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 المستخلص:

يستطيع التعليم االلكتروني بقوته ومرونته أن يحسن العملية التعليمية السيما في 

مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، ألنه يوفر المادة التعليمية  لطالب العلم 

تتالئم مع ظروف والباحثين في أي وقت وفي أي مكان على الشبكة وبأشكال متعددة 

الباحث وقدراته وإمكانياته المادية، كما تتمكن الجامعات من استيعاب العدد الهائل 

للطالب والباحثين وتقديم الدروس للجميع مهما كانوا متباعدين وبتكلفة أقل وبجودة 

ء بالتعليم االلكتروني المتزامن أو غير المتزامن. وقد وفرت تكنولوجيا واأحسن، س

التصال ظروفا أسهل وفرص أكثر للتعليم والبحث العلمي بطريقة أسرع اإلعالم وا

التي هي  في التعليم االلكتروني، علومةلذلك  سيركز هذا المقال على أهمية الموأجود،

متاحة بشكل أفضل الهذه التكنولوجيات  منة خالل ابراز أهمية أساس البحث العلمي

وثيقية مكتبية سنبرز مزايا التعليم ، ومن خالل منهجية توأسرع وبأقل تكلفة ووقت

للتعليم  الوفرة  والسرعةااللكتروني خاصة في مجال البحث العلمي، الذي أتاح 

أكثر من أي وقت مضى مما يجعل من الباحث يوفر وقتا وجهدا   االلكتروني النوعي

مكن الباحث من التصفح واالنتقال إلى الذي ي لتشعب المعلوماتي، إضافة لوتكلفة

المعلومات اإلضافية مما يعطي قيمة إضافية للبحث، إلى جانب استخدام   آالف
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الوسائط المتعددة في نقل المعلومات، والتفاعلية ونمو وتحليل ونقد المعلومات..إن ما 

الشك فيه أن تقدم البحث العلمي اليوم مرهون باستخدام واستغالل ما تتيحه تكنولوجيا 

ونة وفعالية وسرعة لصالح البحث العلمي وتطوره اإلعالم واالتصال من معلومات ومر 

مما   يجعل من االهتمام بتطوير هذا االستخدام من أولويات أهداف التعليم العالي 

 والبحث العلمي النوعي .  

   ث علمي بح /استخدامات/ تكنولوجيا اإلعالم واالتصال/ تعليم الكترونيلدالة:الكلماات

Abstract: 

E-learning can enhance the research process, especially in the field 

of higher education and scientific research, as it provides 

educational material to students and researchers anytime, 

anywhere in different forms adapted to the conditions of the 

researcher, his capacities and his material possibilities. e-learning 

by different information and communication technologies offers 

easier conditions and faster and more efficient search possibilities. 

This article will focus on the importance of technology in e-

learning, which is the basis of scientific research today, and which 

has allowed the abundance and speed of information and 

knowledge that has made quality and development more flexible 

and efficient scientific research. 

Key words: E-learning  /education / Information and 

communication technologies / Scientific research 
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Abstract 

L’apprentissage électronique peut augmenter le processus de la 

recherche, en particulier dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, car il fournit le matériel 

pédagogique aux étudiants  et aux chercheurs à tout moment et 

en tout lieu , sous différentes formes adaptées aux conditions du 

chercheur, à ses capacités et à ses possibilités matérielles . 

l’apprantissage   électronique par les différentes   technologies 

de l’information et de la communication offrent des conditions 

plus faciles et  de possibilités de  recherches plus rapide  et 

efficace. Cet article se concentrera sur l’importance de la 

technologie  dans l’apprentissage électronique, qui est la base de 

la recherche scientifique actuellement ,et  qui a permis 

l’abondance et la rapidité  des informations et du savoir  qui a 

rendu la qualité et  le devloppement de la   recherche 

scientifique  plus  flexibile et  efficace                

Mots-clés: Aprantissage  électronique / Technologies de 

l’information et de la communication /  Recherche scientifique 
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 : مقدمة

يستطيع التعليم االلكتروني بقوته ومرونته أن يحسن العملية التعليمية السيما  

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، ألنه يوفر المادة التعليمية  لطالب العلم 
والبااحثين فااي أي وقاات وفاي أي مكااان علااى الشاابكة وبأشاكال متعااددة تااتالئم مااع 

دية، كما تتمكن الجامعات من استيعاب العدد ظروف الباحث وقدراته وإمكانياته الما

الهائل للطالب والباحثين وتقديم الدروس للجميع مهما كانوا متباعدين وبتكلفة أقل 

وبجاودة أحسان، ساواء باالتعليم االلكتروناي المتازامن أو غيار المتازامن. وقاد وفارت 
علمااي تكنولوجياا اإلعااالم واالتصاال ظروفااا أسااهل وفارص أكثاار للتعلايم والبحااث ال

بطريقة أسرع وأجود، فقد أصبحت المعلومة التي هي أساس البحث العلمي بفضل 

هذه التكنولوجيات متاحة بشكل أفضل وأسرع وبأقل تكلفة ووقت فأصبحت تتمياز  
بالوفرة  والسرعة  أكثر من أي وقت مضى مما يجعل من الباحث يوفر وقتا وجهدا 

كن الباحث من التصفح واالنتقال إلى وتكلفة باإلضافة إلى التشعب المعلوماتي تم

آالف المعلومات اإلضافية مما يعطي قيمة إضافية للبحاث، إلاى جاناب اساتخدام  

الوسائط المتعددة في نقل المعلومات، والتفاعلية ونمو وتحليل ونقد المعلومات. إن 
ما الشك فياه أن تقادم البحاث العلماي الياوم مرهاون باساتخدام واساتغالل ماا تتيحاه 

ولوجيا اإلعالم واالتصال من معلومات ومرونة وفعالية وسرعة لصالح البحث تكن

العلمي وتطوره مما يجعل من االهتمام بتطوير هذا االستخدام من أولويات أهداف 
التعليم العالي والبحث العلمي النوعي، فمصطلح عصر المعلومات ال يعناي فقاط 
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اللكترونية في جميع أعماله وإنما اعتماد اإلنسان على استخدام الحاسوب والوسائل ا
هي أيضا ازدياد حجم المعلومات كما يعني أيضا االعتماد على المعلومات المتاحة 

فاي جميااع عملياات التعلاايم والبحاث العلمااي والتنميااة إلاى جانااب حرياة تااداول هااذه 

المعلومات المتاحة في جميع عمليات  التعليم والبحث والمعرفة، بهدف إنتاج أكبر 

ومات والمعرفة. فمن الصعب في الوقت الحالي تجاهال  أهمياة دور التعلايم للمعل
االلكتروني ، حيث اصبح يعتبر بمثابة حجر الزاوية ألهداف األلفية االنمائية مما 

دفاع المجتمعاات لتقااديم دعام قاوي لهااذا التعلايم االلكتروناي لصااالح البحاث العلمااي 

ام هذا النوع من التعليم ومخرجاته وبالتالي لصالح التنمية عموما من خالل استخد
فااي ميااادان البحااث العلماااي لتحسااين المساااتوق التعليمااي  واالقتصاااادي  والصاااحي 

والمشاركة السياسية والعدالة االجتماعية، وبوجه عام لتنمية المجتمع ككل ، فنوعية 

التعليم االلكتروني ومخرجاته ترتبط مباشرة بمهارة مستخدمي التكنولوجيات لصالح 
 تمع في كافة المجاالت ابتداءا باالستثمار في هذا التعليم االلكتروني النوعي .  المج

 أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التعليم والبحث: -1

آالف ساانة الماضاااية ماان عماار البشاارية أنااه عبااار  10عاارف العااالم عباار ال

ة ماان عصار الصاايد إلااى الجسار الموصاال لعصار المعلومااات حيااث مارت البشااري

العصااار الصاااناعي وصاااوال إلاااى عصااار المعلوماااات وهناااا  بعااا  المتخصصااااين 
يفضلون اصطالح عصر المعرفة. تقر معظم الدراسات في هذا المجال إن اإلنسان 

كلماا ابتعاد عاان اساتخدام عضااالته البشارية وتوجاه نحااو اساتخدام ا لااة كاان أكثاار 
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ات والمعاارف أصاغر حجماا، كلماا تحضارا  وكلماا كانات مسااحة التخازين للمعلوما
كانات اكباار قادرة علااى احتاواء أكثاار للمعلوماات لااذلك يارق الكثياار مان الخبااراء أن 

استخدام الحاسب ا لي نقطة انطاال  عصار المعلوماات باإلضاافة إلاى اساتخدام 

أشكال االتصاالت الحديثة من األقمار الصناعية، األلياف البصرية الممتدة تحت 

حيطات كلها ستساهم في عمليات تخزين المعلومات وتوصيلها أسطح البحار والم
من مكان  خر وتعد أقصى درجات انتصار البشرية في هذه اللحظة في استخدام 

أدوات تكنولوجية في تخزين المعلومات واسترجاعها ونقلها من مكان  خر وتمثل 

ل بشرية اليوم .....في شكلها الحالي الشكل األساسي الستقرار المعلومات تمكنت ا
من التحكم في أدوات تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها في اتخاذ القرارات السياسية 

واالجتماعية والعلمية بالرغم من وجود آراء أخرق تقول إننا مازلنا في مهنة عصر 

لفترة من  المعلومات. إن ما أنتجته البشرية على سبيل المثال من معلومات خالل ا
م المعلومات يوازي ما أنتجته البشرية من معلومات منذ من حج 2010إلى  1950

، ففي مجال الكيمياء وحده وصلت عدد البحوث 21بداية التاريخ حتى بداية القرن 

والدراسات التي سجلتها واحدة من أشهر أدوات حصر المعلومات في العالم إلى 

ت فقاااط، وهااااو مااااا يفسااار دور تكنولوجيااااا المعلومااااا 2005ملياااون دراسااااة فااااي  30
واالتصاالت في تقدم البحث العلمي وشبكة االنترنت في حد ذاتها الزالت في طور 

التجارب وقدمت هذه المجموعة من التكنولوجيات العديد من الخدمات للبشرية ككل 

وهااي فاااي مجاااال اإلعااالم قاااد أثبتااات جااادواها فااي الم سساااات الصاااحفية وشااابكات 
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فائقااة علاى تغيياار مسااتوق الم يشااة التلفزياون واإلذاعااة تقاادم هاذه التكنولوجيااا قاادرة 
ومساااتوق التفكياااار وصااااوال بااااالمجتمع إلااااى درجااااات إبداعيااااة خياليااااة،بل تاااادفع هااااذه 

التكنولوجياااا عجلاااة التقااادم االقتصااااادي واالجتمااااعي وذا السياساااي وتعااازز قاااادرات 
 ( 2011/2012،33.) حليمة الزاحي،  اإلعالم.

قياس ا راء واألداء  وهي جهاز يمثل الرأي العام ويوفر أداوت مساعدة على 

وتسجيل اللقاءات كما توفر أيضا قدرات من المرونة واالتصاالت الداخلية وتعالج 
قصور الم سسات اإلعالمية كما توفر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وقتا للعاملين 

ولة، بها ألداء أعمال أكثر إبداعية بدل التكرارية فيمكن للتكنولوجيا القياام بهاا بساه

لك تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فرص تلقي مقترحات المستخدمين وشكواهم توفر كذ

والبحث عن حلول وتوصيل أصوات أصحابها لمتخذي القرار وتوفير شفافية له الء 
 (31-30: 2005المستخدمين المتعلمين والباحثين. ) الخان، 

لقاد أصاابحت تكنولوجيااات اإلعاالم واالتصااال ضاارورة قصاوق للحااا  بكاال  

يارات ا نياة حياث تشاكل  نتيجاة البحاوث والدراساات قارارات الادول واألفااراد، المتغ

فأصابحت أيضااا عماااد االقتصاااد وجاازءا هامااا ماان اقتصاااد كاال الاادول. إذن هنااا  

عالقة بين التعليم السيما االلكتروني والبحث العلمي والتنمية البشرية االجتماعية، 
اإلعالم واالتصال، حيث ساهمت  السياسية، واالقتصادية ، وكذا بين تكنولوجيات

أيضاا تكنولوجياات اإلعاالم واالتصاال فاي رفاع المساتوق الم يشاي فاي دول العاالم 

المتقااادم إذ أصاااابحت عصااااب رئيسااااي ساااواء للتعلاااايم االلكترونااااي والبحااااث العلمااااي 
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واالقتصاد، اإلشهار، طلب العمل، التجارة، المجال  االجتماعي..إلخ. كما أصبحت 
رات اإلستراتيجية نحو مجتمع أكثر رخاء. وخلقت تكنولوجياات داعمة التخاذ القرا

اإلعالم واالتصال ماليين من فرص العمل ودعمت اقتصاد الادول، تمكنات أيضاا 

مان تقااديم التعلاايم النااوعي، وكاذلك ماان حاال المشااكالت الصاحية والحااد ماان الفقاار 

لطريقة التي يتم وانتشار المعرفة، فهي  تعني المهارة الفنية والوسيلة أو األداة أو ا
عبرها نقل المعرفة من جهة إلى أخرق بقصد التفاعل والتأثير المعرفي أو الوجداني 

فهذا االتصال ي دي إلى اإلعالم بشيء، تبادل الخبرات واألفكار واإلقناع بأمر ما 

أو الترفياااه مثااال :  التعلااايم االلكتروناااي، البحاااث العلماااي، اللقاءات،المحاضاااارات، 
 (. 20،  2018رات العلمية... .)عميرات،  الندوات، والم تم

باإلضافة إلى نقل المعلومات والمعارف والثقافات بطريقة سهلة وسريعة من  
م خاالل أداوت ووساائل التعلايم االلكتروناي بقصاد الفعالياة التعليمياة، السايما التعلاي

تعلايم التي تعتبار ميازة ال Multimediaباالعتماد على التكنولوجيا متعددة الوسائط  

في العصر الحالي إذ  تمزج بين مختلف أنواع الوسائط التكنولوجية، فنجد الصوت 
والصاااورة والرسااام والااانر، والمهاااارة اللغوياااة والتقنياااات التكنولوجياااة والباااث التقنااااي 

واستخدام الحاسوب واالنترنت كل ذلك يمتزج إلنتاج محتوق تعليمي الكتروني نوعي 
 (.36-35: 2008المعين،  وفعال وفي وقت قياسي. ) بن عبد
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فقااد عرفاات الوسااائط المتعاااددة طائفااة ماان تطبيقاااات الحاسااوب التااي يمكنهاااا 
تخاازين المعلوماااات بأشاااكال متنوعاااة  نصااوص، صاااور، صاااور سااااكنة، متحركاااة، 

وأصوات وتعرضها بطريقة تفاعلية فميزته دمج الحاسوب والوسائل األخرق إلنتاج 

لفيديو بيئة تعليمية بحثية تشعبية تفاعلية تحت وي على برمجيات الصوت والصورة وا
 للحصول على نتيجة تعليمية مثمرة .

  لمي:دور التعليم االلكتروني في انتشار المعرفة وجودة البحث الع  -2

يرق الكثير من الخبراء أن استخدام الحاسب ا لي هو نقطة انطال  عصر 

مااااان األقماااااار  المعلومااااات باإلضاااااافة إلااااى اساااااتخدام أشااااكال االتصااااااالت الحديثااااة

الصناعية، األلياف البصرية الممتدة تحت أسطح البحار والمحيطات، فكلها تساهم 
فاي عمليااات تخازين المعلومااات وتوصاايلها مان مكااان  خاار وتعاد أقصااى درجااات 

انتصار البشرية في استخدام أدوات تكنولوجية في تخزين المعلومات واسترجاعها 

التعلايم والبحااث العلماي حيااث تعتبار فااي ونقلهاا ماان مكاان  خاار  واساتغاللها فااي 
شكلها الحالي الشكل األساسي الستقرار المعلومات وانتشار المعرفة التي مكنات 

روني البشرية اليوم من التحكم في أدوات تكنولوجيا المعلومات  لتعميم التعليم االلكت

 تماعية وتثمين البحث العلمي بل حتى استخدامها في اتخاذ القرارات السياسية واالج
 باإلضافة إلى األهداف واالستخدامات التعليمية العلمية والبحثية المعرفية.     
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فمثال وحسب ما تشير إليه بع  الدراسات فإن ما أنتجته البشرية على سبيل 
من حجم المعلومات يوازي  2010إلى  1950المثال من معلومات خالل الفترة من 

. ) أساماء 21داية التاريخ حتى بداية القارن ما أنتجته البشرية من معلومات منذ ب
 (10: 2010العقاد،

ففي مجال الكيمياء وحده وصلت عدد البحوث والدراسات التي سجلتها واحدة 

 2005ملياون دراساة فاي  30من أشهر أدوات حصر المعلوماات فاي العاالم إلاى 
العلمي فقط، وهو ما يفسر دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقدم البحث 

وشبكة االنترنت في حد ذاتها الزالت في طور التجارب وقدمت هذه المجموعة من 

التكنولوجياااات العديااااد ماااان الخاااادمات للبشاااارية ككااال وهااااي قااااد أثبتاااات جاااادواها فااااي 

لتعل يم الم سسات التعليمية والبحثية بما  تقدمه من  قدرة فائقة على تغيير مستوق ا
وق التفكيار وصاوال باالمجتمع إلاى درجاات والبحث وبالتالي مستوق الم يشة ومسات
 إبداعية في حالة االستخدام الفعال والنوعي.

بال تاادفع هااذه التكنولوجيااا بااالتعليم االلكتروناي والبحااث العلمااي إلااى التفااو  

لصالح عجلة التقدم االقتصادي واالجتماعي وكذا السياسي بما تعاززه مان قادرات 

اوت مساااااعدة علااااى القياااااس واألداء المتعلمااااين والباااااحثين،  فهااااي جهاااااز يااااوفر أد
والتسجيل والحفظ،  كما توفر أيضا قدرات من المرونة واالتصاالت الداخلية وتعالج 

قصاور الم سساات التعليمياة والبحثياة التقليدياة، بال وياوفر لتعلايم االلكتروناي وقتااا 

 للااااتعلم وألداء أعمااااال ودراساااات وأبحاااااث أكثاااار إبداعيااااة باااادلللمتعلماااين والباااااحثين 
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التكرارية إذا أحسن استخدامها واستغاللها بشكل موضوعي م تمن وجدي وأكاديمي، 
فهي توفر السهولة في االستخدام للتعلم والبحث والسرعة والفعالية، كما توفر كذلك 

لتعليم  فرص تلقي النقد البناء والمقترحات والبدائل والبحث عن حلول ونشر نتائج ا
 ( 2015،33) المنصوري ،  .  والبحث لتعميم الفائدة العلمية

ولي دي التعليم االلكتروني دوره بفعالية البد من وجود بع  المهارات لدق  
 المتعلم أو الباحث:  

الذكاء الوظيفي، وضوح الهدف  القدرة على التعبير  القدرة على التحصيل  

 المعرفي  القدرة على إدرا  فحوق ومضامون المعلوماات القادرة علاى اختياار قنااة
 االتصاال وتوظيفهااا  القاادرة علاى التقااويم باالضااافة الاى المهااارة اللغويااة، العقليااة،

النقدية، األخالقية و مهارة  فهام المحتاوق التعليماي واساتيعاب المضامون والداللاة 

والتفاعال معهااا باإلضااافة إلااى مهااارة إبااداء الاارأي الصااائب والنقااد البناااء واكتساااب 
 ن المحتوق التعليمي أشكال:   الخبرات وتعديل أنماط السلو ،ال

 الشكل اللغوي: النصوص المكتوبة، الصحف، الكتب، اإلعالنات.

الشااااااكل اللاااااااوحي: اللوحااااااات، الوساااااااائل التعليميااااااة، األطلااااااا  الجغرافاااااااي،  
 الرسوم...إلخ

 الشكل الضوئي: انارات ضوئية، اللوحات اإلعالنية 

 الشكل الرقمي: جداول بيانات، الحسابات..إلخ 
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 الصوتي: اإلذاعة، مكبرات الصوت، تأثيرات الصوت...إلخ.الشكل 

 كما أن لالتصال التعليمي االلكتروني مستويات:

المساتوق التاذوقي الجمااالي: يساتخدم هااذا المساتوق خاصااة فاي المجاااالت  

األدبياة التااي تساعى إلااى إقنااع المتعلمااين وإشاباعهم ماان خاالل التااأثير الوجااداني، 
 وب لغوي، لغة فصحى كتابيا وشفويا.يحتاج هذا المستوق إلى أسل

المستوق العلمي النظري: يستعمل في النصوص العلمية " ألنه يسعى إلى  
 تقديم المعرفة وتحقيق مهارة تخر علما من العلوم.

المسااتوق االجتماااعي الاااوظيفي: يسااتعمل فااي قضاااايا االتصااال االجتمااااعي 
ة . ) حليملجة القضايا العامةكالعالقات العامة االجتماعية التي تلجأ فيها إلى معا

 ( 2011/2012،33الزاحي، 

 خصوصية وأهداف التعليم اإللكتروني: - 3  

تلغي هذه البيئة مفهوم المدرسة كاماًل وتقدم المادة  :التعلم الشبكي المباشر
التعليمية بشكل مباشر بواسطة الشبكة، بحيث أن الطالب يعتمد بشكل كلي علاى 

نولوجياة للوصااول للمعلوماة و تلغااي العالقاة المباشاارة بااين اإلنترنات والوسااائل التك

األستاذ و الطالب. لكن هذه البيئة يمكن أن ت ثر سلبًا على التعلم، وذلك ألهمياة 
 المعلم والتفاعل المباشر بينه وبين الطالب. 
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والذي يعتبر أكثر البيئات التعليمية اإللكترونية كفاءة  :التعلم الشبكي المتمازج
إذ يمتازج فياه الاتعلم اإللكتروناي ماع التعلايم التقليادي بشاكل متكامال ويطاوره بحياث 

يتفاعل فيه المعلم والطالب بطريقة ممتعة لكون الطالب لي  مستمعًا فحسب بل هو 

اءة الطالب للدرس قبل جزء رئيسي في المحاضرة، وتطبيقاً على ذلك لنأخذ مثال قر 

الحضاور إلاى المحاضارة علاى أقاراص قااام المعلام بتحضايرها تحتاوي علاى المااادة 
بأشاكال متنوعااة كاساتخدام الصااوت لاابع  منهاا والصااور لبعضاها ا خاار. وبهااذا 

يكون الطالب قد أخذ تصورا عن الدرس و عند قيام المعلم بالشرح يناقش الطالب 

 تطرح للمرة األولاى علاى ذهان الطالاب فقاد أخاذ بما لديه من أفكار،كون المادة ال
مرحلة أولية في التصور والتفكير وأصبح قاادرا علاى تطاوير تفكياره والتعماق أكثار 

بالادرس. تعماال هاذه البيئااة علااى خلاق روح اإلبااداع وتحفااز علاى التفكياار و تحماال 

 المسااا ولية  للمتعلمااااين ،كماااا أن تنااااوع الوسااااائل التكنولوجياااة و كيفيااااة اسااااتخدامها
واالستفادة منها و كيفية طرحها من قبل المعلم تتيح للطالب حرية اختيار الطريقة 

التعليمية؛ إذ أن تلقي المعلومة لدق الابع  عان طرياق مشااهدة الصاور ومشااهد 
 الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.  

من قبل الطلباة للحصاول  : وفيه يتم استخدام الشبكةالتعلم الشبكي المساند
 (4-3: 2010أسماء العقاد،) على مصادر المعلومات المختلفة.

 كما يسعى التعليم اإلليكتروني إلى تحقيق جملة من األهداف  منها: 
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o  تاااوفير بيئاااة تعليمياااة تعلميااااة تفاعلياااة غنياااة ومتعااااددة المصاااادر تخااادم العمليااااة
 التعليمية بكافة محاورها.

o دادهم إعداد جيدا يتناسب مع المتطلبات المستقبلية تنمية مهارات الطالب وإع
 باستخدام تقنية المعلومات في التعليم واإلستفادة منها.

o  رفع مستوق قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات فاي كافاة األنشاطة
 التعليمية.

o  نمذجة التعليم وتقديمه في صورة م يارية، فالدروس تقدم في صورة نموذجية
 التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها. والممارسات

o  تحسين العملية التعليمية لتخريج جيل جديد يستفيد من تقنية المعلومات 

o .تحسين وإثراء المستوق التعليمي وتنمية القدرات الفكرية لدق الطالب 

o . مساعدة الطالب على اإلستقاللية واإلعتماد على النف 

o يع نقاط التعليم.قدرة التعليم اإلليكتروني على توس 

o   الوصاول إلاى مصاادر المعلومااات والحصاول علاى الصاور والفيااديو و أورا

البحاااث عااان طرياااق شااابكة االنترنااات واساااتخدامها فاااي شااارح وإيضااااح العملياااة 
 التعليمية.

o .توفير المادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب والمعلم 
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o فااي الكااوادر التعليمياااة  إمكانيااة تااوفير دروس ألساااتذة ممياازين، إذ أن الاانقر
الممياازة يجعلهاام حكاارا علااى ماادارس معيناااة و يسااتفيد ماانهم جاازء محاادود مااان 

الطالب. كما يمكن تعوي  النقر في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بع  
 القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية .

o لرجوع للدرس تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع ا

في أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته المدرسية بالرجوع إلى مصادر 
المعلوماات المتنوعاة علاى شابكة االنترنات أو للماادة االلكترونياة التاي يزودهاا 

مدة األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة المتعددة. بالتالي الطالب يحتفظ بالمعلومة ل
 ت والصورة والفهم.أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصو 

o إدخال االنترنت كجزء أساسي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع المستوق 

ة الثقافي العلمي للطالب، و زيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمي لديهم القدر 
على اإلبداع بادال مان إهاداره علاى مواقاع ال تا دي إال إلاى انحطااط المساتوق 

 األخالقي والثقافي.

o شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع المعلمين  بناء

واإلدارة لكااي يكوناااوا علااى اضاااطالع دائاام علاااى مسااتوق أبنااااءهم و نشااااطات 
 المدرسة.
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o  ( .تواصل المدرسة مع الم سسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة
 (10: 2010أسماء العقاد،

 االلكتروني:كما أن هناك نوعين من التعليم  

د التعليم االلكتروني المتزامن: وهو التعليم على الهواء الذي يحتاج الى وجو -

المتعلماين فااي نفاا  الوقاات امااام اجهاازة الكمبيااوتر إلجااراء النقااا  والمحادثااة بااين 
الطالب انفسهم وبين اساتذتهم عبر غارف المحادثاة او باساتخدام وساائل اخارق ، 

 عليم حصول المتعلم على تغذية رج ية فورية وتقليلومن ايجابيات هذا النوع من الت

زة التكلفة، واالستغناء عن التنقل لمقر الدراسة ، لكن ما ي خذ عليه حاجته الى اجه

ا حديثة وشبكة اتصاالت جيدة حيث انه اكثر انواع التعليم االلكتروني تطورا وتعقيد
بار االنترنات ، واهاام الن الماتعلم واساتاذه يلتقياان فاي نفا  الوقات بشاكل متازامن ع

 االدوات المستخدمة في هذا النوع من التعليم االلكتروني، اللوح االبي  ، الفصول
 االفتراضية ، الم تمرات عبر الفيديو ، الم تمرات عبر الصوت وغرف الدردشة.

التعليم غير المتزامن: هو غير مباشر ال يتطلب وجود الطرفين في نف   -

ساب الوقات المالئام للماتعلم ، كمتاا تمكناه مان الرجاوع الوقت، حيث يتيح الاتعلم ح
للمادة المدروسة واعادة االطالع والمراجعة الكترونيا كلما احتاج الى ذلك ، لكن ال 

تتوفر في هذا النوع امكانية التغذية الراجعة الفورية ، واهم ادوات هذا النوع القوائم 

لتعليم البريدية، مجموعات النقا  ، االقراص المدمجة ...و  هي كلها تخدم اغراض ا
االلكتروني والبحث العلمي نظرا لما توفره من وفرة المعلومات وسهولة الحصول 
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عليها عبر الشبكة وبسرعة قياسية وبأبسط الطر ، تمكن المتعلم من االنطال  من 
معلومة واحدة الى معلومات متش بة ذات صلة ببحثه كمعلومات اضافية تزيد من 

ا تحااول هااذه المعلومااات الاى شااكل متطااور تجمااع بااين الصااوت قيماة البحااث، كماا

والصورة والكتابة والفيديو مما طور المعرفة المعلوماتية وطور البحث العلمي بهذا 

النمو المعلوماتي الاذي اعطاى امكانياة التفاعال واساهام مجتماع المعلوماات بأفكااره 
ي البحاث العلماي هاي وخبراته وتمحيصه ونقده وتحليله. فبداياة التقادم الحقيقياة فا

اساتخدام التكنولوجيااات ماان اجاال تطااويره ، حيااث البدايااة والقاعاادة االساسااية لهااذا 

االستخدام الفعال من اجل تطوير نوعية التعليم والبحث العلمي هو مهارة وفعالية 
التعلايم االلكترونااي بكال انواعااه ووساائله كمجااال خصاب لنوعيااة وجاودة الدراسااات 

همة بشااااكل كبياااار فاااي تنميااااة المجتمعااااات علااااى مختلااااف والبحاااوث العلميااااة المسااااا

لنامية التي  االصعدة، وهو تحدي ذو أولوية في وقتنا المعاصر خاصة في الدول ا
عليهاا تبنااي التعلاايم االلكترونااي نظاارا لمااا تملكااه ماان قااوة ومرونااة لتحسااين العمليااة 

  (  (DENGLOS.G. 2012.45 التعليمية النوعية وجودة البحث العلمي عموما. 

 مكونات ومعوقات التعليم اإللكتروني: -4

إن التعلايم اإلليكتروناي يمثاال نموذجاا للتغياار، لاي  للمتعلمااين فحساب وإنمااا 

للمعلمين واإلداريين والفنيين وغيرهم، وللم سسة التعليمية أيضا. ويختلف مثل هذا 
يم النماوذج ماان بيئااة الااتعلم عاان بيئااة التعلاايم الصاافية التقليديااة، حيااث يحاادث التعلاا

الصفي التقليدي في نظام مغلق أما التعليم اإلليكتروني فإنه يحدث في نظام مفتوح) 
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أي أنه يوسع من حدود التعلم فاي صاورة مفتوحاة ومرناة يقارر فيهاا الماتعلم مكاان 
وزمان تعلمه(، ويحتاج المتعلمون في بيئاة الاتعلم المفتوحاة والمرناة والموزعاة إلاى 

مالهم حتى يتمكنوا من متابعة عمليات تعلمهم ويجب اهتمام وتغذية راجعة فورية ألع
 (.    38، 2015تزويدهم بأفضل أنظمة الدعم. .)  بوحراث، 

ومن أجل إحداث بيئاة فاعلاة للتعلايم اإلليكتروناي لمختلاف المتعلماين وجاب 

التعارف علاى كافاة مكوناتاه، وعلياه فاإن منظوماة التعلايم اإلليكتروناي تنطاوي علاى 
 المكونات التالية:

المكاون التربااوي: ويخاتر بالقضااايا التاي تتعلااق بتحليال المحتااوق، وتحلياال 
الجمهاااور وتحلياااال الهاااادف وتحلياااال الوساااائط، وطريقااااة التصااااميم والتنظاااايم وطاااار  

 واستراتيجيات التعليم اإلليكتروني وأهدافه ومحتوياته.

المكون اإلداري: ويختر بإدارة التعليم اإلليكتروني من حيث تقديم الخدمات 

ت، اإلدارية لمستخدمي التعليم اإلليكتروني مثل القبول والتسجيل و إدارة اإلختبارا
 ومراقبة أداء الطالب.

ة المكون التقني ) التكنولوجي(: ويختر في القضايا التكنولوجية للبنية التحتي

فاااااي منظوماااااة التعلااااايم اإلليكتروناااااي، ويتضااااامن تخطااااايط البنياااااة التحتياااااة واألجهااااازة 
 كات، ومتابعتها وتطويرها وتحديثها.والبرمجيات والشب
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المكون التصميمي: ويخاتر بتصاميم البرمجياات والمقاررات والمواقاع علاى 
 الشبكات، وبرامج التصفح وغيرها..

المكااااون التقاااااويمي: ويتضاااامن تقاااااويم منظوماااااة التعلاااايم اإلليكتروناااااي  تقاااااويم 
 المتعلمين، وتقويم بيئة التعليم والتعلم.

تقاااديم اإلرشاااد والتوجياااه للمتعلمااين ساااواء مااان المكااون اإلرشاااادي: يخااتر ب
 الناحية التعليمية، أو من الناحية الفنية المتعلقة بمشكالت التشغيل.

المكون األخالقي: ويخاتر بالمباادو والقواعاد األخالقياة لتعامال المتعلماين 

ع والمعلمين وغبرهم مع البرمجيات واإلختبارات والمقررات، ومع ما ينشر غلى المواق
 بكات.والش

المكااون الالئحااي: ويخااتر بااالقوانين واللااوائح والتشااريعات المنظمااة للتعلاايم 

(. وبالرغم من 72: 2005اإلليكتروني وبالمعايير المطلوب توافرها فيه، )زيتون ، 
ن طرائق إيجابيات التعليم اإللكتروني وفوائده المتعددة للعملية التعليمية فإنه كغيره م

 وقات وعقبات تحول دون األخذ به وتطبيقه :التعليم األخرق تواجهه مع

 الخصوصية والسرية:

إن حدوث هجمات على المواقع في األنترنت، أثرت على التربويين ووضعت 
 في أذهانهم العديد من األسئلة حول تأثير ذلك على التعليم اإلليكتروني مستقبال،

 اإلليكتروني.ولذا فإن غخترا  المحتوق واإلختبارات من أهم معوقات التعليم 
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 علم المنهج:

هذا و غالبا ما ت خذ القرارات التقنية في التعليم اإلليكتروني من قبل التقنيين، 

يناذر بخطار ساايطرة التقنياين علااى محتاوق المااادة العلمياة أو الدراسااية لقلاة معرفااة 
و على أالتربويين بالتقنيات الحديثة، وبالتالي فلي  لهم رأي في التعليم اإلليكتروني، 

 األقل ليسوا هم صناع القرار.

 غياب األنظمة والحوافز التشجي ية:

حيث الزال التعليم اإلليكتروني يعاني من عدم وضوح في األنظمة والطر  

واألساليب التي يتم فيها التعلم بشكل واضح، كما أن عدم البت في قضية الحوافز 
 ني.ية التعليم اإلليكترو التشجي ية لبيئة التعليم تعد إحدق العقبات التي تعيق فعال

 غياب المواصفات القياسية للتعليم اإللكتروني:

تسعى الم سسات التعليمية التي تطبق التعليم اإلليكتروني إلى  إيجاد عوامل 

مشتركة للتعاون البيناي مان أحال التقليال مان كلفاة اإلنتااج واإلساتفادة الواساعة مان 

م ذلاك إال بوجاود مواصافات قياساية المنهج التعليمي الرقمي بطريقة سلساة، وال يات
 موحدة لكل المنتجات التعليمية، والتي تسمح بالتبادالت البينية بين مختلف أنظمة

 تسيير التعليم اإلليكتروني.
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 قيود التمويل:

يحتاج التعليم اإلليكتروني إلى جهود وتكلفة مالية قد تكون كبيرة خاصة عند 

تكاليف األجهزة ويغفل تكاليف تطوير بدء العمل، في الوقت الذي يحسب البع  
ل البرمجيات التعليمية والتجهيزات الملحقة والبنية التحتية األخرق، ورسوم اإلتصا

 واإلشترا  والصيانة والتشغيل.

 غياب الوعي لدق أفراد المجتمع:

يحيط بالتعليم اإلليكتروني الكثير من المخاوف من قبل أفراد المجتمع نتيجة 

يااة التكنولوجيااا وتطبيقاتهااا، ونتيجااة لتعااود الناااس علااى أنماااط لضااعف الااوعي بأهم

معينااة ماان التعلاايم، وهاااذا يجعلهاام يتبنااون مواقااف سااالبية منهااا. .) عصااام باان عباااد 
 (.36-35: 2008المعين، 

 الحاجة المستمرة للتدريب:

يحتاج هذا النوع من التعليم إلى تادريب مساتمر ودعام للمتعلماين واإلدارياين 
 افة المستويات وفقا لتجدد التقنية.والمعلمين في ك

 عدم استجابة الطالب للنمط الجديد وعدم تفاعلهم معه:

هنا  الكثير من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في حضور المحاضرات 
 ومتابعة الدروس من الكتاب المدرسي بدال من اإلعتماد على التقنيات الحديثة.
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 صعوبة التقويم:

ليكتروناااي صااعوبة تطبياااق اإلختباااارات اإلليكترونياااة ماان معوقاااات التعلااايم اإل
 وقضية المصداقية في أدائها خاصة عن بعد.

 العمل باألنظمة والقواعد القديمة التي تعو  اإلبتكار:

مايتطلباه تطبياق التعلايم اإللكتروناي مان تعاديل للاتعلم والتقاويم بحياث نتخلااى 

م بالمشااركة النشااطة ماان قباال عان فكاارة الااتعلم باإلسااتقبال والتلقاين إلااى فكاارة الااتعل
ة المتعلم، ونتخلى عن اإلختبارات التي تقي  قدرة الطالب على اتقان المادة العلمي
 اعي.  إلى قدرته على توظيفها في حياته اليومية وإلى قدرته على التفكير الناقد واإلبد

ضاااعف البنيااااة التحتياااة لهااااذا الااانمط ماااان التعلااايم ماااان حياااث تااااأمين األجهاااازة 
 وأساليب اإلتصاالت الحديثة وغيرها.والشبكات 

 عدم كفاية الكوادر البشرية الم هلاة تاأهيال عالياا إلنجااح هاذا التعلايم، ساواء

 الكاااوادر التعليميااااة مثااال )المعلمااااين( أو الكاااوادر اإلداريااااة والفنياااة مثاااال )اإلداريااااين
 والمهندسين(.

ضاعف مهااارات التعاماال مااع الحاسااب ا لاي وشاابكة األنترناات لاادق النساابة 
 الغالبة من الطالب والمعلمين.

المقاومة المحتملة من رجال التعليم) معلمين ، إداريين ، مشرفين...( للتعليم 
 (.   41 - 40،  2015اإللكتروني.)  بوحراث، 
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 تحديات التعليم االلكتروني والبحث العلمي:  -5

       يسعى التعليم االلكتروني والبحث العلمي  عبر وسائله المتعددة إلى:    

، وإثارة اهتماماتهم نحو موضوعات الباحثين  إشباع الكثير من حاجات -  

 -الدراسااة، وفااتح آفااا  جديااادة ماان المعرفااة لهاام، حياااث تقاادم الوسااائل اإلعالمياااة 

كاالرحالت واألفاالم التعليمياة والثقافياة وقاراءة الصاحف والنشارات خبارات متنوعاة، 
 .يأخذ منها ما يثير اهتمامه ويحقق أهدافه

  .إثراء الخبرات المقدمة، مما ي دي إلى تعلم مستمر م ثر -  

 على التأمل ودقة المالحظة واتباع التفكير العلمي الباحثين تنمية قدرات -  

للوصول إلى حل المشكالت، مما يساعد على تحسين نوعية التعليم، ورفع مستوق 
 أداء الطالب.

جابات الصاحيحة، كاساتخدام التناوع فاي أسااليب التعزياز، وتثبيات االسات - 
  .أسلوب التعليم المبرمج، والحاسب ا لي

فااي ترتيااب أفكاااره، وتحساين فهمااه ماان خااالل إعااداده  الباحااثمسااعدة  -  

للمااادة العلميااة أو اإلعالميااة، وإنتاجهااا، وعرضاااها فااي عمليااات بخطااوات منطقياااة 
  .ومتسلسلة

تغيرات المرغوبة في تعديل السلو ، وتكوين االتجاهات المتماشية مع ال -  
 المجتمع 
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 التعليمياااااة و مواجهااااة مشااااكالت التغياااار المعاصاااارة باألساااااليب والوسااااائل -
 تجاه المجتمع. بمسئولياتهااللكتروني اإلعالمية الحديثة كي يقوم التعليم 

، كاإلذاعاة االلكتروناي االستعانة بالوسائل الحديثة في اإلعالم والتعليم -  
العاروض الضااوئية، لمواجهاة هااذه المشاكلة، وإعااادة النظار بمااا والتلفزياون وأجهاازة 

يستلزمه استخدام مثل هذه الوسائل من تغيير مسئوليات المعلم، وإعادة النظر في 
 .تصميم المباني المدرسية

إلى  أدق التقدم العلمي في مجال المعرفةبسبب  االنفجار الثقافيكما أن - 

التي يمكن أن تقدمها المدرسة، مما يتطلب تغير مفهوم المنهج ليشمل كل الخبرات 
كااالتلفزيون التعليماااي  –اسااتعانة الماادارس بالوسااائل الحديثااة فااي التعلاايم واإلعااالم 

للمسااااعدة فاااي تحساااين الاااتعلم، وتااارابط الموضاااوعات، وإدرا   -والتعلااايم المبااارمج 
 .دة المعرفةج العالقة بينها، مما ي دي على 

مثل االزدحام  لتعليم والتنمية االجتماعيةعالج مشكالت ا باإلضافة إلى -  

فمثل هاذه المشاكلة تساتلزم األخاذ االشراف، ونقر أعضاء هيئة  في المدرجات  
بالوساائل الحديثااة فاي اإلعااالم والتعلاايم علاى أوسااع نطااا ، وتعاديل أنظمااة التعلاايم 

المختلفة بحيث تتيسر االستفادة من إمكانات تلك الوسائل. كما أن النقر في عدد 

يدعو إلى االساتفادة مان الطاقاات المتاوفرة علاى واإلشراف  أعضاء هيئة التدري  

أوسااع نطااا  عااان طريااق التلفزياااون التعليمااي، والمساااجالت التلفزيونيااة والصاااوتية، 
 .الخ ...واألقمار الصناعية، وبنو  المعلومات التربوية 
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تنمية لم تعد المدرسة أو الم سسات االجتماعية وحدها المسئولة عن ال - 
االجتماعيااة، باال يشاااركها الكثياار ماان الم سسااات األخاارق، والتااي يجااب أن تأخااذ 

ات باألساليب الحديثة في التعليم والتدريب إلعداد كوادر مهنية قادرة على سد متطلب

التنمياة فااي كافاة المجاااالت باساتخدام كافااة وساائل االتصااال الحديثاة كاإلعالنااات 
 شرات في حمالت جديدة .والصحف والملصقات والمحاضرات والن

تحقيق أغراض التعليم  والبحاث القائماة علاى العلام والهادفاة إلاى خلاق  -  
 المجتمع المبدع، وقد توجهت األنظار إلى التعليم االلكتروني لتحقيق تلك األغراض

 بعدما عجزت وسائل التربية التقليدية عن ذلك.

تعلايم االلكتروناي لساد تحقيق اإلتصال الناجح والسريع بالقاائمين علاى ال  -
 النقر في الفعالية والسرعة  والكفاءة.

ترسيخ المناهج والمضامين التعليمية والبحثية وتوضيحها بشكل تطبيقاي  - 

مبسط، بعيدا عن الجفاف وأسلوب التلقين الذي لم يعد يلقاى الترحياب باين الطلباة 
 والباحثين.

فيهااا  الكترونياا ونقاادها  تادعيم األنشااطة  التعليمياة المختلفااة بالمشااركة -  

 2015وتقييمها والكتابة عنها، مما يعطيها دفعا كبيرا ومنفعة أكثر.  )  بوحراث،  
 ،40) 
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بشاااكل خاااص مااان هاااذا االساااتخدام والمهاااارة  البحاااث العلمااايكمااا يساااتفيد   
 :االلكترونية من خالل  

 ُمراجعة الُكتب واألبحاث بشكل تعاوني. 

  ُم الماّدة الّتعليمية، واالستفادة منهاتصميم وعرض تطبيقات جديدة تخد. 

  تبااادل الخباارات والمعلومااات مااع المهتماااين ماان جميااع أنحاااء العااالم بموضاااوع
 وبحثي معين تعليمي

 المتنوعة نشر ومشاركة الكتب اإللكترونية 

  وتوساايع والبااحثين  نشار المواقاع والوساائط المفيادة لتعزياز معلوماات الطاالب
 آفاقهم

  وتبادل المعلوماتمشاركة والتقاسم 

  المختلفةاستطالعات الرأي حول المواضيع البحثية 

المهارة االلكترونية البحث من حيث التكلفة والسرعة والوقت مما جعل  يستفيد

وتطاورت  فاي الحقال المعرفاي  تساهم، فقد ناجعة لألغراض البحثية في التعلم 

من األنشطة االجتماعية  التعليم االلكتروني بمختلف وسائله  أغراض استخدامات

وسايلة بحاث ووعااء معلومااتي يسااعد الباحاث القياام بأبحاثاه العلمياة  إلىواليومية 
 . ومن هناوالوقت والسرعةالتكلفة  بسببتوفيرها من الطر  الّتقليدية  تتمكن التي لم 
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ألبحاث الاادعائم االلكترونياة التعليميااة  لنجاعااةاتتباين ضاارورة اساتغالل و توظيااف 
 ة.العلمي

، واحاادة ماان أهام الظااواهر التكنولوجيااة حاليااا، إذ تزايااد عاادد يااومتعااد الفهاي 
ب مستخدميها في السنوات األخيرة إلى أرقام كبيرة، وأسهم االنتشار الواسع للحواسي

االساتخدام التعلايم االلكتروناي فااي المحمولاة وهواتاف األجياال المتطاورة إلاى زياادة 
 . مجال البحث العلمي 

، وتزياااد ماان قااادرتهم والباااحثين شاايط المهاااارات لاادق الطاااالبتساااعد علاااى تن

وتحفزهم على التفكير اإلبداعي وبأنماط وطر  مختلفة وذلك ألن التواصل والتفاعل 
 يتم بين أشخاص مثقفين ومن بيئات مختلفة.

تاوفر خاادمات تعليميااة أفضاال، حيااث تساااعد علااى الااتعّلم عاان طريااق تبااادل 
 ة البناءة للوصول إلى اتفا  حول نقطة النقا المعلومات مع ا خرين، والمناقش

تعماق المشاااركة والتواصاال والتفاعال مااع ا خاارين، وتعلام أساااليب التواصاال 

الفعاال، كماا أنهاا تجعال الماتعلم إيجابيااًا لاه دور فاي الحاوار، ورأي يشاار  باه مااع 
 ا خرين

تكفل للطالب الحصول على وسيلة تعليمية قوية وفورية، كماا تسااعد فاي  

لم فيها زيز األساليب التربوية للتعلم، فعملية التعلم تتطلب بيئة تعاونية يكون المتعتع
 محورا لعملية التعلم.
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من خالل تشجيعهم على إنشاء  والباحثين غرس الطموح في نفوس الطالب
 ، ونشرها لالستفادة منها.والبحثية وتصميم تطبيقات جديدة تخدم المادة التعليمية

 خالصة:

وعلااى ضااوء ماساابق ، فااان أي اهااداف للتحسااين والتطااوير فااي أي مجتمااع 

، الباد ان تأخااذ بعاين االعتباار التعلاايم االلكتروناي الناوعي الااذي يادفع بعجلااة الياوم
البحث العلمي والذي بدوره يساهم في تنمية المجتمعات في جميع المجاالت، حيث 

للجميع ومهارة استخدام التكنولوجيات يتيح التعليم االلكتروني السرعة والوفرة والتعليم 

وماااا تحتويااااه ماااان معلوماااات ، والعماااال علااااى محاااو اميااااة االسااااتخدامات المختلفااااة 

لهاوتعزيز جهود االلهتمام بالتعليم االلكتروني وتحسينه. وفي ظل وجود مستويات 
محاادودة لفنفااا  علاااى التعلاايم وفااي ضاااوء ضااعف بنااى البحاااث العلمااي والتطاااوير 

ول النامية خاصة ، أصبح ضروري أكثر من أي وقت مضى التكنولوجي في الد

االهتمام بدعم هذا النوع من التعليم لبلوغ مجتمع المعرفة الذي يميز العصر الحالي 
القائم على اساس المعرفة والثورة المعلوماتية المساهمة في التطوير وتحسين االداء، 

الستخدام، وهي أحد المتغيرات بالفعالية والسرعة والتقليل من النفقات والسهولة في ا

العالمية التي ساهمت في ظهور الفجوة الرقمياة ، التاي جعلات ممان يتحكاون فاي 

التكنولوجيااا هااام االقااوق فاااي هااذا المجاااال للحفاااا علاااى مااواقعهم وضااامان تقااادمهم 
المساتمر، وال مجااال لتقلاير هااذه الهاوة بااين العاالمين المتقاادم والناامي اال بتسااريع 

نولوجياات بمهاارة فااي مجاال التعلايم االلكتروناي والبحاث العلمااي اساتخدام هاذه التك
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ودعمهما باعطائهما االهتمام الالزم الن نتائجهما ومخرجاتهما تنعك  ايجابا على 
كااال المجااااالت، ساااواء التعليمياااة البحثياااة او االقتصاااادية السياساااة واالجتماعيااااة ، 

المعلوماااات ومجتماااع  فاالهتمااام  باااالتعليم االلكتروناااي الناااوعي هاااو مساااايرة لعصااار

المعرفة واستثمار في مجال البنية التحتية للمجتمع وبعث مستمر للحيوية في النظام 
 المعرفي وتقوية المنافسة وامتال  لوسائل مجدية لمواجهة افرازات العولمة.          
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