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 الممخص:
ييدؼ البحث الى التعرؼ بمفيـك االعالـ الرقمي ك خصائصو كاىـ كسائمة المستخدمة في مجاؿ 

. فيما  التعميـ االلكتركني ك كذلؾ الدكر الذم يمعبو االعالـ الرقمي لغرض التكعية لمتعميـ االلكتركني 
مكاكبو عصر تكمف اىمية البحث في ابراز العالقة بيف االعالـ الرقمي ك التعميـ االلكتركني ل

التكنكلكجيا الحالي . كقد اتبع البحث المنيج الكثائقي لجمع المعمكمات بكافة اشكاليا التقميدية ك 
مباحث لمخركج بمجمكعة مف  ةالكرقية كذلؾ لغرض جمع المعمكمات ك تنظيميا بشكؿ منطقي في ثالث

 في نشر الثقافة الرقمية يساىـ  االعالـ الرقمياالستنتاجات ك المقترحات كمف اىـ االستنتاجات اف 
برامج التكعية لمتعميـ االلكتركني مف خالؿ  نشر التجارب العالمية ك العربية ك  يامن بكافو اشكاليا 

امكانية استخداـ كسائؿ االعالـ الرقمي في التعميـ ككذلؾ في , اما مف اىـ مقترحات الباحثة  الخبرات
ؽ كاسع لزيادة كعي المجتمع بأىميتو ككنو اصبح كاقعا مممكسان نشر ثقافة التعميـ االلكتركني عمى نطا

 . و ال يمكف االستغناء عن
 (.التكعية لمتعميـ االلكتركني )التعميـ االلكتركني، االعالـ الرقمي،الكممات المفتاحية : 
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Abstract: 

The research aims to identify the concept of digital media and its 

characteristics and the most important means used in the field of e-learning as 
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well as the role played by digital media for the purpose of awareness of E-

learning . While the importance of the research is to display the relationship 

between digital media and e-learning to keep pace with the current 

technology era . The research follows the documentary method to collect 

information in all its traditional and paper forms for the purpose of collecting 

information and organizing it logically in three sections to come up with a set 

of conclusions and suggestions. One of the most important conclusions is that 

digital media contributes to the dissemination of digital culture in all its 

forms, including awareness programs for E-learning through the 

dissemination of international and Arab experiences and expertise. One of the 

most important proposals of the researcher is the possibility of using digital 

media in education as well as in spreading the culture of E-learning on a large 

scale to increase society’s awareness of its importance as it has become a 

tangible and irreplaceable reality . 

Key Words : (E-learning , Awareness of  E- learning , Digital media) 

 االطار العام 
 اوال : مشكمة البحث

أساسية لالرتقاء ميمة ك خطكة قميدم إلى التعميـ االلكتركني يعد تحكؿ التعميـ الت
 إذ مف خالليا، المعمكمات كاالتصاالت  تكنكلكجيا استخداـ  عبر بالمستكل التعميمي 

. ك يعتبر  االلكتركنية المختمفة في عممية التعميـ ؿيتـ التركيز عمى استخداـ الكسائ
اختالؼ كسائمو ك تقنياتو كسيط ميـ في تحقيؽ االىداؼ التربكية  عمى االعالـ الرقمي

ك التعميمية لما لو مف ُأثر فعاؿ ك مشاركة ناجحة ك ايجابية في حؿ غالبية مشكالت 
قيـ تساعد في تنمية ميارات جديدة تقتضي ك غرس مفاىيـ ك  التعميـ ك التدريس 

ك تساىـ في مكاجيو تحديات عصر تكنكلكجيا المعمكمات  االلكتركني بعمميات التعميـ 
حكؿ الدكر الذم يمعبو االعالـ الرقمي في  البحث  اشكاليةتدكر كعميو  .ك االتصاالت 

 .  ؟متعميـ االلكتركنيالتكعية  ل
 لبحث ثانيا : اهمية ا

تأتي اىمية البحث مف اىمية المكضكع مف خالؿ إبراز العالقة بيف االعالـ الرقمي ك 
يعد ىذا  التعميـ االلكتركني لمكاكبة عصر التكنكلكجيا الحالي , باإلضافة الى ذلؾ 

ضركريا لمتدريسيف ك الطمبة في مياديف  المؤسسات التعميمية المختمفة ككذلؾ  البحث
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اذ انو يدعـ مسيرة العممية التعميمية كيمكف تفعيؿ نتائج ىذا البحث في االدارييف كغيرىـ 
  المؤسسات التعميمية المختمفة .

  ثالثا : اهداف البحث
 ييدؼ البحث الحالي الى ما يمي :

 . التعرؼ بمفيـك التعميـ االلكتركني ك اىـ انماطو  -1
 التعريؼ بمفيـك االعالـ الرقمي ك خصائصو . -2
 في مجاؿ التعميـ االلكتركني .  التعرؼ عمى كسائؿ االعالـ الرقمي المستخدمة -3
 متعميـ االلكتركني . التكعية لاالعالـ الرقمي في التعرؼ بالدكر الذم يمعبو -4

 رابعا : تساؤالت البحث 
 ألجؿ تحقيؽ اىداؼ البحث تـ كضع التساؤؿ التالي : 

مف خالؿ متعميـ االلكتركني كالتكعية ل نشر كيؼ يمكف اف يساىـ االعالـ الرقمي في
 كسائمو المتعددة لغرض النيكض في مستكل التعميـ ؟ 

 خامسا : الحدود الموضوعية
تقتصر الحدكد المكضكعية عمى تحديد دكر االعالـ الرقمي في التكعية لمتعميـ 

 االلكتركني . 
 : منهج البحث سادسا

ك الثانكية  التقميدية  األكلية لجمع المعمكمات بكافة اشكاليا  اتبع البحث المنيج الكثائقي
ك ذلؾ مف خالؿ جمع المعمكمات ك تنظيميا بشكؿ منطقي في ثالث  ك االلكتركنية

 مباحث كىي كالتالي  . 
 .  انماطوالتعميـ االلكتركني مفيكمة ك  المبحث االكؿ : 

 الخصائص . اىـ ك  قمي مفيكمة ك كسائمةالمبحث الثاني : االعالـ الر 
 المبحث الثالث : االعالـ الرقمي كالتكعية لمتعميـ االلكتركني .

 المبحث االول 
 و انماطه مفهومه  التعميم االلكتروني 
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 التعميم االلكتروني مفهوم اوال : 
ك االتصاؿ الى ظيكر الكثير مف التقدـ ك التطكر الحاصؿ في مجاؿ التكنكلكجيا دل ا

المستحدثات التي يمكف تكظيفيا في مجاؿ العممية التعميمية ك ذلؾ لإلفادة منيا في رفع 
 Electronic)كفاءة مستكل التعميـ , ك مف بيف تمؾ المستحدثات التعميـ االلكتركني 

Learning ك الذم يختصر مصطمحو الى )(E- Learning  ك نتيجة )لالنتشار 
اسع لتكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاالت ك تكظيفيا لخدمة التعميـ تمكنت الجامعات الك 

ك الكميات ك المؤسسات التعميمية مف اطالؽ برامجيا التعميمية  الكتركنيا مف خالؿ 
عمى انو عبارة عف نظاـ " بالتعميـ االلكتركني  كيقصد (2112)ريياـ االنترنت . 

تعميمي حديث يقكـ بتقديـ المادة العممية اك البرامج التعميمية باستخداـ تقنية الكسائط 
متزامف ك  بأسمكبالتكنكلكجية الحديثة مثؿ االنترنت ك الفيديك ك االقراص ك التمفاز 

" بأنو أم  ك يعرؼ ايضا  .  (2121)احمد ك سمارة  باعتماد مبدئ التعميـ الذاتي "
نشاط يقكـ بو المعمـ إلثراء العممية التعميمية معتمدا عمى استخداـ التقنيات الحديثة في 
االتصاؿ ك الكسائؿ السمعية ك البصرية ك الممتيميديا في اعداد المحتكل التعميمي سكاء 

عمى انو كيمكف تعريفو ايضا "  (2121)الرفيعي  تـ التعميـ عف بعد اك كجيا لكجو .
الشبكي ام تعميـ باستخداـ الحكاسيب االلكتركنية منظكمة متعددة االستخداـ االلكتركني 

ك تطبيقاتيا المختمفة عبر شبكة االنترنت فيما بيف المتعمميف ك تككيف  برمجياتيا ك 
 (2121فرىاد )اؿ " صفكؼ افتراضية  

ك ىناؾ العديد مف المصطمحات التي تشير الى كصؼ ىذا النكع مف التعميـ  كىي : 
 )أساسيات التعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد بال تاريخ(

 (education online )   التعميـ عمى الخط .1
 (learning long )  التعمـ مدل الحياة .2
 (education digital )  الرقميالتعمـ  .3
 (education based internet ) التعمـ المبني عمى شبكو االنترنت .4
 (online learning)التعمـ المباشر .5
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 (education distance ) التعميـ عف بعد .6
 (training based-technology ) التدريب المبني عمى االساس التقني .7
 (training based-web ) التدريب المبني عمى اساس الكيب .8
– based-computer )) التدريب المبني عمى اساس الحاسب االلي .9

training 
عمى انو مصطمح يصؼ  لمتعميـ االلكتركني بمفيـك  اف نخرجمف خالؿ ما سبؽ يمكف 

ك يككف في بيئة افتراضية اذ  التعميـ الذم يتـ عف طريؽ استخداـ التقنيات الحديثة 
بعيدا عف المعمـ بمسافة جغرافية اك زمانية ك قد يطمؽ عمى التعميـ يككف المتعمـ 

االلكتركني تفاعمي عند تكاجد المعمـ ك المتعمـ في ذات الكقت اك تعميـ الكتركني غير 
 تفاعمي ك الذم ال يتطمب كجكد المعمـ ك المتعمـ في الكقت نفسو . 

 ثانيا : انماط التعميم االلكتروني 
 (2115)االتربي : لكتركني الى عدة انماط كىي كالتالي يقسـ التعميـ اال

  Synchronousالتعميم االلكتروني المتزامن  -1
في كقت كاحد  ىك تعميـ الكتركني يتـ مف خالؿ اتصاؿ متزامف بيف المعمـ ك المتعمـ 

 .ك الصكت ك الصكرة ك الفيديك ك الدردشة بالنص 
  Asynchronousالتعميم االلكتروني غير المتزامن  -2
ىك اتصاؿ بيف المعمـ ك المتعمميف يعتمد عمى كضع المحتكل التعميمي ك الخطط ك  

المراجع ك التقكيـ عمى مكقع شبكة االنترنت , يتـ بعدىا الدخكؿ الى المكقع مف قبؿ 
ـ إلتماـ التعميـ دكف اف المتعمميف في أم كقت يناسبيـ ك كذلؾ يتبعكف ارشادات المعم

 . يككف ىناؾ اتصاؿ متزامف مع المعمـ 
  Blended Learning المدمج  مالتعمي -3

التعميـ المتزامف ك غير المتزامف ك يشمؿ عمى مجمكعة في ىذا النمط يتـ الدمج بيف 
البرامج ك الكسائؿ التي يتـ تصميميا ليكمؿ بعضيا االخر , مثؿ برمجيات  مف مف

 الدركس عبر االنترنت , مقررات التعميـ الذاتي ,  ,التعميـ التعاكني االفتراضي الفكرم 
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ادارة نظـ التعميـ  اضافو لذلؾ يعمؿ التعميـ المدمج عمى الدمج بيف الكسائؿ التي تعتمد 
 ميدية ك البرامج التعميـ عف بعد . عمى نشاطات الفصكؿ التق

 
 Programmed Instructionالتعميم المبرمج  -4

يعد مف اساليب التعميـ الذاتي اك الفردم اذ يتـ مف خالؿ تفاعؿ الفرد المتعمـ مع 
البرنامج لتحقيؽ ىدؼ تربكم ك تعميمي ك يناسب ىذا النكع مف التعميـ االشخاص الذيف 

 التعميـ  مكاصمةيرغبكف في 
 التعميم االلكتروني  اهداف :ثالثا 
في العممية التعميمية في  استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت ك المعمكمات اىداؼ تبرز 

 (1,ع 8مج2118)الخزرجي ك عباس يمي : تحقيؽ اىداؼ عدة منيا ما 
 في اقصى حدكد طاقتو .ادخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ككسيمة لتعزيز تعميـ الطالب  -1
 تكفير فرصة لمف فاتيـ التعميـ مف خالؿ تقديـ خدمات تعميمية عف بعد . -2
نشر الثقافة الرقمية مف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا المعاصرة بما يساعد في خمؽ  -3

 مجتمع الكتركني قادر عمى مكاكبة مستجدات العصر .
 ك تعميـ كبار السف .يساىـ التعميـ االلكتركني في محك االمية  -4
 يساعد في تنمية ميارات الطمبة . -5
يقدـ ىذا النكع مف التعميـ لمطمبة معمكمات كمعارؼ عديدة مقارنة بالتقميدم اذ يكفر  -6

التعميـ االلكتركني مصادر كثيرة  كمتباينة لممعمكمات باإلضافة الى امكانية تبادؿ 
كؿ ما تقدـ مف التعميـ فيك يراعي الظركؼ الخبرات ك االفكار ك اآلراء التربكية  كعف 

 بشكؿ كبير .
 المسافات عمى تقميؿ ساعدكني نكعاف مف التعميـ عف بعد اذ ييقدـ التعميـ االلكتر   -7

بيف المؤسسة ك المتعمـ ك ال يحتاج الى االتصاؿ المباشر بيف اطراؼ عممية التعميـ 
 لتحقيؽ االىداؼ .
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لنظـ التعميمية المعاصرة ك يقـك بناءه عمى الفكر يعد التعميـ االلكتركني احد ا -8
 المنظـ في تحديد عناصره ك العالقات بيا . 

يستيدؼ ىذا النكع مف التعميـ فئات كبيرة مف المتعمميف اال انو بالنسبة لممتعمـ  -9 
الفرد يعتبر تعميما فرديا يرتبط بحاجات المتعمـ ك خصاصة ك قدراتو , كيتخذ المتعمـ 

بتحديد المستكل ك المقررات المطمكبة في الكقت ك المكاف الذم يختاره  الخاصةالقرارات 
 بنفسة .

يعتمد نجاح نظاـ التعميـ عمى قدر الفاعمية ك المركنة التي يحققيا تصميـ  -11
المقررات لتسميمو ك نشره عمى الشبكة بجانب تمبية حاجات المتعمـ في االتصاؿ ك 

 التعامؿ مع المعمـ.
 المبحث الثاني 

 االعالم الرقمي مفهومة و وسائمة واهم  الخصائص . 
 اوال : مفهوم االعالم الرقمي 

مصطمح االعالـ الرقمي يضـ تقنيات المعمكمات ك االتصاؿ الرقمية التي تمكف مف 
انتاج ك نشر ك استيالؾ ك تبادؿ المعمكمات التي نحتاجيا في الكقت الذم نراه مناسب 

الذم نريده عبر االجيزة االلكتركنية المتصمة اك غير المتصمة باألنترنت ك ك بالشكؿ 
ـ الرقمي عمى التفاعؿ مع المستخدميف االخريف اينما كجدكا , اذ يمكف تعريؼ االعال

ىك اعالـ متعدد االشكاؿ ك النماذج ك الكسائط يعتمد بشكؿ اساس عمى شبكة  انو " 
حكيؿ كسائؿ االعالـ التقميدية الى كسائؿ الكتركنية االنترنت بميزاتيا المتعددة ك عمى ت

التقميدم بخصائص متعددة  كالحرية الكاسعة ك التفاعؿ ك التنكع  مع تميزه عف االعالـ 
عمى انو " مجمكعة مف االنشطة كما ك يعرؼ  (2118)كساـ ك التميمي  ك الشمكؿ "

الرقمية االلكتركنية الحديثة التي تعمؿ عمى نشر المحتكل ك استقبالو مف خالؿ الكسائط 
مجتمعي ك  –شبكي  –رقمي  –تفاعمي  –االلكتركنية المتعددة . فيك اعالـ الكتركني 

 بديؿ عف كسائؿ االتصاؿ االخرل بسبب استخدامو السيؿ ك انتشاره بيف الجميكر ".
انو" إعالـ تفاعمي ديناميكي يجمع بيف الصكت عرؼ ايضا عمى   (2115الرحباني )
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ك الصكرة ك النص في ممؼ كاحد ك تقكـ فيو التكنكلكجية  دكرا ميما مف خالؿ اضفاء 
خاصية التفاعمية عمى ىذا النكع مف االعالـ اذ اصبح بإمكاف المستفيد التفاعؿ مع 

ؿ الصحؼ المحتكل االعالمي مف خالؿ قراءتو ك التعميؽ عميو "عمى سبيؿ المثا
االلكتركنية كإحدل كسائؿ االعالـ الرقمي تتيح لمقراء التفاعؿ مع النص ك ابداء آراءىـ  

  (2118)صبطي لمخركج بمجمكعة مف االفكار ك اآلراء حكؿ مكضكع النص  
ىك مصطمح شامؿ  عمى انومفيكـ االعالـ الرقمي يمكف الخركج بمف خالؿ ما سبؽ 

جمع تكنكلكجية  االتصاؿ بأنكاعيا  اذ كلد مف خالؿ التزاكج بيف اجيزة ك شبكات ي
الكمبيكتر ك كسائؿ االعالـ التقميدية فاصبح الكسيمة الرئيسية التي تقكـ باالتصاؿ بيف 
البشر , ك يعمؿ عمى نشر محتكل عما يجرم داخؿ البمد الكاحد مف خالؿ االخبار ك 

ك التعميـ  كفؽ اىداؼ تكضع عف طريؽ تخطيط متقف ك ذلؾ  االنباء المختمفة ك الترفيو
إلشباع رغبات االفراد في فيـ ما يدكر حكليـ مف احداث , اضافة الى ذلؾ ىك اعالـ 
تفاعمي ديناميكي يتميز بخاصية المحاكرة بيف الطرفيف المرسؿ ك المستقبؿ كىك ما 

حتكل االعالـ الرقمي ك يميزه عف االعالـ القديـ ك كذلؾ الطريقة التي يبث بيا م
 الطريقة التي يتـ مف خالليا الكصكؿ الى خدماتو اذ يقدـ في شكؿ تفاعمي رقمي .

 ثانيا : خصائص االعالم الرقمي 
ىنالؾ العديد مف الخصائص التي يتميز بيا االعالـ الرقمي نتيجة لمتطكرات الراىنة 

 لتكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاالت  تتضمف ما يأتي :
 Interactivityالتفاعمية   -1

التفاعمية يقصد بيا القدرة عمى انتاج المضمكف االعالمي مف تحرير ك تعبير ك انتاج 
صحفي باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية المتاحة لدل المستخدـ , أذ يككف لديو الحرية 

عممية المطمقة فيما يبث ك يرسؿ مما يحقؽ تبادؿ االدكار بيف المرسؿ ك المستقبؿ في 
االتصاؿ فيككف االتصاؿ ثنائي االتجاه كيؤدم ذلؾ عمى قدرة المتمقي االجابة عمى 
الرسالة المكجية اليو مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ الجديدة .  احدثت ميزة التفاعمية بعدا 
حديثا ألنماط كسائؿ االعالـ التقميدم التي تككف ذات اتصاؿ احادم االتجاه ترسؿ مف 
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يك اك قنكات التمفاز الى الجميكر . ساعد ظيكر المدكنات ك مصدر مركزم كالراد
مكاقع التكاصؿ االجتماعي ك غيرىا مف الكسائؿ اتاحة الحرية في ممارسة العممية 
االعالمية بشكؿ مطمؽ مف قبؿ الجميكر اذ استطاع الفرد ايصاؿ رسالتو الى مف يريد 

مف اعمى الى اسفؿ .  في أم كقت ك بطرؽ متعددة االتجاىات كليس بطريقة ىرمية
كتعد ىذه المرحمة طفرة كبيرة في انماط االتصاؿ التقميدم . كتعتبر ىذه المكاقع عناصر 

  (2117)البدراني االنتقاؿ الى المرحمة ما بعد التفاعمية 
  asynchronyالالتزامنية   -2

استقباليا في التكقيت المناسب لمفرد يكفر االعالـ الرقمي امكانية ارساؿ الرسائؿ ك 
المستخدـ دكف الحاجة الى كجكد المستخدميف جميعيـ  في الكقت نفسو .مع امكانية 
المستخدـ  ارساؿ الرسائؿ ك استقباليا سكاء كاف متصؿ باألنترنت اك غير متصؿ 
.اضافة الى ذلؾ كفر االعالـ الرقمي الجديد امكانية الكصكؿ الى المعمكمات ك 

 خبار في الكقت الذم يريده .اال
  wide freedomالحرية الواسعة   -3
في الزمف السابؽ كانت كسائؿ االعالـ التقميدية تحتكر مف قبؿ الحككمات حيث تككف  

الصحؼ ك التمفاز ك االذاعة خاضعة  لتدخؿ الحككمات بالرفض اك السماح لما ينشر 
ك بفضؿ االنترنت ك الكسائؿ المتعددة في ىذه الكسائط ,اما في االعالـ الرقمي الجديد 

اصبح لألفراد حؽ الكالـ كابدا آرائيـ ك نشرىا ك اختراؽ الحدكد الزمانية ك المكانية  
مما امد االفراد بحرية كاسعة اكسع بكثير في تناكؿ القضايا ك المشكالت التي تيمـ 

 (2118)كساـ فاضؿ راضي مجتمعيـ .  
 Digitalالى النظام الرقمي  Analog  التحول من النظام التناظري  -4

 يستخدـ النظاـ الرقمي في عممية ارساؿ المعمكمات ارقاـ مفصمة ىي صفر ك كاحد 
التي تترجـ عند كصكليا الى الطرؼ االخر )المستقبؿ( الى صكرة اك صكت اك نص 

في النظاـ التناظرم لكجكد انظمة  كغيرىا ك يككف التشكيش في النظاـ الرقمي اقؿ منو
تصحيح الخطاء اضافة الى ذلؾ اعتمادىا عمى تشفير البيانات اذ تككف اكثر حماية 
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عكس االنظمة التناظرية   التي تقـك بإرساؿ المعمكمات عمى شكؿ 9كامف عمى  ةه
يا اشارة محممة ليا عدد غير محدكد مف القيـ ك تتميز بانيا اقؿ فقد مف الرقمية اال ان

 (2117)حسف رضا النجار  اكثر عرضو لمتشكيش .
  Globalizationالعالمية او الكونية   -5

اسيمت كسائؿ االعالـ الرقمي الجديدة في  تخطي الحدكد بيف الدكؿ ك القارات ك 
كاجز االقاليـ في زمف قياسي فأزاحت الفكاصؿ التي كانت تعيؽ التكاصؿ ك اسقطت الح

الثقافية بيف اطراؼ عممية االتصاؿ سكاء عمى المستكل الجمعي اك الثنائي اك المستكل 
الجماىيرم فأصبحت البنية االساسية لتتبع االحداث الدكلية في جميع انحاء العالـ ك 

 (2119)التميمي، االعالـ الجديد ك الشباب تحكؿ العالـ الى محطة تفاعمية .  
  Demassificationالتفكك الجماهيري او الالجماهيرية  -6  

ادل تنكع كسائؿ االعالـ الرقمي الى تحكؿ الرسالة االعالمية مف الجماىير الكبيرة الى 
جماعات ك افراد معينة عكس ما كاف في السابؽ . اذ يتمقى الفرد ما يناسبو مف 

خدميف تحكـ اكبر عمى ما يتعرضكف لو مف معمكمات مف منفذه الخاص مما اتاح لممست
كىك ما يمكف التعبير عنو  (2119)التميمي، االعالـ الجديد ك الشباب  محتكل

بانكماش الجميكر نتيجة لتفككو االمر الذم دعا مؤسسات االعالـ الى االستعانة بخطة 
درجة التي يطمؽ عمييا الدكرة الكاممة حيث تعمؿ المؤسسات عمى  الكجكد ك  361

االنتشار مف خالؿ كؿ ما ىك متاح مف آليات ك كسائؿ لضماف الكصكؿ الى اكبر 
 .(2112)الغامدم  يكر .عدد مف الجم

 -اضافة الى ذلؾ يرل الباحث اف االعالـ الرقمي يتمتع بخصائص اضافيو كىي :
دمج الكسائؿ اذ اسيمت تكنكلكجيا االعالـ الرقمي في اندماج كسائؿ االعالـ التي  -7

مج التمفاز مع شبكة كانت في السابؽ مستقمة ال عالقة لكؿ منيا باألخرل . فقد اند
االنترنت فاصبح جياز التمفاز يستخدـ لمشاىدة البرامج ك في الكقت نفسة االبحار في 
الشبكة ك ارساؿ ك استقباؿ البريد االلكتركني اما جياز الحاسكب اصبح باإلمكاف 

 استخدامو كجياز استقباؿ لبرامج الراديك ك التمفاز . 
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لمعمكمات بيف المرسؿ ك المستقبؿ  حيث يتـ السرعة في تغطية االحداث ك نقؿ ا -8
 نقميا بشكؿ فكرم ك آني .

 ثالثا :وسائل االعالم الرقمي 
كسائؿ االعالـ الرقمي ىي شكؿ مف اشكاؿ االتصاؿ التي تعمؿ باستخداـ الرمكز 
الرقمية بدالن مف االشارات التناظرية  تجمع ىذه الكسائؿ  محتكيات مختمفة مثؿ النص 
اك الصكت اك الصكرة ك الفيديك ك الرسكـ المتحركة في عرض تقدمي تفاعمي كاحد 

يز بتفاعؿ ضئيؿ اك معدكـ مف المستخدميف مثؿ عمى عكس الكسائؿ التقميدية التي تتم
تنكعت  بال تاريخ( Media, Multimedia &Digital Media)المكاد المطبكعة 

كسائؿ ك أدكات االعالـ الرقمي  ك تزداد نمكان ك تنكعان مع تقدـ الكقت ك فيما يمي 
 ىذه الكسائؿ : لبعضاستعراض 

 شبكة االنترنت  -1
مف المعمكـ اف شبكة االنترنت نشأت نتيجة الحركب بيف االتحاد السكفيتي ك امريكا في 

ة  ـ كمف خالؿ االبحاث التي اجرتيا ككالة مشاريع البحكث المتقدمة التابع1969عاـ 
تـ تحقيؽ ربط اربعة اجيزة ككمبيكتر عبر  (ARPANET)لكزارة الدفاع االمريكية 

دة , ك تعد اكؿ محاكلة لمربط الشبكي ألجيزة الككمبيكتر ك الميالد الفعمي مسافات بعي
لشبكة االنترنت التي كاف اليدؼ منيا نقؿ المعمكمات  بعد ذلؾ تـ تكسيع الربط عبر 
ىذه الشبكة اذ اصبحت تربط عشرات المكاقع ك تضمف نقؿ الممفات مف مكاف الى آخر 

شركع شبكة عالمية في غضكف بضع سنكات ثـ تكسعت مف ككنيا  مشركع ناشئ الى م
بكتيرة مذىمة ك بعد تقدـ التكنكلكجيا بسرعة ىائمة قادت االبتكارات ك االفكار الى 
تطكير تطبيقات جديدة  منيا البريد االلكتركني ك شبكة الكيب العالمية ك مشاركة 

اصبح  الممفات ك المدكنات كشبكات التكاصؿ االجتماعي ك غيرىا مف التطبيقات اذ 
االنترنت يمعب دكرا ميما في عالـ التكنكلكجيا ك المجتمع في ككنو جزءان ال يتجزأ مف 

  (Cohen 2011)حياتنا   
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قبؿ االنترنت كاف ىناؾ ثالث منافذ اعالمية تقميدية ك ىي المطبكعات ك اإلذاعة ك 
التمفزيكف . ادل ظيكر اإلنترنت الى انتقاؿ محتكيات الكسائط مف الكسائط التقميدية 
الرئيسية الثالثة الى الفضاء االلكتركني  مع االنترنت زاد التفاعؿ حيث يمكف ألم 

خبار ك المعمكمات ادل ذلؾ لحدكث ثكرة اعالمية دعت شخص بدء محادثة اك نقؿ اال
الحقان الى رغبة العديد مف المكاطنيف اف يككنكا جزءُا مف عممية جمع االخبار ك اعداد 
التقارير ك التكزيع حيث ال تفرض كسائؿ االعالـ االخبارية عمى االنترنت أم اجراءات 

االعالـ التقميدية , ك  صارمة عمى أم شخص يريد نقؿ االخبار عمى عكس ك سائؿ
 Aborisade Philip)كاف ذلؾ بداية ما يعرؼ اليكـ "صحافة المكاطف ". 

Olubunmi 2016)  اما في كقتنا الحاضر تكفر شبكة االنترنت كغيرىا مف كسائؿ
مف  االعالـ مجمكعة مف الكظائؼ االعالمية لمستخدمييا التي بدكرىا تحقؽ مجمكعة

المزايا ك الخدمات سكاء عمى مستكل الشخصي اك المجتمعي اك الجماعي . كيمكف 
 تمخيص اىـ الكظائؼ االعالمية التي يكفرىا االنترنت فيما يمي : 

: كفرت شبكة االنترنت تغيرات مختمفة في الطريقة news jobالوظيفة االخبارية  -أ
التي يستيمؾ بيا الناس االخبار لككنيا تقدـ العديد مف الصفحات ك المكاقع التي تكفر 
الخدمات االخبارية تمتاز االخبار عبر االنترنت بسرعتيا لمكصكؿ الى القارئ ك تكمفة 

ث االخبار باستمرار ك اقؿ بكثير في الحصكؿ عمى المعمكمات ك القدرة عمى تحدي
انشاء اتصاؿ ك تفاعؿ مباشر مع المستخدميف حيث اصبحت قراءه االخبار عبر 
االنترنت شائعة بشكؿ كبير اضافة الى ذلؾ اصبح المستخدـ يمعب دكر المرسؿ 

  االعالمي مف خالؿ نشره المعمكمات ك االخبار ك االفكار عبر شبكة االنترنت 
(Helen Hasan 2009)  

: تقدـ شبكة االنترنت العديد Entertainment Functionالوظيفة الترفيهية -ب
مف المكاقع الترفييية لممستخدميف منيا مكاقع لأللعاب ك المكسيقى ك مشاىدة االفالـ ك 
قراءه القصص ك غيرىا   ك يمكف تعريؼ الترفيو عبر االنترنت عمى انو تطبيؽ برامج 

منظـ ك انظمة عبر االنترنت تعد كسيمة لمستخدمي الشبكة لممشاركة في نشاط ترفييي 
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اذ يعد امران مف اجؿ المتعة لمستخدمي االنترنت ك لإليرادات التي سكؼ تحقؽ لمزكدم 
. ك يكفر االنترنت العاب ك الغاز متنكعة تقدـ (Mark Agregory 1999)الخدمة 

بشكؿ فردم اك جماعي اك بيف شخصيف يعيشكف عبر مساحات جغرافية بعيدة حيث 
 ربط بينيـ مما يجعميـ يمارسكف االلعاب عف بعد .يتـ ال

تكمف الكظيفة التعميمية لشبكة  :  Educational Function الوظيفة التعميمية -ج
االنترنت مف خالؿ نقؿ المعمكمات ك الخبرات بيف المستخدميف عمى اماكف ك مستكيات 

المعرفي ك الفكرم مختمفة ,  اذ تكفر فرص جيدة لممستخدميف لرفع مستكاىـ العممي ك 
حيث تكفر شبكة االنترنت كـ ىائؿ مف المكاقع ك الصفحات العممية ك االكاديمية في 
جميع التخصصات فضال عف العديد مف المراجع ك المصادر العممية المتاحة لمجميع 
كمف بيف ىذه المكاقع  ىك مكقع يكتيكب الذم يكفر العديد مف الدركس العممية ك 

 .ات التي مف شأنيا رفع المستكل العممي لمستخدمي االنترنتالمحاضرات ك الدكر 
: تظير الكظيفة التثقيفية لشبكة Cultural Functionالوظيفة التثقيفية  -د

االنترنت مف خالؿ حصكؿ اك تبادؿ المستخدميف عمى المعرفة ك المعمكمات اذ تكفر 
لمجاالت ك عبر العديد مف الصفحات ك المكاقع كـ ىائؿ مف المعمكمات في كافة ا

الربط الشبكي بيف المكاقع ك المكضكعات المترابطة   فضال عف ذلؾ تكفر شبكة 
االنترنت منتديات الحكار ك المناقشات بيف االشخاص ك عمى مستكيات مختمفة ساعد 
ذلؾ التكاصؿ ك االتصاؿ بيف االفراد عمى تبادؿ ثقافات متنكعة اذ قدمت شبكة 

ى عامة مستخدمييا ك عمى مستكل العالـ كافة ك تبرز االنترنت معمكمات ثقافية ال
الكظيفة التثقيفية لألنترنت ايضا عبر مشاركة االشخاص يكمياتيـ ك مقاطع الفيديك 
الخاصة بمجتمعاتيـ اضافة الى الصكر مما ادل الى التعرؼ عمى لغات ك  عادات ك 

ف بيف ثقافات الدكؿ تقاليد ك ثقافات دكؿ مختمفة ساعد ذلؾ عمى التقارب بقدر االمكا
   (2118)كساـ فاضؿ راضي  المختمفة .

يتضح مف ذلؾ اف االنترنت يتمتع بكظائؼ متعددة نظرا لسيكلة الكصكؿ اليو اضافة 
عف الرأم  الى ما يكفره مف فكائد ك اىمية لمستخدميو منيا المعرفة ك االفكار ك التعبير
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مع االخريف ك التسكؽ كغيرىا الكثير .اصبح  االنترنت مف  بحرية ك سيكلة االتصاؿ
 االمكر الميمة في حياة االشخاص ك االعتماد عميو في مختمؼ المجاالت . 

 الصحف الرقمية  -2
نتيجة التطكرات الحاصمة لكسائؿ االتصاؿ ك التكنكلكجية ظير مفيكـ الصحؼ الرقمية 
اك الصحؼ االلكتركنية فيي نكع جديد مف الصحافة غير التقميدية التي تصدر بشكؿ 
رقمي ك الصحؼ الرقمية تعرؼ عمى انيا " كسيمة مف الكسائؿ متعددة الكسائط تنشر 

لفنكف الصحفية عبر شبكة االنترنت ك بشكؿ دكرم ك فييا االخبار ك المقاالت ك كافة ا
برقـ متسمسؿ , باستخداـ تقنيات عرض النصكص ك الرسكـ ك الصكر المتحركة ك 
بعض الميزات التفاعمية اذ تصؿ الى القارئ مف خالؿ شاشة الحاسكب , سكاء كاف ليا 

كتعرؼ ايضا  (2114)البياتي اصؿ مطبكع اك كانت صحيفة الكتركنية قائمة بذاتيا " 
عمى انيا أم صحيفة تحتكم عمى اخبار عامة اك تقارير اك احداث جارية ك تنشر عبر 

  (A.Alshehri 2000)االنترنت بشكؿ دكرم . 
مما سبؽ يمكف تعريؼ الصحؼ الرقمية عمى انيا نكع مف انكاع الصحافة يتخذ مف 

الى المتمقي ك يستخدـ بشكؿ دكرم االنترنت كسيمة اساسية لنقؿ المعمكمات ك االخبار 
التقنيات الجديدة  لعرض المحتكل مثؿ الصكر المتحركة ك مقاطع الفيديك ك االشكاؿ ك 

تيجة لتفاعؿ المتمقي مع المحتكل اك المادة التي تطرح تضفي عمييا الميزة التفاعمية ن
 الى الجميكر المتمقي .

 مواقع التواصل االجتماعي   -3
 كسائؿاالتصاالت السبب الرئيسي في ظيكر المعمكمات ك تعتبر ثكرة تكنكلكجيا  

ربط ما بيف الشبكات ت تياإلنترنت ال ت شبكة فكان , التكاصؿ االجتماعي المختمفة
أكؿ مكقع  تـ انشاء، الكسائؿكالدة تمؾ قد ميدت  الحاسكبية في جميع أنحاء العالـ 

 مختمفة، ككانت (SixDegrees) عرؼ باسـ اذ،  ـ1997لمتكاصؿ االجتماعي عاـ 
، حيث سمح ىذا المكقع الكقتعف طبيعة المكاقع اإللكتركنية السائدة في ذلؾ 
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فات تعريفية خاصة بيـ خاللو، فضالن عف سماحو بإضافة لُمستخِدميو بإنشاء مم
  . (2121)مركاف  . ُمستخِدميف آخريف لصفحة المستخدـ عمى المكقع

التكاصؿ االجتماعي يشير الى التطبيقات ك البرامج التي تعتمد عمى  مكاقعاما مصطمح 
شبكة االنترنت اذ يمكف اف تعرؼ عمى انيا تطبيقات مفتكحة تستند الى الكيب تتميز 
بسيكلة االستخداـ ك التفاعؿ ك انشاء المحتكل ك مشاركة االفكار ك اآلراء مف قبؿ 

كسائط الجديدة التي تزكد المستخدميف المستخدميف . ك يعرؼ عمى انو احدل شبكات ال
بمزيج مف القدرات الشخصية ك التكاصؿ الجماىيرم الذم لـ يكف مكجكد مف قبؿ ك 

اصبحت    .(Chikezie Emmanuel 2016)التي تركز عمى التفاعؿ ك التنقؿ .  
صاؿ شعبية ك االكثر استخدامان كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاحدة مف اكثر كسائؿ االت

في كقتنا الحاضر اذ جمبت ىذه الكسائؿ اشخاص مختمفيف ك مف مناطؽ جغرافية 
مختمفة عمى منصة كاحدة يمكنيـ مف خالليا مشاركة افكارىـ ك عكاطفيـ ك مشاعرىـ 
ك المعمكمات كغيرىا الكثير , كمع تقدـ العمـ ك التكنكلكجيا اصبح كؿ مستخدـ لمكاقع 

صؿ االجتماعي مصدر لممعمكمات اضافة الى ذلؾ مشاركة المكاقع ك تحميؿ ك التكا
رفع الصكر كمقاطع الفيديك  ك البحث عف االصدقاء كالدردشات ك ما الى ذلؾ ... 

(Gaurav Singh 2017) 
لكسائؿ  التكاصؿ االجتماعي العديد مف المميزات كالسمات التي تميزىا عف الكسائؿ 

 (Kazmi 2021)االخرل كىي كما يمي : 
:الكاجية  التي يتفاعؿ مف خالليا  واجهه مستخدم بسيطة و سهمة االستخدام -أ

المستخدمكف مع البرامج , أذ تكفر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاجيو مستخدـ سيمة 
 االستخداـ تتضمف العديد مف العناصر الخاصة بالتطبيؽ . 

: اذ يشارؾ مستخدمك كسائؿ التكاصؿ االجتماعي مجمكعة  تسجيل دخول آمن -ب
اك خاصة ,ك الميزة الرئيسية ليذه المكاقع تأميف مف المعمكمات سكاء كانت عامو 

بيانات المستخدميف عبر العديد مف الطرؽ مثؿ بريد الكتركني احتياطي اك رمز 
 مصادقة .
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: تعد مشاركة المحتكل كاحدة مف اىـ مميزات كسائؿ التكاصؿ مشاركة المحتوى  -ج
الشعكر بالمزيد مف  االجتماعي ألنيا تسيؿ التكاصؿ مع االشخاص ك تتيح لممستخدميف

االتصاؿ حتى عندما يككنكا بعيديف عف بعضيـ البعض كتشمؿ مشاركة النصكص ك 
 الصكر ك مقاطع الفيديك مع امكانية التعميؽ عمى ما تـ مشاركتو . 

: احدل اىـ ميزات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في انيا تسمح  المراسمة -د
صة لبعضيـ البعض. منيا الدردشات لممستخدميف بإرساؿ الرسائؿ العامة اك الخا

 الخاصة ك الدردشات الجماعية ك مكالمات الفيديك .
اضافو الى ذلؾ ىنالؾ العديد مف الكسائؿ التي تعتبر اعالـ رقمي كالتمفاز التفاعمي ك 

التي تمثؿ  االلكتركنية ك المكتبة الرقمية ك االرشفة الصحؼ الرقمية لراديك الرقمي ا
اذ عمى شبكة االنترنت فيي عديدة ك متطكرة باستمرار  ذركة التطكر في االعالـ الرقمي

انيا تزداد تنكعا ك نمكان مع مركر الكقت , كتعتبر ىذه الكسائؿ اليكـ اداة مف ادكات 
نشر الثقافة المعمكماتية كذلؾ التساع مجاالت تطبيقاتيا ك ظيكر مالمح االنشطة 

عكاسيا عمى الكاقع انعكاسا ىامان كبارزُا يسيـ في نشر الثقافة الرقمية بشكؿ الحديثة ك ان
لككف ىذه الكسائؿ تعتمد عمى الحاسب االلي في خزف ك تكزيع كانتاج سريع ك بسيط 

المعمكمات ك مف ثـ تقديميا بأسمكب ميسر ك بسعر مخفض ك تضيؼ خاصية 
الكسائؿ االعالمية الحديثة  التفاعمية , مف ىنا يمكف القكؿ اف ىذه الخصائص ك

ساعدت عمى اف يككف لإلعالـ الرقمي دكر ميـ في استخدامو بمجاؿ التعميـ ك التعميـ 
االلكتركني اضافة الى نشر التكعية لمتعميـ االلكتركني ك الثقافة الرقمية كفيما يمي سيتـ 

ذم يمعبو تناكؿ اىـ كسائؿ االعالـ الرقمي المستخدمة في مجاؿ التعميـ ك الدكر ال
 االعالـ الرقمي في التكعية لمتعميـ االلكتركني .
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 المبحث الثالث
 االعالم الرقمي والتوعية لمتعميم االلكتروني

 اوال : وسائل االعالم الرقمي و استخداماتها في مجال التعميم االلكتروني
مف  اصبحت عمى درجة كبيرةكاسعان , اذ  ان شيدت كسائؿ االتصاؿ تطكران تكنكلكجي

التعقيد ك التشابؾ  ك التشعب كذلؾ بفضؿ تكنكلكجيا المعمكمات , كمع ظيكر االتصاؿ 
المتعدد الكسائؿ ك االنظمة الرقمية زادت الكسائؿ ك القنكات االعالمية بشكؿ كبير ك 
كاسع في جميع انحاء العالـ ك تجاكز كؿ انكاع القيكد ك الكسائؿ االخرل , حيث ادل 

العالـ ك تكنكلكجيا المعمكمات الجديدة الى تمكيف االفراد مف تمقي التزاكج بيف كسائؿ ا
المعمكمات ك االفكار ك االخبار ك الحقائؽ بأشكاؿ مختمفة ك بسرعة كبيرة ك مف غير 

فسارات المستخدميف ك حدكد ك اصبحت كسائؿ االعالـ الرقمي تجيب عف است
 تساؤالتيـ .

و ك تفاعؿ االفراد معو اداة مف ادكات التعميـ كيعد االعالـ الرقمي ك كسائمة بحكـ طبيعت
يمثالف عمميتاف اجتماعيتاف مف طبيعة كاحدة , اذ اف كؿ منيما جزاء اذ االلكتركني 

تساىـ بشكؿ كبير في اعادة انتاج المتعمميف مف عممية مادية شاممة كجدانية ك ذىنية 
ك التغيرات الناتجة عف  تالستمرار تقدميا ك كجكدىا مع االستجابة لمتطكراك ذلؾ 

 (2121)فاطمة  يرىا.عكامؿ في النكاحي التعميمية اك التكنكلكجية ك غ
 وسائل االعالم الرقمي المستخدمة في مجال التعميم االلكتروني تتمثل فيما يمي :

 (( Internetشبكة االنترنت كأداة تعميمية  -1
تربط عشرات المالييف مف اجيزة  شبكة االنترنت ىي شبكة تكنكلكجية ضخمة 

الحاسكب حكؿ العالـ بكاسطو البركتكككالت المتعددة التي تعمؿ عمى تبادؿ المعمكمات 
اليائمة في مختمؼ مجاالت الحياة بسرعة ك سيكلو , ك االنترنت كأداة تعميمية يكفر 

اء اثناء البحث عف المعمكمات اك اثناء الدراسة لمدارسيف جك مف المتعة ك التشكيؽ سك 
مف خالؿ الكسائط المتعددة ك حداثة المعمكمات حيث تتجدد باستمرار ك الذم ساىـ في 

 جعؿ شبكة االنترنت تنتشر بشكؿ كبير في مجاؿ التعميـ الجامعي .
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 (2111)فكزية كيمكف اف نذكر اىـ استخدامات االنترنت في التعميـ الجامعي : 
كمصدر ميـ مف مصادر التعميـ في الجامعات عمى مسػتكل العػالـ كذلؾ  يستخدـ -أ

يشجع الطمبة عمى ما  كىذاكبيرة لمكصكؿ إلى المعمكمػات إمكانيات ما يكفره مف نتيجة ل
عمى منيج محدد مف بشكؿ كامؿ البحث عف المعمكمات عبر الشبكة كعدـ االعتماد 

 .أصبحت مصدر ميـ لمتعمـ بأحدث المعمكمات  اذخالؿ كتاب منيجي ، 
شكؿ صػفحات  فيالجامعات بطرح مناىجيا التعميمية كمكادىا الدراسية  تقكـ اغمب -ب

تصفح في اليستطيع الطمبة االستفادة منيا مف خالؿ الشبكة ك  اذ ،ت عمى شبكة االنترن
 .أكقات الفراغ كفي أماكنيـ

الخدمات التي تقدميا كنظاـ اقساميا ك اىـ ككسيمة لمتعريؼ بالجامعة ك تستخدـ  -ج
 . القبكؿ فييػا كالمقررات التي تطرحيا

طرح المشكالت الخاصة بالبحث العممي ك بالتالي تبادؿ كجيات النظر  إمكانية  -د
لكقت في ا ىدر كأكراؽ العمؿ دكف االبحاثسكاء بػيف األسػاتذة أك الطمبة، كتبادؿ 

 ؿ. لتنقػؿ كاالكتفاء بيا ككسيط تعميمي فعاا كالجيد كالماؿ في
أف يشترككا في تطكير نظرية ما كتطبيقاتيا كتقديـ  عدد قميؿ مف الخبراءمكف لت -ز 

 ك عمى مستكل العالـ .  التعميـ المفتكح مف خالؿ ليـ المساعدة
بيػا  يرتبطكاسطة نقؿ لتسميـ المقررات الدراسية كما االنترنت شبكة  تككف - س 

 .لممراكػز الدراسية التابعة لمجامعة
ثػة مػف الجامعػات كمراكػز البحكث الحديك الكصكؿ الى إمكانية الحصكؿ  -ص
 . FTP ث المتخصصة بسرعة كبيرة مف خالؿ خدمة نقؿ الممفاتابحػاال
الشبكة  فيصفحات كيب  عمىة كضع الدكريات كالمجالت كالصحؼ إمكاني -ـ

  . كاستخداميا ككسيمة لدعـ العممية التعميمة
االنترنت ككسيمة لإلعالف عف األنشطة التعميمية كالمػؤتمرات شبكة استخداـ  -ق

 .متابعة األنشطة العممية في  ك الطالب االساتذةكمساعدة 
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كانتشاره عمى مستكل التعميـ المفتكح كشيكعو استخداـ زيادة التكعية ك لمساعدة عمى ا -ك
 . العالـ

 .مطمبة جك مػف التحػدث كالدافعيػة لمػتعمـ أكثػر مػف التعمػيـ التقميدمل تُقدـ -م 
 ( :Video - Conferencingالمؤتمرات الفيديوية )  -2 
اجتماع بالفيديك بيف عدة اشخاص في اماكف مختمفة يتـ مف خاللو مناقشة ىك عقد  

في جك تفاعمي عف طريؽ شبكة االنترنت لنقؿ بيانات االفكار ك الخبرات ك المعمكمات 
الفيديك مككنان اساسيا في عالـ التعميـ ك  الصكت ك الفيديك , اذ اصبحت مؤتمرات 
نيات الجديدة لمتدريسيف طرقا جديدة لتقديـ العديد مف المجاالت االخرل , اعطت التق

التي تتكافؽ مع   تمكادىـ العممية كشرحيا ك بالتالي تحفز عمى تطكير االستراتيجيا
التكنكلكجيا الجديدة حيث تستخدـ مؤتمرات الفيديك صكتا متزامنا ثنائي االتجاه ك فيديك 

مضغكط عبر االنترنت , تمكف مؤتمرات الفيديك مف نقؿ الفيديك ك ثنائي االتجاه 
الصكت ك التكاصؿ بيف االشخاص ك طرح االسئمة ك تقدـ ىذه المؤتمرات الفيديكية 
عممية لتعميـ ك التعمـ عف بعد بدكف أم اعتبار لمحدكد المكانية ك الزمانية اذ حققت 

 Pavle, Nemanja and Danislav)ىدفُا تربكيان لتعميـ الكتركنس ناجح ك فعاؿ . 
2020) 

 (digital TV) رقميالتمفاز ال -3
التمفاز الرقمي كسيمة فعالة في التعميـ اذ يجمع بيف الصكت ك الصكرة  رل الباحث اف ي

% مف المعمكمات 91ك الحركة ما يعطيو دكران بارزان في عممية التعميـ لككف ما نسبتو 
التي يحصؿ عمييا االفراد عف طريؽ حاستي السمع ك البصر كمف مميزاتو انو يضفي 

 عمى المتعمـ فيـ المكضكع .جك مف المتعة الى عممية التعميـ ك يسيؿ 
 المكتبات االلكترونية   -4

ىي المكتبة التي باستطاعتيا تحكيؿ كافة اشكاؿ يمكف القكؿ اف المكتبة االلكتركنية 
عمى شكؿ مصادر المعمكمات المتكفرة لدييا الى اشكاؿ رقمية قابمة لمخزف كالحفظ 
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كالتعامؿ معيا مف خالؿ أكعية معمكمات متعددة في الحكاسيب ، كيمكف استرجاعيا 
 .تنترنخدمات مكاقع الكيب كشبكات اإل

كيعكس مفيكـ المكتبة االلكتركنية المعمكمات المخزنة الكتركنيا كالمتاحة لممستفيديف مف 
خالؿ نظـ شبكات الكتركنية ، كلكف دكف اف يككف ىناؾ مكقع مادم ، فيي شبو مخزف 

الطمبة كالباحثيف  بإمكافاصبح ,اذ  ة ييا البعض بالمكتبة االفتراضيلممعمكمات كيسم
الكصكؿ المباشر الى  مستفيديف كمتخصصي المعمكمات فضالن عف كافة فئات انكاع ال

كؿ ما يحتاجكنو مف معمكمات كمصادرىا المختمفة المنتشرة كالمكزعة في اغمب بقاع 
ك عمى شكؿ صكر كلكحات اك تسجيالت أالعالـ  سكاء كانت ىذه المصادر مكتكبة 

 نتكتية اك مخططات كخرائط مف خالؿ الحاسكب كالمكاقع المتاحة عمى شبكة اإلنتر ص
 (2111)ىدير . 
 لمتعميم  مواقع التواصل االجتماع كأداة -5

اف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ليست فقط مساحات افتراضية لمتكاصؿ ك التعرؼ عمى 
االصدقاء اك التعرؼ عمى اخر االحداث حكؿ العالـ , بؿ ىي أداة تعميمية ناجحة ك 
بمميزات فعالة اذا ما تـ استعماليا بفعالية  باإلضافة عمى انيا مصدر ميـ  لممعمكمات 
ك يمكف لمتدريسيف استخدامو مف اجؿ تحسيف التكاصؿ ك مشاركة الطمبة في أنشطة 
فعالو تختمؼ عف اساليب التعميـ التقميدية اضافة الى اف ىناؾ افكار عديدة يمكف اف 
يستفيد منيا االساتذة في زيادة فعالية العممية التعميمية فضال عف تكجيو افكار الطمبة 

 (2117)حنتكش في مجاالت تعكد عمييـ بالفائدة . نحك استخداـ ىذه المكاقع 
في نفس مف خالؿ تبادليا بيف الطمبة مف ىذه االفكار قراءة الكتب ك مراجعو االبحاث 

اذ تعتبر اداه تعميمية االختصاص اك بيف الطمبة ك اساتذتيـ ك كذلؾ استطالع الرأم 
اذ لطمبتو حكؿ مكضكع معيف , اضافة الى استخداـ فعالو مف خالؿ استطالع االست

اك ارساليا الى الكسائط المتعددة اذ يمكف لألساتذة استخداـ الصكر ك مقاطع الفيديك 
الطمبة كذلؾ لتسييؿ عممية التعميـ , ككذلؾ تعميـ المغات كالمغة االنجميزية مثال  اذ 

انكميزية اك أم لغة  اصمييف  بمغو مع اشخاص اخريف ناطقيف بإمكاف الطمبة التكاصؿ 
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كغيرىا مف االفكار مثؿ متابعة االخبار الجديدة ك االلعاب التعميمية ك البحث  اخرل 
 عف مصادر المعمكمات ...الخ  

كمما ال شؾ فيو اف الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في التعميـ لو العديد مف 
 (2117حنتكش ) المميزات منيا :

التكاصؿ في عالـ  مفاليدؼ مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىك خمؽ نكع   -أ
افتراضي بيف مجمكعة مف االشخاص في اماكف مختمفة عمى مكقع كاحد تختمؼ 

 كجيات نظرىـ ك افكارىـ كمستكياتيـ كتتفؽ لغتيـ التقنية .
ك يستقبؿ ك يقرا كيكتب المستخدـ في ىذا المجتمع ىك عضك فاعؿ اذ انو يرسؿ  -ب

 كيشارؾ ك يتحدث ك يسمع فدكره ىنا تجاكز الدكر السمبي مف االستماع ك االطالع فقط 
ك تكسيع ادراؾ الطمبة مف خالؿ اطالعيـ عمى اخر  الرقمية نشر الثقافة  -ج

 المستجدات في مجاؿ تخصصيـ .
 التكاصؿ بيف االساتذة ك الطمبة  سيكلة -د

 قمي والتوعية لمتعميم االلكترونيثانيا : االعالم الر 
االعالـ الرقمي كما ذكرنا سابقا ىك كؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي تقكـ بنشر  

لمتعميـ االلكتركني يقصد بو كؿ  ما التكعية ااالخبار ك المعمكمات الى الناس , 
لطمبة االنشطة ك االجراءات التعميمية ك االعالمية التي تيدؼ الى تكعية االساتذة ك ا

االىداؼ  ؽقيالطرؽ الناجحة ك الفعالة لغرض تحنحك استخداـ التعميـ االلكتركني ب
يمكف تكظيؼ االعالـ الرقمي في المشاركة لنشر الكعي عف التعميـ اذ  المطمكبة . 

االلكتركني عمى مستكل المؤسسات التعميمية ك غرس مفاىيـ القيـ ك النيكض بالمستكل 
التعميمي ك االىتماـ بعناصر العممية التعميمية مثؿ االستاذ ك المنيج كاالسمكب ك 

تعميـ مية تساىـ في التعميـ المستمر ك الاعال ك كسائؿالكتاب ك التقكيـ ك ايجاد قنكات 
عف بعد . فاألعالـ الرقمي كأحد اكجو االعالـ المتخصصة يؤدم مياـ عديدة في 
العممية التعميمية تتمثؿ في تنمية الكعي العاـ نحك استخداـ التعميـ االلكتركني كذلؾ 

كف . كاف التحميص في مضملتحقيؽ عمؿ منظـ يرمي الى تحقيؽ اىداؼ متعددة 
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التكعية لكسائؿ االعالـ يبيف بكضكح الدكر االساسي لممعمكمة اذ تعد االساس في 
لممتمقيف البرامج التعميمية ك التثقيفية كغيرىا مف المكاد التي تبثيا كسائؿ االعالـ الرقمي 
معمكمات في بيانات مكضكعية تيدؼ الى تعريؼ الكاقع ك تفسره لذا يجب اف تتضمف ال

كعي لمتدريسيف ك الطمبة في المؤسسات التعميمية . لذا مف ال التي تقدـ نكع مف
الضركرم اف تسعى كسائؿ االعالـ الرقمي الى تقديـ برامج لمتكعية لغرض امداد 
المتمقي بالمعمكمات ك التجارب ك الخبرات الناجحة ك الفعالة التي تساىـ في حؿ 

سائؿ االعالـ الرقمي االف يسيف اك الطمبة خاصة كاف ك المشكالت التي قد تكاجو التدر 
تشيد تطكرا ممحكظا في السنكات االخيرة مف حيث الكسائؿ ك الطرؽ ك القنكات كلما 
ليا مف اىمية كبيرة في جميع المجتمعات لذا يجب نشر ثقافة التعميـ االلكتركني عبر 
 كسائؿ االعالـ الرقمي عمى نطاؽ كاسع لزيادة كعي المجتمع بأىميتو ككنو اصبح كاقعان 

 عنو كيمكف ذلؾ مف خالؿ االستنتاجات التالية .. ءمممكسان ال يمكف االستغنا
 من خالل ما سبق يمكن الخروج باالستنتاجات التالية : 

لذا ي اآلكنة االخيرة اىمية كبيرة لجميع المجتمعات تشكؿ كسائؿ االعالـ الرقمي ف -1
 االلكتركني .لتعميـ نشر الكعي حكؿ ادكران بارزا في  فيي تعمب 

اف التعميـ االلكتركني مف االساليب الحديثة في التعميـ ك يحتاج الى ميارات ك   -2
معرفة ك خبره  لذا فيك يتطمب تدريبا ك اعدادان  لمتمكف مف استخدامو في التدريس ك 
كذلؾ استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة مف شبكة االنترنت ك الكسائط المتعددة ك 

 .ث ك المكتبات االلكتركنية اليات البح
متعميـ يساىـ االعالـ الرقمي في نشر الثقافة الرقمية مف خالؿ برامج التكعية ل -3

 نشر التجارب العالمية ك العربية ك الخبرات . خالؿ  االلكتركني مف
 
 
 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

 4274 

 المقترحات 
 تقترح الباحثة ما يمي : 

امكانية استخداـ كسائؿ االعالـ الرقمي في التعميـ ككذلؾ في نشر ثقافة التعميـ   -1
االلكتركني عمى نطاؽ كاسع لزيادة كعي المجتمع بأىميتو ككنو اصبح كاقعا مممكسان ال 

 يمكف االستغناء عنو . 
التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو التدريسيف في مجاؿ التعميـ االلكتركني مف  -2

لزيادة كعييـ  عقد الدكرات التدريبية ك ندكات إثراءيو ألعضاء ىيئة التدريس  ؿخال
 حكؿ التعميـ االلكتركني .

اعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تقديـ الحكافز ك المكافآت لمف يبدع في تشجيع  -3
 االلكتركنية الدعـ ك التكعية لمشاريع اعداد المكاد التعميمية االلكتركنية ك انجاز المناىج 

 اجراء دراسة حكؿ استخداـ كسائؿ االعالـ الرقمي في مجاؿ التعميـ االلكتركني .  -4
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