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يقدية

بأنه طرٌقة للتعلٌم باستخدام آلٌات االتصال الحدٌثة من االلكترونًٌعّرف التعلم 

وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات وآلٌات حاسوب 

بحث، ومكتبات إلكترونٌة، وكذلك بوابات الشبكة العالمٌة للمعلومات سواء كان 

بعد أو فً الفصل الدراسً، فالمقصود هو استخدام التقنٌة بجمٌع أنواعها عن 

.فً إٌصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة
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اإلنكترونيوانتدرية انتعهى اإلنكتروني 

التعلم اإللكترونً هو التعلٌم الذي ٌهدف إلى إٌجاد بٌئة تفاعلٌة غنٌة •

بالتطبٌقات المعتمدة على تقنٌات الحاسب اآللً والشبكة العالمٌة 

للمعلومات، وتمّكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم فً أي وقت 

.ومن أي مكان

أما التدرٌب االلكترونً فهو مصطلح متخصص فً مفهوم التدرٌب الذي •

ٌتضمن تعلم مهارات جدٌدة، تساهم فً تنمٌة المعرفة والتنمٌة البشرٌة 
.للمتعلمٌن، وهً جزء من التعلم اإللكترونً بشكل عام
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هتدرية اإلنكتروني في تنًية نانقيًة انًضافة 

يهارات انشثاب

باإلضافة إلى الفوائد العامة للبرامج التدرٌبٌة، فإن التدرٌب 
:اإللكترونً

.صقل مهارات الشباب فً التعامل مع التكنولوجٌا والملتٌمٌدٌاٌعمل على •

.  ٌقدم البرنامج التدرٌبً بأسالٌب مبتكرة ومتنوعة تمنع الملل•

.  ٌتٌح للشباب فرصة مواكبة التطور التكنولوجً فً أسالٌب التعلم•

الغٌر متوافرة بشكل ٌعمل على تنمٌة مهارات الشباب فً المواضٌع التدرٌبٌة•
.  دائم

. ٌعرف المتدرب على طرق وأنشطة تعلٌمٌة مختلفة•

ٌطور عملٌة اإلتصال والتفاعل مع المدربٌن والمتدربٌن من مختلف دول •
. العالم

.ٌساعد فً بناء شبكة معارف واسعة من المدربٌن والمتدربٌن•
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دور انًؤسسات وانجايعات في دعى انتدرية 

اإلنكتروني

دمج التعلٌم والتدرٌب اإللكترونً مع برامج التدرٌب أو التعلٌم التً •

.  تطرحها الجامعة أو المؤسسة، بحٌث ٌصبح متكامًلا معها

العمل على توفٌر البنٌة التحتٌة التكنولوجٌة الًلزمة فً عملٌة التدرٌب •

.اإللكترونً

تغٌٌر بعض أنماط التدرٌب التقلٌدٌة إلى مزٌد من االستعانة بتكنولوجٌا •
.التدرٌب المتاحة

.توفٌر انظمة إدارٌة تفاعلٌة تعلٌمٌة تساعد على توفٌر التدرٌب•

تطوٌر أنظمة تؤتمت إدارة نشاطات التعلم من حٌث المساقات، التفاعل، •

...التدرٌبات والتمارٌن
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اإلنجازات المتوقعة للتعلُّم اإللكترونً
عند تبّنٌه فً النظام التعلٌمً 

مًلحقة المناهج 
الدراسٌة للمتغٌرات 

المتسارعة فً 
المعرفة المعاصرة 

تمنٌة قدرة األفراد 
على التواصل مع 

غٌرهم

تلبٌة الطلب 
المتزاٌد 
على التعلم

تحقٌق معاٌٌر الجودة فً 
التعلم

تلبٌة الحاجة للتعلم 
المستمر



انًشاكم وانًعيقات

.ارتفاع تكالٌف اإلنشاء والتشغٌل•

خطر سٌطرة التقنٌٌن على محتوى المادة التدرٌبٌة فً حال قلة معرفة •

.المدربٌن بالتقنٌات الحدٌثة

.  بطء عرض ونقل المعلومات•

توفر االتصال باإلنترنت، حٌث بلغت نسبة المنازل الموصولة بخدمة •
 %32.1فقط  2012اإلنترنت فً فلسطٌن فً عام 

عدم اعتراف بعض الجهات الرسمٌة فً بعض الدول بالشهادات الممنوحة •

.  من خًلل التدرٌب اإللكترونً
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وانتعهيى انتدريةحقائق وأرقاو حىل  

اإلنكتروني
دورات تدرٌبٌة فً مواضٌع ملتحقون بلٌون شخص العالم، هناك حالٌا حول •

.مختلفة

.بلٌون دوالر 200عن صناعة التدرٌب فً العالم اآلن تساوي قٌمتها ما ٌزٌد  •

بلٌون دوالر من حجم صناعة التدرٌب  52ٌساوي ما اإللكترونً التدرٌب ٌمثل  •
.فً العالماإلجمالً 

التدرٌب أن حٌث  ،اإلنترنتٌمكن خفض هذه التكالٌف من خًلل التدرٌب عبر •
.عاممن تكلفة التدرٌبات بشكل % 40عبر االنترنت ٌقلل 

كجزء من طرٌقة التعلٌم اإللكترونً الجامعات العالمٌة تستخدم التعلٌم من  %77•
.والتدرٌب

إلى  متدرب/95$خفضت تكالٌف التدرٌب من  Dow Chemicalشركة •
 34فمن خًلل تبنٌها نظام التدرٌب اإللكترونً، استطاعت توفٌر متدرب، 11$/

.ملٌون دوالر

إلى   2900استطاعت تقلٌص عدد ساعات التدرٌب من Ernst & Youngشركة •
. ساعة تدرٌب  1400 9



في انىطن انعرتيانتدرية اإلنكتروني 

.التدرٌب االلكترونً ال ٌزال فً بداٌته  فً الوطن العربً•

هناك عدد من المبادرات الحكومٌة فً دول الخلٌج، مثل السعودٌة، التً تعتمد •

.على تدرٌب موظفً القطاع الحكومً باستخدام التدرٌب االلكترونً

هناك جامعة عربٌة كاملة تعمل فً نظام التدرٌب والتعلٌم االلكترونً كامًل، وهً •

.الجامعة االلكترونٌة فً السعودٌة

2009فً الجامعات الفلسطٌنٌة، بدأ العمل على نظام التعلٌم االلكترونً منذ عام •

نفذت جامعة النجاح الوطنٌة تسجًٌلت مصورة لمجموعة من المحاضرات المهمة •

.  للطًلب
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انتىصيات

وٌتضمن الشباب والمؤسسات والجامعات والشركات )توعٌة المجتمع •

بأهمٌة التدرٌب االلكترونً فً رفع مستوى التدرٌب فً ( وغٌرهم

.  المجتمع االلكترونً

توعٌتهم بوجود نماذج تدرٌب الكترونٌة متوفرة عالمٌة ورخٌصة التكلفة •

.  وٌمكن استخدامها من قبل الجمٌع

.الفلسطٌنًأهمٌة توظٌف التعلم والتدرٌب االلكترونً فً ثقافة المجتمع •

الجامعات والمؤسسات والشركات والوزارات لدورهم فً ضرورة تبنً •

.التدرٌب االلكترونً واالعتراف به بحٌث ٌصبح معتمدا

ضرورة إصدار تشرٌعات وقوانٌن إلعتماد الشهادات الصادرة عن •
.الدورات التدرٌبٌة اإللكترونٌة

ضرورة ان  توفر شركات االتصاالت بنٌة تحتٌة تكنولوجٌة تمكن •
.  المجتمع من استخدام أدوات التعلٌم والتدرٌب اإللكترونً بشكل ثابت
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