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Abstract 

Societies differ in their specificities and forms, and there are the real societies in which we 

live, as a group of individuals living in a specific geographical region, where a fabric of social 

relations arises, adhering to a single social order and sharing certain values and objectives. A 

realistic society, as is customary, is a coherent construction composed of interrelated parts 

that are functionally supportive, consisting of physical spaces and forming different entities 

and structured by the laws of gravity, space and time. There are also virtual societies in the 

form of digital information spaces that seek to globalize beyond the physiological world. These 

societies have imposed themselves in the light of contemporary social changes experienced by 

various countries of the world due to the coronavirus epidemic that has brought them into 

and expanded their spaces by attempting to bring down "traditional" concepts at the heart of 

the concepts of digital space consisting of virtual societies. 

It shows the simulation of the vocabulary of the physiological world. This resulted in several 

vocabulary, namely, e-education, virtual tourism, e-shopping, chat rooms, etc., which makes 

physical space content similar to information space content but from a different environment 

is real and the second is virtual. We will stand in this intervention: at both e-shopping 

vocabulary and chat rooms we will try to study their most important developments in virtual 

communities. 

Key words: Virtual Communities, E-Marketing, E-Commerce, E-Education, Distance 

Learning Platforms. 

 

 

 

 

 

 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.22.7 

1  c.mimouni@univ-mascara.dz, https://orcid.org/0000-0002-0652-0379 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

99  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

وني   اإل التسويق
   بعد  عن التعليم ومنصات لكتر

 
اضية  المجتمعات ظل ف  االفتر

 

  
 شهرزاد  ميمون 

 جزائر ال  معسكر،  ، اسطمبول   مصطف   جامعة ، د 

 

 الملخص

   المجتمعات تختلف
   الواقعية المجتمعات فهناك وأشكالها،  خصوصيتها  ف 

  األفراد  من مجموعة باعتبارها  فيها، نعيش  الت 

    إقليم  يقطنون
مون  االجتماعية،  العالقات  من  نسيج  بينهم  ينشأ   محدد،  جغراف  كون  واحد   اجتماع    بنظام  يلت       ويشت 

  قيم  ف 

  تساندا   بينها   فيما   متساندة  أجزاء   من  مؤلف   متماسك  بناء  هو   عليه  متعارف  هو   كما   الواقع    فالمجتمع  معينة.   وأهداف

يقية  لفضاءات  مكونا   وظيفيا،   أيضا   والزمان.ويوجد   والمكان  الجاذبية  قواني     تحكمها   ومهيكلة  متباينة  لكيانات  ومشكال   فت  

اضية  المجتمعات ،حيث  العالم   رقعة  جخار   عولمة  إل  تسع  معلوماتية  رقمية  فضاءات  من  تشكله  بما   االفت   
يف    فرضت  الفت  

    نفسها   المجتمعات  هذه
ات  ظل  ف      المعارصة االجتماعية التغت 

  الذي  الكورونا   وباء  بسبب  العالم  دول  مختلف  شهدتها   الت 

    والتوسع  فيها   للولوج   أقحمهم
    "التقليدية"  المفاهيم  إسقاط  محاولة  خالل  من  فضاءاتها   ف 

  الرقم    الفضاء  مفاهيم  صلب  ف 

اضية لمجتمعات المكون  .افت 

.   العالم   لمفردات   المحاكاة   ضمنها   يتضح  
يف  ونت   اإل  التعليم   أهما:   مفردات  عدة   ذلك   عن  نتج   الفت  

اضية  السياحة  ، لكت   ، االفت 

ونت   اإل  التسوق
    الفضاء  محتوى  يجعل  الذي  األمر   الدردشة....الخ،  غرف،لكت 

يف      الفضاء  لمحتوى  مماثال   الفت  
  المعلومات 

اضية.  والثانية واقعية األول مختلفة بيئة من لكن    سنقف  افت 
ونت   اإل التسوق مفردات من كل  عند  المداخلة:  هذه ف 

  لكت 

   مستجداتهما  أهم  دراسة خاللهما  من سنحاول  الدردشة وغرف
اضية المجتمعات ف   . االفت 

اضية،  المجتمعات  : المفتاحية  الكلمات ونت   اإل  التسويق  االفت 
  اإل   التجارة  ، لكت 

وت  ونت   إلا  التعليم   ،لكت 
  التعليم  منصات  لكت 

 . بعد  عن

 

 : مقدمة

   المجتمعات تختلف
    الواقعية المجتمعات  فهناك  وأشوووووووكالها،  خصووووووووصووووووويتها  ف 

 مجموعة باعتبارها  فيها، نعيش الت 

    إقليم يقطنون  األفراد   من
مون  االجتموواعيووة، العالقووات  من  نسووووووووووووووويج  بينهم  ينشووووووووووووووووأ  محوودد، جغراف   واحوود   اجتموواع    بنظووام  يلت  

كون    ويشوووووووووت 
 متسووووووووواندة أجزاء  من  مؤلف  متماسوووووووووك  بناء هو  عليه  متعارف هو  كما   الواقع   فالمجتمع عينة. م وأهداف قيم ف 

يقية  لفضووووووووووواءات  مكونا   وظيفيا، تسووووووووووواندا  بينها  فيما   والمكان الجاذبية قواني     تحكمها   ومهيكلة متباينة لكيانات ومشوووووووووووكال   فت  

 والزمان. 

اضووية المجتمعات  أيضووا   ويوجد    العالم رقعة  خارج  عولمة إل تسووع  معلوماتية رقمية فضوواءات من تشووكله  بما   االفت 

،  
يف     نفسووووووها   المجتمعات هذه  فرضووووووت  حيث  الفت  

ات ظل  ف      المعارصة االجتماعية  التغت 
  العالم  دول مختلف  شووووووهدتها   الت 

    والتوسوووع فيها   للولوج أقحمهم  الذي  الكورونا   وباء بسوووبب
   "التقليدية" المفاهيم  إسوووقاط محاولة  خالل من  فضووواءاتها  ف 

 ف 
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اضووووووية.   لمجتمعات  المكون الرقم    الفضوووووواء مفاهيم  صوووووولب .   العالم  لمفردات  المحاكاة ضوووووومنها  يتضووووووح  افت   
يف   عن نتج الفت  

ونت   اإل التعليم أهما:  مفردات عدة ذلك
اضية السياحة ،لكت  ونت   اإل التسوق ،االفت 

  الدردشة....الخ، غرف ،لكت 

ايد  فاالهتمام      اإل  بالتجارة المت  
وت  ونت   اإل والتسووويق  لكت 

ورية حتمية نتيجة هو  لكت   والمسووتجدات للتطورات ورص 

    الحديثة
 يعرف  ما   أو   للمعلومات  الدولية  الشووبكة  تلعب  زالت وال   لعبت  حيث  واالتصوواالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال ف 

نيت  تحصووووووووووووول فقد   والمعارص.   الحديث بشوووووووووووووكلها  التجارة  اعمال تنفيذ  السوووووووووووووتكمال  كوسوووووووووووووي   ومهما"  رئيسوووووووووووووا   دورا"  باالنت 

ة"  تحوالت" ونت   اإل الشوووووووووووووووكل ال للتجارة  التقليدي الشوووووووووووووووكل من كبت 
  اإل التجارة وأصوووووووووووووووبحت الحديث،  لكت 

وت   واقعا" لكت 

    ملموسووووا"
  اإل  التجارة  دور  تعظيم ال  الدول من  العديد  وتسووووع الحالية.   البيئة  ظل ف 

وت      خصوووووصووووا"  لكت 
ات  ظل ف   المتغت 

   دورها   يتعاظم  أن المتوقع ومن  الجديدة والتحديات  العالمية
 االسوووواق عىل التجارة  هذه  لتأثت   نظرا"  القريب المسوووتقبل ف 

  اإل التجارة  تكون  أن يتوقع  حيث  التنافسوووية،  وقدرتها   المؤسوووسوووات  وأداء
وت   المنظمات بي    السوووائد   التجارة  أسووولو  ه    لكت 

   القرن هذا  خالل  واالفراد 
 العالم.  أنحاء كافة  ف 

  ال  الفضوواء  محتوى  يجعل  الذي األمر 
يف      الفضوواء لمحتوى  مماثال   فت  

 واقعية  األول مختلفة بيئة من لكن المعلومات 

اضية.  والثانية     سنقف  افت 
ونت   اإل التسويق  مفردات من كل  المداخلة:عند  هذه ف 

  اإل والتجارة  لكت 
وت    الدردشة وغرف  لكت 

ونت   اإل التعليم  خالل من
   مسوووووووووووتجداتهما  أهم دراسوووووووووووة  خاللهما  من سووووووووووونحاول  حيث  ،بعد  عن التعليم منصوووووووووووات  عت    لكت 

 ف 

اضية.  المجتمعات   االفت 

وني   اإل التسويق ➢
 : لكتر

ونت   اإل   التسويق   إن    
نوت  شوبكة  عىل  يستخدم   جديد   أسلو    هو   لكت    مون  مختلفوة  أنوواع   ثالثوة   ويقودم  االنت 

نت  خدمات   تقديم  أولهما   المعامالت، ح  ،نفسها   االنت    األعموال   للرجا  بالنسبة  الشبكة  لهذه  الوصول   طريقة  وشر

ونت   اإل  التسليم  والثانية،والزبوائن
    بما   للخدمات  لكت 

  معلوموات  شوكل  فوي  للزبائن  الخدمية  المنتجات  صفقات  تسليم  يعت 

نت استخدام والثالثة،رقميوة اء  يتم  حيث الخدمات لتوزيووووع كقناة   االنت  ك.  عت   المنتجات شر  الشر

وني   اإل التسويق مفاهيم ➢
 : لكتر

ونت   اإل  التسويق   مفهوم  تحديد   إل  التطرق  قبل  
ء  ولو   نذكر   أن   بنا   يجدر   لكت   

  التسوويق  بمفهوم   بسي   بشر

 وتورويووووج  وتسوعت   وتصوميم وتنفيذ  تخطي  عملية عىل عبارة  هو  التسويق " : فان للتسويق األمريكية الجمعية فحسب،أوال 

(Imber..j.Best.annt, 2000, p. 09)   التبادالت  خلق  أجل  من  توالخدما  والسلع  األفكار   وتوزيووووع    
  أهداف  تحقق  الت 

  العمليات   مختلف  ": "بأنه  التسويق" Kotler.Ph  (KOTLER, 2003, p. 14) التسويق  رجل  عرف  كما   "  والمنظمات  األفراد 

  القيمة  ذات  واألفكار   المنتجات  وتبادل  خلق  بواسطة  وذلك  األفراد   ورغبات  حاجيوات  لتلبيوة  المخولة  االقتصادية

 .للمستهلكي   

ونت   اإل  فالتسويق     " 
    أنشطة  خالل  من  العمالء  عالقات  عىل  والمحافظة  إنشاء  "عملية: هو   لكت 

وت   مباشورة  إلكت 

(Walrove, 2011, p. 23)   والخدمات  والمنتجات  األفكار   تبادل   تسهيل  بهدف    
  يشت    كما   "  الطرفي     أهداف  تحقق   الت 

ونت   اإل التسويق مصطلح
 التسويق  أهداف لتحقيق الرقمية التكنولوجيا  استخدام ": إل لكت 

 (Imber..j.Best.annt, 2000, p. 12)ونت   اإل  التسويق   تعريف  يمكن  أخرى  جهة  من
  "مختلف : أنه  عىل  لكت 

  اإل  المواقع  مختلف  عت    اإلعالن   عىل  فق   يعت    ال   فهو   ،نتاالنت    تكنولوجيا   باسوتخدام  المرتبطوة  التسوويقية  الوظائف
وت    لكت 
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يد : مثل  الخ    عت    (Benek, Anna, & Trengove, 2005, p. 04) الوظائف   مختلف  إل  ذلك   يتعدى  بل ونت   اإل   الت 
  لكت 

 ......الخ.  االجتماع   التواصل مواقع ومختلف

ونت   اإل  التسويق  بأن  يتضح  السابقة  التعاريف  خالل  من 
  المبنية   التقليدي  التسويق  أهداف  لتحقيق  جاء  قد   لكت 

  أساسا   المعتمدة  الرقمية  التكنولوجيا   باستخدام  وذلك   التبادل  عملية  وإتمام  الزبائن   ورغبات  حاجيات  تلبية  عىل  أساسا 

نت،   شبكة  عىل  كبت    وبشكل كة  االنت  نت  شبكات  عت    الزبائن  ورغبات  حاجيات  بدراسة  تقوم  فالشر   من  نطالقا ا  وذلك  االنت 

  اإل  المواقع  مختلف  عت    بعرضها   والقيام   االستقصاء  تقنية  اسوتخدام
وت   طبقا   منتجات  بإنتاج   القيام   ثم   نومن  لكت 

ائية  القدرة   ويوافق   المنتجات  إنتاج  تكلفة  يغط    سعر   وضع و   الزبائن   حددها   التوي  للمواصوفات    القيام  ثم   ومن، للزبائن  الشر

 .الرقمية التقنيات عىل ماد باالعت المنتجات وترويووووج بتوزيووووع

وني   اإل التسويق مراحل ➢
  : لكتر

ونت   اإل التسويق  مراحل تشكل  
 .البيع وبعدها  التحويل  ثم منو  بالجذ  تبدأ  متكاملة دائرية  حركة  لكت 

    .  علميا   اآلخرين  عن  والتمت     االهتمام  جذ   فيها   ويجري   الجذ :   مرحلة ✓
  يمثل  الذي،web  موقع  إل  الناس  جذ   يعت 

نت  عت   التسويق أداة  اإلنت 

   الزبون.  ليسو  مستهلك، إل االهتمام  دائرة خارج  من شخص تحويل  يجري فيها و  التحويل:  مرحلة ✓

    المعلومات  أخذ   للمستهلك  يجوز   حيث  االثني     بي     فرق  وهناك
ها   يجري الت    لكنه   المنتج،  من  عينة  حت    أو   توفت 

ي،ي ال  اء  تكلفة كانت   وكلما  زبونا،  المستهلك هذا  سيصبح الوقت،  مرور  مع  ولكن  شت    .أطول التحويل مدة  كانت   أعىل، الشر

 نسبة كانت  أفضل،  المنتجات  أو   الخدمات  كانت   كلما و  الوقت  مرور  مع  المطلوبة  النهائية  النتيجة  هو   فالبيع  البيع:   مرحلة

،   .أعىل  البيع ونت   اإل  التسويق  تعريف  خالل  من  نستنتج  أن   يمكن  المنطلق  هذا   من  (55، صفحة  2013)اإلبراهيم 
  لكت 

    المعلومات   تكنولوجيا   أنه"  عىل
  "مادي  إليه  ذهب  ما   هذا   و (22، صفحة  2005)محمد س.،    "  التسويق  تحقيق  قوة  لها   الت 

   المعارصين الكتا  أحد  "جيمس
نت  عىل التسويق  مجال ف   .(67، صفحة 2006)غزيل،  اإلنت 

ونت   اإل   التسويق  فعملية  
  إدارة  عىل   أيضا   ترتكز   بل  المستهلك،  إل  المنتجات  بيع  عمليات  عىل  فق    ترتكز   ال   لكت 

  التسويق  داماستخ  يختلف  حيث  والخارجية،  الداخلية  البيئة  عنارص و   والمستهلك  المؤسسة  بي     العالقات  مختلف

ونت   اإل
ه  حيث  جزئيا،  اعتمادا   عليه  تعتمد   مؤسسات  هناك  :أن  نجد   لذلك  أخرى  إل  مؤسسة  من  لكت   التسويق   من  جزء  تعتت 

ويووووج،  عملية  مفهوم  تحت  يندرج   حيث  الكالسيك    أو   المباشر    المؤسسات   ه  و   كليا،  اعتمادا   عليه  تعتمد   ومؤسسات  الت 

اضية، نت اإل   عىل  كليا   عملها   ويقوم  االفت    اإل   التجارة  ووسائل   نت 
وت  كة  المثال:   سبيل  وعىل  الحديثة.   لكت    Amazon  شر

  اإل
وت  نت إن  .الكتب لبيع لكت  وع، عن عبارة  اإلنت  وع هذا  أنو  مشر وط:  بعض فيه توفرت إذا  إال  نجا  يلف   ال  مشر   الشر

  

ة حركة ✓  العدد.  أو  الحجم أي الموقع عىل للزوار   معتت 
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 الزوار( نوعية) الموقع بهذا  يهتمون  زواره  ✓

اء  عملية  للموقع  الزيارات  هذه  عن  ينجم  أن  ✓   التجارية  العالمة  أو   المؤسسة  عن  التعرف  مجرد   أو   بعد   عن  الشر

 الخدمات.  أو  المنتجات أو 

ونت   اإل   الموقع  أن ➢
ونت   اإل   التسويق  تقنياتو   لكت 

، صفحة 2004)فارة،   .الزبائن  والء  بتحقيق  تسمح  لكت 

123)   

 

وني   اإل التسويق مزايا  ➢
 : لكتر

نت  واسع االنتشار  ✓  للمواقع.  التصفح شعة  زيادةو  لإلنت 

   اقتنائها و  الخدمات، أو  المنتجات حول  المعلومات عىل الحصول تسهل  ✓
 اإلقليمية  الحدود  كل  متخطيا و  وجت    زمن ف 

ونت   اإل التسويق فوتح . ✓
ة  المؤسسة بي   و  العمالقة المؤسسات بي    تميت    دون   الجميع أمام المجال لكت   .الصغت 

ونت   اإل  التسويق طرقو  آليات تمتاز  ✓
   السهولةو  المنخفضة بالتكلفة لكت 

 التقليدي.  التسويق بآليات مقارنة التنفيذ  ف 

مجية التقنيات استخدام خالل  من  ✓ ونت   اإل  للتسويق المصاحبة الت 
   الدعاية  لعملياتو  لكت 

  يمكن الرقمية البيئة هذه  ف 

 .الضعفو  القووة نقاط  تحديد و  إعالنية حملة  ألي فشل أو  النجاح مدى  قياسو  تقييم بسهولة

 .  (125، صفحة 2006)القحف، 

 

وني   اإل التسويق واقع ➢
   لكتر

 
   :الجزائرية االقتصادية المؤسسات ف

نت   عت    التسويق   إن         االنت 
    المؤسسات  من  فالقليل متأخرا،  زال  ما   الجزائر   ف 

  خدماتها  أو   منتجاتها   ببيع  تقوم   الت 

نت،   عت   نت   شبكة  تحقيق  استخدام   فكرة  بعد   تستوعب   لم   الجزائرية   المؤسسات  ألن   االنت    الرقمية   كنولوجيا التو   االنت 

  بما   وعيهم  وعدم  المقدمة  بالخدمات   اهتمامهم  وعدم   الزبائن  إعراض  مخافة  التسويقية،  األهداف   لتحقيق  بها   المرتبطة

نت   عت    الحديثة  التجارة  لتقنية يمكن     الغائبة  الثقافة   هذه   لتبف    أوسع،   اقتصادية  آفاق  من   لهم   تفتح  أن   من االنت 
  بالدنا   ف 

   السبق لها  كان  مؤخرا، هرتظ مواقع عىل منحرصة
نت، عت   التسوق عالم دخول ف     االنت 

  هذه نجاح إلثبات منها  خطوة  ف 

    الرائدة  التجربة
ونت   اإل   التسويق  فواقع  .   التسويقية  األهداف  تحقيق  ف 

    لكت 
  يرجع  الجزائرية  االقتصادية  المؤسسات  ف 

ايد   تقهقر   إل  تشت    التكنولوجية  المعطيات  إن   إل  باألساس     االستثمار   ضعف   إل  ذلك  يرجع و   للخلف  المت  
 التحتية   البنية  ف 

    التقدم  ونسبة  االتصالو   المعلومات  لتكنولوجيا 
ونت   اإل  التسويق  استعمال  ف 

 المستوى  دونو   متواضعة  زالت  ما   لكت 

،    المطلو    أول  رحلة م  هو   الجزائرية   للمواقع اآلن  حد   إل  موجود   هو   ما   ،(103، صفحة 2010-2009)ابراهيم و شعوت  

  اإل  التجارة  من
وت      تجارة   ليس   منها   وجزء   وأن   لكت 

وت    يعرض   الذي   الوسي    دور   تلعب   المواقع  فتلك  الدقيق،   بمفهومها   إلكت 

نت،  طريق  عن   خدمات     الكالسيكية  العملية  إل   العودة  يستلزم  ما   وهو   بالشيك،  أو   نقدا   إما   يكون   الدفع   لكن  االنت 
ها   الت    يمت  

 .التقليدي صيلوالتو  اليدوي الدفع

  اإل التجارة ➢
ون     :لكتر

  اإل  التجارة  المفاهيم  إل  التطرق  قبل  
وت  ونت   اإل  التجاري  النشاط  ظهور   فيعود   نشأهتا،  إل  نعود   لكت 

 إل   لكت 

ين القرن من الستينات ونت   اإل التبادل باسم   تعرف وكانت العشر
   واقترصت لكت 

اء البيع  بيانات  التبادل عىل البداية ف    والشر

ة  المؤسسات  بعض  ي   ب   اإل  الشبكات  عىل  الكبت 
وت    تحويل  بنظام  يعرف  ما   استعملت  فقد   المصارف  أما   الخاصة،  لكت 
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وني   األموال     المرصفية  خدماتها   تحسي     بهدف  ا يإلكت 
ين  القرن  أواخر   وف  نت  عوضت   العشر   تبادل   نظام  فشيئا   شيئا   االنت 

ونت   اإل
  اإل  التجارة  طورتت  ثم،المؤسسة  طرف  من  المستعلمة  للبيانات  لكت 

وت    هناك   عليه.   ماهية  إل  وصلت  أن  إل  لكت 

  اإل   للتجارة  يف   تعار   عدة
وت      تصب  فه    تنوعت   وإن   ،لكت 

  المعلومات   تكنولوجيا   استخدام  وهو   واحد،  مضمون   ف 

   واإلتصاالت
 .  التجارة ف 

  اإل التجارة مفهوم ➢
ون       :لكتر

  اإل   بالتجارة   يقصد 
وت    اإل   األعمال   مجموعة  business  بو   يعرف   ما   أو   لكت 

وت    كان  إذا و   االقتصادي   الطابع   ذات  لكت 

  اإل  التجارة   بأن   يعتقد   البعض
وت  اء   مجرد   ه    لكت  نت   عت    السلع  بيعو   شر   اإل   األعمال  ألن   ذلك،   تتعدى   فإنها   اإلنت 

وت    لكت 

    ه  
نت   وخاصة  المعلومات  تكنولوجيا   استخدام  عملية  الحقيقة  ف      االنت 

    بي     المعامالت  ف 
  تصبح  وبووهذا   التبادل.   طرف 

  اإل  التجارة
وت    اإل   األعمال   أوجه   من   فق    وجها   لكت 

وت      لكت 
يد   التالية:   األنشطة  عىل  أيضا   تشمل  والت  ونت   اإل  الت 

  لكت 

ونت   اإل والتسويق
  اإل  والمصارف لكت 

وت    اإل والهندسة  لكت 
وت  ونت   اإل والتجهت    لكت 

 . لكت 

 ،  ( 71، صفحة 2005)العبدل 

  اإل  التجارة مصوطلح قيطل  كما   
ون  اء والبيع  التسوويق  عمليات  وإتمام تنفيذ  عىل  لكتر   اإل  الوسوائل  عت    والشور

وت   ،لكت 

نت شوووووووووبكة  تعد   حيث   اإل  الوسوووووووووائل  أكت   من  اإلنت 
وت    اإل فالتجارة  الغرض،  لهذا   اسوووووووووتخداما   لكت 

وت   التعامل من نوع  ه    لكت 

اء  يتضوووووووومن  التجاري ات  والمعلومات البيانات  وتبادل والخدمات السوووووووولع وبيع  شر   اإل  الوسووووووووائل عت    والخت 
وت   المتقدمة  لكت 

اء البيع  حركوات أن حيوث المعنيوة االطراف بي      خالل من العوائود   وتوليود  الودعم  تتيح  والمعلوموات والخودموات  السووووووووووووووولع وشر

  اإل  التجارة  أن أي  والخدمات، السلع  تلك عىل  الطلب  تعزيز  عمليات
وت    العمالء.   وخدمة المبيعات  دعم عمليات  تتيح  لكت 

  اإل التجارة  تشووبيه ويمكن
وت  ونت     بسوووق  لكت 

كات أو   )موردون  البائعون  فيه يتواصوول  إلكت   -السووماشة-والوسووطاء شر

ون( نيت  كةشووووب عت   المنتجات فيه  وتقدم  والمشووووت      فالمشوووواركي     االنت 
  اإل االسووووواق ف 

وت  ين  باعه من  لكت   وسووووماشة  ومشووووت 

    فق  ليسووووووووووووووووا 
 عت   والخدمات  البضوووووووووووووووائع  يعرفون  ما   (348القاهرة ، صوووووووووووووووفحة  1999)رضووووووووووووووووان،   نادرا   بل  مختلفة  أماكن ف 

نيت    البعض.  بعضوووووووهم  أجراء مع  العالمية الشوووووووبكة مواقع  عت    بالوصوووووووف البيع  وأجراء  االنت 
   واقعال وف 

 التجارة فأن التطبيف 

  اإل
وت  ها   أو   المالية  بالبطاقات  النقدي  الدفع عمليات  كعرض  عديدة  أنماط تتخذ   لكت   متاجر  إنشاءو   الدفع،  وسائل من  بغت 

اضية نيت، عىل  بيع  محال  أو  أفت  ويد   بأنشطة  والقيام  االنت  نيت  عت    التجارية  والوكالة  والتوزيووووع  الت    الخدمات  وممارسة  االنت 

ها  والشحن النقل وخدمات اليةالم نيت.  عت   وغت   االنت 

 

 

 

 

 

 

  اإل التجارة  مكونات ➢
ون   : لكتر
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وني   اإل التجارة  مكونات يوضح التال   الشكل
 لكتر

            

 

  اإل األسواق   
ون  نت  شبكة                                                                                            لكتر      االنتر

  اإل التجارة                        
ون   لكتر

                                          

                          

وني   اإل التبادل     
 لكتر

 ( 86، صفحة 2015)البكري،  

 

  اإل  التجارة إل التجارية األعمال من االنتقال 
ون     :لكتر

  اإل  األعمال  تمثل    
وت  ا   اتجاها   لكت  ،  لمواجهة  مهما   تموقعا و   المؤسسات  لتنافسية  ممت     فاألعمال   المنافسي  

  اإل
وت      االتصالو   المعلومات   تكنولوجية  إدماج   عن  عبارة  لكت 

  اإل   التجارة  أنو   المؤسسة،  ف 
وت    اختصاص  أو  فرع  تمثل  لكت 

  اإل الدعائم  باستعمال يتعلق
وت     لكت 

كائها و  زبائنهوووا  مع  ما   لمؤسسة  التجارية العالقات ف   شر

  اإل التجارة مجاالت ✓
ون    اإل التجارة تقوم  : لكتر

ون    اإل اإلعالمية الوسائط باستخدام  لكتر
ون   لكتر

ها   وترويجها   الخدمات  أو   السلع  بيع  آليات  أيضا   وتشمل  التجارية،  الصفقات  حقيقلت نت،   شبكة   عت    ونشر  انطالقا   وهذا   اإلنت 

ونت   اإل  المتجر   تأسيس  من
    المتمثل  لكت 

ونت   اإل   الموقع  ف 
    الراغبي     الزبائن  طلبات  باستقبال  انتهاءو   لكت 

اء  ف   السلع   هذه   شر

   الخدمات.  أو 

 

  اإل التجارة ✓
ون     المؤسسات:  بي    لكتر

كة المنفعة  لتعظيم  البعض بعضها  مع المؤسسات بي    التجارية التبادالت عىل النموذج هذا  يعتمد      المشت 

  اإل التجارة ✓
ون     المستهلك و  االقتصادية المؤسسات  بي    لكتر

   :النهان 

نت  شبكة  عىل  النموذج  هذا   يتواجد    والمؤسسات   المستهلك  طيعيست  متعددة  تجارية  مواقع  وه    العالمية  اإلنت 

اءو  البيع عمليات إتمام وني  بينهما  فيما  الشر  ا. يإلكت 

  اإل التجارة ✓
ون   بينهم:  فيما  األفراد  بي    لكتر

 ) بينهم  فيما  الخدمات أو  المنتجات بتسويق األفراد  يقوم حيث انتشارا، أقل النموذج  هذا  يعتت  

  اإل التجارة ✓
ون     :المؤسساتو  الحكومة بي    لكتر

  اإل   التجارة  من   النوع  هذا   أن  من  الرغم   عىلو   المؤسسوات،  مع   الحكومية   التعامالت  تسم     
وت      يزال  ال   لكت 

  ف 

ة،  السنوات  خالل  ملحوظا   تطورا   يعرف  بدأ   أنه  إال   بدايته     فمثال   االخت 
  معظم  أن  نجد   األمريكية  المتحدة  الواليات   ف 

يات ة  تتعاقد   أن   للمؤسسات   يمكن  حيث  .مناقصات  شكل   عىل   تتم   الحكومية  المشت    باإلضافة  الحكومة،  مع   مباشر
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يات   اإل   التعامالت  بعض   دخلت   فقد   الحكومية  للمشت 
وت  ائب   عوائد   دفع  مثل  لكت  ها   الرص      المجاالت  من  وغت 

  أصبحت  الت 

  اإل بالحكومة  يسم ما  تشكل
وت   . (97، صفحة 2008)شنايدر و شور،  . لكت 

  اإل  المتاجر  عن أمثلة ➢
ون     لكتر

 
 الجزائر:  ف

   النماذج هذه أخذ  )تم
   وليس المداهخلة معالم  لتوضيح  علم   إطار  ف 

 ( لها  اشهاري اطار  ف 

نت   عت    للتسوق  موقع  أول  وهو   ،2006سنة   تأسيسه  تم   : Ouedkniss. com  كنيس  واد   سوق ✓     األنت 
 فهو   الجزائر،  ف 

    للراغبي     تجاري  وسي   بمثابة
اء  أو   بيع  ف   منذ   الفتا   نجاحا   الموقع  هذا   .حقق  المنتجات  لمختلف  ومبادلة  شر

 .يوميا زائر  الف 120 حوال   اليومية زيارته عدد  تبلغ إذ  تأسيسه،

 

يل   موقع ✓    : Echerily.comاشر

    متخصص،2012/ 07/ 05  بتاريووووخ  تأسس
 التجميل   ومستلزمات  التنظيف  ومواد   الغذائية،  المنتجات  بيع  ف 

ط  فق ،  بومرداس  والية  ووس   العاصمة  الجزائر   إل  مبيعاته  يوجه  الماركات،  بمختلف  تسليم   عند   الدفع  يكون  أن  يشت 

ونت   اإل  الدفع  بصيغة  أو   بشيك،  أو   نقدا   إما 
    Pay-e  طريق  عن  لكت 

  هذا   يعتمد   التسليم.   قبل  مسبق  الدفع  فيها   كوني  الت 

م   الخاصة،   وسائله  عىل   البضاعة  لتوصيل  الموقع     المتجر   هذا  يلت  
اض  ون  أربعة  قبل  السلعة  بتسليم  اإلفت    ساعة24  وعشر

ل  إل     مسجل  زبون   400  من  أكت    الملوقع  يملك   الزبون،   مت  
 زائر   19  100  من   وأكت    بالموقع،   الخاصة   التوزيووووع   شبكة  ف 

 .  العاصمة  الجزائر  من الزوار  %من 81 يوميا،

 

   موقع ✓
 :Guiddini.comقيديي 

،  اإلعالم  عتاد   التجمل،  كمستلزمات  األصناف  من  مجموعة  يسوق  2009سنة  تأسس      لية،  األجهزة  اآلل    الكهرمت  

ين،  الموردين   مابي     واجهة  عالموق  هذا   يوفر   حيث   والطفل،   بالمرأة   الخاصة   المواد    يوم  7/ 7  مدار   عىل  يعمل   والمشت 

  متعددة   طرق  المتجر   فيعتمد   الدفع  لطرق  بالنسبة  أما   مباع،  منتج  213و  يوميا،  زائرا   300و  موردا،  12  لديه   ساعة،24/ 24و

يدية  الحوالة  طريق  عن  تكون  أن  فإما      أو   ا،لتسليم  $   نقدا   الدفع  أو   بنك    بشيك  أو   الت 
  الموقع  هذا   فاز   عن  المستقبل  ف 
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ونت     موقع  أحسن  بجائزة
 EMS serviceمع  متعاقد   فالمتجر   والتوصيل  الشحن  عمليات  عىل  شتمل  2012  سنة  إلكت 

mail expresse،  UPS Service Parcel United ،  إل   التسليم  ويضمن   الوطن،  واليات   كل  إل  تقريبا   مبيعاته   فيوجه 

ل    الزبون مت  
اوح ت 21 مدة  ف   .  ساعة 72 إل ساعة  24 / 21مابي    تت 

 

ي موقع ✓    نشر
 
   : Nechrifinet.com  النات ف

    الموقع  هذا   تأسس     
  ، اآلل    اإلعالم  معدات  كالكتب،  المتنوعة  المنتجات  من  مجموعة  يسوق  ،2010  فيفري  ف 

ل،ألعا   الطبخ  معدات فيهية،و   الرياضية  واأللعا   األطفال  والمت     منتج   500  من  أكت    يعرض  التجميل،  ومستلزمات  الت 

  شيك   طريق   عن  منها   للدفع   طرق   عدة   الموقع   هذا   يوفر   والية.   30ثالثون   من  أكت    إل  مبيعاته   يوجه  الماركات،  بمختلف

يدي  الجاري  الحسا      حرصيا   وهذا   التسليم  عند   نقدا   الدفع  أو   الت 
 إل   التحويالتب  القيام  أو   وضواحيها،  العاصمة  الجزائر   ف 

   المتوفرة  البنكية حساباتها 
   يعتمد  ألنه  الموقع  ف 

حيل نقاط  شبكة  عىل  السلع توزيووووع  ف     الت 
 50الخمسون عددها  يفوق  الت 

    موزعة   نقطة
ي  عدد   ف    من   أكت    الواليات  بعض  يف   العدد   فيصل  السكانية،  الكثافة  حسب  وهذا   الوطن،  واليات  من   كت 

حيل.  نقاط  09ةالجزائرتسع  والية  فمثال  نقطتان،     نقاطه  ال  بالتوصيل  الموقع  هذا   يتعهد   للت 
 ساعة   24  من تصل   مدة  ف 

    العاصمة   الجزائر   والية   عدا   بعيدة،   للمناطق  22  بالنسبة  ساعة   72  إل
ل  إل  التسليم  فيها   يكون   الت  )نجية و بن    .   المت  

 . (42، صفحة 2018عشور، 

 

 

وني   اإل التعليم   ➢
 : بعد عن التعليم  ومنصات  لكتر

وني   اإل التعليم .1
 وأهميته لكتر

ونت   اإل التعليم  يعرف
 لتقوديم  واالتصوووووووووووووووواالت المعلوموات  تكنولوجيوا  توظيف عىل يعتمود  تعليم   "نم   أنوه  عىل  لكت 

ات  دروس    ومحارص 
وت     المسوووتوى  عالية تعليمية  خدمة  توفت    بهدف موجه  منظومة إطار   ضووومن إلكت 

 والفاعلية الكفاءة ف 

   والتقليدية النمطية من  ومتحررة
   الحديثة التقنيات  سوووووووووووواهمت وقد  التعلم.  ف 

 التعليم   وأسوووووووووووواليب طرق  وتطوير  انتشووووووووووووار  ف 

 .(491، صفحة 2020)محمد ز.،  الجديدة
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ونت   اإل التعليم
  وسووووووووووووووووائ  عت    بعود   عن التعليميوة والموادة  والمتعلم المعلم  بي     فيوه  التواصوووووووووووووووول يتم تعليم    نم   لكت 

 تكنولوجية.  ووسائل

ونت   اإل التعليم أهمية وتتلخص
 . (2003)الراشد،،  :يىل   فيما  لكت 

   التطور  بسبب  والتدريب للتعليم الدائمة  الحاجة استمرار  •
 .المعرفية المجاالت مختلف ف 

   والتدريب للتعليم الحاجة •
 للمتعلم   المناسب والمكان  المناسب الوقت ف 

    الرقمية  الثقافة  ه    جديدة   ثقافة  بعد   عن   التعليم  يوفر  •
    المعرفة،  معالجة  عىل  تركز   الت 

  المتعلم   يستطيع  الثقافة  هذه   وف 

   التحكم
وني  المتوفرة األخرى البيئات مع يتفاعل عندما  به  الخاص عالمه بناء  طريق عن تعلمه ف    مع يتوافق ما  وهو  ا يإلكت 

   التعليم نظرية
 .البنات 

 .التعليمة العملية تخدم  المصادر  ومتعددة  غنية تعليمية بيئة وتوفت   الفئات لكل الفرصة  إتاحة •

ة   مبالغ ويوفر  التكاليف مختلف تقليص  عىل بعد   عن التعليم يعمل •  .والتدريب التعليم تكاليف من كبت 

ات  تبادل  عىل  التعليم  يساعد  •   محدد   موقع  عت    اتصال   وسائل  إيجاد   خالل  من  والتجار   اآلراء  وتبادل   والمعارف   الخت 

   جميعا  يجمعهم
اضية غرفة ف      المسافات بعد  رغم افت 

 .األحيان من كثت    ف 

   يسهم •
   التعلم عملية واثراء  التفكت   تنمية ف 

 .التحصيل عىل المتعلم لمقدرة  وفقا  مكان وأي وقت  أي ف 

ة وزيادة  المعلمي    فاعلية مستوى تحسي    •     لديهم  الخت 
  التعليمية المواد  إعداد  ف 

 نفسه عىل  االعتماد  عىل ويحفزه االستقاللية عىل الطالب يساعد  •

 

وني   اإل التعليم أساليب .2
 : لكتر

ونت   اإل  التعليم أساليب تتعدد 
 . (2018)زيد،  ومنها:  وتتنوع، لكت 

م  أسلو  •
ُّ
  بالتعليق   المتعلم  يقوم  ثم  ومن  المتعلم،  إل  المطبوعة  المادة   إرسال  عىل  األسلو   هذا   يقوم  بالمراسلة:   التعل

يد   ويعد   الُمعلم،  إل    إعادتها   ثم  ومن  حولها   واالستفسارات  األسئلة  وطرح  عليها  ونت   اإل  الت 
    األساسية  الوسيلة   اآلن   لكت 

 ف 

نت   شبكة  عمل ة  ساليباأل   من  األسلو   هذا   ويعد   اإلنت  م  التقليديَّ
ُّ
  مساحة  والمتعلم  المعلم  بي     تفصل  إذ   بعد،  عن  للتعل

ة، ،  الفراغ  مل   أجل  من  وذلك   مكانيَّ م  فرصة  الكبار   األفراد   يمنح  أن   يمكن  األسلو   وهذا   التعليم 
ُّ
َعل
َ
،  الت  عن   "فضال  الجامع 

   بيانات  بقاعدة العاملي    إمداد 
 .عملهم أماكن ف 

،   قبل  من  المكتو   النص  استخدام  عىل  األسلو   هذا   ويعتمد   المتعددة:   الوسائ   أسلو  •   خالل  من  الدارسي  

،  أو   اإلذاع    والبث   الهاتف   أو   المدمجة   أو   المرنة  األقراص  باستخدام  والبرصية  السمعية  التسجيالت  
  وتؤدي  التلفزيوت 

م  لمناهج  األساس    العنرص   الطباعة
ّ
  الخدمات،   لتقديم  األخرى  األساليب  أو   النظم  كافة  منها   تنطلق   وقاعدة  بعد   عن  التعل

 المنهجية.  والكتب الدراسة وأدلة  المرجع مثل مختلفة طباعة أشكال وهناك

   أسلو   وهو   المرئية  المؤتمرات  أسلو  •
 
  يكونون  الُمتعلمي     إن   غت    الفصل،   داخل  يجري   الذي   التعلم   ألسلو   مشابه

  اإل   االتصال   بشبكات  رتبطوني  إذ   وزمالئهم   معلميهم  عن)  )منفصلي     بعيدين
وت    يرى   أن  يستطيع  والكل   القدرة،  عالية   لكت 

 إعداد   إل  يحتاج  األسلو   هذا   لكن  المعلم.   قبل  من  المطروح  الموضوع  مع  ويتفاعل  األسئلة  يوجه  وان  المعلم،  من  ويسمع

  عىل   المدرس   تدريب   وكذلك   والوسائ ،   العلمية  المادة  إعداد   يلزم   إذ   التقليدي،  الصف   إليه  يحتاج  مما   أطول   ووقت  مسبق

 .فعال بشكل  التكنولوجية استخدام عىل والمتعلم  المعلم تدريب مع واهتمامه، المتعلم انتباه عىل االستحواذ  شعة
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 المناهج   لتقديم  األساليب   أو   النظم   كل  عليه  اعتمدت  الذي   األساس  األسلو   هذا   ويعد   المطبوعة  المواد   أسلو  •

ها  واالختبارات  والملخصات  والتمارين   المقررات  ومخططات  الدراسية  الكتب  مثل   المطبوعة  المواد   وتتنوع  التعليمية،  .وغت 

    التعلم  أسلو  •
اض    الويب  خالل  من  وذلك   والمتعلم،  المعلم   بي     واالتصال  العلمية  المادة  نقل  األسلو   هذا   يعتمد   االفت 

يد  ونت   اإل   والت 
    أنه   إال   العهد،  حديث  التعليم    األسلو   هذا   أن   من  الرغم   وعىل  ، لكت 

  عن   التعلم   أن  لدرجة   مطرد   ازدياد   ف 

   به  يقصد   ال  بعد 
امن بشكل والمتعلم المعلم بي    االتصال  يكون وقد  التقنية، هذه إال  األحول أغلب  ف  امن غت   أو  مت    .مت  

 أكت    تخزين  عىل  بقدرتها   وتمتاز   المعلومات،  لنقل  والمهمة  الجيدة  الوسائل  من  األقراص  تعتت    المدمجة  األقراص  أسلو  •

   لهذا   الجودة،   عالية   بطريقة   تشغيلها   وإعادة   والبيانات  المعلومات  من  ممكنة  كمية
    واسع  بشكل    استخدامها   كت ُ

  التعلم  ف 

    الحدود   ضمن  مقيدة  تبف    الدراسية  المواد   أن  إال   بعد،  عن
امج  مصمم  من  وضعها   يتم  الت   تصحيح   المتعلم  ستطيعي  ال   إذ   الت 

م عىل تساعد  وه   الوسيلة،
ّ
، التعل  

  .أكت   وتكلفة أطول وقتا  يتطلب وإعدادها  إنتاجها  لكن الذات 

م  أسلو  •
ّ
 خالل  من  بعد   عن  والمتعلم  المعلم  بي     التفاعل  مجمل  عىل  األسلو   هذا   يعتمد   بعد   عن  المتفاعل  التعل

   التعليم وقنوات والمرئية المسموعة االتصاالت
 .الصناعية األقمار  بواسطة أو  خالل  من تبث الت 

 

   وحتميتها  بعد  عن  التعليم منصات .3
 
 الجزائرية:  الجامعة ف

    بعد   عن  للتعليم  منصات  وتفعيل  إنشاء
 االجتماعية   الظروف  فرضتها   حتمية  بل  خيارا،  تكن  لم  الجزائرية  جامعاتنا   ف 

    الصحية  وخاصة
    ظل  ف 

.   الحجر   فرض  الذي  الوضع  الجامعة،  فيها   بما   المؤسسات  كل  وغلق  كورونا   وباء  تفشر   لذا   الصح 

  فيفري   9  اريووووخبت  288  رقم   الوزارية   المراسلة  وفق   بعد،  عن  تعليمية منصات   باستخدام  بعد   عن   التعليم  مواصلة   لزاما   كان

  لتكون  moodle  مؤسسة  أرضية  عىل  ووضعها   التطبيقية  واألعمال  الموجهة  األعمال  الدروس،   تحضت    المتضمنة  2020

 عليها.  لالطالع للطالب  متاحة للتحميل جاهزة

 أنه  عىل moodle (modular object-oriented dynamic learning environment) موودل  نظام يعرف

    المعلم  يساعد   الذي  المصدر   مفتوح  الرقم    التعلم  إدارة  أنظمة  أحد 
    تعليمية  بيئة  توفت    ف 

وت   استخدام   يمكن  كما   إلكت 

.  أو  الفردي  المستوى عىل النظام    الخ   عت   تفاعلية خدمات  مجموعة  أيضا  ويعتت   المؤسش 
 إمكانية للمتعلمي    تقدم  الت 

م  لتسهيل  والموارد   األدوات  المعلومات،  إل  الولوج
ّ
ه  التعل نت،  عت    وتسيت      المحي   وه    االنت 

اض    منصة   وه    للتعلم،  االفت 

   مفتوحة

   (499، صفحة 2020)محمد ز.،  االستعمال  وواسعة مجانية

ونت   اإل التعلم  إدارة أنظمة  أشهر  أحد  يعد 
  إتاحةو  تسجیل من التعلم عملیات كافة  إدارةب يقوم  حیث المجانیة، لكت 

،  المعلم   بي     والتواصل   المتعلم،   أداء   وتتبع  للمحتوى،   التفاعل   أنماط  خالل   من   البعض   بعضهم   المتعلمي     وبي     والمتعلمي  

امنة امنة وغت   المت      يفید  مما  المت  
 . ( 297، صفحة 2014)هبة،  الراجعة" والتغذية التفاعل ف 

 عىل:  وتعمل الويب، وخاصة   الحديثة االتصال  تكنولوجيا   استعمال عىل  بعد  عن للتعليم  منصات تعتمد 

ة الدروس عىل لالطالع المتعلمي    من عدد  ألكت   فرصة توفت   •  .وتحميلها والمحارص 

اء مصاريف   وتوفت   الدراسة، لمكان   للوصول  المبذول الوقت  توفت   •  .الدراسية والكتب المواد  شر

   المتعلم  حرص  عدم •
امج اختيارات تزداد   وبذلك معينة، جغرافية منطقة ف   .له بالنسبة الدراسية الت 
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    التعلم   من   الخاصة   االحتياجات  كذوي   الحضور،  عىل   القادرين  غت    للمتعلمي     أكت    فرصة   توفت   •
    جامعات   ف 

 مستوى   ف 

 .تطلعاتهم

نت، عىل المدرسة  المقاييس توفت   •    لها،  الوصول سهولة يضمن مما  اإلنت 
 مكان.  أي  ومن وقت أي ف 

  بالتبادل  تسمح أدوات وأيضا  ودائمة  متنوعة ثرية،   بيداغوجية واسطة تمنح للمتعلم  قاعدة  بعد  عن  التعليم منصات  وتعد 

يد،  والمتعلمي     األساتذة  بي     والتعاون - 493، الصفحات  2020)محمد ز.،  )  والتحميل...   اإليداع  فضاءات  دردشة،ال  )الت 

    لكن  . ( 494
    والعقبات  العوائق  بعض  جد ن  هذا   كل  مقابل  ف 

    بعد   عن  التعليم  تعيق  الت 
 الذهنيات   منها   نجد   بلدنا،  ف 

  األدوات   توفر   عدم   ذلك   عىل   زد   التعليمية،  المواقع  عت    والدراسة  الرقمية   الفضاءات  استعمال   ثقافة  وغيا   والخلفيات

نيت  تدفق ورداءة  المعلومات  لتكنولوجيا   التحتية  البت    وضعف  الالزمة  التقنية     والمستوى  االنت 
 ال   الذين  للطلبة  المعيشر

نيت تتوفر   العلمية.  المعرفة حول للطالب والدافعية الرغبة وأيضا  دائم، بشكل لديهم   األنت 

 

 بعد:  عن  التعليم منصات خصائص .4

 عرض   إمكانية   تمنح  ملفاتهم،   عىل   والحفاظ  والطلبة،  اتذة للس  سجل  بتخصيص  بعد   عن  التعليم   منصات  تسمح

  اإل  المقررات
وت    تسمح  كما   واإلمكانيات.   األدوات  من   بالمتعلمي     االتصال   وسائل  جميع  توافر   مع   صيغة،  من  بأكت    لكت 

  اإل المقررات وتسليم وتحميل بتخزين
وت     للتعلم لكت 

.  تقدم  وتتبع الذات   المتعلمي  

 - معسكر جامعة –  بعد  عن التعليم منصة (: 01) رقم  الصورة 

 

  المستويات  ثم   واألقسام  الكليات  حسب   نظامية  بطريقة  بعد(   عن  التعليم   )أرضية  المنصة  صفحة  صنفت

(-)ليسانس  الدراسية.  التخصصات ماست 

    صفحة  وتتضمن
ات،  الدروس  وضع  كيفية  حول  للساتذة  مساعدة  ملفات  البداية  ف    خاصة  وأيضا   والمحارص 

 أيضا.  وللستاذ  للطالب  دليل الملفات تحوي الدروس،  فتح كيفية  لمعرفة بالطلبة

 

 

 

 

 

 (: 01) رقم الشكل يبي    كما   األدوات، من  بمجموعة  المنصة وتتمت   

:  بعد  عن التعليم منصة أدوات (: 01) رقم الشكل  وه 
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 )عهود( 

 

   األدوات وه   : المعلم أدوات
:  ما  ومنها  للمحتوى تقديمه  أثناء  المعلم معها  يتفاعل الت   يىل 

 نفسه.  الموقع عىل تعليم   مقرر  من  أكت   محتوى نشر  -

في    المعلمي    تحديد  -  التعليمية.  المقررات عىل والمشر

.  والواجبات المهام  إرسال -  للمتعلمي  

.   والمذكرات المالحظات وضع -  للمتعلمي  

اضية.  الفصول -  االفت 

.  المتنوعة المراجع وضع -  للمتعلمي  

، المتعلمي    بي    للحوار   منتدى توفت   -  أنفسهم.  المتعلمي    بي    أو  والمعلمي  

 والتمارين.  تباراتاالخ -

 حذفه.   أو  تعليم    مقرر  إضافة -

 

   األدوات وه   : المتعلم أدوات •
:  ما  ومنها  دراستهم،  أثناء المتعلمي    معها   يتفاعل الت   يىل 

يد  - ونت   اإل  الت 
 . لكت 

 اإلعالنات.  -

ة  الرسائل -  . sms رسائل   عت   المباشر

 المنتديات.  -

 الملفات.  ونقل تحميل -

 المقررات.  داخل البحث -

    األدوات  تلك  وه    : المقرر   وإدارة  وعرض  بناء  أدوات •
    تساعد   الت 

  مصحوبة  النصية  والمعلومات  المحتوى،  عرض  ف 

 بالمحتوى.  المرتبطة االثرائية والمواقع الفيديو،  ولقطات المتحركة، والرسوم بالصور،

أدوات المعلم

أدوات المتعلم

أدوات بناء وعرض 
وإدارة المقرر

أدوات االتصال

أدوات اإلدارة
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    األدوات  وه    : االتصال  أدوات •
    تستخدم  الت 

يدية،  الرسائل  استقبالو   إرسال   وتتضمن  المتعلمي     مع  التواصل  ف    الت 

 واإلعالنات.  النقاش ومنديات

    األدوات  وه    : اإلدارة  أدوات •
    تستخدم الت 

    والتحكم  الموقع،  إعدادات  ف 
    والدعم   الموقع،  من  جزء   كل  ف 

  المرتب    الفت 

 بالموقع. 

:  فيما  تتضح والطالب  للستاذ  إمكانيات توفر  بعد  عن التعليم منصة وعليه،  . )عهود(   يىل 

،  بالواجب   التكليف  أو   ما،   مهمة  أداء  بطلب  يقوم   أن   للمعلم   النظام  يتيح  والمهام:   الواجبات • ل 
  تحديد   يمكنه  كما   المت  

 التسليم  وقت

اسل • اسل  لسهلة  وسيلة  النظام  يتيح  والمعلم:   المتعلم   بي     الت    بهدف   ممكن  شكل  بأي  ومعلميهم   الطلبة  بي     والتواصل  للت 

ح إيصال  مكتوبة.  او  مرئية صوتية،  مطلوبة:  طريقة  بأي  المعلومة وشر

    للمعلم  يمكن  واإلعالنات:   التنبيهات •
  فعل  بسهولة  التعليمية  العملية  يخص  تنبيه  ارسال  او   لإلعالن  احتياجه  حالة  ف 

 لنظام. با الملحقة التنبيهات أداة عت   ذلك 

.  المنهج موضوعات  بأحد   خاص نقاش منتدى إنشاء النظام  خالل  من يمكن المنتديات:  •  الدراس 

 واألنشطة  والواجبات   االختبارات  درجات   ورصد   مستمر،  بشكل  الطلبة  تقييم  المعلم  يستطيع  والدرجات:   التقييم •

   التقييم إرسال  كذلك  ويمكنه وبسي ، شيووووع بشكل المختلفة
 فق .  واحدة  زر  بضغطة بةالطل لجميع النهات 

وحات(:   )الدروس  الملفات  تحميل • ح  الخاصة  الملفات  رفع  موودل  نظام  يتيح  والشر  للطلبة،   المعلم  من  المناهج  بشر

ائح  عت    الدروس  توفت    إل  إضافة نامج  العرض  شر  تحميلها   من  المستفيدين  ليتمكن  النظام  عىل  ورفعها   البوربوينت  بت 

 منها.  واالستفادة

    والمعلمي     الطلبة  منها   ليستفيد   النظام   عت    البيانات  من   ممكن  عدد   أي   تخزين  خدمة   ات: المعلوم  بنك •
  المراحل  ف 

 المختلفة. 

:   التقويم •  إمكانية   الخاصية  هذه  وتوفر   استبانات..(  اختبارات،  أنشطة،  )مهام،  للتقويم:   مختلفة  أدوات  يتضمن  الدراس 

  المواعيد   بكل   اطالع  عىل  البقاء   والمستخدمي     الطلبة  يساعد   مما   إقامتها،  تواريووووخ  حسب   التعليمية  األنشطة  جميع  إدراج

 مستمر.  بشكل ذلك عىل تنبيههم ويمكن المهمة،

ة  االختبارات  أو   الشيعة  االختبارات  المرغوبة:   االختبارات  من  نوع  أي  عقد   للمعلم  يمكن  االختبارات:  •   حت    أو   القصت 

 حسا    إمكانية  إل  باإلضافة  هذا   المتعلم،  يتعداه  ال   بحيث  بار لالخت  معي     وقت  تحديد   ويمكن  النهائية،  االختبارات

ة الفور، عىل الدرجة .  التصحيح ومت    
 التلقات 

    المعارف   شتات  فيه  يجمع  فيه،  خاصة   مدونة  إنشاء   من  ومعلم  طالب  كل  سيستطيع  المدونات:  •
  لتعم   منها   استفاد   الت 

 الجميع.  لدى الفائدة 

    المستفيدين  رأي  عرفةم  إل  المعلم  احتاج  إذا   االستطالعات:  •
،  موضوع  ف    المتوفرة  االستفتاء  خاصية  من  فسيستفيد   معي  

  
 النظام.  هذا  ف 

 بعد؟   عن التعليم لمنصة المستخدمون هم من •
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 بعد   عن التعليم لمنصة الدخول نافذة (: 02) رقم  الصورة 

  متابعة يسهر  الذي  الموقع  مدير   إل باإلضافة يسهر   الذي الموقع مدير  والطلبة االساتذة  طرف من استخدامها  يتم

   صعوبة كالهما   يجد  ذلك  رغم (والطلبة األساتذة  هما)من كل  حسابات  ومتابعة وتحديثه النظام
  اليها  الولوج ف 

 

•   
  إل  ينتم   يكون أن  دون   موجهة وأعمال  دروس   من فيها  يعرض ما   لكل  الولوج )الضيف( للزائر  يسمح المنصات  بعض  ف 

 وكلمة   المستخدم  )اسم  لمعنيةا  الجامعة  وأساتذة  طلبة  من  للمسجلي     فق    مسموحة  منصات  ويوجد   ذاتها،  الجامعة

 المرور(. 

 بعد:  عن  التعليم ومنصات الجامع   األستاذ  •

   النجاح "أساس أن  الباحثي    بعض يرى
   نضع أن ويجب )األستاذ(، المعلم  هو  بعد  عن التعليم ف 

  ال  أنه حساباتنا   ف 

    التكنولوجيا   توجد 
 تصبح  التكنولوجيا   فإن  جيد   مستوى  عىل  المعلم  يكون  وعندما   التدريس،  مهارات  ضعف   من  تعوض  الت 

    سلت     تأثت    له  الضعيف  التدريس  وأن  وضوحا،  أكت  
  الجيد   المدرس  يتوافر  عندما   ولكن  بعد،  عن  التعليم  تطبيقات  ف 

م  عملية  إثراء  إل  ذلك  يؤدي  مبدعا،  استخداما   التكنولوجيا   استخدام  عىل  القادر   المحنك
ّ
 يجلس  ال   الذي  للطالب  التعل

 . (505، صفحة 2020)محمد ز.،  العادية" الدراسة جدران داخل

 

 

 

 

 

مدير الموقع 

يسهر على متابعة النظام وتحديثه ومتابعة حسابات كل من األساتذة والطلبة

األستاذ

مستعمال كلمة مرور... الطالب الذي يشارك بالمنتديات ويقوم بتحميل الدروس والملفات ورفع الوجبات والمهام

ي يسمح فيها المستخدم غير المسجل بالموقع يجب أن يدخل كضيف من نافذة الدخول ويستطيع الضيف تصفح المقررات الت: الضيف
المدرس للضيف بالتصفح فقط

.فقطتصفح الصفحة األولى من الموقع ط ـفقيسمح له ويدخل كضيف مسجل بالموقع ولمغير مستخدم هو :المجهول
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 الدرس:  إعداد  مراحل •

 

نامج الدراس   المقرر  من انطالقا  األهداف تحديد  فيها  يتم الدرس:  تصميم مرحلة ✓ .  والت   التعليم 

    األساسية  واألفكار   الرئيسية  العناوين  أهم   توضع  وفيه  التطوير:   مرحلة ✓
  المراجع   وقائمة  الدرس،  يتضمنها   الت 

 المعتمدة. 

كت    يتم التنفيذ:  مرحلة ✓
 للدرس.  المحورية  للفكار  وتحليل سلفا، الموضوعة   األساسية العنارص  لمحتوى الت 

ة   ألفكار وا  للمعلومات   استيعابه  مدى   عىل  الطالب   يقّوم   امتحانات  طريق   عن  التقويم:   مرحلة ✓
ّ
  طرف  من  المعد

   والموضوعة األستاذ 
 بعد..  عن التعليم منصة مستوى عىل ملف ف 

ة واألفكار للمعلومات استيعابه مدى عىل الطالب يقّوم امتحانات طريق عن
ّ
   والموضوعة األستاذ طرف من المعد

 ملف ف 

 بعد عن التعليم منصة مستوى عىل

كت    يتم
 للدرس  المحورية  للفكار  وتحليل سلفا، الموضوعة  األساسية العنارص  لمحتوى الت 

   األساسية واألفكار  الرئيسية العناوين أهم  توضع
 المعتمدة  المراجع وقائمة الدرس،  يتضمنها   الت 

نامج الدراس   المقرر من انطالقا األهداف تحديد فيها يتم التعليم   والت   

التقويم مرحلة  

التنفيذ مرحلة  

التطوير  مرحلة  

الدرس  تصميم مرحلة  
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    األسئلة  طبيعة  اختلفت  التقويم،   مرحلة  عن  أما 
    تطرح  الت 

 األسئلة   اعتماد   إل  األساتذة  أغلب  ولجأ   االمتحان  ف 

    التحليلية  بدل   الموجهة
    األستاذ   قدمه  فيما   إعادة  د نج  بل   للفكار.   وتحليله  الطالب  نقد   قوة   عىل  ترتكز   الت 

  ترد   )بضاعت 

،)  المناقشة.  دون   فق  المعلومات تقديم  عىل ارتكز  بعد  عن التعليم أن بسبب ل 

    للنجاح  مثال   كالنقل  األساليب   من  مجموعة  إل  الطالب  يلجأ   وهنا 
    المقياس  ف 

  االهتمام  دون  الجامعية،  السنة  وف 

   التعليم   بالمستوى
ة مقولة  ف  دد   شهت   أراد".  لمن والتكوين للجميع  "النجاح الطالبة ألسنة عىل تت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة: 

ونت   اإل   التسويق  عن   عرضه  تقدم   مما   إنطالقا    
  اإل  والتجارة  لكت 

وت    اإل   المتاجر   بعض و   لكت 
وت      لكت 

 يمكننا   الجزائر،   ف 

  اإل  التجارة  من  كل  أن  نستنتج  أن
وت  ونت   اإل  والتسويق  لكت 

  أهم   ومن  المعرفة  عىل  القائم  االقتصاد   سمات  احدى  لكت 

    الحديثه  اتالمستجد  أحد   باعتبارها   واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا   االساسية  التطبيقات
 االقتصاد،حيث  عولمة   ف 

  اإل  التجارة  تطبيقات  نمو   بدأ 
وت  امج  والشبكات  المعدات   وتطور   لكت  كات  بي     المنافسة  حدة  وإزدياد   والت   وظهرت   الشر

ة  التطبيقات اضيي     الوكالء  وتجار   والمزادات  واإلعالنات  الكثت 
    والواقع  اإلفت 

اض    االقتصادية  المؤسسات  خالل  من،اإلفت 

  
،حيث   العالم  رقعة خارج  عولمة  إل  تسع  الت   

يف      نفسها   فرضت  الفت  
ات  ظل  ف     المعارصة  االجتماعية  التغت 

  شهدتها   الت 

    "التقليدية"  المفاهيم   إسقاط   محاولة   العالم   دول   مختلف
  اقتصادية  لمجتمعات المكون   الرقم    الفضاء  مفاهيم  صلب   ف 

اضية،نتج ونت   اإل  التسوق  بالمفهومي     مرتبطة  مفردات  عدة  ذلك  عن  افت 
  اإل  والتجارة  لكت 

وت   محتوى   جعل  الذي  األمر   ،لكت 

   الفضاء 
يف     الفضاء  لمحتوى مماثال  الفت  

اضية.  والثانية واقعية األول مختلفة بيئة من لكن المعلومات   افت 

اضية  المواقعف   مدة   أن  كما ،تنافسية  أسعارها   ان   ذلك   عىل   زيادة  وبضائعها   منتوجاتها   بتنوع  تتمتع  الجزائرية  االفت 

  اإل   المتاجر   لدى   المعتمدة  الدفع  لطرق  وبالنسبة  دوليا،  به   معمول  هو   مال   طيقا   تتم  والتوصيل  الشحن
وت    تحبذ   فجلها   لكت 

   محدودة فيها  التغطية ان عليها  يعا   وما  التسليم، عند  نقدا  الدفع
 هيك نا،سكانية الكثافة السيما  الوطن واليات بعض  ف 

 المقررات.  عىل بالتغيت   للمعلم يسمح التحرير:  تشغيل -

 المقرر.  إعدادات بتغيت   للمعلم يسمح اإلعدادات:  -

ة - .  كسجل وتحرير برؤية لك يسمح الذاتية:  الست   الشخص 

 معلمون.  إضافة الصالحيات ذي للمعلم يمكن معلمون:  -

 عليهم.  التعديل ويمكن الطال  بكل قائمة يظهر طال :  -

 مجموعات.  وإزالة بإضافة يسمح مجموعات:  -

 لمقررك.  احتياطية نسخة بعمل يسمح احتياطية:  نسخة -

جاع:  - جاع يسمح است   االحتياطية.  النسخة من البيانات باست 

اد:  - اد يسمح استت   أخرى.  مقررات من بيانات باستت 

 هو.  كما المقرر إبقاء مع لمقررك المستخدمي    بيانات بإلغاء يسمح إعادة:  -

ك أي عن تفصيىل   تقرير يظهر تقارير:  -  بالمقرر.  وتحركاته مشت 

   استخدامها ويمكن عليها، والتعديل أسئلة بعمل للمعلم يسمح أسئلة:  -
 ف 

 االختبارات. 

 والعالمات.  للتقييمات المقرر داخل الستخدامها مقاييس بتعريف يسمح مقاييس:  -

   طالب لكل العالمات تظهر درجات:  -
 اختباره.  ف 

يل رفع من المقرر ملفات بإدارة يسمح ملفات:  -  ملفات.  وتت  

 لموودل. با مساعدة دليل لك يظهر مساعدة:  -

 المقرر.  بمعلم   الخاص المنتدى إل للدخول المعلم:  منتدى -

 

 أهمها:  المهام من بمجموعة األستاذ يقوم
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ونت   اإل  والدفع  معدوما،  يكون   أن   يكاد   الذي  الوطن  خارج  عن
  اإل   التجارة  يجعل  ما   وهذا   معدوم،  لكت 

وت      لكت 
 الجزائر   ف 

  اإل   التجارة  قاعدة   يخالف   ما   وهو   جغرافيا،  محمودة
وت      لكت 

  البلدان  غرار   عىل،التجاري  التعامل   يف  العمالية  عىل  تحث   الت 

 األخرى.  واألجنبية العربية

ونت   اإل  التعليم  خالل  من  الدردشة  بغرف  يتعلق  فيما   أما    
  منصات  أن:   فنستنتج  ،بعد   عن  التعليم  منصات  عت    لكت 

  والتعاون  بالتبادل تسمح أدوات وأيضا  ودائمة متنوعة ثرية، بيداغوجية واسطة تمنح للمتعلم قاعدة تعد  بعد  عن التعليم

يد،   والمتعلمي     األساتذة  بي        لكن   )  والتحميل...   اإليداع  اءاتفض  دردشة،ال   )الت 
    العقبات  بعض  نجد  مقابلال  ف 

  تعيق  الت 

   بعد  عن التعليم
  المواقع عت   والدراسة  الرقمية الفضاءات  استعمال ثقافة وغيا  والخلفيات الذهنيات منها  نجد  بلدنا،   ف 

  تدفق   ورداءة  المعلومات  نولوجيا لتك  التحتية  البت    وضعف  الالزمة  التقنية  األدوات  توفر   عدم  ذلك  عىل  زد   التعليمية،

نيت....      بعد   عن  التعليم  مازال   أنه  نستخلص  ومنه  ،االنت 
  سواء،  حد   عىل  والطالب   للستاذ   فعليا   هاجسا   يشكل  الجزائر   ف 

    قصورا   نشهد 
  يعد   أستاذ   فكل  الطلبة،  وتقييم  بمراقبة  للستاذ   تسمح  بطريقة  التعليمية  منصاتنا   تصمم  لم   كما   التطبيق  ف 

ة     الحد،  هذا   عند   عمله  لينته    المنصة   مستوى  عىل  ويعلقها   محارص 
    ويأت 

ة  أسئلة  ليطرح السداس    آخر   ف    أعده  لما   مباشر

    الرقمية  المنصات  تخضع  أن  من  بد   ال   وعليه  دروس،  من
    فعالة  تكون  حت    للرقابة  خاصة  الدردشة  غرف  ف 

 عملية  ف 

 التعلمية.  التعليمية العملية أطراف بي    التفاعل
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