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ملخص الدراسة

بع  مددوجز لددوتحليدد  مفهددوم الددتعلم ارلكترونددي وتيجابياتدد  تهدددف هددذو الورقددة تلددض اسددتعرا  
اسدددت   و ؛اإلمدددادن منهدددا؛ ومدددد  روندددي مدددي ماسسدددات التعلددديم العمانيدددةنمددداذل الدددتعلم ارلكت

مددي رددورن  العربيددة والعمانيددةوتدددعيمها بابدبيددات العالميددة والمضددامين والدددروس المسددتفادن 
لل درول برايدة مسددتقبلية  مشداري  مقترحدةف مدي وزارن التربيددة والتعلديم علدض وجد  ال رددو ف

مدن  لكيفية تنشاء تعلم الكتروني معّا  ي ئم متطلبات البيئة التربوية العمانية ويعم  علض تطدويرو
 تقويم وضبط الجودن. حيث قضايا الت طيط والترميم واإلدارن والتنفيذ وارست دام وال

مقدمة

المعلومات وارتردا  مدي ن دم التعلديم والتددريبف  تقنيةأحد تطبيقات ك فم اإللكترونيالتعل أربح
اسددتطاعت  وتوسد  انتشددارهاف وتطبيقاتهددا اإلنترندتمدد   هدور شددبكة مللتددريس. طريقدة مبتكددرن 

جدات ط بهداف حيدث بددأت هدذو لومداء باحتيامواد التعلم اإللكتروندي ل ترميم التعليميةالماسسات 
(. كمدا أن تحدت الطبد التعليمية الشدبكية خ دانف  مي تطوير ونشر البرامجالماسسات بارستثمار 

 رلوجية و روراً المتعلقة بالت اطب المباشر وتمكانية تنشاء مجموعات تحداووالتطورات التكن
أد  ا كلّ  هذ ؛ن عن بعدالمتعددن والت اطب بالروت والرور طامتراضية وتد ا  تقنيات الوسائ

حيدث بددأت مع دم ارمتراضدي م يعدرف بدالتعل بددأ فر نمط حديث من التعلم اإللكترونديو هتلض 
عن  تلض مناهج للتعلم اإللكتروني التقليدية كا وأوروبا بتحوي  مناهجهايالجامعات العريقة مي أمر

علددض الن ريددة البنيويددة  ويتميددز الددتعلم ارلكترونددي بمحتددو  تدراكددي قددائم(. 3002بعددد خجدددا ف 
طرق وتشير البحوث تلض أن التوج  الجديد للبحوث ينبغي أن يدور حو  . (constructivismخ

"المعلم ارمتراضي" من قب  "المعلدم الفعلدي" لجدذب انتبداو الطالدب نحدو المدادن  وترميم تو يف
  (.3002ماريوتف خ علض الشبكة المتعلّمة

مفهوم التعلم اإللكتروني 

 تالتدريس وتمكانياكامة أدوات تكام   يعنيمهو ف اجديد امفهوم التعلم اإللكتروني مفهومبر يعت
 وييسر ل  التعلم الذاتيعلض المواد التعليمية  بحيث يضمن للمتعلم الحرو  الحاسوب وارنترنت

د يتم مي زمن واح اآني اف تعلمارلكترونيالتعلم ومن الممكن أن يكون  .مي أي مكان وأي زمان
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مي غياب المدّرس آني ا غير تعلم وأالمتزامنف  بالتعلمويسمض بالتفاع  بين المدّرس والمتعلم 
والحوار والنقاش ماتمر ال جلساتالمتزامن  التعلميتضمن والتعلم غير المتزامن. بويسمض 
التعلم غير المتزامن بينما ر يتضمن ف والكتابة مشترك بالروت والرورنالتفاعلي الشبكي ال

وتنما يتم تلّقي المعلومات من قواعد البيانات الم ّزنة  وحدم تعليمي مي زمن المباشر ترا ار
 علض ال وادم الحاسوبية للماسسة التعليمية. 

 

جدو  رم  ال؛ ور التعلم مي ك  زمان ومكانيتوميترف التعلم ارلكتروني بقدرت  علض و
ين وارستجابة للفروق لمتعلمااجات تيحا  ف  تكاليفها؛ وتلبيةب ارقترادية للعملية التربوية

بحف   بينما يتميز البع وارستيعاب السري  بالفهم بع  المتعلمين  يتميز الفردية بينهم؛ تذ
ومن الممكن مي هذا السياق أن يساعد التعلم ارلكتروني مي القضاء علض المعلومات؛ است هار و

الحرو  علض المعلومات من دروس   اهرن الدروس ال رورية حيث أن  يمكّن المتعلم من
كما أن  يساعد علض تعطاء المتعلم الفررة لتقويم التقوية ومذاكرتها مباشرن علض ارنترنت. 

 استعما  زيادن دامعية المتعلم نحو التعلم والمشاركة مي  بإيجابية من     ذات ف باإلضامة تلض
كما أن   تيحها للمتعلم برورن ميسرن.ف وهو يعدد مرادر المعرمة ابريلة ويالوسائط المتعددن

يساعد علض ضبط تدارن المعلومات مي    ارنفجار المعرمي المتزايد؛ ناهيك عن أن  يساعد 
الكبار علض موارلة التعلم أثناء تواجدهم علض رأس المهنة ومي المنز . ويمتاز التعلم 

غرف الحوار التعليمية بناء من      علمي بإشغا  المتعلمين مي نقاشارلكتروني كذلك 
الشبكية. ور شك أن للتعلم ارلكتروني مض  مي جع  المتعلمين يواكبون الطفرن السريعة مي 
مجارت تقنية التعليم والمعلومات وارترارت مما يساعدهم علض ارلتحاق بالدراسات العليا 

ارمتراضي أو ارلكتروني مي الماسسات التعليمية المعتمدن كليا أو جزئيا علض التعلم لجامعية وا
ويمكّن التعلم ارلكتروني الماسسات التربوية من ارندمال السري  مي متطلبات  أو المفتوح.

اإلعداد لتطبيق مفهوم "الحكومة ارلكترونية" من     تزويد مرامقها ومن وماتها بابجهزن 
 تها.والبرمجيات الضرورية لترميم وتدارن وتنفيذ عملياتها وتقويم نتاجا

 

 التعلم االلكتروني في سلطنة عمان
 

تن نشر ثقامة التعلم ارلكتروني مي الماسسات التعليمية يعتبر أمرا مي غاية ابهمية ور بد من 
رسم ال طط لمواكبة هذو التقنية ومعاررن ما يستجد من تقنيات أ ر  قد يأتي بها المستقب . 

أن تجني مائدن من يمكنها ة مي العالم العربي تعليميالماسسات وهناك اليوم عدد متزايد من ال
مي  ت. ونر  أن الوقت قد حان ل ستفادن من هذو اإلمكانياتكنولوجيا المعلومات وارترا 

المعلومات  تقنياتالسلطنة و ارة مي مجا  التعليم والتدريب. مقد وعت سلطنة عمان أثر 
ماسسات الورم  قدراتهاف وقد وجهت وارترا  علض ارقتراد والتنمية الفردية وارجتماعية 

مي هذا السياق الكثير من جهودها لتأهي  كوادرها وط بها ومبانيها بما يتناسب  التربوية
 أدلة(. ورغم أن 3002والطفرن التقنية التي يشهدها الن ام التعليمي عالميا وتقليميا خالرواحيف 

 اومقرراته انحو تكييف مناهجه  طو بثباتالماسسات التربوية العمانية تكثيرن توضح أن 
شبكياف مإن التحو  الشام  نحو التعلم ارلكتروني سيستغرق بع  الوقت حتض يتم وض  البنض 

اإلدارية والتعليمية والتدريبية والتقويمية بعناية لتطبيق هذا النو  المن ومات ط يالتحتية وت ط
حديثة ر ت تلف مي ماعليتها مي مجا  أحد البحوث بأن هذو التقنية ال حين تبرزومي من التعلم. 

خالموسوي وعبد الرحيمف  عن طريقة التعليم التقليديةالعمانيين التحري  ابكاديمي للط ب 
على توسيع العمانيين المعلمين  ضرورة تدريب وتشجيع فإن بحوثا أخرى تقترح (.3002
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)عبد الرحيم الوضع الحالي في إلى أبعد مما هو عليه واالتصال  لتقنيات المعلومات استخدامهم

 (.2003والموسوي، 
 

 في التعلم االلكتروني التجربة العمانية
 

 جامعة السلطان قابوسأوال: 
 

 جهود واضحة يمكن تل يرها مي النقاط التالية:توجد مي الجامعة 

  تد ا  برمجيةWebCT   التعليم والتعلم باست دام الشبكة. ترميموذلك لتسهي  

 ت التدريبيددة "للتبشددير" بهددذو التقنيددة وموائدددها وكيفيددة تطويعهددا عقددد الددورش والدددورا
  مي التدريس والدراسة. اوتو يفه

 مقدرر  290أكثدر مدن خ عددد ابسداتذن المسدت دمين للتقنيدة والبرمجيدة مدي الكليدات زيادن
  .الكتروني(

   وضدد   طددة اسددتراتيجية لتطددوير الموجددود حاليددا برددورن تضددمن تددومير شددتض أنددوا
  اإلمكانات.

 
 وزارة التعليم العاليثانيا: 

 
 :يمكن تل ير  مي النقاط التاليةف مي هذا المجا  اجهدالوزارن  بذ ت

 إلد ا  هذو التقنية مي الكليات من قب  المسئولين متزايد هناك اهتمام. 

  لدراسدة ماعليدة هدذو التقنيدة السدلطان قدابوس م  جامعة للعم  تكوين لجنة مي أحد الكليات
 الة نجاحها. طون نحو تعميمها مي حض التعلم كعل

 مقددرات تجرائيددة للرايددة 3030-3002التعلدديم العددالي خ ةتددم تضددمين بحددوث اسددتراتيجي )
 المبنية علض است دام الشبكة. وارترا  التعليم والمعلومات  اتالمستقبلية رست دام تقني

 

 القوى العاملة: وزارة ثالثا
 

يمكدن وتهدا التعليميدةف ال الدتعلم ارلكتروندي مدي من ومضدايا تدمداقبا هاهتمامعن الوزارن  أعلنت
 :مي النقاط التالية جهودها تل ي 

 خ غرف تدريس تلكترونيةنشاء إل الت طيطE-classrooms ).مي مباني الكليات التقنية 

 ربط الكليات التقنية بشبكة تعليمية وتدارية موحدن.تمكانية   روراسة مشد 

 ودراسة تمكانية تعميمها لفزن المباشرن  بث المحاضرات المترومش تجربة. 
 

 وزارة التربية والتعليم: رابعا
 

الددتعلم ارلكترونددي مددي من وماتهددا د ددا  اإلعددداد إل طددت الددوزارن  طددوات حثيثددة مددي مجددا  
   :مي النقاط التالية جهودها يمكن تل ي والتعليميةف 

  ها.متحانات ونتائجالهاتف النقا  بغرا  تدارن ارتقنيات ارترا  مث  است دام 
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  للشدبكات المحليدة ال سدلكية خ مدرسة بن ام شركة سيسدكو 300ربط أكثر منWLAN) 
  وذلك لتضمين التعلم ارلكتروني مي مقرراتها.

  التعليمية.  هممي مناطق للمعلميندراسة تمكانية تنفيذ مشرو  التدريب ارلكتروني 

 تدعيم الكتاب المدرسي.دراسة تمكانية تد ا  تقنية الكتاب ارلكتروني ل 
 

 خالصة التجربة العمانية في التعلم االلكتروني

 
 مردددعوبات تطبيدددق الدددتعل ومددن  ددد   تط عندددا علددض عددددن تجدددارب مددي هدددذا المجدددا ف نجددد أن

لدديس أقلهدا عددم وجددود البنيدة التحتيدة والتربويددة  عديددنلكتروندي علدض مسدتو  الدددو  العربيدة ار
 ن را لتوامر الرايدة اإلداريدةفأمض  مي السلطنة الوض  غير أن هذو التقنية.  لتبنيوالت طيطية 

ولعد  مدا نحتاجد  مدي المرحلدة الحاليدةف هدو  .البشرية برات باإلضامة تلض ال فالمالية تاإلمكاناو
الن ددرن الشدداملة المتكاملددة إلد ددا  الددتعلم  والت طدديط المتددأنيف والقددرار اإلداري ارسددتراتيجي ذ

لدددتعلم الت طددديط ركدددائز مهمدددة وهنددداك ث ثدددة التربويدددة العمانيدددة. ارلكتروندددي مدددي الماسسدددات 
 :ارلكتروني

  .تقنيةال هذو لتبنيالحاجة أو تيجاد وجود  .2
  لما ل  من جدو  ومائدن اقترادية. هذو التقنية تبني بمبرراتوعي مت ذ القرار  .3
رعتبار تيجاد اآلليات والضوابط للتأكد من جودن م رجات هذا النو  من التعلم آ ذين با .2

  قضايا السرية وال رورية والحقوق الفكرية وأ  قيات التعلم ارلكتروني.

 
 للتعلم االلكتروني ياالستراتيجالمؤسسي التخطيط 

 
ينبغي علض الماسسات التعليمية الراغبة مي تبني التعلم ارلكتروني أن ت طط برورن بعيدن 

اجات المطلوبة لتنفيذو باإلضامة لتكييف   ف بحيث تأ ذ مي اعتبارها كامة ارحتيلتطبيقالمد  
 لمتطلباتها وبيئتها التربوية. 

 
الغايات من هنا يجب أور أن تض  الماسسة  طة تشرح ميها بشك  واضح رايتها من     

تن يم المحتو   ةالرئيسة لأل ذ بهذو التقنية؛ ومن ثم تض  ترورا لكيفي ابهداف التعليميةو
 التعليمية التقنيةالوسائط و والمواد ونماذل التدريس المتبعة؛ تعلمالابكاديميف وتبين طرق 

المست دمة. وتتضمن هذو ال طة طرق ترميم واجهة الموق  ارلكتروني التعليمي والشك  
الموحد للعر  والترفح بين مكونات الموق ف باإلضامة تلض بيان طرق تدارن التعلم ارلكتروني 

وبرمجيات التعلم  التقنيةمن ال طة تفري  دقيقا للبنية وتشغيل  وريانت ف ويجب أن تتض
مهارات تنمية ارلكتروني مقرونة بتومير الدعم المالي والمرادر الفنية والتدريبية الضرورية و

المدرس والمتعلم للتعام  م  هذو التقنيةف ور بد أن تتطرق ال طة لطرق التقويم ارلكتروني 
والضوابط القياسية لتأكيد جودن التعلم ارلكترونيف  ءاتالمعايير واإلجراوأدوات  ووض  

باإلضامة للبت مي قضايا الحقوق الفكرية للمرممين وال رورية والسرقة ابدبية وتنو  
 البيئات الثقامية والجغرامية للمتعلمين. 

 
ي من وعلض الماسسات مي ك  ابحوا  أر تغف  بناء ثقامة ماسسية لتقب  وتبني التعلم ارلكترون
. الحوامزقب  المدرسين والمتعلمين عبر وسائ  تثارن الدامعية والتشجي  والدعم اإلداري وتقديم 
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( تلض أن  لق بيئات ماسسية داعمة رنتشار معا  لتقنيات ارترا  3002ويشير مارشا  خ
 قد أربحت تمث  تحديا حتض لتلك الماسسات التي تكثر من توميروالمعلومات مي قطا  التربية 

 وشام ذلك بن تبني هذو التقنيات يحتال تلض قرار تداري متكام   ؛المرادر ال زمة لها
  تلض قناعة ونشاط ابمراد والمجموعات المنتسبة لتلك الماسسات. ةباإلضام

 
 
 

 في وزارة التربية والتعليممستقبلية  تصورات حول مشاريع
 

 الكتاب االلكتروني إنتاج :األولالمشروع 
 

 مشروعأهمية ال
 

أو  وسائطيةانتشر الكتاب اإللكتروني مي مع م الدو  المتقدمة بشك  ملحو  علض ابقرا  ال
رها علض نشر المعرمة أربح انتشارو  اهرن عالمية مهمة لها تأثيو فشبكةالعلض الكترونيا 

د  لما تتميز ب  هذو التقنية من  رائ  وما يتوامر لها من تمكانات تاثر علض م وتداولها ن را
خالعريشيف  تقب  هذا الكتاب وسهولة تداول  والحرو  علي  بالوسائ  اإللكترونية الم تلفة

  أو معلومات يكمّ للاإلنترنت كمردر  است دامعلض  الط بينما يعتاد بو .(3002وعسكو ف 
طب   المدمج بدر من الوسائطي اإلنترنت أو القر   دامستمإن اف الدراسية كتباليستبد  ربما 
ومن الم ح  ماسسات. للو كذلك لألساتذن هاب دراسي ليست مقط تجربة جديدن للط ب لكنكتا

لذلك كانت  مإن ارستجابةف ام اإللكترونية كبيرنتشار وتومر مادن التعلا أربحبينما أن  كذلك 
نجد أن الماسسات  الذ(. 3002خكروبمانف سشوشف وتيووف  التعليميةمن قب  الماسسات  بطيئة
ة العمانيةف و ارة وزارن التربية والتعليمف مدعون لأل ذ بهذو التقنية الجديدن التي تساعد التربوي
؛ مواكبة منها للتطورات العالمية ين وارستجابة للفروق الفردية بينهملمتعلمااجات تيحا تلبيةعلض 

 مي هذا المجا .
 

 مفهوم الكتاب االلكتروني
 
مضدت سدنة  ث ثدينلحوالي متداور المفهوم هذا  مقد    ؛اجديد ئاشيلكتروني ارب اكتيعتبر الر 

وقد بدأت الفكرن تنتعش من جديد بسبب ي المجا  التربوي. مكتب تلكترونية بضعة  حيث تم نشر
ف كمددا تدارن المعلومدداتعلددض قدددرتنا  الحواسدديبعدددلت تقنيددة مقددد  فاإلمكانددات الحاسددوبية الكثيددرن

 ويمكن تعريدف .كام  بشك فيديو اللض عالم الرسومف ولتحرك من الن  والبيانات تبا لنا تسمح
ف digitalورف نري مشاب  للكتاب ولكن مي شك  رقمي بأن : " فنموذجيا الكتاب ارلكترونيف

ويمكن عرض  علدض شاشدة الحاسدوبف حيدث يمكدن أن ت تدزن كميدات ضد مة مدن البياندات مدي 
ديو والكلمة المنطوقة وغيرها من شك  نريف مض  عن الرور الرقمية والحركية وتتابعات الفي

 . (3002خالعريشيف وعسكو ف  "ابروات التي تكم  الن 
 

 لكترونيالكتاب اال خصائص
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 ف كما يلي:لكترونيللكتاب ارالرئيسة  ال رائ بع   (3000أرديتو خ يلّ  و
 .يساعد الطالب علض الدراسة بعدن طرق وحواس .2
 ب.مقط عند الّطلبشك  ورقي يطب   .3
  .انتهاك حقوق الطب يقل  من  .2
 تمكانية تحديث معلومات  تلكترونيا مي وقت قرير. .2

 .أن نس ة من  ت زن علض  ادم حاسوبي وحيد يست دم  ك  المستفيدين .5
 جزء رغير من تكاليف طباعة وتغليف كتاب. كلفة نس ة من  تر   .2

 
 

 أدوات نشر الكتاب االلكتروني
 

 Portable Documentخ المنقولدةارلكترونيدة  مي النشر ارلكترونيف يفض  اسدت دام الوثدائق

Format- PDF)  رديغة ملفدات وهديPDF طورتهدا شدركة التدي Adobe نشدر المعلومدات ل
 :ال رائ  التاليةبتترف هذو الوثائق . وارلكترونية

 

 للملف ابرليتنسيق الارحتفا  ب. 

 برنامج  باست دامقراءن هذو الملفات  تمكانيةAcrobat Reader. 

 الشبكةبسرعة عبر  وتنق رغيرن الحجم مهي : جم الملفرغر ح. 

  عدم ارعتماد علض ملفات أ ر  مساندن إلدراجات الرور وابشكا. 

  والت لي  والتوقي  الرقمي وذلك باست دام أدوات المراجعة : المراجعة والسريةتمكانية
 والبحث وكلمة السر وغيرها من ابدوات.

 جودن العر  والطباعة. 
 

 الكتاب االلكتروني نفيذتمراحل 
 

 مرحلة الترميمأور: 
 

 وتتضمن ال طوات التالية:

 .تعداد المادن العلمية من قب  المالف 

 .ت زينها علض الحاسوب 

 .تنقيحها 

 بالتعداون مد  مردممي مركدز تنتدال  تعداد ترور للم ططدات والردور الثابتدة والحركيدة
 .الكتاب المدرسي وتقنيات التعليم

 
 

 إل رال الفنيامرحلة ثانيا: 
 

 وتتضمن ال طوات التالية:

  .تجسيد المادن الفكرية للكتاب اإللكتروني 

 .تنسيق النرو  والرسوم والرور وابروات وغير ذلك 

 تنتال الكتاب علض شك  نسخ متكاملة  
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 من قب  مركز تنتال الكتاب المدرسي وتقنيات التعليم تنتال نسخ متعددن من الكتاب. 
 

 مرحلة النشرثالثا: 

 
 وتتضمن ال طوات التالية:

 ؛ الشددبكة الدا ليددة للددوزارن  ددوادم وضدد  المددادن العلميددة للكتدداب اإللكترونددي للطدد ب علددض
 .وررموكلمة  للمست دموتعطائهم اسما 

 .أو جع  الكتاب ارلكتروني قاب  للتحمي  علض جهاز الطالب مي أي منطقة تعليمية 

   رونية.مي رورن تلكت وسائطيةأو توزيع  علض أقرا 

 

 : التدريب االلكترونيالثانيالمشروع 
 

 أهمية المشروع
 

للوقدتف  اومضديع تنمية الموارد البشرية بشك  عدام عدالي التكلفدةالتدريب و كونمن الممكن أن ي
علدض  يناإلطد   وقدادر ييكونوا واسدع من المعلمين أنالتي تتطلب قطا  التربية  رورا مي 

مدي أغلدب ابحيدان  لكترونديار تددريبتلدض الالتربويدة  لماسسداتاتتجد  و. التعليمي الجيدد ابداء
 للمتددربينأدان  ولتقدديم فتدريبمدن الر يقرولتف ةكلفتإلدارن المناسبة  ةطريقكية تدريببيئة  تقديمل

ابقددرا  أي مكددان عددن طريددق وأي وقددتف  الددد و  للبيئددة التدريبيددة مددي هم مددن   لهددايمكددن
وزارن التربيددة والتعلدديم مددي حاجددة إلد ددا  مثدد  هددذو التقنيددة ونجددد أن  اإلنترنددت.الوسددائطية و

 للمساعدن مي ت في  التكلفة والجهد المبذولين مي مجا  تنمية الموارد البشرية. 
 

 االلكتروني التدريبمفهوم 
 

 :أساسيين مكونينعلض  التدريب ارلكتروني مفهومتشتم  

   ت طيط وترميم وتنتال وتقويم  يعنوي التدريب ارلكترونيتدارن عملية تطوير محتو
 .التدريب ارلكترونيمرادر ومحتويات 

 تقديم عرو  المقررات علض ارنترنتف  ويعني التدريب ارلكترونيدارن بيئة ت
 . التدريب ارلكترونيوالتحديث والمراقبة المستمران لبيئة 

 
 إدارة عملية تطوير المحتوى

 
مراد مساوليات محددّن     م تلف مراح  تتضمن تدارن عملية تطوير المحتو  تعطاء اب

 مل را لهذا البند:  العمليةف واإلشراف علض عملية التطوير برمتهاف وميما يلي ت طيط 
  موق  التطوير والتدريس 

  عملية التطوير 

                                                 
   3002بددر ال دان خمرن  واختصرار بتصرر .)Model Training-Omani Ministry of Education (OMOE) e  ؛ مشدرو

  ف مسقطف سلطنة عمان.مقترح للتدريب ارلكتروني بوزارن التربية والتعليم
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 موقع التطوير والتدريس 

 
ف لكترونيالتدريب ارمن المهم مي بداية مرحلة تطوير المحتو  أن ي طط لت زين م تلف مواد 

مي  ادمين حاسوبيين أو موقعين م تلفين  التدريب ارلكترونيويمكن تن يم واستضامة مشاري  
( وموق  التدريس والمعلوماتف وبمجرد ما أن تنتهي عملية تطوير 3( موق  التطوير 2هما: 

خان ر مواد المقررف يمكن تحالتها أو ترحيلها من موق  التطوير تلض موق  التدريس والمعلومات 
 (. 2الشك  

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقع التطوير
  

هذا موق  تنتال دا لي يقوم ابمراد المشتغلون مي عملية تطوير المحتو  بد و  هذا الموق  
ال ارة بهمف ويتم تحوي  مواد المحتو  المكتملة تلض موق   المروربأسماء المست دمين وكلمات 

التدريب وق  التطوير مي نهاية عملية تطوير محتو  التدريس والمعلوماتف ويمكن قط  م
 . ارلكتروني

 
 موقع التدريس والمعلومات

 
ارلكتروني مقررات ومعلوماتف وهذا  للتدريبيحوي موق  التدريس والمعلومات الم ر  

موق   ارجي يمكن لزائري  أن يحرلوا علض معلومات عن الماسسة والبرنامج والمقرراتف 
رف غير أن الطلبة المسجلين مقط هم من يمكنهم د و  المقررات بأسماء وهو مفتوح للزوا

ال ارة بهمف ويمكن للزوار أن يراجعوا مقررات العر   المرورالمست دمين وكلمات 

مواد المقرر 
 المطورة

موقع التدريس 
 والمعلومات 

 

التقديم 
 والصيانة

 موقع التطوير

 

 ر التطوي
 

 

 التصميم 

 التخطيط 

 التقويم 
 

 

( ترحي  المحتو 2شك  خ  
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التجريبيةف وتتضمن تدارن الموق  التعليمي تنسيق أعما  مو في ال دمات التعليمية واإلدارية 
                                                                                         وال دمات الداعمة.

                                                                                     

 عملية التطوير
 

ف مراح  الت طيط والترميم النموذجية التدريب ارلكترونيتتضمن عملية تطوير محتو  
هي عملية تفاعلية بطبيعتها. وعلض الرغم من  التدريب ارلكترونيوير والتقويم. وعملية والتط
تر أن  يجب أن يكون هناك تقويم  التدريب ارلكترونيهو مرحلة مستقلة مي عملية  التقويمأن 

. ويجب التدريب ارلكترونيبنائي مستمر من أج  التعدي  والتحسين مي ك  مرحلة من مراح  
علض اترا   التدريب ارلكترونيابش ا  المشاركين مي المراح  الم تلفة لعملية  أن يكون

جيد م  بعضهم البع ف وأن يراجعوا المواد كلما دعت الحاجة تلض ذلك. والشك  التوضيحي 
 المنتجات لعملية تطوير المحتو .  -العمليات -علض سلسلة ابمرادأيضا يلقي الضوء  (3خ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى 
تو

ح
لم

 ا
ر
وي

ط
ت

 

 

 
 فريق اإلنتاج 

 
 التطوير 

 
 

 مواد المقرر 
 

 
  التصميم  فريق التصميم 

 السيناريو

 
 فريق التقويم 

 
 التقويم 

 
 

 المواد المنقحة 
 

 
  التخطيط  فريق التخطيط 

 خطة المشروع 

 األفراد 
 

 العمليات
 

 اإلنتاج  
 

 التقديم والصيانة 

 التصميم 
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م 
دي

تق
ال

ة 
يان

ص
وال

 

 

 
 

 فريق التقديم والصيانة 
 

 التقديم والصيانة 

 

    
 

 

             
 

 مواد المقرر النهائية 
 

 

 

 ريق التدريسف

 خدمات دعم المتعلم
 

 خدمات إدارية
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( عملية تطوير المحتو 3شك  خ
 

وهي مجموعة SCORM ف ينبغي تتبا  موارفات يالتدريبالمقرر ومي الترميم الفني لمحتو  
من الموارفات المعيارية لترميم وتطوير المواد التعليمية بحيث يمكن متابعة مسارات الطالب 

  .  (3002م اوف خويرسكي وز ونجاح  مي تحقيق ابهداف التعليمية
 

  التدريب االلكترونيإدارة بيئة 
 

ف مإن ال طون القادمة هي جعلها مي الوزارنوبمجرد أن يتم تطوير مواد المقرر وتوامق عليها 
 التدريب ارلكترونيتدارن بيئة مهام ؛ لذلك مإن وهم المعلمون متناو  أيدي الجمهور المستهدف

 (.2أن ر الشك  خ تدريب ارلكترونيالتقديم وريانة ك  مواد أيضا تتضمن 
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  التدريب االلكترونيتقديم وصيانة 
 

بغي أن تكون مواد المقرر ارلكتروني سهلة المنا  للمتعلمين مي أي وقت ومن أي مكان مي ني
ابقرا   تقديم جمي  مواد المقرر اإلضامية للمتعلمين خمث  نبغيف ويالمناطق التعليمية

 وحزمةكتابف والف ابشرطة السمعية والفيديوف DVDف ابقرا  الرقمية CD وسائطيةال
داء ب نءوعلض مريق التقديم والريانة الحفا  علض بيئة تعلم معالة وكفكما ينبغي ف الخ(. المقرر

 ابدوار والمساوليات المنوطة بهم.
 

 Learning Management Systemلتعلم خويقوم مريق التقديم والريانة بريانة ن ام تدارن ا

–LMS هذا أعضاء يدير كما ف الدعم التقني للدارسين والمدرسين( وقواعد البياناتف ويومر
لفرق الترميم  فنيةشبكة. ويومرون أيضاً المساندن الالضمن أمن يحسابات المست دمين والفريق 

 مسئولونالف وهم ارلكتروني التدريبالمرتبطة ب جهزنواب واإلنتال مي مجارت البرمجيات
  .أيضاً عن نسخ وتوزي  مواد التعلم وتحمي  وريانة المقرر

 

ومي هذو الحالة  التدريب ارلكترونيتطوير مواد ل ويمكن للوزارن أن تكلف ماسسات  ارجية
ً الوزارنادم وعن تحالة جمي  مواد التعلم ل  تكون هذو الماسسات مسئولة مريق مإن . وعموما

من  التدريب ارلكترونيعن التحديث والمراقبة المستمرين لبيئة  مسئو هو الوالريانة  التقديم
  حيث: 

 د ووجوتتضمن التحكم بالد و  وسرية المعلوماتف و: ضمان مقاييس الس مة ابمنية
 . الهاكرز ضد تحرين مستمر

 أم  رلةموسواء أكانت  التدريب ارلكترونيتقديم ك  مواد  : ويتضمنتوزي  المعلومات
منهجيةف وتع ناتف ومعلومات  طو ف و طابما ميها من جد تغير مورلة باإلنترن

مي ارمتحانات  بترا  المرتبطة بالمقررف ومواد التعلم وار تبارف ودرجات الط ار
 ف والو ائفف وار تبارات والمشاري . ريرنالق
  التدريب االلكتروني تنفيذمرحلة 

 
ف وقد ال دمات التدريبية و دمات الدعم أعضاءف قرر التدريبيمي مرحلة تدريس الميشترك 

(: التالي ذكرهم مقط ر يقترر علضلكن خو منو دمات الدعم التدريبية يتكون أعضاء ال دمات 
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مو في المناقشةف  اتالمقررف رئيس جلس متابعةعن  المسئو ال روريف  بف المدربالمدر
ف ومو في التسجي  المستفيدين ات دمو في مف ارستشاريف ن المكتبةيمالدعم الفنيف أ

جزءاً من مريق  ونكونيلمقررات ارلكترونية قد ا مدربيواإلدارنف الخ. ومن المهم أن نذكر أن 
 .من قب  أقسام التدريبمدارون  نيكونوف وقد كذلك اوكونيوقد ر  التدريب ارلكترونيتدارن 

 
 نيةدروس التقوية االلكتروبحث حول : الثالثالمشروع 

 
 أهمية المشروع

 
 لطدد ب شددهادن الثانويددة العامددةدروس تقويددة وزارن التربيددة والتعلدديم  كثيددر مددن مدددارس تقدددم

بعدد قبد  أو  مدي ردورتها التقليديدة دروس التقويدةويتم حاليا تقدديم  .والمراح  الدراسية اب ر 
حيث تقوم  فءمساال متأ رن مي مبكرن مي الرباح أوساعات الدوام المدرسية مي مرو  دراسية 

ك  مدرسة بتوزي  جداو  علض الط ب المحتاجين لحضور هذو الدروسف ويقدوم   لهدا المعلدم 
 بمساعدن الطالب أكاديميا لرم  مستو  استيعاب  وأدائ . 

 
ومدددن الم حددد  أن تنفيدددذ دروس التقويدددة يتعدددر  للعديدددد مدددن الردددعوبات علدددض ردددعيد المعلدددم 

تحدد  مشددكلة ضددعف القددراءن عنددد ر ض أن هددذو الدددروس ( تلدد3002والطالددب. ويشددير أولحددال خ
لددم يحردد  بعددد مددي الن ددام  مشددكلةف ممددا يددد  علددض أن تدددارك هددذو الالطدد ب علددض سددبي  المثددا 

مدي دولدة رن التربيدة اوز( تلدض أن 3002مدي حدين يشدير حبشدي خ التعليمي رغم دروس التقويدة.
ميدا تضداميا يعلتطويرهدا لتكدون وعداء بتقييمهدا وتو فالتقوية دروسبإعادن الن ر مي قطر طالبت 

لمغالبددة ال ددروف التددي أدت تلددض تواضدد  مسددتواهم  متدددني التحرددي يعددين الطدد ب والطالبددات 
. ويضدديف تلددض أن قضددايا مثدد  التقددويم المسددتمر وتقدددير جهددد المدرسددين ماليددا ووجددود التعليمددي

بجديددة لتكددون دروس  اب ردائي ارجتمدداعي وتددومير أمكنددة لتغذيددة الطدد بف ينبغددي الن ددر تليهددا
؛ ومدن اربتكدارات الجيددن رسدتغ   الط بيدةابكاديميدة المشداك   لمعالجدة اعداء تعليميدالتقوية و

تكنولوجيا ارترا  مي هذا المجا  قيام الوزارن بامتتاح  ط هاتفي لمساعدن الط ب قبيد  وأثنداء 
تغيدب الطد ب عنهدا لسلطنة من تعاني دروس التقوية مي المناطق التعليمية باومترن ارمتحانات. 

مما استدعض است دام اإلذاعة المدرسدية ومجدالس اآلبداء وابمهدات ومجدالس الفردو ف وتدارات 
المددددارس ومعلميهدددا لتوعيدددة الطددد ب باسدددتمرار وتشدددجيعهم علدددض ارنضدددباط ميهدددا خالقردددابيف 

3002 .) 
 
ق تقنيدة الدتعلم ارلكتروندي مدي تطبيد والتعلديم من المجارت التي يمكن أن تشدر  وزارن التربيدةو

ف ممددن الممكددن أن تسدداعد علددض حدد   دداهرن الدددروس ارلكترونيددةدروس التقويددة مجددا   فميهددا
القضدايا ارجتماعيدة المرتبطدة بددروس التقويدة التقليديدة مدن طرمدي المعلدم بعد  ال رورية و

 ب الطددعينددات مددن دروس علددض هددذو الددومددن الضددروري أور دراسددة ماعليددة تد ددا  . والطالددب
هنا نا عرضسنقترر مي مشرو  بحثي طوي  المد ؛ و علض شك لعمانيينف وهو ما نود تقديم  ا

 . وأهدام  وأسئلت  تجراءو علض مبررات ل طة البحث المقترحة
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 وأهميته البحثإجراء مبررات 

 
واضددحة مددي دراسددة مددد  ارحتمددا  القائدد  بإمكانيددة اسددتغ   تكنولوجيددا  البحددثت هددر مبددررات 

مددات وارترددارت مددي حدد  بعدد  الرددعوبات التددي تحددو  دون التطبيددق الفعددا  لدددروس المعلو
 . مقد وجدنا أن هذو الرعوبات تتضمن ور تقترر علض ما يلي:الحالية التقوية

 دروس التقوية مي ح  المشك ت ابكاديمية للط ب كما تشير ابدبيات. ضعف 

 اليدا نتيجدة الضدغط المتزايدد علدض تطو  المعلم مدي العدادن لتنفيدذ الددروس وعددم دعمد  م
 ميزانية قطا  التعليم.

  التزام المعلم بالكثير من اررتباطات العائلية وارجتماعية مي الفترن المسائية مما يحد من
 قدرت  علض تنفيذ دروس التقوية.

 .تغيب الط ب عن دروس التقوية وربما يعود ذلك لعدم ماعليتها 

 جتماعيدددة غيدددر ردددحيةف رغدددم كلفتهدددا العاليدددة شددديو  الددددروس ال روردددية ك ددداهرن ا
 وضغطها الشديد علض موارد ابسرن المالية.

 
من كون م رجات  ونتائج  النهائية تقددم حلدور لمعالجدة الردعوبات التدي  البحثكما تأتي أهمية 

تواجهها دروس التقوية من     اسدت دام شدبكة ارنترندت التدي يبددو أن العوامد  التاليدة تسداعد 
 م است دامها:   علض دع

  وجددود بنيددة تحتيددة ر بددأس بهددا مددن حيددث تددومر الحواسدديب المنزليددة ومقدداهي ارنترنددت
وتركيددب ن ددام شددركة سيسددكو للشددبكات ووردد ت ارنترنددت بمراكددز مرددادر الددتعلم 

 . المحلية ال سلكية

  اكتسدداب أمددراد المجتمدد  و ارددة الشددباب مددنهم للكثيددر مددن مهددارات اسددت دام الحاسددوب
 ت.وارنترن

 .تزايد الوعي بأهمية التعلم ارلكتروني وتلقي الدروس الشبكية 

  .التكلفة المعقولة ل دمات الشبكة وسهولة وسرعة الورو  تليها 

 .تمكانية ارترا  المباشر م  بقية الزم ء والمعلم باست دام الشبكة 

 
 البحثأهداف 

 
 تلض: بحثهدف الي

باست دام الطريقة التقليدية وبطريقة التعلم تجراء دراسة تجريبية إلعطاء دروس التقوية  -2
ارلكتروني باستغ   تمكانياتها كأدان مي معالجة الط ب متدني التحري  ورم  أدائهم 

 ابكاديمي.
تقويم ماعلية طريقة التعلم ارلكتروني ومتابعة تطور مستو  الط ب متدني التحري   -3

 علض مترات زمنية محددن.
بمعايير الت طيط والترميم والتنفيذ والتقويم مي مجا   وض  التوريات ميما يتعلق -2

 دروس التقوية الفعالة باست دام التعلم ارلكتروني.   

 
 البحثأسئلة 
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باإلجابة علض ابسئلة التالية علض وج  التحديد: بحثهتم الي
ما معايير وض  دروس التقوية مي مادتي الرياضيات والكيمياء؟ -2
حرائية بين است دام الطريقة التقليدية وطريقة التعلمه  توجد مروق ذات درلة ت -3

ارلكتروني مي تنفيذ دروس التقويةف من حيث: ابداء ابكاديميف وارتجاو نحو 
 است دام التعلم ارلكتروني؟

ما مد  ماعلية طريقة التعلم ارلكتروني مي تنفيذ دروس التقوية علض مترات زمنية -2
محددن؟

وتنفيذ وتقويم دروس التقوية ارلكترونية؟ ما معايير ت طيط وترميم -2

النتائج

 ن ل  مي نهاية الورقة تلض النتائج التالية:
للدد و  تلدض مرحلدة والتددريجي أن الماسسات التربوية العمانية مي ردد اإلعداد الجيدد  .2

 مي من وماتها التعليمية.وارترا  التعلم ارلكتروني وتو يف تقنيات المعلومات 
مقدط نحو اب دذ بهدذو التقنيدات ر تفرضدها الحاجدة لمواكبدة متطلبدات العردر أن التوج   .3

 التربوي العماني.ارجتماعي ووتنما الحاجة الفعلية النابعة من السياق 
أن وزارن التربية والتعليم وهي تقوم بمراجعة دورية مستمرن لبناها التربويةف بددأت مدي  .2

الملّحة التي تفرضها الحاجات الفعلية للسياق الن ر مي البدائ  التقنية لح  بع  القضايا 
العماني؛ ومن بين البدائ  التي تن ر الوزارن بجدية مي اب دذ بهدا: الكتداب ارلكترونديف 

 والتدريب ارلكتروني.

أساسدية لتطبيدق المبتكدرات التربويدة الحديثدة القائمدة  تشدّك  مشداري مث  هذو البدائ   أن .2
 فتربيدةف مثد : مدرسدة المسدتقب ف والمدرسدة ارلكترونيدةعلض تدمال التقنيات مي قطا  ال

وارمتراضية. 

التوصيات

 لع  أهم توريتين يمكن ال رول بهما هناف هما:
أن العمدد  مددي المشدداري  ارلكترونيددة والوسددائطية التربويددة ينبغددي أن يددتم مددي رددورن  .2

 تربية بشك  عام. مشروعات وطنية مدعومة تداريا وماليا بما يعود بالنف  علض قطا  ال

أن هناك حاجة للتنسيق علض المستو  الوطني مي هذو المرحلدة المبكدرن مدن تبندي تقنيدة  .3
والضدوابط التدي تضدمن جدودن الدتعلم  تالتعلم ارلكتروني إليجاد اآلليدات وارسدتراتيجيا

ارلكتروني وماسسات  وم رجات .

المراجع

العربية

ف موجود علض مقا  شبكي  ا ف والتعبير مي المن ومة التربوية وضعية القراءن(. 3002خ محمدف أولحال .2
http://www.geocities.com/jabri_abed/52fikrulhaj.htmالورلة: 
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مشدرو   ؛Omani Ministry of Education (OMOE) e-Training Model(. 3002بددر ال دان خ .3
 ف مسقطف سلطنة عمان. مقترح للتدريب ارلكتروني بوزارن التربية والتعليم

  .ف ترجمة: الموسويف عليف وزم اوالتعلم اإللكتروني تاستراتيجيابدر ال ان ختحت الطب (.  .2
بحوث ماتمر  (. ترميم ن ام معلوماتي لتدريس مقرر عن بعد باست دام الحاسوبف3002جدا ف ناهد خ .2

 ف مركز تقنيات التعليمف جامعة السلطان قابوسف مسقط.21-22ف 3002أكتوبر  33-30لتعليم تقنيات ا

ف موجود علض 35/5/3002؛ بتاريخ جريدن الوطن القطرية(. مرو  التقويةف 3002حبشيف رشدي خ .5
 :watan.com/data/20030525/index.asp?content=writer4-//www.alhttpالورلة: 

الوثيقة ال تامية لندون ومعر  (. التعلم اإللكتروني من من ور ارترارتف 3002الرواحيف حمود خ .2
 ف مركز تقنيات التعليمف جامعة السلطان قابوسف مسقط.32-25ف 3002تقنيات التعليم 

 Oman's Ministry of Education Selects Cisco Wireless LAN(. 3002شركة سيسكو خ .7

Learning Drive-Solution To Support E ف موجود علض الورلة:مقا  شبكي ت باريف 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_120504d.html 

(. النشر ارلكتروني: دراسة لبع  قضايا الكتاب ارلكترونيف 3002 ف وعسكو ف سناء خالعريشيف جبري .8
ف مركز تقنيات التعليمف جامعة السلطان 218-229ف 3002أكتوبر  33-30بحوث ماتمر تقنيات التعليم 

 قابوسف مسقط.

مقابلة منشورن مي جريدن الوطن ف المدارس أسباب  وسلبيات  الغياب الجماعي مي(. 3002القرابيف  ليفة خ .9
ف موجود علض 22الـ السنة 1252العدد  3002ديسمبر  22هـ ـ الموامق  2232شوا   29ف السبت العمانية
الورلة: 

http://www.alwatan.com/graphics/2003/12dec/13.12/dailyhtml/local.html#4  
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