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  المحاضره األولى 
 

  :مقدمھ
 

 :التقنیات من األصل السبب في استخدام ھذه
  التعلیم جعل تقنیات والوسائل تعلیمیھ جعلھا تحتل مكانھ كبیره زیادة األقبال على-١
  الشامل العملیھ تعلیمھ وجزء الیتجزء من نظام تعلیمي تعد التقنیات والوسائل تعلیمیھ ركن اساسي من أركان -٢
  

  م المرتبطھ بتقنیات التعلیم والوسائل التعلیمیھ المفاھی
  

ت  ظھر ھذا المصطلح نظرا للبروز الواضح للتقنیات  واآلالت االلكترونیھ في الحیاه العامھ ومع بروز الحاسب االلي وما یتعلق بھ من مشتقا
  فدخلت ھذه االالت في اغلب القطاعات فبدا یظھر مصطلح تقنیات التعلیم 

تعني   ))لوجي ((الصنعھ و  الحرفھ او وھي تعني بلغات مشتقھ منھا تعني المھاره او)) تكنو((ي  تنقسم الى مقطعین االول ومصطلح تكنولوج
في العلم او الفن او الدراسھ فیمكن ان نجد ان اكلمھ كاملھ تعني فن الحرف ھاو دراسھ الصنعھ اذن ھي تكنیك تعني ان ھناك نوع من المھاره 

  ھ معینھ اداءمھمھ او وضیف
  .تعني تعلیم او تدریس بمعنى اننا سنستخدم آالت وادوات بمھاره وحرفیھ من اجل اغراض تعلیمیھ )) انستركشن(( وكلمھ

 
  :تقنیات التعلیم

 
 )دراسیھ مواد_األالات أدوات اجھزه (وكذللك عناصر غیر بشریھ)معلم ومتعلم(البشریھ تفاعل منظم بین العناصر

  التعلیمیھ  للمشكالت لیمیھ وحلتحقیق األھداف تع:ھدفھا
واد ھناك عالقھ دینامیكیھ بین اطراف وعناصر العملیھ التعلیمیھ من معلم ومتعلم كعناصر بشریھ وحتى العناصر الغیر بشریھ مثل االدوات والم

   من اجل تحقیق االھداف التعلیمیھ
على قضیھ توضیف التقنیات في العملیھ التعلیمیھ فأي تخطیط وتنظیم او ھو علم او حقل من انواع المعرفھ یھتم ویركز  ::تعنيتقنیات  التعلیم 

   التعلیمدراسھ من اجل توضیف ھذه التقنیات الحدیثھ في العملیھ التعلیمیھ من اجل تحقیق العملیھ التعلیمیھ فھو یدخل في علم كبیر اسمھ تقنیات 
 

  ))تكنولوجي أن انستركشن ((Lتقنیات في التعلیم
 

من أجل مساعده األدارین في المؤسسھ وانتم تعلمون انالمدرسھ فیھا جھاز تعلیمي وھم المعلمون وفیھا جھاز  یات وتوضیفھااستخدام تقن
 . والوكیل ومسجاللمدرسھ والحارس اداري وھو المدیر

 
  صحیح األفاده منھا واداره تللك مؤسسات على وجھ :ھدفھا

  
   او في اداره المؤسسھ التعلیمیھ..التعلیمیھ انما یستخدم داخل المؤسسھ التعلیمیھ  تستخدم خارج الفصل الدراسي خارج نطاق العملیھ

في اداره نوجد تعریف ومختصر للتقنیات في التعلیم  انھا استخدام مستحدثات التقنیھ المعاصره  وتطبیقاتھا في المؤسسھ التعلیمیھ لالفاده منھا  
  تلك المؤسسات على الوجھ الصحیح 

  
 التعلیم؟ قنیات التعلیم والتقنیات فيالفرق بین ت

 
 .الفصل دراسي لمؤسسھ ولكن تكون تكون داخلاتستخدم ب:تقنیات التعلیم

 تكون خارج الفصل دراسي لمؤسسھ تعلیمیھ ولكناتستخدم ب:تقنیات في التعلیم
  عندما یستخدم المعلم التقنیھ من اجل الشر ح تسمى تقنیات التعلیم

  .لتقنیات لكي تساعده في اداره المدرسھ تسمى تقنیات في التعلیم وعندما یستخدمھا المدیر ا
   

 :تقنیات التربیھ
مفھوم مركب یشترك فیھ العنصر البشري بأفكاره وأسالیبھ مع األجھزة واألدوات والمواد بإمكاناتھا للعمل على تحلیل القضایا والمشكالت 

  .مناسبة لھا والعمل على تنفیذ تلك الحلول وتقویم نتائجھاالمتصلة بجمیع جوانب النمو اإلنساني واقتراح الحلول ال
  

  .استخدام تطبیقات التقنیة المعاصرة في إدارة العمل بجمیع المؤسسات ذات الطابع التربوي لخدمة غایات تربویة محددة: التقنیات في التربیة
  
  
  
  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تقنیات التعلیم تلخیص اسیره االحساء        2
 

 التربیھ؟ الفرق بین تقنیات التربیھ وتقنیات في
 

یاتي المحاضر ویستخدم التقنیھ والبرامج من اجل  تحلیل ظاھره (( حلول مشاكلھم یستخدمھ شخص لیساعد مجتمع علىھاذا :تقنیات التربیھ
 ))معینھ او كشف موضوع معین 

  عملھ ھاذا یستخدمھ مدیر لیدیر:وتقنیات في التربیھ
  

  التربیھ؟ نجي نفرق بین التقنیات تعلیم وتقنیات
 

  خطأ ولكن نستمر على فعلھ نتعلمھ ونعلم انھ التعلیم من اسمھ شي  :تقنیات تعلیم
 عملھ معا انھ ندري انھ ھالشي خطـأ وقد نتجنب

 عمل فھذا تعلم بدون
  

  ھلي مسویھ لنا ازمھ في مجتمعنا ضاھره التفحیط :مثال على ذللك
  الحاضر مادري شیحسون فیھ لو سألت شخص عن ھالضاھره

  لھا ھاذابتشوفھ یعرف مخاطرھا واضراھا لكنھ یستمرعلى فع
 .یتربى تعلم ولكنھ لم

  
  القیت حق شخص ضاھره ضاھره تفحیط لو:مثال على ذللك  شي نتعلمھ ونعملھ:التربیھ  تقنیات التربیھ

  عن تفحیط وطبق ھذه ضاھره ومتنع عن تفحیط ھاذا شي
 تربیھ نسمیھ

  
  

   :الوسائل تعلیمیھ
ظ أو بدونھ في توصیل رسالة أو فكرة أو عناصر المادة الدراسیة إلى التالمیذ كل ما یستخدمھ المعلم من أدوات ووسائل حسیة تستخدم مع اللف

  .بأسلوب منظم ومشوق یساعد على فاعلیة عملیة التعلیم وزیادة تقبل الطالب للمادة الدراسیة
 

معلومھ  نیات في تربیھ من أجل توصیلتقنیات تعلیم او تقنیات في تعلیم او تقنیات تربیھ او تق ھي اداه والوسیلھ والجھاز والماده سواء كان في
 .بأسلوب مشوق ومنظم

 
  الفرق بین الجھاز والماده

 
 )یتحرك شي(الحاسب االلي والبروجكتر :الجھاز

 
  )یعني الماده شي جامد مایتحرك( رسمھ او صوره  :اما الماده

 
 :والتعلم دور الوسائل تعلیمیھ في تحسین عملیتي التعلیم

 )التعلیم والتربیھ یلھ تعلیمیھ في عملیھیقصد بھا شنھو دور الوس(
 
 :التعلیم أثراء -١

فھذا یعطي للمتعلمین  (تعلیمیھ وسیلھ) یبغي یوصلھا للمتعلمین في مسار واحد على عندما یقف المعلم أمام طالبھ ویشرح وحصره الفكره الي
 وتفاعل اثراء

 
 مثال

تعلیمیھ شي اكید انھ طالب راح  یحدھا من شمال العراق واالردان وماستخدم وسیلھ جغرافیا یوقال لھم ممكلھ عربیھ كأن المعلم یشرح لطالب :
اما اذا حضر المعلم وسیلھ تعلیمیھ مثل ) معلومات محدده(االردن في شمال المملكھ یحاولون یتصورون انھا كتلھ اسمھا العراق وكتلھ اسمھا

العراق في شمال مملكھ وشكل االردن  ذللك سوف یعرف طالب ماھو شكل وعضرھا على طالب فیھا شكل المملكھ عربیھ سعودیھ عند خریطھ
 .لمعلوماتھم الخ فھنا حصل عندھم اثراء..وماھو حجم العراق في شمال مملكھ في شمال المللكھ وماھو حجم االردن في شمال مملكھ

 
 :توفیر الوقت والجھد -٢

 .ویسر لھ عملیھ تعلیم وجھده وتعبھ في دقائق محدوده وبثروه من المعلوماتتعلیمیھ فھذه وسیلھ وفرت لھ وقتھ  اذا اتى المعلم بوسیلھ
 

  :مثال
 یبدء برسم ویجھز ویعدل شي اكید انھ بیاخذ من وقتھ وجھده اما اذا اتى بوسیلھ تعلیمیھ لو كان المعلم عنده ست فصول یدرسھم وكل فصل

 .وسیلھ موجوده سیتوفر وقتھ وجھده المعلوم ھاما اذا كانتوفرت لھ وقتھ وجھده حتى المتعلم راح یبذل جھده ووقتھ لیفھم 
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 :للتعلم استثاره المتعلم وأشباع حاجتھ -٣
بیستثیر  نظري ربما الیستثیره ااالمر والیشبع حاجتھ اما اذا اتى معلم بوسیلھ تعلیمیھ ھالشي المتعلم اذا قتصر استقبال معلومھ على مجرد شرح

  .متعلم ویشبع حاجتھ
 

 :مثال
وھالكالم  اشكالت وتساؤالات وبیصیره عنده حیره وتردد یرید ان یسأل اما اذا عرضت المعلومات علم یشرح ویقول كالم فالمتعلم سیثیر عندهالم

یستقبل معلومات بكمیات اكبر وكثیر من تساؤالت الي عنده بتكون  عالوسیلھ فھذه الحالھ مستوى تحفز واالستثاره سیكبر عند متعلم ویرید ان
 .منھا فیشعر باالستقرار النفسي من اشباع حاجتھ لتعلم كأنھ التھم الماده علمیھ وشبع وده امامھ عالوسیلھموج

 
  :والمكانیھ التغلب على الحدود الزمانیھ -٤
 
او یومین او بمشاھدتھا ربما بعد یوم  تقنیات وتعلیم دكتور بیعرض لنا محاضره في وقت ما اما احنھ طالبات وطالب بنقوم محاضره في :مثال

  الماده فھنا نتغلبنا على حدود زمانیھ ربما بعد شھر للذین یتأخرون في استعراض ھاذي
  زمانیھ نقوم بمشاھده ھاذي المحاضره في أماكنا من جمیع البالد فھنا تغلبنا على الحدود واحنھ كطالبات وطالب انتساب

 .المناسب لھ والكل یستفید من محاضره في الوقت والمكان
 
 جدا النستطیع ان نذھب ونرى ھذا زلزال ومخاطره واضراره العضیمھ)مكاني(الیبان نتحدث عن زلزال في:حاجز مكاني  :ثال أخرم

 .مكاني التلفزیون االخبار تعرض لنا ماذا حدث اذا احنھ تغلبنا على حاجز ولكن یمكنا ان نطلع على وسیلھ معینھ مثل
 سنوات احنھ النستیطع ان نرجع للوراء ولكن نستطیع ان نخزنھ في وسیلھ تتغلب على حاجز شرقد نعرض فلم حدث وصار منذ ع:حاجز زماني

  .زماني
 
 :مساعده على تدریب الحواس -٥

وتفاصیلھا شي  على طالب وخصوصا عندما یكون فیھا عناصر الصوت والبصر والحركھ وطالب یتأمل جزیئاتھا الوسیلھ تعلیمیھ عندما تعرض
 والعضلھ دررب وكذللك ذاكرهاكید انھ حواسھ بت

 فیھ شرح عن ماده االحیاء درس كائنات الحیھ فیدیو :مثال على ذللك
 
 :التقلیل من اللفظیھ -٦

غرفھ بعدین قال لھم  ن وھناك في مجلس كذا وطاولھ طعام وھناكیممثل تصور منزلي یوجد المجلس في الجانب اال عندما یقول معلم كالم لفظي
تحصل ثلثلین رسمھ تختلف الن كل طالب عنده تصور مختلف ولكن اذا اتى  من خالل كالم الي قلتھ فھذا شي اكید راح ارسمو لي رسمھ البیت

 .من اللفظیھ وتعتمد على الحواس ھاذا افضل معلم بوسیلھ تقلل
  راح یفسرھا على فھمھ صح؟؟ مثال لو نطقت بكلمھ كل واحد

 
 :الخبره سابزیاده المشاركھ األیجابیھ للمتعلم في اكت -٧

  ھ ایجابیھ اما اذا اتى بوسیلھ تعلیمیھ مثل رسمھ خریطھ بتزید مشاركھ االیجابیھركمشا كذللك اذا كان شرح معلم كلھ بللفظیھ راح تكون
 سلبي یحضر خریطھ فیھا رسمھ للعالم وفیھا جمیع معلومات وطالب بس یتفرجون ھذا وربما تكون وسیلھ اھي نفسھا سلبیھ مثل معلم

 موجوده حدود وطن عربي ولكن لیست موجوده اسامي دول ىوطلب المعلم ان یحددو اسم دولھ اذا رسم في الخریطھ وطن العربي وكانتاما 
 . بتكون زیاده مشاكره االیجابیھ واكید بیكتسب خبره الخ بكذا..على الخریطھ وقال مااذا یحدھا من شمال ومن شرق وماھي عاصمھ كذا وكذا

 
 .عدیلھضبط السلوك وت-٨

ان نضبطھ ا او نعدلھ  عن قضیھ الفقر والبؤؤس التي یعاني منھا الفقیر ھنا سوف یغرس قیم فھناك سلوك نحاول عندما یعرض وسیلھ تعلیمیھ
 .وھو صدقھ على الفقراء

 
 :طالب مراعاه الفروق الفردیھ بین  -٩

تعلیمیھ  متعلمین عنھ تبعا لخبراتھم وبیئاتھم وظروفھم ولكن الوسیلھشي اكید بتختلف افھام ال دون وسیلھ) لفظي(عندما یتكلم معلم بكالم عام
 طالب تحاول ان تغلص او تجمع ھذه الفوارق بین

 
 :األدراك رفع مستوى - ١٠

 الخ غیر لما یصیر..تعلیمي مرتفع جدا فیدرك ببضط ماذا نعني بكلمھ جبل او ھضبھ او سھل الوسیلھ تعلیمیھ تجعل مستوى االدراك للمحتوى
 منخفض افیھ وسیلھ تعلیمیھ راح یكون مستوى ادراكھمم
 

  :زیاده دافعیھ - ١١
ً دماذا :ب الفرد على قیام بنشاط معین مثالً مایح ھاذا امر مھم جداً یعني كل دفعكم وقد یكون رغبھ في نیل  رستم في ھذا المقرر قد یكون شیئا

 یفھلوضاب لجامعھ او ترقیھاشھاده او بتجاوز ھذه سنھ واأللتحاق ب
 .ویأس واذا انعدمت دافعیھ شي اكید راح یكون األنسان محبط وكلما تحركت دافعیھ جعلت االنسان مندفع ومتحرك
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  :مالحظھ

  مابینھم والفرق مسؤؤل یعني یدیرون عملھم تكون فیھا اداره من قبل تقنیات في تربیھ وتقنیات في تعلیم

  تقنیات في التربیھ  تقنیات في التعلیم

  اما تقنیات في تربیھ تكون خارج عن المدرسھ  اسمھا لمدرسھ منافي تعلیم تكون بانھ تقنیات 

 وتقنیات تعلیم
  )تقنیھ(استخدام الوسیلھ تكون بین معلم وطالب او بین

  ابس یعلمون ماربو شي یتكلم عن مدرسھ وضفیتھم اد شرحمن اجل اعد

 :وتقنیات تربیھ
  ھ االوالد او عن طالقمحاضره عن طریقھ تربی تكون بالقاء محاضره مثل

 وایجاد حلول لھا او اي محاضره وأعراضھا واضرارھا ونتائجھا
 )تربیھم ھاذي تتكلم عن اي شي حتى توجد حلول لھا یعني(
  

 
 مسؤل وتقنیات تربیھ اثنینھم مافیھم اداره من قبل والمشترك في تقنیات تعلیم

 

   الثانیھ المحاضره

 
 :التعلیمیھ الوسائل العوامل الداعیھ الستخدام

 
جمیع دول العالم الى  ھورھا او العوامل الي ساعدت قطاعات التربیھ والتعلیم فيظالتعلیمیھ من الذي ساھم في  یعني كیف ظھرت الوسائل(

ھداف الموقف تعلیمي تحسین العملیھ تعلیمیھ ومساعده معلم في تحقیق اال استخدام الوسائل تعلیمیھ والھدف من ضرورة الوسیلھ تعلیمیھ في
 )المنشوده تعلیمیھ

 
 :الذي یلعبھ المعلم التطور الكبیر في الدور -١

في سابق كل شيء اما طالب كان مجرد متلقي  فقد كان معلم تعلیمیھ اما الطالب فكان مجرد سامع ومتلقي المعلم في سابق كان محور العملیھ
 للمعلومات ومستقبل

  ومشرفاً علیھا لم ھو االساس وھدف العملیھ تعلیمي ھاما المعلم كان موجھ للعملیھ تعلیمیھالمتع ومعا تطور الحدیث للعملیھ تعلیمیھ اصبح

 
الوصول  وتعلیم عن بعد من توجیھ طالب وارشادھم لكیفیھ الوصول للمعلومات والتعامل معھا فأصبح مایقوم بھ تعلیم األلكتروني:مثال

 .للمعلومات والبحث عنھا یعتمد على الطالب
 
 :المتعدده نظریات التعلیمیھظھور ال -٢

كلھا تبین  الخ..تعلیمیھ ونظریات سلوكیھ ونظریات العقلیھ ونظریات معرفیھ ونظریات تحقیق الذات ظھرت نظریات متعدده وكثیره مثل نظریات
سیخ وتحقیق أكبر قدر من تعلیمیھ تلعب دور كبیر جداً في تعزیز وتر كیفیھ حدوث تعلم وماھي أفضل طریقھ لتعلم وكلھا تنص على ان الوسیلھ

 .التعلیمیھ للوسیلھ وسیلھ تعلیمیھ من خالل بحوث ودراسات میدانیھ جعلت المثقفین وتربویون ان یلتفتو التعلم وركزت على
 
 :واألدوات التطور التقني لألجھزه-٣

عن اشیاء لم  اوثیتحد ھ وأدوات وتقنیات ھم لموالعلماء على اھمیھ الوسیلھ كان في الواقع ھناك وسائل متاح عندما تكلم المنظرون والفالسفھ
والدراسات المیدانیھ المتخصصھ كان من طبیعي ان یلتفتو لھا التربویون وأن  تكن موجوده انما كانت موجوده لم ثبت فعالیتھا في األبحاث

  .منظومتھم التعلیمیھ یدمجوھا في
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 :التعلیمیھ اختیار الوسیلھ)معاییر(أسس 

 )التعلیمي أستخدمھا في الموقف بمعنى أفضل وسیلھ(

 
 :التعلیمي فیما یتعلق بلموقف:أوالً 
 :الدرس مالئمھ الوسیلھ لمحتوى -١

 .لیست كل وسیلھ مالئمھ لمحتوى الدرس یجب أن تكون الوسیلھ مالئمھ لمحتوى درس ألن
كم استخدموھا األولى أن مأقول لھم ھذه صورة أماأریھم مثالً صورة و المعلم اذا اراد أن یعلم الطالب مھارات ویقومون بھا الیصح أن:مثال

 .الواقع فیھ نوع من المھارات الحركیھ التي یرونھا امامھم عالشریط لكي یقومو بتطبیقھا في یأتي بشریط فیدیو

 ..علماذن كلما كانت الوسیلھ مالئمھ للمحتوى المطلوب تنفیذه وتحقیقھ كل ماكان ذالك من االسس الذي یجب اال یغفل عنھا الم
 
 .العلمي وخبراتھم السابقھ مناسبھ الوسیلھ ألعمار التالمیذ ومستواھم -٢

السابقھ تتغیر یجب أن أتي  تختلف أعمارھم ومستویاتھم تعلیمیھ والعقلیھ وخبراتھم) ثانوي_متوسط_أبتدائي (یتدرجون الطلبھ في تعلیم العام
 .الطموح بلوسیلھ تلبي ھذه

كان یعامل طفل في  اتى لھ العلم بوسیلھ صغیره وبسیطھ اذا وجدھا طالب امامھ یجدھا كأنھ كان یعامل كما يطالب في مستوى ثالث ثانو:مثال
  .للمتعلم قبل ان أعد الوسیلھ ومستوى اعمار تالمیذ مرحلھ االبتدائیھ ھذا غیر صحیح االفضل ان انظر الى مستوى الوسیلھ

 
 .الطالب حجم ومجموع -٣

المناسبھ  بخریطھ ألنھ صف األول والثاني یراه وصف األخیر الیتمكن من رؤیتھ اذن الوسیلھ الیمكن أن یأتي )مسرح(لو كان قاعة كبیرة 
 طالب من مشاھدتھا أوفیلم تعلیمي على لوحة كبیره جداً لیتمكن عرض البوربوینت على شاشھ كبیره سواء كان في مدرسھ او جامعھ

 .طالب فھنا یكون مناسبھ الوسیلھ لحجم ومجموع
 

 :نفسھا فیما یتعلق بلوسیلھ تعلیمیھ: ثانیا
 :الوسیلة صحھ وسالمھ المعلومات التي تقدمھا -١

 المعلومات التي بلوسیلھ یجب عندما ان اتي بوسیلھ واتاكد من صحھ
 

على الخریطھ  ممتد بلعرض لكن في مقیاس الرسم لم یكن الرسم دقیق وكانت المملكھ ضیقھھ ونحیف ھاو جاءت بشكل خریطھ للمملكھ:مثال
 ھكذا بلواقع وھاذا خطأ بلوسیلھ أذن یجب أن أتأكد من صحة المعلومات على فالطالب عندما یرى ھذه الصورة بشكل معین یبدء یتخیلھا انھا

 .الخریطھ
 
  .صحھ وسالمھ الوسیلھ -٢

  بمعنى أن تكون الوسیلھ سلیمھ الیوجد بھا عطل وصحیحھ والیوجد بھا أخطاء
 یسخن ویطفىء از الداتشوب فبدءلو كان جھ :مثال

 .والتمزق راح یصدر ضجیج او شریط تسجیل فأنھ یتلف وینقطع في وقت ما او صورة فیھا نوع من تشقق جھاز لو شغلتھ تعرف انھ:او مثل
 
 .المحتوى والوسیلھ بموضوع الدرس ارتباط-٣

 .أخر توى في وادي والوسیلھ في واديالیكون المح)موضوع الدرس(درس  یجب أن یكون محتوى الوسیلھ ھو نفس محتوى
تكبر وتركع وتسجد  فأتیت بشریط فیدیو توجد بھ الكعبھ ولكن ناس أمامھ یصلون وناس)الكعبھ(الطواف بمكھ لو أردت أن أعلم ناس طریقھ:مثال

توى درس یتكلم عن ناس تعرض ناس وھم یصلون اما مح) الفیدیو(الوسیلھ ونقول ھاذي ناس تطوف حول الكعبھ من جھة الیسار اذن ھاذي
 .الموضوع لیست مرتبطھ بمحتوى)الفیدیو(من جھة الیسار ه اذن ھذه الوسیلھ تطووف حول الكعبھ

 
 :البساطھ -٤

فیدیو والنت والمسجل وخارطھ  تكون الوسیلھ مكونھ من قطعھ او قطعتین وانما عندما نقارن مجموعھ من الوسائل مثل الیقصد بلبساطھ ان
 .من مكان ألخر بحیث التووجد صعوبھ في تشغیلھا ألسھل واألبسط التي یستیطع معلم نقلھانختار الوسیلھ ا
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  :االمان -٥

  ..یجب ان التؤدي الوسیلھ التعلیمیھ الى ضرر ا والى خطر قد یقع فیھ الطالب 

  :مثل 

وقد یقع فیھ .. حیوان سام في الصف  ان آتي بالطالب بدرس عن الحیوانات المفترس ھاو الحیوانات السامھ واعرض الطالب للخطر واحضر
فالبد ان یتنقي .. بعض المعلمین یرید ان یدرس الطالب عن الحیوانات البریھ فیأتي بضب الى الصف قد یؤدي الى ارباك وفوضى في المدرسھ 

 .الملعم الوسیلھ التعلیمیھ مراعي وسیلھ االمان فیھا 
 

 مالتقوی مرحلھ - ٣مرحلھ األستخدام  - ٢)التحضیر(د مرحلھ األعدا:(التعلیمیھ مراحل أستخدام الوسیلھ
 

 )التحضیر( مرحلھ األعداد: أوالً 
 :األتي التعلیمیھ مثالً لو اتیت بوسیلھ وقلت ھذه الوسیلھ التي سأستخدمھا األن یجب مراعاة یقصد بھا مرحلھ ماقبل أستخدام الوسیلھ

 
 :ف التعلیمياستخدامھا في الموق الحصول على الزسیلھ وتجریبھا قبل -١

یتافجىء بعطل او معلومھ غیر  الفیدیو من مركز مصادر تعلم ثم یذھب مباشره للفصل ویضعھ في جھاز الفیدیو النھ قد یعني الیأخذ شریط
 :ویجربھا صحیح ھاو انقطاع او أي مشكلھ فھو یجب ان یحصل علیھا

 .ینھماالمقرر الیوجد اختالف ب الوسیلھ مطابق لمحتوى أن یتأكد أن محتوى-١
 .صحیحھ ودقیقھ لوسیلھباالتأكد أن المعلومات الموجوده -٢
  .نضج المتعلمین یتأكد ان الوسیلھ مناسبھ لمستویات-٣

 
 .الوسیلھ رسم خطة الستخدام-٢

درس  مھان یبدء بمقدمھ ثم یبدء یھيء المقدمھ بمراجعھ الدرس الماضي بعدین یربط المقد: مثل ان یھيء نفسھ برسم خطھ لستخدام الوسیلھ
من الخطأ ان یأتي المعلم ..الوسیلھ ویبدء الشرح الماضي بدرس الحاضر ثم یعطي مقدمھ لدرس الحاضر ثم معلومھ عن درس بعدین یعلق

 :ویغفلون عنھ الماضي ویشرح والوسیلھ معلقھ بكذا راح یكون انشغال تالمیذ كلھ بلوحھ المعلقھ بلوحھ ویعلقھا ویبدء بمراجعھ درس
 التعلیمي لسل األحداث في الموقفان یحدد تس-١
 .الوسیلھ تعلیمیھ في االجابھ عنھا ان یحدد المشكالت التي یمكن ان تسھم-٢
 .المتعلم أثناء أستخدام الوسیلھ ان یحدد األدوار واألنشطھ التي یقوم بھا-٣
 
 .المكان أعداد بیئھ العرض-٣

 جید یقصد بھا أعداد مكان القاعھ دراسیھ بشكل
التي بلغرفھ صفیھ والذي  جھاز حاسب این سیضع معلم ھذا الجھاز ھل طاولھ جھاز الحاسب ھي نفس طاولھ المتعلم عند معلم لو كان :مثال

سیضع البروجكتر ھل ھناك مكان مھيء لھ في السقف او في نھایھ الفصل او على  یجلس علیھا المعلم ھل یوجد تمدیدات كھربائیھ مناسبھ واین
 مئتین؟؟ الجھاز ھل یتوافق معا الجھاز كھربائي مثال جھاز مئتین ھل الكھرباءمنتصف الفصل  طاولھ في

 .النتفاجىء بلعرض اذن یجب علینا ان نحدد المكان المناسب حتى
 
 .المتعلمین تھیئھ -٤

احاول ان  ف من قبلاحدثھم عن ھذا درس وان ھذه الوسیلھ سوف تكتشفون بھا اشیاء جدیده لم تعر قبل أن أستخدم الوسیلھ تعلیمیھ یجب أن
 .الوسیلھ اثیر اھتمامھم و اجذبھم لكي یكونو متھیئین ومستعدین لستخدام
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 ً  :األستخدام مرحلة:ثانیا

  )األستعداد(مرحلھ التحضیر المرحلھ التي بعد(

 
 .وأتاحھ مشاركتھم األیجابیھ عرض الوسیلھ التعلیمیھ أمام المتعلمین -١

 .و حتى یكون ھناك مشاركھ ایجابیھ.الوسیلھ التعلیمیھ الب لھذهیجب أن یتساوى مستوى رؤیھ جمیع ط
ضخمھ جداً بحیث تكون صفوف  الوسیلھ تعلیمیھ صغیره جداً بحیث الیستطیع رؤیتھا اال صفوف األمامیھ فقط والتكون التكون الوسیلھ:مثال

راھا اال من كان موجود بلزاویھ وحتى یتمكن طالب من في طرف الفصل فال ی األمامیھ التستطیع رؤیة الوسیلھ بأكملھا لضخامتھا والتكون
 .رؤیتھا االیجابي ھان نعرض الوسیلھ المناسبھ بحیث یتمكن الجمیع من مشاركھ

 
 .أثناء عرضھا التأكد من تفاعل الطالب معا الوسیلھ -٢

 ام واستثاره ام عندما رأى طالب الوسیلھالطالب ھل ھم في ردة فعل استغراب وتفاعل وھتم عندما اعرض وسیلھ یجب أن أتأكد من ردة فعل
 المشكلھ بتللك الوسیلھ لیتفاعل طالب معھا وبذللك یجب ان ابحث ماھي) وسیلة مملھ(وكانھم یرون شیئاُ معتاداً الیوجد شيء جدید

 
 .ضروریھ التعلیق على الوسیلھ واألجابھ عن أي أستفسارات -٣

لھ ماذا  دائما وأشیر الیھا وأحدد وأبین وأوضح وأي استفسار طالب على جزئیھ معینھ أفسر الیھا یجب عندما أن أرى عرض الوسیلھ ان التفت
اكثر من كونھا تثیر أشكالات مثل ان اعرض الوسیلھ وان اشرح في  الخ حتى تكون الوسیلھ فعالً تبني معلومھ تفید وتقدم معلومھ وتفید..تعني 

 .لطالب راح یكون لتسائل واشكال حالھ انفصال عنھا ھكذا
 
 .استفاده الطالب منھا أعاده عرض الوسیلھ التعلیمیھ لزیاده  -٤

  .اعادة عرضھا مرة أخرى اذا كان طالب لم یستفیدو من الوسیلھ یجب

 
 .استخدامھا عدم أبقاء الوسیلھ أمام المتعلمین بعد -٥

مشردین الذھن على الوسیلھ وھذا  یبقون وامام طالب سوف ابعدھا جانباً ألنھا لو بقیت معلقھ بمجرد ان الوسیلھ حققت المطلوب وأدت دورھا
 .المحاضره شيء سیأثر على الجزء األخر من الحصھ او

 
 َ  :التقویم مرحلة:ثالثا

 )تشمل جمیع مراحل استخدام الوسیلھ مرحلة تقویم التقتصر على مرحلھ معینھ بل(
 
 .والوجدانیھ اریھالمتعلمین من خالل مقایس واألختبارات المعرفیھ والمھ تقویم -١

 الخ..المملكھ عاصمھ كذا وماھي دولھ كذا ومااذا یقع في شرق مثالً اذا عرضت الوسیلھ وناقشت طالب ماھي
طالب  على جنب فأذا وجدت طالب متفاعلین ومستجبین بمعنى ذللك اني قیمت طالب اما اذا رأیت أو نحیتھا) الخریطھ(اما اذا ابقیت الوسیلھ

 المعلم فھذا یعني اما وجود خالل بلوسیلھ او) العكس(غیر متفاعلین
انھ الیوجد  الخ اذا رأیت تفاعل واجابتھم صحیحھ ھاذا یعني..اختبار لھم او اعطائھم واجب منزلي  ومن انواع تقویم طالب اما یكون باأجراء

 .خالل بلوسیلھ او المعلم
 .نفسھا المرحلھ الي تأتي بعد تقویم طالب مرحلھ تقویم الوسیلھ

 
 .وتحدید أوجھ تكامل او القصور فیھا تقویم الوسیلھ تعلیمیھ -٢

الوسیلھ كانت غیر أمنھ مثالً  الوسیلھ للفصل وعرضتھا أمام الطالب ثم ارجعتھا ھل واجھت مشاكل تتعلق بلوسیلھ ھل یعني عندما احضرت ھذه
ام لم تحقق فعلي ان  ھل على ھذا الجھد الذي بذلتھ حققت ھدف االعطال تحتاج لموضف لكي یركبھا لي ویھیئھا معقده وكثیره ثقیلھ او ھل كانت

علیھا اما اذا وجدت اخذت ھذه الوسیلھ درجھ منخفضھ عند ذللك سأعلم ان  انقذ الوسیلھ اما اذا وجدت اخذت درجھ مرتفعھ فعلي ان اعتمد
  .تحقق الھدف والغایھ المنشوده الوسیلھ لم
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 الثالثھ المحاضره
  )تعلیمیھ تصنیفات الوسائل(

 
 :المقدمھ

 
  للوسائل تعلیمیھ تختلف باختالف األسس التي اعتمدھا المؤلفون ھناك تصنیفات كثیره -١
 
والمسموعھ والخرائط ورسوم بیانیھ والتسجیالت الصوتیة والصور  تشتمل الوسائل تعلیمیھ انواع مختلفع منھا اللغھ الفظیھ المكتوبھ  -٢

 .التفاعلي وشبكة األنترنت وغیرھا یھ واللوحات التعلیمیة والنماذج والعینات والحاسبات األلكترونیھ والفیدیوالتعلیم الفوتو غرافیة واألجھزة
 

 :تعلیمیھ مایلي من أبرز تصنفیفات الوسائل
 

 :تخاطبھا تصنیف الوسائل تعلیمیھ على أساس الحواس التي:اوالً 
 
 :الوسائل البصریھ -١

 . اسھ البصر فقطعلى ح ھي كل وسیلھ تعتمد في عرضھا
 ثابتھ تصویریھ والنماذج والعینات والرسوم والخرائط واألفالم الصامتھ المتحركھ منھا او الصور والرموز التصویریھ والرموز :مثال

 السمع یعني كل وسیلھ تعتمد على حاسھ بصریھ فقط بدون حاسھ
 
 :الوسائل السمعیة -٢

 .قطعرضھا على حاسھ السمع ف ھي كل وسیلھ تعتمد في
 المسموعھ والتسجیالت الصوتیھ واألذاعھ المدرسیھ اللغھ المنطوقھ:مثال

  فقط یعني كل وسیلھ صوتیھ

 
 :البصریھ الوسائل السمعیھ -٣

 .بعض ھي كل وسیلھ تعتمد في عرضھا على حاسھ السمع والبصر معا
  م بلتسجیالت الصوتیھ لشرح وتفسیرتستخد التلفاز التعلیمي واألفالم التعلیمیھ ناطقھ المتحركھ والشرائح عندما:مثل

 تعتمد على حاسھ البصر وسمع في وقت واحد یعني تشتمل على الوسیلھ الي
 

 ً  :التعلیمیھ على أساس طریقة الحصول علیھا تصنیف الوسائل: ثانیا
 )یقصد بھا من وین حصلنا على وسیلھ(

 
  :مواد جاھزه -١

تنتج لمستوى تجاري وتنتج  صھ بكمیات كبیره وقد سخر هللا لھا موضفین واألالات النھا قدالتي تنتج في مصانع متخص ھي كل وسیلھ او المواد
  تنتجھا مصانع متخصصھ..مثل الخرائط والمجسمات .لكثیر من دول

 
 األالت المصانع مستوى دقھ واألتقان مرتفع جداً النھا الي تصنعھا:ایجابیاتھا
 مرتفع یبذلھ الموضفین من جھد وطاقھ جعل سعرھا الثمن لما قیمتھا تكون غالبا باھضھ:سلبیاتھا
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٢-  ً   :مواد مصنعھ محلیا

 . ینتجھا المتعلم او المعلم وتكون موجوده في المدرسھ او البیئھ التي یعیشھا المتعلم ھي كل وسیلھ او مواد خام
 

 لى مستوى المدارس عند الحاجھ الیھاوتوزعھا ع وزاره تربیھ وتعلیم بألحساء تنتج وسائل تعلیمیھ كثیره مثل الكتب:مثال 
 انتاجھ للفصل فیھا رسمھ خریطھ او معلم یسوي رسمھ بیانیھ من او متعلم یسوي نشاط لوحھ

َ :امثلتھا كثیره   والرسوم البیانیھ او اللوحات الخرائط المنتجة محلیا
 

 لھاانتاجھا وفي عم تكون غالبا زھیده تكالیف والمتعلم بیكتسب خبرة في :ایجابیاتھا
 شاملھ للمعلومات قد التكون متقنھ وغیر :سلبیاتھا

 
 :تعلیمیھ على أساس طریقة عرضھا تصنیف الوسائل:ثالثا یا

 )تصنیفھا طریقھ العرض للوسائل تعلیمیھ یعني یقصد بھا تستخدم في(
 
١-  ً   :مواد تعرض ضوئیا

 .لعرضھا ھي كل وسیلھ تطلب عند استخدامھا جھاز ضوئي
 

 .تعرض لعرض ھذه وسیلھ اذن البد ان یتوفر جھاز عرض ضوئي معا الوسیلھ من اجل ان )الوسیلھ(لى لوحھ معینھیوضع ضوء ع: مثال
 

 والشفافیات والشرائح شفافھ المصورة والصور ورسوم المعتمھ وبرامج الحاسب تعلیمي األفالم السینمائیھ تعلیمیھ واألفالم الثابتھ: امثلھ اخرى
اوالمدرسھ عند عرض محاضره او درس  كما في الجامعھ) البروجكتر( سقاطھا عن طریق اجھزف الفیدیووالفیدیو تعلیمي الي یتم ا

 عالبوربوینت
 

 المعلم في موضوع الدرس وتسمح لعدد كبیر من تالمیذ بمشاھدتھا في نفس تشویق لتالمیذ وتجذب انتباھم لدرس وزیاده التفاعل مع:ممیزاتھا
 الوقت
مؤسسات كدول  اجھزه العرض الضوئي وتصبح عدیمھ فائده اذا انقطع تیار كھربائي والتتوفر في بعض طلب وجودمكلفھ مادیاً وتت :عیوبھا
 الوسیلھ تسمى وسیلھ الضوئیا ولو فقدنا عنصر ضوء في الفقیره

 
 
 ضوئیا مواد التعرض -٢

 الضوئي ھي كل وسیلھ التحتاج في عرضھا ألجھزة العرض
 

 الخ..والمتاحف والعروض التوضیحیھ والعملیة واللوح والخرائط والمعارض العینات ونماذج والمجسمات:مثال
 

 الكھوف وغیر مكلفھ مادیا تعمل معا انقطاع تیار كھربائي حتى لو كان في كھف من :ممیزاتھا
َ  األثاره والتشویق للمتعلم بلقدر الذي تحققھ الوسائل التي تعرض الیحقق :عیوبھا  كھربائیا

 
 ً  :التعلیمیھ على اساس عدد المستفیدین منھا ئلتصنیف الوسا:رابعا

 )المتعلمین(حسب اعداد المستفیدین یقصد بھا تصنیف الوسیلھ على(
 
  :وسائل فردیھ -١

 .استخدامھا على شخص واحد ھي كل وسیلھ تعتمد في
  واحد دمھا شخصوالھاتف تعلمي والمجھر االلكتروني والحاسب تعلیمي الشخصي كلھا یستخ برمجیات الكمبیوتر:أمثلتھا
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 :وسائل جماعیة  -٢
 . بعض في مكان واحد كغرفة الفصل دراسي لتعلیم مجموعھ من طالب یجلسون معاستخدامھا  وھي كل وسیلھ تعتمد في

 المیدانیة والشفافیات أفالم الفیدیو واألذاعھ التعلیمیھ والتسجیالت الصوتیة والزیارات: مثل
 
 :جماھیریة وسائل -٣

 .األشخاص في مناطق او دول متباعده في وقت معین تعتمد في استخدامھا لتعلیم عدد كبیر منھي كل وسیلھ 
وشبكات الحاسب  تلفزیون وبرامج التعلیم والتثقیف التي تبث عبر األرسال األذاعي او تلفزیون المفتوح مثل برامج األذاعھ وبرامج

  )األنترنت واألنترانت(األلي

  اساس خاصیھ الصوت  تصنیف الوسائل التعلیمیھ على

 :صامتھ وسائل -١
األصوات أو  والتعتمد في مضمونھا على المشاعر واألحاسیس والقلب وھي كل وسیلھ اوالمواد التعلیمیھ التي الیصاحبھا صوت فھي تخاطب

 ً  .الكلمات أو الرموز المللفوظة عموما
 

 )الوسائل غیر اللفظیھ(ـاحیاناً ب ویطلق على ھذه الوسیلھ
 والمجسمات واألفالم غیر الناطقة صور والرسومال: أمثلھ

 
واألساءه لرسول بلنسبھ لكم  یوم رسمت صورة عن رسول صلى هللا علیھ والھ وسلم اكید ھالصورة تعني لكم الكثیر مثالً الدولھ دنماركیھ

مواقف الیستطیع األنسان ان یستوعب عن اللغھ المنطوقھ النھ في كثیر من  نغفل ھاة واحده تغني عن االف كلمات ولكنصح؟؟ اذن فرب صور
 .على الوسیلھ) ناطق(اال من خالل تعلیق لفظي وسائل صامتھ

 
 :ناطقھ وسائل -٢

وتعتمد في عرضھا على األصوات أو الكلمات أو الرموز  وتشویق وھي كل وسیلھ تعلیمیھ یصاحبھا صوت وھي أفضل في نقل الخبره واألثاره
ً  المللفوظة  .عموما

 
 )اللفظیھ الوسائل(بویطلق علیھا 

 الخ..ناطق واألفالم تعلیمیھ ناطقھ وجھاز عرض شفافیات الناطق والحاسب تعلیمي التسجیالت صوتیھ واألذاعھ تعلیمیھ:امثلتھا كثیره مثل
 

  شریط تسجیل فیھ صوت قرأن :مثل وھذي الوسیلھ منھا یعتمد على الصوت فقط
 تعلم االحرف بلصوت وصوره حاسب المكتبي لو شغلت برنامج :ثلالي یعتمد على عنصر صوت وصوره معا بعض م ومنھا

 .وجیري افالم كرتون توم :والصوره والحركھ معا بعض مثل ومنھا یعتمد على عنصر صوت
 

 .تفاعل كان ذللك أكثرنت الوسیلھ تعتمد على أكثر حاسھ وكلما كا
 

 ً  :أساس عنصر الحركھ تصنیف الوسائل على:سادسا
 )متحركھ الوسیلھ تعلیمیھ ھل ثابتھ او یقصد بھا نوع عنصر(

 
 :وسائل ثابتھ -١

ولكنھ یقصد بھا الوسیلھ نفسھا  التعتمد على عنصر الحركھ في عرضھا وھذا الیعني بأنھا الیمكن نقلھا من مكان ألخر ھي كل وسیلھ تعلیمیھ
  ثابتھ
متحركھ والصور  الخ ھاذي وسیلھ ثابتھ ولیست..ومناطقھا خریطھ مملكھ عربیھ سعودیھ وفیھا حدود دولھ  لو عرض معلم لوحھ فیھا: مثال

 ))الوسیلھ ثابتھ لكن استطیع ان انقلھا من مكان آلخر(( الخ...فوتو غرافیھ واألفالم ثابتھ
 

  سھلھ أنتاجھا وغیر مكلفھ:ایجابیاتھا او مزاییھا
  .تحققھا الوسیلھ متحركھ ماتحقق درجھ تشویق الي:سلبیاتھا او عیوبھا
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 :المتحركھ ئلوسا -٢

 مایقصد بھا انھ یمكن نقلھا من مكان ألخر لكن یقصد الوسیلھ نفسھا تكون داخلھا ھي كل وسیلھ تعلیمیھ تعتمد عنصر الحركھ في عرضھا ولكن
 حركھ
 ركھ وتلفزیونالفیدیو التعلیمي واأللعاب االلكترونیھ المتح الرسوم الكرتونیھ المتحركھ والصور متحركھ واألفالم سینمائیھ وشریط.مثال

 .الخ..تعلیمي
 

انتباه المتعلم  انھ كل ماكانت الوسیلھ تعلیمیھ متحركھ اكید راح یكون فیھ نوع من أثاره وتشویق وجذب وشي أكید:ایجابیاتھا او ممیزاتھا
 .الحركھ للوسیلھ عكس لما تكون وسیلھ ثابتھ مافیھا نوع من

 مادیا قد تكون مكلفھ:سلبیاتھا
 

 ً  :تعلیمیھ على أساس فاعلیتھا ائلتصنیف الوس:سابعا
 )الوسیلھ تعلیمیھ یقصد بھا نوع تفاعل معا(

 
 :وسائل سلبیھ-١
 

ویدرك ویفھم ھاذا مقصود  او غیر مفیده ولكنھا مجرد انھ معلم یشرح وسیلھ وطالب وضیفتھ یسمع ویشاھد وسیلھ مایقصد انھا وسائل ضاره
 .ومعلمھ مافي تفاعل بین طالب

 المطبوعھ شرطھ الصوتیھ والمادهالمذیاع واال: مثل
 
 :ھطالنش وسائل -٢

 وطالب یضع وسیلھ ویطرح اسئلھ على طالب فبیكون ھناك تفاعل بین المعلم عكس سلبیھ یقصد بھا فیھ تفاعل بین معلم وطالب بان معلم
للطالب یسمعون ویشاھدون ھذا سلبي اما او لوحھ اعرض فیھا اسم الدولھ وعاصمتھا اعرضھا  الحاسب التعلیم المبرمج والتعلیم بمساعده:مثل

 لو وضع اسماء الدول وال یضع اسماء العواصم ھكذا یشارك  الطالب فیھا 
 

 تعلیم وتعلم تصنیف الوسائل تعلیمیھ على اساس دورھا في عملیتي:ثامنا
 
 :رئیسیھ الوسائل -١

 .تعلیمھ وھي العامود الذي یبدء فیھا المعلم. وتعلمتعلیم  ھي الوسیلھ التي یستخدمھا معلم او المدرب على المتعلم في عملیتي
 اللغات الحاسب االلي والتعلیم المبرمج ومعامل:مثال
 
  :الوسائل المتممھ -٢

 مانقص بلوسیلھ رئیسیھ ھي الوسیلھ التي تكمل
  .تلفازي لتجربھ عملیھ استخدام وسیلھ ورقة خاصھ بعد مشاھده لوسیلھ برنامج:مثال

 
 :ھالوسائل األضافی -٣

وھي الوسیلھ التي تكون مجھزه  وضیفتھا الحاصل سواء كان بلوسیلھ رئیسیھ او الوسیلھ المتممھ اذا لم تؤدي ھي الوسائل التي تعوض نقص
كل وسیلھ یرى المعلم ان كل الوسائل التي استخدمھا في الصف الدراسي غیر كافیھ تسمى الوسائل  .او مجھزه من قبلھ من اعداد معلم نفسھ

 یھاالضاف
  مثل وسیلھ األنترنت.المتممھ عشان یكتمل النقص یعني یأتي بوسیلھ أخرى سواء كان نقص في الوسائل الرئیسیھ او
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 :الرابعھ المحاضره

 
 َ  )تصنیف أدجاردیل(الخبرات التي تقدمھا تصنیف الوسائل تعلیمیھ على أساس: تاسعا

 :رئیسیھ الخبره و قسم الخبرات التي یكتسبھا المتعلم الى ثالث خبرات على مخروط سماه مخروط صنف الوسائل تعلیمیھ
 
 :العملیھ الخبرات -١

 او ممارسھ او لعب دور او یعیش في موقع حقیقي او اشیاء مشابھا لھ وكل حواسھ او خبره یكتسبھا المتعلم عن طریق انغماسھ في عملھ
 .المجال ره داخلیھ تكتسب خبره في ھذامعضمھا تتحرك ویفكر وحتى مشاع

 
السمع فالمتعلم ھنا لیس لھ دور وانما یشاھد ویركز ویسمع ویدقق من  ھي الخبره التي تالحظ اما عن طریق البصر او :المالحظھ االخبرة -٢

 الخبره أجل أكتساب
 
وانما تعمل على العقل اي تحلیل عقلي لما یشاھده ویسمعھ ) الممارسھ(العمل ھي الخبره التي التعتمد على السمع والبصر او:المجرده الخبرة-٣

 .عمیق معلومات عن طریق السمع والبصر النھا مجرد دخول للمعلومات بدون تحلیل عقلي أي التنفذ
 
 

 .ودقیق دالخبره وھي عشر مستویات تتدرج من القاعده المخروط الى القمھ وھو ترتیب مقصو وكلما صعدنا الى أعلى المخروط تقل ممارسھ

 

  

  
  

 

 

 
 

 )الحواس والعمل ھي الخبره التي تعتمد على:(الخبرة العملیة
 
 :المباشره الخبرة الھادفھ-١

تعلیمي  وط وھي أكثر عملیھ وأقلھا تجریداً وتعرف بأنھا أي موقفالخبره العملیھ وفي المخر تقع في قاعده المخروط وھي المستوى األول في
 .الخبره یمارس فیھ المتعلم مواقف حقیقیھ لكتساب

 الخ ثم بعد ذللك..المدني وأعطیناه تدریب ألقتحام المباني ونزول من أعلى الى أسفل شخص نرید توضیفھ ب في الدفاع :مثال على ذللك
  من الحریق فھذا نسمیھ بلخبره المباشره ھ حریق مثل منزل یحترق وطلبنا منھ ان ینقذ ھذا البیتعرضناه لموقف حقیقي في مكان فی

 :سؤال طیب
 األسم؟ لماذا سمیت الخبره الھادفھ المباشره بھذا

  .الخبرة ألنھ یتعرض لموقف حقیقي بنفسھ وھي أفضل انواع

  

  

 

  الرموز المجرده  الخبره المجرده
  الرموز المصوره

  الصور التامھ والتسجیالت الصوتیھ   الخبره المالحظھ
  الصور المتحركھ
  احف التعلیمیھالمعارض والمت

  الزیارات والرحالت المیدانیھ
  العروض التوضیحیھ

  الخبره الممثلھ الدرامیھ  الخبره العملیھ 
  الخبره غیر المباشره البدیلھ

  الخبره الھادفھ المباشره
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 )البدیلھ (االخبرة غیر المباشرة -٢

البدیلھ الي  نتیجھ اعتماده على وسیلھ بدیلھ اذا لم تتوفر وسیلھ مباشره وھذا یعني انا الوسیلھ التي یكتسبھا المتعلم ھي الخبره التعلیمیھ
 )یعني شبیھا لھا(حقیقھ اكتسبھا المتعلم تأتي عن طریق عملھ بیده مستخدم وسائل بدیلھ عن وسائل

 بره العلمیھ وتقل درجھ الواقعیھ في ھذا المستوى ومن حیث العمق التعلماألولى بلخ وھي بلمجموعھ) الھرم(تقع في المستوى والمخروط 
 . الحقیقیھ او تكلفھ الباھضھ للبیئھ الحقیقیھ الناتج عنھانلجأ لھذه الخبره لصعوبھ أیجاد البیئھ

الخبره المباشره الحقیقیھ انما ھي خبره  البیئھ الحقیقیھ ونسمیھا البیئھ المعدلھ فیكتسب طالب منھا الخبره ولكنھا لیست فنقوم بأیجاد بیئھ تشبھ
 . غیر مباشره

فیبدء یعمل بمحاكاه عملیھ  ماقبل طیران یركب نموذج لطائره غیر حقیقیھ ولكنھا تشبھ بشكل كبیر طائره الحقیقیھ طالب طیران في مراحل:مثال
لو أنھ بطائره حقیقیھ تطیر بمطبات واھتزازات لكنھ في یعني یتخیل نفسھ كما  لطیران طریقھ الھبوط والصعود ولكنھ مازال موجود على األرض

 .مازال على االرض الحقیقھ
 
   )الدرامیھ(الممثلھ الخبرة -٣

المتعلم توفیر وسائل  طریق ممارسة عملیھ تعتمد على التمثیل ودراما ونعتمد علیھا اذا تعذر على المعلم او ھي الخبر ھالي یكتسبھا المتعلم عن
وھي الخبره التي یكتسبھا المتعلم عن طریق ممارستھ عملیا لمواقف تعلیمیھ تعتمد على التمثیل  )البدیلھ(مباشره لغیرالخبره مباشره او ا

 والدراما
انھا تكون  مستویات الخبره العملیھ وتقل الواقعیھ فیھا عن الخبره المباشره والغیر مباشره اال واخر) الھرم(تقع في المستوى ثالث بلمخروط

  بعض المواقف التعلیمیھاالنسب في 
طالب یقوم بدور االبن البار  بعمل مسرحیھ یمثل فیھا طالب قضیھ عن بر الوالدین مثال ھذا طالب یقوم بدرو االب وھذا عندما یقوم طالب: مثال

 حقیقیھ اذا قام الالبن فيمسرحیھ یكتسب طالب خبره ممثلھ ولیست حقیقیھ ولكنھا تكون  الخ من خالل ھذه..واالبن االخر بدور االبن العاقر 
 . ولیست حقیقھ ولكنھا تكون حقیقھ اذا بر بوالدینھ واحترمھم ھالخبره نسمیھا خبره لعب االدوار یعني یمثلون الحقیقھ باحترام ابیھ اوأمھ

 
 :الثالثھ العوامل المشتركھ في الخبرت العملیھ

 مشاركھ الحقیقیھ بلحواس وھذا الموقف یكون موجودا او نعیش في جوه أوواالندماج وال یعتمدون في وصول الخبره للمتعلم عن طریق العمل
  .أجوائھ

 
ً  ھي الخبره(الخبرة المالحظھ:المجموعھ الثانیھ  )التي تعتمد على السمع والبصر ولكن الیعمل شیئا

وھذا یعني ان الوسائل ..ھده ویسمعھوتعرف بأنھا تلك الوسائل التي تتیح للمتعلم ان یتعلم من خالل مایشاھده فقط او یسمعھ فقط او یشا 
التعلیمیھ في مجموعھ الخبره المالحظھ التتیح للمتعلم ان یتعلم عن طریق الممارسھ والعمل الفعلي فأنھا تقل كثیرا عن عمق الخبرات عن 

   وسائل المجموعھ االولى

  
 :التوضیحیھ العروض -١

مالحظھ  لمتعلمین یعرضھا لھم وھم یكتسبون الخبره من خالل مشاھده واالستماع والمعلم امام ا ھي التي تشمل جمیع العروض التي یقوم بھا
 على المتعلمین بھدف اكساب طالب خبره معینھ او توضیح فكره وتدخل فیھا جمیع األنشطھ واألجھزه والمواد تعلیمیھ التي یقوم المعلم بعرضھا

 .غامضھ
 ول في المجموعھ ثانیھاأل تقع في المستوى رابع من مخروط الخبره والمستوى

 او ربما. لدوراحقیقي ولكنھم لم یقومو ب فقط یشاھدون ویالحظون فأنھ اوجدھم في موقف معلم یقوم بصنع كرسي امام طالبھ وطالب:مثال 
 .الحقیقھ یقوم بعلم یعرض لھم نماذج او عینات او قطاعات بدیلھ لألشیاء

 
 :المیدانیھ الزیارات والرحالت -٢

 ثاني بمجموعھ الخبره المالحظھ ى الخامس بمخروط الخبره والمستوىتقع في المستو
حقیقیھ ولكنھم لم  یعني ھم یرون اشیاء الیھا خارج المؤسسھ التعلیمیھ او جدران الدراسھ وھي األماكن التي تتطلب من المتعلم ان ینتقل

 الحدید لمصنع االسمنت او زیاره لمصنع زیاره:مثال والمشاھده یقومون باي عمل فھم اكتسبوا لخبره من خالل المالحظھ
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 :التعلیمیھ المعارض والمتاحف -٣

 والمستوى ثالث بمجموعھ الخبره المالحظھ تقع في المستوى السادس من مخروط الخبره
او كانت األماكن دائمھ من تاریخ  سواء كانت بغرفھ معینھ او حقبھ) االوسائل تعلیمیھ(التي یتم تجھیز االغراض تعلیمیھ وھي تشمل كافة األماكن

 كالمعارض كالمتاحف او مؤقتھ
 تعلیمیھ معرض تاریخي ومعرض تشكیل اللوحاتو ا:المؤقتھ المتاحف التاریخیھ او االماكن:األماكن دائمھ:مثال 

 
 :المتحركھ الصور-٤

 والمستوى الرابع بمجموعھ الخبره المالحظھ تقع في المستوى السابع بلمخروط الخبره
والتتطلب زیارات ورحالت أو  كثیر من المدارس ألنھا سھلھ األعداد التتطلب مجھود كبیر وأنما تكون بلمدرسھ المنتشره في وھي الوسائل

 صامتھ فرصھ اكتساب المتعلم الخبره من خالل المشاھده ممارسھ او نشاھد اشیاء حقیقیھ وانما صور متحركھ فھي تتیح
 

 تعلیمي تلفازاو ).الكراتین(افالم رسوم المتحركھ:مثال
 
 :الصوتیة الصور الثابتھ والتسجیالت -٥

 الخامس بمجموعھ الخبره المالحظھ تقع في المستوى ثامن بمخروط الخبره والمستوى
 الثابتھ فالصور ثابتھ تعتمد على حاسة العین واذا كان فیھا صوت سمعنا وتشمل كافھ صور تعلیمیھ فقدنا ھنا عنصر الحركھ

 المتحركھ حظھ عن الصوروتقل درجھ من درجھ مال
 صور للحیوانات البیئیھ:مثال
 

 المجرده الخبره:المجموعھ الثالثھ
 بلعقل یعني حاسھ البصر وسمع عنده ماتكون مجرد مشاھده او مالحظھ او للعمل انما تكون یقصد بھا الزم تكون عنده خبره سابقھ موجوده(

اشاھد رموز ولكنھا لیست مفھومھ البد تكون عندا  جھ محدد وفي ھذه المجموع ھاناكمنقد لدخول معلومات وتحلیلھا فھي تخاطب العقل على و
  )عنھا خبره سابقھ

 
 :المصورة الرموز -١

 .بمجموعھ الخبره المجرده تقع في المستوى التاسع بلمخروط والمستوى األول
 حتوىتحمل ھذه صورة دالالت على ھذا الم وھي عباره عن صور تحتوي على شيء معین بدون أن

سیاره ألنا ھنا كانت  عندما اقود سیاره فأجد امامي اشاره لونھا احمر فھالشي طبیعي انیا راح اوقف) المرور أشاره(عالمات المرور: مثال
اشارات المرور فھو ماراح یفھم شنھو مقصود من اللون االحمر ألشاره  عندیا خبره سابقھ اما اذا كان ماعنده معلوم ھاو خبره سابقھ عن

 .تكون عنده خبره سابقھ مرور اذا الزمال
 االرشادیھ الرسوم البیانیھ والخرائط والعالمات:مثال أخر

 .الرموز المدلول بمجرد نظر یجب ان تكون عندي خبره سابقھ ألفھم ماذا یقصد بھذه اذا اقدر استنتج یقصد بلخبره سابقھ التعني
 
 :المجرده الرموز -٢

 .المجرده العاشر من مخروط الخبره والمستوى الثاني بمجموعھ الخبره المستوى ھي مجرد رموز ولیست صور وتقع في
 رموز تكن عنده خبره سابقھ ىاذا الزم تكون عنده خبره سابقھ عن ھذه فالذي الیحسن نطق ھذه الرموز یدل على انھ لم

 
 الخ..وریاضیھ مثل الحروف واألرقام ورموز الكیمیائیھ: مثال

 
 الخبرات التي تقدمھا التعلیمیة على أساس تصنیف الوسائل) أنا(ف
 .خر ھذه المستویات وتلك األنواع ال یعني أن كالً منھا بمعزل عن اآلالفصل تبین •
 .المستویات فھناك تكامل بین تلك •
 .الموقف التعلیمي للمعلم أن یجمع بین كل أو بعض ھذه الوسائل حسب ما یتوافر لدیھ منھا، وحسب طبیعة یمكن •

  موضوع معین إلى جانب اعتماده على الخبرة الھادفة المباشرة في آن واحد لشرح -الوسائل تجریداً  أكثر - تمد المعلم على الرموز اللفظیة قد یع
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  الخامسھ المحاظره

 
  مقدمة

 .ظھرت بدایات مفھوم مدخل أو منحى النظم في كتابات فالسفة الیونان -

  .التاسع عشر المیالديثم شاع بعد ذلك في كتابات فالسفة القرن  -

ونظرا للحاجھ الى دراسھ ھذه الحرب واسبابھا ونتائجھا وماینتج منھا  .بدأ التطبیق الفعلي لمدخل المنظومات أثناء الحرب العالمیة الثانیة -
یم  نظم دفاعیھ ھجومیھ وتحلیل ھذا الحدث العظیم بدا التطبیق الفعلي لمدخل المنظومات فقط تطلب سیر المعارف  الدائره بشكل مستمر بتصم

  كاملھ لتحقیق اھداف معینھ البد من النظر الیھا نظره عامھ وشمولیھ وتصمیم نظم لتنمیھ مھارات الجنود

بدات حتى  .بعد أن انتھت الحرب انتقل مدخل المنظومات إلى الصناعات المدنیة بعدما أثبتت النتائج أنھ من المداخل الفعالة في تحقیق األھداف -
   ه والوزارات والمؤسسات المدنیھ والعسكریھ  بدات تلتفت لھ في تطبیق مشاریعھا وتقدیم خدماتھااالجھز

   .مع بدایة الستینیات من القرن العشرین بدأ االھتمام بتطبیق مدخل المنظومات في المؤسسات التعلیمیة -

 
 :تعریف النظام

 )منظم یر بطریقھ منظمھ او ھذا انسانبكلمھ نظام مثال عندما نقول ھذه شركھ او المؤسسھ تس یقصد(
ھج ومعلمین مركباً من من المتفاعلھ معا بعضھا والتي تكون كالً )احادیھ جزئیھ -فردیھ –مبنى  - وسائل –االت (العناصر مجموعة من :النظام ھو

 .متكامل لك في نظامومتدربین وترابط كل ذ
 

  :ثالثھ أنشطھ النظم

 
 تحلیل النظم-١

تكون مثاالً للمدارس األخرى  مستوى تعلیم فأقوم بأنشاء مدرسھ جیده فالمشكلھ التي اواجھا مثالً أعاني مشكلھ في ضع ھيما(تحدید المشكلھ :
  .وتعلیمیھ والمالیھ الوقت ومستویات متعلمین واھداف المتعلم والحاجھ لمواد الخام وموارد بشریھ

 
 التخطیط لحل المشكلة-٢

 اقوم بجمع البیانات والمعلومات ثم أختار الوسائل او األلیات او (الخ..انشطھ_وسائل_ضعف في المتعلمین مثالً عندي(نضریاً  بناء النظام :
 .األستراجیات لتحقیق الفروض مقترحھ

 
 التنفیذ والتقویم-٣

:  ً  )المقررات مثالً اقوم بأنشاء المدرسھ وتعاقد معا المعلمین وتصمیم( اما التنفیذ فھو بناء نظام عملیا
وتطویره من  واجد ھل انا بحاجھ لألستمرار علیھ كما انا بلبضط ام احتاج الى نوع من تعدیلھ تقویم بأن اراجع ماعملت خالل ھذه الفترهاما ال

 .اجل ان اصل لألھداف المحدده
  

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تقنیات التعلیم تلخیص اسیره االحساء        16
 

 
 :للمنظومات السمات الممیزه

 )تمیزه عن غیرهالبد ان تكون لھ سمات او ممیزات  أي نظام سواء كان سیاسي او تجاري او مصنعي(

 
 النظام تحقیقھا وھذه االھداف ھي النواه التي ینمو حولھا كل منظومة لھا اھداف تعمل على:االھداف-١
عشوائیھ وانما تتفاعل وتترابط  التتم بطریق)تاالكیان(وھذه المكونات) كیانات(منظومھ یجب ان تشتمل على مجموعھ مكونات كل:المكونات-٢

 معینھ واعد وقوانینوتتكامل معا بعضھا وفق ق
 لھا مھما كان عملھا لھا حدود تمیزھا عن منظومات المشابھا لھا او الغیر مشابھا كل منظومة:الحدود-٣
قد تكون بیئھ مساعده للمنظومھ  المنظومھ العوامل والضروف التي تقع خارج اسوار المنظومھ وتؤثر سلباً أو ایجاباً على عمل ھي:البیئھ-٤

 وتسیر في  عملھا بشكل سلس وایجابي وقد تؤثر سلبا على عمل المنظومھلكي تحقق اھدافھا 
عمل المنظومھ باذا یبدا وماھي  بینھا اء فیمازلنا اتجاه وانسیاب انشطھ ھذه المنظومھ من خالل ترابط ھذا الكیانات او االج یبین: النموذج-٥

ھ مخطط المنزل الذي سنبنیھ وكیف نوزع مساحھ االرض المعینھ بحیث تقدم االداره االولى وكیف تنتقل خط انتاجھا لالدارات االخرى  فھو یشب
  خدمات لھذه االسره الذي سیقیم فیھ

 متصلھ او ھببعض اما بعالقھ ھرمیھ او متوازیتربط اجزاء المنظومھ بعضھا  التي:العالقات-٦
 

 :النظام اجزاء
 . التي یتم توفیرھا وتجھیزھا قبل بدء النظام في عملھ جمیع الموارد بأنواعھا المختلفھ ھي عباره عن:المدخالت:أوالً 

 )متقطعھ(دفعھ دفعھ او تتوفر (الخ_وسائل معلمین) جاھزه من أجل أن یحقق نظام غایتھ وأھدافھ وقد تكون طبیعة النظام كلھا
  .بنا من البیئھ المحیطھ المصدر األساسي للحصول على المدخالت؟ ماھو

 
 :\التي یسعى لتحقیقھا ویمكن ان تنصف مدخالت الى حسب نظام واالھدافوتختلف انواع المدخالت على 

مثالَ عندما (تتمثل في طاقات وقدرات االفراد ورغباتھم واتجاھا تھم ووانماط سلوكھم ذات العالقھ بین النشاط واھدافھ   (:مدخالت انسانیة-١
 )وأدارین صنع فأنا بحاجھ الى مھندسینمعلمین وادارین وطالب او عندما ابني م ابني مدرسھ فأنا أحتاج الى

 عملیاتھ من اجل تحقیق أھداف یستفاد منھا في)التجھیزات_األدوات_األالات _األموال   (؛ یقصد بھا:مدخالت المادیة-٢
تكون ثقافة  المحیطھ بنظام كأن یكون مجتمع مثقف او یحب تعلم ویرغب في ھذا النوع من األنشطھ او یقصد بھا األوضاع::مدخالت معنویھ-٣

 بلنظام مجتمع متطوره او العكس وتؤثر سلبا وایجابیا
كانت األجواء سیئھ  قد تعیق نظام اذا) او األناره او التھویھ_درجھ الحراره(في النظام ولكن ھذه العوامل التدخل ھذه:مدخالت بیئیھ خارجیھ-٤

 .جیده وقد تیسر عمل نظام اذاذ كانت األجواء
 

 :العملیات :ثانیا
 . وتغیرھا من طبیعتھا االولى الى شكل أخر یتناسب میع االنشطھ الھادفھ الى تحویل المدخالتھي ج

  :ونجاح نظام یتوقف على

  العملیات واالنشطھ الخارجیھ كفاءه -١

 المتاحھ قدرتھا على استیعاب المدخالت - ٢ 
 مولیھ سواء في تعامل معھا او في محاولھ تطویرھا اومما یستوجب ان تكون لھا نضره ش والعملیاتت مترابطھ ومتكاملھ بعضھا مع البعض

 المخرجات تعدیلھا حتى یكون التوازن النسجام العملیات وتحقیق
 

 ً  .الناتج الفعلي للعملیات المدخلھ في النظام وھي عباره عن:المخرجات:ثالثا
  وفق اھداف النظام و وضائفھ:ومخرجات أي نظام یتحدد

سیارات فأن المخرجات  المعلمین فأن المخرجات الموتقعھ لھ ھي معلمون مؤھلون واذا كان ھدف نظام انتاج اداذا كان ھدف ىنظام اعد:فمثالً 
  المتوقعھ لھ سیارات جدیده
 :عاملین تتوقف جوده مخرجات على

 المدخالت نوعیة-١
  العملیات مستوى-٢
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 :الراجعھ رابعاً التغذیھ
 .للنظام بدراسھ مخرجاتھ یھوھي عباره عن قیاس مدى تحقیق االھداف االساس

المبذول في النظام اكبر من مخرجاتھ فأنا  اما اذا صار العكس وكان الجھد فعاالً  األھداف كان النظام فأذا كانت المخرجات مقبولھ ومتفقھ مع
  معین خلل النظام فیھ

  :الراجعھ وضیفھ التغذیھ

  الموازنھ بین مدخالت والمخرجات١-

  تنظیم العملیات- ٢ 
 

 :على ل تغذیھ راجعھتشتم
 الجید االساتذه اللذین یدرسون او طالب لما دخلو ماكانو بھذا المستوى ھل مشكلھ المدخالت:تقیم المدخالت-١
 جید او ال ؛تقیم عملیات تدریس وتعلیم داخل الجامع ھاو أي نظام ھل سار بشكل:العملیات تقییم-٢
 .یسعھا لھا نظام او ال معا االھداف التي ھل كانت متوافقھ:تقیم المخرجات-٣
 
 ٣٧المخطط الي بلكتاب ص رسمة):مكونات النظام الرئیسھ للمدرسھ -٢

 الخ–منھج - متعلم- معلم)مدخالت

  الخ..اسالیب التدریس-طرق)عملیات

  وجدانیھ یكتسبھا المتعلم-مھاریھ-معرفیھ-سلوكیھ)مخرجات 

 والمخرجات ونتائجھا تقویم المدخالت والعملیات)راجعھ تغذیھ
 
 :التعلیم منحنى النظامي وتقنیاتال

 تعلیم االرتباط بین المنحى النظامي وتقنیات یعني
  )اي وسیلھ_رسمھ-لوحھ–بصریھ - سمعیھ(تعلیمیھ تقنیات تعلیم نحن نعلم انھ مر بعده مرحل من تطور في البدایھ كان یقصد بھ الواسئل مفھوم

- لوحھ-سمعیھ- بصریھ(وسائل ھ اتصال انساني وأي اتصال أنساني یحتاج الىتعلیم ھي عملی ثم تطور مفھوم تقنیات تعلیم الى ان عملیة
مفھوم تقنیات تعلیم اكثر وبدء ینظر لھ بانھ جزء الیتجزء من المنظومھ  من أجل أن تتم عملیھ االتصال یشكل صحیح وبعد ذللك تطور)رسمھ
 .ینظر الیھ مجرد معلومات فقط فلم یصبح)عملیات تقویم-انشطھ-وسیلھ-منھج- اھداف(المنھج الذي ھو عباره عن فأصبح)تعلیمي نظام(تعلیمیھ

 
الخ فتطبیق المنحى النظامي یعتبر طریقھ ..نظام ظھر وجود المنحى النظامي فتم اعتبار تربیھ نظام والمنھج نظام والموقف الصفي وبعد ذللك

المرجوه وحل  عملیة تعلیم في ارض الواقع لتحقیق االھدافكیف یمكنھم ان یصممو المناھج ویطبقوه  الفعالھ التي من شأنھا توضح للمعلمین
  المشكالت

اصبح اعم واشمل من  تقنیات تعلیم مجرد ان یستخدم معلم ماتیسر لھ من أي وسیلھ تعلیمیھ فأن تقنیات تعلیم فأذا كانت نضره سابقھ لمھفوم
د البشریھ والمادیھ واالفكار كمدخالت ومن خالل انشطھ الموار مجرد استخدم وسیلھ تعلیمیھ فھي عباره عن تنظیم متكامل یشمل على

  نظام ان نصل الى اھداف معینھ یصل لھا مخرجات ھذا من أجل) ممارسات(معینھ

 
 تعلم وتعلیم اسلوب منظم یرتكز على اتباع منھج یسیر وفق خطوات متسلسلھ ومنظمة ووفق احدث نظریات :فتقنیات تعلیم ھي

 :الثالثھ النظام بعناصرهوتشمل تقنیات تعلیم مكونات 
 في الطالب والوسائل واألدوات تعلیمیھ تتمثل:المدخالت -١
 األھداف مایتبعھ المعلم من اجراءات داخل الموقف تعلیمي لتحقیق :العملیات -٢
 األھداف تعلیمیھ المراد تحقیقھا ھي:المخرجات -٣

الى  )العشوائیھ( مرحلة التخبط یساعد ي اخراج العملیھ تعلیمیھ من)جاتمخر- عملیات–مدخالت (النظامي بمكوناتھ السابقھ ان اتباع المنھج
 .المنطقیة والعملیھ مرحلھ المنھجیھ النظامیة
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 :المنحى النظامي اھمیة
 .بعناصرھا وعملیاتھا وانظمتھا كافھ تنظیم وتطویر العملیھ تعلیمیھ -١

 .منھجي علمي وبتصمیم المعلم للدرس واختیار وانتاج الوسائل تعلیمیھ بأسل:مثل
للتعلم تمارس  تعلیم ومنحى ننظم فلم یعد مجرد حجره او قاعھ یلتقي فیھا المعلم بطلبتھ بل اصبح بیئھ تغیر مفھوم الفصل الدراسي لتقنیات -٢

 .فیھ العدید من النشاطات التعلیمیة
تغیر فأصبح المصمم للبیئھ تعلیمیھ وموجھا ورشداَ لھا ولم دور معلم  تغیر دور المتعلم والمعلم فأصبح المتعلم ھو محور عملیھ تعلیمیھ اما -٣

 .المصدر الوحید للمعرفھ یعد المعلم ھو
 واألخطاء في المواقف تعلیمیھ تصمیم التدریس تجنب المعلم للوقوع في الكثیر من الفوضى العشوائیھ واالرتجالیھ استخدام منحى النظام في -٤
 تعلیمھ المناسبھ للمتعلمینواختیار الوسائل  یساعد في انتقاء -٥
 

 :كمب النظامي نموذج
 :النظام یرى كمب جانبین ایجابین ألسلوب

افضل  وانما ھو حقیقة تحلیل الظاھره او ایجاد المشكلھ وایجاد) الخ..االجھزه–األالت (وسیلھ ان اسلوب النظم تعلیمي لیس مجرد اختیار -١
 سبل لحلھا

 ,واسع بدو مالئما للمستوى االداري ویمكن تطبیقھ على المشاكل التنظیمیة والعملیة بشكلی ان اسلوب النظم في الوقت الحاظر -٢
 

 :الثالثھ ووضع كمب تصمیماً لنظامھ یجیب فیھ على اسئلتھ
 مالذي یجب أن یتعلم؟؟ -١
 المرغوبھ؟ ماھي الطرق والمواد التي تؤدي لتحقیق األھداف -٢
 تعلم؟؟ كیف نعرف متى تحقق -٣
 

 :خطوات من ثماني تتألف خطتھ
 العامھ تحدید المواضیع واألھداف -١
  تحدید خصائص المتعلمین -٢
 تحدید األھداف السلوكیھ -٣
 المحتوى تحدید -٤
 المتعلمین اجراء امتحان قبلي لتحدید مستوى -٥
 تحقیق األھداف اختیار نشاطات تعلیمیھ التي تساعد على -٦
 .جھزهالموظفین والتسھیالت واألو تنسیق الخدمات المسانده كالمیزانیھ -٧
 .الطلبھ لغایات التحسین والتعدیل تقویم تعلم -٨
 

  خطوات نموذج كمبlبین العناصر العالقات المتبادلھ
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 السادسھ المحاضره

  قدره االنسان على االتصال واالتصال جزء من حیاة االنسان 

  تصال والتواصل في حیاتنا الیومیھ نقوم بمأت من عملیات اال..االتصال 

  :مثل 

ي عندما ادخل البیت  واخبر اھلي باي معلومھ اني احتاج الى راح ھاو سیاتیني ضیف او اكون بالعمل واتواصل مع زمالء العمل واحیان اسیر ف
باكثر من صیغھ ربما نقوم بشكل تلقائي غیر مدروس باالتصال  مع الغیر الذي یمیز االنسان ھو قدرتھ على االتصال .الطریق او ینادیني شخص 

  .الخ ینتج منھا رسائل تصل مابین طرفین ...عن طریق اللفظ او االشاره او ایماءه بالعین او بتعابیر الوجھ 

واالتصال جزء من حیة االنسان الیعیش بدون اتصال لو قطع االتصال من حیاه االنسان یكون كانھ في جزیره معزولھ ولذلك االشخاص الذین 
    ..مع من الصغر الیستطیع ان یتواصل مع الناس ویعیش في عزلھ ویؤدي ذلك الى انھ الیستطیع ان یتكلم فقدوا حاسھ الس

 :أتصال الخطوات االساسیھ الرئیسیھ الي عملیھ

  الخ..بین جارین- زمیلین في العمل بین-بین معلم ومتعلم-سواء كانت بین صدیقین 

  :نماذج االتصال 

 
   :الترمیز -١

 هللا اكبر اومحمد رسول هللا)والحروف كلمات(ھا المرسل بصیاغھ الفكره المحتبسھ بعقلھ بشكل رموز ھي عملیھ یقوم ب
  ))فھناك عملیات ترمیز تتم بشكل تلقائي ((ابتسامھ)اوتعابیر الوجھ (اوشارات_والصور

 
طریق اتصال ھاتفي او البرید اوأي  كان عن سواء)فردا او جماعھ(ھي عملیھ یقوم المرسل بنقل الرسالھ الى المستقبل:بث الرسالھ -٢

 .اخرى )وسیلھ(قناه
 
  :استقبال الرسالة -٣

 أي یفھم الترمیز الذي قام بھ المرسل ھي عملیة تلقي الرسالھ من المرسل و یجب علیھ ان یكون عنده نفس ترمیز
  :مثال

بلغھ عربیھ اما المستقبل الیستطیع ان یفھم  رمز رسالتھھناك شخصان المرسل یتحدث بلغھ العربیھ والمستقبل بلغھ االنجلیزیھ فلمرسل  لو كان
والمستقبل لتحدث عملیھ  البد ان یتفقان على ترمیز مشترك بینھم یعني لغھ یفھمھا المرسل رسالھ ھذه لغھ ا اذا الیستطیع ان یستقبل ھذه

 االستقبال
 

  متشابكھ متداخلھ ومتسلسلھ ھ االتصال فھي عملیھي عملیت مجرد عملیھ تقال ثم تنتھلیس) حركیھ (دینامیكیة  فعملیة االتصال عملیة
فیجیب  یوجد انسان معا زمیلھ تحدث مابینھما عشر عملیھ االتصال مثل یسألھ ویجوابھ ثم یستفھم الموقف الواحد احیانا في دقیقھ واحده ممكن

 تبادلیھ الخ فألتصال كذللك عملیھ..وتحدث بینھم عملیھ مناقشات 
ھل (راجعھ بدون القاء مره اخرى تعتبر عملیھ اتصال مبتوره الن كل عملیة اتصال تحتاج لتغذیھ ن طرف یلقي واالخر یستقبلبمعنى اخر اذا كا

 تمت عملیھ االتصال ام لم تتم
 

  :ثالثھ عملیات االتصال االنساني

 
  :)اعضاء الجسم(االتصال كعملیة بیولوجي -١

لدى المرسل والمستقبل لتتم عملیة االتصال وبدون ) العصبیة واألدوات  والدماغ واالجھزه العقل( تتطلب ھذه العملیھ وضائف االعضاء بتحرك
 سیكون األنسان في حالة جمود ھذه االعضاء

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تقنیات التعلیم تلخیص اسیره االحساء        20
 

 )نفسیھ العملیة(االتصال كعملیة سیكلوجیة  -٢
كأن اتكلم معا المستقبل .(وأثاره اھتمامھ في مشاعر المستقبل و سلوكھ ھذه العملیھ یستخدم المرسل المثیرات في التكیف او احداث تغیر لتأثیر

  .كما في في عملیات التسویق واالعالن معینھ بلغھ

 
 :اجتماعیة االتصال كعملیة -٣

 بھ مجتمعھ تقتضي ضرورة عملیھ تواصل معا البشر المحیطین االنسان اجتماعي بطبعھ وبتالي ضرورة تفاعلھ وتعاملھ معا
 
 

 مفھوم االتصال
) وسیلھ(طریق قناة عن) مستقبل(الى طرف اخر) مرسل(من طرف..)تساؤالت- مھارات-مشاعر- افكار(انتقال الرسالھ یقھاھي عملیة یتم عن طر

 .بینھم حتى تصبح ھذه رسالھ مشتركھ....) التلفون-البرید(اتصال
وتتم ھذه العملیة داخل بیئھ تسمى )بلالمستق(من الطرف الثاني ) فعل رده(واستجابھ)المرسل(وھذه العملیھ تتضمن عاده تأثیراً من الطرف األول

 االتصال البیئھ المحیطھ بعملیھ االتصال التي تمت فیھا عملیھ ھي.(بیئة االتصال

 
 :اھمیة االتصال

 المعلومات تواصل البشري وفرصھ لتفكیر واالطالع والحووار وتبادل االتصال فتح لمجال -١
 وافكارھم االتصال فرصھ لتعرف اراء االخرین -٢
 من مجتمعھم الى مجتمعات االخرى) وتقالیدھم ولغاتھم ثقافتھم وعاداتھم( ساعد االتصال الفرد والمجتمع على نقل ی -٣
  كألخبار.(على االحداث تجاریھ في لحظة وقوعھا االتصال وسیلھ للتعرف -٤

 
 :االتصال عناصر عملیة

  بین الناس ستة عناصر الزم توفرھا لتحدث عملیة االتصال

 
  :المصدر/المرسل -١

 رسالھ معینھ الى األخرین یقصد بلمرسل ھو أي شخص او مجموعھ من االشخاص الذین یقومون بتوجیھ
  -قناتھ مقدم البرامج من خالل -المذیع من خالل اذاعتھ-  - خطیب المسجد في منبره – المعلم في مدرستھ :امثلھ

 
  :الرسالة -٢

یرید توصیلھا  والتي)الخ..نواھي- اوامر -مطالب - تساؤالت-قیم - اتجاھات -معتقدات - مشاعر - معلومات -االفكار(ا یقصد بھا مجموعھ من
  المرسل الى المستقبل

  -القصیده الشعریھ-حدیث االذاعھ- الجمعھ خطبة_المحتوى دراسي الذي یقوم المعلم بأرسالھ او اصداره لطلبتھ:امثلتھا

 
 :الوسیلة/القناة -٣

 .رسالھ التي یتم من خاللھا نقل ھذه)سمعیھ بصریھ- صریھب-سمعیھ(األداه  یقصد بھا الوسیلھ او
او معاني ارید نقلھا لناس یجب ان تكون ھناك قناه لتواصل لو كان ) تعلیم تقنیات(عندما اقوم بنقل رسالھ انا المرسل وھي ھذه المحاضره:مثال

  لالخرین یعني اني اتكلك معا نفسي اذا البد من توفر قناه عشان انقل رسالھ ماي قناه ھذا

 
 :الى انواع) الوسیلھ(ویمكن تقسیم االتصال نوعیھ القناه

  -خطبھ الجمعھ-شرح للمعلم : الكلمات المباشره المنطوقھ مثل یقوم على استعمال :االتصال الشفھي -١
 السبوریھ شروح - مراسالت -مجالت - كتب -الصحف: یعتمد على الكلمھ المكتوبھ مثل:االتصال المكتوب -٢
 الصور الفتو غرافیھ- التوضیحیھ رسوم(یستخدم الصور الرسوم والصور واألشكال بمختلف انواعھاز مثل:االتصال الشكلي -٣
 الخ.. ھزة رأس.(والحركات الجسمیھ) الخ..  - تعبیرات الوجھ ابتسامھ(على أیماءات  یعتمد بدرجة رئیسیھ:االتصال غیر اللفظي- -٤
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 :المستھدف الجمھور/المستقبل -٤

  ھ من األفراد یتلقون رسالھ من المرسلاھو الفرد او مجموع
 .الصحف قراءه- مشاھدو برامج التلفیزیونھ- الجمعھ في المسجد مسمتعین الخطبھ- طالب الصف الدراسي:مثال
 
 :االستجابھ:/الراجعھ التغذیة -٥

 ن لیش؟؟لیست عنصر اساسي تدرو یقول بعض المھتمین وراجعین ان تغذیھ راجعھ).الرسالھ ھي ردة فعل المستقبل على
المحاظره مسجلھ في  فلدكتور ھنا وصل لنا رسالھ اما احنا المستقبلین لرسالھ مانقدر نرد علیھ بنفس لما احنا نقوم بمشاھده المحاظرات المسجلھ

 (اساسي ت عنصرسھالحالھ تعبر تغذیھ راجعھ لی
تكون تغذیھ  ؤال او استشرا ف وجھة نظر ھنا راحان تساذا كانت رسالھ عباره ع:مثل وھالشي یعتمد على طبیعھ رسالھ الي بیرسلھا المرسل

 بنفس الوقت راجعھ جزء اساسي النھ تحدث فیھا عملیھ استقبال ورد على رسالھ المرسل
ى بمعن) عندما أسأل سؤال یجیب اجابھ صحیحھ-ھزه رأس الى األمام او الخلف-ابتسامھ ) :مثل .الفعل ایجابیھ فأذا فھم المستقبل رسالھ بتكون رده

- وجھ المستقبل انزعاج على):مثل المستقبل رسالھ رسالھ وصلتھ اما اذا لم تكن رسالھ وصلتھ راح تكون رده فعلھ سلبیھ تدل على عدم فھم انا
 للمستقبل فھنا یجب علي اعاده ارسال رسالھ بطریقھ اخرى (اشاره على عدم فھمھ(تحریك رأسھ مابین الیمین والیسار-أسأل فال یجیب

 
 :االتصال بیئة -٦

تمت فیھا عملیھ االتصال بین المرسل والمستقبل والتي تؤثر في استقبال  التي) اداریھ_اجتماعیھ_نفسیھ_زمانیھ_مكانیھ ( ھي عباره عن العوامل
 ً ً  رسالھ سلبا  وایجابا

 استقبالھ لرسالھ من شخص اخر شخص مسؤؤل عن اسره فمشغول ھو بھا مثالً ھاا شي راح یأثر على:مثال
 

 (:التعلیمي ت نجاح عملیة االتصالمقوما
اتصال تعلیمي اما اذا كان لغرض اخر خارج المدرسھ الیسمى  سمي بألتصال تعلیمي الن أي اتصال لغرض تعلیم یتم داخل المدرسھ یسمى 

 تعلیمي اتصال
 :بلمرسل مقومات تتعلق-:اوال
 
یعني یعرف ماذا یرید موب أي شي یجي )حققھ من قیامھ بعملیة االتصالبمعنى ان یحدد مالذي یرید ان ی یحدد اھداف عملیة االتصال مسبقا -١

 لحظیھ(یقولھ على بالھ
 رسالھ للمستقبلین فاالتصال الناجح یرتبط بتمكن المرسل من محنوى او مضمون یحدد مضمون او محتوى رسالھ التي یرغب بنقلھا -٢
 (واالجتماعیھ خلفیتھم العلمیة- صفاتھم- مستواھم-عمرھم(ثحی ان یكون على داریھ وعلم بخصائص المستقبلین لرسالھ من -٣
 .للمستقبلین وفاعلیة كل منھا حتى یتمكن من اختیار وسیلھ مناسبة لنقل رسالھ)القنوات ) ان یكون ملما وعارفا بخصائص ھذه الوسائل -٤
مھاره -مھاره عرض رسالھ بشكل منظم- ماتمھاره تبسیط المعلو(المھارات ان یتمكن من مھارات نقل الرسالة للمستقبلین ومن ھذه -٥

 (لرسالھ مھاره االقناع والتأثیر في المستقبلین-للغھ االستخدام صحیح
 

 ً  :بلرسالھ مقومات خاصة:ثانیا
 الدقة العلمیة للمحتوى المعرفي -١
 والتشعب لیسھل تعلمھا بعدھا عن التعقید -٢
 المستھدفھ ان تكون مناسبة لمستوى الفئات -٣
 اثناء عرضھا ل على عناصر االثاره والتشویقان تشتم -٤
 

 ً  :األتصال وسیلة/مقومات تتعلق بقناة:ثالثا
 ووضوح ان تكون القناه قادره على نقل المحتوى رسالھ بكفاءه -١
 المرسل ان تكون القناه سھلھ االستعمال من قبل -٢
 من حواس مستقبل رسالھ (الخ..سمعیھ بصریھ- سمعیھ-بصریھ(ان تخطاب القناه اكثر من حاسھ واحده -٣
 على استقبال رسالھ ان تكون خالیة من العیوب التي تؤثر -٤
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 ً  :رسالھ مقومات تتعلق بلمستقبل:رابعا

 فھم مضمون رسالھ واستعداد وقدرات عقلیھ تمكنھ من)خبره(ان یكون لدیھ خلفیھ معرفیھ  -١
 رسالھ الدافعیة المناسبة الستقبال -٢
 .للرسالھ وتأثره بھا التي تمكنھ من التعبیر عن فھمھ واستیعابھ)الخ..فرنسیھ- عربیھ- انجلیزیھ(اللغویھ ت االتصالان تكون عنده مھارا -٣
االتصال اما اذا عاش المتعلم منعزل  اذا عاش المتعلم متفاعل راح تنجح عملیھ)غیره من المستقبلین القدره على التفاعل مع المرسل ومع -٤

 االتصال تنجح عملیھمستقل شي اكید انھ ماراح 
مضمون رسالھ فأنھ  یعني اذا كان یكره المستقبل المرسل او یكره الحدیث عن). ان تكون اتجاھات المستقبل نحو المرسل ورسالتھ ایجابیھ -٥

 صحیح شي اكید ماراح یتقبل رسالھ بشكل
 

 ً  :راجعھ مقومات تتعلق بلتغذیھ:خامسا
  مباشره بشكل فوري بعد تلقیھ رسالھ ان تصدر رسالھ من المستقبل نحو المرسل -١
 غامض ان یكون تعلیق المستقبل واضح وغیر -٢
  ان تنصب نحو مضمون رسالھ -٣
 

 َ  ببیئھ االتصال مقومات تتعلق:سادسا
رسل او یستطع المستقبل ان یرى الم یتعلق بلبیئھ المكانیھ لو لم)ورؤیة مایعرضھ علیھ بوضوح ان یتاح للمستقبل رؤیھ المرسل بسھولھ -١

 االتصال الخ ستفشل عملیھ..یرى الوسیلھ
 وبعدھا عن مصادر ضوضاء والتشویش ان تكون بیئھ االتصال مریحھ من حیث التھویھ واالضاءه والحراره -٢
 او اوقات مزعجھ یتعلق بلیئھ زمانیھ مایكون في وقت راحتھ) للمرسل والمستقبل ان یكون زمن االتصال وتوقیتھ مناسبا -٣
 .االخر عر المستقبل والمرسل بأنھ مقبول من قبلان یش -٤
 

 اكثر معنى نقطھ للي مایفھم معنى نقطھ عشان تتوضح لھ األشیاء الي مابین األقواس لوتضیح: مالحظھ
 

  :التعلیمي انواع االتصال

 
  ھو االتصال الي یتم بین الفرد ونفسھ :الذاتي االتصال -١

 الخ..االستحضارر- التور- التخیل- كالتفكیر) لیھیشتمل على عملیات عقلیھ االدراكیھ الداخ
 
 یكلم ابنائھ اب) انسان یكلم صدیقھ (مرسل والمستقبل(یتم بین شخصین االتصال الذي)الفردي(االتصال الشخصي -٢
 

 :شیوعا وینقسم الى نوعین وھو اكثر االتصاالت
 وھنا عملیھ تغذیھ راجعھ.بنفس الوقت .ده فعل من المستقبلنفس المكان ویحصل مرسل على ر عندما یكون المرسل والمستقبل في:مباشر -١

 تجعل مرسل مستقبل والمستقبل مرسل
 عندما ینصح ابنھ االم عندما تنصح ابنتھا االب :مثل
 الحاسب- عالبرید المراسلھ-كالھاتف(ما)وسیلھ(عن طریق واسطھ :المباشر غیر -٢

مباشره یقصد بغیر مباشره یعني  واسطھ الي نقل رسالتج لصدیقتج بطریقھ غیرصدیقتج عن طریق تلفون فھذا تلفون اھو ال تكلمین: مثل
 تلفون مانقلتي لھا رسالھ مباشره انما عن طریق وسیلھ الي ھي

 تواصل الحاسب االلي كما في دردشھ من عملیھ
 
 انالمك ھو االتصال الذي یتم بین شخص ومجموعھ من االشخاص المتواجدین في نفس:االتصال الجماعي -٣

  :مثل
  الخریطھ بلفصل الدراسي

المایكرفون والمصلین ھم المستمعون للخطبھ اذاً حدثت عملیھ االتصال  اوخطیب المسجد ومجموعھ من المصلین عندما یلقي خطبھ عن طریق
  المصلین(ومجموعھ من األشخاص) المسجد خطیب(بین شخص
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 او مالاین االشخاص الیتواجدون بلمكان نفسھ وانما أي مكان من دول ت او االفھو االتصال الذي یتم بین شخص ومئا:الجماھیري االتصال -٤
 العالم

 
 الخ...والصحافھ األعالم او موقع یدخل فیھ االاف االشخاص والمذیاع في وسائل:مثال
 

 :التعلیمي معوقات االتصال
ببیئھ  التي تحیط) التشویش-األزعاج- الضوضاء(كانیھوالم) الخ..بروده_رطوبھ_حراره(الزمانیھ یقصد بھا الضروف:الفیزیائي العامل -١

 .االتصال
 
  االتصال اشیاءنفسیھ اما عند مرسل او المستقبل تفشل عملیھ النفسي العامل -٢

 
  عقل دقیق الى خبرات كبیره جداً  یعني المستقبل یشعر انا ھذه رسالھ معقده تحتاج:الفھم عدم -١

 
كأن یعتقد ).صحیحھ والحقائق تختلف عن معتقداتھ عن ھذه المفاھیم والحقائق او عیتقد بأنھا غیر اھیمیعني طالب یشعر انا ھالمف:المعتقدات -٢

  الخ..االجتماعیھ بأن ھذه رسالھ مخالفھ لمعتقداتھ دینیھ او

 
 لي ھو فیھا او تكون االھدافا) اول ثانوي(او المرحلھ تعلیمیھ) االحیاء(العملیھ أي الیكون عند طالب أي اھتمام لھذه الماده :االھتمام عدم -٣

  التعلیمیھ نفسھا غیر مفھومھ او و غیرواضحھ

 
تربیھ  یشعر انا ھناك مصطلحات غیر واضحھ تداخلت فیما بینھا مصطلح تقنیات تربیھ وتقنیات یركز المتعلم او المستقبل لكن:األلتباس  -٤

   ووسیلھ تعلیمیھ یرید ان یفك ھذا االشتباك

 
 الغرفھ ضیقھ او المقاعد قاسیھ فیشعر بتضایقتكون  كأن:عدمراحھ -٥
 ( مالھ داعي او لیس لھ عالقھ بموضوع الدرس أي المعلم یكثر من كالم :الحشو اللغوي -٦
 الیومیھ وبعدھا عن حجھ المتعلمین وغیر مرتبطھ بحیاتھم صعوبھ الماده تعلیمیھ  -٧
 وبین طالبھ ني تكون الوسیلھ الي اختارھا تالفھ غیر صالحھ لألستخدام وتواصل بینھیع(قبل المعلم  المناسبھ من) الوسیلھ(عدم اختیار القناه -٨
 

  نماذج االتصال

من مرسل ورسالھ وقناه مستقبل وتغذیھ راجعھ وبیئھ االتصال یربطھا  عباره عن رسم بیاني او مخطط انسیابي یربط لنا عناصر عملیھ االتصال
   كیف تجري عملیھ االتصال بشكل یوضح ویبین

 
 :ویفر وشانون من نماذج االكثر شیوعا في نماذج االتصال نموذج

 شھرة ھو اكثر نماذج االتصال -١
 (دیل نموذج ادجار٠(بنیت علیھ عدید من نماذج االخرى  -٢
 :وھي یتمضن ھذا نموذج عناصر اساسیھ لعملیة االتصال -٣
 سي دي-كتاب (مصدر المعلومات -١
 لساربعملیھ األ الذي سیقوم(المرسل -٢
 بألرسال نغمة خاصھ- رسالھ- رنھ (أشاره االتصال -٣
 اخرى اي وسیلھ_كامیرا-( وسیلة االتصال -٤
 متلقي رسالھ(المستقبل -٥
 علیھ رسالھ الذي سوف تثبت(الھدف -٦
 ماسماه بلتشویش او مصدر ضوضاء التي تحط بعملیھ االتصال وھو(البیئھ   -٧
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 :موالتعلی العالقھ بین االتصال والتربیھ
  المدرسھ(وتعلیم والتربیھ) الخ..اشرطھ فیدیو- تسجیالت صوتیھ(االتصال یقصد بھا انا فیھ عالقھ بین وسائل

بل یجب أن نأخذ بھا في عملیھ )الخ..التسجیالت صوتیھ-استخدام تلفزیون(واألعالم  الیمكن للمدرسھ ان تكون بمعزل عن وسائل االتصال -١
 . لم تنافسیھلیكون تواصل بین معلم ومتع تدریس

 
عملیھ تعلیم ھذه القنوات من  األلعاب ترفیھیھ یعني نقدم–االتصال المتقدمھ االخرى الموجوده في القنوات األعالمیھ  ان نستفید من وسائل - ٢\

 صل معا أي برامجاشرطھ فیدیو تعلیمیھ حتى یشعر طالب بأنھم یتواصلون معھا كما یتوا خالل ھذه القنوات نقدم برامج تلفزیوینھ تعلیمیھ او
 .تقدم خارج المدرسھ

 
االستفاده من ھذه  وأثارھا تربویھ ونفسیھ بغرض تحسین) القنوات(تربویھ بأجراء دراسات حول ھذه الوسائل ان تساھم المؤسسات -٣

 القناه(الوسیلھ
 
  .الالزمھ الختیار األفضل من بین ھذه الوسائل تھیئھ تالمیذ بلخبرات -٤

  

  المحاظره السابعھ

 مصادر التعلم كزمر

  :المقدمھ

المدرسھ لھا دور مھم جدا في صیاغھ المجتمعات وتوجیھھا نحو اھداف سامیھ فیھا رفعھ مستوى وطن ودولھ كاملھا وحل مشكالت ذات 
 .الظاھره المنتشره وتحل المشكالت حل جوھري 

 
  :مصادر التعلم في المؤسسات تعلیمیھ ماھو الدور الرئیسي لمركز

 .المعلومات العصریھ التي ترتكز على قضیة تقنیة لمدرسھ والمؤسسھ تعلیمیھ من صورتھا النمطیھ القدیمھ الى صورة الحدیثھألنتقال ب ھو
 

 :التعلم تعریف مركز مصادر
-خرائط –كتب -دي سي -افالم فیدیو(تعلیمیھ متخصص بحفظ وعرض وانتاج المواد تعلیمیھ بصیغھا المختلفھ في المؤسسھ او جزء ھو مرفق
  الخ..مجسمات

 :التعلم یھدف مركز مصادر
 .وانتاجھا وتقیمھا االمر الذي سیؤدي الى بناء تربیھ المعلوماتیھ المتمثلھ في البحث عن المعلومھ تنویع مصادر المعرفھ

 
 :مركز مصادر التعلم اھداف
 .اھدافھا یمیھ لكي تحققدعم اھداف المدرسھ او المؤسسھ تعل: یوجد في المدرسھ وضیفتھ األساسیھ أي مرفق:مالحظھ

 
 :التعلم ومن اھداف مركز مصادر

 التعلیمیھ بناء التربیھ المعلوماتیھ من خالل االنشطھ مساعده المتعلمین في -١
 الخ..افالم -الي حاسب - معمل -سي دي - كتب(معلوماتیھ متنوعھ توفیر بیئھ غنیھ بمصادر -٢
 الخ..المسجل - الفیدیو ليحاسب ا(المقرارات دراسیھ دمج التقنیھ في تدریس -٣
 .التعاوني والتعلیم الحدیثھ كالتعلیم الذاتي والتعلیم تطویر مھارات التعلم -٤
 واالبتكاري كالتفكیر النقاد والتحلیلي(العلیا تنمیھ مھارات التفكیر -٥
 األلكتروني والتعلیم عن بعد من خالل توفیر ادوات االتصال بناء القدرات الحاسوبیھ -٦
 الحدیثھ الطالب التعلیمیھ ونشرھا بلوسائل األلكترونیھ مشاریع وابتكارات تشجیع -٧
 .االتصال عن بعد او المؤسسات تعلیمیھ المتشابھا من خالل هالتعلم بین افراد المؤسسھ الواحدمصادر  دعم عملیة المشاركھ في -٨
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 :المعلوماتیھ التربیھ

قادرا على ان  یكون عنده نوع من تربیھ التي تجعلھ)غیر متعلم (ء كان متعلم او شخص عادي الفرد سوا ان یكون عند: المعلوماتیھ معنى تربیھ
 . یصل للمعلومھ بأحترافیھ

 
عنده قدره على ربط المعلومھ بمعلومات أخرى  ویكون- یكون عنده حس ناقد ینقد المعلومھ فبتالي یقبلھا او یرفضھا -وصل للمعلومھ  واذا

 . یبتكر معلومات جدیده من عنده ویستطیع انلیكون منھا معلومھ جدیده 
 

بأن تعلیم یكون اقوى تأثیر وابقى أثر وأكثر استخدام من غیرھا من المعلومات  التي تقتضي النضریھ البنائیھ( لنا تربیھ معلوماتیھ ب فربط
 .مناسبھ یبني المتعلم معلوماتھ في عقلھ بطریق التي یراھا عندما

 
 :من مرتكزات او معاییر التربیھ المعلوماتیھ أناذا بناء على ماسبق نعرف 

  عن المعلومات في مصادر متعدده البحث -١
 عالیھ الوصول الى المعلومات بكفاءه -٢
 الصحیحھ فھم المعلومات واستیعابھا بلصورة -٣
 ثم قبولھا او رفضھا نقد المعلومات وتحلیلھا -٤
 جدیده استنتاج وتولید معلومات-٥
 مصدرھا ت الصحیحھ ایا كانقبول المعلوما -٦
 الخطأ االخضوع للمعلومات صحیحھ فورا اكتشاف  -٧
 واالبتكاري تطبیق مھارات التفكیر النقاد -٨
ً :العصریھ في التعامل مع المعلومھ استخدام التقنیات -٩ َ  بحثا وتحلیال وعرضا  وأنتاجا
 

  :التعلم محتویات مركز مصادر

 
 :تعلیمیھ مواد ووسائل -١

 (الخ..الحاسوبیھ برمجیات-الشفافیات- الشرائح-األفالم- االشرطھ الصوتیھ والمرئیھ-العیانات-مجسمات– رسوم- وریاتالد-كالكتب
 
  الخ...غرافي كامیرا تصویر الفوتو-الشفافیات جھاز عارض-المسجل-تلفزیون-الفیدیو-جھاز عارض البیانات-حاسب ألي: تقنیھ أجھزه -٢
 
 تسھل مھمھ المركز مرافق -٣
  الخ..معمل الحاسب االلي_تعلیمیھ معمل انتاج مواد- ورشھ الصیانھ_غرف القراءه الجماعیھ والفردیھ_االستقبال ركن 

 
 

 :بین المكتبھ الشاملھ ومركز مصادر تعلم الفرق
 .الحدیثھ كتبومكتبات ومجموعھ كتب لم تقتصر على كتب دینیھ او عربیھ فقط وانما شاملھ لجمیع ال ھي عباره عن أرفف:الشاملھ المكتبھ

 
 الخ..مجالت- كتب(ماقلنا مركز مصادر معلومھ ) الحصول على المعلومھ(تعلم ھنا قلنا مركز مصادر:تعلم مركز مصادر
 تنوع المصادر لكي نبني على مصادر ومعنى . ان یتعلم ویبني المتعلم معلوماتھ بنفسھ تعلم فمعنى كلمھ

 
 الخ وانما تركز على المعلومھ وعلى مصادر المعلومھ ونحن ھنا لكي نعزز المركز.. وجرائدالتركز على كتب  :تعلم نستنتج بأن مركز مصادر

فنحن النبحث عن كتاب او مجلھ او ) المعلومھ(المعرفھ  ماسمیناه مكتبھ شاملھ احببنا ان نسمیھ مركز مصادر تعلم لنعزز العالم على مصادر
 .الغایھ شریط وانما نبحث عن معلومھ وھي

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تقنیات التعلیم تلخیص اسیره االحساء        26
 

 
 

 :التعلم وحدات مركز مصادر

 ىتعلم الوحدات الي یجب ان یحتویھا مركز مصادر یعني ماھي المرافق او
 
 :والمتابعھ وحده االداره واألشرف -١

ن الخ یقومو..فیھا مدیر فیھا امین فیھا نائب مدیر  .ومیزانیتھ بلمھام المرتبطھ بأعداد خطھ المركز وأھدافھ وسیاستھ وخدماتھ القیام:وضیفتھا
   باالشراف واعداد الخطط والمیزانیات واعداد العمل وماشابھ ذلك

 
  :وحده االستقبال والتداول -٢

فھذه وحده توجد في مدخل المركز یستقبل .من مواد واجھزه استقبال جمھور المركز لتقدیم خدماتھ لھم وتنظیم تداول مصادر التعلم :وضیفتھا
  ..استفسارات الجمھور وغیره 

 
  :تجھیز واألعدادوحده ال -٣

أي موارد من االجھزه والمواد التعلیمھ عندما ترد الى  المركزواجھزه لألستفاده منھا داخل  تنظیم حیازة مصادر التعلم من مواد: وضیفتھا
  المركز البد من ان تكون ھناك وحده تختبرھا وتجربھا  وتضعھا في اماكنھا المناسبھ

  :مصادر التعلم وحده -٤
ھناك زوار یستخدمون بعض الصاالت او تشغیل جھاز من اجل االستفاده منھ الذي .ل المركزخاالنشطھ تعلیمیھ المختلفھ دا ظیمتن :وضیفتھا

 ینظمھا ویدیرھا وحده مصادر التعلم
 ضقاعھ للعرو- قاعھ للقراءه العامھ- الجماعي وقاعھ تعلیم-غرف تعلم الفردي: (یتطلب عدد من قاعات والغرف المختلفھ مثل مما

  وضیفھا تشغیل المركز البصریھ/السمعیھ

 
 :العالمیھ وحده الشبكھ المعلوماتیھ -٥

  اي مركز الیوجد فیھا شبكھ انترنت  فان المركز یسیر بطریقھ تقلیدیھ وقدیمھ للمركز الحدیث في العصر الرقمي وھي العالمھ الممیزه
  نفسھ بشبكھ االنترنت شبكھ داخلیھ وترتبط في الوقتبھا مجموعھ من الحواسیب األلیھ المرتبطھ فیما بینھا ب ویقصد

 .وتبادلھا المتعلمین من المشاركھ في مصادره المعلومات من ملفات وبرمجیات وقواعد وبیانات تمكین:وضیفتھا

 
 :األنتاج وحده -٦

 .یھالتعلیم مواد تعلیمیھ من وسائل وبرمجیات التي تخدم المقررات الدراسیھ واألنشطھ انتاج :وضیفتھا
 :المھني وحده التطویر -٧

 البرامج والدوارت التدریبیھ تنفیذ :وضیفتھا
 (االنترنت ومواقع–والبرامج تعلیمیھ -التقنیھ وتصمیم وسائط متعدده التدریب على تشغیل الحواسیب والشبكات واألجھزه)مثل
 :والتخزین وحده الصیانھ -٨

  والتداول اجھ وتجھیزیھا لألستخداماالجھزه التعلیمیھ دوریاً وعند الح صیانھ :وضیفتھا
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 الثامنھ المحاظره

 
 

 :التعلم ادارة مركز مصادر
 وھي تستلزم اداره مركز مصادر تعلم على عدد من األمور البد من توفرھا

 
 :التعلیمیھ المواد:اوالً 

تحقیق اھدافھ واداء وضیفتھ وتلبیھ االجات  من لتمكن المركز تقدیم المعلومات بصیغ متنوعھ ومتجدده وھي قلب مركز مصادر تعلم تعتمد على
 للجمھور تعلیمیھ

 
والتقتصر على ) الخ.االنترنت مواقع-.البرمجیات الحاسوبیھ-األفالم- الشفافیات- الخرائط- الدوریات-الكتب(التعلیمیھ وتشتمل على جمیع المواد

 .واحده منھا
 

اا ذوحتى یتحقق ھ. وصیانتھا ختیار المواد تعلیمیھ وحیازتھا وتحدیثھا وتداولھاسیاسات وأجراءات مناسبھ لتیسیر ا ویجب على المركز ان یضع
 :ضروریھ یتخذ عدداً من تدابیرالشرط او المطلب ینبغي على مركز ان 

 
 الخ..اتطبیعھ المقرار- العمریھ المرحلھ(المواد تعلیمیھ على حسب حاجات الفئات المستفیده من خدماتھ بناء على تقریر حاجة المركز من -١
 الختیار المواد تعلیمیھ متعدده المصادر اتباع السیاسھ المرنھ -٢
 خلل..تفكیر ناقد واالبداعي اصالھ محتواھاودقتھ وموضوعیتھ ودعمھا لمھارات(لتقویم المواد تعلیمیھ قبل حیازتھا تطبیق معایر نوعیھ -٣
 وتطابقھا للمواصفات الفنیھ فور حیازتھا سالمھ المواد تعلیمیھ -٤
 الخ.بكھ االنترنت-ومتعلمین انتاج معلمین- .الشراء المباشر-االداره المركزیھ للمؤسسھ تعلیمیھ(متعدده المصادر توفیر مواد تعلیمیھ  -٥
 تعلیمیھ واعارتھا وفق اجراءات واضحھ تیسیر تداول المواد -٦
 

 ً  :التقنیھ األجھزه:ثانیا
 المختلفھ حفظ وعرض وانتاج المواد تعلیمیھ :دورھا

 
 .صیانتھا- تكلفتھا-كفائتھا- نوعیتھا :مھمھ وعملیھ اختیارھا یتوقف على عده عوامل

 :المنھجیھ المركز وفق منھجیھ سلیمھ لحیازه االجھزه نقنیھ ومن ھذه األسس ومن المھم ان یسیر ھذا
 المركز توافق االجھزه التقنیھ مع المواد التعلیمیھ في -١
 )الضمان- التكلفھ- الصیانھ-الفائده- الجوده-موثوقیھ( نوعیةاختیار االجھزه بناء على معاییر  -٢
 للحاجات والمواقف تعلیمیھ للفئھ المستھدفھ للمركز تلبیة االجھزه االجھزه -٣
 .االجھزه) تطویر-توفیر-شراء( اعداد خطھ مسبقھ لعملیة -٤
 حیازتھا وتأكد من مطابقتھا للمواصفات الفنیھ فحص االجھزه فور -٥
 مناسبھ لتیسیر تداول االجھزه واعارتھا ى سیاساتاالعتماد عل-٦
 لالجھزه وعند الحاجھ تنفیذ صیانھ دوریھ -٧
 

 ً  :العاملون:ثالثا
 

 :بالعاملین األسس التي ینبغي او الواجب مراعاتھا
 تمیزھم- قدراتھم-تخصصاتھم(على اختیار العاملین في المركز بناء -١
 الخ.برمجیات تعلیمیھ مصمم-فني االجھزه-اختصاصي الشبكات- مدیر المركز(ملین في المركزفئھ من الفئات العا تطویر وصف وظیفي لكل -٢
 والمستقبل للعاملین في المركزبناء على االحتیاجات العملیھ بلحاظر)االداري- المھني- التقني تدریب- تطویر(اتاحھ فرص ا -٣
 دوریھ تقویم اداء العاملین بلمركز بطریقھ عادلھ وبصفھ -٤
 بلمركز صالحیات واضحھ للعاملیناعطاء  -٥
 .وتشجیعھم دعم العاملین بلمركز وتحفیزھم -٦
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الى مرشد لھا وتحول دور المتعلم من متلق للمعلومھ الى باحث ومكتشف لھا اصبح  ومعا تحول في دور معلم من كونھ مصدر للمعلومھ

 :مركز تعلم لھ دور من اجل تعزیز تربیھ المعلوماتیھ اختصاصي
 تعلیمیھ طرق توضیفھا بلعملیھ-تحدید مصادر تعلم- تحلیل حاجات التعلم( والمتعلمین في ون مع المعلمینالتعا -١
 المصادر مشاركھ معلمین بأقامھ انشطھ تعلیمیھ متعدده -٢
 الوسائط األشراف على انتاج وحدات تعلیمیھ متعدده -٣
 المعلوماتیھ توضیف الجھود تعلیمیھ لضمات تحقیق التربیھ -٤
 التعلم تنمیة االتجاھات االیجابیھ لدى المتعلمین نحو مصادر -٥
 المعلمین تخطیط وتنفیذ برامج تدریبیھ لتلبیھ حاجات -٦
 تعلم مصادر-متعلمین- معلمین(توفیر وسائل تعلیم عن بعد بین -٧
 .تعلیم لدمج التقنیھ في)تعلیمي- فني(تقدیم دعم-٨
 

 ً  :المیزانیھ:رابعا
 :نعامل مع میزانیھ المركز ھا او مراعاتھا عندمن األسس التي یجب مالحظت

ً  أعداد میزانیھ المركز -١  سنویا
 المؤسسھ تعلیمیھ تأمین میزانیھ مناسبھ للمركز من االداره المركزیھ الي تتبعھا -٢
 (البرامج واالنشطھ رسوم- عینیھ—كتبرعات مادیھ(توفیر مصادر میزانیھ ذاتیھ -٣
 .مناسبھ لتغلب علیھا ھ اضافیھ وایجاد وسائلتوقع ظروف طارئھ تقتضي میزانی -٤
 

 ً  :األلكترونیھ العملیات:خامسا
تقنیات  والیمكن الحصول علیھا اال في مكان حفظھا ولكن معا تطور في) طریقھ تقلیدیھ(نصیھ اصبحت المعلومات في السابق تحفظ بصیغ

 .األلكترونیھ بطریقھاصبحت معلومات تحفظ بصیغ رقمیة ویمكن الحصول علیھا وتداولھا عن بعد 
 

والتقتصر  مركز مصادر تعلم یجب تعامل معھا بطریقھ الكترونیھ وتشمل جمیع العلمیات األلكترونیھ بناء على ذللك نستنتج بأن المعلومات في
 :على واحده منھا ومن ھذه العملیات

 وتنظیمھا وحیازتھا)اجھزه- مواد(نظام اختیار مصادر تعلم من -١
 المركز لكتروني للبحث في المواد تعلیمیھ من داخل وخارجنظام الفھرس األ -٢
 (االجھزه-المواد(ا نظام تداول واستعاره -٣
 حیازتھا ومتابعھ)الجرائد-المجالت-الدوریات(نظام -٤
 المعلوماتیھ نظام البحث في قواعد البیانات -٥
 .وصیانتھا)اجھزه-مواد(من نظام جرد محتویات المركز -٦
 والفواتیر نظام المحاسبھ -٧
 وعرضھا انتاج المواد تعلیمیھ -٨
  .تعلیمیھ دمج التقنیات الحاسوبیھ في األنشطھ -٩

 
 :الالزمھ لتنفیذ تللك العملیات ویجب ان یتصف النظام الحاسوبي بعدد من صفات

 التكلفھ انخفاض-ارتفاع الفعالیھ-األخراج- جوده التصمیم- االتعلیمات وضوح-سھولھ االستخدام-
 

 :تفعیل مركز مصادر تعلم المؤسسھ تعلیمیھ فيدور اداره 
 تعلیمیھ بتجاه مركز مصادرتعلم یعني مالذي یجب توقعھ من اداره المؤسسھ

 التربیھ المعلوماتیھ)تعزیز-نشر(لمركز مصادر تعلم في ادراك دور الجوھري -١
 تعزیزھا -یخھاترس(المعلوماتیھ بین معلمي المؤسسھ تعلیمیھ ودور المركز في  نشر ثقافھ تربیھ -٢
 االنشطھ تعلیمیھ تنفیذ(اعتماد جزء من تقویم المعلمین بناء على شراكتھم مع المركز -٣
 دور المركز لتفعیل)قناعھ مرتفعھ- كفاءات تخصصیھ(تكوین فریق ذوي -٤
 اھدافھ لتحقیق)معنویھ- مادیھ(امداد المركز بجمیع احتیاجاتھ -٥
  تعلیمدعم محاوالت تجدید واالبتكار في مجال  -٦
 زالمرك المتابعھ دوریھ وتقویم المستمر لخطھ -٧
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 :واختصاصي مركز مصادر تعلم)العملیھ تعاونیھ(المعلم العالقھ التعاونیھ بین
 (وضعفھم نقاط قوتھم- اتجاھتھم- اھتمامتھم(المتعلمین خصائص_المھارات مناسبھ _تحدید المحتوى :دور المعلم

اختیار وتطویر الماده -مناسبھ من مصادر تعلیمیھ المتعدده لمعلم والمتعلم في البحث عن معلوماتمساعده ا:تعلم اختصاصي مركز مصادردور 
 .فیھم تربیھ المعلوماتیھ تعلیمیھ المناسبھ بحیث تنمي

 
 منھما ادوار محدده لكل-اھداف مشتركھ- رؤیھ :ان یكون على وتعاون بین المعلم واختصاصي المركز یجب

 
 :عوامل ھ البد من توافرولنجاح ھذه عالقھ تعاونی

 االختصاصي في تحقیق االھداف تعلیمیھ من خالل تعزیز تربیھ ان یكون لدى المعلمین اتجھات ایجابیھ وفھم صحیح نحو المركز ودور -١
 المعلوماتیھ

 التعاوني ان یتوفر عند اختصاصي المركز مھارات العمل التعلیمي -٢
 بمھمھ المركز العقبات االداریھ المتعلقھ ان تقوم اداره المؤسسھ تعلیمیھ بتذلیل -٣
 مسؤولیھ تعلمھ وتوفر بیئات تعلیمیھ غنیھ بلمعلومات تحت اشراف مشترك من المعلم ان تتاح فرصھ للمتعلم بأن یتحكم بما یتعلم ویتحمل-٤

 واختصاصي المركز
  

  تاسعھ المحاظره
 

  مقدمھ 
سنھ وھو بددائیي یقوم بطرح وجمع بصوره میكانیكیھ من خالل تحریك  ٤٠٠اول محاولھ جاده تقوم بعملیات الحساب االلیھ قبل 

  ادوات وغیرھا وتكون في صوره بطیئھ ولیس فیا دقھ
  :األلي تعریف الحاسب

  
 .وتخزینھا ومعالجتھا واستخراج معلومات منھا ھو جھاز الكتروني تتم برمجمتھ لیقوم باستقبال البیانات وتعلیمات

 
 :)الرئیسیھ تمیز الحاسب األلي بعدد من الممیزاتی(األلي  ممیزات الحاسب

 
 .معلومات منھا أي یستقبل التعلیمات ثم یعالج البیانات المخزنھ في ذاكرتھ ثم یستخرج: القابلیة للبرمجة -١
 .بوحده الھیرتز ینفذ األف المالیین من العملیات في الثانیھ الواحدة وتقاس السرعھ :السرعھ العالیھ -٢
 .بدون أي نسبة خطأ اذا تمت برمجتھ بصوره صحیحھ یعطي نتائج دقیقھ جداً لعملیات معقده :متناھیةالدقة ال -٣
 البایت ویقاس حجم تخزین بوحده)الخ..سي دي-فالش(ذاكره صغیره جداً  یخزن احجام ضخمة من البیانات والمعلومات في :الھائل التخزین -٤
 .ي التعامل معھ وتشغیلھ وادارتھ بیسر وسھولھاألل یتمكن مستخدم الحاسب :التعامل الیسیر -٥
 التقلیل من عدد الموظفین وتخزین المعلومات في مساحات:تكالیف الباھظھ مثل مقارنھ بألنظمھ الیدویھ یوفر كثیراً من  :التكالیف اقتصادیھ -٦

 .صغیرة
 متابعھ العمل-سھولھ تعامل مع العمالء–قرارات  اتخاذ–بسب سرعھ الوصول الى المعلومات  ارتفاع في مستوى الجوده:تحقیق الجودة -٦

 الخ..واألنتاجیھ
 
 

 :التعلیمي الحاسب األلي في التعلیم او الحاسب
 .التعلیمیھ توضیف الحاسب األلي في العملیھ وضیفتھ حاسب وتعلیم الحاسب التعلیمي یتكون من

 
  :ھفي اربعھ محاور رئیسی وعالقھ الحاسب األلي بلمنظومھ تعلیمیھ یتحدد

 
تشیر الى عملیھ دراسھ علم الحاسب االلي وندرس جھاز الحاسب االلى مكوناتھ وتاریخھ  )الحاسوبیھ الثقافھ(التعلم عن الحاسب األلي -١

 والبرمجیھ وتطبیقاتھ المختلفھ یتم دراسھ تاریخھ ومزایاه ومكوناتھ المادیھوتطبیقاتھ وكیف نخزن المعلوما وكیف نمیھ من الفیروسات 
  
یقوم الحاسب بدور  التعلیمي فیسیر بلمتعلم في سلسلھ  یتولى الحاسب قیاده الموقف) .بمساعده الحاسب األلي التعلیم(لتعلم من الحاسب األليا -٢

لى االمعلم وموجھ او استاذ یقدم المعلومھ للطالب ویقوم الطالب بعد ذلك بمجاراه ھذا الحاسب والرد على االسئلھ واالستجابھ لتوجیھا الحاسب 
  .اقتصر على االستجابھ لتوجیھات الحاسب األلي اما المتعلم دوره)الخ..تمارین- اسئل_انشطھ_دروس(من
 
-یوجھ- یشرح(فیقوم بزمام المبادره التعلیمیھ والدور االیجابي یتولى المتعلم قیادة الموقف التعلیمي : .او بالحاسب التعلم مع الحاسب األلي -٣

 تعلیمیھ اما الحاسب الاللي یعتبر كمرجع علمي وكوسیلھ) لياأل یوضف طاقة الحاسب-یستخدم
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مسجل -مرشد-وكیل- مدیر(الحاسب االلي ھم االداره ھنا الي یستخدم) األلكترونیھ األداره تعلیمیھ(األلي األداره التعلیمیھ بمساعدة الحاسب -٤
  المؤسسھ تعلیمھ في تیسیر ادارتھم في) الحضور والغیاب

 الفرق
 .اداره المؤسسھ تعلیمیھ فقط التدخل في صلب العملیھ تعلیمیھ وضیفتھا:.االلي الحاسب لیمیھ بمساعدهاالداره تع -٥
 

 :تعلیمي الحاسب االلي وتعلم مع الحاسب واالداره  تعلیمیھ بمساعده الحاسب الفرق بین تعلم عن الحاسب االلي والتعلم من
 االلي التعلم عن الحاسب (الخ..ئصھواجزاءه ووضائفھ وخصا یعني یتعرف على مكونات الحاسب)

 
 االلي تعلم من الحاسب الحاسب االلي نسمي ھالنشاط اذا كان الي یقوم بلنشاط االكبر

 
 االلي نسمي التعلم مع الحاسب ھو طالب اما اذا كان الي یقوم بنشاط االكبر

 
  یشكالن مفھوم الحاسب التعلیمي:االلي والتعلم مع الحاسب وتعلم من الحاسب

 
  لیس من ضمن مفھوم الحاسب تعلیمي االلي ما التعلم عن الحاسب االلي واالداره تعلیمیھ بمساعده الحاسبا

 
  :التعلیمیھ أسباب دخول الحاسب التعلیمي في المؤسسات

 
 ب للحیاه االجتماعیھمھام المدارس اعداد طال اعداد المتعلم لیكون مؤھال ألن یتبؤ مكاناً مناسباً في مجتمعھ الن من:السبب االجتماعي -١
 العمل وبرمجتھ لیتمكن من تشغیلھ وادارتھ وتحكم فیھ ویساھم في انعاش سوق اكساب لمتعلم معرفھ بلحاسب االلي وتطبیقاتھ:المھني السبب -٢
 .والمتعلم للمعلمتدریس جمیع تخصصات المختلفھ كاستخدام الحاسبات االلیھ وبرامجھا لمساعده  الحاسب االلي في توظیف:السبب التعلیمي -٣
 .المدرسیھ المناھج دراسیھ وتنویع طرق التدریس واالرتقا باالداره تطویر:المساعده في تغیر نظام التعلیم -٤
الحسابات وصیانتھا وعدد من المبرمجین یملكونھ مھارات وعدد  تأھیل عدد من المھندسین یستطیعون بناء:المعلومات تطویر صناعة تقنیھ  -٥

 استخدام الحاسب بكفاه قادرین على من المستخدمین
 

  :التعلیمي مراحل تطبیق الحاسب
 
بحذافریھا وشرحھم یكون بأللقاء تلقائي وعندما یریدون تحول لتطبیق الحاسب  یستخدمون المناھج المقرره مونالیزال المعل:البدایھ مرحلة -١

 .صعوبھ یواجھون
سھلھ  یستخدمون برامج(والتفكیر بكیفیھ تطبیق الحاسب تعلیمي في التدریس الیومي االھتمام یرتفع لدى المعلمین مستوى:مرحلة التبني -٢

 (لتدریب تقني ودعم فني معالج النصوص والعروض تقدیمیھ ویتعرضون لمشاكل تقنیھ بسیطھ فیشعرون بحاجھ:مثل
قواعد البیانات (اسوبیھ لمستخدمھ مثلالح ترتفع نسبة تطبیق الحاسب التعلیمي داخل الصف المدرسي وتتنوع برامج:مرحلة التأقلم -٣

 .اھمیھ اعاده صیاغھ المناھج ویدرك معلمون)والبرمجیات والوسائط المتعدده
 
 نحو الحاسب االلي ویحتل الحاسب عندھم مكانا بارزاً  یتكون لدى المعلمین والمتعلمین اتجاه ایجابي:مةئالمال مرحلة -٤
التنتقل  في اسالیب التعلیم باستخدام الحاسب تعلیمي وتبادل الخبرات وینمو عندھم بأن المعرفھ یدیتمكن المعلمون من التجد:مرحلة االختراع -٥

 .الحاسب من معلم الى المتعلم بل یبنیھا المتعلم بمساعده المعلم عن طریق
 
 

  :التعلیمي العوامل المؤثره على تطبیق الحاسب
  لخارجي ھواي عامل لھ عالقھ باالستاذ نفسھ تسمى عوامل داخلیھ جمیع العوامل التي التتعلق بالمعلم نفسھ ھي العوامل ا

 
 وثقتھم في امكاناتھ تعلیمیھ الخصائص شخصیھ للمعلمین واتجاھم نحو الحاسب ومھاراتھم في استخدامھ:عوامل داخلیھ -١
  را سلبا او ایجاباالمخصصھ ودعم االداري وھذه قد تؤث البیئھ المدرسیھ ومشاكل تقنیھ والمیزانیات:خارجیھ عوامل -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تقنیات التعلیم تلخیص اسیره االحساء        31
 

 
  :على تطبیق الحاسب االلي في العملیھ تعلیمیھ ومن ابرز العوامل المؤثره

 
تؤدي بھم الى  وفق استراتیجیھ منھجیھ صحیحھ یجنبھم من محاوالت العشوائیھ التي قد: تدریب المعلمین على تطبیق الحاسب التعلیمي -١

 .التعلیمي الحاسبالفشل وترفع مستوى مھاراتھم في تطبیق 
الحاسوبیھ ھي االساس واذا تدنى مستوى مھاراتھم الحاسوبیھ فلن یتمكنوا  انا مھاره المعلمین:المعلمین في استخدام الحاسب االلي خبرة -٢

 النجاح في تطبیق الحاسب التعلیمي بلتأكید من
دور الحاسب التعلیمي في  كون ان یكون لدیھم اتجاه ایجابي نحوالبد ان ی:تعلیمیھ اتجاھات المعلمین نحو دور الحاسب االلي في العملیھ -٣

 .العملیھ تعلیمیھ
 علیھا بشكل فوري الن ینتج عن تطبیق الحاسب تعلیمي مشاكل تقنیھ الیتمكن معلمون من تغلب :الدعم الفني والصیانھ الفوریة لألجھزه -٤
ترقیتھا  ان تكون االجھزه والبرامج الحاسوبیھ المستخدمھ حدیثھ وان یتمیلزم  من اجھزه وبرامج وتحدیثھا دوریا التجھیزات المادیھ -٥

 وتطویرھا بشكل دوري
وقتا وجھدا اضایا للمعلمین الناتج عن تغییر طریقتھم  الان عملیھ تطبیق الحاسب التعلیمي:التشجیعیھ للمعلمین الحوافز المالیھ والمكافأت -٦

 علیھا التدریسیھ التي اعتادو
تعلیمیھ وھم المستفیدون منھا والبد ان یكون لدى  الن طالب ھم محور العملیھ :ومھارتھم في استخدامھ الطالب نحو الحاسب االلياتجاھات  -٧

 ویمتلكون خبره تمكنھم من تفاعل االیجابي طالب اتجاه ایجابي نحو الحاسب
 

 :التعلیمیھ البرمجیات
 تعریفھا

   یمھا وانتاجھا بواسطة الحاسب االليمقررات دراسیھ یتم تصم ھي دروس او وحدات او
 

  انواع البرمجیات

 
  وھي عندما یبدرس الطالب فكره ما الول مره  الفردي برمجیات التعلم الخصوصي -١

  طریق عرضھ وشرحھ والتمثیل علیھ ثم ینتقل المتعلم الى الفكره تالیھ تقوم البرمجیھ بتدریس المتعلم موضوعا ما عن
  تتابعیھ او متفرعھ :طریقتینب ویتم ترتیب المواضیع

  )تتابعیھ(خطوه نبینا محمد صلى هللا علیھ والھ وسلم من خالل عرضھا خطوه تدریس سیرة:امثلتھا

 
  ان الطالب سبق ان درس شيء معین في المدرسھ من قبل ویاخذ ھذه البرمجیھ لكي یتدرب بشكل اكبر: والممارسھ برمجیات التدریب -٢

وتمارین حول الموضوع ومھمھ المتعلم  دیھ رغبھ في اتقانھ والتدرب علیھ فتقدم لھ البرمجیھ عدد كبیر من االسئلھما ول المتعلم درس موضوع
 بتعزیز صحیح منھا وتصویب الخطا وكل اجابھ یقوم بھا المتعلم تقوم البرمجیھ االجابھ علیھا

  وتدریبات الل عدد كبیر من االسئلھالمتعلمین على العملیات الحسابیھ التي سبق دراستھا من خ تدریب:امثلتھا

 
 :المحاكاة برمجیات -٣

لخطورتھا او تكلفتھا او عدم توفرھا  افتراضیھ تحاكي البیئھ الواقعیھ الحقیقیھ التي قد یصعب على المتعلم اكتشافھا اما ھذه البرمجیھ تقدم بیئھ
 .عائق او الي
 .الطعام خالل عرض رحلة وظیفة الجھاز الھضمي في جسم االنسان من اكتشاف :امثلتھا

 
 :المشكالت برمجیات حل -٤

تنمیھ الفكر  في وتؤدي ھذه البرمجیھ وتحلیلھا مشكلھ امام المتعلم ثم یبدء المتعلم بوضع حلول لھا من خالل تحدید المشكلھ ھذه البرمجیھ تعرض
 واالبداعي التحلیلي
 حل لمشكلھ عبور النھر بامكانات محدوده البحث عن:امثلتھا

 :االلعاب التعلیمیھ برمجیات -٥
بالثاره  :البرمجیھ وتمارینوتتسم ھذه المحتوى تعلیمي في قالب ترفیھي یتنافس فیھ المتعلمون من خالل االجابھ على اسئلھ ھذه البرمجیھ تعرض

  والتحفیز
 الخریطة عرضھا على المتعلمین على معرفة وتحدید اسماء و عواصم دول العالم من خالل برمجیات المنافسھ بین :امثلتھا
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 :التعلیمي ایجابیات الحاسب
 التعلیم تفرید -١
 التعلم اتقان -٢
 المتعلمین مراعاة الفروق الفردیھ بین -٣
 النشطة المشاركة التفاعلیة -٤
 الفوریة التغذیة راجعھ -٥
 الحرجة تجنب المواقف -٦
 المتعدده الوسائط -٧
 والجھد توفیر الوقت -٨
 االبداعو تشجیع االبتكار -٩
 

 :التعلیمي سلبیات الحاسب
 تكالیف ارتفاع -١
عقلي  مھارات حركیھ كالفیزیاء وكیمیاء واالحیاء والتربیھ البدنیھ والحاسب یقتصر على جانب قصوره عن تدریس بعض المواد الي تتطلب -٢

 والوجداني
 الموقف تعلیمي وتختلف اوقات مشاركتھم فيالدراسي عندما تتباعد المسافات بین المعلم والمتعلم  تدني مستوى التفاعل -٣
 االجتماعي ضعف التواصل -٤
 التعلیمیة المناسبھ ندرة البرمجیات -٥
 

 :تطبیق الحاسب التعلیمي شروط نجاح
 سلیمة على استراتیجیھ واضحة لتطبیق الحاسب تعلیمي ووفق منھجیھ علمیھ ضرورة تدریب المعلمین -١
التدریب  لتطبیق الحاسب تعلیمي بحیث التقتصر على برامج االوفیس او االنترنت بل تمتد لتشمل لي الالزمھتوسیع دائرة مھارات الحاسب اال -٢

 الخ_كامیرا– ماسح ضوئي: على استخدام اجھزه وبرامج حاسوبیھ متقدمھ مثل
التحدیث دوري وصیانھ دوریھ لھا  ا ضرورهحاسوبیھ تعتمد لى التعلیم االلكتروني والوسائط متعدده وبرمجیات تعلیمیھ مع توفیر بیئھ تقنیھ -٣

 للمعلمین وتوفیر دعم الفني
 لھم المبادرة بتطبیق الحاسب التعلیمي من خالل الحوفز المالیھ والمكافئات التشجیعیھ تشجیع المعلمین على -٤
 في تدریس ي تحد من تطبیقھم للحاسب تعلیميالحاسب االلي ودوره في التدریس بازالھ العوائق الت اغتنام النظره االیجابیھ للمعلمین اتجاه -٥
 والفشل الحاسب التعلیمي من خالل اجراء البحوث بطریقة دراسھ الحاالت لتحدید عوامل نجاح تقییم تجارب تطبیق -٦
 تجربھ تعلیمي واالستفاده منھا في تدریب المعلمین الراغبین في خوض تللك عرض التجارب الناجحة لعملیة تطبیق الحاسب-٧
  

  لمحاظره العاشرها

  مقدمھ 

  .تغیر المفاھیم التعلیمیة بسبب تطور التقنیة

  .رغم بقاء حجرة الدراسة كما ھي إال أن التقنیة سوف تغیر الكثیر من التفاصیل: جیتس بیل

  .سیكون مفھوم الوسائط المتعددة أكثر المفاھیم ارتباطاً بعمل المعلم

  :مفھوم الوسائط المتعدده

  )الفیدیو- الصوت-الحركة-االشكال- النصوص(خالل المكونات والبرامج المتاحة على دمج وتكامل عناصر قدرة الكمبیوتر من 

  امكانیة تفاعل المستخدم مع ھذه النظم: وبعتمد ھذا المفھوم على خاصیة اساسیھ وھي

شكال والصوت والصورة المتحركة والحركة نظم الوسائط المتعددة ھي النظم التي تستخدم إمكانیات الحاسب اآللي لمزج النصوص والبیانات واأل
  .في عرض أو إنتاج واحد متزامن
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تتكون من مقطعین، األول یعنى متعدد، والثاني یعنى وسائط، ومعناھا استخدام عدد من وسائط االتصال مثل  Multi-Mediaالوسائط المتعددة 
  .الصوت والصورة والفیدیو بصورة مندمجة ومتكاملة

  .سي لنظم الوسائط المتعددة في قدرة الحاسب اآللي على دمج وتكامل عناصر النصوص واألشكال والحركة والصوت والفیدیویكمن المفھوم األسا

  .یعتمد ھذا المفھوم على إمكانیة تفاعل المستخدم مع ھذه النظم

  تعریف الوسائط المتعدده

الثابتة والرسوم المتحركة والفیدیو والصوت لعرض المحتوى ھي برامج حاسوبیھ تتكامل فیھا عدة  وسائط من النصوص المكتوبھ والصور 
  تعلیمي وتتیح للمتعلم  ان یسیر فیھا وفق قدراتھ ویتفاعل معھا

  

  العناصر االساسیھ للوسائط المتعدده

  .یجب أن یكون ھناك حاسب لتنسیق ما ترى وتسمع -١

  .یجب توفر مجموعة من الوسائط ال تقل عن ثالثة وسائط -٢

  .یوجد تكامل بین الوسائط وبعضھا البعض یجب أن -٣

  .یجب أن یحتوى البرنامج على محتوى تعلیمي -٤

 یجب أن یتوفر عنصر التفاعل بین الطالب والبرنامج -٥
  

  )نقصد بھا الصفات او المیزات او المالمح:(خصائص الوسائط المتعدده

  :التفاعلیھ-١

ویتم التفاعل بینھم من خالل واجھة المستخدم التي یجب ان تكون سھلھ  لتجذب ) رنامجالمتعلم والب(یقصد بھا الحوار بین طرفي الموقف تعلیمي
  لكي یتاكد من مسیره.انتباه المستخدم فیسیر بلمحتوى ویتلقى تغذیھ راجعھ

اور معا الجھاز  لحریھ فیستطیع ان یتحكم  في معدل عرض المحتوى  الماده المنقولة لیختار المعدل المناسب ویستطیع تحاو تسمح للمتعلم ب
  .الخ والقرارات التي تحدث ھنا تكون بید المتعلم ذاتھ ولیس من اختیار البرنامج...الذي یقدم لھ المحتوى وتجول داخل الماده المعروضھ

  كل مایعزز دور المتعلم من اختیار وانتقاء والتفرع كل ماییسر لھ ھذا االمر ویختبر معلوماتھ واستیعابھ كلھ یصب في التفاعل

  :التكامل-٢

  یقصد بھا انا كل عنصر من عناصر الوسائط یكون مكمالً لألخر

والیعني عرض ھذه الوسائط بلترتیب او التسلسل  من خالل شاشات منفصلھ وانما   تعرض الوسائط   من خالل شاشة واحده واختیار الوسائط 
  خلیط او مزیج متكامل متجانس:ر على ھیئھ وتظھ)الخ..مؤثرات صوتیھ-موسیقى-صور ثابت ھاو متحركھ- صوت(المتعدده من

  عند عرض موضوع كالتبخر فأن النصوص والرسومات والفیدیو وكل مایحملھ البرنامج ینتمي لنفس الموضوع:مثل

و صور التكامل ھو ان تخدم ھذه العناصر الفكر ھاو المعلوم ھاو الحقیقھ المراد توصیلھا الى المعلم  فقد تعتمد بعض البرمجیات على صور ا
   متحركھ وان تعرض ھذه الرسوم بما یناسب الطالب
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  :التنوع-٣

   تنوع مستویات السھولھ والصعوبھ وتنوع القوائم  وھو كل مایمكن ان یقدم باكثر من صیغھ

  الخ..یقصد بھا التنوع في ھذه الوسائط وطرق واسالیب العرض وطرق التقیم واالنشطھ تعلیمیھ والمواد تعلیمیھ

تنوع بأنھا ترتكز على اثارات القدرات العقلیھ لدى المتعلم من خالل تشكیلھ من مثیرات الي تخاطب الحواس مختلفھ كالصور   وتوفر خاصیھ
  )حاسھ السمع(الخ..والنصوص المكتوبھ والمسموعھ والمؤثرات صوتیھ) حاسھ البصر(المتحركھ او ثابتھ 

  الفردیھ-٤

ناسب المتغیرات  في شخصیات المتعلمین وقدراتھم واستعداداتھم وخبراتھم السابقھ والوصول بھم یقصد بھا تسمح بتفرید المواقف التعلیمیھ لت
  جمیعا في المواقف تعلیمیھ بنفس مستوى االتقان وفقا لقدرات   واستعدادات دومستوى  ذكاء كل واحد منھم

  الكونیھ-٥

لومات مختلفھ  واالتصال بھا ونشر عروض وسائط متعدده في االماكن وھي الغاء القیود الخاصھ بلزمان والمكان واالنفتاح على مصادر المع
  المتباعده في العالم

  :أدوات الوسائط المتعدده

  ھي األجھزه  والبرامج الالزمھ ألنتاج وعرض برامج الوسائط المتعددة: تعریفھا

  االجھزه الالزمھ ألنتاج وعرض برامج الوسائط المتعدده- اوال

  )ھاز رئیسي في انتاج  برامج الوسائط المتعددهوھو الج(الحاسب االلي-١

  :ومن اھم مكوناتھ

   وحدة المعالجھ المركزیھ-١

  الذاكرة- ٢ 

  .وحدات التخزین القابلھ للقراءه والكتابة- ٣ 

  األقراص المرنة- القرص المتنقل-األقراص المدمجھ- القرص الصلب:وتتضمن  وحدات التخزین وسائط رئیسیھ للتخزین

  :واألخراج والمساعده أجھزة األدخال-٢

  :وتتضمن مجموعھ من وحدات االدخال واألخراج منھا

  كارت الصوت- سماعات الرأس-السماعات-المیكرفون:مثل:أجھزه الصوت-١

  الشاشات- كارت الشاشة- الكامیرا الرقمیھ- جھاز الماسح الضوئي:مثل:أجھزة الصور الثابتھ-٢

  كارت الفیدیو-وجھاز الفیدی-كامیرا الفیدیو:مثل:أجھزة الفیدیو-٣
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 ً   البرامج الالزمھ ألنتاج وعرض برامج الوسائط المتعددة:ثانیا

  ھي برامج المستخدمھ في انتاج عناصر الوسائط المتعددة  التي سیتم دمجھا في البرنامج:تعریفھا

  :ومن ھذه البرامج

  برامج الرسم وأدواتھا-١

  برامج التصمیم  ثالثیة األبعاد-٢

  برامج اعداد الصور-٣

  برامج اعداد الصوت-٤

  برامج أعداد صور الفیدیو-٥

  :عناصر  الوسائط المتعدده

  :النصوص-١

  كلمات:وھي كل ماتحتویھ الشاشة من بیانات مكتوبة تعرض على المتعلم اثناء تفاعلھ مع البرنامجوتتكون النصوص الكتابیھ  من

  الخ..لالجزاء  الرئیسي ھاو تعریف طالب باھداف البرنامج  او عناوین - فقرات منظمھ على شاشھ:وھذه النصوص قد تكون على ھیئھ

  الرسومات الخطیة-٢

وھذه رسوم منتجھ بلحاسب )رسوم  كاریكتوریھ- رسوم توضیحیھ- رسوم البیانیھ(وھي عباره عن تعبیرات تكوینیة بلخطوط واالشكال  وتظھر في 
  االلي

  الصور-٣

  عن طریق الماسح الضوئي) الكتب والمجالت:(وھذه صور تؤخذ من تره زمنیھھي لقطات ثابتھ الشیاء حقیقیھ یمكن عرضھا الیة ف

  الصوت-٤

  یستخدم كثیرا كبدیل افضل من استخدام النصوص فھو یعزز الصورة ویشد االنتباه ویخلق االنفعال

  الرسوم المتحركة-٥

وھي افضل وسیلة لتوضیح العملیات  كانھا متحركھوھي عباره عن رسوم خطیة متتابعھ وتعرض بشكل سرعة معینة فتبدو ھذه رسوم الثابتھ و
حركة سیاره او صاروخ على :اومعقده مثل تحریك النص في الدخول الى الشاشة والخروج منھا: وقد تكون بسیطھ مثل وظواھر المتحركة

  افالم الكرتون:الشاش  او اكثر تعقید مثل

  )الفیدیو(الصور المتحركة-٦

أقوى وأكثر تأثیرا من :تعتبر)الصور متحركة(ولقطلت الفیدیو ركة وتعطي ایماء بلحركة والحیویة والمصداقیةعباره عن صورة لقطات فیلمیة متح
  الصور ثابتھ

  الحقیقھ الوھمیة-٧

تجسیدھا وحركتھا واألحساس بھا وتفاعل معھا ویتم ذللك باستخدام :من حیث وھي عباره عن اظھار االشیاء ثابتة وكأنھا في عالمھا الحقیقي
والفأره ونظارات وسماعات داخل قبعة الكترونیھ - وعصا تحكم–القفازات المزودة بأجھزه أحساس تغطي كل الید :زه االدخال واالخراج مثلاجھ

  .خاصة توضع على الرأس
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  :خطوات تصمیم برنامج تعلیمي

  التحلیل-١

  :ویتضمن تحلیل االجزاء تالیھ مج وصف متكاملوھي مرحلة دراسة واقتراحات ومخططات وتحدید احتیاجات البرنامج تقوم بوصف البرنا

تنظیم المجموعات  - تحدید نمط البرنامج تعلیمي -تحلیل المحتوى -تحدید االھداف –تحدید وتحلیل المجموعھ المستھدفھ  -اختیار الماده العلمیھ
  تحلیل الكلفة - تحلیل الوقت -انتقاء االجھزه -التي تساھم بلعمل

  التصمیم-٢

المبرمجین للعمل بتطویر مخطط یوضح كیف سیغدو علیھ المنتج النھائي  وانتاج سیناریو ومخطط تدفقي للبنیة الكلیھ للمنتج وھي التي تھيء 
  النھائي

  

  والمھام االساسیھ في مرحلھ تصمیم تتضممن

  یقصد بھا تطویر واجھات متناغمھ وجذابھ: تصمیم واجھة التطبیق-١

  فضل نماذج الترتیب التعلیمیھاتخاذ القرار فیما یتعلق با:التعاقب-٢

  اتخاذ القرار فیما یتعلق بحجم الحریة المسموحھ للمتعلم من خالل تقدیم المعلومات: تحكم المتعلم-٣

ھي المرحلة التي یتم فیھا ترجمة الخطوط العریضة التي وضعھا مصمم البرنامج الى اجراات تفصیلیة مسجلھ :تحویل المحتوى الى سیناریو-٤
  على الورق

  یتم فیھا توضیح كل الحقائق والمفاھیم والمعارف التي یقدمھا البرنامج:   خریطھ  المفاھیم-٥

  

  االنتاج-٣

  .یبدء المبرمجون ببرمجة وكتابة ھذه البرمجة تعلیمیھ  كما لو كانت ستقدم األن لألستخدام

  التنفیذ والتقویم-٤

  باستخدام البرنامج ایصال البرنامج المكتمل للمتعلمین ویبدء المتعلمین:التنفیذ

  تقییم اذا كانت االھداف التي حددت في مرحلة تحلیل قد تم تحقیقھا ام لم یتم تحقیقھا: التقویم

  :الفوائد التعلیمیھ   الستخدام  الوسائط المتعدده

 .تدریس المفاھیم والمبادئ والحقائق المجردة -١

  .تدریس المھارات العلمیة الصعبة المكلفة أو الخطرة-٢

  .احة الفرصة لكل متعلم أن یتعلم بطریقة فردیةإت-٣

  .إتاحة الفرصة للمتعلم لیتعلم حسب الزمن الذي یحتاجھ-٤

  .جعل التحكم في سیر عملیة التعلم في ید المتعلم-٥

  .تقدیم التغذیة الراجعة للمتعلم فوراً -٦
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  .إكساب المتعلمین مھارات التفكیر اإلبداعي وأسلوب حل المشكالت-٧

  في تعزیز التعلیم ألنھا تعمل على مخاطبة الحواسإسھامھا -٨

  المحاضرة الحادیة عشرة
  التعلیم اإللكتروني

  

  مقدمة

  .التعلیم اإللكتروني من أھم أسالیب التعلیم الحدیثة*

  .یساعد في حل مشكلة االنفجار المعرفي والطلب المتزاید على التعلیم*

  .یزید من فاعلیة التعلم إلى درجة كبیرة*

  .یئة تعلیمیة تفاعلیةیوفر ب*

  .یسمح للطالب بالدراسة في الوقت والمكان الذي یفضلھ*

  .یوفر معلومات حدیثة تنسجم مع احتیاجات المتعلمین*

  .فرض واقعاً جدیداً على مستوى المفاھیم التربویة والعملیة التعلیمیة*

  .تغیر األدوار والطریقة وطرق التواصل وعرض المحتوى والمنھج والتقویم*

  عریف التعلیم اإللكترونيت

، وآلیات البحث والمكتبات ...)صوت وصورة ورسومات (طریقة للتعلیم باستخدام التقنیات الحدیثة مثل الحاسب والشبكات والوسائط المتعددة 
سرعة وأقل جھد وأكبر  سواء كان ذلك عن بعد أو في الفصل الدراسي؛ لتوصیل المعلومات للمتعلم فى أي مكان وبأقصى، اإللكترونیة واإلنترنت

 فائدة

  مزایا التعلیم اإللكتروني

مثل المكتبات الرقمیة وقواعد البیانات ، تتوفر في التعلیم اإللكتروني مصادر متعددة للتعلم: مصادر التعلم توفیر بیئة تعلیمیة غنیة تتعدد بھا
   من مصادر التعلیم ان التعلیم االلكتروني یفتح لنا نوافذ كثیره .المتعددة واإلنترنت والوساط

خالفا للمقرر التقلیدي فإن المقرر اإللكتروني یتمیز بسھولة ومرونة تحدیث معلوماتھ وتجدیدھا بشكل : حداثة المعلومات وتجدیدھا المستمر
   .مستمر

بأي جھة علمیة عالمیة لتبادل  إذ یمكن االتصال، یتمیز التعلیم اإللكتروني بأنھ ال جنسیة لھ: الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم
  .المعلومات معھا

  .مع وفرة وتنوع مصادر التعلم أصبح من السھل بمكان البحث والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتعلیم: سھولة البحث عن المعلومات

ساعدت على استمرار عملیة التعلم  -كوسیلة اتصال- ولكن اإلنترنت، كانت عملیة التعلم تتم تقلیدیاً بصورة محدودة :توفر اإلنترنت كوسیلة اتصال
  .خارج أسوار المؤسسة التعلیمیة

  .في التعلیم اإللكتروني یمكن االستغناء عن كثیر من متطلبات التعلیم التقلیدي التي تستھلك الوقت والجھد والمال: توفیر الوقت والجھد والمال

  .روني إمكانیة التعلم في أي زمان ومن أي مكان حسب استعداد المتعلم ورغبتھیتیح التعلیم اإللكت :المرونة في الزمان والمكان
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فال اعتبار بمنطقة جغرافیة أو مستوى ، ویتیح الفرصة أمامھم، یساوي التعلیم اإللكتروني بین الراغبین في التعلم :تساوي الفرص التعلیمیة
  .اقتصادي

من التفاعل مع األستاذ والمقرر اإللكتروني  -المشاركة أثناء الدرس اضعیفوخصوصاً -طالب یتمكن ال: تنمیة مھارات التواصل الفعال لدى الطالب
  .بأریحیة

  أنواع التعلیم اإللكتروني

بمعنى ان المعلم والمتعلم یدرسون ویدرسون بطریقھ تقلیدیھ في  .استخدام التعلیم اإللكتروني كداعم ومعزز للتعلیم في الصف الدراسي -١
 –والحاسب االلى ..االنترنت .ط اعتماد على الوسائل او التقنیات المعتاده انما یدخل  تقنیات حدیثھ الكترونیھ مثلمدرسھ ولكن لیس فق

والیتطلب من التالمیذ ان یكون عندھم مھاره كبیره في .والبرمجیات التعلیمیھ فیتم التعلیم بدمج التقنیھ االلكترونیھ الحدیثھ بالعملیھ التعلیمیھ 
 فھي عملیھ دمج فقط % ١٠٠تروني النھ الیعتمدعلى التقنیات الحدیثھ التعلم االلك

  
وھذا النوع ینقسم الى نوعین فرعیین . وھو یختلف تمام عن النوع االول الیوجد مدرسھ وال فصل دراسي وال معلم:التعلیم اإللكتروني عن بعد -٢

  دخل فیھ المتعلم على المقرر الدراسي اعتمادا على الزمن الذي یلتقي فیھ المعلم بالمتعلم  او الوقت الذي ی

  . مثل المحاضره المباشره في نفس الوقت ھو الذي یجتمع فیھ المعلم مع المتعلیمن في لقاء واحد: اتصال متزامن*

تھ وحسب ھو الذي الیلتقي فیھ المعلم مع المتعلمین في نفس الوقت  انما الكل یدخل لكي یتفاعل مع الماده حسب رغب  :اتصال غیر متزامن*
  . وھو اتصال متحرر من قضیھ الزمن ومن فوائده انھ یلبي حاجات المتعلم من ناحیھ الرغبھ في التعلیم.وقتھ

االلكتروني  النھ في كل وھذا النوع ھو افضل انواع التعلیم .انھ یحدث في غرفھ الدراسھ واحیان یحدث عن بعد : التعلیم اإللكتروني المختلط -٣
  ي على سلبیات النمط االخر لیس عن بعد فیقلل نسبھ التفاعل مع االستاذ ولیس الكتروني داعم للتعلیم ولكنھ یجمع بین االثنیننمط من االنماط نقض

  

  بیئات التعلیم اإللكتروني

ب االلي اماكن دراسھ لھا وجود فعلي وفیھا تجھیزاتھا المادیھ الفعلیھ من طاوالت وسبورات  ویدخل فیھا حجرات الدراسھ ومعامل الحاس
  الخ..والصوره الذكیھ 

  

   تعلیم الكتروني في بیئھ حقیقیھ مثل المعمل للحاسب االلي:البیئات الواقعیة -١

الصف الدراسي المعتاد یلتقي فیھ المدرس والطالب  وجھا لوجھ لكن یجب الیجاد التعلیم االلكتروني وجود الحاسب االلي .غرفة الدراسة التقلیدیة-
  .ت التي تشغل الحاسب االلي اضافھ الى البرمجیا

ھو غرفھ في المؤسسھ التعلیمیھ لكن یوجد بھا عدد كبیر من االجھزه ویتناوب طالب ھذه المدرسھ على استخدام ھذا  .معمل الحاسب اآللي-
   لمقرر الدراسيالمعمل على  حسب الجدول الدراسي المحدد  ویتدرب على استخدام الحاسب واالنترنت ومعرفھ البرامج بشكل یتالئم مع ا

الحاسب االلى والماسح الرقمي .وھو یشبھ الى حد ما غرفھ الدراسھ التقلیدیھ لكن التجھیزات  االلكترونیھ فیھا تجھیزات كثیره  .الفصل الذكي-
االلكترونیھ فتدمج الخ یتواجد فیھا الطالب والمعلم  لكنھا غنیھ باالجھزه ...والكامیرا والطابعھ واجھزه عرض ضوئي وسبوره ذكیھ وسماعات 

  ھذه التقنیات اااللكترونیھ في بیئات تعلیم تقلیدیھ فیسمى الفصل الذكي

   

مؤسسھ تعلیمیھ لكن لیس لھا وجود مجسم او ملموس وھي عباره عن كامیرات واجھزه ومعمل استدیو تدار من خاللھ :البیئات االفتراضیة -٢
   مثل التعلیم عن بعد. ھعملیھ تعلیمیھ كبیره وضخمھ لكن لیس في بیئھ حقیقی

ھو بیئھ تعلیم وتعلم تفاعلیھ عن بعد تقع على موقع في شبكھ االنترنت وتحاكي ھذه البیئھ الصف التقلیدي  المعتاد من حیث   :الفصل االفتراضي*
ولھ نفس وضائف . روني تعلیم وتعلم  ومحتوى دراسي معین وتوضف ھذه البیئھ ادوات التعلیم االلكت،وضائفھ وعناصره وتفاعالتھ الصفیھ 
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ویعتمد على تقدیم خدماتھ على  تحدید توقیت .الفصل التقلیدي اال ان امكانیھ التفاعل بین التلمیذ والملعم تزید وتنقص على حسب وسیلھ التعلم
  .معین لبث الدروس عن بعد

لكن لیس مختبر علوم بنفس المدرسھ  انما ھو موقع سنوقم بنفس الوضائف )) الكیمیا او الفیزیا((مثل مختبر العلوم  : المختبر االفتراضي*
یل انترنت او برمجیھ تعلیمیھ ندخل من خاللھا ونقوم بنفس الممارسات لكن الكترونیا وھذا المعمل  نسمیھ المعمل االفتراضي ومن مزایاه تقل

  .وال یترتب علیھ اضرار.. التكلفھ وتقلیل المخاطر 

  :ي العملیة التعلیمیةالتعلیم اإللكتروني ف متطلبات تفعیل

  .تعتمد على رؤیة ورسالة وأھداف وخطط وآلیات عمل، فعالة للتعلیم اإللكتروني بناء استراتیجیة -١
  .تتمثل في وسائل اتصال سریعة وأجھزة ومعامل حدیثة للحاسب اآللي، توفر بنیة تحتیة شاملة -٢
  .العصر في مجال التعلیم والتقنیة تأھیل وتدریب المعلمین على استخدامات التقنیة والتعرف على مستجدات -٣
  .بناء أنظمة وتشریعات تساھم في دعم العملیة التعلیمیة اإللكترونیة بشكلھا المعاصر -٤
  .تطویر المحتوى الرقمي المعیاري شامالً المناھج والمواد التعلیمیة اإللكترونیة -٥
  .توفر مھارات التعلم والضبط الذاتي لدى الطالب -٦
  .بي واإلنترنت لدى الطالتوفر مھارات الحاسب اآلل -٧
   .بناء أنظمة معلومات قادرة على إدارة عملیة التعلیم بشكلھا الجدید -٨

  دور المعلم ومسؤولیاتھ في التعلیم اإللكتروني

  .التخطیط للتدریس بالتعلیم اإللكتروني-١

  .اختیار وتصمیم وتقویم البرمجیات والمواقع التعلیمیة والمقررات اإللكترونیة-٢

  .مع الطالب والتواصل معھم على شبكة اإلنترنت بشكل تزامني أو ال تزامني التفاعل-٣

  .تقدیم التوجیھ واإلرشاد والتغذیة الراجعة-٤

  .تقویم تعلم الطالب ومتابعة تقدمھم الدراسي-٥

   .تقویم أدائھ التدریسي-٦

  فوائد التعلیم اإللكتروني في التدریس

  .یقوم الحاسب بدور الوسائل التعلیمیة-

  .لمقدرة على تحقیق األھداف التعلیمیة الخاصة بالمھاراتا-

  .یمكن االستفادة من جھود األساتذة المختصین في مجتمعات افتراضیة -

  .ال یتطلب وجود مكتبات كبیرة وموظفین وعمال وھیئات إداریة-

   .یقلل التعلیم اإللكتروني من فرص ھجرة العقول الشابة من بلدانھا-

  .ة مناسبة وفعالة بین الطالب والمادة العلمیةإیجاد بیئة تعلیمی-

  .تكوین اتجاھات إیجابیة لدى الطالب نحو البحث عن المعرفة والعلوم-

  .عرض المادة العلمیة بطریقة جذابة وشیقة للطالب، األمر الذي یؤدي إلى زیادة الحصیلة العلمیة لدیھم-

  .تقدیم التغذیة الراجعة للطالب بكل یسر وسھولة-

  .الوقت والجھد لدى الطالب نحو البحث عن المعرفة والعلوم توفیر-
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  .تنمیة مھارات وقدرات الطالب في التفكیر السلیم وحل المشكالت-

  .مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب حسب قدراتھم واستعداداتھم-

   .توفر المناھج وإمكانیة المشاركة طوال الیوم وفي كل أیام األسبوع-

  .ي التغلب على مشكلة كثرة الطالب في الصف الدراسيمساعدة المعلم ف-

  .توفیر الجھد والوقت لدى المعلم-

  .مساعدة المعلم في جعل عملیة التقویم أكثر دقة وموضوعیة-

  .العمل على إزالة الملل والرتابة التي قد تنتاب المعلم من وقت آلخر-

  .مساعدة المعلم على تحقیق أھداف الدرس والمادة بشكل عام-

  .تسھیل مھمة المعلم لتحضیر المادة العلمیة المقررة للطالب-

   .مثل مجالس النقاش، البرید اإللكتروني، غرف الحوار، زیادة إمكانیة االتصال بین الطلبة فیما بینھم، وبین الطلبة والمعلم-

 

  

  المحاضرة الثانیة عشرة
  اإلنترنت

  الجزء األول

  

  :مفھوم اإلنترنت

   .تربط عدة آالف من الشبكات ومالیین أجھزة الحاسب اآللي المختلفة األنواع واألحجام في العالم اإلنترنت شبكة عالمیة

تعتمد فكرة اإلنترنت على ربط مشاركات مالیین أجھزة الحاسب اآللي من مراكز المعلومات في الجامعات والجمعیات والشركات واألشخاص حول 
  .وتبادل المعلومات فیما بینھاالعالم في شبكة یتم من خاللھا إعداد ونشر 

نقل محاضرة أو إجراء عملیة جراحیة أو بث إذاعي أو : المعلومات التي یتم الحصول علیھا تكون إما نصاً أو صورًة أو صوتاً أو فیدیو، مثل
  .الكثیرةتلفزیوني أو رسائل وصور خاصة أو الدعایة لسلعة أو مكالمة ھاتفیة أو وثائق عبر الفاكس وغیرھا من الخدمات 

  :بروتوكوالت اإلنترنت

ھناك توحید في طریقھھ تكوین وتخزین المعلومھ وتحویلھا ان ھذا سیتكفل ان الجمیع یتصفح ویستعرض معلومات شبكھ االنترنت 
بدون مشاكل فظھر البروتوكول وھو یقصد بھا معاییر محدده وقواعد اتصال محدده وھناك عدد منھا ولكن البروتوكول الذي سنشیر 

  وھذا البروتوكوالت تندرج تحت بروتوكوالت اساسیھ )) IP((الیھ ھو بروتوكول االنترنت وھو 

ى كي تتمكن أجھزة الحاسب اآللي من تبادل المعلومات واالتصال فیما بینھا البد لھا من التوافق مع مجموعة من معاییر وقواعد االتصال تسم
  .Protocolبروتوكوالً 

  .IPاآللي المتصلة باإلنترنت بروتوكوال ُیسَمى بروتوكول اإلنترنت تعتمد جمیع أجھزة الحاسب 

   .TCP/IPتحت مجموعة بروتوكوالت تسمى  IPیندرج بروتوكول اإلنترنت 
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  :أھم البروتوكوالت ووظائفھا

  :IPبروتوكول اإلنترنت 

  .لمرسل إلى المستقبلمھمتھ إرسال الرزم والبیانات إلى مقصدھا الصحیح، أي أنھ یتحكم بتوجیھ البیانات من ا 

ك لو اردت ان اتصفح معلومھ من االنترنت اقوم باستجالبھا وطلبھا من الجھاز المخزن علیھ فیقوم ھذا الجھاز بارسالھا الى جھازي ولیس ھنا
د قد تكون خط واحد یوصل المعلومھ ولیس طریق واحد یصل بین حاسب الى اخر ولكن ھناك حواسیب اشبھ بالمحطات او نقاط او عقد فالعق

عندما ارسل معلومھ من جھاز الحاسب مثال في االحساء الى زمیل في امریكا فترسل المعلومات الى الجھاز الخادم الذي ..حاسب الى او خادم 
في یخدم جھازي الى اجھزه خادامات اخرى عبر العالم ومن جھاز خادم الى اخر حتى یوصل المعلومھ الى الجھاز الخادم لجھاز الشخص الذي 

  .امریكا وبعدھا تصل المعلومھ الى جھازه  فاذا لم یوجد جھاز خادم تنتقل المعلومات تلقائیا الى اجھزه اخرى

  عنوان الوجھھ التي یراد ان یوصل المعلومھ لھ )IP(الـعبارة عن رقم مكون من أربعة أجزاء،  IPالبروتوكول 

ف الجزء األول من الرقم بدءاً  ،)(192.168.1.1 :مثال من الیسار المنطقة الجغرافیة، والجزء الثاني یحدد المنظمة أو الحاسب المزود، أما  یعرِّ
  .الجزء الثالث فیحدد مجموعة الحاسب اآللي التي ینتمي إلیھا الجھاز، والجزء الرابع یحدد الجھاز المستخدم

   .أو بأي موقع من خالل نقطة معینة على ھذه الخریطةنوعاً من الخرائط الخاصة باإلنترنت، حیث یمكن االتصال بأي حاسب  IPیمكن اعتبار 

ف البناء الخاص بالبیانات وكیفیة إرسالھا بین الحاسبات: TCPبروتوكول التحكم في النقل    .وھو البروتوكول الذي یعرِّ

ھا إلى ترتیبھا األصلي عند وصولھا عادة یتم تقسیم ھذه البیانات إلى أجزاء عند إرسالھا، ومن ثم یعمد البروتوكول إلى إعادة تجمیعھا وإعادت
عند وصولھا الى نقطھ النھایھ  ثم یعید تجمیعھا مره اخرى ھي معلومات تتفتت حتى الیكون ھناك بطء في ارسال المعلومات .إلى نقطة النھایة

لیھا المعلومات  الذي یحدد الوجھھ التي ستصل ا)) IP((وال ترسل أي معلومھ بدون اشتراك ھذه البروتوكوالت وھو بروتوكول 
  الذي یقوم بتفكیك الحرمھ عن االرسال وتجمیعھا عند االستقبال  وذلك لمراعاه نواحي تقنیھ معینھ  ((TCP))وبروتوكول

   .TCP/IP بـفقد جرى العمل عادة إلى اإلشارة إلیھما مجتمعین  IPو  TCPنظراً الشتراك البروتوكول 

  :TCP/IPكیف یعمل البروتوكوالن 

  .علومات بین الشبكات یتم تجزئتھا إلى أجزاء صغیرة اسمھا رزمإلرسال الم

  ))IP((دور. ترسل الرزم إلى الوجھات المالئمة

  ))TCP((دور .ثم یعاد تجمیعھا إلى شكلھا األساسي بعد تسلیمھا

في المسؤولیة  IPر البروتوكول تفكیك الرزمة وإعادة جمعھا، فیما یكمن دو TCP، حیث یتولى بروتوكول TCP/IPھنا تكمن مھمة البروتوكولین 
  .عن ضمان إرسال الرزم إلى الوجھة الصحیحة

ن العمود الفقري لإلنترنت من خطوط اتصاالت تنقل البیانات بسرعة عالیة، وتربط الُعَقَد وأجھزة الحاسب اآللي الُمضیفة الرئیسی   .ةیتكوَّ

ل اإلنترنت بسبب الفائضیة حتى لو اغلق امامي طریق اذھب لطریق اخر ھناك الكثیر من المسارات والطرق ومعناھا  .ال ُیمكن ألي جھة أن تعطِّ
   والتفرعات فاذا اغلقت دولھ جمیع حواسیبھا  انھا التستقبل أي معلومھ فاستطیع ان ارسل لزمیلي معلومھ بدون ال امر على ھذه الحواسیب

  :أھم خدمات اإلنترنت

  ائل محدده ومعروفھ ھي المزایا الذي یقدمھا لنا االنترنت عبر وس

ومعناھا الشبكھ العنكبوتیھ العریضھ وھي التي یتم من خاللھا التصفح )) ومعناھا وورد واید ویب (( .WWWخدمة شبكة الویب العالمیة 
الخ وھي مركز ضخم من المعلومات ..وعرض المعلومات الكبیره وھي عباره عن كم ھائل من المعلومات  وتكون على شكل فیدیو وصور 

وھذه الصفحات )) LINK((نتشره عالمیا والجمیع یستطیع ان یضیف الى ھذه الشبكھ  ونستطیع ان ننتقل من معلومھ الى اخرى عن طریق الـم
  الخ )) .. انرنت اكسبلورر (( نستطیع من خاللھا االبحار وعرض المعلومات ولكي نتصفح برمج االنترنت البد ان یكون لدینا برامج تصفح مثل 
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الویب العالمیھ ھي جزء من خدمھ االنترنت وشبكھ الویب ھي خدمھ من خدمات االنترنت وھي تعني ھذه المستندات والصور والمقاطع   ان شبكھ
  وھي عباره عن صفحات ومواقھ ومعلومات فقط 

  البعضاما شبكھ االنترنت ھي عباره عن الحاسبات االلیھ والكابالت  واجزأء التوجیھ والبرامج المتصلھ مع بعضھا 

-GOOGLE((لكي نبحث عن المعلومھ صممت مواقع في شبكھ االنترنت وظ یفتھا البحث عن المواقع ومن امثلتھا . البحث) محركات(أدوات 
YAHOO...(( الخ ولكي نبحث عن معلومھ محدده البد ان ندخل الكلمھ االساسیھ او القریبھ من المعلومھ التي نریدھا  وبعض محركات البحث قد
   في بحث عن معلومات متخصصھ في مجال معینتتخصص 

وھذا قد وفر لدینا الورق والوقت وموظف یسعى الیصال البرید وقد یكون البرید . ھو عباره عن صیغھ عصریھ للبرید الورقي  .البرید اإللكتروني
سھ التي یعمل بھا ھذا االنسان او التییوجد ثم نذكر المؤس ))@((ثم اشاره ) alarfaj(اجزاء الجزء الول اسم خاص بالمستخدم مثل  ٤او  ٣من 

ثم بعد ذلك یحدد مجال ھذا المؤسسھ ھل ھو تعلیمي او وزاره من الووزارات التعلیمیھ مثل )) KFU(( بھا ھذا البرید التابع لفالن مثل 
))((EDU. وتعنیا نھا مؤسسھ تعلیمیھ))الدولھ قد یكون البرید یخص مؤسسھ  والجرز الرابع احیان یوجد واحیان الیوجد وھو اسم)) ادیوكیشن

  في دولھ معینھ قد یوضع نھایھ البرید والدولھ الوحیده التي لیس لھا رمز ھي امریكا 

وممكن ان نستخدم البرید في التعلیم عن طریق ارسال الواجب من الطالب الى المعلم او االستفسارات او الحوارات  وھو وسیلھ اتصال بین 
  الخ...اء العالم وھو ایضا وسیلھ اتصال بین الجامعات المختصین في جمیع انح

وھي لھا ارتباط بالبرید االلكتروني  والبرید االلكتروني قد ارسل رسالھ لشخص واحد فقط اما القوائم البریدیھ  ھي عباره عن . القوائم البریدیة
رسالھ واحده  ترسل الى جمیع االیمیالت الموجوده فیھا  وبعضھا قد قائمھ لھا اسم لكن یندرج تحتھا االف العناوین البریدیھ االلكترونیھ  ارسل 

    یكون ذات طابع دراسي او تثقیفي او تعلیمي عام

ومن خدمات االنترنت وجود مواقع واماكن یجتمع فیھا الناس كلن على حسب رغبتھ من اجل تبادل االراء . مجموعات األخبار والمنتدیات
  یل اسماء معینھ بعضھا یتوجھ نحو تخصصات معینھ وبعضھا عام واالفكار وفق شروط معینھ وتسج

وھي عباره عن محطات تسمح بالمحادثھ بین طرفین او بین مجموعھ اطراف اما بنصوص مكتوب ھاو نصوص مكتوبھ وصوت . برامج المحادثة
من اھم تطبیقاتھا نستخدمھا في . الوقت  واحیان صوره وتكون في وقت واحد وھو من االتصال المتزامن وھو الذي یجمع المتصلین في نفس

  ..الدروس والمحاضرات والندروات 

 

  المحاضرة الثالثة عشرة
  الجزء الثاني اإلنترنت

  

  :إیجابیات استخدام اإلنترنت في التعلیم

  . سھولة الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم -

و اردنا ان نبحث عن معلومھ ما في قاعده البیانات ووجدتھا محتكره  استطیع ان اصل وھذا وضح النھ لم یعد ھناك جھھ ما تحتكر المعلومھ  ل
 .صار العالم بوابات مفتوحھ امامنا ..لنفس المعلومھ من موقع اخر ا وان احصل على معلومات بدیلھ او اكثر حداثھ واتقان

  .سھولة تطویر محتوى المناھج الموجودة على اإلنترنت -

ایجابیات التعلیم االلكتروني  عندما نطور منھج الكتروني على شبكھ االنترنت یستفید منھ الطلبھ الدارسون  في كل فصل واشرنا الیھا في  
 دراسي او في كل محاضره قبل ان  انزلھا استطیع النظر فیھا وا اجدد مایصلني من معلومات واراء وافكار وحقائق  استطیع ان احدث المحتوى

المنھج التقلیدي یحتاج الى اعاده الطباعھ  وتعید التعدیل ثم یطبع في المطبعھ  بنسخ كثیره ..معلومات الجدیده التي  تستجدالتعلیمي بناء على ال
  .الخ اما في االنترنت بسیط ویسیر جدا..الخ العملیھ صعبھ جدا ومكلفھ مادیا  وجسدیا وكوادر بشریھ واموال وطاقات ...ثم یرسل

  .وني الجماعي، ویدعم التعلیم عن بعدیساعد على التعلم التعا -
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ل التعلیم عن بعد مر بمراحل من اقدمھا قضیھ االنتساب العادي عندما یلتحق الطالب بالجامعھ ثم ینقطع الطالب عن الجامعھ الى نھایھ الفص 
ین الطالب والمعلم واالداره  وعن المصادر الدراسي فیاتي قبل االختبار یراجع المذكرات والكتب فیاتي للجامعھ لیؤدي االختبار ھناك انفصال ماب

  ھناك بعد یعزز قضیھ العزلھ والمصاعب االجتماعي ھاو عدم التطور االجتماعي الذي یحققھ التعلیم التقلیدي..والمعلومات 

لم ومصادر المعلومات اما في التعلیم عن بعد استطاع ان یتجاوز كل ھذا البعد والمصاعب  واصبح من الممكن ان یكون ھناك تفاعل بین المع
  .وبین الطالب والمعلم  فبالتالي استخدام االنترنت في التعلیم دعم التعلیم عن بعد بشكل كبیر 

نستطیع ان ندرس ماده من المواد الیكون ھناك فیھا تعاون جماعي  .. ویدعم  التعلم التعاوني الجماعي یعتمد على دور المعلم في عصر االنترنت 
  .تمد على نظره المعلم لقضیھ اداره التعلیم االلكتروني عبر االنترنت لیس امر مضمون تع

  .التصال بالعالم في أسرع وقت وأقل تكلفة -

اقورنت  فھذه االوقات الطویلھ تالشت واصبحت  تتحول الى ثواني وبتكلفات قلیلھ جدا الیكلف الكثیر االنترنت  مبالغ مقدور علیھا  وقلیلھ اذا م 
  .وتكلفھ االوراق وغیرھا  باالرسال الورقي

  

  

  . إعطاء التعلیم صبغة العالمیة والخروج من اإلطار المحلي -

من التعلیم في ثوبھ التقلیدي محلي جدا محلي في المحلي مثل وزاره التربیھ والتعلیم عندما تكون ھناك مدرسھ الیسجل في ھذا المدرسھ اال  
اما باستخدام االنترنت خرجنا من ھذه الحدود الضیقھ خرجنا من نطاق . االخر للدراسھ فیھا الحي الموجوده فیھا المدرسھ  الیاتون من الحي 

  .ویستفید منھا طالب من جمیع انحاء العالم. الحي بل من نطاق المدینھ بل من نطاق القاره 

  . احتوائھ على عدد كبیر من مختلف التجارب والمشاریع والبرامج -

  ى العالم باسره نستفید من أي تجربھ واي مشروع في أي مكان  او أي برامج  نفذتا ھیئھ او مؤسسھ تعلیمیھ ان االنترنت كونھا مفتوحھ عل

  . إمكانیة الوصول إلى أكبر عدد من الجمھور على المستوى الدولي -

یقوم بھ استاذ معین  في قاعتھ ھناك بعض المواقع التعلیمیھ المصممھ بشكل جید یدخل الیھا الكثیر من الناس فالمحاضر ھاو الدرس الذي ی
طالب  اصبحت ھذه االرقام ضئیلھ  اذا ماقارناھا امكانیھ االستفاده من ھذه المواقع في المستوى  ٢٠٠او  ١٠٠او  ٥٠الدراسیھ یحظر فیھ 

  .الدولي

  .تغییر طرق ونظم التدریس التقلیدیة -

الغاء تقلیدي االن تغیرت االن تتغیر الصیغ وصیغ المعلومات تتغیر مصادر  المعتمده على مصدر واحد من المعرف ھاو كتاب تقلیدي  او طریقھ 
  .المعلومات وادوار المعلم ودور المتعلم

  .بالساعات الدراسیة عدم التقید -

  یفتح المجال امام الطالب لكي یتعلموا في أي مكان  وفي أي وقت  

 مساعدة الطالب على تكوین عالقات عالمیة -

ف اسالیب ووسائل واستراتیجیات  التعلیم التعاوني الجماعي لطالب من جھات مختلفھ ھذا سیساعد على تكوین عالقات عالمیھ وذلك عندما توظ .
  ..طالبي من السعودیھ وطالب من الیابان وطالب من فرنسا یعملون في مشروع واحد ...

  سلبیات استخدام اإلنترنت في التعلیم

  اإلباحیة وعدم الرقابة -١
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النترنت شبكھ عالمیھ التخضع لؤسسھ او رقابھ فذالك یستطیع أي شخص ان ینشر مایشاء ویكتب مایشاء  وان یفعل مایشاء خصوصا شبكھ ا. 
وبالتالي نظر الى ان  االنترنت یقود بعضھا الى بعض ویفتح ..عندما الیكون ھناك قیود اخالقیھ او اجتماعي في تلك المكان الذي یوجد فیھ 

یؤدي بعضھا الى االطالع على البعض االخر  فان الطالب اثناء تعلمھ من خالل الفضول وتتبع المعلومھ  ان یضیع وقتھ بعضھا على بعض  و
مواقع العنف ومواقع الجریمھ .مثل .. الكثیر عبر المواقع االباحیھ التعود الیھ باي نفع بل تؤدي الیھ الى تغیر السلوك واالخالق وانحراف العقیده 

 ..الخ وبعض الدول عملت شيء من القیود ...خالقیھ ومواقع غیر ا

  . اإلدمان -٢

اشتق ھذا من االدمان على المخدرات الذي الیستطیع الشخص الخلص منھ  الفكره موجودھفي اللنترنت الى حد ما بالذات من یدخل الول مره 
ھا فیعطي نفسھ  لیتابع االخبار والمواقع والثقافھ ربما یكون اوائل تجربتھ ویلحظ فیھا تنوع المعلومات وحسن عرضھا وتشعبھا ووفرتھا  وكثافت

ساعات في الیوم  والبعض  الینام الى ان یصل الى فتره من االجھاد البدني   ١٠ساعات على االنترنت والبعض  ٥في حالھ ادمان فالبعض یقضي 
او تھتك في انسجھ الظھر كلھا بسبب  كثره الجلوس على شبكھ فیخر من االعیاء والتعب وغیر االمراض التي تسببھا من ضعف النظر او الرقبھ 

  .االنترنت 

  .العزلة -٣

ربھ ان یستعیر االنسان بشبكھ االنترنت عن عالقھ االجتماعیھ االخرى فیقضي ا الساعات تلو الساعات علیھا  فیخسر صداقاتھ ویخسر اھلھ  واقا 
  لوسھ على االنترنت  وبین عالقاتھ االجتماعیھ ومسؤولیات ه االجتماعیھ االخرى البد ان یوازن بین ج..الیذھب للمناسبات االجتماعیھ 

  .االعتقاد بأن المعلومات على الشبكة صحیحة -٤

  . نرى ا لسمعھ االنترنت یعتقد ان جمیع المعلومات صحیحھ  فھذا خطا فالمعلومات الخاطئھ والمقصود توقع الناس في الخطا كثیره جدا  

  .واستعمالھا كأنھا شخصیةنسخ معلومات  -٥

حث الحقوق الفكریھ والملكھ في االنترنت البعض یاخذ المعلومات ویحولھا باسمھ  مثل بعض البحوث التي ناخذھا من االنترنت ونحول اسم  البا 
  وربما نخطئ ونسيء استخدامھا ونسطوا على اعمال االخرین وننسبھا لنا.  ویضع اسمھ علیھ 

  نترنتدور المعلم في عصر اإل

ھناك تطور وتغیر في نمط العملیھ التعلیمیھ خرجت من المحلیھ الى العالمیھ خرجت من مصدر واحد الى مصادر متعدده  خرجت من صعوبھ 
الوصول الى المعلومھ الى المصادر التي یسھل وبكل سرعھ ان یحصل منھا الى المعلومات ومن المعلم الملقن الى  معلم كموجھ للطالب 

فكل ھذه االمور .ن سلبیھ الطالب واعتماده على المعلم  في الحصول على المعلومات الى الطالب الذي یبحث عن المعلومھ بنفسھ  وخرجنا م..
واره غیرت من المعلم في ھذا العصر فعلى المعلم الذي سیدخل في ھذا المجال  مجال التعلیم االلكتروني والتعلیم باالنترنت  علیھ ان یعرف اد

  ..تي یجب ان ینھض بھا ویقوم بھا الجدیده ال

  ..المعلم في الطریقھ التقلیدیھ  كان یشرح وینحصر دوره في الكتاب المدرسي وینتقي الوسائل مثل الخریطھ ویضع االسئلھ في نھایھ الفصل 

سائل التي یجب ان یبحث عنھا لم یكن ھناك كتاب مدرسي  بل ھناك مصادر كثیره للمعرفھ ھناك خط عریض من الو..المعلم في تعلیم االنترنت 
اصبح یرتكز على .ویعرف اھمھا ولیست ھناك طریقھ واحده للقویم  ولم یكن ھو الموصل الوحید للمعلومھ  یجب ان یقوم الطالب بھذا الدور 
لذن یتسم دوره ..تخطیط صحیح لعملیھ التعلیمیھ یحظرھا بشكل جید ویصممھا ویعدھا ویكون مرشد ومشرف ومعلم لھذه العملیھ التعلیمیھ 

حتى یعتمد الطالب على نفسھ یكون ھو المبدع والفاعل والنشیط والمبتكر االصلي والذییصل الى المعلومھ وان ..بالمسانده والمساعده للطالب 
  .یتحول الطالب من السلبیھ في التعلیم الى االیجابیھ والذاتیھ في التعلیم 

  . تصمیم التعلیم -

االن لم ینحصر االن دور ..ه اشرافیھ في وزاره االداره والتعلیم تقوم بتصمیم المنھج للمعلم ویطلب منھ القیام بھ في السابق كان ھناك اجھز
لوسائل المعلم على التنفیذ فقط بل علیھ ھو ان یقوم بمھارات المصمم للتعلیم فیحسن انتقاء المكاده الدراسیھ واسالیب التدریس  وان یبحث عن ا

ھ وان ینفذ االنشطھ المعینھ في  اوقات محدده في اثناء المحاضره الدراسیھ وان یتیح للطالب بممارسھ االنشطھ  والمھارات التعلیمیھ المناسب
  التي یحتاجھا لكي یبني عنده  معلوماتھ بطریقھ معینھ 
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بحث عنھا ویصممھا سواء كانت منھج ھو الذي صمم الماده الدراسیھ  وھو الذي یعدھا وی..فدور المعلم المصمم التعلیمي  اكثر منھ كمنفذ 
یضع اھدافھا ویحلل محتواھا وینظمھا ویختار الطرق الصحیحھ المناسبھ لھا ویقترح مایناسبھا ..او برنامج او درس عملي .. دراسي او كتاب 

 .من ادوات واجھزه  ووسائل لتعلمھا ویصمم االختبارات التقویمیھ او أي نوع من انواع االختبار

  .تقنیاتتوظیف ال -

  .دور الشارح باستخدام الوسائل التقنیة -

  الخ ان یستعین بھا لشرح الدرس الذي سیقدمھ للطالب ...الحاسب االلى والشبكھ العنكبوتیھ..انھ یقوم باالستعانھ بالوسائل التعلیمیھ  

  .دور المشجع على التفاعل في العملیة التعلیمیة التعلمیة -

یقوم بتشجیعھ على طرح االسئلھ وكیف یستخدم الحاسب االلي وكیف یستفید ھذا الطالب من ھذه الوسائل وھذا  باستخدام الوسائل التعلیمیھ  
  مانسمیھ باالیجابیھ 

  .دور المشجع على تولید المعرفة واإلبداع -

  .. یتفاعل معھا بمنعى ان الیقتصر دور المعلم في تسھیل الماده الدراسي ھاو یدفع الطالب  على ان یتعامل مع  الوسائل و 

  

  .تشجیع تفاعل الطالب -

  تشجیع الطالب على  تصمیم وینتج وسائل تعلیمیھ جدیده  تنم على  مدى علمھ وادراكھ واستیعابھ للمحتوى الدراسي 

  . نفسھ –المتعلم  –المشرف  –المحتوى : تفاعل المتعلم مع -

او بین متعلم مع نفسھ  عندما تنخفض نسبھ التفاعل  تكون ھناك مشكلھ نظرا عملیھ ذات اتجاھین مابین معلم  ومتعلم او بین متعلم ومتعلم 
لم نفسھ او لوجود بعد زماني  ومكاني بین المعلم والمتعلم في عصر االنترنت البد ان یعزز المعلم ھذا البعد في دفع المتعلم  نحو التفاعل مع المع

تفاعل المتعلم مع المشرف وھذا التفاعل العمودي انھ یتعامل مع . لزماني والمكاني مع المحتوى الدراسي من اجل تعویض ھذا النقص والفارق ا
  المشرف وھو اعلى منھ مرتبھ و  تفاعل المتعلم مع المتعلم وھو التفاعل االفقي 

  توى بیسر وسھولھ تفاعلھ مع نفسھ یشیر الى قدره الطالب على استخدام ھذه الوسائل الحدیثھ ویفھم المحتوى ویستطیع ان یستعرضض المح

  .تطویر التعلم الذاتي لدى الطالب -

معلم ومتعلم في اماكن بعیده ومختلفھ  ومطلوب من المتعلم ان یتعلم بطبیعھ الحال انھ لن یعتمد  في كل .. وھي مھمھ جدا وخطیره للغایھ  
وھذه ادوار جدیده تضاف اى المعلم وفي حالھ . سوف یفشل مایتعلم على المعلم البد ان یكون عند المعلم نوع من القدره الذاتیھ في التعلم واال

الي عدم خروجھ عن نمطیتھ التقلیدیھ  المعتاده في التعلیم سینشا لنا تعلم عن طریق اانترنت یتصف بالخمول والفشل والبعد عن التفاعل وبالت
 عدم االستفاده من ھذه التقنیات  الحدیثھ 

  المحاضرة الرابعة عشرة
  ٢ویب 

  ھالمقدم

 یشھد مجتمع المعلوماتیة انفجاراً في مصطلحات ومسمیات واستخدامات التقنیة الحدیثھ -١

في ھذا العصر الذي ھو عصر االلفیھ الثالثھ ابرز  .من الواضح أن السمة الممیزة لأللفیة الثالثة تكمن في ھذا االنفجار المعرفي والمعلوماتي -٢
تقنیات في عالم التقنیات والمعلومات حتى اصبحت االسماء  والمصطلحات تتغیر بین حین واخر بل سماتھ ھھو ھذا االنفجار المعرفي وتطور ال

  كلل شھر او كل یوم یبرز لنا مصطلح او تقنیھ او مھاره جدیده  
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واالن ظھر )) الویب((فمن المصطلحات التي ظھرت في االنترنت . من أحدث المصطلحات التي یطرحھا قطاع المعلوماتیة ٢یعد مصطلح ویب  -٣
ویعني  یقوم على مبدا المشاركھ والتفاعل مع المستخدم فكثیر من مواقع الویب  كانت تعتمد على توفر معلومات یقوم )) ٢ویب ((مصطلح جدید 

  ومستخدم       المستخدم بتصفحھا وتبادلھا وارسالھا والكن لیس لھ أي دور في المشاركھ او بناءھا واعدادھا والتفاعل معھا فھو متلقي ومتصفح

مبدا المشاركھ والتفاعل مابین المستخدم والمحتوى اصبح  یتطور  ٢في ویب . على مبدأ المشاركة والتفاعل مع المستخدم ٢تقوم ویب  -٤
فاعل مع ویزداد ویبرز على الساحھ بشكل كبیر والسمھ البارزه في تقنیات الویب واستخداماتھا في ھذا العصر یقوم على مبدا المشاركھ  والت

  المستخدم یكون للمستخدم دور في بناء ھذا الموقع

ھذا االتجاه بدأ یسود بیئة المعلوماتیة، لیصبح المجتمع مساھماً في بناء المعرفة اإلنسانیة، من خالل تحول مستخدم اإلنترنت من مجرد  -٥
  .مستخدم إلى مشارك

لیصبح المجتمع الذي یشارك الویب  في بناء المعرفھ االنسانیھ . قومون علیھابأنھا متاحة للجمیع وأن المستخدمین ھم من ی ٢تتمیز ویب  -٦
فتحول من مستخدم یتسفح ویشاھد الصفحات الى مستخدم متفاعل لھ دور في بناءه وھي متاحھ للجمیع التتطلب خبره تقنیھ عالیھ وال تخصص 

  ھا وبناءھا جمیعھا امرو سھلھ ومبسطھ الجمیع یستطیع استخدامھا وتطویرھا وتصمیم

لدورة حیاة البرمجیات، بمعنى أن عملیة التطویر مستمرة، وعملیة الصیانة مستمرة، وعملیة التحلیل والتصمیم دائماً  ٢ال تخضع ویب  -٧
  فعملیھ تطویره ھذه المواقع عملیھ متاحھ للجمیع  ویتسطیع الجمیع بعملیھ الصیانھ وغیرھا، مستمرة

  :مثال

 ١ویب ھذا مبدا.الخ...واخر محاضراتھ ندخل على موقعھ الشخصي  نقرا اخر بحوثھ ومقاالتھ وتسجیالتھ الصوتیھ . موقع شخصي الحد المفكرین
اما الفیس بوك الذي یعتمد على التسجیل  فندخل على صفحاتھ ونبحث عن اصدقاء فیھ ..ان المستخدم یدخل ویتلقى ویقرا بدون أي مشاركھ 

فیعجبنا فنعلق فتاتي رسالھ من صاحب ھذا المقال لیرد على بعض التساؤالت فیتم تبادل المعلومات وبناء ونرید ان نكون صداقات نقرا موضوع 
الخ  ھنا نوع من التفاعل ..االفكار واالقتراحات  فالجمیع یشعر انھ یستطیع ان یبني لھ صفحھ ویشارك فیھا ویطلع  على صفحات االخرین 

  . ٢والدینامیكیھ وھذا یصب في مصطلح الویب 

  :٢ما ھي ویب 

موقع إنترنت واحد لعدد (، وذلك یعني One to many relationship: أو ما یسمى بـ، )متعدد -واحد ( ُبنیت على البنیة العالئقیة ١ویب  -١
یشاھدون  ھذا العالقھ تقتضي ان ھؤالء المتعددین. ، وحول ھذا المفھوم ُبنیت أغلب مواقع اإلنترنت منذ تأسیسھا)كبیر من المستخدمین

 ویستفیدون من موقع واحد فقط 

، وترتكز بنیتھ على Many to many relationshipأو ) متعدد - متعدد (فھي تسعى إلیجاد مفھوم جدید، مبني على عالقة  ٢أما ویب  -٢
عدد (إدراك أن محوره ھو  ٢ي ویب إیجاد إنترنت جدیدة أكثر إنسانیة وأكثر تفاعالً من اإلنترنت السابقة، حیث سیكون المفتاح لفھم العالقات ف

مثل . ، وقد جعل ذلك اإلنترنت تتحول من مصدر للمعلومات إلى مصنع للمعلومات التفاعلیة)كبیر من المستخدمین لعدد كبیر من المستخدمین
خدمین كثر فھذا التحول موقع الفیس بوك  لیس مجرد موقع بل عباره عن شبكھ اجتماعیھ  تربط  ھؤالء الناس فمستخدمین كثر یرتبطون بمست

  .جعل االنترنت ان یتحول من مصدر للمعلومات  الى مصنع للمعلومات التفاعلیھ 

، وبالتالي فإن أي موقع إنترنت )Concept(لیست أداة جدیدة، وال تقنیة أخرى، وال ھي لغة برمجة، إنھا ببساطة مجرد مفھوم  ٢إن ویب  -٣
   .٢سینضم فوراً إلى عالم ویب ) متعدد - متعدد (إلى ) متعدد –حد وا(یفلح في تغییر تركیبتھ الداخلیة من 

  :٢تعریف ویب 

ھي الجیل الثاني من مواقع وخدمات اإلنترنت، تعتمد على دعم االتصال بین مستخدمي اإلنترنت، وتعظیم دور المستخدم في إثراء المحتوى 
بناء مجتمعات إلكترونیة، وتعتمد في تكوینھا على الشبكات االجتماعیة  الرقمي على اإلنترنت، والتعاون بین مختلف مستخدمي اإلنترنت في

Social Network المدونات : ٢، ومن التطبیقات التي تحقق سمات وخصائص ویبBlogs والویكيWikis  والیوتیوبYouTube  والفیس 
  .Face book بوك

  :٢ویب  و ١أوجھ االختالف بین ویب 

 ٢ويب  ١ويب 
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 ).المستخدم متلقي ومنتج(مصممة للكتابة بصورة رئيسية ).المواقع تقرأ والمستخدم يتلقى(صورة رئيسية مصممة للقراءة ب

 .المواقع الشخصية هي المدونات .المواقع الشخصية عشوائية وليس لها شكل محدد
 ).قوق محفوظةبعض الح(تهتم بالمشاركة في المعلومات  ).الحقوق جميعها محفوظة(تهتم بحقوق ملكية المعلومات 

 .المستخدم هو الذي يصنف محتوياته بنفسه ويتعاون مع اآلخرين .تصنيف المحتويات هو مسؤولية مجموعة من الخبراء

 .يتحدث المستخدم مع اآلخرين عن الخدمة ويسوقها بنفسه .التسويق ينجز من خالل الوسائل التقليدية لإلعالن

.…، األجهزة المحمولة RSSع على المحتوى عبر المتصفح، االطال .اإلطالع على المحتوى عبر المتصفح

 .تكوين المحتوى من خالل أي شخص .تكوين المحتوى من خالل مؤلفي الموقع

  

  

  

  ٢خصائص ویب 

المعلومات  الذي یستطیع ان یثري المعلومات  والمحتویات وان یتبادلھا مع االخرین وان تصل لھ. توفیر قدر عاٍل من التفاعلیة مع المستخدم -١
ھا الحدیثھ  بشكل كبیر  جدا سشیعر بان ھناك مستوى من التفاعلیھ  التي تؤدي الى شعروه بتحقیق ذاتھ وانھ فرد من شبكھ اجتماعیھ یساھم فی

 في التطویر 

فالمحتوى الموجود على  في السابق كانت مواقع الویب عباره مثل كتاب للقراءه  لیست ھناك مجال للكتابھ . مشاركة المستخدم في المحتوى -٢
اما في الوقت الحالي اصبح بامكان المستخدم العادي ان یساھم في أي شيء منشور بان .. موقع الویب ھناك اشخاص یقومون بكاتبتھ وتحریره 

مثل المدونا یغیره ویكتب علیھ ویساھم في ذلك بكل اریحیھ ومرونھ واصبح المستخدم المحور االساسي  في عملیھ اثراء محتویات الویب 
  وتویترز والفیس بوك 

عندما یساھم أي مستخدم ببناء محتویات منوعھ ومتعدده یستطیع بناء على معیار  ٢بمعنى ان في تقنیھ الویب  .إمكانیة توصیف المحتوى -٣
  معین عنده ان یعطیھا ترتیبھا وتصنیفھا واسماءھا المعینھ  حسب مایرید 

  

  :٢خدمات ویب 

  

  . المدونة -١

یدون فیھا رؤیتھ وافكاره بشكل دوري  كل اسبوع او كل یوم على حسب مایحدده وھي عباره ..عن الموقع الشخصي لمستخدم االنترنت  عباره
عن صفحھ ویب دینامیكیھ  قابلھ للتغییر واالضافھ والتطویر وتظھر علیھا التدوینات باسلوب الصحیفھ وتؤرخ وترتب ترتیب زمني تصاعدي 

على عكس الترتیب في المنتدیات صاحب . دد یتحكم فیھ من ینشر ھذه المدونھ واالحدث تكون ھي االعلى في الترتیب وینشر منھا عدد مح
في المشاركھ االولى تكون في البدایھ  واي مشاركھ تكون في االسفل  اما في المدونات النھا تتجدد من صاحب المدونھ تكون المدونھ الحدیثھ 

تصنیفات بعضھا یصنفھا على حسب نوعیھ المشاركھ ھل صور او فیدیو  او نص والبعض على حسب محتواھا ھل االعلى دائما  وتوجد فیھا 
واكتسبت شعبیھ كبیره جدا  النھا اصبحت بمثابھ الموقع  الشخصي الذي یعبر فیھ االنسان عن افكاره ویسوقھا ..شخصیھ او اجتماعیھ او علمیھ  

لمدونھ ونسجل فیھا وننشر فیھا  المدونات وتنتشر تلقائیا ویستطیع الجمیع المشاركھ فیھا والذي ساعد في الخ واالمر فیھا بسیط جدا ندخل ل...
 ..انتشارھا  ھو تمیسزھا بالتفاعلیھ والوصول المباشر من قبل المستخدمین الیھا 

  .الویكي -٢

للمستخدمین  بالمشاركھ في اضافھ او حذف او تعدیل تعني نوع من السرعھ والسھولھ في التعامل والتعدیل وھي عباره عن برنامج یسمح 
محتوى معین وھناك مواقع خاصھ یستطیع فیھا المسستخدم ان یحدث المعلومات ویضیف المعلومات  ویساھم في معلومات جدیده  من امثلتھا  
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ھ  فیقوم اشخاص اخرین باضافھ تعریف اخر الموسوعھ العالمیھ الكبیره ویكیبیدیا فھذه الموسوعھ عالمیھ  یظھر الشخص بمصطلح معین  ویعرف
فتكمن قوتھا بنظام الكتروني  یدیر المحتوى المستعمل .. وھي موسوعھ متعدده اللغات  ولیس ھناك جھھ تسیطر علیھا. لنفس ھذا المصطلح 

  .الضروره ان تكون المعلومھ صحیحھ لیس ب.. وھناك بعض المشاكل في مواقع الویكي قد التكون المصداقیھ دقیقھ جدا . فیھا وھو نظام الویكي 

   .الیوتیوب -٣

سنوات تقریبا ویقوم فكرتھ االساسیھ على   ٦عباره عن موقع یسمح للمستخدمین بمشاھده ورفع مقاطع الفیدیو بشكل مجاني  واسس منذ 
ن یرفع المستخدم أي مقطع فیدیو البد ان وقبل ا. مضحكھ . علمیھ . المستخدمین  ھم الذین یبنون ھذا الموقع فنجد فیھ مقاطع جدیھ وثائقیھ 

یكون لدیھ حساب مستخدم لیستطیع رفع الفیدیو  ومایمیزه  استخدامھ  لتقنیھ الفالش مما یسھل عرض الفیدیو للمستخدمین بسرعھ عالیھ 
  .ویمكن ان ترفع باي صیغھ فیدیو 

  .بوك الفیس -٤

على  تبادل المعلومات وصور والفیدیو والتعلیق علیھا ویسھل امكانیھ  تكوین  وھو عباره عن  موقع  یعمل على تكوین االصدقاء ویساعدھم
سجلین عالقات في فتره قصیره وفي حالھ  التسجیل  یسحب الموقع عناوین البرید االلكتروني  في حالھ الموافقھ ویزود ھذا  العناوین باسماء الم

  دل االفكار والمعلومات  في فتره قصیره جدا في مواقع اخرى فتتمد ھذه الشبكھ حتى تجمع االلوف في تاب

  .المفضلة االجتماعیة -٥

تتمیز بامكانیھ مشاركھ . مواقع تقدم خدمھ  تخزین عناوین مواقع االنترنت  مثل المفضلھ الموجوده في شریط العناوین في االنترنت اكسبلورر 
  .مفضلھ شخص ما  مع االخرین 

  .الفلكر -٦

  ي مثل االلبوم لیستطیع االخرین ان یرى ھذه الصور  ویتصفحھا ویعلق علیھا ھو عباره عن معرض صور شخص

  : googleبرید قوقل -٧

ویتمیز البرید ببمیزات كثیر جعلت انتشاره  یستمر ھناك فحص تلقائي للفایروسات ویرد تلقائیا على الرسائل   Gmailعباره عن برید ال ـ
 الخ ...والدردشھ الجماعیھ . وم بعمل حفظ تلقائي في حال تعطل المتصفح البریدیھ في حال عدم تواجد صاحب البرید  یق

  :٢قبل وبعد ویب 

 ٢ويب  ١ويب 
  عبارة عن مواقع تقدم من خالل صاحبها ما يريده: مواقع شخصية

 .هو ويمكن للزوار اإلطالع على محتوياته 
  الت تمكن صاحبها من إضافة المقا مواقع بسيطة ذات تصميم إحترافي: مدونات

 .بشكل متقدم، ويمكن للزوار اإلطالع على المقاالت والتعليق عليها وحتى تقييمها

  مواقع ال تختلف كثيراً عن المواقع الشخصية : مواقع جماعية
 .إال أنها تتحدث عن مجموعة من الناس هم غالباً أعضاء في جماعة معينة

  تبادل التعليقات  و تمكن مستخدميها من عمل الملفات الشخصية: شبكات اجتماعية
 .والتعرف على األصدقاء وتكوين الجماعات االفتراضية

  مواقع تقدم لزوارها ملفات مختارة عن طريق صاحبها،: مواقع محتويات
 .حيث يستطيع الجميع تنزيلها واإلطالع عليها 

  مواقع تقدم لمستخدميها خدمة استضافة الملفات : مواقع استضافة ومشاركة ملفات
  هافي اإلنترنت مع جميع الناس أو مع مجموعة معينة منهم، ومشاركت

 .كما تقدم في بعض األحيان خدمة النسخ االحتياطي
  غالباً ما تكون جامدة وال تتغير : صفحات األسئلة المتكررة

 .وتكون مقدمة عبر إدارة الموقع
  حيث يستطيع األعضاء تشاركيةمواقع تقدم المعلومات بطريقة : الويكي

 .المقاالت والتعديل عليها كتابة  

 .Web 2.0مقدمة عبر تقنيات ولغات برمجة  برمجيات إحترافية :تطبيقات ويب .تقدم بعض اإلمكانيات البسيطة لمستخدم الويب: برمجيات بسيطة

  خدمة لتبادل األخبار المجلوبة من منتدى أو مدونة أو أي موقع آخر دون : RSSخدمة  .خدمات أخرى لم تكن موجودة
 .الحاجة للوصول إليه
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  :في التعلیم ٢فوائد استخدام تقنیات وخدمات ویب 

شبكة لتقدیم المساعدة والدعم   قدراتھ اإلبداعیة فيالطالب بوصفھ منتجاً، وفي نفس الوقت دمج  قدرتھا على تعزیز وزیادة التعاون، وتمكین -١
  .المتبادلین

  .الضبط الذاتي من خالل متعلمین ذاتیین ناجحین في مھام مختلفة وبیئات متنوعة تعزیز -٢

  .القدرة على اجتذاب المتعلمین الذین ال یمیلون للتعلم النظامي أو تعیقھم الظروف الشخصیة أو العملیة -٣

  .لیة التعلم المستمر للفرد طوال حیاتھتساعد على عم -٤

  وھذه من اھم الفوائد .تتیح للمتعلمین فرصاً أكثر للتفاعالت االجتماعیة -٥

  .تبادل المعلومات بین المتعلمین والخبراء والمتخصصین -٦

   ...).بیئات افتراضیة  –تجارب (إدراك المفاھیم بفاعلیة أكبر وذلك من خالل األنشطة المساعدة  -٧

  :في التعلیم ٢عوائق والمخاطر المحتملة من استخدام ویب ال

 ھذا عائق  .مدى توفر التقنیة والمھارات الرقمیة -١

  ھذا خطر ).اإلساءة في استخدام التقنیة –سلوك التدمیر الذاتي  - عرض البیانات الشخصیة (المستخدمون من المراھقین  -٢

  ھذا عائق .خدمةفقدان المحتوى في حالة االنتھاء المفاجئ لل -٣

  ھذا عائق  .فرض رسوم مفاجئة -٤

  عائق .السیطرة المحدودة من قبل أعضاء ھیئة التدریس، وخصوصاً على االستخدام غیر المقبول -٥

  خطر  .عدم القدرة على حمایة اإلنتاج األكادیمي والملكیة الفكریة، كأن یضاف لھا أو یسرق منھا -٦
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