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 املقدمة
التعليم، وكذا تحول في أساليب التدريس ما    قد أدى التقدم السريع والهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى تغيرات جوهرية في أنماطل

واألساتذة للمعلومة وكذا التفاعل بينهما في جو من النقاش والتفاعل وبناء فضاء   ينجر عنه تحول في عملية التدريس، طريقة وصول الطلبة
تعاوني   وهذاتعليمي  الصعاب    جماعي  تذليل  و  لذلك  المستلزمات  كل  بتوفير  اإلدارة  مساعدة  ظل  في  تعيقهاكله  العلماء  و   التي  يجمع 
على   فيما  إنالمختصين  ترجمت  التي  المعلومات  استطاع    باألنترنتيسمى    ثوره  تحقق حيث  تكنولوجي  انجاز  اهم  أنيعد  يلغي    اإلنسان 

مات والثقافة  والمعلو   صغيره في عصر االمتزاج بين التكنولوجيا واإلعالم  الكترونية  بشاشه   أشبهالمسافات ويختصر الزمن ويجعل من العالم  
سرعه الوصول الى مراكز أتاح  والمعلومات بين شبكات الحواسيب حقائق ملموسة مما    األخبار  والتكنولوجيا وأصبح االتصال الكترونيا وتبادل

 .واالطالع على الجديد لحظه بلحظه العلم والمعرفة والمكتبات
 البحث أهداف 

لهذ الرئيسي  الهدف  المتواضع    اإن  )البحث  التعليم  والموسوم  معرفة    اإللكتروني(أساسيات  في  المعلومات    إثريتجلى  تكنولوجيا  استخدام 
تكنولوجيا المعلومات    جودة العملية التعليمية بعناصرها المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى معرفة معيقات استخدام  نعلى تحسيواالتصال  

 . واالتصال الحائلة دون استخدامها الفعال
 البحث:اهمية 

في تجسيدها الفعلي ألساليب    االلكتروني  أهمية التعليم تتجلى أهمية البحث العلمي في اقتحامها لقضايا المجتمع رصدا وتفسيرا، كما تتبلور  
إليه تكنولوجيا االتصاالت في مجال تطوير وتحسين   همتطوير المناهج وطرق تعلم الطلبة، في واقع وتحديات استغالل أحدث ما توصلت 

 التعليمية.العملية 
 سبب اختياره 

بي فيما  متكاملة  أسباب  عدة  نتيجة  كان  الصيغة  بهذه  الموضوع  هذا  دراسة  لعألهمهاإن  مفهوم  :نها  في  أكثر  للبحث  الباحث  التعليم  ميول 
،ومن جهة أخرى استمرار تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتأثيراتها على العملية    نظرا ألهمية هذا الموضوع من جهة  اإللكتروني

لهذه التطورات بأي درجة وفي    العالمية  مواكبة الجامعات  و   وتطورها  العملية التعليميةفي    التعليم اإللكترونيتبيان اهمية     التعليمية وبالتالي
 .أي مستوى 

 خطة البحث  
ثالثة مباحث وخاتمة وعلى النحو  سبب اختياره ،،اهميته   أهدافه ا،لمتطلبات البحث  جاءت خطته لتشتمل بعد المقدمة التي ذكرت فيها :  

 اآلتي :
 االلكتروني مفهوم التعليم : المبحث األول 

 ومزاياه  أهداف التعليم االلكترونيالمبحث الثاني :
 مصادره و  مكونات التعليم االلكتروني: المبحث الثالث

 وجاءت الخاتمة لتشتمل على أهم النتائج التي توصل البحث اليها .
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين ، اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق كلهم وعلى    هذا جهد المقل فان وفقت فبفضل هللا تعالى ،

 آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ...
 مفهوم التعليم االلكرتوني املبحث األول

البشر، ولعل مفهوم   ثير من المفاهيم التي تحكمك مع التطورات الهائلة التي يشهدها عالم اليوم تغيرت  :1التعليم االلكتروني  اواًل: مصطلحات
بالتطور كبيرا  تأثرا  تأثرت  التي  المفاهيم  كثر  هوا  المعلومات    التعليم  تكنولوجيا  في  حيثواالتصاالتالحادث  مجموعه    ؛  منكبزغت   بيره 

 :المصطلحات الخاصة بالتعليم االلكتروني منها
  Online educationالتعليم على الخط/ .1
 Long learning/الحياةالتعلم مدى  .2
 Digital educationالتعلم الرقمي/ .3
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 Internet based educationالتعلم المبني على شبكه االنترنت/ .4
  Online learningالتعلم المباشر/ .5
  Distance educationالتعليم عن بعد/ .6
 Technical-based trainin   /التدريب المبني على االساس التقني .7
 Web-based training/المبني على اساس الويبالتدريب  .8
 Computer-basedtrainingالتدريب المبني على اساس الحاسب االلي/ .9

 مفهوم التعليم االلكتروني ثانيًا :  .10
 التعليم االلكتروني بعدة تعريفات ابرزها :عرف 

تحت   ن ال يستطيعو آن متفرقة جغرافيا، ويهدف الى جذب طالب  أما  تعليمية ما الى    نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسه .1
 .2ي تعلمي تقليد الظروف العادية االستمرار في برنامج 

الذي يتم عن طريق   .2 التعليم  الحاسمصطلح يوصف  المتعلم  الغالبيةوفي   .االلي  بجهاز    الفرصة   يكون على بيئة شبكية لكي تعطي 
 .3قريبا للتعلم في كل االوقات وفي جميع االماكن ت

عبر   .3 والتعليمية  التدريبية  البرامج  تقديم  إلكترونيهو  أو  ةوسائط  متزامن  بأسلوب  اإلنترنت  األقراص وشبكة  تشمل  متزامن   متنوعة  غير 
 .4وباعتماد مبدأ التعليم الذاتي أو التعلم بمساعدة مدرس

وسائل االتصال    األستاذ بمسافة جغرافية يتم عادة سدها باستخداممفصوال أو بعيدا عن    هو تلك العملية التعليمية التي يكون فيها الطالب .4
 .5الحديثة 

االنتقال إلى موقع   العلمي واالستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون   لمن التحصيهو نظام تعليمي غير تقليدي يمكن الدارس   .5
برنامجه التعليمي بما   االنتقال إليهم آما أنه يسمح للدارس أن يختار  ومناقشه للمتلقين دون   الدراسة ويمكن المحاضرين من إيصال معلومات

 .6االرتباطات االجتماعية والمتاح لديه للتعليم دون الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التخلي عن  يتفق مع ظروف عمله والتدريب المناسب
الحديثة .6 االتصال  آليات  باستخدام  للتعليم  التعلممن حاسب    هو طريقة  المتعددة من صوت  اسلوب   وشبكاته ووسائطه  االلكتروني هو 

المعلومة   ايصال  في  يتميستخدم  استخدام    للمتعلم  ورسومات  الحديثةاالتصال    آلياتفيه  ومكتبات    وصوره  بحث  وكذلك    الكترونيةوآليات 
وقت واقل    المعلومة للمتعلم بأقصر  إيصالفي    أنواعها  بجميع  التقنية  استخدام  أي نتسواء كان عن بعد او في الفصل الدراسي،    بوابات االنتر

 .7جهد واكبر فائدة
 التعليم االلكرتوني ومزاياه الثاني: أهدافاملبحث 

 : يهدف التعليم االلكتروني إلى أهداف التعليم االلكترونياواًل:
 .على تالشي ضعف االمكانيات لآما يعم المجاالت،سد النقص في أعضاء هيئة التدريس والمتدربين المؤهلين في بعض  .1
وجود .2 دون  الدراسة  تتم  حيث  المعقدة  القيود  من  وتحريره  مرونة  أآثر  التدريب  لمرا  جعل  للسفر  االضطرار  ومكانية  زمانية  ز كعوائق 

 . 8الجامعات ومعاهد التدريب 
 .9تحقيق العدالة في فرص التدريب وجعل التدريب حقًا مشروعًا للجميع .3
 .10يتماشى مع استعداداته  هو خفض آلفة التدريب وجعله في متناول آل فرد من أفراد المجتمع بما يتناسب وقدرات .4
 .اإلسهام في رفع المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد المجتمع .5
 .لتعليم المستمرالعمل على التدريب وا .6
الفردية بين المتدربين، وذلك من خالل دعم المؤسسات  العمل على توفير مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد على تقليل الفروق  .7

 .11ةمتنوعة وتفاعليبوسائط وتقنيات تعليم 
 من ابرز أساليب التعليم االلكتروني التي تمتاز عن األساليب التقليدية للتعليم ما يلي :  التعليم االلكتروني: ثانيًا: مزايا 
 . تجاوز قيود المكان والزمان في العملية التعليمية .1
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،وتمكين .2 األماكن  محدودية  عقبات  تجاوز  العالي  التعليم  في  القبول  فرص  األمثل   توسيع  التوزيع  تحقيق  من  العالي  التعليم  مؤسسات 
 . ةلمواردها المحدود

 . مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتمكينهم من إتمام عمليات التعليم فيبيئات مناسبة لهم والتقديم حسب قدراتهم الذاتية .3
 وبين المعلم من جهة أخرى من وسائل البريد اإللكتروني   مجهة وبينهإتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من   .4

 .12ومجموعات النقاش وغرف الحوار و نحوها
 .المتعلمين والمتدربين بأقل تكلفة وبأدنى مجهود  نشر ثقافة التعلم والتدرب الذاتيين في المجتمع والتي تمكن من تحسين وتنمية قدرات .5
التعليمية وآسر   .6 والقلق لديهم وتمكين الدارسين من    فحاجز الخو رفع شعور وإحساس الطالب بالمساواة في توزيع الفرص في العملية 

 .بوسائل أآثر وأجدى مما هو متبع في قاعات الدروس التقليدية تالحقائق والمعلوماالتعبير عن أفكارهم والبحث عن  
 .حتى خارج أوقات العمل الرسميةسهولة الوصول الى المعلم الكترونيا  .7
االلكترونية في إيصال المعلومات والواجبات والفروض   تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل الوسائل واألدوات .8

 .للمتعلمين وتقييم أدائهم
 .13استخدام أساليب متنوعة ومختلفة أآثر دقة وعدالة في تقييم أداء المتعلمين .9

 .أو المسموعة أو المقروءة و نحوها  ةالطريقة المرئيالطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خالل  تمكين .10
قرر يمكن من تطويره وتحسين وزيادة فعالية طرق   توفير رصيد ضخم ومتجدد من المحتوى العلمي واالختبارات والتاريخ التدريسي لكلم .11

 .تدريسه
االعتم .12 للتعليم عدم  بالنسبة  الجماعي  العمل  في  ومقيدوملزم  محدد  زمني  بجدول  االلتزام  من  للطالب  بد  ال  الفعلي:  الحضور  على  اد 

الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معين   ةألن التقنييعد ذلك ضروريا    االلكتروني لم التعليم   التقليدي، أما في
 .14أصبح التنسيق ليس بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج  لذلك
 :بواسطة نفسها اللحظةالتخاطب في )االتصال المباشر) المتزامن، حيث يؤمن تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمدرس .13

بشكل   الطريقةنفسها فيرد عليه بنفس  اللحظة ما يريد قوله, و الشخص المقابل يرى ما يكتب في    حيث يكتب الشخص:التخاطب الكتابي -أ
 .مباشر بعد انتهاء األول من آتابة ما يريد

 .التخاطب الصوتي:حيث يتم التخاطب صوتيا في اللحظه نفسها عن طريق االنترنت -ب
حيث يتم التخاطب بالصوت والصورةوتتم طريقة االتصال المباشر عندما يقوم المدرس :)المؤتمرات المرئية(التخاطب بالصوت والصورة   -ت

 .15على الخط المباشر مع طالبه  بتحديد ساعات معينه يتواجد بها
 مكونات التعليم االلكرتوني ومصادره املبحث الثالث

 :مكونات التعليم االلكترونياواًل 
 :هي اصر أساسية تتكون منظومة التعليم اإللكتروني من عدة عن

 :يتسم طالب التعليم االلكتروني بعدة سمات من اهمها ما يلي : الطالب .1
 يباشرونها وعائالت يرعونها  الغالبية العظمى من الطالب التعليم االلكتروني من كبار السن ولهم وظائف -أ
التعليم االلكتروني ؛فقد  -ب الطالب ببرامج  التحاق  البعض في  تنوع اسباب  الشهادات عمليه والبعض  يهتم  االخر الكتساب   حصول على 

 ,معارف جديدة او مهارات متقدمه
العوامل االساسية في التعليم مثل الدافعيه النابعة من االتصال    الطالب منعزلين وتغيب عنهم بعض  االلكتروني، يعتبرفي نظام التعليم   -ت

 الخرين والتفاعل معا
الصعوبات المتمثله في تحديد انسب البرامج المتوفرة لهم ،   ج التعليم االلكتروني وخاصة المبتدئين منهم بعضيواجه الطالب في البرام -ث

 .16الحصول على مساندة زمالئهم من الطالب وكيفية
 :من المهارات األساسية منها الهيئة التدريسية: ينبغي أن يكون لدى القائمين على التدريس عن بعد، مجموعة .2

 .المعرفة ببرنامج الورد أو ما يعرف بمعالج النصوص وذلك في تصميم الدروس -أ
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 Portable Document Format (Pdf)المعرفة بالمعيار العالمي الشهير المستخدم في نشر الوثائق إلكترونيا -ب
 .االستفادة من المعلومات التي تم تطويرها مسبقا من أجل إنجاز دروس جديدة -ت
 .المحتويات الرئيسة التي يجب أن تنقل المتصفح الىعدد من الصفحات القصيرةالعمل على وجود قائمة  -ث
الحجم -ج الكبيرة  البيانية  للرسومات  الضروري  غير  االستعمال  في  اإلفراط  مرئية    عدم  مقاطع  إضافة  الطلبة (أو  ملل  الى  فيديو(،تؤدي 

 .حفظ تلك الموادعن  والمتعلمين او المتدربين وقد تضطرهم في بعض األحيان الى التراجع
الزمني -ح التوقيت  أهمية  الحاجه مع مراعاة  المعلومات حسب  التغيير  او  زيادة  على  الموقع   الحرص  استمرارية  دوري من  بشكل  والتأكد 

 .ومفاتيحه الرئيسية
 . التمارين الضروريةأو تقديم معلومات الكترونية وبشكل كامل عن الدروس وأهداف ومراجعة وكذا التدريبات  -خ
المكتوبة او المسموعة او المرئية كالبريد الكترونيضرورة   -د التزود    توفير قنوات االتصال المناسبة  للتبليغ عن وجود مشاكل او  العادي 

على  العمل  ويستحسن  الدروس  ولتبادال   بمعلومات حول  والبعض  يبعضهم  االتصال  والمتدرب من  المتعلم  ليتمكن  نقاش   تكوين مجموعات 
 . لمعلومات عن الحاجة 

 بتقديم حلول قصيرة للتوجيه والمساعدة على الحل.   لبة المتعلم بالقيام بواجبات ووظائف منزلية وإرسالها الكترونيا وكذلكمطا -ذ
 .عرض وتغطية المادة كصفحة على الشبكة او كملف قابل للتنزيل بأشكال مختلفة كذألكيمكن  -ر
س باإلضافة الى ذلك توفيرالربط مع صفحات أخرى تغطي معلومات وضع قائمة الكترونيا بالمراجع والمصادر الممكنة والمكتملة للدر  -ز

الموضوع   الدراسية  وكذألك عن  الحلقات  تكون    مع  التي  او  أيضاالمشابهة  المكتبات  مع  او  العلمية  العنكبوتية  الشبكة  على   متوفرة 
 . 17مع المكتبات الجامعية كل هذا من شأنه مساعدة الطالب على فهم وإدراك الحلقة الدراسية

يقوموا بدور الوسيط بينه   يجد المدرس او عضو هيئة التدريس انه من المفيد االستعانة او االعتماد على مساعدين لهل  دالمساعدون: ق .3
وخلفياتهم حتى يمكنه مساعدتهم وفقا لتوجيهات وتكليفات المدرس, وعليه    وبين الطالب , لذلك ينبغي ان يلم المساعد بخصائص الطالب 

  .18بأخالقيات التدريس ملماايضا ان يكون 
بالبرامج والمقررات الدراسية ومواد    يسهم الفنيون بدور آبير في التعليم االلكتروني فمن خاللهم يتم التخطيط والتصميم واإلمداد: الفنيون  .4

 . التعليم بصفه مستمرة التعليم , ويوفرون المسانده والخدمات الفنيه لبرامج
االلكتروني , إال انهم يتخلون عن الرقابه   الرغم من ان االداريين يؤثرون بدرجه كبيره في تخطيط وتنفيذ برامج التعليم  على: االداريون  .5

 .19تشغيلها والمتابعة على هذه المشروعات الى الفنيين بمجرد
 : االلكتروني، منهاتتعدد المصادر التي يعتمد عليها التعليم  مصادر التعليم االلكترونيثانيًا : 
 : يعتبر التلفزيون التعليمي وسيله فعاله للتعليم االلكتروني , حيث يمتاز بما يلي: التلفزيون التعليمي .1

 .يعتبر وسيلة مألوفة وشائعة  -أ
 توضيح المفاهيم المعقدة والمجردة يجمع التلفزيون بين كل من االصوات والحركة والمرئيات ، ويستطيع -ب
 . ) الدول االجنبية –ب كالكوا –القمر   سطح (يعتبر وسيلة فعالة تنقل إلى الطالب بيئات جديدة غير تقليدية مثل  -ت
 . يساعد في التقاط األحداث وعرضها أثناء حدوثها -ث
 .20يتسم بالفاعلية في تقديم المفاهيم وتلخيصها ومراجعتها   -ج

الفيديو .2 و   :مؤتمرات  الطرق  الفيديو من  مؤتمرات  التعليميةتعتبر  العديد من   التكنولوجيات  على  وتشتمل   ، الحاضر  الوقت  في  المتاحة 
 : تؤكد فعاليتها قي التعليم االلكتروني ومن هذه المزايا المزايا التي

 .السماح باالتصال المرئي في الوقت الحقيقي بين الطالب والمدرس -أ
 .مساندة استخدام وسائل تكنولوجية متعددة مثل السبورة والوثائق الخطيةوالفيديو -ب
 .21اتاحة إمكانية الربط بين الخبراء الموجودين في مواقع جغرافية متفرقة  -ت

يبتع المدرس حتى ال  الجهد من جانب  بذل مزيد من  إلىجانب  التكلفة،  أجهزة مرتفعة  انها تتطلب  إال  المزايا  دالطالب من  وبالرغم من هذه 
 .االتصال المباشر
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 : المواد المطبوعة  .3
وأدوات ومصادر إمكانات  أضافت  التكنولوجية  التطورات  أن  الرغم من  زالت   على  ما  المطبوعة  المواد  أن  إال   ، االلكتروني  للتعليم  حديثة 

بها  مستمرة كمكون  الطالب  االلكتروني ، حيث يمكن تزويد  التعليم  البرامج  لكل  الى شكل   أساسي  ثم تحويله  الكترونيا  أو تحمليها    مباشرة 
التكلفة وتلقائية الفعالية  العرض  المطبوعة بسهولة  المواد  . وتمتاز  الدراسية    االستخدام.وسهولة    مطبوع  الكتب  المطبوعة  المواد  أمثلة  ومن 

تشتمل الذي  الدراسية  المادة  ومخطط  المقررات  معظم  محتوى  على  الما  التيتشتمل  أهداف  الواجبات  على  ومواصفات  وتوقعات  العلمية  دة 
 .22القراءات المرجعية والتكليف

 : قواعد البيانات .4
وعادة تكون لكل قاعدة حدود تغطية معينة سواء   بشكل فعال ،  هي مجموعة من السجالت المرتبة والمنظمة بطريقة يسهل معها استرجاعها 

 : وتنقسم قواعد البيانات إلى.. موضوعية أوزمنية أو شكلية
 . قواعد البيانات التي تشتمل على ملخصات للكتب والدوريات -أ
  .23لكتب والدوريات وأعمال المؤتمرات الثقواعد بيانات تقدم النصوص الكاملة لمصادر المعلومات م -ب

اإلنتر  .5 االلكتروني    نتشبكة  البريد  استخدام  منخالل  االلكتروني  التعليم  وتحسين  تعزيز  في  اإلنترنت  بتبادال emailتسهم  يسمح   الذي 
السبورةالبيضاء   إنشاء  وكذلك   ، الطالب  قبل  المرتدةمن  التغذية  تقديم  في  يسهم  ،و  والمعلومات  على  white boardلرسائل  تشجع  التي 

إنشاء صفحة ويب أو موقع للفصالالفتراضي ، ويتضمن الموقع المعلومات المختلفة عنالفصل مثل المقررات التفاعلية بينالطالب، وإمكانية  
 .24المدرسية المقدمة والتمارين والواجبات و المراجع ونبذة عن المدرس المساعد 

التعليمية كما كثر في طريقة أداء المعلم  العلميةأدى استخدام شبكة اإلنترنت في التعليم إلى تطور مذهل وسريع في  الفصول االفتراضية .6
الفصول  :مصطلحات متنوعة منها  والمتعلم وإنجازها في غرفة الصفوقد نشأ على المستوى الدولي للتعامل مع اإلنترنت وشبكات المعلومات

العالمية حيث ال تتقيد بزمان أو مكان المعلم والطالب ولكنها على الشبكة    االفتراضية هي فصول شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود
 .25ة في حاالت تعلم تعاونيةكبواسطة الشبكات للمشار  طريقها يتم استخدام بيئات تعليمية افتراضية بحيث يستطيع الطلبة التجمع وعن 

 :التاليةويتألف الفصل االفتراضي من مكونات 
 ))بالصوت فقط أو بالصوت والصورةالمباشرة خاصية التخاطب  -أ
 التخاطب الكتابي -ب
 السبورة االلكترونية .  -ت
 فيما بينهم ( .الطلبة  بين أومباشره لألنظمة والبرامج والتطبيقات)بين المدرس والطلبة لها  المشار -ث
 .  ارسال الملفات وتبادلها مباشر بين المدرس وطلبته -ج
 في ان واحد.   الطلبةمتابعه المدرس وتواصله لكل طالب على حدة أو المجموعة من   -ح
 التعليمي .   خاصية استخدام برامج العرض االلكتروني ونظام ادارة المحتوى  -خ
 .خاصية استخدام برامج عرض االفالم التعليمية  -د
 .خاصية توجيه االسئلة المكتوبة والتصويت عليها  -ذ
 ابعة لما يعرضه المدرس للطلبة . خاصية توجيه أوامر المت -ر
 خاصية ارسال توصيلة ألي متصفح لطالب واحد أو اكثر.   -ز
 خاصية السماح لدخول أي طالب أو اخراجه من الفصل    -س
 خاصية السماح  بالكالم او عدمه . -ش
 .خاصية السماح للطباعة  -ص
 26(  خاصية تسجيل المحاضرة )الصوتية والكتابية -ض

 اخلامتة
 :أهمهاإلى مجموعة من النتائج  البحث صلو نفي الختام 
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عامة  .1 بصفة  التعليم  تكنولوجيا  بمستجدات  األساتذة  كما  الطالب  معرفة   محدودية 
 .و بالوسائل و التقنيات التعليمية

 .استخدامها اتوان وجدت عدم  توفر الوسائل و التقنيات االلكترونية التعليمية في الجامعقلة  .2
 .ي ميدان تكنولوجيا التعليم بصفة عامةانعدام التكوين ف .3
 .ات عمومًا طغيان الطرق التعليمية التقليدية و القديمة على تعليم اللغة العربية و مضامينهافي الجامع .4
 .انعدام االستعداد لدى األستاذ ألجل التكوين في مجال التكنولوجيا و استخداماتهاالتعليمية .5
 .تعليم الالوسائل و التقنيات الحديثة ضرورة ال مفر منها في  .6
قنيات، المناهج على مستوياتعديدة و مختلفة، بحيث يبلور في طرق التعليم و األساليب التعليمية و الوسائل والتالتعليم االلكتروني  يسهم   .7

 و المقررات الدراسية، و كذا عملية التقويم و االختبارات 
العملية  .7 في  فقط  ليس  و  كمنظومة  التعليم  رئيسفي  أساس  التعليمي  التواصل  أن  تعتبر  حيث  التواصلية  التقنيات  تلك  له  توفر  عندما 

 بين أطراف العملية التعليمية  التعليمية و ذلك عندما يسهم في توفيرقنوات و آليات تواصل تحقق تفاعال أكبر
المعتمدة على أنظمة التواصل و   .8 التقنيات الحديثة ممثلة في االنترنيت بمختلف أنماط تفاعلها وكذااألجهزة الرقمية  لنا الوسائل و  تقدم 

في فتح ودعم اإلبداعية لدى    العرض الرقمية المتطورة والتي تعتبرهذا يؤثر إيجابا ال على تعليم اللغة و ال على نقل اآلداب إلى الطالب بل
خالصة البحث التكنولوجي المستمر خدمة أساسة وركيزة في التعليموالمتمثل في تطوير الفعل التواصلي و تفعيلهأكثر    .الطالب و األستاذ معا

تلق سليم و صحيح و فهم واضع و مستمر، و على هذا فإننا بما    لى   فأكثر حيث تعتبركثير من النظريات التعليمية ان التواصل السليم يوصإل
  تقدمه و توفرههذه التكنولوجيا الوسائل و التقنيات نحصل على قنوات جديدة للتواصل المعرفي المستمرةالسليم و الفعال حيث نتواصل عملية 

 العرض و اإلفهام وكذا سهولة توفير المعلومات. التعليم و التعلم من جهة و من جهة ثانية تكونأكثر وضوحا من خالل تنوع طرائق 
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