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 اإلطار النظري

 مدخل: 2-1

) منذ بدایتھا بالتطور والتغییر المستمر المتسارع في المعرفة 1(اتسمت الحضارة اإلنسانیة

والعلوم التطبیقیة والنظریة مما أسھم في استحداث طرق وأسالیب لتطبیقھا تواكب كل عصر، 

 كما شھدت والدة العدید من النظریات الجدیدة.

والتكنولوجي في العصر الحالي فجعلھ نقطة التوجھ مما نتج عنھ تغییر في لمع نجم التطور التقني 

 معاییر تقییم المجتمعات وفقاً لمدى اإلرتقاء التكنولوجي والمعلوماتي وعلوم المستقبل.

إلى تطویر مظاھر العیش فیھا و إذكاء روح  –المتقدم منھا و النامي  –تسعى دول العالم أجمع 

راد و الجماعات من مواطنیھا. و توطید اتصالھا بما یعیشھ العالم من النمو الشامل بین األف

تغیرات متسارعة وھذا یتطلب اللھاث في طلب العلم على اعتبار أن طلب العلم فریضة ، و في 

األخذ بأسباب التطبیقات العلمیة، و ھو امتداد للفریضة، و في إشاعة الروح العلمیة بأبعادھا 

و ھي سنة تتوارثھا أجیال األمم، و أمر تفرضھ الثورة العلمیة  النظریة و التكنولوجیة،

 والتكنولوجیة التي من أھم مظاھرھا التقدم الھائل في تكنولوجیا االتصاالت و التطبیقات األخرى.

لقد اصبح استخدام الحاسوب ضروریا في حیاتنا وما نشاھده من تطور ھائل وسریع في 

) ، إذ لم یعد ھناك حقل من حقول 1(یل على أھمیة استخدامھتكنولوجیا المعلومات ما ھو إال دل

المعرفة إال والحاسوب یلعب الدور األكبر فیھ ، و لیس ھنالك من شك أن الحاسوب قد نال حظاً 

وافراً من االھتمام بین المتخصصین و غیر المتخصصین، بین المنظرین و المطبقین، بین 

علماء االجتماع، بین المربین أصحاب الفلسفات  الساسة و العسكریین، بین علماء النفس و

المختلفة و بین المنفذین في مدارس التعلیم الرسمي، وبرز الحاسوب وتقنیاتھ في الفترة االخیرة 

ً في ھذا  كعنصر ھام في مجال التعلیم اإللكتروني والذي سنتحدث عند بشيء من التفصیل الحقا

یم اإللكتروني إال أنھ قد افتقد عنصر ھام جداً من الفصل. فرغم التطور الكبیر في مجال التعل

ً أن ھنالك إھمال للجانب التربوي فال تكاد  عناصر العملیة التعلیمیة حیث أنھ من الواضح جلیا

تذكر التربیة مع التعلیم اإللكتروني برغم أن التربیة  ما زالت مرتبطة دوما بالتعلیم التقلیدي بل 

المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین  -وزارة التربیة الوطنیة -الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-لتربیة العامةا -1
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تربیة والتعلیم). وتلك ھي النقطة األساسیة التي یرنو إلیھا الباحث في أن التربیة سابقة للتعلیم (ال

ھذا البحث باالستفادة من تقنیات الحاسوب وامكانیاتھ في الربط بین عناصر العملیة التربویة 

متمثلة في االسرة وادارة المدرسة والمعلمین، ویتم ذلك بعمل نظام حاسوبي وتطبیق للھواتف 

من تقنیة الحوسبة السحابیة والتي غزت سوق التقنیة مؤخرا لما لھا من مزایا  الدكیة مع االستفادة

 وامكانیات سنتطرق الیھا من خالل ھذا الفصل.

 تعریف التربیة: 2-2

 التربیة لغة 2-2-1

) وفي القرآن الكریم قال تعالي 1(جاء في لسان العرب البن منظور:" ربا یربو بمعني زاد ونما"

ة فادا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت وأنبتت من كل زوج بھیج" سورة : "وتري األرض ھامد

_ أي نمت وازدادت ، وقال تعالي : " ألم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك  5الحج اآلیة

_ وقولھ أیضأ : " وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا سورة  17 سنین" سورة الشعراء اآلیة

ھا إشارات الي المعني اللغوي للتربیة وتعني الزیادة والنمو المطرد وھي كل 23اإلسراء اآلیة 

واستخراج شيء كامن او مستتر وزیادتة بالرعایة والعنایة . یقول ربي الولد أي ھدبھ وجعلھ 

 ینمو .

وتفید كلمة التربیة عند العرب قدیما السیاسھ والقیادة والتنمیة، وكان فالسفة العرب یسمون ھدا 

كما ھو معروف عند ابن سینا مثال في رسالتھ _ سیاسة الرجل أھلھ وولده ، وكانوا  الفن سیاسة 

یقولون عن الدي ینشئ الولد ویرعاه المؤدب والمھدب والمربي والمعلم ، غیر أن لفظة المؤدب 

أشیع ألنھا تفید الریاضھ والسیاسھ وتدل علي العلم واألخالق معا وبناء علي دلك یكون في معني 

ولنا تربیة الكائن البشري انماءه وترقیتھ لیبلغ نضجھ بشكل متكامل دون اغفال ألي جانب تربیة ق

  من جوانب شخصیتھ .
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 التربیة اصطالحا 2-2-2

) ونجد لھ تعریفات عدیدة ، 1(یعد المصطلح _ تربیة_ من أكثر المصطلحات اتساًعا وشموًال،

ة من خصائصة ، او صفة من صفاتھ ، كل تعریف یغطي جانباً من جوانب المصطلح ، أو خاصی

 او ھدفاً من أھدافھ ، ونشیر الي بعض التعریفات لنعرف  مدي  اتساع المصطلح .

 التربیة ھي إعطاء الجسم والروح كل ما یمكن من الجمال وكل ما یمكن من الكمال . •

 التربیة ھي تنمیة كل قوي الطفل تنمیة كاملة متالئمة. •

الطبیعیة للطفل كي یكون قادراً علي ان یقود حیاة خلقیة صحیة التربیة تھدیب القوي  •

 سعیدة .

 التربیة اعداد الفرد لیسعد نفسھ اوالً وغیرة ثانیة. •

التربیة الكاملة ھي تلك التي تحفظ الصحة البدنیة والقوة الجسمیة للتلمید وتمكنھ من  •

دكائھ وتعوده سرعھ السیطرة علي قواه العقلیة والجسمیة وتزید في سرعة ادراكھ وحدة 

 الحكم ودقتھ ، 

وتعرف التربیة بالمعني الواسع بأنھا تتضمن كل عملیة تساعد علي تشكیل عقل الفرد وخلقھ 

وجسمھ باستثناء ما قد یتدخل في ھدا التشكیل من عملیات تكوینیة او وراثیة ، ولدلك فھي عملیة 

ائل تنتقل مع الناشئ من طور الي ھادفھ لھا اغراضھا وأھدافھا وغایاتھا ، وتقتضي خططا ووس

 )1(طور ومن مرحلة الي مرحلة أخري.

ً بالتالي في تحصیل األھداف  العقم التربوي وغبن اإلنسان ألخیھ اإلنسان. وفشل الجمیع معا

 الفردیة واالجتماعیة التي ینشدونھا بالتربیة.

عملیة بناء الطفل شیئاً فشیئاً إلى حد التمام والكمال، فھي بناء ألن البناء یعني بذل الجھد،  التربیة:

ووضع الشيء في مكانھ، ومتابعة النظر إلیھ بالرعایة واإلصالح بعیداً عن اإلھمال، وشیئاً فشیئاً: 

مام والكمال: على سبیل التدرج، وأن ما یصعب تحقیقھ الیوم، یمكن أن یتحقق غداً. وإلى حد الت
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ھو الحد الذي یصل فیھ الطفل إلى أن یتمسك بشرع هللا من ذاتھ، ویحاسب نفسھ بنفسھ، ویراقبھا، 

 )2(ویتابع تربیة نفسھ.

 1فبناء الطفل عملیة تفاعلیة بین اآلباء واألبناء تھدف إلى بناء شخصیة الطفل وإعداده للحیاة.

لتبلیغ المفاھییم وغرس القیم، وأقربھما التفاعل فالتفاعل بشقیھ القولي والفعلي ھو أقرب الطرق 

القولي والذي یجسده الحوار مع األطفال فإنھا تكون عملیة تبادل حقیقي بین المرّبِي والمربَّى 

حیث یتربّى اآلباء وینضج كیانھم كوالدین من خالل عالقتھم التربویة بأبنائھم، وھي ضروریة، 

ان الذي یولد غیر مكتمل، حتى على المستوى البیولوجي، إذ دونھا، من غیر الممكن لصغیر اإلنس

 أن ینمو ویتطور. 

عموماً، في مدى إدراك األھل لمقومات مسئولیتھم التربویة الجسیمة،  2فالمواقف اإلیجابیة تكمن،

وھي تفّھمھم للمعاني الكامنة وراء مشاكل األبناء فیتمكنون، إذ ذاك، من النفاذ إلى كنھ المعاناة 

التي یعیشھا ھؤالء األبناء ویصبح موقفھم، بمنزلة نمط سلوكي عام یساعدھم، ال على  الحمیمة

مواجھة المشاكل وضبطھا فحسب، بل، خصوصاً، على تبنّي موقف حسن اإلصغاء والتعاطف 

 والتفّھم المعد كموقف اتصالي: إیجابي وفعّال بین البشر.

بغیاب مناخ أسري تتصف عالقة الوالدین  وعلى العكس، تبدو المواقف السلبیة على ارتباط وثیق

ً لوصف الطفل، وھو افتقاره للتماسك، للتناغم، للحمایة، للعطف، ولإلحساس  ضمن إطاره، تبعا

وھي  معتقدة أنھا تساعده –بالطمأنینة، وحسب وصف ھذا الطفل، بدا أن ھذه األسرة آذتھ 

عمل على توجیھھ وتربیتھ. ھذا ما رشح فشّكلت، بذلك، عائقاً في طریق نمّوه السوّي بدالً من أن ت

العالجیة.  -عن البحوث التي حققتھا البشریة ضمن إطار المجتمعات، وعن المالحظات العیادیة 

وقد بدت ھذه المواقف ذات ذیول وانعكاسات نفسیة غایة في السلبیة على الطفل وعلى بنیة 

ي احترامھ وتوكیده لذاتھ، نشوء شخصیتھ المتكاملة، من أھمھا: اضطراب تكّیفھ مع بیئتھ، تدنّ 

 اضطرابات نفسیة متنوعة لدیھ.. إلخ.

 

 

 

م.2000منھج التربیة النبویة للطفل، دمحم نور بن عبدالحفیظ سوید، الطبعة الثالثة  -2
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 التربیة بین الماضي والحاضر 2-3

مع ، لعشرینن القرایة ابدولتاسع عشر ن القرالى نھایة إلحدیثة ا 3لتربیةاتعبیر ل ستعماد ایعو

یعتبر بحق حامل ي لذابخاصة عند مونتاني ویخ رلتاا اھذا قبل رهفكاأبعض د جوولى رة إإلشاا

ة لدعوواآللي واجي رلخاالتوجیھ امن ص إلنقاح ایطلب بإلحاي كان لذوالفرنسیة التربیة اء الو

 میذه".م تالماارى أیتوكیف یتعّلم أن لمربي القائل: " على وھو العقل والحریة الى إ

قدیمًا في و یغدة حدیث في فترھو فما ، و تعبیر نسبيهتعبیر  "حدیثة تربیة " أن لى إنا هنشیر 

ول ألالنصف التي حصلت في ت اعااإلبدالى إنا تشیر دة هلمقصوالحدیثة االحقة.  فالتربیة ة فتر

رة لعشرین من ثون القرالثاني من النصف الى ما شھده إنا رة هإلشاالعشرین مع ن القرامن  

عیة ، داذلتلمیوالمعلم والصف ر اطاي، إلتقلیداسة رلمدر اطاإلى تغییر إلتربیة تدعو افي ة جدید

خ الھا إدلى إلتي تدعو الحدیثة التكنولوجیة امستعینة بالوسائل ر إلطاا اھذلى تعلیم یتّم في غیر إ

وزد لبث(اسائلوا من اهسوولتسجیل ت اآالم، ألفالن، التلفزیو، ایوادلرالجماعیة )التربیة افي 

لبث عبر وات إلنترن، الكمبیوترانیة) واللكترالوسائل افي ر من تطوم لیوالك ما نشھده ذعلى 

 . )لتعلیم عن بعدوالمبرمج التعلیم اما نسمعھ عن والصطناعیة. (.. ر األقماا

  4 كر :لحدیثة نذالتربیة التي تدین بھا دئ المباأھم امن و

 یعّلم نفسھ بنفسھ    أن لطفل ا• تعلیم  

 یحّل مشكالتھ   أن لطفل ا• تعلیم  

 د   لفرالطفل ا• تعلیم 

 عھ  ابدإتنمیة ولطفل ا• تحریر شخصیة 

صبح قدیمًا ألحدیثة التربیة  اسطھ باسم وأوالعشرین ن القرایة افي بدف یعركان ما ى أن نرا كذوه

 ة .لجدیدالتربویة رة الثوف افي عر

 .  سابق مرجعص،  233 – 295:   عاقل فاخر  -
 .    ،سابق مرجع ،حمدأ مرسي سعد 517 – 527 ص  - 
 ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 
 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   4
مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 
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قبلھا دت لتي ساالتربیة الى س إبالقیاة جدیدة وجعلھا متمیزوتربیة حدیثة " دة " الوما یّسر و

 التوالي :على دئ مجموعة مبا"وھي لتقلیدیة التربیة اباسم "  لتي عرفتوا

 لتعلیمالتربیة على م ا:تقّدول ألأ المبدا  2-3-1

لتقلیدیة لم تكن غریبة التربیة أّن اغم ور5لتعلیم والتربیة اصل قاطعة بین اقامة فوإرغم صعوبة 

لتربیة إّن التعمیم امن ء بشيو للقوایمكن د لجسدیة للفروالفكریة والخلقیة العنایة بالتربیة اعن 

 ول.  ألم المقااتجعل لھا وأن لتعلیم التربیة على م اتقّدأرادت أن لحدیثة ا

و أكثر لطفل تكوینًا متكامًال متسقًا بحیث ال یغدالى تكوین إشمل أتوّجھ عنایة أن لتربیة أرادت ا

 كمة . لمحاوا لتفكیراعلى ر قدحاً وأتفتءاً ونمّوونضجًا أكثر معرفة فقط بل وعلمًا 

طاقاتھ وتیة الذاه اقوج یستخرأن لطفل على ایساعد ي لذھو التربیة اه ذھلحقیقي في المربي وا

بھ على رتدّولفكر ن اتكّوأن لحدیثة التربیة ھر اممكن.  فجوى قصى مدألى إلخالقة المبدعة ا

 ت .لمعلومااه بطائفة من ودنزّأن یتعّلم ال أن تعّلمھ ولتفكیر والمالحظة ا

لثقة اساسیتین لھ: أعامتین دعلى م لتي تقوالخلقیة التربیة اللداللة على م یستخد، لتربیةم افھومو 

أن جب الوالخلقیة من التربیة اض اغرألتحقیق وبمحبتھ .  ولنامي بالمربي الكائن اثقة ، لحبوا

 لعمر .احل امرحلة من مركل لطفل في ت اتمامااهل تربیة مع اه ھذتتكّیف 

حده بل تطمح ولخلق الى تكوین أو إحده ولفكر الى تكوین إ 6لحدیثةالتربیة اطمح لك ال تذلى وإ 

تربیة م تقدأن ألساسي افھا أّن ھدنب شخصیتھ مما یعني افي شتى جون كلھ إلنساالى تكوین إ

 ن  .نساإمًال  ال طرفًا من كانسانًا ن إتكّو، أن شاملة متسقة

لخلقیة والجمالیة ابالتربیة ، لجسدوالفكر ایة لعنایة بتربأھمیة اعلى أكدت لحدیثة افالتربیة 

 عّالمة" .د"لى تكوین مجّرإال ن " نساإلى تكوین"إعت ودلمھنیة. ... وا
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 لنفسالى علم إلتربیة المبدأ الثاني: استناد ا 2-3-2

وأّن ھمھما ھو لتربویة العملیة ر امیولھ محوولطفل اھتمامات الك عندما جعلت من ذیتجلى و

قد عّبر وتكوینھ.  وتثقیفھ وألساسي لتعلیمھ المدخل اجعلھ ولتلمیذ افي نفس م تماھـالا اھذتفجیر 

لمضحكة رة العباافي تلك ، لحدیثةالتربیة ّرواد احد أید رباي "كاللسویسر،" المربي    الك ذعن 

لقدیمة تھتم التربیة انت كاال یشعر بالعطش".  فقد ًرا تسقي حماأن نك ال تستطیع ل " إحین قا

لتي ت المعلوماامیة آلتقدیر ت المتحانام انظات بتكرت والمعلوماامن ر قدأكبر لتالمیذ ء اإعطاب

ت لمعلوماالتالمیذ ء اعطارس إسي بحیث یھّیئ للمدّرلمدم النظااجعلت ولتالمیذ استوعبھا ا

 ة.  لكثیرا

ه ھذائج تستفید من نتأن ال د  " إّ لفرابینیھ ت " سار درالحدیثة بعد ظھوالتربیة الم تستطع و

مع منظمة ون تتعاأن بالتالي اذ ولشووالمتأخرین ل امرتبط باألطفاھو بخاصة ما ت وسارالدا

 لتوجیھ.  ء واالصطفاا

ي كان لذالطفل اما یسمى علم نفس ن لطفل تكّول النفس حوء ابھا علمام لتي قاث األبحاابفضل و

أھمیة لى روا إشاأ حیثكي ( میرل)أجیز(وفرنسي ن)فالوي (وه بیاجیھ)سویسرز روادبرأمن 

لتي تتجّلى النفسیة الخصائص زوا أھم ابروألمختلفة النمو احل امرا سوودرلتجریب والمالحظة ا

میولھ في ل اھتماماتھ ولنفسي للطفل متحلقة حوابذلك تربیة مالئمة للنمو ا فأسسو، منھاكل في 

 ھده.لنمّو احل امرحلة من مرآكل 

  7بیةلترر الطفل محو:الثالث أ المبدا 2-3-3

لتربویة الفعلي للعملیة كز المروالحقیقي ر المحوالطفل ن ایكوأن لحدیثة على التربیة أّكدت ا

لتقلیدیة التربیة انت علیھ كالشخصیة خالفًا لما امقّوماتھ وتماماتھ واهمیولھ ونطالقًا من قابلیاتھ ا

سي رلمدم النظاافي ولمعّلم افي ولتعلیم اج هلطفل:  في منارج الثقل خاكز انت تجعل مركالتي ا

لتقلیدیة بما اسة رلمدالطفل نفسھ.  مما جعل ا التعلیمیة ما عدالعملیة اعنصر من عناصر أي في و

لتربویة من العملیة بدَال الغایة من ت امتحانااما تعقده من م وما تفرضھ من نظاوج هترسمھ من منا

ید " ربا"كالبھ دى ما ناا ھذو  تفتحھا.ولطفل اتكوین شخصیة  ھيلتي ا 8لحقیقیةواألصلیة الغایة ا

ل حوور لطفل یدانجعل أن لطفل بدًال من ل احوور ج تدهلمناوائق الطرانجعل أن حین طلب " 
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بھ " حیث كتافي ي " یوكي "دألمیرالمربي ایضًا أه اكدما  ا ھذوعنھ ". ل سّنت في معز ھجمنا

نھ في إلمجتمع:  واسة رلمدرج اثقلھا خاكز لتي یقع مراتلك  ھيلتقلیدیة اسة رلمدإّن الطفل ل: "اقا

تیة ".  الذانشاطاتھ ا عدوللطفل نفسھ ة لمباشرائز الغرا اعد، شئتن مكاأي في ب أو لكتاأو المعلم ا

یًا داهنتخذه وأن لطفل اننطلق من أن لحدیثة بقولھ  " علینا التربیة اموقف ي یودیوضح ا لھذو

لطفل التربیة ألجل ، ابجعل وا  ":  رهلغایة"شعااو ر وهلمحواو وهلمنطلق او هفالطفل ا، مرشدًو

لتربیة ابھ " كتاید في خاتمة رباح كالیطرا لھذوتھا ذالطفولة غایة في ن اتكوا كذوهلطفل".  امن و

 لوظیفیة "ا

ب تالكاه من اسوي " ویوا"دیجیب مؤیدًة " ؟ وللحیااد عدة أو إلتربیة حیاا ھللكبیر : " ال السؤا 

لمباشر التربیة ف ادهیضیف " لیس ة".  وللحیاادًا عدإلیست ة ولحیاا ھيلتربیة ركیین: " إّن األمیا

ة وأن لحاضرة الحیااتفتح أن دفھا إّن هلعكس تمامًا.  ادفھا هنما ، وإعصر مقبلة لحیااد إلعدا

 خصب" . وأغنى  ى، وأقووأمأل أتجعلھا 

یبحث عن تحقیق غایاتھ أن للطفل ح یتاأن جب و 9،لخاصة بھاانت للطفولة غایتھا كالما و

لتقلیدیة ابھا.  فالتربیة ر لشعوالتي یستطیع ة الوحیددة السعاالتحقیق ا اھذیجد في وأن لخاصة ا

لتي تؤّمن األسالی ب الى شتى ب وإلعقاالى إتلجأ معھ ومعلمیھ وآبائھ ت لطفل على تبني غایااتكره 

لفّعالة ارس انھا تدعو نفسھا بالمدألحدیثة ارس المدابھ  زم ما تمتاوأهسة.  رلمدت اتحقیق غایا

لفكریة.  والجسدیة منھا ، الوظائفھ جمیعھاق النطالل امجاوتیة الذالفعالیة ل احیث تیّسر للطفل مجا

ة .  رآمشادون أي ا هیتلق فعلیة اروس، مستمع للدد لطفل مجّرالتقلیدیة تجعل من اسة رلمدابینما 

م سي ال یقورلمدالعمل ن التطبیق ألوالعمل ابیر من آعالة تشتمل على حظ لفّالحدیثة اسة رفالمد

م لقیااعن طریق ة لخبرب اتسااآبل على ص لنصور استظھات والمعلومان اخزس ساأعلى 

   لتعّلم " . اعن طریق  ل لعم"الشھیر ي " ایور  " دشعا ھو ھارشخصیة. فشعال بأعما

ت لتمرینال واألعماالیھ من إال تطلب ولطفل ت امع حاجالحدیثة تعنى بالتكیف اسة رلمدأّن ابما و

س ساألقائمة على الوظیفیة التربیة إذن اغباتھ فھي تعتمد ورتھ اداستعدوافق على میولھ اال ما یتوإّ 

 لعمل. .. الى إلحاجة ، البحثالى إلحاجة ، المعرفةالى إلحاجة ، الحاجةا
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یكتسبھا أن لتي علیھ دات العاوالطفل ایتعّلمھ أن ي سلفًا ما ینبغد تحّد 10لتقلیدیةالتربیة انت كالقد 

لى ء إللجوة والمرجّوالنتیجة الى إعمھا زتوصلھ في أن لتي من شأنھا ت التمرینااعلیھ ض ثم تفر

فیھا الطفل على  ء وشيض أي تفرأن لحدیثة فتمتنع عن التربیة اما ب. ألعقااب والثوم انظا

ألساسي للفعالیة ك افالمحّرة.  لتي تعّده للحیاوالتي تكّونھ ا تلفعالیاانفسھ على ء یقبل من تلقاأن ُ

 فعًا عنده . وداال یلبي حاجة لدیھ ن شئ إلنساا ھنذلى إال یصل ، ولمیلوا مامھتالا ھوإلنسانیة ا

ارس لمدالتي  تعرفھا في احة الحدیثة ال تتصف بالصراسة رلمداسة في رالداج همناإّن ثم 

لتي تالئمھ انب الجور التلمیذ یختاوالحر العمل والشخصي ر اتباسع لالخل والتقلیدیة.  ففیھا مجاا

جعل أي لعلم " اباسم " تفرید معھ ویعرف    ینسجمي لذالفریق ایتخّیر وجھ افق مزوینّظم عملھ و

لتعبیر اسائل ولى إفق میولھ .  فتلجأ ة وطالب على حدكل لى إیًا موّجھًا دمكاناتھ فروإلتعلیم  ا

ماماتھ ھتوالطفل بل للكشف عن قابلیاتھ امنطلقًا لتربیة  ھانتخذولعب و تمثیل وسم رلحر من ا

 یضًا.   أیة رلالشعووایة رلشعوافعھ ودوا

 

 

 لالستغال:ابع الرأ المبدا 2-3-4

نت ا كالھذل، ستقالون ابدن للعب ال یكوأّن ابما ، ولحدیثةالتربیة ائز ركاللعب یعتبر من أّن ابما 

تختلط . ل والستقالة الفّعالة  "بھا تتضّمن فكراسة رلمدح" اصطالالفعالیة " في ة "افكر

یرفض ي لذالحدیثة لیس التربیة المستقّل بنظر الشخص والفوضى.  اال یعني ل الستقالوا

شّد أنھ إغیره.  ن ال یخضع لقانوویصنع قانونھ بنفسھ ي لذا ھونین بل القوواعد اوللقع لخضوا

ً ستمساا  ھيعلیھ .  فالحریة ن ال یفرضاوتیًا ذایمانًا إفرضًا  یؤمن بھما نھ ألم لنظان وابالقانوكا

لى ل   ،" االستقالل إخادلحر. فإالھ لیس بالطفل وق یفعل ما یري لذالطفل ن واللقانوع لخضوا

لكن لیضعھ تحت وشد . .. الراصایة ولطالب من ر الشخصیة یحّر"ا"فرییر ل یقو، سةردلما

ء أن لمراعلى ض یفر، فولكییھأي برل، الستقالاتطبیق إّن لشخص".  الخلقي اصایة ضمیره و

ت لمختلفة للمشكالل الحلوایناقش ولیتدّبر ولماضي ء المستقبل في ضور ایقّدویتوّقف لیفّكر 

 .  حلتي تطرالعملیة ا
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م تستلزل الستقالكلمة اغالبًا بدًال من م لتي تستخدا 11تیة "الذدة القیاأّن كلمة  " الى إنا هنشیر 

فرییر" ل یقوا لھذولمعقولة.  اغیر ولغریزیة ت ازعاـلنالتغّلب على ات أي الذاعلى ة لسیطرا

ا ما لم یكونونت سنھم كاقین   اهلمرل أو األطفاالى جماعة من ل إالستقالاال نمنح حظًا من أّ ینبغي 

لھ ك تترل الستقالاسة رتھ على ممارقداء لطفل بإبدأ ابھ ".  فعندما یبدون نھم جدیرا أثبتوأقد 

ا كلھ ھذلى ف إیضاوقّل تقدیر.  أمعین على ر طاإتنظیمھا ضمن وفعالیتھ ونشاطھ ر ختیااحریة 

ر نصال أا یقونوهلحدیثة ل. االستقالاسة رفضل من مماألحقیقي ل الالستقالاد عدإلیس ثمة من أن 

ء أن لمراعلى ب  . .. ولكنھ ال یھّذوض ولسلطة قد یرّایرّبي  على م القائم لنظاإّن التربیة : ا

سة یعیش مع رلمدالطفل في كان الما وحّبًا بھا . ومًا منھ لھا احتراتھ رادبإكھ عد سلواقور یختا

كید لتأامع د.  منح للفرتل كما الستقالالجماعة اه ھذتمنح أن جب الوابھ یصبح من اترأجماعة من 

قائع ان ولجماعي ألنھما یعتبرالمعنى ن، القانواتعبیر كما نفسھ یوحي ل الستقالاتعبیر أن على 

لطفل ضمن جو اینشأ أن طي ایمقردفي بلد زم لالامن أن لحدیثة التربیة ى اترا لھذوجتماعیة.  ا

تناسب ت ضمن منظما یةرلجمھوت المؤسساابأسالیب س یتمّروأن طیة الدیمقردئ افق لمباامو

، سةرلمداخلیة في الدة الحیاأو الصیفیة ت المخیماامن مثل ، جمعیةة یعیش مثال في حیاكأن سنة 

 ل.الستقالا اھذتنمیة ل والستقالالجماعة حتى یعیش د اجوومة في تنظیم هلمساالھ ح بشكل یتا

 12:توفیر بیئة طبیعیة المبدأ الخامس  2-3-5

لخصائص انجد بین ا لھذة .  وخّیرن الطبیعة یمانھا بأإیعّبر عن ل لحدیثة باالستقالالتربیة ن ایماإ

أو مكن أن أبدیعة ، سریة تقع  في منطقة أخلیة داسة رلریف مد"انھا  ألحدیثة اسة رألساسیة للمدا

ما تملك وكثیراً لریفیة. ة الحیار امن صول ألطفااسط حدیقة فسیحة بحیث یفید وقّل تقدیر أعلى 

غایة تربویة ) (   ھيما ار بمقداق تزرالوالكسب اعة لیس لغایة راللزاٍض أرلحدیثة اسة رلمدا

سة .  ربط للمدن ربالتالي یكوة وقع. بالحیاالوافي  ھية كما لحیااعلى ف یجعلھ یتعّري لذاألمر ا

لحدیثة حتى ال تربیة ت األسریة سمااخلیة الدة الحیاافر في اتتوورة أن لى ضرإنا رة هإلشاامع 

خلیة ارس دامدن تكوأن خلیة الدارس المدافي ط لك یشترذلى وإسلیمة للنمو.  لاء األجواتخلق 

أس كل جنحة یرت أو أتتألف من بیوتاوخلیین معرفة حمیمة الدالمدیر طالبھ افیھا ف یعرة صغیر

ل ألطفاامن دًا على مائدتھ  عدوه یستقبل فیھا تحت سقف بیتھ دالوأوجتھ زومع ذ ستاأحد منھا وا

 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   11
مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 

 دكره
 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   12
مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 

 دكره
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نھم ر كألصغااعایة رعلى ون فیھا یسھرر لكباایجعل وعنده ف نھم ضیوكامختلفة ر عماأمن 

 لھم.ة خوأ

 13جماعیةروح سط ویة د:تربیة فردس لساأ المبدا 2-3-6

كدون لجنسین فھم یؤافیما یتصل بمسألة ف لخالامن ء لحدیثة على شياسة رلمدامربو كان لئن 

إّن لحدیثة :  من جھة التربیة اتتضّمن ا لھذولجماعیة . مطلبین ة الحیاامیتھا ة وأهجمیعھم فائد

ه.  التي تمیزه عن سوامكانیاتھ إمل كایحّقق د أن تتیح لكل فروأن یة دفرن تكوأن لتربیة ینبغي ا

أن علیھ ي لذالمجتمع اتقّربھ من وأن لغد اطن اتعّد موأن لتربیة اجب وامن إّن من جھة ثانیة و

 یدخلھ . 

فھي ال ، لتقلیدیة ال تھتم بذلكاسة رلمدل أن القوالتعلیم یمكن اید تفرأو یة دلفرالتربیة افمن حیث 

ب لطالاعلى ض لمقبلة بل تفراتطلعاتھ ولماضیة اال تھتم بسیرتھ وتھتم بكل طالب على حده 

فھ ي تطلب روس. لداحد من ر واقدر حضوة وحدل واعمات وأمھماذ نفاا، وإحدًواجمیعًا منھاجًا 

علیھ ى یقوي لذالجھد ام اهقوألى إبالعكس فھي تطلب أو م اهقوأن تطلبھ مي لذالجھد اضعفھم ألى إ

ى ألقوى امن جھة ثانیة تخلق لدأو لعجز ر واإلنكساس وروح الیأالضعیف ى ام فینشأ لدهناأد

لمفّصلة على قّد اسة رلمداه ھذاوح حین تجعلھ یرومكاناتھ إمل كالملل حین ال یستثمر روح ا

مفّصًال د فركل لى إلتعلیم موجھًا اتجعل ة  أن دهحققھا جاتأن لحدیثة اسة رلمدول اتحاب لطالا

 ة . طالب على حدكل على قد 

یة دلفروح الراتجتنب ول أن لحدیثة فھي تحااسة رلمدالتفرید في ا اھذأو  14یةدلفراه ھذلى جانب إ

كز  ترویة ( دلفراینّمي ي لذالمنافسة أ التي تعتمد مبدالتقلیدیة اسة رلمدافي ة لسائداألنانیة )األنانیة ا

روح تخلق لدیھم أن على والجتماعیة ة اللحیاب لطالاد اعدل إلجماعیة من خالوح الراعلى 

ء نشال إمن خالق أو لفرت أو المجموعاالعمل ضمن ل امن خالك لمشترالجماعي العمل ا

 ك .لمشترالجماعي العمل اسائل ومن  ھااسووسیة رلمدالمطبعة أو اسیة رلمدت انیاولتعاا

 15لثقةؤل والتفاالسابع :جّو من أ المبدا 2-3-7

 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   13
مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 

 دكره
 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   14
مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 

 دكره
 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   15
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تھ رقدن ولثقة باإلنساوا ھاودورلتربیة ابأثر ؤل لتفا، الثقةؤل والتفااجّو دئ لمبااه ھذج كل یتّو

قّل أعلى ى ترة، ولطبیعة خّیرن الحدیثة تؤمن بأّالتربیة ن افإا لھذكتمال.  والوالتفّتح والنمّو اعلى 

وإذا تغالبھا نزعاتھ .  وتنقیھا ة یمكن أن لخّیرالدیھ ة لشریرت ازعاـلنوالطفل یولد أّن اتقدیر 

أّن بمعنى أي ال عالقة للطفل بھا وف لك ظرذعن ول فالمسؤاً شریرأو لطفل خبیثًا اصبح أ

 د . لفرافي طبیعة دة لموجوة الخّیرة الفطرایفسد ي لذا ھولمجتمع ا

لمعلمین الة بین دلمتباالثقة دة :  السعااولثقة امن اً تقیم جوأن لى إلحدیثة اسة رلمدغ اتتفرا كذوه

لطالب اتجعل أن سة رلمداه ھذول تحاا كلھ بھذونفسھم.  ب ألطالالة بین دلمتباالثقة ب والطالوا

 نستطیع :ر لغایة . باختصااه ھذغ طفالنا على بلوأنساعد أن علینا دًا وسعی

 

 

 لحدیثة التربیة اعلیھ م لتي تقواألسس أھم ا 2-4

 یة دلفروق الفرة اعاا•  مر 

 لطفل  اسة نفسیة درا•   

 تي    الذط النشاا• 

 لیة  ولمسؤوالحریة  ا• 

 الجتماعیة  ة اسة بالحیارلمدابط ر• 

حقیقي اكتشاف لعشرین سّجل ن القرالى من وألد العقوالتي تجّلت في التربویة أة الجراه ھذم ماوأ

لم ي لتربوأّن   ایضًا أسّجل ح وُ إلصالاصالحھ. إعملیة لفعلي في التلمیذ اك اشتراعلن عن م ُأیو

ي نسمع بطریقة مونتسرا لھذء.  وشيكل سالیب قبل ق وأمسألة منھج بل مسألة طرا بدًَأیعد 

ي مونتسرأّن لي.  غیر ن أو دوكرولتوب داما یسّمى بأسلوى نركما ینیتیكا أو ویننیھ وكوز

أھمیة ھما على ھبفي مذان لتربویة. فیعبررة اولثاه ھذفي  16ساسیینأئدین ان رالي یعتبرودوكرو

في ف سة تھددرالطفل اسة دراترتكز تربیتھما على د.  ولفرالدقیقة في تكوین المالحظة ایا امز

مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 
 دكره

 .  ات،عوید راتمنشو وت،بیر ،ینهشا علي ترجمة ،لحدیثةا لتربیةا 1977:   میدسي نجیالا  -:  جعرام(   16
مرجع تم  ص، 20-24.  ،لمصریةا لنھضة 1971    مكتبة ة،رهلقاا ،یسرلتدا قطرو لتربیةا دئمبا:ا  لرحیما عبد لمجیدا عبد  - 

 دكره

                                                                                                                                                                              



بكل ثقلھا كزت لتربویة ترّاالتھما ومحاكما أّن حاجاتھ ع شباإلى إلعمر احل امرحلة من مركل 

 لجھدل اعلى بذ، وشخصیتھ ھرمظاكل في  إلحاطة بھوالطفل الرغبة في معرفة ام احتراعلى 

 لشخصیة.ارق الفور االعتباایأخذ في ي تربو فنقامة إل
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 التربیة اإللكترونیة:  5-

  :مفھوم التربیة اإللكتروني 2-5-1

ال یوجد تعریف واحد متفق علیھ لمصطلح التربیة اإللكترونیة لحداثة طرحھ في البیئة التربویة أو 

وھو في حالة تعدیل مستمر نظرا الرتباطھ بتكنولوجیا التعلیم التي تنمو لكونھ في طور التكوین 

 وتتطور بسرعة كبیرة یوماً بعد یوم.

وعلیھ یمكن استنتاج بعض التعریفات لھذا النمط التربوي وفق ما ورد في مفاھیم التعلیم 

ه واإلشراف اإللكتروني لما وصال إلیھ من مراحل متقدمة على مستوى العالم، ومن ھذ

 التعریفات:

استخدام الحاسبات اآللیة أو األجھزة اللوحیة أو الھواتف الذكیة وبرمجیاتھا المختلفة سواء على  -

 شبكات مغلقة (محلیة) أو شبكات مشتركة أو شبكة اإلنترنت في إدارة العملیة التربویة.

نترنت مثل الحصول عبارة عن مجموعة العملیات المرتبطة بالعملیات التربویة التي تتم عبر اإل -

 على المعلومات ذات الصلة بالطالب وإكتشاف المشاكل التربویة وتقدیم الحلول.

نمط من انماط التربیة والذي یوظف الشبكة في تقدیم المعلومات والتفاعل وتیسیر التواصل بین  -

 أولیاء األمور والمدرسة والطالب.

إلى أولیاء األمور عبر جمیع الوسائط  تقدیم المعلومات والتوجیھات واألسالیب التربویة -

 اإللكترونیة واألقمار الصناعیة وعبر التلفزیون واألقراص المدمجة.

 مما سبق یمكن القول بأن التربیة اإللكترونیة ھي:

نمط إشرافي واستشاري یقوم باألعمال واألسالیب التربویة عبر الوسائط المتعددة على الحاسب 

الذكیة وعداتھا من شبكات وطرفیات بواسطة المعلمین وإدارات اآللي أو غیره من األجھزة 

المدارس واألسرة بشكل یتیح لھم إمكانیة التفاعل النشط مع كافتھم سواء أكان ذلك بصورة 

متزامنة أو غیر متزامنة، مع إمكانیة إتمام ھذه العملیات في الوقت والمكان وبالسرعة التي 

لیاء األمور والطالب، فضالً عن إمكانیة إدارة ھذه تناسب ظروف المشرفین التربویین وأو

 العملیات من خالل تلك الوسائط.

 

20 
 



 ومن خالل ھذا التعریف نجد أن اإلشراف اإللكتروني:

یقوم على تقدیم األعمال والمھام التربویة بأسلوب رقمي متعدد الوسائط (نصوص  •

، صور ثابتة، او لقطات مكتوبة أو منطوقة، مؤثرات صوتیة، رسومات خطیة، صور متحركة

 فیدیو )

 یقدم البرمجیات من خالل الوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسب اآللي الشخصي. •

یقدم البرمجیات من خالل الوسائط المعتمدة على الشبكات المحلیة على مستوى المركز  •

 أو على مستوى إدارة التربیة والتعلیم أو على مستوى الوزارة أو اإلنترنت.

نمط تفاعلي یتیح للمعلمین التفاعل النشط مع البرمجیات بممارسة عدد من األنشطة،  •

 وتلقي تغذیة راجعة إلكترونیة فوریة.

یتیح ألولیاء األمور التفاعل الشخصي واالجتماعي مع المشرفین التربویین وتلقي  •

 اإلستشارات والعون الالزم.

مع أولیاء األمور في األوقات التي  نمط مرن یتیح للمعلمین االستفادة والتواصل •

 یرغبونھا.

 الحاجة للتربیة اإللكترونیة: 2-5-2

تتحدد الحاجة إلى التربیة اإللكترونیة من خالل ما ستقدمھ من حلول أفضل للمشكالت التربویة 

ومشاكل التواصل بین األبناء واألباء بصورة خاصة وبین أولیاء األمور والمدارس بصورة عامة 

 تقلیل الفجوة والتباعد واختالف انماط الحیاة بإستخدام التقنیات الحدیثة. عن طریق

 وإذا ما تأملنا الواقع التربوي نجد أن الحاجة ملحة للعمل بھذا النمط للمبررات التالیة:

ضعف قدرة النمط التربوي الحالي على مالحقة النمو المتسارع في حجم المعلومات  •

 ونوعھا.

 أسالیب التربیة ومتطلبات المراحل واحتیاجات العصر الحالي.ضعف وعي األباء ب •

التقدم الھائل لتقنیة المعلومات واجتیاحھا كافة المجاالت مما أصبحت توجھ كل اقسام  •

 العلوم.
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 عجز المدارس في التواصل مع كافة األسر وأولیاء األمور وصعوبة الوصول لبعضھم. •

ن التكاملیة بین المدرسة واألسرة للتعاون في حل عجز النظام التربوي الحالي في تكوی •

 مشاكل األطفال بفعالیة.

 :أھداف التربیة اإللكتروني 2-5-3

تحقیق أھداف اإلشراف التربوي، ولكونھ تحسین العملیة التربویة و تسعى التربیة اإللكترونیة إلى

یُمارس بأسالیب وأنماط مختلفة عن تلك التي اعتادھا المعنیون باإلشراف وھم المشرفون 

اإلشراف االلكتروني قد یكون حالً  17عبیدات وأبو السمیدأنوالمدیرون والمعلمون، فیرى 

لتدخل في شؤون المعلمین أو لمشكالت النقل واالتصال المباشر، وكذلك المشكالت اإلنسانیة، كا

المعلمات، وقراراتھم، وممارسة  السلطة، وإثارة مخاوف المعلمین أو المعلمات باإلضافة إلى 

المشكالت الفنیة كتنظیم االتصاالت، والتزوید بمعلومات النشرات التربویة وتحلیل المواقف 

 م اإلشراف االلكتروني. التعلیمیة...، فقد تكون جمیع تلك األمور مبررات تدفع إلى استخدا

 معوقات التربیة اإللكترونیة: 2-5-6

ضعف البنیة التحتیة لھذا النمط التربوي من حیث تأمین األجھزة والشبكات وأسالیب   •

 االتصاالت الحدیثة وغیرھا.

ً إلنجاح ھذا النمط سواء الكوادر الفنیة   • عدم كفایة الكوادر البشریة المؤھلة تأھیالً عالیا

ي البرامج،اإلداریین،...) أو الكوادر التعلیمیة (المشرفین،المدیرین،المعلمین،أولیاء (مصمم

 األمور،...).

ضعف مھارات التعامل مع الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت لدى عدد من المعنیین بأمر   •

 التربیة.

ات أو ارتفاع الكلفة المادیة لتطبیق ھذا النمط سواء من حیث شراء األجھزة والبرمجی  •

 االتصال بشبكة اإلنترنت.

 

 

 سبق ذكرهمرجع  17
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 التطبیقات اإللكترونیة والتعلیم االلكتروني 2-5

 مدخل: 2-5-1

ً في جمیع مناحي  واالتصاالت 18أصبحت تكنولوجیا المعلومات       ً وھاما تلعب دوراً ملموسا

الحیاة الیومیة بشكل عام وفي التعلیم بشكل خاص، فقد ظھرت كثیر من المؤسسات التعلیمیة التي 

تبنت استخدام تلك التكنولوجیا كوسائط ناقلة في عملیة االتصال التعلیمي كونھا تساعد على إیجاد 

م في ذلك. وقد أدى ھذا إلى ظھور مفاھیم جدیدة في عملیة تعلمیھ فاعلة، وتزید من دور المتعل

عالم التعلیم من مثل: التعلم اإللكتروني، والتعلم بواسطة اإلنترنت، الكتاب اإللكتروني، الجامعة 

االفتراضیة، المكتبة اإللكترونیة، وغیرھا من الوسائط اإللكترونیة التي تساعد المتعلم على التعلم 

الزمان الذي یالئمھ ویفضلھ دَون االلتزام بالحضور إلى قاعات  في المكان الذي یریده وفي

التدریس في أوقات محددة. وبتوافر تلك التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسات التعلیمیة، بدأت عملیة 

تصمیم تعلیم متكامل قائم على استخدامھا واصطلح على تسمیتھا بأسماء مختلفة كان أشیعھـا اسم 

 .19"التعلم اإللكتروني"

 

 

 مفاھیم وتعریفات التعلیم اإللكتروني 2-6 

ویعرف التعلم اإللكتروني بأنھ مصطلح واسع یشمل نطاقا واسعا من المواد التعلیمیة التي       

) أو اإلنترنت. وھو یتضمن LANیمكن تقدیمھا في أقراص مدمجة أو من خالل الشبكة المحلیة (

)، نظم دعم األداء webالمبني على الشبكة (التدریب المبني على الحاسوب، والتدریب 

)، الدروس الخصوصیة online learningإلكتروني، التعلم عن بعد، التعلم الشبكي المباشر (

 .(Kurtus,2004)اإللكترونیة 

التعلم اإللكتروني بأنھ التعلم الذي یقدم إلكترونیا من خالل اإلنترنت أو الشبكة  20ویعرفھ بوسمان

رانیت) أو عن طریق الوسائط المتعددة مثل األقراص المدمجة أو أقراص الفیدیو الداخلیة (اإلنت

واقع استخدام الوسائط التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم العلوم بدولة األمارات العربیة المتحدة _ دكتور: قسیم دمحم الشتاق_ قسم  18
  qalshannag@ua.ac.aeالمناھج وطرق التدریس _ كلیة التربیة _ جامعة األمارات العربیة المتحدة_ الموقع االلكتروني:

 2005المجالي والجراح والشناق والیونس والعیاصرة والنسور،  19
20  Bosman, Kelli.(2002) .simulation-based E-learning .Syracuse university. 

Codone, Susan ( 2001).An E-Learning Primer. 
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. ومع ازدیاد قدرة األفراد على االستفادة من مستویات أعلى من العرض (DVD)الرقمیة 

الموجي أصبح التعلم اإللكتروني مرتبطا وعلى نحو متزاید باإلنترنت، وعلى الرغم من استخدام 

) online learningتعلم مثل  التعلم على الخط اإللكتروني المباشر (أشكال أخرى مماثلة لل

والتعلم المستند إلى الشبكات، فان التعلم اإللكتروني یظل المصطلح األوسع انتشارا واألكثر فھما 

 لھذا النوع من التعلم.

بأنھ طریقة للتعلم باستخدام آلیات االتصال الحدیثة من حاسب وشبكاتھ  21ویعرفھ الموسى       

ووسائطھ المتعددة من صوت وصورة ورسومات والیات بحث ومكتبات إلكترونیة، وكذلك 

بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المھم المقصود ھو استخدام التقنیة 

 للمتعلم  بأقصى وقت واقل جھد واكبر فائدة.  بجمیع أنواعھا في إیصال المعلومة

بأنھ تقدیم البرامج التعلیمیة والتدریبیة عبر وسائط إلكترونیة متنوعة تشمل  22وعرفھ الحربش

األقراص المدمجة و شبكة اإلنترنت بأسلوب متزامن أو غیر متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي 

 أو بمساعدة المدرس.

تم تبني مفھوم الوسائط المتعددة اإللكترونیة كمفھوم مواٍز للتعلم  ولغایات ھذه الدراسة 

 اإللكتروني والوسائط التعلیمیة اإللكترونیة. 

 (Multimedia)  الوسائط المتعددة اإللكترونیة  2-7

ھي عبارة عن برامج تجمع بین مجموعة من الوسائط كالصوت والصورة والحركة والنص       

  23ة عالیة تعمل جمیعھا تحت تحكم الحاسوب في وقت واحد (الموسى).والرسم والفیدیو بجود

 اھداف التعلم االلكتروني  2-8

إمكانیة تعویض النقص في الكوادر األكادیمیة والتدریبیة في بعض القطاعات التعلیمیة  •

 عن طریق الصفوف االفتراضیة.

 م المستمر.المساعدة على نشر التقنیة في المجتمع وإعطاء مفھوم أوسع للتعلی •

 
). التعلم اإللكتروني: مفھومھ خصائصھ فوائده عوائقھ.ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة 2002بن عبد العزیز.(  الموسى، عبدهللا 21

ه، متوفرعلى 17/8/1423-16لفترة المستقبل في ا
 :  http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/ AlmosaAbstract.htmالموقع

م اإللكتروني والمقامة الندوة الدولیة األولى للتعل .). تجربة التعلیم اإللكتروني بالكلیة التقنیة في بریدة2003الحربش، جاسر.( 22
 :. متوفر على الموقع23/4/2003-21مدارس الملك فیصل، .بمدارس الملك فیصل بالریاض

http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm  
 مرجع تم ذكره بن عبد العزیز  الموسى، عبدهللا 23
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إعداد جیل من المعلمین والطالب قادر على التعامل مع التقنیة ومھارات العصر  •

 والتطورات الھائلة التي یشھدھا العالم.

 توفیر بیئة تفاعلیة غنیة ومتعددة المصادر تخدم العملیة التعلیمیة بكافة محاورھا. •

 بیئة الخارجیة.تعزیز العالقة بین أولیاء األمور والمدرسة وبین المدرسة وال •

دعم عملیة التفاعل بین الطالب والمعلمین والمساعدین من خالل تبادل الخبرات التربویة  •

واآلراء والمناقشات والحوارات الھادفة باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة مثل البرید 

 االلكتروني وغرف الصف االفتراضیة.

الحدیثة، فھو یساعد في حل مشكلة االنفجار ویعد التعلم اإللكتروني من أھم أسالیب التعلم 

. كما یساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات المحاضرات 24المعرفي والطلب المتزاید على التعلیم

إذا ما استخدم بطریقة التعلیم عن بعد، وتوسیع فرص القبول في التعلیم، والتمكن من تدریب 

بات البیوت مما یسھم في رفع نسبة المتعلمین وتعلیم العاملین وتأھیلھم دون ترك أعمالھم وتعلیم ر

، فالتعلم اإللكتروني یزید من فعالیة التعلم إلى درجة كبیرة 25والقضاء على األمیة (المبیریك)

. ویوفر بیئة تعلم تفاعلیة ویسمح للطالب 26ویقلل من الوقت الالزم للتدریب ویقلل تكلفة التدریب

.ویتیح عمل مقابالت ومناقشات حیة على الشبكة، 27بالدراسة في الوقت والمكان الذي یفضلھ

ویوفر معلومات حدیثة وتنسجم مع احتیاجات المتعلمین، ویوفر برامج المحاكاة والصور 

 المتحركة وفعالیات وتمارین تفاعلیة وتطبیقات عملیة. 

 اإللكتروني التعلیمزایا م 2-9

فالطالب لدیھ إمكانیة الوصول الفوري تجاوز قیود المكان والزمان في العملیة التعلیمیة،  -

 .28للمعلومة دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معین

 .23-18)، ص91(36، المعرفة). التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي ما ھو االختالف. 2002العبادي، محسن. ( 24
 
). التعلم اإللكتروني: تطویر طریقة المحاضرة في التعلیم الجامعي باستخدام التعلیم 2002المبیریك، ھیفاء.( 25

ه،جامعة 17/8/1423-16اإللكتروني مع نموذج مقترح. ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل في الفترة 
 الملك سعود. متوفر على الموقع:

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/thana2Abstract.htm 
 

26 Guckel , K. & Ziemer, Z.(2002). E- learning. Seminar: the training of cross –cultural competence 
and skills. Univeratiy  hlidesheim. http://www.uni-hildesheim.de/~beneke/WS01-02/meth/An E-

Learning Primer 
 

 :). ممیزات نظام التعلم اإللكتروني. جامعة الحدیدة: شبكة التعلم اإللكتروني. متوفر على الموقع2004عضابي، حمد إبراھیم. ( 27
http://www.odhabi.net/hodct/mod/forum/discuss.php=51 

 مرجع تم ذكره بن عبد العزیز  الموسى، عبدهللا 28
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إتاحة الفرصة للمتعلمین للتفاعل الفوري إلكترونیا فیما بینھم من جھة وبینھم وبین المعلم  -

من جھة أخرى من خالل وسائل البرید اإللكتروني ومجالس النقاش وغرف المحادثة 

 وغیرھا.

ر وإحساس الطالب بالمساواة في توزیع الفرص في العملیة التعلیمیة؛ فالطالب رفع شعو -

یستطیع اإلدالء برأیھ في أي وقت ودون حرج من خالل الوسائل اإللكترونیة، خالفاً 

لقاعات الدرس التقلیدیة التي تحرمھ من ھذه المیزة، إما لسبب سوء تنظیم المقاعد، أو 

 ل أو غیرھا من األسباب.لضعف صوت الطالب نفسھ، أو الخج

تقلیل األعباء اإلداریة بالنسبة للمعلم التي تأخذ منھ وقت كبیر في كل درس (استالم  -

 الواجبات وتصحیحھا باستخدام البرید اإللكتروني).

 استخدام أسالیب متنوعة ومختلفة أكثر دقة وعدالة في تقییم أداء المتعلمین. -

وتمكینھم من التعلم باألسلوب الذي یتناسب مع مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین  -

 قدراتھم وحسب سرعتھم الذاتیة.

القدرة على تلبیة احتیاجات المتعلمین الفردیة بحیث یتعلم األفراد حسب سرعتھم الذاتیة،   -

وتوفیر تكلفة التدریب (اإلقامة، السفر، الكتب) وتحسین االحتفاظ بالمعلومات والوصول 

قت المناسب وسرعة تحدیث المعلومات في الشبكة وتوحید إلى المعلومات في الو

المحتوى والمعلومات لجمیع المستخدمین وتحسین التعاون والتفاعلیة بین الطالب، ویقلل 

 .29من شعور الطالب باإلحراج أمام زمالئھ عند ارتكابھ خطأ ما

لطالب , سھولة التعدیل والتغییر في طرق التدریس المستخدمة بالطریقة التي تناسب ا -

فمنھم من تناسبھ الطریقة المرئیة , ومنھم من تناسبھ الطریقة المسموعة أو المقروءة , 

 وبعضھم تناسبھم الطریقة العملیة.

سھولة الوصول إلى المعلم في أسرع وقت وذلك خارج أوقات التعلم الرسمیة حیث  -

 برید االلكتروني.أصبح في مقدرة المتعلم إرسال استفساراتھ وأفكاره للمعلم من خالل ال

یصبح أكثر فائدة للطالب الذین تتعارض ساعات عملھم مع الجدول الزمني للمعلم أو  -

 عند وجود استفسار ملح في أي وقت ال یحتمل التأجیل.

إتقان مادة التعلم حیث أن  المتعلم یستطیع مراجعة المادة أكثر من مرة بطرق وأشكال  -

 مختلفة.

29 Codone, Susan ( 2001).An E-Learning Primer. 
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سبوع یمثل میزة للطالب ذوي أنماط مزاجیة مختلفة حیث توفر المناھج طوال الیوم واأل -

ً والبعض اآلخر یفضل مساًء ، أو الطالب الذین  یفضل بعض الطالب التعلم صباحا

 .30یتحملون أعباء ومسئولیات شخصیة

ً متنوعة  - سھولة تقییم الطالب بتوفیر أدوات التقویم الفوري وذلك بإعطاء المعلم طرقا

 .یار محددلتصنیف الطالب في ضوء مع

 

 31التعلیم االلكتروني كما أشار بعض الباحثین  السلبیات المصاحبة لتطبیق 2-10

التعلم اإللكتروني یحتاج إلى جھد مكثف لتدریب وتأھیل المعلمین والطالب بشكل خاص  -

 استعداداً لھذه التجربة في ظروف تنتشر فیھا األمیة التقنیة في المجتمع.

بعوامل تقنیة أخرى، مثل كفاءة شبكات االتصاالت، وتوافر ارتباط التعلیم اإللكتروني  -

 األجھزة والبرامج ومدى القدرة على إنتاج المحتوى بشكل محترف.

ً مدى قدرة أھل الطالب على تحمل تكالیف  - عامل التكلفة في اإلنتاج والصیانة وأیضا

 المتطلبات الفنیة من أجھزة وتطبیقات ضروریة للدخول في ھذه التجربة.

 اف دور المعلم كمشرف تربوي وتعلیمي مھم.إضع -

كثرة توظیف التقنیة في المنزل والمدرسة والحیاة الیومیة ربما یؤدي إلى ملل المتعلم من  -

 ھذه الوسائط وعدم الجدیة في التعامل معھا.

ظھور الكثیر من الشركات التجاریة والتي ھدفھا الربح فقط والتي تقوم باإلشراف على  -

 وإعدادھم وھي في الحقیقة غیر مؤھلة علمیاً لذلك.تأھیل المعلمین 

 إضعاف دور المدرسة كنظام اجتماعي یؤدي دوراً مھماً في التنشئة االجتماعیة. -

 32متطلبات التعلم اإللكتروني    2-11

 بناء رؤیة وخطة للتعلم اإللكتروني وفق فلسفة المنھج واإلمكانات. -

 .فلسفة التعلیم اإللكتروني عبر الشبكات ، مرجع سبق ذكره 30
). التعلم اإللكتروني: رؤى من المیدان. الندوة الدولیة األولى للتعلم اإللكتروني والمقامة 2003الفرا، یحي. ( 31

جدة. -العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة مكھ المكرمھبمدارس الملك فیصل بالریاض. وزارة التربیة والتعلیم، اإلدارة 
  متوفر على الموقع:

http://www.jeddahadu.gov.sa/news/papers/p11.doc 
 

.اللقاء الثاني لتقنیة المعلومات واالتصال في التعلیم اإللكتروني). 2004الفلیح، خالد بن عبد العزیز.( 32
  على الموقع: التعلیم.جدة:مركز التقنیات التربویة. متوفر

etc/papers.htm-http://www.jeddahadu.gov.sa/etc/2nd   
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 في الشبكات واألجھزة والبرمجیاتتوفیر البنى التحتیة الالزمة و المتمثلة  -

توعیة المنظومة التعلیمیة (الُمعلم، والُمتعلم، والمؤسسة التعلیمیة، والبیت، والمجتمع)،  -

 .بأھمیة وكیفیة وفعالیة التعلم اإللكتروني، لخلق التفاعل بین ھذه المنظومة

 تدریب (الُمعلم، المتعلم) بما یمكن تسھیل استخدام ھذه التقنیة. -

البنیة التحتیة من حاسبات وبرمجیات وشبكات اتصال مثل شبكة اإلنترنت  تجھیزات -

 ).LANوالشبكة المحلیة (

تطویر العنصر البشري من حیث تأھیل المشرفین والمدراء والمعلمین والطالب والفریق  -

 التنفیذي في المدرسة.

 تطویر محتوى رقمي تفاعلي وفق معاییر التعلم اإللكتروني. -

یمیة تفاعلیة على اإلنترنت تحتوي على: نظم إدارة تعلیمیة، نظم إدارة تطویر بوابة تعل -

مدرسیة، محتوى رقمي تفاعلي متماشي مع المحتوى الوطني، نظم تألیف وتصمیم 

 الوحدات التعلیمیة، نظم اختبارات وقیاس ونظم دعم.

ات تطبیق التعلم وتعد عملیة إعداد وتطویر برامج ومناھج التعلم االلكتروني من أھم متطلب      

 االلكتروني، حیث تتطلب ھذه العملیة جھد كبیر وخبراء ومختصین في التصمیم والبرمجة.

 33ةوالتطبیقات اإللكترونی الثورة التكنولوجیة 2-12

یخوض العالم في زحام الثورة التكنولوجیة او التقنیة والتي تمثل فیھ التطبیقات 

األساسیة في تلك التقنیات التي تغلف عالمنا الحالي، فال شك اإللكترونیة أو األنظمة أداة التحكم 

أن األنظمة األلكترونیة ونظم المعلومات دخلت كل مجال من باب تیسیر الصعاب وتقدیم العون 

للبشر في تلبیة حاجیاتھم، فلیس ھنالك علم من العلوم اإل وقد استخدم فیھ الحاسوب وشبكاتھ 

 بیقات ذلك العلم أو تعلیمھ.واألنظمة المرتبطة بھ إما في تط

طالما كان التعلیم حق مكفول لكل شخص، فلكل شخص الحق في التعلم كما جاء في اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان "لكل شخص حق في التعلیم. ویجب أن یوفر التعلیم مجاناً على األقل في 

ویكون التعلیم الفني والمھني متاحاً  مرحلتیھ اإلبتدائیة واألساسیة. ویكون التعلیم اإلبتدائي إلزامیاً.

 ً .شرعت تایوان منذ عدة سنوات في ما 34"للجمیع تبعاً لكفاءتھم للعموم. ویكون التعلیم العالي متاحا

یمكن وصفھ بمشروع رائد لتوفیر التعلیم للجمیع من دون اشتراطات مسبقة تتعلق بالسن أو 

 فلسفة التعلیم اإللكتروني عبر الشبكات ، مرجع سبق ذكره. 33
   

 .فلسفة التعلیم اإللكتروني عبر الشبكات ، مرجع سبق ذكره 34
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التعلیم حق أساسي للجمیع ووسیلة من  بالمستویین األكادیمي والوظیفي، وذلك لیس فقط ألنّ 

وسائل االستنارة واإلبداع والتواصل اإلنساني مثلما قررت منظمة الیونیسكو، وإنما أیضا من 

منطلق أّن إزالة العقبات التقلیدیة وغیر التقلیدیة من أمام الساعین إلى رفع مستویاتھم األكادیمیة 

ین في تحدیث معلوماتھم في مجاالت تخصصھم أو الباحثین عن مجاالت عمل جدیدة أو الراغب

أمر یعود على البالد بمنافع عظیمة، وبما یجعل تایوان صنواً لألمم الكبیرة في ھذا العصر المتسم 

 بثورة االتصاالت وصناعة المعرفة كمحددین رئیسیین للنجاح والتفوق.

ً وشامالً في ھذه الحقبة ال زمنیة التي تظللھا ثقافة مجتمع وقد تغیّر مفھوم التعلیم تغیّراً جذریا

حیث أصبح التعلیم ال یرتبط  المعرفة وتسیطر علیھا آثار الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة، 

وحیث   ولكنھ تعلیم مستمر یسمح بحق االختیار وحریة االختالف.  بالمدرسة وفترة التلمذة فحسب،

وھو الوسیلة الفاعلة   ، ماعیة الشاملةأصبح التعلیم ھو المحرك األساسي لمنظومة التنمیة االجت

  لتمكین اإلنسان من الخبرات والقدرات وإلیجاد فرص العمل المتاحة في اإلنتاج كثیف المعرفة.

 35أنواع التعلیم االلكتروني 2-13

 Synchronous e-learning) التعلم االلكتروني المباشر (المتزامن •

ت وتبادلھا بین المعلم والمتعلم في نفس الوقت الفعلي وفیھ یتم نقل المعلومات والدروس واالمتحانا

لتدریس المادة مثل المحادثة الفوریة أو تلقي الدروس من خالل ما یسمى بالدروس االفتراضیة 

 من ممیزاتھ الحصول على التغذیة الراجعة المباشرة لدراستھ في الوقت نفسھ.

 Asynchronous e- learning )التعلیم االلكتروني غیر المباشر (غیر المتزامن •

وفیھ یحصل المتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ، یحدد فیھ الوقت 

والمكان الذي یتناسب مع ظروفھ عن طریق توظیف بعض أسالیب التعلم اإللكتروني مثل البرید 

تعلم اإللكتروني وأشرطة الفیدیو و اإلسطوانات المدمجة ویعتمد على الوقت الذي یقضیھ الم

 للوصول الى المھارات التي یھدف إلیھا الدرس. وھذا النوع یمتاز بـ:

 المتعلم یتعلم حسب الوقت المتاح لھ وحسب إمكانیاتھ. •

 إعادة مادة التعلم ودراستھا والرجوع إلیھا إلكترونیا في إي وقت. •
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 36أھمیة التعلیم اإللكتروني  2-13-1

معالجة معوقات طرق التعلیم التقلیدیة وباإلضافة الي تتمثل أھمیة التعلیم اإللكتروني في 

المرونة وجعل التعلیم ممتع وفي ما یلي بعض النقاط التي توضح أھمیة التعلیم 

 اإللكتروني:

یكسر حواجز ومعوقات طرق التعلیم التقلیدي، فھو متاح لكل الفئات العمریة وغیر مقید  .1

 الفصول اإلفتراضیة وقتما یشاء وأینما كان.بزمان أو مكان، فالمتعلم قادر على دخول 

ال یوجد سقف للطموح والمثابرة، حیث أن المتعلم یعتمد على نفسھ مما یحفزه على  .2

 التبحر في ما یتلقاه من علوم بالبحث على اإلنترنت المكتبات اإللكترونیة.

ث أن المتعلم التعلیم اإللكتروني منخفض التكلفة بالمقارنة مع طرق التعلیم التقلیدیة، حی .3

لیس مضطر للخروج وقطع مسافات للوصول إلى المدرسة أو الجامعة مما یقلل الوقت 

 والمجھود والمنصرف.

سھولة تلقي المعلومات بسبب التصمیم العلمي للمواد والوسائط المصاحبة للمادة من  .4

 صور أو فیدیو أو صوت مع إمكانیة إعادة المعلومات مرارا وتكراراً إذا لزم ذلك.

بعض التطبیقات اإللكترونیة للتعلیم اإللكتروني، تتیح إمكانیة اإلختبار الشخصي. حیث  .5

أن المتعلم یكون بمقدوره اختبار نفسھ بعد كل درس لقیاس مدى استفادتھ الفعلیة مما 

 یضمن استیعاب أفضل.

 37فوائد ومبررات  التعلیم االلكتروني 2-14

 :ني فیما یليتتلّخص أھم وأبرز فوائد التعلیم اإللكترو

سھولة التواصل بین المعلّم والطالب في أّي زمان وأي مكان دون التقید بأوقات الدوام  •

 .الرسمیة، وإعطاء الفرصة الكافیة للطالب لطرح استفساراتھ فیما یتعلّق بالمواد الدراسیة

 إنشاء غرف الحوار وجمع الطالب والمعلّمین فیھا مّما یعطي فرصةً أكبر للطالب للنقاش •

وفھم المادة؛ ألّن ضیق الوقت في الحصص الدراسیة یعیق تنظیم الحصة من قبل المعلّم، 

 .وإعطاء فرصة لجمیع الطالب الذین یریدون طرح أسئلتھم

االستعانة بالصور والوسائل التوضیحیّة والفیدیو لشرح المادة للطالب، مّما یساعد أكثر  •

ل على تسجیالت صوتیّة أو مرئیّة في فھم المادة الدراسیّة، مع القدرة في الحصو

 .فلسفة التعلیم اإللكتروني عبر الشبكات ، مرجع سبق ذكره 36
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ً في توضیح المعادالت الكیمیائیة التي یصعب فھمھا  لتوضیح المادة، ونرى ھذا جلّیا

 .بالقراءة فقط؛ بل یجب دعمھا بالفیدیو للتوضیح والفھم

إمكانیة التعلم عن بعد مع الجامعات العالمیة واالستفادة من الخبراء األجانب خاّصةً على  •

 .الدراسات العلیامستوى 

الخصوصیّة بین الطالب ومعلمھ؛ حیث أّن الطالب الّذي یعاني من مستوى تعلیم متدنّي ال  •

یشعر بالحرج أمام زمالئھ من مستواه؛ ألنّھ ینقل أفكاره إلى المعلم بكل خصوصیة، وھذا 

یعطي الطالب فرصةً للمحاولة والخطأ دون التعّرض لإلحراج، كذلك بالنسبة للطالب 

 38.خجول فھذه الطریقة تعطیھ الحریّة لطرح أسئلتھ على المعلّم بكل أریحیةال

استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في تقییم الطالب، وذلك لوجود أدوات تقوم بتقییم  •

 .درجات الطالب بناًء على االمتحانات التي قام باجتیازھا

باألبحاث المتعلقة بھا؛ حیث إّن توفّر المناھج على مدار الوقت لدراسة المادة والقیام  •

 .المعلومات المطلوبة متوفّرة على شبكة اإلنترنت

تحّكم الطالب بالوقت المناسب لھ للدراسة وتنظیم وقتھ ومسؤولیاتھ دون الحاجة إلى  •

ً إلى مكان دراستھ خاّصةً للذین لدیھم مسؤولیات أسریّة تمنعھم من  الذھاب شخصّیا

 .الخروج من منزلھم

بل التعلیم اإللكتروني آخذ بالتقدّم حتى وإن كانت المؤّسسات التي تعنى بالتعلیم إّن مستق •

اإللكتروني ال زالت قلیلةً، لكن ھناك ما یشیر إلى أّن ھذا التعلیم سوف یزدھر وینتشر 

 بشكل أكبر لما یوفّره من راحة ومرونة للطالب والمعلّم في الوقت نفسھ.

 

 معوقات التعلیم اإللكتروني 2-17

التطور السریع في المعاییر القیاسیة العالمیة مما یتطلب تعدیالت و تحدیثات كثیرة في  •

 .المقررات اإللكترونیة

الخصوصیة والسریة (الھجوم والقرصنة على المواقع الرئیسیة فى اإلنترنت) فمن  •

 الممكن أن یؤثر ذلك على المقررات اإللكترونیة واالمتحانات.

 .النمط الجدید للتعلم وعدم تفاعلھم معھمقاومة  الطالب لھذا  •

 .االتجاه السلبي لبعض أعضاء ھیئة التدریس ضد التعلم اإللكتروني •
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 .عدم وجود وعي كافي ألفراد المجتمع بھذا النوع من التعلم •

توفیر مساحة واسعة من الحیز المتاح على شبكة اإلنترنت وتوسیع مجال االتصال  •

 wireless الالسلكي

مرة لتدریب ودعم المتعلمین والمعلمین لكیفیة التعلم و التعلیم باستخدام الحاجة المست •

 .االنترنت

الحاجة الى نشر مقررات إلكترونیة  على مستوى عالي من الجودة حیث أن المنافسة  •

 عالیة .

  39 التغلب على معوقات التعلیم اإللكترونى  2-18

 مرة ومواكبة.السیطرة على التقنیة (التطویر و التجوید) بصورة مست •

 .وضع سیاسة صارمة غیر متسامحة إزاء األمانة األكادیمیة •

وضع سیاسة أمن صارمة ( القدرة على تحدید من یخول لھ ومن ال یخول لھ الوصول  •

 .) إلى المعلومات

 .توعیة أعضاء ھیئة التدریس بأھمیة التعلم اإللكتروني و ترغیبھم في استخدامھ •

التدریس ( التدریب في مجال التقنیة وإستخدام اإلنترنت و تعلیم وتدریب أعضاء ھیئة  •

 التدریب على وسائل التدریس الحدیثة ).

 عناصر منظومة التعلم اإللكتروني 2-19

یعكس مفھوم المنظومة ضرورة وجود عناصر لھذه المنظومة تتفاعل مع بعضھا البعض  

 )1(وعدمھا من منظومة ألخرى.في عدة عملیات وقد تختلف ھذه العناصر في تأثیرھا بوجودھا 

 : تنقسم عناصر منظومة التعلم اإللكتروني فى مجتمع المعرفة الى اآلتي

 أوالً: العناصر البشریة 2-19-1

المعلم: و لھ أدوار جدیدة في المنظومة وھى االرشاد والتوجیھ والمساعدات الفردیة  •

المناھج وطرق بناء والجماعیة واعداد المادة التعلیمیة وتصمیمھا وتطویر 

 .االختبارت وغیرھا من االحتیاجات التعلیمیة

:  ویتسم بالقدرة على التعلم الذاتي واالعتماد علي النفس فى اكتساب المعارف المتعلم •

والمھارات وقدرتھ على تقویم مدى تقدمة نحو تحقیق االھداف وقدرتھ على التقویم 

 . الذاتي

 .مرجع سبق ذكره فلسفة التعلیم اإللكتروني عبر الشبكات ،39
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 الفنیین •

 مصممي المواقع   •

 ادة العلمیة خبیر الم  •

 فنى صیانة المواقع  •

 المبرمجین  •

 المطورین •

 . اإلداریین  •

 ثانیاً: العناصر الغیر بشریة 2-19-2

و یستخدم الوسائط المتعددة و یعتمد على تنویع االنشطة  المحتوى (المنھج): •

التعلیمیة و تزوید المقرارات بمراجع الكترونیة او مواقع او معامل الكترونیة و یقدم 

 .واختبارات تسمح بتصحیحھا بشكل آلياسئلة 

و تعتمد بشكل أساسي على مبدأ التعلم التفاعلي و على  اسالیب التعلیم والتعلم: •

استخدام التغذیة الراجعة و استخدام اسالیب تعلیم خاصة مثل " القائم على المحاكاة ، 

 . " التعلم الخصوصي ، القائم على الواقع االفتراضي

و تعتمد على توفیر بیئة تعلم الكترونیة اكثر جاذبیة و یمكن التواصل  بیئة التعلم: •

 . معھا عن بعد كونھا بیئة تفاعلیة ثریة بمصادر المعلومات

وتعنى بھا البنیة التحتیة مثل اجھزة الكمبیوتر والشبكات المتصلة بھا  التجھیزات: •

والمكتبة بشبكة ووجود قاعات استقبال للقنوات الفضائیة وربط الفصول واالدارة 

 .موحدة وانشاء قواعد بیانات ومعامل انتاج الوسائط المتعددة

یتم تصمیم وبناء ادوات التقویم وتطبیقھا وادارتھا وتصحیحھا  اسالیب التقویم: •

وتحلیلھا سواء فى صورة اختبارات الكترونیة او استبیانات واستطالعات عبر 

 الشبكة.
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  Cloud Computer الحوسبة السحابیة 2-20

من المصادر التقنیة التى یتم تداولھا بین المشتغلین والعاملین فى المجتمع  40تعد الحوسبة السحابیة

المعلوم��اتى ، وھ��ذا المج��ال  تس��یر تح��ت مظلت��ھ العدی��د م��ن اإلس��تراتیجیات المعلوماتی��ة ، ب��رزت 

وھ�ي تعن�ي ” الس�حابیة الخ�دمات“أو ” الحوسبة السحابیة“ Cloud computing مؤخراً فكرة الـ

خ�وادم تحم�ل بیاناتھ�ا ف�ي س�حابة  بالمجمل الخ�دمات الت�ي ت�تم عب�ر أجھ�زة وب�رامج متص�لة بش�بكة

انقط�اع، م�ع أجھ�زة مختلف�ة (كومبی�وتر، جھ�از ل�وحي،  افتراضیة تضمن اتصالھا بشكل دائم دون

إلیھ�ا م�ن أي ك�ود خ�اص لف�تح قف�ل الش�بكة وبالت�الي ی�تم ال�دخول  ھواتف ذكیة وغیرھا) بعد وضع

 .زمان مكان وفي أي

   Cloud Computing ماھیة الحوسبة السحابیة 201--2

تاریخیا، كان تعبی�ر الس�حابة یس�تخدم ف�ي البدای�ة لإلش�ارة إل�ى اإلنترن�ت، وق�د ج�اءت فك�رة         

ج�ون مك�ارثي ع�ن الفك�رة بقول�ھ "ق�د  البرامج كخدمات في الستینیات من القرن العشرین، إذ عبّر 

 الحوسبة لكي تصبح خدمة عامة في یوم من األیام". تنظم

بمثاب��ة تكنولوجی��ا تعتم��د عل��ى نق��ل المعالج��ة ومس��احة التخ��زین الخاص��ة تع��د الحوس��بة الس��حابیة 

بالحاسوب إلى ما یسمى السحابة، وھ�ي عب�ارة ع�ن أجھ�زة خ�وادم ی�تم الوص�ول إلیھ�ا ع�ن طری�ق 

، ویت��اح للمس��تخدمین الوص��ول إلیھ��ا عب��ر االنترن��ت ، لتتح��ول الب��رامج م��ن منتج��ات إل��ى خ��دمات 

 اإلنترنت ، دون الحاجة إلى امتالك المعرفة والخبرة والتحكم بالعتاد.

تعني بالمجم�ل الخ�دمات الت�ي ت�تم ” السحابیة الخدمات“أو ” الحوسبة السحابیة“ وفكرة الـ

تص��الھا عب��ر أجھ��زة وب��رامج متص��لة بش��بكة خ��وادم تحم��ل بیاناتھ��ا ف��ي س��حابة افتراض��یة تض��من ا

انقطاع، مع أجھزة مختلفة (كومبیوتر، جھ�از ل�وحي، ھوات�ف ذكی�ة وغیرھ�ا) بع�د  بشكل دائم دون

 زمان. كود خاص لفتح قفل الشبكة ، وبالتالي یتم الدخول إلیھا من أي مكان وفي أي وضع
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 السحابیة الخدمات )1شكل رقم(

، والتي تقدم مس�احات تخ�زین كبی�رة  ھذا وتعتمد الحوسبة السحابیة على مراكز البیانات المتطورة

 للمستخدمین، كما توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمین.

وانترن�ت  2,0مع التطور الحادث فى التقنیة المتاحة م�ن خ�الل ش�بكة االنترن�ت ، بظھ�ور انترن�ت 

عملت العدید من المؤسسات والشركات عل�ى إتاح�ة  وتسارع تدفّق اإلنترنت المتاحة للعموم،  3,0

تطبیقاتھا عبر اإلنترنت باستخدام الحوسبة السحابیة ، ھ�ذه التقنی�ة أف�ادت المس�تخدمین عل�ى نط�اق 

 واسع بتوفیر النفقات.

 Cloud Computing مكونات الحوسبة السحابیة  2-21

1-  Applications 

 Software ومع خدمة ، ھى البرامج والخدمات التى یمكن أن یشغلھا العمیل فى السحابة

As a Service  تم تخفیف أعباء الصیانة والتطویر عن المستخدم. 

2-  Client 

 أو جھاز الـ آى بادھو المستخدم , الذى یستخدم جھازه ( سواء كان موبایل أو كمبیوتر 

یستخدم المتصفح  لإلستفادة من الخدمة , ومن الممكن أن یمتلك نظام تشغیل یدعم السحابة أو

 . فقط

3-  Infrastructure 

 .Infrastructure As a Service ھى البنیة التحتیة للسحابة , والتى تقدم كخدمة 

4 - Platform 
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 Python Django , Java Google Web ھى المنصة التى تستخدمھا فى السحابة , مثل

Toolkit  فى جوجل. 

5-  Service 

 Software  as أكثر بمصطلح ھى الخدمة التى تستخدمھا على السحابة ، ویتعلق الموضوع

a Service   ھى عملیة تحویل منتجات الحاسب إلى خدمـات ،. 

 

 )2الشكل رقم(

 Cloud Computing كیف تعمل الحوسبة السحابیة  2-22

 بكل بساطة , تعمل الحوسبة السحابیة على أن یحصل المس�تخدم عل�ى خدم�ة تت�یح ل�ھ تخ�زین

 جھ�ازه الشخص�ي ، أي أن�ھ یخ�زن ملفات�ھ وبیانات�ھ عل�ى بیاناتھ كلھا او معالجتھا خارج نط�اق

یوج�د  خ�وادم الحوس�بة الس�حابیة عل�ى ص�ورة ملف�ات یمكن�ة الوص�ول لھ�ا م�ن أي مك�ان حی�ث

 .إتصال باالنترنت

 فوائد الحوسبة السحابیة مقارنةً بالحوسبة التقلیدیة2-23

م�ن أي مك�ان  تسمح الحوسبة السحابیة بالوصول إلى جمی�ع تطبیق�ات وخ�دمات المس�تخدم •

وأي زمان عبر بیئة شبكة االنترنت، وذلك ألن المعلوم�ات تخ�زن عل�ى خادم�ات الش�ركة 

 المقدمة للخدمة ، أى أنھا لیست مخزنة على القرص الصلب الخاص للمستخدم.
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امكانیة التوسیع والتطویر , فبدال من ان یبادر المستخدم لش�راء أو اس�تئجار س�یرفر جدی�د  •

ات أعلى , كل ماعلیھ ھو أن ی�دخل و یغی�ر االع�دادت فق�ط ، وف�ى ومواصف بمساحة عالیة

 على مایرید. ثوان یحصل

أعب�اء ص�یانة وتط�ویر الب�رامج تقنی�ة عل�ى ع�اتق  جْعل  ومن أھّم فوائد الحوسبة السحابیة •

اس�تخدام  الشركات الُمزودة ، مما یقلل العبء على المستخدمین، ویجعلھم یرّك�زون عل�ى 

 ھذه الخدمات فقط.

خفیض التكالیف ، حیث لم یعد م�ن الض�روري ش�راء أس�رع أجھ�زة كمبی�وتر أو أفض�لھا ت •

م��ن حی��ث ال��ذاكرة أو أعالھ��ا م��ن حی��ث مس��احة الق��رص الص��لب، ب��ل یمك��ن ألي جھ��از 

كمبیوتر عادي ، وباستخدام أي متصفح للویب الوصول للخدمات السحابیة المختلفة مح�ل 

تحری��ر ص�ور، .. إل�خ). كم��ا ل�م یع�د ھن��اك االس�تخدام (تحری�ر مس��تندات، تخ�زین ملف�ات، 

حاجة إلى شراء التجھیزات مثل المخدّمات باھظة الثمن لتقدیم خدمة البری�د االلكترون�ي ، 

 أوالوحدات التخزینیة الضخمة لعمل النسخ االحتیاطیة للبیانات والمعلومات.

س�تخدم ، ضمان عمل الخدم�ة بش�كل دائ�م ، م�ع ت�وفر الكثی�ر م�ن الوق�ت والتكلف�ة عل�ي الم •

حیث تلتزم الشركة مقدمة خدمة التخزین السحابي بالتأكد من أن الخدمة تعمل عل�ى م�دار 

الساعة، وذلك بأفضل شكل ممكن، كما تلتزم الشركة المقدمة للخدمة بإصالح أیة أعط�ال 

 طارئة بأسرع وقت ممكن.

م باالختب��ارات االس��تفادة م��ن البُن��ى التحتی��ة الض��خمة الت��ي تق��دمھا الخ��دمات الس��حابیة للقی��ا •

والتج��ارب العلمی��ة. بع��ض الحس��ابات المعق��دة تحت��اج إل��ى س��نوات إلجرائھ��ا عل��ى أجھ��زة 

الكمبیوتر العادی�ة، بینم�ا تت�یح ش�ركات مث�ل جوج�ل وآم�ازون س�حاباتھا المؤلف�ة م�ن آالف 

المخ���دمات المرتبط���ة بعض���ھا ب���بعض إلج���راء مث���ل ھ���ذه العملی���ات الحس���ابیة ب���دقائق أو 

 ساعات.

 مساوئ الحوسبة السحابیة عیوب و 2-24

بشكل ب�دیھي، تحت�اج التطبیق�ات الس�حابیة إل�ى اتص�ال باالنترن�ت، حی�ث س�یؤثر االنقط�اع  •

عن االنترنت على التمكن من تأدیة العم�ل، لك�ن ب�ادرت بع�ض المؤسس�ات بتت�دارك ھ�ذا، 

وجاف�ا س�كربت الحدیث�ة، ب�ات باإلمك�ان بن�اء تطبیق�ات  HTML 5وبفض�ل بع�ض تقنی�ات 

 أن تعمل دون اتصال باالنترنت، ثم القیام بالمزامنة لدى عودة االتصال.ویب یمكن 

األمـ�ـان والمخ�اوف األمنی�ة: حی�ث یخش�ى ال��بعض م�ن وض�ع ك�ل معلومات�ھ وملفات�ھ ل��دى  •

الشركات مقدمة الخدمات السحابیة، فحین تتعرض الخدمة لعملیات االختراق ، ق�د ی�تمكن 
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ین، كم��ا ل��و لج��أت الش��ركة إل��ى بی��ع المخت��رق م��ن الحص��ول عل��ى معلوم��ات المس��تخدم

معلوم��ات المس��تخدم أو االس��تفادة منھ��ا بش��كل أو ب��آخر ، فس��یكون تل��ك مش��كلة حقیقی��ة ، 

الضمان الوحید فى مثل ھذه الح�االت ، ھ�و اللج�وء إل�ى الش�ركات الكبی�رة ذات الموثوقی�ة 

 العالیة والسمعة الجیدة في ھذا المجال. 

یعرف أین تحفظ معلوماتھ أو ملفات�ھ , فم�ن الممك�ن أن  مكان حفظ الملفات , فالمستخدم ال •

مثال فى سیرفر خاص بالسحابة فى دولة معادیة, وبالتالى ت�دخل المش�اكل السیاس�یة  تكون

 ھن��ا , ولك��ن م��ع الس��حابة یمكن��ك اختی��ار أم��اكن لحف��ظ تل��ك البیان��ات أو الملف��ات وتح��اول

 العیب.الشركات المزودة جاھدة فى ھذا المجال , لتجنب ھذا 

معظم التطبیقات السحابیة لم تصل بعد إلى مستوى تطبیقات سطح المكتب التقلیدیة، حت�ى  •

اآلن ل��م تص��ل تطبیق��ات تحری��ر الص��ور عب��ر الوی��ب إل��ى مس��تویات تض��اھي م��ثالً تطبی��ق 

فوتوش��وب التقلی��دي، ول��م تص��ل تطبیق��ات تحری��ر المس��تندات عب��ر االنترن��ت إل��ى مس��توى 

 قترب من ھذا تدریجیاً مع مرور السنوات.مایكروسوفت أوفیس، لكنھا ت

الموثوقیة , بمعنى من یضمن أنھ عندما یحذف المستخدم ملفاتھ , أنھا لیست موجودة على  •

 السیرفر بعد عملیة الحذف .

االعتمادیة, فم�اذا یح�دث حال�ة ض�یاع الملف�ات م�ثال بس�ب عط�ل م�ا , م�ن یض�من امكانی�ة  •

 استعادة تلك الملفات سلیمة.

األنترنت ومشكلة ت�وافر اإلنترن�ت , وھ�ذه مش�كلة تواجھ�ا الحوس�بة الس�حابیة فـ�ـى سرعة  •

 بعض الدول النامیة.

مشكلة حمایة حقوق الملكیة الفكریة التي تثی�ر مخ�اوف المس�تخدمین، ف�ال یوج�د ض�مانات  •

 بعدم انتھاك ھذه الحقوق. 

ة اط�الع الغی�ر عل�ي مشكلة أمن وخصوصیة المعلومات فبعض المستخدمین یتخوفون من احتمالی�

 الخاصة. معلوماتھم 

 استخدامات تقنیات الحوسبة السحابیة في تطبیقات التربیة اإللكترونیة 2-21

 

  Dartلغة دارت 2-21
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) م��ن تط��ویر وإبتك��ار ش��ركة جوج��ل OOP) ھ��ي لغ��ة برمج��ة كائنی��ة التوج��ھ (Dartلغ��ة دارت (

Google ) من أجل برمجة وتطویر برمجی�ات تعم�ل عل�ى منص�ات مختلف�ةMulti-Platforms 

App مثل تطویر برمجیات تستطیع العمل في أنظمة تش�غیل مختلف�ة مث�ل مایكروس�وفت وین�دوز (

 أو لینكس، إلى جانب أجھزة الحاسوب والھواتف الذكیة وتطبیقات االنترنت.

فة ج��دا حینھ��ا، لك��ن م��ع تط��ویرات عدی��دة و و كان��ت ض��عی 2011ك��ان س��نة  Dartأول ظھ��ور ل��ـ 

ھیمنة الجافاسكربت عل�ى ك�ل المنص�ات تقریب�ا لج�أت جوج�ل ال�ى تطویرھ�ا بش�كل افض�ل لتص�یر 

ھ�ي می�زة التحمی�ل الس�ریع خصوص�اً  Dart، ومن أھم ممی�زات لغ�ة دارت على ما ھي علیھ اآلن

ع�دیل علیھ�ا فق�ط ول�یس التطبی�ق عند التعدیل على التطبیقات ، حیث تقوم برفع الملف�ات الت�ي ت�م الت

 بالكامل مره أخرى .

   Flutterفالتر  إطار عمل2-22 

 Dartمبن�ي عل�ى لغ�ة ال�دارت ”  sdk” ھو عبارة عن حزمة أدوات لبرمجة وتطویر التطبیق�ات 

وخالل ھذه الفترة حقق نجاح كبی�ر ج�داً وقام�ت  2017شركة جوجل في مطلع عام  بإطالقة قامت

 Googleالعدید من الشركات العالمیة باإلعتماد علیھ في برمجة وتط�ویر تطبیقاتھ�ا مث�ل برن�امج 

Adword  الشھیر وشركةBMW  للسیارات وكذلك متجرAlibaba  ومتجرEbay. 

   Flutterممیزات فالتر  2-22-1

توج�ھ العدی�د م�ن مبرمج�ي ومط�وري فالت�ر  م�ن الممی�زات األساس�یة الت�ي تجع�ل عدد كبی�ریوجد 

 ھذه الممیزات : ما یلي بعضبرمجة التطبیقات األخرى وفي التطبیقات بالمقارنة بلغات 

 وتقف من، من الممكن التعدیل علیھ كما تشاءمفتوح المصدر  یمتاز فالتر بأنھ إطار عمل •

ت�وفیر التح�دیثات الفوری�ة الت�ي تش�رف عل�ى تط�ویره وحی�ث ة عمالق�جوجل الخلفھ شركة 

بدورھا تساعد على جعلھ أكث�ر مالئم�ة للمس�تخدم وأكث�ر مواكب�ة وت�أقلم م�ع الحاض�ر مم�ا 

 أكثر مالئمة للمستخدم.امل وجعلھ بیئة ثریة باإلبداع ویضیف علیھ السھولة في التع

ي ال�تحكم وسالس�ة ف�ي ال�تحكم وھي تعطیك حریة كبیرة ف Widgets الـ على یعتمد فالتر •

 في عناصر البرنامج وتنظیم شاشة التطبیق على جمیع الواجھات التى یعمل علیھا .

برمج���ة تطبی���ق یعم���ل عل���ى نظ���ام التش���غیل  Flutterیمكن���ك بواس���طة برن���امج فالت���ر  •

Android  و على نظام التشغیلIOS  على عكس ب�اقي الب�رامج األخ�رى الت�ي تخص�ص

فق�ط ولك�ن ال  IOSأو عل�ى نظ�ام التش�غیل  Androidالبرمجة لتعمل على نظام التش�غیل 

 .مما یوفر الكثیر من الزمن في التعلم والبرمجةتدعم األثنین معًا 
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مم��ا ی��وفر وق��ت طوی��ل ج��داً أثن��اء برمج��ة  اتی�وفر س��رعة كبی��رة ج��داً ف��ي برمج��ة التطبیق�� •

تطبیق معین وكذلك سرعة عالیة في إستخدام التطبیق نفسة ورفع التحدیثات بشكل فورى 

 على التطبیق وبسرعة كبیرة .

یت��یح تحك��م كام��ل بجمی��ع العناص��ر الداخلی��ة ف��ي التطبی��ق بحری��ة كامل��ة ، كم��ا أن األداء  •

 الخاص بالتطبیق مستقر جداً وقوي .

والت�ي ت�وفر تحك�م سلس�ل  Material designالبرنامج في تصمیم الواجھ�ات عل�ى یعتمد  •

ج��داً لجمی��ع عناص��ر واجھ��ة المس��تخدم ویح��ل مش��كلة التواف��ق م��ع جمی��ع أن��واع الھوات��ف 

یسبب مشاكل ف�ي الواجھ�ة أو ف�ي األیقون�ات أو ف�ي الش�كل الع�ام ال وأحجام الشاشة بشكل 

 . رفالتللتطبیق وھذه تعتبر من أھم ممیزات 

عمل برن�امج معق�د ج�داً ، وھ�ذا عك�س مفھ�وم ال�بعض ف�ي  Flutterیمكنك بواسطة فالتر  •

و  Google Adwordیبرمج تطبیقات بسیطة فقط وأكبر دلیل على ذل�ك تطبی�ق مث�ل ھ ان

BMW  وAlibaba  وEbay  . جمیعھم تم برمجتھم بھذا البرنامج 

   Flutterفالتر  إطار عملعیوب 2-22-2

باقي برامج البرمجة األخرى ، فمثلم�ا ك�ان ل�ھ ع�دد كبی�رة م�ن الممی�زات ل�ھ أیض�ا  فالتر مثلھ مثل

بعض العیوب الت�ي تجعل�ك تفك�ر قب�ل الب�دء ف�ي تعل�م ھ�ذا البرن�امج وم�ن أھ�م عی�وب البرن�امج ھ�و 

 األتى :

ھ��و النظ��ام الم��دعوم م�ن قب��ل ش��ركة جوج��ل  Androidنس�بة ألن نظ��ام التش��غیل اندروی�د  •

ل���ذلك ی���رى بع���ض المط���ورین أن الش���ركة تھ���تم ب���ـ ر فالت���ر والت���ي تش���رف عل���ى تط���وی

Android  أكثر من إھتمامھا بـios  فبعض المشاكل بدأت في الظھور عند تش�غیل بع�ض

 .iosالتطبیقات على  االصدار الحادي عشر من 

تعتبر حدیثة نسبیًا مقارن�ة باللغ�ات األخ�رى،  إطار عمل فالتري یعتمد علیھا تلغة دارت ال •

 .مصادر التعلم محدودة بالتاليف

 البرامج المصممة بفالتر كبیرة الحجم نسبیاً مقارنة مع اللغات االخرى. •
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    htmlلغة  2-23

ت�م ابتكارھ�ا  (hypertext markup language)ھ�ي لغ�ة ترمی�ز ال�نص التش�عبي   HTMLلغ�ة

ف�ي أواخ�ر ثمانینی�ات  (Tim Berners-Lee) بواسطة العالم الفیزیائي اإلنجلیزي تیم بیرنرز ل�ي 

و توال��ت   HTML1.0بإس��م  1993 الق��رن الماض��ي , لك��ن أول إص��دار لھ��ا ظھ��ر ف��ي یونی��و 

 الع�امف�ي   HTML5اإلصدارات بعدھا بھدف تحسین اللغة و تطویرھا و كان آخ�ر إص�دار بإس�م 

ف�ي ترن�ت , و تعتب�ر نتس�ھیل مش�اركة المس�تندات عل�ى ش�بكة اإل الھدف من إبتكارھا كان , 2012

ً  یومنا الحالي م�ع بع�ض اللغ�ات بمجال الویب  أداة لبناء صفحات الویب , بل و أصبح إسمھا لصیقا

ودورھ�ا األساس�ي ھ�و إنش�اء العناص�ر داخ�ل JavaScript و  CSS  األخ�رى وأط�ر العم�ل مث�ل

، فھ��ي كالنص��وص و الص��ور و العن��اوین و الق��وائم و مربع��ات البح��ث و غیرھ��اص��فحات الوی��ب 

ت��تم  (markup language)كم�ا ق��د یخی��ل لل�بعض ب��ل لغ��ة توص�یف ال��نص  لغ��ة برمجی��ةلیس�ت 

 . كتابتھا بواسطة وسوم منھا ماھو أساسي و منھا ماھو فرعي

س�ھلة ج�دا لل�تعلم و ال تتطل�ب أی�ة خب�رات س�ابقة س�واء ف�ي م�ا یتعل�ق بمج�ال بأنھ�ا   htmlتمتاز الـ

، حی�ث أنھ�ا تتك�ون م�ن ال الوی�بتعلم�ھ ف�ي مج�یمك�ن الویب أو غیره . و ھي لغة من أبسط م�ا ق�د 

 مجموع�����ة م�����ن الوس�����وم والخص�����ائص الت�����ي تس�����تخدم ف�����ي بن�����اء ھیاك�����ل ص�����فحات الوی�����ب.

 (Tags)الوسوم  2-23-1

عناصر صفحات الویب و تكت�ب عل�ى الش�كل  لوصف  htmlضمن لغة  تستخدمھي األوامر التي 

<Tag> الوس��م عل�ى الش��كل  یغل�قو<Tag/> وھ�ذه القاع��دة ال تنطب�ق عل��ى ك�ل الوس��وم فھنال��ك ،

 .<image>وسوم فردیة لیس لھا اغالق مث وسم إضافة صورة 

بحی�����ث تكت����ب عل�����ى  attributeھن����ا س����نعرف مفھ�����وم جدی����د ف�����ي اللغ����ة و ھ�����و الس����مات أو 

و یمكن إعتبارھا جزء من الوسوم ألنھا مكلمة لھا وھي مھم�ة ج�دا ف�ي   name="value" الشكل

 . بحی���������ث تمكنن���������ا م���������ن تق���������دیم أوام���������ر مھم���������ة ب���������داخل الوس���������ومhtmlلغ���������ة 

  )attributes( سمات ال 2-23-2

من البدیھي أن صفحة الویب تتكون من العدید من الوسوم وربم�ا تتك�ر العدی�د منھ�ا عل�ى مث�ال أن 

ھنال��ك مجموع��ة م��ن الص��ور او الق��وائم فبالت��الي تتك��رر الوس��وم لتل��ك العناص��ر، وذل��ك یس��توجب 

. فالسمات من شئنھا إض�افة بع�ض الخص�ائص العنصر عن شبیھھ االخر في الوسموجود ما یمیز 

سمتان وظیفتھما وضع إسم لعنص�ر مع�ین ف�ي الص�فحة، فھما  classوسمة  id سمةمثل للعناصر 

سمة فریدة للعنصر تمیزه عن غیره وتضاف لعنصر واحد فقط مما یسھل عملیة  idأن سمة حیث 
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یمك�ن إض�افتھا لمجموع�ة  classش�كلھ أو طریق�ة ظھ�وره، أم�ا س�مة  اختیارة والتأثیر علیھ كتغییر

من العناصر لتمییزھا عن غیرھا وھذه السمة مفیدة جداً الضافة التنسیقات لمجموعة من العناصر 

وس�یتم ف�ي ھ�ذا الفص�ل التط�رق  JavaScriptأو برمجیاً بإستخدام  cssفي آن واحد باستخدام لغة 

 . JavaScriptو   Cssلكل من

 CSS ةلغ 2-24

ھ�ي لغ�ة توص�یفیة لوص�ف تنس�یقات ص�فحات الوی�ب   CSS (Cascading Style Sheet)لغ�ة 

تعد لغ�ة  .غیره من المواقع الفرید الذي سیمیزه عن وتصمیمھ الجمیل تقوم بمنح موقع الویب شكلھ

 فھي دائم�اً مرافق�ة لھ�ا وبجانبھ�ا ف�ي تص�میم وإنش�اء ص�فحات HTML  ـصدیقة للغة ال  CSS ـال

كم�ا ذكرن�ا س�ابقاً ھ�ي  HTML ـتشكل كل من ھاتان اللغتان األساس لك�ل موق�ع، فال� ، حیثالویب

س�تظل  تص�میم وش�كل الموق�ع فب�دونھاالفھي أساس  CSS أما الأساس كل عناصر صفحة الویب،

 .مواقع الویب نًصا عادیًا على خلفیات بیضاء

م�ن قب�ل اتح�اد ش�بكة الوی�ب  1996 ف�ي ع�ام CSS قب�ل الب�دء ببن�اء و تط�ویر لغ�ة الفي الس�ابق و

و بسیطة للغایة من حیث الش�كل والوظیف�ة. فق�د  ، كانت صفحات الویب محدودة (W3C) العالمي

نص�وص س�وداء بخلفی�ة  كانت المتصفحات القدیمة تعرض ص�فحات الوی�ب كص�فحات تتك�ون م�ن

 .روابط .. إلخ) بدون أي تصمیم یذكر –صور  –بیضاء فقط (نص 

  CSS  كیف تعمل2-24-1

یتم تطبیق الخصائص على كل الوسوم المشتركة عند تطبی�ق التنس�یق عل�ى ذل�ك  CSS لغة ال في

داخ�ل  h1فإن ذلك التنسیق سینطبق عل�ى ك�ل وس�وم  CSSفي الـ h1الوسم فمثالً عند تنسیق وسم 

،   Id أو Class ال خاص�یة الت�ي تحم�ل الصفحة. كم�ا یمك�ن الت�أثیر عل�ى وس�وم مح�ددة مث�ل تل�ك

واح�د ألكث�ر م�ن عنص�ر ف�ي الص�فحة وت�م تعی�ین ش�كل  class لو ت�م تعی�ین  HTML مثال في ال

 . فكل العناصر الحاملة لھ ستاخذ نفس الخصائص class وخصائص لھذا ال

 األساسیة  CSSفوائد  2-24-2 

 التحكم بالتصمیم من خالل ملف واحد •

 .إمكانیة أكبر وأدق للتحكم بتفاصیل التصمیم •

الطابع�ات والھوات�ف تصامیم خاصة لمختلف وسائل عرض الموقع مثل الشاش�ات وإنشاء  •

 النقالة .
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 PHP  لغة  2-25

لغ��ة برمج��ة نص��یة وتعتب��ر م��ن أش��ھر ھ��ى  )PHP )Hypertext Preprocessorب��ي إت��ش ب��ي 

كما یمك�ن  تم ابتكارھا من أجل استخدامھا في تطویر، و برمجة مواقع الویب اللغات البرمجیة وقد

 استخدامھا لبرمجة برامج غیر معتمدة على اإلنترنت.

بأنھا مفتوحة المصدر ولمع نجمھا في برمجة مواقع ویب دینامیكی�ة ذات محت�وى  PHP لغةتمتاز 

، وتفس�یر ك�ود متغیر نتیجة لتفاعل المستخدم مع ص�فحة الوی�ب م�ن خ�الل قی�ام خ�ادم الوی�ب بتنفی�ذ

PHPعرضھا في متصفح المستخدم، ثم یقوم بإرسال النتیجة ل. 

 2002مراحل خالل تطویرھا، فلقد ك�ان ع�دد المواق�ع الت�ي تس�تخدمھا ف�ي ع�ام من ال PHPمرت 

، وذل�ك حت�ى ت�اریخ كتاب�ة 7النس�خة  PHPوبلغ اإلصدار الحالي للغ�ة  أكثر من تسعة ملیون موقع

 ھذا الفصل.

 php  أھم خصائص لغة 2-25-1

 الفاعلیة واألداء العالي. -1

 على عدد كبیر من الدوال الجاھزة لإلستخدام. تحتوي -2

  PDO,MySQL,mSQL , Oracle منھا  تدعم عدد ھائل من قواعد البیانات -3

 .OOPتدعم البرمجة الكائنیة  -4

 سھولة االستخدام ووضوح اللغة. -5

 لغة مجانیة متاحة للجمیع ومفتوحة المصدر. -6

 .وجافا  c سھولة تعلمھا فھي مبنیھ علي لغة -7

 من خوادم الویب.تعمل في كثیر  -8

 تستخدم لتطویر برامج ذات واجھات رسومیة تعمل على حاسوب المستخدم. -9

 MySQL قواعد بیانات  -2

لكونھ�ا متاح�ة تح�ت  وذل�كالدارة قواعد البیانات العالئقیة االشھر عالمیا  41نظام MySQL یعتبر

وھ�ي ح�ول ث�الث مف�اھیم رئیس�یة  MySQL ، تم تصمیم GUN GPL ترخیص مفتوح المصدر

 .السرعة و الثبات و سھولة اإلستخدام

 ar.com/article/41/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-https://laravel-عن��������������������وان الموق��������������������ع: -41

mysql-%A5%D9%84%D8-%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%8A 

                                                             

https://laravel-ar.com/article/41/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A5%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%84-mysql
https://laravel-ar.com/article/41/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A5%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%84-mysql
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 MySQL ممیزات2-26-1

اس�تخدامھا عة و الثبات ، مم�ا جعلھ�ا األكث�ر السر MySQL تعتبر أھم سمات نظم قواعد البیانات

ف�ي م�ا یل�ي بع�ض م�ا یمیزھ�ا ع�ن من طرف المطورین و المدراء و المستخدمین حول الع�الم ، و 

 :بقیة قواعد البیانات

 MySQL سرعة 2-26-1-1

بنیة متعددة المھام مثل الفھرسة، العقد واإلستعالمات المخبئة في الذاكرة، مم�ا  MySQLتستخدم 

ن�تج ع�ن ذل��ك أداء ع�الي ب��دون الحوج�ة ألي برمج��ة مخصص�ة م�ن قب��ل المس�تخدم مم��ا أس�ھم ف��ي 

 .تنفیذ استعالم و ارجاع النتائج للمستعلم تقصیر الوقت المستغرق في

 

 MySQL فياألمن  2-26-1-2

نظام معق�د لل�تحكم بالوص�ول و نظ�ام  ث أن ھنالكبحی MySQL من من النقاط القویة فيیعتبر األ

م�ن الوص�ول إل�ى قاع�دة البیان�ات ، ھ�ذا النظ�ام طب�ق  خولینصالحیات لیمنع المستخدمین غیر الم

م�ن حمای�ة  MySQL على شكل خمس طبقات من الصالحیات بش�كل ھرم�ي ، مم�ا یمك�ن م�دراء

المس�تخدمین لی�ؤدوا العملی�ات عل�ى قواع�د بیان�ات  جم�حالوصول إلى البیان�ات الحساس�ة ، ویمك�ن 

أیض�ا بإمكانی�ة ال�تحكم ف�ي أن�واع اإلس�تعالمات  MySQL تس�مح كمامعینة أو حقول معینة فقط ، 

 .التي یمكن للمستخدم أن یشغلھا على مستوى قاعدة البیانات أو الجدول أو الحقل

 MySQL سھولة استخدام 2-26-1-3

 أخذ فریق تط�ویرحیث ،  MySQL تعتبر سھولة االستخدام من النقاط المھمة التي ركزت علیھا

MySQL عل��ى عاتق��ھ مھم�ة تس��ھیل اس��تخدام و إدارة و تحس��ین أداء MySQL  إن الواجھ��ة ،

و  ھي واجھة سطریة بسیطة ، و التي تتكون م�ن واجھت�ین رس�ومیتین MySQL األساسیة لمخدم

، و ال�ذان ط�ورا م�ن قب�ل  MySQL Administrator و MySQL Control Center ھم�ا

 .MySQL إلستخدام و ادارة MySQL AB شركة

 دعم مختلف لغات البرمجة 2-26-1-4

 ، 54:11م. الساعة10/8/2020، تاریخ وزمن الدخول:االثنین2020أغسطس  10تاریخ المقال: االثنین 

 

                                                                                                                                                                              



م�ن كتاب�ة تطبیق�ات قواع�د البیان�ات  تمك�نواجھة برمجیة لمختل�ف لغ�ات البرمج�ة  MySQL تقدم

وغیرھ�ا لتعط�ي  Python و PHP ، Java  ، c++ ، Perl باللغ�ة الت�ي تختارھ�ا فھ�ي ت�دعم

 .MySQLعلى المطورین الحریة القصوى في تصمیم التطبیقات التي تعمد 
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 JSON  ترمیز 2-27

 JavaScript Object Symation اختصار لـ 42ترمیز جافا سكریبت على أنھا  JSONتعرف

البرمج�ة المختلف�ة لتمثی�ل البیان�ات إنما ھ�ي طریق�ة متف�ق علیھ�ا ب�ین لغ�ات  فھي لیست لغة برمجة،

ومص�فوفات  ةبس�یط ةیك�ون تمثی�ل البیان�ات بص�یغو.بھدف س�ھولة تب�ادل البیان�ات ب�ین ھ�ذه اللغ�ات

 .تسمى كائنات سھلة القراءة و

واالنترن�ت غالبا ما تستخدم لنقل وتنظ�یم تسلس�ل البیان�ات عب�ر ش�بكات االتص�ال  JSON تنسیقات

 ألخرى. وإرسال البیانات من لغة برمجة

تمث�ل ع�ن طری�ق ن�ص، والبنی�ة لھ�ذا ال�نص تش�بھ الك�ائن ف�ي الجافاس�كربت, وھ�ذه  JSON صیغة

وتس�تخدم ھ��ذه الص��یغة بش�كل كبی��ر ف��ي  المختلف��ةلغ�ات البرمج��ة  ف�ي العدی��د م��نالص�یغة مدعوم��ة 

 .Client-Server عملیة تبادل البیانات

 JSON مكونات:2-27-1

 :من عنصرین اساسیین وھما JSON یتكون

یمثل اسم فرید لقیمة البیانات وی�تم وض�عھ ع�ادة ب�ین عالم�ات التنص�یص  : Key المفتاح •

 .المزدوجة او الفردیة

تمث�ل البیان�ات ویمك�ن أن تمث�ل اكث�ر م�ن ن�وع بیان�ات مث�ل المص�فوفات  : Value القیم�ة •

 . والنصوص واألرقام

 

 

 JSON الصیغ المدعومة في 2-27-2

• Array  : كائن یحتوي عدد من الكائنات من نوع واحد تخزنھا المصفوفة ھي عبارة عن

 .في الذاكرة ، وتستطیع تشبیھھا بمتغیر بأكثر من قیمة

• Number: تكون القیمة عبارة عدد صحیحا أو حقیقیا أو فواصل عشریة. 

• Boolean: قیمة منطقیة ولھا احتماالن True او False. 

• String: قیمة حرفیة أو سلسلة حرفیة. 

• Object  القیم ومجموعة مترابطة من أزواج من المفاتیح .Key & Value   

  json-ar.com/article/42/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-https://laravelعنوان الموقع: 42
 ، 54:11م. الساعة10/8/2020، تاریخ وزمن الدخول:االثنین2020أغسطس  10تاریخ المقال: االثنین 

                                                             

https://laravel-ar.com/article/42/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-json
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 JAVASCRIPT سكربت جافا 2-28

ھ��ذه اللغ��ة  م��ن اللغ��ات المس��تخدمة ف��ى تط��ویر الوی��ب بش��كل واس��ع Javascript 43جافاس��كربت

تس��تخدم لتجع��ل ص��فحة الوی��ب تفاعلی��ة وحی��ھ فابس��ط االمثل��ة عل��ى م��ایمكن ان تفعل��ھ جافاس��كربت 

 .وغیرھا الكثیر Sliders یدرو مشغالت الفیدیو واالسال Animations الرسوم المتحركة

 ب�ـ جافاسكربت تعمل على المتصفح بمعنى انھا بحاجة إلى دعم المتصفح لھذه اللغة وھو مایس�مى

Client-side language   اي لغ��ة جھ���ة العمی���ل والمقص���ود بالعمی��ل ھن���ا المتص���فح. معظ���م

 Chrome, Firefox, Safari, internetالمتص���فحات الحدیث���ة ت���دعم جافاس���كربت مث���ل

Explorer, Edge, Opera   الھ��اتف الج��وال وحت��ى المتص��فحات الت��ى تعم��ل عل��ى اجھ��زة

 .والتابلت

 سكربت عمل جافاطریقة   2-28-1

. یق��وم المتص��فح بارس��ال طل��ب أح��د ب��رامج تص��فح اإلنترن��تف��ى  ص��فحة وی��ب معین��ة عن��د طل��ب

یق�وم الس��یرفر بمعالج�ھ الطل�ب وعم�ل العملی��ات اإللكترون�ي، حی�ث  للس�یرفر ال�ذى یحت�وي الموق��ع

وھ�ى لغ�ات تعم�ل عل�ى الس�یرفرات  ASP.NET او PHPالبرمجیة الالزمة عن طریق لغة مث�ل 

و  HTML ف�ى النھای�ة بتھیئ�ة الص�فحة عل�ى ھیئ�ة وتتواصل ھذه اللغات مع قاعدة البیان�ات وتق�وم

CSS و Javascript. رس�ال ملف�اتإبعد ذلك یق�وم الس�یرفر ب HTML و CSS  وJavascript  

ال��ى المتص��فح. المتص��فحات التفھ��م إال ھ��ذه اللغ��ات فتق��وم المتص��فحات بتحلی��ل وع��رض الخ��رج 

 .النھائى الذى تراه

 إمكانیات جافا سكربت 2-28-2

 : المتصفح وھى مثل معظم اللغات االخرى تستطیع فعل التالىمدمجة فى لغة جافاسكربت 

 .اإلعالن عن المتغیرات -

 .تخزین واسترجاع القیم -

 .تعریف واستدعاء الدوال -

 .تحمیل واستخدام المكتبات الخارجیة -

ar.com/article/71/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%89-https://laravel-عنوان الموقع:  43
javascript-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%AA 

 57:01 عةم. السا10/8/2020، تاریخ وزمن الدخول:االثنین2020أغسطس  10تاریخ المقال: االثنین 
 

                                                             

https://laravel-ar.com/serie/13/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-javascript
https://laravel-ar.com/serie/9/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%8A-php
https://laravel-ar.com/serie/11/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-flexbox-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-css
https://laravel-ar.com/serie/11/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-flexbox-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-css
https://laravel-ar.com/serie/13/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-javascript
https://laravel-ar.com/article/71/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%AA-javascript
https://laravel-ar.com/article/71/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%AA-javascript
https://laravel-ar.com/article/71/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%AA-javascript


كتاب��ة ك��ود للتعام��ل م��ع االح��داث المختلف��ة مث��ل الض��غط عل��ى زر مع��ین او الوق��وف  -

 .وس على مكان معین او غیرھاابالم

 كتبات الجافاسكربتم 2-28-3

 ماتتسھل عملھا وتقدم الكثیر من الخ�دیوجد كم ھائل من المكتبات المبنیة بلغة جافاسكربت والتى 

 : اشھر ھذه المكتباتومن 

• Jquery. 

• Angular js 

• React js 

• Ember js 

• Vue.js 
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 Photoshop فوتوشوب برنامج 2-29

یع��د م��ن أكث��ر ب��رامج تحری��ر ومعالج��ة الص��ور رواج��اً، فھ��و  Photoshopبرن��امج فوتوش��وب 

 یستخدم بشكل عام لتعدیل الصور وإنشاء رسومات رقمیة مشابھة لتلك المرسومة بالید.

 استخدامات الفوتوشوب2-52

یُعدّ فوتوشوب من البرامج األكثر استخداماً من قِبَل الُمص�ممین، ومط�وري المواق�ع اإللكترونی�ة،  

یك، والمصورین، وأصحاب المھن اإلبداعیّة األخرى، حیث یُوفر لھم العدید من ومصممي الجراف

 المزایا واألدوات للقیام بالعدید من المھام، منھا:

التعدیل على الصور كالتالع�ب بألوانھ�ا وتغیی�ر خلفیتھ�ا، وإض�افة أش�خاص، أو نص�وص  •

 .كتابیّة علیھا

 .بدء المبرمجین بتطویرھاإنشاء تصمیمات لصفحات المواقع اإللكترونیة قبل  •

 .إنشاء رسومات وأعمال فنیّة •

 .التعدیل على الفیدیو •

ومن الج�دیر بال�ذكر أّن ھن�اك العدی�د م�ن اإلص�دارات لبرن�امج فوتوش�وب، والت�ي یُمك�ن الوص�ول 

 (Adobe) المملوك�ة لش�ركة أدوب�ي (Creative Cloud) إلیھ�ا م�ن خ�الل االش�تراك بخ�دمات

 ویستطیع الُمستخِدم العمل علیھا كُل حسب رغبتھ، وھي: مقابل مبلغ معین من المال،

• Photoshop CC. 

• Photoshop Elements. 

• Photoshop Lightroom 
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, یترب�ع حالی�اً  VS Code 44یش�تھر باس�مھو محرر اكواد مجاني مقدم من شركة م�ا یكروس�وفت 

فھو و بحس�ب  Stackoverflow حسب احصائاتعلى عرش أفضل محررات األكواد في العالم 

ً تصویت المستخدمین أكثر محرر اكواد محبوب للمبرمجین حا   . لیا

VS Code یعتبر IDE ولیس محرر عادي 

  best/118-is-vscode-https://naqrah.net/whyعنوان الموقع: 44
 04:22م الساعة:10/8/2020 تاریخ الدخول والزمن:

                                                             

https://insights.stackoverflow.com/survey/2019%23development-environments-and-tools
https://naqrah.net/why-vscode-is-best/118


األساس�یة وبع�ض المی�زات  IDE م�ن األدوات المس�اعدة و می�زات ال الكثیر VS Codeیتضمن 

 وتس�ھیل البرمج�ة مث�ل تكمل�ة األك�وادالثانویة , وما یعطی�ھ الق�وة ع�ن غی�ره ھ�و الس�رعة الممت�ازة 

كما یحت�وي عل�ى  syntax highlight صحیحاو تعلیم األكواد بشكل  auto-complete لقائیة الت

س��طر أوام��ر مض��من بش��كل تلق��ائي , یعم��ل حس��ب طبیع��ة نظ��ام التش��غیل المثب��ت عل��ى الحاس��وب 

لغ�ة برمج�ة بجمی�ع ملحقاتھ�ا م�ن  20ی�دعم م�ا یق�ارب  ، والج�دیر بال�ذكر أن�ھم�ن المی�زات اوغیرھ

 ا.مكتبات أو أطر عمل وغیرھ
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