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Abstract 

E-learning environments vary to suit the diversity of learners, and the diversity of the courses and objectives, 

however, it should not be dealt with e-learning without specifying the strategies used in teaching, and it is 

meant by how the educational content is presented to learners, as the e- learning system includes designing 

different learning strategies, including what is included. The system is a second-generation web service and 

electronic tools for transferring content and creating a learning process. 

Learning strategies include several procedures for presenting educational content in a way that helps learners 

achieve educational goals. Strategies also vary according to the variety of goals and activities carried out by 

the professor and the student. 

Current search aims to: 

1. Statement of the concept of e-learning. 

2. Learn about e-learning theories. 

3. Learn about e-learning techniques. 

4. The concept of e-learning strategies. 

5. Learn about viewing strategies. 

A- Teaching strategies in the e-learning environment. 

B- Evaluation strategies in e-learning. 

Keywords: strategies, e-learning, Teaching, Evaluation 

 

 

 

 المقدمة

 المسللتحدتات أهللم مللن االلكترونللي التعللليم يعللدإذ 

 أن للتعلم يمكن حيث ، التعلم حدود في توسع همتس التي التكنولوجية

 مرنللة صللورة فهللو ، المنلل   وفللي الدراسللية الفصللو  فللي يحللد 

مكللان وزمللان  حيللث مللن للمتعلمين بدائ  يوجد ألنه وذلك ، للتربية

 للجميللع التعللليم إتاحللة على اإللكتروني التعليم فلسفة التعلم ، وتقوم
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 مللن النمط هذا في النجاح من تمكنهم قدراتهم ٕو امكانياتهم أن طالما

 بللين التعليميللة الفرص تكافؤ مبدأ تحقيق على للعم  وذلك ، التعليم

 اللغة أو النوع أو العرق أو الجن  بين التفرقة دون المتعلمين جميع

 تمكنهم وال نائية مناطق في  يعيشون الذين الطالب إلى والوصو  ،

 مللن وأيضللا ، التعليمللي المكللان إلللى االنتقا  أو السير من ظروفهم

 الماصللة االحتياجللات يذو أو القللادرين غيللر للطالب السماح أج 

 ما إلى إضافة هذا ، أماكنهم في وهم تعليمية فرص على بالحصو 

 في الدراسة وفقا  في التقدم على الطلبة مساعدة من النظام هذا يتيحه

 [1] طالب لك  المناسب الفرد معد 

 فللي التقليدية والجامعات المعاهد من (% 48) نسبة أنو

 علللى مباشللر بشللك  مناهجهللا طرحلل  قللد كانلل  المتقدمللة الللدو 

 (% 70) إلى النسبة ارتفع  حين في م، 1998 العام في اإلنترن 

 حللوالي صللرف األمريكيللة المتحللدة الواليات وفي 2000 العام في

 والحاسللوب االنترنلل  لتللوفير ؛1999 عام في دوالر بليون (6.9)

 [2] العام. التعليم مدارس في

 أهمية البحث:

 

إن التعلم اإللكتروني أصبح ضرورة تعليميللة تعلميللة فللي  .1

عصللر يتميلل  باالنفجللار المعرفللي المعلومللاتي والنشللر 

   اإللكتروني

الوسللائط إن إلمللام الطلبللة واالسللاتذة بمهللارات اسللتمدام  .2

التعليمية التعلمية الممتلفة أملر يجعلهلم أكثلر قلدرة علللى 

االستفادة من مصادر التعلم المتاحة عبر شبكة اإلنترنلل  

 .وغيرها من الوسائط اإللكترونية

يمث  التدري  اإللكتروني بنيللة أساسللية للمعلللم مللن أجلل   .3

أساسللي لنجللاح الللتعلم  التللدري  بنجللاح، وهللو مطلللب 

ة مع ظهور تقنيات الجي  الثاني للويللب  اإللكتروني، خاص 

Web2 حول  االهتمام من التعلم اإللكترونللي إلللى   ، التي

 التدري  اإللكتروني.

 

 أهداف البحث:

 

 بيان مفهوم التعلم االلكتروني. .1

 عرض على نظريات التعلم االلكتروني. .2

 تحديد تقنيات التعلم االلكتروني. .3

 مفهوم استراتيجيات التعلم االلكتروني: توضيح .4

تسللليط الضللوء علللى اسللتراتيجيات الللتعلم االلكترونللي  .5

 وتشم  جانبين هما:

 استراتيجيات التدري  في بيئة التعلم االلكتروني  -أ

 استراتيجيات تقويم التعلم الكتروني. -ب

 مصطلحات البحث:

هو التعلّم القائم على اسللتمدام الحاسللوب    التعلم اإللكتروني:  ▪

واإلنترن  لتوصي  المحتو  التعليمي للمتعلمين مللن خللال   

التواصلل  بللين المللتعلم والمعلللم، وبللين المللتعلم والمحتللو   

 [3]التعليمي بطريقة تفاعلية تمكنه من التعلم  

هللللي مجموعللللة  استتتتتراتيجيات التتتتتعلم اإللكترونتتتتي:  ▪

أتنللاء فللي  راءات والنشللاطات التللي يقللوم بهللا المعلللم  اإلج

يستمدم فيهللا وسللائ  التقنيللة   أو  شرحه وتوضيحه للدرس

الحديثللة كالحاسللب األلللى وشللبكاته ووسللائطه المتعللددة 

والمعام  االلكترونية والمللؤتمرات المسللموعة والمرئيللة 

والبرمجيات التعليمية إليصا  المعلومللات والحقللائق فللي 

 [4]كبر كفاءة ممكنة. بيئة تفاعلية بأ

 

 المنهج المستخدم: 

سوف تعتمد على منهج البحللث  باحثة، فإن الالدراسة أهداف لتحقيق

الوصفي القائم على التحلي  النظري لألدبيات السللابقة التللي تناوللل  

 موضوع البحث.

 

 اإلطار النظري للبحث

 االلكتروني: التعلم .مفهوم1

نظلللام تقلللديم المنلللاهج  بأنللله( 2002الشلللهري  يعرفللله 

 المقللررات الدراسللية( عبللر شللبكة االنترنلل ، أو شللبكة محليللة، أو 

األقمللار الصللناعية، أو عبللر االسللطوانات، أو التلف يللون التفللاعلي 

 [5] .للوصو  إلى المتعلمين "

( التعللليم االلكترونللي بأنلله Bosman,2002 وعللرف 

التعلم الذي يقدم الكترونيا من خال  االنترن  أو الشبكة الداخليللة أو 

عن طريق الوسللائط المتعللددة مثلل  االقللراص المدمجللة أو أقللراص 

 [6]الفيديو الرقمية وغيرها  

 تعليميللة منظومللة " ( بأنلله2005كمللا يعرفلله  الهللادي ,

 أي فللي المتدربين أو للمتعلمين دريبيةالت أو التعليمية البرامج لتقديم

 واالتصللاالت المعلومللات تقنيللات باسللتمدام مكللان أي وفللي وقلل 

 اإللكترونللي، البريللد المحليللة، القنللوات اإلنترنلل ، (مثلل  التفاعليللة
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 تعليميللة بيئللة لتللوفير) اللل  ..الحاسوب أجه ة الممغنطة، األقراص

 الفصلل  فللي مت امنللة بطريقللة المصللادر متعللددة تفاعليللة تعلميللة

 اعتماد محدد بمكان االلت ام دون بعد عن مت امنة غير أو الدراسي

 [7]والمعلم ".  المتعلم بين والتفاع  الذاتي التعلم على ا

التعريفللات السللابقة وغيرهللا الباحثة أنه من خللال     ر وت

نجد أن ك  تعريف يعك  وجهة نظر معينة، فكلل  منهللا تنظللر إلللى 

التعلم اإللكتروني وفقا لماصية من خصائصه. ويمكللن التعبيللر عللن 

مللن خللال  الشللك   [8]خصللائا الللتعلم اإللكترونللي كمللا حللددها 

 :التالي

 

 

 

 اإللكتروني: التعلم .نظريات2

يتميلل  الللتعلم اإللكترونللي الللذي يقللدم الللتعلم مللن منظللور 

المدرسة السلوكية بعدد من المصائا ومن أبرزهللا إخبللار المللتعلم 

عن الممرجات التي سلليحققها مللن الللتعلم، وإجللراء اختبللار للمللتعلم 

Test Placemat  لتحديللد جاه يتلله للللدخو  فللي الللتعلم أو لتحديللد

برنللامج الللتعلم، وتنظلليم  مسللتو  التسللكين الللذي يقابلل  مسللتوا  فللي

المحتو  بشللك  متسلسلل  لتحقيللق الللتعلم. وهللذا التنظلليم يكللون مللن 

البسيط إلى المركب ومن المعرف إلللى المجهللو ، مللع تقللديم تغذيللة 

راجعة للمتعلم ليتحقق المتعلم عن مد  تقدمه أو احتياجلله لتصللويب 

  [9] .مسار تعلمه

 نالقللر مللن الميالديللة الثمانينللات بدايللة فللي وخرجلل 

 عليهللا االعتمللاد تم جديدة تعلم بنظرية المعرفية المدرسة العشرين

 محاولللة علللى المعرفيللة المدرسة رك ت فقد االلكتروني في التعليم

 خال  من المعلومات ويعالجون المتعلمون بها يفكر التي الكيفية فهم

إلللى  هللدف الذي المعلومات، معالج نموذج أساس على التعلم نمذجة

 مللا ترميلل  علللى ومسللاعدتهم المتعلمين على المعرفي العبء تقلي 

 ومسللاعدتهم ) للتللذكر قابلللة وحدات إلى المعلومات تحوي ( تعلمو 

 أدوات اسللتمدام خللال  مللن ) للمعلومللات أنمللاط( بنيللة تشكي  على

  .المفتاحية والكلمات الذهني التمي  مث  التذكر

 فللي يحللد  الللتعلم أن البنيويتة المدرستةوكما تفتللرض 

السللياق ا وأن،سياقاته عن المحتو  فص  يمكن وال واقعية، سياقات

 وظروفهللا سللياقاتها من مجردة معرفة يقدم الذي المحتو ( اله ي 

 تكوينها و المعرفة فبناء ه يلة، معرفة ينتج سوف ) بها تحد  التي

 "التعليمي النشاط مراح  من مرحلة آخر في يكون ,بياجيه  نظر في

 على أخر  دورة له لتبدأ إال دورته تنتهي ال و ينقطع ال نشاط وهو

 نشللاط إلللى تتحللّو  منلله دورة كلل  ,متدافع و) مركب (متداخ  نحو

 علللى بدورها تبعث المعرفة من قاعدة إلى اآلخر هو ينتهي تفاعلي

 مجللردة معلومللات تذكر هو التعلم يصبح إذ(،(17جديد  من النشاط

 ،  البنيوية التعلم بيئة في معه والتفاع  العالم لفهم مفيدة أدوات ولي 

استقصللاءات  لتيسللير كأداة التقنية وتستمدم ، نشطا المتعلم يصبح إذ

 الحقيقي سياقه ضمن المحتو  تقدم بالمصادر غنية بيئة في المتعلم

 وإنمللا للمللتعلم، ينقلل ) جللامنت أو(شيئا ليس  المعرفة البيئة، هذ  في

 المدرسللة هللذ  فللي و التقنيللة، بوساطة يدعم ) عملية( تفاعلي نشاط

 أهميللة تأتي هنا ومن التقنية، تعلمه مستعينا بالمصادر المتعلم يوّجه

 التعلم ويصبح للتعلم ميسرا المعلم ويصبح والتعددية التعاوني التعلم

 التركيلل  تحللو  أي التربيللة، من الحيوي الج ء هو التدري  ولي 

 المدرستة مضللامين أهللم ولعلل  .الممرجللات إلللى المللدخالت مللن

 كللأداة اإللكترونيللة التقنيللات استمدام عدم إلى دعوتها هو ،البنيوية
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 يللتعلم أدوات أخللر  وبعبللارة الللتعلم، لبنللاء كللأدوات وإنمللا للتعليم،

 دور فللي تحللوال جوهريللا يتطلللب وهللذا منهللا؛ ولللي  معهللا المتعلم

 التقنيللة إلللى كمعلللم التقنيللة مللن تحوال :المدرسة في التقليدي التقنية

 .[10]التعلم  عملية في كشريك

  :.تقنيات التعليم اإللكتروني3

يشللهد هلللذا العصلللر تطلللورات مسلللتمرة فلللي الوسلللائ  

التكنولوجية التي يمكن استمدامها في العملية التعليمية والتي تندرج 

 تح  تال  تقنيات رئيسية وهي: 

: والتي تنقسم إلى نللوعين، أوالً: التكنولوجيا المعتمدة على الصوت

األو  تفاعلي مث  المؤتمرات السمعية والراديللو قصللير الموجللات، 

ا الثانيللة فهللي أدوات صللوتية سللاكنة مثلل  األشللرطة السللمعية أملل 

 والفيديو.

: يتنللوع اسللتمدام الفيللديو فللي ثانياً: تكنولوجيا المرئيتات االفيتديو 

التعللليم ويعللد مللن أهللم الوسللائ  للتفاعلل  المباشللر وغيللر المباشللر، 

ويتضللمن األشللكا  الثابتللة مثلل  الشللرائح، واألشللكا  المتحركللة 

يديو، باإلضافة إلى اإلشكا  المنتجة في الوقلل  كاألفالم وشرائط الف

الحقيقللي التللي تجمللع مللع المللؤتمرات السللمعية عللن طريللق الفيللديو 

  [7]المستمدم في اتجا  واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوت. 

: وهو أهم العناصللر األساسللية فللي عمليللة ثالثاً: الحاسوب وشبكاته

تعلم بثالتللة أشللكا  التعللليم اإللكترونللي، فهللو يسللتمدم فللي عمليللة اللل 

 وهي: 

الللتعلم المبنللي علللى الحاسللوب والتللي تتمثلل  بالتفاعلل  بللين  -أ

 الحاسوب والمتعلم فقط،

الللتعلم بمسللاعدة الحاسللوب يكللون فيلله الحاسللوب مصللدرا   -ب

للمعرفللة ووسلليلة للللتعلم مثلل  اسللترجاع المعلومللات أو 

 مراجعة األسئلة واألجوبة. 

يعملل  الحاسللوب علللى توجيلله  إذالللتعلم بللإدارة الحاسللوب  -ت

 [11]وإرشاد المتعلم. 

 

 _ مفهوم استراتيجيات التعلم االلكتروني:3

ويقصد بها الكيفية التي يتم بها تقللديم المحتللو  التعليمللي 

يتضمن نظام التعلم اإللكتروني تصللميم اسللتراتيجيات   إذللمتعلمين،  

تعلم ممتلفة بمللا يتضللمنه النظللام مللن خللدمات الجيلل  الثللاني للويللب 

 .وأدوات إلكترونية في نق  المحتو  واحدا  عملية التعلم

وتشتم  استراتيجيات التعلم عددا مللن اإلجللراءات لتقللديم 

المحتو  التعليمللي بشللك  يسللاعد المتعلمللين علللى تحقيللق األهللداف 

إن هنللاك  إذالتعليمية وتتنللوع تلللك االسللتراتيجيات بتللوع األهللداف، 

العديد من االسللتراتيجيات التعليميللة اإللكترونيللة التللي تتنللوع وتعللد 

شطة التي يقوم بهللا المعلللم والطالللب ويترتب على ذلك تنوع في األن

وال يمكن القو  بأن هناك استراتيجية معينة أفض  مللن غيرهللا مللن 

االستراتيجيات وقد تكون هناك استراتيجية أفض  مللن غيرهللا تبعللا 

لبيئة التعلم والظروف التعليمية وفي حدود إمكانيات مادية أو بشرية 

 [12].معينة 

 ي:_ استراتيجيات التعلم االلكترون4

ويعد التدري  اإللكتروني مللن االتجاهللات التللي بللدأت تنللا   

العصللر الحللديث، وهللو نظللام تللدري    اهتمامللا  عنللد التربللويين فللي 

 للعمليلللات واألنشلللطة المصلللممة وفقلللا  لتكنولوجيلللا المعلوملللات 

واالتصاالت، وخصائا التعلم اإللكترونللي ونماذجلله، ومبللاد  كلل   

 وأنظمللة التعللليم القللائم علللى الكفايللة.   من تكنولوجيا التعليم واالتصا  

[13]   

اإللكترونللي يمكللن أن  أن التللدري      2013البتتا,   ويللر    

يُفهم من خال  معنيين، األو : أنه نظام مصمم لتحسللين أداء المعلللم 

والتنظلللليم الللللذاتي والدافعيللللة، والثللللاني: أن خللللدمات التللللدري  

اإللكتروني، تصمم بهدف دعم أداء المعلللم بفاعليللة فللي بيئللة الللتعلم 

ري  اإللكتروني، فالتعليم اإللكتروني قائم علللى المللتعلم، بينمللا التللد

 [14]اإللكتروني قائم على الحاجات التي ترك  على المعلم. 

كمللا تللر  الباحثللة أن المتغيللرات الحاصلللة فللي مجللا  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تفرض ضرورة، وحاجة ملحللة 

لتدريب المعلمين على توظيف مهارات التكنولوجيا، إلى أن يصلللوا 

المنطقيللة، والمهللارات   إلى المستو  المناسب من المعرفللة والقللدرة

التكنولوجية الالزمة للتدري  الفاع ، بما يضمن استمرار صالحية 

 ما يقدمه المعلم للطلبة.  

 

  االلكتروني: التعلم بيئة في اإللكتروني التعلم استراتيجيات أ_

 :التالي النحو على اإللكتروني التعلم استراتيجيات  عرض  ويمكن

 

    Lecture) -(E:المحاضرة اإللكترونية_استراتيجية 1

 يمكللن  والمعلومللات  الحقائق  لتقديم  طريقة  المحاضرة  تعد

 ملفللات أو الفيللديو ملفللات أو الصللوت، ملفللات خللال  مللن تقللديمها

 المتعللددة  الوسللائط  عللروض  تأليف  نظم  أحد  خال   من  أو  النصوص

 المقللرر خللال  للمللتعلم وإتاحتهللا Point Power أو Flash مثلل 

 يمكللن  كمللا  وقلل ،  أي  في  ومشاهدتها  وسماعها  تحميلها  يمكن  بحيث
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 بموضللوع المرتبطللة الللروابط بعلل  علللى المحاضللرة تحتللوي أن

 الللتعلم بيئللات فللي المحاضللرة اسللتراتيجية تنفيللذ ويللتم الللدرس.

 الموضللوع تعللرض التللي الملفللات بعلل  خللال  مللن اإللكترونيللة

 تحميلهللا  يتم  بأنواعها  الملفات  وهذ   ممتلفة،  رقوط  بأنواع  الدراسي

 جهللاز علللى المسللتمدم بواسطة  تشغيلها  إلعادة  وذلك  اإلنترن   على

 [15] به.  الماص الكمبيوتر

 Discussion - (E اإللكترونية بالمناقشات  التعلم  _استراتيجية3

):Strategy 

 "  بأنهللا  اإللكترونيللة  المناقشات  استراتيجية  تعريف  يمكن

 المتبادلللة التفللاعالت  علللى  قائمللة  إلكترونية  محادتات  يتضمن  منتد 

 فللي  اآلراء  وإبللداء  المعلومات،  عرض  في  والتعاون  المشاركين  بين

 ال مانيللة  المشللكالت  علللى  التغلب  في  والمساعدة  والتعليمية،  العملية

 تنفيللذ  تعللوق  التللي  النفسللية  المشكالت  أو  المناقشة  التوقي   والمكانية

 [16] . "وجدية  بنشاط والمشاركة التدريبية  فالمواق مواجهة

 أدوات  أهم  من  تعد  النقاش  استراتيجية  بأن  الباحثة  وتشير

 خاللهللا  مللن  يللتم  حيللث  االلكتروني  التعلم  بيئة  في  والتفاع   االتصا 

 اسللتراتيجية  بأنهللا  تعريفهللا  ويمكللن  التربويللة  األهللداف  العديد  تحقيق

 موضللوعات إرسللا  خللال  مللن بالتواصلل  للمسللتمدمين تسللمح

 متعاقبللة،  خطيللة  بطريقللة  إما  عليها  ويعلقون  يقرؤونها  كي  لألعضاء

 متداخلة.  خطية بطريقة أو

 Problem - (E إلكترونيتتة المشتتك ت حتت  _استتتراتيجية3

:Strategy) Solving 

 المللتعلم مسللاعدة إلللى المشللكالت حلل  طريقللة تهللدفو

 المشللكالت  حلل   فللي  األساسللية  المعرفيللة  المفاهيم  إدراك  من  ليتمكن

 سلللوكه  توجيلله  علللى  المللتعلم  تسللاعد  كمللا  تواجهه،  قد  التي  التعليمية

 الللتعلم فللي المشللكالت حلل  اسللتراتيجية تطبيللق ويمكللن وقدراتلله،

 خللال  مللن الطللالب على بحثية مشكلة طرح طريق عن  االلكتروني

 الحلل  تعلمللو  قللد مللا توظيللف مللنهم يطلللب بحيللث المقللرر صللفحة

 المعلللم مناقشللة طالللب لكلل  كللنويم فللردي، بشللك  ولكللن المشللكلة،

 [17] المباشر.  الحوار أو اإللكتروني البريد بواسطة

 باختيارهللا المعلللم يقللوم بحثيللة مشللكلة طللرح يمكللن كمللا

 يطللرح  لكللي  حللد   علللى  مللتعلم  كلل   وترك  حولها  المتعلمين  ومناقشة

 المناقشللة لوحللة علللى وتوضع الحلو  تجمع تم لحلها، نظر  وجهة

 Boards Discussionموسعة جدلية مناقشات حولها تدور بحيث 

 الحلللو   هذ   أنسب  لتحديد  حولها  اآلراء  ألخذ  المتعلمين   ك  بواسطة

 لقللرار  الوصللو   تللم  األنسللب،  الحلل   لتبنى  الكافية  المبررات  ووضع

 [15] .الطالب على وتعميمه الح  بهذا نهائي

 Discovery - (E اإللكترونتي باالكتشتاف التعلم _استراتيجية4

 Strategy) Learning: 

 تعلللم  لحصللو   الطللرق  أفضلل   مللن  االستراتيجية  هذ   تعد

 نشطأ،  متعلما  يكون  االكتشاف  موقف  في  الطالب  إن  إذ  الفهم،  قوامه

 ومهللارات  البحث  مهارات  يكتسب  كما  ومثمرا،  فعاال  تعلما  ويكتسب

 والتصللميم  التقللديرو  والتفسير  والقياس  والتنبؤ  والتصنيف  المالحظة

 المهللارات، مللن وغيرهللا المعلومللات  وتفسللير  المالحظللات  وتسجي 

 أن  من  المتعلم  تمكن  بطريقة  للمعلومات  تنظيم  عملية  هو  واالكتشاف

 [16] .له المقدمة المعلومات من أبعد إلى يذهب

 Games (Instructional التعليميتة األلعتاب _استتراتيجية6

:strategy) 

 األلعللاب  خللال   من  الدراسة  موضوعات  تعليم  إلى  تهدف

 فللي  المتعلمللين  تحبللب  التللي  والتشللويق  اإلتارة  توليد  بغرض  المسلية

 المشكالت،  ح   على  القدرة  لديهم  تنمي  كما  الموضوعات،  هذ   تعلم

 كلل  وتحتللوي والصبر،  والمثابرة  والمبادرة  والمرونة  القرار  واتماذ

 واألهللداف اللعبللة، مضللمون منهللا المكونللات مللن عللدد علللى لعبللة

 الماصللة والتعليمللات الالعبين، ودور  اللعبة  وقواعد  للعبة،  التعليمية

 معروفللة تكللون بحيللث والمسللارة،  المكسللب  حسللاب  وكيفيللة  باللعب

 [12]اللعب. قب  للمتعلم

 Simulation - (E بالمحاكتتتاة التتتتعلم _استتتتراتيجية7

 strategy): 

 المواقللف  مللن  مجموعللة  أو  الموقللف  تمثيلل   هللي  المحاكاة

 يتيسللر  بحيث  الواقع،  في  دراستها  المتعلم  على  يصعب  التي  الحقيقية

 نتائجهللا  على  والتعرف  أسرارها،  الستكشاف  فيها  والتعمق  عرضها

 الحقيقللة،  فللي  معللين  موقف  تجسيد  يصعب  عندما  قرب  عن  المحتملة

 الكيميائية  والتفاعالت  ويةالنو  كالتجارب  -  خطورته  أو  تكلفته  بسبب

 [18]  .وغيرها  المطيرة

 :المشتتروعات علتتى القتتائم اإللكترونتتي التتتعلم استتتراتيجية _8

 Strategy Learning e Based Project 

 علللللى القللللائم اإللكترونللللي الللللتعلم اسللللتراتيجية دتعلللل 

 تللدريب  فللي  اسللتمدامها  يمكللن  التي  االستراتيجيات  من  المشروعات

 أدوات واسللتمدام توظيللف بإمكانيللة تتميلل  حيللث الطللالب، عللدادإو

 تنفيذ  في  والمشاركة  التعاون  لتحقيق  الويب  عبر  اإللكتروني  التفاع 

 المتاحللة  إللكترونيللةا  المصادر   ك  من  واالستفادة  المشروعات،  هذ 
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 بللين  إلكترونيللة  وتبادلهللا  المعلومللات  علللى  الحصو   في  الويب  عبر

 علللى المشللرف للمعلللم اللجللوء دون الللبع ، وبعضللهم الطللالب

 [19]  .المشروعات

 مللن المشروعات على القائم اإللكتروني التعلم استراتيجية وتعد     

 المعرفللة اكتسللاب فللي المللتعلم عقلل  تشللغ  التللي االسللتراتيجيات

 مرتبطللة أسللئلة حللو  االكتشللاف عمليللات خللال  مللن والمهللارات

 التعلم  ألهداف  تحقيقه  ضوء  في  تقييمه  يتم  نهائي  منتج  وبناء  بالمنهج

 بعنايللة  والمصممة  المتعلم  يتبعها  التي  المهام  من  مجموعة  خال   من

 [8] .المعلم قب  من

 

 ب _ استراتيجيات تقويم التعلم الكتروني:

( إلللى أنلله يمكللن تقللويم بللرامج الللتعلم 2008  ، عبللد الع يلل ويشير  

 االلكتروني من خال  أساليب التقويم االلكتروني التالية: 

وهللي تقللي  : Quizzes  Shortاالمتحانات القصتتتيرة .1

 قدرة المتعلم على استدعاء وفهم المعارف.

 عا      وهي تقي  مستو:  Essaysاالمتحانات المقاليتة   .2

من القدرات المعرفيللة وخاصللة مللا يتعلللق منهللا بللالتفكير 

 الناقد والتفكير اإلبداعي واتماذ القرارات.

أو مللللا يعللللرف  :-Portfolios Eملفتتتتتتات اإلنجتتتتا,  .3

بالحقائب اإللكترونية، وهي تجميع منظم ألعما  الطالب 

الهادفة وذات االرتبللاط المباشللر بموضللوعات المحتللو  

علم وتحللدت إشللراف وتوجيلله يتم تكوينها عن طريق المت

 المعلم. 

ويهللتم  Performance Evaluation :تقتتويم األدا  .4

بقياس قدرة المتعلم علللى أداء مهللارات محللددة أو إنجللاز 

 مهمة تعليمية محددة.

إجراء المقابلة في بيئة   : ويمكنInterviewsالمقاب ت   .5

التعلم اإللكتروني بطريقللة ت امنيللة باسللتمدام النصللوص 

و المسللموعة والمرئيللة مللن خللال  مللؤتمرات المكتوبللة أ

 الفيديو.

عبارة عن تقارير يحتفظ بها   : وهيJournalاليوميات   .6

المتعلم باستمرار عن أدائه لعم  مللا مللن األعمللا ، وتعللد 

 من أدوات التقويم البنائي.

 .Work Paperأوراق العم   ▪

 .Reflective Paperالتأمالت الذاتية  ▪

 Learner Participationعللللدد مللللرات المشللللاركة  ▪

Figures. 

 .Peer Assessmentتقييم ال مالء  ▪

 [assessment - Learner Self. ]20التقييم الذاتي  ▪

 

وبناء على ما سللبق تؤكللد الباحثللة أن هللذا العصللر والللذي  

  يوصللف بالرقميللة والمعلوماتيللة، يتعللاظم فيلله دور التكنولوجيللا فللي 

التعليم، زادت الحاجة إلى إيجاد أشكا  جديدة، قادرة على تلبية كثيللر  

المتطلبات التكنولوجيللة فللي بيئللة التعللليم، فقللد تحللو  المعلللم مللن    من 

ممللارس   بللين وموجه، وأصبح يتنقلل  مللا   مصدر للمعرفة، إلى مرشد 

األدوات التكنولوجيلللة الحديثلللة   للقيلللادة والبحلللث، والتعامللل  ملللع 

 د اُلقي  مسؤوليات جديدة على المعلللم، لللي  فللي وتطوراتها. لذلك فق 

مجا  تمصصه وأسلوب تدريسه فحسب، ب  في مد  فهمه وتنميللة 

هذ  التكنولوجيا، كما تعللاظم دور  وعيه واستيعابه لمتطلبات توظيف  

بشك    المتعلم، وزاد اعتماد  على التكنولوجيا، واستمدامها في التعلم 

علللى توظيللف  لمعلمللينوهللذا يتطلللب التللدريب المسللتمر ل أساسللي

مهارات التكنولوجيللا، إلللى أن يصلللوا إلللى المسللتو  المناسللب مللن 

 المعرفة والمهارة في استمدام التكنولوجيا الالزمة للتدري  الفاع .

 التوصيات:

األخذ بعين االعتبار متطلبللات الللتعلم التعللليم االلكترونللي  .1

يمللا التطللوير  مللاعنللد إعللداد المطللط التطويريللة في

 المهني. 

البرامج التدريبية في تنمية مهارات المعلمين   تأكيد أهمية .2

 .في مجا  التدري  اإللكتروني وأدواته الممتلفة

الدعوة إلللى جعلل  تكنولوجيللا المعلومللات واالتصللا  أداة  .3

أساسية في العملية التعليمية في جميع المراح  الدراسية، 

 باإلضافة إلى توفير البنيللة التحتيللة لهللذ  التكنولوجيللا فللي

المللدارس مللن أجهلل ة حاسللوب، وممتبللرات، وشللبكات 

 .اتصا ، وغير ذلك
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