
 خصائص بيئة التعليم االلكتروني

 انواعه ودور المعلم فيهالتعليم األلكتروني .. خصائصه ..

المؤسسات  شهدت العقود القليلة الماضية تدهورا في جودة التعليم الذي تقدمه الكثيرمن

 التعليم الف ،االكاديمية وارتفاع نسبة االمية الوظيفية وازدياد حاد في نسب البطالة بين الخريجين

ظهر االمكانيات االجتماعية التقنية الجديدة آماال واعده في بقاعات الدراسة حيث ت   يرتبط حصرا

في  ة وضروريةملحفأصبحت الحاجة  ،فرص تعليم جديدة والتي بامكانها ان تحدث فارقا ملحوظا

باستخدام هناك العديد من الناس والمؤسسات الراغبين  انكما  ،االنترنت والتقنيات الجديدة استخدام

 التكنلوجيا لدفع عملية التعلم المبني على التنظير لتأطير فهم وابداع المتعلمين.

هي وسيلة تعليمية مواكبة للعصر وتغيّراته، لتحقيق الفائدة  Learning -Eالتعليم اإللكتروني أو

تَعلِّم باستخدام طرق حديثة لدعم العمليّة التعليميّة وم جرياتها، وتحقّق هذه الطريقة قدراً  الكبرى للم 

عالياً من اإلبداع وتساعد على تنمية المهارات لدى المتلقى وتقلّل من التلقين، وتعريف التعليم 

ن يمك ومن خاللهتعليميه.  فكال اإللكترونية التي توجه ألهدااإللكتروني واسع فهو يشمل كل األش

هو وسيحصل على الخبرات  ها يريدسيتعلم موفرد التعلم حسب وقته وإمكانياته وطاقته وقدراته، لل

التي يبحث عنها، وللوصول إلى التعليم االلكتروني ال بّد من وجود حاسب آلي أو جهاز ذو إمكانيات 

للحصول على المعلومة، واتصال بشبكة اإلنترنت فال بّد من الحصول على المعلومات المحدثة أوالً 

شرطة المسموعة فيها الم حتوى باستخدام األ يتم تصميم غرف تدريس رقمية افتراضية يقدمفبأول، 

  وكل هذا يعتمد على اإلنترنت. ةلمدمجية واألقراص ائوالفيديوهات المر

فيمتلك التَعلّم اإللكتروني عديدا من المميزات التي يفتقدها نظيره التقليدي، وهذه المميزات أدت إلى 

التعلم اإللكتروني بوتيرة متسارعة جًدا، فيوجد اآلن ماليين المتعلمين في العالم يعتمدون انتشار 

بشكل أساسي على هذا النوع من التعلم في اكتساب المهارات، والخبرات، وتَعلِّم ما يريدونه، ومن 

 التقليدي:المميزات التي أدت إلى اجتياح التعلم اإللكتروني مجال التعليم، بل وتفوقه على نظيره 

 

السنوية لطالب التعليم الجامعي بالواليات المتحدة األمريكية خالل العام  بَلغت التَكلفة الدراسية

ألف دوالر للمعاهد والجامعات الحكومية، بينما وصلت  01ما يزيد عن   3102 -3102الدراسي 

ألف دوالر للمعاهد والجامعات الخاصة، إًذا ت كلف الدراسة الجامعية  23لتكلفة إلى ما يزيد عن هذه ا

بلغ  ألف دوالر سنويًا، وهو ما ي غرق الطالب وأسرهم في الديون، فقد 31في المتوسط ما يقرب من 

 .ألف دوالر 21خالل العام الماضي حوالي  متوسط ديون الطالب

  

لذلك ت عتبر أكبر العيوب الحقيقية للتعليم التقليدي هي النفقات الباهظة التي يتحملها الطالب وذووهم، 

على عكس التعلم اإللكتروني الذي أصبح اآلن مجانيا بشكل شبه كامل، فمئات الجامعات والمعاهد 

قدمة من أفضل المحاضرين واألساتذة عبر العالمية ع رضت عديدا من المساقات عالية الجودة، الم 

 مواقع التعلم اإللكتروني المختلفة.
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وحتى أغلي الدورات التدريبية المكثفة عبر اإلنترنت ال تصل تكلفتها إلى نصف تكلفة التعليم 

 01دريبية لتعلم البرمجة يبلغ ما يقارب التقليدي في العام الواحد، فتكلفة واحد من أغلي البرامج الت

آالف دوالر، حيث يركز المحاضرون والخبراء على تعليم الطالب مهارات البرمجة الالزمة، حتى 

برمًجا ومطوًرا محترفًا خالل  من خريجي  %01أسبوعا مكثفا، كما يستطيع  03يصبح الطالب م 

 تخرج.أشهر بعد ال 2البرنامج إيجاد فرصة وظيفية في أقل من 
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 (Synchronous e-Learning) التعليم االلكتروني المتزامن .0

هو التعليم على الهواء أو البث المباشر، والذي يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أمام 

أجهزة الحاسوب، إلجراء النقاش والمحادثة بين المتعلمين أنفسهم، وبينهم وبين المعلم، ويتم هذا 

 –الفصول االفتراضية –للوح األبيض ا مختلف أدوات التعليم اإللكتروني وهي: النقاش بواسطة

 .غرف الدردشة -المؤتمرات عبر )الفيديو، الصوت( 

 إيجابياته

 حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية. 

 تقليل التكلفة . 

 االستغناء عن الذهاب إلى مقر الدراسة. 

 

 لبياتهـــس

  اتصال جيدةحاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة. 

 (Asynchronous e-learning) التعليم االلكتروني غير المتزامن .3



يستطيع  حيث .وهو التعلم غير المباشر أي اليحتاج المعلمين والمتعلمين بنفس الوقت

غالبا .الطالب المسجلين في مساقات التعلم غير المتزامن اكمال اعمالهم مزامنة مع هذه الدورات

م غير المتزامن من خالل وسائل التكنلوجيا مثل البريد األلكتروني والمحاضرات يما يكون التعل

 .المسجلة عبر الفيديو والملفات الصوتية والمراسالت البريدية التقليدية

 إيجابياته

 

 وبالجهد الذي يرغب بتقديمه. ،المتعلم يحصل على الدراسه حسب األوقات المالئمه له 

  والرجوع اليها الكترونيا كلما احتاج لذلك. المادةيستطيع الطالب إعادة وتكرار 

 

 

 ســـلبياته

 .عدم استطاعه المتعلم الحصول على تغذيه رجعيه مباشره من معلمه 

  او منعزل عن زمالئه واساتذته. أنطوائيهذا النوع من التعليم يكون فيه المتلعم 

 

حديد األهداف التعليمية من اجل انجاح هذا النوع من التعليم هناك عدة شروط لذلك منها ت

الواجب تحقيقها وكذلك قبول إجابات وأفكار ونتائج متنوعة، وتقديم المعرفة بدال من توصيلها 

ونقلها باالضافة الى تقويم المهمة التعليمية بدال من تقويم مستوى المعرفة هو يمثل أهم شرط مع 

 .تشجيع المجموعات المتباعدة بدال من المحلية

تبادر إلى ذهن من يقرأ الموضوع، أننا بإدخال تقنية الحاسب و التعليم االلكتروني د يـــــق     

نلغي دور المعلم في العملية التربوية التعليمية...فالتعليم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور المعلم بل 

 يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية

باقتدار ويعمل على تحقيق طموحات التقدم والتقنية. لقد أصبحت مهنة المعلم مزيجا من مهام 

 القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجه.

ولكي يكون دور المعلم فعاالً يجب أن يجمع المعلم بين التخصص والخبرة مؤهالً تأهيالً جيداً 

 ضوء دقة التوجيه الفني.ومكتسباً الخبرة الالزمة لصقل تجربته في 

وال يحتاج المعلمون إلى التدريب الرسمي فحسب بل والمستمر من زمالئهم لمساعدتهم على تعلم 

أفضل الطرق لتحقيق التكامل ما بين التكنولوجيا وبين تعليمهم. ولكي يصبح دور المعلم مهما في 

 لى المعلم أن يقوم بما يلي:توجيه طالبه الوجهة الصحيحة لالستفادة القصوى من التكنولوجيا ع

أن يعمل على تحويل غرفة الصف الخاصة به من مكان يتم فيه انتقال المعلومات بشكل ثابت  .0

وفي اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب إلى بيئة تعلم تمتاز بالديناميكية وتتمحور حول الطالب 

ك مع صفوف حيث يقوم الطالب مع رفقائهم على شكل مجموعات في كل صفوفهم وكذل

 أخرى من حول العالم عبر اإلنترنت.

 أن يطور فهما عمليا حول صفات واحتياجات الطالب المتعلمين.  .3



أن يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة  .2

 للمتلقين.

 ور التعليمي الشخصي له.أن يطور فهما عمليا لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الد .2

 أن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي. .5

 ،ومما الشك فيه هو أن دور المعلم سوف يبقى لألبد وسوف يصبح أكثر صعوبة من السابق

فالتعليم اإللكتروني ال يعني تصفح اإلنترنت بطريقة مفتوحة ولكن بطريقة محددة وبتوجيه 

 كترونية وهذا يعتبر من أهم أدوار المعلم.الستخدام المعلومات اإلل
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