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 :امللخص
للتعليم االلكتروني دور فعال وناجح في          التعليمية من أجهزة وبرامجان  الوسائل االلكترونية  ارتفاع مستوى ،    الكترونية  استخدام  وإن 

التعلم باستخدام األدوات االلكترونية,  وهذا يدل على ضرورة   الفعلية في زيادة  الرغبة  الحديثة كان نتيجة تزايد  بالتكنولوجيا  تطوير و التعلم 
بشكل واقعي وعملي لتجاوز الحدود الزمنية والمكانية للمجتمع التعليمي الجامعي  ولعل هذا ما افرز  تحديث مختلف البنيات التعليمية والتربوية  

 وضع جديد تطلب إلزامية خلق توازي مستمر بين عملية التعلم و تلك البنيات المتطورة  التي يجب أن تكون مرنة ، ذات قابلية و تفاعل
التعليم  . انتشار مصطلح  من  الرغم  بين    الرقميوعلى  فرق  هناك  التعلم، ألن  من  بداًل  اإللكتروني  التعليم  استخدام مصطلح  يفضل  انه  إال 

تعلم،  عنه  ينتج  أن  بالضرورة  وليس  تعليم،  هو  اإلنترنت  موقع  أو  التعليمي  اآللي  الحاسب  برنامج  يقدمه  ما  وأن  والتعلم،  التعليم،  عمليتي 
التعلم الرقمي أو االلكتروني يعتبر أساسا فعاال    التعليمية والتدريبية، و يعمل  إن  البيئات  البيانات في  المعلومات و  في ترسيخ مختلف 

تعلق  الصحيحة سواء  االداءات  بمختلف  القيا  في  األمثل  االستخدام  الضرورية الستخدامها  المواقف  في مختلف  استرجاعها  و  تثبيتها  على 
م و المجتمعات إلى اعتماد هذا النوع من التعلم للتماشي مع التطور الحاصل  األمر باإلنتاج المادي أو المعرفي، ومن هذا المنطلق تسعى األم 

 .على مستوى حاجات و اهتمامات األفراد وفق متطلبات جودة الحياة التي يسعون إلى تحقيقها
 االلكتروني أوال : التعلــم 

 االلكترونيتعريف التعلم    -1  
  منها االلكترونيهناك تعريفات كثيرة للتعلم    
( للتعلم الرقمي على انه : " تقديم محتوى تعليمي )إلكتروني( عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر  2004تعريف حسن حسين زيتون )  -

أقرانه   المعلم ومع  المحتوى ومع  النشط مع هذا  التفاعل  له إمكانية  المتعلم بشكل يتيح  إلى  أم غير  وشبكاته  سواء كان ذلك بصورة متزامنة 
أيضًا من    متزامنة ، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضاًل عن إمكانية إدارة هذا التعلم

  خالل تلك الوسائط
ذلك التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية في  ( للتعلم الرقمي على انه : "  2002تعريف إبراهيم بن عبد هللا المحيسن ) -

 " االتصال بين المعلمين و المتعلمين و المؤسسة التعليمية برمتها
( للتعلم الرقمي:" التعليم الذي يستهدف إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على  2002تعريف محمد صالح العويد و آخرون) -

 " اآللي واإلنترنت وتمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان تقنيات الحاسب
 "( للتعلم الرقمي على انه :" استعمال هادف منّظم للنظم اإللكترونية أو الحاسوب في دعم عمليات التعلم2003تعريف" الين ") -
 :االلكترونياشكال التعليم  -2

و الذي يتمثل باستخدام التقنيات  التكنولوجية المعتمدة على شبكة االنترنت  لغرض إيصال مضمون العملية التعليمية للمتعلم في    المباشر : .1
 . الوقت الفعلي للتعليم

بدورها تتض .2 التي  المنتظمة  و  المحاضرات  التدريبية و  الدورات  التعلم من خالل  يتمثل في عملية  الذي  المباشر : و هو  التركيب  غير  من 
 .والتعليم و يعتمد على وجود ظروف خاصة ال تسمح بالحضور المتعلم كالتلميذ في المدرسة  وطلبة الجامعة

يعتبر التعلم االلكتروني من أهم  األساليب الحيوية المعتمدة في عملية  في مجال التعليم االلكتروني  المختصينالمعتمدة من قبل    اآلراء  -3
ة في ظل االنفجار المعرفي و التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجتمعات ، األمم و باإلضافة إلى هذا ، نجد  التعلم بشكل عام خاص

ة  يعمل على ارتفاع  معدالت القبول في التعلم بشكل عام و اإلقدام على طلبه ، تدريب ، تعليم العمال و تأهيلهم و تحسين أدائهم في البيئه  أن
) الرقمي( يرفع من فعالية التعليم بشكل كبير من جهة و يقلص تكلفة التدريب خاصة في    االلكتروني  النوع من التعليم  و نجد أن هذا. المهنية

البيئة   جانبها الزمني من جهة أخرى ، و لعل هذا ما يسمح من استخدام المعلومات المتوفرة مع احتياجات ، طلبات المتعلمين خاصة في 
وفي هذا اإلطار نجد أن معهد التدريب لتقنية المعلومات قام بتطوير معايير أساسية (Al-karan ,Al-ail , 2000)ا  المهنية التي يعملون فيه

هذا نجد  للتعلم الرقمي أو االلكتروني في العديد من المحاور كدعم عملية التعلم ، تصميم التعليم و محتواه ، سهولة االستعمال . باإلضافة إلى 
س المركز األوروبي للجودة في التعليم االلكتروني و الذي يهدف أساس إلى العمل على تشجيع مختلف التطبيقات  تأسي  2002انه تم في سنة  

اللكتروني . من خالل ضرورة توفير جميع التوجيهات ، الدعم و الخدمات المناسبة للتقويم المستمر  ا  الناجحة و الفعالة في التعلم الرقمي و
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( أكدت أن الجودة في التعلم  2006ونجد أن دراسة المحيا ).في بيئات تعلم تتميز بالتغير و الحركية الدائمةلخدمات هذا النوع من التعلم   
ه  الرقمي و االلكتروني يمكن أن نحققها من خالل عدد من المحاور المتمثلة في: االسترشاد بنماذج تصميمي التعليم الرقمي و مراعاة معايير 

م و الوصول و اختيار أدوات  هذا النوع من التعليم   باإلضافة إلى توافر  خصائص الوحدات التعليمية مع المحافظة و االتساق و االستخدا
 . بناءا على استراتيجيات تعليمية تتماشى مع البيئات التعليمية الرقمية المختلفة

 أهداف التعليم االلكتروني - 4
 تلبية حاجات ورغبات المتعلم المعرفية والعملية.1
 ة تحسين االحتفاظ بالمعلومات والوصول إليها بسرعة عالي.2
  تجديد المعلومات و ترتيبها حسب أهميتها.3
 . تحسين التفاعل بين المعلم والمتعلم.4
 لحاجة إلى اعتماد بنية أساسية  من حيث توفر األجهزة ذات الفعالية  العالية ا معوقـــات التعـلم االلكتروني -5
 .يصالها الى المتعلمالحاجة الفعلية إلى االعتماد على أخصائيين بالمجال التقني والفني وا -1
 ارتفاع التكلفة الخاصة باالجهزة على المتعلم  ) الحاسوب ، البرامج ,,,,الخ(  -2
3-   ، الناجح  الجيد  االستعمال  على  المتدربين  و  المتعلمين  بعض  التعلم   ضعف  عملية  في  المعتمدة  العلمية  األجهزة  لمختلف  السهل  و 

 الرقمي 
 .(312،ص:2004تدني مستوى  الرغبة من التعلم لدى المتعلمين و المتدربين )سالم،  -4

 المعلم ثانيــا :
  أداء المعلم -1 

  المختصين لألداء الوظيفيوعرف من قبل " وظيفةهو تحقيق و إتمام المهام لوظيفة الفرد و هو يعكس الهدف الذي يحقق بها متطلبات ال    
 " ( على انه : " القيام  باألنشطة و المهام المختلفة التي يتكون منها عمله1979يعرفه احمد صقر عاشور ) •
( على انه :" األثر الصافي لمجهود الفرد الذي يبدأ بالقدرات و إدراك الدور أو المهام ،  2003سعيد أنور سلطان )  يعرفه أيضا  محمد •

  " كما يمكن اإلشارة إليه من خالل درجة تحقيق و إتمام المهام المكتوبة لوظيفة الفرد
 ( 230،ص 1979ة متمثلة فيما يلي : ) احمد صقر عاشور، عموما يعتمد في قياس األداء على ثالث أبعاد جزئي: أبعـــاد األداء- 2
الدقة و الجودة و كذا درجة مطابقة الجهد لمواصفات و خصائص نوعية محددة ، بحيث نجد   بها مستوى نعني     المبـذول:نوعيـة الجـهد   •

للجهد العديد من المقاييس التي تحدد مدى األعمال المنجزة يتم التركيز على نوعية الجهد ، جودته. و يندرج تحت المعيار النوعي    في بعض
الشركة   تسويقه و مصداقية  على   تؤثر  أخطاء  أو  لعيوب  المنتوج  على عدم تضمن  العمل  بمعنى   ، المواصفات  لمجموعة  المنتوج  تطابق 

 .المنتجة  له
اء فترة زمنية محددة  و نجد في هذا  كمية الجهد المبذول : و المقصود بها مستوى و كمية الطاقة التي يتطلبها انجاز عمل معين أثن •

 المستوى أن المقاييس التي  تقيس  سرعة األداء تعبر بشكل واضح على البعد الكمي للطاقة المبذولة من طرف الفرد 
قول انه  نمـط األداء : نعني به  الطريقة و األسلوب اللذان يتم إتباعهما في انجاز العمل أو مجمل األنشطة المسندة للفرد  و يمكن ال •

ر بناءا على أساس النمط المعتمد باإلمكان قياس الطريقة التي تمكننا من الوصول إلى إيجاد حلول لعدد المشكالت المطروحة سواء تعلق األم
 . بالتكوين ، التعليم أو التدريب

إن تقييم أداء الفرد في مختلف البيئات التعليمية و المهنية يعتبر من العمليات المهمة   (2003تقيـــيم األداء : )توفيق عبد المحسن،  -3
فعاال   جدا و الضرورية في أن واحد  ذلك أن تحليل األداء إلى جزئيات و تقيمها  و تحديد درجة الكفاءة  الحالية و المتوقعة لديه يعتبر أساسا

، في ظل الوقوف على مجموع نقاط القوة ،  الضعف  و العمل على إزالتها  و بالتالي العمل    و ترشيدا محكما  لتقييم األنماط و المستويات
 .على  تجسيد التحسين و التقويم  في الوقت المناسب

 االلكتروني بالمؤسسات التعليمية التعليمثالثا : دور 
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الذي يهدف إلى تحقيق األهداف المرجوة بأقل التي تكلفة إن األداء الجيد هو الذي يكون خاليا من األخطاء و : من حيث تحسين األداء  -1
و  األساليب  على  باالعتماد  هدفها  تحقيق  إلى  التعليمية جاهدة  المؤسسات  تسعى مختلف  اإلطار  هذا  في  و   ، زمنية  او  مادية  كانت  سواء 

 .االشكال الفعالة التي تتماشى مع التطور التكنولوجي
المحتوى و األهداف -2 ا:  من حيث  للفرد أكثر يعمل  بالنسبة  التعليمة  التدريبية و  العملية  لتعلم االلكتروني على جعل محتوى و مضمون 

المهنية    حيوية و دينامكية و ذلك من خالل حداثة المعلومات و البيانات  التي يقدمها هذا النوع من التعلم للفرد المتدرب أو المتعلم في البيئة
في اغلب األحيان متماشية مع التطور الحاصل على مستوى الحاجات و الرغبات المتعددة  للفرد و  عموما ، فنجد أن هذه المعلومات تكون  

لمجموعة   البراغماتي  التحديد  على  تساعده  قدرات  و  مهارات  اكتساب  المتعلم ألجل  هذا  من خالله  يعبر  الذي  الجسر  بمثابة  تكون  بالتالي 
 . األهداف التي يسعى إلى تحقيقها 

المرحلة األخيرة في  :وكمية اإلنتاج  من حيث نوعية -3 إلى تحقيقها باعتبارها  المؤسسة  الفرد أو  التي يسعى  يعتبر اإلنتاج من األهداف 
بقدر   انه  نجد  و  التدريبية،  التعليمية،  اإلنتاجية،  كانالعملية:  )المدخالت(     تما  المعلومات  و  البيانات  إدخال  في  المعتمدة  الوسائل  مختلف 

م اعتماده كتقنيات و دعائم ووسائط في عملية استغاللها و استثمارها   بقدر ما نحصل على نتائج )  واضحة و مهيأة ، باإلضافة إلى ما ت
فاالعتماد على    .مخرجات (  و أهداف تتميز بالنوعية الجودة  العالية و بكمية تسمح بتحقيق اإلشباع بشتى أنواعه و بأعلى نسبة من األفراد

لكتروني  في عملية تعليم المتعلمين و المتدربين  كإدخال العروض التي تتضمن  مختلف األشكال ، الصور  التقنيات العلمية الحديثة للتعلم اال 
التي يجب   األولية   المواد  الوقوف على نوعية  لالنجاز و  المحدد  باألداء  القيام  التي تدور حول  محتوى كيفية  ....الخ  اشهارية  ، مقاطع 

ختلف العمليات التي تدخل في كيفية االستثمار الصحيح و الفعال  للوقوف على التشغيل العقالني االعتماد عليها  باإلضافة إلى توضيح م
 لآلالت و الماكنات المعتمد عليها  و الذي يتم وفق ما تم تعلمه من طرف  هذا الفرد
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