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 مقدمة

تزايد االهتمام بمستحدثات تكنولوجيا التعليم في كافة األنظمة التربوية في العالم لتصبح جزء من أنظمة التعليم فيها، 
الهائلة التي  هذا االهتمام بسبب التطورات لما تمتلكه من قوة كامنة تسهم في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، وقد نبع

تحدث في حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جهة، وبسبب الحاجة الملحة لتحديث مهارات الكوادر البشرية 
 .العاملة من جهة أخرى

تمام الطلبة هباستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب ا للبحث التربويونوهذ ما دعا 
وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات، وتعتبر تقنية المعلومات ممثلة في الحاسوب واإلنترنت وما يلحق بهما من وسائط 

متعددة من أنجح الوسائل لتوفير هذه البيئة التعليمية الثرية، حيث يمكن العمل في مشاريع تعاونية بين مدارس 
 ،عرفتهم بمواضيع تهمهم من خالل االتصال بزمالء لهم نفس االهتماماتيمكن للطلبة أن يطوروا مكما مختلفة، 

البحث عن المعلومات وصياغتها في شتى المواضيع ومختلف المستويات، أما بالنسبة للمعلمين فإن االتصال و 
 ةبالشبكة العالمية تمكنهم من الوصول إلى خبرات وتجارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق أخرى، وتكمن قو 

اإلنترنت في قدرتها على الربط بين األشخاص عبر مسافات هائلة وبين مصادر معلوماتية متباينة، فاستخدام هذه 
 ق المدارس.التكنولوجيا يزيد من فرص التعليم وتمتد بها إلى مدى أبعد من نطا

 مستحدثات تكنولوجيا التعليممفهوم -1
شهدت السنوات الماضية طفرة هائلة في المستحدثات التكنولوجية المرتبطة بمجال التعليم، وقد تأثرت عناصر منظومة 
التعليم على اختالف مستوياتها في العديد من الدول بهذه المستحدثات، فتغير دور المعلم بصورة واضحة وأصبحت 

األدبيات الحديثة كلمة مسهل  فيمه الجديدة، وظهرت غير مناسبة للتعبير عن مها Teacherكلمة معلم / مدرس 
Facilitator  لوصف مهام المعلم على أساس أنه الذى يسهل عملية التعلم لطالبه، فهو يصمم بيئة التعلمLearning 

Environment  ويشخص مستويات طالبه ويصف لهم ما يناسبهم من المواد التعليمية، ويتابع تقدمهم ويرشدهم
 ى تتحقق األهداف المنشودة.ويوجههم حت

كما تغير دور المتعلم نتيجة لظهور المستحدثات التكنولوجية وتوظيفها في مجال التعليم، فلم يعد متلقيا سلبيا حيث 
ألقيت على عاتقه مسؤولية التعلم وقد استلزم ذلك أن يكون نشطا أثناء موقف التعلم، يبحث ويتعامل بنفسه مع المواد 

عة وغير المطبوعة ويتفاعل معها، ولقد تأثرت المناهج الدراسية أيضًا بظهور المستحدثات التعليمية المطبو 
التكنولوجية، وشمل التأثير أهداف هذه المناهج ومحتواها وأنشطتها وطرق عرضها وتقديمها وأساليب تقويمها، ولقد 

االنفجار المعرفي من  أصبح إكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي وغرس حب المعرفة وتحصيلها في عصر
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األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي، وتمركزت الممارسات التعليمية حول فردية المواقف التعليمية، وزادت درجة الحرية 
 المعطاة للطالب في مواقف التعلم مع زيادة الخيارات والبدائل التعليمية المتاحة أمامهم.

اإلنسانية في النصف الثاني من القرن الماضي في العديد من  لقد أثمر التطور الكبير في المعارف والخبراتو 
المظاهر والمستحدثات في جميع المجاالت ومن أهمها المستحدثات التكنولوجية، ولقد تم إنتاج وتوظيف واستخدام 
 هذه المستحدثات في بداية األمر في المجاالت غير التربوية كالمجال الصناعي والطبي ..وغيرها ثم حدث تطويع

 لهذه المستحدثات واستخدمت في المجال التعليمي، وأطلق عليها مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

 تعريف مستحدثات تكنولوجيا التعليم-2

 :تعرف مستحدثات تكنولوجيا التعليم بأنها

لتعليم من علوم اها تقنيات منمجموعة النماذج والنظم واألساليب والتقنيات التعليمية التفاعلية الحديثة التي استفادت ”
مختلفة مثل تقنيات المعلومات واالتصال والتي تستخدم لتطوير وتحديث العملية التعليمية لتحقيق أهدافها بكفاءة 

وفاعلية بما تحققه من مبادئ التفاعلية، والتكاملية، واإلثراء والتفريد، مثل )التعلم اإللكتروني، التعلم المتنقل، التعليم 
فتراضي، الوسائل المتعددة التفاعلية، الوسائط الفائقة، المقرر اإللكتروني، الحاسوب التعليمي، المفرد، التعليم اال

 الفيديو التفاعلي...إلخ

 جميع في االنترنت استخدام على القدرة أي ،االستخدام على القدرة بأنها:التعليم تكنولوجيا مستحدثات كما تعرف
 التي والحقائق والنظريات والمعلومات بالمعارف تتعلق والتي الطلبة بها يقوم التي الفعاليات وجميع التعليمية العمليات
 تعليمي كمساعد التقنية واستخدام العام التعليم لخدمة الحديثة التقنية إمكانيات استخدام بأنها عرفت وقد ."بها يمرون

 التقنية استخدام خالل من عملية أو ريةنظ كانت سواء العام التعليم في المختلفة المواد لتدريس التعليمية العملية في
 .العامة بالتعليم المواد هذه أهداف يحقق وبما والمحاكاة والتمرين الممارسة خالل من أو الحديثة

 الحاجة حسب التعليم تكنولوجيا مستحدثات مهارات الستخدام والتنفيذ والتصميم التخطيطبأنها:  إجرائياتعرف و 
 األخرى التعلم مصادر انواع مع ومتفاعل متكامل وبشكل التعليمي الموقف من المناسب الوقت وفى إليها التعليمية
 .والتعلم التعليم تحسين بهدف فعاالمًا استخدا مدروسة نظامية خطة حسب
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 خصائص مستحدثات تقنيات التعليم-3

 :يمكن تحديد بعض خصائص مستحدثات تقنيات التعليم في النقاط التالية 

       :والتشاركيةالتفاعلية -3-1

توفر مستحدثات تقنيات التعليم بيئة تعليمية تسمح للمتعلم بالتفاعل المتبادل مع محتوياتها، فيستطيع المتعلم التحاور  
مع الجهاز والتنقل بين األجزاء المختلفة من البرنامج ليختار من البدائل المتاحة في موقف التعلم ما يناسب قدراته 

يساعد المتعلم على اكتساب مهارات وخبرات متعددة قد ال تتاح له فرصة تعلمها، كما تساعد المتعلم واستعداداته، وهذا 
على التشارك في خبرات ومشاريع تعليمية كثيرة مع زمالء ليس من داخل الفصل فقط، بل وخارج حدود المدرسة، وقد 

 ة وفكرية.يكونوا من دول أخرى، فتحدث استفادة علمية وثقافية واجتماعية وديني

 التفريد-3-2

توفر مستحدثات تقنيات التعليم فرصًا كافية للمتعلم لتفريد تعليمه، حيث توفر له تعلم ما يشاء متى شاء وفق خطوة 
مكاناته والكمية التي يحتاجها دون  الذاتي، حيث يمكنه اختيار الوحدة التي يرغب في تعلمها ويراها مناسبة لقدراته وا 

الخاصية التي توفرها مستحدثات تقنيات التعليم تساعد في تفريد المواقف التعليمية بما يناسب  فرض من المعلم، وهذه
 .قدرات المتعلمين وخطوهم الذاتي، مما يفيد في التغلب على مشكلة الفروق الفردية بينهم

 االتقان-3-3

نتاج المو توفر مستحدثات تقنيات التعليم مستوى عال من اإلتقان والجودة والكفاءة والفاع  اد التعليمية لية في تصميم وا 
 التي تساعد بدورها المتعلم على إتقان المحتوى التعليمي.

 المنظومية-3-4

تتيح مستحدثات تقنيات التعليم إمكانية تقديم مجموعة من العناصر في إطار منظومي متكامل بما يشمله من 
 .مدخالت وعمليات ومخرجات لتحقيق األهداف المنشودة
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 ) التعددية) التنوع-3-5

تثري مستحدثات تقنيات التعليم المواقف التعليمية بالعديد من البدائل ومصادر المعلومات والتعلم والخبرات التعليمية 
المتنوعة والتي تمثل مثيرات للمتعلم تدفعه إلى إتمام عملية التعلم بحب ودافعية، ومن أهم هذه البدائل والخيارات 

كن التعلم وأساليبه وأنماطه، تعدد أساليب التقويم ومواعيده، تعدد أشكال المحتوى ومستوياته، وتعدد التعليمية؛ تعدد أما
 األنشطة التعليمية وأهدافها.

 الكونية-3-6

تتيح بعض المستحدثات التقنية أمام مستخدميها فرص االنفتاح على مصادر المعلومات في جميع أنحاء العالم، حيث 
يتصل باإلنترنت للحصول على ما يحتاجه من معلومات في كافة مجاالت العلوم، وانتشرت اآلن يمكن للمستخدم أن 

الطرق السريعة للمعلومات، وتعددت المستحدثات التقنية التي تيسر الحصول على المعلومات بشكل سريع ومباشر 
 .مثل األقمار االصطناعية، اإلنترنت، الخطوط الهاتفية

 التوفير- 3-7

استخدام مستحدثات تقنيات التعليم الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعلم في التعلم، فالمعلومات التي يدرسها يقلل 
 المتعلم في عدة أيام أصبح باإلمكان دراستها في عدد محدود من الساعات.

 التعليممبررات استخدام مستحدثات تقنيات -4

 تطور العلوم السلوكية والتربوية-4-1

انفجارًا معرفيًا في مجال العلوم السلوكية والتربوية خالل العقود الثالثة الماضية، عندما برز عدد من لقد حدث   
، وعلم  Science Of Instructionالنظريات التي مهدت لظهور بعض العلوم التربوية الجديدة منها: علم التعليم

ا يدعو إلى البحث والتفكير في كيفية توظيف وغيرها من العلوم، مم  Instructional Design التصميم التعليمي
هذه المعرفة واستثمارها لتطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها، ورفع مستواها الكيفي، وهو ما قد يتحقق من خالل 

 .توظيف مستحدثات تقنيات التعليم
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 :تطور التقنيات الحديثة في الجانب المادي والجانب الفكري-4-2

رة االستفادة من هذا التطور في المنظومة التعليمية، لتحديثها ورفع كفاءتها وفاعليتها من خالل أدى ذلك إلى ضرو 
 إدخال الحاسوب في العملية التعليمية على أسس علمية مدروسة.

 مميزات استخدام المستحدثات التكنولوجية-5

 من أهم مميزات المستحدثات التكنولوجية:

بيئات الحياة الواقعية، وتوفير بيئة اتصال ثنائية االتجاه تحكم حواجز قاعة الدراسة وتربطها بالعالم  محاكاة-5-1
 وبيئة المتعلم.

المتعلم من االعتماد على الذات، وتنمية مهارات التعلم الذاتي وجعل التعلم تفاعلي والتأكيد على بقاء  تمكين-5-2
 أثره.

 طلب للتعليم الفّعال عن طريق تنوع في أساليب واستراتيجيات تقديم المعلومات.بيئة تعليمية مرتبة، كم تقديم-5-3

فكرة التعلم المالئم، من خالل إتاحة الوصول إلى المزيد من المعلومات بطرق أكثر وأيسر للمعرفة  تطبيق-5-4
 حسب الطلب.

 بالتعليم، وتطويره في آفاق العالم الحديث. النهوض-5-5

 للمتعلم، واكسابه الكفايات األساسية والضرورية كي يندمج في العالم المحيط به.المهنية  التنمية-5-6

مبدأ التعلم لإلتقان، عن طريق توافر توقعات واضحة ومحكات محددة لما يكون عليه النجاح في أداء  تحقيق-5-7
 المهام والكشف عن أسباب التأخر أو التعثر في التعلم وعالجه.

 كية، في بيئة الصف من خالل زيادة دافعية المتعلم للتعلم.المشاكل السلو  تقليل-5-8

التفاعل الفردي، والتقليل من عامل الرهبة من التجريب وتنمية حب االستطالع واالبتكار والعمل  زيادة-5-9
 الجماعي.
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 نشاط ذاتي

 وضح وفق جدول مراحل تطور مستحدثات تكنولوجيا التعليم من خالل الرجوع              

 إلى المصادر التعليمية المتخصصة بذلك                           

 

 

 تطبيقات مستحدثات دمج التكنولوجيا في التعليم-6

 يمثل الشكل اآلتي أهم تطبيقات مستحدثات دمج التكنولوجيا في التعليم

 
 أمثلة للمستحدثات التكنولوجية:-7

 M-learning (Mobile learning) ) المتنقلالتعلم -7-1
 E-Learningمرحلة جديدة من التعليم االلكتروني  M- learningيعتبر التعلم المتنقل

وقد أدى التطور الكبير في تقنيات االتصاالت والمعلومات، وانتشار المعرفة االلكترونية بين طالب المدارس 
لى دوات التعليم والتدريب المعتمدة عوالجامعات إلى ظهور أشكال جديدة من نظم التعليم، ففي العقد الماضي ظهرت أ
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الحاسوب بشكل رئيسي، وأساليب التفاعل المختلفة مع الحاسوب مستفيدة من األقراص المضغوطة والشبكات المحلية، 
.وخالل القرن الحالي توضح مفهوم التعليم االلكتروني وتميزت أدواته باستعمال االنترنت، أما هذه األيام فيلوح في 

إمكانيات استثمار تقنيات االتصاالت الالسلكية عامة والنقالة خاصة ليظهر مفهوم جديد هو أنظمة  األفق القريب
 .Mobile Learning Systemsالتعليم النقالة أو أنظمة التعلم المتنقل

والذي عّرفه انفصال  Distance Learningيعتبر التعلم المتنقل شكاًل جديدًا من أشكال نظم التعليم عن بعد
اضر عن الطالب مكانيًا وزمنيًا، تاريخيًا بدأ هذا التعليم من أكثر من مئة عام وأخذ شكل المراسالت الورقية، ثم المح

ظهر التعليم االلكتروني موّفرًا للتعليم عن بعد طرق جديدة تعتمد على الحواسيب وتقنيات الشبكات الحاسوبية وأخيرًا 
 .التعليم المتنقل

 ما هو التعلم المتنقل؟-
لتعلم المتنقل أو التعليم الجوال هو مصطلح لغوي جديد يشير إلى استخدام األجهزة المحمولة في عملية التعليم، هذا ا

قنيات هذا المصطلح على استخدام الت بعد،  ويركزاألسلوب متعلق إلى حد كبير بالتعليم االلكتروني والتعليم عن 
 يالئملعلومة خارج قاعات التدريس، حيث وجد هذا األسلوب المتوفرة بأجهزة االتصاالت الالسلكية لتوصيل الم

 .الظروف المتغيرة الحاصلة بعملية التعليم التي تأثرت بظاهرة العولمة
 :يمكن تحقيق ذلك باستخدام األجهزة النقالة والمحمولة مثل

 Cell Phones الهواتف الخلوية
 PDA المساعدات الرقمية

 Smart Phones الهواتف الذكية
 Portable Computers اسب المحمولةالحو 

على أن تكون كلها مجهزة بتقنيات االتصال المختلفة الالسلكية والسلكية على حد سواء مما يؤمن سهولة تبادل 
 .المعلومات بين الطالب فيما بينهم من جهة وبين الطالب والمحاضر من جهة أخرى

 أوجه التشابه بين التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل-
يقدم التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل نوع جديد من الثقافة هي "الثقافة الرقمية" والتي تركز على معالجة المعرفة، 

 .وتساعد المتعلم على أن يكون هو محور عملية التعلم وليس المعلم
لتجهيز البنية  طبيقهما وذلكيحتاج النموذجان: التعلم اإللكتروني والتعلم المتنقل إلى تكلفة عالية وخاصة في بداية ت

نتاج برمجيات تعليمية، وتصميم مناهج  التحتية حيث يتطلب نموذج التعلم اإللكتروني إلى حاسبات مكتبية، وا 
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إلكترونية تنشر عبر االنترنت، ومناهج إلكترونية غير معتمدة على اإلنترنت، وتدريب المعلمين والطالب على كيفية 
ة المستخدمة، وبحاجة أيضا إلى توفير بيئة تفاعلية بين المعلمين والمساعدين من جهة التعامل مع التقنيات الحديث

 .وبين المتعلمين من جهة أخرى، وكذلك بين المتعلمين فيما بينهم
أما نموذج التعلم المتنقل فيتطلب تأسيس شبكة السلكية، وأجهزة السلكية متنقلة مثل الهواتف النقالة، والمساعدات 

 .قمية، وأجهزة اللوحة، وتصميم مناهج إلكترونية، وتدريب العنصر البشري كما يتم في النموذج األولالشخصية الر 
يقدم التعلم اإللكتروني في نماذج ثالثة مختلفة كما سبق ذكره: التعلم االلكتروني الجزئي، التعلم االلكتروني المختلط، 

م قل في نفس النماذج السابقة، فقد يكون جزئيا مساعدا للتعلالتعلم االلكتروني الكامل، ويمكن استخدام التعلم المتن
الصفي التقليدي، أو التعلم المتنقل المختلط الذي يجمع بين التعلم الصفي والتعلم المتنقل، أو التعلم المتنقل الكامل 

 .وهو التعلم المتنقل عن بعد حيث ال يشترط مكان وال زمان في التعلم
التعلم المتنقل إلى نشاط المتعلم وفاعليته في تعلم المادة العلمية ألنه يعتمد على التعلم  يؤدى التعلم اإللكتروني أو

 .الذاتي
 .يقدم المحتوى العلمي في النموذجين في هيئة نصوص تحريرية، وصور ثابتة ومتحركة، ولقطات فيديو، ورسومات

 .حتوى المادة الدراسيةيسمح النموذجان للطالب بالدخول إلى اإلنترنت وتصفحه والحصول على م
يسمح النموذجان بحرية التواصل مع المعلم في أي وقت وطرح األسئلة، ولكن تختلف الوسائل فقد تكون عن طريق 

 .في النموذج الثاني SMS البريد اإللكتروني في النموذج األول، وعن طريق الرسائل القصيرة
فليس هناك مكان بعيد أو صعوبة في التعرف على أصدقاء  يتنوع زمالء المتعلم من أماكن مختلفة من أنحاء العالم

 .وزمالء
 .يعتمد النموذجان على طريقة حل المشكالت، وينميان لدى المتعلم قدراته اإلبداعية والناقدة

 .يسمح النموذجان بقبول أعداد غير محددة من الطالب من أنحاء العالم
 .في كال النموذجينسهولة تحديث المواد التعليمية المقدمة إلكترونيا 

 الفصول الذكية أو االفتراضية -7-2
الفصول الذكية أو االفتراضية هي بيئات تعلم )أو برامج( توفر للمعلمين والمتعلمين إمكانية االتصال بالصوت فقط أو 

يا في فبالصوت والصورة، وذلك بطريقة متزامنة شبيهة لحد بعيد بالحقيقة، أي في نفس الوقت رغم عدم تواجدهم جغرا
 .مكان واحد

يعتبر استخدام الفصول االفتراضية التفاعلية في التعليم االلكتروني من الوسائل الرئيسية في تقديم المحاضرات على 
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االنترنت، قامت عدة شركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا التعليم بتطوير فصول دراسية ذكية تتوفر فيها العناصر 
 :المعلم والمتعلم، والتي تتألف بشكل عام من المكونات اآلتيةاألساسية التي يحتاجها كل من 

 .خاصية التفاعل المباشر بالصوت فقط أو بالصوت والصورة -
 .الدردشة الكتابية -
 .السبورة الذكية -
 .المشاركة في البرامج والتطبيقات بين المعلم والمتعلمين أو بين المتعلمين أنفسهم -
 .بادلها مباشرة بين المعلم و المتعلمينإمكانية إرسال الملفات وت -
 .متابعة المعلم لنشاطات المتعلمين كل على حدة أو لمجموعهم في آن واحد -
 .خاصية استخدام برامج العروض التقديمية -
 .إمكانية عرض األفالم التعليمية -
 .خاصية توجيه األسئلة المكتوبة والتصويت عليها -
 .توجيه األوامر للمتعلمين -
 .السماح لدخول أي متعلم أو إخراجه من الفصل -
 .السماح بالكالم للمتعلمين -
 .السماح بالطباعة -
 .تسجيل المحاضرة إلعادة متابعتها بطريقة غير متزامنة فيما بعد -

 الفيديو التفاعلي -7-3
ًا الستجابات بصرية وفقيعد الفيديو التفاعلي أحد مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي تقدم المعلومات السمعية وال

المتعلم، وفيه يتم عرض الصوت والصورة من خالل شاشة عرض تعد جزءًا من وحدة متكاملة تتألف من جهاز 
 .الحاسوب ووسائل إلدخال البيانات وتخزينها

طارات  ابتة، ثويمكن تعريف الفيديو التفاعلي بأنه: برنامج فيديو مقسم إلي أجزاء صغيرة تتكون من تتابعات حركية وا 
وأسئلة وقوائم، وتكون استجابات المتعلم عن طريق الحاسوب هي المحددة لعدد تتابع لقطات أو مشاهد الفيديو، 

وعليها يتأثر شكل وطبيعة العرض، وبذلك يتضح أن الفيديو التفاعلي هو دمج بين تكنولوجيا الفيديو والحاسوب من 
  واسطوانات الفيديو، وتلك التي يقدمها الحاسوب، لتوفير بيئةخالل التفاعل بين المعلومات التي تتضمنها شرائط 
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تفاعلية تتمثل في تمكن المتعلم من التحكم في برامج فيديو متناسقة مع برامج الكمبيوتر باستجاباته واختيارات 
 .وقراراته

ور الثابتة عرض الصهذا ويختلف الفيديو التفاعلي عن الوسائط المتعددة، حيث يتم في برمجيات الوسائط المتعددة 
والمتحركة، والرسوم المتحركة، والرسوم البيانية، ولقطات الفيديو والمؤثرات الصوتية على شاشة واحدة، وينتقل المتعلم 
بين جميع هذه العناصر ذهنيًا، أما في حالة الفيديو التفاعلي، فيتم عرض لقطات الفيديو مجزأة كل منها في شاشة 

مد على نظام الشاشات المتعددة لعرض العناصر المختلفة، باإلضافة إلي أن الحاسوب مستقلة، أي أن العرض يعت
يوفر الفرص للتفاعل الذي يمنح المتعلم القدرة على التحكم تبعًا لسرعته الذاتية، وكذلك المسار والتتابع، وكم 

 .المعلومات التي يحتاجها كيفما يريد وبالطريقة التي تناسبه
التفاعلي في برامجه عن برامج الفيديو الخطي فالبرامج على شرائط الفيديو تكون خطية، حيث  وكذلك يختلف الفيديو

يعرض البرنامج على المستخدم من أوله حتى آخره، وعليه يكون تقديمه بشكل منطقي أي يكون للبرنامج بداية 
 .ونهاية

ئة يقة غير خطية، حيث يوفر الحاسوب بيأما في حالة الفيديو التفاعلي، فالمعلومات تعرض من خالل البرنامج بطر 
تفاعلية تتمثل في قدرة المتعلم على التحكم في سرعته الذاتية، وكذلك المسار الذي يتبعه خالل البرنامج، أي أن 

 . برنامج الفيديو التفاعلي يتم بطريقة غير خطية وهذا ما يفتقده الفيديو الخطي
 :يتسم الفيديو التفاعلي بالميزات اآلتيةو 

 .يجمع بين ميزات كل من الفيديو والحاسوب من خالل البرامج التعليمية لكل منها
 .يسهم في إيجاد المشاركة اإليجابية الفعالة بين المتعلم والبرنامج

 .يسهم في توفير زمن المتعلم
 .يراعي خصائص المتعلم وحاجاته المختلفة

 .يز فوري الستجابات المتعلميساعد على إتقان التعلم، لما يقدمه من تغذية راجعه وتعز 

 مؤتمرات الفيديو-7-4
شبكة االجتماع بالفيديو عن بعد، وهي نظام لالتصال متعدد األطراف، يمكن مستخدميه في  –أيضًا  –ويطلق عليها 

أماكن متفرقة من رؤية بعضهم البعض مع سماع أصواتهم من خالل أجهزة الحاسوب، ويعد هذا النظام صورة متقدمة 
اإللكتروني، حيث يتمكن األفراد من تبادل الرسائل والمناقشات بواسطة شبكة اإلنترنت فرادى أو في مجموعات، للبريد 

وال يتطلب ذلك بالضرورة تواجد األفراد في المكان ذاته أو في الوقت ذاته في كل مرة، كما يتطلب أن يشتركوا في 
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ة جيًا مع قيام األفراد بإرسال أو تلقي الرسائل أو االستجابالمناقشات في وقت محدد بالضرورة، فالمناقشات تنمو تدري
 . للرسائل التي يستقبلونها

ويتكون نظام شبكة االجتماع بالفيديو عن بعد من كاميرا تليفزيونية تثبت في مواجهة جهاز الحاسوب مع ميكروفون 
ه عادة إذاعتهما مرة أخرى، ثم نقل هذوسماعات تتصل به، وذلك لكي تتوافر إمكانية النقاط الصوت والصورة معًا، وا  

المعلومات السمعية والبصرية عن طريق شبكة اإلنترنت لكي تعمل على توصيل خطوط االتصال بين أطراف تفصل 
 .بينهم مسافات بعيدة

 :يمكن استخدام مؤتمرات الفيديو في تحقيق األغراض اآلتية
 .تدريب المعلمين في أثناء الخدمة

 .ين للتفاعل والحوار واكتساب الخبرات فيما بينهمإتاحة الفرصة للمعلم
عرض االتجاهات الحديثة في مجاالت التعليم المختلفة مثل االكتشافات واالبتكارات العلمية، والمشروعات واألبحاث 

 .وتطبيقاتها في مجاالت الحياة المختلفة
 .ا تباعدت المسافاتمناقشة التقارير وأوراق العمل مع المتخصصين من خالل مشاركة فعالة مهم

 .إجراء لقاءات بين القيادات التعليمية في وزارة التربية والتعليم لمناقشة بعض قضايا التعليم ومشكالته
 .إتاحة فرص التعليم عن بعد للطالب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي

 السبورة التفاعلية -7-5
الحديثة الموظفة في مجال التعليم والتعلم، وكانت نتيجة التطور في مجال الحاسوب هي أحد نواتج التكنولوجيا 

وأساليب التعليم والتعلم، وهــي نوع خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء الحساسة، التي يتم التعامل معها 
سي، في الفصل الدراباللمــس، ويتم استخدامها لعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة، وتستخدم 
 . واالجتماعــــات، والمؤتمرات، والنـــدوات، وورش العمـل، و في التواصــل مــن خــــالل االنترنـــت
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