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 االلكتروني التعليم أدوات



اإللكتروني التعليم أدوات
Tool اإللكتروني التعليم أدوات أهمية s Learni ng-E

Face لوجو وجها االتصال خصائص لنقل ضرورة اإللكًتوين التعليم أدوات تعترب

Communication Face to مع التقليدي الدراسي الفصل يف تتوفر واليت 
 بعد من التعليم إىل اخلصائص ىذه ونقل وادلرونة، ابلتفاعلية تتسم حىت التدريس طرق تطوير
 تعرض اليت التعليمية والربامج ادلواقع تصميم يف األكرب ادلساحة وحتتل الشبكات، على القائم
 الشبكة على والتعلم التعليم أدوات عليها لقيط ولذلك اإلنًتنت، ىلى وزلتواىا ادلقررات ىذه

 ضرورة تعترب اليت Tools Course-CT Web-Tools Webالعنكبوتية
التعلم. عملية يف واالتصال التفاعل أىداف لتحقيق

Virtual االفًتاضي الواقع إىل ادلتعلم تنقل اليت ىي األدوات وىذه

Reality احلاالت، مجيع يف ادلكان وحدة ابستثناء احلقيقي الواقع خصائص بنفس 
 يسمي ما ينشأ األدوات ىذه خالل ومن أخرى. حاالت يف الزمان ووحدة

 اتصال يف تقريبا واحدة وأىداف وميول خصائص ذلم أفرادا جتمع اليت االفًتاضية  ابجملتمعات
 مكان أنو سوى وحتديده وصفو ديكن ادلعامل زلدد مكان جيمعهم أن دون دائم وتفاعل

 أدوات خالل من أيضا بينهم ويصل بينهم، جيمع الذي اإللكًتوين ادلواقع ىو افًتاضي،
والتعلم. للتعليم أدوات ابعتبارىا الوقت نفس ىي استخدامها ديكن واليت والتفاعل االتصال

 األدوات ىذه وتوفر
 فل وادلعلم ادلتعلم بني Interactive والتفاعل Communication  االتصال
Communication  اجلمعي االتصال يف الغري ومع الشخصي، االتصال

Group االتصال قبل اآلخرين أو األقران من ادلساعدة طلب أو ادلعلم، من بتوجهات 
ابدلعلم.
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 الشبكات، ابستخدام بعد من التعليم عملية جوىر ىو التفاعلو  االتصال وتوفر
 وأدوات للتفاعل، أدوات فإهنا االتصال أدوات عليها يطلق كما  األدوات ىذه فإن لذلك
بعد. من والتعلم للتعليم

 لتحقيق الوقت نفس يف معهم تفاعل عملية ىو الًتبوي ادلشرف أو ابدلعلم فاالتصال
 ادلتاحة األدوات ىذه خالل من أيضا يتم احملتوي مع والتفاعل والتعلم، التعليم أىداف

الشبكات. غري ادلقدم اإللكًتوين مالتعلي نظام ىيكل من أساسيا جزءا ابعتبارىا
وتصنيفها: اإللكتروني التعليم أدوات خصائص

 التفاعل حتقيق ىو األدوات ذلذه األساسية الوظيفة فإن ادلسمى اختلف مهما 
التقليدية. التعليمية ادلنظومة داخل لوجو وجها االتصال غياب لتعويض اإلنساين

 ادلرونة توفر حبيق األدوات ىذه تصميم يتم Flexibility والتفاعل االتصال يف 
ابلتايل. والتعلم والتعليم

 وظائف حتقيق يف بعضها عن بديال تعترب احلاالت معظم يف فإهنا تعددت مهما 
 الفرعية النظم بناء ومستوي إليها احلاجة بقدر والتعلم، والتعليم والتفاعل االتصال

اإللكًتوين. مللتعلي
 للتعليم ادلتعددة احلاجات بتأثري متكامل إطار يف بعضها مع تعمل أن ديكن 

اإللكًتوين.
 أىداف حدود على ادلعلم أو ادلؤسسة جانب من بعضها على االعتماد يتوقف 

 دون معينة أداة توظيف يتم دلاذا السؤال على ابإلجابة وذلك توظيفها،
؟….األخرى

 من حاجتو على ادلتعلم جانب من تاألدوا ىذه استخدام يتوقف الوقت نفس ويف 
 أو فقط، ادلؤسسة أو ادلعلم من ادلساعدة طلب إىل احلاجة مثل االستخدام ىذا



 التعليمية للمقررات وادلالحظة ةادلشاىد أو األقران، مع والتفاعل االتصال إىل احلاجة
رى.أخ أطراف من ادلساعدة إىل احلاجة دون

 أخرى أتثريات ىناك فإن االستخدام وحاجات التوظيف أىداف أتثريات وجبانب
التالية: العوامل تفرضها
 والشبكات. الكمبيوتر استخدام يف ومهاراهتم ادلتعلمني، خصائص
 التعليمية. ادلواقع على والتقدمي العرض وتصميم احملتوي، خصائص
 والتجهيزات األساسية البنية مستوي خاصة وبصفة اإللكًتونية، البيئة خصائص 

الشبكات. ابستخدام بعد من للتعليم التقنية
 ادلواقع على ادلقررات وتقدمي بعرض االكتفاء مثل: وتعددىا والتعلم التعليم عمليات 

 ادلتاحة والتدريس التعليم طرق وكذلك وتعددىا، التعليمية واألنشطة فقط، التعليمية
 جبانب واألقران، ابلغري ابالتصال ادلعلم توصيات إىل ابإلضافة الشبكة، على

 يتم اليت ادلواقع أو التعليمية، ادلواقع على ادلتاحة اإللكًتوين التقييم وطرق االختبارات
 يستهدفها اليت والتعلم التعليم عمليات من وغريىا …الغرض ذلذا خصيصا تصميمها

اإللكًتوين. التعليم نظام
 أو إليها احلاجة ومستوايت اإلنًتنت، شبكة على ادلتاحة والتعلم التعليم درمصا تعدد 

بعضها.

 ادلتعددة احلاجات بليب األدوات ىذه لتصنيف نظراي إطارا متثل السابقة واخلصائص
يلي: كما  والتعلم، والتفاعل االتصال من

والتعلم: التعليم عملية أطراف بني األداة استخدام توقيت    . أ
مثل: Synchronous ادلتزامن التعليم أدوات   .1

 يف احملادثة وتسمى فردين، بني Chatting الشخصي احلوار أو احملادثة       . أ
 أوR.T.C Chatting) Time (Real ادلتزامنة أو احلقيقي الوقت



Relay (Internet  اإلنًتنت شبكة على احملادثة

Chatting)I.R.C

 ادلتعلم بني ادلتزامن والتفاعل االتصال توفري إىل هتدف اليت أبنواعها .ادلؤمترات ب
ومنها: البعض، وبعضهم ادلتعلمني بني أو واألقران،

Graphics (Audio   والرسوم ابلصور ادلزودة السمعية ادلؤمترات   (1

A.G.C Conference)

Group or Groups (News  النقاش رلموعات   (2

G.W Ware)

 الفيديو مؤمترات ، Conference Video الفيديو مؤمترات   (3
Video) Top (Desk ابلنظام اخلاصة

User (Multi  الواحد اجملال يف األشخاص متعددة ادلؤمترات   (4

M.U.D Domains)

Multi)  الواحد ادلوضوع يف العروض أو الوسائل متعددة ادلؤمترات   (5

M.O.O Oriented) Object

Asynchronous: ادلتزامن غري التعليم أدوات   .2

. mail-E اإللكًتوين الربيد أ.
. F.T Transfer) (File ادللفات نقل ب.

B.B Board) (Bulletinالنشرات ت.لوحة

S.W.P Pages) Web (Static   الساكنة الويب صفحات ث.

Web (Interactive   التفاعلية العنكبوتية/الويب الشبكة صفحات ج.

I.W.P Pages)

. Listserv ادلساعدة أو اإلفادة اخلدمة/ قوام ح.
التفاعل: مستوي حيث من            . ب



 إيل للدخول األويل البوابة Interfuse) (User ادلتعلم تفاعل واجهة متثل
 أو االتصال على يساعده ما ادلتعلم منها ينتقي اليت الشبكات، عرب اإللكًتوين التعليم نطام

 كل  تضم فإهنا ولذلك ادلقررات. صفحات بني التجول أو العملية، أطراف مع التفاعل
Course)  ادلقررات تقدمي نظام أو الشبكي، التعليم بنظام اخلاصة األدوات

C.D.S System) Delivery.
 زلتوي مع التفاعل أدوات جبانب والتفاعل. لالتصال عرضها السابق األدوات وىي
 واجهة كانت  سواء ذلك يف خيتلف وال والتعلم. التعليم مصادر إىل والوصول ادلقررات،
 ادلقررات أو األداة إىل للوصول دالة رموزىا تكون أن جيب بينما نصية. أو رسومية التفاعل

فيها. التجول أو ادلتعلم يستهدفها اليت
 األخرى األدوار كافة  وتوظيف الستخدام الرئيس ادلدخل ىي األداة ىذه فإن ولذلك

اإللكًتوين. والتعلم التعليم عملييت يف
 يف أيضا، ذلا ادلعلم استخدام تصميمها يتيح قد اليت ادلستخدم تفاعل واجهة وجبانب

 أو العامة التفاعل واجهة ىناك ذلك جبانب بو. خاصة تفاعل واجهة وجود عدم حالة
Interface) Gateway (Common  إليها يشار كما  العامة التفاعل بوابة

C.G.I الستخدام الويب بشبكة اخلاص اخلادم على يوضع برانمج عن ةعبار  وىي 
الشبكة. ىذه على والتعلم والتفاعل لالتصال ادلتاحة واألشكال اإلمكانيات وتوظيف

 وتفيده التعلم، عملية وتضبط تيسر اليت ابدلتعلم اخلاصة األدوات إىل ابإلضافة وذلك
 من ادلتعلم يتعرف خاصة أدوات وىي سة.وادلؤس وادلعلم، ادلقررات، مع بعد من التفاعل يف

 سابقة األدوات إىل مضافة وتعترب والتقومي. واألداء، ابدلقرر، يتعلق ما كل  على خالذلا
Course  ادلقررات جداول مثل إليها احلاجة ابختالف وجودىا خيتلف كان  وإن الذكر،

Schedule ، تقدديو. وأسلوب احملتوى وموقع



 من أكرب مبستوي ادلتزامنة والتفاعل االتصال أدوات تتميز أن الطبيعي ومن
 األخرى تتميز ينما ،  العاجل ابلتفاعل األوىل تتميز ولذلك ادلتزامنة، غري عن  التفاعلية
الوظائف. نفس حتققان اجملموعتان كانت  وإن .  األجل ابلتفاعل

األساسية: الوظيفة حيث من            . ت
 بقدر األخرى عن بديال استخدامها أو توظيفها يتم أن ديكن األدوات ىذه كل  أن قدمنا

 بعضها ولكن متكامل. إطار يف اتوظيفاهت أو استخدامها إمكان جبانب إليها، احلاجة
أيضا. والتفاعل لابالتصا خيتص اآلخر والبعض األوىل، ابلدرجة والتعلم ابلتعليم خيتص
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ادلقررات: عرض نظام أدوات   .1
 عملية تيسري يف ضرورة تعترب اليت الغري مع والتفاعل االتصال أدوات إىل ابإلضافة

 ادلقررات عرض نظام من جزءا تعترب ألخرى أدولت ىناك فإن والتعلم التعليم
مثل: وامتداداتو.

 ادلقرر مع التفاعل أداة ويعترب Schedule Course ادلقرر جداول       . أ
Course  وزلتواه ادلقرر ووصف األىداف، مثل وارتباطو

Description يصف مما وغريىا … الصفحات ومواقع ووحداتو 
وأساليبو. تقدديها وطرق ومساحاهتا ومواقعها ادلقررات

 ادلكتبات، مثل الشبكة على ادلتاحة والتعلم التعليم ومصادر البحث مواقع . ب
 ادلعارف الستكمال ادلتعلم هبا يستفيد أن ديكن اليت اجلاىزة البحث وزلركات
وزلتواىا. ابدلقررات اخلاصة

 ادلتعلم يكلف اليت Tasks & Activities التعليمية وادلهام األنشطة . ت
وزلتواه. ادلقرر تعلم سياق يف إجنازىا ويتطلب هبا

Tests & Assesment والتقومي االختبارات صفحات . ث



Score Learner  االختبارات يف ادلتعلمني نتائج صفحات  . ج

 ابدلتعلم يتعلق ما كل  يضم والذي Profile Learner ادلتعلم ملف  . ح
األداء. وتقومي وأنشطتو وإجنازه

 فق ياحملتو  تضم اليت الساكنة الصفحات وتشمل وزلتواىا، ادلقررات صفحات  . خ
 الوسائل أو فقط ابلنص كان  سواء تقدديو ووسائل صفحاتو بني التجول وأدلة

 ووسائلو احملتوي جبانب تضم اليت التفاعلية الصفحات أو وارتباطها، ادلتعددة
 مستوي من وتزيد التعلم عملية تثري اليت الذكر سابقو األدوات تقدديو

الشبكة. على ادلتاحة رراتادلق ونظام وارتباطو، احملتوي عناصر مع التفاعلية
والتفاعل االتصال أدوات   .2

 أو توظيفها يتم اليت ادلتزامنة وغري ادلتزامنة ذكرىا السابق األدوات كل  وتشمل
 .نمسؤولو  ـ تربوي مشرف ـ معلم : الغري مع والتفاعل االتصال يف استخدامها

 خاصة وبصفة إليها احلاجة بقدر والتعلم التعليم أدوات من الوقت نفس يف وتعترب
Based Internet  الشبكات عرب التعاوين التعلم يف

Learning Collaborative للتعلم، أدوات إىل حيتاج الذي 
 ادلتزامنة، األدوات خالل من النظام نفس يف واألقران ادلعلم مع لالتصال وأدوات
 على تادلقررا بناء نظام ضمن والتفاعل االتصال أدوات وجود النظام ىذا ويفرض

الشبكات


