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 العربية اململكة يف اإللكرتوني التعليم معلم إعداد
 مقرتح منوذج: السعودية

هناك ضعف في برامج إعداد معلم التعليم اإللكتروني وأن الملخص_ 
هناك حاجة ماسة لطرح تصور مقترح لذا، كان التساؤل الرئيسي هو 
كيف يمكن وضع تصور إلعداد معلم التعليم اإللكتروني بالمملكة 

وكان الهدف الرئيسي من البحث التعرف على  السعودية؟العربية 
ليدي إلى التعلم االلكتروني عبر شبكة متطلبات التحول من التعليم التق

االنترنت، والتعرف على األدوار التي سيقوم بها معلم التعليم 
ثم تقديم تصور مقترح إلعداد معلم التعليم  نااللكتروني، وم

دمت الدراسة الحالية على خواستااللكتروني بالمملكة العربية السعودية، 
الى وضع تصور المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة 

منظومي متكامل لهذا العمل، كما توصلت الى مجموعة خطوات يجب 
 ةبيئوضعها في االعتبار لكي يتم تطبيق التعليم االلكتروني في 

 .يمارس معلم التعليم االلكتروني
: إعداد المعلم، التعلم االلكتروني، استراتيجيات الكلمات المفتاحية
 التعلم االلكتروني.

 . المقدمة1
يشهد العالم اليوم تطورًا معرفيًا وتكنولوجيًا متسارعًا؛      

الفرد بما يمكنه من التفاعل  ومواكبة لهذا التطور البد من إعداد
أساسيا  مع معطياته. وألن عملية التعلم والتعليم تشكل عنصراً 

في إحداث هذا التطور ونظرًا لما يمثله المعلم من أهمية باعتباره 
أركان النظام التربوي فان أهم الدعائم التي األساسي من  الركن

عدادهم  تركز عليها فلسفه التربية تكمن في تهيئه المعلمين وا 
وتطويرهم بصورة مستمرة لتلبيه حاجات المجتمع الضرورية 
واالرتقاء بالمستوي التعليمي وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم 

 ].1] المتميز للعمل التربوي
مة التعليمية تركز علي أن المعلم أحد كما أن كل األنظ     

والتعلمية، فبدون معلم مؤهل  العناصر األساسية للعملية التعليمية
ٍٍ مهنيًا يعي دوره الكبير والشامل ال يستطيع  أكاديميًا ومتدرٍب

ومع  .أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة

لوماتية  الهائل ودخول العالم عصر المع االنفجار المعرفي
كضرورة ملحة إلى معلم  هنا واالتصال والتقنية العالية، أصبحت

متطور بشكل مستمر ليواكب روح العصر؛ معلٍم يلبي حاجات 
في التعلم ويلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم  المتعلم
لتدريب المعلمين على مواكبة  .. إن الحاجة ماسة.والرقي

تالحقة، وهذا يعد متطلبا مدى الحياة، التغيرات والمستجدات الم
وبذلك يصبح منتجًا مهنيًا فاعال للمعرفة، ومطورًا لقدراته 
التعليمية والتدريبية وفق االتجاهات الحديثة وتقنياتها المعاصرة. 

المبدع، هو طالب علم طوال حياته في مجتمع دائم  فالمعلم
ات ال يقتصر التكنولوجيا والمعلوم التعلم والتطور، وفي ظل ثورة

التي اكتسبها في مؤسسات  المعلم على المعارف والمهارات
  [2].اإلعداد فقط

وفي ظل التطور الهائل في شبكة المعلومات الدولية المعروفة 
وما صاحب  ،باإلنترنت وزيادة الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة

ذلك من ظهور تكنولوجيات االتصال الحديثة المرتبطة بالعديد 
مفاهيم المتجددة مثل الجامعات االفتراضية والمدارس من ال

اإللكترونية والفصول االفتراضية القائمة على أسس ومبادئ 
ومع ظهور كل هذا أصبحت  ،التعلم عن بعد والتعليم المفتوح

المنظومة التعليمية في مواجهة الكثير من التحديات الضخمة 
ستر  اتيجيات متطورة التي تستلزم التصدي لها بفكر تربوي جديد وا 

حتى يمكن إعداد األجيال القادمة التي تمتلك مهارات التعامل 
 .مع متغيرات القرن الحادي والعشرين

وشهد العقد األخير من القرن العشرين وبدايات القرن      
الحادي والعشرين تقدما هائال في مجال التكنولوجيا عامة 

ومازال  ،خاصةوتكنولوجيا المعلومات والحاسبات واالتصاالت 
ويتسارع بخطى واسعة وسريعة أكثر من  ،ينمو حتى يومنا هذا

وأفرز هذا العصر العديد من آليات تصنيع المعرفة  ،األمس
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جعلت العالم قرية  يالتوالمزيد من الوسائل التكنولوجية الحديثة 
كونية صغيرة يتفاعل أهلها في الشرق مع سكان الغرب وكأنهم 

 يممثلة ف لعبت تكنولوجيا الحاسباتو  ،جيران في بيت واحد
نقل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية من  ياالنترنت دورا كبيرا ف

 ،نفس اللحظة يلى الجنوب مرورا بالشرق والغرب فالشمال إ
وكل ذلك ألقى بثقله على كافة األنظمة السياسية واالقتصادية 

 ].3ية لكل ]والثقافية والتربوية واالجتماعية واإلعالمية واإلعالن
وفي ظل هذه التغيرات لم يعد الهدف من التعليم هو      

نما أصبح  إكساب الطالب قدرا معينا من المعلومات فقط وا 
الهدف من التعليم هو إكساب الطالب المهارة الفنية والتطبيقية 
وتدريبه على كيفية الحصول على المعلومات من مصادرها 

الطرق واألساليب والتقنيات  لذلك من الضروري تطوير ،المختلفة
التقليدية في عمليتي التعليم والتعلم وعدم االقتصار على حديث 
المعلم واللغة اللفظية المكتوبة في توصيل المعلومات للطالب، 
بل االهتمام بتدريب الطالب على اكتساب مهارات استخدام 
 مصادر التعلم المختلفة ومنها بيئات التعلم اإللكترونية القائمة
علي الحاسبات وشبكات اإلنترنت والوسائط المتعددة التفاعلية 
التي تدمج النص بالصورة والصوت والحركة ليصبح أكثر تأثيرا 

 ].4ع ]المجتمفي 
يمثل والتعلم اإللكتروني يعد بمثابة ثورة كاملة قامت على      

أكتاف ثورة تكنولوجيا المعلومات والتي هي بمثابة حصاد دمج 
، (Software) وتكنولوجيا البرمجيات ،وجياتثالث تكنول

، أو (Telecommunication) وتكنولوجيا االتصاالت عن ُبعد
[، ليس 5نقل البيانات، وهذا النوع من الدمج، كما يشير على، ]

لهذه التكنولوجيات لكن له قدرة تضاعفيه  يحسابفقط هو مجموع 
[، ولعل أوضح مثال على ذلك تداعياتها على 5كبيرة جدًا ]

 منظومة التربية والعلوم السلوكية حيث يسرت العديد من األجهزة
(Hardware) والبرامج  (Software)قادت إلى تغييرات  يالت

وتطوير  مجال المفاهيم والنظريات التعلمية والتعليمية يفمذهلة 
األداء والممارسات التعليمية بشكل فريد وفاعل. وقد صاحب هذا 
كله تردد مصطلحات وتقنيات جديدة ومستحدثات فاعلة وفى 

وما صاحبه  ،E.Learning مقدمتها مفاهيم كالتعلم اإللكتروني
من صيغ متنوعة كالمدرسة اإللكترونية، والجامعة اإللكترونية، 

 كتاب اإللكتروني، ومراكز مصادر التعلموالمكتبة اإللكترونية، وال
(Learning Resources Center) إلى جانب مفاهيم التعلم ،

الخ وكذلك …عن ُبعد والتدريب عن ُبعد والمؤتمرات عن ُبعد
وملحقاته من  .(Virtual Reality) مفهوم الواقع االفتراضي

 .الخ…جامعات افتراضية، وكتب افتراضية أو تخيلية
تقدم وتطور التعلم اإللكتروني  تقدم التعليم المستمر، ويتزامن مع 

وال يعنى هذا أن المتعلمين سيواظبون على حضور الفصول 
الدراسية. بل يعنى أننا نعيش في عالم غارق في التكنولوجيا إلى 
حد أن مصادر التعلم الشخصية ستكون متاحة دائمًا لكل فرد 

 .من األفراد
 يفالتعلم تبدو المخاطر واضحة على أنه مع تصاعد أهمية هذا 

لى تجهيز وتأهيل معلم مؤهل تأهياًل  حاجته إلى إدارة فاعلة، وا 
عاليًا، ليصبح قادرًا على الوفاء بمفردات مهامه ومسئولياته في 

على  يجذر هذا اللون من التعليم، تلك المهام التي تغيرت بشكل 
 .نحو سوف يشار إليه فيما بعد

 . مشكلة الدراسة2
وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى تصور محدد يعيد تحديد      

أهداف وأوليات هذا التعلم وطرائق التنمية المهنية فيه 
واستراتيجياته، ويتضح مما سبق ضعف برامج إعداد معلم التعليم 

وفي  اإللكتروني وأن هناك حاجة ماسة  لطرح تصور مقترح،
 : لتاليضوء ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ا

كيف يمكن وضع تصور إلعداد معلم التعليم اإللكتروني 
 بالمملكة العربية السعودية؟

 :يالتال يالفرعويتفرع من هذا التساؤل التساؤل 
ما التصور المقترح إلعداد معلم التعليم االلكتروني بالمملكة  -1

 العربية السعودية؟
 مصطلحات الدراسةأ. 

  (E.Learning) التعلم االلكتروني
 تحيط بتحديد هذا يالتعلى الرغم م ن تعدد التعريفات      



392014
 

26 

اللون الحديث من التعلم إال أن "الجمعية األمريكية للتطوير 
والتدريب" تطرح له تعريفًا إجرائيا مبسطًا مفاداه أن مفهوم التعلم 

يتم تقديمه، أو مساندته، أو  يءش يأاإللكتروني يشير إلى " 
توصيله بواسطة تقنية إلكترونية بغرض التعرف الصريح 

استخدام للحاسب اإللكتروني للتأثير  يأالواضح"، وعليه؛ فإن 
  [6].على عمليات التعلم يعتبر تعلمًا الكترونيا

 Learning كما يعرف أيضا بالتعليم عن طريق الشبكات

Based Networksويعرف كاآلتي ،: 
 Online) [ التعلم عبر الشبكات7] وتعرف "سوزان عطية•

Learning) هو عبارة عن بناء بيئة تعليمية للتعلم من  بأنه"
االنترنت في االتصال والتفاعل ى علتعتمد بشكل أساسي  ،بعد

وتستخدم الوسائط المتعددة وتستخدم أساليب التفاعل التزامني 
وكذلك بين المتعلم  ،بين المتعلم والمتعلمين األخرين والالتزامني

والمحتوي التعليمي وبين المعلم والمتعلم من خالل تبادل اآلراء 
وكلما زادت  ،والمقترحات وتقديم التغذية الراجعة والتقويم

 ."المشاركة كلما أدي ذلك إلي دعم التعلم
علي ويعرف التعلم االلكتروني عبر الشبكات بأنه "نظام تفا•

 ،(On Demand) يقدم للمعلم وفقا للطلب ،للتعليم عن بعد
متكاملة، تستهدف بناء  - رقمية –ويعتمد علي بيئة إلكترونية 

واإلرشاد  ،المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكترونية
دارة المصادر والعمليات  والتوجيه وتنظيم االختبارات، وا 

  [8].وتقويمها
[ أن التعليم القائم على الشبكات يقوم على فكرة 9"زين" ] يري•

الوصول بالتعليم إلى المتعلم بغض النظر عن مكانه، عبر ما 
الذى يفتح  ،On-Demand يطلق عليه التعليم حسب الطلب

تتالءم مع  يواسعًا من البدائل المتاحة الت أمام المتعلمين عالماً 
عما تسمح به التطبيقات  هذا فضالً  .يالذاتميولهم واستيعابهم 

من تعامل الطالب الواحد مع عدد كبير  يللتعليم الشبكالمختلفة 
من المعلمين، يستفيد من خبراتهم المختلفة بداًل من الصيغة 

 .يقف فيها المعلم الواحد أمام جمهور من الطالب يالتالتقليدية 
كما نجد أن التعليم القائم على الشبكات يختلف عن غيره من 

الوقت والمكان المناسب،  يفاليب التعليم من حيث أنه يتم أس
وبالشكل والمحتوى المناسب من حيث الكم والكيف، والشخص 

 .المناسب، وبالسرعة المناسبة
وسيتم اعتماد التعلم القائم علي شبكة االنترنت كمفهوم للتعلم 

  .االلكتروني
 أهداف الدراسةب. 

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
 .التعريف بالتعليم االلكتروني -1
التعرف على متطلبات التحول من التعليم التقليدي إلى  -2

 .التعلم االلكتروني عبر شبكة االنترنت
التعرف على األدوار التي سيقوم بها معلم التعليم  -3

 .االلكتروني
معلم التعليم االلكتروني بالمملكة تقديم تصور مقترح إلعداد  -4

 .العربية السعودية
 أهمية الدراسةج. 

 :كمن أهمية هذه الدراسة في اآلتيت
من أوائل الدراسات على اإلطالق اهتماما بمعلم التعليم  -1

 .االلكتروني
تفيد صانعي ومتخذي القرار بكليات التربية ألهمية معلم  -2

 .التعليم االلكتروني
 حدود الدراسة

 .معلمي المرحلة المتوسطة
 . الطريقة واالجراءات3

  منهج الدراسةأ. 
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من 

 .خالل تجميع الحقائق والمعلومات وتحليلها وتفسيرها
 (E.Learning)  التعليم االلكتروني

في ظل التطور الهائل في شبكة المعلومات الدولية      
 ،المعروفة باإلنترنت وزيادة الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة

وما صاحب ذلك من ظهور تكنولوجيات االتصال الحديثة 
المرتبطة بالعديد من المفاهيم المتجددة مثل الجامعات 
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االفتراضية والمدارس اإللكترونية والفصول االفتراضية القائمة 
وبزوغ  ،مفتوحعلى أسس ومبادئ التعلم عن بعد والتعليم ال

، ومع ظهور كل هذا (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أصبحت المنظومة التعليمية في مواجهة الكثير من التحديات 
الضخمة التي تستلزم التصدي لها بفكر تربوي جديد 
ستراتيجيات متطورة حتى يمكن إعداد األجيال القادمة التي  وا 

لقرن الحادي تمتلك مهارات التعامل مع متغيرات ا
  [10].والعشرين

ويمكن المالحظة مما سبق مما سبق أنه بظهور شبكة اإلنترنت، 
أساليب  يدون النظر فظهر نوع من التعليم جعل المعلمين يعي

كما أن الطالب أصبحوا ذوى قدرة كافية  ،يمارسونها يالتعليم الت
الستعمال التكنولوجيا. وهذا النوع من التعليم هو ما يعرف 

 .تعلم االلكترونيبال
 ،ولقد قضت شبكة االنترنت على حواجز الزمان والمكان     

ا وجعلت العالم بأجمعه قرية صغيرة يستطيع كل مشترك فيه
كما  ،مجال يأ يف –مكانه  يكل ف –التفاعل مع أفراد آخرين 

ابتكرت طرق جديدة لالتصال وتوفير المعلومات. وأهم ما 
 World هو ما يسمى بالشبكة العنكبوتية العالمية باالنترنت

Wide Web ويرمز لها اختصارا بـWWW،  وما يتصل بها
. الخ بحيث .من مواقع تجارية وشبكات إخبارية ومواقع تعليمية

الحصول  Search Engines يمكن عن طريق محركات البحث
  [11].على أي مادة منها بسهولة

لم اإللكتروني" والذي يمكن اعتباره وتتناول األدبيات تعبير "التع
جزء من مصطلح "التعلم عن بعد". ويميز هذا التعبير الدور 
الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيه وما 

ي توفرها تقدمه من طرق سريعة لنقل المعلومات والتفاعلية الت
[ إلى أن بيئات التعلم اإللكتروني 11] للمستخدم. وتشير داباه

تتنوع بحسب االستقاللية التي توفرها للمتعلمين. وتورد في هذا 
 الشأن ثالثة أنواع من تلك البيئات: التعلم الشبكي المباشر

(Online)والتعلم الشبكي المختلط أو المتآلف ، (Blended)، 
م حيث يتسم التعل.  (Enhanced)والتعلم الشبكي المساند

الشبكي المباشر في أن المادة التعليمية يتم تقديمها بالكامل 
بوساطة الشبكة، بينما النوع الثاني تعمل البيئة فيه على تيسير 
التعلم بشكل متكامل مع التعليم الصفي التقليدي، أما النوع 
الثالث فيشير إلى استخدام الشبكة من قبل المتعلمين لتنزيل 

 .مصادر المعلومات المختلفةتكليفات المقرر واستخدام 
 Internet Basedوالتعليم المعتمد على االنترنت      

Learningأو التعليم القائم على الشبكات ، Networks 

Based Learning ظهر هذا المصطلح بعد انتشار شبكة ،
المعلومات الدولية على مستوى العالم كله، وانتشار الخدمات 

 ية من وسائط متعددةالتي تقدمها الشبكة العنكبوت
Multimedia  ،وما تتضمنه من صور ثابتة ومتحركة، وصوت

، ومؤتمرات الفيديو عن Hypertext ونصوص، ونصوص فائقة
 .، وغيرهاVideoconferencing ُبعد

 [ التعليم القائم على الشبكة العالمية13ويعرف "كالرك ]     
Web - based Instruction (WBI)   يقدم بأنه تعليم فردى

للمتعلمين عبر شبكات كمبيوتر عامة أو خاصة، ويتم التعامل 
، وهو ال يعنى مجرد تحميل Web معه باستخدام مستعرض

 لبرامج التعليم المبنية على الكمبيوتر، ولكنه يعلم وفقًا للطلب
On-Demand  جهاز خادم يمخزن ف  Server  يتم الوصول

جدًا، كما يمكن  إليه عبر الشبكة، ويمكن تحديثه بشكل سريع
ه إبراهيم، ويصف السيطرة على الدخول إليه من قبل مقدم الخدمة

بأنه برنامج تعليمي يستفيد من خصائص ومصادر  [14]
 الشبكات المحلية والعالمية، وما تتيحه من وسائط فائقة

Hypermedia  لخلق بيئة تعلم هادفة، من خالل تطبيق
التعليمية المناسبة لتحقق التعليم المعزز والمدعم،  اإلستراتيجيات

وهو بذلك يعد مثااًل فعااًل للتعليم من بعد، الذى يمكن من خالله 
 يمكان عبر الشبكة، لكى يدرس ف يأ يالوصول إلى المتعلم ف

 يويرى التعليم الشبك لك العطروزيالوقت المناسب له. ويؤكد ذ
تعتمد أساسًا على  يثة التاستخدام التكنولوجيا الحديعلى أنه 

 يبين الطالب والمعلمين شبكيًا، ف المهارات الالزمة للمشاركة
 ].15وقت وأي مكان. ] يأ
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 :مميزات التعلم عبر شبكة االنترنت
[، أهم المزايا 11ولخص عبد اهلل الموسي وأحمد المبارك ]
 :التربوية الستخدام اإلنترنت في التعليم فيما يلي

مية غنية وذات معني، فالطلبة لديهم فرص توفر فرص تعلي. 1
تعلمهم ى م علالتعلم بواسطة االنترنت وشعورهم بالسيطرة والتحك

 .تقدمهم األكاديمي ومشاركة رؤيتهم وتجاربهم مع اآلخرينى ومد
 .تساعد االنترنت المتعلمين لتحقيق األهداف التعليمية. 2
محتوي  بعد من مجرد تعلم مديأى تطور مهارات الطلبة عل. 3

 .التخصص
الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات، حيث توفر االنترنت . 4

فرص هائلة في مصادر المعلومات مثل األدلة والكتب 
 .االلكترونية والدوريات وقواعد البيانات والمواقع التعليمية

تحقق االنترنت جوًا من المتعة في التعلم لما فيها من تنوع . 5
 .لمعلومات الحديثة والمتجددةمصادر وأشكال وعناصر ا

توفر االنترنت الكثير من نظم وخدمات الوسائط المتعددة . 6
 .التفاعلية في عملية التعلم

استخدام االنترنت يتيح عمل برامج تظهر صورًا ثالثية . 7
األبعاد. بما يؤدي إلي تقليل التجريد واالقتراب من المالحظة 

 .الحسية
الب ومعالجة تأخرهم الدراسي تتيح االنترنت متابعة الط. 8

 .وتدعيم جهود المدرسة والمنزل في معالجة تلك المشكالت
 .,يتيح االنترنت العالمية في التعليم. 9

توفر االنترنت عمل جديد للمعلم، حيث يوفر فرصة . 10
التطوير المهني ألداء المعلم من خالل االشتراك في المؤتمرات 

المتزامن باألكاديميين في مجال الحية واالتصال المتزامن وغير 
 .التخصص علي المستوي العالمي

تطور مفهوم التعلم الفردي للحصول علي المعلومات دون . 11
 .مساعدة اآلخرين

تتيح االنترنت العالقات العالمية وتكوين أصدقاء من جميع . 12
 دول العالم، وخاصة ممن يشتركون معهم في نفس الميول

 .واالتجاهات

 & Bates, 1995 (Wulf, 1996)كل منوقد ذكر 

Eastmond, 1995   استخدام اإلنترنت كأداة أساسية في
 :التعّلم حقق الكثير من االيجابيات من أهمها

 .المرونة في الوقت والمكان. 1
إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمتابعين في . 2

 .مختلف العالم
أجهزة الحاسوب وأنظمة عدم النظر إلى ضرورة تطابق . 3

التشغيل المستخدمة من قبل المشاهدين مع األجهزة المستخدمة 
 .في اإلرسال

سرعة تطوير البرامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص . 4
  (CD-Rom).  المدمجة

 .سهولة تطوير محتوى المناهج الموجودة عبر اإلنترنت. 5
قمار الصناعية قلة التكلفة المادية مقارنة باستخدام األ. 6

 .ومحطات التلفزيون والراديو
تغيير نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إيجاد فصل . 7

 .مليء بالحيوية والنشاط
 .إعطاء التعليم صبغة العالمية والخروج من اإلطار المحلي. 8
سرعة التعليم وبمعنى آخر فإن الوقت المخصص للبحث . 9

نت يكون قلياًل مقارنة بالطرق عن موضوع معين باستخدام اإلنتر 
 .التقليدية

الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين . 10
 .المتخصصين في مختلف المجاالت في أي قضية علمية

 .سرعة الحصول على المعلومات. 11
وظيفة األستاذ في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجة . 12

 .والمرشد وليس الملقي والملقن
مساعدة الطالب على تكوين عالقات عالمية إن صح . 13

 .التعبير
  (Classroom without Walls)إيجاد فصل بدون حائط. 14
 .تطوير مهارات الطالب على استخدام الحاسوب. 15
 عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكن وضع المادة. 16

 العلمية عبر اإلنترنت ويستطيع الطالب الحصول عليها في أي
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 .مكان وفي أي وقت
 :استراتيجيات التعليم االلكتروني

"هي خطة منظمة تتكون من مجموعة محددة من  :اإلستراتيجية
األنشطة واإلجراءات مرتبة في تسلسل معين لتحقيق أهداف 
معينة في فترة زمنية محددة يستخدمها المعلم لتنظيم المحتوى 

  ].17وتتابع عرضه" ]
ليات أو مهارات عقلية تساعد استراتيجيات التدريس هي عم

المتعلم على إدراك أشكال المعرفة والمعلومات أو األداءات 
المختلفة واكتسابها وتخزينها واستبقائها وتمكنه من تنظيم 
المعلومات في الذاكرة وتكاملها ودراسة المواد التعليمية وتنظيم 
عملية الدراسة والبيئة وفهم ما يتعلمه هي استراتيجيات تدريس 

 .للتعليم التقليدي وأخرى للتعليم اإللكتروني
وتتكون إستراتيجية التعلم اإللكتروني من العناصر الخمسة 

( والمحتوى يسية التالية: التكنولوجيا )التزامنية والالتزامنيةالرئ
 .واإلدارة والدعم واالتصال والتحليل المالي

: يااللكتروني على أبعاد أساسية ه تركز إستراتيجية التعليم
األهداف والمعوقات واالستجابات والتي تتضمن اتجاهات 
أعضاء هيئة التدريس والمديرين والطالب نحو التعليم 

 .االلكتروني وقضايا وعمليات التخطيط
 :البد لمعلم التعليم االلكتروني من دراسة ومعرفة اآلتي

لبيئات التعليم  Instructional Design التصميم التعليمي -1
 .ةااللكتروني

 .اإللمام التام باستراتيجيات التعليم االلكتروني -2
  : [18]الخدمات االلكترونية المساعدة في تنفيذ المواقف التعليمية

 أدوات التميز. 1
 حافظة المناهج. 2
 دليل إنشاء صفحات اإلنترنت التعليمية. 3
 قوائم الطالب. 4
 .إنتاج الوسائط المتعددة. 5
  .خدمات معاونة. 6
 .استمارة طلب صفحة برنامج االنترنت. 7

 بنك األسئلة. 8
أسس تطبيق استراتيجيات التعلم االلكتروني بالمواقف 

  : [19]التعليمية
توافق األساليب والوسائل االلكترونية المستخدمة مع . 1

 استراتيجيات التعلم االلكتروني المستخدمة
 توفير المؤسسات التربوية للمرونة والتحكم األكثر. 2
تصميم المحتوى ووحداته التعليمية بصورة تسمح له . 3

 باالنتشار والقدرة على التشغيل الذاتي للنظام والمحتوى
وجود ارتباط قوي بين استراتيجية التعلم االلكتروني وأسلوب . 4

 تصميم بيئة التعليم االلكتروني
 التوظيف المتكامل والفعال لنظم عرض الوسائط المتعددة. 5
 نظام التحكم في الموقف التعليميبساطة . 6
القدرة على استخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم االلكتروني . 7

 بكفاءة
 القدرة على استخدام تجهيزات وبرامج التحكم الالسلكي. 8
التفاعل المباشر والسريع مع أجهزة العرض ونظم التعليم . 9

 الذكية
والطالب من زيادة التفاعل بين قاعة الدراسة وتجهيزاتها . 10

 خالل الصوت والصورة
تغيير إستراتيجية التعلم االلكتروني في ضوء عدد الطالب . 11

 وحجم قاعة الدرس اإللكترونية
 التأكيد على حرية تصميم القاعة االلكترونية. 12
استخدام التفاعل الالسلكي بين الطالب في قاعات دراسية . 13

 متنوعة
التعليمي باستخدام  اشتراك جميع الطالب في الموقف. 14

 التكنولوجيا
[، درويش، 11زاهر، ]استراتيجيات التعلم االلكتروني  أنواع

[19:[ 
 العروض العلمية لبرمجيات الوسائط المتعددة. 1
 التعلم بمواقع االنترنت التعليمية. 2
 التعلم بالمناقشات االلكترونية. 3
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 صال االلكترونيتالتعلم باال. 4
 االلكترونيةالتعلم بالمشروعات . 5
  التعلم بأنشطة الطالب المنشورة إلكترونيا. 6
 التعلم بنشر وتوزيع المشكالت. 7
 التعلم االلكتروني باألحداث الناقدة التعاونية. 8
  التعلم القائم على األهداف. 9

 التعلم بالتصميم التعاوني. 10
 التعلم بمحاكاة لعب األدوار بالويب. 11

ل من التعليم التقليدي إلى التعلم التعرف على متطلبات التحو 
 :االلكتروني عبر شبكة االنترنت

، E.Learning Culture إن نشر ثقافة التعلم االلكتروني     
في المؤسسات التعليمية يعتبر أمرا في غاية األهمية وال بد من 
رسم الخطط لمواكبة هذه التقنية ومعاصرة ما يستجد من تقنيات 

وينبغي على المؤسسات التعليمية  المستقبل.أخرى قد يأتي بها 
الراغبة في تبني التعلم االلكتروني أن تخطط بصورة بعيدة 
المدى لتطبيقه، بحيث تأخذ في اعتبارها كافة االحتياجات 

 .المطلوبة لتنفيذه باإلضافة لتكييفه لمتطلباتها وبيئتها التربوية
كانات، وواعد ونجد أن التعلم االلكتروني حافل بالكثير من اإلم

بالكثير من التطبيقات، غير أن ما ينبغي علينا األخذ به في 
مجتمعنا ونحن نتلمس الطريق لتبني تقنية التعلم االلكتروني، هو 
التقدم التدريجي المدروس بعناية لتكييفه الحتياجاتنا وواقعنا 
ومتطلباتنا االجتماعية واالقتصادية والعلمية. فال بد من وضع 

ت طويلة المدى تضمن ضبط جودة أداء المنظومة استراتيجيا
التعليمية وهي تتحول تدريجيا لهذه التقنية. ويلزمنا إذن تخطيط 
البنى التقنية والتدريبية والمالية والفنية والبشرية والوظيفية 
والقانونية والتنظيمية بحيث تتكامل جميعها في تدعيم جهود 

ذا ما تم التوجه نحو التعلم االلكتروني في المستو  ى الوطني؛ وا 
ذلك، يمكننا باطمئنان ضمان فاعلية طرق التدريس المتبعة 
وضمان جودة آليات التعلم في منظومتنا التربوية، لنكفل بالتالي 

 ].12] كفاءة الخريج ونوعية المخرجات
  ،[11] خميس، ،[11] الجرف،ويشير كل من 

[23] Siragus A,،  إلى مجموعة من المتطلبات الالزمة
 :للتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني تتمثل في

تعديل سياسة التعليم علي مستوي المدارس والجامعات، . 1
بحيث تجعل التكنولوجيا أداة أساسية في العملية التعليمية في 

 .جميع المراحل
التحول من نظريات التعلم السلوكية إلى نظريات التعلم . 2

واالجتماعية حيث يكون المتعلم إيجابيًا نشطًا البنائية المعرفية 
 .يبنى تعلمه بنفسه

تحول فلسفة التربية من التعليم المتمركز حول المعلم إلى . 3
التعليم المتمركز حول المتعلم، حيث يكون المتعلم هو المسئول 

 .عن تعلمه
التحول من تحكم المعلم في التعلم إلى تحكم المتعلم في . 4

 .التعلم
 .حول باإلقناع وليس بالقوة وكذلك التحول التدريجيالت. 5
تحول نواتج التعلم من التذكر والحفظ واالستظهار إلى . 6

 .التفكير واالبتكار وحل المشكالت
البدء بمشروع شامل علي مستوي الجامعات أو المناطق . 7

التعليمية يهدف إلى تقديم التعليم عبر شبكة اإلنترنت مع وضع 
د لدمج تكنولوجيا التعلم االلكتروني في التعلم خطة طويلة األم

علي كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة بشكل خطوات 
 .زمنية متدرجة

توفير المتطلبات المادية والبشرية الالزمة لتأسيس البنية . 8
التحتية والفوقية للتعلم اإللكتروني كي ال يحدث توقف مفاجئ 

 .معداتنتيجة نقص في األجهزة وال
إعداد البرامج والمقررات اإللكترونية المناسبة إعدادًا سليمًا . 9

باستخدام نماذج التصميم والتطوير التعليمي باإلضافة إلى 
تدريب عناصر المنظومة التعليمية على التعامل مع تلك البيئة 

 .اإللكترونية
التخطيط الدقيق ووضع خطة مرحلية تفصيلية للتنفيذ . 10

 .فيها تدريجيًا وتعديل الخطط في ضوء نتائج كل مرحلةوالتوسع 
 ىص إلدارة التعليم عبر الشبكات علإنشاء مركز متخص. 11
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 .كل جامعة أو مؤسسة تعليمية ىمستو 
توفير الدعم الفني وصيانة األجهزة والشبكة بصورة دائمة . 12

حتى ال يواجه المعلمين والمتعلمين أو المتدربين مشكالت تتعلق 
أو  صال باالنترنت، أو سرعة نقل البيانات أو حفظهاباالت

 .مشكالت فنية في تصميم المواقع...الخ
التقويم الشامل والتحسين المستمر للحكم على جودة . 13

 .المخرجات ودرجة تحقق األهداف
إجراء األبحاث في مجال التعليم عبر الشبكات بصورة . 14

ر استخدام مستمرة إلطالع المعلمين والمسئولين علي أث
 .التكنولوجيا في التعليم ومدي استفادة الطالب منها

 :معلم التعليم االلكتروني
عصر المعلومات والمعرفة هو العصر الذي نعيشه اآلن،      

وهذا العصر ألقى على عاتقنا الكثير من المسئوليات، والمهارات 
التي يجب أن نكتسبها للتعامل مع العالم والذي أصبح كقرية 
صغيرة، فالمعلم ليس بمعزل عن هذا العالم بل جزء منه وجزء 
حيوي وهام للغاية، فلم تعد المعرفة مجرد معلومات تقدم للتلميذ 
فقط ويقوم الطالب بحفظها ثم استرجاعها أثناء االمتحان، بل 

 ].14] ألقى هذا العصر على المعلم الكثير من المسئوليات
التعليم اإللكتروني سوف  والواقع أنه على الرغم من أن     

يصبح قادرًا على تخليص المدارس من المدرسين الضعفاء، فإن 
الدراسات التعليمية الحديثة تقترح بشدة أن معظم الطالب، 
سيحتاجون تأهيال عاليًا لتدريس مادة معينة نظرًا ألن البالغين 
لهم دور مهم في تنشيط فضول األطفال ومثابرتهم من خالل 

ماتهم، وهيكلية خبراتهم، ودعم محاوالت تعلمهم، توجيه اهتما
وتنظيم مستويات التعقيد والصعوبة للمعلومات لهم. وبالتالي فإن 
االستخدام الفعال لتكنولوجيا التعليم يتضمن العديد من قرارات 

 ].15المدرس واألشكال المباشرة لمشاركته ]
فالحاجة مستمرة للمدرسين ولكن دور المدرس سوف       

غير، وهذا الدور سوف يتحول من مجرد "ناقل" أو "شارح" يت
للمعلومات إلى "مصمم" لبيئة التدريس، مستعينًا بوسائل 

سوف يطور  يبالتالتكنولوجية متنوعة لتسهيل بناء المعرفة، و 
 .عملية التعلم ويعيد هندستها

مدير إعداد مدرسي  (Thomas Caroll) ويرى توماس كارول
، أنه من خالل بيئات التعلم (PT) التكنولوجياالغد الستخدام 

 اإللكتروني الجديدة سوف يصبح المدرسون فيها "متعلمون خبراء
"(Expert Learners)بينما يكون الطالب كمتعلمين مبتدئين ، 
(Mature Learners) من خالل عملية تعلم مستمرة مدى ،

والمهارات، الحياة. ولن يكون المدرسين مجرد نقل للمعلومات 
ليم من خالل تعاونهم ولكن سيكونون نماذج شخصي لعملية التع

حل المشكالت، وبلوغ األهداف المشتركة.  يمع طالبهم ف
والمدرس إذن، كمتعلم متعاون، سوف ينظم ويدير خبرات التعلم، 

 ].15] ب على قيادة الموضوعات المكتشفةويساعد على الطال
بين المعلم والتالميذ مع البيئة وإلحداث التفاعل المثمر والجاد 

االلكترونية أهمية كبرى، فحتما ستتغير مهمة المعلم من عملية 
التلقين، ليصبح دوره تفاعليا إبداعيا، أيضا ستتغير مهمة 
التالميذ من كونهم بمثابة متلقيين سلبيين إلى دور تفاعلي حيث 
 سيتعلمون طرقا جديدة  في لتفكير، وطرقا للبحث عن المعرفة

 ].11] على االنترنت
 :أدوار المعلم في بيئة التعليم االلكتروني

النظم التعليمية التقليدية يشبه دور  يإذا كان دور المعلم ف     
يجب أن  يدوار التالمحاضر، أو المدرب أو المدرس، فإن األ

التعليم اإللكتروني  ذاته حيث االعتماد ينتقل  فييقوم بها المعلم 
لمه ذاتيًا، وبذا متعلم الذى يتحمل مسئولية تعمن المعلم إلى ال
 (Tutor-Counselor)ظل هذا النظام مرشداي يصبح المعلم ف

 Learning) أو موجهًا للتعلم (Trainer) أو مدربا

Advision) أو مشرف (Mentor)… [27]الخ . 
[، أن أدوار المعلم ووظائفه 11ويرى إسماعيل محمد إسماعيل ]

 :األدوار التالية المستقبلية ستتلخص في
باحث: وتعني أن يقوم المعلم بالبحث عن كل ما هو جديد  -1

 .ومتعلق بالموضوع الذي يقدمه للطالب



392014
 

32 

مصمم لخبرات التعليمية: فهو الذي يصمم بيئات التعلم  -2
االلكترونية النشطة بما يناسب الطالب واهتماماتهم، وكذلك 

 .المدارس الخبرات التي يجب أن يكتسبونها الطالب خارج
تكنولوجي: وتعني اكتساب مهارات التعامل مع المستحدثات  -3

التكنولوجية، برمجة الحاسب، تصميم موقع، التعامل مع المواقع 
 .وغيرها

مقدم للمحتوى: ويعني سهولة تقديم المحتوى على الموقع  -4
 .التعليمي

مرشد وميسر للعمليات: فلم يعد المعلم الوحيد الذي يقدم  -5
نما أصبح دوره تسهيل الوصول للمعلومات والتعامل  المعرفة، وا 

 .معها
 .ُمقوم: للتعرف على مدى تقدم الطالب من خالل االنترنت -6
مدير أو قائد للعملية التعليمية: فالمعلم في ضوء التعليم  -7

 .االلكتروني أصبح مديرا للموقف التعليمي
 لتعليم اإللكترونيوفى ظل هذا كله تتعدد مسئوليات معلم ا     

عدة مهام  يمعلمًا للتعلم عن ُبعد، ف يالتحليل النهائ يباعتباره ف
 ].19يلخصها رونتري المشار إليه في ]

تقديم مساعدة عالجية: فمن خالل اللقاءات المباشرة وجها  -1
لوجه، يستطيع المعلم أن يقدم توضيحا للمفاهيم الرئيسية، 

ن تساؤالت الطالب، ويتعرف وتفسيرا لموارد المقرر، ويجيب ع
التعلم،  على األفكار والنقاط الغامضة، ويشخص صعوبات

 .التغلب عليها يويساعدهم ف
تفريد عملية التعلم: وذلك عن طريق مساعدة المتعلمين على  -2

ا نقد المواد التدريسية وربطها بقيمهم، وخبراتهم الخاصة، وبم
 .تعلمهم ييجعلهم أكثر قدرة على التحكم ف

 يلمعلم يقوم بدور هام فتعزيز عملية االتصال عن ُبعد: فا -3
الرد على استفسارات الطالب من خالل البريد أو التليفون، أو 
حتى إرسال أشرطة تسجيل سمعية إلى المتعلمين، أو عن طريق 

 .تبادل الرسائل مع الطالب من خالل شبكة الكمبيوتر
 يالواجبات الت وتقويم قراءة وتقويم الواجبات المدرسية: -4

يرسلها إليهم المتعلمين بصورة منتظمة، وكتابة تعليقات بناءة 

تساعدهم على التغلب على  ييها كنوع من التغذية الراجعة التعل
باإلضافة نقاط ضعفهم واالستفادة من مواطن القوة لديهم، وذلك 

 .عملية التقويم يإلى دور تلك الواجبات ف
روع: فالمشروع يتيح للمتعلم تمكين المتعلمين من عمل مش -5

يجاد المصادر المالئمة لجمع  فرصة اختيار الموضوع، وا 
 .المعلومات، وتحيد أسلوب معالجتها وتقديم النتائج للتقويم

للمعلم هو نقل  يأن الغرض األساس [15] بينما يرى العطروزى
المادة العلمية عبر شبكة المعلومات الدولية وذلك بإعادة هندسة 
مكانيات هذه  طريقة عرض هذه المادة العلمية لتوائم طبيعة وا 

 يمختلف تمامًا عن األسلوب التقليدالشبكة. ويتم ذلك بأسلوب 
 :حيث يتضح  فيما يلى

  .فهوم وليس الحفظمال ىاالعتماد عل •
 .معلومات المتعلم السابقةاعتمد على  •
تعرف المتعلم بالمصادر اإلضافية للمادة العلمية عن طريق  •

 .الروابط اإللكترونية
 :ساعد المتعلم أن يعتمد على نفسه وذلك من خالل •
 .اسأل بدال من إعطاء المعلومة -1
علم الطالب كيف يقرأ الشاشة ويتجول فيها بكفاءة ويستخدم  -2

الوصول للمعلومة وبدقة دون أن  يسرعة فالقوائم الساخنة لل
 .يضل الطريق

 علم الطالب كيف يستخدم المصادر األخرى مثل المساعدة -3
Help  على الشاشة والكتب اإللكترونية واألسئلة األكثر شيوعًا

جاباتها  FAQ.  وا 
شجع الدارسين أن يجربوا بأنفسهم بعض األشياء الجديدة  -4

البحث إلكترونيًا باستخدام ليتعرفوا على خصائص وطرق 
 Search Engine  محركات البحث

 :الكفايات الالزمة لمعلم التعليم االلكتروني
في ضوء ما سبق من تحديد ألدوار ووظائف المعلم المستقبلية 
في ظل التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت، يمكن تحديد 

تروني في الكفايات الالزمة للمعلم في إطار بيئة التعلم االلك
 ]:9اآلتي ]
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أواًل: الكفايات العامة: وينبغي لمعلم التعليم االلكتروني االلمام 
 :بها وتتمثل في اآلتي

كفايات متعلقة بالثقافة الحاسوبية: مثل تشغيل البرامج  -1
والتعامل معها، معرفة المكونات المادية، التعامل مع برامج 

 .وترية وغيرهامكافحة الفيروسات، معرفة المصطلحات الكمبي
كفايات متعلقة باستخدام الكمبيوتر: مثل برامج األوفيس،  -2

 .وغيرها
كفايات متعلقة بالثقافة المعلوماتية: مثل الوصول إلى  -3

مصادر المعلومات الصحيحة على شبكة االنترنت، تصميم 
 .ونشر الصفحات على االنترنت وغيرها

الشبكة: وتتمثل في ثانيًا: كفايات التعامل مع برامج وخدمات 
  :التالي

 .التعامل مع نظم التشغيل •
 .استخدام محركات البحث •
التعامل مع خدمات الشبكة الشائعة والرئيسية مثل خدمة البريد  •

 .االلكتروني، والمحادثة، ونقل الملفات
 .تصميم الصفحات التعليمية ونشرها على االنترنت •

ونيا: وتتضمن مجموعة من ثالثًا: كفايات إعداد المقررات الكتر 
 :الكفايات وهي

 .كفايات التخطيط -1
 .كفايات التصميم والتطوير -2
 .كفايات التقويم -3
 .كفايات إدارة المقرر على الشبكة -4

 يف E.C.Thach and K.L.Murphy كما يرى كال من
 :[ أن هذه الكفايات تشمل19جمال الدين، ]

والقدرة على تقديم تغذية تنمية مهارات االتصال مع اآلخرين  -
 .راجعة للطالب حول تعلمهم لتشجيع التفاعل

تعلم استخدام التكنولوجيا لتقديم معلومات حول المقررات  -
وتعزيز التفاعل بين الطالب، بل وأيضًا فهم واستيعاب أسس 
التكنولوجيا وكيف يتم االتصال بها، وحدودها في تحقيق 

 التفاعل، وكيف تؤثر على المتعلمين، وكذلك المشكالت الفنية 

 ].32الناشئة عن استخدامها ]
 .رة وتقديم خدمات الدعم والمساندةمهارات اإلدا -
 .مهارات العمل في فريق -
 .معارف ومهارات حول المتعلمين وتقويم احتياجاتهم -
 .مهارات التخطيط والتنظيم والتنبؤ -
  :التعليم اإللكتروني يمعايير ومؤشرات أداء معلم -
المؤسسات األمريكية بتقديم ستة معايير  ىقامت احد -

 ين مؤشرات األداء المطلوبة منهم فللمدرسين عامة وتتضم
إطار التحوالت التكنولوجية، ولكل معيار تتوفر مخرجات محددة 
تقاس عند وضع مجموعة من أدوات التقييم، كما أن هذه 

 يإرشادات المدرسين ف المعايير ومؤشرات أدائها توفر كذلك
 :دراسة بشكل متجددغرف ال

 .عمليات التكنولوجيا ومفاهيمها -
 .تخطيط وتصميم بيئات وخبرات التعلم -
 .التدريس والتعلم والمنهج -
 .التقويم -
 .اإلنتاجية والممارسة المهنية -
 .القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية واإلنسانية -

 :تدريب معلمي التعليم االلكتروني على اآلتي
 .برامج إدارة المحتوى االلكتروني •
نشاء صفحات تعليمية على شبكة االنترنت •  .برامج تصميم وا 
نتاج البرامج التعليمية وااللكترونية  • معرفة معايير تصميم وا 

 .ونشرها على االنترنت وفقا للمعايير المعترف بها دوليا
مراعاة جميع الجوانب النفسية والمعرفية وغيرها للطالب،  •

 عها في االعتبار عند تصميم المقررات الدراسية االلكترونيةووض
E.Courses 

 .معرفة طرق وأساليب التقويم االلكترونية •
 والفائقة Multimedia التدريب على الوسائط المتعددة •

Hypermediaوالذكية ، Smart  .[31] CHAO 
العربية التصور المقترح إلعداد معلم التعليم االلكتروني بالمملكة 

 :السعودية
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لقد اهتمت المملكة العربية السعودية في التوسع في      
استخدام تقنيات التعليم داخل المدارس والجامعات بالمملكة، كما 
أن وجود األجهزة مع الطالب والتالميذ من أجهزة كمبيوتر 

باد، أو التليفون المحمول الذي القادر على  محمول، أو آي
الولوج إلى شبكة االنترنت يعطي فرصة كبيرة للطالب والتالميذ 
لالستفادة من  التعليم االلكتروني وما يصاحبه من تغير لدور 

... الخ لذا كان البد من .المعلم في ظل هذه التطورات التقنية
 .روني بالمملكةوضع تصور مستقبلي لدور معلم التعليم االلكت

 :أهداف التصور المقترح
إن الهدف العام هو تقديم تصور لمالمح تنمية مهنية      

 يإعداد معلم التعلم اإللكتروني ف تكنولوجية مكثفة لرفع كفاءة
ن االرتقاء بمستويات أدائه المملكة العربية السعودية بما يضم

بل  للمساعدة في تطوير وتحسين العملية التعليمية يالمهن
ويتم ذلك من  والمنظومة التعليمية بجميع المراحل التعليمية.

 :خالل
إيمان الدولة والمعلمين والطالب والتالميذ واإلداريين بأهمية  -

 .التعليم االلكتروني
أن يكون من أهداف الدولة تقليل الفجوة االلكترونية مع الدول  -

 .المتقدمة
دارة  - عمل المؤسسات إنشاء شبكات تعليمية لتنظيم وا 

 .التعليمية
 .توطيد وتوثيق العالقة بين المدرسة والمنزل وأولياء األمور -
 .التدريب المستمر للمعلم على المستحدثات التكنولوجية -
العمل على إتقان اللغة االنجليزية على األقل للتعامل مع  -

 .التقدم العلمي والمعلوماتي
 .لية التعليميةللمعلمين والعم يتنمية التطوير المهن -
لفتح باب اإلبداع والتدريب  يدعم وسائل االتصال التعليم -

 .المبكر على حل المشاكل ودفع الطالب لحب المعرفة
 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين -
إتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم المنفتح من خالل  -

 .الشبكات المعلوماتية

قيم والهوية العربية اإلسالمية للمجتمع مراعاة والحفاظ على ال -
 .السعودي

 :يهداف الخاصة للتعلم اإللكتروني هحين تتضمن األ يف
   .تعزيز أهداف المواد الدراسية -
 .يلمهارات المرتبطة بالمنهج الدراستعزيز ا -
 .اكتساب مهارات البحث والوصول للمعلومات -
االبتكار  اكتساب مهارات معرفة الجديد، مما يساعد في -

 .واالنفتاح على العالم
 ي.الذاتتعزيز التعلم  -
 .التعلم من خالل المتعة -
 .توسعة مدارك المتعلم وتنمية التفكير اإلبداعي -
 Chatting اتصال المعلم بأقرانه من خالل مواقع المحادثة -
 .أنحاء العالم يف
استخدام خدمة البريد اإللكتروني في التعرف والتواصل بين  -

 األصدقاء في كافة أنحاء العالم
 .لالستفادة من دوائر المعارف الموجودة على شبكة اإلنترنت -
 .من اإلطالع على بنوك األسئلة -
 .التواصل مع المعلم يستخدام خدمة البريد اإللكتروني فا -

 : منظومة التصور المقترح
ويجب وضع تصور منظومي متكامل لهذا العمل، وهناك      

خطوات يجب وضعها في االعتبار لكي يتم تطبيق مجموعة 
يمارس معلم التعليم االلكتروني فيها  ةي في بيئالتعليم االلكترون

 :مهام عمله كما يلي
 ]31]ى البيئة التعليمية: وتشتمل عل -أوال
تطوير المنشأة التعليمية من خالل تحويل العملية التعليمية . 1

ر والموضوعات المتعلقة إلي عملية ترتكز علي تعليم الكمبيوت
بالكمبيوتر مثل تطبيقات الكمبيوتر واإلنترنت في المدارس 

( ساعات 4بالمستويات التعليمية المختلفة وبمعدل حوالي )
 .أسبوعيا لكل طالب

بداع . 2 إرساء قاعدة للتطوير المستمر للمناهج التعليمية وا 
أو البرامج التعليمية في صورة أسطوانات ليزر أو مواقع ويب 
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مزيج منهما وتأتي خطوات إنشاء الشبكات الالزمة لربط األنظمة 
الداخلية للمدارس المختلفة والربط بين المدرسة والمعلمين واآلباء 

 .والطلبة والمجتمع
تطوير فكر ومهارات المعلم وبالتالي أساليب الشرح وذلك من . 3

يب التكنولوجيا والتعليم وأسال خالل تزويده ببرامج تدريبية في
الشرح الحديثة مما يدعم انتشار تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها 
بشكل سليم في تطوير منظومة التعليم ككل ونجاح مفهوم التعليم 

  .االلكتروني
 .تطوير مهارات الطلبة في استقطاب المعلومات واستخدامها. 4
تأمين التواصل والتعاون المستمر بين أولياء أمور الطلبة . 5

 .التعليميةوالمؤسسات 
  ى:البيئة اإلدارية: وتشتمل عل -ثانيا

تطوير المستويات اإلدارية وبخاصة التنفيذية حيث ال زالت  -1
تتمسك بقيم وأفكار وهياكل تتسم بالجمود والبعد عن مواكبة 

 ].14] التطورات والتقنيات المعاصرة
تطوير بنية القوانين واألساليب اإلدارية حيث أنها تعد من  -1

جراءات ما زالت  أكبر المعوقات فكيف يفيد التطوير مع قوانين وا 
 .قيد الجمود

  ى:البيئة الثقافية: وتشتمل عل -ثالثا
رفع مستوي الوعي لدي أفراد المجتمع بأهمية التعليم بصفة  -1

 .عامة وااللكتروني بصفة خاصة
تراجع السيادة العقلية والقيم التقليدية واستبدالها بأفراد مؤهلين  -1

 .لعصر المعلومات
 .القضاء علي األمية الحاسوبية -3
رفع المستوي اللغوي وبخاصة اللغة االنجليزية ألنها ببساطة  -4

 .لغة االنترنت
  ى:البيئة االقتصادية: وتشتمل عل -رابعا
توفير البنية التحتية للتعليم االلكتروني وخاصة في مجال  -1

 .االتصاالت
 .وتر لكل طالبالعمل علي توفير جهاز كمبي -1
 ىاك في خدمة االنترنت مما يعمل علتخفيض قيمة االشتر  -3

 .وبالتالي انخفاض سعر تقديمه للجمهور انتشار استخدام خدماته
  ى:البيئة السياسية: وتشتمل عل -اخامس

 .إنشاء إطار تشريعي متكامل للتعليم االلكتروني -1
عن طريق  اعتراف الحكومات المختلفة بالشهادات الممنوحة -2

 .التعليم االلكتروني حيث ما زالت السيادة للشهادات الورقية
 ]:33: تصميم المنظومة االلكترونية للمدرسة ]الخطوة الثانية

أي منظومة الكترونية تتعامل في المجال التعليمي والتربوي 
 : والتفاعل بين المعلم والطالب يجب أن تتكون من

 .شق إداري. 1
 .شق تعليمي. 2

 ]34]ى الشق اإلداري ويشتمل عل أوال:
  .نظام إدارة شئون الطلبة •
 .نظام متابعة الدرجات والنتائج •
 .نظام متابعة االنتقاالت •
 .نظام الجداول المدرسية •
 .نظام اإلدارة المالية والحسابات •
 .نظام إدارة الموارد البشرية •
 .نظام الحضور واالنصراف •
 .نظام إدارة األصول الثابتة •
 .نظام إدارة المخازن والمشتريات •
 .نظام إدارة المكتبات •
 .واقع تفاعلي للمدرسة باإلنترنت •

ويقوم الشق اإلداري بالمنظومة بخدمة كافة األنشطة والمهام 
اإلدارية والمحاسبية عن طريق إدارة وتخزين ومعالجة كافة 

التقارير البيانات والمعلومات وطباعة التقارير المتنوعة وخاصة 
 .الخاصة بدعم القرار، وكذلك تحديث الموقع باإلنترنت تلقائيا

  ى:ثانيا: الشق التعليمي ويشتمل عل
 .نظام المحاضرات اإللكترونية •
 .نظام االختبارات اإللكترونية للطلبة •
 .وسائط متعددة للمناهج تعليمية •

 ويقوم الشق التعليمي للمنظومة بخدمة المدرسين عن طريق
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ق قدراتهم اإلبداعية لشرح المواد والمناهج واإلشراف على إطال
عملية استقطاب المعلومات التي يقوم بها الطلبة. ويبدع الطالب 
أيضا في أساليب العثور على المعلومات المخزنة بـالكمبيوتر 

الخاص بالمدرسة أو باإلنترنت وربط تلك (Server)  الخادم
على أرض الواقع وذلك المعلومات بعضها ببعض واستخدامها 

 ].35] تحت اإلشراف المباشر للمعلم وأولياء األمور
ويمكن للمعلم والمتعلم االستفادة من مصادر التعليم اإللكتروني 

 ]:31] على االنترنت كما يلي
ومن أمثلة هذه  ،الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات (1)

 :المصادر
 .(Electronic Books) الكتب اإللكترونية 
 .(Date Bases) قواعد البيانات 
 .(Encyclopedias) الموسوعات 
 .(Periodical) الدوريات 
 (Educational Sites).  المواقع التعليمية 

: حيث يستطيع التصال غير المباشر غير المتزامنا (2)
مباشر دون اشتراط  غير األشخاص االتصال فيما بينهم بشكل
 : [ اآلتي37حضورهم في نفس الوقت باستخدام ]

حيث تكون الرسالة والرد  (E- Mail) البريد اإللكتروني 
  .كتابياً 
حيث تكون الرسالة والرد  (Voice – Mail) البريد الصوتي 

 .صوتياً 
االتصال المباشر المتزامن: وعن طريقه يتم التخاطب في  (3)

 ].11] بواسطةاللحظة نفسها 
حيث يكتب الشخص ما  (Relay – Chat) التخاطب الكتابي 

يريد قوله بواسطة لوحة المفاتيح والشخص المقابل يرى ما يكتب 
في اللحظة نفسها، فيرد عليه بالطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء 

 .األول من كتابة ما يريد
حيث يتم  (Voice – Conferencing) التخاطب الصوتي 

 .التخاطب صوتيًا في اللحظة نفسها هاتفيًا عن طريق اإلنترنت

حيث يتم  (Video – Conferencing) المؤتمرات المرئية
 .التخاطب حيًا على الهواء بالصوت والصورة
ة إعداد معلم التعليم وفي حال توافر العناصر السابقة لمنظوم

لمؤشرات فانه يعد لزاما توافر العديد من المعايير وا اإللكتروني
 التي سيتم البناء عليها.
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TEACHER PREPARATION E-

LEARNING IN SAUDI ARABIA: A 

PROPOSED MODEL 

Nouf Mohamed Eldousary 

Faculty of Education  

 Noura Bent Abdurrahman University 

ABSTRACT_ There is weakness in teacher preparation programs of e-learning and that there is an urgent 

need to put up depicting the proposal, therefore, was the main question is how to develop a vision for 

teacher preparation e-learning in Saudi Arabia?, And the main objective was to identify the requirements 

of the transition from traditional learning to e-learning across the network Internet, and to identify the 

roles that will be conducted by a teacher e-learning, and M and then bring the perception of a proposal for 

teacher preparation e-learning in Saudi Arabia, and the current study, the descriptive analytical method, 

and study to visualize systemic integrated this work, also reached a series of steps must be taken in mind in 

order to be applied in the e-learning environment exercise teacher e-learning.  

Keywords: teacher preparation, e-learning, e-learning strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 




