأكبر من العقبات التي قد 

يواجهونها اثناء القيام به، حيث إن الترتيبات الدقيقة الميلوبة للتعليم 

م التدريسية بشكل عام ومن نم  االكتروني تحّسن من مهاراته

مشاعرهم نحو طالبهم. وهك ا فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم 

 االكتروني، تقابلها الفرص لو :
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 الوةول إلى جمهور أكبر من اليلبة . -

تلبية حاجات اليلبة غير القادرين على حضور المحاضرات  -

 لسنة.الدراسية الصفية ألسباب معينه في بع  أيام ا

إقامة حلقة وةل بين اليلبة من مناطق اجتماعية وحضارية  -

 واقتصادية مختلفة ضمن منيقة جنرافية محددة.

 ّميهً اٌ ىلخص اصرتاتٔجٔات التعلٔه االلهرتّىٕ ننا ٓلٕ:

 * حتضني التخطٔط ّالتيظٔه

عند إجراء تعديل أو تيوير على موضوع التعليم االكتروني، 

للموضوع ثابتًا بشكل عام، على الرغم من أن يظل المحتوى الرئيسى 

عرض موضوع التعليم االكتروني يتيلب اي  جديدة ووقتًا إضافيًا 

 لإلعداد وقد تم تجاوز مرحلة متقدمة في ه ا المجال.

 تتضمن المقترحات لتخيي  وتنظيم مناهج تقّدم عن بعد ما يلي :

راسة نتائج إبدأ عملية التخيي  للمحتوى العلمى الدراسي بد  -1

األبحاث المتخصصة في مجال التعليم االكتروني وااطالع على 

التجارب السابقة في ه ا المجال في المجتمعات المتقدمة 

 والمجتمعات الموازية.

قبل أن تقوم بتيوير شيء جديد، قم بمراجعة المواد المتوفرة حول  -5

 أفكار العرض المضمون.

القّوة الخاةة بأسلوب التوةيل قم بفهم وتحليل مواضع الضعف و -3

المتوفر أمامك )مثل الصوت، الصوت والصورة، البيانات، 

والميبوعات . من حيث الكيفية التي سيتّم التوةيل عن طريقها 

)مثل القمر الصناعي، موجة الراديو القصيرة، وةلة الشرائح 

الضوئية، إلخ ...  من حيث حاجات المتعلم ومتيلبات المقرر، 

 انتقاء الخلي  المناسب من تكنولوجيا التعليم. وذلك قبل
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إن التدريب على تكنولوجية التوةيل أمر هام لكل من المحاضرين   -4

واليالب. حيث يمكن أن يتم لقاء مسبق ليالب الصف يقومون االله 

باستعمال تكنولوجيا التوةيل، ويتعلمون األدوار والمسؤوليات 

 له.المنوطة بالفريق التقني الداعم اال

في بداية لقاء طالب الصف قم ببدء نقاش ةريح حول تحديد  -5

القواعد والمقاييس والخيوط األساسية. بمجرد أن تصبح العملية 

 قائمة، تمسك به ه القواعد بشكل مستمر.

تأكد من أن جميع المواقع مجهزة بمعدات العمل والتواةل. كما   -6

 كل وتصويبها.أوجد ايًا ساانًا مجانيًا لإلعالن عن المشا

إبدأ بعدد مناسب من المواقع واليالب لكي يسهل عليك إدارته. إن   -7

مصاعب توفير الموارد البشرية والمادية وتحريكها تزداد في التعليم 

   االكتروني مع كل موقع جديد يستحدث. 

 * إصتعنال مَارات التدرٓط الفّعال :

يتيلب زيادة لكي يكون التعليم االكتروني فاعاًل فإن ذلك 

وتقوية المهارات الموجودة أةاًل بشكل أكبر من تيوير قدرات جديدة 

 حيث ان ترسيخ ما هو قائم يكون اساسًا لترسيخ ما هو قادم.

 انتبه بشكل ااص لما يلي :

  قم بدارسة واقعية حول كمية المادة التي من الممكن توةيلها

اللوجستية  بفاعلية االل المحاضرة الدراسية. بسبب العوامل )

والمعدات االكترونية الخاةة والمكان وتهياة  )توفير ااجهزة

و المعامل وما الى ذلك ، حيث أن تقديم محتوى أالنرف الصفية 

معين عن بعد، يحتاج عادة إلى وقت أكبر مما يحتاجه نفس 

المحتوى في غرف الصف التقليدية لعدة أسباب من أهمها ااتصال 

 صف.المباشر داال غرفة ال
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  ،اانتباه ومراعاة اااتالف في أسلوب التعليم وااتالفه عند اليلبة

فبعضهم يتعلم بسهولة من االل التنظيم على أساس المجموعات 

وهو ما يدعى بالتعليم التعاوني، في حين أن سواهم يبدعون عندما 

 يعملون بشكل مستقل وهو ما يسمى بالتعلم ال اتي.

 ية وإجعلها ذات طابع تدريجي وتجنب نّوع نشاطات المحاضرة الدراس

 المحاضرات المّيولة. 

  وّزع طريقة عرض المحتوى مع المناقشات والتمارين التي تّركز

 على اليالب.

  قم بإعياء طابع إنساني  للمحاضرة الدراسية وذلك بالتركيز على

 اليالب وليس على نظام التواةل وكيفية طرح المعلومات.

 غير  لميبوعة كجزء مكمل للموادفكر في استعمال المواد ا

 الميبوعة.

   ،استعمل دراسات الحالة واألمثلة ذات البعد المحلي قدر المستياع

لمساعدة اليلبة على فهم وتيبيق محتوىالمحاضرة  وذلك

فكلما كان عمل ذلك االل الحصة المحاضرة الدراسية  الدراسية. 

 أسرع كلما كان أفضل .

 رة ذات المعنى الواضح واألسالة استعمل اإليجاز والجمل القصي

المباشرة آا ًا بااعتبار أن الوةالت التكنولوجية قد تزيد من 

 الوقت ال ي يلزم اليالب لإلستجابة.

  ،طّور اييًا لتقوية اليالب من حيث التقييم، اإلعادة، وسيلة ااتصال

ولتحقيق ذلك فإن إجراء المناقشات عن طريق المنتديات وإرسال 

 كتروني من شخص إلى آار قد يكون فعاًا.البريد اإلل

  مع الوقت سوف يتعامل المشاركون بشكٍل أفضل مع عملية التعليم

 االكتروني، وسيرجع الوضع اليبيعي حول التدريس الفّعال.
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أايرًا سيزداد إحساس المشاركين بالراحة مع عملية التعلم 

 االكتروني مع الوقت.

 ٓة الزاجعة :* حتضني التفاعل املتبادل ّالتغذ

إن استعمال الخي  الفعالة للتفاعل المتبادل والتن ية الراجعة 

يمّكن المحاضرمن تحديد وتحقيق الحاجات الفردية لليالب وذلك 

االل إيجاد نموذج لالقتراحات حول تحسين المحاضرة. ولتحسين 

 التفاعل المتبادل والتن ية الراجعة اعتمد ما يلي :

يرية قبل بدء الدرس وادفع اليلبة لتشجيع استعمل األسالة التحض -

التفكير التحليلي الجاد، مع إشراك جميع الدارسين، وكن على علم 

 بأن تحسين أنظمة ااتصاات السياة يحتاج إلى وقت.

في بدايات المحاضرات الدراسية اطلب من اليلبة أن يقوموا باإلتصال  -

نية مما يشعرهم معك وأن يتبادلوا فيما بينهم الرسائل اإللكترو

بالراحة تجاه العملية ككل، وهك ا فإنهم قد يتشاركون في جريدة 

 إلكترونية معًا.

ادمج تشكيلة من وسائل التوةيل للتفاعل المتبادل والتن ية الراجعة،  -

بحيث تتضمن الحوار )الدردشة  من شخص آلار والحوارات 

 لك الجماعية )غرف الحوار الخاةة بمادة منهجية محددة  وك

المنتديات والبريد اإللكتروني ونظام الصوت والصورة واجتماعات 

الكمبيوتر. انظر في مسألة إقامة زيارات بين ةف دراسي وآار إن 

 كان ذلك مجديًا.

، وااةة ع أو طالب أسبوعيًا إذا أمكن ذلكقم بااتصال مع كل موق -

ن ا في بداية تيبيق نظام الدراسة االكترونية، سجل اليالب ال ي

يشاركون االل الدرس األول، واتصل بهم بشكل فردي بعد انتهاء 

 الدرس.
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اجعل اليلبة يكّونون مجّلة حول حصيلة أفكارهم عن مضمون   -

المحاضرات الدراسية، وك لك حول التقدم ال ي أحرزوه على 

المستوى الشخصي، وليقم اليلبة بتقديم وإرسال موضوعات من 

ار لتكوين حصيلة من البيانات ذات ه ه المجلة من وقت إلى آ

 الفائدة.

تأكد من اليلبة بشكل فردي بأن جميعهم تتوفر لهم فرةة كبيرة  -

للتفاعل. وفي نفس الوقت قم بشكل مؤدب وحازم بإيصال رغبتك 

إلى بع  األفراد أو المواقع بأن يتوقفوا عن احتكار وقت الصف 

 ألنفسهم.

مات الكتابية، مع الرجوع إلى قم بإبداء رأيك بالتفصيل حول المه -

للحصول على معلومات تكميلية. ثم قم بإعادة تلك   مصادر إضافية

المهمات دون تأاير بواسية المنتديات أو البريد اإللكتروني إذا 

 كان ذلك عمليًا.

توفير حاجات اليالب إن العمل بفاعلية يتيلب تولد شعور لدى و 

التعلم عن بعد. حيث يجب أن اليالب بالراحة تجاه طبيعة التعليم و

تب ل الجهود لتسخير نظام التوةيل لتحفيز اليالب ومالءمة 

حاجاتهم على أفضل وجه، ذلك من حيث مضمون األشكال المفضلة 

من وسائل التعلم. وفيما يلي ااستراتيجيات التي تساعد على تلبية 

 حاجات اليلبة:

لتكنولوجيا التوةيل مساعدة اليالب كي يعتادوا ويشعروا باارتياح  -

وتحضيرهم ليصبحوا قادرين على حل المشاكل التقنية التي يمكن 

معالجتها.  أوأن تظهر معهم اثناء حصولهم على المعلومة 

والتركيز على حل المشاكل المشتركة بدًا من إلقاء اللوم على 

المصاعب التقنية التي قد تحدث من وقت آلار وب لك نكون 

 سلوب التعليم التعاوني.رسخنا لدى اليلبة ا
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تعزيز الوعي واارتياح لدى اليالب بخصوص أنظمة ااتصاات  -

الجديدة التي سوف تستعمل االل المحاضرة الدراسية وذلك 

بتوفير وسائل اتصال حديثة وميورة تجعل اليالب على اتصال دائم 

 بالموقع التعليمي الخاص بالمنهج الدراسي.

مة ااتصاات المتباينة والخلفيات الحضارية التعامل بحساسية مع أنظ -

المتعددة. فعلى سبيل المثال، يجب الت كر بأن اليالب ربما 

يختلفون في قدراتهم اللنوية، كما أن روح النكتة مسألة ذات 

اصوةية حضارية، ل لك فإن استيعابها لن يكون بنفس اليريقة 

 من قبل الجميع .

لليلبة ولتجاربهم وابراتهم من فهم ودراسة الخلفية ااجتماعية  -

 استراتيجيات التعليم عن بعد .

و زاد ااهتمام بالتعليم االكتروني فى السنوات األايرة بجميع 

وسائله لفتح أفاقًا جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل، وهيأ حال 

 .  واعدًا لحاجات طالب المستقبل

ق مجتمع والتعلم اإللكترونى يعتبرضرورة أساسية لتحقي

المعرفة، وليس العالم العربى بمعزل عن التعلم اإللكترونى وعصر 

المعرفة على الرغم من بع  التحديات الحقيقية التي تواجه ه ه 

الدول العربية، ول لك يجب عليها أن تحدد رؤيتها المستقبلية 

بخصوص العملية التعليمية، وأن يكون التعليم اإللكترونى أحد عناةر 

بل أحد السياسات التى يمكن اإلفادة منها، وأن عليها ااتيار  ه ه الرؤية

ما يناسبها من وسائل التعليم اإللكترونى المتعددة، وأن تدرس تجارب 

الدول النامية األارى المشابهة لنفس ظروفها وااستعانة بالخبراء 

منها، وأن تتعاون مع بعضها لتتبادل بث البرامج، مما يخف  تكلفة 

 عليم اإللكترونى .استخدام الت
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وهناك عدد من دول العالم المتيور وبع  دول العالم النامي 

قامت بتجارب رائدة في مجال تيبيق أنظمة مختلفة للتعلم اإللكتروني، 

حيث تعد تجربة التعلم اإللكتروني تجربة جديدة في ميدان التعليم في 

ول الدول النامية عامة والمنيقة العربية ااةة، وإن كانت الد

المتقدمة بيبيعة الحال قد سبقت في ه ا الميدان، وفيما يلي بع  ه ه 

 التجارب:

 ( التجارب العاملٔة ّالعزبٔة :2)
هناك عدد من دول العالم المتيور وحتى دول العالم الثالث قامت 

بتجارب رائدة في مجال تيبيق أنظمة مختلفة للتعليم االكتروني بدأت 

لتوضيح بع  المفاهيم والتجارب  باستخدام وسائل عرض مساعدة

وانتهت بيبيق أنظمة متيورة للتعليم عن بعد، وفيما يلي بع  ه ه 

 التجارب:

 جتارب الدّل املتكدمة:
التحول من األنظمة التقليدية في مجاات الحياة الى الحياة 

الرقمية يعتبر من أهم سمات المجتمع المتحضر، وه ا دليل على رقي 

متتبع لتيور الحياة الى العالم الرقمي يلحظ أن ه ه المجتمعات، وال

ه ه المواضيع تحضى تحظى باهتمام الدول على أعلى مستوياتها ضمن 

تخيي  محكم لنشر مجاات المعلوماتية بكافة مناحي الحياة، وفيما 

 يلي نستعرض تجارب بع  ه ه الدول المتقدمة:

A :ـ التجارب العاملٔة 

 ـ التجزبة الٔاباىٔة : 1 
 1994في مجال التعليم االكتروني في عام  أت تجربة اليابانبد

بمشروع شبكة تلفازية تبث المواد الدراسية التعليمية بواسية أشرطة 

فيديو للمدارس حسب اليلب من االل )الكيبل  كخيوة اولى للتعليم 

بدأ مشروع اليابان المعروف باسم "مشروع  1995عن بعد، وفي عام 
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تم تجهيز المدارس باانترنت بنرض تجريب المائة مدرسة" حيث 

وتيوير اانشية الدراسية والبرمجيات التعليمية من االل تلك 

أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في  1995الشبكة، وفي عام 

اليابان تقريرًا لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة 

ة التعليم مدى الحياة في كل بتوفير نظام معلومات اقليمي لخدم

مقاطعة يابانية، وك لك توفير مركز للبرمجيات التعليمية اضافة 

الى انشاء مركز وطني للمعلومات، ووضعت اللجنة الخي  الخاةة 

بتدريب المعلمين واعضاء هياات التعليم على ه ه التقنية الجديدة وه ا 

حيث أقر  1996/1997ة ما دعمته ميزانية الحكومة اليابانية للسنة المالي

اعداد مركز برمجيات لمكتبات تعليمية في كل مقاطعة ودعم البحث 

والتيوير في مجال البرمجيات التعليمية ودعم البحث العلمي الخاص 

بتقنيات التعليم الجديدة وك لك دعم كافة اانشية المتعلقة 

بالتعليم عن بعد، وك لك دعم توظيف شبكات اانترنت في المعاهد 

الكليات التربوية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم الحديث، و

وتعد اليابان اآلن من الدول التي تيبق أساليب التعليم االكتروني 

 الحديث بشكل رسمي في معظم المدارس اليابانية.

 ـ التجزبة األمزٓهٔة :  2

% من مدارس التعليم 98تبين ان  1993في دراسة علمية تمت عام 

 9تدائي والثانوي في الوايات المتحدة لديها جهاز حاسب آلي لكل ااب

طالب، وفي الوقت الحاضر فان الحاسب متوفر في جميع المدارس 

%  بدون استثناء، وتعتبر تقنية المعلومات لدى 111اامريكية بنسبة )

ةانعي القرار في اادارة األمريكية من أهم ست قضايا في التعليم 

اكملت جميع الوايات اامريكية اييها  1995عام اامريكي، وفي 

لتيبيقات الحاسب في مجال التعليم. وبدأت الوايات في سبا  مع 

الزمن من أجل تيبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها في مدارسها، 

واهتمت بعملية تدريب المعلمين لمساعدة زمالئهم ومساعدة اليالب 

لخاةة بالعملية من اجهزة حاسب آلي ايضًا، وتوفير البنية التحتية ا
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وشبكات ترب  المدارس مع بعضها اضافة الى برمجيات تعليمية فعالة 

كي تصبح جزًء من المنهج الدراسي، ويمكننا القول ان اداال الحاسب 

في التعليم وتيبيقاته لم تعد اية وطنية بل هي أساس في المناهج 

 التعليمية كافة.

  ـ التجزبة املالٔشٓة : 3 

م وضعت لجنة التيوير الشامل الماليزية للدولة 1996في عام 

اية تقنية شاملة تجعل البالد في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز 

  ، بينما رمز للتعليم في ه ه الخية Vision 2020له ه الخية )

(The Education Act 1996 ومن أهم أهداف ه ه الخية .  

بكة اإلنترنت في كل فصل دراسي إداال الحاسب اآللي واارتباط بش

من فصول المدارس. وكان يتوقع أن تكتمل ه ه الخية )المتعلقة 

م لوا الهزة ااقتصادية التي حلت بالبالد 5111بالتعليم  قبل حلول عام 

م. ومع ذلك فقد بلنت نسبة المدارس المربوطة بشبكة 1997في عام 

الفصول الدراسية % ، وفي 91م أكثر من 1999اإلنترنت في ديسمبر 

%. وتسمى المدارس الماليزية التي تيبق التقنية في الفصول 45

  ، وتهدف ماليزيا Smart Schoolsالدراسية " المدارس ال كية" )

إلى تعميم ه ا النوع من المدارس في جميع أرجاء البالد. أما فيما 

يتعلق بالبنية التحتية فقد تم رب  جميع مدارس وجامعات ماليزيا 

مود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل بع

 حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائ  المتعددة والفيديو. 

 ـ التجزبة األصرتالٔة : 4  

يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل    

فاوت من واية وزارة مستقلة، ول ا فاانخراط في مجال التقنية مت

واية ألارى. والتجربة الفريدة في استراليا هي في واية فكتوريا، 

حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية اية لتيوير التعليم 

م على أن تنتهي ه ه الخية في نهاية عام 1996وإداال التقنية في عام 
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يق م بعد أن يتم رب  جميع مدارس الواية بشبكة اإلنترنت عن طر1999

األقمار الصناعية، وقد تم ذلك بالفعل. اتخ ت واية فكتوريا إجراًء 

فريدًا لم يسبقها أحد فيه حيث عمدت إلى إجبار المعلمين ال ين ا 

يرغبون في التعامل مع الحاسب اآللي على التقاعد المبكر وترك العمل. 

  % من تعداد المعلمين واستبدالهم بآارين. 54وبه ا تم فعليا تقاعد 

تعد تجربة واية فكتوريا من التجارب الفريدة على المستوى العالمي 

من حيث السرعة والشمولية. وأةبحت التقنية متوفرة في كل فصل 

دراسي، وقد أشاد بتجربتها الكثيرون ومنهم رئيس شركة 

مايكروسوفت )بل غيتس  عندما قام بزيارة ااةة لها. وتهدف وزارة 

م إلى تيبيق اية تقنيات التعليم  5111ول عام بحل -التربية األسترالية 

في جميع المدارس بحيث يصبح المديرون والموظفون واليالب قادرين 

 على : 

 استخدام أجهزة الحاسب اآللوي واإلسوتفادة مون العديود مون       إمكانية

 .المختلفة التيبيقات وعناةر المناهج

 نشوية  الدائم والمؤهل في تقنيوات التعلويم وذلوك فوي أ     ااستخدام

 المدرسية ك لك  الحياة العادية، وفي البرامج

 التعليم مهاراتهم في مجال استعمال العديد من تقنيات تيوير. 

%  من المدارس الداول إلوى شوبكة اإلنترنيوت فوإن     91وبينما يمكن )

 %  من المدارس تستخدم في الوقت الحالي شبكة محلية داالية.81)

 ـ التجزبة الربٓطاىٔة : 5  

يانيا ظهرت ما يسمي بو )الشبكة الوطنية للتعليم  والتي في بري

ماليين  9  مدرسة بشبكة اإلنترنت، و35.111تم فيها رب  أكثر من: )

معلم ، وفي ه ه الشبكة كل طالب وطالبة  451.111طالب وطالبة، و )

ُأعيي عنوان إلكتروني، كما يتوقع من عملية التيبيق بأنه سيقل العمل 

دريب المعلمين ومراقبة مستويات أدائهم، كما تم الورقي، وسيتم ت

آاف معلم بأجهزة حاسب نقال، ك لك تم توةيل  11تدريب وتزويد 
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مختلف المواقع التعليمية به ه الشبكة ويتم إرسال المعلومات والمواد 

التعليمية من موقع الشبكة الوطنية إلي المدارس، ويمكن ك لك 

 كل أقراص مدمجة.الحصول علي المنهج الدراسي علي ش

 ـ التجزبة الهيدٓة : 6

تعتبر كندا من الدول الرائدة في التعلم اإللكتروني والتعليم عن 

بعد، وأتت الحاجة له ا النوع من التعليم اتساع رقعة الدولة وااتالف 

مستوياتهم التعليمية، تدعم الحكومة الفيدرالية نشاط الهياة المختصة 

  لتسريع التيور الكبير في CANARIAبه ا النوع من التعليم )

اإلنترنت عن طريق زيادة فاعلية الشبكات، له ا اهتمت الحكومة بشبكات 

الرب  بين المدن وداال المدن وأوجدت مشروعًا وطنيًا له ا النرض، 

وقد بدأت اللجنة ااستشارية للتعلم اإللكتروني ببرنامج أطلقت عليه 

ي الكندي ، ويركز ه ا المشروع اسم )طفرة التعليم االكتروني، التحد

علي تسريع استخدام التعلم اإللكتروني في التعليم عن طريق زيادة 

المرونة ورفع كفاءة البرامج التعليمية اإللكترونية في المؤسسات 

التعليمية الكندية، وتعتبر كندا مثاًا متميزًا لدمج التعلم اإللكتروني 

 .في التعليم

 :ـ التجزبة األملاىٔة  7  

ا زالت ألمانيا في طور التقدم في مجال التعلم اإللكتروني، وا 

تزال من أقل الدول ةرفًا علي ه ا النوع من التعليم مقارنة بالدول 

األوروبية األارى، وا زال التركيز علي التعليم التقليدي مع اإلفادة 

من بع  مجاات التعلم اإللكتروني، وتمتلك ألمانيا مشروعًا متيورًا 

للرب  الالسلكي بين الوحدات التعليمية، ومن ضمن مهام ذلك 

المشروع تشجيع وسائل التعليم الحديثة عبر تلك الشبكات، وقد تم 

رب  تلك الشبكة بشبكات عالمية تهيئ المجال لتبادل المعلومات فيما 

بينها، ومن ضمن المشاريع األلمانية الناجحة، اإلفادة من تلك الشبكات 

علومات الوظيفية، وهو ما تم تيويره ليشمل التعليم عن في توفير الم
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بعد، والتعلم اإللكتروني ليس شائعًا في ألمانيا نتيجة الكثافة السكانية 

وتقارب المدن، إا أن استخدامه لتعليم الكبار تجربة رائدة تلفت 

 األنظار.

 ـ التجزبة الضْٓدٓة : 8 

التعلم اإللكتروني، تعتبر السويد من أكثر الدول تقدمًا في مجال 

فهي تمتلك بنية تحتية قوية وتستخدم تقنيات عالية، وقد سبقت 

كثيًر من الدول في ه ا المجال، له ا تعتبر رائدة وقيادية في ه ا 

المضمار، وتعتبر السويد تقريبًا أفضل دولة في مجال تقنيات ااتصاات 

ات والمعلومات وتجهيز البنية التحتية لوجود كثير من الشرك

المتميزة عالميًا، وللتدليل علي ذلك فإن مدة انتظار تركيب ا  

هاتفي جديد هي ةفر، من جهة أاري وحسب اإلحصاءات العالمية 

% من الحاسبات مربوطة 65يستخدم نصف الشعب السويدي اإلنترنت و 

بالشبكة العالمية، وتهتم الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالتعلم االكتروني 

م التقليدي، وأوكلت المهمة للهياة السويدية للتعليم عن وتيوير التعلي

م، ه ه الهياة تدعم التعلم اإللكتروني والتعليم 1999بعد التي أنشات عام 

 عن بعد.

B  التجارب العزبٔة: ـ 

وضعت دول الخليج العربي ممثلة بوزارات التربية والتعليم 

ود المب ولة في اييًا لدمج التقنية بالتعليم، وفيما يلي نستعرض الجه

 .متحدة وسلينة عمان في ه ا المجالدولة اامارات العربية ال

 ـ التجزبة اإلماراتٔة :1

تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تيوير مناهج 

لتعليم مادة الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية وقد بدأ تيبيق ه ا 

األول والثاني  وقد شمل في البداية الصف 1989/1991المشروع عام 

الثانوي، وكان المشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف األول الثانوي 
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وتجريبه بااتيار مدرستين بكل منيقة تعليمية احداهما للبنين 

واألارى للبنات، وفي العام التالي تم تعميم التجربة لتشمل كافة 

 المدارس الثانوية في الدولة. 

يالب وأولياء األمور فضاًل ولقيت ه ه التجربة قبوًا من قبل ال

عن األهداف التي حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن النتائج 

 التالية:

وَلدت التجربة وعيًا لدى أولياء اامور نحو أهمية الحاسب في  -

 الحياة المعاةرة.

 ارى على تعلم الحاسب اآللي.ألشجعت التجربة معلمي المواد ا -

ة الرغبة في استخدام الحاسب في ولدت لدى اادارة المدرسي -

مجاات اادارة المدرسية مما جعل الوزارة تتجه نحو اداال الحاسب 

 في مجاات اادارة المدرسية.

جعلت التجربة معلمي المواد ااارى ينظرون الى استخدام  -

 الحاسب كوسي  تعليمي له ه المواد.

سب في وبعد ذلك وفي ضوء ه ه التجارب تم اعتماد تدريس الحا

المرحلة ااعدادية وتم طرح كتاب مهارات استخدام الحاسب ضمن 

 مادة المهارات الحياتية للصفين األول والثاني الثانوي.

وقد ُحددت أهداف ومجاات استخدام التقنيات التربوية في التعليم 

في الدولة في ضوء أحدث المفاهيم التربوية الميروحة لتوظيف 

لية التعليم، ويتضح ذلك في السياسة التحديات التربوية في عم

التعليمية للوزراة والخي  المستقبلية المنبثقة عن رؤية التعليم حتى 

 وفي وثائق المناهج الميورة، وتتمثل ه ه األهداف في: 5151عام 

 تحسين وتيوير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العام. -1

صر المعلومات وذلك اعداد اليالب للتعامل بكفاءة مع ع -5

باكسابهم المهارات المتصلة بالتعليم ال اتي واستخدام الحاسب 
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وشبكات ااتصال للوةول الى مصادر المعلومات االكترونية 

 المحلية والدولية.

تيوير شبكة اتصال معلوماتي فيما بين الوزارة والمناطق  -3

ول التعليمية والمدارس لمساعدة مراكز اتخاذ القرار في الوة

بسرعة الى مختلف انماط المعلومات المتصلة باليالب والمعلمين 

 والهياات ااشرافية واادارية وغيرها.

تيوير عمليات تدريب للمعلمين اثناء الخدمة واكسابهم  -4

الكفاءات التعليمية الميلوبة لتنفي  المناهج الجديدة والميورة، 

 ليمية.وذلك بانشاء المراكز التدريبية في كل منيقة تع

تيوير عمليات التقويم وذلك بانشاء بنوك األسالة لكل مادة و  5

 من المواد الدراسية والتوسع في استخدام اااتبارات االكترونية.

 ـ التجزبة العناىٔة : 2 

قامت وزارة التربية والتعليم في السلينة في اطار تيوير التعليم 

اانسجام مع باعداد اية شاملة وطموحة تسعى من االلها الى 

المتيلبات التنموية للسلينة، وقد نصت على تيبيق نظام التعليم 

 11ااساسي ال ي يتكون من مرحلتين األولى للتعليم ااساسي ومدتها 

 ، والثانية 11-5  والحلقة الثانية )4-1سنوات تقسم الى حلقتين ااولى )

 هي المرحلة الثانوية ومدتها سنتان.

ال الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلم وسعت الوزارة الى ادا

 بمدارس التعليم ااساسي لتحقيق األهداف التالية:

اعتبار مرحلة التعليم ااساسي القاعدة ااساسية التي سوف يرتكز   -1

 عليها اداال الحاسب الى المدارس.

 اكساب اليلبة مهارات التعامل مع الحاسب.  -5
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م الوسائ  المتعددة تساعد على توفير برمجيات حاسوبية تستخد  -3

تنمية قدرات اليالب العقلية وتحتوي على كم هائل من العلوم 

 والمعارف.

تنمية مهارة حب ااستيالع والبحث والتعلم ال اتي وااعتماد على   -4

 النفس في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة.

تشكيل لجنة من وقد اةدر معالي وزير التربية والتعليم قرارًا ب

ذوي اااتصاص في جامعة السليان قابوس ووزارة التربية والتعليم 

لوضع مناهج مادة تقنية المعلومات لمرحلة التعليم ااساسي )الحلقة 

   لتقوم بالمهام التالية:4-1األولى للصفوف )

تحديد المرتكزات الفكرية لمناهج تقنية المعلومات )األسس  * 

 والمرتكزات .

سة األهداف العامة من أجل اشتقا  األهداف اإلجرائية درا * 

 وتحليلها.

 مصفوفة المدى والتتابع لمادة تقنية المعلومات. * 

-1وضع وحدات مناهج تقنية المعلومات لكل ةف من الصفوف) * 

   كتاب واحد لكل ةف يشمل جزأين لكل فصل دراسي جزء.4

 دات.تحقيق التكامل الرأسي واألفقي بين ه ه الوح * 

 رب  مناهج تقنية المعلومات بمناهج المواد الدراسية ااارى. * 

اقتراح أسس استمرارية تحديث وتقويم مناهج تقنية  * 

 المعلومات.

 17بإنشاء  1998/1999وبدا التيبيق الفعلي من العام الدراسي 

 55  على مستوى السلينة، أعقب ذلك افتتاح 4-1مدرسة تعليم اساسي )

مدرسة في العام  58. وجرى افتتاح 1999/5111عام التالي مدرسة في ال

وهي فكرة رائدة تعمل الوزارة على تيبيقها تدريجيًا،  5111/5111
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واصصت ميزانية كبيرة انجاحها، وتتوفر له ه المدارس اامكانية 

 الالزمة لعملية تعليمية ناجحة وفق اهداف التيوير.

ل مدرسة من مدارس نشاء مراكز مصادر التعلم في كإوقد تم 

التعليم ااساسي في السلينة وتم تزويدها بأحدث األجهزة التعليمية 

لى زيادة تفاعل طلبة إااةة الحاسب اآللي، وه  ما دعا  والتكنولوجية

اهله مدارس التعليم األساسي مع التيوير التكنولوجي ال ي ا يمكن تج

عامل مع التقنيات يمانًا من الوزارة بضرورة تنشاة جيل قادر على التإ

 الحديثة بشكل يتناسب وحجم التيور ال ي يشهده العالم.

 و ( :2002ـ التجزبة األردىٔة عاو )  3

م، بالتنسيق 5115اعتمدت وزارة التربية والتعليم األردنية فى عام 

مع وزارتي التخيي  وتكنولوجيا المعلومات وااتصاات سياسة وطنية 

نشاء شبكات المعرفة الوطنية، حيث للتعلم اإللكتروني من االل إ

استخدمت تكنولوجيا المعلومات وااتصاات كقاعدة للتحول إلي نظام 

التعلم ال ي يعتمد علي تيوير قدرة التعلم ال اتي والتفكير النقدي بدًا 

من نظام التعليم التقليدي ال ي يعتمد التلقين من قبل المعلم بشكل 

ل وأساليب التعلم اإللكتروني لما أساسي، وقد تيلب ذلك توفير وسائ

مدرسة موزعة علي أنحاء المملكة، بحيث يتحول دور  3111يزيد عن 

المعلم من ملقن إلي منسق ووسي  لمساعدة اليلبة علي الوةول إلي 

المعلومات، ومن ثم تحصيل المعرفة دون الحاجة إلي التدال إا في 

ية علي ضرورة نشر الحاات التي يلزم فيها ذلك، وركزت اإلستراتيج

المعرفة بين األردنيين من االل شبكات المعرفة، ومن االل اإلفادة من 

التقنيات الحديثة وةوًا إلي مجتمع معرفي يسخر المعرفة لتحسين 

 اقتصاده وحياته والرقي بحضارته.
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 ـ التجزبة الهْٓتٔة : 4

ني طبقت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت التعليم االكترو

في جميع المراحل التعليمية، وذلك بهدف إيجاد بياة تكنولوجية 

للتعليم من االل عدة طر ، أولها: إعداد برامج إلكترونية تعليمية 

معدة مسبقًا للمناهج الدراسية، وإعداد فصول إلكترونية مجهزة بأفضل 

الوسائل التكنولوجية مع توفير شبكة إلكترونية )إنترنت ، وإعداد هياة 

يسية واعية ومثقفة إلكترونيًا، حيث طبق المشروع أوا علي نيا  تدر

 54م علي 5113/5114تجريبي في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

مدرسة  15بنات ، و 6بنين، و  6مدرسة متوسية ) 15مدرسة بواقع 

مدارس من كل منيقة تعليمية، كما تم وضع اية  4ثانوية، بواقع 

تدريبي بالتعاون مع مؤسسات القياع الخاص يشمل تنفي ية لبرنامج 

القياعات التالية: المديرين العاملين ومديري اإلدارة في المناطق 

التعليمية، ومديري ومديرات المدارس، والمشرفين والمشرفات 

والمعلمين والمعلمات المتخصصون في اللنة اإلنجليزية، والرياضيات، 

توعية شاملة ألولياء األمور والعلوم، باإلضافة إلي عمل برامج 

والعاملين في الحقل التربوي من االل وسائل ااتصال المختلفة 

المرئية والمقروءة والمسموعة، بهدف توعية الجميع بالتجربة قبل 

 تيبيقها.

 و ( :2001ـ جتزبة املنلهة العزبٔة الضعْدٓة عاو )  5

ية م أوامرها بوضع الخ5111وجهت القيادة السعودية في عام 

الوطنية لتقنية المعلومات، وعمل آلية لتيبيقها في المملكة العربية 

السعودية، وقد تضمنت تلك الخية سبعة أهداف رئيسة ركز الهدف 

الرابع منها علي أهمية التوظيف األمثل لتقنية المعلومات في التعليم 

والتدريب بجميع المراحل، وتنفي ًا له ا الهدف ومسايرة له ه التيور 

تسارع في استخدام التعليم اإللكتروني بدأت وزارة التربية والتعليم وال

  مدرسة ثانوية كخيوة تجريبية 181بتيبيق التعليم اإللكتروني بو)
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م، وسيتم تعميمه بعد دراسة نتائج التجربة، 5115/5116في العام الدراسي 

ألنه ضرورة حتمية في ضوء التيورات الحالية والتنيرات التكنولوجية 

لتي اقتحمت البشرية، وقد ظهرت مجموعة من المؤشرات والمبادرات ا

حول التعليم اإللكتروني والتي تبين قناعة مؤسسات التعليم بالتعليم 

اإللكتروني في المملكة ومنها: مشروع وطني، ومشروع التعلم 

اإللكتروني، ومشروع المدارس الرائدة، ومبادرات المدارس 

فصول اإللكترونية  ، ومبادرات الجامعات األهلية)الفصول ال كية، ال

تدريس الحاسب في   استخدام أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني، ومشروع

المدارس الحكومية، ومشروع برنامج "معارف". لزيادة وعي المدارس 

بأهمية الحاسب كأداة تعليمية فعالة وزيادة ااعتماد عليه في التعليم 

 واإلدارة.

 ٓئة :ـ التجزبة البحز 6 

قامت وزارة التربية والتعليم بالشروع في تنفي  مشروع جاللة 

الملك "حمد" لمدارس المستقبل والهادف إلي تيوير المنظومة 

وةوًا  ICTالتعليمية من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات وااتصال 

في كافة مراحل ومدارس   E- Learningإلي التعلم اإللكتروني 

ت الوزارة تيبيقها له ا المشروع الحيوي البحرين، حيث انتهج

استراتيجية التيبيق التجريبي المتدرج بدءًا بعدد من المدارس الثانوية 

التي تم ااتيارها بعناية لتصبح مدارس رائدة في تيبيق التعلم 

اإللكتروني، ومن ثم تبعها بعد ذلك إجراء تقييم دقيق للتجربة 

 المراحل. لتعميمها علي جميع المدارس وفي مختلف

 ( التعلٔه االلهرتّىٕ يف مجَْرٓة مصز العزبٔة :3) 

)رؤى وأفكار لتيبيق التعليم األلكترونى فى البياة التعليمية بكليات 

الفنون الجميلة وااةة فى المقررات الدراسية لفنون الجرافيك 

 بمصر  . 



 م(2104ولية/ديسمرب)ي3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  التعليم اإللكتروني ودوره في فن ..                                    أحمد حسن محمود أحمدد. أ.م.

 

  - 21 - 

 : املصزٓة التجزبة

روني، يعد التوسع في استخدام التكنولوجيا والتعلم اإللكت

وك لك التنمية المهنية المستديمة للمعلمين وأعضاء هياة التدريس 

من األهداف القومية للتعليم المصري، وتيبيقًا ل لك أا ت وزارة 

التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم بمشروع التعلم اإللكتروني في 

المدارس والجامعات المصرية ضمن المشروع القومي للدولة بإنشاء 

مة إلكترونية، وذلك لمالحقة ركب التيور في ه ا المجال علي حكو

مستوي العالم، وقد تم إداال مشروع التعلم اإللكتروني في معظم 

المدارس المصرية لكي يسهم في إضافة مواقع تعليمية متميزة علي 

شبكة اإلنترنت واانترانت بالصوت والصورة، إضافة للمكونات التعليمية 

ترفيهية  التي يتم إدارتها من  -تقويمية -إثرائية -المتعددة )منهجية

االل نظم التعلم اإللكتروني، وتقوم الخية المصرية لالستفادة من 

التقنيات الحديثة في المجال التعليمى والتربوي، بالتوسع في استخدام 

الكمبيوتر وشبكات المعلومات في التعليم من االل الدفع المستمر 

 ات لتيبيق التكنولوجيا ومنها:ببع  البرامج والمبادر

في مجال إنتاج البرمجيات التعليمية: قام مركز التيوير 

التكنولوجي بإنشاء قاعدة إلنتاج المواد التعليمية، فأنتج أقراص ليزر 

موسوعات  لكافة المراحل التعليمية ول وي  -إثرائية -)تعليمية

نسية واأللمانية، ااحتياجات الخاةة باللنات العربية واإلنجليزية والفر

 منهجًا. 315بإجمالي عدد 

في مجال التعلم اإللكتروني: قام المركز بإنشاء مشروع التعلم 

م من االل نظم التعلم 5115/5113اإللكتروني ال ي بدأ في عام 

اإللكتروني، فتم برمجة وتحميل مناهج المرحلة اإلعدادية علي اادم 

% من مناهج المرحلة 51الشبكة الخاص بالمشروع، وبرمجة وتحميل 

لعبة تعليمية، وتحميل عدد من البرامج اإلثرائية  61اابتدائية، وتحميل 

والموسوعات العلمية، يخدم ه ا النظام جميع محافظات الجمهورية، 
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حصة  181أستوديهات لبث البرامج التعليمية بإجمالي  9وتم تشنيل 

  .أسبوعيًا ويخدم ه ا النظام جميع محافظات الجمهورية

يمثل التعليم االكتروني احدث طر  التعليم الحديثة عن بعد عبر 

اانترنت من االل محورين رئيسيين ، ااول يتمثل فى الفصول 

  و الثانى يتمثل فى التعلم Virtual Classroomsاافتراضية )

           Learning Paced  Selfال اتى 

المتزامن   عليمحيث تقوم الفصول اافتراضية بتقديم ادمة الت

(Synchronous Learningاكبر عدد من     ال ى يتيح التعليم

  المحاضر ال ى  بين  المسافات  مهما بعدت  اليلبة فى نفس الوقت

من داال استوديو البث واليلبة المتواجدين   العلمية  ببث المادة  يقوم

ة بالمحادث  فى الجامعات ، حيث يتم التفاعل بين المدرس واليلبة

    مع امكانيةText Chatبااضافة الى التحاور النصى )  الصوتية

  White Boardاالكترونية )  المحاضر للسبورة  استخدام

داال األستوديو االكترونى وحرية التنقل بين مواقع   المتواجدة

على اى   اليلبة معه فى ااطالع    بمشاركةWeb Safariاانترنت )

ع المحاضرة ال ى يتم بثه. ثم يتم تسجيل مع موضو  يتواءم  موقع

المحاضرات الم اعة على الهواء واتاحتها مسجلة لليلبة ال ين لم تتح 

 لهم الفرةة لحضور المحاضرات الم اعة على الهواء                             

بينما يوفر التعلم ال اتى التفاعل بين اليالب وبين المحتوى 

 المنشورعلى اانترنت باستخدام المحاكاة E-Content)  االكترونى

  بهدف اكساب اليلبة Computerized Simulationالحاسوبية )

مهارات التعلم الحديث القائم على المعرفة والبحث عن المعلومة بما 

يتناسب مع ميالب االفية الثالثة واليات التعلم فى القرن الحادى 

يم القائم على الحفظ والعشرين وتنيير مفهوم التعليم من التعل

ر دوره والتلقين الى التعليم النش  المتمركز حول اليالب ال ى يتني

 فى العملية التعليمية. من المتلقى الى مشارك نش 
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بياة تعليمية ثرية توفر لليالب مصادر   وذلك من االل

معلومات متجددة ومتاحة لجميع اليلبة فى جميع ااوقات على موقع 

 نى للوزارة والتى تشمل المحاضرات التفاعليةالتعليم االكترو

(Interactive Lectures( والكتب االكترونية  E-Book   

  والتجارب Virtual  Labs) والتجارب المعملية اافتراضية

المصورة بالفيديو من داال المعامل الميورة، وركن ااطفال 

ة والعروض التقديمي  والموسوعات التعليمية والقصص المصورة

 Learningوالتعليمية .حيث تم تصميم ه ه الكائنات التعليمية )

Objects بما يتوافق مع معاييرالجودة العالمية لالنماط الحديثة من  

  لتوفير Interactive Distance Learningالتعليم التفاعلى )

، الهدف منها تعلم اليالب متجددة ومتعددة ومتنوعة للمعرفة مصادر 

يثة للتعليم التى تعتمد على التفكير الناقد وحل بااساليب الحد

المشكالت، وإتاحة الفرةة لبحثه اإلبداعي من االل ااطالع على مناهل 

المعرفة بهدف تنمية المهارات اابداعية لدى اليلبة وطر  توظيفها بما 

 يؤدى إلى بوابة اإلاتراعات واإلكتشافات واإلنيال  إلى العالمية.

 -ٓتهٌْ ىظاو التعلٔه االلهرتّىى مً االتى:ه اإللهرتّىى : عياصز ىظاو التعلٔ

فى   الموجود Data Centerمعلومات التعليم االكترونى ) -1

)وحدات اوادم الشبكات  مدينة مبارك للتعليم ال ى يضم

Servers -  وحداتRouters – وحداتSwitches  –  قنوات

لمحتوى بااضافة الى طاقم ادارة نظام ا E1رب  عالية السرعة

 Learning Content Managementاالكترونى 

System (LMS  

  التى Virtual Classroomsمنظومة الفصول اافتراضية ) -5

  Synchronous Learning) توفر التعليم التزامنى

للمدارس وتضم استوديوهات البث المنتشرة فى محافظات 

التعليم   استوديو بث. حيث يتم استقبال ادمة 56الجمهورية بعدد 

فى المدارس المجهزة بمعامل الكمبيوتر والمزودة بوةالت 
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-ADSL-ISDNاانترنت بانواعها المختلفة والتى تشمل)

VSAT-DIAL UP.  

  التى توفر التعليم النير Self Pacedمنظومة التعلم ال اتى ) -3

  وال ى يتيح لليالب Asynchronous Learningتزامنى)

التفاعل مع المحتوى التعليمى اإللكترونى المنشور على بوابة التعليم 

 ال ى يحتوى على Test bankاإللكترونى باإلضافة إلى بنك األسالة)

نماذج اإلمتحانات والمراجعات لجميع المراحل التعليمية،والمتاحة 

تعليم لليلبة فى جميع ااوقات لليلبةوتعمل مكونات نظام ال

اإللكترونى الم كورة فى منظومة متكاملة بهدف نقل محتوى 

تعليمى هائل ومتنوع ،ترفيهى ،اثرائى وتقويمى من االل وجود 

مصادر متنوعة من المعلومات متاحة لآلاف من المستخدمين 

 نىالكتروا )المدارس واليلبة  من االل بوابة التعليم

  http://elearning.moe.gov.eg الخاةةبوزارةالتربيةوالتعليم

 -إجناسات ىظاو التعلٔه اإللهرتّىى :

  Real Time /On Lineتقديم ادمة البث الحى المباشر)• 

إلذاعة حصص الفصول اإلفتراضية لجميع اليلبة فى المراحل التعليمية 

، الثانى، الثالث الصف األول -المختلفة )الصف السادس اإلبتدائى

الصف األول، الثانى، الثالث الثانوى  وإتاحتها مسجلة لليلبه  -اإلعدادى

  حتى يتمكن اليلبه من مشاهدة الحصة On Demandاليلب ) عند

ليلبة  لمن لم يحضرها أثناء البث المباشر.واذاعة المراجعات النهائية

 ة.المراحل اابتدائية وااعدادية وشهادة الثانوية العام

 -تقديم ادمة التعلم ال اتى التى تشمل اآلتى :• 

بإستخدام أحدث التقنيات وبرامج  الكتب اإللكترونية المدرسية -

(E-Book Workshop التى تتيح لليالب تحميل الكتاب على جهاز 

الكمبيوتر الشخصى له فى االل دقائق معدودة مع امكانية قيامه 

شيرة   -فقرة-فصل –ب بتصفح اى جزء من محتويات الكتاب )با

http://elearning.moe.gov.eg/
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  مباشرة من االل فهرس الكتاب دون الحاجة الى البدء من الصفحة

واتاحة ااةية تدوين المالحظات داال الكتاب إلكترونيًا داال  ااولى،

ليها إالمفكرة االكترونية الموجودة داال الكتاب االكترونى والعودة 

 بعد غلق الجهاز.

يقدم ادمة ااطالع والم اكرة  وبالتالى فان الكتاب االكترونى

وتسجيل المالحظات اثناء الم اكرة بااضافة الى امكانية طباعة اى 

 .جزء منه طبقا لرغبة اليالب .                             

باستخدام   Interactive Lessonsالدروس التفاعلية ) -

التى تتيح لليالب أن يتفاعل مع المحتوى  Javaتقنية الجافا 

العلمية بنفسه   إللكترونى الموجود على اإلنترنت. حيث يلمس الحقائقا

من االل تعديل وتنيير البيانات التى تتيح له مثل التحكم فى سرعة 

  الملفات فى المولد الكهربى وتنيير اتجاه الحركة فى المحرك

الكهربى وزيادة شدة التيار وتنيير فر  الجهد وتكوين عناةرالدوائر 

تنيير البعد البؤرى فى المرايا والعدسات وتنيير اابعاد الكهربية و

وااطوال والمسافات والمساحات والحجوم. واالعاب االكترونية لقياس 

 مستوى ال كاء وتنمية مهارات التفكير العلمى لدى ااطفال .                               

ب إجراء  التى تتيح لليالVirtual Labs) المعامل اإلفتراضية -

وال  وإضافة المواد إفتراضيًا على  بنفسه بتحريك اادوات التجربة

وتدوينها وتحليلها. وب لك يمكن لليالب   النتائج  ومشاهدة  اإلنترنت

 .اجراء التجربة بنفسه مرات عديدة

تصويرها   التى تم التجارب المعملية المصورة بالفيديو -

لها عبر اإلنترنت وإتاحتها بالفيديو من داال المعامل الميورة ونق

  فى    بما يساهمVideo On Demandلليلبه بإستخدام تقنية )

المعامل واادوات والخامات وإتاحة ه ه التجارب   ترشيد استخدام

 لليالب فى اى وقت .                    

الفالشات  -التى تشمل )القصص المصورة مكتبة المدرس -

 اافالم التعليمية   -مية الموسوعات العل -التعليمية 
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 املعامل اإلفرتاضٔة ) مفَْو املعامل اإلفرتاضٔة ( :

أحد تيبيقات ما يسمى   virtual labsتعد المعامل اإلفتراضية 

وهو أحد مستحدثات تكنولوجيا   virtual realityبالواقع اإلفتراضى

التعليم ،وال ى يعد بياة تعلم مصينعة أو ايالية بديلة عن الواقع 

الحقيقى وتحاكيه ،والمتعلم هنا يعيش فى بياة تخيلية يتفاعل 

ويشارك ويتعامل معها من االل حواسه وبمساعدة جهاز الكمبيوتر 

 وبع  األجهزة المساعدة . 

بأنها بياة منفتحة يتم من االلها  وتعرف المعامل اإلفتراضية

م محاكاة مختبر العلوم الحقيقى والقيام برب  الجانب النظرى ،ويت

من االله تدريس مهارات التفكير ، ويكون لدى اليالب ميلق الحرية 

فى إتخاذ القرارات بأنفسهم دون أن يكون ل لك أى آثار 

   . woodfield .2004سلبية)

بياة تعلم وتعليم إفتراضية تستهدف تنمية كما تعرف بأنها 

مهارات العمل المخبرى )المعملى  لدى اليالب وتقع ه ه البياة على 

أحد المواقع فى شبكة اإلنترنت وينضوى ه ا الموقع عادة على ةفحة 

رئيسية ولها عدد من الرواب  أو األيقونات )األدوات  المتعلقة 

، م 5115و  165ويمها )حسن زيتون باألنشية المختبرية وإنجازاتها وتق

إلى أن المعامل اإلفتراضية تمثل    :Alexio / c & et alويشير ) 

ثات التكنولوجية التى ظهرت فى الفترة األايرة والتى أحد المستحد

تعد إمتدادًا ألنظمة المحاكاة األلكترونية، فهى تحاكى المعامل 

مشابهة لنتائج المعامل  الحقيقية ويمكن الحصول منها على نتائج

بأنها مختبرات  م  5118كما يعرفها ) عبد اهلل المناعى  .الحقيقية

زة كمبيوتر ذات سرعة وطاقة تخزين علمية رقمية تحتوى على أجه

وبرمجيات علمية مناسبة ووسائل اإلتصال بالشبكة العالمية، تمكن 

المعلم والمحاضر من القيام بالتجارب العلمية الرقمية وتكرارها 

ومشاهدة التفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل جهد 

 وتكلفة ممكنة .
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 و كما تعرف بأنها  :

عليم وتعلم ألكترونية إفتراضية يتم من االلها محاكاة بياات ت

مختبرات ومعامل العلوم الحقيقية وذلك بتيبيق التجارب العملية 

بشكل إفتراضى يحاكى التيبيق الحقيقى وتكون متاحة لإلستخدام من 

االل األقراص المدمجة أو من االل موقع على شبكة اإلنترنت)أحمد 

 م   .5118بن ةالح الراضى ، 

 و فالمعامل اإلفتراضية :

هى معامل مبرمجة تحاكى المعامل الحقيقية، ومن االلها يتمكن 

المتعلم من إجراء التجارب المعملية عن بعد ألى عدد ممكن من المرات 

،كما تعوض غياب األجهزة المعملية، كما يمكن تنيية معظم أفكار 

ه فى الواقع المقررات الدراسية بتجارب إفتراضية وهو ما يصعب تحقيق

 .  وعدد المعاملنظرًا لمحدودية وقت العملى )المحاضرات العملية

 املهْىات الزئٔضٔة للنعامل اإلفرتاضٔة :

م   إلى أن المكونات الرئيسية 5116 31:  58أشار ) مهند البيانى 

 للمعامل اإلفتراضية تشمل ما يلى :

 ـ األجَشة ّاملعدات املعنلٔة :1

ية ونوع المختبر فإنه باإلمكان رب  أجهزة تبعًا للتجربة المعمل

متخصصة تقوم بإستالم البيانات واألوامر الخاةة بتنيير األجهزة 

وإعياء إشارات التحكم الالزمة وك لك تنيير قيم المداالت حسب 

متيلبات التجربة، كما تقوم ه ه األجهزة بمهمة إرسال البيانات 

والمالحظات الخاةة  الخاةة بنتائج التجربة والقرارات المحصلة

بالتجربة ،وقد تتوافر كاميرات فى المعامل تساعد على اإللمام بنوعية 

 األجهزة وكيفية عملها حسب المعييات المدالة .
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 أجَشة احلاصب اآلىل : ـ2

يحتاج اليالب أو الباحث إلجراء التجربة جهاز حاسب شخصى 

شرة فى المعمل متصل بالشبكة المحلية أو اإلنترنت ليستييع العمل مبا

أو ليتمكن من العمل عن بعد فى أى زمان ومكان باإلضافة إلى البرامج 

 الخاةة لتصفح الشبكة إضافة إلى البرامج الخاةة بالمحاكاة.

 ـ شبهة اإلتصالت ّاألجَشة اخلاصة بَا :3

فى حالة إجراء التجارب عن بعد وبما أن رب  جميع المستفيدين 

تراسل الرقمى فيجب أن ترب  جميع مع المختبر يكون عن طريق ال

األجهزة مع شبكة الحاسوب وأن تكون ايوط اإلتصال مأمونة ،وأن 

يتوفر للمستفيد قناة إتصال ذات جودة عالية تمكنه من التواةل مع 

المعمل عن طريق الشبكة المحلية أو العالمية حتى يستييع القيام 

 بجميع التجارب الميلوبة .

 عنل اإلفرتاضى :ـ الربامج اخلاصة بامل4

وتنقسم إلى نوعين: النوع األول ااص بتعلم أداء التجارب 

والثانى يتضمن برامج المحاكاة والمصممة  وتوفير ما تتيلبه التجربة،

 من قبل المتخصصين فى المجال وكيفية إستخدامها .

 ـ بزامج املشارنة ّاإلدارة :5

أداء التجارب  فىوهى التى تتعلق بكيفية إدارة المعمل والعاملين 

حيث تقوم ه ه البرامج بتسجيل اليالب فى  ،من طالب وباحثين

البرنامج المختبرى وتحديد أنواع حقو  الوةول الواجب توافرها لكل 

 مستخدم بالمعمل فى التجارب المختلفة .

 

 



 م(2104ولية/ديسمرب)ي3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  التعليم اإللكتروني ودوره في فن ..                                    أحمد حسن محمود أحمدد. أ.م.

 

  - 12 - 

 ممٔشات املعامل اإلفرتاضٔة :

ت   مميزام5111وقد حدد المركز القومى للتعليم األلكترونى)

 :خدام المعامل اإلفتراضية فىإست

و تعوض النقص فى اإلمكانات المعملية الحقيقية لعدم توفر 1

 التمويل الكافى .

و إمكانية إجراء التجارب المعملية التى يصعب تنفي ها فى المعامل 5

الحقيقية بسبب ايورتها على المتعلم مثل تجارب الياقة النووية 

 .أو غيرهاأو البيولوجيا الحيوية  أو الكيمياء

و إمكانية العرض المرئى للبيانات والظواهر التى ا يمكن عرضها 3

 من االل التجارب الحقيقية.

و إمكانية تنيية كل أفكار المقرر الدراسى بتجارب عملية تفاعلية 4

وه ا يصعب تحقيقه من االل المعمل الحقيقى نتيجة لمحدودية 

 اإلمكانات والمكان والوقت المتاح للعملى.

التزامن بين عملية شرح األفكار النظرية والتيبيق العملى حيث  و5

أن التجارب المعملية الحقيقية مرتبية بجدول معامل منفصل عن 

 المحاضرات النظرية.

لمين فى كل األوقات ومن أى و إتاحة التجارب المعملية للمتع6

  .مكان

ة و إمكانية إجراء التجربة أى عدد ممكن من المرات طبقًا لقدر7

المتعلم على اإلستيعاب وفى الوقت المناسب له ودون وجود رقيب 

 بشرى. 

و سهولة تجريب المعامالت المختلفة ودراسة أثرها على مخرجات 8

 التجربة من االل لوحات تحكم إفتراضية.
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و إمكانية التفاعل والتعاون مع آارين فى إجراء نفس التجربة من 9

 بعد.

ارب إلكترونيًا بهدف تحليلها أو و إمكانية توثيق نتائج التج11

 معالجتها أو مشاركتها مع اآلارين.

و إمكانية تقييم آداء اليالب إلكترونيًا ومتابعة تقدمهم فى إجراء 11

 التجربة. 

 ية بما يتوائم مع قدرات المتعلم و إمكانية شخصنة التجارب المعمل15

 و ميكنة تدريس المعامل.13

 .و المرونة فى إجراء التجارب14

و دعم اإلقتصادات الضعيفة بتوفير المواد المستهلكة مثل 15

 الكيماويات والوسائل المعملية ومكونات التجارب.

 و إمكانية تنفي  سيناريوهات ديناميكية للقياس.16

و حماية المتعلم من مخاطر التدريب العملى فى بداية مراحل 17

 التعلم.

الممارسات  و حماية المنشآت والمرضى وغيرهم من مخاطر18

 الخاطاة للمبتدئين.

و الشراكة فى بناء وتيوير المعامل اإلفتراضية يدعم العملية 19

التعليمية ويقلل من كلفتها ويساهم فى التعاون وتبادل األفكار 

 والمساهمة فى إستخدام الجهزة باهظة التكلفة.

و إضافة طابع اللعب الجاد فى الممارسة العملية يساهم فى ج ب 51

 م المتعلمين ويشجع على إندماجهم فى عملية التعلم.إهتما

و إمكانية نقل التجارب ونتائجها لحافظة الوثائق األلكترونية 51

يلة فعالة للتقييم الشامل التعليمية الخاةة بالمتعلم والتى تمثل وس

 .ألدائه
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و عدم تأثر المستخدم بنوع البرمجيات أو األجهزة المستخدمة 55

 .ستخدمة ةالحة لكل النظمبرامج المحيث أن ال

و تتيح المعامل اإلفتراضية الفرةة لتعري  المتعلم لمواقف 53

يحرم منها فى المعامل الحقيقية نظرًا لخيورتها وبالتالى تتكامل 

 .علوماته فيما يتعلق بتلك المواقفم

على ظهور  و سوف يساعد إنتشار المعامل اإلفتراضية وعولمتها54

 .معايير للتجريب العلمى

و تحسين آداء الباحثين نتيجة لتوفير وقت اإلنتقال إلى أماكن 55

 تواجد المعامل البحثية.

 املعْقات التى حتد مً إصتخداو املعامل اإلفرتاضٔة:

م  بع  المعوقات التى 5115:  165و 166ويحدد حسن زيتون )  

 تحد من إستخدام ه ه التقنية فى:

اةفات ااةة وذلك و تتيلب أجهزة حاسب آلى ومعدات ذات مو1

 لتمثيل الظواهرالمعقدة بشكل واضح.

و يحتاج تصميمها وإنتاجها إلى فريق عمل متخصص من 5

المبرمجين والمحاضرين والمعلمين وابراء المناهج وابراء 

 المقررات الدراسية وعلماء النفس.

ى اللنة العربية فى و ندرة المعامل اإلفتراضية التى تعتمد عل3

 .التعامل معها

لمواد والمحاضر و نقص التفاعل الحقيقى مع األجهزة واألدوات وا4

 .والمعلم والزمالء
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 ـ دراصات إٍتنت باملعامل اإلفرتاضٔة :

هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التى إهتمت    

بإستخدام المعامل الدراسية فى المجاات المختلفة والتى أثبتت فاعلية 

راسات العربية دراسة ألهداف المحددة، فمن الدإستخدامها وتحقيق ا

راسة رانيا د  ، 5119)أحمد نوار م  ندراسة إبراهيم5116) نهير طه حسن

م  ، ومن  5119دراسة على بن ظافر الكلثمى )  ،م  5119عبد الفتاح ) 

 م  .Tracey,A.&Stuckey,M.  (5117الدراسات األجنبية دراسة 

ت :و معامل إفتراضية على اإلنترن  

http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php و    

 معمل كيمائى مجانى الويب    

http://crocodileclips. com/en/Arabic/ و معامل   

 كروكوديل باللنة العربية :              

http://aghandoura.com/index.htm و في مجال الرياضيات    

رؤى وأفكار لتيبيق التعليم األلكترونى فى البياة )

التعليمية بكليات الفنون الجميلة وااةة فى المقررات 

 و  الدراسية لفنون الجرافيك بمصر  :

 مقدمة :

بما أن: نم جة التعليم وتقديمه في ةورة معيارية.  

تعليمية المتميزة فالمحاضرات تقدم في ةورة نموذجية والممارسات ال

يمكن أعادة تكرارها. من أمثلة ذلك بنوك األسالة النموذجية، اي  

للمحاضرات النموذجية، ااستنالل واإلستثمار األمثل لتقنيات الصوت 

والصورة وما يتصل بها من وسائ  متعددة و من أهم أهداف التعليم 

لتفصيل األلكترونى إذن فمن الضرورى والمهم جدًا التير  بشىء من ا

 إلى الوسائ  المتعددة .

http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php
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) ل ا سوف يتير  الباحث إلى ه ه الجزئية الهامة بالتفصيل فى 

 نهاية البحث كملحق للبحث    .  

وب لك نرى أن تدريس مقررات فنون الجرافيك بكليات الفنون 

الجميلة بمصر تيورت من مرحلة نظرية الى مرحلة عملية وتيبيقية 

قادرًا على اابداع في مجال فنون  مما يعني انها ستخلق جياًل

الجرافيك، والمتابع لما يحدث من تيوير هائل لمواكبة عصر 

التكنولجيا الحديثة يلحظ مدى ةنر العالم ال ي غدا قرية ةنيره، 

وه ا التيور في معرفة ما هو الحاسب اآللي وكيف يعمل وما الى 

في رفد العملية  ذلك جعل التفكير بالتعليم االكتروني ميلبًا أساسيًا

التعليمية بمزيد من وسائل التقنية الحديثة حتى أةبح مصيلح التعليم 

س االكتروني يتناقله اليالب والمحاضرين وأعضاء هياة التدري

 واولياء األمور كركيزة من ركائز التعليم الحديث.و

I.  العلمية ) المناهج   اإللكترونيةالمجتمع التعليمي والمحتويات: 

التعليم االكتروني الى مجتمع الكترونوي ومقوررات    يمكن تقسيم

 دراسية الكترونية وفيما يلي نفصل ه ا التقسيم:

 أوًا: المجتمع التعليمي : 

يعد الحاسوب أحد الوسائل األساسية ذات األهمية الكبرى في 

التعليم بصفته أحد أبرز المعينات في الفصل الدراسي، من االل ما 

ات متعددة،  ومن االل دوره الريادي في يقدمه من برامج وموضوع

عرض مختلف المفاهيم التي تقرب الفهم، وما يقدم من موضوعات 

ومهارات متنوعة تنير مفهوم الوسيلة التعليمية حيث إنه ُسخَّر لتعليم 

مفاهيم مختلفة وإكساب مهارات متنوعة من االل تفاعل اليالب مع 

لمهارات العقلية والحسية المادة التعليمية، التي تسهم في تنمية ا

 والحركية لليالب من االل الحلول التعليمية اإللكترونية.
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واليوم والعالم يدال األلفية الثالثة أةبح للتعليم مسار مختلف، 

دور بارز في التعليم، وقد  (Internet)حيث أةبح لشبكة المعلومات 

لمجتمع استثمر ه ا الدور بتفعيل ه ه الشبكة في التعليم من االل ا

 التعليمي، إلحداث نقلة نوعية في التعليم. 

 فما هو المجتمع التعليمي؟ 1

المجتمع التعليمي هو عبارة عن ملتقى علمي عبر شبكة 

  يجمع اليالب بالمحاضر وولي األمر Internetالمعلومات )

كعناةر مكملة للعملية التعليمية تزيد من فاعلية التعلم وترفع من 

يم. وفي أغلب األحيان فإن ه ا المجتمع التعليمي جودة مخرجات التعل

 يشتمل على : 

: يتميز المجتمع التعليمي بالتواةل الدائم  بريد الكتروني -1

وارسال رسائل في أوقات مختلفة وتضمين الرسائل بمرفقات 

 مختلفة.

يستييع المحاضر وطالبه من الحوار الحي حول   حوار : -5

لتي يدرسونها وبه ا يمكن مواضيع متعددة في المادة العلمية ا

لليالب المشاركة بفاعلية في إثراء المحاضرات وااستفسار 

 بشكل مباشر عن بع  الموضوعات ذات الصلة.

وسيلة عصرية للبحث عن اجابات من أطراف متعددين  منتديات : -3

فالمنتديات يمكن ان تكون عامة لمجتمع تعليمي محدد ويمكن 

مع، وهي وسيلة اتصال غير ان تكون ااةة بجزء من ه ا المجت

 مباشرة ايجاد حلول تعليمية تخدم ه ا المجتمع.

تهدف المؤسسات التعليمة إلى زرع حب النظام في   مفكرة : -4

أذهان طالبهم، ومن االل المفكرة يمكن أن يتعلم اليالب تنظيم 

مواعيده وواجباته وااطالع على مواعيد الدراسة من االل 

 مفكرات ااةة وعامة.
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: يمكن من االل ااستيالعات الحصول على أراء  تيالعاتااس -5

جماعية حول قضية ما تيرحها ادارة الكلية او مجموعة من 

مستخدمي الموقع وذلك تمهيدًا اتخاذ قرار ما حول مسألة 

 محددة.

: اليالب يحتاج إلى  الصفحة الخاةة بالمستخدم أو المفضلة -6

المنتديات ذات  جمع بع  المحاضرات والحلول أو الرواب  أو

العالقة بمقرراته الدراسية، وك لك المحاضر يحتاج الى بع  

الرواب  التي تخدم عملية الحصول على المعلومات ااثرائية، 

وك لك ولي األمر قد يحتاج الى متابعة ابنه من االل رسائل 

ااةة من الكلية، وه ا كله يتم من االل عمل "المفضلة" التي 

ل الخاةة بالمستخدم، العناوين الخاةة قد تحتوي على الرسائ

بالمستخدم، المعلومات الشخصية للمستخدم، اإلعدادات الخاةة 

بالمستخدم، المفكرة الخاةة بالمستخدم، وأشياء اارى تحددها 

 المؤسسة التعليمية.

 ثانيا: المناهج اإللكترونية :

المناهج اإللكترونية وسيلة تعليمية مساندة يستييع اليالب من 

لها است كار محاضراته والتواةل مع عضو هياة التدريس أو اال

المحاضرعن طريق اإلنترنت كمرشد وموجه اتمام العملية التعليمية 

بصورة سليمة، وعلى األرجح فإن معظم المواقع التعليمية المنهجية 

تضع الكتاب االكتروني ال ي يحتوي المقرر الدراسي منفصاًل عن 

توي على التمارين واألسالة ااضافية والتجارب الشرح ااضافي ال ي يح

العلمية وما الى ذلك، وفي غالب األحيان فان هناك عناةر ا بد من 

والتي تحتوي على نب ة  وجودها في المادة الدراسية ومنها المقدمة

مختصرة عن محتويات المادة وكيفية معالجتها وأهم الجوانب العملية 

اف تعليمية وسلوكية تعالج قضايا مختلفة فيها، األهداف فلكل مادة أهد

ويمكن إلدارة الكلية أن تضيف على ه ه األهداف، المحتويات وهي عبارة 

عن فهرس الموضوعات الرئيسة في المادة التي يمكن من االلها 
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اانتقال إلى المحاضرة مباشرة، المفكرة العامة وهي عبارة عن منظم 

دة أو المراجعة وغيرها، المفكرة للمواعيد مثل: مواعيد ااتبارات الما

الخاةة وهي المفكرة الخاةة باليالب يستييع الداول إليها من االل 

أي مادة أو من الصفحة الرئيسة، منتدى المادة لكل مادة منتدى ااص 

يتبادل اليالب مع محاضريهم مواضيع ذات عالقة بالمادة التي 

على فهم مواضيعها، يدرسونها، رواب  المادة فلكل مادة رواب  تساعد 

فيستييع كل مستخدم إضافة رواب  ومعاينة رواب  تم إضافتها من 

مستخدمين آارين، حوار المادة تختص كل مادة بساحة للنقاش الحي 

بين طالب المادة الواحدة وعضو هياة التدريس ويمكن اشراك متخصص 

من اارج الكلية إلثراء النقاش حول موضوع محدد، مصيلحات فنية 

صصة باللنة اإلنجليزية يقدم شرحًا وافيًا ألهم كلمات المادة التي متخ

يرى المحاضر أهمية شرحها، األدوات المساعدة للمادة تنقسم إلى 

 جزئين:

 : الخدمات التي يمكن تقديمها والمرتبية بالخدمة  الجزء األول

مثل: حاجة اليالب إلى بع  الخامات مثل أأللوان بأنواعها 

فة أورا  لوحات مختلفة الخامة وأدوات مثل والخامات المختل

 الفرش واألقالم والمساطر وغيرها.......إلخ.

 :ادمات ميلوبة من اليالب اكمال دراسة المادة،  الجزء الثاني

ل لك يجب على المحاضر إضافة المساعدة مثاًل مرجع أو 

برنامج معين أو أعمال فنية ولوحات عالمية بعينها أو تصميمات 

 غيرها ..................إلخ.مشهورة و

بنك األسالة يقدم بنك األسالة لليالب أو المحاضر قائمة 

 باألسالة وأجوبتها المفصلة المتعلقة بالمادة. ويستييع اليالب أيضًا

إضافة أسالة بأجوبتها أو بدونها والتي يمكن ارسالها إلى المحاضرين 

المقررات الدارسية للمساعدة في حلها، الكتاب اإللكتروني يوفر كتب 

على اإلنترنت لكي يتمكن المستخدم من تصفحها واستخدام اجزائها، 

المناهج  المناهج الدراسية)باستخدام الوسائ  المتعددة بتيوير
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بمحتويات غنية من المعلومات لكل مادة مع الرسوم المتحركة 

والصوت والصورة والنصوص التفاعلية تساهم بتوفير حد عال من 

يسهل الحصول عليها والتي تقلل من الفوار  الفردية بين  المعلومات

 اليلبة.

IIIتجاوب أعضاء الهياة التدريسية بكليات الفنون الجميلة   و

بمصرمع تقينات التعليم اإللكتروني والمشاركة في اثراء المواقع 

 :ظات، اضافة المحاضرات النموذجية التعليمية من االل )اضافة المالح

وى البشرية وتيوير مهاراتهم حجر ااساس في يمثل تدريب الق

نجاح أي أسلوب أو تيبيق وسيلة تعليمية جديد، ووضع مخي  

التدريب من قبل فريق مختص يزيد من تبسي  وتيسير ايصال 

المعلومة، وقبل ه ا كله ا بد من وجود الرغبة لدى المتدرب حتى 

ل ا فإن  يستييع استيعاب كل ما يدور من حوله حول ه ا الموضوع،

عناةر التدريب الثالث مجتمعة تشكل البداية القوية لتيبيق ناجح له ه 

 الفكرة وعناةر التدريب تنحصر بالمدرب والمتدرب والمادة التدريبية.

ن  المحاضر وعضو هياة التدريس عامة وفى كليات الفنون أ

الجميلة ااةة يجب ان ينظر الى التعليم االكتروني على انه وسيلة 

مية جديده مساندة لدوره في انشاء جيل واع يحمل مشاعل العلم تعلي

والفن والمعرفة ومواكبًا لما يشهده العالم من تسارع تقني وتحول 

رقمي، ل ا  فالمحاضرالناجح تقنيًا بكليات الفنون الجميلة وااةة عضو 

الهياة التدريسية فى فنون الجرافيك ) بقسم الجرافيك   وال ي 

عصر وتيبيق التعليم االكتروني كجزء من مسيرته يرغب بمواكبة ال

 التعليمية ا بد له من القيام بما يلي:

  التحول الى استخدام الموقع المخصص لتعليم  مقرراته عبر

اانترنت ان وجدت مع المحافظة على أسلوبة وطريقته المثلى 

 في ايصال المعلومات التي اعتاد عليها اليلبة.

 يد المرتبية باليلبة من االل الموقع تنظيم مواعيده والمواع

 االكتروني المستخدم.
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  استخدام المنتديات العلمية التي تخص  المقررات التي يدرسها

 وحث اليلبة على استخدامها.

  تسجيل واضافة المالحظات وااتصال المباشر مع الشخص

المسؤول عن ادارة الموقع وذلك اثراء المحتوى العلمي 

 اياء ان وجدت.للموقع وتصويب اا

  اعداد المحاضرات النموذجية باستخدام الوسائ  المتعددة )ملحق

تفصيلى بنهاية البحث  او برامج العروض التقديمية واضافتها 

 الى الموقع االكتروني المستخدم.

  تشجيع اليلبة على تفعيل الموقع من االل مشاراكاتهم اظهار

م االكتروني عن الصورة المميزة لليالب ال ي يستخدم التعلي

 غيره من اليلبة.

 IV و التوةيات العامة لدمج التعليم بالتقنية فى كليات الفنون

 الجميلة بجمهورية مصر العربية: 

لكترونى فى البياة التعليمية )رؤى وأفكار لتيبيق التعليم اإل

بكليات الفنون الجميلة وااةة فى المقررات الدراسية لفن الجرافيك 

 بمصر : 

ة للثورة التقنية في مجاات التعليم وتحول النموذج استجاب

التعليمي من التلقين المباشر من المحاضر الى مجموعة من اليلبة الى 

أساليب التعلم ال اتي والتعلم التعاوني واشتراك اليالب في ةياغة 

اسلوب التدريس من اجل حصوله على المعلومة بيريقة مباشرة وعدم 

ها شخص أار حيث أن اليالب هو الركيزة انتظارها حتى يمنحه ايا

األساس في العملية التعليمية، مع عدم تجاهل الدور المحوري  لعضو 

هياة التدريس ال ي يلعبه من االل ادارة الحوار التفاعلي داال النرفة 

الصفية، فقد تنير النموذج التعليمي من نموذج موجه بواسية المحاضر 

الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة أو  وعضو هياة التدريس معتمدًا على

التلقين المعتاد الى نموذج موجه بواسية المتعلم معتمدًا على مصادر 
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متعددة تكون تقنية المعلومات وااتصال ومفاهيم التعليم االكتروني 

هي الدفة التي توجه سفن العلم نحو جزيرة المعرفة الخصبة بما فيها 

تي يحصل عليها المتعلم من كم هائل من المعرفة والمعلومات ال

 بأساليب تقنية ورقمية سهلة.

وبالنظر الى قسم الجرافيك ) تعليم فنون الجرافيك   بكليات 

الفنون الجميلة كنموذج بحثي في ه ا المجال نجد أن اليالب 

واليالبة على حد سواء ومن االل دعم األسرة و الجامعة وتماشيًا مع 

وزارة التعليم العالى قد تم  سياسات التعليم الحديث التي تيرحها

تهياتهم للداول الى العالم الرقمي في مجال الحصول على المعرفة، 

وذلك عبر شبكة اانترنت، ولكن تبقى حقيقة واحدة ا يمكننا أن 

نتجاهلها في مجتمع منظب  ومحافظ كمجتمعنا المصرى فيما يخص 

 تتفق مع الداول الى اانترنت وما تحوية ه ه الشبكة من مواضيع ا

ااالقياتنا ومستوى االتزام الديني واألاالقي لدى افراد المجتمع، وه ا 

ما حدا ببع  الشركات أن تقدم ادمات انترنت االية من الشوائب 

 كي تكون مخصصة لليلبة وعليه فاننا نوةي بما يلي:

  تيبيق التعليم االكتروني بكافة أشكالة وةوره في كليات الفنون

رية مصر العربية اسوة بالدول المتقدمة في ه ا الجميلة بجمهو

 المجال.

  ااستفادة من تجارب األارين مع ةهرها لتتوافق مع محددات

 المجتمع المصرى.

  تدريس المقررات الجرافيكية النظرية والعملية بشكل تجريبي عبر

اانترنت وقياس مدى استجابة اليلبة و المحاضرين وأعضاء الهياة 

 التقنية الحديثة.التدريسية له ه 

  ةياغة المقرر الدراسي االكتروني ليتوافق و العادات والتقاليد

 والبياة المحيية من االل شرح النماذج العلمية والتيبيقية.
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  ايجاد البدائل المناسبة التي تخدم العملية التعليمية كمصادر

مرجعية لدعم مصادر التعلم لدى اليلبة فعلى سبيل المثال فى ه ا 

بالنسبة لفنون الجرافيك يتم اإلستعانة باألعمال اليالبية  الصدد

السابقة كنماذج توضيحية وعرضها على اليالب المنوطين به ه 

 النماذج لتوضيح الرؤى الفنية المختلفة ألقرانهم السابقين .

  ايجاد فريق متابعة متمكن لتنشي  وتفعيل استخدام ه ه المواقع

 من دون جدوى.المرجعية للحيلولة دون ان تكون 

 ( Multimediaملحل البحح ) الْصائط املتعددة 

فى اللنة نجد أن كلمة  تعريف الوسائ  المتعددة:

multimedia   تتكون من شقين هماmulti    وهى بادئة تعنى

، وبجع الشقين تصبح الوسائ  عنى الوسائ ت mediaالعديد و 

 ركة  والحvisual)   والصورةaudio) المتعددة ُمل الصوت

(movies(.أو كلهم معًا لتحقيق التفاعل  Cambridge university 

press 2005   

 أما عن تعريف برمجيات الوسائ  المتعددة :

م  بمجيات الوسائ  المتعددة بأنها 5113يعرف ) امايسة وعرمان، 

مجموعة تقنيات عرض الصورة والصوت والنص واألفالم والرسوم 

بإستخدام أجهزة الحواسيب وبرمجياته وغيرها حيث يتم التحكم بها 

لتحقيق أهداف تعليمية محدودة بحيث يستخدم كل وسي  تبعًا 

  فى كتابه  559م : 5115لقدرته فى تحقيق الهدف.) كما ذكر) النار 

 ) إستخدام الحاسوب فى التعليم   .

 بع  التعريفات لبرمجيات الوسائ  المتعددة منها :

: برمجيات الوسائ     gayetsky 1992و تعريف جايتسكى )  1

شتقاقها المتعددة هى فاة من نظم اإلتصال التفاعلية التى يمكن إ

لتخزين ونقل وإسترجاع المعلومات  وتقديمها بواسية الحاسوب
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الموجودة فى إطار شبكة من االل اللنة المكتوبة والمسموعة 

والموسيقى والرسومات الخيية والصور الثابتة والصور المتحركة 

 ولقيات الفيديو .

: برامج الوسائ  المتعددة   reeves 1992و تعريف ريفيز )  5

عبارة عن قاعدة بيانات حاسوبية تسمح للمستخدم الوةول إلى 

المعلومات فى أشكال مختلفة تشمل النص المكتوب والرسومات الخيية 

وذلك من االل عقد إتصال متشابك بين  ولقيات الفيديو والصوت،

 التى تمكن المعلم من إستدعاء ما يحتاجه من معلومات.المعلومات 

: برامج الوسائ     galbreach 1994و تعريف جلبريتش )  3

المتعددة هى برامج تمزج بين الكتابات والصور الثابتة والمتحركة 

والتسجيالت الصوتية والرسومات الخيية لعرض الرسالة التى يستييع 

 . المتعلم أن يتفاعل معها بالحاسوب

برامج الوسائ  المتعددة هى   :  Vaughanو تعريف فجهان )  4

مزيج بين النصوص المكتوبة والرسومات واألةوات والموسيقى 

والرسوم المتحركة والصور الثابتة والمتحركة يمكن تقديمها 

 للمتعلم عن طريق الحاسوب .

ومن االل التعريفات السابقة نستنتج أن الوسائ  المتعددة فى 

 وب تشتمل على العناةر التالية :الحاس

  Texts -1                 و النصوص المكتوبة                        1

  Spoken words – 2        و اللنة المنيوقة                      5

  Music – 3 و الموسيقى الهادفة                                       3

   Graphics – 4                               و الرسومات الخيية   4

  Still pictures – 5             و الصور الثابتة                    5

   Animation – 6 و الرسوم المتحركة                              6

  Vitural Reality – 7 و الواقع اإلفتراضى ) الوهمى               7
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ا أو بع  منها تحت تحكم الحاسوب فى وقت واحد وتعمل جميعه

لتوفير البياة التفاعلية، حيث يعد التفاعل العنصر الرئيسى فى تقنية 

 الوسائ  المتعددة .

 مبادىء تصنٔه الْصائط املتعددة التفاعلٔة : 

فيما يلى المبادىء التى يجب مراعاتها عند تصميم المقررات 

ددة فى الحاسوب لكى تفى بإحتياجات الدراسية بإستخدام الوسائ  المتع

   . 7م : 5115كل من المحاضرين والمتعلمين: ) عفانة 

و مراعاة متيلبات المنهج الحالى: يجب على مصممى برامج  .1

الوسائ  المتعددة التأكد من التوفيق أو التوافق بين المحتوى ال ى 

 يتم تنييته وبين تيبيقات المحاضرين والنظام الجامعى .

اة الممارسات التدريسية الحالية : وهنا يجب على المحاضرين و مراع .5

تقبل التيور التكنولوجى ال ى يحدث بإستمرار مع الوقت كما يجب 

على مصممى البرامج أن يكونوا قادرين على تصميم برامج وسائ  

 متعددة تفى بإحتياجات المحاضرين التدريسية .

الممارسات التعليمية،  و مراعاة تقليل الوقت ال ى يتم إهداره االل .3

وهنا يمكن القول فى أن العامل األساسى فى عدم الرضا عن 

الممارسات التعليمية التقليدية هو ضياع الوقت فى رحلة مثاًل لعمل 

شىء ذو معنى ، ويجدر اإلشارة هنا إلى أن مصممى برامج الوسائ  

المتعددة يجب أن يكونوا على وعى بمدى طول الوقت المستخدم فى 

لبرامج ومن النقاط التى يمكن من االلها الحفاظ على وقت ا

 البرنامج أن يبدأ من النقية التى ينتهى عندها فى كل مرة تالية.

و القدرة على دمج المنتج بحيث يوفر اإلحتياجات الخاةة  .4

 بالمحاضرين.

و عمل قاعدة بيانات بواسية برامج الوسائ  المتعددة ليسهل  .5

 إستخدامها كأدوات بحثية.
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 و تصميم منتج يساعد المتعلمين على تنمية مهارات اإلستقصاء. .6

و تصميم منتج يساعد المتعلمين على التفكير فيما يعرفونه وفيما  .7

يتعلمونه ، وهنا يجدر اإلشارة إلى أن برامج الوسائ  المتعددة يجب 

أن تصمم بير  تجعل المتعلم يشعر بالفر  بينها وبين برامج 

م يجب أن يكون أكثر من مشاهد للبرنامج بل التليفزيون ، فالمتعل

يجب أن أكثر نشاط وإندماج فى بناء فهمه الخاص من االل 

الخبرة وه ا المدال فى التعليم هو إنعكاس للنظرية البنائية والتى 

تؤكد أن بناء المعرفة هو األساس للتعلم الفعال وذلك من االل 

 عددة فى ذلك .بناء المفاهيم بالتدرج بإستخدام الوسائ  المت

و  تصميم برامج الوسائ  المتعددة يجب أن يسمح باإلستخدام السهل  .8

 لبياة التعلم )التعليم األلكترونى .

التأكد من ةياغة برامج الوسائ  المتعددة باللنة السهلة  .9

 والصحيحة.

يجب جعل البرنامج تفاعليًا بير  ذات معنى : أى أن يكون البرنامج .11

وية ، فبرنامج الوسائ  المتعددة ليس كتابًا قد ةمم على أسس ترب

إلكترونيًا بل يجب أن يتضمن ابرات المعلمين األكفاء ال ين لديهم 

 القدرة على مشاركة المتعلم فى التفاعل ليخدم األهداف التعليمية.

يجب أن تؤكد برامج الوسائ  المتعددة على تفاعل النص مع .11  

ة فى تصميم البرمجة له عالقة مع المتعلم ،فمثاًل وجود اللون كقاعد

الهدف ال ى تريد تحقيقه وأيضًا الصوت واروج الكالم على القاعدة 

وغيرها.........وه ا هو الفر  بين الوسائ  المتعددة وغيرها من 

الوسائ  كالتليفزيون ،بمعنى أن الوسائ  الحاسوبية المتعددة ا 

 مع المتعلم أيضًا. تركز على الحقائق المعرفية ،بل على تفاعل النص
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 ـ أٍنٔة الْصائط املتعددة فى العنلٔة التعلٔنٔة : 

تعمل الوسائ  المتعددة على تحويل المؤسسات التعليمية إلى 

باحثين عن المعلومات معلوماتية ، أى تجعل المتعلمين  مراكز تعلم

المتجددة بإستخدام التقنيات الحديثة وهى تجعل اليالب أكثر وعيًا 

وتبرز أهمية  ،امات الواسعة للتكنولوجيا وأهميتها التعليميةباإلستخد

   164م : 5111إسماعيل )الوسائ  المتعددة فى الجوانب التالية:

و تساعد اليالب على الرب  بين المعلومات من حيث عرضها فى  .1

أشكال متنوعة من بينها النص الكتابى والرسومات والصور ولقيات 

 .الفيديو والمؤثرات الصوتية 

 و تهتم بالتعليم التعاونى بين اليالب وأعضاء الهياة التدريسية . .5

 و تساعد اليالب فى التفكير فيما وراء التفكير . .3

 إلى متعة وجاذبية التعلم لليالب و إستخدام الوسائ  المتعددة يؤدى .4

 و تؤدى باليالب إلى اإلندفاع نحو التعلم . .5

 و توزع التعليم بين اليالب والمحاضر . .6

اء الفرةة للمعلومات بأن تقدم نفسها لليالب فى أشكال و إعي .7

 مدمجة ومنظمة وبناء تفاعلى متالزم .

و تقدم أساليب تعلم ذاتى متنوعة األشكال لليالب مثل التعلم  .8

البرنامجى باإلكتشاف النير موجه أو النم جة والمحاكاة بإستخدام 

 الموديوات المحوسبة .

طر  تعلمها فتقدمها كمعلومات و تحل مشكلة المفاهيم المجردة و .9

 واقعية .

و تسمح لليالب بإستخدام المعلومات فى ضوء أهداف تعليمية 11

 محددة.
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  بع  من فوائد الوسائ   149م و 5111وكما ي كر ) إبراهيم و 

 المتعددة منها :

 و تساعد المحاضر على تنظيم اية المحاضرة . .1

 و تساعد فى إاتصار الوقت للمحاضرة . .5

 عنصر المثابرة والنشاط عند اليالب .و تنمى  .3

و إمكانية الحصول على معلومات بأزمنة مختلفة وأماكن  .4

 مختلفة .

اإلعتبارات التى يجب مراعاتها عند تصميم برنامج بإستخدام برمجيات 

 الوسائ  المتعددة:

يجب على مصمم برامج الوسائ  المتعددة التعليمية اإللتزام 

   179:م 5111لبرنامج منها:)إسماعيل بعدة إعتبارات عند تصميمه ل

و توفير ماات الوسائ  المتعددة ا يعنى أنه يجب تضمينها   1

جميعًا بالبرنامج التعليمى فعليه اإلاتيار الدقيق من بينها ما 

 يناسب المادة التعليمية فق  .

و جميع الوسائل المتوفرة بالبرنامج يجب أن تعضد   5

ا هو توةيل المعلومات المحتوى التعليمى ويكون الهدف منه

 إلى اليالب بسهولة وسرعة ودقة .

و اإلبتعاد عن كل ما يشتت إنتباه اليالب أثناء دراسته   3

للبرنامج حتى وإن كانت تلك الوسيلة أو السمة ج ابة 

 ومقبولة شكاًل .

و اإلبتعاد عن كل ما يسبب الضيق لليالب أثناء عرض   4

ى الشاشة البرنامج ، فمثاًل إذا كانت حركة النص عل

متدفقة من اليمين إلى اليسار وذلك يسبب لليالب الضيق 

 فعلى المتعلم إلنائها .

و أن يجعل المبرمج شاشات البرنامج منسجمة وليست   5

متكررة مع بعضها من حيث الحركة واإلنتقال من شاشة 
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ألارى وأحجام العناوين والنصوص واأللوان ونوع الخ  

 ينها بالبرنامج .وغيرها من الوسائل التى يجب تضم

و أن ا يستخدم المبرمج أكثر من ثالثة أنواع ايوط   6

 داال البرنامج التعليمى .

و أن يعتمد المبرمج على التناق  بين لون الفية الشاشة   7

 ولون كتابة النص التعليمى .

و يرتب المبرمج مكونات الشاشة بنظام محدد يتم إتباعه   8

أو الصور فى  بجميع الشاشات ويفضل أن تكون الرسومات

 بداية الشاشة ويأتى بعدها النص المعبر عنه ليشرحها .

و أن يركز المبرمج على جزئية واحدة بكل شاشة لكى   9

 يتمكن اليالب من إستيعابها .

و أن يحدد المبرمج توقيت عرض األفالم بدقة مع تزامن   11

 الحركة مع الصوت .

و أن يجعل المبرمج أماكن األزرار على الشاشة ثابتة   11

 ومحددة .                     

و أن يكون اليالب قادرًا على عرض تعليمات البرنامج   15

والرجوع للشاشات السابقة والخروج من البرنامج فى أى 

 وقت يريد . 

الفزم بني إصتخداو التلٔفشٌْٓ نيظاو ّصائط متعددة ّبني جَاس احلاصْب نيظاو 

 ّصائط متعددة : 

  رقمى حيث يقوم Digitalيتال): يعمل على نظام ديج الحاسوب

بتخزين وتعديل ونقل البيانات بأسلوب غير متاح ضمن النظام ال ى 

  فالوسائ  Analogyيعمل به التليفزيون وهو نظام تماثلى )

 Interactive Multimediaالمتعددة التفاعلية بالحاسوب)

Seystem    تسمح للمستخدم إستقبال البيانات والمعلومات

وتشير  لفعالة فى عرض محتوياتها فى تدريس المساقات،والمشاركة ا

م   إلى أن طر  التدريس بإستخدام 5113الدراسات ) إسكندرو النزاوى 
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ويقدر إنخفاض  الوسائ  المتعددة تعمل على زيادة الكفاءة التعليمية،

فى المائة فى حين  35و  31وقت التدريب فى المواد العملية بحوالى 

فى المائة وذلك مقارنة بالير   51اب بحوالى يزدحم معدل اإلستيع

 التقليدية .

معْقات إصتخداو الْصائط املتعددة فى العنلٔة التعلٔنٔة عً طزٓل التعلٔه 

 األلهرتّىى :

إن المتتبع له ه التقنية يجد أن أسلوب الوسائ  المتعددة 

كنيرها من الوسائل الحديثة لها بع  العوائق إما أن تكون مادية أو 

 ية وأهم العوائق هى :بشر

 أّاًل : التهلفة املادٓة :

التكلفة المادية المحتاجة لتوفير برمجة المقررات التعليمية 

أحد األسباب الرئيسية من عدم إستخدام الوسائ  المتعددة فى  تعتبر

  التعليم. ذلك أن القيام به ه المهمة يحتاج لتوفير برمجيات الوسائ

بمواةفات معينة تناسب  وحواسيب ،يهاالمتعددة مع ابراء للعمل عل

ونظرًا لتيور البرامج واألجهزة فإن ه ا يضيف عباًا آار  ،البرمجيات

 على الوزارات والدوائر ذات العالقة .

 ثاىًٔا : املشانل الفئة :

اجه المتعلمين بع  المشاكل الفنية أثناء إستخدامهم وقد ي

 م الوسائ  المتعددة،إلسيوانات المواد المقررة والمحوسبة بإستخدا

. خدام الير  التقليدية فى دراستهمول لك يلجأ المتعلمون إلى إست

ك لك قد تكون هناك إعاقات جسدية بين ةفوف المتعلمين كضعف 

البصر مثاًل ،أو أمراض الظهر وفقراته وغيرها التى تحول دون جلوس 

ام اليريقة اليالب أمام جهاز الحاسوب مما يضيره إلى إستخد

 .قليدية فى دراستهالت
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 ثالجًا : إجتاٍات أعضاء ٍٔئة التدرٓط ّاملعلنني حنْ إصتخداو التكئة: 

ليست العوائق المالية أو الفنية هى السبب الرئيسى من عدم 

بل إن العنصر البشرى له دور كبير فى عدم إستخدام  إستخدام التقنية،

أعضاء هياة  برمجيات الوسائ  المتعددة فى لعملية التعليمية من قبل

الوعى بأهمية ه ه التقنية  التدريس ولعل ه ا العزوف يرجع إلى عدم

لهم بالثقافة وثالثًا جه ،دام ثانيًاوعدم القدرة على اإلستخ ،أوًا

)عسقول ، فة الحاسوبية األساسية كما عرفهاوالثقا ،الحاسوبية األساسية

لى جميع : هى المعارف والمهارات واإلتجاهات الواجب ع 555م:5113

أعضاء هياة التدريس والمعلمين إكتسابها دون النظر إلى تخصصاتهم 

األكاديمية بهدف التعامل مع الحاسوب بيسر وسهولة دون رهبة من 

إستخدامه. والحل هو ضرورة وضع برامج تدريبية ألعضاء هياة 

التدريس والمعلمين ااةة ااةة بكيفية إستخدام الحاسب اآللى على 

ًا ،وبإستخدام برمجيات الوسائ  المتعددة البسيية على وجه العموم أو

وجه الخصوص ثانيًا ،وعن كيفية إستخدام ه ه التقنية فى التعليم 

 ثالثًا .

 اليتائج ّالتْصٔات

 أّاًل :ىتائج البحح :  

 تتحدد نتائج البحث فى اإلجابة على السؤالين التاليين: 

فنون الجرافيك فى   ما التصور المقترح للتعليم اإللكتروني .1

 ال ى سعى إليه الباحث من االل فكرة ه ا البحث؟

. ما األدوار التى يمكن أن يلعبها التعليم اإللكتروني لزيادة  .5

اإلبداع واابتكار لدى اليالب دارسى فنون الجرافيك  بكليات 

 الفنون الجميلة بمصر؟
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فى العمل بقوة على  تصميم  وو تمثلت اإلجابة على السؤال األول

قررات جرافيكية ألكترونية فى محاولة لتيبيقها بشكل ملموس من م

االل فكرة المعامل والفصول اإلفتراضية التى عرضها البحث ) ويقترح 

على المعامل Virtual Studioالباحث إسم األستوديو اإلفتراضى 

 والفصول المنوطة بتدريس فنون الجرافيك   .

االل تأمل مكونات األستوديو  من وو وجاءت اإلجابة على السؤال الثانى

 اافتراضى والتى ستوفر ليلبة كليات الفنون الجميلة ما يلى:

إيجاد بياة تعليمية رقمية جديدة ومبتكرة لمساعدة اليلبة على التجول 

بحرية فى تلك البياة وتلقى العلم من مصادر أساسية تساعدهم على 

تى يحتاجونها فى اابتكار واإلبداع، وتسهل داولهم إلى البرامج ال

مقرراتهم الدراسية، واانتقال بينها بسهولة، وإتاحة الفرةة لهم 

للتواةل مع عدد من الكليات المتخصصة، والمتاحف وقاعات عرض 

الفنون التشكيلية المحلية والعالمية،. وك لك توفيرااتصال من االل 

  ه ه البياة التعليمية بين اليالب وأسات ته، وك لك ااتصال ببع

أسات ة الفنون فى العالم العربى وبع  الدول األجنبية. وإتاحة بع  

المقررات األساسية التى ا غنى عنها ليالب كلية الفنون. وتوفير وقت 

اليالب ال ى يب له فى البحث فى الشبكة العنكبوتية، لمساعدته على 

 استنالل وقته فى البحث والتقصى والمدارسة والنقاش.

يساعد المقرر األلكترونى باألستوديو اافتراضى على وعليه، يمكن أن 

 تفجير مهارات اابتكار واإلبداع  لدى اليالب . 

تنتهى  -وااةة فى الدول المتيورة علميا  -وفى البحوث الحديثة 

مهمة الفنانين المصممين بتصميم الفكرة، ويمكن لهما، أو لنيرهما أن 

 رح .يعمل على تجربة التصميم الجديد أو المقت
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    ثاىًٔا :التْصٔات :

 وفى ضوء النتائج السابقة، يوةى الباحث باآلتى: 

. تبنى فكرة بياة األستوديو اافتراضى اإللكتروني وتيبيقها على 1

اإلبداع طلبة كليات الفنون الجميلة لضب  أثرها العلمى على زيادة 

 واابتكار لدى المتعلمين .

افتراضية اإللكترونية التعليمية فى . التوسع في استخدام البياات ا5

كليات الفنون وغيرها، وتدريب اليلبة  واألسات ة عليها، مما يسهم 

 في تنمية األفكار الجديدة، وبالتالى تتزايد ةوراإلبداع واابتكار.

. التركيز على عمليات تواةل اليلبة مع البياات التعليمية فى الدول 3

لى ةقل تجاربهم وتنمية ابراتهم العربية واألجنبية، مما يساعد ع

  الفنية والتصميمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(2104ولية/ديسمرب)ي3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  التعليم اإللكتروني ودوره في فن ..                                    أحمد حسن محمود أحمدد. أ.م.

 

  - 11 - 

 املزاجع ّاملصادر

 املزاجع العزبٔة:
 اإلنكزرَٔيخ انًمرراد رظًيى و(: يجبدٖء0252أثٕ خـٕح، انسيذ ػجذ انًٕنٗ ) .5

 انزؼهيًيخ، ٔرلخ ػًم يمذيخ ئنٗ يإرًر دٔر ٔرـجيمبرٓب انزؼهى َظريبد يٍ انًشزمخ

ئثريم  1ئنٗ 1انًؼرفخ، خبيؼخ انجسريٍ، )يٍ  يدزًؼبد رؼسيس في ياالنكزرَٔ انزؼهيى

 و(.0252

 نهزؼهى ثرَبيح فؼبنيخو( 0252أثٕشُت، يُٗ. زسيٍ، ئسالو. ْبشى، أشرف ) .0

انًبَيكبٌ نهـالة رخظض رظًيى  ػهٗ انزشكيم يٓبراد نزـٕير اإلنكزرَٔي

 في االنكزرَٔي زؼهيىان يُسٕخبد ثدبيؼخ انًُٕفيخ،، ٔرلخ ػًم يمذيخ ئنٗ يإرًر دٔر

 و(.0252ئثريم  1ئنٗ  1انًؼرفخ، خبيؼخ انجسريٍ، )يٍ  يدزًؼبد رؼسيس

 نزظًيى االنكزرَٔي انزؼهيى رمُيبد و(: اسزخذاو0252يسًذ ) ٔنيذ انجذراَي، يسسٍ .2

انفيسيبء، ٔرلخ  نـهجخ ػهٕو نهًفبْيى األسبسيخ ٔالؼيخ كًسبكبح انؼًهيخ انزـجيمبد ثؼغ

انًؼرفخ، خبيؼخ  يدزًؼبد رؼسيس في االنكزرَٔي انزؼهيى رًر دٔرػًم يمذيخ ئنٗ يإ

 و(.0252ئثريم  1ئنٗ 1انجسريٍ، )يٍ 

و(: أثر اسزخذاو انًخزجراد 0221انشٓرٖ، ػهٗ ثٍ يسًذ ثٍ ظبفر انكهثًٗ ) .2

االفزراػيخ فٗ ئكسبة يٓبراد انزدبرة انًؼًهيخ فٗ يمرر األزيبء نـالة انظف 

، رسبنخ دكزٕراح )يُشٕرح ػهٗ اإلَزرَذ( فٗ انًُبْح انثبنث انثبَٕٖ ثًذيُخ خذح

ٔؿرق انزذريس )ٔسبئم ٔرمُيبد(، كهيخ انزرثيخ ، خبيؼخ أو انمرٖ، يكخ انًكريخ، 

 انًًهكخ انؼرثيخ انسؼٕديخ.

و(: انفٍ ٔانسذاثخ، دراسبد فٗ َمذ انفٌُٕ اندًيهخ، انٓيئخ 5115انؼـبر، يخزبر ) .1

 انًظريخ انؼبيخ نهكزبة، انمبْرح.

و(: انًخزجراد االفزراػيخ، اندًؼيخ انؼرثيخ نهزؼهى 0222انًُبػٗ،ػجذ اهلل سبنى ) .1

 (.ASOET.ORG) نكزرَٔئانزذريت اإل

 نكزرَٔيو(: انًخزجر االفزراػٗ اإل0252خْٕر، أزًذ. ٔػجذ انسالو، يسًٕد ) .1

نزدبرة انفيسيبء ٔانكيًيبء ٔأثرِ فٗ رًُيخ لٕح انًالزظخ نـهجخ انًرزهخ انًزٕسـخ 

رسظيهٓى انًؼرفٗ، )ثسث يُشٕر ػهٗ اإلَزرَذ(، كهيخ انزرثيخ خبيؼخ انًٕطم، ٔ

 انؼراق.

، دار 1(: ٔسبئم االرظبل ٔركُٕنٕخيـــب انزؼهيى، ؽ 0222ساليخ، ػجذ انسبفظ يسًذ  ) .1

 انفكر نهـجبػخ ٔانُشر، األردٌ.

 ػهي ٔأثرِ اإلنكزرَٔٗ انزؼهى و(: دٔر0252شٕشبٌ، سًير ػجذ انهـيف يسًذ ) .1

 رؼسيس في االنكزرَٔي انزؼهيى انفٌُٕ، ثسث يمذو ئنٗ يإرًر دٔر رؼهيى اردبْبد ـٕيرر

 و(.0252ئثريم  1ئنٗ 1انًؼرفخ، خبيؼخ انجسريٍ، )يٍ  يدزًؼبد

و(: فدٕح اإلثذاع فٗ انفٍ انزشكيهٗ انؼرثٗ، يمبل ثًدهخ 0221ػجذ انًسير، يبرٖ ) .52

 و، دٔنخ انكٕيذ.0221، ديسًجر 111انؼرثٗ، انؼذد

(: ٔسبئم االرظبل ٔركُٕنٕخيب 0222هيبٌ، رثسي يظـفٗ ٔانذثس، يسًذ ػجذ )ػ .55

 ، دار طفبء نهُشر ٔانزٕزيغ، األردٌ. 0انزؼهيى، ؽ 

 يدزًؼبد في اإلنكزرَٔي انزؼهيى (: ئدارح0252كرار،ػجذ انرزًٍ انشريف يسًذ ) .50

 رؼسيس يف االنكزرَٔي انزؼهيى انًؼرفخ اإلفزراػيخ، ٔرلخ ػًم يمذيخ ئنٗ يإرًر دٔر

 و(.0252ئثريم  1ئنٗ 1انًؼرفخ، خبيؼخ انجسريٍ، )يٍ  يدزًؼبد
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 في انسذيثخ ٔانزـٕراد االردبْبد و(:0252انؼسيس) ػجذ يسًذ يدبْذ، يسراد .52

 انزؼهيى انزؼهيًيخ، ٔرلخ ػًم يمذيخ ئنٗ يإرًر دٔر انؼًهيخ نخذيخ االنكزرَٔيخ انزمُيخ

ئثريم  1ئنٗ 1خ انجسريٍ، )يٍ انًؼرفخ، خبيؼ يدزًؼبد رؼسيس في االنكزرَٔي

 و(.0252

و(: ركُٕنٕخيب انزؼهيى ٔرًُيخ انمذرح ػهٗ انزفكير 5111يُظٕر،أزًذ زبيذ ) .52

 ، دار انٕفبء نهـجبػخ ٔانُشر، انًُظٕرح، خًٕٓريخ يظر انؼرثيخ.0االثزكبرٖ، ؽ

د/   دٔر انزؼهى اإلنكزرَٔٗ فٗ ثُبء يدزًغ انًؼرفخ انؼرثٗ، "دراسخ اسزشرافيخ" .51

 . 0221د/ ْبَٗ يسًذ يَٕس يٕسٗ،   انذيٍ يسًذ رٕفيك، طالذ

  انًسبًْبد ٔانذراسبد انزـٕريخ فٗ يدبل انزؼهى اإلنكزرَٔٗ ػبنًيًب ٔػرثيًب .51

فبرش ئثراْيى انراشذ : انزؼهيى اإلنكزرَٔٗ ٔالغ ٔؿًٕذ، انُذٔح انؼبنًيخ األٔنٗ نهزؼهيى 

أًْيزّ  –انزؼهيى اإلنكزرَٔٗ اإلنكزرَٔٗ، يذارش انًهك فيظم، طبنر يسًذ انزركٗ : 

 ٔفٕائذِ.

انُذٔح انؼبنًيخ األٔنٗ نهزؼهيى اإلنكزرَٔٗ، يٕسف ػجذ اهلل انؼريفٗ : انزؼهيى اإلنكزرَٔٗ  .51

رمُيخ ٔاػذح ٔؿريمخ رائذح، انُذٔح انؼبنًيخ األٔنٗ نهزؼهيى اإلنكزرَٔٗ، يُظٕر غهٕو : 

انُذٔح انؼبنًيخ األٔنٗ نهزؼهيى انزؼهيى اإلنكزرَٔٗ فٗ يذارش ٔزارح انزرثيخ ثبنكٕيذ، 

اإلنكزرَٔٗ، ػجيذ سؼذ فبرش، سبيٗ طبنر انٕكيم : انزؼهيى ػٍ ثؼذ فٗ انًًهكخ 

انؼرثيخ انسؼٕديخ يؼذ انخيبر االسزراريدٗ، فٗ انًإرًر انذٔنٗ انسبدش نهزؼهيى 

 ،0221سجزًجر  2-0ثبالَزرَذ، فٗ انفزرح يٍ 

مبْرح ـ َجيم انفيٕيٗ ، ػجذ اهلل ثٍ ييراٌ خًؼيخ انزًُيخ انزكُٕنٕخيخ ٔانجشريخ، ان .51

انرئيس : انزؼهيى اإلنكزرَٔٗ فٗ انؼبنى انؼرثٗ )انٕالغ ٔانـًٕزبد(، انشركخ انؼًبَيخ، 

 و . 0222ػًبٌ، األردٌ، 

 

و ( ـ رأثير انزذريس ثزكُٕنٕخيب يخزجر انؼهٕو اإلفزراػٗ 0221ئثراْيى أزًذ َٕار )  .51

ٔانٕػٗ ثزكُٕنٕخيب انًؼهٕيبد نذٖ ؿالة انسهمخ  ػهٗ رًُيخ يٓبراد انزفكير انؼهيب

انثبَيخ يٍ يرزهخ انزؼهيى األسبسٗ ـ رسبنخ دكزٕراِ غير يُشٕرح كهيخ انزرثيخ خبيؼخ 

 كفر انشيخ .

( انًؼبيم اإلفزراػيخ ًَٕرج يٍ ًَبرج انزؼهيى  0221أزًذ ثٍ طبنر انراػٗ )  .02

رَٔٗ فٗ انزؼهيى انؼبو ٔزارح انزرثيخ األنكزرَٔٗ ـ ٔرلخ ػًم يمذيخ نًهزمٗ انزؼهيى األنكز

 ٔانزؼهيى اإلدارح انؼبيخ نهزرثيخ ٔانزؼهيى ـ انريبع د انًًهكخ انؼرثيخ انسؼٕديخ .

Available At: 

www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php 

( ـ دنيم  0252األنكزرَٔٗ ثبنًدهس األػهٗ نهدبيؼبد ) انًركس انمٕيٗ نهزؼهيى  .05

ئرشبدٖ ًَٕٔرج انزمذو نـهت ئربزخ يؼًم ئفزراػٗ نهًمرراد انؼهًيخ ثبندبيؼبد 

 و .0252انًظريخ ـ سجزًجر 

Available At: 

http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf 

 انجٕاثخ انًظريخ نهًؼبيم اإلفزراػيخ . .00

Available At: http://evlp.nelc.edu.eg/advantages.php 

و ( ـ رؤيخ خذيذح فٗ انزؼهيى د انزؼهى األنكزرَٔٗ )انًفٕٓو 0221زسٍ زسيٍ زيزٌٕ )  .02

ـ انزمييى ( ـ انريبع : انظٕنزيخ نهُشر ٔانزٕزيغ ـ انًًهكخ انؼهرثيخ  ـ انمؼبيب ـ انزـجيك

 انسؼٕديخ .

http://www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php
http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf
http://evlp.nelc.edu.eg/advantages.php


 م(2104ولية/ديسمرب)ي3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  التعليم اإللكتروني ودوره في فن ..                                    أحمد حسن محمود أحمدد. أ.م.

 

  - 11 - 

و ( ـ أثر ئسزخذاو انًؼًم اإلفزراػٗ ػهٗ رذريس 0221راَيب ػجذ انفزبذ )  .02

انريبػيبد فٗ يرزهخ انزؼهيى األسبسٗ ـ رسبنخ يبخسزير غير يُشٕرح ـ كهيخ انزرثيخ 

 انُٕػيخ خبيؼخ انًُظٕرح .

ـ اندًؼيخ انؼرثيخ ‘‘  اإلفزراػيخانًخزجراد ‘‘ و ( 0221سبنى انًُبػٗ )  ػجذ اهلل .01

 نهزؼهيى ٔانزذريت األنكزرَٔٗ .

Available At: 
www.asoet.org/nsite/modules.php?name=news&file=article&side=4 

و ( ـ أثر ئسزخذاو انًخزجراد اإلفزراػيخ فٗ 0221ػهٗ ثٍ يسًذ ظبفر انكهثًٗ )  .01

انثبنث انثبَٕٖ  انظفبراد انزدبرة انًؼًهيخ فٗ يمرر األزيبء نـالة ئكسبة يٓ

 ثًذيُخ خذح ـ رسبنخ دكزٕراِ غير يُشٕرح ـ خبيؼخ أو انمرٖ ـ انًًهكخ انؼرثيخ انسؼٕديخ 

Available At: 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/7189.pdf 

األثؼبد انؼًهيخ ٔانزـجيميخ فٗ انزؼهيى األنكزرَٔٗ ،، ‘‘ و ( 0221يُٓذ يسًذ انجيبرٗ )  .01

 انشجكخ انؼرثيخ نهزؼهيى انًفزٕذ ٔانزؼهيى ػٍ ثؼذ ـ ػًبٌ ـ انًًهكخ األردَيخ انٓبشًيخ .

و ( ـ رظًيى يؼًم رظٕير ػٕئٗ ئفزراػٗ ٔرأثير ئسزخذايّ 0221َٓير ؿّ زسٍ )  .01

رًُيخ يٓبراد انزظٕير انؼٕئٗ نذٖ ؿالة ركُٕنٕخيب انزؼهيى ثكهيبد انزرثيخ ػهٗ 

 انُٕػيخ ـ رسبنخ يبخسزير غير يُشٕرح ـ يؼٓذ انذراسبد انزرثٕيخ ـ خبيؼخ .

) ئيٓبة يسًذ يرزٔق أثٕ ٔرد ـ أثر ثريديبد انٕسبئؾ انًزؼذدح فٗ ئكزسبة يٓبرح   .01

نٕخيب نذٖ ؿبنجبد انظف انؼبشر ـ رسبنخ انجريدخ األسبسيخ ٔاإلردبِ َسٕ يبدح انزكُٕ

ْدريخ  5201ـ  01يبخسزير غير يُشٕرح ـ كهيخ انزرثيخ اندبيؼخ اإلسالييخ ثغسح ص 

 و . ( .0221ـ 
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