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 الملخص:

جودة التعلیم اإللکترونى تتوقف على: قابلیة المادة العلمیة للتحول الى شکلها األلکترونى، صیاغة المادة العلمیة بشکل ممتع 

، الرغبة الجادة لدى المُتعلم فى والمتعلمألغلب المتعلمین، وجود تقنیات تتیح خاصیة التفاعل المباشر الفورى بین المعلم 

. حیث یتضح من خالل ما ورد فی سیاق البحث أن الّتعلُم اإللکترونی یشهد تطوراً والّتعلُم بجدیةالوصول ألفضل نتائج 

الّتعلُم اإللکترونى سیظل  وأن عالممستمراً بفضل ظهور العدید من المستحدثات التقنیة فی مجالی اإلتصال والمعلومات، 

حتى یلبى جمیع اإلحتیاجات، وقد أثبتت الکثیر من الد ا رسات أن برامج الّتعلُم اإللکترونی بأشکالها وأوعیتها  یتطور

کانت لفترة طویلة من الزمن هى البطل الخفى المسؤل عن الوصول للسالم  نکبیراً. الفنوالمختلفة حققت وتحقق تقدماً 

 ااإلبداعیة. أمة بالفنون ستزداد أهمیة لما یکشفه العلم من قدرته العالجیة و المواد المرتبط وأمثاله منالنفسى. تعلم الرسم 

من أنه یمثل تحدى کبیر فى الوقت الحالى، اال ان االحتیاج له  وعلى الرغمألکترونیاً،  والمواد العملیةبالنسبة لتعلم الرسم 

سیؤدى الى تطوره مستقبال. سیظل األحتکاک بمعلم الرسم ضرورة ال یمکن إیجاد البدیل لها. فمعلم الرسم لیس منوط بتعلیم 

و مع إدخال الجیل الثالث من الخاصة به.  وبصمته الفنیة، لکنه منوط بإرشاد المتعلم لیشکل هویته والتقنیات فقطالمهارات 

شبکة األنترنت المتمثل فى الویب الداللى سیتحول تعلم و تعلیم من الفن من مرحاة التحدیات الى مرحلة اإلمتاع و اإلبتکار. 

کما ستشهد المکتبات األلکترونیة تطوا ملحوظا مع اإلستفادة من اإلمکانیات البحثیة للویب الداللى حیث یجب ستؤدى سهولة 

تلبیة احتیاجات الطلبة وأعضاء هیئة التدریس، مما سیؤدى الى أثراء العملیة التعلیمیة و منها سیتنمو  ودقتها الىلیة البحث عم

 الخدمات المجتمعیة و تکون اکثر فاعلیة.

 الكلمات المفتاحية:

 .الداللي التعلیمي الویب - التعلیمیة المؤسسات -الرسم  – األلكترونى التعلیم

Abstract: 

The quality of e-learning depends on the ability to convert the educational materials to its 

electronic form, forming the educational materials in an enjoyable way for most of the learners, 

the existence of immediate and direct interaction between the teacher and the learner. It is clear 

from what was stated in the research that e-learning is witnessing continuous development 

thanks to the emergence of many technical innovations in the fields of communication and 

information and that the world of e-learning will continue to evolve until it meets all the 

learners’ needs. Art for a long period of time was the invisible hero responsible for reaching the 

psychological psyche. Learning to draw and it's like from arts-related subjects will become 

increasingly important as science reveal its therapeutic and creativity abilities. As for drawing 

e-learning and practical subjects, although it represents a major challenge at the present time, 

the need for it will lead to a revolutionary development in it in the future. There is no alternative 
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solution for direct contact in drawing between teachers and students; it will always remain a 

must. The teacher of drawing is not only entrusted with teaching skills and techniques, but he 

is also instructed to instruct the learner to form his own artistic identity. With the introduction 

of the third generation of the Internet represented by the semantic web, learning and teaching 

art will be transformed from the urge of challenges to the stage of enjoyment and innovation. 

The electronic libraries will also witness a noticeable development, taking advantage of the 

research capabilities of the semantic web, where the ease and accuracy of the research process 

must lead to satisfying the needs of students and faculty members, which will enrich the 

educational process, from which community services will grow and be more effective 

Keywords: 

learning،drawing،educational،semantic،web. 

 

 المقدمة:

التوجه العالمى منذ زمن لیس ببعید یسیر بخطى ثابتة نحو األخذ بأسلوب الّتعلُم اإللكتروني لتلبیة الحاجات التعلیمیة والتدریبیة، 

و لسد الثغرات التى تواجه كل من المؤسسات التعلیمیة و المتعلمین. ادراكاً ألهمیة تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات ودورها 

تج المعلوماتي المعرفي والمستخدمین لهذا المنتج، حیث أن هذه التكنولوجیا فى متناول األجیال المعاصرة في الربط بین المن

بشكل دائم، مع وجود اإلنترنت فى تلیفوناتهم وانتشار األقراص المدمجة ورخص ثمنها، و توفر أجهزة تشغیلها قیاساً 

و التى تحتوى على فیدیوهات YouTubeالفضائي و مواقع مثل  باألجهزة والوسائط التقلیدیة. كما لعب البث التلیفزیوني

تعلیمیة ال حصر لها. دوراً أساسیاً في نشر الوعي بین أوساط المتعلمین. لكن ستظل تلك المادة العلمیة متفاوته فى صحتها 

 علمه الذاتى.و ستظل أستفادة المتعلم متفاوته على حسب نمطه العقلى و قدرته على أتخاذ إجراءات تضمن كفاءة ت

التعلیم اإللكترونى له ممیزات ال حصر لها، خصوصا على البلدان النامیة , التى اصبح من المتاح البنائها سرعة الدخول 

إلى الشبكة العنكبوتیة و الحصول على المواد التعلیمیة  العالمیة بأستخدام الوسائط العصریة، و فى نفس الوقت إن لم تلحق 

بهذا التطور ستفقد تدریجیاً صلتها الحقیقیة بأجیالها مما سیؤدي إلى نجاح القنوات والوسائط المنافسة المؤسسات التعلیمیة 

لها على األستحواذ على عقولهم و إنتمائهم. لذلك ینبغي البحث الدائم لكل المؤسسات التعلیمیة عن سبل جدیدة لتوصیل العلم 

یث المستمر و متفقة مع المواد النظریة و العملیة، فتتیح إمكانیة التواصل لطالبیه بوسائل مرنة، وغیر مكلفة، وقابلة  للتحد

و التوجیه الفردى الذى هو ابرز تحدیات المواد العملیة كالرسم. فالّتعلُم اإللكتروني  من شأنه أن یلبي كل أحتیاجات الُمَتعلم 

 .في حال توافر ویب داللى بالبنیة اإللكترونیة بالمؤسسات التعلیمیة

 كلة البحث:مش

تعلیم الرسم الكترونیاً یعد من التحدیات التى تواجه كل من األستاذ و الطالب الجامعى، و فى ظل التطور المتسارع للتقنیات 

لهذا الزخم   األنسب البدیل الیوم؛ اصبحت مصادر تعلم الرسم متعددة و غیر خاضعة لمعاییر واضحة. عالم في التكنولوجیة

 سوا. حد على والمتعلمین حاجات المعلمین مرتبطة بالمؤسسات األكادیمیة، لتلبي تعلیمیة نظم خالإد في العشوائى یتمثل

المعلومات ذات المرجعیة األكادیمیة وكیفیة توصیل المهارات العملیة من خالل التعلیم األلكترونى  من یحتاجون ما لهم وتقدم

 هى أحدى أبرز التحدیات التى سیتم تناولها فى البحث.

النظم  في الحال هو كما والمكانیة الزمنیة عن القیود بعیداً  تناسبهم التي األوقات إیجاد وسیلة حدیثة تتناسب مع المتعلمین في

 اإللكترونیة الوسائط توسیع دائرة المستفیدین من المعلومات ذات المرجعیة األكادیمیة عبر بهدف وذلك التقلیدیة التعلیمیة
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نعیشه و لضمان مستوى  العصرالذي ومواكبة العلمي التحصیل مستوى رفع العالمیة بغرض عنكبوتیةال الشبكة المختلفة وعبر

 إجادة المتعلمین للمناهج الدراسیة.

 أهداف البحث:

على إیجابیات و سلبیات التعلیم األلكترونى على وجه العموم و تعلیم الرسم الكترونیاً على  التعرف إلى البحث هذا یهدف

خصوصا فى المناهج   فاعلیته اإللكتروني ومدى الّتعلُم یتیحها التي اإلمكانیات ذلك من خالل عرض وجه الخصوص و

 العملیة كالرسم.

في أحد  19تجربة الباحثة فى تدریس منهج العناصر الطبیعیة فى أزمة انتشار فیروس كوفید  استعراض خالله من سیتم كما

 على مدى التعرف جامعات العالمیة فى كل من التدریس و التقییم. بغرضالجامعات الخاصة.  مستفیدة من تجارب بعض ال

و تحصیل المتعلمین للمعارف و المهارات التى یتم تقدیمها فى  التعلیم مستوى في المنهجیة التى تم أتباعها وآثارها فاعلیة

 المناهج العملیة.

 منهج البحث: 

 منهج  تحلیل المضمون و المنهج المقارن.

 البحث:أهمية 

التعلیم األلكترونى، و أنتشار فكرة التعلیم عن بعد، سواء فى الفترة الحالیة حیث اصبح  أهمیة من أهمیته الحالي البحث یستمد

هو الحل البدیل للتعلیم النظامى او قبل ذلك حیث اصبح احد الطرق للحصول على شهادات   19مع انتشار فیروس كوفید 

متعلم. كما تكمن أهمیة البحث فى انه من الواجب تقییم التجربة الحالیة و األستفادة منها و عدم علمیة خارج الحیز المكانى لل

أن التعلیم بشكل عام منذ  فترة من  شك فیه ال ومما التعامل معها كأمر طارئ ینتهى بأنتهاء الحدث الذى أدى الى حدوثها. 

معلومات علمیة و فنیة لیس علیها  التي تقدم و جودة  على اإلنترنت المواد التعلیمیة المو قبل من كبیرة تحدیات الزمن یواجه

 عن ناهیك جذاب، بأسلوب والمعلوماتیة یتم عرضها  العلمیة اى رقابة للتأكد من صحتها. و األكثر تحدى ان تلك المواد

على  فأصبح من الواجب  مرونة و سهولة إیجاد المتعلمین للمعلومة وقتما و كیفما ارادوا باللغة و الطریقة األسهل لهم. 

المادة العلمیة ذات المصادر السلیمة،  توفر لطالب العلم  األكادیمیات و المؤسسات التعلیمیة ذات الكیان األكادیمیى الموثق أن

 .التعلیمیة المنظومة تحسین مخرجات هذا  مما ال شك فیه من شأنه  إلستخدامها؛ و تتفق مع میلهمل الحدیثة مستخدمة التقنیات

 و اإلرتقاء بمستوى المتعلم.

 أسباب التوجه الى التعليم االلكترونى فى الفن:

ك العدید من المتعلمین التعلیم األلكترونى اصبح آداة  موازیة للتعلیم النظامى فى العدید من الجامعات العالمیة، حیث أن هنا

و الباحثین الراغبین فى الحصول على شهادات غیر متاحة فى دولهم، هذة الِشهادات من شأِنها تطویر معلوماتهم و مفاهیمهم 

 و بالتالى ستتطور مكانتهم الوظیفیة. فى هذة الحالة اللجوء للتعلیم األلكترونى كان وسیلة للتطور الذاتى.

التى أشتهرت بإتقان تدریس بعض المواد عن غیرها، فعلى سبیل المثال إذا تم النظر إلى دولة مثل  هناك العدید من البلدان

ایطالیا، من الجدیر بالذكر أنها دولة ذات شهرة فى تعلیم الفنون. فالتعلیم عن بعد  و التعلیم األلكترونى هو احد أهم النظم 

فى القرن الحادى و العشرین, و بالفعل یالقى رواجاً عالمیاً  حیث ان  التعلیمیة الحدیثة فى ظل الُحضور القوى للتكنولوجیا

التكنولوجیا أصبحت جزءاً أساسیاً من حیاتنا. و أصبح هذا النمط التعلیمي مناسباً للكثیر من األشخاص لتخطیه حیز المكان 

بین فى التعلیم، كما یتناسب و الخرجین و الزمان. حیث یتناسب التعلیم األلكترونى و بشدة مع ذوى اإلحتیاجات الخاصة الراغ
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الراغبین فى تكملة دراساتهم العلیا دون تأثیر سلبى على وظائفهم، كما یتناسب مع كل من لدیه ظرف یمنعه من األلتزام 

 بالحضور بشكل منتظم فى المؤسسة التى یرغب الّتعلُم فیها، و فى نفس الوقت یرغب فى الّتعلُم.

 ونى:أنواع الّتعلُم األلكتر

 :وهم بالتفصیل(، 1ینقسم الّتعلُم األلكترونى الى ثالث انواع كما هو فى الشكل الموضح شكل رقم )

 : (Synchronous Learning) الّتعلُم االلكتروني المتزامن -1

فى هذا النوع من الّتعلُم یتطلب وجود المعلمین والمتعلمین في نفس الوقت، ویتم تالقي المواد التعلیمیة من خالل الفصول اإل 

یتم أستخدام برامج  كما vedio confrance calls التواصل بالفیدیوإستخدام برامج  ونصي فیتمفتراضیة بشكل مرئى 

 .chatting programsالدردشة النصیة 

 :(Asynchronous E-Learning)المتزامن ّتعلُم االلكتروني غير ال -2

أما بالنسبة لهذا النوع من الّتعلُم األلكترونى فلیس من الضروري وجود المعلم والمتعلمین في نفس الوقت، فالمتعلم یستطیع 

علیه المعلم في اي وقت ایضا. التفاعل مع المعلم عبر البرید اإللكتروني ویستفسر عما یرید حول المحتوي التعلیمي ویرد 

 األقراص المدمجة  نقل الملفات،  ، مجموعات النقاش، البرید اإللكتروني أدوات التعلیم اإللكتروني الغیر متزامن ومن

(CD)  . 

 :Blended Learning) التعليم المدمج )

فى هذا النوع من الّتعلُم یتم دمج إستراتیجیات الّتعلُم المباشر داخل الفصول التقلیدیة مع أدوات التعلیم اإللكتروني، من خالل  

بإقامة  لقاءات عن طریق الفیدیو مع متخصصین في مجال العمل ببلدان أخرى, إستخدام شبكة   .إستخدام شبكة اإلنترنت

ى بعض المواقع المفیدة فى دراستهم. فهو یشتمل على العدید من أدوات الّتعلُم، مثل برمجیات اإلنترنت إلطالع المتعلمین عل

 .الّتعلُم التعاوني اإلفتراضي الفوري، المقررات المعتمدة على االنترنت، ومقررات الّتعلُم الذاتي، وإدارة نظم الّتعلُم

 
 (1شكل رقم ) –أنواع الّتعلُم اإللكترونى 

 :الرسم الكترونيا  متطلبات تعليم 

، شبكة من الموارد والمعلومات المتصلة ببعضها .w.w.wنترنتشهدت بدایة التسعینات من القرن الماضي میالد شبكة اإل

البعض، بشكل یفیدنا ویثیر فضولنا في الوقت ذاته، ویجعلنا نقف في دهشه ناظرین الى كم المعلومات و المساعدات التى 

، عندما قدم تیم بیرنرز العرض التجریبي األول لشبكة الویب إلى جمهوره 1992عجیب. ففي عام یقدمها لنا ذلك الجهاز ال

. أما الیوم، فقد أصبحت الشبكة األنترنت هى أحد لشبكة األنترنتمن العلماء، لم یتمكن أحد حتى من تخیل الدور المستقبلى 

 .كل جوانب حیاتنا الیومیة أهم األساسیات الیومیة التى ال غنى عنها لتوفیر المعلومات فى
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و تشكل شبكة اإلنترنت أكبر قاعدة بیانات في العالم، فكان من الطبیعى أن یتوفر علیها هذا الكم الهائل و المتنوع من المواد 

العلمیة سواء النصیة او المرئیة، نستطیع أن نقول أن المتاح حالیاعلى شبكة األنترنت فى مجال تعلیم الرسم هو المادة 

عالنیة و التسویقیة للعدید من المؤسسات و األفراد، إما بهدف التسویق لبرامجهم التدریسیة أو بغیة الشهرة. المشكلة اإل

الحقیقة فى تلك المادة العلمیة المتاحة على األنترنت أنها ال تعطى معلومة متكاملة. كما أن أغلب المواقع األلكترونیة التى 

بنیة داللیة تحافظ على الترابط بین مكوناتهاو تسهل على الُمتعلم الجاد العثور على المعلومة  یتوافر علیها تلك المواد  تفتقد

الدقیقة التى یرغب فى الوصول الیها. ویرى العلماء أن البحث على اإلنترنت في الوقت الحالي یعتمد على الكلمات الداللیة، 

لجمیع الروابط والعناوین المتاحة. ونحن هنا نتحدث عن الویب  بمعنى أنه یتم استرجاع المعلومة على البحث النصي المتاح

 .الداللي باعتباره الجیل الثالث من الشبكة العنكبوتیة والذي یمنحك المعلومة بشكل مترابط أكثر من الجیلین األول والثاني

هو األمثل مستقبلیاً بشكل عام فى البحث عن المعلومات ,و أن الویب الداللى ”  النظریة الداللیة“تزاید مؤخرا الحدیث عن 

. فكان من التلقائى أن یكون هو أحد أهم متطلبات الّتعلُم األلكترونى بشكل عام و تعلم الرسم األلكترونى على فعالبشكل 

ى یعنى بدراسة وجه التحدید.  و لنتعرف أكثر على ماهیة الجیل الثالث من شبكة الویب البد أن نعرف ان الویب الدالل

نظریة “تطور ” الدالالت المعجمیة“الكلمات من حیث أن التصنیفات الداللیة تملك دقه في المعنى. وقد عززت التطورات في 

، تلك االستراتیجیات التي ٌتنظم الكلمات حسب المعاني ”الدوائر الداللیة للشبكات“أو ” الشبكة الداللیة“و ” المجال الداللي

 .طةالداللیة المتراب

إلى أن محتوى المفردات اللغوي هو لغة ما یتم معالجته لیس كمجرد تجمیع لكلمات مستقلة، ” المجال الداللي“وُتشیر نظریة 

ولكن كمجموعة مترابطة من الشبكات أو العالقات بین الكلمات. ومن الجدیر بالذكر أن تلك الكلمات قد یتم جمعها معا 

اییر معینة، فمثال : یمكن جمع كلمة الرسم  فیما یتعلق بخواص الخامة  المستخدمة )مرتبطة مع بعضها البعض( وفقاً لمع

 [5وهكذا بالقیاس.]

 عالميا :  الرسم الكترونيا  فى تعلم  والوسائط المستخدمةالتقنيات 

التعلیم و التدریس من المجاالت التى شهدت مجهودات فى تطویرها، توجت فى األربعینیات بالوصول الى نظریة شاملة و 

م وهو احد علماء النفس األمریكیین الذي ساهم من خالل أبحاثة 1904ولد عام  سكنر لسكنر،نقیة و هى النظریة السلوكیة 

نظریة االشتراط اإلجرائي. تتلخص نظریة سكنر إن التعلم یحدث عندما ودراساته في تطور علم النفس السلوكي وصاحب 

تعزز االستجابات الصحیحة بمعنى انه إذا تم تدعیم االستجابة لمثیر معین بشكل ما فان هذه االستجابة ستقوى وتعزز وتكرر 

خرى. أدت الحاجة الى لكن فى نفس الوقت ظهرت حاجة ملحة لحل المشكالت التربویة األ مرة أخرى في وجود المثیر.

تصمیم تدریسي فعال للحاجات التدریبیة العسكریة له األولویة لدى الدول األوربیة و األمریكیة فى فترة بدایة الحرب العالمیة 

الذى یهتم بتعلیم و تطویر الطلبة،   Instructional Pscholory الثانیة فى الثمانینات ظهر األهتمام بعلم النفس التدریسى

ة ما یركز على المجموعات الفرعیة من الطالب امثال ) الطلبة الموهوبین ، الطلبة ذوى اإلعاقات الخاصة،.....( . و عاد

الجدیر بالذكر أن رحلة تطور المناهج التعلیمیة أستقرت فى أواخر التسعینات على أتجاهان أساسیان هم ) علم النفس 

اتین النظریتین ساعد فى أنتقال التدریس من البحث المختبرى ألى المهارات التدریسى و النظریة السلوكیة لسكنر(، فالعمل به

 [1. ]التدریسیة العملیة

إال أن هذا اإلهتمام صب فى التركیز [1] على الرغم من أن البحث فى التدریس قد بدأ اإلهتمام به ألسباب عسكریة تدریبیة

بالمقدار الذى ركزت على الكثیر من المهارات اإلبداعیة أمثال  على أهمیة المهارات، التى لم تصب فى المهارات العسكریة

یعتبر الرسم واحداً من أهّم الفنون التي ُیقبل البشر علیها، فهو فّن ذو أبعاد نفسیة مفیدة، الرسم، الموسیقى و الكتابة، حیث 

بعض، فمتعلم الرسم  هو شخص قادر  حیث ُیظهر القدرة على التخّیل، والتحّكم بالیّد، وتوظیف العناصر الفنّیة بعضها مع
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على دمج ملكاته الفنّیة مع بعضها البعض، من أجل إخراج عمل فنى ذو أبعاد ثقافیة، جمالیة، إجتماعیة و إنسانیة. كما أّنه 

 فى تعلم والوسائط المستخدمةشخص یمتلك قدراً كبیرا من الحساسیة المفیدة للمجتمع. قبل الشروع في الحدیث عن التقنیات 

  الرسم الكترونیاً.الرسم الكترونیاً، یتوجب أوالً الحدیث عن طرق إعداد مقررات 

 :الرسم الكترونيا  طرق إعداد مقررات 

. الجدیر بالذكر ومستوى التعلیم واألدوات واألجهزة التعلیمیه، أن هناك عالقة وثیقة بین جودة المادة العلمیة والجدیر بالذكر

حتى األن، حیث أصبحت التكنولوجیا الحدیثة جزء من  1970شهدت إستمرار فى التطور منذ أن حركة التعلیم المبرمج 

( شرح لمنظومة التعلیم اإللكترونى، التى من شأنها المساهمة  2التعلیم النظامى عالمیاً، فى الشكل التوضیحى شكل رقم )

 [1فى توضیح كیفیة إعداد المقررات  الدراسیة الكترونیاً. ]

ي عملیة إدخال نظم الّتعلُم اإللكتروني في مؤسسات التعلیم یتمثل في توافر المواد العلمیة للمقرارت الدارسیة أهم عنصر ف

 videoو  word   ،power pointالمقصود هنا وجود المادة العلمیة سواء بصیغة ال  -فى شكلها او صیغتها اإللكترونیة 

على إستخدام الكتب و المراجع و الرسم فى المرسم وورش العمل بالنسبة  التحدى یكمن  هنا، فى أن أغلب األساتذة یعتمدوا

لمقررات الرسم؛ إذن الخطوة األساسیة هى تحویل تلك الكتب و المراجع و ورش العمل  الى الصیغ األلكترونیة المذكورة 

مؤسسات التعلیمیة كٍل حسب توافر [، هذا األمر یتطلب قیام ال2وهو ما تفتقر إلیه العدید من المؤسسات التعلیمیة]سابقاً. 

الخبرات لدیها بالعمل على تحویل المقررات الى الصیغ اإللكترونیة و لكن هذا یتطلب بعض اإلمكانیات التنسیقیة و 

التصمیمیة، و یجب أن تعقب مرحلة إنتاجه المحتوى العلمى بالوسائط المناسبة  تقییم تلك المقرارات و ذلك المحتوى؛ للتأكد 

لیته بإتجاه تحقیق األهداف التعلیمیة، مع تحدیث المحتوى الدائم لمواكبة الجدید، و ذلك یتطلب وجود لجنة تعلیمیة من فاع

 لإلشراف على هذه اإلجراءات.

فالمناهج اإللكترونیة یتم إعدادها في الغالب من قبل فریق عمل یتكون عادة من مجموعة من أعضاء هیئة التدریس یتراوح 

لفریق من ثالثة إلى ثالثین عضواً أو أكثر كما هو الحال في الجامعة البریطانیة المفتوحة، حیث یضم الفریق أعداد أعضاء ا

أكادیمیین من كل تخصص یضاف إلیهم متخصصون فى مجاالت المیدیا، وواحد من المتخصصین في مجال تكنولوجیا 

 [3] التعلیم و تصمیم المناهج .  تحت إشراف المسؤل عن وحدة المناهج.



 2020 كتوبرا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

204 

 
 شرح لمنظومة التعليم األلكترونى. -(2شكل رقم )

 تتم عملية تحويل المحتوى الورقي إلى محتوى إلكتروني عبر عدد من الخطوات:

 Matter Subjectتبدأ العملیة بتحویل المحتوى التعلیمي من اوراق و أفكار إلى صیغة الكترونیة على ید أستاذ المادة ) -1

Expert.) 

الى محتوى مقسم لوحدات صغیرة كل واحدة  (Instructional Designer) المادة مع المصمم التعلیمىیتعاون أستاذ  -2

 تحقق هدف یمكن قیاسه.

بتحویل المادة العلمیة  Designer (Graphicثم یقوم المصمم التعلیمي بالتعاون مع أستاذ المادة و مصمم الجرافیك ) -3

 نى، و إضافة تمرینات تفاعلیة.الى صیغة قابل  تحمیلها على الوقع اإللكترو

حیث یتم تحمیل  الملفات على الموقع اإللكترونى من قبل  تأتي المرحلة ما قبل األخیرة وهي مرحلة الترتیب والنشر،  -4

 .IT  (Information Technology)متخصص ال 

بالمتابعة مع أساتذة المادة و المستخدمین من الطالب  ،IT (Information Technology)یقوم متخصص ال  -5

اإلدارة الخاصة بالّتعلُم اإللكتروني بمنح الطالب والمعلمین والمشرفین لتدارك أى مشاكل أو تحدیات تكنولوجیة، كما تقوم 

ب النسبة المسموح لهم إمكانیة الدخول للمادة العلمیة على الموقع اإللكترونى والتعامل مع المحتوى المرجو تعدیله على حس

تعدیلها، ومن هذه المهام  متابعة أدوات التواصل، الروابط،  مجموعات الطلبة، المحادثة المباشرة ومتابعة أداء الطلبة ... 

  .الخ

  بغرض إنشاء التمارین التفاعلیة. تأتي المرحلة النهائیة المتمثلة بعملیة التقییم والتحدیث المستمر من قبل أستاذ  المادة -6

 

ادوات التعلیم 
األلكترونى

اقراص الفیدیو الرقمیة
و األقراص المدمجة

(DVD) - (CD-ROM)

الشبكة الداخلیة 

Intranet

اشبكة األنترنت

internet

المواقع التعلیمیة 

الجامعات االفتراضیة 

المكتبة األلكترونیة

التعلم باستخدام 
التكنولوجیا 

الجانب التكنولوجى

+

الجانب المنهجى

التعلیم المدمج

التعلم باستخدام 
األنترنت
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 :التقنيات والوسائط المستخدمة في الّتعلُم اإللكتروني

الّتعلُم اإللكتروني یعتمد على العدید من العوامل التقنیة الضروریة، على رآسها قدرة المؤسسات التعلیمیة على إختیار  نجاح

الّتعلُم المختلفة، و فى حالة تعلیم المواد نظام إدارة الّتعلُم اإللكتروني المناسب والمالئم لمتطلبات التفاعل بین الطالب و تقنیات 

العملیة مثل الرسم و ال أقتصر على الرسم الیدوى و لكن الرسم الرقمى أیضا، البد من توافر نظام الكترونى تفاعلى یسمح 

ة وقت تنفیذها، حتى بإنشاء عملیة تعلیمیة مشابهة لمثیلتها الواقعیة، فتتیح إمكانیة التعلیق و التوجیه على األعمال الفنیة مباشر

یتقن الطالب المهارات و المعارف المرجو تحقیقها من الممارسات العملیة، الهادفة إلى تحقیق الغایات التعلیمیة والتربویة 

التي تعتبر األساس في مجمل العملیة ألن التقنیات المستخدمة تعتبر وسائل لتوصیل المعرفة وتحقیق الغایات منها ولیست 

ها بحیث یكون اإلعتماد على تقنیات بعینها من غیر أن تتوافر البدائل المالئمة لحل أیة مشاكل قد تطرأ نتیجة هدفاً بحد ذات

لعطل تقنیة ما. ویرتكز الّتعلُم اإللكتروني على مجموعة من مصادر الّتعلُم المصممة والُمعدة بأسلوب الّتعلُم الذاتي على 

 .أشكال مختلفة من الوسائط التقنیة الحدیثة

 :نظم الوسائط المتعددة

ظهور وسائط جدیدة قادرة على تخزین كمیات كبیرة من المعلومات مثل الشرائح المصنوعة من مادة السلیكون و األقراص 

المدمجة وغیرها؛ أدى إلى تطور نظم الوسائط المتعددة التي تمتاز بقدرتها على تخزین المعلومات بأشكالها المختلفة صوتاً 

ونصاً مكتوباً .. الخ وٕامكانیة إسترجاع تلك المعلومات بسهولة ویسر مما زاد من فاعلیتها التعلیمیة. وانتشار  وصورةً وحركةً 

التى تمكن الطالب من هضم المادة العلمیة و الوصول الى   (simulation)البرامج التعلیمیة القائمة على  تقنیة المحاكاة

ة أقل، كما أن تطور ما یعرف بتقنیة النص المتشعب والوسائط المتشعبة التي األهداف التعلیمیة المرجوة بوقت وجهد وكلف

تمكن المتصفح من التنقل عبر أكثر من مصدر من خالل شاشة الكمبیوتر في آن واحد قد أضاف هو اآلخر بعداً جدیداً لمفهوم 

 [3الوسائط المتعددة. ]

 :البرامج التعليمية الكمبيوترية

رة الحقیقة التى حدثت فى عالم التعلیم, حیث تمتع بالكثیر من الممیزات التعلیمیة التي توافرت من الكمبیوتر هو أساس الطف

خالل التقنیات التعلیمیة التي عرفت في مرحلة ما قبل الكمبیوتر ، باإلضافة الى عوامل المرونة وسهولة اإلستخدام، والقدرة 

، وعرض المادة التعلیمیة بصورة تتعامل مع حواس عدة، مما یؤدى الى الكبیرة على اإلحتفاظ بالمعلومات بأشكالها المختلفة

فاعلیة أكثر للمادة العلمیة، مراعاة الفروق الفردیة للمتعلمین، خدمة شرائح أكبر من المتعلمین و مراعاة ذوى اإلحتیاجات 

ه من أكثر الوسائل استخداماً الخاصة، كما أن اإلنخفاض المستمر في أسعاره و كونه أصبح سلعة فى متناول الجمیع جعل

 على مستوى العالم.

زاد من إمكانیات الكمبیوتر التعلیمیة إتصاله بشبكة اإلنترنت، كما أن صناعة المواد والبرمجیات الكمبیوتریة وٕامكانیة نقلها 

الّتعلُم. أخذت البرامج ؛ جعله األكثر إستخداماً في مجال التعلیم و intranetخالل الشبكات أو تحمیلها على شبكة اإلنترنت 

 .التعلیمیة الكمبیوتریة أشكاالً متعددة  خصوصاً بعد تطور الهواتف المحمولة و ظهور فكرة التطبیقات التعلیمیة 

educational applicatins   عرض المادة التعلیمیة أمام المتعلمین ینحصر فى شكلین: أولهم بسیط حیث یهدف فأصبح

تقدیم معلومات تفصیلیة أساسیة حول المعارف و المفاهیم التى یجب على الطالب اكتسابها، هنا  هذا النوع من البرامج  إلى

یكون التفاعل بین المتعلمین والكمبیوتر في حدوده الدنیا، وهناك  الشكل الثانى من البرامج المصمم ألغراض تفاعلیة تبنى 

انها، بغرض اكتساب وتثبیت المعلومات و المهارات التي على ممارسة التمارین و المهارات التي مطالب من المتعلم إتق
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تلقاها الطالب حول موضوعات معینة، قام الشكل االول من البرامج بعرضها، وهو ما یعطي الفرصة للطالب الّتعلُم حسب 

 سرعته وحسب قدرته على الّتعلُم.  

 المدرس الخصوصي او ما یطلق علیه الّتعلُم بمبدأ واحد لواحدهناك برامج تعلیمیة تقوم بالدور التعلیمي الذي عادة ما یتواله 

one to one educational sestem   حیث توفر البرامج التعلیمیة المستخدمة فى هذا النوع من الّتعلُم، فرصة

حتفاظ المحادثة والتفاعل التام مع الُمتعلم من خالل شرح الموضوعات التعلیمیة وعرض التمارین و المهارات، مع اإل

بمعلومات تتعلق بمدى ما یحققه الطالب من تقدم في عملیة الّتعلُم ، كما انه یتیح للطالب اإلنتقال الى المستوى األعلى فى 

لیساعده على الوصول إلى درجة اإلتقان  فردیاً مراعیاً إمكانیاتهحالة تمكنه من إتقان ما یتعلمه ،فإن البرنامج یقدم له تعلیماً 

 ت و التوجیهات المناسبة لقدراته العقلیة و مهاراته. عن طریق الخطوا

أحد أمتع أشكال البرامج التعلیمیة و هى أكثرها إنتشاراً هى األلعاب التعلیمیة، أغلب تصمیماتها تعمل على تحدي  الطالب 

قدرته على القیام بالمهام حیث أثبت الكمبیوتر  -هذة واحدة من أبرز سیكولوجیات الّتعلُم  –و مكافأته فى حالة تخطى التحدى 

التي تتطلب قدراً من الصبر و االوقت الذى قد ال یتوافر لدى المعلمین. و تتمیز األلعاب التعلیمیة أنها تزید الفضول عند 

الُمتعلم وتحفزه للمزید من الّتعلُم . و یندرج منها تلك  البرامج التى  تقوم على أسلوب حل المشكالت تركز على الطریقة 

بعة للوصول إلى حل مشكلة مابدالً من حل المشكلة نفسها حیث تجعل الطالب هنا یفكر في طرق وأسالیب حل المشكالت المت

بطریقة منظمة من خالل تحلیل المشكلة إلى مكوناتها الصغیرة والقیام بإجراءات لحلها وهو ما یساعده على تعلم أسالیب 

 التفكیر السلیم واكتساب قدرات لحل المشكالت.

التعامل مع  وهناك برامج تعلیمیة مصممة لألغراض التدریبیة طبقاً لتقنیة المحاكاة حیث تتیح للمتعلم أو المتدرب فرصة

یترتب علیها نتائج كما لو  , نماذج تحاكي مواقف حقیقیة في الواقع تتطلب منه القیام بدور فاعل والقیام بمهام وٕاصدار أحكام

امج متطورة و غیر منتشرة. و منها ما یمكن الطالب التدرب على القیام بالتجارب العلمیة أنها كانت مواقف حقیقیة،وهى بر

من خالل استخدام البرامج الكمبیوتریة المعدة لهذا الغرض الكتساب المزید من الخبرات و المهارات الضروریة قبل القیام 

 بالتجارب الفعلیة ذاتها.

ممة لصعوبات الّتعلم، حیث یستطیع الُمتعلم المشارك من خالل تقنیة مؤتمرات كما أن هناك برامح تعلیمیة ألكترونیة مص 

أن یرى ویسمع ما یدور من مناقشات عندما یكون مجتمعاً مع أشخاص  Conferencing Video & Audio)الفیدیو)

متازبكونها ثنائیة االتجاه آخرین في أماكن متفرقة من العالم مرتبطین سلكیاً أو السلكیاً عن طریق نظم االتصال الحدیث، وت

صوتاً وصورة، ومن السهل حالیاً استخدام نفس الطریقة باستخدام الكمبیوتروشبكة اإلنترنت في حال توافر متطلباتهما من 

المیكرفونات والسماعات و كامیرات الویب، وأصبح باإلمكان استخدام التلیفزیون والكمبیوتر لنقل الحوار التفاعلي بالصوت 

باالتجاهین عبرخطوط الهاتف من نقطة إلى أخرى، وهناك نظم بمقدورها ربط أكثر من موقعین معاً في نفس والصورة 

 من أكثر األجهزة استخداماً في(Video Interactive)الوقت من خالل وحدات تحكم حیث یعتبر الفیدیو التفاعلي 

بتسجیل وعرض المادة التعلیمیة عن طریق األغراض التعلیمیة، وهو عبارة عن جهاز تسجیل للصوت والصورة یسمح 

جهاز الفیدیو أو الكمبیوتر، وله خصائص تعلیمیة تمكن المستخدم من استخدامه في الوقت الذي یرید، مع إمكانیة تقدیم المادة 

التعلیمیة أو العودة إلى الخلف والتوقیف والتشغیل وتثبیت الصورة، ویستخدم في الجامعات ألغراض توثیق األحداث 

 [4[والفعالیات والمحاضرات الهامة إلى جانب التدریب كما في التعلیم النظامى.
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 : semantic Web الويب الداللي

الویب الداللى هو الحل الفعال و األمثل للتدریس الكترونیاً، بالمقارنة بما حدث فى ظل ظروف أزمة إنتشار فیروس الكوفید 

ألكترونى فى لیلة و ضحاها، حیث قام المعلمین بأستخدام كل الوسائل اإللكترونیة ، و تحول التعلیم النظامى إلى تعلیم  19

 المتاحة إلیصال المواد العلمیة لطالبهم؛ كل هذة الوسائل متاحة فى الویب الداللى.

والخرائط یتكون اإلعداد الداللي ككل من سلسلة من التقنیات، مثل تحلیل السمات الداللیة واألوامر والمخططات التصویریة 

والفرق الرئیسي بین الویب الداللي ”. الفهم“أو ” المعنى“تشیر إلى ” داللي“في حین ذكرت البحوث أن كلمة  .الداللیة

و الویب  .والتكنولوجیات األخرى مثل قواعد البیانیات االرتباطیة هو أن الموقع الداللي یهتم بالمعنى ولیس ببنیة البیانات

ویب ذو الداللة اللفظیة، أو الویب ذو المعنى، والمقصود بذلك هو اعتمادها على برمجیات یمكنها الداللي ، أو ما یعرف بال

 ontology تعریف المقصود بالبیانات التي تقدمها الشبكة العنكبوتیة )الویب( وذلك باالستعانة بما یعرف بخرائط المفاهیم 

ثورة في عالم الویب، حیث یسمح للمتصفح أو البرامج الوكیلة ویمثل الویب الداللي أحد فروع الذكاء االصطناعي، ویعد  .

والویب  .بالبحث عن المعلومات، وبالتالي فإن عملیة معالجة المعلومات تتم اعتماًدا على الحاسبات اآللیة بًدال من البشر

ة مع تمكین أفضل ألجهزة للمعلومات معاٍن واضح الداللي لیس شبكه منفصلة بذاتها ولكنه امتداد للویب الحالي، حیث تكون

ویمكن تبسیط المفهوم بأنه نشر للمعلومات بشكل إیجابي في شكل صیغة كهربائیة  .الكمبیوتر واألفراد للعمل بشكل تعاوني

وتشكل خدمات الویب الداللي تطبیقات تركیبیة ذاتیة الوصف، وقائمة بذاتها ومستقلة والتي یمكن  .علي شبكة اإلنترنت

اإلنترنت. ولغة وصف خدمات الویب ال تتضمن وصفا داللیا، فهي تحدد بنیة مكونات الرسالة باستخدام  الوصول إلیها عبر

اى نظام مّتفق علیه لتشكیل  Xtensible Markup Language (XMLتركیبات مخطط لغة الترمیز الممتدة )

 [5الّنصوص. ]

 أهداف الويب الداللي:

الداللي وتقنیاته تتمثل في المساعدة على إنشاء خرائط للبیانات والمعلومات على إن أحد األهداف الرئیسیة لتصمیم الویب 

شبكة اإلنترنت. ومن أهداف الویب الداللي كذلك اكتشاف مشاكل حاجة المستخدم للمعلومات وحلها. وقد أرجع العدید من 

اكتشاف المعنى الفعلي لكل كلمة  :اف هيالباحثین أهمیة البحث على شبكة الویب من خالل الكلمات الداللیة إلى ثالثة أهد

وضع تفسیر لها والتعبیر عنها في اللغة الشكلیة للسیطرة على  .من الكلمات المفتاحیة في مجموعة كلمات اإلدخال المفتاحیة

ن السماح للمستخدم بالوصول إلى نظام/ُنظم المعلومات المناسبة بكل شفافیة، مع األخذ بعی  .مشكلة الحاجة للمعلومات

االعتبار الخصائص المختلفة التي قد تظهرها إن البحث باستخدام الدالالت یبدأ باكتشاف وإنشاء المدلوالت الخاصة بكلمات 

اإلدخال المفتاحیة الواضحة، ثم یتم اكتشاف الدالالت وراء كل كلمة من الكلمات المفتاحیة المدخلة عن طریق مراعاة دالالتهم 

 الالت المحتملة لسیاقهم )بقیة الكلمات المفتاحیة(.المحتملة الفردیة وكذلك الد

 :المكتبة اإللكترونية

تعتبر المكتبة اإللكترونیة أحد العناصر الرئیسیة في نجاح الّتعلُم اإللكتروني، حیث أنها تدعم المقررات و المادة العلمیة 

، سواء تطلبت العملیة التعلیمیة  تفاعالً مباشراً المقدمة للمتعلمین، فهى جوهر المعرفة و مركز المعلومات و المصادر البحثیة

بین المتعلمین و المعلمین أو ال، فالمكتبة األلكترونیة هى إحتیاج أساسى و رئیسى ال غنى عنه فى كل أشكال الّتعلُم. و هى 

بي أوعیة المعلومات من أكثر ادوات الّتعلُم األلكترونى المستفادة من اإلمكانیات البحثیة للویب الداللى حیث یجب أن تل

المتاحة في المكتبة اإللكترونیة احتیاجات الطلبة وأعضاء هیئة التدریس؛ لذلك محتوى المكتبة األلكترونیة و طریقة عرضه 

من اهم عناصر نجاح المكتبة، كما یعد  ربط األنظمة البحثیة المباشر وغیر المباشر بین الجهة المزودة و المتعلم  و 
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على حده من ابرز عوامل نجاح المكتبة األلكترونیة . فعلیها ان تضمن أن تكون خدماتها متاحة  المؤسسات كل  مجال

 .وسهلة وفعالةللمستفیدین 

یكمن دور أستطالع الرأى فى تطویر فاعلیة الخدمات التعلیمیة التى تقدمها المكتبة األلكترونیة، حیث أن من أبرز الطرق 

الدور خدمات التى تقدمها المكتبة هو إستبیانات تقییم تلك الخدمات؛ لمعرفة ما إذا كان لتحدیث و تطویر المحتوى العلمى وال

إجراء إستبیان عن مدى معرفة الطلبة المسجلین حدیثاً  معلوماتیاً، كذلكالذي تقوم به یؤدي إلى تمیز مستخدمینها  التعلیمي

مواكبة كل جدید في مجاالت  المراجع. كذلكواد العلمیة و بالخدمات التي تقدمها المكتبة و المجاالت التى یتوافر فیها الم

إهتمام مستخدمینها. ومعرفة آرئهم بشكل دورى مستخدمین قوائم المنتفعین من خدماتهم سواء الطلبة أوأعضاءهیئة التدریس، 

إدارة المكتبة  وذلك لتحسین مستوى الخدمات وتقوم Feedback)الراجعة )واستخدام النتائج التي تتوصل إلیها التغذیة 

 أیضاً بم ا رجعة مجاالت خدمات التعلیم عن بعد والعملیات التي تدعمها.

حاجات المجتمع حتى یكون  البحثیة لتخدممشاركة المسؤلین عن المكتبة األلكترونیة مع الجهات المجتمعیة لتطویر الخطط 

 لتلك المكتبات أثر حقیقى فى تنمیة المجتمع.

 :الرسم الكترونيا  تجربة فعلية تم ممارستها فى تعليم 

المقررات جمیعها الكترونیاً. تم تحویل مقرر العناصر الطبیعیة  وضرورة تحویل، 19فى ظل أزمة إنتشار فیروس كوفید  

على عدة محاور األهرام الكندیة إلى صیغة ألكترونیة، كان البد النظر الى هذا التحول األلكترونى  األولى بجامعةللفرقة 

 .العلمیة، إستراتیجیة الّتعلُم، المتابعة و نقل الخبرات العملیة، التقییم و اإلختبارات( )المادةوهم 

 محور المادة العلمية:

و   Power pointتداركاً للموقف فتم تحویل المادة العلمیة كخطوة أولى من محتوى ورقى الى صیغة الكترونیة و هى ال

بعد إضافى شرح تفصیلى صوتى لكل المادة العلمیة   Power Point، ثم  تم تحویل ملفات ال  PDFمن شأنها الى ملفات 

 الى فیدیوهات،  كما تم تسجیل فیدیوهات ألحد أعضاء هیئة التدریس وهو یقوم بتنفیذ الجزءالعملى.  

 محورإستراتيجية الّتعلُم:

لیة حتى یسهل على الطالب الحصول على المادة العلمیة فى أى وقت یرغبه، مع مراعاة خاصة بالك youtubeتم إنشاء قناة 

فكرة حجم الفیدیوهات و المادة العلمیة و أن توافرها على منصة عامة لن یحمل الطالب عناء التحمیل و األحتفاظ بتلك المادة 

. فأصبح من السهل على الطالب  Google Class Roomالعلمیة. كما تم إنشاء فصل دراسى خاص بالمادة على منصة 

 تحمیل تدریباتهم العملیة أسبوعیا على تلك المنصة.

، هو اإللتزام بمواعید 19من أكبر التحدیات التى واجهت المعلمین و المتعلمین فى ظل أزمة إنتشار فیروس كوفید  

عادات النوم . فكان الحل الوحید هو اإللتزام بالجدول المحاضرات،  حیث كان للحالة النفسیة السیئة الجمعیة تأثیراً كبیراً على 

الدراسي الذى كان من المفترض تنفیذه. فتم وضع المادة العلمیة على المنصة المتفق علیها فى میعاد المحاضرة، مع األلتزام 

ام برنامج بأخذ الغیاب فى ملفات الحضور و الغیاب، كما أصبحت المحاضرات تبث من قاعات الكلیة عن طریق إستخد

 . zoomال

نتیجة ان المادة ذات طابع عملى و تعتمد على إنتاج الطالب لعدد من المشاریع و تنفیذ مجموعة من التدریبات حتى یكتسب 

مهارة الرسم. تم تكثیف التدریبات المرجو من الطالب تنفیذها، مع تجهیز فیدیو شرح مفصل لكل تدریب ما یعرف  فى 

یقوم أحدى القائمین بالتدریس برسم العناصر المرجو من الطالب رسمها باألضافة الى   tutorialأوساط تعلم الفنون بإسم 

 شرح الخطوات و الخامات.
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 العملية: ونقل الخبراتمحورالمتابعة 

و  whats appتم تخصیص وقت للمتابعة األسبوعیة، حیث كان من االسهل على بعض الطالب التواصل من خالل ال

كانوا من الطالب الذین یفضلوا النمط السمعى فى التواصل، حیث إعتمدت أسئلتهم على إستخدام ال  فى الغالب هؤالء

voice notes،  فكانت الطریقة اللفظیة هى األسهل لهم فى التعبیر عن التحدیات التى تم مواجهتها؛ فتم إستخدام نفس

مجموعة أخرى من الطالب الذین قاموا بتفضیل التواصل النصي  وكان هناك توجیههم.الطریقة اللفظیة للتواصل معهم و 

بما یتناسب و  والغیر المتزامناى اننى قمت بإستخدام كل من التعلیم اإللكترونى المتزامن  .e-mailففضلوا إستخدام ال 

  التحصیل.حاجة الطالب و قدراته على 

بعض النماذج من  الرسومات الیكمیا و عن طریق التعدیل على تم متابعة األعمال الفنیة و إعطاء التوجیهات كتابیا و صوت

 (.6( و )5(، )4(، )3أعمال الطالب و كیفیة توجیهمهم  كما فى أشكال رقم )

    
 توجيه الطالب مستخدمة التعليم األلكترونى الغير متزامن. -( 4( )3شكل رقم )

      
 توجيه الطالب مستخدمة التعليم األلكترونى المتزامن. -( 6( )5شكل رقم )
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 :واإلختبارمحور التقييم 

. فالتقییم الدورى یساعد المعلم فى العملیة ومدى تطورهحتى یكون الطالب على درایة بمستواه  أسبوعیاً،تقییم التدریبات تم 

الواجب أتباعها مع الطالب، حیث ان تدریس المواد العملیة قائم على تقدیر  وأنماط الّتعلُمالطالب  ومعرفة أحتیاجاتالتعلیمیة 

 كل طالب على حدة. ومعالجة تحدیاتالفروق الفردیة 

كل المهارات التى تعلمها الطالب خالل الفصل الدراسى أشكال  نهائى یضمفى التقییم النهائى تم األعتماد على تنفیذ مشروع 

( لضمان إستفادة الطالب من المادة العلمیة 10( )9ر اختیارمن متعدد كما فى أشكال رقم )(،و تم عمل إختبا8( )7رقم )

هى األفضل إلقامة األختبار علیها و متابعة الطالب من  zoomالتى تم تدریسها خالل الفصل الدراسى، كانت منصة ال

 .  shear screenخالل خاصیة مشاركة الشاشة 

     
 المشروع النهائى لبعض الطالب -( 8( )7شكل رقم )

      
 أختبار اإلختيار من متعدد اإللكترونى. -( 10( )9شكل رقم )
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 الرسم:إيجابيات تعلم 

 :  mind flow stateحالة التدفق الذهنى 

أساسیات تعلم الفنون، فهو الخطوة األولى التى ُتعرف اإلنسان على فكرة الفن. فهى من أشهر الممارسات  الرسم منُیعتبرتعلم 

[، و قد تتحول الحقا الى هوایة تنتشر بین الناس 4لتمهید العملیة التعلیمیة للٌمتعلم ] مرحلة الطفولةالتى یتم أستخدامها فى 

فهو من  -عل تلقائى یقوم به أغلب الناس في أوقات الفراغ و أثناء اإلنشغالبمختلف أعمارهم من الصغار والكبار. فالرسم ف

و هى   mind flow stateذهنیة تسمى  حالة التدفق الذهنى  فى حالةأشهر المماراسات التى تساعد اإلنسان على الدخول 

یصل إلى أقصى مراحل التركیز الحالة العقلیة التى ینغمس فیها الشخص أثناء ممارسته نشاطاً بكامل حواسه، فى شعور 

دون أحساس المرء بالوقت. إذن حالة التدفق الذهنى هى حالة إنغماس كافة حواس الجسم فى أداء نشاط حركى او عقلى و 

فى عام   Mihaly Csikszentmihalyiاألفضل ان یكون كالً من األثنین. حالة التدفق الذهنى  تم تسمیتها من قبل 

(، و من المعروف أنها حالة مصاحبة للصلوات فى األدیان المختلفة و كذلك مصاحبة  11) .  كما فى شكل رقم1975

 .للنشاطات اإلبداعیة ) الرسم، الموسیقى، الكتابة،......(

 
 واإلمكانيات العقليةللتحديات  - Mihaly Csikszentmihalyiب  الذهنى الخاصنموذج حالة التدفق  –( 11شكل رقم )

 

 :آداة لإللهاءمقابل كونه  للتعبيركآداة الرسم 

یتطلب  كآداة للتعبیر، إستخدام الرسم آداة لإللهاءلكن یعتبر فى نفس الوقت  آداة للتعبیرومن المتعارف أن الرسم یعتبر 

مهارات و درجة من إجادة عملیة الرسم، أما إستخدامه للتشتیت او اإللهاء عن بعض المشاعر هو ما تم التوصل الى أنه 

الطریق األسهل فى عالج المشاكل سیكولوجیاً و هذا ما توصلت الیه الباحثة جینیفر دریك فى بحثها بعنوان )الرسم التعبیري: 

-Expressive Drawing: Examining the Longالمدى( وجیة الفسیولوجیة طویلة فحص الفوائد النفسیة والسیكول

term Psychological and) Psychophysiological Benefits ) ففى حین أن إستخدام الرسم كوسیلة تعبیرعن .

عن مشاعر سلبیة أثبت  الكثیر مما یدور في نفس اإلنسان من أفكار ومشاعرأثبت فاعلیته إال أن إستخدامه للتشتیت واإللهاء

فاعلیة أكبر، فإستخدام الرسم كوسیلة لإللهاء بیحول المشاعر السلبیة إلیجابیة و ال یكتفى  فقط بأن یقوم  بتفریغ تلك  الطاقات 

 و المشاعر . 
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 الشخصية: كآداة لتحليلالرسم 

تریسي  graphologistالخطى اإلستدالل  ومستشار doodle drawingقالت خبیرة الرسومات العبثیة او ما یطلق علیه  

النفسیة لألشخاص. "یتم إنشاؤها  استكشاف األبعادترشدنا في  خرائط صغیرةتروسیل ان: "الرسومات العبثیة هى عبارة عن 

تركیز الشخص الذى یرسم الرسومات العبثیة  على شيء آخر) فى حالة التدفق الذهنى(  عندما یكونعادة  -بشكل عرضي 

ل التدفق الحر الكامل للرموز غیر المحظورة ،" مباشرة "من الالوعي. نجد انفسنا أمام تفسیرات قویة ألساسیات من خال -

الشخصیة التى قامت بالرسم ، فعلى سبیل المثال ال الحصر، اذا كنت في حالة استرخاء ذهني وامامك ورقة وقلم وكان 

المبدع مرهف الحس، كما أنك تمیل للفنون وممارسة األعمال التي رسمك یغلب علیه المنحنیات والدوائر فأنت من النوع 

تتعلق بالجانب الفني والجمالي، اما إذا كان رسمك یغلب علیه الخطوط المستقیمة والزوایا الحادة ،فهذا یدل على انك تمتلك 

میا من شانه أن یعود علیك بمنافع عقلیة المحلل وتتسم بالتفكیر المنطقي والعقالنیة ، وفي كل األحوال فان ممارسة الرسم یو

صحیة مذهلة. هیرمان رورشاخ، الطبیب النفسي الفرویدي السویسري، والمعروف  باختباره اإلسقاطي المعروف باسم 

مصمم لیعكس أفكار العقل الالوعي من خالل رؤیة بعض الرسومات المحفزة للعقل شكل  وهو اختباراً نفسي” لطخة الحبر“

ن أحد أقوى األمثال على تلك العالقة الوثیقة بین الفن عموما و إمكانیة كشف خفایا النفس البشریة من ُیعد م ( 12رقم ) 

 خالله.

 
 إختبار هيرمان رورشاخ النفسى لتحليل الشخصية. -( 12)شكل رقم 

 فوائد الرسم للعقل:

المخ(، حیث أن الرسم من المواهب التي تعتمد تنمیة الجانب اإلبداعي في المخ )الفص األیمن من  أحد أبرز فوائد الرسم هى

على التخیل وتحویل الصور الذهنیة إلى لوحات و رسومات؛ فهذا من شأنه أن یساعد فى  تطور الجانب األیمن من المخ  

ل الذى وتحسین أداءه و أكتشاف أبعاده. المقدرة على التخیل موجودة لدي جمیعا البشر ؛ لكن ال ُیحسن الجمیع  إستخدام التخی

شخصیاتهم وطریقة تفكیرهم ان كانوا یجهلوا سماتهم الشخصیة، اذا كان   یعزز األبتكار، الرسم یساعد األفراد على أكتشاف

سنوات شجعوهم على مسك االقالم والتلوین والرسم الن الرسم من النشاطات المعززة  3لدیكم اطفال في سن النمو من بدایة 

 ي سن النمو والتطور.لتحسین نمو الدماغ بما انهم ف

 فوائد الرسم فى مقاومة بعض األمراض:

تحسین الذاكرة، حیث من المتعارف أنه تزید فرص اإلصابة بمرض الزهایمر وفقدان الذاكرة كلما تقدم  الرسم یعمل على 

ة تقل لدیهم، ألن اإلنسان بالعمر، ولكن هؤالء الذین اعتادوا ممارسة الرسم لوحظ ان نسبة إصابتهم بهذه األمراض العقلی

الرسم من المهارات التي تعتمد على الذاكرة اإلسترجاعیة، مما یؤدى الى تحسین اداء المخ في التذكر مقارنة بغیرهم من 

كبار السن عموما، لیس الرسم فقط یحسن الذاكرة فالكثیر من النشاطات ایضا تساعد على ذلك كالقراءة المستمرة في شتى 
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یجمع بین اإلستمتاع و خلق شئ جمیل بسالسة وتحسین الذاكرة على المدى الطویل، فالرسم   ن الرسمالمجاالت والكتابة، لك

یعتبر  من الممارسات العقلیة بالدرجة االولى النه یرتكز على  تحویل االفكار والمشاعر والمعتقدات الى أعمال فنیة تحمل 

ن المشاعر كاالكتئاب والحزن والغضب و یحدث هذا من خالل هویة تعبر عنك، باالضافة الى التخلص من الطاقة السلبیة م

التنفیس عن هذة المشاعر بالرسم، الرسم بإمكانه جعلك تتخطى حالة الخجل و الخوف من حكم اآلخر و یساعدك على التعبیر 

 ت المرض.عن ذاتك بشكل راقي، ویمكن بممارسة الرسم  باستمرار مساعدة المصابین بالتوحد التقلیل من مظاهر وسما

الن االستغراق في الرسم  -مرض العصر -ممارسة الرسم بإمكانه ان یساعدك على االسترخاء والتخلص من اإلجهاد و القلق

یمكنه ان یحول موجات عقلك المضطربة نتیجة لمشاعرك السلبیة مثل القلق والخوف والحزن والوصول الى موجات األلفا، 

لذهن و الرغبة فى الحیاة. فمن المعروف ان مشاعر مثل القلق و الضغط العصبى التي تساعدك على االسترخاء و صفاء ا

هي التي تؤدي الى نسبة ال بأس بها من األمراض العضویة نتیجة عدم افراغ هذة المشاعر باي صورة. فنتائج العالج بالفن 

٪ في تحسین ذاكرة 70بة خصوصاً فى عالج مرض األلزاهیمر مبهرة، حیث أشارة اإلحصائیات الى معدل نجاح بنس

 [7] المرضى.

تحریر مشاعرك الدفینة، حالیا في هذا العالم الذي نعیشه، العدید من اخواننا في الوطن العربي   كما ان الرسم قادر على 

یمرون بظروف معیشیة مؤلمة كالحروب ، او من یمر بظروف اجتماعیة مؤلمة كطالق الوالدین او وفاة احدهما او غیر 

قریبا كلنا مررنا بهذه االوجاع ونعلم مدى تاثیرها على النفس حتى لو تظاهرنا واكملنا حیاتنا ، مازالت بقایا مشاعر ذلك ، ت

 تكمن بالداخل وتسبب لنا االلم والخذالن في بعض المواقف التي تمر بنا.

 فوائد مشاهدة الفن:

وستمنستر ، أفاد المشاركون الذین زاروا معرًضا فنًیا في فوائد مشاهدة الفن ال تعد وال تحصى. وفًقا لدراسة أجرتها جامعة 

دقیقة  35استراحة الغداء أنهم یشعرون بتوتر أقل بعد ذلك. كان لدیهم تركیزات أقل من الكورتیزول ، هرمون اإلجهاد ، من 

بالوقوع في الحب. فقط أمضوا في التجول في المعرض.كما أن النظر إلى الفن یجعل الناس یشعرون بالفرح ، مثل الشعور 

أدمغة متطوعین وهم ینظرون إلى الفن والحظوا اإلفراج الفوري عن الدوبامین ، المادة  28قام أخصائي أعصاب بفحص 

 الكیمیائیة المتعلقة بالحب والمتعة.

تساهم في  باإلضافة إلى ذلك ، تم العثور على  ان زیارة المعارض تخفف من اإلرهاق العقلي،  فإن العوامل األربعة التي

تخفیف اإلرهاق هى  )الجمال واالبتعاد و التفاعل والمدى( توجد بشكل شائع في كل من البیئات الطبیعیة والمتاحف ، مما 

یجعل مشاهدة الفن وسیلة مثالیة للترویح عن الذات. لیس فقط الراشدین هم الذین یستفیدو ن من رحلة إلى متحف الفن. لكن 

ن یظهرون  مهارات تفكیر نقدي تتفوق على تلك التى عند أقرانهم ، والقدرة على إدراك العصور األطفال الذین یشاهدوا الف

التاریخیة و تفاصیل الحیاة عموماً. عندما ینخرط الناس في أنشطة معقدة ، یخلق الدماغ روابط جدیدة بین خالیا الدماغ. كما 

لذلك ، أظهرت دراسة أجریت على آثار إنتاج الفن البصري  أنه یحفز التواصل بین نصفي الدماغ األیمن واألیسر. ونتیجة

 زیادة في المرونة النفسیة ، وقدرة الفرد على التكیف مع الظروف والعیوب.

 فوائد الرسم فى التفكير اإلبداعى:

ومبدعة، ممارسة الرسم باستمرار یساعدك على التفكیر خارج الصندوق والقدرة على حل المشاكل بصورة غیر تقلیدیة 

بإمكانه التفكیر خارج حدود عقله   الرسام الذي یحول مساحة من الورق الفارغ إلى قطعه فنیة بناء على تخیالته وتفكیره

ورؤیة مشاكله من عدة جوانب وبالتالي القدرة على ایجاد الحلول، الن الرسامین بالعادة لدیهم منظور اوسع وادق بناء على 

 طریقة تفكیرهم وابداعهم.
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عادة ما یكون الشخص الذي یمارس الفنون عموما من االشخاص الذین یتمتعون بذكاء عاطفي هائل، فمن خالل فنهم     

یتفاعل الناس معهم ویعبرون عن ما بداخلهم حتى لو كان مختلط المشاعر، یتمتعون بحس مرهف واستقاللیون ولدیهم القدرة 

الحواس تشترك وتتناغم مع بعضها أثناء ممارسة الرسم فبینما یرسل العقل على التقرب من االخرین والتأثیر فیهم ایضا.كل 

والمزید من التغییرات   األوامر تقوم جمیع الحواس باالستجابة لها والتناغم مع بعضها ، فالرسم تمرین ممتاز لزیادة اإلدراك

یالحظ التفاصیل الدقیقة من حوله ، مثل  االیجابیة مع الوقت. عادة ما یتمتع الرسام بنظرة ادق من غیره فهو انسان بصري

اماكن النور والظالل ،االلوان والتظلیل، فعینه مدربة على مالحظة هذه التفاصیل وطریقة تفكیره مختلفة عمن یمرون مرور 

الكرام على كل شيء دون تدقیق، بالطبع هذه الخاصیة ستفیدك في كل جوانب حیاتك ان كنت طالبا او تعمل وفي جمیع 

 ة حیاتك في انجاز مهامك بأكمل صورة ممكنة، هنیئا لك أیها الفنان.انشط

فوائد الفن على الذاكرة واإلبداع غالًبا ما یختار الناس عرض الفن في منازلهم ألسباب جمالیة ، لكن الدراسات الحدیثة 

، سواء من خالل عرض الفن أظهرت أن االنخراط مع الفنون البصریة یمكن أن یحسن بالفعل اإلجهاد والذاكرة والتعاطف 

 أو إنشائه.

اإلطالع على فوائد تعلم الرسم بوجد عام، سیتم عرض إیجابیات و سلبیات التعلیم االلكترونى بوجه عام و تعلیم الرسم  من

 بوجه خاص.

 إيجابيات التعليم االلكترونى بوجه عام و تعليم الرسم بوجه خاص:

الّتكنولوجیا في الّتعلیم جعل منه أكثر ُمتعة بالنسبة للُطالب، و متناسب مع توقعاتهم جعل الّتعلُم أكثر متعة حیث  ان استخدام 

البصریة مع وجود تقنیات الجرافیكس  و تطورها من حولهم. كما أن أحساس الطالب بأن التعلیم أصبح جزء من أكثر 

دافعیتهم نحو الّتعلُم، إذ ُیمكن للدروس  الوسائط التكنولوجیة التى یتعامل معها بشكل یومى ) شبكة األنترنت ( زادت من

 [6الُمملة أن ُتصبح أكثر ُمتعة لهم عن طریق األجهزة اللوحیة والفیدیوو المؤثرات البسریة و السمعیة المرافقة لها. ]

ة الُمتعلمین سهولة الوصول للمعلومة  حیث ادى استخدام الّتكنولوجیا في الّتعلیم، بما في ذلك شبكة اإلنترنت، إلى زیادة قُدر

على الوصول لكٍم كبیر ونوعّي من المعلومات، والتي قد ال تكون َمذكورة حتى في المناهج الّدراسیة، مما یوفر الكثیر ، لكن 

رق الّصحیحة للوصول للمعلومات الّدقیقة على شبكة اإلنترنت   .من المهم للمعلم أن یزید من وعي الطالب بالطُّ

خدام الّتقنیات الجدیدة مثل تقنیات الفیدیو وغیرها في عملیة الّتعلُم ُتساهم في َتبسیط المعلومات سهولة عملیة الّتعلُم، فاست

للُمتعلمین، وفي جعل الّتعلیم أسهل على الُمعلم من ِخالل توفیر وقته، وُمساعدته في زیادة إنتاجیته، وَمنحه ُمّدة زمنیة أطول 

أُخرى في ُصنع عملیة الّتعلیم عن ُبعد ناجحة وأكثر َتطوراً، وذلك عن طریق َمنح للتركیز على الُمتعلم، كما ُتساهم من ناحیة 

 الّطالب فُرصة إلضافة أسئلته والُحصول على األجوبة في ذات الوقت.

یساهم التعلیم اإللكترونى فى إعداد الطالب لمواكبة روح العصر في ِظل سطوة  دور الّتكنولوجیا في الحاضر والُمستقَبل  

ح من الّضروري َتوظیف الّتكنولوجیا في الّتعلیم، إلعداد جیل قادر على الّتعاُمل مع الّتكنولوجیا وتوظیفها في الّتعلُم، ُیصب

والبحث، والّتعاون، وحل الُمشكالت، لیحظى بُمستقَبل ِمهني أفضل، ولیتمكن من الّتعامل مع أي تكنولوجیا جدیدة ُتستحدث 

 .درة على تعلم ُطرق استكشاف الّتكنولوجیا الجدیدةمن دون خوف، من خالل َمنحه القُ 

یساهم التعلیم اإللكترونى في تخطى عائق الزمان و المكان، حیث ُتساهم الّتكنولوجیا باستمراریة عملیة الّتعلیم، و هذا ما 

للتناسب و الظرف , حیث تم تحویل كل المناهج الدراسیة التقلیدیة الى الكترونیة 19ظهر فى أزمة إنتشار فیروس كوفید 

الطارئ الذى فرضه إنتشار الفیروس. كما ان ذوبان فارق الّزمان والمكان الذي یتواجد فیه كل من الُمعلم والُمتعلم، یمكن 

الُمتعلم من اإلطلع على المواد الّتعلیمیة عبر شبكة اإلنترنت في أي وقت ُیریده ، مما ُیسهل علیه َجدَولة وقت َتعلمه ِضمن 

اتیة األُخرى، حیث إن هذه الّتسهیالت َتجعل الّتعلُم حالة ُمستمرة في حیاة األفراد ال ُتواجه الكثیر من العوائق.كما مهامه الحی
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ترتب على تخطى التعلیم األلكترونى لعائق المكان و الزمان؛ مساعدة الطالب ذوى األحتیاجات الخاصة، فتالشت الكثیر 

اإلحتیاجات الخاصة، وُهناك أجهزة أو تطبیقات ُتساعدهم على حل ُمشكالتهم وَمنحهم من ُمعیقات الّتعلُم أمام الّطالب ذوي 

 الفُرصة لإلنخراط ِضمن العملیة الّتعلیمیة بسهولة أكبر.

 خاص:بوجه  وتعليم الرسمسلبيات التعليم االلكترونى بوجه عام 

المعلمین والمتعلمین. هذة النقطة من شأنها ان  من أبرز نقاط الضعف فى التعلیم األلكترونى هى ضعف التعامل المباشر بین

تؤثر و بقوة على التركیز أثناء تلقى المعارف و المهارات خالل عملیة الّتعلُم. فقدان الحوار المباشر و فقدان أدراك رد فعل 

الكثیر بدایة من  المتعلم فوریاً، قد یؤثر على تحصیل بعض الطالب ، فمن خالل الحوار و التعامل المباشر یتعلم الطالب 

أدب النقاش واإلستماع  وصوالً الى التقنیات الخاصة باألداء العملى المصاحب لمناهج الرسم. فمناهج الرسم تشمل تحدیات 

صغیرة یمكن تعلمها بسهولة فى الّتعلُم المباشر منها كیفیة أمساك المتعلم للقلم الرصاص، كذلك إتقانه أحد تقنیات  او خامات 

 الرسم. 

قد یؤدى أستخدام التكنولوجیا الى توتر العالقة بین المعلم و المتعلم، حیث تم التوصل الى ان التواصل كتابیا یكون اكثر  كما

حدیة من التواصل وجه لوجه، مع فرضیة عدم قدرة بعض المتعلمین و خاصة المتعلمین فى اعوامهم  الدراسیة  األولى 

خر وانتقاء األلفاظ والمصطلحات، فإن هذا واحد من اكبر تحدیات التعلیم على كیفیة طرح األسئلة واحترام الطرف اآل

یواجه المعلمین و المتعلمین  على حد سواء. العدید من المتعلمین یفضلون التعبیر عن أفكارهم شفویاً وهي .اإللكتروني

دمو التعلیم اإللكتروني إلى التمكن الطریقة التي اعتادوها سنوات طویلة من خالل دراستهم األكادیمیة،  بینما یحتاج مستخ

 .من المهارات الكتابیة للتعبیر عن أفكارهم وآرائهم المختلفة

المیل إلى العزلة وتراجع التواصل مع اآلخرین، یعد من أبرز األثار السلبیة للتعلم األلكترونى. فجزء كبیر من متعة الّتعلُم 

فقد خرجت دراسات علمیة كثیرة مؤخراً تشیر الى أن األجهزة یكمن فى التواصل مع األقران، و تكوین الصداقات.  

اإللكترونیة مثل التلفزیون و الكمبیوتر وألعاب الفیدیو تؤدي إلى المیل إلى العزلة وتراجع التواصل مع اآلخرین. و أخیراً 

فرد المحدود مع أشخاص هى تؤثر على الخبرات الحیاتیة بشكل عام، و تؤثر على فكرة الذكاء اإلجتماعى نتیجة تعامل ال

 أخرین.

قد یؤدي استخدام التعلیم اإللكتروني إلى ضعف الدافعیة نحو الّتعلُم كما تنعدم روح المنافسة اإلیجابیة نتیجة عدم اإلحتكاك  

ل باألقران، كما أن أن الُمتعلم یكون عرضة للشعور بالملل نتیجة الجلوس أمام أجهزة الكمبیوتر وشبكات اإلنترنت والتعام

معها لفترة طویلة من الزمن، وخاصة إذا كانت المادة العلمیة المعروضة خالیة من المؤثرات السمعیة والبصریة التي تجذب 

 . إنه یقدم المعلومات للتالمیذ بطریقة مجزأة بحیث ال یستطیع التلمیذ أن یكون فهما متكامال للمادة التعلیمیة.المتعلم نحو الّتعلُم

ترونى من قدرة المتعلم على اإلبداع و اإلبتكار ألنه یقیده باستجابة معینة وهي االستجابة الصحیحة الموجودة یحد الّتعلُم اإللك

ال یصلح التعلیم اإللكترونى لتعلیم جمیع أهداف تدریس العلوم و الفنون، فتنمیة مهارات .في البرنامج و التي علیه أن یتعلمها

و تنمیة القدرة على تذوق الفن و إجادته من الصعب تحقیقها عن طریق التعلیم  البحث العلمي، وتنمیة المهارات الفنیة،

 .المبرمج
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  :التوصيات

المعنیة  المؤسسات بین تعمل تلك اللجنة على التنسیق عمل كل مؤسسة تعلیمیة على تشكیل لجنة خاصة بالتعلم اإللكترونى.

بین المؤسسات التعلیمیة األقلیمیة و الدولیة  الدولي العمل على التعاون إلخراج محتوى إلكترونى یلبى إحتیاجات المتعلمین.

  ممارستهو  التطویر الدائم إلستراتیجیات التعلم اإللكترونى   لتسهیل تلقى  المتعلمین  للخدمات التعلیمیة محلیا و دولیا.

وتأهیل  تطویر و إعداد على العملو  .كافة میةالتعلی المؤسسات مستوى على عملیاً كتعلیم موازى للتعلیم النظامى بشكل دائم. 

وصوال لتطویر برمجیات برامج  الكمبیوتر بكل ما یخص المنظومة اإللكترونیة بدایة من معامل تهتم التى الكفاءات البشریة

 التعلم اإللكترونى. 
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