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مقدمة:
مل يشهد عصر من العصور التقدم التقين الذي شهده هذا العصر يف مناا متعادد م مان أمههاا ال اور ا ائلاة الا

اد يف

تقنيات االتصاالت واملعومات وال توجت أخري بشبكة املعلومات الدولية (انرتنت).
وقد است مر التعلايم هاذا التقادم بقريقاة موايفياة يف وساائلهم فالهارت االساتفاد مان هاذه التقنياات داخا

ار الصاف

وبني أروقة املدرسةم إال أن األمر األك ر إثار هاو تسسايس تعلايم متكاما معتمادا علاى هاذه التقنياات وهاو ماامي باالتعليم
االفرتاضااي )(Virtual Learningم وقااد تيايااد االهتمااام هبااذا النااو ماان التعلاايم يف الماانوات ا مااس األخااري م إ
نالم اات اجلمعي ااة األمريكي ااة لعم اادات القب ااوم والتم ا ي أوم م ااضير دود للتعل اايم االفرتاض ااي يف مدين ااة دنف اار بوالي ااة كل ااورادو
األمريكيااة يف شااهر أنمااقس ماان عااام 1997م وأتبااق بقمااة للممااضولني عاان هااذا التعلاايمم و اار القمااة واملااضير ماادرات
جامعات وعمدات قبوم يف أهم مضسمات التعليم االفرتاضيةيف أمريكا ودوم أخرى متعدد م وكان من أهام تويايات القماة
واملضير مايلي:
 -1التعليم االفرتاضي ومجيق وسائله ستكون ضرورية وشائعة إلكماب املتعلمني املهارات الاليفمة للممتقب .
 -2التعل اايم االفرتاض ااي ف اات آفاق ااا جدي ااد للمتعلم ااني مل تك اان متا ااة م اان قب ا م وه ااي ااال واع اادا اج ااات تالمي ااذ
املمتقب .
 -3جيب تقبيق ما مت التوي إليه من منافق التعليم االفرتاضي مق عدم إنفام الواقق التعليمي املعتاد.
كلمة "افرتاضي" هي ترمجة للمصقل األجنيب ""Virtualم وتعين أن املضسمة التعليمية مبا فيها من حمتوى
ويفوف ومكتبات وأساتذ وطالب وجتمعات..اخل مجيعهم يشكلون قيمة قيقية موجود فعالً لكن التواي بينهم
يكون من خالم شبكة اإلنرتنت .يث ميكن أن يتسلف الصف االفرتاضي من طالب مويفعني ما بني اسرتاليا وسوريا
والمعودية واألردن وا ند م وحي رون ألستا ما يف بريقانيا ويتفاعلون معه افرتاضياًم إما مباشر أو من خالم ا ادم
التقين ا اص باملضسمةم متحررين من اجيي املكان واليمان.
وقد بدأ استخدام ا قيقة االفرتاضية ) (Virtual Realityك رياًم فنرى ا ديث عن املدن االفرتاضيةم والقرق
االفرتاضيةم والر الت االفرتاضية  /والصف االفرتاضي وما إىل لكم وهذه عبار عن قائق واقعية سوف يتميي هبا منط
ا يا يف القرن القادم.

التعليم االفتراضي:
يسيت تسسيس اجلامعات االفرتاضية كمضسمات أكادميية هتدف إىل تسمني أرفق ممتويات التعليم اجلامعي العاملي
للقالب من مكان إقامتهم بواسقة شبكة اإلنرتنتم و لك عن طريق إنشات بيئة تعليمية افرتاضية متكاملة تعتمد على
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شبكة فائقة التقورم وتقدم جمموعة من الشهادات اجلامعية من أعرق اجلامعات العاملية املعرتف هبا دولياًم كما تضمن ك
أنوا الدعم واملماعد للقالب بإشراف جتمق افرتاضي شبكي ي م خري ا ربات واألساتذ اجلامعيني يف العامل .ومن هنا
خرج مفهوم التعليم االفرتاضي.

 ما هو التعليم االفتراضي؟التعليم االفرتاضي هو طريقة إليصام العلم وللتواي وا صوم على املعلومات والتدريب عن طريق شبكة اإلنرتنتم
املتقور ال تمتقيق أن تقدم قيمة م افة على
وهذا النو ا ديث من التعليم يقدم جمموعة من األدوات التعليمية ر
التعليم بالقرق التقليدية ونعين بذلك الصف التدريمي املعتاد والكتاب واألقراص املدجمة و ىت التدريب التقليدي عن
طريق الكومبيوتر .ويمتقيق القالب من خالم التعليم االفرتاضي ا صوم على قدر أكرب يف التحكم يث أنه مصمم
على أساس احملتوى النوعي وآلية تقدمي املاد على النحو األف

مبا يتناسب ياماً مق احملتوى وهذه العالقة املقرد جتع

التقور فكلما يفادت الت ربة حتمن األدات وحتمنت النتائج .كما يضمن التعليم االفرتاضي خيارات
هذه الت ربة دائمة ر
متنوعة من التعليم لقالهبام مق مناهج ممتقا من أرفق اجلامعات العاملية املعرتف هبا دولياًم وهذا تدعمه جمموعة من
الت معات االفرتاضية ا اية من األساتذ اجلامعيني والعلمات الدارسني يف العامل الذين سي يفون العنصر ال قايف ا اص
مب تمعاتنا على احملتوى العلمي العامليم يث تق ردم اجلامعات االفرتاضية فرية ا صوم على اختصايات جامعية
معتمد من خالم مصادر جامعية متعدد عرب العامل أينما كنت ويف أي وقت.

يمكن تعريف التعليم االفتراضي بعدة أشكال:
هو عبار عن جمموعة العمليات املرتبقة بنق وتويي خمتلف أنوا املعرفة والعلوم إىل الدارسني يف خمتلف أحنات العامل
باستخدام تقنية املعلومات( .يشم

لك شابكات اإلنرتنت واإلنرتانت واألقراص املدجماة و عقد املضيرات عن بعد).

إن التقور ا ائ يف شبكة اإلنرتنت وتقبيقاهتا خاية فيما يتعلق بالتخاطب املباشر وإمكانية إنشات جمموعات حتاور
افرتاضية وإدخام تقنيات الوسائ املتعدد والتخاطب بالصوت والصور عن بعد ..ساهم يف ظهور النمط ا ديث من
التعليم الذي يعرف بالتعليم االفرتاضيم يث بدأت معالم اجلامعات العريقة يف أمريكا وأوروبا بتحوي مناه ها إىل
مناهج للتعليم االفرتاضي .ومما أعقى مصداقية ذا النو من التعليم العاد أن عدداً من اجلامعات العريقة م جامعة
التحوم إىل التعليم االفرتاضي بشك كام خالم المنوات العشر
روشمرت لتكنولوجيا وجامعة جورجيا للتكنولوجيا قررت ر
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القادمة.

يمكن تعريف الجامعة االفتراضية على أنها:

مضسمة أكادميية هتدف إىل تسمني أعلى ممتويات التعليم العاد للقالب يف أماكن إقامتهم بواسقة شبكة اإلنرتنتم
و لك من خالم إنشات بيئة تعليمية افرتاضية متكاملة تعتمد على شبكة متقور  .والفرق بني اجلامعة التقليدية واجلامعة
االفرتاضية هو أن اجلامعة االفرتاضية ال حتتاج إىل يفوف دراسية داخ جدرانم أو إىل تلقني مباشر من األستا إىل
القالب أو جتمق القلبة يف قاعات امتحانيه أو قدوم القالب إىل اجلامعة للتم ي ونريها من اإلجراتاتم وإمنا يتم
جتميق القالب يف يفوف افرتاضية يتم التواي فيما بينهم وبني األساتذ عن طريق موقق خاص هبم على شبكة
االنرتنيتم وإجرات االختبارات عن بعد من خالم تقومي سوية األحبا ال يقدمها املنتمبون لل امعة خالم مد
دراستهم .

 مزايا التعليم االفتراضي : -1رحلة الطالب سهلة ومضمونة :
دون تعقيدات القبوم والتم ي م تقدم اجلامعة االفرتاضية تقدم خدمات القبوم والتم ي ووسائ الدفق املاديم والدعم
م كما توفر م سب االخنراط يف لقات تفاع و وار

األكادميي من خالم مرشدين للقالب يوجهوهنم حنو األف
لت معات أكادميية واسعة.

كما تتي املكتبة االفرتاضية فرية است نائية للقالب والبا ث بتوفري املاليني من العناوين املختلفة .على أن الرتمجة
ا قيقية للدور املسموم لل امعات االفرتاضية يت

يف املييات العديد ال توفرهام يث ال تكتفي مبييات التعليم

االفرتاضي العامة ال جتع القالب قادراً على التعلم والعم يف وقت وا دم ومن أي مكان ويف أي وقتم ب وأي اً
تضمن طيفاً واسعاً من االختصايات العلمية نري املوجود يف اجلامعات احمللية واإلقليميةم وتضه القوى العاملة مبا
يتناسب ومتقلبات اقتصاد املعرفة.
 -2الجامعة االفتراضية تتبعك حيث ذهبت
تقور القالب خالم
وهي أ د أهم خصائص اجلامعات االفرتاضيةم إضافة إىل التخقيط المليم ووقوفها الدائم عند ر
التخرج فإهنا تتبعه يث هب .ف ميعنا نعلم أن الالروف القاهر قد تفرض على اإلنمان االنتقام
ر لة الدراسة و ىت ر

من بالده ألسباب متعدد م لكن هذا ال يضثر إطالقاً على القالب يف اجلامعة االفرتاضية يث يمتقيق متابعة حتصيله
العلمي من أي مكان ويف أي يفمان دومنا انققا عن الدروس أو اإلرشاد وبالتاد فلن يفقد بانتقاله أية ميي أو خدمة
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تقدمها اجلامعة .ليمت اجلامعة االفرتاضية بديالً عن اجلامعات التقليدية ب إهنا مكملة ا.
 -3توفير أبرز االختصاصات العلمية
ممتمر متعلقة مباشر حباجات سوق
إن عملية انتقات التخصصات ال تقر ها اجلامعات االفرتاضية عملية ديناميكية
ر
العم عموماًم وتشم العديد من االختصايات م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتم إدار األعمامم علوم الكومبيوتر
والذكات الصناعيم إدار املرافق الميا يةم هندسة اجلينات اليراعيةم تكنولوجيا التعليمم اإلدار التعليميةم وهذه
االختصايات كلها ونريها العديد مقرو ة مبمتويات عد  :معهد  -دبلوم  -بكالوريوس  -ماجمتري  -دكتوراه.
إ ا كانت املضسمة التعليمية التقليدية ختصص مكاناً حمموساً للقالب (مقعد  -يف  -مكتبة)....م فإن مقعد
القالب يف املضسمة االفرتاضية أمام شاشة الكومبيوترم وي رفه موجود على شبكة اإلنرتنتم ومكتبته ليمت حمدود بعدد

حمدود يف قاعةم ب إنه يمتقيق االطرال على ماليني الكتب بسسر وأسه طرق البحث واملتابعة .ويف اجلامعة االفرتاضية
ال يتبادم القالب األفكار مق جهايف الكمبيوتر؟! ب حياورون جمموعة من الناس من ك أحنات العامل عرب الكمبيوترم
يث أن فرية التفاع هذهم مق جمموعة عاملية من األساتذ والقالبم من خلفيات ثقافية وانتماتات قومية خمتلفةم
وفعامم وإىل رجام أعمام أكفات وقادرين على ممارسة مهمتهم بن ا يف أي
هتيئ والد جي جديدم ديثم ديناميكي ر

مكان يف العامل.

الثورة المعلوماتية والتقنية والتعليم :
مما ال شك فيهم أن التعليم يعد است مارا بشريام له مدخالته وعملياته وأهدافه وتدخ التقنيات ا دي ة يف هذا االست مار
ألهنا تشك منه ا منالما للعملية التعليميةم ولذلك ايفداد االهتمام يف المنوات األخري بدور التكنولوجيا يف هذه
العمليةم ودار جدم كبري وم أمهية التكنولوجيا وأنواعهام وجدوى االستعانة هبام وأف

األساليب لالستفاد منها يف

تقوير التعليم ومعاجلة مشكالته ورفق أدات املعلم والقالبم يف حماولة لبلوغ ما نصبو إليه ومواجهة حتديات العصرم ألن
التعليم ركيي بنات األمم واالرتقات بالشعوب وحتقيق الرفاهية للفرد واجملتمق .وحنن نعيش اليوم عصر التكنولوجيا
واملعلوماتم ومها احملرك آلليات التقور يف ك جانب من جوانب ا يا  .ومن هنا بدأت تكنولوجيا التعليم تعم على
تقبيق املعرفة املنالمة يف

املشكالت التعليميةم يث تماهم هذه الوسائط والتقنيات يف توسيق أنالمة الرتبية

املمتعملةم وختلق إمكانات ووسائ تعليم جديد م وتماعد على يفياد قدر االستيعاب لدى خمتلف األجيام واملرا
الرتبويةم وختلق وسائ إي ا جديد يف نق احملاضرات وماعها وإقامة الندوات وإلقات احملاضرات ونري لك .كما
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تماعد هذه التقنيات يف إجياد مواد تعليمية جديد م يشك ا اسب العمود الفقري ا .وتكون املواد التقبيقية سهلة
الوضو واالستيعابم ومماعد للمواد النالرية يف شر املوضوعات املختلفة .وىف الوقت نفمه ستكون وسائ اإلي ا
والتقنيات اجلديد يف خدمة املعوقني جمديا وفكريا وعصبيام وستماهم بشك علمي وفعام يف اخنراط هذه الفئات يف
اجملتمق عن طريق نق املعلومات إليها بقريقة سهلةم ومبماعدهتا على ختقى عقدها النفمية عرب وضق إمكانات
ا اسبات يف خدمتها.
أما على الصعيد العلمي وخصويا البحث العلميم فميكون يف استقاعة العلمات وأساتذ اجلامعات من
الدوم املتقور م و ىت البا ني من الدوم الناميةم االستفاد من بنوك املعقيات واملعلومات احملمية طوام قرون من اليمن
يف الدوم املتقور واالطال على األحبا ا دي ة املتقدمة ال ينت ها العلمات يف الدوم املتقور م وهذا يشك يف د
اته خقو كبري إىل األمامم تماعد على رفق املمتوى العلمي والتكنولوجي للدوم النامية .ويعلم اجلميق مدى أمهية
االطال على البحو املوجود والتقورات العلمية والنشرات واملوضوعات املكتشفة لتقوير العلوم وحتدي هام وقد كان
العلمات والبا ون يف الدوم النامية م قرين للمفر إىل الدوم املتقور والغوص يف مكتباهتا للحصوم على املعلومات
العلمية املقلوبة ألحباثهمم مق ما يرتتب على لك من عنات وضيا للوقت وهدر لألموام.
أما اآلنم فقد استقا العلمات بوساطة القرق المريعة للمعلومات اإلطال على ك جديد يف أي ق من ا قوم
بمرعة فائقة دون أية تكلفةم ب يكفى أن تمم الدوم الغنية واملمئولون فيها بتدفق املعلومات على هذه القرقم
وباجتاه الدوم نري املتقور م دون أي الر على دولة دون نريهام أو على معلومة معينةم والواقق فإن وجود مراكي
للمعلومات باتت ممسلة ملحة .وميكن تلخيص أثر التقنية على التعليم من ثال يفوايا:

األولى :بناء مدرسة المستقبل :
هي مدرسة جديد م بال أسوارم ليس باملعىن املادي لا "أسوار" ولكنها مدرسة متصلة ع ويا باجملتمقم ومبا و ا من
مضسمات مرتبقة حبيا الناس ومتصلة بقواعد اإلنتاجم ومتصلة بنبض الرأي العامم ومبضسمات ال قافة واإلعالمم وهى
مدرسة ا امتداد أفقي إىل املصاحل واملعام ومراكي األحبا وخقوط اإلنتاجم وامتداد رأسي إىل الت ارب اإلنمانية
والرتبوية يف ك دوم العامل.
الثانية :إعداد معلم األلفية :
هو معلم األلفية ال ال ةم الذي يتغري دوره تغريا جذريا من خريج مضسمة كانت هتدف دائما إىل ختريج موظفني وعاملني
يعملون يف إطار نالم جامد ويلتيمون بقواعد جامد م إىل مدرسني يقومون بوظيفة رجام أعمام ومديري مشاريق وحمللني
للمشاك ووسقات اسرتاتي يني بني املدرسة واجملتمقم وحمفيين ألبنائهم ويكتشفون فيهم مواطن النبوغ والعبقرية واملوهبةم
ويقومون بدور الوسيط النشط يف العملية التعليمية.
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الثالثة :تطوير وابتكار مناهج غير تقليدية :
هي مناهج جديد تتمم باملعرفة الكلية بدال من االختيامم وهي مناهج مرتبقة حباجات اجملتمق ا قيقيةم تنهض مبمئولية
يكني أبنائنا من التعام الذكي والكفت مق املتقلبات ا قيقية واملتقور للم تمقم وهي مناهج عملية تعترب املمارسة
فيها األي والت ريب هو األساس واملشاركة يف البحث عن املعلومة وتناليمها وتوظيفها هي اجلوهر ا قيقي للعملية
التعليميةم وهي مناهج يف إطار عاملي ومبعايري عامليةم ويف إطار ممتقبلي وتراعي ق اجلي اجلديد يف االختيار.
وتعترب عالقة التعليم والتكنولوجيا عالقة تكامليةم وجمموعة من العمليات املتكاملة ال يتوقف جنا ها على مدى
اتماقها وتنانمها معام فحني يتعلم التالميذ وفق أساليب تكنولوجية دي ة ويلمون بقريقة التفكري املنه ي القائم على
البدا ئ واال تماالت وإطالق األفكار الالهنائيةم تتشك األجيام القادر ليس فقط على التعام مق اجلديد يف عامل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتم ولكن أي ا إبدا التقنيات املناسبة اجة اجملتمق.

 -اإلنترنت كبنية تعليمية

تعترب شبكة اإلنرتنت مب ابة بنية تعليمية حتتية قوية جتمق الوسائ واألدوات والتقنيات والبشر واألماكن واملعلومات يف سلة
وا د م مما ي اعف القدرات البشرية وحيفيها على التعلم.
وإ ا كان قد تيايد االهتمام يف المنوات األخري كما عرفنا سابقا باستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت يف تدريس وتعليم
املهارات اللغويةم يف وقت أيبحت فيه القدر على الكتابة والقرات واالتصام عرب الكمبيوتر مقلباً أساسياً يف ا يا
ا دي ةم كما تصاعد جنم اللغة اإلجنلييية لتصب أبريف اللغات املشرتكة يف العصر ا ديثم وقد بدأ استخدام الكمبيوتر يف
تعليم اللغة منذ المتيناتم ومر هذا االستخدام خالم العقود املاضية ب ال مرا أساسية.
وقد دثت تغريات ك ري يف هذا املدخ يف املر لة األخري مق تكاثر املعلوماتم وتنو وسائ االتصام ويفياد ا اجة
للتعام مق الك ري من ال قافات باستخدام العديد من اللغاتم يف وقت تغريت فيه بعض املفاهيم التعليمية التقليديةم
ففي عصر التعليم باإلنرتنت أيب املدرس جمرد ميمر للتعليم وليس مصدراً لهم فهو خيتار ويقدم املعلومات بقرق
متعدد م وفقاً ال تياجات طالبه ومبا ميكنهم من إعاد خلق اللغة بسنفمهمم وأن يصبحوا خالقني للغة بدالً من االكتفات
بدور المليب وأن يكونوا مشاركني ناشقني يف عملية التعلمم كما تغري دور املدرس والذي مل يصب املصدر الو يد
للمهارات اللغويةم كما مل يعد دوره يقتصر على سكب املعلومات يف عقوم طالبهم إ ميارس هضالت القلبة دوراً نشقاً يف
عملية تعلم اللغاتم فهم يفمرون وينالمون املعلومات ال يكتمبوهنا بصور تتالتم مق معارفهم ومعلوماهتم المابقة كما
تراجعت قيمة ا فظ يف مقاب االهتمام بتعلم طرق واسرتاتي يات البحث عن املعلومات.
اإلمكانيات االتصالية باإلنرتنت.

وللمزيد ،نرى آثار اإلنترنت في العديد من الجوانب التي أهمها ما يلي:
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أوال :تعليم المهارات :

توفر اإلنرتنت فرياً عديد لتعليم املهارات األساسية للدارسني م  :كيفية ا صوم على فيض متدفقم من مصادر
متعدد م وىف جماالت متنوعةم وكذلك ا صوم على كم كبري من املعلومات والبيانات واألرقام واإل صائياتم
واستكما ام ومتابعتهام واالتصام بقواعد املعلومات وحمركات البحث وأرشيفات العديد من املنالمات والشركات
واملكتباتم واالستفاد من أدواهتا املتعدد م وكذلك تماعد يف تعليم مهار البحث الذايت عن املعلومات والبيانات
واإل صائياتم وكيفية التحقق من مصداقيتها وتقييمهام وحتلي املعلومات والوثائقم كما أفريفت اإلنرتنت مهارات ضرورية
م تقييم املعلومات وحتليلها ونقدها وييانتها يف يور رقمية متنوعة األشكامم واملقدر على التعام مق الفيض
املعلومايت املتدفقم وكيفية دمج املعلومات من مصادر افرتاضية متعدد م وتقوير أساليب الكتابةم ف الً عن استحدا
أشكام اتصام جديد م عقد املضيرات عن بعدمم وجلمات الدردشةم والربيد االفرتاضيم والقوائم الربيديةم وهى
مهارات أيبحت أساسية يف التعليم.
ثانيا :تعليم وتدريس المواد التعليمية :

تتعدد الفوائد ال ميكن أن تقدمها اإلنرتنت يف تعليم وتدريس املقرراتم فهي توفر تقنيات جديد يف تويي املعارف
واملهاراتم وكذا االستفاد من مقررات وبرامج وخقط املضسمات واجلامعات املعنية بتقوير العم التعليمي باستخدام
الوسائ اجلديد .
والقدر على ختيين واسرتجا ماد املقرر الدراسي بمهولةم ف الً عن كوهنا وسيلة حمفي للقالب على البحث والدرس
الذايتم وتقوير ا واس واملهارات لديهمم مق إمكانية االستفاد منها والتعلم من أك ر من موقق تعليمي عن ات املاد
العلميةم كما توافر إمكانية التعليم املمتمرم وكذا االتصام بني القالب وبني أساتذهتم.
وتمخر عملية التعليم عن بعد بواسقة اإلنرتنتم عد تقنيات دي ة أمهها:
ِّ
· الربيد االفرتاضي ) :(ELECTRONIC MAILيمتخدم إلرسام املعلوماتم والواجبات املنيليةم والتقاريرم
واملشاريقم والوثائق املمتخدمة يف الدورات التعليمية.
· جمموعات األخبار ( )GROUPS NEWSولو ات املعلومات ( )BULLETIN BOARDSتمتخدم
لعرض اآلرات واألسئلة واألجوبة املتعلقة باملمائ التعليمية.
· الدروس ا صويية التفاعلية () :)INTERACTIVE TUTORIALSميكن است الهبا أو استخدامها
مباشرً من مواقق معنية.
· املضيرات النصية التفاعلية أو الدردشة ( :)CHATTINGتمتخدم للحوار املباشر بني القالب واملعلمني
بشك ٍ مجاعي.
· املضيرات الفيديوية ( )VIDEO CONFRENCINGتمتخدم إلجرات الت ارب العملية بالصور ا ية أو
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لعقد اللقاءات المباشرة.
 اإلنترنت والنظام التعليمي :ولكن بالرنم من امليايا العديد لإلنرتنتم فإن هناك العديد من املشكالت يف استخدامها كوسيلة تعليميةم فمن النوا ي
التعليمية يعاىن النالام التعليمي يف معالم بلداننا العربية من العديد من املشكالتم ف الً عن حمدودية تبىن املضسمات
التعليمية يف هذه البلدان لوسائ تكنولوجيا التعليم ا دي ةم يف ظ تراجق مقومات العملية التعليميةم مبا فيها ضعف
ممتوى إجاد أبنائها للغات األجنبيةم وحمدودية إمكانيات االتصام باإلنرتنت وهو ما حيوم دون االستفاد القصوى من
اإلمكانيات التعليمية لإلنرتنت ومن إمكانية االستفاد من املناهج والقرق التعليمية ا دي ة املتوافر عليها.
وكذا تعاىن جامعاتنا من اخنفاض ممتوى التعام باللغة اإلجنلييية لدى معالم طالهبام ف الً عن قلة عدد املقررات ال
تدرس باللغة اإلجنليييةم وعدم شيو استخدام الوسائ التكنولوجية ا دي ة بني أروقتهام مما يعوق إمكانية استخدام
اإلنرتنت يف تقوير املهارات التعليمية لديهمم ومن نا ية ثال ةم فإن هناك العديد من احملا ير املرتبقة بالقبيعة املوضوعية
لإلنرتنت ومدى مصداقيتهام واختالط الغث بالممني من املعلومات على مواقعها ..إخلم وهو ما حيتاج إىل وضق ضوابط
الستخدامها.

 دواعي التعليم االفتراضي :·
·
·
·

ارتفا ممتوى الوعي بسمهية التعليم و إليامية التعليم إىل سن معينة يف معالم دوم العامل.
ا اجة املمتمر إىل التعليم و التدريب يف مجيق اجملاالت.
ارتفا تكلفة اإلنشاتات واملباين.
عدم املقدر على تلبية القلب على ا دمة وقبوم من يرنب يف الدراسةم وايفد ام الفصوم الدراسية
والنقص النميب يف عدد املعلمني.

ومن أهم العوامل التي تساهم في زيادة انتشار تقنيات التعليم االفتراضي حول العالم:
· اجلدوى االقتصادية من استخدام تقنية التعليم االفرتاضي ال تماهم يف ختفيض تكاليف التعليم والتدريب
للموظفني أو الدارسني املنتشرين وم العامل.
· خفض شديد يف مجيق النفقات األخرى نري املباشر م

طباعة الكتب وتكاليف المفر ومصاريف

ونفقات اإلقامة ال ترتتب على المفر وما شابه.
· القدر على إتا ة التعليم ألكرب قدر ممكن من رانيب التعليم يف أي جمام ويف أي بلد.
· اخنفاض تكلفة التعليم يماهم يف وفري التعليم بسسعار خمف ة للممتفيدين.
· ا د من تسثريات العوام المكانية والدميونرافية والتوسعات العمرانية.
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· التخلص من الك ري من املشاك االجتماعية ال تن م عن التعليم التقليديم م الفروقات بني القلبة
(املالهر واملالبس واقتنات الميارات).
· ا د من اآلثار النامجة عن االيفد ام املروري يبا ك يوم م التلو البيئي من جهةم وا واد القاتلة
من جهة أخرى.
· التخلص من عقبة اليمان وحترير املمتفيدين من االختيار بني الدراسة والعم م كذلك بالنمبة للمعلمنيم إ
ميكن لك منهم أن ميارس أعماال أخرى.

 متطلبات التعليم االفتراضي :· بنية حتتية شاملة تتم يف وسائ اتصام سريعة وأجهي ومعام

دي ة للحاسب اآلد

· تسهي وتدريب املدرسني على استخدامات التقنية والتعرف على ممت دات العصر يف جمام التعليم
· االست مار يف بنات مناهج و مواد تعليمية افرتاضية
· بنات أنالمة وتشريعات تماهم يف دعم العملية التعليمية بشكلها املعاير.
· بنات أنالمة معلومات قادر على إدار عملية التعليم بشكلها اجلديد.

 -اآلثار اإليجابية للتعليم االفتراضي :

أوال :يفياد ملحوظة يف كفات عملية التعليم والتدريب تتم يف:
·  %61-51أف  :يف متابعة عملية التعليم والتدريب
·  %61-25أف  :يف نمبة التحصي
يف التعلم
·  %61سرعة أعلى:

ثانيا :ا صوم على التعليم والتدريب يف الوقت املناسب واملكان املناسب
ثال ا :إعاد
·
·
·
·
·

التفكري يف كافة األمور والعناير وحتقيق نتائج يف الملوك واإلدار وطريقة التفكري:
املعلم يصب مديرا للعملية التعليمية بدالً من ملقنا للماد التعليمية
مين الدارس الفرية يف اختيار ما يريد أن يدرسه يف الوقت الذي يريده
عدد قلي من املعلمني املتمييين ألكرب عدد ممكن من الدارسني
تقوية االعتماد على النفس والتقومي الذايت ومراقبة الذات
بنات جي جديد قادر على االعتماد على نفمه يف ك شيت
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رابعا :توفري
·
·
·

لوم جذرية للمشكالت الرتبوية م :
تيايد أعداد القالب وعدم استيعاهبم يف الفص
الفروقات االجتماعية بني األفراد
النقص يف عدد املعلمني املضهلني
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