( التعليم اإللكتروني ,االيجابيات والتحديات )
أوس رجب شهىان
محاضر
تكنلىجيا معلىمات

أوس رجب شهوان
كلية الحاسب اآللي بالليث
جامعة أم القرى
المملكة العربية السعودية
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الكلمات المفتاحية :التعليم اإللكتروني eLearning .
الحؼلٍن االلكحشًًّ ُْ ًْع هي أًْاع الحؼلٍن ٌغحخذم الْعائط ّالحقٌٍات االلكحشًٍّةّ .قيً اغللي
اعيحخذام سغيٍط ّعييِم .جواهيا كؼييشا الوؼلْهيات ايً ال صييْا الحقلٍذٌية .أٌنييا ًغيحتٍغ اعييحخذام
الحاعييْو ّالحل يياص ّال ييْاا إلًشييا اصييْا ااحشاةييٍةٌّ .ؼييذ الحؼلييٍن اإللكحشًٍّية جْعييٍغ لو ِييْم
الحؼلٍن .حٍث ٌح اّص ػادة جذساى ال صْا الحقلٍذٌة .سوصادس هحؼذدة .االحؼلٍن اإللكحشًّيً ٌوحلي
جقٌٍييات جؼلٍوٍيية ج اػلٍيية جؼٍييذ رييٍالة دّس الوؼليين ّالوييحؼلنٌُّ .ييا ٌ ييذس سٌييا أى ال ًؼحيييش الحؼلييٍن
اإللكحشًًّ ّالحؼلٍن ػي سؼذ سذٌال ػي الوؼلن أّ الوذسط .سم ُْ جؼضٌيض ليذّسٍ كوشيشم ّهْجيَ
لؼولٍة الحؼلٍن.
اْائذ الحؼلٍن اإللكحشًًّ:
ٌُال الؼذٌذ هي ال ْائذ ّالوٍضات للحؼلٍن اإللكحشًًّ ,كإهكاًٍة الحْارم سٍي التلية ّالوؼلوٍي
سكم عِْلة ,كوا أًَ هي الووكي صٌادة ػذد التلية الولححقٍي سال صْا االاحشاةٍةّ ,رل ٌحم
هشكلة قلة االهكاًٍات الوحاحة كنٍق القاػات الذساعٍةّ .ال ًٌغى صٌادة ال اػلٍة سٍي التلية ّ
الوؼلوٍي ّححى التلية اٍوا سٌٍِن (ج اػلِن ّّجِات الٌظش الوخحل ة اٍوا سٌٍِن) الخحصاس الْقث
ّال ِذ ,كزل ٌحصم التلية ػلى الحغزٌة الشاجؼة ساعحوشاسّ ,أٌنا جؼٌْض ًقص الكْادس هي
هؼلوٍي ّخالاَّ .الوٍضة اغانم ًُّ جخ ٍض جكالٍف الحؼلٍن سشكم ػام ,سحٍث ٌكْى الحؼلٍن اً
هحٌاّا ال وٍغ .كزل ال ًٌغى أى التلية ٌضٌذ شؼْسُن سالوغاّاة ٌّقم القلق ّالخْم هي طشق
الحذسٌظ الحقلٍذٌة ,خصْرا اً عٌْات الذساعة اغّلى.
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أًْاع الحؼلٍن اإللكحشًًّ:
ٌقغن الحؼلٍن االلكحشًًّ الى ثالثة أًْاع ًُّ ,الحؼلٍن الوحضاهي ّالغٍش هحضاهي ّالوخحلط .سالٌغية
للحؼلٍن الوحضاهي اِْ الوياشش سٍي التشاٍيّ ,الزي ٌلضم أى ٌكْى كال هي الوؼلوٍي ّالتلية أهام
شاشات الحاع اً الْقث ػٌٍَ .حٍث ٌحن الحؼلٍن ّالٌقاػ سٍي الوؼلن ّالتلية أّ ححى التلية
اً غِن اً ً ظ الضهيُّ ,زا ٌحٍح للتلية جغذٌة ساجؼة اْسٌة .كوا اى جكل ة ُزا الٌْع قلٍلة ,اال
حاجة لَ للزُاو الى هكاى الذساعة .أها الٌْع الثاًً الغٍش هحضاهي اال ٌحتل ّجْد التشاٍي
سٌ ظ الْقث .اياعحتاػة الوحؼلن أى ٌحصم ػلى الذسّط اً أي ّقث ٌٌاعيَ ,كوا ساعحتاػة
التال اػادة ُزٍ الذسّط هحى ها شا ّ .الٌْع الثالث ُّْ الوخحلطٌ .غحخذم هضٌ ا هي الٌْػٍي
الغاسقٍي ,حغ قذسة الوؼلن.

هؼْقات الحؼلٍن اإللكحشًًّ:
ُ ٌال سؼض الوؼْقات الحً جت ئ سشٌق ُزا الٌْع هي الحؼلٍن ّجحذ هي اعحخذاهَ ّاًحشاسٍ ,هوا
ٌؤدي الى ػضّم ػذد هي الوؼلوٍي ػي اعحخذاهَ ّاالكح ا ساغعلْو الحقلٍذي اً الحؼلٍن .هثال
ػذم ّجْد سٌٍة جححٍة قٌْة ّرلية هي أجِضة ّأدّات ّاجصاا قْي سالشيكة ,أٌنا قلة ّجْد
هحخصصٍي إلداسة ًظن الحؼلٍن اإللكحشًًّ .كزل هؼظن الوؼلوٍي اً غِن جٌقصِن الحقٌٍة
ّالوِاسات الالصهة العحخذام الحؼلٍن اإللكحشًًّّ .لألعف ال ٌْجذ ّػً كاهم سووٍضات ّطشق
ّاٌ اسٍات الحؼلٍن اإللكحشًًّ ػٌذ الؼذٌذ هي الوؼلوٍي ّأاشاد الو حوغ .أٌنا ٌُال ػذم أهاى
ّػذم ثقة جقًٌ اً الوْةْع ,لضٌادة ختْسة جؼشا الوْاقغ االلكحشًٍّة لالخحشاق ّالحخشٌ .

الوشاجغ:
 .1د اسشاٍُن هٌصْس  .5112جكٌلْجٍا الحؼلٍن (التيؼة اغّلى) اغسدى :ال ٌادسٌة للٌشش ّالحْصٌغ – الص حات  111-89سحصشم.
 .5اْائذ الحؼلٍن اإللكحشًًّ  www.mawdoo3.comسحصشم.
 .3هضاٌا ّػٍْو الحؼلٍن اإللكحشًًّ  www.new-educ.comسحصشم
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