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ة اهتماماته ز تر الحديثة  البحثي   
 
جيال لل  وتبسيطهلم الحاسوب ع   تدريسأيضا على  ك

ن،  
وفحص مدى تأثير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املجتمع بشكل  صغيرة الس 

 عام وعلى التعليم بشكل خاص.
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 مقّدمة

 التطورات التكنولوجية املحيطة بنا لم تترك مجاال إ نَّ إ
ّ

الت وُّ وقد دخلته وأحدثت فيه تح ال

مات أحدثت تكنولوجيا املعلو  األخيرة ليلةد القعقو الفترة وجيزة جدا. فخالل  فيكبرى وذلك 

قفزات هائلة في طريقة  (Information and Communication Technology) واالتصاالت

 التعو ل قُّ التواصل، التنالشراء، العمل، 
ُّ
م وغيرها من مجاالت الحياة. وقد أصبح الحديث ل

اد رها في إحداث التغيير في حياة األفر َدوْ عن وسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتأثيرها و 

  الساحة. فياملوضوعات  ّم أهأكثر و من  واملجتمعات

 يةثورة املعلوماتالمجال التعليم والتعلم هو من أهم املجاالت التي تأثرت من  ما من شّك أّن 

حيث ظهرت طرق وأساليب جديدة تتعلق  ة وفي مقّدمتها الحاسوب واإلنترنت،يّ التكنولوجو 

لها بين وعرضها ومشاركتها وتباد بإمكانّية الحصول على املعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها

األفراد املشتركين في العملية التعليمية التعلمية مهما كانت مواقعهم الجغرافية مترامية 

وعلى وجه التعلم التعليم و أشكال  وجودة يادة كفاءةاألطراف، األمر الذي ساهم في ز 

 اعتَمَد عديدة  راحلمفي  بعد عن والتعلم التعليم رَّ وقد م. عن بعدم ّد لك املقذ الخصوص

أصبح  إلى أنواإلذاعة التلفاز و العادي البريد مثل تقليدية تواصل  وسائلعلى في بدايتها 

 تجُدر و د على شبكة اإلنترنت والتطبيقات الرقمية. مِّ املعت التعلم اإللكترونينوعا من أنواع 

تروني اإللك والتعلم التعليممجال في  الحاصلة التطورات التكنولوجية ّن اإلشارة هنا إلى أ

ا ي  ارتبطت بنظريات التعلم مثل السلوكية والبنيوية، وكان االنتقال بينها انتقاال تدريج

 متط بحسبمع مراحل التحول الرقمي و  بالتناُسب
ّ
 ر. بات التغييل

له ساهم كذلك عبر مراح قد املعلومات واالتصاالتكنولوجيا في عالم ت رّ التطور املستم ّن إ

ناًء عليه وب ؛م عن بعددَّ املختلفة في تطوير أساليب وأشكال متنوعة للتعليم والتعلم املق

( لوصف Distance\ Web-based\ Electronic\ Online Learningظهرت مسميات عديدة )

 Onlineلسنوات األخيرة التعلم اإلنترنتي )من أبرزها في او هذا النوع من التعليم والتعلم 

Learning .)د كونها تعتبر أن التعليم حَّ أساس مو  لهايات مَّ جميع هذه املس بأّن هنا  وننّوه

املعلومات  تقنياتعلى  بكاملهايعتمد في إدارة السيرورة التعليمية التعلمية والتعلم عن بعد 

ِّ تقديم املحتوى التعليمي للمتعبما في ذلك  دةّدِّ واالتصاالت الحديثة ووسائطها املتع
ّ
م ل

ير بصورة متزامنة أو غ إّماس، والزمالء ّرِّ مع املحتوى، املد الدينامّي بشكل يتيح له التفاعل 

 السرعة التي تتناسب مع ظروفه وقدراته. بمتزامنة وفي املكان والوقت و 
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يد من جدا وذلك بسبب العدينتشر التعلم اإلنترنتي في السنوات األخيرة بوتيرة متسارعة 

 املميزات التي يفتقدها نظيره التقليدي، إذ يعتمد مئات املاليين من املتعلمين في العا
َ
 سواءم ل

م على هذا النوع من التعل ميّ ي أو غير رسميّ في إطار رس سواءل و ّمِّ بشكل أساس ي أو بشكل مك

وبالتالي أصبح التعلم  .يشاؤونهمن أجل اكتساب املعرفة واملهارات والخبرات وتعلم ما 

ِّ اإلنترنتي في كثير من الحاالت يش
ّ
لم لتعليم والتعا من فاعلية وما هو أكثر ل البديل ك

ْينالتقليد طا ميأتي هذا الكتاب  مستمّر، تناوله بشكل. من منطلق أهمية هذا املوضوع و يَّ
ّ
سل

ج يب والنماذأهم األسالو املفاهيم األساسية املتعلقة بالتعلم اإلنترنتي  الّضوء على

 البيداغوجية الحديثة الهادفة إلى جعل هذا النوع من التعلم أكثر فعالية ونجاحا. 

 ق إلىرّ ويتط ،التعلم عن بعدو التعليم  ومفهومتاريخ في هذا الكتاب  ل وّ الفصل األ  يتناول 

يقارنه و  سات التعليمية الرسميةسَّ املزايا والفرص املتعلقة بتطبيقه ضمن املؤ  أنواعه وإلى

من موضوع التفاُعل ض يتمحَور حول  . الفصل الثانيهيّ الوجا ّي التقليدالتعلم و التعليم مع 

ويناقش طرق واستراتيجيات تدريس مختلفة من  هذا التفاُعل، املساقات اإلنترنتية وأنواع

 ا الفصلّم شأنها أن ترفع من مستوى هذا التفاعل بين املشتركين في املساقات اإلنترنتية. أ

بات األساسّية ملنتديات املناقشة ق إلى رّ الثالث فيتط ِّ
ّ
التي تهدف إلى و  التعليمّية الفّعالةاملرك

ات التعليمّية أثير املنتديالفصل الرابع ت ، بينما يتناول التّعلم اإلنترنتي غير املتزامن تعزيز 

ب
ّ

مة على تحسين املهارات التعاونّية لدى الطال
َّ
. الفصل الخامس من هذا الكتاب املنظ

، ويقّدم رات طالب إعداد املعلمين بخصوص جودة املساقات اإلنترنتيةوُّ تصيتناول 

في التعليم والتعلم اإلنترنتي. الفصل السادس  والنوعية الجودة مانخاّصة بضتوصيات 

عين وتخُدم حديثة ةيّ نماذج بيداغوجية وأدوات رقم عرض ق إلىرَّ واألخير يتط
ُ
 ملدّرِّسا ت

ه اإلنترنتي  .في أداء عملِّ
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Introduction 

The technological developments surrounding us have left no field but 

have entered and brought about major transformations within a very 

short period of time. Over the past few decades, information and 

communication technology has made tremendous changes in our 

everyday life; It affected the way we work, buy, communicate, travel, 

learn etc. Talking about modern digital technologies, their impact and 

their role in bringing changes in the lives of individuals and communities 

has become a significant issue.  

Education is one of the most important domains affected by the digital 

information and technology revolution. New methods and techniques 

have emerged regarding the ability to carry out information retrieval, 

storage, processing, transferring, presenting, sharing and exchange 

among individuals involved in the learning process regardless of their 

geographical location. This in turn contributed to increasing the 

efficiency of the forms of teaching and learning, in particular that 

delivered from distance. Distance learning has gone through many 

stages, beginning with traditional communication methods such as 

regular mail, television, radio etc. until it has become a type of electronic 

learning (e-learning) based on the Internet and digital applications. It 

should be noted here that technological developments in the field of e-

learning have been linked to theories of learning such as behaviorist and 

constructivist. The transition between these theories was a gradual 

transition proportional to the stages of digital transformation and 

according to the requirements of change. 

The continuous development of the ICT world has also contributed to 

the development of various forms and methods of distance teaching and 

learning. Accordingly, various names such as distance, web-based, 

electronic and online learning have been emerged to describe this type 

of teaching and learning, most notably in recent years, online learning. 

It should be noted here, that all these names have a common basis 

because they consider that distance teaching and learning depends on 

modern ICT, including providing learners educational content in a way 

that enables them to interact actively with the content, instructor and 

classmates. The interaction could be synchronously or asynchronously 

at the location, time and speed that is appropriate for the participants. 
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In recent years, online learning has been growing at a very rapid pace 

because of the many advantages that are missing from its traditional 

counterpart. Millions of learners in the world rely either fundamentally 

or complementary, or formally or informally on this type of learning. In 

many cases, online learning has become the most effective alternative to 

traditional teaching and learning. Because of the importance of this topic 

and its continuous spread, this book presents the basic concepts related 

to online learning as well as the most important modern pedagogical 

methods and paradigms aimed at making this kind of learning more 

effective and successful. 

The first chapter of this book reviews the history and the concept of 

distance learning, and discusses its types and the advantages, and 

opportunities of its application within formal educational institutions. In 

addition, it compares distance learning with traditional learning. The 

second chapter focuses on the subject of interaction within the online 

courses and its types, and discusses different teaching methods and 

strategies that can increase the level of interaction among the participants 

in online courses. The third chapter deals with the essential components 

of effective educational discussion forums aimed at promoting 

asynchronous online learning. The fourth chapter deals with the impact 

of structured discussion forums on improving students' collaborative 

skills. The fifth chapter deals with the perceptions of teacher students 

regarding the quality of online learning and sets recommendations for 

quality assurance in online courses. The final chapter deals with 

pedagogical models and digital tools that are useful for online 

instructors. 

 

 


