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تقدمي

اأدى التقدم املذهل يف جمال تقنيات املعلومات 
اآفــاق  اإيــجــاد  اإىل  بــه  املرتبطة  العلمية  والبحوث 
وتعدد  التعليم وحت�صينه، وجتويده  لتطوير  جديدة 
التعلم  اأهــمــيــة  ــرز  ت فــيــه. ومــن هنا  البــتــكــارات 
اأدواتــــه،  وا�ــصــتــخــدام  ثقافته  ون�صر  الإلـــكـــرتوين 
معه  التفاعل  على  ــطــلب  وال املعلمني  ــدريــب  وت
اإثــراء  اإىل  ذلــك  ــوؤدي  ي حيث  واإنــتــاجــًا  ا�صتخدامًا 
املتميزة  اخلـــرات  وانــتــقــال  التعليمية  العملية 
ب�صكل  اجلماعي  للعمل  املجال  واإتــاحــة  وتعميمها 
د ال�صتفادة احلقيقية من  �صَّ اأكرث جدوى، ولكي جتجُ
معطيات التعلم الإلكرتوين فاإنه يلزم اإيجاد حلول 
واإيجاد معايري حمددة ومطورة  مدرو�صة ومتنوعه 

يف هذا املجال.

ويف هذا الإطار اأوىل مكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليج تقنية املعلومات والت�صال اهتمامًا كبريًا من 
خلل تنفيذ جمموعة من امل�صاريع يف هذا املجال 
لدول  العربي  الرتبية  مكتب  بوابة   ( على  ا�صتملت 
اخلليج، بوابة التعلم الإلكرتوين، الدار الإلكرتونية 
وتفعيل  الـــرتبـــوي،  الـــقـــرار  دعـــم  نــظــم   للمعلم، 

التعلم الإلكرتوين(.

   والتي ت�صمنت العديد من الدار�صات امل�صحية، 
 Needs احلــاجــات  وتــقــديــر  العلمية،  والــبــحــوث 
الإلـــكـــرتوين،  التعلم  جمـــال  يف   assessments

وت�صميم واإنتاج وتقومي عدد من احلقائب التدريبية 
الرتبوية،  املوؤ�ص�صة  مــن  لكلٍّ  الــرتبــويــة  والــنــمــاذج 
والإدارة املدر�صية، واملعلم، والطالب، يف جمال التعلم 

والتطبيقات  الأنظمة  من  وجمموعة  الإلــكــرتوين، 
واخلدمات الإلكرتونية واملحتوى الرقمي.

   وي�صمل هذا الكتاب الإطار النظري ملخرجات 
هذه امل�صاريع والتي ت�صمل �صرحا تف�صيليا للبحوث 
والـــدرا�ـــصـــات واحلــقــائــب الــتــدريــبــيــة والــنــمــاذج 
واخلدمات  والتطبيقات  الأنظمة  اأمــا  الرتبوية، 
من  اأتيحت  فقد  الرقمي  واملــحــتــوى  الإلــكــرتونــيــة 
اخلليج  لــدول  العربي  الرتبية  مكتب  بوابة  خــلل 

.) www.abegs.org ( على الإنرتنت

فاإن  والتطبيقات،  الأنظمة  تطوير  اأهمية  ومع 
يتبنى  اأن  اأراد  مــن  لكل  حتــدًيــا  ي�صكل  املــحــتــوى 
يكمن  الأعظم  التحدي  اأن  غري  الإلكرتوين  التعلم 
الكفايات املطلوبة لدى املعلمني لتوظيف  يف توافر 
ال�صدد  هــذا  ويف   .. والت�صال  املعلومات  تقنية 
على  اخلليج  لــدول  العربي  الرتبية  مكتب  يعكف 
مع  بالت�صامن  املجال  هذا  يف  دولية  معايري  تبني 
اجلمعية الدولية لتقنيات الرتبية ) ISTE (، بحيث 
يوؤدي هذا الرنامج يف النهاية اإىل اإ�صدار رخ�س 
اأن  اإىل  الطمئنان  ذلك  بعد  ميكن  حتى  للمعلمني 
م�صتوى  مــن  ينتقل  اأن  ميكن  ــكــرتوين  الإل التعلم 
اخلطط والأمنيات اإىل م�صتوى املمار�صة والتطبيق.

د.علي بن عبداخلالق القرين
املدير العام

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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متهيد

ياأتي هذا الإ�صدار ليلقي ال�صوء على جوانب متعددة للتعلم الإلكرتوين وتطبيقاته. وهو يف الواقع ميثل 
دعوة للتبني احلقيقي لهذا النوع من التعلم، مما يجعل من املتعلم حمور عملية التعليم والتدريب، فيتعلم 
متى ي�صاء، وكيفما واأينما ي�صاء. وحتى يتحقق له ذلك بكفاءة، نقدم هذه املعلومات، التي نرجو اأن تتحقق 

منها ال�صتفادة يف تنمية املهارات الرتبوية بعامة، ويف جمال التعلم الإلكرتوين بخا�صة. 

ويو�صح هذا الكتاب مفهوم التعلم الإلكرتوين مرّكزًا على التعليم قبل اجلامعي، ويبداأ بالإطار النظري 
للتعلم الإلكرتوين، وعلقته بنظريات التعلم والت�صميم التعليمي، و�صول اإىل الأدوار والفوائد، التي ميكن اأن 

يجنيها املمار�صون �صواًء الطالب، اأو املعلم، اأو الإدارة الرتبوية يف جمال التعلم الإلكرتوين.

والبيئة  والت�صنيف  التعريف،  حيث  من  الإلــكــرتوين  التعلم  مفهوم  الكتاب  من  الأول  الف�صل  يناق�س 
والتطبيقات لدى كل من الطالب، واملعلم، واملدير، وامل�صرف الرتبوي، واأمثلة عن تطبيقات التعلم الإلكرتوين 
يف التعليم قبل اجلامعي، واأهمية توظيف التقنية يف التعليم، ودور التقنية يف تعزيز التعلم، ونبذة عن التعلم 

الذاتي وعلقته بالتعلم الإلكرتوين.

ّعرف باأنه  ويف الف�صل الثاين من الكتاب مت التطرق اإىل الت�صميم التعليمي يف التعلم الإلكرتوين، والذي يجُ
�صل�صلة من اخلطوات النظامية لتخطيط اأحداث واأن�صطة التعليم، وامل�صتملة على عدة مراحل معتمدة على 

بع�صها البع�س، وهي التحليل والت�صميم والتطوير)الإنتاج( والتقومي. 

ويف الف�صل الثالث مت احلديث عن مدير املدر�صة وامل�صرف الرتبوي، حيث اإن اأدوارهما اأ�صا�صية يف تفعيل 
التعلم الإلكرتوين ب�صكل اإجرائي يف امليدان الرتبوي. وتطرق الف�صل يف هذا ال�صدد اإىل اإي�صاح: املبادرة، 
وتاأ�صي�س جلنة التعلم الإلكرتوين، وحتديد الإطار العام، والروؤية، والر�صالة، واخلطة الزمنية، واإيراد مراحل 
ن�صر وتبني التعلم الإلكرتوين، ودور الإدارة والإ�صراف فيه، ودورهما يف التطوير املهني والتغيري با�صتخدام 
اأ�صاليب ن�صر وتبني البتكارات. كما �صيتم اإي�صاح دور الإدارة والإ�صراف جتاه الطالب يف التعلم الإلكرتوين 
واللتزامات  والتقدير،  والدرجات،  والتحكم،  واحل�صور،  الإلكرتوين،  بالتعلم  الطالب  التحاق  حيث:  من 
واحلقوق. ودور الإدارة والإ�صراف يف ت�صميم وتطبيق التعلم الإلكرتوين، مع حتديد اأدوار الإدارة والإ�صراف 

يف التعلم الإلكرتوين.
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ويف الف�صل الرابع مت احلديث عن املعلم، حيث اإن دوره ل يقت�صر على اإتقان مهارات التعامل مع احلا�صب 
التعلم  ا�صرتاتيجيات  معرفة  اإىل  يتعهدها  ولكن  الإلكرتوين،  التعلم  بيئة  يف  التعليم  يف  للنجاح  والإنرتنت 
احلديثة، والتي تختلف عنها يف التعليم التقليدي، وتتطلب تغيرًيا يف اأدوار املعلم، من ناقل للمعلومات اإىل 
موجه وداعم للطالب يف عملية التعلم. وله املهارة يف اإعداد وتنفيذ الدر�س وتوجيه واإدارة اأن�صطة التعليم 

مثل: امل�صاريع، وحل امل�صكلت، ودرا�صة احلالة، واخلرائط الذهنية، واملناق�صة، واملدونات، والويكي. 

يتوافر  اأن  لذا يجب  الإلكرتوين؛  التعلم  بيئة  الطالب، وهو حمور  الف�صل اخلام�س مت احلديث عن  ويف 
لديه التفاعل الن�صط، ومهارات التعلم الذاتي والتعاوين، وتوظيف اأدوات الت�صال احلديثة يف حل امل�صكلت 
واإدارة تدفق املعلومات، مع تطبيق املبادئ الأخلقية يف ا�صتخدامه للتقنية، وامل�صئولية والن�صباط ومهارة 

تنظيم الوقت. 

ويف الف�صل ال�صاد�س مت عمل قائمة تدقيق توافر عنا�صر التعلم الإلكرتوين لدى املوؤ�ص�صات الرتبوية، حيث 
اإن لها دورًا يف التدقيق والتحقق من توافر عنا�صر معينة يف التعلم الإلكرتوين. 

واهلل املوفق ،،،

فريق العمل
عنهم

د. ابراهيم بن حممد ع�سريي

د. عبداهلل بن يحيى املحيا

www.ABEGS.org
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اإلطار النظري للتعلم 
وعالقـــته  اإللكتروني 

بنظريات التعلم

1
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1

املقدمة

للتعلم  املــفــاهــيــمــي  الإطــــــار  عـــر�ـــس  �ــصــيــتــم 
من  كل  لدى  التطبيق  اإىل  املفهوم  من  الإلكرتوين 
الــطــالــب، واملــعــلــم، واملــديــر، واملــ�ــصــرف الــرتبــوي، 
يف  الأول  املقطع  كونه  التعلم،  بتعريف  البدء  ومت 
عن  احلديث  ثم  "التعلم الإلكرتوين"،  م�صطلح 
التعلم الإلكرتوين يف التعليم قبل اجلامعي، واأهمية 
توظيف التقنية يف التعليم، وكيف تعزز التقنية من 
التعلم، وقواعد ا�صتخدام التقنية يف التعليم لتعلم 
ا�صتخدام  مفهوم  لتطور  التطرق  ثم  فاعلية،  اأكرث 
ثم  بعد،  عن  التعلم  من  بــدًءا  التعليم  يف  التقنية 
التعلم املعتمد على احلا�صب، فالتعلم املعتمد على 
والذي  الإلــكــرتوين،  التعلم  اإىل  و�صول  الإنــرتنــت، 
مت طرحه من حيث التعريف، والت�صنيف والبيئة. 
والإدراكــي،  )ال�صلوكي،  التعلم  نظريات  اإيراد  ومت 
الإلكرتوين،  بالتعلم  منها  كلٍّ  وعلقة  والبنائي( 
التعلم  اأنواع  اأحد  وهو  الذاتي،  التعلم  اإيراد  ثم مت 
التعلم  بيئات  يف  املتعلم  ميار�صها  التي  الرئي�صة، 
الإلكرتوين، ومت التطرق لفرتا�صات التعلم الذاتي 
املتعلم  وخ�صائ�س  وخ�صائ�صه،  مناذجه  واأ�صهر 
الذاتي  التعلم  بني  للعلقة  التطرق  ثم مت  الذاتي، 
التعليم  يف  ومعوقاته  الإنرتنت  �صبكة  على  املعتمد 
يف  توافرها  الواجب  واخل�صائ�س  اجلامعي،  قبل 
التعليم  يف  الإنــرتنــت  على  املعتمد  الذاتي  التعلم 
يف  الــرتبــويــة  الإنــرتنــت  واأدوات  اجلــامــعــي،  قبل 

للتعلم  املفاهيمي  الإطــار  واختتم  الذاتي،   التعلم 
التعلم  اإعــداد حمتوى  بــاإيــراد طريقة  الإلــكــرتوين 
يف  التعليمي  الت�صميم  با�صتخدام  ــكــرتوين،  الإل

. ADDIE منوذجه العام
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التعلم

م�صطلحني؛  مــن  الإلـــكـــرتوين  التعلم  يــتــاألــف 
يف�صل  لذا  الإلــكــرتوين.  والآخــر  التعلم،  اأحدهما 
فالهدف  ونــظــريــاتــه.  التعلم،  م�صطلح  اإيــ�ــصــاح 
هو  التعليم  يف  التقنية  تــوظــيــف  مــن  ــس  ــا� ــص الأ�
تعريف  يوجد  وهــل  التعلم؟  فما  التعلم،   تي�صري 

مب�صط للتعلم؟
 Jonassen and( واآخــــرون  جونا�صن  ذكــر 
حمــدد  تــعــريــف  حتــديــد  ـــاأن  ب  )Others, 2003

اأمر فيه �صعوبة )كما هو احلال يف حتديد  للتعلم 
اأي م�صطلح يف العلوم الإن�صانية( ويختلف تعريف 
التعلم تبًعا لوجهة نظر املنّظر يف مفهومه للتعلم، 
املتعلمني،  بني  الفردية  الفروق  لختلف  وكذلك 
بتحديد  التعلم  يف  نظرية  اأية  حتيط   اأن  وي�صعب 
ماهية التعلم على وجه الدقة، فكل نظرية تناولت 
اأهم خمرج  هو  والتعلم  التعلم.  جانًبا من ظاهرة 
اأوردهـــا  التي  التعلم  معاين  ومــن  ــس.  ــدار� امل مــن 

جونا�صن وزملوؤه  ما ياأتي:
التعلم  تفاعل بيولوجي كيميائي يف املخ، من 	•

وجهة نظر علماء الأحياء.
من 	• ال�صلوك،  يف  ن�صبيا  دائــم  تغري  التعلم 

وجهة نظر ال�صلوكيني.
وجهة 	• املعلومات، من  التعلم عملية معاجلة 

نظر الإدراكيني.
كما 	• للمعلومة،  وا�صتظهار  حفظ  التعلم 

لفرتة طويلة  التقليدية  املدر�صة   اأكدت عليه 
من الزمن.

ــني الأقــــران 	• الــتــعــلــم تــفــاو�ــس اجــتــمــاعــي ب
مت�صاويي اخلرة. 

مفهوم 	• ظهر  وقــد  تفكري،  مــهــارات  التعلم 
ال�صبعينيات،  بــدايــة  يف  الــنــاقــد  التفكري 
املنطقي التفكري  ومنها  اأ�صكال  عــدة   ولــه 
الذرائعي  والتفكري   ،)Logical thinking(
فيه  يتم  ــذي  وال   )pragmatic thinking(
 الربط بني اجلملة واخللفية، اأو ال�صياق للحكم 

على اجلملة.
التعلم بناء للمعرفة.	•
التعلم تغيري يف املفاهيم.	•
عند 	• يحدث  فهو  ال�صياق.  يف  يحدث  التعلم 

ب�صكل  معرفته  ل  �صياقه،  يف  ال�صيء  معرفه 
جمرد، لذلك يتم التعلم يف البيئة اأكرث منه 

يف الأماكن املنعزلة.
التعلم ن�صاط. فهو يحدث من خلل ن�صاط 	•

يكون  وفيه  البيئة،  مع  التفاعل  يف  املتعلم 
فيه  ويــتــم  الــتــعــلــم،  عملية  حمـــور  املــتــعــلــم 
ــدة واخلـــرات   الــربــط بــني املــعــرفــة اجلــدي

ال�صابقة للمتعلم.
التعلم موزع بني املجتمع. فكل فرد من املجتمع 	•

يبدع يف جمال حمدد، وعند جمع الأفراد يف 
فريق عمل نح�صل على خرات متعددة.

فهو 	• البيئة،  عن  نــاجت  ي  ح�صِّ توافق  التعلم 
احل�صي  الإدراك  تــبــادل  نتيجة  يــحــدث 
البيئات  تنتج  لــذا  البيئة.  مــع  التفاعل  يف 
ـــا خمــتــلــفــة مـــن الــتــعــلــم.  املــخــتــلــفــة اأمنـــاًط

.)Jonassen & others,2003(
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1
مركب  مفهوم  التعلم  اأن  يت�صح  �صبق،  ممــا 
مبفهوم  تناوله  اخلطاأ  من  واأنــه  املداخل،  ومتعدد 
حمدود، بل يجب التعامل معه من منظور �صامل، واأن 
يراعى اأن لكل متعلم حاجاته وقدراته وا�صتعداداته 
وتنفيذ  ت�صميم  يف  ت�صمينها  يجب  وميوله،التي 
نظريات  اإي�صاح  و�صيتم  والتعلم.  التعليم  اأن�صطة 
طرح  بعد  الإلــكــرتوين،  بالتعلم  وعلقتها  التعلم، 
التقنية وا�صتخدام  الإلــكــرتوين،  التعلم   مفاهيم 

 يف التعليم.  

التعلم الإلكرتوين يف التعليم قبل 
اجلامعي

مظاهر  اأبــــرز  مــن  املــعــلــومــات  تقنية  تعتر 
با�صتخدامها،  الإملـــام  ويعد  احلــديــث،  الع�صر 
للقوى  الأدوات  اأهــم  من  احلــيــاة،  يف  وتوظيفها 
الــقــرن احلـــادي والــعــ�ــصــريــن. ولأن  الــعــامــلــة يف 
مهام  مــن  احلــيــاة،  يف  للنجاح  ـــراد،  الأف اإعـــداد 
مهام  من  يكون  اأن  ذلــك،  اأوجــب  فقد  الرتبية، 
التقنية  مع  ليتفاعلوا  الطلب،  اإعــداد  املدر�صة 

بكفاءة   ومهارة.

ن�صر  م�صاريع  تبني  يف  الــدول  ت�صابقت  ولقد 
يف  اجلامعي  قبل  التعليم  يف  املعلومات  تقنية 
مر�صد  يف  ورد  فقد  ا�صرتاتيجية.  وطنية  م�صاريع 
يف  والتــ�ــصــال  املــعــلــومــات  تقنية  يف  التخطيط 

اليون�صكو: وال�صادر عن منظمة   الرتبية  كليات 

ال��ع��امل حت��ت �سغط  ال��رب��وي��ة ح��ول  النظم  »اأن 
واملعلومات  االت�سال  تقنيات  ال�ستخدام  متزايد 

وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  ال��ط��اب  تدري�س  احلديثة يف 
والع�سرين«.  احل��ادي  القرن  التي يحتاجونها يف 

.)UNESCO,2002(

التحتية  بنيتها  جديدة  ملدار�س  النت�صار  وبداأ 
طرفية  ووحدات   Servers اخلوادم  على  ترتكز 
�صلكية،  و�صبكات  متنقلة،  اأو  ثابتة،  حا�صبات  من 
م�صتعر�صات  على  تظهر  و�صفحات  ول�صلكية، 
الفرتا�صية  املدار�س  عليه  يطلق  فيما  الإنرتنت، 
كــلرك  عــرفــهــا  والــتــي   ،)Virtual Schools(
مــقــررات  ــقــدم  تجُ تــربــويــة  مة  منظَّ بــاأنــهــا   Clark

 التعليم قبل اجلامعي بطرق تعتمد على الإنرتنت 
عر  فــيــهــا  الــتــعــلــم  ويــتــم   ،)Clark,2001(
الــتــعــلــم  وهـــو   Online Learning الــ�ــصــبــكــات 
ــــوى، ويــــتــــم فــيــه  ــــحــــت ـــه امل ـــي ـــــــذي يــــقــــدم ف ال
رئي�س. ب�صكل  الإنـــرتنـــت  �صبكة  عــر   التعليم 
 .)Watson, Winograd & Kalmon, 2004(
نطاق  على  انت�صرت  قد  املدار�س  هذه  باأن  علًما 
املثال،  �صبيل  على  ال�صمالية،  اأمريكا  ففي  عاملي. 
التعليم يف  للتقنية  الــوطــنــيــة  اخلــطــة  يف   ورد 
يف   National Education Technology Plan

التعليم  على  التاأكيد  وجــوب  املتحدة،  الوليات 
مت�صاوية  فر�س  لإتــاحــة  الإنــرتنــت  على  املعتمد 
الإلكرتوين،  للتعلم  الو�صول  يف  الطلب  جلميع 
التعليم،  من  النوع  هــذا  على  املعلمني  وتــدريــب 
التعليم  متــويــل  يف  ابــتــكــاريــة  طـــرق  واكــتــ�ــصــاف 
ــر مــقــايــيــ�ــس  ــوي ــط ــى الإنــــرتنــــت، وت املــعــتــمــد عــل
الإلــكــرتوين. للتعلم  العتماد  ومعايري   اجلــودة، 

 .)U.S. Department of education، 2004(
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الفرتا�صية  للمدار�س  كبري  انت�صار  ويوجد 
حيث  الإنــرتنــت(  على  معتمًدا  تعليًما  )تــقــدم 
ـــة مــ�ــصــحــيــة نــ�ــصــبــة زيـــادتـــهـــا يف  ـــص قــــدرت درا�
بخم�صني  املثال،  �صبيل  على  املتحدة،  الــوليــات 
الوليات،  باختلف  �صنويا،  املائة  يف  مائة  اإىل 
 Utah 's الإلــكــرتونــيــة  يــوتــاه  مدر�صة  يف  ويلتحق 
ويف  ــب(،  طــال  35000(  Electronic School

ـــر  ــة وهـــي الأك ــي ــة فــلــوريــدا الفــرتا�ــص ــص مــدر�
طــالــب(،   60000(  Florida Virtual School

 Michigan الــثــانــويــة  ميت�صجان  مــدر�ــصــة  ويف 
ويف  ــــب(،  Virtual High School)6000طــــال

الوليات،  جميع  يف  املنت�صرة  الأخــرى  املدار�س 
وثلثة  األــف  بني  منها  كل  يف  الطلب  عدد  يبلغ 
لــلــطــلب يف  خــدمــاتــهــا  وتـــقـــدم  طـــالـــب،  اآلف 
ي�صتمل  وبع�صها  اأكــر،  ب�صكل  الثانوية  املراحل 
ــة املــتــو�ــصــطــة، والأقـــــل من  كــذلــك عــلــى املــرحــل
البتدائي  التعليم  ملــراحــل  تعليًما  يقدم   ذلــك، 
  .)Watson,Winograd & Kalmon,2004(

بــــــداأ  ــــث  حــــي كــــــنــــــدا،  يف  احلـــــــــال  ـــــك  كـــــذل
ــار املـــدار�ـــس  ــص ــ� ــت ــبــلــور يف �ــصــعــة ان الجتـــــاه يــت
قـــبـــل اجلـــامـــعـــي. ــم  ــي ــل ــع ــت ال ـــيـــة يف   الفـــرتا�ـــص
 Fiege, Peacock & Geelan, 2004 ;(
املفو�صية  توؤكد  ــا،  اأوروب ويف   .)Barker, 2001

 e-learning الأوروبية على اأن التعلم الإلكرتوين 
والتدريب  التعليم  نظم  يف  العام  الجتاه  �صيكون 
 )European Commission, 2003(يف اأوروبا
العوملة،  عن  الناجت  الكبري،  التفاعل  جعل  وقــد 
تعلًما  لــوجــه،  وجها  التعلم  اإىل  ت�صيف  ـــا  اأوروب

النت�صار  من  الرغم  فعلى  تفاعليًّا.  اإلكرتونيًّا 
ــال  امل اأعــمــال  يف  الفــرتا�ــصــيــة  للبيئة  الــوا�ــصــع 
والت�صوق،  العايل،  والتعليم  وال�صفر،  والقت�صاد، 
متاأخًرا  اجلامعي  قبل  التعليم  يبقى  واخلدمات، 
بغريه،  مقارنة  الفرتا�صية،  اخلدمات  جمال  يف 
اإن  ال�صدد:  هــذا  يف   Leadbetter ليدبرت  يقول 
بثقافة  يعمل  يزال  ل  بريطانيا  يف  الثانوي  التعليم 
عمال امل�صنع، حيث يجتمع عدد كبري يف املكان نف�صه 
والزمان ذاته، وينظم عملهم باجلر�س بينما احلال 
فالأفراد  كثرًيا.  تغريت  قد  الأخرى  القطاعات  يف 
خمتلفة،  اأماكن  ويف  خمتلفة،  اأوقــات  يف  يعملون 
الهرم  واأ�صبح  ال�صبكات،  عر  بعد  عن  ويعملون 
و�صار  الراأ�صي،  التنظيم  من  بدًل  اأفقيًّا  الوظيفي 
بعلقات  ومرتبًطا  وانفتاًحا،  مرونة  اأكــرث  العمل 
على  املدر�صة  بقيت  بينما  الأخــرى،  املنظمات  مع 
 �صكلها ال�صاذ و�صط التغيريات يف البيئات املحيطة.
�صرورة  اإىل  دعــا  ممــا   )Leadbetter,2005(
تغـــــيري  لإحـــداث  �صــــــيا�صية  ت�صريعات  �صن 
احلــادي  الــقــرن  مبتطلبات  يفي  املــدار�ــس،  فـي 
والع�صرين، لذلك اأن�صئت يف اأوروبا �صبكة املدار�س 
وهي   The European Schoolnet الأوروبـــيـــة 
منظمة اأوروبية يرتبط بها )26( وزارة تربية يف 
الحتاد  دول  يف  القرار  �صناع  على  توؤكد  اأوروبــا 
والت�صال،  املعلومات  تقنية  با�صتخدام  الأوربي، 
الت�صال   يف  احلديثة  املبكرة  التقنيات  وتوظيف 
يف جــمــيــع مــ�ــصــتــويــات الــتــعــلــيــم قــبــل اجلــامــعــي 
)Russell, 2006(  والعديد من م�صاريع التعلم 
امل�صتوى  على  حاليًّا  تقدم  الإنرتنت  على  املعتمد 
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1
م�صروع ــال؛  ــث امل �صبيل  عــلــى  ومــنــهــا   الأوروبـــــي، 

ا�صتخداًما  يوفر  والــذي   ،  Netd@ys Europe  
ـــت،  ـــرتن ــة، والإن ــق ــائ ــف لــلــو�ــصــائــط املــتــعــددة وال
تطبيق  على  ويعمل  التفاعلي،  الفيديو  وموؤمترات 
معايري اجلودة على منتجات املزودين للمقررات 
ومــ�ــصــروع  ــيــة.  الإلــكــرتون التعليمية  واملــنــتــجــات 
myEurope الذي يوفر ا�صتخداًما اآمًنا للإنرتنت 

ــربــط بــني طـــلب اأوروبـــــا يف  لـــدى الــطــلب، وي
ويقدم   ،Celebrate وم�صروع  التعليمية.  امل�صاريع 
اإلكرتونية  �صيغة  يف  التعليمي  املنهج  خلله  من 
 .Learning Objects تعليمية  وحدات  �صكل  على 
اإلكرتونية  بوابة  Xplora وهو عبارة عن  وم�صروع 
ملـــواد الــعــلــوم مـــزود بــه املــ�ــصــادر، والأنــ�ــصــطــة، 
وم�صروع  العلوم.  درا�صة  تتطلبها  التي  والروابط 
Spring Day in Europe، الذي يهدف اإىل التعاون 

والت�صال، وتبادل الأفكار بني املعلمني واملدار�س 
وهو   ،Virtual schools وم�صروع  اأوروبـــا.  عــر 
عبارة عن مدار�س افرتا�صية مبنية من �صفحات 
بــاملــدار�ــس  �صبيهة  وهــي  التعليمية،  الإنــرتنــت 
املدار�س  وهذه  ال�صمالية،  اأمريكا  الفرتا�صية يف 
الأوربية.  الــدول  كافة  يف  متواجدة  الفرتا�صية 

.)European Schoolnet, 2005(

وا�صع  انت�صار  هــنــاك  الــعــامل  دول  بقية  ويف   
التعلم  نــظــم  ن�صر  اإىل  تــهــدف  وطــنــيــة  ملــ�ــصــاريــع 
وهــذا  الفـتــرا�صـية،  واملـــدار�ـــس  الإلــكــتــــــــروين 
ــا والـــيـــابـــان والــهــنــد  ــي ــص ــرق اآ� ــص ــوب � يــ�ــصــمــل جــن
2004/2000؛  )�ــصــاملــون،  وا�ــصــرتالــيــا.   وال�صني 

.)Ping &  Others, 2003 (

اأثر ن�شر ثقافة تقنية املعلومات يف 
املدار�س على العمل الرتبوي

مدار�س  يف  املعلومات  تقنية  ثقافة  ن�صر  اأدى 
العمل  يف  جديدة  بيئة  اإيــجــاد  اإىل  العام  التعليم 
خمتلف،  »العامل  عنوان  حتت  ورد  ومما  الرتبوي، 
والتّدري�س  خمتلف،  والتعليم  خمتلفون،  والأطفال 

يجب اأن يكون خمتلًفا  اأي�صًا « ما ياأتي:

ال��ي��وم  ف�����س��ول  معلمي  اإع�����داد  ي��ت��م  اأن  "يجب 
ليتمّكنوا من تهيئة فر�س التعلم املدعوم بالتقنية 
للطاب  ليو�سحوا  اإع��داده��م  يجب  لطابهم. 
ف��وائ��د.  م��ن  التقنية  لهم  جتلب  اأن  ميكن  م���اذا 
واالفرا�سية  احلقيقية  الف�سول  ت��زوي��د  يجب 

بالتقنية الكافية لي�ستخدمها املعلمون.

ب��امل��ه��ارات  املعلمني  ي��دع��م  ال  التقليدي  التعليم 
الكافية لتّدري�س الطاب، القادرين على اخلدمة 
اجلديد.  العاملي  االقت�ساد  يف  العاملة  القوى  يف 
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ع��ل��م��ني اأن ُي��ع��ل��م��وا ال��ط��اب ط��رق 
املنا�سبة  االأدوات  ي�ستخدموا  واأن   امل�سكات،  حل 
ل��ل��ت��ع��ل��م. ي��ج��ب ت��اأ���س��ي�����س ب��ي��ئ��ة ج���دي���دة ل��ط��اب 

.)ISTE, 2000(  "التعليم العام

اأجــهــزة  يــتــجــاوز ن�صر جمــمــوعــة مــن  فــالأمــر 
بيئة  تكوين  اإىل  بال�صبكات،  املت�صلة  احلا�صب 
يف  كــبــري  تــغــري  يف  تتمثل  حــديــثــة،  وتــعــلــم  تعليم 
ت�صميم وبناء املناهج، وطرق التدري�س، ونظريات 
التعلم. فالف�صل مل يعد بال�صكل التقليدي املو�صح 

بال�صكل)1-1(.
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ال�صكل )1-1(
منوذج التدري�س التقليدي: منوذج نقل املعلومات

)UNESCO, 2002( )ت�صري للمعلم: T ،ت�صري للطالب: S(

وانتقل مفهوم التعليم والتعلم املعزز بتقنية الت�صال اإىل بيئة التعلم، املتمركزة حول الطالب واملو�صح 
بال�صكل)2-1(.

ال�صكل)2-1(
بيئة التعلم املتمركز حول املتعلم




















)UNESCO,2002(
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1
حيث ت�صري بيئة التعلم احلديثة، اإىل اأن الطالب 
ومع  املعلمني،  ومع  الآخرين،  الطلب  مع  يتفاعل 
كذلك،  وت�صري  التقنية.  ومــع  املعلومات،  م�صادر 
و�صياق  حقيقية،  مهام  يف  ينهمك  الطالب  اأن  اإىل 
اأدوات حقيقية، ويتم تقييمه من  واقعي با�صتخدام 
اأدائه الفعلي. وتزود البيئة املتعلم بالتدريب  خلل 
تطوير  يف  ي�صهم  مبا   scaffolding الرتابط  ودعــم 
تعاونية،  غنية  ببيئة  وتـــزوده  ومــهــاراتــه،  معرفته 
بــعــني العــتــبــار بــالخــتــلفــات  متكنه مــن الأخــــذ 
حل  ويف  الق�صايا،  يف  النظر  وجهات  يف  املتعددة 
 امل�صكلت. كما اأن هذه البيئة تتيح للمتعلم اأن يقدم 

انعكا�صات ملا تعلمه.

اأهمية توظيف التقنية يف التعليم

توظيف  اأهمية  على  توؤكد  املعا�صرة  التحديات 
ومن  والتعلم،  التعليم  اأن�صطة  يف  احلديثة  التقنية 
اأ�صبح  حيث  املــعــلــومــات،  تــدفــق  مــواجــهــة  اأهــمــهــا 
م�صبوق  غــري  ب�صكل  مت�صارًعا  املعلومات  ـــاد  ازدي
احلديث  فالع�صر  والتقني.  ال�صناعي  التقدم  مع 
ربط  هناك  ــات  وب املعلومات،  ع�صر  عليه  يطلق 
والإعــــلم،  ــال  والتــ�ــص واملــعــلــومــات  التقنية  بــني 
حيث  مــن  الــ�ــصــابــق،  يف  �صح  هنالك  كــان  فبينما 
امل�صافات  يقطع  املتعلم  وكــان  املعلومات،  م�صدر 
يتمكن  حتى  الطويلة،  الأوقــات  وينتظر  ال�صا�صعة، 
من احل�صول على املعلومة، اأ�صبح  تدفق املعلومات 
�صّكل  اأنــــه  لـــدرجـــه  كـــبـــرًيا،  الـــراهـــن  الـــوقـــت  يف 
املعريف بالنفجار  ي�صمى  لدينا ما  واأ�صبح   مع�صلة، 

explosion of information، والذي تولد عنه قلق   

املعلومات information anxiety ، كما يقول وورمان 
 .)Wurman,1989(

وقد اأورد جيلني اأن املعرفة الإن�صانية ت�صاعفت 
يف الفرتة )1750م -1900م( ثم ت�صاعفت كذلك 
اأن  املــقــدر  ومــن  )1900م-1950م(،  الــفــرتة  يف 
من  �صنوات  خم�س  كل  تت�صاعف  الب�صرية  املعرفة 
يوًما يف  تت�صاعف كل 73  اأن  ويتوقع  التاريخ،  ذلك 

 .)Gillani, 2003( عام 2020م

يوجد عدد من الأ�شباب لتبني ون�شر م�شاريع 
تقنية املعلومات يف التعليم، من اأهمها ما يلي:

g  مواكبة املدر�صة مل�صتجدات الع�صر، ون�صر ثقافة
تقنية املعلومات يف املجتمع، ورفع م�صتوى اجلودة 
يف تعليم الطلب املوهوبني، وذوي الحتياجات 
 .)Lancaster & Lancaster, 2002(.اخلا�صة

g  الزمنية احلـــدود  اجــتــيــاز  مــن  الــطــلب  متكني 
واجلغرافية والو�صول اإىل كمٍّ هائل من املعلومات، 
والعمل مع الآخرين يف اأجزاء بعيدة من العامل. 

.)European Schoolnet, 2005(

g  عن اجلـــودة  عالية  تعليمية  خــدمــات  تــقــدمي 
املناطق  ل�صكان  الفرتا�صية  املــدار�ــس  طريق 
اإىل  الطلب  عدد  فيها  ي�صل  ل  والتي  النائية، 
اجلــودة.  عالية  مــدار�ــس  بتوفري  ت�صمح   ن�صب 
)Watson, Winograd, & Kalmon, 2004(

g  املعلومات تقنية  ا�صتخدام  مزايا  من  ال�صتفادة 
اآفاًقا  فتحت  التقنية  فهذه  الــرتبــوي.  العمل  يف 
للتعلم املعتمد على الن�صاط، وتفعيل التعلم الذاتي 
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متقدمة  بــــاأدوات  الطالب  وتــزويــد  والــتــعــاوين، 
لتنمية  التعلم،  بيئة  واإثـــراء  والتفاعل،  للبحث 
التفكري البتكاري لدى املتعلم. )الفار،2003م(.

g  حتقيق م�صتوى عاٍل يف مهارة تقنية املعلومات
العديد  نتائج  دلــت  فقد  املجتمع.  اأفـــراد  لــدى 
من الدرا�صات على اأن حتقيق م�صتوى عاٍل من 
املهارة يف تقنية املعلومات، يقوم على دمج هذه 
تدري�س مقررات  اأكرث من  املنهج،  التقنية عر 

م�صتقلة يف تقنية املعلومات.
)Moursund & Bielefeledt,1999(
) Eisenberg  & Johnson, 2002(

g  اإعداد طلب ميتلكون مهارات متقدمة يف تقنية
العاملة  الوطنية  القوى  نواة  كونهم  املعلومات، 
 ،)Dugger & Others, 2003(.امل�صتقبل يف 
فاملعلمون والطلب يجب اأن ي�صتخدموا التقنية 
�صليمة،  تــربــوّيــة  خلفّية  خــلل  مــن  بفاعلّية، 
لتحقيق العي�س والتعلم، والعمل بنجاح يف بيئة 
ن  كِّ املجتمع الغنّي بالتقنية. وميكن للتقنية اأن متجُ

الطالب من اأن ي�صبح: 
�ّصتخِدًما بارًعا للتقنية.	• مجُ
ما لها.	•  �صاعيًّا للمعلومة/ وحملًل ومقيِّ
تِخًذا للقرارات.	•  مجُ
بِدًعا لأدوات الإنتاج.	• م�ّصتخِدًما مجُ
قادرًا على الت�صال والتعاون والن�صر والإنتاج.	•
متحمًل 	• الآخـــريـــن،  مــع  للم�صاركة  قــابــًل 

للم�صئولية.

خــلل 	• مــن  التقنية،  ا�ــصــتــخــدام  يف  بــارًعــا 
 ال�صتخدام امل�صتمر للتقنية يف العمل املدر�صي.

.)ISTE, 2000(

توفري 	• طريق  عن  التقليدي  للتعليم  داعمًا 
اإ�صافية  مقررات  تقدمي  اأو  بديلة،  م�صادر 
 للطلب الذين يحتاجون م�صاعدة اإ�صافية.
.)Watson، Winograd، & Kalmon، 2004(

 كيفية تعزز التقنية للتعلم
How  Technology Foster Learning 

ال�صابق،  التعليم، يف  التقنية يف  ا�صتخدام  كان 
ينق�صه التفاعل ب�صكل كبري. فعلى �صبيل املثال؛ يتم 
تلفزيوين،  برنامج  يف  التعليمية  الر�صالة  ت�صميم 
املعلم  ويكون  تعليمية،  برجمية  اأو  فيديو،  فيلم  اأو 
الر�صالة  يتلقى  �صلبيًّا،  م�صتقبًل  واملتعلم  مر�صًل، 
الذاكرة، ثم  التعليمية ومن ثم يقوم بتخزينها يف 
املدر�صة  �صيطرت  لذلك  ا�صتظهارها.  على  يعمل 
ال�صلوكية، ومدخل النظم، فرتة طويلة من الزمن 
اأثبتت  وقد  التعليم.  التقنية يف  توظيف  على طرق 
الأبــحــاث الــرتبــويــة عــدم جـــدوى هــذا املــدخــل يف 

توظيف التقنية يف اأن�صطة التعليم والتعلم.

اأطلق كلرك كلمته امل�صهورة عام 1984م  لقد 
على  التقنية  اأثـــر  عــن  دار  الـــذي  اجلـــدل  حـــول 
تو�صلت  التي  الأبحاث  كرثة  ب�صبب  وذلك  التعلم، 
التح�صيل،  اإح�صائيًّا يف  اأثر دال  اأنه ل يوجد  اإىل 
التقنية،  با�صتخدام  تعلمت  التي  املجموعات  بني 

واملجموعات التي  تعلمت بالطريقة التقليدية.
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1
حيث قال كلرك اإن التقنية ل تتجاوز كونها و�صيلة  
 )klark 1984( لتو�صيل العملية التعليمية Vehicle

ولي�صت هي بذاتها من يوؤثر على التعلم. ومنذ ذلك 
التكاملية  الدرا�صات  من  العديد  اأجريت  التاريخ، 
Integrative studies ، والتي اأجرت عمليات حتليل 

بعدي meta analysis على الدار�صات التي تناولت 
جمملها  يف  وتو�صلت  التعلم،  على  التقنية  اأثـــر 
ال�صمعية  التقنية  ل�صتخدام  اأثــًرا  هناك  اأن  اإىل 
والب�صرية واحلا�صب الآيل على التعلم. اإل اأن هذه 
طريقة  اإىل  ذلــك  يف  ال�صبب  اأرجــعــت  الــدرا�ــصــات 
 التدري�س، ولي�س اإىل ا�صتخدام التقنية بحد ذاتها 

.)Anderson and Elloumi, 2004(

يف  التقنية  توظيف  يف  احلديث  الجتــاه  وبــرز 
اأن التعلم يتم عن  التعليم من خلل الرتكيز على 
على  الرتكيز  يتم  اأن  يجب  لذلك  التفكري،  طريق 
توظيف التقنية يف �صياق ميّكن من تنمية مهارات 

التفكري لدى املتعلم، من اأجل اكت�صاب املعرفة.

ال�صدد،  وزمــلوؤه، يف هذه  اأورد جونا�صن  وقد 
يتغري  اأن  يجب  املدار�س  يف  التقنية  ا�صتخدام  اأن 
،technology as a teacher كمعلم  التقنية   من 
الــتــعــلــم ــة  ــي ــل عــم يف  كــ�ــصــريــك  ــة  ــي ــن ــق ــت ال  اإىل 
 technology as a partner in the learning  
التفكري،  خلل  من  يتعلمون  فالطلب   .process

التي  احلــديــثــة،  والتقنية  التقنية،  خــلل  مــن  ل 
فهو  معلًما.  الطالب  من  جتعل  الإنــرتنــت،  توظف 
اإىل  الــو�ــصــول  مــن  متكنه   flexible مرنة  بيئة  يف 
مــ�ــصــادر املــعــلــومــات، ومــنــتــديــات احلــــوار، لبناء 
لذلك  بــاملــ�ــصــادر.  ــــراًء  اإث اأكـــرث  بيئة  املــعــرفــة يف 

توظيف  كيفية  ولكن  الهدف،  هي  التقنية  لي�صت 
ويرى  امل�صتهدفة.  هي  التعلم  اكت�صاب  يف  التقنية 
التقنية  تفعيل  املمكن  من  اأن  وزمـــلوؤه  جونا�صن 
 لإحـــــداث تــعــلــم ذي مــعــنــى مـــن خـــلل الــتــاأكــيــد 

على الآتي:

g  والــرامــج الأدوات  مــن  اأكــــرث  الــتــقــنــيــة  اأن 
ت�صميم  هي  بل   ،  hardware and software

لبيئات التعلم، التي جتذب املتعلم، وتوفر �صياًقا 
لتوظيف مهارات التفكري الناقد.

g  ن اأن تقنيات التعلم ميكن اأن تّكون اأي بيئة متكِّ
ن�صط، هادف،  تعلم  اإىل  املتعلم من الجنذاب 

بنائي، حقيقي، وتعاوين.

g  لنقل ات�صال  و�صيط  لي�صت  التعلم  تقنيات  اأن 
املعاين، اأو اأداة للتحكم يف تفاعلت املتعلمني.

g  اأن التقنية تدعم التعلم اإذا اأ�صبعت احتياجات
التعلم، وعندما يكون التفاعل مع التقنية حتت 

�صيطرة املتعلم. 

g  بحيث ــة،  ــكــري ف كــــــاأداة  الــتــقــنــيــة  تــعــمــل  اأن 
 متــكــن املــتــعــلــم مـــن بــنــاء تــعــلــم ذي مــعــنــى.

.)Jonassen and Others, 2003(

   قواعد ا�شتخدام التقنية في التعليم

بالطريقة  الــتــعــلــيــم،  يف  التقنية  ا�ــصــتــخــدام 
 Delivery نقل  كو�صيلة  دورهـــا  عــزز  التقليدية، 
للتقنية  الأمثل  ال�صتخدام  ميّكن  بينما    vehicle

احلديثة يف التعليم، من توظيف التقنية كمي�صر يف 
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بناء التفكري واملعرفة. وقد اأوجز جونا�صن وزملوؤه 
قواعد لتوظيف التقنية يف التعلم، على النحو الآتي:

g :التقنية كاأداة يف دعم بناء املعرفة من خلل
اإظهار اأفكار املتعلم وفهمه واعتقاداته.	•
بالعتماد 	• للمعرفة  متعددة  و�صائط  اإنتاج 

على املتعلم.

g  لكت�صاف للمعلومات  نقل  كو�صيلة  التقنية 
املعرفة الداعمة لبناء التعلم عن طريق الآتي:

الو�صول للمعلومات التي يحتاجها املتعلم.	•
مقارنه املنظور واملعتقدات والنظرة للعامل.	•

g  learning بالعمل  التعلم  لدعم  ك�صياق  التقنية 
by doing من خلل:

عر�س وحماكاة م�صكلت العامل احلقيقية، 	•
والأو�صاع، وال�صياقات.

عـــر�ـــس املـــعـــتـــقـــدات، ووجـــهـــات الــنــظــر، 	•
والنقا�صات، وق�ص�س الآخرين.

يف 	• الــطــلب  فيه  يفكر  اآمــن  جمــال  حتديد 
امل�صكلت، ويتم التحكم به.

g  التقنية كو�صيط اجتماعي لدعم التعلم باحلوار 
learning by conversation من خلل:

التعاون مع الآخرين.	•
اأفراد 	• مع  الإجماع  وبناء  والتحاور  النقا�س 

املجتمع. 
دعم احلديث  discourse   يف بناء املعرفة 	•

بني اأفراد املجتمع. 

g   intellectual partner فكري  ك�صريك  التقنية 
  reflecting بالنعكا�س  بالتفكري  التعلم  لدعم 

من خلل:
ما 	• ــقــدمي  وت للتفكري،  ــطــلب  ال مــ�ــصــاعــدة 

يعرفونه.
وكيف 	• تعلم؟  مــاذا  انعكا�صات:  يف  التفكري 

متّكن من تعلمه؟
وتكوين 	• التاأملي،  التفكري  يف  املتعلمني  دعم 

املعاين.
دعم الفهم ذي املعنى.	•

.)Jonassen and Others, 2003(

لذلك تدمج التقنية يف اأن�صطة التعلم احلقيقية، 
 ،meaningful والتي ت�صتمل على التعلم ذي املعنى
 Problem املــ�ــصــكــلت  حــل  خـــلل  مــن  والــتــعــلــم 
solving، والتعلم احلقيقي authentic ، والأن�صطة 

التي تدمج بني التقنية technology والتعلم البنائي 
. constructivism learning
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 تطور مفهوم ا�شتخدام التقنية 

يف التعليم

ميكن ت�صنيف مراحل تطور ا�صتخدام التقنية 
يف التعليم اإىل اأربع مراحل، وهي:

التعلم عن بعد-1
. Distance Learning 

التعلم املعتمد على احلا�صب.-2
. Computer Based Learning 

التعلم املعتمد على الإنرتنت.-3
.Web Based Learning 

التعلم الإلكرتوين-4
.e-Learning 

وتف�شيل ذلك على النحو الآتي:

التعلم عن بعد

بعد  التعليم عن  الت�صال يف  تقنية  توظيف  مت 
العاملية  منذ ظهور الإذاعة، فخ�ص�صت الإذاعات 
الريطانية  الإذاعـــة  هيئة  مثل  تعليمية،  بــرامــج 
العاملية  ال�صحة  منظمة  ا�صتغلت  كذلك   .BBC

الإذاعات الإقليمية يف الدول الفقرية، لن�صر التوعية 
ال�صحية والبيئية عر موجات الأثري. وتطور الأمر 
ظهر  ثم  تعليمية،  اإذاعـــات  ظهور  اإىل  ذلــك  بعد 
التا�صع  الــقــرن  مــن  اخلم�صينيات  يف  التلفزيون 
ع�صر، ووظف يف ال�صياق نف�صه، ثم وظفت التقنيات 
والت�صجيلت   ، والفيديو  ال�صينما،  مثل  الأخــرى 

التعليم عن بعد،  ال�صوتية، واأ�صبح ما يطلق عليه 
وظهرت  والتعليم،  التدريب  حقائب  با�صتخدام 
بعد،  عن  التعليم  تقدم  والتي  املفتوحة،  اجلامعة 
واأول جامعة، يف هذه املجال، اجلامعة الريطانية 
ال�صتينيات  نهاية  يف  املتحدة  اململكة  يف   املفتوحة 

من القرن التا�صع ع�صر.

التعليم المعتمد على الحا�شب.

التعليم،  ظهرت عدة ا�صتخدامات للحا�صب يف 
 Computer - باحلا�صب  املــعــّزز  التعلم  ومنها 
باحلا�صب  املــدار  والتعليم   ،  assisted learning

وا�صتخدام   ،Computer Managed Instruction

احلا�صب  وا�صتخدام  تعليمّية،  كــمــادة  احلا�صب 
 .Technology – as –a – tool كاأداة

التعليم المعتمد على الإنترنت.

من اأبرز ما تقدمه الإنرتنت يف العمل الرتبوي 
 ،Electronic Mail الإلـــكـــرتوين  الــريــد  خــدمــة 
والقوائم الريدية Mailing List، ونظام املجموعات 
 ،News Groups، Usenet، Net news الإخبارية 
وبرامج املحادثة Internet Relay Chat، والتحاور 
 ،Video Conferencing ــورة  والــ�ــص بــالــ�ــصــوت 
Computer – بــاحلــا�ــصــب  املـــعـــّززة  ـــحـــاث  والأب

 .www وال�صبكة العنكبوتية ،Assisted Research

�صياق  يف  توظيفها  ميكن  اخلــدمــات  هــذه  وجميع 
التعليم والتعلم. 
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التعلم الإلكتروني

وهو تعليم قريب من مفهوم التعليم املعتمد على 
الإنرتنت، ولكنه يختلف عنه يف اأنه ي�صتخدم تقنية 
الإنرتنت، وي�صيف اإىل ذلك اأدوات يتم فيها التحكم 
التعليم  عملية  وتقومي  واإدارة  وتنفيذ  ت�صميم،  يف 
والتعلم  املحتوى  لإدارة  برامج  با�صتخدام  والتعلم، 

. Learning Content Management System

الإلكرتوين.   للتعلم  تعريفات  عدة  وردت  وقد 
ا�صتخدام  اأي  بــاأنــه؛  وهــورتــن  هــورتــن  عرفه  فقد 
ـــب والإنــــرتنــــت لإحـــــــداث الــتــعــلــم  ـــوي  لــتــقــنــيــة ال
)Horton and Horton,2003(، وعرفه هندر�صن 
احلا�صب  تقنية  با�صتخدام  بعد  من  التعلم  باأنه؛ 
فالن،  مــن  كــلٌّ  ــرى  وت  .)Henderson, 2002(
وبراون Fallon and Brown  اأن التعلم الإلكرتوين 
هو م�صطلح عاملي حديث للتعليم والتدريب، الذي 
ال�صبكات  على  املعتمد  باحلا�صب  تقدميه  يتم 
خان  ويعرف    .)Fallon and Brown, 2003(
لإي�صال   ابتكارية  طريقة  باأنه؛  الإلكرتوين  التعلم 
بالت�صميم  تت�صف  والتي  املي�صرة،  التعلم  بيئات 
لأي  املتعلم،  حــول  والتمركز  والتفاعلية،  اجليد 
من  النتفاع  وزمــان، عن طريق  مكان  اأي  فرد يف 
من  العديد  يف  املتوافرة  وامل�صادر  اخل�صائ�س 
الأخــرى  الأمنــاط  اإىل  اإ�صافة  الرقمية،  التقنيات 
من املواد التعليمية املنا�صبة لبيئات التعلم املفتوح، 

.)Khan,2005( .واملرن، واملبوب

اأنواع التعلم الإلكرتوين

ميكن تق�صيم التعلم الإلكرتوين على النحو الآتي:
اأوال: ت�سنيف التعلم االإلكروين ح�سب التزامن:

g   :Synchronous تعلم اإلكرتوين متزامن
وه����و ت��ع��ل��م اإل����ك����روين ي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه امل��ع��ل��م مع 
املتعلمني يف اآن واحد، ليتم بينهم ات�سال متزامن 

بالن�س، اأو ال�سوت، اأو الفيديو.

g :Asynchronous تعلم اإلكرتوين غري متزامن
االأف��راد عرب  وتفاعل  املعلومات،  تبادل  وهو دعم 
و�سائط ات�سال متعددة مثل الربيد االإلكروين 
 ،bulletin boards االإع��ان��ات  ولوحات   ،  e-mail

forums وامل��ن��ت��دي��ات   ،  listserv النقا�س   وق��وائ��م 
غري  ف��االت�����س��ال   .)Bodzin & Park, 2000(

املتزامن متحرر من الزمن. اإذ ميكن للمعلم اأن 
ي�سع امل�سادر مع خطة التدري�س والتقومي على 
املوقع التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقع، متى 
�ساء، ويتبع اإر�سادات املعلم يف اإمتام مهام التعلم، 
املعلم.  مع  متزامن  ات�سال  هناك  يكون  اأن  دون 
ويتم التعلم االإلكروين با�ستخدام النمطيني يف 

الغالب، التزامني وغري التزامني. 
ن�سبة  ح�سب  االإل��ك��روين  التعلم  ت�سنيف  ثانًيا: 

ا�ستخدام التقنية: 

g  Partially online التعلم الإلكرتوين اجلزئي 
املدمج  االإل��ك��روين  التعلم  كذلك  عليه  ويطلق 
التعلم  ا�ستخدام  ، ويتم فيه   Blended Learning
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1
بن�سبة   face to face ال�سف  قاعة  يف  التقليدي 
حمددة من زمن التعلم، وا�ستخدام نظم االت�سال 
االإل���ك���روين )االإن���رن���ت( يف اجل���زء االأخ����ر من 

اأن�سطة التعلم.

من  جمموعه  على  ي�صتمل  املــدمــج  فالتعليم 
بع�صها  لتتمم  ت�صميمها،  مت  والــتــي  الو�صائط، 
اأن  وميــكــن  وتطبيقاته.  التعلم  وتــعــزز  البع�س، 
من  العديد  على  املــدمــج  التعلم  برنامج  ي�صتمل 
التعاوين  التعلم  برجميات  مثل؛  التعلم،  اأدوات 
على  املعتمدة  واملــقــررات  ــوري،  ــف ال الفــرتا�ــصــي 
دعم  واأنظمة  الذاتي،  التعلم  ومقررات  الإنرتنت، 
التعلم. كما ميزج  واإدارة نظم  الأداء الإلكرتونية، 
اأحداًثا متعددة معتمدة على  املدمج كذلك  التعلم 
التقليدية،  الف�صول  يف  التعلم  تت�صمن  الن�صاط، 
التي يلتقي فيها املعلم مع الطلب وجًها لوجه. كما 
ي�صمل التعلم الذاتي، وفيه مزج بني التعلم املتزامن 

.)Singh, 2003, pp 51 - 54( وغري املتزامن

g :Fully online  التعلم الإلكرتوين الكلي
ال��ت��ع��ل��م االإل����ك����روين بن�سبة  اأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��خ��دام 
التعلم  ملفهوم  تطوير  وه��و  التعليم،  يف   )%100(
ات�سال   اأدوات  بعد، ويختلف عنه يف توظيف  عن 
املتعلم،  داف��ع��ي��ة  م��ن  ت��ع��زز  تفاعلية  اإل��ك��رون��ي��ة 

وترفع من جودة عملية التعليم.
ثالثا: ت�سنيفات عامة للتعلم االإلكروين :

التعلم الإلكرتوين على  �صنف هورتن وهورتن، 
النحو الآتي:

g Learner- باملتعلم  املوجه   الإلكرتوين  التعلم 
:led e-learning

هو تعلم اإلكروين يهدف اإىل اإي�سال تعليم عايل 
التعلم  عليه  ويطلق  امل�ستقل،  للمتعلم  ال��ك��ف��اءة 
املحتوى  وي�سمل  باملتعلم،  امل��وج��ه  االإل���ك���روين 
على �سفحات ويب، وو�سائط متعددة، وتطبيقات 
املعزز  للتعلم  امتداد  وه��ي  الويب،  عرب  تفاعليه 

.CD-ROM باحلا�سب يف برجميات

g  Facilitated  e- learning  التعلم الإلكرتوين املي�صر
ه���و ت��ع��ل��م ي��وظ��ف ت��ق��ن��ي��ة االإن���رن���ت وي�����س��ت��خ��دم 
ف��ي��ه امل��ت��ع��ل��م ال���ربي���د االإل����ك����روين وامل��ن��ت��دي��ات 
عن  ع��ب��ارة  للتعلم  مي�سر  ف��ي��ه  وي��وج��د  للتعلم، 
م��در���س.  فيه  ي��وج��د  ال  ول��ك��ن   ،)help( م�ساعدة 
ما،  ���س��يء  ملعرفة  احل���ال عند حاجتك  ه��و  )ك��م��ا 
املنتديات  وت��زور  البحث  حمركات  ت�ستخدم  فقد 
واملدونات ومواقع الفيديو وال�سبكات االجتماعية 
م  والربيد االإلكروين.. وغريها، ولكنك ال تن�سّ
اإىل تدري�س كامل، بل توظف تقنية االإنرنت يف 

تي�سري التعلم(

g Instructor- باملعلم  املوجه  الإلكرتوين  التعلم 
 :led e-learning

ه���و ت��ع��ل��م اإل����ك����روين ي��وظ��ف ت��ق��ن��ي��ة االإن���رن���ت 
التقليدي بحيث يجمع  باملفهوم  الإجراء تدري�س 
فيه  ي��ق��دم  اف��را���س��ي  ف�سل  وال��ط��ال��ب يف  املعلم 
مثل  املبا�سر  االت�سال  تقنيات  من  العديد  املعلم 
الن�سية  واملحادثة  وال�سوت،  الفيديو  موؤمترات 
وامل�����س��ارك��ة   ،audio and text Chat وال�����س��وت��ي��ة 
عرو�ساً  املعلم  وي��ق��دم  واال�ستفتاء،  ال�سا�سة،  يف 

تعليمية، و�سروحاً للدرو�س.
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g  Embedded املــ�ــصــمــن  ـــكـــرتوين  الإل الــتــعــلــم 
:e-learning

هو التعلم االإلكروين الذي يقدم يف الوقت على 
ذلك  مثال  الربنامج،  يف  م�سمناً  ويكون  الطلب 
التعليم املقدم يف نظام الت�سغيل ويندوز، فتجد يف 
help and support  معالج يقدم اأجوبة اأو روابط 

فيه  يكون  وق��د  قبلك،  من  حم��دودة  اأ�سئلة  على 
داخ��ل  واإ�ساحها  االأخ��ط��اء  ع��ن  للك�سف  معالج 
اأجل حل م�سكلة حمددة،  النظام. وهو تعلم من 
ويقدم منه ن�سختني اإحداهما مع الربنامج الذي 
والن�سخة  امل�����س��ت��خ��دم،  ح��ا���س��ب  ع��ل��ى  حتميله  مت 
ال��ث��ان��ي��ة ه���ي دع����م ع���رب ال����وي����ب، ح��ي��ث يت�سل 
امل�ستخدم بالويب على رابط حمدد ويقدم له حل 

امل�سكلة من خال معالج يتبعه على املوقع. 

g  Telementoring التوجيه اأو التدريب الإلكرتوين
 :and e-coaching

ه����و من����ط ال��ت��ع��ل��م االإل�����ك�����روين ال������ذي ي��ع��ت��رب 
يف  Tutorial اخل�سو�سي  التعليم  لنمط   ام��ت��داداً 
تقنية  با�ستخدام  التعليم  يتم  وفيه   ،CD-ROM  
التفاعلي،  ال��ف��ي��دي��و  م���وؤمت���رات  م��ث��ل  االإن���رن���ت 
ال���را����س���ل ال����ف����وري، ال���ه���ات���ف ع���رب االإن����رن����ت، 
والعديد من االأدوات التي ت�سرف وتر�سد التعلم. 

.)Horton and Horton، 2003(

بيئة التعلم الإلكرتوين
E-learning Environment

مفتوحة  بيئة  على  االإل��ك��روين  التعلم  ي�ستمل 
 Open، Flexible، Distributed وم��وزع��ة  ومرنة 
ه��ذه  ع��ل��ى  لي�ستمل  االإل���ك���روين  التعلم  وي��ق��دم 

اخل�سائ�س جمتمعة وكل خا�سية لها تعريفها.

التعلم 	• Open Learning: هو  التعلم املفتوح 
التي  واملكان  وال�صرعة  الوقت  يف  يتم  الذي 

يحددها املتعلم.
التعلم املرن Flexible Learning: هو التعلم 	•

واأين؟   اأن يحدد: كيف؟  للمتعلم  يتيح  الذي 
ومتى يتم التعلم؟. 

•	 :Distributed Learning التعلم املوزع
والــطــالــب  للمعلم  يــتــيــح  الــــذي  الــتــعــلــم  هـــو 
غري  خمتلفة  مواقع  يف  يكونوا  اأن  واملحتوى 
عن  با�صتقللية  التعلم  يتم  ــذا  ل مــركــزيــة؛ 
يــتــم منـــوذج  اأن  ـــكـــان. وميــكــن  الـــزمـــان وامل
التقليدي  التعلم  مــع  جمتمعا  املـــوزع  التعلم 
بعد  عــن  التعلم  اأمنـــاط  مــع  اأو  الف�صل،  يف 
كليا اأو من خلل ف�صل افرتا�صي   التقليدية، 

.)Khan, 2005 (

ال�صكل )3-1(
بيئات التعلم الإلكرتوين: موزع، مرن، مفتوح


Distributed


Flexible


E-Learining


Open

)Khan, 2005(
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التعلم الإلكرتوين ونظريات التعلم 

E-learning and Theories of Learning

املقدمة،  بعد  التعلم  تعريف  اإىل  التطرق  مت 
وميكن اأن تعّرف نظرية التعلم باأنها هيكل النظرية 
التي تتبناها عدة مدار�س يف علم النف�س، لتو�صيح 
كيف  اأو  يحدث،  كيف  اأو  التعلم،  عليه  ي�صتمل  ما 
ويوجد  2003م(،  )الدبو�س،  احلــدوث.  يف  يف�صل 
يف  تاأثرًيا  اأبرزها  ومن  التعلم،  نظريات  من  عدد 
املجال كل من ال�صلوكية والإدراكية والبنائية. وقد 
ازدهرت ال�صلوكية يف ال�صتينيات وال�صبعينيات من 
القرن الع�صرين، ثم برزت الإدراكية بعد ذلك يف 
الع�صرين.  القرن  من  والت�صعينيات  الثمانينيات 
اأ�صبح  الرتبية،  يف  املعلومات  تقنية  انت�صار  ومــع 
التعلم،  البنائي يف  يوؤكد على املدخل  هناك اجتاه 
ويقابل هذا الت�صنيف من املنظور التاريخي لتطور 
نظريات التعلم ت�صنيفًا اآخر، بالعتماد على وجهة 
   )Ertmer and Newby1993( نظر ارمتر، و نيبي

حيث �صنفا مدار�س التعلم على النحو الآتي:

ال�صلوكية لتعليم "ماذا" )احلقائق(.	•
الإدراكية لتعليم "كيف" )الأ�ص�س والعمليات(.	•
البنائية لتعليم "ملاذا" )م�صتويات عالية من 	•

التفكري، والتي تعزز التفكري الذاتي، والتعلم 
 Anderson( .)يف ال�صياق، والتعلم الواقعي

.)and Elloumi, 2004

التعليم،  اأو  ــكــرتوين،  الإل للتعلم  ميكن  وبذلك 
املعتمد على التقنية ب�صكل عام، اأن ي�صتمد  من مبادئ 
التعلم يف املدار�س الثلث. وعلى الرغم من تعار�س 
هــذه املــداخــل، فــاإن هــذا الختلف ميكن توظيفه 
كميزة متّكن املتعلم من اختيار املدخل الأن�صب له، 
وكذلك يجد املعلم لديه تنوعًا يف اأدوات التعليم، من 
خلل النظريات الثلث، كما هو احلال يف العامل 
املاهر، الذي يحتاج اإىل ت�صكيلة وا�صعة من الأدوات، 

من اأجل اإجناز املهام املوكلة اإليه.

اجلدول )4-1(
Key concepts of dominant learning theories

مفاتيح املفاهيم يف نظريات التعلم الغالبة

النظرية ال�صلوكيةالمحور
Behaviorist

الإدراكية
Cognitivist

البنائية
Constructivist

البنائية الجتماعية
 Social

constructivist

تحويل ومعالجة المعلومات المثير وال�صتجابةالتعلم
وال�صتراتجيات

الكت�صاف ال�صخ�صي 
والممار�صة

ا�صتخدام و�صائط مناق�صة 
لغوية من منظورات متعددة 

حل الم�صكلت في الأو�صاع الحفظ وتطبيق القواعدالحفظ وال�صتظهارنمط التعلم
الواقعية وال�صتق�صائية

التعلم التعاوني واأ�صلوب 
حل الم�صكلت

العر�س للتدريب والتغذية ا�صتراتيجيات التعليم
الراجعة

التخطيط ل�صتراتيجيات 
تعلم اإدراكي

التخطيط لمتعلم ن�صط 
ومنظم ذاتيا

التخطيط للدعم 
)�صقالت، دعامات( 

scaffolds في خطوات 
التعلم

اكت�صاف منظورات متعددة الكت�صاف الذاتياإعادة الإنتاج والتو�صعالتعزيزالمفاهيم الرئي�صة
ومعاني م�صتركة

)Hung, 2001, 284( 
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اإلطار النظري للتعلم اإللكتروني
 وعالقته بنظريات التعلم

Behaviorist  School   المدر�شة ال�شلوكية
اأ�ص�صها ثورندايك Thorndike )1913(وبافلوف 
Pavlov )1927( و�صكرن Skinner )1974( والتي 

ترتكز على اأن التعلم هو تغري يف ال�صلوك امللحوظ 
يف  اخلارجية  للمثريات  ال�صتجابات  عن  والناجت 
من  جتعل  وال�صلوكية   )Skinner, 1974( البيئة 
اأن  وتــرى   black box الأ�صود  كال�صندوق  املتعلم 
العمليات الداخلية العقلية لدى املتعلم غري مهمة، 
حيث يرى �صكرن اأنه من امل�صتحيل اإثبات العمليات 
اأن  ويجب  متاحة،  علمية  اإجــراءات  باأي  الداخلية 
ال�صبب  بني  العلقة  على  الأبحاث  يف  التاأكيد  يتم 
بامللحظة.  تاأ�صي�صها  ميكن  والــتــي  والنتيجة، 
ونظم   ،)Gilbert and Dabbagh, 2005(
التعلم املبكرة املعتمدة على احلا�صب مت ت�صميمها 
يف  ال�صلوكية  املدر�صة  على  اعتماًدا  وتطويرها، 

. Behavior approach التعلم

اأهم خ�شائ�س التعلم من المدخل ال�شلوكي:
عن  متيزها  خ�صائ�س  ال�صلوكية  للمدر�صة 
غريها يف تف�صريها للتعلم. ومن اأبرز خ�صائ�صها 

ما ياأتي:

g  يحدث التعلم عند ال�صتجابة ال�صحيحة، التي
تتبع مثريًا معّينًا.

g  بامللحظة التعلم  حــدوث  من  التحقق  ميكن 
احل�صية للمتعلم على فرتات زمنية.

g .يركز على القيا�صات وامللحظات ال�صلوكية
g  ي�صتخدم مبداأ اأن املتعلم �صندوق، فما يحدث

بالداخل غري معلوم.

g .يركز على العلقة بني متغريات البيئة وال�صلوك
g  التعليم يعتمد على ا�صتخدام التعزيز واملتابعة

ل�صلوك املتعلم.
g .ال�صلوك يوجه بالأغرا�س والغايات
g .الأ�صباب تعزى لل�صلوك
g  حتقق الــتــي  لل�صروط  امل�صبق  التحديد  يتم 

حدوث ال�صلوك.  

على  المعتمد  الإلكتروني  التعلم  خ�شائ�س 
المدر�شة ال�شلوكية :

التعلم  يقدم  الــذي  الإلــكــرتوين  التعلم  يتميز 
ومن  اخل�صائ�س.  من  بعدد  �صلوكي  منظور   من 

اأبرزها ما ياأتي:

g  صيحققها� التي  املخرجات  عن  املتعلم  اإخبار 
من التعلم.

g  م�صتوى لتحديد  للمتعلم،  قبلي  اختبار  اإجراء 
جاهزيته للتعلم.

g  .تنظيم املحتوى ب�صكل مت�صل�صل لتحقيق التعلم
املركب،  اإىل  الب�صيط  من  يكون  التنظيم  وهذا 

ومن املعّرف اإىل املجهول.
g  تقدمي تغذية راجعة للمتعلم، ليتحقق املتعلم من

مدى تقدمه، اأو احتياجه لت�صويب م�صار تعلمه.

Cognitivist School  المدر�شة الإدراكية
اأتــت  ال�صلوكية  للمدر�صة  لحــقــة  مرحلة  يف 
 Cognitive School التعلم  يف  الإدراكية  املدر�صة 
واملتمثل  عقلية،  عملية  هو  التعلم  اأن  تــرى  والتي 
والتفكري.  والــدافــعــيــة،  الـــذاكـــرة،  ا�ــصــتــخــدام  يف 
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1
التعلم.  يف  ــا  رئــيــ�ــصً دوًرا  النــعــكــا�ــصــات  وتــلــعــب 
واأن  داخلية،  عملية  التعلم  اأن  يرون  فالإدراكيون 
معاجلة  وعمق  �صعة  بقدر  يكون  التعلم  حمتوى 
لديه  املــعــلــومــات  وبنية  املتعلم،  ــدى  ل  املــعــلــومــات 

.)Anderson and Elloumi, 2004(

اأهم خ�شائ�س التعلم من المدخل الإدراكي:
تتميز املدر�صة الإدراكية يف التعلم باخل�صائ�س 

الآتية:

g .التعلم هو تغري يف حالة الإدراك واملعرفة

g  توظيف ي�صتلزم  عقليًّا،  ن�صاًطا  املعرفة  حتقق 
الرتميز، والبنية العقلية الداخلية عند املتعلم. 

g  .يجُنظر اإىل املتعلم كم�صارك ن�صط يف عملية التعلم

g  صبيل� )على  املعرفة  قوالب  بناء  يف  الرتكيز 
املثال؛ التعرف على املتطلبات ال�صابقة للمحتوى 

الذي يتم تعلمه (.

g  ،والرتتيب والتنظيم،  البناء،  على  الرتكيز 
لت�صهيل املعاجلة املثلى  للمعلومات. 

g  ،وال�ــصــرتجــاع الــتــذكــر،  كيفية  على  الرتكيز 
والتخزين للمعلومات يف الذاكرة. 

g  من تتم  ن�صطة،  عمليه  اأنــه  على  ــرى  يجُ التعلم 
خلل املتعلم، وميكن اأن تتاأثر باملتعلم. 

g  التعلم ل تعتمد فقط على ما يقدم خمرجات 
اأجل  من  املتعلم،  يفعله  ما  على  ولكن  املعلم، 

معاجلة املعلومات.

على  المعتمد  الإلكتروني  التعلم  خ�شائ�س 
المدر�شة الإدراكية:

الإدراكـــــي،  املــدخــل  مــن  التعلم  اإىل  بالنظر 
املعلومات  مــعــاجلــة  خـــلل  مــن  يــتــم  التعلم  فـــاإن 
من  يوظف  والــتــي   ،  information processing

وتبداأ  الذاكرة.  اأنواًعا متعددة من  املتعلم  خللها 
امل�صتقبلت  مــن  املعلومات  بنقل  التعلم  عملية 
املخزن  اإىل  ملــ�ــس..الــخ(  ب�صر،  )�صمع،  احل�صية 
احل�صي يف الذاكرة، والذي ي�صتمر لأقل من ثانية، 
فاإذا مل يتم نقلها فوًرا اإىل الذاكرة العاملة، ف�صيتم 
فقدها. وتعتمد كمية املعلومات التي يتم نقلها اإىل 
املعلومات  اإىل  النتباه  كــّم  على  العاملة  الــذاكــرة 
اإذا  فيما  للمتعلم،  العقلية  البنية  وعلى  القادمة، 
كانت يف و�صع يعطي مفهوًما اأو مدلوًل اأو اإح�صا�ًصا 
باملعلومات القادمة. ويو�صح ال�صكل )4-1( اأمناط 
على  يطلق  وقد  الإدراكــيــني.  منظور  من  الذاكرة 

الذاكرة، ق�صرية املدى، الذاكرة العاملة.
ال�صكل)1-5( اأمناط الذاكرة

Types of Memory










)Anderson and Elloumi, 2004(
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اإلطار النظري للتعلم اإللكتروني
 وعالقته بنظريات التعلم

توافر  مدى  يراعي  اأن  التعليم  م�صمم  وعلى   
متكن  والتي  املتعلم،  لدى  امللئمة  العقلية  البنية 
املعرفة  مع  لديه،  التي  املعرفة  ربــط  من  املتعلم 
واإذا  الإلــكــرتوين،  التعلم  يقدمها  التي  اجلديدة، 
مل تكن لدى املتعلم البنية املعرفية الأ�صا�صية التي 
حتقق له تعلم املعرفة اجلديدة، فاإن على امل�صمم 
متهيدية  منظمات  املــقــرر  يجُ�صّمن  اأن  التعليمي 
املعرفة  بــني  تــربــط    Advanced Organizers

اجلديدة والبنية الإدراكية لدى املتعلم.

الذاكرة  عمل  ــاأن  ب ــة،  ــي الإدراك منّظرو  ويزعم 
العاملة ي�صتغرق حوايل 20 ثانية، فاإذا مل يتم نقل 
والتي  املدى،  طويلة  الذاكرة  اإىل  بكفاءة  املعلومات 
يتم  فلن  الــثــواين،  هــذه  خــلل  التخزين،  مهمتها 
العاملة  للذاكرة  ولأن  باملعرفة.  والحتفاظ  النقل، 
املعلومات  تق�صيم  يتم  اأن  فاإنه يجب  �صعة حمــددة؛ 
يقول  كما   - املعاجلة  لتعزيز  �صغرية،  ــزاء  اأج اإىل 
ميلر - )Miller( . وهو يقرتح اأن تكون هذه الأجزاء 
لتوائم  معنى،  ذات  وحـــدات  ت�صع  اإىل  �صبع  مــن 
تتم  اأن  وبعد  العاملة.  الذاكرة  ال�صعة يف  حمدودية 
معاجلة البيانات يف الذاكرة العاملة، يتم متريرها 
اإىل الذاكرة طويلة املدى، وتعتمد كمية املعلومات، 
املــدى، على اجلودة  الذاكرة طويلة  التي تخزن يف 
ق�صرية  الذاكرة  يف  املعلومات  معاجلة  يف  والعمق 
اإىل  اإر�صالها  مت  التي  للمعلومات،  ويحدث  املــدى. 
الذاكرة طويلة املدى، واحد من اأمرين: اإما اأن يتم 
متثيل assimilation املعلومات، التي يتم فيها و�صع 
البيانات اجلديدة يف البنية احلالية للإدراك نف�صها، 
اأو اأن يتم تكيف Accommodation هذه املعلومات يف 
الذاكرة طويلة املدى، والتي يتم فيها تعديل البنية 

الإدراكية، لتدمج فيها املعلومات اجلديدة.

املدى  طويلة  الذاكرة  يف  املعلومات  ربط  ويتم 
بربط  تــقــوم  ــي  ــت وال  ،nods ــــط  رواب طــريــق  عــن 
املعلومات على �صكل خرائط معلومات، تربط بني 
املعلومات ب�صكل منطقي. لذلك يجب اأن يراعى يف 
خطوات الت�صميم، والتطوير، والتدري�س يف التعلم 
لتقدمي  الأ�صا�صية،  العنا�صر  بع�س  الإلــكــرتوين، 
الإلــكــرتوين،  التعلم  خــلل  مــن  الإدراكــــي  التعلم 

والذي يت�صمن ما ياأتي:

g  ا�صرتاتيجيات ت�صتخدم من اأجل لفت الهتمام
يتم من خلله  اأويل  كو�صيط  وحتفيز احلوا�س 
الآتي، مثال:  الإدراكي وذلك من خلل  التعلم 

عر�س تقدميي ملو�صوع تعليمي:
الختيار املنا�صب لأماكن املواد على ال�صا�صة.	•
ــ�ــس، الــ�ــصــوت، 	• ــن حتــديــد مــوا�ــصــفــات )ال

ال�صورة، احلركة...الخ( على ال�صا�صة.
حتديد موا�صفات و�صائط النقل التي حتاكي 	•

امل�صتقبلت احل�صية لدى املتعلم )ال�صمعية، 
الب�صرية، احلركة، الفيديو(.

اأن 	• اإىل  ــــوؤدي  ي ب�صكل  املــعــلــومــات  تــقــدمي 
بعملية  يقوم  اأن  قبل  ح�صيا  املتعلم  يتفاعل 
يبداأ  الإدراكـــي  )التعلم  املعلومات  معاجلة 
املعاجلة  قــبــل  احلــ�ــصــيــة  امل�صتقبلت   مــن 

يف الذاكرة(.
)عند 	• الو�صائط  بني  تداخل  اإحـــداث  عــدم 

ا�صتبعاد  يــجــب  ــدمي،  ــق ت �ــصــريــحــة  عــر�ــس 
ا�صتخدام  فيتم  مــوظــف،  غــري  عن�صر  اأي 
ــــوان، واأبــ�ــصــط منــط من  اأقـــل عــدد مــن الأل
اخلطوط، واأقل قدر من الكلمات يف ال�صا�صة 

الواحدة....الخ(.
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ال�صا�صة 	• و�صط  يف  املهمة  املعلومات   و�صع 

مو�صوع  هدف  الفتتاحية  ال�صا�صة  ت�صمل   (
ــكــون ذلـــك وا�ــصــحــًا مــن اأول  الــعــر�ــس، وي
م�صاهدة لل�صا�صة، فل يوجد هناك م�صتتات 
للرتكيز مثل حركة فل�س يف راأ�س ال�صفحة 

غري مرتبطة بهدف التعلم، وغريه(.
املعلومات التي متثل اأهمية كرى يف التعلم يتم 	•

حتديدها ب�صكل ميّكن من متييزها ب�صريا.

g  ا�صرتجاع مــن  املتعلم  متــّكــن  ا�صرتاتيجيات 
املعلومات التي لديه.

•	 advanced التمهيدية  املنظمات  ا�صتخدام 
.organizers

•	 conceptual مفاهيمية  بنماذج  التزويد 
خلل  مــن  للمتعلم  ميكن  والــتــي   models

املخزنة  املعلومات  ا�ــصــرتداد  ا�صتخدامها، 
لديه يف الذاكرة.

ا�صتخدام اأ�صئلة قبلية لتحفيز التوقعات لدى 	•
املتعلمني وتن�صيط املعلومات املوجودة لديهم، 

كما ت�صهم يف رفع الدافعية لدى املتعلم.
بنية 	• لتن�صيط  قبلية  اختبارات  ا�صتخدام 

املتعلم  يحتاجها  التي  ال�صابقة  املعلومات 
اجلديد.

g  لتحا�صي �صغرية  اأجزاء  اإىل  املعلومات  جتزئة 
التداخل يف اأثناء معاجلة املعلومات يف الذاكرة 
يتم عر�س من خم�س  اأن  يجب  لذلك  العاملة. 
وعند  ال�صا�صة  يف   )2  ±  7( مــواد  ت�صع  اإىل 
فاإنه  ال�صا�صة  يف  اأكــرث  معلومات  اإىل  احلاجة 

بوا�صطة  وربــطــهــا  فــيــهــا،  املــــواد  يــتــم جتــزئــة 
اأو رتبية  والتي تكون خطية،  املعلومات  خرائط 
اأو �صبكية،  ويتجزاأ كل ق�صم من اخلريطة اإىل 
اأق�صام اأخرى. ولتعميق الفهم، فاإنه يجب �صوؤال 
املتعلم، لربط املعلومات التي يتعلمها مع بع�صها 
ال�صابقة، لتكوين الفكرة  ا، ومع املعلومات  بع�صً

الكلية، اأو كن�صاط يف اأثناء املراجعة.
g  يف ن�صاطات  ــكــرتوين  الإل التعلم  يت�صمن  اأن 

املعلومات  معاجلة  اأجــل  من  حقيقية  �صياقات 
ب�صكل اأعمق، يوظف املتعلم فيه قدرات التفكري 

العليا لديه.
g  متعددة اأمناطا  الإلكرتوين  التعلم  يت�صمن  اأن 

من التعلم، تتيح للمتعلم الختيار من بينها مبا 
يتوافق مع منط التعلم لديه. 

g  ،ا وب�صريًّ ولفظيًّا  ن�صيًّا  املعلومات  تــقــدمي 
اأمنــاط  ت�صجيع  اأجـــل  مــن  ذلـــك،  اأمــكــن  كلما 
نظرية  على  فاعتماًدا  املتعلم.  لــدى  الرتميز 
لبافيو   Dual- Coding الــثــنــائــي   الت�صفري 
يف  املعلومات  ا�صتقبال  فاإن   )Paivio، 1986(
اأمناط متعددة )ن�صي لفظي( �صيتم معاجلتها 
ب�صكل اأف�صل من املعلومات التي يكون ا�صتقبالها 

فرديًّا )ن�صيًّا فقط(.
g  تهم ل  املحتوى  فجودة  للتعلم.  املتعلم  حتفيز 

اأن  يجب  للتعلم،  املتعلم  حتفيز  يتم  مل  اإذا 
َطْي التعزيز )ح�صب  يقدم التعلم الإلكرتوين مَنَ
الداخلي  التعزيز  وهــمــا:  املتعلم(  �صخ�صية 
باملتعلم،  يقاد  ــذي  وال  intrinsic motivation

 extrinsic motivation اخلــارجــي  والتعزيز 
والذي يقاد باملعلم، وباإجناز املتعلم.
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g  يف مواهبهم  ا�صتخدام  على  املتعلمني  ت�صجيع 
للم�صاعدة    ،metacognitive ال�صامل  الإدراك 
ال�صامل:  ــالإدراك  ب ويق�صد  التعلم.  اإجنــاز  يف 
قدرة املتعلم على الوعي مبقدرته الإدراكية على 

التعلم، وا�صتخدامها فيه.

g  ت�صجيًعا الإلــــكــــرتوين  الــتــعــلــم  يت�صمن  اأن 
للتطبيقات التي توظف حالت تعلم واقعية من 
على  املتعلم  ت�صاعد  والتي  املمار�صة،  احلياة 

اإدراك املعرفة يف �صياق التطبيق الفعلي.

Constructivist  School  المدر�شة البنائية

 تعد من اأكرث املداخل الرتبوية التي ينادي بها 
مع  تتداخل  وهي  احلديث،  الع�صر  يف  الرتبويون 
اأنها  اإل  النقاط،  من  كثري  يف  الإدراكــيــة  املدر�صة 
تتميز عنها بتاأكيدها على توظيف التعلم من خلل 
البعد  اأهمية  على  والرتكيز  احلقيقي،  ال�صياق 
البنائية  واملدر�صة  التعلم.  اإحــداث  يف  الجتماعي 
لها اأكرث من منظور يف التعلم وهي ب�صكل عام توؤكد 
والعامل من حوله،  املعلومات  يف�صر  الفرد  اأن  على 
من  يتم  التعلم  واأن  ال�صخ�صية،  روؤيته  على  بناء 
التاأويل،  اأو  والتف�صري  واملعاجلة  امللحظة  خلل 
ومن ثم يتم املواءمة، اأو التكييف للمعلومات، بناء 
على البنية املعرفية لدى الفرد، واأن تعّلم الفرد يتم 
عندما يكون يف �صياقات حقيقية واقعية، وتطبيقات 
 Anderson and( .مبا�صرة، لتحقيق املعاين لديه

.)Elloumi, 2004

وغري  ن�صط،  املتعلم  اأن  البنائي  التعلم  ويــرى 
ا�صتقبالها من اخلارج،  يتم  ل  املعرفة  واأن  �صلبي، 

املتعلم  ومعاجلة  تاأويل،  لكنها  �صخ�س؛  اأي  من  اأو 
هو  واملتعلم  املعرفة.  تكون  اأثــنــاء  يف  لأحا�صي�صه 
دور  املــعــلــم  يلعب  بينما  الــتــعــلــم،  عملية  حمـــور 
اأن  ويجب  التعلم،  عملية  على  وامل�صرف  املي�صر، 
ا  عو�صً املعرفة،  بناء  يف  للمتعلمني  الفر�صة  تتاح 
 Duffy( التدري�س  خلل  من  املعرفة  ا�صتقبال  عن 
التعلم  ويعتر   .)and Cunningham, 1996

التعلم  ن�صاط يف  اأهم   situated learning الواقعي 
ال�صياق  يف  يتم  التعلم  اأن  يــرى  والـــذي  البنائي، 

.contextualize

حيث  مــتــعــددة،  اأوجــــه  الــتــعــلــم  يف  وللبنائية 
ــاجــيــه)Piaget،1960( وبرونر  ــي ب اأعــمــال  اأكــدت 
يح�صل  مــا  اأن  فــكــرة؛  على   )Bruner ،1990(
عن  بالفرد،  بناوؤه  مت  قد  يكون  اأن  يجب  العقل  يف 
طريق املعرفة بالكت�صاف، مع الرتكيز على عملية 
  accommodation والتكييف assimilation التمثيل
مع  متلزًما   باملعنى  الإح�صا�س  ويكون  للمعرفة. 
 Dewey ديوي  يوؤكد  بينما  للفرد.  الذاتي  التف�صري 
اأن املعرفة تتم من خلل الن�صاط  واخلرة،  على 
مع  التفاعل  فيها  يتم  والــتــي  الأ�ــصــيــاء،  ربــط  ويف 
عملية  والتعلم  الجتماعي.  ال�صق  فيها  البيئة، مبا 
للمعرفة،  اكت�صاب  عملية  ولي�صت  للبناء،  ن�صطة 
  ،mental state وهي ل تقت�صر على احلالة العقلية
لكنها تتجاوز ذلك اإىل اخلرة يف علقات الأ�صياء 
العلقات  هــذه  خــارج  معنى  لها  ولي�س  ببع�صها، 
يقدم  اآخــــر،  مــنــظــور  ويف   .)Dewey, 1981(
البنائي  التعلم  نظرية    Vygotsky فيجوت�صكي 
يوؤكد  والتي   social constructivism الجتماعي 
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فيها على ال�صياق الثقايف والجتماعي للتاأثري على 
اأقرانهم  مــع  الأطــفــال  تفاعل  خــلل  مــن  التعلم، 
 cognitive الإدراكــي  التطوير  واملعلمني يف  والآبــاء 
البنائية  اأن   Hung هــاجن  ويــرى   .development

تركز على الآتي:

g  اأن التعلم هو عملية بنائية ن�صطة، ول تتم عر
تلٍق �صلبي للمعرفة.

g :اأن تف�صري املعرفة يعتمد على عاملني، هما
املعرفة، والعتقادات ال�صابقة يف الذاكرة.	•
ال�صياق الثقايف والجتماعي، الذي تبنى من 	•

. )Hunge, 2001( خلله

اأهم خ�شائ�س التعلم من المدخل البنائي:
من  عــدد  يف  البنائي  التعلم  خ�صائ�س  تــرز 

النقاط ومنها ما ياأتي:

g  ،للعامل بــه  اخلــا�ــصــة  الــرتجــمــة  يبني  املتعلم 
بالعتماد على التجارب والتفاعل.

g  ت�صتخدم ــذي  ال ال�صياق  يف  م�صمنة  املعرفة 
ا ذا معنى يف  فيه )املهام احلقيقية تعطي تعلمًّ

الأو�صاع الواقعية(.
g  املعرفة جتميع  طريق  عــن  جديد  فهم   يولد 

يتم  التي  امل�صكلة  تلئم  متنوعة  م�صادر  من 
 flexible use درا�صتها )ا�صتخدام مرن للمعرفة

.)of knowledge

g  العتقاد باأن هناك اأكرث من طريقة، واأكرث من
منظور، لتنظيم العامل وكياناته )منظور متعدد 

للبنية يف بيئات التعلم(.

g  ،الأفــراد بوا�صطة  توجد  املعاين  باأن  العتقاد 
ا عن تواجدها يف العامل  ب�صكل م�صتقل. عو�صً

على  المعتمد  الإلكتروني  التعلم  خ�شائ�س 
المدر�شة البنائية:

املدر�صة  على  املعتمد  الإلكرتوين  التعلم  يتميز 
البنائية بعدد من اخل�صائ�س، منها:

g  التعلم يتم بطريقة تبقي املتعلم ن�صًطا، ميار�س
اأعماًل ذات معنى على م�صتوى عاٍل من املعاجلة.

g  والإر�ـــصـــاد الــتــوجــيــه  اإىل  املــعــلــم  دور  حتــويــر 
والإ�صراف والتنظيم.

g  فيها يعمل  التعاوين،  التعلم  من  اأمناط  توفري 
متكن  بطريقة  واخلـــراء،  الأقـــران  مع  املتعلم 
واملعارف  اخلــرات  من  ال�صتفادة  من  املتعلم 

التي يحتاجها.

g  اأن اأجــل  من  للمتعلم  والفر�صة  الوقت  اإتاحة 
يعك�س تفكريه.

g  من عليا  م�صتويات  حتقق  تعلم  اأن�صطة  توفري 
�صياق  يف  يوظف  ــذي  ال الجتماعي،  التفاعل 

التعلم. 
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 Hirumi ويو�صح ال�صكل )1-6( ا�صرتاتيجيات التفاعل، لتحقيق م�صتويات عليا من التعلم. ويرى هريمي
اأن التفاعل يف التعلم الإلكرتوين يتاألف من ثلثة م�صتويات، وهي:

1 .. Learner-self interaction تفاعل املتعلم مع نف�صه
2 .. Learner-human interaction تفاعل املتعلم الب�صري
3 ..)Learner- nonhuman interaction . Hirumi، 2002(  تفاعل املتعلم غري الب�صري

ال�صكل )6-1(
اأمناط التفاعل يف التعلم الإلكرتوين

تفاعل
املتعلم - الواجهة

تفاعل
املتعلم - املحتوى

تفاعل
املتعلم - الدعم

املتعلم - اخلبرياملتعلم - املعلماملتعلم - املتعلم

تفاعل
املتعلم - ال�صياق

)Anderson and Elloumi, 2004(
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ويو�صح اجلدول ) 1-7( مقارنة بني نظريات التعلم الثلث، من خلل بع�س حماور املقارنة، مع ملحظة 
اأن امل�صدر ق�ّصم البنائية اإىل فئتني:  ب�صيطة، واجتماعية.

اجلدول)7-1(
Technology  tools and learning theories

اأدوات التقنية ونظريات التعلم

مثال التقنيات الم�صتخدمة نظرية التعلم

Drill and Practice برمجّيات التدريب والمران
Tutorial التدري�س الخ�صو�صي 

 Simulation  المحاكاة 

برامج التعلم المعتمد على الحا�صب
computer-based learning 

software

ال�صلوكية
Behavourism

م�صادر الإنترنت المختلفة
 قواعد البيانات والو�صائط الفائقة

Hyper media and Data Base

الإدراكية
Cognitivism

word process معالج الن�صو�س
 electronic sheet الجداول الإلكترونية

 Data Base قواعد البيانات
Presentation العرو�س التقديمية

Multimedia and Hypermedia الو�صائط المتعددة والفائقة 

 اأدوات الإنتاج )البناء( على الم�صتوى
ال�صخ�صي

الب�صيطة البنائية 
Constructivism

 e-mails  البريد الإلكتروني 
bulletin boards لوحة الإعلنات 

منتديات الحوار القائم على بناء وتبادل المعرفة 
knowledge co-construction/exchange forums

بيئات التعلم التعاوني الإلكتروني القائم على حل الم�صكلت 
 computer-mediated collaborative problem

solving environments

الأدوات البنائية المعتمدة على الت�صال الجتماعي
Social communicative/constructive tools

 بيئات التعاون ال�صبكي
البنائية الجتماعية

Social 
Constructivism

)Hung, 2001, 285(

www.ABEGS.org



36

اإلطار النظري للتعلم اإللكتروني
 وعالقته بنظريات التعلم

 Self Regulated   التعلم الذاتي
 Learning or Self Learning

بداأت نظريات ومناذج التعلم الذاتي من مطلع 
الثمانينيات من القرن الع�صرين، يف جهود تو�صح 
ماذا يجب على املتعلم القيام به من اأجل النجاح 
 Boekaerts, Pintrich, & Zeidner,( يف التعلم
على  ويطلق   .)2000; Zimmerman, 2000

املرتادفة،  امل�صطلحات  من  العديد  الذاتي  التعلم 
 Self-Directed ــا  ــيًّ ذات املــوجــه  التعلم  ومــنــهــا: 
 Self-Regulated ا Learning، والتعلم املنظم ذاتيًّ

.Learning

لت�صجيع  طريقة  بــاأنــه؛  الــذاتــي  التعلم  ــّعــرف  ويجُ
على  اعتماًدا  متعلمني،  ي�صبحوا  اأن  على  ــراد  الأف
برامج  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  يرتكز  والذي  اأنف�صهم، 
 ،)Zimmerman, 1994  ( الــذاتــيــة.  ــراءة  ــق ال
ويجُّعرف كذلك باأنه؛ الأفكار املتولدة ذاتيًّا، والأفعال 
التي تخطط، وتكّيف ب�صكل دوري، من اأجل حتقيق 
 .)Zimmerman, 2000( ال�صخ�صية  الأهــداف 

وتعّرفه العريني باأنه؛ الن�صاط التعليمي، الذي يقوم 
تنمية  بهدف  الذاتية،  برغبته  املتعلم،مدفوًعا  به 
مليوله  م�صتجيًبا  وقدراته،  واإمكاناته  ا�صتعداداته 
واهتماماته، مبا يحقق تنمية �صخ�صيته وتكاملها، 
والتفاعل الناجح مع جمتمعه. )العريني، 2005م(.

 ويوافق معظم املنّظرين يف التعلم الذاتي، على 
لتحقيق  ذاتيًّا  املتولدة  والأفــعــال  الأفكار  هذه  اأن 
الأهداف، ترتابط مع الأبعاد الإدراكية والوجدانية 
 Boekaerts, Pintrich,( وال�صلوك  والدافعية 
 .)& Zeidner, 2000; Zimmerman, 2000

التعلم  على  العامليني  ــرواد  ال من  العديد  واعتمد 
وتوما�س  فرانكلني،  بنيامني  اأمثال؛  من  الذاتي، 
اأدي�صون، واللذين اأكدا على اأنهما طورا مهاراتهما 
ــراءة املنظمة  ــق ــلل خـــرات ال الإدراكـــيـــة مــن خ
زمرمان  وقدم   .)Zimmerman, 1994( ذاتيًّا 
خلل  من  الذاتي،  التعلم  وزمــلوؤه   Zimmerman

اأربعة اأبعاد ف�صيولوجية يف اأن�صطة التعلم، كما هو 
مو�صح يف اجلدول)8-1(. 

اجلدول )8-1(
حتليل مفهومي لأبعاد التعلم املنظم ذاتيا 

Conceptual Analysis of the Dimensions of Academic Self-Regulation 

خطوات التنظيم الذاتيخا�صية التنظيم الذاتي�صروط المهامالأبعاد النف�صيةاأ�صئلة علمية

الأهداف الذاتية، الحافز الداخلياختر الم�صاركةالحافزلماذا؟
القيم،...الخ

اختر الطريقةالطريقةكيف؟
 Planned مخطط

اأو يتم اآليا 
 Automatized

ا�صتخدام 
ال�صتراتيجيات، فترة 

ا�صتراحة..الخ

وعي ذاتي  لمخرجات حدد مخرجات الأداءمخرجات الأداءماذا؟
التعلم

حكم ذاتي، اإجراءات 
تحكم، الإدارة.الخ

التحكم في البيئة البيئة الجتماعيةاأين؟
المادية والجتماعية

الموارد الجتماعية 
والبيئية

البناء البيئي، البحث عن 
الم�صاعدة.... الخ

)Zimmerman, 1994 ( 
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1
املفهومي  الإطـــار  اأن   )1-3( اجلــدول  يو�صح 
اأربــعــة  مــن  ينطلق  ــا  ــيًّ ذات املنظم  التعلم  ــاد  ــع لأب
التعلم،  يف  نف�صي  ببعد  مرتبط  منها  كل  اأ�صئلة، 
املتعلم،  لــدى  باحلافز  يرتبط  "ملاذا"  فال�صوؤال 
ا�صرتاتيجيات  خلله  من  يحدد  "كيف"  وال�صوؤال 
التعلم، وال�صوؤال "ماذا" يرتبط باجلهد الذي على 
لتحقيق املخرجات، وهو مرتبط  به  القيام  املتعلم 
الإدراك  وراء  ما  ومهارات  الإدراكــيــة،  باملهارات 
Meta- cognitive  والذي عرفه فلفيل Flavel باأنه 

املراقبة  خلل  من  الأداء،  يف  ال�صخ�صي  التحكم 
ال�صوؤال  يخت�س  بينما  الإدراك،  لعمليات  الذاتية 
"اأين"  بالتحكم يف البيئة وال�صياق الجتماعي من 
 )Zimmerman, 1994( .قبل املتعلم، لكي يتعلم
الــذاتــي  للتعلم  الــعــام  الإطـــار  اأن  يت�صح  وبــذلــك 
على  بناًء  ويوجه  املتعلم  لدى  احلافز  من  ينطلق 
التي  الأهــداف  على  ويبنى  التعلم  ا�صرتاتيجيات 
اجتماعي،  �صياق  يف  ويتم  الأداء  خمرجات  حتدد 
فهو ينطلق من الفرد ولكنه ي�صتعني بال�صياق البيئي 

ب�صقيه الجتماعي واملادي.

افترا�شات التعلم الذاتي

يعتمد التعلم الذاتي على عدد من الفرتا�صات، 
وقد حددها بنرتيت�س Pintrich مبا ياأتي:

بناء  & بن�صاط يف  يندمج  ن�صط، فالطالب  التعلم 
اأو  ال�صابقة،  معلوماته  على  اعتماًدا  املعرفة، 
املعلومات،  ويــحــول  يحدد  فاملتعلم  احلــالــيــة. 
اعتماًدا  القرارات،  ويتخذ  الفر�صيات،  ويبني 
 mental models على البنى العقلية التي لديه 

. and schemata

ولي�س  & الطالب،  على  يعتمد  التعلم  يف  التحكم 
على املعلم، ويعتمد على الأهداف التي يحددها 

املتعلم.
عليها  & يعتمد  للتقييم،  ومعايري  حمكات  وجــود 

اإجـــراء  اأو  اخلــطــوات،  يف  لل�صتمرار  املتعلم 
التغيريات ال�صرورية.

كــو�ــصــيــط بني  & تعمل  الـــذاتـــي  الــتــعــلــم  اأنــ�ــصــطــة 
والأداء  جهة،  من  وال�صياق  املتعلم  خ�صائ�س 
من  تتم  والتي  اأخــرى،  جهة  من  فعليًّا  املتحقق 
خلل اجلمع بني خ�صائ�س املتعلم ال�صخ�صية، 
خطوات  على  تــوؤثــر  الــتــي  والبيئة  والــ�ــصــلــوك، 

.)Pintrich, 2000(.التعلم

نماذج التعلم الذاتي

ملدخل  تبًعا  مناذجه،  يف  الذاتي  التعلم  يختلف 
التعلم الذي يتبناه مطورو النموذج، ومن النماذج 
املبكرة يف التعلم الذاتي منوذج كورنو  ومندينات�س، 
بزفريو  له  اأ�صار  والذي   Corno & Mandinach 

بال�صكل ــح  واملــو�ــص  ،)Puzziferro, 2006( 
رئي�صتني:  عمليتني  من  النموذج  ويتاألف   .)1-6(
والثانية؛  املعلومات،  اكت�صاب  عملية  هي  الأوىل؛ 
عمليات نقل املعلومات. وتتاألف العملية الأوىل من 
العملية  تتاألف  بينما  البديهة،  وح�صور  املراقبة، 
الثانية من التخطيط، والت�صال، والختيار. ويتم 
حمكات  على  بناًء  الفرعية  العمليات  هذه  اإجــراء 
من  ال�صفلي  اجلــزء  يف  مو�صح  هــو  كما  لــــلأداء، 

ال�صكل)9-1(.
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ال�صكل)9-1(
العنا�صر الأ�صا�صية يف التعلم الذاتي

عمليات اكت�صاب املعلومات

اليقظة، الن�صاط، ح�صور البديهةعمليات نقل )حتويل( املعلوماتمراقبة، اإ�صراف، حتكم
MonitoringAlertness

التخطيط
Planing

الت�صال،الربط
Connecting

الختيار
Selectivity

ــر  ــم ــت ــص ــ� ــم ال ـــع  ـــب ـــت ـــت ال  -
)المثيرات  للمحـــــــفزات 
ال�صــــــلوكية( والتحويلت

transformations

التقييم  عــلــى  ــب  ــدري ــت -ال
الذاتي

-تــنــظــيــم الــو�ــصــول 
حيث  مــن  للمهمة 

التتابع والأداء.

-البحث عن المعلومات 
المعروفة.

-ربـــــــط الــمــعــلــومــات 
الــــــمــــــعــــــروفــــــة مـــع 

المعلومات الجديدة.

-التمييز بين المحفزات 
)المثيرات ال�صلوكية(.

-التمييز بين المعلومات 
وغــيــر  ــة  ــلق ــع ال ذات 

ذات العلقة.

المحفزات  -ا�صتقبال 
)الــــــمــــــثــــــيــــــرات 

ال�صلوكية(
ــــع  ــــب ــــت -جـــــــمـــــــع وت

المعلومات

Corno & Mandinach, 1983 )as cited in Puzziferro, 2006(

g  الذاتي التعلم  اأن    Bandura بــانــدورا  ويــرى 
يتاألف من ثلثة مكونات وهي:

امللحظة الذاتية.-1
خطوات التقييم.-2
3-.)Bandura, 1991( التفاعل الذاتي

g  يف  Butler & Winne وين  و  بتلر  يرى  بينما 
خلل مــن  ميــر  الــذاتــي  التعلم  اأن   منوذجهما 

اأربع مراحل: 
وهي -1  :Self- efficiency الذاتية  الكفاءة 

اعتقاد الطالب باإمكانيته يف اإجناز املهام. 
الأهداف -2 واختيار  و�صع  الطالب على  قدرة 

املنا�صبة. 
املنا�صبة -3 الطرق  اختيار  على  الطالب  قدرة 

تغيريها  يتم  والتي  التعلم،  عملية  اأثناء  يف 

من  الراجعة  التغذية  على  بناء  وتكييفها 
الأقران واخلراء. 

�صورتني: -4 يف  وتتم   ،  Monitoring املراقبة 
اخلارجية  فــاملــراقــبــة  وداخــلــيــة.  خــارجــيــة 
ت�صتمل على التغذية الراجعة، والقرتاحات 
خارجية،  م�صادر  من  املتعلم  يتلقاها  التي 
تطوير  على  ت�صتمل  الــداخــلــيــة  واملــراقــبــة 
والتي  متييزية،  اإدراكـــيـــة  ا�صرتاتيجيات 
التعلم  عملية  لإمتـــام  املتعلم  ي�صتخدمها 

.)Butler & Winne, 1995(.بنجاح

g  Ertmer & نيوبي  و  ارمتـــر  منـــوذج  ويــحــدد 
Newby التعلم الذاتي يف مراحل ثلث هي:

حتديد -1 على  وت�صتمل  التخطيط،  مرحلة 
معرفته  ومــدى  املتعلم،  قبل  من  الأهـــداف 
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1
التعلم،  ا�صرتاتيجيات  وتــطــويــر  بــاملــهــام، 
وقت  وتخطيط  املــهــام،  اإجنـــاز  ومتطلبات 

و�صروط التعلم.
مرحلة املراقبة، وت�صتمل على حتقق املتعلم -2

التي  التعلم  ا�صرتاجتيات  منا�صبة  من مدى 
تعك�س  والتي  املهام،  اإجنــاز  جتاه  اختارها 

مدى الكفاية يف حتقيق اأهداف التعلم. 
مرحلة التقومي، وت�صتمل على تقومي الطالب -3

التعلم،  اأهـــداف  حتقيق  يف  النجاح  ملــدى 
ومعرفة ما اإذا كان من امل�صتح�صن ال�صتمرار 
 يف ا�صرتاتيجيات التعلم نف�صها، اأو تغيريها 

  .)Ertmer & Newby, 1996(

g  منوذجه يف التعلم Boekarts وقد طور بوكرت�س
الذاتي واملوؤلف من �صتة عنا�صر وهي: 

املعرفة ال�صابقة. -1
ا�صرتاتيجيات التعلم الإدراكية. -2
وراء -3 فــيــمــا  الـــتـــعـــلـــم  ا�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــات 

اإدراك  ــم  ــي ــي ــق Metacognitive)ت  الإدراك 
مو�صوع التعلم(.

توجيه الدافعية. -4
5- situational لــلــدافــعــيــة  احلـــالـــة  مـــوقـــع 

. motivational state

الأداء -6 يف  التحكم  يف  الإرادة  خ�صائ�س 
.)Boekaerts, 1999(

&  ،Zimmerman ومن رواد التعلم الذاتي زمرمان
الذي يرى يف منوذجه، اأن التعلم الذاتي يتاألف 

من ثلث مراحل وهي: 

مرحلة التدبر Forethought   Phase:  يوؤ�ص�س -1
وال�صرتاتيجيات،  الأهــداف،  الطالب  فيها 
وامتلك الهتمام الداخلي مبو�صوع التعلم 

 .self-efficacious والفعالية الذاتية
2- Volitional مرحلة التحكم الإرادي، اأو الأداء

يطبق   :Control or Performance Phase

الذاتي،  التعليم  ا�صرتاجتيات  املتعلم  فيها 
تقييم  على  الرتكيز  مع  الذاتية،  واملراقبة 
اأف�صل البدائل يف  ال�صرتاتيجيات، واختيار 

حتقيق الأهداف. 
3-Self- الـــــذاتـــــي  ـــس  ـــا� ـــك ـــع الن مـــرحـــلـــة 

الطالب  فيها  ي�صتخدم   :reflection Phase

وا�صرتاتيجيات  الــتــقــومي،  ا�صرتاتيجيات 
التفاعل، وحمددات النجاح والف�صل، والعمل 
على تكييف ا�صرتاتيجيات التعلم، كلما دعت 

.)Zimmerman, 2000( .ال�صرورة

g  التعلم اأدبيات  الواردة يف  النماذج  ومبلحظة 
الذاتي يت�صح اأنها تختلف يف التفا�صيل، ولكنها 
تتوافق بدرجة عالية يف املفهوم، وهو اأن التعلم 

الذاتي يتم يف ثلث مراحل وهي:
• 	 :Preparatory Phase الإعـــداد  مرحلة 

وي�صع  املهام،  ويحلل  املتعلم،  يحدد  وفيها 
ــار ال�ــصــرتاتــيــجــيــات،  ــخــت الأهـــــــداف، وي
لتطبيق  الـــلزم  واجلــهــد  للوقت  ويخطط 

ا�صرتاتيجيات التعلم. 

• 	 :Performance Phase الأداء  مرحلة 
لــل�ــصــرتاتــيــجــيــات،  املــتــعــلــم  تطبيق  وهـــي 
الأهــــداف  حتقيق  يف  الإجنـــــاز  ــة  ومــراقــب
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الظروف  ملواءمة  ال�صرتاتيجيات  وتكييف 
املراقبة  مــن  املتعلم  عليها  يتح�صل  التي 

.monitoring

• مرحلة التقييم :Appraisal Phase : وفيها 	
ل  حت�صّ الـــذي  النعكا�س  املتعلم  يــراقــب 
التي  التعلم  عليه يف الأداء، ويف خمرجات 
التعلم،  �صروط  مبوجبها  ويراجع  حققها، 
اللحقة  التخطيط  مــراحــل  يف  ليطبقها 
التعلم.  خطوات  ل�صتكمال  �صيتبعها  والتي 
 Puustinen  & Pulkkinen, 2001;(
  Boekaerts & Niemivirta, 2000;
 Pintrich, 2000;  Zimmerman, 2000;

 .)Nesbit, Winne, 2003

ال�صلوكي  التعلم  مــداخــل  اأن  كذلك  ويــلحــظ 
منــاذج  يف  متوفرة  جميعها  والبنائي  والإدراكــــي 
التعلم الذاتي. ففي املدخل ال�صلوكي للتعلم الذاتي،  
من  والتعزيز  اخلارجية  املثريات  على  التاأكيد  مت 
خلل التغذية الراجعة، مع حتديد قائمة الأهداف 
الأهـــداف.  حتقيق  يف  التقدم  وتقييم  ال�صلوكية، 
يــوؤكــد على  الــذاتــي  التعلم  الإدراكــــي يف  واملــدخــل 
  Metacognitive الإدراك  وراء  ما  ا�صرتاتيجيات 
تاأدية  يف  الذاتي  والتقومي  الذاتية،  املراقبة  مثل 
مهام التعلم املركبة. ويف املدخل البنائي يف مناذج 
التعلم الذاتي، مت التاأكيد على املدخل الجتماعي 
لدى  التعلم  مفاهيم  على  اعتمد  والــذي   ،Social

الجتماعية،  البنائية  يف   Vygotsky فيجوت�صكي 
التعلم،  يف  اخلارجي  البعد  على  التاأكيد  مت  حيث 
اإمتــام  يف  املتعلم  علي  املجتمع  تاأثري  يف  واملتمثل 

خرات  من  ا�صتفادته  خــلل  من  تعلمه،  اأن�صطة 
املعلمني واخلراء، وتبادل املعلومات مع الأقران.

خ�شائ�س التعلم الذاتي

ــي  ــذات ــد مــفــهــوم الــتــعــلــم ال ــدي مـــن خـــلل حت
وت�صنك زميــرمــان  خل�س  ــعــددة،  املــت  ومنــاذجــه 
 Zimmerman & Schunck اإىل اأن التعلم الذاتي 

ي�صتمل على اخل�صائ�س الآتية:

g  املتعلمون ينهمك  وفيه   .Planning التخطيط 
تتواءم  التي  اأهدافهم  ويوؤ�ص�صون  الأن�صطة،  يف 

مع اهتماماتهم.

g  عندما  .Strategies التعلم  ا�صرتاتيجيات 
فاإنهم  التعليمية،  املهام  اأداء  املتعلمون يف  يبداأ 
ــداف  اأه لتحقيق  ا�صرتاتيجيات  ي�صتخدمون 

التعلم.

g  يتح�صل وفيها   .Feedback الراجعة  التغذية 
م�صادر  من  تعلمه  حول  معلومات  على  املتعلم 
ا�صرتاتيجيات  توجه  والتي  وخارجية،  داخلية 
حتقيق  نــحــو  ال�صليمة  الــوجــهــة  اإىل  الــتــعــلــم 

الأهداف.

g  تعلمه الطالب  يراقب    :Monitoring املراقبة 
الإدراك  وراء  مــا  ا�صرتاتيجيات  با�صتخدام 
فيها  يقّيم  ا�صرتاتيجية  Metacognitive )وهي 

لتخاذ  التعلم(  مو�صوع  حــول  اإدراكـــه  املتعلم 
القرارات امللئمة حيال مو�صوع التعلم.
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g  بالرغم  .Social support الجتماعي  الدعم 

اعتماًدا  التعلم،  مهام  يف  املتعلم  انهماك  من 
على اأهدافه، فاإنه يتلقى من الأقران واخلراء 
واملعلمني واملدربني معلومات متثل دوًرا حموريًّا 
يف م�صاعدته يف حتقيق اأهدافه باأن�صب الطرق.

g  Withdrawal of support الن�صحاب من الدعم
يبداأ املتعلم يف التقليل من العتماد على الدعم 

عندما يتمكن من خرات التعلم.

g  self- reflective ذاتــيــا  املنعك�صة  اخلـــرات 
بــالعــتــمــاد  املــتــعــلــم  ــداأ  ــب ي وفــيــهــا   .  practice

ــقــلل  ــت ــص ــال� ــيــة ب ــ�ــصــخــ�ــص عـــلـــى خــــراتــــه ال
ــوغ اأهـــدافـــه. ــل ــمــاعــي يف ب  عـــن الـــدعـــم الجــت

.)Zimmerman & Schunck,1989( 

المتعلم الذاتي

ال�صخ�صية  ال�صمات  من  عدد  له  ذاتيًّا  املتعلم 
التي متكنه من اأداء مهام التعلم وحتقيق اأهدافه، 
حيث يرى كاندي Candy اأن املتعلم ذاتيًّا يجب اأن 
مييز بني املهام، مبا يف ذلك عملية البدء يف التعلم، 
واختيار الأهداف، وحتديد الو�صائط التي متكنه من 
 حتقيق الأهداف، ولديه مهارات النعكا�س الذاتي
وبالعودة   .  )self-reflection Candy,1991(
التي  فاإن اخل�صائ�س   Zimmerman اإىل زمرمان 
ويعمل  نف�صه،  من  واثــق  اأنــه:  الذاتي  املتعلم  متيز 
بجد، وميتلك العديد من امل�صادر الرثية، ويتحمل 
املعلومات،  جمع  يف  ون�صيط  وحمرتف،  امل�صئولية، 
ومــثــابــر، ومــواظــب، ولــديــه املــقــدرة على اإ�ــصــدار 

.)Zimmerman, 1990( .اأحكام ذاتية منا�صبة

التعلم الذاتي المعتمد على الإنترنت

بيئة التعلم عر �صبكة الإنرتنت تختلف عن بيئة 
التعلم التقليدية يف الف�صل، فهي تعد من البيئات 
 McMahon &( الأ�صا�صية يف توليد التعلم الذاتي
Oliver, 2001(، وقد جعلت اأن�صطة التعلم تتمحور 

ا�صتقلليته  من  وزادت  املتعلم،  حول  اأكر  ب�صكل 
)Barker & Wendel, 2001(. ويوؤكد الباحثون اأن 
العديد من اخل�صائ�س النف�صية ترتبط مع النجاح 
يف التعلم املعتمد على الإنرتنت مثل املهارات العالية 
 يف التعلم الذاتي، والتحكم، ومهارات الثقة بالذات.
 Watson,  Kalman, & Kalmon, 2004 ; Niemi(

Nevgi & Virtanen, 2003  ,(، ويف ذلك اإ�صارة 

وا�صحة اإىل اأنه يلقي بجزء كبري من امل�صئولية على 
Clark بتقدمي  املتعلم نف�صه، لذلك ين�صح كلرك 
التعلم  يف  اجلدد  للطلب  اإ�صافية  توجيه  اأن�صطة 

. )Clark,2001( املعتمد على الإنرتنت

المعتمد  الذاتي  التعلم  خ�شائ�س 
على الإنترنت 

اأن   Lynch & Dembo ودميــبــو  لين�س  ــرى  ي
الإنرتنت  على  املعتمد  الذاتي  التعلم  خ�صائ�س 

يتاألف من العنا�صر الآتية:

g  يعد احلافز اأو الدافع من :Motivation احلافز
العنا�صر املهمة يف التعلم الذاتي، ومن اأهم ما 
 ،Self efficiancy يثري الدافعية الكفاءة الذاتية

وحتديد الأهداف.
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g Internet Self- الإنرتنت  يف  الذاتية  الكفاءة 
يف  الــذاتــيــة  ــكــفــاءة  وال اخلـــرة   :Efficiancy

النجاح يف  الأ�صا�صية يف  العوامل  من  الإنرتنت 
التعلم ال�صبكي.

g  اإدارة Time Management: تعد  الوقت  اإدارة 
التعلم  جناح  يف  الأ�صا�صية  العوامل  من  الوقت 
على  املعتمد  فالتعلم  ــت.  ــرتن الإن على  املعتمد 
التعلم يف  اأكر منه عن  وقًتا  ي�صتهلك  الإنرتنت 
ميتلكون  الذين  واملتعلمون  التقليدية.  الف�صول 
اأكر  قابلية  لديهم  يكون  الوقت  اإدارة  مهارات 

للتعلم من اأولئك الذين ل ميتلكون هذه املهارة.

g  Study Environment التعلم  بيئة  اإدارة 
الإنرتنت  على  املعتمد  املتعلم   :Management

اإدارة  يف  امل�صئولية  من  كبري  جــزء  عليه  لقى  يجُ
التقليدي، يقوم املعلم  التعلم  التعلم. ففي  بيئة 
والتعلم  التعليم  بيئات  وتنفيذ  وت�صميم  بتهيئة 
ذاتيًّا  املتعلم  على  بينما  لوجه.  وجها  تتم  التي 
احلا�صب،  جهاز  يهيئ  اأن  الإنرتنت  �صبكة  عر 
الت�صال  وو�صلة  الرقمي،  الت�صال  و�صيط  اأو 
البيئة  توفر  كذلك  اجللو�س.  ومكان  بال�صبكة، 
الفرتا�صية يف ف�صاء الإنرتنت م�صاحه �صا�صعة 
على  تقع  لــذا،  فيها.  يتنقل  اأن  للمتعلم  ميكن 
يف  عالية،  وبــدرجــة  امل�صئولية،  املتعلم  عاتق 

ت�صميم البيئة الفيزيائية الطبيعية.

g  "امل�صاعدة عــن  "البحث  التعلم  دعــم  اإدارة 
Learning Assistance Management (
عر  الــذاتــي  املتعلم  على   :)Help Seeking

�صبكة الإنرتنت اأن يبحث عن م�صادر امل�صاعدة 

اأهــدافــه،  وحتقيق  التعلم،  اأن�صطة  اإمتـــام  يف 
�صواء  الأفـــراد،  من  بكل  ال�صتعانة  خــلل  من 
واأوعــيــة  الأقـــــران،  اأو  املعلمني،  اأو  اخلــــراء، 
املــعــلــومــات، واملــكــتــبــات الــرقــمــيــة. فــالإنــرتنــت 
اإىل  الو�صول  من  متكن  وا�صعة  خدمات  توفر 
مثل:  مــتــعــددة،  اأدوات  با�صتخدام  امل�صاعدة 
الريد الإلكرتوين، و�صاحات النقا�س، والقوائم 
الإلكرتونية، وقواعد البيانات، وغرف املحادثة، 
ي�صاف اإىل ذلك امل�صادر املادية الأخرى التي 
الإلكرتونية.  البيئة  خــارج  املتعلم  لها  يتو�صل 

.)Lynch & Dembok, 2004(

معوقات التعلم الذاتي المعتمد على 
الإنترنت في التعليم قبل الجامعي

كما هو احلال يف التعلم التقليدي يف الف�صول 
اإ�صكالت  مــن  عــدد  بها  يوجد  والــتــي  املدر�صية، 
التعلم، ون�صبة من الإخفاق لدى املتعلمني يف حتقيق 
بع�س  يرافق  كذلك  احلــال  فــاإن  التعلم،  اأهـــداف 
والناجتة  الإنــرتنــت،  على  املعتمد  التعلم  جتــارب 
ترقى  ل  افرتا�صية،  بيئة  يف  الطالب  انعزال  عن 
اأولياء  اإىل م�صتوى التفاعل احلقيقي، وكذلك قلق 
الأمور حيال تطوير اأبنائهم لقدراتهم الجتماعية. 
التدريب  حمدودية  على  القلق  ذلــك   اإىل  ي�صاف 
التعلم  يف  الطالب  لــدى  النطق  يف  الطلقة  على 
كبري  ب�صكل  يعتمد  والــذي  الإنرتنت،  على  املعتمد 
املعتمد  التعلم  يواجه  كما  الن�صية.  الكتابة  على 
تتطلب  التي  املقررات  يف  �صعوبات  الإنرتنت  على 
اأو املقررات التي تتطلب مهارات  مهارات حركية، 
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والريا�صيات.  العلوم  يف  احلال  هو  كما  متقدمة، 
 Cavanaugh، Gillan، Kromrey, Hess &(
بيئات  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف   )Blomeyer, 2004

فائقة  و�صائط  مــن  عليه  ت�صتمل  مبــا  ــت،  ــرتن الإن
Hypermedia، تعطي الطالب منفًذا وا�صع النطاق 

الن�صو�س  على  ت�صتمل  والــتــي  املــعــلــومــات،  على 
والــر�ــصــوم والــ�ــصــور والــ�ــصــوت والــفــيــديــو، وتقدم 
 Jonassen, Howland,( منظمة  غري  بطريقة 
Moore & Marra, 2003(. ويلقي التعلم يف هذه 

قــرارات  اتخاذ  يف  امل�صئولية  الطالب  على  البيئة 
حول تنظيم تعلمه، وكيف يتعلم؟، وكم يجب عليه 
التعلم؟،  يف  الوقت  من  مي�صي  وكــم  يتعلم؟،  اأن 
وكيف يتو�صل اإىل م�صادر التعلم ال�صليمة؟، وكيف 
يقرر مدى فهمه للمواد التي در�صها؟ ومتى يوقف اأو 
يغري من ا�صرتاتيجياته؟، ومتى يزيد من جهده؟، 
)Hill, Wiley, Nelson &  Han, 2004(. وقد 
اأ�صار عدد من الدار�صات اإىل نق�س كفاءة املتعلم 
املعتمد  التعلم  بيئات  يف  ــا  ذاتــيًّ تعلمه  تنظيم  يف 
 Azevedo &  Hadwin, 2005;( على الإنرتنت
 .)Kozma, Elaine, Russell & Marx, 2000

تتوافر  اأن  يجب  فاإنه  املعوقات،  هذه  على  وللتغلب 
بع�س اخل�صائ�س يف التعلم املعتمد على الإنرتنت 

لدى طلب التعليم قبل اجلامعي.

خ�شائ�س التعلم المعتمد على الإنترنت 
لدى طالب مراحل التعليم قبل الجامعي

اإيجابية  على  ـــة  اأدل وجـــود   مــن  الــرغــم   على 
قبل  التعليم  يف  املتعلم  اأداء  على  الــذاتــي  التعلم 

اجلامعي)Zimmerman, 1994( ، اإل اأن اإ�صافة 
�صلبيًّا  اأو  ا  ايجابيًّ عــامــًل  متثل  الإنــرتنــت  تقنية 
قبل  التعليم  طــلب  لــدى  الذاتي  التعلم  لإحــداث 
الفائدة،  من  قدر  اأكر  على  وللح�صول  اجلامعي، 
جناح  يتطلبها  اإ�صافية  خا�صة  معايري  هناك  فاإن 
على  املعتمد  التعلم  بيئات  يف  والتعلم  التعليم 
الإنرتنت، واملوجهة لطلب التعليم قبل اجلامعي. 
وزمــلوؤه يف هذا   Cavanaugh كافنوف  اأورد  فقد 
على  املعتمد  التعلم  ي�صمم  اأن  يجب  اأنــه  ال�صدد 
الإنرتنت بعناية يف مراحل التعليم قبل اجلامعي، 
لأنه وجد اأن الطلب ال�صغار يحتاجون اإىل مزيد 
اأن�صطة  تقدم  واأن  تعلمهم،  على  ــراف  ــص الإ� مــن 
التعليمية  املهام  وجتزئة  مي�صرة،  ب�صورة  التعليم 
املركبة اإىل اأجزاء مب�صطة، واأن يقدم نظام تغذية 
راجعة مكثفًا. وهذا يوجب اأن يكون ات�صال املعلم 
باملتعلم وويل الأمر ب�صكل دوري. كما تتطلب زيادة 
اأجزاء  اإىل  الدرو�س  تق�صيم  يتم  اأن  التعلم  فعالية 
ب�صكل  املتعلم  تقدم  ملحظة  تتم  حتى  �صغرية، 
ملحوظ. كذلك يجب اأن يراعى يف ت�صميم التعلم 
املتعلم   ــدى  ل ــــي  الإدراك النمو  مــراحــل  متطلبات 
يرى  حيث   ،)Cavanaugh & others, 2004(
التطور  اأن  املــثــال،  �صبيل  Piaget،عـــلـــى  بياجيه 
الإدراكي لدى الطفل يتغري مع العمر: مرحلة ما قبل 
�صبع  اإىل  �صنتني  من   pre-operational العمليات 
 concrete املح�صو�صة  العمليات  ومرحلة  �صنوات، 
operational من �صبع اإىل اأحد ع�صر عاًما، ومرحلة 

اأحد  من    formal operational املجردة  العمليات 
ع�صر عاًما حتى الر�صد. )زيتون وزيتون، 2004م( 
ويجب مقابلة ال�صروط لكل مرحلة من مراحل تطور 
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املعتمد  التعليم  ت�صميم  يف  املتعلم  لدى  الإدراك 
التعلم  يف  النجاح  مفاتيح  ومــن  الإنــرتنــت.  على 
التعليم  طلب  لدى  الإنرتنت  على  املعتمد  الذاتي 
الرتبوية  الإنرتنت  اأدوات  ت�صمني  اجلامعي،   قبل 
 web based pedagogical tools )Dabbagh(
ا�صتخدام  اإىل  اإ�ــصــافــة   ،& Kistanas, 2004

 Blended Learning املــزيــج  الــتــعــلــم  ــوب  ــل ــص اأ�
التعلم  من  متكاملة  منظومة  على  ي�صتمل  والــذي 
وجًها  والتعلم  الإنـــرتنـــت،  مــن  كــل  على  املعتمد 
املدر�صية. الف�صول  يف  والطالب  املعلم  بني   لوجه 

.)Khan, 2005(

في  ال��ت��رب��وي��ة   الإن��ت��رن��ت  اأدوات 
التعلم الذاتي

بيئة التعلم املعتمد على الإنرتنت تعزز من التعلم 
ب�صكل  تعتمد  التعلم  اأن�صطة  لكون  نظًرا  الذاتي، 
رئي�س على املتعلم نف�صه. ولنجاح الطالب يف هذه 
املهمة، فاإن ذلك ي�صتدعي توافر �صروط حمددة يف 
املتعلم، واملعلم، وتقنية  ثلثة عنا�صر رئي�صة هي: 
تنفيذ  عرها  يتم  التي  الو�صيلة  وهــي  الت�صال، 
اأ�صا�صي  ب�صكل  وترتكز  والتعلم،  التعليم  اأن�صطة 
الإنرتنت  �صبكة  عر  والتعلم  التعليم  اأدوات   على 
 .)McLoughlin & Hollongworth, 2001(

يغيب  الإنرتنت  �صبكة  املعتمد على  الذاتي  فالتعلم 
فيه املعلم ب�صكل واقعي )املعلم عر �صبكة الإنرتنت 
ــي( يــ�ــصــاف اإىل ذلـــك زيـــادة  تـــواجـــده افــرتا�ــص
الطالب يف حتقيق  عاتق  على  وامل�صئولية  العتماد 
اأهداف واأن�صطة التعلم. كل ذلك ي�صيف �صعوبات 

لدى املتعلم، وبالذات لدى الطلب قليلي املهارات 
يف العتماد على الذات يف التعلم، وهذا مما ميلي 
على  تعتمد  تربوية،  تعلم  اأدوات  اإيجاد  ب�صرورة 
معرفية  مــهــارات  حتقق  والــتــي  ــت،  ــرتن الإن تقنية 
 McLoughlin & Hollongworth,( املتعلم  لدى 
بنى املحتوى يف بيئات  يجُ اأن  2001(. وكذلك يجب 

احتياجات  على  الإنــرتنــت،  على  املعتمد  التعلم، 
املتعلمني Needs ، ويتوافق مع قدراتهم واأهدافهم 
ا�صرتاتيجيات  تت�صم  اأن  يجب  كما  وخ�صائ�صهم. 
التعليم بتعزيز الدافعية لدى املتعلمني، مل�صاعدتهم 
  ،)Cennamo & Ross,2000( يف التعلم الذاتي
ـــي، املــعــتــمــد على  ـــذات ويــتــطــلــب جنـــاح الــتــعــلــم ال
بني  توائم  تربوية،  ربــط  اأدوات  توافر  الإنــرتنــت، 
الذاتي  التعلم  واأن�صطة  جهة،  من  الإنرتنت  تقنية 
وبندك�صن  هــارتــلــي  اأورد  ــد  وق اأخــــرى.  جهة  مــن 
Hartely & Bendixen ،يف هذا ال�صدد، اأن التعلم 

ي�صتخدم  اأن  الإنرتنت، يجب  املعتمد على  الذاتي، 
 web الإنــرتنــت  على  املعتمدة  الرتبوية  الأدوات 
على  ت�صتمل  والتي    based pedagogical tools

املتزامن  الت�صال  اأدوات  تت�صمن  وا�صعة،  ت�صكيلة 
 ،Asynchronous املتزامن  وغري   Synchronous

والفائقة   Multimedia املتعددة  الو�صائط  واأدوات 
 Learning واأدوات اإدارة نظم التعلم ، Hypermedia

التفاعل  من  تعزز  والتي   ،Management System

واملقارنة  امل�صاركة،  مثل؛  املتعلمني،  بني  الرتبوي 
 Hartely( بني املعلومات، وبناء املعرفة ذات املعنى
الإنرتنت  اأدوات  وتعمل   .)& Bendixen, 2001

الرتبوية على دعم املتعلم يف تعزيز مهاراته، والتي تعد 
�صرورية للتعلم عر �صبكة الإنرتنت املعتمد ب�صكل 
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1
2005م؛ )عبداحلميد،  نف�صه.  املتعلم  على   كبري 

Dabbagh & Kistanas, 2004 ( وترز اأهمية 

الإنــرتنــت  �صبكة  عــر  التعلم  بيئة  كــون  يف  ــك  ذل
من  عالية  درجـــة  يحقق  اأن  املتعلم  على  تــوجــب 
اأهداف  الكفاية واملهارة يف التعلم الذاتي لتحقيق 
وقــد   )Kistanas & Chow, 2002( الــتــعــلــم. 
 Dabbagh & Kistanas صنَّف دباغ، وك�صتان�س�
على  الذاتي  التعلم  يف  الرتبوية  الإنرتنت   اأدوات 

النحو الآتي:

g  اأدوات الو�صائط الفائقة املعتمدة على الإنرتنت
ي�صتمل   :Web-Based Hypermedia Tools

الو�صائط  لتطبيقات  الــرتبــوي  ال�ــصــتــخــدام 
البحث،  وحمركات  املت�صفحات،  على  الفائقة 
الإنرتنت،  مواقع  وحتديد  املعلومات،  وت�صفح 
وحتــمــيــل وحــفــظ املــلــفــات، وتــقــيــيــم حمــتــوى 
الفائقة  الو�صائط  ومــواد  الإلكرتونية،  املواقع 
Hypermedia، وتقدمي دعم قوي للتعلم الذاتي، 

امل�صادر،  تنوع  طريق  عن  الدافعية،  وتعزيز 
واحل�صول على امل�صاعدة.

g  اأدوات الو�صائط املتعددة املعتمدة على الإنرتنت
وت�صتمل   :Web-Based Multimedia Tools

على الأدوات امللحقة باملت�صفح، والتي مَتكن من 
 HTML .عر�س املواد بغري �صيغ ات�س. تي. اإم. ال
مثل الر�صوم، واحلركة، وملفات العر�س، وملفات 
PDF، وغريها من امللفات، التي  اإف  الـ بي دي 
الو�صائط  تاأليف  وبــرامــج  بنظم  تطويرها  يتم 
يف  املتعددة  الو�صائط  اأدوات  وتعمد  املتعددة. 
التعلم  اإىل تدعيم  الإنرتنت  املعتمد على  التعلم 

الذاتي، من خلل اإيجاد بيئات التعلم ذي املعنى، 
Dual- للمعلومات الثنائي  الرتميز  مبداأ  ودعم 

coding of information وفيه يتم خماطبة العقل 

من خلل اأكرث من قناة ا�صتقبال ح�صي، من اأجل 
تعزيز التعلم. 

g  Content creation اأدوات تكوين ونقل املحتوى
برامج  على  وت�صتمل   :and delivery tools

 ،  HTML اإل  اإم  تــي  اإتــ�ــس  الن�صو�س  حتــريــر 
)مثل  الإنــرتنــت  �صفحات  تــاألــيــف  بــرامــج  اأو 
ويفر ودرمي   ،Frontpage فرونتبيج  برنامج 
Dreamweaver ( وهي تبداأ من برامج لتطوير 

مركبة،  �صفحات  اإىل  ب�صيطة،  ويب  �صفحات 
برامج  واملعلم  التعليمي  امل�صمم  وي�صتخدم 
تاأليف املحتوى عر �صبكة الإنرتنت، وي�صتخدمها 
الــطــالــب كــذلــك يف اإر�ــصــال املــ�ــصــاركــات، ويف 
امل�صاريع  تطوير  ويف  العمل،  فرق  مع  امل�صاركة 

التعليمية املعتمدة على الإنرتنت.

g  Collaborative and والت�صال  التعاون  اأدوات 
communicative tools: ت�صتمل اأدوات الت�صال 

النقا�س،  و�ــصــاحــات  الإلـــكـــرتوين،  الــريــد  على 
ــرامــج املــحــادثــة،   ــة، وب ــاري واملــجــمــوعــات الإخــب
واأدوات  والفيديو،  ال�صوت  مــوؤمتــرات  واأدوات 
مثل  املعلومات  و�صبكات  الوثائق،  يف  الت�صارك 
تدعم  وهــي   ،Multi User Domain )MUD(
التعلم عر ال�صبكات، وهذه الأدوات تدعم التعلم 
 Distributed  Learning التعاوين، والتعلم املوزع
وهو التعلم الذي يتم م�صتقلًّ عن املكان والزمان.

.) Dabbagh & Kistanas, 2004(
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اإلطار النظري للتعلم اإللكتروني
 وعالقته بنظريات التعلم

ويت�صح يف اجلدول )4-1( خمطط يربط بني 
يلحظ  والــذي  الإنــرتنــت.  واأدوات  الذاتي  التعلم 
فيه وجود ربط بني التعلم الذاتي يف العمود الأول، 

واأدوات الإنرتنت الرتبوية املقابلة يف العمود الثالث، 
وهذه الأدوات يتم تن�صيق عملها من خلل   نظام 

. Learning Management System اإدارة التعلم

اجلدول)10-1(
خطوات التعلم الذاتي، مع اأمثلة مقابلة لأدوات الرتبية املعتمدة على الإنرتنت

اأمثله على دور المعلم في دعم خطوات التعلم الذاتي
التعلم الذاتي

اأدوات الإنترنت التربوية 
المقابلة

اأمثله على ا�صتخدام الطالب للأدوات 
التربوية المعتمدة على الإنترنت

تحديد الأهداف
Goal setting

على  الــمــتــعــلــم  ــاعــدة  ــص مــ�  -
- اأدوات الت�صال والتعاون.تحديد اأهداف التعلم

الإلكتروني  للبريد  الطالب  ا�صتخدام 
المعلم  ــــى  اإل ــــــداف  الأه لإيــ�ــصــال 

وا�صتقبال التغذية الراجعة

ا�صتخدام ا�صتراتيجيات 
 Use of   المهام
task strategies

فــي  ــم  ــل ــع ــمــت ال مـــ�ـــصـــاعـــدة   -
التعلم  اإ�صتراتيجية  اختيار 

المنا�صبة.
للتفاعل  المتعلم  م�صاعدة   -
ــــواد  م ــــع  م الـــمـــعـــنـــى  ذي 

المحتوى.

 - اأدوات تكوين ونقل المحتوى
- اأدوات الو�صائط المتعددة في 

الإنترنت

خرائط  لبرامج  الطالب  ا�صتخدام   -
المفاهيم لتنظيم محتوى التعلم

- ا�صتخدام الطالب للر�صوم، وال�صوت، 
والفيديو لم�صاهدة المحتوى والقيام 

باأن�صطة التعلم

المراقبة الذاتية
 Self - 

monitoring

- م�صاعدة الطالب في مراقبة 
-اأدوات التعاون والت�صال.تقدمه.

- ا�صتخدم الطالب لأر�صيفات منتديات 
الحوار لعمل انعكا�س لتعلمه ومراقبة 

مدى تقدمه

التقويم الذاتي
 Self - 

evaluation
- م�صاعدة المتعلم على تقويم 

- اأدوات تكوين ونقل المحتوىعمله.

ــتــخــدام الــمــتــعــلــم الــتــعــلــيــمــات،  - ا�ــص
ومحّكات التقويم، والتغذية الراجعة 
اأو  اإر�صالها  يتم  والتي  الأقــران،  من 

تبادلها عبر �صبكة الإنترنت

الإدارة وتنظيم الوقت
 Time 

 planning and
management

- م�صاعدة الطالب في تنظيم 
الوقت بفعالية وفي مهارات 

الإدارة.

- اأدوات التعاون والت�صال.
واأدوات  ــال،  ــ�ــص الت اأدوات   -

تكوين المحتوى .

عبر  مناق�صات  في  الطالب  م�صاركة   -
�صبكة الإنترنت حول تنظيم الوقت

المقرر  لتقويم  الطالب  ا�صتخدام   -
ـــي والـــــجـــــداول الــزمــنــيــة  ـــص ـــدرا� ال

لتخطيط اأن�صطة الف�صل الدرا�صي 

البحث عن الم�صاعدة
Help  seeking 

على  الـــطـــالـــب  ــاعــدة  ــص ــ� م  -
ــعــرف عــلــى الــمــ�ــصــادر  ــت ال
الجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وغــــيــــر 

الجتماعية.

- اأدوات التعاون والت�صال.
الفائقة  الــو�ــصــائــط  اأدوات   -

المعتمدة على الإنترنت.

- ا�صتخدام الطالب للقوائم الإلكترونية 
Listserv لطرح الأ�صئلة

البحث  الطالب لمحركات  ا�صتخدام   -
في الح�صول على المعلومات

)Dabbagh &  Kistanas, 2004(

وقد تو�صل تريي، ودولتل Terry & Doolittle اإىل اأن التعلم  الذاتي املعتمد على الإنرتنت يعتمد ب�صكل 
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رئي�س على نظام اإدارة التعلم LMS ، واقرتحا اأن 

ت�صتمل اإدارة نظام التعلم LMS على الآتي : 

ــخ 	• ــواري وت دقــيــق  ب�صكل  املــواعــيــد  تــو�ــصــيــح 
ال�صتحقاق، وذلك من خلل اإدراج التاريخ 

واملهام. 
قائمة 	• و�صع  طريق  عــن  الأهــــداف  حتديد 

تدقيق checklist رئي�صة وفرعية  بالأهداف.
التقومي 	• لتعزيز  راجــعــة،  بتغذية  الــتــزويــد 

الذاتية    واملراقبة   ،self evaluation الذاتي 
self monitoring با�صتخدام اأدوات الت�صال 

التزامني، وغري التزامني.
الــتــي 	•  log in ــال  ــ�ــص الت عــمــلــيــات  تــعــزيــز 

التعلم  اإدارة  نــظــام  مــع  املتعلم  يجريها 
الراجعة،  التغذية  تقدمي  خــلل  من   LMS

 ،checklists ــتــدقــيــق  ال قـــوائـــم  وتـــوفـــري 
يف  واملــ�ــصــاعــدة   ،organizers واملــنــّظــمــات 
حتديد الأهداف، وتنظيم املحتوى، وتزويد 
الراجعة  بالتغذية  الــذاتــي  التقومي  اأدوات 
والتعليمي،  التقني،  الدعم  وتوافر  الفورية، 
 والإداري، وامل�صادر، يف البيئة الفرتا�صية.

.)Terry & Doolittle, 2006(  

وخال�شة اأدبيات التعلم الذاتي عرب �شبكة 
اجلامعي؛  قبل  التعليم  طالب  لدى  الإنرتنت 
الذاتي،  التعلم  اأن�صطة  تنفيذ  اأن  على  تاأكيدها 
والذي ي�صتمل على ال�صرتاتيجيات، ودعم املتعلم، 
ت�صرتط  والتوجيه.  والتنظيم  والدافعية،  والتعزيز 
ومن  الإنــرتنــت،  بيئة  يف  اأخــرى  خ�صائ�س  توافر 

اأهمها ما ياأتي: 

التقنية، 	• على  وت�صتمل  الأ�صا�صية،  الأدوات 
وت�صميم الواجهة، والت�صفح.

ــوى الــتــعــلــيــمــي الإلــــكــــرتوين، مــثــل: 	• ــت ــح امل
التعليمية  والوحدات  والدرو�س،  املقررات، 

والتعلمية، وامل�صتودعات الرقمية.
الإنرتنت  	• على  املعتمدة  الرتبوية  الأدوات 

مثل:   ،  web based pedagogical tools

اأدوات نظام اإدارة التعلم، واأدوات الت�صال 
التزامني، وغري التزامني.
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2
الت�صميم التعليمي 

)Instructional Design(

الت�صميـــم التعليمـــي  مـــن العنا�صـــر الأ�صا�صية 
التي ت�صهم يف جنـــاح م�صاريع التعلـــم الإلكرتوين، 
وت�صميم وتطويـــر املقررات، اأو املحتـــوى التعليمي 
ّعـــرف باأنه �صل�صلة مـــن اخلطوات  الإلكـــرتوين، و يجُ
النظاميـــة لتخطيـــط اأحـــداث واأن�صطـــة التعليـــم، 
وامل�صتملـــة على عدة مراحل معتمـــدة على بع�صها، 
والتطوير)الإنتـــاج(  والت�صميـــم  التحليـــل  وهـــي 
والتقـــومي. ويوجد عدد كبري من منـــاذج الت�صميم 
التعليمي، ومن اأ�صهرها النموذج العام يف الت�صميم 
التعليمي ADDIE، والذي يتاألف من املراحل الآتية:

1-Analysis التحليل
2-Design الت�صميم
3-Development التطوير
4-Implementation التنفيذ
5-Evaluation التقومي

ول يوجد هنـــاك ترتيب حمدد للعلقة بني هذه 
العنا�صـــر، والعلقـــة بينهـــا ب�صكل عـــام تكون على 

ال�صكل )1-2(.

ال�صكل )1-2(
النموذج العام للت�صميم التعليمي


Design

Evaluation

Implementation

AnalysisDevelopment
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_ :Analysis اأول: مرحلة التحليل
هـــو عملية حتديد ما يجب تعلمـــه، وينق�صم اإىل  

اأق�صام رئي�صة، من اأهمها:

1-.Readiness Analysis تقدير اجلاهزية
2-.Needs Analysis تقدير احلاجات
3-.Learner Analysis حتليل املتعلم
 حتــــلــــيــــــــل املهــــمــة، اأو"املـــحــــــــتوى"-4

.Task/Content Analysis  

وتف�صيل اأنواع التحليل على النحو الآتي:

b Readiness Analysis تقدير الجاهزية

تقديـــر ال�صتعـــداد يقي�ـــس اجلاهزيـــة للتعلـــم 
الإلكـــرتوين. وي�صتمـــل ال�صتعـــداد علـــى العنا�صر 
الثقافيـــة  واجلوانـــب  املاليـــة،  املـــوارد  الرئي�صـــة: 
النف�صيـــة والجتماعية للمتعلم، واملـــوارد الب�صرية، 
اأدوات ونظـــم و�صبـــكات وبرامـــج  والتقنيـــة؛ مـــن 
ات�صـــال  مـــن  الت�صـــال؛  و�صـــلت  تطبيقيـــة، 
 ف�صائـــي، ل�صلكـــي، دي اإ�ـــس اإل DSL  اأو هاتفـــي، 

وكذلك املحتوى.

b Needs Analysis تقدير الحاجات

وهي عملية حتديـــد الفجوة بني ما يجب تعلمه، 
وما هو كائن. وتتم عملية تقدير احلاجات عن طريق 
جمع معلومات بطرق خمتلفـــة )مثل؛ الختبارات، 
وال�صتبانات، والنقا�صـــات، وال�صجلت، والوثائق( 
عن احلالـــة الراهنـــة للمتعلم.  ومـــن نتائج تقدير 

احلاجـــات، يتم اإيجاد الفجوة بـــني الو�صع الراهن 
للمتعلم والو�صع امل�صتهدف، وبذلك ينتج عن تقدير 

احلاجات التو�صل اإىل الأهداف. 

b Learner Analysis تحليل المتعلم

هـــي عمليـــة جمع بيانـــات عـــن املتعلـــم بق�صد 
التعرف علـــى خ�صائ�صه، ومدى جاهزيته لدرا�صة 
املقرر املراد ت�صميمه. ويتم جمع البيانات باإجراء 
اختبار ت�صخي�صي )Diagnosis Test(، اأو ما يطلق 
عليـــه الختبار القبلّي )Pre test(، ويحدد مبوجبه 
مـــدى اإتقـــان الطالـــب للمـــادة العلميـــة، وم�صتوى 
الذكاء، ومهارات اللغة، واملهارات املطلوبة للمقرر 
املـــراد تعلمـــه )مثـــل مهـــارات احلا�صـــب اأو تقنية 
املعلومات، مهـــارات التعلم الذاتـــي، واإدارة الوقت 
...الـــخ(. كذلـــك تعـــّرف مـــا اإذا كان الطالب من 
ذوي الحتياجـــات اخلا�صـــة حيـــث تتوافـــر معايري 
معينة يجب التقيد بها لتقدمي تعلم اإلكرتوين يقابل 

متطلبات ذوي الحتياجات اخلا�صة.

b "تحليل المهمة اأو "المحتوى
Task/Content Analysis         

هـــي عملية حتديد املهـــام الرئي�صـــة والفرعية، 
التـــي يجب اأداوؤها، بنجاح كـــي ميكن تنفيذ وظيفة 
مـــا، بال�صكل املطلوب. ويف حتليـــل املهمة يف التعلم 
الإلكرتوين يتم حتديد العناوين الرئي�صة والعناوين 

الفرعية للمحتوى املراد ت�صميمه.  
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_ Design ثانيا: مرحلة الت�شميم

يجُعّرف الت�صميم  )Design( باأنه عملية و�صف 
الأ�صاليـــب والإجـــراءات التي تتعلـــق بكيفية تنفيذ 
عملية التعلم. وت�صتمـــل خمرجاتها على الأهداف، 
الختبـــارات،  واإعـــداد  التعليـــم،  وا�صرتاتيجيـــات 

وموا�صفات التجريب املبدئي.

b   اأهمية مرحلة الت�شميم

متثل مرحلة الت�صميم اأهمية كبرية ملا متثله من 
اأثر يف جودة املحتـــوى التعليمي يف هيئته النهائية، 
وممـــا يـــرز مرحلـــة الت�صميم عدد مـــن النقاط ، 

منها ما ياأتي: 

يقدم رموزًا ب�صرية جتمع الأفكار، وال�صور، 	•
وبقيـــة املواد، املتوقـــع ظهورها علـــى �صا�صة 
احلا�صب، على �صكٍل ميكـــن َت�صورهجُ لتقييمه 
وتعديلـــه يف الـــورق، قبل اخلو�ـــس يف عملية 

التطوير )الإنتاج(. 
يجُجـــزيء الت�صميـــم امل�صاريـــع الكبـــرية اإىل 	•

عنا�صر ب�صيطة.
يقدم رموًزا ب�صرية للروابط بني ال�صا�صات.	•

b عنا�شر مرحلة الت�شميم

ت�صتمل مرحلة الت�صميم على عدد من العنا�صر، 
منها ما ياأتي:

1-.)Content   Outline( املخطط التمهيدي للمحتوى
ملـــادة التعليميـــة -2  ت�صميـــم تدري�ـــس ا

 .)Pedagogic Design(
3-)Screen Design( ت�صميم ال�صا�صة

وتف�صيل  ذلك على النحو الآتي:

املخطط التمهيدي للمحتوى   -1 
.)Content Outline(

يتـــم  التحليـــل،  مرحلـــة  مـــن  النتهـــاء  بعـــد 
حتديـــد املحتوى العلمـــي بدقه عاليـــة، ويف مرحلة 
الت�صميـــم يتم تن�صيـــق املحتوى، عـــن طريق و�صع 
 املخطـــط التمهيدي للمحتوى، والـــذي ي�صتمل على 

اخلطوات الآتية:

g  ربط الت�صميم بتحليل املتعلم )التحليل ي�صتمل
علـــى تقدير احلاجـــات، حتليل املتعلـــم، حتليل 

املحتوى( وهو على النحو التايل:
ربـــط الت�صميـــم بنتائج تقديـــر احلاجات، 	•

والتي تقـــدم و�صفًا للو�صـــع الراهن للمتعلم 
عـــن طريـــق مراجعـــة �صجـــلت، اأو اإجـــراء 
الختبـــارات، وغريها مـــن اإجراءات حتديد 

تقدير احلاجات للمتعلم.
ربط الت�صميم بنتائـــج حتليل املتعلم، والتي 	•

تقدم و�صًفا موجًزا عن خ�صائ�س املتعلم.
ربـــط الت�صميـــم التعليمـــي بنتائـــج حتليـــل 	•

املحتـــوى، والتـــي يتم فيـــه حتديـــد وتنظيم 
املحتوى اإىل عناوين رئي�صة، واأخرى فرعية، 
وبذلك يتم تق�صيـــم املحتوى يف هذه املرحلة 

اإىل: العنوان الرئي�س، والعناوين الفرعية.
حتديد خطة زمنية لإجناز امل�صروع.	•
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ال�صكل )2-2(
مرحلة الت�صميم يف الت�صميم التعليمي للتعلم الإلكرتوين










2- ت�شميم تدري�س املادة التعليمية. 
يرتبط مفهوم الت�صميم للتدري�س، بعدد من 	•

العنا�صر، من اأهمها ما ياأتي:
نظرية التعلم. 	•
طرق "ا�صرتاتيجيات" التدري�س.	•
�صياغة الأهداف.	•
حتديد طرق التقومي.	•
حتديد الو�صائط.	•
حتديد م�صادر التعلم. 	•

)Screen Design( 3- ت�شميم ال�شا�شة

ويطلـــق عليه كذلـــك ت�صميـــم ر�صالـــة ال�صا�صة 
ت�صميـــم  وهـــو   ،)Message Screen Design(

�صا�صـــة  علـــى  الب�صريـــة  والأ�صـــكال  الن�صو�ـــس، 
احلا�صب، طبقًا ملبادئ ت�صميـــم الر�صالة واملبادئ 
العنا�صـــر،  مـــن  عـــدد  مـــن  ويتاألـــف   اجلماليـــة. 

من اأهمها:

.)Flowcharts( 3-1 الر�صوم التخطيطية  
   هـــي رمـــوز ب�صريـــة تو�صـــح ت�صل�صـــل روابـــط 
ال�صفحـــات. وهي متثيل ب�صـــري لتنقل املتعلم بني 
ال�صا�صـــات مـــن خـــلل تفاعله مـــع واجهـــة تطبيق 
ال�صا�صـــة، وت�صتخـــدم الر�صـــوم التو�صيحيـــة لـــدى 
مرجمي احلا�صـــب، لو�صع ت�صور منطقي لت�صل�صل 
خطوات الرجمة، بـــدًل من العتماد على الت�صور 
الذهنـــي خلطوات الرجمة، ثـــم ا�صتقت على هذا 
الأ�صا�س يف ت�صميم املحتوى يف التعلم الإلكرتوين، 
بحيث تو�صـــح الر�صوم التو�صيحيـــة منط الروابط 
يف النتقـــال بني ال�صا�صات عن تفاعل امل�صتخدم مع 
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�صكل )4-2(
)Tree “Cluster” Flowchart (  "الر�صوم التخطيطية ال�صجرية اأو " العنقودية

ال�صا�صة 1

ال�صا�صة 3ال�صا�صة 2

ال�صا�صة 3جال�صا�صة 3بال�صا�صة 3اأال�صا�صة 2بال�صا�صة 2اأ

واجهـــة التطبيق يف ال�صا�صة )كاأن يدخل امل�صتخدم 
بيانـــات يف ال�صا�صـــة، اأو ي�صغـــط على رابـــط،....
الـــخ( ويجُف�صل اتبـــاع اأ�صـــكال حمـــددة لدللة على 
الرمـــز امل�صتخـــدم. وميكـــن تق�صيم اأنـــواع الر�صوم 
التخطيطيـــة اإىل عـــدد مـــن الأق�صـــام، وذلك على 

النحو الآتي:

3-1 أ  الر�صوم التخطيطية اخلطية 

) Linear Flowchart(              

التحـــرك بني ال�صفحات للأمام وللخلف فقط. 
مو�صـــح  هـــو  كمـــا   )Forward and Backward(

بال�صكل )3-2(.

وي�صتخدم هذا النمـــط يف العرو�س التقدميية، 
بوينـــت  بـــور  التقـــدمي  برنامـــج  اأمثلتهـــا   ومـــن 
املحتـــوى  ي�صتمـــل  فقـــد   ،)MS Power Point(

التعليمـــي يف التعلـــم الإلكـــرتوين علـــى برجميـــات 
عرو�س تعليمية. 

ال�صجريـــة، التخطيطيـــة  الر�صـــوم  3-1 ب 

)Tree “Cluster” Flowchart (  اأو العنقودية 

وهـــي �صفحة رئي�صة ترتبـــط ب�صفحات فرعية، 
ثم يتفرع من ال�صفحات الفرعية �صفحات اأخرى، 

كما بال�صكل )2-4( التحرك بني ال�صفحات :
•	.)Forward( للأمام
•	.)Backward( للخلف
•	 .)Main Topic( لل�صفحة الرئي�صة

ال�صجريـــة،  التخطيطيـــة  الر�صـــوم   وت�صتخـــدم 
اأو " العنقوديـــة" اإذا كان هنـــاك مو�صـــوع رئي�ـــس، 
يتفرع منه عدد من املوا�صيع الفرعية والتي بدورها 

تتفرع اإىل عدد من العنا�صر.  

�صكل )3-2(
) Linear Flowchart( الر�صوم التخطيطية اخلطية

ال�صا�صة 1ال�صا�صة 2ال�صا�صة 3ال�صا�صة 4
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3-1 ج الر�صوم التخطيطية النجمية 

)Star Structure Flowchart(               

�صفحـــة رئي�صة يتفرع منها عدد من ال�صفحات 
املفردة، والتنقل بينها للأمام، وللخلف، ولل�صفحة 
الرئي�صـــة، كمـــا يف ال�صـــكل )2-5(. التحـــرك بني 

ال�صفحات:

•	.)Forward( للأمام
•	.)Backward( للخلف
•	 .)Main Menu( ل�صفحة القائمة الرئي�صة

وت�صتخـــدم الر�صـــوم التخطيطيـــة النجميـــة ما 
 ،)Hypermedia( يطلـــق عليه الو�صائـــط الفائقـــة
واأكـــرث الأمثلـــة �صيوًعـــا ل�صتخدام هـــذا النمط هو 

 .)Web( صفحات الويب�

ال�صكل )5-2(
)Star Structure Flowchart( الر�صوم التخطيطية النجمية
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:)Storyboard( 3-2 اللوحة الق�ص�صية  

هـــي جمموعة مـــن اللوحـــات، اأو البطاقات، اأو 
 ال�صفحـــات، والتـــي تو�صـــح ب�صـــكل  عـــام املحتوى 
 ) العنوان، الن�س، الر�صم...( لكل �صا�صة، وتو�صح 
كذلـــك اأيقونـــات الت�صفـــح التـــي تربـــط ال�صا�صـــة 
ف كذلـــك باأنها ر�صم  عـــرَّ بال�صا�صـــات الأخـــرى. وتجُ
خمطـــط Sketch  ملوقـــع العنا�صـــر علـــى ال�صا�صة، 
والتـــي يقوم بهـــا امل�صمـــم، لو�صع ت�صـــور ب�صري 

ل�صكل ال�صا�صة.

3-2 أ اأهمية اللوحة الق�ص�صية  
للوحـــة الق�ص�صيـــة اأهميـــة بالغـــة يف ت�صميـــم 
وتطويـــر برامج التعلـــم الإلكرتوين، ومـــن النقاط 

التي ترز هذه الأهمية ما ياأتي:  

تنظم عمـــل الإنتاج )التطويـــر( يف م�صاريع 	•
امل�صاريـــع  )خا�صـــة  الإلكـــرتوين  التعلـــم 

الكبرية(.
تق�صـــم العمـــل اإىل وحـــدات �صغـــرية، ليتـــم 	•

توزيعه على فريق العمل .
ت�صاهـــم يف و�صع بناء منطقـــي يف ت�صميم، 	•

وتطوير التعلم الإلكرتوين.

3-2 ب عنا�صر اللوحة الق�ص�صية  
تو�صـــح اللوحـــة الق�ص�صيـــة و�صًفـــا ملحتوى كل 
�صا�صـــة علـــى حدة يف برنامـــج التعلـــم الإلكرتوين، 
وذلك يف مرحلـــة الت�صميم، والـــذي ي�صبق مرحلة 
التطويـــر )الإنتـــاج(، ويف الغالب يتـــم عمل اللوحة 
الق�ص�صيـــة علـــى ورق ميثـــل ت�صميـــم ال�صا�صـــة، 

وتختلـــف عنا�صـــر اللوحـــة الق�ص�صيـــة باختلف 
الرنامج املطلوب اإنتاجـــه، وهي حتتوي يف الغالب 

على العنا�صر الآتية:
العنوان.  1

الن�س.  2

ال�صوت.  3

ال�صور الثابتة.  4

الر�صوم.  5

احلركة.  6

الأفلم.  7

الألوان.  8

اأيقونات الرتباط بال�صفحات الأخرى.  9

3-3 معايري ت�صميم ال�صا�صة  
يراعـــى يف برامـــج التعلـــم الإلكـــرتوين توافـــر 
ال�صا�صـــة،  ر�صالـــة  ت�صميـــم  يف  حمـــددة   معايـــري 

)Screen Message Design( ، ومنها ما ياأتي:

3-3 أ الن�س

توحيـــد تن�صيق اخلطوط: العنـــوان الرئي�س، 	•
الفرعي، املنت.

ا�صتخدام منط خط ب�صيط ومريح للعني.	•
تباين عاٍل بني الن�س واخللفية.	•

3-3 ب ال�صور

ا�صتخدام ال�صور الب�صيطة.	•
اخت�صار البيانات يف ال�صور.	•
و�صع بطاقة تعريف على ال�صورة.	•
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الأخـــذ بالعتبـــار جن�ـــس املتعلـــم يف اختيار 	•
ال�صـــور، فـــالأولد يثـــري اهتمامهـــم �صـــور 
ال�صيـــارات، والآلت، واحلركة، بينما تف�صل 

البنات  �صور الطبيعة واحليوانات.

3-3 ج اللون

ا�صتخدام اأقل عدد من الألوان.	•
عـــدم تغيري األوان الرموز )عند النتقال من 	•

�صا�صة اإىل اأخرى(.
جتنـــب ا�صتخدام الألـــوان املتممـــة لبع�صها 	•

كواجهة وخلفية.
ا�صتخـــدام اللـــون يف مواقعـــه املعروفـــة مثل 	•

اللون الأحمر للخطر... الخ.

3-3 د  ال�صوت.

ا�صتخـــدام املوؤثـــرات ال�صوتيـــة التـــي يتـــم 	•
توظيفها.

جتنـــب الإكثار مـــن املوؤثـــرات ال�صوتية قدر 	•
امل�صتطاع.

منا�صبة املوؤثـــرات ال�صوتية لفئة العمر لدى 	•
املتعلم الذي ي�صتهدفه الرنامج.

موؤثر ال�صوت يف ر�صائـــل التحذير اأعلى من 	•
غريه.

عـــدم ا�صتخدام موؤثـــرات ال�صـــوت، عندما 	•
يجيـــب املتعلـــم باإجابـــة خاطئة )بـــل يكتفي 
بالر�صائـــل الن�صيـــة يف التغذيـــة الراجعـــة، 
والتي يقدم مـــن خللها تعزيزًا، اأو اقرتاحًا 

لطرق علجية منا�صبة (.

ثالث��ا: مرحل��ة التطوي��ر "الإنتاج"  _
)Development Phase(

التطوير هو عمليـــة حتويل موا�صفات الت�صميم 
اإىل �صيغة مادية تن�صر على الإنرتنت. وكلما توافرت 
الدقة يف مرحلتي التحليل والت�صميم، تكون مرحلة 
التطويـــر اأكـــرث جـــودة. وتبـــداأ مرحلـــة التطوير يف 
الغالـــب باإنتاج ما يطلق عليـــه )Prototype(، وهو 
عبـــارة عـــن ن�صخة اأوليـــة من املنتج، والـــذي يجُطبق 
فيه املطور )املرمـــج( خطوات اللوحة الق�ص�صية 
)storyboard( لكل �صا�صة، ويجُطبق كذلك الروابط 
الر�صـــوم  خمطـــط  با�صتخـــدام  ال�صا�صـــات،  بـــني 

.)Flowchart( التو�صيحية

b )Prototype( خ�شائ�س الن�شخة الأولية

تتميز الن�صخة الأولية )Prototype( املطورة من 
املنتج بعدد من اخل�صائ�س، ومن اأهمها ما ياأتي:

اأن يجـــري ت�صغيلهـــا علـــى جهـــاز احلا�صـــب 	•
املت�صـــل بالإنرتنت )ن�صخـــة حقيقية للمنتج 

ولي�صت ت�صميمًا على ورق(.
اأن حتقق �صروط وموا�صفات الت�صميم.	•
اأن يتم تطويرها )اإنتاجها( يف وقت ق�صري.	•
اأن تكون تكلفتها املادية حمدودة.	•
اأن ت�صتخدم لوقت حمدد )لختبار املنتج(. 	•
اأن تكـــون قابلة للتعديل، بعـــد تطبيقها على 	•

عينة من اجلمهور امل�صتهدف.
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وقد يجُجـــري مرحلـــة تطوير املحتـــوى يف التعلم 
الإلكـــرتوين مطـــور واحـــد يف امل�صاريـــع ال�صغـــرية 
micro level، علـــى م�صتـــوى مبادرة مـــن معلم، اأو 

مدير، وفريق عمـــل، يف م�صاريع التعلم الإلكرتوين 
ال�صاملة ،على نطاق اإدارة تعليم، اأو وزارة تربية.

رابعا:مرحلة التنفيذ  _
)Implementation(

هي عملية ا�صتخدام املحتوى التعليمي يف الواقع 
الفعلي.علـــى عينة من اجلمهور امل�صتهدف، بق�صد 
حت�صـــني املنتـــج. وت�صتمل خمرجاتها علـــى التقومي 

التكويني للمنتج.

_ )Evaluation( خام�شا: التقومي
التقومي هو جمع بيانـــات لتخاذ قرار لتح�صني، 
اأو اإيقاف برنامج اأو منتج. وتقومي ت�صميم، وتطوير 

برامج احلا�صب التعليمية ينق�صم اإىل ق�صمني:

g  :Formative Evaluation البنائـــي  التقـــومي   
هـــو تقـــومي املنتـــج يف اأثنـــاء مراحـــل التحليـــل 
والت�صميم والتطوير، وهو عملية جمع معلومات 
حول الرنامج، بق�صد حت�صني وتطوير املنتج .

g  :Summative Evaluation التقومي اخلتامـــي 
وهـــو جمـــع بيانـــات حـــول كفايـــة املنتـــج، بعـــد 
اإخراجه يف �صيغته النهائية، بق�صد اتخاذ قرار 

ل�صتخدام الرنامج اأو اإيقافه.

مفاتيح يف ت�شميم التعلم الإلكرتوين _
التعلـــم،  اإحـــداث  هدفـــه  الإلكـــرتوين  التعلـــم 
والتعلـــم له مداخل متعددة، ويجب على بيئة التعلم 
الإلكـــرتوين اأن حتقـــق التنـــوع الـــذي يكفـــل توافر 
بدائـــل متعددة اأمـــام املتعلم. فالتعلـــم الإلكرتوين 
يتم عندما يحقق املتعلم الأهداف التعليمية، وهذا 
يوجب اأن يتم ت�صميـــم وتطوير التعلم الإلكرتوين، 
بناًء علـــى معايري حمددة، واأن يتـــم التدري�س بناء 
علـــى ا�صرتاتيجيـــات ت�صمـــن حتقيـــق الأهـــداف. 
ويرى علـــي وزمـــلوؤه Ali and Others اأن املكونات 
الرئي�صية التي يجب اأن يت�صمنها التعلم الإلكرتوين 

مو�صحة بال�صكل )6-2(.
ال�صكل )6-2(

مكونات التعلم الإلكرتوين الفعال
Components of effective online learning































 

)Anderson and Elloumi, 2004(
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حمتوى املقرر الإلكرتوين _
ي�صمـــم املحتوى يف بيئـــات التعلـــم الإلكرتوين 
املعلومـــات،  مـــن  �صغـــرية  قطـــع  هيئـــة  علـــى 
التعليميـــة  الوحـــدات  عليـــه  يطلـــق  فيمـــا   تقـــدم 
Learning Objects والتـــي تعـــرف باأنها: اأي كائن 

رقمـــي، اأو غري رقمي، ميكـــن اأن ي�صتخدم، اأو يعاد 
 ا�صتخدامـــه، اأو يرجع اإليه يف التعلم املعزز بالتقنية 
)Wiley , 2002(. وهـــذه الوحـــدات التعليمية اإذا 
�صبهـــت بال�صفحـــة يف املقرر الدرا�صـــي التقليدي، 
فاإنهـــا حتتـــاج اإىل طريقـــة لتن�صيقهـــا وفهر�صتها، 
وتي�صري الو�صول اإليها. وتوجد اأداة تقوم بهذا الدور، 
 وهـــي امل�صتودعـــات الرقميـــة للوحـــدات التعليميـــة

والتـــي   ،Learning Objects Repositories  
تعـــرف باأنها اأداة  جتميـــع املحتوى التعليمي املوؤلف 
مـــن الوحـــدات التعليميـــة Learning Objects، اأو 
 �صجـــلت بيانـــات البيانـــات للوحـــدات التعليميـــة

 ،Learning Objects metadata records  
بطريقـــة متكـــن من فهر�صـــة الوحـــدات التعليمية، 
 بحيـــث ميكـــن الو�صـــول لأي منهـــا بي�صـــر و�صهولة

.)Robson, 2003( 
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3

املقدمة

مديـــر املدر�صة، وامل�صـــرف الرتبوي، 
من الأفراد املنوط بهم مهام اأ�صا�صية يف 
تفعيل التعلم الإلكـــرتوين ب�صكل اإجرائي 
يف امليـــدان الرتبوي. ومـــن هذا املنطلق، 
�صيتنـــاول هذا اجلـــزء من الكتـــاب هذه 
الأدوار، بـــدءا من حتديـــد مفهوم التعلم 
الإلكرتوين، واأنواعه، من حيث التزامن، 
ـــا، واإيـــراد اأهـــم  ـــا، اأو جزئيًّ اأو كونـــه كليًّ
مميزات التعلم الإلكـــرتوين، واعتبارات 
التعلـــم الإلكرتوين التعليميـــة، وامل�صتملة 
علـــى العامليـــة، والتعلم الذاتـــي، وثقافة 
تقنية املعلومات، ومهارات حل امل�صكلت، 
واإدارة الوقـــت، وامل�صئوليـــة ال�صخ�صية، 
واعتبـــارات التعلم الإلكرتوين التنظيمية 
لـــكل من الطالـــب والعاملـــني، والتقومي، 
والت�صـــال  والأجهـــزة،  وامل�صـــادر، 
بالإنرتنت. و�صيتم عر�س اأغرا�س التعلم 
الإلكرتوين، واأدوار الإدارة والإ�صراف يف 
التعلـــم الإلكـــرتوين من حيـــث: املبادرة، 
الإلكـــرتوين،  التعلـــم  جلنـــة  وتاأ�صي�ـــس 
والروؤيـــة،  العـــام،  الإطـــار  وحتديـــد 
والر�صالـــة، واخلطـــة الزمنيـــة، واإيـــراد 
مراحل ن�صـــر وتبني التعلـــم الإلكرتوين، 

ودور الإدارة، والإ�صـــراف فيه، ودورهما 
يف التطوير املهنـــي، والتغيري با�صتخدام 
اأ�صاليـــب ن�صـــر وتبنـــي البتـــكارات. كما 
�صيتـــم اإي�صـــاح دور الإدارة والإ�صـــراف 
جتـــاه الطالـــب يف التعلـــم الإلكـــرتوين، 
مـــن حيـــث: التحـــاق الطالـــب بالتعلـــم 
والتحكـــم،  واحل�صـــور،  الإلكـــرتوين، 
واللتزامـــات  والتقديـــر،  والدرجـــات، 
واحلقـــوق، واحلديـــث عـــن دور الإدارة 
والإ�صـــراف يف ت�صميـــم وتطبيـــق التعلم 
الإلكـــرتوين، مـــع حتديـــد اأدوار الإدارة، 
والإ�صراف يف التعلم الإلكرتوين، ويختم 
هـــذا اجلزء مـــن الكتاب باإيـــراد معايري 

التعلم الإلكرتوين. 
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اعتبارات تنظيمية يف التعلم الإلكرتوين 

    هنـــاك عدد من العتبـــارات التنظيمية الإدارية 
والإ�صرافيـــة يف م�صاريع التعلم الإلكرتوين، والتي توؤثر 

يف عملية التطبيق، ومن هذه العتبارات ما ياأتي:

b :اعتبارات تنظيمية للطالب

للطال���ب،  االإداري���ة  التنظيم���ات  تت�س���من   
الطال���ب  االإلك���روين، متابع���ة  التعل���م  يف 
م���ن حي���ث احل�س���ور، واملتابع���ة، والتقومي، 
اإدارة  نظ���ام  يوفره���ا  الت���ي  واالإح�س���اءات 

التعلم حول ن�ساط الطالب التعليمي.

b :اعتبارات تنظيمية للعاملين في المدر�شة

 التحق���ق من توافر الكفاي���ات املهنية لدى 
االإلك���روين،  التعل���م  بيئ���ات  العامل���ني يف 
وبقي���ة  املعل���م،  اأداء  ومراقب���ة  وتقيي���م 
العامل���ني، م���ن خ���ال االإح�س���ائيات الت���ي 
يوفره���ا نظام اإدارة التعلم حول اأداء املعلم، 
اإ�س���افة اإىل املعلوم���ات، الت���ي يت���م جمعه���ا 
م���ن  للتاأك���د  االإدارة،  تراه���ا  طريق���ة  ب���اأي 
متابعة املعل���م الأداء مهامه يف بيئات التعلم 

االإلكروين.

b  :اعتبارات تنظيمية للتقويم

االأف���راد  تقيي���م  يف  امل�س���وؤولية  حتدي���د 
اأدوات  وامل�س���ادر )مناف���ذ عل���ى االإنرن���ت، 

واأجهزة، وبرامج(.

b  :اعتبارات الأفراد المعنيين بالتعلم الإلكتروني

ترتبط ه���ذه التنظيمات باالأف���راد املعنيني 
بالتعل���م االإلك���روين، م���ن خارج املدر�س���ة، 
املجتم���ع،  واأف���راد  االأم���ور،  اأولي���اء  ومنه���م 

واملعنيون بالعملية التعليمية.  

b  :اعتبارات تنظيمية للم�شادر

توري���د  تنظ���م  الت���ي  اللوائ���ح  اإدارة  وتعن���ي 
امل�س���ادر واملق���ررات الدرا�س���ية، وذل���ك ع���ن 
طري���ق تواف���ر معاي���ري اجل���ودة، ومطابق���ة 
امل�س���ادر االإلكروني���ة، الت���ي يت���م توريده���ا 
للمناهج الدرا�س���ية. كذلك تنظيم اإجراءات 
�س���راء املق���ررات، اأو امل�س���ادر االإلكرونية، اأو 
ت�سميم واإنتاج امل�سادر ذاتيًّا )داخل املدر�سة، 

اأو املنطقة التعليمية(.

b  والت�ش��ال للتجهي��زات،  تنظيمي��ة  اعتب��ارات 
بالإنترنت: 

الركيز على التنظيمات يف توريد االأدوات، 
والربام���ج ومناف���ذ االت�س���ال باالإنرن���ت، 

والدعم الفني.

الغر�س من التعلم الإلكرتوين

على املدير اأو امل�صرف اأن يحدد الغر�س من تطبيق 
التعلم الإلكرتوين يف املدر�صة، فهناك اأغرا�س متعددة 

ميكن اأن يحققه التعلم الإلكرتوين، منها ما ياأتي: 

مقابلة نق�س املعلمني الأكفاء.)يف بع�س املناطق 	•
البعيـــدة قد ي�صعـــب اإيجاد معلمـــني اأكفاء، مع 
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توافـــر بث هاتفـــي يف تلك املناطـــق، ميكن من 
تو�صيل خدمـــة الإنرتنت، وبالتـــايل النفاذ اإىل 
مقررات درا�صية، تقدم عـــر الإنرتنت يقدمها 
ويف  الأكادميـــي،  تخ�ص�صـــه  يف  خبـــري  معلـــم 

ا�صرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين(.
ج�صر فجوات يف املنهج.	•
بيـــان احلاجة اإىل مقرر، يتوافر به م�صتوى عاٍل 	•

من اجلودة يف الت�صميم واملحتوى.
مقابلة احتياجات الطلب املعر�صني للخطر.	•
تنميـــة مهـــارات التعلـــم لـــدى املتعلـــم )التعلم 	•

الذاتـــي، التعلم التعـــاوين، التعلـــم القائم على 
حـــل امل�صكلت، التعلـــم املعتمد علـــى امل�صاريع، 
مهارات جدولة واإمتام املهـــام ذاتيا، احل�صول 
علـــى الدعم مـــن م�صـــادر الإنرتنـــت املختلفة، 
 informal القيـــام باأن�صطة التعلم غـــري الر�صمي
 ،wikis الويكيـــز  ا�صتخـــدام  مثـــل   learning

واملدونات Blogs، وغريها مـــن اأن�صطة التعلم، 
املعتمد على الن�صاط الجتماعي يف الإنرتنت(.

حت�صني الدرجـــات )مقـــررات اإلكرتونية عبارة 	•
عن برامج علجية للمتاأخرين درا�صيًّا(.

مقابلة تعار�س اجلداول لدى الطلب.	•
مقابلة زيادة اأعداد الطلب مع نق�س الأماكن 	•

املتاحة.
لتكوين فر�صة للطالب للدرا�صة عر الإنرتنت.	•
تبديل اأو اإ�صافة اإىل التعليم وجهًا لوجه.	•
مقابلة متطلبات م�صاريع وطنية يف التعليم. 	•

التخطيط للتعلم الإلكرتوين

يعتـــر التخطيط حمـــور ارتكاز يف اأعمـــال الإدارة 
والإ�صراف، واأحد مداخـــل التخطيط يف تبني م�صاريع 
الـــذي ي�صتمـــل علـــى املبـــادرة،  التعلـــم الإلكـــرتوين، 
وتاأ�صي�ـــس جلنـــة التعلـــم الإلكرتوين، وحتديـــد الإطار 

العام، والروؤية، والر�صالة، واخلطة الزمنية. 

المبادرة _

يعد املديـــر، وامل�صرف الرتبوي، عن�صـــَرْي التغيري 
الأكـــرث اأهميـــة يف ت�صميـــم وتنفيـــذ وتقـــومي م�صاريع 
التطويـــر الرتبـــوي، ومتكـــني تنفيذهـــا ب�صـــكل عملي، 
ودجمهـــا يف املمار�صات الرتبويـــة، ومتيز �صخ�صيتهما 
باملبـــادرة يي�صر تفعيل التعلـــم الإلكرتوين ب�صكل كبري، 
وعلـــى كل مـــن املدير وامل�صـــرف اأن يبـــادرا اإىل تي�صري 
العمـــل الإلكـــرتوين مـــن النواحـــي الإداريـــة واملاليـــة، 
وال�صعـــي اإىل حتقيق معايـــري اجلودة، وذلك من خلل 

التحقق مما ياأتي:

g  التنظيمات املتعلقـــة بالعمل على الإنرتنت، اأو عر
ال�صبكات.

g  التعلـــم قـــرارات  عليـــه  ي�صتمـــل  الـــذي  التمويـــل 
الإلكرتوين.

g  اجلـــودة يف التعلم الإلكرتوين  مـــن حيث املحتوى
والتقدمي والت�صميم التعليمي، والتدريب، والتعليم، 

والدعم وامل�صادر.
g  املبادرة لـــدى املدير، وامل�صرف الرتبوي، ت�صهم يف

اإي�صاح الروؤية حول التعلم الإلكرتوين من خلل:
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املعنيـــني -1 لـــدى  ون�صرهـــا  الفكـــرة،  اإي�صـــاح 
واملعلمـــني،  الإدارة،  مـــن   Stakeholders

والطلب، واأفراد املجتمع.
ن�صر الوعي الكايف. -2
حتقيـــق فر�ـــس جنـــاح اأكـــر لتطبيـــق اخلطة -3

التقنية.
تعديـــل اخلطـــة التقنيـــة، بناء علـــى م�صاركات -4

املخاطبـــة،  )املنتـــدى،  النقا�ـــس  يف  املعنيـــني 
املقابلت...الـــخ( وذلـــك لكي ي�صعـــر املعنيون 
اأنهـــم �صّنـــاع م�صـــروع التعلم الإلكـــرتوين، واأنه 
يفـــي مبتطلباتهم، مما يـــوؤدي اإىل زيادة فر�س 

النجاح يف تطبيق، وتبني امل�صروع.

تاأ�شي�س لجنة التعلم الإلكتروني _

عـــد تاأ�صي�س جلنة التعلم الإلكرتوين من الأولويات  يجُ
امللحـــة. وهي تتفـــاوت يف حجمها، تبًعـــا مل�صروع التعلم 
الإلكـــرتوين. فمنها ال�صامل، والـــذي يطبق على نطاق 
وا�صـــع Macro علـــى م�صتـــوى وزارة الرتبيـــة و اإدارات 
الرتبيـــة يف املناطـــق، وكذلـــك ميكـــن اأن تكـــون علـــى 
م�صتوى حمـــدود Micro مببادرة من مدر�صة، اأو معلم. 
لذلك تتفاوت عنا�صر وعمليات التخطيط، تبًعا حلجم 
امل�صروع. ولـــلإدارة والإ�صراف اأهميـــة بالغة يف تي�صري 
الت�صال، وجتاوز املعوقـــات، واإ�صفاء روح الفريق بني 
الأع�صـــاء، عـــن طريـــق ت�صجيـــع التعاون بـــني خمتلف 
املعنيني يف عمليات التخطيط. وميكن اأن ت�صتمل جلنة 

التخطيط على املخت�صني على النحو الآتي: 

خمت�ـــس يف الرتبية اخلا�صـــة )تقدير حاجات 	•
ذوي الحتياجات اخلا�صة(.

من�صق )اإدارة/ ميزانية، ومتويل(.	•
م�صرف )مناهج/ طرق تدري�س/ تقومي(.	•
خمت�ـــس تقنيات تعليم )الت�صميـــم التعليمي / 	•

املكتبات والو�صائط "مراكز م�صادر تعلم"(.
ممثلني )اأوليـــاء الأمور/ املـــدراء/ امل�صرفني/ 	•

املعلمني/ الطلب(.
تقنية املعلومات )م�صرف/ فني/ دعم(.	•
اأخرى.	•

تحديد الإطار العام _

ي�صـــارك الأفـــراد، الذيـــن مت ت�صمينهـــم يف فريـــق 
التعلـــم الإلكـــرتوين، يف حتديـــد الإطار العـــام مل�صروع 
التعلـــم الإلكـــرتوين، عـــن طريـــق تقديـــر احلاجـــات، 

ومراجعة اخلطة التقنية.

b  :تقدير الحاجات

ويتـــم فيهـــا حتديد الفجـــوة بـــني الو�صـــع الراهن، 
والو�صـــع امل�صتهدف، ويتم ذلـــك بعدة طرق، منها طرح 

الأ�صئلة الآتية:

اأين نحن الآن؟ )حتديد املوقف احلايل بطريقة 	•
ت�صمح مبقارنته باملوقف امل�صتهدف (.

اإىل اأيـــن نريـــد اأن نذهـــب؟ )ما الهـــدف الذي 	•
نرغب يف حتقيقه؟(.

كيف ن�صل اإىل هناك؟ )ما ال�صرتاتيجيات التي 	•
 ميكن اتباعها للنتقال من الو�صع احلايل، اإىل 

الو�صع امل�صتهدف؟(.
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كيـــف ميكن اأن نتحقق من و�صولنا اإىل الهدف؟ 	•

)ما اأ�صاليب واأدوات التقومي، التي ميكن اأن يتم 
تطبيقها، للتاأكد من حتقق الأهداف؟(.

الرتكيـــز 	• علـــى  نحافـــظ  اأن  ميكننـــا  كيـــف 
والدافعية؟ )ما اأ�صاليب، وا�صرتاجتيات التقومي 
امل�صتمر، التي ي�صتـــدل منها على مدى حتقيقنا 
الإدارة  تفّعـــل  اأن  وكيـــف ميكـــن  للأهـــداف؟، 
 ا�صرتاتيجيـــات داعمة وحمفـــزه للتغيري، وتبني 

التعلم الإلكرتوين؟ (.

b مراجعة الخطة التقنية

اإن مـــا تقوم به جلنـــة التخطيـــط، ملراجعة اخلطة 
التقنية احلالية للمنظمة، يعـــد من�صًطا ذا اأهمية، من 
خلل الت�صال مـــع اأع�صاء اللجنـــة بو�صائل الت�صال 
املتاحة )بريد الكرتوين، و�صبكات اجتماعية، وترا�صل 

فوري Chatting ..الخ( مع الرتكيز على الآتي :

ما مدى واقعية اخلطة التقنية؟ &
هل مت حتقيق الأهداف؟ &

هل تتما�صى اخلطة مع املخ�ص�صات املالية؟ &
ما العنا�صر التي مل يتم حتقيقها؟ &
مـــا اأوجـــه الق�صور التـــي حالـــت دون حتقيق بع�س  &

اأهداف اخلطة التقنية؟
لتحقيق خطة تقنية قابلة للتدري�س، كيف يتم التعديل  &

يف الآليات التي توؤدي اإىل حتقيق الأهداف، اأو تعديل 
اخلطة؟ 

_  vision الروؤية

تبـــداأ اخلطـــة التقنيـــة بعبـــارة متثل مركـــز القيم 
للمنظمـــة يف التطويـــر الرتبـــوي، ويطلـــق عليهـــا بيان 
الروؤيـــة vision statement. فكمـــا ات�صح من اأغرا�س 
التعلـــم الإلكرتوين، فاإن هنـــاك اأهداًفا متعددة ميكن 
اأن يحققهـــا التعلم الإلكرتوين، ويف�صـــل اأن اأحدد من 
البـــدء هديف من التعلـــم الإلكـــرتوين، وبالتايل تت�صح 
الروؤيـــة vision للتعلم الإلكـــرتوين لدّي. ويتم مبوجبها 
�صياغة عبارة الروؤية vision statement مل�صروع التعلم 

الإلكرتوين، الذي يتم تبنيه.
اجلدول )1-3(

الروؤية وم�صاريع يف التعلم الإلكرتوين 

عبارة متثل الروؤية Vision مل�صروع التعلم الإلكرتوينال�صوؤال الذي تدور حوله القيم يف م�صروع التعلم الإلكرتوينم

حت�صني تعلم الطالب با�صتخدام تقنية املعلوماتكيف ميكن اأن حت�صن التقنية من تعلم الطالب؟1

2
الأ�صر التي تتطلب اأعمالهم التنقل امل�صتمر "دبلوما�صيون، 

جتار، ع�صكريون، مهن متنقلة" كيف ميكن تقدمي تعليم ذي 
جودة عالية لأبناء وبنات هذه الأ�صر؟

تقدمي تعليم ذو جودة عالية للمتعلمني كثريي التنقل

كيف ميكن اأن اأقدم تعليمًا للكبار امللتحقني مبهن ل ت�صمح لهم 3
بالذهاب بانتظام للمدر�صة؟

تقدمي تعلم مرن وموزع ومفتوح ميكن اأن ي�صل اإىل اأي 
فرد يف اأي مكان واأي زمان ولأية فئة عمرية

كيف ميكن تعليم الطلب يف اأماكن الحتجاز والذين يتوزعون 4
يف اأماكن متعددة باأقل عدد من املعلمني؟

تخفي�س تكاليف وحت�صني اجلودة لتعليم الطلب 
املوقوفني يف اأماكن الحتجاز
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_ Mission الر�شالة
هي بيان، اأو عبارة تعّرف غر�س املوؤ�ص�صة التعليمية 
املركـــزي يف تبنيهـــا للتعلـــم الإلكرتوين. وهـــي عبارة 
وا�صعة، تخدم يف توجيـــه برنامج التخطيط، والإنتاج، 
والتقومي. وكذلك تعمل كقاعدة للت�صال مع الأفراد، 
الذيـــن لهـــم تاأثـــري يف اإجناح هـــذه اخلطة مـــن داخل 
املدر�صـــة، وخارجها. ويلحـــظ يف �صياغة الر�صالة اأن 

تت�صم ببع�س اخل�صائ�س، منها ما ياأتي:
العمومية.	•
ال�صمول.	•
ب�صاطة ال�صياغة.	•
القابلية للفهم.	•
ال�صتدامـــة، اأي األ ت�صتمل على بع�س التفا�صيل 	•

التقنيـــة، اأو بع�س امل�صطلحـــات، التي قد جتعل 
منهـــا بعـــد فـــرتة زمنيـــة ب�صيطـــة، غـــري قابلة 

للتطبيق.
للتعل��م  م�ش��روع  يف  مدر�ش��ة  ر�شال��ة  عل��ى  مث��ال 

الإلكرتوين:

b  :الم�شروع

ا "ثقافة تقنية املعلومات"  تعليم الطلب اإلكرتونيًّ

b  :و�شف الم�شروع

االإنرن���ت،  عل���ى  باالعتم���اد  الط���اب،  تعلي���م 
الربام���ج والتطبيق���ات الرئي�س���ة لثقافة تقنية 
املعلوم���ات، والتي ت�س���تمل على نظم الت�س���غيل، 
ومعالج الن�سو�س، وبرامج التقدمي، واجلداول 
الريا�س���ية، وقواعد البيانات، وبرامج الر�س���وم 
والربي���د،  امله���ام،  تنظي���م  وبرنام���ج  وال�س���ور، 

وت�سفح االإنرنت، وتطبيقات االإنرنت.

b :ر�شالة الم�شروع
تقنيـــة  توظيـــف  ومعلمـــون حمرتفـــون يف  طـــلب 

املعلومات والت�صال من اأجل التعلم.

b Time Plan الخطة الزمنية
هـــي عمليـــة ربـــط اخلطـــة التقنيـــة مل�صـــروع التعلم 
 الإلكـــرتوين بجدولـــة زمنيـــة مرحلية. وميثـــل اجلدول 
)3-2( منوذجـــًا يربـــط بـــني مراحـــل م�صاريـــع التعلم 

الإلكرتوين.
اجلدول)2-3(

Time Plan منوذج خطة زمنية
ملحظاتالتقومي النتائجالأع�صاء امل�صاركونالفرتةاملرحلةم

منالتحليل1

اإىل

منالت�صميم2

اإىل

منالتطوير )الإنتاج(3

اإىل

منالتنفيذ4

اإىل

منالتقومي اخلتامي5

اإىل
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تبني التعلم الإلكرتوين

تعتـــر الإدارة والإ�صـــراف من عنا�صـــر احل�صم يف 
تبنـــي التقنيـــة الفّعالة لتعلـــم الطالب، وحتـــدد كيفية 
تقـــدم املدر�صـــة يف التعلـــم الإلكـــرتوين، وتر�صـــد اإىل 
كيفيـــة دمـــج التقنيـــة يف الأعمـــال املدر�صيـــة، وت�صهم 
يف جنـــاح تكامل التقنيـــة مع اأن�صطة التعليـــم والتعلم، 
اأف�صـــل التجـــارب يف توظيـــف تقنيـــة  والو�صـــول اإىل 
املعلومـــات يف الن�صاط الرتبـــوي. وللتحقق من النجاح  
 يف تبنـــي اخلطـــة التقنيـــة، يجـــب اأن تتحقـــق الإدارة 

والإ�صراف من الآتي: 

ن�صر الوعـــي حول تطبيق لوائـــح وتنظيمات التعلم 	•
الإلكرتوين.

اإي�صـــاح النتائـــج، التي تو�صح ال�صتخـــدام الفعال 	•
لهذه التنظيمات.

حتديد اللوائح والتنظيمات، لتي�صري، ودعم التعلم 	•
الإلكرتوين.

مـــن 	• والتنظيمـــات  اللوائـــح  اتبـــاع  مـــن   التاأكـــد 
قبل املعنيني.

امل�صاعدة والإر�صاد الإداري والإ�صرايف يف تخطيط، 	•
وت�صميم، وتنفيذ التعلم الإلكرتوين.

توظيف التقنية الإلكرتونية يف الت�صال، والتحكم.  	•

مراحل تبني التعلم الإلكتروني  _

متـــر عملية تبنـــي التعلم الإلكـــرتوين باأربع مراحل 
رئي�صة، وهي على النحو الآتي:

Awareness 1-الوعي

يت���م يف ه���ذه املرحل���ة ن�س���ر الوع���ي للخطة 
ا�س���تخدام  ع���دم  لتوق���ع  وذل���ك  التقني���ة، 
والط���اب،  املعلم���ني  قب���ل  م���ن  التقني���ة 
لع���دة اأ�س���باب، منه���ا االجت���اه ال�س���لبي نحو 
االأف���راد،  ل���دى  وا�س���تخداماتها  التقني���ة، 
االأف���راد  ل���دى  التغي���ري  مقاوم���ة  كذل���ك 
)على �س���بيل املثال عن���د طرح فكرة جديدة 
للمعل���م يف التدري����س، والت���ي تتطل���ب من���ه 
جه���ًدا م�س���اعًفا، م���ن اأجل الت���درب عليها، 
ويف املقابل يكون قد تدرب �سابقا ،ومتر�س، 
واح���رف عل���ى طرق حمددة. لذا �س���يقابل 
وجه���ة  "م���ن  الأنه���ا  مبقاوم���ة،  التجدي���د 
التقليدية، والتي  الطرق  نظره" ت�س���تبعد 
احرف فيها، وم���ن ثم يجب عليه التدرب 
مه���ارات  واكت�س���اب  جدي���دة،  ط���رق  عل���ى 
جدي���دة(. لذل���ك، تهدف ه���ذه املرحلة اإىل 
ن�س���ر الوع���ي الكايف م���ن اأج���ل التغلب على 
مقاوم���ة التغي���ري ل���دى املعني���ني، والتغلب 
عل���ى االجت���اه ال�س���لبي ل���دى العدي���د م���ن 
االأف���راد جت���اه التقني���ة. )يوج���د ع���دد من 
االأف���راد لدي���ه انطباع �س���لبي ع���ن التقنية، 
جت���د  لذل���ك  ا�س���تخدامها،  يف  يرغ���ب  وال 
م���ن ي���ورد األفاًظ���ا �س���لبية جتاه االأ�س���اليب 

اجلديدة، وميجد القدمي منها(.
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Adaptation 2-التبني

يف ه���ذه املرحلة، يجب التحق���ق من اأن املعنيني 
)اإدارة، ومعلمني، وطاًبا( ي�ستخدمون التقنية 
)التعل���م االإلك���روين( بالطريق���ة الت���ي حتقق 
اأه���داف اخلطة. وعملية تكوين روؤية، واأهداف، 
وتخطيط، الإدخال التقنية يف املدار�س، قد يكون 
فيها بع�س ال�س���هولة، ولكن التحدي احلقيقي 
يتمثل يف مدى تبنيها من قبل املعنيني، ومدى 
تطبيقه���م له���ا يف �س���وء االأهداف. فق���د توجد 
هن���اك خط���ة، ولكنه���ا تبق���ى ح���رًبا عل���ى ورق، 
ترم���ى يف االأدراج، اأو تو�س���ع عل���ى االأرفف. وقد 
يك���ون هن���اك خط���ة يت���م تنفيذه���ا، ولك���ن عند 
التطبيق قد يحيد التطبيق عن االأهداف. فقد 
ت�س���تخدم التقنية واالإنرنت، ولكن بطريقة ال 
تع���زز من فر����س التعليم والتعل���م، ولكن تتجه 
 اإىل طرق اأخرى، قد تنعك�س �س���لًبا، وتبتعد عن

 االأهداف املر�سومة.

Exploration 3-الكت�صاف

العلمي���ة  االأدل���ة  بجم���ع  املرحل���ة  ه���ذه  تهت���م 
ح���ول م�س���روع التعلم االإلكروين، با�س���تخدام 
وا�س���تطاعات  البيان���ات،  وجم���ع  الدرا�س���ات، 
االآراء، وقيا����س االجتاه���ات، واإج���راء اختبارات 
عل���ى  للتع���رف  وذل���ك  للط���اب،  حت�س���يلية 
تطبي���ق  م���ن  وال�س���لبية  االإيجابي���ة  النق���اط 
امل�س���روع، وم���دى مقابلت���ه حلاج���ات الطاب، 
وم���دى مقدرت���ه يف  حتقيق فر����س تعلم مرن، 

وموزع، ومفتوح.

Transformation 4-التحويل

روؤي���ة حتي���ط  بتكوي���ن  املرحل���ة  ه���ذه  وتهت���م 
ب���كل ال�س���مات الت���ي ميك���ن اأن يقدمه���ا التعلم 
عن�س���راً  التقني���ة  تك���ون  واأن  االإلك���روين.  
بط���رق  اال�س���خا�س  وي�س���تخدمها  حيوي���اَ، 
ابتكاري���ة ووظيفي���ة يف حياته���م اليومي���ة، ويف 
تنظيم وت�س���يري مهامه���م املهني���ة، واأن يكونوا 
اأدوات  ا�س���تخدام  عل���ى دراي���ة �س���املة بكيفي���ة 

التقنية احلديثة.

الإلكـــرتوين ميكنـــه  التعلـــم  بيئـــات  فالطالـــب يف 
الدخول اإىل قاعة الدر�ـــس الفرتا�صي عر الإنرتنت، 
وت�صفـــح املواقع الأخـــرى، التي تدعم تعلمـــه، والأخذ 
بخـــرات اأفراد من خارج قاعة ال�صف. كذلك  مل يعد 
الوقت مقيـــًدا، فالطالب بعـــد نهاية اليـــوم الدرا�صي، 
ميكنـــه الدخول اإىل موقع التعلم يف اأي وقت؛ م�صاًء، اأو 
�صباًحا، ويف جميع اأيام الأ�صبوع. كذلك اأ�صبح التعليم 
موزًعـــا، فلم يعد يقت�صر علـــى الكتاب املدر�صي، ولكن 
هنـــاك عدد كبري مـــن امل�صادر، التي ميكـــن اأن ي�صل 

اإليها، واملوزعة يف مواقع الإنرتنت املتعددة.

يو�صح اجلـــدول )3-3( منوذجَا، يبني مدى التقدم 
يف التعلـــم الإلكرتوين، من حيث و�صف الو�صع الراهن، 
والو�صع امل�صتهدف، وال�صرتاتيجية التي ميكن اأن تطبقها 

املدر�صة، من اأجل ج�صر الفجوة لتحقيق الأهداف.
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اجلدول)3-3(

تبني التعلم الإلكرتوين

مالحظاتالوقتكيف ن�شل اإىل ذلك؟اأين نحن الآن؟املحور
توافر تقنية الت�صال بالإنرتنت يف املدر�صة ولدى 

)الإدارة،املعلم، الطالب، ويل الأمر(
الرنامج العام يف تقنية املعلومات ومدى دعمه للتعلم 

الإلكرتوين
ت�صهيلت التقنية من اأجهزة وبرامج

اإجراء اأبحاث يف تقييم تطبيق التعلم الإلكرتوين
ن�صر طرق تطبيق التعلم الإلكرتوين على م�صتوى )الإدارة، 

املعلم، الطالب( 
تغطية التكاليف للتعلم الإلكرتوين

اإمكانية الو�صول وامل�صاواة للو�صول للتعلم الإلكرتوين

كيف ت�صل مدر�صتك اإىل تطبيق التعلم الإلكرتوين؟

�صـــف ا�صرتاتيجية مدر�صتك لتطويـــر التنظيمات، 
مـــن اأجـــل تعزيز ا�صتخـــدام التعلـــم الإلكـــرتوين، وما 
يت�صمنه ذلك مـــن تطوير الكفايات املهنية، والعنا�صر 
التعلـــم  التـــي يتطلـــب تنفيذهـــا، لتطبيـــق  الأخـــرى، 

الإلكرتوين يف املدر�صة.

كيف نعرف اأننا حققنا اأهداف التعلم الإلكرتوين؟ 

�صـــف عمليات مدر�صتك، التـــي ت�صتخدمها ملراقبة 
التعلـــم الإلكـــرتوين. ويت�صمـــن ذلك موؤ�صـــرات تقييم 

النجاح يف التقدم يف تنفيذ التعلم الإلكرتوين.

كيف اأبقي على الرتكيز والدافعية حول التعلم الإلكرتوين؟

�صـــف كيـــف تدعـــم مدر�صتـــك عمليـــة التحفيـــز، 
ل�صتخـــدام التعلم الإلكرتوين، مبـــا ي�صتمل عليه ذلك 

من اأبحاث، ودرا�صات، واإجراءات التقييم، والتقومي.

 دور الم��دي�����ر والم��ش�����رف ف��ي تب��ني  _
التعلم الإلكتروني

عـــد الإدارة والإ�صـــراف، اللـــذان يطبقـــان مناذج  تجُ
ل�صتخـــدام التقنيـــة احلديثـــة يف اإمتـــام اأعمالها، من 
اأهم العوامل التي ت�صجع وحتث املعلم لتوظيف التقنية 
يف اأن�صطـــة التعليـــم والتعلـــم. فاملديـــرون، وامل�صرفون 
الرتبويـــون، الذيـــن ي�صتخدمـــون تقنيـــة املعلومات يف 
العمل املهني، يحفـــزون املعلمني والعاملني يف املدر�صة 
علـــى توظيف التقنيـــة يف اأداء اأعمالهـــم املهنية ب�صكل 
م�صتمـــر. حدد امل�صتـــوى احلايل للمديـــر وامل�صرف يف 

ا�صتخدام وتطبيق ودعم التقنية.

الوع�����ي: املديرون، والإداريون، الذين ل ي�صتخدمون 
التقنية، ول يوظفونها مهنيًا يف تعاملتهم مع 
الطلب واملعلمني، لن يكونوا داعمني لأع�صاء 
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 املدر�صـــة  يف ا�صتخدام التقنية وتوظيفها يف 
اأعمالهم اليومية.

الت��ب��ن��ي: �صيـــوؤدي عـــدم ا�صتخدام املديريـــن الذين 
لديهم منافـــذ اإىل التقنية والإنرتنت، ب�صكل 
�صامـــل، اإىل عـــدم تفعيـــل املعلمـــني للتقنية 
ب�صـــكل �صامـــل، ولـــو ا�صتخدمـــت التقنيـــة، 
فـــاإن ذلك يتـــم يف نطاق حمـــدود على �صكل 
مبادرات �صخ�صية، اأو على م�صتوى التطبيق 
ال�صخ�صي، ولي�س التوظيف يف املهام املهنية.

الكت�شاف: قد ي�صجـــع املديرون وامل�صرفون، املعلمني، 
واأع�صـــاء املدر�صـــة يف ا�صتخـــدام التقنيـــة، 
ولكـــن لي�س على نطاق �صامل، فيكتفي املدير 
وامل�صرف ببع�س الفوائد، والتي ت�صري اإىل اأن 
املدر�صة تطبق التقنيـــة، ولكن ل يرقى ذلك 
اإىل تطبيق �صامل، وفـــق روؤية تعك�س ت�صوًرا 

�صامـــًل متكامًل، لدمـــج تقنية املعلومات يف 
اأن�صطة التعليم والتعلم والإدارة، ب�صكل يكون 
له اأثر فّعال على حت�صيـــل الطالب، وتكوين 

اجتاهات ومهارات اإيجابية لديه.

التح��ويل: لكي يتم التو�صل اإىل هذه املرحلة، من ن�صر 
البتكار يف ا�صتخدام التعلم الإلكرتوين، فاإنه 
يجب علـــى املديرين وامل�صرفـــني تكوين روؤية 
حتيـــط بكل ال�صمـــات التي ميكـــن اأن يقدمها 
التعلم الإلكرتوين، واأن تكون التقنية عن�صًرا 
ا لـــدى املديـــر وامل�صـــرف، وي�صتخدمها  حيويًّ
بطـــرق ابتكارية ووظيفيـــة يف حياته اليومية، 
ويف تنظيم، وت�صيري مهامه املهنية، واأن يكون 
املديـــر وامل�صرف علـــى دراية �صاملـــة بكيفية 
ا�صتخدام اأدوات التقنية احلديثة يف الف�صل، 

ويف اإدارة الرتبية.

ويو�صـــح اجلدول )3-4( منـــوذج اإدارة ن�صر وتبني 
التعلم الإلكرتوين.

اجلدول )4-3(
اإدارة ن�صر وتبني التعلم الإلكرتوين

ملحظاتالوقتاأين نريد اأن ن�صل؟اأين نحن الآن؟املحور

اإدارة التعلم الإلكرتوين

اإدارة تقييم التعلم الإلكرتوين

اإدارة املنهج الإلكرتوين

الكفايات املهنية )التي يتطلبها توظيف التعلم الإلكرتوين(

قيا�س كفاءة ا�صتخدام التعلم الإلكرتوين

مناذج ا�صتخدام التعلم الإلكرتوين

التطوير املهني )التدريب يف توظيف التعلم الإلكرتوين مهنيا(

دعم التعلم الإلكرتوين
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التغيري

التعلـــم الإلكرتوين: هـــو ابتكار يغري بيئـــات التعلم 
والتعليـــم. وعادة مـــا يقابـــل التغيري من قبـــل الأفراد 
الطريقـــة  يف�صـــل  فاملعلـــم  باملقاومـــة.  واجلماعـــات 
التقليديـــة، التي يعمل بها، ومتّر�س فيها. واملتعلم تعود 
علـــى طريقة معينة يف التعلم، بحيث يبقى جال�ًصا على 
كر�صي متلقيًّا غري ن�صـــط. وفجاأة يطلب من املتعلم اأن 
يكون ن�صًطا م�صئوًل مبادًرا، يتحمل م�صئوليات اإ�صافية. 

ويرز هنا عدد من الأ�صئلة:  

هل �صيبادر جميع الطلب واملعلمني اإىل التغيري؟	•
كيف ميكن التغلب على مقاومة التغيري ؟	•
ما دور الإدارة يف ن�صر وتبني البتكارات "التعلم 	•

الإلكرتوين يف هذه احلالة"؟

لـــلإدارة اأدوار متعـــددة يف ن�صـــر وتبنـــي امل�صاريـــع 
اجلديدة يف العمل الرتبوي،باتباع عدد من التعليمات، 

منها ما ياأتي:

g . اجعل م�صروع التطوير يف �صياق وظيفي تطبيقي
g  وفر وقتـــًا للتعاون يف العمل الرتبـــوي اليومي اأو يف

اخلطة الف�صلية اأو ال�صنوية.
g  حـــدد الأ�صئلـــة احلرجة، التي تر�صـــد العمل �صمن

فرق تعاونية.
g  اطلـــب مـــن الفـــرق تطويـــر منتجـــات لتعاونهـــم

)حـــاول اأن جتعل فرق العمل جتني ثمرة من عملها 
التعاوين، بحيث يت�صـــح للجميع مدى اأهمية العمل 
يف فرق عمـــل، ويف برامج تطوير، بدل من الرتكيز 
على الفردية يف العمل، وعلى التقليدية يف الأداء(.

g  اربـــط اأن�صطـــة فرق العمـــل يف التعلـــم الإلكرتوين
باأهداف التعلم، وبتح�صيل الطلب.

g .زود فرق العمل باملعلومات ذات العلقة
g  يتبعهـــا اأن  ميكـــن  التـــي  ال�صرتاتيجيـــات  ومـــن 

املديـــر، اأو امل�صـــرف، والتـــي قـــد ت�صهـــم يف ت�صريع 
املعلـــم،  لـــدى  التجديـــد  وتقبـــل  التغيـــري،  وتـــرية 
 يت�صـــح من خـــلل الإجابة على عدد مـــن الأ�صئلة، 

منها ما ياأتي:
مـــا التغيري الـــذي ترغـــب يف احل�صـــول عليه؟ 	•

)تطبيق التعلم الإلكرتوين يف هذه احلالة(
ما الأثـــر الإيجابي للتغيري لدى املعلم والطالب، 	•

والإدارة؟
ما خطة ن�صر وتبني التعلم الإلكرتوين؟	•
ما الفئة التي �صتتاأثر بالتغيري؟ وباأي طريقة؟	•
ما اعتقاد من�صوبي مدر�صتك نحو التغيري؟ 	•
مـــا الأ�صئلة والحتياجات نحـــو التغيري ملن�صوبي 	•

املدر�صة؟ وما مدى ا�صتعداد املن�صوبني للتغيري؟
كيـــف يرتبـــط التعلـــم الإلكـــرتوين مببـــادرات 	•

وم�صاريع التطوير الرتبوي؟
َمْن املوؤيدون الرئي�صيون للتعلم الإلكرتوين؟ 	•
مـــا دور املوؤيدين الرئي�صيـــني للتعلم الإلكرتوين 	•

)عمـــلء التغيـــري Change agents( يف بنـــاء 
 – التحليـــل  التاليـــة:  املفاهيـــم يف اخلطـــوات 

الت�صميم – الإنتاج - التقومي ؟
كيف ال�صبيل للمحافظة على بناء املفاهيم حول 	•

التعلم الإلكرتوين بطريقة تركز عملية التغيري؟

www.ABEGS.org



74

دور اإلدارة المدرسية
في التعلم اإللكتروني

0101010101
0101010101
0101010101
0101010101

دور عملية التغيير  _

الرتبيـــة عملية متجددة، ولكن الأفـــراد التقليديني 
يركنـــون اإىل بـــذل اأقـــل جهـــد، ويعملـــون علـــى تكرار 
املهـــارات التـــي يجيدونهـــا. ويلقـــي اجلهـــد والتدريب 
الذي يتطلبه التغيري علـــى الأفراد مزيًدا من الأعباء. 
فمـــا الطريقـــة اإىل اإقناع العاملـــني بالتجديد، وتطوير 
املهـــارات، والتدريب، والتعلم الذاتـــي؟ من اأجل ذلك 
ي�صتدعي هذا الو�صع عامل تغيري يف املوؤ�ص�صة الرتبوية، 

يحفز عملية التطوير املهني، والتغيري لدى العاملني.

كيـــف ت�صـــف دورك كعميـــل تغيـــري يف املدر�صـــة 	•
الإلكرتوين"؟ التعلم  "لقبول 

ما التحديات التي تواجهك حاليًّا ؟	•
مـــا الذي تريـــد اأن تتعرف عليه اأكـــرث حول كيفية 	•

العمل بكفاءة اأكرث لإجناز دورك يف التجديد؟
مـــا النماذج والطرق التـــي �صت�صتخدمها يف خطة 	•

التغيري؟

مرحلـــة  مـــن  اأو  ال�صتف�صـــارات،  مـــن  وللنتقـــال 
التخطيـــط، اإىل مرحلـــة التنفيـــذ، فـــاإن ذلـــك يوجب 
مـــا   ذلـــك  ومثـــال  حمـــددة،  ا�صرتاتيجيـــات   اتبـــاع 

يف اجلدول )5-3(.

اجلدول)5-3(
التغيري بني التخطيط والتنفيذ

ماذا نفعل ؟ماذا نقول ؟
وفر تدريبًا للمعلمني حول التعلم الإلكرتوين.تدريب املعلمني مفتاح التغيري

كّيف التدريب بناء على التحليل: الذي ي�صتمل على حتديد بيئة املدر�صة، كل متعلم، اأو معلم، اأو مدر�صة تعد حالة خا�صة
وكفايـــات املعلمـــني، وحاجـــات املتعلمني ومنهـــا تنطلـــق يف التدريب من 

قاعدة تربطك مبدر�صتك ومعلميك وطلبك.

وفـــر تدريبًا على �صكل ور�س عمل ق�صـــرية، ويف الوقت نف�صه اجعل ور�س التغيري طويل املدى
التدريـــب ت�صتمر ويتم تنقيحها بناء علـــى التغذية الراجعة من اجلمهور 

امل�صتهدف.

درب املتعلمني علـــى ا�صرتاتيجيات اإدارة الوقـــت واملهام وا�صرتاتيجيات يجب اأن يكون املتعلمون م�صتقلني، وموجهني ذاتيا
التعلـــم املوجـــه ذاتيـــا Self Regulated Learning املعتمد على التعلم 
الإلكرتوين وثقافة التقنية Technology Literacy وكذلك يتبع طرق 

تعلم فردية وجماعية لتحقيق اأهدافه.
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التطوير املهني

التعلـــم الإلكـــرتوين كتجديـــد يوجب علـــى الإدارة 
والإ�صـــراف الرتبوي تطبيـــق ا�صرتاتيجيات ن�صر وتبني 
البتكارات وامتـــلك الكفاية يف تطبيق ا�صرتاتيجيات 
التغيـــري، ولتحقيـــق هـــذا التطوير فاإن ذلـــك ي�صتدعي 
اأن تبـــادر الإدارة والإ�صـــراف اإىل ا�صتخـــدام اأ�صاليـــب 
التطويـــر املهني للعاملـــني، لتحقيق النجـــاح يف التعلم 
الإلكـــرتوين، وحتقيـــق اأهدافه. فاملعلـــم اجليد مفتاح 
للمدر�صـــة اجليدة، لذا يجُعد التدريـــب امل�صتمر �صرورة 
لزيادة فر�س حت�صني تعلـــم الطالب، وحتقيق م�صاريع 
التطويـــر الرتبوي ب�صكل ممار�س. ومن املهام الرئي�صة 
للإدارة والإ�صراف امل�صاهمة يف حتقيق التطوير املهني 
للعاملـــني يف احلقل الرتبوي. ومـــن الأدوار التي ت�صهم 
بهـــا الإدارة والإ�صـــراف يف التطوير املهني للعاملني يف 

التعلم الإلكرتوين ما ياأتي:  

حتديد برنامج اأو خطة التطوير.	•
تنظيـــم الأفـــكار، واخلـــرات، وامل�صـــادر التي 	•

ترفع م�صتوى كفايـــات العاملني يف بيئات التعلم 
الإلكرتوين.

بـــذل اجلهـــد ال�صخ�صي، مـــن قبـــل الإدارة يف 	•
التاأ�صي�س، واملحافظة على بيئة داعمة للتطوير، 
والنمو املهني للمعلمني يف ال�صياقات املعا�صرة. 

تفعيـــل التطويـــر املهنـــي مـــن خـــلل املعلمـــني 	•
الذيـــن ميتلكون كفايات مهنيـــة يف جمال تقنية 
املعلومـــات، والبحث الرتبـــوي، واملمار�صني من 

ذوي امل�صتويات املهنية العالية. 

توظيف التعلم الإلكرتوين يف تدريب الرتبويني.	•
ت�صجيـــع العمل التعـــاوين، وت�صكيل فـــرق العمل 	•

لتطويـــر املمار�صـــات املهنيـــة لـــدى الرتبويـــني، 
با�صتخدام اأ�صلوب التعلم الإلكرتوين.

دواعي التطوير المهني _

يعتمـــد التعلـــم الإلكـــرتوين على تقنيـــة املعلومات، 
والتـــي تت�صـــم بالتطور ال�صريـــع. ي�صـــاف اإىل ذلك ما 
تتطلبـــه البيئـــة الإلكرتونية مـــن ا�صرتاتيجيـــات تعليم 
وتعلم، وطرق تقومي تختلف عنها يف التعليم التقليدي. 
وهذا يوجـــب توافر كفايـــات مهنية، تت�صـــم بالتجديد 
والتغيـــري لـــدى املعنيني بالتعلـــم الإلكـــرتوين. ويعتمد 
ج�صـــر الفجـــوة، بـــني الكفايـــات املهنية التـــي يتطلبها 
التعلم الإلكـــرتوين ومهارات العاملـــني، على التدريب 
امل�صتمـــر لتحقيـــق النمو املهنـــي للعاملني، مبـــا يحقق 
اأهداف التعلم. ومن دواعـــي التطوير املهني يف بيئات 

التعلم الإلكرتوين ما ياأتي: 

التغيريات املتلحقة، يف بيئات واأن�صطة التعليم 	•
والتعلم، متلـــي �صرورة بذل اجلهـــد، والطاقة، 
والوقت، وامل�صادر، يف التطوير املهني للمعلمني.

عـــدم الكتفـــاء مبا يقوم بـــه املعلم مـــن تطوير 	•
مهني ذاتي.

نق�ـــس تاأهيـــل العديد مـــن املعلمـــني للتعليم يف 	•
بيئات التعلم الإلكرتوين. 

عـــدم توافـــر الكفايـــات املهنيـــة لـــدى املعلمني 	•
للتعليم يف  البيئة الرقمية.
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دور الإدارة والإ�شراف جتاه الطالب يف 
التعلم الإلكرتوين

لـــلإدارة والإ�صـــراف دور يف التعلـــم الإلكـــرتوين، 
فيما يتعلـــق بالطالب، والـــذي ي�صتمل علـــى: اللتحاق 
بالتعلم الإلكرتوين، واحل�صـــور، والتحكم، والدرجات 
والتقدير، واللتزامـــات واحلقوق. وتف�صيل ذلك على 

النحو الآتي:  

اللتحاق _

بالتعلـــم 	• �صيلتحقـــون  الذيـــن  الطـــلب  َمـــن 
الإلكرتوين )طلب منتظمـــون، طلب منازل، 

طلب من تعليم الكبار، اآخرون.........(؟
التعلـــم 	• يف  الطالـــب  ت�صجيـــل  عمليـــات  مـــا 

الإلكرتوين؟
مـــا خطـــوات الن�صحـــاب مـــن مقـــرر يف التعلم 	•

الإلكرتوين؟
َمن له الأولوية للت�صجيل؟	•
هـــل تت�صمـــن اإجـــراءات الت�صجيـــل يف التعلـــم 	•

الإلكرتوين اإذن ويل الأمر؟
هـــل يوجـــد متطلبـــات يف املهـــارات يف تقنيـــة 	•

املعلومات للطالب الـــذي يرغب يف الت�صجيل يف 
التعلم الإلكرتوين؟

هل هنـــاك متطلبـــات يف التاأهيـــل للت�صجيل يف 	•
التعلم الإلكرتوين )مهارات يف تقنية املعلومات، 

م�صتوى حت�صيلي معني، اأخرى.......(؟

هل يوجد �صن اأدنى للنتظام للتعلم الإلكرتوين؟	•
هـــل يوجد حد اأدنـــى من مهـــارات التقنية لدى 	•

املتعلم؟
هـــل يوجد حتديد لعدد املقـــررات التي يدر�صها 	•

الطالب اإلكرتونيًّا؟
هل ي�صمح للطالب بالت�صجيل يف مقرر اإلكرتوين، 	•

ويف الوقت نف�صه يح�صر املقرر يف ال�صف؟
هل تتوافر اإر�صادات للمتعلم؟	•
كيـــف يتـــم توفري منافـــذ للتعلـــم الإلكرتوين يف 	•

املدر�صـــة؟ اإذا مل توفـــر املدر�صـــة منفـــذًا علـــى 
الإنرتنـــت، فهـــل �صت�صـــرف على توفـــريه خارج 

املدر�صة؟
للتعلـــم 	• الطـــلب  لإعـــداد  الإجـــراءات  مـــا 

الإلكرتوين؟

الح�شور  _

ما عدد الطلب املتوقع؟	•
ـــا يف املدر�صة، اأم 	• هل �صيتـــم التدري�س اإلكرتونيًّ

�صيتـــم  يف اأي وقـــت ، ويف اأي مكان، مبا يف ذلك 
خـــارج املدر�صـــة وخارج وقـــت اليـــوم الدرا�صي 

الر�صمي؟
هـــل مت حتديد اآليـــة �صبط احل�صـــور يف التعلم 	•

الإلكـــرتوين للطالب )مثـــال هل يتـــم احت�صاب 
الإح�صائيات التي تقدم من خلل برنامج نظام 
اإدارة التعلم، بحيث حتت�صب هذه الإح�صائيات 

ك�صجلت ح�صور وغياب للطالب(
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التحكم _

اإذا مت تقدمي التعلم الإلكرتوين يف املدر�صة، من 	•
�صي�صرف على الطلب؟

هـــل �صيتـــم تقـــدمي م�صاعـــدة للطـــلب الذين 	•
يحتاجون م�صاعدة اإ�صافية؟

ما الإجراءات التي تنظم الت�صال بني الطالب، 	•
واملعلـــم، وويل الأمـــر؟ )ما م�صتـــوى �صلحيات 
ويل الأمـــر يف الإطـــلع على امل�صـــرية التعليمية 
لبنه؟ هل �صيتـــم اإر�صال الر�صائـــل الإلكرتونية 

لويل الأمر حول م�صرية البن؟ اأخرى......(.
هـــل هنـــاك اتفاقيـــة يقبل بهـــا الطالـــب، وويل 	•

الأمـــر، ك�صـــرط  للدخـــول لأول مـــرة يف موقـــع 
التعلـــم الإلكرتوين، لتكون مبثابـــة اتفاقية تورد 

فيها ال�صروط، وال�صلوك املقبول يف املوقع؟
 هـــل يوجد م�صرف )من�صـــق، مدير، مي�صر( يف 	•

موقع التعلم الإلكرتوين؟

الدرجات والتقدير  _

ا 	• هل ي�صاوي هـــذا املقرر الذي يدر�ـــس اإلكرتونيًّ
الوزن نف�صـــه يف ال�صاعات، للمقرر الذي يدر�س 

يف ال�صف الدرا�صي؟
كم عدد املقررات الدرا�صية التي ي�صمح للطالب 	•

بدرا�صتها اإلكرتونيًّا؟
كيـــف �صيتم ر�صد درجات املقررات التي تدر�س 	•

اإلكرتونيًّا؟ 
هـــل �صيتم اإعطاء الطالب �صهـــادة اإمتام املقرر 	•

اإلكرتونيًّا؟

اأو 	• اللتحـــاق،  لعمليـــة  املنظمـــة  اللوائـــح  مـــا 
الن�صحاب من املقرر الإلكرتوين؟

هل �صيكافئ وزن املقرر الذي يدر�س اإلكرتونيًّا، 	•
باملقرر الذي يدر�س بالطريقة التقليدية؟

هل �صيكون هنـــاك م�صرف، لتتبع البيانات التي 	•
يوفرها نظام اإدارة التعلم، لتوفري تغذية راجعة 

عن تقدم املتعلم؟
هـــل �صيتم اعتمـــاد املقرر الـــذي در�صه الطالب 	•

اإلكرتونيًّا من جهات اأخرى؟ وكيف �صيتم ذلك؟

اللتزامات والحقوق  _

التعلـــم 	• يف  الطالـــب،  والتزامـــات  حقـــوق  مـــا 
الإلكرتوين؟

ما حقوق والتزامات اأوليـــاء الأمور، فيما يتعلق 	•
بدعم الطالب يف التعلم الإلكرتوين؟

مـــا الإجـــراءات التـــي �صتتبع، يف حـــال اإحداث 	•
الطالب ل�صلوك اأو لغة غري ملئمة، اأو غ�س؟

 َمـــن امل�صئول عـــن الن�صباط يف بيئـــات التعلم 	•
الإلكرتوين؟

كيـــف ميكن تزويـــد الطـــلب ذوي الحتياجات 	•
اخلا�صة، بـــالأدوات والرامـــج الإ�صافية، التي 

توفر لهم الو�صول اإىل التعلم الإلكرتوين؟
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اإدارة ت�شميم مقرر اإلكرتوين

يف بيئـــات التعلـــم الإلكـــرتوين، قد تفكـــر املدر�صة 
يف الكتفـــاء با�صتخـــدام نظـــام اإدارة التعلـــم كبيئـــة 
افرتا�صيـــة، يلتقـــي فيه الطلب مـــع املعلم، من خلل 
�صاحات نقا�س، وت�صليم الواجبات، وغريها من املهام. 
وقد تفكـــر مدر�صة اأخرى بعـــدم القت�صار على ذلك، 
وت�صعـــي اإىل �صراء، اأو اإنتاج مقررات اإلكرتونية. فكيف 
يتـــم اإنتاج املقرر الإلكرتوين؟ وما دور الإدارة يف اإنتاج 

املقرر الإلكرتوين؟

اإدارة ت�شميم مقرر اإلكتروني _

g  ميكن اإدارة ت�شميم التعلم الإلكرتوين عن طريق
الإجابة عن الت�شاوؤلت الآتية:

َمْن الطلب الذين �صيقدم لهم املقرر؟	•
كم ميزانية املقرر؟	•
ما معايري اجلودة يف املقرر؟	•
هل �صيتم اإنتاج املقرر،اأم �صيتم �صراء حمتواه؟	•

g : اإذا كان املقرر �شيتم اإنتاجه، حدد ما ياأتي

هـــل �صيتم اإنتاج املقرر علـــى نطاق �صامل )على 	•
م�صتوى اإدارة تعليم، اأو على امل�صتوى الوطني، اأو 
على امل�صتوى الإقليمـــي(، اأم �صيتم اإنتاج املقرر 

على م�صتوى حمدود )على م�صتوى املدر�صة(؟
هل �صيتم الأخـــذ باملنتجات التجارية )يتم دفع 	•

مبالـــغ مقابلها(، اأم �صيتـــم ال�صتعانة باملحتوى 
مفتوح امل�صدر )جمانية(؟

هـــل �صيتـــم ال�صتعانـــة باخلـــرات املتوافرة يف 	•
املدر�صـــة، لإنتـــاج املقـــرر، اأم �صيتـــم ال�صتعانة 

مبخت�صني من خارج املدر�صة؟
َمن يتوىل اإدارة عمليات الإنتاج )حتديد املهام، 	•

العاملون، الأجور، امليزانية، اجلدولة الزمنية، 
الق�صايا القانونية فيما يتعلق باحلقوق(.

َمن يتـــوىل اإدارة فريـــق الإنتـــاج )ي�صتمل فريق 	•
الإنتاج على اخت�صا�صـــي التحليل، والت�صميم، 

والإنتاج، والتقومي(؟
َمن يتـــوىل  التحليل؟ )متخ�ص�س يف الت�صميم 	•

التعليمي اأو تقنيات التعليم اأو القيا�س والتقومي(
َمن يتـــوىل الت�صميـــم؟ )متخ�ص�ـــس يف املادة 	•

العلميـــة، ومتخ�ص�ـــس يف ت�صميـــم �صفحـــات 
الإنرتنت(.

الو�صائـــط 	• يف  )فنيـــون  الإنتـــاج؟  يتـــوىل  َمـــن 
املتعددة، وبرجمة تطبيقات الإنرتنت(.

َمن يتـــوىل التقومي؟ )خمت�ـــس يف التقومي، مع 	•
فريق العمل كامًل(.

g : اإذا مت �شراء حمتوى املقرر

َمن ي�صمن مطابقة حمتوى املقرر للمطلوب؟	•
هل توجد م�صاريف تتبع �صراء املقرر؟	•
هل توجد اعتبارات يف الأدوات، اأو الرامج، تتبع 	•

�صـــراء املقرر؟ ) مثل �صـــرورة توافر موا�صفات 
يف الذاكـــرة، اأو كرت ال�صا�صـــة، اأو توافر برامج 

معينة، ي�صتدعيها ت�صغيل املقرر (.
هل توجد تكاليف مالية اإ�صافية تتبع ا�صت�صافة 	•

املقـــرر على الإنرتنت؟ ) مثل دفع اأجور اإ�صافية 
لدى م�صت�صيف اخلدمة(.
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َمْن �صيوفر الدعـــم الإداري، والفني، والتعليمي 	•

للمقرر الإلكرتوين؟
مـــا الأدوات، والرامـــج، التي يتطلبهـــا ت�صغيل 	•

املقرر الإلكرتوين؟

تطبيق التعلم الإلكرتوين

متر عملية التعلـــم الإلكرتوين بعدد من الإجراءات 
واملراحـــل، التي ت�صهم فيهـــا الإدارة والإ�صراف باأدوار 
متعددة، بـــدًءا من تبنـــي م�صروع التعلـــم الإلكرتوين، 
مـــروًرا بت�صميـــم اأو �صـــراء مقـــررات اإلكرتونيـــة، وما 
تتخلله هذه العملية من اإجراءات التحليل، والت�صميم، 
والتطويـــر )الإنتـــاج(، والتنفيذ )تنفيـــذ جتريبي على 
عينـــة للتاأكـــد من جنـــاح التعلـــم الإلكـــرتوين والتغلب 
علـــى املعوقـــات التي قـــد تواجـــه عملية تنفيـــذ التعلم 
الإلكرتوين(. وتنفيذ التقومي ب�صقيه: التقومي البنائي، 
وهـــو التقومي امل�صاحـــب للتعلم الإلكـــرتوين، بدًءا من 
كونه جمرد فكرة، اإىل مراحل التنفيذ التجريبي، ويتم 
يف هـــذا التقومي التنقيح والتعديـــل، و�صوًل اإىل مرحلة 
التقـــومي اخلتامي، والتي يظهر فيها التعلم الإلكرتوين 
مبظهـــره النهائي. ويف هـــذا التقومي يتـــم احلكم على 

امل�صروع ، فيما اإذا �صيتم تبنيه، اأو اإلغائه. 

يف حالـــة جناح جتربـــة التعلم الإلكـــرتوين، وتبني 
امل�صـــروع، فـــاإن لـــلإدارة والإ�صـــراف اأدوار يف تطبيـــق 

التعلم الإلكرتوين، من اأهمها ما ياأتي: 

حتديد املعلمني. 	•
حتديد الحتياجات التدريبية للمعلمني.	•

التحقـــق مـــن توافـــر رخ�صـــة ملزاولـــة التعلـــم 	•
الإلكـــرتوين لـــدى املعلم )مثـــل رخ�صـــة قيادة 
�صهـــادات  مـــن  غريهـــا  اأو   ،ICDL احلا�صـــب 
اإمتام برامـــج تدريب، يتقن مـــن خللها املعلم 

اأ�صا�صيات ا�صتخدام احلا�صب والإنرتنت(.
التحقق مـــن اأن املعلمني، الذيـــن هم على راأ�س 	•

ـــا ، يقابلـــون الحتياجـــات، اأو اأنـــه  العمـــل حاليًّ
 �صيتـــم ال�صتعانـــة مبزيد مـــن املعلمـــني لإمتام 

التعلم الإلكرتوين.
تنظيـــم امل�صاركـــة للمعلمني والطـــلب يف اأثناء 	•

اليـــوم الدرا�صي، اأو من املنازل، اأو من اأي مكان 
ويف اأي وقت.

حتديد املتطلبات ال�صابقة للتعلم الإلكرتوين. 	•
تنفيـــذ عمليات املراقبة والتحكـــم والتحقق من 	•

الأمان، التي يتطلبها التعلم الإلكرتوين.
التحقق من ت�صاوي الفر�س لدى جميع الطلب، 	•

يف الو�صول للتعلم الإلكرتوين.
اإ�صـــراك اأوليـــاء الأمـــور، واأع�صـــاء املجتمع، يف 	•

التعلم الإلكرتوين.
ت�صميم املقررات الإلكرتونية الدرا�صية.	•
تزويد املقـــررات الإلكرتونية.)داخليًّا بت�صميم 	•

املقـــررات، اأو تزويدهـــا مـــن خـــلل اجلهـــات 
الر�صمية، اأو من القطاع اخلا�س(.

التحقق من اأن التعلم الإلكرتوين يحقق اأهداف 	•
املنهج.

حتديد الأهداف واملخرجات املتوقعة من التعلم 	•
الإلكرتوين.
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تقييم اجلودة يف التعلم الإلكرتوين.	•
تقييم عمليات )التحليل، و الت�صميم، والإنتاج، 	•

والتنفيذ( للتعلم الإلكرتوين.
قيا�ـــس قيمـــة العائـــد اإىل ال�صـــرف يف التعلـــم 	•

الإلكرتوين.
تقييم اأداء الطالب. 	•
تقييم اأداء املعلم.	•
تقييم دمج التقنية يف اأن�صطة التعليم والتعلم.	•

ميكن اأن تتبنى خطة املدر�صة يف التعلم الإلكرتوين 
توظيـــف بوابتـــي املعلـــم والطالـــب، ومـــا تت�صمنه من 

م�صادر واأدوات من خلل تطبيق املراحل الآتية:

املدخ�������ل: تعلـــم ال�صتخدام الأ�صا�صـــي يف ا�صتخدام 
 البوابـــة الإلكرتونية )بوابة املعلم، الطالب، 

امل�صادر املرافقة(.

الت���ب�ن��ي: ا�صتخدم )البوابة الإلكرتونية( مع م�صروع 
لدعـــم  الإلكـــرتوين،  التعلـــم  يف  املدر�صـــة 

التعليم التقليدي.

الدم�������ج: كاِمـــل )البوابـــة الإلكرتونية( مـــع م�صروع 
مدر�صتك يف تقنية املعلومات، من تطبيقات 
التعليـــم والتعلـــم، والتي يتـــم الرتكيز فيها 
علـــى ربـــط الطالـــب واملعلـــم مـــع البوابة، 
لي�صتفيدا مـــن اإمكانياتها التقنية والرامج 
الإثرائية، التي تدعم التطبيقات الإنتاجية 
لتقنيـــة املعلومات )مثل معالـــج الن�صو�س، 
وبرامج العرو�س، وبرنامج تنظيم الريد(، 

يف اأن�صطـــة التعليـــم والتعلم، مـــع ا�صتخدام 
برامج الدعـــم يف البوابة ،كاأدوات ات�صال، 
مثل نظام اإدارة التعلم امل�صمن يف البوابة.

التخ�شي�س: الرتكيـــز على الأعمال التعاونية، والتعلم 
املعتمد على امل�صاريع.

البت���كار: اكت�صف ا�صتخدامات جديدة لأدوات التقنية 
يف اأن�صطـــة التعليـــم والتعلـــم والإدارة. على 
�صبيـــل املثـــال؛ ا�صتخـــدم برنامـــج اجلداول 
الريا�صية يف تدري�س العلوم، وبرنامج معالج 
ال�صور يف مادة العلوم، ومت�صفح الإنرتنت، 
للو�صـــول اإىل م�صادر معلومـــات يف مو�صوع 
البيئـــة. حـــاول اأن تدمـــج بني اأكرث مـــن اأداة 

تقنية واحدة لإجناز مهام تعليمية حمددة.

 دور املدير وامل�شرف الرتبوي
 يف التعلم الإلكرتوين

g  ،يتميـــز دور املديـــر، اأو امل�صـــرف الرتبـــوي املبادر
يف ن�صـــر وتبنـــي توظيف التعلم الإلكـــرتوين اأن�صطة 

التعليم والتعلم، مبا ياأتي :
البـــدء بروؤية vision حول ما ميكن اأن ينجز من 	•

تكامـــل التقنيـــة، وامل�صاركة يف هـــذه الروؤية مع 
.stakeholder كافة املعنيني

الإر�صاد اإىل ا�صتخدام التقنية، من خلل الأمثلة 	•
التـــي ي�صتخدم فيها منـــاذج لتوظيف التقنية يف 
اإمتـــام اأعماله، ويف متابعـــة مل�صتجدات التقنية، 
ومتابعـــة النمو املهنـــي، با�صتخـــدام التقنية يف 

تقييم، ومتابعة املعلمني على �صبيل املثال.
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دعم املعلمني عـــن طريق تقدير واإبراز جهودهم 	•

يف ا�صتخـــدام التقنيـــة، وتهيئة بيئـــة عمل تتقبل 
املخاطرة يف التجديد يف توظيف التقنية احلديثة 
يف اأن�صطـــة التعليم والتعلم والتقـــومي، وحت�صري 

تطوير الأع�صاء املهني يف تقنية املعلومات.
الرتكيـــز علـــى الأن�صطـــة التـــي توظـــف التقنية 	•

احلديثـــة لتح�صـــني التعليـــم، وتي�صـــر الو�صـــول 
للم�صـــادر التـــي يحتاجهـــا الع�صـــو للنجـــاح يف 

التاأهيل، وتنفيذ اأن�صطة التعلم الإلكرتوين.
اإتاحـــة امل�صاركـــة يف الإدارة با�صتخـــدام طـــرق 	•

متعـــددة، مثل؛ اأعمـــال اللجان، وبنـــاء قرارات 
اعتماًدا علـــى التغذية الراجعـــة، التي يتح�صل 

عليها من املعنيني بالقرار.
ا�صتخـــدام التقييـــم من اأجـــل مزيد مـــن النمو 	•

الذاتـــي  التقييـــم  اأدوات  خـــلل  مـــن  املهنـــي، 
للمعلمني، ومراقبة الف�صل، بطريقة ت�صاعد يف 

ا�صتخدام التقنية ب�صكل فعال. 

g  كمـــا اأن للمديـــر وللم�صـــرف دوًرا يف دعـــم كفاءة
التعلم الإلكرتوين، بعدة و�صائل منها :

اعتمـــد يف تخطيطـــك للتعلـــم الإلكـــرتوين على 	•
الِفـــَرق، واأ�صـــرك اأفـــراد املجتمـــع، واجعل لكل 

املعنيني �صوًتا.
و�صح الروؤية vision  حول التعلم الإلكرتوين.	•
عمليـــات 	• يف  ن�صـــط،  ب�صـــكل  مرتبًطـــا،  ابـــق 

امل�صئوليـــات  التدخـــل يف  التخطيـــط، وجتنـــب 
املنوطة بالآخرين.

زود املعلمـــني بفر�ـــس ملئمـــة مـــن التدريـــب 	•
وامل�صـــادر التقنيـــة، و�صجع ن�صـــاط ال�صتخدام 
العملـــي للتقنية مـــع الطلب، وقلـــل، اأو اح�صر 
من املعوقـــات البريوقراطية املتعلقـــة، للو�صول 

اإىل منافذ التقنية واملعامل.
ـــق مناذج مـــن ا�صتخدام التقنيـــة، كلما كان 	• طبِّ

ممكنـــًا )مثـــل، اجتمـــاع املعلمـــني، اجتماعات 
اأولياء الأمور، اأن�صطة الطلب...الخ(.

�ـــس خطة تقنية يف مدخل التعلم الإلكرتوين، 	• اأ�صِّ
متمركزة حول املتعلم، وحتقق اأهداف املنهج.

ـــح )�صّوق( جهـــود املعلـــم امل�صتخدم اجليد 	• و�صّ
للتقنية مع الطلب، ويف اأن�صطته املهنية.   

g  كمـــا اأن للمدير وامل�صـــرف الرتبـــوي اإ�صهامات يف
زيـــادة فر�ـــس النجـــاح يف التعلـــم الإلكـــرتوين من 

خلل عدد من املبادرات، ومنها ما ياأتي:
الإلكـــرتوين 	• للتعلـــم  الطالـــب  ا�صتعـــداد   قيـــم 

)مثـــال؛ اأن يقـــوم الطالـــب قبل البـــدء بالتعلم 
الإلكـــرتوين، بالإجابة على املوقـــع الإلكرتوين، 
عن عدد مـــن الأ�صئلة، تقي�ـــس ا�صتعداده للتعلم 
الإلكرتوين: هل اأنـــا م�صتعد للتعلم الإلكرتوين؟ 
فبع�ـــس الطلب الناجحني يف التعلم التقليدي، 
قـــد ل يحققون جناًحـــا يف التعلـــم الإلكرتوين، 
نظًرا ملا يحتاج اإليه من مهارات. "راجع مهارات 
الطالـــب يف التعلـــم الإلكـــرتوين، يف اجلزء من 

الكتاب املخ�ص�س للطالب"(.
زّود املتعلم باأدوات تقييم التعلم.	•
زّود املتعلم مبعلومات حول فائدة املتطلبات التي 	•

يجب توافرها لدى املتعلم يف التعلم الإلكرتوين.
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زّود املتعلـــم مبعلومـــات حـــول التعلـــم يف بيئات 	•
التعلـــم الإلكرتوين، مثـــل اإدارة التعلم، مهارات 
البحـــث يف النرتنت، ومهارات العمل التعاوين، 
والعمـــل امل�صتقـــل "راجـــع اجلـــزء مـــن الكتاب 

املخ�ص�س للطالب".
زّود املتعلـــم الـــذي يلتحـــق بالتعلـــم الإلكرتوين 	•

بالدعـــم امل�صتمـــر. )بحيـــث يقـــوم املعلـــم، اأو 
امل�صـــرف يف املدر�صـــة الفرتا�صيـــة، مبراجعـــة 
قواعد البيانات التي توفر معلومات حول اأن�صطة 
الطالب، ومن ثـــم يقارنها املعلـــم، اأو امل�صرف، 
بخطـــة الدرا�صـــة يف املقـــرر، وير�صلهـــا للمتعلم 
بريد اإلكرتوين، لكي يعطيه تغذية راجعة حول 
و�صعـــه احلايل، مقارنة باملهام املنوطة به، وفق 

خطتة الدرا�صية (.

   

 معايري املدير وامل�شرف الرتبوي
 يف التعلم الإلكرتوين

 Educational معايـــري تقنيات التعلم لـــدى الإدارة
 ،Technology Standards for Administrators: iste

عـــد هذه املعايري مـــن الأ�صهر، والأكـــرث انت�صاًرا، على  تجُ
امل�صتـــوى العاملـــي. وقـــد ترجمـــت للعديد مـــن اللغات، 
وتبنتهـــا العديـــد مـــن النظـــم الرتبويـــة حـــول العامل. 
 )ملزيـــد مـــن املعلومـــات حول املعايـــري راجـــع املوقع (

)www.iste.org(، مع العلم اأن املعايري اعترت مهام 
الإ�صراف موكلة للمدير. وتتاألف املعايري من الآتي:

القيادة والروؤية _

اأن يثري القـــادة الرتبويون الروؤيـــة امل�صرتكة للدمج 
ال�صامـــل للتقنية، وتهيئة البيئة والثقافة بطريقة متكن 

من حتديث هذه الروؤية. 

b القائد التربوي
يي�صـــر التطويـــر جلميـــع املعنيـــني حـــول الروؤية 	•

واإجـــراء  التقنيـــة،  ا�صتخـــدام  يف  امل�صرتكـــة 
ات�صالت مو�صعة حولها.

يحافظ على عمليات �صاملة ومرتابطة، لتطوير 	•
وتنفيـــذ ومراقبـــة خطـــة تقنية نظاميـــة وا�صعة 

النطاق، للو�صول اإىل هذه الروؤية.
يعزز وي�صجع ثقافة امل�صئولية يف تقبل املخاطر، 	•

وتاأييـــد ال�صيا�صات التي ت�صجـــع، ب�صكل م�صتمر 
الإبداع املعتمد على التقنية.

ي�صتخـــدم البيانات التقنيـــة الرقمية يف اإ�صدار 	•
القرارات الإدارية.

ي�صجع ويدعو اإىل البحث املعتمد على ال�صتخدام 	•
الفّعال للتقنية

يوؤيـــد ال�صيا�صـــات والرامج التـــي تدعم تطبيق 	•
خطط التقنية.

التعليم والتعلم _
القادة الرتبويون يتاأكدون مـــن اأن ت�صميم املنهج، 
وا�صرتاتيجيات التدري�س، وبيئات التعلم، تدمج التقنية 

املنا�صبة لتح�صني التعليم والتعلم. 
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b القائد التربوي

يتعرف، وي�صتخـــدم، ويقيم، وي�صجـــع التقنيات 	•
املنا�صبـــة لتعزيز ودعم التعليـــم واملنهج، ب�صكل 

يوؤدي اإىل رفع م�صتوى حت�صيل الطلب.
يي�صر ويدعـــم التقنيـــة التعاونية لإثـــراء بيئات 	•

التعلـــم، بطريقة توؤدي اإىل ابتـــكارات ت�صهم يف 
حت�صني التعلم.

يوفر بيئات التعلم املتمركزة حول املتعلم، والتي 	•
ت�صتخـــدم التقنيـــة بطريقة تقابـــل الحتياجات 

الفردية املتعددة للمتعلمني.
يي�صـــر ا�صتخـــدام التقنية، لدعـــم وتعزيز طرق 	•

التدري�س التـــي توظف م�صتويات التفكري العليا، 
واتخاذ القرار، و حل امل�صكلت.

يوفر ويوؤكد ح�صول املعلمني واملوظفني يح�صلون 	•
على الفائدة من فر�س التطوير املهني، لتح�صني 

التعلم، والتدري�س، با�صتخدام التقنية.

الإنتاجية والتطبيقات المهنية. _

لتعزيـــز  التقنيـــة  يطبقـــون  الرتبويـــون  القـــادة 
لديهـــم،  الإنتاجيـــة  وزيـــادة  املهنيـــة،   تطبيقاتهـــم 

ولدى الآخرين.

b القائد التربوي
يوظـــف منـــاذج )ينمـــذج( ا�صتخـــدام م�صتمر 	•

ومق�صود وفّعال للتقنية.
بـــني 	• والتعـــاون  الت�صـــال  يف  التقنيـــة  يوظـــف 

 الأقران، واملوظفـــني، والطلب واأوليـــاء الأمور، 
واأفراد املجتمع.

يطور وي�صارك يف جمتمعات التعلم، التي حتفز، 	•
وتربي، وتدعم املعلمـــني، وبقية اأع�صاء الكادر، 

يف ا�صتخدام التقنية لتح�صني الإنتاجية.
يـــلزم، ا�صتخدام م�صـــادر التقنيـــة يف التعلم 	•

املهني املرتبط بالعمل ويثبتها.
يحافـــظ علـــى الوعـــي  مـــع التقنيـــات النا�صئة 	•

وا�صتخداماتها املمكنة يف الرتبية.
ي�صتخدم التقنية، للتقدم يف التح�صني املنظم.	•

الدعم، والإدارة، والعمليات _

القـــادة الرتبيون يوؤكدون علـــى دمج التقنية، لدعم 
نظم الإنتاجية للتعلم والإدارة. 

b القائد التربوي
يطور، وينفذ، ويراقب ال�صيا�صات والإر�صادات، 	•

للتاأكد من مواءمة التقنية.
ينفـــذ، وي�صتخـــدم الإدارة املدجمـــة بالتقنيـــة، 	•

ونظم الت�صغيل.
يخ�ص�ـــس املـــوارد املاديـــة والب�صريـــة، ل�صمان 	•

تطبيق كامل وثابت للخطة التقنية.  
والتقنيـــة، 	• الإ�صرتاتيجيـــة،  اخلطـــط  يدمـــج 

واخلطط الأخرى، وال�صيا�صات، ملوازنة اجلهود، 
ورفع قدرة امل�صادر.

يطبق اإجراءات لقيـــادة التطوير امل�صتمر لنظم 	•
التقنية، ودعم دورة تبديل التقنية.
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التقييم والتقويم _

القـــادة الرتبويـــون ي�صتخدمون التقنيـــة لتخطيط، 
وتنفيذ نظم �صاملة للتقييم والتقومي. 

b القائد التربوي
ي�صتخـــدم طرقًا متعددة لتقييم، وتقومي التعلم، 	•

با�صتخدام التقنية املنا�صبة.
ي�صتخـــدم التقنيـــة جلمـــع، وحتليـــل البيانـــات، 	•

وترجمة النتائج، والت�صـــال لتح�صني املمار�صة 
التعليمية، وتعلم الطالب.

يقّيـــم معرفـــة، ومهـــارات، واأداء املوظفـــني يف 	•
ا�صتخدام التقنيـــة، وا�صتخدام النتائج، لتي�صري 
اجلـــودة يف التطويـــر املهني، وتبليـــغ القرارات 

اخلا�صة ب�صئون املوظفني.
واإدارة 	• وتقـــومي،  لتقييـــم،  التقنيـــة  ي�صتخـــدم 

الأنظمة الإدارية والتنفيذية. 

ال�ش��ئ��ون الجتماع�ي��ة، والق�ان��وني��ة،  _
والأخ�القية

للق�صايـــا الجتماعيـــة  الرتبويـــون  القـــادة  اإدراك 
والقانونية والأخلقيـــة املتعلقة، وي�صكلون �صنع القرار 

امل�صئول املتعلق بالق�صايا التقنية.

b القائد التربوي
ي�صمن امل�صاواة يف الو�صول اإىل املوارد التقنية، 	•

والتي متكن، وت�صجع جميع املربني واملعلمني.

يحـــدد، ويي�صر الت�صـــال، وي�صجـــع التطبيقات 	•
الجتماعية والقانونية والأخلقية، وال�صتخدام 

امل�صئول للتقنية.
يعزز، وي�صجع اخل�صو�صية، والأمان، وال�صلمة 	•

يف ا�صتخدام التقنية الرقمية.
ي�صجع، ويدعم املمار�صات الآمنة وال�صليمة بيئيًا 	•

يف ا�صتخدام التقنية.
ي�صـــارك يف تطويـــر ال�صيا�صـــات التـــي ت�صجـــع، 	•

وبو�صـــوح، علـــى تنفيـــذ قوانـــني حقـــوق الطبع 
وحقـــوق امللكية الفكرية يف بلـــد من�صاأ امل�صادر.  

.)iste,2002(
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مقدمة

بيئـــة  ناجحـــًا يف  معلمـــًا  تكـــون  اأن 
يوجـــب  فذلـــك  لكـــرتوين،  الإ التعلـــم 
مـــن  جمـــرد  كـــر  اأ هـــلت  موؤ توافـــر 
تقـــان مهارات التعامـــل مع احلا�صب  اإ
والإنرتنـــت. فالأهم من ذلـــك معرفة 
لكـــرتوين  الإ التعلـــم  ا�صرتاتيجيـــات 
يف  عنهـــا  تختلـــف  والتـــي  احلديثـــة، 
تغيـــرًيا  وتتطلـــب  التقليـــدي،  التعليـــم 
اأدوار املعلم من ناقـــل للمعلومات،  يف 
للطالـــب يف عملية  وداعـــم  اإىل موجه 
التعلـــم. �صيتـــم بدءًا،  يف هذا اجلزء 
مـــن الكتـــاب حتديـــد مفهـــوم التعلـــم 
التعريـــف،  حيـــث  مـــن  لكـــرتوين  الإ
يف  املعلـــم  ودور  واملزايـــا،  نـــواع،  والأ
وتوجيـــه  الدر�ـــس،  وتنفيـــذ  عـــداد  اإ
ودمـــج  التعليـــم،  ن�صطـــة  اأ دارة  واإ
و�صيتم  الطالـــب.  تعلم  وتقييـــم  ودعم 
يف  للمعلـــم  عامـــة  ر�صـــادات  اإ يـــراد  اإ
لكـــرتوين، و�صـــرح عدد من  التعلـــم الإ
حيـــث  مـــن  التعليـــم  ا�صرتاتيجيـــات 
توظيفها يف  واملزايا وطريقـــة  املفهوم 
امل�صاريع،  لـــكل من  الإلكرتوين  التعلم 
ودرا�صـــة احلالـــة،  امل�صـــكلت،  وحـــل 

الذهنيـــة،  واخلرائـــط  والبحـــث، 
واملناق�صـــة،  الطـــلب،  وعرو�ـــس 
 .Wiki والويكـــي   ،Blogs واملدونـــات 
املعلـــم  اأدوار  عـــن  احلديـــث  و�صيتـــم 
التعلم  ن�صطـــة  اأ الطـــلب يف  يف دمـــج 
والأدوات،  والدعـــم،  لكـــرتوين.  الإ
وامل�صـــادر، ودور املعلـــم والطالب يف 

عن�صـــري التفاعل والتعلـــم الذاتـــي.
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دور املعلم يف التعلم الإلكرتوين

كما اأن دخول التقنية يف التعليم يغري ال�صرتاتيجيات 
والطـــرق، فاإنه كذلك يغـــري اأدوار الطالب واملعلم. دور 
املعلـــم  حتول من مر�صل للمعلومـــات اإىل داعم وموجه 
للطالب يف بيئة التعلم الإلكرتوين، وفيما ياأتي بع�س املهام 
 التي يقوم بها املعلم يف بيئة التعلم الإلكرتوين احلديثة، 

وهي على النحو الآتي: 

اإعداد الدر�س _

اإعـــداد الدر�ـــس يختلـــف باختـــلف ال�صرتاتيجية 
التـــي �صي�صتخدمهـــا املعلـــم، وخ�صائ�ـــس املتعلمـــني، 
وتوافـــر امل�صـــادر. ويف الإطـــار العـــام، فـــاإن املعلم يف 
 مرحلـــة الإعداد للتدري�س يف بيئـــات التعلم الإلكرتوين

 يجري املهام الآتية:

حتديد خ�صائ�ـــس املتعلمني، وطبيعة املو�صوع، 	•
وامل�صادر واأدوات الت�صال وبيئة التعلم.

حتديد و�صياغة الأهداف.	•

اإعـــداد املحتـــوى التعليمي، اأو اإعـــادة ا�صتخدام 	•
حمتوى جاهز.

حتديد ا�صرتاتيجية التدري�س.	•

حتديد اأ�صاليب التقومي للواجبات اأو املهام. 	•

التنفيذ _

تختلـــف اأدوار املعلـــم يف تنفيذه للتعلـــم الإلكرتوين 
تبًعـــا ل�صرتاتيجية التدري�ـــس، ويف الإطار العام يجري 
املعلـــم املهـــام الرئي�صة، والتـــي ت�صتمل علـــى التوجيه، 
والتقييـــم.  والدعـــم  والدمـــج،  والتنظيـــم،   والإدارة، 

وتف�صيل ذلك على النحو التايل:

b التوجيه

ت�صتمل مهام التوجيه على الآتي: 

توجيه املناق�صة. 	•
اقرتاح ا�صرتاتيجيات ت�صاعد الطالب يف عميلة 	•

التعلم.
الإجابة عن اأ�صئلة الطلب. 	•
ال�صتماع اإىل الطلب. 	•
اإعطاء التغذية الراجعة. 	•
طرح الأ�صئلة. 	•
تعزيز الجتاهات الإيجابية عند الطلب.	•

b الإدارة
ت�صتمل مهام الإدارة اإدارة ما يلي:

املناق�صة. 	•
التفاعل. 	•
البيئة التعليمية.	•
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b  التنظيم

ت�صتمل مهام التنظيم الآتي:
تنظيم عر�س املحتوى.	•
تنظيم تعليم الطلب يف مهام فردية وجماعية.	•

b الدمج

ت�صتمل مهام الدمج الآتي:
ت�صجيع الطالب على حتمل م�صوؤولية التعلم. 	•
امل�صاعدة يف دمج الطلب يف املناق�صة. 	•
التفاعل مع الطلب. 	•
التعامـــل مـــع الطالـــب ال�صلبـــي يف بيئـــة التعلم 	•

الإلكرتوين.
دمج الطلب يف بيئة التعلم الإلكرتوين. 	•
تعزيز التفاعل الجتماعي. 	•
بناء العلقات.	•
زيادة دافعية الطلب.	•

b الدعم
ت�صتمل مهام الدعم الآتي:

التوجيه.	•
م�صاعـــدة الطالـــب علـــى الربط بـــني املعلومات 	•

القدمية واجلديدة.  
دعم املناق�صة واإدارتها. 	•
تقدمي الدعم الفني يف بع�س احلالت. 	•
ت�صهيل مهام الطلب يف بيئة التعلم الإلكرتوين. 	•
اأخذ ن�صخة احتياطية ملحتويات املادة. 	•

b  التقييم

ت�صتمل مهام التقييم تقييم ما ياأتي:

الأعمال.	•
تفاعل الطلب.	•
الأداء وعدم القت�صار على تقييم النتائج.	•
الرتكيـــز على العمليات يف اأثنـــاء عملية التعلم، 	•

وتقليل وزن المتحانات.

اإر�شادات عامة  _

البيئـــة  الإلكـــرتوين عـــن  التعلـــم  بيئـــات  تختلـــف 
التقليديـــة، وذلك يوجب ممار�صـــات مهنية من املعلم 
واملتعلـــم والإدارة. وتتوافر بع�ـــس الإر�صادات املوجهة 
التعلـــم  بيئـــات  يف  النجـــاح  فر�ـــس  لزيـــادة  للمعلـــم 

الإلكرتوين، وهي على النحو الآتي:

حافظ على التوازن بني احلرية والتقييد. 	•
ا�صتخدم مهـــام وم�صاريع واقعية، قدر الإمكان، 	•

 حتـــى ي�صهـــل تطبيق املهـــارات، التـــي مت تعلمها
 يف الواقع.

�صّجع بناء مهارات التعلم الذاتي لدى املتعلم. 	•
اأ�صف �صورًا واأ�صكاًل واأمثلة.  	•
اجعل وقت ت�صليم املهـــام موزعًا، بحيث يراعي 	•

تعدد املهام املطلوبة من الطالب.
انتقل مـــن تدري�ـــس الطـــلب اإىل م�صاعدتهم، 	•

لإحراز مهارات التعلم. 
قـــّدم امل�صاعـــدة والدعم للطالـــب اأثنـــاء اأدائه 	•

للمهام ولي�س عند النتهاء فقط.
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 �صاعـــد الطالـــب، ليعرف كيـــف ي�صاعـــد نف�صه 	•
عند احلاجة. 

يف 	• الطـــلب  نظـــر  وجهـــة  علـــى  تعـــّرف 
ال�صرتاتيجيـــات امل�صتخدمـــة يف املـــادة، وبناء 
علـــى ذلـــك، طـــّور اأو عـــّدل يف ال�صرتاتيجيات 

امل�صتخدمة.
حافظ على الب�صاطة والو�صوح. 	•
وازن بني املجموعات عند توزيع الطلب.  	•
رّكـــز على الأمـــور الإيجابية، بدًل مـــن الرتكيز 	•

على نقاط ال�صعف والأخطاء. 
ابتعد عن الن�صو�س الطويلة. اخت�صر، اأو ق�ّصم 	•

الأجزاء الطويلة اإىل اأجزاء ق�صرية. 
قّدم تعليمات وا�صحة. 	•
�صّجع الطلب للتعلم من بع�صهم البع�س. 	•
اأر�صـــل تلميحـــات للطـــلب حـــول )تعّلـــم كيف 	•

تتعلم( ب�صكل م�صتمر ومدمج يف اأن�صطة املادة.
قلـــل من الرتكيز على نقل املعلومات، ورّكز على 	•

تطوير مهارات الطلب.
جتّنب امللفات الكبرية يف احلجم، والتي حتتاج 	•

اإىل برامج للفتح غري �صائعة ال�صتخدام. 
ابحث عن امل�صكلت التي تواجه الطلب، فعدم 	•

طرحهـــم للأ�صئلـــة ل يعنـــي  اأنهـــم ل يواجهون 
م�صاكل.

التعلم الإلكرتوين يختلف عن التعليم التقليدي. 	•
فمن النـــادر ا�صتخدام حما�صرات م�صجلة على 
الفيديـــو، واإن وجـــدت تكون ثانويـــة، يف املقابل 

يكـــون الرتكيـــز علـــى الأعمـــال التي يقـــوم بها 
 الطالـــب من م�صاريـــع، اأو مهـــام، اأو مناق�صات،

 اأو اأبحاث.

Meaningful learning التعلم ذو المعنى

يجب حتديـــد روؤية وا�صحة قبـــل ا�صتخدام التقنية 
يف عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم، والتعـــرف الواعي على 
اأهـــداف التعليـــم والتعلـــم، والروؤيـــة الوا�صحـــة قبـــل 
اخلو�ـــس يف توظيـــف التقنيـــة احلديثـــة يف التعليـــم. 
فالتعلـــم: هـــو الهدف احلقيقي مـــن اأن�صطـــة التعليم، 
�صـــواء يف التعلـــم الإلكـــرتوين، اأو التقليـــدي. وقد اأكد 
جونا�صـــن علـــى ا�صرتاتيجية التعلـــم ذي املعنى، والتي 
يو�صـــح فيهـــا اأن التعلـــم ذا املعنى ي�صتمـــل على خم�س 
ـــا كما هو مو�صح   خ�صائ�ـــس، تتفاعل مع بع�صها بع�صً

بال�صكل )1-4(.
ال�صكل )1-4(

العنا�صر اخلم�صة للتعلم ذي املعنى
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)Jonassen and Others, 2003, p.6(

وتف�صيل هذه اخل�صائ�س على النحو الآتي:

 التعلم ذو المعنى  ن�ش���ط  _
)قابل للت�شكيل/ُمْدَرك(

طاملـــا اأن الإن�صـــان يعي�س، فاإنه يتعلـــم، للتكيف مع 
البيئـــة املحيطة به. واأي اإن�صـــان ميتلك مهارات تعلمها 
 يف حياتـــه يف اأثنـــاء تفاعلـــه مـــع البيئـــة املحيطـــة به. 
)مثل؛ تعلم مهارات لعبـــة، والتعامل مع اآلة، ومهارات 

ات�صال، وتنظيم.....الخ( 

 التعلم ذو المعنى  بنائي  _
)لفظي/تاأملي تفكيري(

الن�صـــاط مهم للتعلم ذي املعنـــى، ولكنه غري كاف، 
بـــل ل بد من مهارات تعلم اأخرى. فاخلرات اجلديدة 
جتعل الأفراد يف حـــرية بني ما يلحظون اأو ي�صاهدون 
مـــن جهـــة، وبني ما يتـــم فهمه من جهة اأخـــرى. وهذه 
احلـــرية تكون حافًزا يف تكويـــن املعنى. وينتج عن بناء 
املعاين بناء خرات، بحيث تبنى اخلرة اجلديدة على 
ا اأو  اخلرات ال�صابقـــة، وبذلك يكّون املتعلم بناء ذهنيًّ
ـــا للمعاين التي يتعلمهـــا لتف�صري املعاين يف عامله.  فكريًّ
ومـــع زيـــادة اخلـــرة، والدعـــم، والتاأمـــل التفكـــريي، 
ي�صبـــح البنـــاء الفكـــري لـــدى املتعلـــم اأكـــرث تركيًبـــا 
 وتعقيـــًدا، وهـــذا يجعـــل املتعلم اأكـــرث دقـــة يف اإ�صدار 

الأحكام على الأ�صياء.

 التعلم ذو المعنى  هادف  _
)تاأملي/منظم(

ال�صلوك يجُوجه بالأهداف، والهدف قد يكون ب�صيًطا، 
مثل احل�صول على ترفيه، وقد يكون اأكرث تركيًبا، مثل 
احل�صول على مهارات عمل جديد. وعندما يكون لدى 

الإن�صان هدف، فاإنه يتعلم اأكرث.

 التعلم ذو المعنى  حقيقي  _
)مركب/�شياقي(

تب�صيـــط  يف  املبالغـــة  يحاولـــون  املعلمـــني  معظـــم 
الظاهـــرة، التي يتم تدري�صهـــا، لت�صهيل متريرها لدى 
املتعلـــم. ولكن الذي يحـــدث اأن الطالب ل يتعلم، لكنه 
يحفظ ظواهر معينـــة، دون اأن يكون لها دللة وظيفية 
لـــدى املتعلـــم، ب�صبـــب جتريد الظاهـــرة مـــن �صياقها 

احلقيقي يف اأثناء تدري�صها للمتعلم.

ويلحـــظ اأن الطالب يف�صل يف التعلم، لأنه تعلم يف 
�صيـــاق معزول، ل ميكنه مـــن توظيف املعرفة يف العامل 

احلقيقي، اأو يف �صياقها الطبيعي.

وقـــد اأكـــدت العديـــد مـــن الدرا�صـــات اأن التعلم ذا 
املعنـــى يتم من خـــلل اأ�صلوب التعلـــم القائم على حل 
امل�صكلت، وهو ل يوؤدي اإىل فهم اأعمق للظاهرة، لكنه 
يـــوؤدي كذلـــك اإىل توظيف مهارات التعلـــم يف �صياقات 
جديـــدة.  ويجـــب اأن يتـــم تعلـــم املعرفة واملهـــارات يف 
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احليـــاة احلقيقيـــة، ويف �صياقـــات مفيـــدة ، ويجب اأن 
يتم التعلم مـــن خلل حل م�صـــكلت مركبة وب�صيطة، 
جلعـــل املتعلم ي�صتخدم مهـــارات التفكري العليا يف حل 
امل�صكلت، بدًل من تقدمي بيئات تعلم م�صطنعة، تعزز 

مبادئ احلفظ وال�صتظهار.

التعل��م ذو المعن��ى  تعاون��ي )تعاوني/ _
حواري(

يف العملية التعليمية يتم تعزيز مبداأ التعلم الفردي. 
وهـــذا خلف طبيعـــة التعلم عر الع�صـــور، والتي توؤكد 
على التفاعـــل مع الأقران واخلراء، مـــن اأجل اكت�صاب 
املعـــارف واملهـــارات. ويف املدار�ـــس، عندما يـــرتك اأمر 
التعاون بدون خطة عمل، فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل الغ�س. 
فـــل بد من و�صع خطة دقيقة لتوظيف التعاون يف �صياق 

.)Jonassen and Others, 2003( .التعلم

 ا�شرتاتيجيات التدري�س يف بيئة 
التعلم الإلكرتوين

ا�صرتاتيجيـــات، اأو طـــرق التدري�س: هـــي الأ�صلوب 
الذي يقدم به املدر�ـــس املعلومات واحلقائق للتلميذ. 
وعّرفـــت كذلك باأنهـــا الأ�صلوب الذي ينظـــم به املعلم 
املواقـــف واخلـــرات التـــي يريـــد اأن ي�صـــع تلميـــذه 
فيها، حتـــى تتحقق لديهم الأهـــداف املطلوبة. فطرق 
التدري�ـــس تتاألـــف مـــن اإجـــراءات لهـــا �صفـــة العملية 
والت�صويق، والتي يتبعها املعلم لتنفيذ عملية التدري�س. 

وجمـــرد وجود التقنية غـــري كاٍف لتنفيذ التدري�س، بل 
يجـــب اأن يكون هنـــاك ا�صرتاتيجيـــات وا�صحة لكيفية 
توظيـــف هـــذه التقنية ب�صكل فعـــال يف اأن�صطة التعليم. 
وهنـــاك العديـــد مـــن ال�صرتاتيجيـــات امل�صتخدمة يف 
التعلـــم الإلكـــرتوين، والتـــي  تركز على بنـــاء املعرفة، 
وتطبيـــق املهـــارات التي مت تعلمهـــا، ومهـــارات التعلم 
التعاوين. وهـــذه ال�صرتاتيجيات مبنية على فل�صفة اأن 
الطالب هو حمور العملية التعليمية، واملعلم هو م�صاعد 
وداعم لهذه العملية. وتعتر عملية اختيار ا�صرتاتيجية 
التدري�ـــس املنا�صبـــة،  يف بيئة التعلـــم الإلكرتوين، من 
الأمور املهمة التي ت�صاعد على النجاح. وهناك عوامل 
يجـــب مراعاتها عند اختيـــار ال�صرتاتيجيـــة املنا�صبة 
منهـــا: طبيعة التقنيـــة امل�صتخدمة، وطبيعـــة الأن�صطة 
التعليميـــة، واحتياجـــات الطـــلب. ويوجـــد عدد كبري 
 مـــن ال�صرتاتيجيـــات التـــي ميكـــن اأن يوظفهـــا املعلم 

يف التعلم الإلكرتوين منها:  

الم�شاريع  _

التعليم من خلل امل�صاريع: هو اأحد اأمناط التعليم 
احلديثـــة، والتي تركـــز على تعلم الطالـــب، من خلل 
القيـــام بن�صاط حمدد وهادف، يطبق الأ�صلوب العلمي 

يف مهام فردية، اأو جماعية، وباإ�صراف املعلم.

b لماذا الم�شاريع؟

يوجد عدد من العتبارات التي يراعيها املعلم عند 
اختياره ل�صرتاتيجية امل�صاريع، ومنها ما ياأتي:

م�صاعـــدة الطالـــب يف تطبيـــق املهـــارات التـــي 	•
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اكت�صبها، بالإ�صافة اإىل تطوير مهارات جديدة.

اإك�صاب الطالب مهارات عملية. 	•
والنجـــاح، 	• بالإجنـــاز  ال�صعـــور  املتعلـــم  منـــح 

وبالتـــايل ي�صاعده على الندمـــاج يف بيئة التعلم 
الإلكرتوين. 

متركز التعلم حول الطالب.	•
تزويـــد الطالب مبهارات التعليـــم التعاوين مثل 	•

التخطيـــط والعمل �صمن الفريـــق وتوزيع املهام 
وامل�صوؤوليات.

تعزيز مهارات الت�صال.	•
مراعاة  ميول وحاجات وخ�صائ�س التلميذ.	•
توزيـــع الأدوار، مبـــا يحقـــق مراعـــاة الفـــروق 	•

الفردية بني املتعلمني.
توظيف امل�صـــادر يف �صياقات تطبيقية اإجرائية، 	•

بدل من احلفـــظ وال�صتظهار يف طريقة التعليم 
التقليدية.

تنميـــة مهارات اتخـــاذ القـــرار وامل�صئولية لدى 	•
املتعلم.

b : توظيف ا�شتراتيجية الم�شاريع

التعلـــم  يف  امل�صاريـــع  ا�صرتاتيجيـــة  تطبيـــق  عنـــد 
الإلكرتوين، يتحقق املعلم من الآتي :

اإتاحـــة الفر�صة للطالب يف اختيـــار م�صروع من 	•
�صمن عدة م�صاريع متاحة. 

الواقعيـــة، فكلما ات�صم امل�صـــروع بالواقعية، كان 	•
اأكرث فعالية يف التعلم. 

العمليات التـــي يقوم بها الطالـــب، اأثناء تنفيذ 	•

امل�صروع، اأكرث اأهمية من النتيجة.
دور املعلم يرتكز علـــى تقدمي الدعم والتوجيه، 	•

وتوفري امل�صادر واملراجع، والإجابة عن الأ�صئلة.

b  خطوات ت�شاعد في تنفيذ الم�شروع

يوجد عـــدد من اخلطوات، التي ميكـــن اتباعها يف 
تنفيذ امل�صروع، ومنها ما ياأتي:

التخطيط.	•
حتديد املو�صوع.	•
اإجراء عملية التحليل.	•
حتديـــد و�صياغة الأغرا�ـــس العامة، والأهداف 	•

الإجرائية.
حتديـــد  م�صادر وعمليـــات امل�صـــروع، وت�صتمل 	•

على ما ياأتي:
 تق�صيم جمموعة الطلب اإىل فرق العمل.-1
 و�صف املتطلبات. -2
 حتديد املهام، وتق�صيمها بني الأع�صاء.-3
 جدولة الوقت. -4
 حتديد الدعم، وامل�صادر.  -5
تقييم املخطط، ثم اإعادة تكوينه. 	•
تطبيق امل�صروع.	•
تقييم تطبيق امل�صروع. 	•
تنقيـــح، وتعديل امل�صروع بناء علـــى نتائج تقييم 	•

التطبيق.
تبادل الآراء والأفكار بني اأع�صاء الفريق الواحد. 	•
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عر�س امل�صروع.	•
التقييم النهائي للم�صروع.	•
اإ�صدار حكم حول امل�صروع. 	•

حل الم�شكالت _

هي ا�صرتاتيجيـــة تعليم يحل فيهـــا الطالب م�صكلة 
معينـــة، حيث يقـــوم الطالب اأو جمموعـــة من الطلب 
بتقييـــم مو�صـــوع معني اأو قطعـــة اأو موقـــع اأو ت�صميم، 
ومناق�صـــة ودرا�صـــة اليجابيـــات وال�صلبيـــات وتقـــدمي 

اقرتاحات حلل امل�صكلة.

b لماذا حل الم�شكالت؟

مـــن الأ�صبـــاب التـــي ت�صجـــع علـــى ا�صتخـــدام هذه 
ال�صرتاتيجية ما ياأتي:

•	 Authentic احلقيقـــي  التعلـــم  فر�ـــس  توفـــري 
 Meaningful املعنـــى  ذي  والتعلـــم    Learning

.Learning

اإك�صـــاب الطالـــب العديد من املهـــارات املتعلقة 	•
مرتبطـــة  تعلـــم  وخـــرات  امل�صـــكلت   بحـــل 

مبو�صوع امل�صكلة.
تنميـــة مهـــارات التفكـــري العليـــا مثـــل التفكري 	•

البتكاري والناقد.
تنمية مهارات متقدمة يف التقييم لدى املتعلم.  	•

b  توظيف حل الم�شكالت

عند تطبيـــق ا�صرتاتيجية حل امل�صـــكلت يف التعلم 
الإلكرتوين يتحقق املعلم من الآتي :

اإ�صراك الطلب يف حتديد امل�صكلة.	•
اتباع طرق توليـــد الأفكار يف حتديد امل�صكلت، 	•

.Brainstorming مثل الع�صف الذهني
اإعطاء الطالب بع�ـــس التفا�صيل حول امل�صكلة، 	•

وبع�ـــس الأ�صئلة التي تثـــري دافعيته وت�صاعده يف 
حل امل�صكلة.

التاأكيـــد على امل�صكلت الواقعيـــة لإحداث تعلم 	•
اأكرث فاعلية. 

منا�صبة امل�صكلة مل�صتوى وخرة الطالب. 	•
تزويد الطالب بالدعم يف اأثناء حل امل�صكلة من 	•

معلم املادة، اأو الأقران. 
توزيع املهـــام الفرعية يف حـــل امل�صكلت ب�صكل 	•

فردي، اأو جماعي. 
حتديد جدولـــة زمنية دقيقة، تو�صـــح للطالب، 	•

 اأو فريـــق الطـــلب، مـــدى الجنـــاز يف اأثنـــاء 
حل امل�صكلة. 

درا�شة الحالة  _

هـــي و�صف مكتوب مل�صكلة، اأو و�صـــع ل ي�صتمل على 
حتليل، اأو خامتة، ولكن على حقائق مرتبة. 

b لماذا درا�شة الحالة؟
تك�صـــب الطالب خـــرات واقعية حلـــل امل�صكلة، 	•

ومقارنـــة احلـــل الـــذي قدمـــه، مع احلـــل الذي 
وهـــي  بنجـــاح.  احلالـــة  معاجلـــة  بـــه  متـــت 
امل�صـــكلت،  حـــل  مهـــارات  الطالـــب   تك�صـــب 

واتخاذ القرار.
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b توظيف درا�شة الحالة

عنـــد تطبيق ا�صرتاتيجية درا�صـــة احلالة يف التعلم 
الإلكرتوين يتحقق املعلم من الآتي:

تقـــدمي �صيناريـــو حلالـــة واقعية حلـــل م�صكلة، 	•
واتخاذ قرار حللها. 

اختيار حالت منا�صبة مل�صتوى، وخرات الطلب. 	•
قـــد تجُدمـــج درا�صـــة احلالـــة مـــع ا�صرتاتيجيات 	•

اأخرى، مثل حل امل�صكلت، اأو امل�صاريع.

البحث  _

وهـــو ا�صرتاتيجيـــة يتـــم فيهـــا التعليـــم با�صتخدام 
مناهج البحـــث الكمي، اأو النوعي، والتو�صل اإىل نتائج 
حلل م�صكلـــة، ويتعلم فيها الطالب ب�صـــكل اأ�صا�صي من 
خلل عملية البحث، ولي�س من النتيجة ب�صكل رئي�س. 

b لماذا البحث؟

يوجـــد عـــدد مـــن املزايـــا جتعـــل املعلـــم ي�صتخدم 
ا�صرتاتيجيـــة البحـــث يف التدري�س، ومنهـــا اأن الطالب 

يقوم باأعمال لها نفع، منها:

الع�صـــف الذهنـــي Brainstorming  يف حتديد 	•
امل�صكلة، وا�صرتاتيجيات احلل.

و�صف امل�صكلت.	•
ا�صتقاق، و�صياغة الفرو�س.	•
اّتباع اخلطوات العلمية يف اختبار الفرو�س.	•
جمع املعلومات، والتحليل، وال�صتنتاج. 	•
فرز، وتقييم البيانات. 	•

التو�صل اإىل نتائج.	•
تقدمي تو�صيات بناء على النتائج.	•
اتخاذ القرار . 	•

b توظيف ا�شتراتيجية البحث

التعلـــم  يف  البحـــث  ا�صرتاتيجيـــة  تطبيـــق  عنـــد 
الإلكرتوين، يف�صل اأن يتحقق املعلم مما ياأتي:

البـــدء بطـــرح �صـــوؤال البحث، وعادة مـــا يكون: 	•
كيف؟ ملاذا؟ اأين؟ 

و�صـــف امل�صكلـــة مو�صـــوع البحث بدقـــة كبرية، 	•
وحتديد اإطارها العام.

حتديد خطة للبحث، مع تو�صيح املهام والزمن 	•
بدقة.

�صياغة الفرو�س، واختبارها لدى الطلب.	•
جمـــع املعلومات، التي ت�صاعـــد على الإجابة عن 	•

 الأ�صئلـــة، والفرو�ـــس عن طريـــق بحث الطلب 
فـي الإنرتنت. 

حتليل املعلومات، والتو�صل اإىل حل مبدئي.	•
مناق�صـــة نتائـــج التحليـــل مع بقيـــة الطلب يف 	•

منتدى احلوار.
م�صاعـــدة الطالب يف الو�صـــول اإىل اتخاذ قرار 	•

البحـــث.  اإعـــادة دورة  اأو  اإىل حـــل،  بالتو�صـــل 
ويوظـــف يف ذلـــك منتديـــات احلـــوار والريـــد 
الإلكـــرتوين، واأدوات الت�صـــال التزامني، مثل 
غرف الدرد�صـــة Chat امل�صمنة يف بوابة التعلم 

الإلكرتوين، ح�صب خطة التدري�س املعتمدة.
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يقـــدم الطالـــب تقريرًا حـــول البحـــث والنتائج 	•
يو�صـــح طريقـــة الو�صـــول اإىل النتائـــج، ويوفر 
املعلم تغذيـــة راجعه لتقارير الطـــلب الفردية 

واجلماعية، ح�صب خطة البحث املعتمدة.

الخرائط الذهنية  _

التفكـــري  تخطيـــط  عمليـــة  الذهنيـــة  اخلريطـــة 
با�صتخـــدام  والتعلـــم،  التعليـــم  اأحـــداث  لتي�صـــري 

 تخطيـــط ينطلـــق مـــن فكـــرة اأ�صا�صيـــة، يتفـــرع منها 
 اأفـــكار اأخرى ترتبـــط فيهـــا بروابط، كما هـــو مو�صح
 يف النمـــوذج بال�صـــكل )4-2(. وهـــي اأدوات ت�صاعدنا 
يف تنظيـــم اأحـــداث التعلـــم والتفكري، ويقـــوم الطالب 
من خـــلل هذه اخلرائـــط ببناء مفاهيـــم، اأو التفكري 
والتخطيـــط ملو�صـــع معني، اأو حل م�صكلـــة معينة. وهي 
مـــن الأدوات املهمة، وميكن للمعلـــم اأن ي�صتخدمها يف 

النهاية، لتقييم مدى ا�صتيعاب الطالب، اأو فهمه. 

ال�صكل)2-4(
منوذج خريطة ذهنية )مفهومية(

b 
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b  لماذا الخرائط الذهنية؟

التـــي  ال�صرتاتيجيـــات  مـــن  الذهنيـــة  اخلرائـــط 
لهـــا مزايا حتفـــز املعلـــم واملتعلم لتطبيقهـــا يف التعلم 

الإلكرتوين، ومنها ما ياأتي: 
تعتـــر اأدوات فعالـــة لتنظيـــم، وعر�ـــس معرفة 	•

ومفاهيم الطالب.
تنتـــج اأفـــكاًرا اإبداعيـــة جديـــدة، وت�صتخدم يف 	•

عمليات الع�صف الذهني. 
توظف يف التخطيط للم�صاريع، وحل امل�صكلت. 	•
ت�صهم يف تب�صيط املفاهيم املعقدة. 	•
تعزز من املناق�صة اجلماعية.   	•
حتدد العلقات بني املفاهيم املختلفة. 	•
ت�صتخدم ربط الأفـــكار، وت�صوير العلقات بني 	•

املوا�صيع املختلفة.
فهم ال�صورة الكلية، قبل الدخول يف التفا�صيل.	•

b : توظيف ا�شتراتيجية الخرائط الذهنية

عنـــد تطبيـــق ا�صرتاتيجيـــة اخلرائـــط الذهنية يف 
التعلم الإلكرتوين، يف�صل اأن يتحقق املعلم مما ياأتي:

كتابـــة الفكرة الأ�صا�صيـــة يف الو�صط، ثم ربطها 	•
ا باأفـــكار ومو�صوعات مرتبطـــة بالفكرة  ب�صريًّ
الرئي�صـــة علي �صكل فروع، كمـــا بال�صكل)3-2( 

على �صبيل املثال.  
ال�صتمـــرار يف عمليـــة توليـــد الأفـــكار املرتبطة 	•

بالفكرة الرئي�صة، والأفكار الفرعية. 
ا�صتخـــدام الألوان وال�صـــور والرموز للم�صاعدة 	•

على الفهم. 

تدوين العلقات بني الإ�صكال. 	•
ترك م�صاحات فارغة لأية اأفكار جديدة. 	•

عرو�س الطالب   _

   طريقـــة تدري�ـــس يقـــوم فيها الطالـــب بعر�س 	•
مـــا لديه �صواء كانـــت م�صروع اأو حـــل م�صكلة اأو 
نتيجة بحث ويتعلـــم الطالب من عمليات اإعداد 
 وتنفيذ العر�ـــس ومن تعليقات املعلـــم والأقران 

حول العر�س.  

b  لماذا عرو�س الطالب؟
ت�صاعـــد الطالـــب علـــى تنمية مهـــارات التفكري 	•

الناقـــد، وتعلم مو�صـــوع العر�ـــس بطريقة اأكرث 
عمًقا، وتنمية مهارات الت�صال، والثقة بالذات. 

b : توظيف ا�شتراتيجية عرو�س الطالب

عند تطبيق ا�صرتاتيجية عرو�س الطلب يف التعلم 
الإلكرتوين، يف�صل اأن يتحقق املعلم مما ياأتي:

التنويـــع يف توظيف الن�س وال�صـــوت وال�صورة 	•
واحلركة يف العر�س، بناء على مبادئ الت�صميم 

التعليمي، واأ�صول التدري�س. 
حتفيز م�صاركة بقية الطلب يف تقييم العر�س.	•
وجود معايري وا�صحة لتقييم عرو�س الطلب 	•
تنويـــع اأدوات العر�س مثـــل ا�صتخدام املدونات، 	•

م من خللها  بحيـــث يكون لكل طالب مدونة يقوِّ
عر�س عملـــه، واحل�صـــول على تقييـــم زملئه 

واملعلم يف املدونة نف�صها.
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المناق�شة  _

    طريقة تدري�س يتم فيها اإثارة تفكري الطلب، عن 
طريـــق  طرح م�صكلة، اأو ق�صية، اأو مو�صوع حمدد، يتم 
تبـــادل الآراء حوله، من خـــلل الت�صاوؤلت والإجابات، 
والتي ي�صارك فيها الطلب واملعلمون، مع تاأكيد املعلم 
على ت�صجيع الطلب، واإثارة الدافعية لديهم، وتوجيه 
اأحداث النقا�س لتحقيق اأهداف التعلم، وتنمية اأ�صلوب 
التفكري العلمي لدى الطلب، من حيث حتديد الأ�صئلة، 
واأدوات جمع البيانات، وحتليلها . وتوجد  اأنواع متعددة 
مـــن املناق�صة،  فهـــي تتدرج من املناق�صـــة احلرة، اإىل 
املناق�صـــة املقيدة، وتتفاوت مـــن الندوة، والتي ي�صرتك 
بها عـــدد من الطـــلب، اإىل القت�صار علـــى املناق�صة 
الثنائية. فعلى �صبيل املثال، يف طريقة مناق�صة الندوة، 
يتـــم تق�صيم الطلب اإىل جمموعات نقا�س حول ق�صية 
حمـــددة، با�صتخدام املنتـــدى التعليمي، وميكن كذلك 
اأن تتـــم املناق�صة الثنائية با�صتخـــدام اأدوات الت�صال 
الت�صـــال  اأدوات  اأو   ،  Chat "املحادثـــة"  التزامنـــي 
غـــري التزامني، مثل الريـــد الإلكرتوين بني �صخ�صني 
)طالب وطالب، اأو طالب ومعلم(. فالتعلم الإلكرتوين، 
املعتمد على طريقة املناق�صة، يتم التعليم فيه بطريقة 
تفاعليـــة تزامنية، وغري تزامنية، توفـــر اأدوات تفاعل 

ترثي وتي�صر خرات التعلم. 

b  لماذا المناق�شة؟

يوجد العديد من املزايـــا التي حتفز املعلم واملتعلم 
 علـــى تبنـــي طريقـــة املناق�صـــة يف التعلـــم الإلكرتوين، 

منها ما ياأتي:

تنمية مهارات التفكري الناقد. 	•
زيادة فاعلية الطالب.	•
تنمية العمل التعاوين. 	•
تركيز اأن�صطة التعليم حول املتعلم.	•
تنمية مهارات التعبـــري واحلوار، وقبول وجهات 	•

النظر املتعددة.
تعزيز مهارات الت�صال.	•
اإعطـــاء الفر�صة للتفكري والرد على املناق�صة يف 	•

الوقت املنا�صب، وبالطريقة املنا�صبة. 
تنميـــة مهارات التقـــومي امل�صتمـــر للم�صاركة يف 	•

احلوار، وتقييم م�صاركات الآخرين.

b : توظيف ا�شتراتيجية المناق�شة

التعلـــم  يف  املناق�صـــة  ا�صرتاتيجيـــة  تطبيـــق  عنـــد 
الإلكرتوين يف�صل اأن يتحقق املعلم مما ياأتي: 

حتديد هدف املناق�صة. 	•
التاأكـــد مـــن معرفـــة اجلميـــع لكيفيـــة اإ�صافـــة 	•

مو�صوع، والرد عليه. 
تقدمي تعليمات وا�صحة حـــول طريقة التفاعل، 	•

با�صتخدام املناق�صة.
تو�صيح معايري تقومي م�صاركات الطلب. 	•
تقدمي اأمثلة، اأو اأ�صكال تو�صيحية. 	•
علـــى 	• الطـــلب  وت�صجيـــع  وتوجيـــه،  متابعـــة، 

امل�صاركة، والتفاعل .
التاأكيد على النقاط املهمة، التي ترد يف النقا�س. 	•
احرتام وجهات النظر املختلفة. 	•
اإدارة امل�صاركات، لإحداث توازن بني املقّلني، اأو 	•

املتجاوزين يف امل�صاركات. 
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ا�صتخدام الأ�صئلة املفتوحة.	•
البدء مبناق�صة جديدة كل اأ�صبوع.	•
احلر�س على عدم اخلروج عن مو�صوع النقا�س.	•
حتديد مواعيد امل�صاركات واملهام لكل مو�صوع. 	•
جتنـــب املناق�صـــة املتزامنـــة، قـــدر امل�صتطـــاع، 	•

 حتى يتمكن الطلب مـــن اأخذ وقت كاٍف، للرد 
على امل�صاركات. 

_ Blogs المدونات

املدونة �صفحـــة اإنرتنت �صخ�صية، تتولد عن طريق 
امل�صتخـــدم user-generated، والتي يتم فيها اإ�صافة 
املحتوى يف اأ�صلوب املجلة journal style، و يعر�س فيها 
املحتوى برتتيب التحديث. اأي اأن الإ�صافة اأو امل�صاركة 
الأحـــدث تكون هي الأعلـــى يف الرتتيب، وذلك خلف 
الرتتيـــب يف املنتدى Forum. فعند اإ�صافة اأي م�صاركة 
يف املنتدى، فاإنها تكـــون يف ذيل ال�صفحة، بينما تكون 
الإ�صافة يف املدونة يف اأعلى ال�صفحة. واملدونة �صفحة 
�صخ�صيـــة على الإنرتنـــت، يقدم الطالـــب من خللها 
روؤيتـــه، وانطباعاته، واأفكاره، ب�صـــكل دوري، ويح�صل 

على تعليقات بقية الطلب.  

b  لماذا المدونات؟

ميكـــن للمعلـــم والطالـــب ال�صتفـــادة مـــن مزايـــا 
 املدونـــات يف التعلـــم الإلكرتوين، ومن ذلـــك حتقيقها 

ما ياأتي:

تجُعتر اأداة تقييم م�صتمر لتعلم الطالب. فاملعلم 	•
ي�صتطيع اأن يقيم جميـــع ما اأ�صاف الطالب اإىل 

املدونة من بداية تدري�س املقرر اإىل نهايته.  

عـــد اأداة تفاعليـــة حديثـــة يف جمـــال التقييـــم 	• تجُ
.web2.0 املعتمد على اإنرتنت اجليل الثاين

تنمـــي مهارات الت�صـــال، والكتابـــة، والتعبري، 	•
لدى الطالب.

تو�صح تفا�صيل عمليات تفكري الطالب، ومراحل 	•
حله مل�صكلة معينة، اأو ت�صميمه مل�صروع معني.

كن الطالب من تقدمي املهام، التي تطلب منه.	• متجُ

b توظيف ا�شتراتيجية المدونات

تجُعد املدونات من ا�صرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين، 
التـــي تولـــدت يف بيئـــات ، وعنـــد تطبيـــق ا�صرتاتيجية 
املدونات يف التعلم الإلكرتوين، يف�صل اأن يتحقق املعلم 

مما ياأتي:
تقدمي تعليمـــات للطالب لكيفيـــة تطوير واإدارة 	•

املدونة اخلا�صة به. 
اإتاحـــة الفر�صـــة للطالـــب لتغيري منـــط عر�س 	•

ال�صفحـــة والألوان، مبـــا يتنا�صب مع تف�صيلته 
ال�صخ�صية.

حتديد معايري التقييم.	•
حتديد احلد الأدنى من امل�صاركات يف الأ�صبوع. 	•
اقت�صار  امل�صاركات يف مو�صوع الدر�س. 	•
اإمكانية ربط املدونات بالعرو�س. 	•
ترك جمـــال للطالب، بعـــدم اللتـــزام باأ�صلوب 	•

ر�صمي يف الكتابة.
ت�صجيـــع تفاعل الطلب بكتابـــة التعليقات على 	•

مدونات بع�صهم البع�س.
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_ Wiki الويكي 

مّتكـــن الويكي اأي م�صتخـــدم للإنرتنت من اإنتاج اأو 
حتريـــر �صفحـــة اإنرتنت مـــن خلل برنامـــج املت�صفح 
يف جهـــاز امل�صتخـــدم بحريـــة. وبذلـــك ميكـــن توظيف 
الويكـــي كا�صرتاتيجيـــة تعليـــم تتيح التعليـــم التعاوين، 
عـــن طريـــق امل�صاركة يف التحريـــر. ويتـــم التعديل، اأو 
احلـــذف والإ�صافة، مـــع الحتفاظ بالن�صـــخ ال�صابقة، 
 والتي متكن املعلم من متابعـــة التغيريات التي اأحدثها

 كل طالب يف املحتوى.

b لماذا الويكي؟

فتحـــت تقنيـــة الويكـــي اأدوات مكنـــت مـــن تطبيق 
التعليـــم التعـــاوين بطريقة مي�صرة وفعالـــة، يف بيئة مل 
تكـــن متاحة بالطرق التقليدية، مع  توافر اإمكانية تتبع 
عمـــل كل طالب علـــى حدة، واإمكانيـــة الرتاجع عن اأي 

تعديل. ومن مزايا الويكي ما ياأتي: 

�صهولة اإن�صاء ال�صفحات. 	•
�صهولة اإن�صاء روابط ل�صفحات اأخرى.	•
اإمكانية حترير املحتويات.	•
ب�صاطة اأوامر تن�صيق املحتوى.	•
اإمكانية حفظ �صجل ال�صفحات.	•
تي�صري العمل التعاوين اجلماعي.	•

b توظيف ا�شتراتيجية الويكي

ا�صتخدمـــت الويكـــي واملدونات بكـــرثة يف تطبيقات 
التعلـــم الإلكـــرتوين احلديثة، فيما اأطلـــق عليه مدار�س 

اجليـــل الثـــاين School2.0، اأو اجلـــــيـــل الثـــاين مـــن 
التــعــلـــم الإلكـــرتوين  E-Learning 2.0. وهي تعد من 
اأدوات الت�صـــال الجتماعي يف الإنرتنت، وعند تطبيق 
 ا�صرتاتيجية الويكي يف التعلم الإلكرتوين، يف�صل اأن يتحقق 

املعلم مما ياأتي:

حتديـــد معايـــري ا�صتخـــدام الويكـــي يف التعليم 	•
والتعلم. 

التقييـــم، 	• لعمليـــة  وا�صحـــة  معايـــري  حتديـــد 
 فيعـــرف الطالب، مـــن بداية التدري�ـــس، كيفية 

تقييم اأعماله.
حتديـــد املو�صـــوع، اأو امل�صـــروع، وامل�صكلـــة التي 	•

�صيتم تدري�صها.
تق�صيم الطلب اإىل جمموعات.	•
حتديد طريقة وتعليمات امل�صاركة. 	•
حتديد خطة زمنية للم�صاركة.	•
يـــدرج يف ق�صـــم النقا�ـــس Discussion التحاور 	•

يف  التقـــدم  لتقييـــم  والطـــلب،  املعلـــم  بـــني 
 املو�صـــوع )والذي يكون عبارة عن م�صاركات يف 

�صفحة الويكي(.

دمج الطالب في بيئة التعلم الإلكتروني _

مـــن اأكرث اأدوار املعلم اأهميـــة يف التعلم الإلكرتوين 
دمـــج الطـــلب يف بيئـــة التعلـــم الإلكـــرتوين، وفيمـــا 
 ياأتـــي بع�ـــس ال�صرتاتيجيـــات التـــي ت�صاعـــد املعلم يف

اأداء هذا الدور:
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اخرت اأن�صطة اأكرث جاذبية.	•
�صجع عملية التفاعل بني الطلب.	•
ا�صتخدم الفيديو، وال�صور، والأ�صكال. 	•
اطلـــب من بع�ـــس الطلب تلخي�ـــس املناق�صات 	•

نهاية كل اأ�صبوع.
اجعل امل�صاركة متطلًبا، ولي�صت خيارًا.	•
حـــاول اإ�صعـــار الطالـــب باأهميته يف املـــادة، من 	•

خـــلل اإتاحـــة الفر�صـــة لـــه بتقـــدمي مـــا لديـــه 
لبقيـــة الطلب، وهذا يف الواقـــع يعزز الدافعية 
الداخليـــة لـــدى الطالب، والتي تعتـــر من اأهم 

عوامل جناح التعلم الإلكرتوين.
ا�صتخـــدم التقييم الإيجابي، بحيث يتم الرتكيز 	•

على اجلوانب الإيجابية. 
ادخل عن�صـــر التحدي والت�صويق يف املهام التي 	•

تقدم للطالب.  
ا�صتخـــدم الأ�صمـــاء يف اأثناء املناق�صـــة، اأو الرد 	•

على الطلب.  
اطلـــب مـــن الطـــلب الإنتـــاج، ولي�ـــس الكتفاء 	•

باملناق�صة فقط. 

اخل����ال�ش�����ة

دخـــول التقنيـــة يف التعليـــم غري بيئـــة التعلم، مما 
غـــريَّ يف اأدوار الطالـــب واملعلم، فانتقـــل دور املعلم من 
مر�صـــل للمعلومات، اإىل داعم وموجـــه لتعلم الطالب. 
ويتطلـــب ذلك مـــن املعلم املهـــارة يف اإعـــداد الدر�س، 
مراعًيا خ�صائ�س املتعلمني، وتوجيه املتعلم من خلل 

املناق�صة، واإعطاء التغذية الراجعة، وتعزيز الجتاهات 
الإيجابيـــة، مـــع املهـــارة يف تنظيم، وعر�ـــس املحتوى، 
وتنويـــع اأ�صاليـــب تقـــومي تعلـــم الطالب. مـــع ملحظة 
متطلبات بيئات التعلم الإلكرتونية مثل: تقدمي تعليمات 
وا�صحة، والتـــوازن بني احلرية والتقييـــد، وا�صتخدام 
مهـــام وم�صاريع واقعيـــة، قدر الإمـــكان، وت�صجيع بناء 
مهارات التعلم الذاتي والتعـــاوين لدى املتعلم، وتوزيع 
 وقـــت ت�صليـــم املهـــام، وم�صاعـــدة الطـــلب يف اإحراز 

مهارات التعلم.    

وتتاألف طرق التدري�س من اإجراءات لها �صفة العملية 
والت�صويق، والتي يتبعهـــا املعلم لتنفيذ عملية التدري�س. 
وجمـــرد وجود التقنيـــة غري كاٍف لتنفيـــذ التدري�س، بل 
يجـــب اأن تكـــون هنـــاك ا�صرتاتيجيات وا�صحـــة لكيفية 
توظيف هـــذه التقنية ب�صـــكل فعال يف اأن�صطـــة التعليم. 
وهناك العديد من ال�صرتاتيجيات امل�صتخدمة يف التعلم 
الإلكـــرتوين، والتـــي  تركـــز علـــى بناء املعرفـــة وتطبيق 
املهـــارات، التي مت تعلمها، ومهـــارات التعليم التعاوين، 
وهـــذه ال�صرتاتيجيات مبنيـــة على فل�صفـــة اأن الطالب 
حمور العمليـــة التعليميـــة واملعلم م�صاعـــد وداعم لهذه 
العمليـــة. واختيـــار ا�صرتاتيجية التدري�ـــس املنا�صبة  يف 
بيئـــة التعلم الإلكـــرتوين من الأمور املهمـــة التي ت�صاعد 
على النجاح، وهناك عوامل يجب مراعاتها عند اختيار 
ال�صرتاتيجية املنا�صبة منها: طبيعة التقنية امل�صتخدمة، 
وطبيعة الأن�صطة التعليمية، واحتياجات الطلب. ويوجد 
عدد كبري مـــن ال�صرتاتيجيات التي ميكـــن اأن يوظفها 
املعلـــم يف التعلم الإلكـــرتوين، ومن اأبرزهـــا: امل�صاريع، 
وحـــل امل�صكلت، ودرا�صة احلالـــة، والبحث، واخلرائط 
 الذهنيـــة، والعرو�س، واملناق�صـــة، واملدونات، وامل�صاريع 

اجلماعية "الويكي". 
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مقدمة

الطالب مركز الهتمام يف العملية التعليمية ب�صكل 
عام، وهو حمـــور رئي�س يف بيئة التعلم الإلكرتوين على 
وجـــه اخل�صو�س، ملا يتطلبه  ذلك من جهد م�صاعف، 
يبذلـــه املتعلم لإمتام مهام التعلم بنجاح. ويهدف هذا 
اجلـــزء مـــن الكتـــاب اإىل متكـــني املتعلم مـــن التعامل 
بفاعلية مـــع اأدوات وا�صرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين. 
ومت البـــدء باإيراد مفهوم التعلـــم الإلكرتوين من حيث 
التعريف والت�صنيف والفعالية، ومزاياه من حيث التنوع 
واجلودة والتكلفـــة واملرونة والتعاونيـــة وتلبية حاجات 
املتعلـــم، تل ذلـــك التغيريات التـــي اأحدثتهـــا تقنيات 
الت�صال يف عمليتي التعليـــم والتعلم، والتي توؤكد على 
دور املتعلـــم يف التفاعل الن�صط، وتوافر مهارات التعلم 
الذاتـــي والتعـــاوين لديـــه، وتوظيفـــه لأدوات الت�صال 
احلديثـــة يف حل امل�صـــكلت، واإدارة تدفـــق املعلومات. 
ي�صـــاف اإىل ذلـــك توافر كفايـــات ثقافـــة التقنية لدى 
املتعلـــم، والتـــي ت�صتمـــل علـــى املفاهيـــم الأ�صا�صية يف 
تقنية املعلومات، وا�صتخدام احلا�صب، واإدارة امللفات، 
ومعاجلـــة الن�صو�ـــس، واجلـــداول البيانيـــة، وقواعـــد 
البيانات، والعرو�س التقدميية، واملعلومات والت�صال، 
مـــع التاأكيـــد علـــى توظيف املتعلـــم لهـــذه الكفايات يف 
اأن�صطـــة التعليم والتعلـــم والت�صال والإنتـــاج، مراعًيا 
املبادئ الأخلقيـــة يف ا�صتخدامه للتقنية. ولكي ينجح 
التعلـــم الإلكـــرتوين، فاإن ذلك يتطلـــب توافر املهارات 

واجلاهزية لـــدى املتعلم، والتي ترتكـــز على امل�صئولية 
والن�صبـــاط ومهارة تنظيـــم الوقت، وجدولـــة املهام، 
مع تنفيذهـــا بدقه، وتوافر الدافعية والجتاه الإيجابي 
نحـــو التقنية والتعلم الذاتي والتعاوين، واأن تكون لديه 
مثابرة يف متابعة وتاأدية املهام املتعددة الفردية منها، 
اأو اجلماعيـــة، واأن يتفاعل بجد يف اأن�صطة التعلم، واأن 

تتوفر لديه املقدرة يف احل�صول على امل�صاعدة. 
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التعلم الإلكرتوين والطالب

الطالـــب حمـــور العمليـــة التعليمية، وهـــو العن�صر 
يف  ويلحـــظ  الرتبويـــة.  العمليـــة  يف  امل�صتهـــدف 
املدر�صـــة التقليديـــة اأن املعلـــم يكـــون املحـــور، الـــذي 
ترتكـــز حولـــه  اأن�صطـــة العمـــل يف اليـــوم الدرا�صـــي، 
بينمـــا يجل�ـــس الطالـــب علـــى الكر�صي معظـــم الوقت 
طـــوال اثني ع�صـــر عاًما، يق�صيهـــا يف التعليـــم العام، 
بينمـــا توفـــر بيئـــة التعلـــم الإلكـــرتوين اأدواًرا اأكر يف 
تلبيـــة احتياجـــات الطالـــب املتعـــددة، والتـــي متكنـــه 
 مـــن القيـــام بـــالأدوار املنوطـــة بـــه. وميكـــن اأن يقوم 
التعلم الإلكـــرتوين بتلبية حاجات الطالب، وذلك على 

النحو الآتي:

مراعاة تنوع اأمناط التعلم بني الطلب. 	•
متكني الطالب من القيام بدور اأكرث ايجابية. 	•
اإتاحة املجال للتعليم الن�صط والفعال.	•
ت�صهيـــل عمليـــة تفاعـــل الطـــلب مـــع بع�صهـــم 	•

البع�س، ومع امل�صادر الأخرى.
املرونة يف الزمان واملـــكان وامل�صادر، واأ�صاليب 	•

التعلم، وا�صرتاتيجيات التعليم.
اإتاحـــة الفر�صة للطلب، لتوظيـــف العديد من 	•

امل�صادر يف اأن�صطة التعليم والتعلم.  
تطوير مهارات الطلب يف التعامل مع التقنية. 	•
ت�صجيع ودعم الطلب لتحمل م�صوؤولية التعلم. 	•

اأدوار املتعلم يف التعلم الإلكرتوين

بيئـــة التعلـــم الإلكـــرتوين تختلف عن بيئـــة ال�صف 
املدر�صـــي التقليدية، مما اأوجد تغيرًيا يف اأدوار املتعلم 

يف بيئة التعلم الإلكرتوين، ومن اأبرزها ما ياأتي:
الن�صاط يف بناء املعرفة.	•
الكفاءة يف التفاعل مع الأدوات واملوارد والأقران 	•

واخلراء .
العمل يف بيئة تتمركز حول املتعلم.	•
املهارة يف التعلم الذاتي.	•
كفاية التعلم يف بيئات ثرية تعاونية. 	•
يف 	• التقنيـــة  م�صتجـــدات  توظيـــف  يف  الكفـــاءة 

اأن�صطة التعلم. 
توظيـــف التقنيـــة يف تبادل اخلرة مـــع الأقران 	•

واخلراء.
التفكري البتكاري.	•
الأخـــذ بعـــني العتبـــار الختـــلف يف وجهـــات 	•

النظر املتعددة يف الق�صايا، وحل امل�صكلت.
تقدمي انعكا�صات ملا تعلمه.	•
الكفاءة يف  اإدارة تدفق املعلومات.	•
مهارة التعامل مع املناهج التي تت�صف بالتجديد 	•

والتغري امل�صتمر.
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Technology Literacy ثقافة التقنية

رفـــت  ثقافـــة التقنيـــة باأنهـــا املقـــدرة وامل�صئولية  عجُ
والإبداع والكفاءة ل�صتخدام التقنية املنا�صبة يف:

الت�صال.	•
واإدارتهـــا، 	• وجمعهـــا،  للمعلومـــات  الو�صـــول 

ودجمها، وتقييمها.
حل امل�صكلت وابتكار احللول.	•
البناء وامل�صاركة يف املعرفة.	•
حت�صـــني وتعزيز التعلـــم يف جميع حقـــول املواد 	•

.)SETDA, 2002( .واخلرات

 Technology literate تقنيـــًا  املثقـــف  والطالـــب 
Student  يعـــّرف باأنـــه الطالب الـــذي يوّظف مهاراته 

التقنيـــة يف التعلـــم، والإنتاجيـــة ال�صخ�صيـــة، واتخاذ 
القرار، واحلياة اليومية. 

 معايير ثقافة التقنية _
Technology Literacy Standards

العـــامل املعا�صـــر يتطلب الإملـــام بالثقافـــة التقنية 
Technology Literacy. وهنـــاك عدد مـــن املوؤ�ص�صات 

املهنية التي حددت املعايري التقنية ملتطلبات العمل يف 
القوى العاملـــة، ويتوجب ملن غادر املدر�صة، ومل يحقق 
املعايـــري التقنية ملتطلبـــات العمـــل، اأن يلتحق بدورات 
يف كليـــات املجتمـــع، اأو موؤ�ص�صـــات التدريـــب املختلفة، 

لتحقيق هذه املعايري.

املجـــال  هـــذا  يف  العامليـــة  املعايـــري  اأ�صهـــر  مـــن 
احلا�صـــب لقيـــادة  الدوليـــة  الرخ�صـــة   معايـــري 

 ،International Computer Deriving License:ICDL  
الأ�صا�صيـــة،  احلــــا�صـــب  لكــفايـــات  مــعايـــري   وهـــي 
ال�صـــــرتاليـــة   احلـــــا�صـــب  جمعيـــة  طورتهـــا  والتـــي 
Australian Computer Society والبع�ـــس يعتقد اأنها 

دورات يف احلا�صـــب، بينمـــا هي يف الواقـــع معايري يف 
تقنية املعلومات، وللح�صول على هذه الرخ�صة، يجب 
علـــى املتقـــدم اجتياز اختبـــار نظري وعملـــي من اأحد 

املراكز املعتمدة يف �صبعة معايري، وهي:

 املفاهيم الأ�صا�صية يف تقنية املعلومات. 	•
.Basic Concept of IT

 ا�صتخدام احلا�صب واإدارة امللفات	•
.Using the Computer and Managing Files 

•	.Word processing معاجلة الن�صو�س
•	.Spread sheets اجلداول البيانية
•	.Database قواعد البيانات
•	.Presentation العرو�س التقدميية
 املعلومات والت�صال	•

.Information and Communication 

ولكـــن ماذا عن الطالـــب يف التعليم قبل اجلامعي؟ 
هنـــاك جمعيات مهنية حددت املعايري التقنية الواجب 
توافرها لدى املتعلم. وقد انبثق عنها قوائم بالكفايات 
لـــكل �صنة درا�صية، بـــدءًا من ريا�س الأطفـــال، و�صوًل 
اإىل ال�صـــف الثـــاين ع�صر. فعلى �صبيـــل املثال؛ حددت 
اجلمعيـــة الدوليـــة للتقنيـــة يف الرتبيـــة ISTE  قائمـــة 
لـــدى كل مـــن  باملعايـــري التقنيـــة الواجـــب توافرهـــا 
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)الطالب واملعلـــم والإداري الرتبوي( وتهدف جميعها 
اأن يحقق الطالب ثقافة تقنيـــة املعلومات، ومن ال�صبل 
اإىل ذلـــك اأن يحقق كل مـــن املعلـــم والإداري الرتبوي 
عـــدًدا من الكفايات املهنية والتـــي متكنهما من اإجناز 
 املهـــام املنوطـــة بهمـــا يف حتقيـــق الكفايـــات التقنيـــة

 لدى الطلب.

وقد لقت املعايري التقنية لدى الطلب، وال�صادرة 
عـــن ISTE قبـــول علـــى نطـــاق وا�صـــع داخـــل الوليات 
املتحـــدة، وعلـــى النطـــاق العاملـــي، حيـــث ترجمتهـــا 
 .)UNESCO، 2002( اليون�صكو اإىل عدد مـــن اللغات

وتتلخ�س معايري التقنية لدى الطلب فيما ياأتي:

b مفاهيم الت�شغيل الأ�شا�شية

اأن يبـــدي املتعلـــم فهًمـــا وا�صًحـــا لطبيعة نظم 	•
ت�صغيل التقنية.

اأن يكون الطالب حمرتًفا يف ا�صتخدام التقنية.	•

b النواحي الإن�شانية، والجتماعية، والأخالقية

اأن يفهـــم الطالـــب الواجب الأخلقـــي والثقايف 	•
والجتماعي املرتبط بالتقنية.

اأن ميار�س الطالب امل�صوؤولية يف ا�صتخدام نظم 	•
التقنية، واملعلومات، والرامج.

نحـــو 	• اإيجابيـــا  اجتاهـــا  الطالـــب  يطـــور  اأن 
ا�صتخدامات التقنية، التي تدعم مهارات التعلم 
مدى احليـــاة، والتعاون، واملبـــادرة ال�صخ�صية، 

والإنتاجية.

b اأدوات الإنتاج التقني
اأن ي�صتخـــدم الطالـــب  اأدوات التقنيـــة لتعزيـــز 	•

التعلم، وزيادة الإنتاجية، وترقية الإبداع.
اأن ي�صتخـــدم الطالب اأدوات التقنية للتعاون من 	•

اأجل بناء م�صاريع تقنية.

b  اأدوات الت�شال التقنية
اأن ي�صتخـــدم الطالـــب اأدوات الت�صـــال للتعـــاون، 	•

والن�صر، والتفاعل مع الأقران، واخلراء، والآخرين.
مـــن 	• متعـــددة  اأمناًطـــا  الطالـــب  ي�صتخـــدم  اأن 

الو�صائط  لتبـــادل املعلومات والأفـــكار بكفاءة، 
مع العديد من امل�صاركني.

b اأدوات البحث التقنية
اأن ي�صتخـــدم املتعلـــم التقنيـــة لتحديـــد وتقييم 	•

وجمع املعلومات من م�صادر خمتلفة.
اأن ي�صتخـــدم املتعلـــم التقنيـــة لنقـــل البيانـــات 	•

وتقارير النتائج.
اأن يختـــار املتعلـــم ويقّيـــم م�صـــادر املعلومـــات 	•

اجلديدة والخرتاعات التقنيـــة بالعتماد على 
ملءمتها للمهام املحددة.

b  الم�ش��كالت لح��ل  التقني��ة  ا�شتخ��دام  اأدوات 
واتخاذ القرارات

اأن ي�صتخـــدم الطالـــب م�صـــادر التقنيـــة حلـــل 	•
امل�صكلت ول�صنع قرارات.

تطويـــر 	• يف  التقنيـــة  املتعلـــم  يوظـــف  اأن 
ال�صرتاتيجيـــات يف حـــل امل�صـــكلت يف العـــامل 

)ISTE,2002( .احلقيقي
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ويالحظ يف املعايري ما ياأتي:

اأنها ل تقـــدم قائمة بـــالأدوات والرامج . 1
الواجـــب توافرها لدى الطالب، بل تقدم 
خطوًطا اإر�صاديـــة عري�صة، ي�صتدل منها 
على نوعية املهـــارات والكفايات الواجب 

توافرها لدى الطالب يف التقنية.
اأنها موؤلفة من �صتة معايري: . 2

املعياران الأول والثالث تناول تقنية احلا�صب، وهما 
ميثلن ثلث املعايري، اأي ما ن�صبته )%33(.

بتقنيـــة  واخلام�ـــس  الرابـــع  املعيـــاران  ويرتبـــط 
الت�صـــال، وميثـــلن ثلث املعايـــري )33%(، وهذا يدل 

على دور الت�صال والتعلم التعاوين يف املعايري.

اأما املعيار الثاين والذي متثل ن�صبته )حوايل %17( 
من املعايري، فهو مرتبط بالنواحي الثقافية والأخلقية 

والجتماعية يف ثقافة التقنية لدى املتعلم.

ويرتبـــط املعيار ال�صاد�ـــس، والذي ميثل مـــا ن�صبته 
ال�صد�ـــس من املعايـــري )17%( ، فهو مرتبط بالقدرات 
العقليـــة لدى املتعلـــم يف ال�صتفادة مـــن ثقافة التقنية 
للتعلم مب�صتويات عليا، ترتبط باأ�صلوب حل امل�صكلت، 

واتخاذ القرارات.

يوجد موؤ�صر يف املعايري، يدل على اأن ثقافة التقنية 
ل تقت�صر على مهارات يف التقنية، لكنها تتجاوز ذلك 
اإىل النواحي الجتماعية الأخلقية واملهارات العقلية.

النجاح يف التعلم الإلكرتوين

يتطلـــب النجاح يف التعلم الإلكـــرتوين بع�س املهام 
من املتعلم، من اأهمها ما ياأتي:

g  :التحقق من توافر متطلبات الت�صغيل مثل
نـــوع واإ�صدار نظام الت�صغيـــل، ودقة العر�س، 	•

ونوع واإ�صدار املت�صفح.
خ�صائ�ـــس الأجهـــزة Hardware )مثل �صعة 	•

الذاكـــرة، �صرعـــة املعالج، املا�صـــح ال�صوئي، 
�صماعات، ميكرفون..(.

الرامـــج وروابطها، والتي يجب ت�صمينها يف 	•
املت�صفح )مثل م�صغل الفل�س( . 

 الرامـــج وروابـــط التحميـــل )جمـــاين  اأو	•
جتـــاري(، والتي تدعـــو لها احلاجـــة، مثل 

.Adobe Reader   اأدوبـــي ريـــدر
g .صرعة الت�صال املطلوبة�
g .اخلرة يف الإنرتنت
g .الدافعية العالية للتعلم
g .اإدارة الوقت
g  املبـــادرة. فالتعلـــم الإلكرتوين يرتكـــز عل املبادرة

مـــن املتعلـــم يف جميـــع املهـــام املوكلـــة اإليـــه، مثل؛ 
الواجبات، والنقا�س، واإدارة الوقت، وتهيئة املكان، 

وغريها من متطلبات التعلم الإلكرتوين.

g  يكـــون فقـــد  الن�ـــس.  لقـــراءة  ال�صائـــب  الفهـــم 
هنـــاك بع�ـــس التداخـــل يف الكتابـــات الإلكرتونيـــة 
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بـــني مداخـــلت الزمـــلء يف �صاحـــات النقا�س، اأو 
يف غـــرف الدرد�صـــة، اأو املدونـــات، اأو الويكـــي، اأو 
غريها مـــن و�صائـــل الت�صال الإلكـــرتوين. ووجود 
هـــذه التداخلت قـــد ي�صتنتج منهـــا املتعلم معاين 
غـــري �صائبـــة، لذلـــك، علـــى املتعلم اأخـــذ احليطة 
 واحلذر يف قراءة الن�س بطريقة تو�صل اإىل حتقيق 

فهم �صائب.

g .الهتمام ال�صخ�صي مبو�صوع التعلم

g  التحكـــم يف بيئـــة التعلـــم، ويدخـــل فيهـــا التحكم
الداخلـــي لدى املتعلم ويف املوؤثرات اخلارجية، فقد 
يتعلـــم الطالب من خـــلل جهاز احلا�صـــب من اأي 
مكان، فمن املهم اأن يبقى يف ذهن الطالب اأنه يتعلم. 
لذلـــك عليه التاأكد من عدم وجـــود م�صدر اإزعاج، 
ووجـــود تهوية واإ�صاءة كافية، وغريها من ال�صروط 
التي يراعي املتعلم توافرها يف اأثناء درا�صته داخل 
 ال�صـــف، ويجـــب عليـــه تهيئتها لإحـــداث التعلم يف

 البيئة الإلكرتونية.

g الجــتـمـاعــيـــة الإنـتـرنـــت  �صــــبكــــات   تـوظــيــــف 
web  يف اأن�صطـــة التعلـــم   social  networking 

ومن اأبرزها:

1 . :Blogs المدونات

واملدونـــة: �صفحة اإنرتنـــت �صخ�صية، تتولد عن 
طريق امل�صتخدم user-generated، والتي يتم 
 journal فيها اإ�صافة املحتـــوى يف اأ�صلوب املجلة
style ، ويعر�س فيها املحتوى برتتيب التحديث. 

اأي اأن الإ�صافة، اأو امل�صاركة الأحدث ،تكون هي 
الأعلـــى يف الرتتيب، وذلك خـــلف الرتتيب يف 

املنتـــدى Forum. فعند اإ�صافـــة اأي م�صاركة يف 
املنتـــدى، فاإنهـــا تكون يف ذيـــل ال�صفحة، بينما 
تكـــون الإ�صافـــة يف املدونة يف اأعلـــى ال�صفحة. 
واملدونـــة �صفحـــة �صخ�صيـــة علـــى الإنرتنـــت، 
يقـــدم الطالب من خللهـــا روؤيتـــه وانطباعاته 
 واأفـــكاره ب�صـــكل دوري، ويح�صل علـــى تعليقات 

بقية الطلب.  

2 . :Wiki  الويكي

مّتكـــن الويكـــي اأي م�صتخـــدم للإنرتنـــت مـــن 
اإنتـــاج، اأو حتريـــر �صفحـــة اإنرتنـــت مـــن خلل 
برنامـــج املت�صفح يف جهاز امل�صتخـــدم بحرية. 
اأن�صطـــة  يف  الويكـــي  توظيـــف  ميكـــن  وبذلـــك 
التعليـــم التعـــاوين، عـــن طريـــق امل�صاركـــة يف 
التحرير، ويتم التعديـــل، اأو احلذف والإ�صافة، 
مـــع الحتفـــاظ بالن�صـــخ ال�صابقـــة، والتي متكن 
 املعلـــم من متابعـــة التغيريات التـــي اأحدثها كل 

طالب يف املحتوى.

خ�شائ�س املتعلم يف التعلم الإلكرتوين

التعلـــم الإلكرتوين يوجب توافـــر عدد من املهارات 
لـــدى الطالـــب يف ا�صتخـــدام التقنيـــة، واإدارة، وتنويع 
اأ�صاليـــب التعلـــم. فهـــل اأنـــت م�صتعد للتعلـــم يف بيئات 
التعلـــم الإلكـــرتوين؟ فجاهزية املتعلـــم لتحقيق فر�س 
النجـــاح يف التعلم الإلكـــرتوين ت�صتدعـــي توافر بع�س 
اخل�صائ�ـــس لـــدى الطالـــب، ومهارات تعلـــم حمددة 

وذلك على النحو الآتي:
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يختلـــف التعلـــم الإلكرتوين عن التعليـــم التقليدي. 
فهـــو ل يقت�صر على وقـــت الدر�س فقـــط، لكنه يتعدى 
ذلك اإىل الأوقات الأخرى، مع توافر مرونة يف املحتوى، 
وطريقة امل�صـــاركات. وهذا ل ينا�صـــب جميع املتعلمني 
بالدرجـــة نف�صها. فهناك مـــن ينطلق ب�صرعة يف بيئات 
التعلم الإلكرتوين، وهناك من يتعرث فيه ب�صبب وجوب 
توافر بع�س اخل�صائ�س واملهارات لدى املتعلم ، للعمل 

بكفاءة يف بيئة التعلم الإلكرتوين، ومنها ما ياأتي:
القدرة على حتمل م�صئولية التعلم.	•
الن�صباط الذاتـــي. ويعني الكفـــاءة الذاتية يف 	•

تنظيـــم واإدارة الوقـــت، والذي يتطلـــب املقدرة 
علـــى اللتـــزام باجلدولـــة الزمنيـــة يف تق�صيـــم 
اليوم )24 �صاعة( بني اللتزامات التي يتطلبها 

التعلم الإلكرتوين، واملهام احلياتية الأخرى.
ال�صر.	•
الدافع الذاتي.	•
الن�صاط.	•
الجتـــاه الإيجابـــي نحـــو التعلـــم املعتمـــد علـــى 	•

التقنية.
املهارة يف الت�صال.	•
معرفة كيف يتعلم.	•
امتـــلك مهارات العمل مع الرامـــج الأ�صا�صية 	•

التي يعتمد عليها التعلم الإلكرتوين. 
امتلك مهارات التعلم الذاتي.	•
املقدرة على العمل و اإجناز املهام با�صتقللية.	•
املقـــدرة علـــى الت�صال والعمل مـــع املجموعات 	•

عن بعد )با�صتخدام الإنرتنت(.
التفاعل بن�صاط يف مهام التعلم املختلفة.	•

املقدرة على التفاو�س والنقا�س بكفاءة.	•
املقدرة على اأداء املهام املتعددة.	•
املتابعة امل�صتمرة.	•

مهارات التعلم الإلكرتوين

تتطلـــب مهـــارات التعلـــم يف التعلم الإلكـــرتوين اأن 
ـــل عليها يف  ميـــزج املتعلـــم بني املهـــارات، التـــي حت�صَّ
التعليـــم التقليدي، ومهارات جديدة يتطلبها التعلم يف 
البيئـــات الإلكرتونية. ومن املهارات التـــي على املتعلم 
اإجادتهـــا معرفة كيـــف يتعلم؟ وكيـــف يتفاعل؟ وكيف 
يكـــّون خرائـــط ذهنيـــة؟ وكيـــف يبحـــث يف الإنرتنت؟ 
وكيف ي�صتخدم الريد الإلكرتوين؟ واإي�صاح ذلك على 

النحو الآتي:  

كيف اأتعلم؟ _

القدرة على التعلم من اأهم املهارات التي يحتاجها 
الفـــرد يف احلياة املعا�صـــرة، ب�صبب التغيري ال�صريع يف 
املعـــارف، ومـــا ينتج عنه مـــن تغري �صريـــع يف املهارات 
الواجـــب توافرهـــا لدى الأفـــراد يف كافـــة املهن، ومن 

مهارات التعلم يف البيئة الإلكرتونية ما ياأتي: 

اكت�صـــف طريقتـــك يف التعلـــم، بالتعـــرف على 	•
اأف�صل الطرق التي تتعلم من خللها. 

تفاعل مع بقية الزملء. 	•
�صـــارك مبا متلك مع الآخرين، و�صاعد الطلب 	•

يف التعلم.
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كـــّون مفاهيمـــك حـــول الأ�صيـــاء التـــي تعلمتها 	•
باأ�صلوبك، وبطريقتك اخلا�صة .

اربط اخلرات اجلديدة مع ال�صابقة.	•
ار�صـــم خريطة ذهنيـــة لعنا�صـــر املوا�صيع التي 	•

تتعلمها.
اكت�صـــب من املعرفة ما ي�صاعـــدك على اأن تكون 	•

اإن�صاًنا ناجًحا. 
كن اإيجابيًّا ومتفاعًل يف بيئة التعلم. 	•
املعلومـــات 	• وتبـــادل  الآخريـــن،  مـــن  تعـــاون 

واخلرات. 
دّون امللحظات باأ�صلوبك اخلا�س.	•
نظـــم اأعمالـــك لتي�صري الو�صـــول اإليهـــا بكفاءة 	•

وفّعالية. 

ن خرائط ذهنية؟ _ كيف اأكوِّ

التفكـــري  تخطيـــط  عمليـــة  الذهنيـــة:  اخلريطـــة 
لتي�صري اأحـــداث التعليم والتعلـــم، با�صتخدام تخطيط 
ينطلق من فكـــرة اأ�صا�صية، يتفرع منهـــا اأفكار اأخرى، 
 ترتبـــط فيهـــا بروابـــط، كما هـــو مو�صـــح يف النموذج

بال�صكل )1-5(.

ت�صاعدنـــا يف تنظيـــم  اأدوات  الذهنيـــة  اخلرائـــط 
اأحداث التعلم والتفكري. ويقوم الطالب من خلل هذه 
اخلرائط ببناء املفاهيم، اأو التفكري والتخطيط ملو�صع 
معني، اأو حل م�صكلة معينـــة، وهي من الأدوات املهمة. 
فالقدرة على الربط بني الأفكار وت�صور العلقات بني 
املوا�صيـــع املختلفـــة من اأهـــم املهارات التـــي يحتاجها 
الطالب اليوم، والتي ت�صاعده على فهم ال�صورة العامة 
والكليـــة، قبـــل الدخـــول يف التفا�صيـــل. ومـــن الأدوات 

امل�صاعدة يف هذا املجال اخلرائط الذهنية .
ال�صكل)1-5(

منوذج خريطة ذهنية )مفهومية(
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 وميكـــن اأن يوظفها الطالب يف البيئـــة الإلكرتونية، 
تعلمـــه علـــى بالت�صعـــب لإمتـــام مهـــام   تت�صـــم   التـــي 

 النحو الآتي:

اكتب الفكـــرة الأ�صا�صية يف الو�صط، ثم اربطها 	•
ا باأفـــكار ومو�صوعات مرتبطـــة بالفكرة  ب�صريًّ

الرئي�صة على �صكل فروع. 
ا�صتخدم الألوان وال�صور والرموز مل�صاعدتك. 	•
دّون العلقـــات بني الأ�صكال، وهذا ي�صهل عليك 	•

فهم املفاهيم اجلديدة. 
اترك م�صاحات فارغة لأي اأفكار جديدة. 	•
اكتب فقط الكلمات الرئي�صة. 	•

كيف اأتفاعل ؟ _

من اأبرز متطلبات التعلم الإلكرتوين تفاعل املتعلم 
مع اأن�صطة التعليم والتعلم، والذي يتطلب منه بذل جهد 
م�صاعـــف، من اأجـــل حتقيق الأهـــداف. ومن املهارات 
التي حتقق تفاعًل مثمًرا يف التعلم الإلكرتوين ما ياأتي:

اقـــراأ بعمـــق ومتعـــن قبـــل اأن ت�صـــارك بالرد يف 	•
املنتـــدى، اأو املدونـــة، اأو الريد، اأو يف اأي و�صيلة 

ات�صال.
فّكر قبل الرد على امل�صاركات يف النقا�س، وتاأكد 	•

من اأن ما تكتبه لك، وللآخرين.
اقت�صر علـــى طباعة ما متلي احلاجـــة بالعودة 	•

اإليه.
�صارك يف اأدوات الت�صال التزامني، التي ي�صمح 	•

املعلم با�صتخدامها.

�صّنف وفهر�س ملفاتك املطبوعة اأو الإلكرتونية 	•
بطريقة منظمة تي�صر الو�صول اإليها بكفاءة.

وّقـــع با�صمـــك يف جميـــع م�صاركاتـــك، ليتي�صـــر 	•
الت�صال، واأعمال التقييم.

ـــح عبارتـــك، واحر�ـــس على �صلمـــة النحو 	• و�صّ
والإمـــلء يف الأعمال التي تقـــدم ب�صكل نهائي، 
مـــع وجـــود م�صاحة مـــن احلريـــة يف الكتابة يف 
غـــرف الدرد�صـــة، اأو امل�صـــاركات الأوليـــة، قبل 

اعتمادها ب�صكل نهائي.
احتفظ بن�صخة احتياطية من الأعمال يف و�صيلة 	•

تخزين اإ�صافية خارجية.
كن م�صئول عن نف�صك.	•
لإمتـــام 	• املواعيـــد  يف  الدقـــة  مهـــارات  ر   طـــوِّ

مهام التعلم.

كيف اأبحث في الإنترنت؟ _

يعتـــر البحـــث من مهـــارات التعلم املهمـــة يف بيئة 
التعلم الإلكرتوين. فلم تعـــد امل�صكلة يف توفر املعلومة، 
ولكـــن يف تدفق كمية هائلة من املعلومات، اأ�صافت اإىل 
املتعلـــم عبء الو�صول اإىل املعلومـــة املنا�صبة يف الوقت 
املنا�صب. لذلـــك على املتعلم اأن يتعـــرف على مهارات 
البحث يف حمركات البحث على الإنرتنت، مثل جوجل 
Google ، وقواعد البيانـــات املتاحة على الإنرتنت، اأو 

التـــي ت�صرتك فيهـــا املوؤ�ص�صة التعليمية التـــي تتبع لها. 
كذلـــك علـــى املتعلـــم تقييم املواقـــع املختلفـــة، ومتييز 

درجة امل�صداقية للمعلومات التي يح�صل عليها. 
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كيف اأ�شتخدم البريد الإلكتروني؟ _

يعد الريـــد الإلكرتوين من اخلدمـــات املهمة التي 
�صاهمـــت يف انطلقـــة �صبكـــة الإنرتنـــت يف مراحـــل 
مبكرة. وهو مـــن الأدوات املهمة، التي ٌيعتمد عليها يف 
اإمتـــام اأن�صطة التعلم الإلكرتوين. ومن مهام املتعلم يف 

ا�صتخدامه للريد الإلكرتوين ما ياأتي:
افتـــح بريدك الإلكـــرتوين ب�صكل متكـــرر )مرة 	•

واحدة يوميا كحد اأدنى(.
َعْنون ر�صائلك بعنـــوان وا�صح يدل على حمتوى 	•

الر�صالة. 
ا�صتخدم ا�صمك احلقيقي والكامل يف اإعدادات 	•

الريد. 
جتنـــب املبالغـــة يف اخلطـــوط و الألوان يف منط 	•

اخلط امل�صتخدم يف الر�صالة. 
تاأكد من عدم وجود اأخطاء يف الر�صالة. 	•
قبـــل اإعـــادة اإر�صـــال اأي ر�صالة، تاأكـــد من اأخذ 	•

موافقة �صاحب الر�صالة الأ�صلية.
اخت�صر يف  الر�صالة قدر الإمكان. 	•
اقراأ الر�صالة اأكرث من مرة قبل الإر�صال. 	•
يف حالة ا�صتلم ر�صالة مر�صلة اإىل جمموعة عند 	•

 الرد علـــى الر�صالة تكون العناويـــن مر�صلة اإىل 
املجموعة كاملة. 

حتقق من الآتي عند اإرفاق ملفات بالر�صالة:	•
�صغر حجم امللفات املرفقة. -1
توافـــر برامـــج فتـــح وت�صغيـــل امللفات -2

املرفقة يف اأجهزة احلا�صب القيا�صية. 

الر�صائـــل 	• يف  الإلكـــرتوين  الريـــد  ا�صتخـــدم 
اخلا�صـــة ) ل ت�صتخـــدم منتديـــات النقا�ـــس يف 

املوا�صيع اخلا�صة(.
بّلـــغ املعلـــم )اأو الإدارة( يف حالـــة تغيري عنوان 	•

الريد.
احتفظ بن�صخة احتياطية من الر�صائل.	•

كيف اأ�شارك ؟ _

تعتـــر القدرة علـــى التوا�صل بفاعليـــة، مع مدر�س 
املادة والزملء يف املـــادة، من املهارات التي يحتاجها 
الطالب للنجاح يف بيئة التعلم الإلكرتوين. ول تقت�صر 
امل�صاركة الفّعالة علـــى امل�صاركة بالإطلع على حمتوى 
املوقـــع، ولكـــن بامل�صاركـــة الإيجابية، وبـــدء النقا�صات 
والـــرد عليها، واملبـــادرة، والتفاعل ب�صـــكل اإيجابي مع 
جميـــع اأع�صـــاء بيئة التعلـــم الإلكرتوين. ومـــن مبادئ 

م�صاركة املتعلم يف التعلم الإلكرتوين ما ياأتي:

اتبع تعليمات امل�صاركة.	•
خطـــط  ملا ترغـــب يف اإ�صافته قبـــل امل�صاركة اأو 	•

الرد.
نّظم اأفكارك قبل البدء يف الكتابة. 	•
ابـــق م�صاركتـــك يف مو�صوع النقا�ـــس )ل تخرج 	•

عن املو�صوع(.
ا�صتخـــدم جمل ق�صـــرية وا�صحـــة ومبا�صرة يف 	•

الكتابة )القـــراءة من ال�صا�صـــة تختلف عنها يف 
املواد املطبوعة(.

راجع م�صاركتك ب�صكل جيد قبل اإر�صالها .	•

www.ABEGS.org



0101010101
0101010101
0101010101
0101010101

115

5
اّتبع طرًقا خمتلفة يف املناق�صة، مثل: 	•

طرح ت�صاوؤل .-1
امل�صاركة يف الإجابة عن الأ�صئلة املطروحة .-2
التعليق على امل�صاركات املطروحة. -3
عزز م�صاركتك مب�صدٍر اإن وجد.	•
اأ�صـــر للم�صدر عنـــد العتماد علـــى م�صادر يف 	•

امل�صاركة.
اعرف عدد امل�صاركات املطلوبة منك. 	•
حافظ علـــى �صرية معلومات الدخـــول اخلا�صة 	•

بك، ول ت�صمح لأحد بالدخول با�صمك.
اقتب�س الكلم الذي ترغب يف التعليق عليه عند 	•

الرد على امل�صاركات.
انتظر بع�س الوقت  للح�صول على الإجابة.	•
جتنب جمرد املوافقـــة، اأو الثناء عند الرد على 	•

م�صـــاركات الزملء، بـــل اذكر �صبـــب املوافقة، 
واطرح وجهة نظرك ب�صكل وا�صح. 

تاأكد من متابعة املناق�صات احلالية. 	•
تابع الردود على م�صاركاتك ب�صكل م�صتمر. 	•
�صجـــع الآخرين علـــى التعليق علـــى م�صاركتك، 	•

وذلـــك بطرح اأ�صئلة مفتوحـــة يف نهاية امل�صاركة 
مثل طلب الراأي يف مو�صوع تغطية معينة  .

الم�شاعدة _

من ال�صفـــات املهمة القـــدرة علـــى احل�صول على 
امل�صاعـــدة ،اأو طلبهـــا عنـــد مواجهـــة م�صكلـــة معينـــة، 

واحل�صول عليها باأ�صهل واأ�صـــرع الطرق املتاحة. ومن 
طرق احل�صول على امل�صاعدة ما ياأتي: 

ابحـــث عن حل امل�صكلة ذاتيًّا، من خلل البحث 	•
يف الإنرتنت، اأو قراءة تعليمات املادة، اأو الرجوع 

اإىل الأ�صئلة املتكررة يف املادة.
اطلب امل�صاعـــدة عند مواجهة م�صكلة مل تتمكن 	•

من حلها ذاتيًّا. 
اطـــرح طلـــب امل�صاعـــدة يف املـــكان املخ�ص�س 	•

لذلـــك يف موقـــع املـــادة وعـــادة يكـــون منتـــدى 
الأ�صئلـــة وامل�صـــكلت ويف حالة مل جتـــد اإجابة، 
ار�صـــل ر�صالة مبا�صرة ملدر�ـــس املادة عن طريق 

الريد الإلكرتوين.
اطـــرح تفا�صيل �صاملـــة ودقيقـــة بامل�صكلة التي 	•

تواجهـــك ) مثـــال، عندمـــا ت�صادفـــك م�صكلة 
يف اإنـــزال ملـــف مـــن املوقع حـــاول ذكـــر بع�س 
التفا�صيل املتعلقـــة باجلهاز امل�صتخدم، و�صرعة 

الت�صال بالإنرتنت(. 

اإدارة الوقت _

يف  امل�صاعـــدة  املهـــارات  مـــن  الوقـــت  اإدارة 
تنفيـــذ املهـــام املطلوبـــة يف الوقـــت املنا�صـــب، ويجـــب 
لدرا�صـــة  يومـــي  وقـــت  الأولويـــات، وحتديـــد  ترتيـــب 
املـــادة، ومتابعـــة الأن�صطـــة، واإنهـــاء املهـــام املطلوبة. 
الوقـــت اإدارة  يف  ت�صاعـــد  التـــي  املهـــارات   ومـــن 

 ما ياأتي:

نّظـــم الوقـــت يف جـــدول �صامل جلميـــع املهام، 	•
وقابل للتطبيق.
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حدد املهام الرئي�صة والفرعية.	•
رّتب املهام  ح�صب الأهمية.	•
ابداأ باملهام التي تتطلب جهدا ووقتا اأكر .	•
قّيـــم تنفيذ املهـــام بنـــاء على اخلطـــة الزمنية 	•

ب�صكل يومي، واتخذ الإجراءات املنا�صبة لتفادي 
اأي تاأخري.

احر�س على التقيـــد بتنفيذ املهام، وفق اخلطة 	•
الزمنية بدقه عالية.

ل توؤجل الواجبات اإىل اآخر حلظة. 	•
تابـــع املناق�صـــات با�صتمـــرار، تفادًيـــا لرتاكـــم 	•

امل�صـــاركات، ومـــا قـــد ينتـــج عنهـــا مـــن اإعاقة 
متابعتها.

افتح بريدك الإلكرتوين ب�صكل يومي .	•
اكت�صف اأف�صل وقت ينا�صبك للتعلم. 	•
قلل من اأ�صباب الت�صوي�س. 	•

اخلال�شة

ورد يف هـــذا الف�صـــل اأن الطالـــب حمـــور العمليـــة 
التعليمية. وهو العن�صر امل�صتهدف يف العملية الرتبوية. 
وهو ما توفره بيئة التعلم الإلكرتوين من خلل مراعاة 
تنوع اأمنـــاط التعلم بني الطلب، و توفـــري بيئة التعلم 
الن�صـــط، مع حتقيق  املرونة يف الزمـــان واملكان، ورفع 
م�صتـــوى مهـــارات الطـــلب يف التعامـــل مـــع التقنية، 
ومهـــارة التعلم الذاتي  والتعاوين  والتفكري البتكاري، 
وحـــل امل�صـــكلت، مع توظيـــف م�صتجـــدات التقنية يف 

اأن�صطة التعلم. 

والطالـــب املثقـــف تقنيًا هـــو الطالب الـــذي يوظف 
مهاراتـــه التقنيـــة يف التعلـــم، والإنتاجيـــة ال�صخ�صية، 
واتخـــاذ القـــرار، واحلياة اليوميـــة. ومت اإيراد تف�صيل 
للمعايـــري التقنّية لـــدى الطلب مـــن اجلمعية الدولية 
مفاهيـــم  وملخ�صهـــا:   )ISTE( الرتبيـــة  لتقنيـــات 
الت�صغيل الأ�صا�صية. والنواحي الإن�صانية، والجتماعية، 
والأخلقيـــة. واأدوات الإنتاج التقني. واأدوات الت�صال 
التقنيـــة. واأدوات البحـــث التقنيـــة. واأدوات ا�صتخدام 

التقنية حلل امل�صكلت واتخاذ القرارات.

وللنجـــاح يف التعلـــم الإلكرتوين؛ فـــاإن ذلك يتطلب 
بع�س املهام من املتعلم؛ ومن اأهمها  التحقق من توافر 
متطلبات مـــن اأدوات وبرامج، واخلـــرة يف الإنرتنت، 
والدافعيـــة للتعلم، واإدارة الوقـــت، واملبادرة، والتحكم 

يف بيئة التعلم .

ومت اإيـــراد خ�صائ�س املتعلم يف التعلم الإلكرتوين، 
وتتلخ�ـــس يف: القـــدرة علـــى حتمـــل م�صئوليـــة التعلم، 
والن�صبـــاط الذاتـــي،  والدافعية، والجتـــاه الإيجابي 
نحو التعلم املعتمد على التقنية، واملهارة يف الت�صال. 
وامتـــلك مهـــارات التعلم الذاتي. واملقـــدرة على اأداء 

املهام املتعددة.

واختتم الف�صل  مبهارات التعلم الإلكرتوين، وهي: 
القدرة علـــى التعلـــم، واكت�صاف طريقتـــك يف التعلم، 
والتفاعـــل، وربـــط اخلـــرات اجلديـــدة مـــع ال�صابقة. 
ور�صـــم اخلرائـــط الذهنيـــة، والتنظيـــم، والبحـــث يف 
النرتنـــت، وا�صتخـــدام الريـــد الإلكـــرتوين، وكيفيـــة 

امل�صاركة، وامل�صاعدة،  واإدارة الوقت.
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ق    للموؤ�ص�صة التعليمية دور يف التدقيق والتحقق من توافر عنا�صر معينة يف التعلم الإلكرتوين. وميكن اإيراد 

قوائم التدقيق وفق ت�صنيفات متعددة، ومنها منوذج خان )Khan, 2005(، وهو على النحو الآتي: 

معلومات عامة حول موقع التعلم الإلكتروني. _

الأدوات الأ�شا�شية Basic Tools  وتتاألف من:  _

1 ..Basic Technology  التقنية الأ�صا�صية
2 ..Interface Design ت�صميم الواجهة
3 ..Navigation الت�صفح

المحتوى التعليمي Content في التعلم الإلكتروني، وي�شتمل على: _
1 ..Courses and Lessons املقررات والدرو�س التعليمية
2 .. Learning Objects الوحدات التعليمية

_ .Learning Management System نظام اإدارة التعلم

اأدوات الت�شال، وت�شتمل على:  _
1 ..Synchronous الت�صال املتزامن
2 ..  Asynchronous الت�صال غري املتزامن

_ .Resources Support دعم الم�شادر

اأن�شطة التعلم في التعلم الإلكتروني، وت�شتمل على:  _
1 ..Strategies ال�صرتاتيجيات
2 ..Learner Support دعم املتعلم
3 ..Motivation and Reinforcement التعزيز والدافعية
4 ..Organization and Orientation التنظيم والتوجيه
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الآداب المهنية Ethics في التعلم الذاتي المعتمد على الإنترنت.  _
وتف�صيل قوائم التدقيق التي ت�صرف عليها املوؤ�ص�صة التعليمية على النحو الآتي:

معلومات عامة حول المقرر _

رابط المقرر

عنوان المقرر

موؤلف اأو عن�صر الت�صال للمقرر

نوع التعلم الإلكتروني في المقرر: _

� All on-line اإلكتروني بالكامل

� Partially on-line اإلكتروني جزئي

اإذا كان املقرر يقدم التعلم الإلكرتوين جزئيًّا، فاإنه ي�صتمل على الو�صائط التعليمية الأخرى الآتية:

Face to Face مواد مطبوعة☐ تلفزيون، اأو اأقمار �صناعية☐ تدري�س تقليدي في الف�صل ☐

CD ROMs and DVDs  اأخرى.☐ حقائب تدريب☐ اأقرا�س م�صغوطة، اأو مدمجة ☐

نمط التعلم الإلكتروني _

�متزامن Synchronous: اإذا وجد ن�شاط  تعليمي متزامن في المقرر، فاإنه ي�شتمل على الآتي:  

Chat محادثة ☐Audio conferencing هاتف☐ موؤتمرات �صوت ☐

Instant messaging ترا�صل فوري ☐Video conferencing  اأخرى......................☐ موؤتمرات فيديو ☐

�غير متزامن Asynchronous: اإذا وجد ن�شاط تعليمي غير متزامن في المقرر، فاإنه ي�شتمل على الآتي: 

Discussion Board صاحات نقا�س� ☐E-mail بريد اإلكتروني ☐News group المجموعات الإخبارية ☐

Forum منتديات ☐Mailing List اأخرى......................  ☐ قوائم بريدية ☐
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الأدوات الأ�شا�شية Basic Tools  وتتاألف من: التقنية الأ�شا�شية، ت�شميم الواجهة ، الت�شفح  _

غيررديءمتو�صطجيدممتازالتقنية الأ�صا�صية   Basic Technologyم
متوافر

تم تحديد نوع واإ�صدار نظام الت�صغيل، ودقة العر�س، ونوع واإ�صدار المت�صفح.1

�صرعة 2 الذاكرة،  �صعة  )مثل   Hardware الأجهزة  خ�صائ�س  تحديد  تم 
المعالج، الما�صح ال�صوئي، �صماعات، ميكرفون..( .

في 3 ت�صمينها  يجب  والتي  تحميلها،  وخطوات  وروابطها  البرامج  تحديد  تم 
المت�صفح )مثل م�صغل الفل�س(.

لها 4 تدعو  والتي  تجاري(  اأو  التحميل )مجاني  وروابط  البرامج،  تحديد  تم 
.Adobe Readerالحاجة، مثل ادوبي ريدِر

تم تحديد المهارات التقنية الواجب توافرها لدى الجمهور الم�صتهدف.5

تم تحديد �صرعة الت�صال المطلوبة.6

ل يوجد  روابط خاطئة.7

ل يوجد اأخطاء في ملفات الو�صائط  )ال�صوت، الر�صوم، ال�صورة، الحركة، 8
المحاكاة، الفيديو(.

متو�شط  التقنية الأ�شا�شية

غيررديءمتو�صطجيدممتازت�صميم الواجهة Interface Designم
متوافر

يتم تحميل ال�صفحة ب�صرعة.9

ات�صاق التخطيط  Layout )مواقع الأيقونات، اأدوات الت�صفح، الهوام�س، 10
راأ�س وتذييل ال�صفحة، مواقع عر�س الو�صائط ( .

الفرعية"، 11 "الرئي�صة،  )العناوين  ومت�صق  منطقي  تن�صيق  ذو  قيا�صي  الن�س 
الن�صو�س، الروابط...اإلخ( .

يتبقى من ال�صفحة على الأقل 20%  م�صاحات بي�صاء لراحة العين.12

الت�صميم 13 )يتميز  والموؤثرات  الألوان  اأدنى عدٍد من  الت�صميم  في  ا�صتخدم 
بالب�صاطة(.

الألوان في الخلفية والمقدمة في ال�صفحة متنا�صبة.14

متو�شط  ت�شميم الواجهة
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غيررديءمتو�صطجيدممتازالت�صفح  Navigationم
متوافر

يمكن الو�صول لل�صفحة الرئي�صة في المقرر من اأي �صفحة.15

16.Course Map Syllabus يوجد خريطة للمقرر

المقرر 17 تق�صيم  فــي  اأدنـــى  اأو  اأعــلــى،  لم�صتويات  المتعلم  ينتقل  اأن   يمكن 
)من مثال اإلى در�س، اإلى وحدة، والعك�س( .

 للنتقال بين �صفحتين، ل ي�صترط المرور على جميع  ال�صفحات بينها.18

ثلث 19 حــدود  )في  ب�صرعة  المقرر  في  �صفحه  اإلــى  الو�صول  للمتعلم  يمكن 
نقرات بالفارة(.

ا بالروابط التي زارها، والتي لم يزرها.20 يتعرف المتعلم ب�صريًّ

 يحدد موقع المتعلم بالن�صبة لخريطة الموقع.21

متو�شط  الت�شفح

_  :Content المحتوى

هل ي�صتمل املحتوى على مقررات اأو درو�س تعليمية Courses or Lessons.          ☐ نعم.        ☐ ل.

اإذا كانت الإجابة بنعم، حدد م�صتوى املقررات اأو الدرو�س التعليمية Courses or Lessons بناء على العبارات الآتية: 

غري رديءمتو�صطجيدممتازاملقررات، اأو الدرو�س التعليمية Courses or Lessonsم
متوافر

ي�صتمل املحتوى على حقائق، ومفاهيم، وقوانني، واإي�صاحات.22

يتوفر يف املحتوى الدقة، والو�صوح.23

يتوفر يف املحتوى ال�صمول، والكتمال.24

يتم حتديث املحتوى ب�صكل دوري.25

ي�صتمل املقرر على و�صائط كافية )�صور، فيديو، ر�صوم، �صوت، حركة، حماكاة...( .26

متو�صط املقررات، اأو الدرو�س التعليمية 

هل ي�صتمل املحتوى على وحدات تعليمية Learning Objects.          ☐ نعم.        ☐ ل.
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اإذا كانت الإجابة بنعم، حدد م�صتوى الوحدات التعليمية بناًء على العبارات الآتية: 

غريرديءمتو�صطجيدممتازالوحدات التعليمية Learning Objectsم
متوافر

27)SCORM تنطبق على  الوحدات التعليمية املعايري العاملية )مثل

28.)Reusable( قابلية الوحدات التعليمة لإعادة ال�صتخدام

29) Sharable( قابلية الوحدات التعليمية للم�صاركة
)ميكن للطالب ا�صتخدامها يف م�صاريع اأو ميكن ا�صتخدامها خارج املوؤ�ص�صة(

الحتياجات 30 لذوي   )Accessible( للو�صول  التعليمية  الوحدات  قابلية 
اخلا�صة.

اإمكانية البحث عن الوحدات التعليمية LOs با�صتخدام نظام اإدارة التعلم 31
 .LMS

متو�صط الوحدات التعليمية 

_  :  Synchronous الت�شال التزامني

هل ي�صتمل املوقع على اأدوات للت�صال التزامني.     ☐ نعم.        ☐ ل.

اإذا كانت الإجابة بنعم، حدد م�صتوى الت�صال التزامني بناء على العبارات الآتية:

غري رديءمتو�صطجيدممتازالت�صال التزامني Synchronous  م
متوافر

يتم حتديد املواعيد والإجراءات التي على املتعلم اإتباعها يف اأثناء املحادثة.32

ميكن متييز كل متحدث ب�صهولة )عن طريق اللون، اأو الأيقونات( .33

يتم التحديد واملوافقة على اآداب احلوار.34

يحفظ حمتوى النقا�س، بحيث يّطلع على �صجل نقا�س الطلب املتغيبني.35

متو�صط الت�صال التزامني
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_ :  Asynchronous الت�شال غير التزامني

هل ي�صتمل املوقع على اأدوات للت�صال غري التزامني.    ☐ نعم.        ☐ ل.

اإذا كانت الإجابة بنعم، حدد م�صتوى الت�صال غري التزامني بناء على العبارات الآتية:

غريرديءمتو�صطجيدممتازالت�صال غري التزامني Asynchronous  م
متوافر

يتم اإي�صاح طريقة النقا�س، وكيفية اإدراج وتن�صيق ن�س، اأو  رد، اأو اقتبا�س.36

يحقق النقا�س الأهداف املطلوبة. 37

يرتبط النقا�س مبنطقية مع العنوان.38

يو�صح  املعلم التوجيهات الكاملة حول مو�صوع املناق�صة.39

ي�صاعد املعلم املتحاورين على الرتكيز يف مو�صوع النقا�س.40

يبذل املعلم اجلهد ليمكن املتعلم من امل�صاركة يف النقا�س.41

ي�صجع املعلم املتعلم يف اأن�صطة التقييم الذاتي.42

ي�صاعد املعلم الطالب يف اإمتام اأن�صطة التعلم يف املقرر.43

ي�صجع املعلم الطلب لعمل تعليق ونقد علمي لبع�صهم البع�س.44

يتم و�صع خل�صة للنقا�س وربطه بالأهداف .45

متو�صط الت�صال غري التزامني

دعم امل�صادر Resources Support: حدد م�صتوى دعم امل�صادر بناء على العبارات الآتية:

هل ي�صتمل املوقع على اأدوات لدعم امل�صادر.               ☐ نعم.           ☐ ل.

اإذا كانت الإجابة بنعم، حدد م�صتوى دعم امل�صادر بناء على العبارات الآتية:
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غريرديءمتو�صطجيدممتازدعم امل�صادر Resources Support م

متوافر
يوجد دليل مرجعي Handbook ي�صتمل على اللوائح والتنظيمات.46

47.FAQ تتوافر قائمة بالأ�صئلة املتكررة

توجد معاجم واأدله، اأو قوائم بامل�صطلحات.48

توجد قواعد بيانات.49

تتوافر روابط للقراءات املو�صى بها.50

تتوافر ملفات ووثائق.51

توجد كتب ومكتبات الكرتونية.52

توجد قوائم بريدية، اأو جمموعات اإخبارية.53

توجد روابط  ملحركات البحث.54

توجد روابط  للتدريب على التقنيات اللزمة للتعلم الإلكرتوين )مثل: 55
الت�صفح، تكوين ح�صاب، ت�صجيل الدخول...(.

متو�صط دعم امل�صادر

على  بناء  الإنــرتنــت  عر  الذاتي  التعلم  اأن�صطة  م�صتوى  حــدد  الإنــرتنــت.   �صبكة  عر  الذاتي  التعلم   اأن�صطة 
العبارات الآتية:

غريرديءمتو�صطجيدممتازال�صرتاتيجيات Strategies م
متوافر

مت حتديد اأهداف املقرر والوحدات والدرو�س.56

تتنوع اأدوار املعلم  كمحا�صر، وخبري Expert ومي�صرFacilitator ومدر�س 57
Coach خ�صو�صي

اإىل ذلك املدخل  58 ال�صلوكي، ولكن ي�صاف  التدري�س على املدخل  ل تقت�صر طرق 
الإدراكي والبنائي.

59

تنوع طرق التدري�س مثل: حل امل�صكلت الأ�صيلة
،authentic problem solving ِ
،presentations               العرو�س 

 ،drill and practice   املران واملمار�صة 
،games                  الألعاب

،simulation                املحاكاة 
Discussion                 النقا�س 
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غريرديءمتو�صطجيدممتازال�صرتاتيجيات Strategies م
متوافر

الن�صط 60 املتعلم  لكن    ،Passive ال�صلبي  املتلقي  على  املتعلم  دور  يقت�صر  ل 
Active، اأو مزيج )متلق ون�صط( .

61
 ،Student-Centered التحكم يف اأن�صطة التعليم متمركزة حول الطالب
واختيار  الأهــداف،  ومناق�صة  التعلم،  اأثناء  النتقال  مل�صار  الطالب  اختيار  مثل 

جمموعة العمل، ومناق�صة معايري التقومي، واملرونة يف املواعيد.

ي�صتمل املقرر على اأن�صطة لتقومي التعلم62

متو�صط ال�صرتاتيجيات 

غريرديءمتو�صطجيدممتازدعم املتعلم Learner Supportم
متوافر

املقرر 63 بداية  يف  عليها  احل�صول  وطريقة  للمقرر،  الإ�صافية  املوارد  اإي�صاح  يتم 
. )...CD ،مثل املواد املطبوعة(

يوجد  مفتاح م�صاعدة، يظهر يف جميع ال�صفحات، ميكن للطالب الو�صول اإليه، 64
واحل�صول على اإي�صاحات.

يوجد �صرح واف حول وجود مواقع، واأغرا�س، وقنوات الت�صال . مثل املحادثة، 65
املنتديات، الريد الإلكرتوين.

يوجد اإي�صاح واف للت�صال بني املعلم والطالب من حيث التكرار وزمن الرد.66

متو�صط دعم املتعلم

غريرديءمتو�صطجيدممتازالتعزيز  والدافعية  Motivation and Reinforcementم
متوافر

 ميـــار�ـــس املــعــلــم اأنــ�ــصــطــة لــكــ�ــصــر احلـــواجـــز بـــني الـــطـــلب يف بـــدايـــة املــقــرر 67
. Breaking the ice

يعزز املعلم الطلب القلقني، وغري املن�صجمني مع التعلم الإلكرتوين.68

يتم تعزيز املتعلم عن طريق تغذية راجعة �صريعة جلميع الأن�صطة التي يجريها 69
يف املقرر.

يتم ا�صتخدام اأمثله من الواقع احلقيقي، من اأجل زيادة دافعية الطالب.70

يوجد تنويع يف اأن�صطة التعلم، للمحافظة على اهتمام املتعلم ودافعيته. 71

على 72 للمحافظة  والطرافة،  واملفاجاآت،  احليل،  مثل  تعزيز،  عوامل  تقدمي  يتم 
ن�صاط الطالب التعليمي.

متو�صط التعزيز والدافعية
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غريرديءمتو�صطجيدممتازالتنظيم والتوجيه Organizing and Orientation م

متوافر
يوجد  من�صق للمقرر لتوجيه املتعلم. 73

يتوافر دعم فني لتوجيه املتعلم.74

يتوافر م�صرفون من املعلمني لتوجيه املتعلم.75

يتوافر مر�صد  لتوجيه واإر�صاد الطلب.76

توفر الإدارة التوجيه وال�صبط لعملية التعليم والتعلم يف البيئة الإلكرتونية.77

توجد اإر�صادات ملهارات التعلم الإلكرتوين.78

توجد اإر�صادات لإدارة الوقت.79

يقدم التوجيه للمتعلم املتعرث يف اإمتام مهام التعلم.80

توجد حمكات متكن املتعلم من تقييم امل�صادر.81

متو�صط التنظيم والتوجيه

_ Ethics  الآداب المهنية

حدد م�صتوى مراعاة الآداب املهنية بناء على العبارات الآتية:

غريرديءمتو�صطجيدممتازالآداب املهنية  Ethicsم
متوافر

يقدم املقرر معلومات كافية حول ال�صئون القانونية والأخلقية يف ا�صتخدام املوقع.82

يخلو املوقع من مواد ذات معاٍن غري مقبولة لدى املتعلم.83

يراعي املقرر اخل�صو�صية الثقافية للمتعلمني.84

يراعي املقرر حقوق امللكية.85

يتما�صى املقرر مع القوانني والت�صريعات.86

ل مييز املقرر بني املتعلمني، ويتيح لهم فر�صًا مت�صاوية يف الدعم ويف الو�صول للم�صادر.  87

متو�صط  الآداب املهنية
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_  Orientation الإر�شاد والتوجيه

يوفر املقرر الإر�صاد والتوجيه املبا�صر الآتي:

☐ الإدارة☐ خراء☐ دعم فني☐ من�صق املقرر

☐ تدري�س خ�صو�صي☐ مر�صد☐ معلم

☐ اأخرى  ..................................................................................................................
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