
 ـ : ـ اإلتصال عن بعد  ٥
اصبح اإلتصال عن بعد امراً مھمًا وھناك اسباب ودوافع تجع�ل                            

  ـ: التوجھ الى التعلیم عن بعد امرًا ضروریاً ومن ذلك 
ـ تزای��د األع��داد الس��كانیة ف��ي مج��االت تتطل��ب ان��واع م��ن ال��تعلم والخب��رة ف��ي اداء      ١

  .االعمال بكفاءة ومرونة 
ق��درة المجتمع��ات عل��ى ح��ل   ـ اص��بح ال��تعلم ع��امال مس��اعدًا واساس��یًا ف��ي زی��ادة          ٢

  .المشكالت وتكیفھا نحو المستقبل 
  .ـ التطور السریع في مجاالت المعرفة المختلفة وضرورة مواكبتھا  ٣
  .ـ التعلم عن بعد یعتبر منفذ شبھ وحید للمناطق النائیة  ٤
  .ـ دعم التعلیم وتسھیل الوصول الى منافذ التعلیم المتاحة  ٥

  . األقمار الصناعیةعن بعد تحوي انظمة اتصال عدة منھا ان تقنیات اإلتصال        
  ـ  : ـ األقمار الصناعیة  ٦

ھي لیست سوى آالت تساعد على الوصول بالبث التلفزی�وني ال�ى ام�اكن یمك�ن            
الوص��ل الیھ��ا باس��تخدام وس��ائل اتص��ال اخ��رى ، وعل��ى ھ��ذا ف��القمر الص��ناعي یعتب��ر   

التي لم تستخدم لحد ) المیكرویب ( ل االرضیة وسیلة مختلفة كثیرًاعن شبكات اإلتصا
اآلن في نقل البرنامج التربوي بین قطر وآخر وحتى بین الجامعات في القطر الواح�د  
، وتعد األقمار الصناعیة وسیلة فعالة تس�مح بب�ث البرن�امج التعلیم�ي والت�دریب عل�ى       

ات التلفزی�ة ال�ى   نطاق واسع وبكلفة معقولة نسبیًا ویمكن ان تنتش�ر فیھ�ا خ�الل الخ�دم    
المدارس والمعاھد العلمیة المختلف�ة اض�افة ال�ى مراك�ز عدی�دة وخاص�ة ف�ي المن�اطق         

                                                                                                                             .النائیة 
                                                                                                                             ـ: استخدامات األقمار الصناعیة في األغراض التربویة        

/ ت�دریب المعلم�ین   / تتض�منھا من�اھج التالمی�ذ     ـ مد البث التلفزی�وني الترب�وي ال�ذي   ١
  الى مناطق نائیة لم یكن یصل   / برامج تعلیم الكبار / افالم تعلیمیة 

  .االرسال الیھا من قبل     
                                                                                                                                                                        

ـ اجراء الحوار بین المختص�ین ال�ذین تفص�ل بی�نھم مس�افات شاس�عة ، فف�ي التعل�یم           ٢
  الجامعي مثًال یمكن تبادل ارسال المحاضرات والدروس العلمیة 

  .والعملیة بین جامعة واخرى     
  .ـ نقل المعلومات بین الحاسبات اإللكترونیة  ٣
  .ـ تبادل المعلومات والخبرات والبیانات ونتائج البحوث او الحصول علیھا  ٤

  ـ   : ان إلستخدام اإلتصاالت الفضائیة في التعلیم مزایا عدیدة منھا         
  .ـ الربط بین المناطق المتباعدة والتحرر من قیود المسافات والعوائق الجغرافیة  ١
نی�ة والص��وتیة مع�ًا وت�وفیر نظ��ام اتص�االت ع��الي     ـ مرون�ة ت��وفیر الخدم�ة التلفزیو     ٢

  .الكفاءة 
  .ـ امكانیة االرسال من نقطة مركزیة الى نقاط عدة في آن واحد  ٣

وقد اصبح باإلمكان للتقنیات الحدیثة اظھار البرامج آنیًا او تخزینھا واظھارھ�ا          
ام�ا عب�ر    في اوقات اخرى تتناس�ب م�ع المس�تخدم وھ�ي توص�ل ال�ى جھ�ة االرس�ال ،        
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خط��وط ھاتفی��ة اعتیادی��ة او عب��ر محط��ات اس��تقبال مص��ّغرة ، وف��ي حال��ة اس��تخدام         
الخطوط الھاتفیة یفترض ان یكون للخط سعة ترددیة كافیة لحمل الص�ورة والص�وت   
، وقد ساعدت تقنیات كوابل األلی�اف الض�وئیة الحدیث�ة كثی�رًا ف�ي ذل�ك ، ام�ا محط�ات         

االرسال القمري مباشرة اوربما تكون ھ�ي مج�رد   االستقبال المصغرة فأما ان تستقبل 
الھ���وائي الع���ادي اذا اس���تخدمت طریق���ة اع���ادة الب���ث عب���ر محط���ات تلفازی���ة محلی���ة  

  .والمحطات االرضیة المصغرة اصبحت شائعة االستعمال في كثیر من الدول 
ن�واحي القص�ور ـ    ( مشكالت استخدام األقم�ار الص�ناعیة ف�ي التربی�ة والتعل�یم             
  ) . وبات الصع

  .ـ مشكلة ضعف االھتمام بالبرامج التربویة الذي الیزال ضئیالً   ١
  .ـ صعوبة التنسیق بین األطراف المتعددة بالمشاركة في العمل  ٢
  . ـ الكلفة الكبیرة النتاج البرامج ومقتضیات التخطیط  ٣

ال�ذي اطل�ق للفض�اء الخ�ارجي     )  ARAB – SAT( والقمر الصناعي العربي       
جھ��از متق��دم یخ��دم اھ��داف واس��عة م��ن خ��الل اإلتص��االت        ١٩٨٤/ نتص��ف الع��ام  م

المتنوعة بین األقط�ار العربی�ة ، وم�ن اب�رز الخ�دمات الت�ي یؤدیھ�ا ھ�و النق�ل الھ�اتفي           
والتلفزیوني لكافة ارجاء الوطن العربي ، ولھذه االھداف الواسعة المقترحة لما سوف 

  الصناعي العربي ،  یقوم بھ البث التلفزیوني عن طریق القمر
وقد تم تحدید األولویات التي یمكن ان یبدأھا القمر الصناعي العرب�ي ف�ي                

  ـ : برامجھ وھي 
ـ الب�رامج التعلیمی�ة المدرس�یة الموجھ�ة ال�ى الص�فوف المدرس�یة وتش�مل الب�رامج             ١

  . الموجھة الى المعلمین والمشرفین التربویین 
  . ار من االمیین او معلمي الكبار وغیرھم ـ البرامج الموجھة للكب ٢
  .ـ برامج التعلیم المفتوح  ٣
ـ یق��وم بتیس��یر تب��ادل المعلوم��ات وال��دروس والمحاض��رات ب��ین مختل��ف الجھ��ات        ٤

  .والمعاھد والجامعات والھیئات التعلیمیة والمعامل والمستشفیات 
  ـ : ربي ھي اما الخدمات التربویة التي یقدمھا القمر الصناعي الع         

ـ نشر التعلیم وخاصة في المناطق النائیة والمناطق ذات الكثافة السكانیة المنخفضة  ١
  .والبعیدة عن المدن الكبرى 

ـ المساعدة في تعل�یم الكب�ار باس�الیب جدی�دة غی�ر تقلیدی�ة وتط�ویر اش�غال الت�دریب             ٢
  .واكتساب المھارات الحرفیة 

لمساعدة في اخذ النظری�ات الحدیث�ة ف�ي ط�رق     ـ تحسین اسالیب تدریب المعلمین وا   ٣
  .التعلیم خاصة تدریس الریاضیات والعلوم واللغات 

    
  ـ    ) : مادة ووسیلة ( ـ الحاسوب  ٧

الحاس�وب ھ�و جھ�از ل�ھ القابلی�ة عل�ى اتب�اع مجموع�ة م�ن التعلیم�ات لمعالج��ة                    
الرم��وز ارقام��ًا النج��از العملی��ات الحس��ابیة او كلم��ات  الرم��وز ویمك��ن ان تك��ون ھ��ذه 

اوجمل مطلوب خزنھا واستردادھا في وقت الحق ، ویعتبر اداة فعالة لقابلیت�ھ الھائل�ة   
في خزن البیانات واسترجاعھا بسرعة وھي غیر قابلة للنسیان كما ان القدرات التقنیة 
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مكان��ات البرمج��ة ت��ؤمن الھائل��ة المت��وافرة فی��ھ كالس��رعة والل��ون وع��رض الرس��وم وا 
ص�یاغة ی�رامج تعلیمی�ة متنوع�ة تحق��ق عناص�ر النظری�ة التعلیمی�ة الس�لیمة لض��رورة         
وج�ود تفاع��ل ب�ین المعل��م والم�تعلم ومراع��اة الف��روق الفردی�ة كم��ا یعط�ي الحری��ة ف��ي      
استكشاف التلمیذ للمفاھیم والحقائق المختلفة وھو ایضًا یعالج البیانات بصورة سریعة 

استخدام ذلك في خزن المناھج الدراس�یة لم�ادة معین�ة داخلھ�ا ، ویمك�ن       ودقیقة ویمكن
تضمینھ اسئلة فصول الكتاب التي توجھ للتلمیذ لغرض الكش�ف ع�ن م�دى اس�تیعابھ ،     
وھناك تجارب حول استخدام الحاس�وب ف�ي مس�اعدة المعل�م ف�ي تص�حیح االمتحان�ات        

ار م��ن متع��دد واختی��ار ل�بعض الم��واد الدراس��یة وذل�ك بوض��ع األس��ئلة بص��ورة اإلختی�   
اإلجابة الصحیحة ، لغ�رض اإلقتص�اد ف�ي ال�زمن والدق�ة وتك�ون ورق�ة اإلجاب�ة عل�ى          
األس��ئلة او م��اینوب عنھ��ا ھ��ي وس��یلة االدخ��ال ، حی��ث ت��دخل البیان��ات داخلھ��ا وتح��دد   

  .درجة كل تلمیذ وتضاف الى سجل خاص في الحاسبة 
  ـ ) : ادیة المكونات الم( اجزاء الحاسبة اإللكترونیة        

وتستخدم إلدخال األوامر والبرامج والبیانات الى الحاسبة ولك�ل  / ـ اجھزة اإلدخال   ١
  .جھاز وسیلتھ الخاصة 

تستخدم كواسطة إلرسال األوامر والبرامج والبیانات واستخدام / ـ اجھزة اإلخراج   ٢
  النتائج ، وتعتبر االجھزة اآلتیة ھي اجھزة ادخال واخراج في   

  ـ: نفس الوقت      
ج ـ جھ�از األق�راص     .  ب ـ جھ�از المحط�ة الطرفی�ة      . أ ـ لوح�ة التش�غیل المركزی�ة      

و ـ جھ�از   . ھـ ـ جھاز الش�ریط الممغ�نط    . د ـ جھاز اإلسطوانة الممغنطة  . الممغنطة 
  .ز ـ جھاز الشریط الورقي المثقب والراسم .  البطاقات المثقبة 

باعتب�اره جھ�از اخ�راج فق�ط ، ویعتب�ر جھ�از       ویض�اف جھ�از الطابع�ة المس�طریة          
  ـ:المحطة الطرفیة من اھم األجھزة وسنعرض لھ المعلومات اآلتیة

  .غیابھ ـ درجاتھ / ضمان معلومات عن الطالب / ـ  اإلستخدامات المدرسیة 
  .اآلثاث المخزون في المختبرات / الكتب الموجودة في المدرسة / ـ  الھیئة التعلیمیة 

  
  
  
  
  ـ: ة المعالجة المركزیة وتشمل ـ وحد ٣
وح�دة  .        أ ـ وح�دة الس�یطرة  ب ـ وح�دة ال�ذاكرة  ج ـ وح�دة الحس�اب والمنط�ق             

  المعالجة المركزیة  
  
   

          
وح����������������دة 

 السیطرة  
اجھ�������زة  وح�������دة          اجھ�������������زة  
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الحس����������اب  >>>>>> اإلدخال
 والمنطق    

 االخراج >>>>>>

وح����������������دة 
/ ال��������ذاكرة 

رئیس���یة ـ        
 ثانویة 

     

                                                                                                
  

                                                                                                                                                                       
ان اس�تخدام الحاس�وب ف��ي التعل�یم یطل�ق علی��ھ تس�میات ع�دة وھ��ي تعن�ي ش��یئًا                 

التعلم القائم على الحاس�وب  / التعلیم باستخدام الحاسوب / واحدًا ، ومن ھذه التسمیات 
  .الحاسوب كمساعد للتعلیم وغیرھا / الحاسوب یساعد المعلم / 

  ـ                                           : أسالیب ووسائل استخدام الحاسوب        
وفیھ تقدم المادة التعلیمیة على شكل فقرات تعرض / ـ التعلیم المتفاعل او التفاعلي   ١

  سلوب االنتقال من على شاشة الحاسوب ویتحكم التلمیذ في ا
  .فقرة الى اخرى     
ھ�و م�ن التطبیق�ات التعلیمی�ة المھم�ة الت�ي یمك�ن ان یق��دمھا        / ـ النمذج�ة والمحاك�اة      ٢

  الكمبیوتر وخاصة اذا كان التعلیم یتعلق بتشبیھ حاالت معینة بسبب
  ـ : خطورتھا او كلفتھا العالیة او اإلثنین معًا ویطبق بطرقٍ عدة منھا     

ـ اذ تجري نمذجة موقف ما ف�ي اآلل�ة ویطل�ب م�ن التلمی�ذ ع�ن طری�ق        :كتشاف أ ـ اال  
  تجارب المحاكات اكتشاف العالقات المھمة عن طریق المحاولة 

  .والخطأ كإكتشاف قانون ریاضي او تقصي مشكلة علمیة معینة     
راء ـ یحاكي التلمیذ موقف معین فیھ شیئ من التعقید وبما یتیح اج� :ب ـ امعان النظر   

  حسابات معقدة ، ویجري ادخال معلومات كبرى ومالحظة ما  
س��یحدث عن��د قیام��ھ بخط��وة معین��ة ، ان س��ھولة وس��رعة اج��راء المح��اوالت تفی��د        

  التلمیذ كثیرًا في اكتشاف طرق التعامل في المواقف التعلیمیة   
  .المختلفة ، غیر ان ذلك قد یتحول الى لعب تربویة القیمة تربویة لھا     
ویق��دم الحاس��وب ف��ي ھ��ذا المج��ال ال��ى التلمی��ذ ع��ددًا م��ن    / ـ التم��رین والممارس��ة     ٣

  التمرینات التي تتدرج في صعوبتھا وعلى التلمیذ اإلجابة عنھا وعند
تكرار ظھور اإلجابة الخطأ تعطىللتلمیذ مواد تعلیمیة خاصة تتصل بالموضوع ،     

  مجتھ بشكل وھذا النمط یسھل عملیة تقریر التعلم ویمكن بر
یسجل نجاح او فشل التلمیذ واالعتماد على االداء السابق كاساس إلختیار المف�اھیم      

  الجدیدة التي سیتعرض لھا في الخطوة الالحقة وبإمكان القیام 
یستخدم مجموعة ب�دائل دون  ببرمجة الحاسوب لیولد التمرینات التي تخصھ بحیث     

  ان یحتاج الى مدة طویلة لبرمجة كل منھا على حدة وھو 
  .یساعد التلمیذ على زیادة سرعة اجابتة وعلى توخي الدقة فیھا     
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اذ یس�تخدم كوس�یلة ف�ي ح�ل المس�ائل وتنمی�ة الق�درات والمھ�ارات         / ـ ح�ل المس�ائل     ٤
  البرنامج التعلیمي االساسیة لدى التلمیذ كالتفكیر والتحلیل ویقوم 

  .بتعریض التلمیذ الى موقف معین فیھ مشكلة وعلیھ حلھا     
حیث تق�دم المعلوم�ات الموج�ودة ف�ي كت�اب دراس�ي مب�رمج وبم�ا         / ـ التعلیم المبرمج٥

  یسھل ھذااإلستخدام قدرة الحاسوب على التفكیرالسریع للمعلومات
ل��ى االس��ئلة وعل��ى تحدی��د   وعل��ى ض��بط اجاب��ات التلمی��ذ وتق��دیم اجاب��ات تعتم��د ع        

  . مجموعة كبیرة من االجابات الصحیحة 
ان للحاسبات القدرة الفائقة في التحكم في كمیة المادة المعروضة / ـ عرض المواد   ٦

  وسرعة عرضھا ، وتمتاز بالقدرة على التحكم بانواع مختلفة 
ض من العرض وھي تعرض الرموز الى جانب الصور والرسوم كما یمكنھا ع�ر     

  . اجزاء من افالم تعلیمیة ثابتة ومتحركة والعینات والنماذج 
  ـ   : مشكالت ونواحي القصور في استخدام الحاسوب        
  ـ : ان ابرز المشكالت التي تظھر في مجال استخدام الحاسوب ھي       

ع�الم  فالتلمیذ یرید ان یطرح االسئلة بلغتھ االعتیادیة ف�ي ح�ین ان ق�درات ال   / ـ اللغة   ١
  على فھم معاني األسئلة محدودة فھي تفھم الدالالت او المعاني 

التي یمكن تحویلھا الى تركیبات لغویة مبرمجة وتعالج ھذه المشكلة بجعل التلمیذ      
  یقتصر على استخدام طائفة من الترتیبات اللغویة وفي حالة 

موضوعات الص�عبة  الموضوعات البسیطة فمن الصعب تحدیده لمثلھا في حالة ال     
.  

ـ صعوبة استنتاج اآللة من خالل اخطاء التلمی�ذ بن�وع التفكی�ر الخ�اطئ ال�ذي جع�ل         ٢
  التلمیذ یختار االجابات الخطأ وبالتالي الیمكنھا تقدیم المساعدة 

المناسبة لھ فكل مایحصل احیانًا ف�ي حال�ة مواجھ�ة اآلل�ة لمث�ل ھ�ذه المش�كلة تق�دیم             
  ) .المعلم  اذھب لمقابلة( جملة ھي 

ـ ان الحاسبات االلكترونیة ھ�ي اس�رع م�ن االنس�ان ف�ي انج�از العملی�ات وذاكرتھ�ا            ٣
  اقوى بكثیر من ذاكرتھ ولكنھا التتمتع بالذكاء فھي من صنع 

اإلنسان وعاجزة عن تنفیذ مایزید عن الھدف الذي صممت م�ن اجل�ھ وال تس�تطیع        
  یم النتائج انھاوحدھا تقریر ما تقوم بھ او تحدید طریقة تقد

مجرد آالت ال أكثر لیس لھا القدرة على التفكی�ر وھ�ي تعم�ل حس�ب األوام�ر الت�ي           
  . تزود بھا من لدن اإلنسان 

ـ رغم كفاءة الحاسبات وتعدد العملیات التي تقوم بھ�ا وتحكمھ�ا الكام�ل ف�ي ع�رض        ٤
  واختیار المواد ، اال ان تكالیف استخدامھا تجعل االستفادة منھا 

  .على نطاق واسع صعباً      
  ـ : المستلزمات التي یجب مراعاتھا عند استخدام الحاسبة ھي      

ـ الحاج�ة ال�ى ت�دریب الع�دد الك�افي م�ن المدرس�ین وبالمس�توى المطل�وب ومتابع�ة              ١
  . المستوى العام ألدائھم 

  .ـ توفیر اجھزة الحاسوب وباألعداد الكافیة  ٢
  . المناسبة ـ توفیر البرامج التعلیمیة  ٣
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ـ االشراف والمتابعة المستمرة للتعرف على اتجاھات الطلبة ومدى اإلستفادة منھ�ا     ٤
.  

  . ـ الحاجة الى تھیئة مواقع للمختبرات في المدارس وتأثیثھا  ٥
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