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**شكر وعرفـان**  
 
 
 

.على تسدید خطاي إلتمام هذا البحثحمدا آثيرا أحمده أشكر اهللا تعالى و  
 

وجه بعبارات الشكر والعرفان  لألستاذ المشرف الدآتور بوعجيمي جمالآما أت  
 

.على آل ما قدمه لي من توجيهات ونصائح أثناء إنجاز هذا العمل  
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***داء خاصــهإ***  

 
                           لى خاصا إ ـداءدي إهـرة جهـدي ثمـأه

رةــي الطاهـروح والدت  

 راجية من المولى أن یحتسبه في ميزان حسناتها
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*****إهــــداء*****  

 

 أهدي هذا العمل إلى والدي الكریم

 إلى زوجي 

ابنتي أميرة..إلى أول وأجمل وردة تفتحت في حدیقتي   

  إلى آل إخوتي وأخواتي

التي رافقتني طوال " سامية"زوجي وأخص بالذآر  إلى آل عائلة

  مدة إنجاز هذا البحث

 إلى الصغار ليدیا، رفيق،یمينة، أیمن وإسالم

 إلى آل أقاربي خاصة جدتي
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  :خطــة البحــث

  .ةـــــمقدم -

  

  .التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم: الفصل األول
  .في التعليمها جيات الجدیدة لإلعالم واالتصال وتطبيقاتمفهوم التكنولو: المبحث األول

استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في  مبررات وعوائق: المبحث الثاني

  .التعليم

موقع المعلم والمتعلم في التعليم باستخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم : المبحث الثالث

  .واإلتصال

  .التعليم باستخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال توجهات: المبحث الرابع

  

  .التعليم عن بعد: يالثان الفصل
  .مفهوم التعليم عن بعد: المبحث األول

  .جذور تاریخية... التعليم عن بعد : المبحث الثاني

  .مقومات التعليم عن بعد: المبحث الثالث

 .ميزاته وعيوبه: المبحث الرابع

  

  ).التعليم االفتراضي(ماهية التعليم عبر األنترنت :  لثالفصل الثا
  .التعليم عبر األنترنت؟ مفهوم: المبحث األول

  .بيئة التعلم في التعليم عبر األنترنت: المبحث الثاني

  .التحدیات التعليمية للتعليم عبر األنترنت: المبحث الثالث

  .ظواهر مرتبطة بالتعليم عبر األنترنت: المبحث الرابع

  

  .الجامعة االفتراضية: التعليم العالي عبر األنترنت: رابعال الفصل
  .؟ما هي الجامعة االفتراضية: المبحث األول

  .إمكانيات وعوائق الجامعة االفتراضية: المبحث الثاني
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  .تتجارب التعليم العالي عن بعد عبر األنترن: المبحث الثالث

  

  االفتراضي في الجزائر التعليم: الفصل الخامس
  .وضعية التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في الجزائر: ث األولالمبح

مساعي إدخال التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم في : المبحث الثاني

  .الجزائر

  .في الجزائر) التعليم االفتراضي ( التعليم عبر األنترنت  مبادرات:المبحث الثالث

  .نتائج البحث* 

  .الخاتمة* 

  .قــمالحال* 

  .عـقائمة المراج* 

  .رسـالفه* 
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  :تقدیم البحث
الجدیدة لإلعالم واالتصال  تالتكنولوجيا:" تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية بعنوان

  ." األنترنت التعليم عبر

م ، ثالبحث وخاتمتهنتائج ،وخمسة فصول نظریة  ، یتبعها أهم مقدمةیقع هذا البحث في 

  .فهرس البحث، وأخيرا المالحقالتي تم االعتماد عليها في البحث ثم  المصادر والمراجع

تمهيدا للموضوع وإشكالية البحث وتساؤالته، واألهداف التي سطرها الباحث  المقدمةتتناول 

لبحثه، مبينا أسباب اختياره للموضوع من خالل األهمية التي یكتسيها، لينتقل بعد ذلك 

هج البحث المتبع،ومن ثم تحدید أهم مفاهيمه، وأخيرا الوقوف عند بعض للتعریف بمن

  .الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع

، التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال والتعليم: " یحمل عنوان يوجاء الفصل األول الذ 

ات ثم التعرف إلى یعنى بتعریف هذه التكنولوجي األول فالمبحثوهو یقع في أربعة مباحث،  

مع التطرق إلى ) الوسائط المتعددة، شبكة األنترنت، والفيدیو التفاعلي (بعض نماذجها 

  .جدوى آل من هذه التطبيقات الثالثة في التعليم

مبررات وعوائق استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم :" فهو بعنوان المبحث الثانيأما 

له الباحث على مختلف األسباب التي تدفع أو تفرض ، یقف من خال"واالتصال في التعليم

استخدام هذه التكنولوجيات في التعليم، وآذلك العوائق التي تقف في طریق أحسن استخدام 

  .لها

من هذا الفصل یبحث في األدوار الجدیدة التي أصبحت مناطة بكل من المبحث الثالث و

التعليم،  في دة لإلعالم واالتصالالمتعلم والمعلم في ظل استخدام التكنولوجيات الجدی

  .ونتطرق فيه أیضا إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدریب المعلم لتقبل وممارسة أدواره الجدیدة

فهو یتطرق إلى التوجهات التي أصبح التعليم یتجهها باستخدام جدید  المبحث الرابعأما 

  .مدى الحياة للجميعالتكنولوجيا االتصالية، ولخصناها في ذاتية التعليم، واستمراریته 

وبعد هذا الفصل  الذي نهدف من خالله إلى التعرف بصفة عامة على أهم حيثيات استخدام  

التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم عامة، انتقلنا إلى الفصل الثاني من 

بهذه تخصيصا بأحد األنظمة التعليمية التي أفرزها اقتران التعليم   رالبحث، وهو أآث

  ".التعليم عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي" :التكنولوجيات، وهو
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، إذ یعتبر التعليم االفتراضي شكال "التعليم عن بعد" ل فقد خصصناهثاني الفصل الأما 

تطویریا للتعليم عن بعد، وهذا الفصل یتكون من أربعة مباحث، األول یعرفه، والثاني یسرد 

  .أهم مقوماته، فيما یعدد المبحث الرابع ميزاته وعيوبهتاریخه، والثالث یقف عند 

فهو یعنى بالتعریف بنظام التعليم عبر األنترنت، من خالل أربعة مباحث،  لثالفصل الثاأما 

المعلم ( یعرف بمكونات بيئته من أطرافه المبحث الثاني حول تحدید ماهيته، و األولیدور 

در المعلومات فيه فتعرضنا إلى المقررات ، ومصا..)االلكتروني والطالب االلكتروني

االلكترونية والمكتبة االفتراضية بما تحویه من آتب ومجالت ودوریات وموسوعات 

إلكترونية، باإلضافة إلى مصادر أخرى نجدها خارج المكتبة االفتراضية آالمواقع التعليمية 

ها التعليم االفتراضي وهي وشبكة الواب، ثم ننتقل إلى البدائل والتفاعالت التي یتم من خالل

على أهم التحدیات التربویة التي  المبحث الثالثتعد أحد عناصر البيئة التعليمية، لنكشف في 

یواجهها هذا النظام التعليمي وذلك من خالل التطرق إلى محو األمية المعلوماتية، تعليم 

  .لمبدأ دیمقراطية التعليمالكبار، تعليم ذوي الحاجات الخاصة، استعماله في التدریب، وتحقيقه 

وبما أن التعليم االفتراضي یعمل على نطاق عالمي، وهو ماجعله یواجه بعض الظواهر، 

من هذا الفصل، نتطرق إلى بعضها والتي تطرح إشكاليات في التعليم  المبحث الرابعفإننا في 

إلى سلعة تحویل التعليم "، وظاهرة "عولمة التعليم" عن بعد عبر األنترنت مثل ظاهرة 

  ".اإلنغالق على الذات"وآذلك ظاهرة" تجاریة

وباعتبار أن الجامعة تعد مناخا خصبا للتعليم عبر األنترنت وهو یعرف ازدهاره وانتشاره 

من للجامعة االفتراضية من هذا البحث  الفصل الرابعالكبير في التعليم العالي، فقد خصصنا 

نحصي إمكانياتها وعوائقها،  لمبحث الثانيا، وفي المبحث األولخالل التعرف عليها في 

واألخير على أهم تجارب الجامعات االفتراضية في العالم ،  المبحث الثالثلنعرج في 

  .العربية، الغربية والتعاونية منها

فهو یعنى بدراسة واقع التعليم االفتراضي في الجزائر، وذلك  واألخيرالفصل الخامس  أما 

التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في الجزائر، وذلك  من خالل التعرف على وضعية

  منه، وآذلك التعرف على مساعي القيادة الجزائریة إلدماج هذه المبحث األولما احتواه 

، ثم التعرف إلى تجربة الجزائر المبحث الثانيالتكنولوجيات في التعليم ، وهذا ما تضمنه  

خير باحثين عن فرص وإمكانية إقامة دعامة قویة وأ مبحث ثالثفي التعليم االفتراضي في 

  .لهذا النظام التعليمي الذي هو السمة الغالبة للتعليم في مجتمع المعلومات
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تجيب على آل تساؤالت الدراسة  نتائج البحثآكل دراسة یتبع فصولها استنتاجات أو 

  وإشكاليتها، 

  فهرسه، ومالحقهالمعتمدة فيه و المراجعالذي ننهيه بقائمة  خاتمة البحثونضع في األخير 
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   :مقدمة
وسيلة لبناء الشعوب  عملية مستمرة لتطویر المعرفة والمهارات، وهو أهم میعتبر التعلي

ومواجهة متغيرات وتحدیات المستقبل، وتبرز أهميته في آونه الطریق الوحيد لنشر المعرفة 

و مجموعة دون األخرى، فهو یقدم لنا األسس الالزمة فال تكون حكرا على فرد دون غيره، أ

لحل المشكالت التي نواجهها، إذ یعطينا معينا من المعرفة وجملة من الخبرات التي تحرك 

  .عجالت التنمية
آما أنه البدایة الحقيقية للتقدم، فجميع الدول التي تقدمت جاء تقدمها من بوابة التعليم، إذ 

  .تضعه في أولویة برامجها

منذ مطلع القرن الماضي تزاید اإلهتمام بالتعليم سواء في الدول المتقدمة أو النامية، فقد رأت 

األولى أن التعليم وسيلتها لتحقيق القوة والمحافظة على أوضاعها بل وتنميتها، أما الثانية فقد 

 لالستثمار اوهو وسيلته أدرآت أن التعليم هو أداتها الرئيسية لسد الفجوة بين التخلف والتقدم،

دون حاجة آبيرة لرأس المال المادي، مما یساعد على رفع مستوى معيشتها من خالل 

  .استغالل إمكانياتها الطبيعية الذاتية وتنميتها

وقد أدرك آل من االقتصادیين والسياسيين في النصف الثاني من القرن العشرین أن التعليم 

ة النمو االقتصادي، وإنما أیضا في تحقيق غدا القوة المحرآة للمجتمع، ليس فقط في زیاد

التنمية البشریة المستدامة، فزادت نبرة الحدیث عن التعليم في مجمل الخطابات، حيث نظر 

، وأن قرار التعليم آقرار الحرب ال یجب إليه األمریكيون باعتباره وسيلة أولى للدفاع الوطني

  .أن یترك للتربویين وحدهم

یة، فقد اعتبرت قمة المنتدى االقتصادي في شرق آسيا أن سياسة ومن وجهة النظر االقتصاد

التعليم هي أهم سياسة اقتصادیة، فالتعليم استثمار طویل األمد نتائجه المتوخاة الیمكن تحقيقها 

  .في لحظة واحدة

تقریرها االقتصادي االستطالعي  في) Asian wall street journal(وقد نوهت صحيفة

يكون في بأن الكفاح طویل األمد من أجل النجاح االقتصادي س 1998 -1997اآلسيوي لفترة 

  .أآثر منه في سوق العمالت حلبة الفصل الدراسي

إن الدول التي أهملت :" في هذا الشأن ) Don Devis(عن)WILIAM BACKER(ویقول

لن التعليم في الماضي عليها أن تنطلق من القاعدة التي أرستها، ولكن عليها أن تدرك أنها 

تشهد تطورات ملحوظة إلى أن یتم تحقيق الحد األدنى الضروري، أما الدول األآثر تقدما 
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فسوف تشهد إن آجال أو عاجال عوائد هامشية متناقصة ما لم یشكل التعليم فيها حافزا یتوج 

  ...".اإلبداع

بوابته وأحد مجتمعات المعلومات، إذ یعتبر التعليم  یعد االهتمام المتزاید بالتعليم أهم مالمح

رآائزه الهامة، لذا فقد شهد العالم منذ النصف الثاني من القرن الماضي سباقا محموما 

قد أعلن في  )Bill Clinton(م، وآان الرئيس األمریكي السابقمنظومة التعلي إلصالح

أنه مادام التعليم سيكون األداة الرئيسية لبقاء  ،1997خطاب اإلتحاد الذي ألقاه في فيفري

مليار دوالر  51یات المتحدة األمریكية في الصدارة فسيتم تخصيص ميزانية قدرها الوال

وقد تزامنت هذه  .المدرسي ملتحسين معایير التعليم الوطنية وتدریب المعلمين والنظا

التعليم مع القفزات التي حققتها التقنيات الحدیثة في مجال اإلعالم  إصالحالدعوات إلى 

القرن العشرین، بحيث أثرت على أنماط الحياة  ناألخير مع واالتصال خاصة في الرب

االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، ودارت عجلة انتقال المعلومات بشكل متسارع، حتم على 

آافة الشعوب العمل على اللحاق بالتطور الذي أصاب المعلومات والمجاالت المتصلة به 

رزتها ثورة المعلومات باستخدام التقنيات الحدیثة في التي أف ةواآلثار االیجابي .وأهمها التعليم

  .مجاالت التنمية البشریة ليست بمعزل عن هذه المتغيرات في مجال االتصاالت

لقد ساعد التطور المتسارع في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على رواج استخداماتها 

في تقنية االتصاالت على  مع التقدم السریعالتعليمية مما أدى إلى زیادة آفاءة التعليم،ف

ثورة في  إحداثوساهمت في  المؤسسات التعليمية مع هذه النقلةالمستوى العالمي تجاوبت 

، وسعت إلى تطویر استفادتها وتكثيفها من التقدم مجال المعلومات لم یعرفها العالم من قبل

وتوظيفها في  التقني الذي طرأ على الوسائل التعليمية الحدیثة باستخدام شبكات االتصال

محمد ( مجال التعليم بما یخدم الفئات المختلفة من الراغبين في العلم والمعرفة، وهنا یرى

المستحدثات التكنولوجية ینبغي أن توظف للوفاء بمتطلبات التعليم في عصر "أن ) علي نصر

متعلم المعلوماتية وأن تنعكس ایجابياتها على آل من فلسفة التعليم وأهدافها، والمعلم وال

  ". والمدرسة والمجتمع

مما الشك فيه أن التعليم یعد استثمارا بشریا له مدخالته وعملياته وأهدافه، وتدخل 

  التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في هذا االستثمار،ألنها تشكل منهجا منظما للعملية 

جيا في هذه العملية، ودار التعليمية، ولذلك ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بدور التكنولو

 بها، وأفضل األساليب االستعانةجدل آبير حول أهمية التكنولوجيا وأنواعها وجدوى 
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 ، في محاولة لالستفادة منها في تطویر التعليم ومعالجة مشكالته، ورفع أداء المعلم والطالب

وتحقيق  ممعصر ألن التعليم رآيزة االرتقاء باألتحدیات ال ةبلوغ ما یصبو إليه ومواجه

  .الرفاهية للفرد والمجتمع

هما المحرآان آلليات التطور في آل يش عصر التكنولوجيا والمعلومات، وونحن اليوم نع

جانب من جوانب الحياة السيما التعليم، حيث تساهم هذه الوسائط والتقنيات في توسيع أنظمة 

د على زیادة قدرة االستيعاب ووسائل تعليم جدیدة، وتساع إمكاناتالتربية المستعملة، وتنشئ 

 لدى مختلف األجيال والمراحل التربویة، وتنشئ وسائل إیضاح جدیدة في نقل المحاضرات

  .وسماعها

التقنيات الجدیدة في خدمة آل الشرائح السویة ووفي نفس الوقت ستكون وسائل اإلیضاح 

بيا، وستساهم منها وذات الحاجات الخاصة من الموهوبين والمعوقين جسدیا وفكریا وعص

بشكل علمي وفعال في انخراط هذه الفئات في المجتمع عن طریق نقل المعلومة إليها بطریقة 

  .سهلة

لقد تزایدت الحاجة في عصر المعلوماتية إلى تطویر التعليم مع الترآيز على المعارف 

، ومع والمهارات التكنولوجية والعلمية الالزمة للمشارآة بصورة مجدیة في مجتمع المستقبل

هذا التطور السریع الذي تشهده المعارف العلمية بات من الصعب على نظم التعليم التقليدیة 

م یوفر الوفاء بالمتطلبات التعليمية المنشودة، وتزایدت الحاجة إلى تكميل التعليم النظامي بتعلي

تصال ومما الشك فيه أن التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واال .عن طریق قنوات غير نظامية

یمكن أن تضطلع بأدوار فعالة في هذا الصدد، خاصة وأنها أحدثت تغييرات في آثير من 

المفاهيم واألفكار التي یتعامل بها األفراد والجماعات داخل المجتمع، وهو ما انعكس مباشرة 

على نظم التعليم، فمثال تغير مفهوم الوقت أو الزمن نتيجة للسرعة التي بات من الممكن نقل 

في التعامل مع المعلومات ليصبح موردا وليس معلومة خاللها، وبالتالي تغير مفهوم الوقت ال

 وإمكانياتقيدا، وأیضا تغير مفهوم المكان الذي لم یعد عائقا بكل ما یعني ذلك من قدرات 

أن نجازها، لذا آان طبيعيا رار إلى االنتقال من مكان آلخر إلالنجاز األعمال دون االضط

التقني الذي تحتل منه شبكة األنترنت مكانة  ل التعليم وتتطور مع تصاعد التقدماتتغير أشك

   االنترنتالذروة، فمع االنتشار الكبير ألجهزة الحاسب الشخصية والنمو المتعاظم لشبكة 

أفرزت أنماطا حياتية مستحدثة مثل المخاطبة والحوار وعقد  ،تخداماتهاوتنوع وظائفها واس

وتبادل الرسائل والبيانات والمعلومات وسهولة الحصول عليها مهما آان  المؤتمرات المرئية
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شكلها، وبعد أن أثبتت هذه الشبكة جدواها وفاعليتها في تحسين وزیادة جودة التعليم بما توفره 

من تفاعلية طالما فقدت بين أطراف العملية التعليمية، ومرونة في الزمان والمكان، وآوسيلة 

لتعليم ایسمى ب ماألنترنت آوسيلة ونظام للتعليم فيم عن بعد، فقد تم اعتماد امثلى لنظام التعلي

امن في المكان والزمان، فتراضي الذي یقوم على أساس الالتزعبر األنترنت أو التعليم اال

  ).التعليمية(یعد بحل الكثير من المشكالت التربویةوهو نظام 

ات التعليمية عبر آل دول العالم قد بدأت وبناءا على هذا فإن العدید من األنظمة والمؤسس

برامج التعليم عبر األنترنت واعتماده آنمط تواجه هذا التحدي من خالل تطویر وتفعيل 

  .ورة آبيرة لطموحات المتعلمينتعليمي یمكنه أن یضطلع بادوار فعالة واالستجابة بص

وذلك  هذا النمط التعليمين دراستنا تهدف بالدرجة األولى إلى التعریف  بوفي هذا اإلطار فإ

جوانب  ليم عبر األنترنت في استدراكهي إمكانيات التعما : من خالل طرح اإلشكالية التالية

  .قصور التعليم التقليدي؟

  :واإلجابة على هذه اإلشكالية تقتضي اإلجابة على مجموعة تساؤالت أخرى منها

  .في التعليم؟صال ات الجدیدة لإلعالم واالتالتكنولوجي ما جدوى استخدام -1

دیدة ي استخدام التكنولوجيات الجصور التعليم التقليدي التي تستدعجوانب قما هي  -2

  .؟لإلعالم واالتصال 

  .التعليم عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي؟ ما هو -3

  .؟العناصر التي یستمد منها التعليم عبر األنترنت قوتهما هي  -4

  .للتعليم عبر األنترنت؟ ما هي التحدیات التعليمية -5

  التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في الجزائر؟ما هي وضعية  -6

  .التعليم االفتراضي في الجزائر؟ ما وضعية -7

  :أهمها أهدافوهذا البحث یرمي إلى تحقيق عدة 

قدرة التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال على تغيير طریقة  مدى التعرف على-1

، ومن ثم وضع التعليم التقليدي في مواجهة التحدیات التي وما یمكن أن تقدمه لهيم،التعل

یفرضها عليه عصر المعلومات لكي یتجه الستخدام أآثر للتكنولوجيات الجدیدة لإلعالم 

  .واالتصال

   .شاف الفرص التعليمية التي یمنحهاالتعریف بنمط التعليم عن بعد عبر األنترنت ، واآت -2

  .لتعليم التقليديعبر األنترنت لنظام التعليم  ف على مدى إمكانية تدعيمالتعر-3
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  .م االفتراضي في الجزائرإلى الوقوف على وضعية التعلي إن هذا البحث یهدف  -4 

  :من أهميتهیستقي والبحث 

األهمية المتزایدة التي یكتسبها التعليم في حد ذاته في المجتمع، خاصة في مجتمع  -1

  .األهمية في آونه البوابة التي تؤدي بنا إلى هذا المجتمع هتكمن هذإذ المعلومات، 

لباحثين الدارسين لهذا الميدان، ومعظم المدرسين الذین یتولون البحث ذو أهمية ، خاصة ل -2

  .تعليم الجيل القادم من الباحثين التربویين ومطوري أساليب التعليم والتكنولوجيين

  أسلوب تعليم مأخوذ به في آثير ) التعليم االفتراضي(رنتعبر األنت ملتعليا یعتبر -3

  .من دول العالم، وأسهم بدوره في التعليم والتدریب والتطویر

  

الذي یهدف إلى  المنهج الوصفي التحليليمثلهما یالوصف والتحليل اللذین  یعتمد بحثنا على 

يقة، فهذا المنهج دراسة الظاهرة ودراسة وضعها قصد الحصول على معلومات آافية ودق"

یقوم بوصف الظاهرة آما هي والتعرف على خصائصها والعناصر المكونة لها وتتبع 

  )1(".سيرورتها

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

آيفية آتابة األبحاث العلمية واإلعداد للمحاضرات، الطبعة الثانية، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، : مسعد محي محمد )1(

  .43، ص2000
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هي أآثر مناهج البحث العلمي مالءمة للواقع االجتماعي آسبيل لفهم " لوصفيةوالبحوث ا

یر وتحليل وتقویم خصائص ظاهرة ما ظواهره واستخالص سماته، وهي تستهدف تصو

بهدف الحصول على وصف آامل ودقيق للموضوع، وللتأآد من جمع آل البيانات 

من الدقة وتفادي أي تحيز في جمع الضروریة التي تكفل التعرض لها وتحليلها بأآبر درجة 

  )1(".هذه البيانات

  :وقبل استعراض مختلف جوانب هذا البحث یجدر أن نحدد أهم مصطلحاته وهي

  :التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال -1

هي مجموعة تقنيات وخدمات عامة ترتكز عن استعمال الحاسوب " :التعریف االصطالحي

تكنولوجيات منها األنترنت، وقد تجسدت في آخر التطورات  ذي الوسائط المتعددة، وعلى

  )2(".التي حققتها البشریة بظهور اإلعالم اآللي الذي وسع مجال استخدامه

هي آخر ما توصلت إليه االبتكارات من تقنيات في مجال االتصاالت، " :التعریف اإلجرائي

يمية، وهي أدواته المستقبلية، ویمكن استخدامها في التعليم بما یطور ویحسن العملية التعل

  ".وأهمها شبكة األنترنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
البحث العلمي أساليبه وتقنياته، الطبعة األولى، الجامعة المفتوحة، طرابلس، : العجيلي سرآز عصمان، أمطير عياد سعيد )1(

   .114، ص 2002
جيات الجدیدة، المجلة الجزائریة لالتصال، معهد علوم البث التلفزیوني بواسطة األقمار الصناعية والتكنولو: شطاح محمد )2( 

  256، ص 1997جوان  –، جانفي 15اإلعالم واالتصال، الجزائر، العدد 
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  :التعليم -2

، یتم )المستفيدین( توفير نقل المعارف لعدد آبير من األفراد" هو :التعریف االصطالحي

الخبراء (اد المتخصصينتقسيمهم إلى مجموعات متعددة من خالل مجموعة من األفر

عتها ومكوناتها، وذلك في مكان ما باستخدام وسائل وأدوات مختلفة في طبي) والمدرسون

  )1(".ضمن موقع جغرافي معين، ویلتقي فيه الجميع في زمن ما یتم تحدیده وجدولته مسبقا

رجع  مع إمكانية عملية نقل المعارف والخبرات من معلم إلى متعلم" هو :التعریف اإلجرائي

  ".صدى من المتعلم تجاه المعلم

  :التعليم عن بعد -3

الفصل بين المعلم والمتعلم واالعتماد على تنظيم تربوي تؤدي " هو :االصطالحيالتعریف 

فيه الوسائط التكنولوجية دورا مهما في ربط المعلم بالمتعلم، من أجل تنفيذ المحتوى التعليمي 

لتحقيق أهداف محددة ءات دوریة بين المعلم والمتعلم عقد لقا إمكانيةللمقرر الدراسي، مع 

  )2(".تعليمية واجتماعية

نموذج أو شكل نظام تعليمي یكون فيه الطالب بعيدین عن مؤسساتهم " هو:التعریف اإلجرائي

  ".التعليمية ومعلميهم معظم الفترة التي یدرسون فيها

   :األنترنت -4

الحاسبات المنتشرة حول العالم، ویمكن  مجموعة من مالیين" هي :التعریف االصطالحي

لمستخدميها من استخدام حاسباتهم للتواصل والعثور على المعلومات والبيانات والمشارآة 

  )3(".في الملفات وتبادلها، وذلك دون أهمية لنوع جهاز الكومبيوتر

ة تحتية شبكة معلومات عالمية، وهي تمثل وسطا تعليميا فعاال، وبني" هي :التعریف اإلجرائي

  ".للتعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي

  

  

  

  
   .23، مصطلحات ومفاهيم تربویة،ص 33سلسلة من قضایا التربية، الملف رقم : المرآز الوطني للوثائق التربویة) 1( 

  والثقافة والعلوم،تونس، ، المنظمة العربية للتربية طرائق التعليم عن بعد وأساليبه: بطاز محمد،لفقهاء عصام نجيب )2(

 .12،ص  2005

  . 307، ص2005تكنولوجيا التعليم والتعلم، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة : البغدادي محمد رضا )3(
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   :التعليم عبر األنترنت -5

تزوید المتعلم عن طریق شبكة األنترنت بما یحتاجه من معارف " هو :االصطالحيالتعریف 

مواد المنتقاة أو االختصاص المختار بغرض رفع المستوى العلمي أو بغرض في مختلف ال

التأهيل أو التدریب، وذلك باستخدام الصوت، الفيدیو، الوسائط المتعددة، الكتب اإللكترونية، 

  )1("....البرید اإللكتروني، مجموعات الدردشة والنقاش

لم والتواصل والحصول على الع إیصالنظام تعليمي یقوم على " هو :التعریف اإلجرائي

أو /المعلومات والتدریب عن طریق شبكة األنترنت، مع عدم اشتراط التزامن في المكان و

بالترادف مع عبارة  "التعليم عن بعد عبر األنترنت"وقد استعمل الباحث عبارة  ".الزمان

  .وذلك لتطابق معنى العبارتين "االفتراضيالتعليم "

 إن ما نشير إليه هنا هو قلة الدراسات والبحوث المتعلقةفقة  الدراسات الساب وفيما یخص

قد تحصل عليهما  االدراستان اللتان سيلي التطرق إليهمبموضوع بحثنا في الجزائر، و

 . الباحث عن طریق األنترنت

وهي دراسة : "التكنولوجيات الحدیثة لالتصال وتجربة التعليم عن بعد" الدراسة األولى-)1

، "صفاقس" من آلية اآلداب والعلوم االنسانية ب حافظ عبد الرحيم، ورالدآتقام بها 

  .جمهوریة تونس

تطرق فيها إلى التحوالت التكنولوجية الكبرى التي تحدث في : مقدمة وهذا البحث یقع في

وما أحدثته من أنماط جدیدة مثل  العالم، وما أحدثته من تغيرات في مختلف المجاالت،

، آما تناولت تأثير هذه ، الحكومة اإللكترونيةعن بعد والطب اإللكترونية التجارة

  .التكنولوجيات على التعليم فيما یعرف  بالتعليم عن بعد

  ".اإلطار المعرفي والتكنولوجي لظهور التعليم عن بعد: "وهو المعنون ب الفصل األولوفي 

  .وتناول في العنصر األول األهمية التي یكتسيها التعليم

الثاني تناول التكنولوجيات االتصالية الجدیدة واستعمالها في التعليم عن بعد، إذ وفي العنصر 

  .أقر بتزامن التطور التكنولوجي وتطور التعليم عن بعد ووسائله

  
ة المنظومة التربویة وتقان: 2002أفریل  23 -21المؤتمر الثالث لوزراء التربية والمعارف العرب، الوثيقة الرئيسية، الجزائر  )1(

 .55المعلومات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص 
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أما العنصر الثالث فهو یتعرض باختصار إلى تطور التعليم عن بعد بتطور الوسائل التي 

، ‘ یستخدمها من المراسالت البریدیة مرورا باإلذاعة والتلفزیون والفيدیو واألقمار الصناعي

تطبيقاتها ووسائلها من إتاحة ما یعرف بالفصول وصوال إلى األنترنت التي سمحت 

  .االفتراضية مشيرا إلى  تعزیزها للتعلم الذاتي

  .وینتقل في العنصر الرابع إلى تعداد إیجابيات هذا التعليم اجتماعيا واقتصادیا وتربویا

. ویخص الحدیث في العنصر الخامس بشبكة األنترنت من حيث مفهومها، تاریخها، ووسائلها

في ختام هذا الفصل ليتعرض بإطناب إلى الثورة التكنولوجية وما تنطوي عليه من  ویعود

  .تأثيرات على شتى مناحي الحياة

 ".التعليم عن بعد والتعليم الحضوري "وهو المعنون ب الفصل الثانيأما 

وهو عنصر سبق أن ( حول استخدام الوسائل االتصالية في التعليم عن بعد  وهو یبدأ بمقدمة

  .)إليه في الفصل األول تطرق

یقدم في العنصر األول من هذا الفصل مختلف تعریفات التعليم عن بعد حسب مجموعة من 

  .الباحثين والتربویين

ویستعرض العنصر الثاني أهم عناصر التعليم عن بعد وهو ما تشير إليه الدراسة الحالية في 

  ".مقومات التعليم عن بعد" 

طرق إلى أهمية التعليم عن بعد بالنسبة للمعلم والطالب وأرباب أما العنصر الثالث ، فهو یت

  .العمل أو الحكومات

 للتعليم البيداغوجيةالجدوى االجتماعية واالقتصادیة : " وهو تحت عنوان: الفصل الثالث

، وهو یتطرق في عنصره األول إلى مبررات األخذ بنظام التعليم عن بعد، وقد "عن بعد

  :تناوله من خالل

 - 4المسوغات االقتصادیة،  -3المسوغات االجتماعية،  - 2لمسوغات الجغرافية، ا -1

وفيما یخص هذه األخيرة فقد تعرض فيها إلى مزایا التعليم . المسوغات النفسية البيداغوجية

  .االفتراضي باعتباره نمطا من أنماط التعليم عن بعد

اتها تساؤالت طرحها الباحث فيتناول بعض الجوانب التي تحمل في طيأما العنصر الثاني 

حول التعليم عن بعد، وبالخصوص التعليم االفتراضي منه، باعتباره ظاهرة تجدیدیة في 

والمتعلقة  ةالتعليم عن بعد، ومن هذه التساؤالت ما هو ذو طبيعة فنية، ومنها البيداغوجي
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ضا تساؤالت بجودة التكوین االفتراضي والجدوى العملية لهذا النمط التعليمي، ومنها أی

  .وفائض القيمة ما بين مدخالت ومخرجات التعليم عن بعد بالمرودیة اقتصادیة ترتبط

ومنها أیضا الجوانب السوسيولوجية المرتبطة بالتفاعل الذي یحدث بين مختلف أطراف هذا 

  . النمط التعليمي

اول آل إال أن هذه الدراسة اآتفت بمجرد اإلشارة إلى وجود مثل هذه التساؤالت دون تن

  .واحدة منها بالنقد والتحليل

واألخير فقد أفرده الباحث للحدیث عن التعليم عن بعد في تونس وهو تحت  الفصل الرابع أما

  ".التجربة التونسية في التعليم عن بعد:" عنوان

وقد تحدث الباحث في عنصره األول عن أهمية التعليم الجامعي وأرفقه ببعض األرقام حول 

  .الجامعيين في تونس، وتوقعات ما ستصل إليه هذه الحصيلة مستقبالأعداد الطلبة 

والعنصر الثاني ینبه فيه الباحث إلى أهمية تدعيم النظام الحضوري الجامعي القائم بنظام 

وهي األسباب التي دفعت إلى إنشاء . التعليم عن بعد، بغية التفاعل مع مجتمع المعلومات

  .ي خصها العنصر الثالثالجامعة االفتراضية التونسية الت

ونشير أن هذه الجامعة تم التطرق إليها في الدراسة الحالية في المبحث الذي یستعرض 

  .تجارب التعليم االفتراضي في العالم

أما العنصر الرابع فهو یتناول الشروط األساسية التي یجب أن توفرها تونس لتوسيع نشر 

  .نمط التعليم عن بعد

تختلف عن الدراسة التي نقدمها في البحث الحالي، من حيث أن ) قةالساب( إن هذه الدراسة

الدراسة السابقة قد تطرقت إلى التعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي بصورة 

ضمنية في التعليم عن بعد، باعتباره أحد أنماطه، في حين تتناوله الدراسة الحالية آدراسة 

خدام التكنولوجيات الجدیدة في التعليم، والتعليم عن بعد تم ألحد األنماط التي أفرزها است

التعليم االفتراضي وهذا  التطرق إليه  باعتباره اإلطار العام للتعليم عن بعد عبر األنترنت أو

األخير یعتبر المرحلة األخيرة التي وصل إليها تطور التعليم عن بعد وهي المرحلة األآثر 

  .أهمية

ة الذآر بشيء من حافظ عبد الرحيم قد تطرقت إلى آل العناصر السابق آما أن دراسة الدآتور

ببعض الجوانب التي تحتاج إلى أآثر تفصيل آتطرقه إلى أسئلة ر االختصار، مما أض
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واستفهامات حول مختلف جوانب تأثير التعليم عن بعد وهي جوانب تستلزم أآثر وتفصيل 

    .لإلحاطة أآثر بالموضوع

الدآتور ، وهي من إنجاز "التعليم االلكتروني والتعليم االفتراضي" :يةالدراسة الثان -)2

  .جمهوریة مصر منصالح عبد السميع الرزاق 

  :وقد تناول موضوعه هذا في ثالثة أجزاء

  :وتناول فيه النقاط التالية التعليم االلكتروني -1

  .تحدید األسباب التي تدعو إلى االتجاه للتعليم االلكتروني -

  .تعریف للتعليم االلكتروني تقدیم -

  .تحدید مكونات التعليم االلكتروني -

  .إدراك مفهوم المعلم والمتعلم إلكترونيا -

  .تحدید أوجه التعلم االلكتروني واستخداماتها -

  .تحدید الجدید في التعليم االلكتروني -

  .تحدید خصائص التعلم االلكتروني -

  .تحدید أهمية التعليم االلكتروني -

  .حدید أدوار المعلم والمتعلم في التعليم االلكترونيت -

  .تحدید معوقات التعليم االلكتروني-

  : ، وقد تناوله من حيثللتعليم االفتراضي ليخصصهالجزء الثاني ثم انتقل إلى 

  .تعریفه -

  .الجامعة االفتراضية -

  .مزایا التعليم االفتراضي -

، ویتناول فيه لثورة المعلوماتية والتقنية والتعليماالذي یدور حول  الجزء الثالثثم انتقل إلى 

دور التقنية في التعليم، وآثارها عليه، ثم أفرد فضاءا فيه لالنترنت، آإحدى هذه التقنيات 

البرید ( بنية تعليمية وتطرق إلى أهم تطبيقاتها في التعليم) األنترنت( الجدیدة من حيث آونها

ثم یعود من جدید إلى ....). مرات الفيدیویة، الدردشةاإللكتروني، مجموعات األخبار، المؤت

الجزء الثاني أي التعليم االفتراضي ليتناول دواعي التعليم االفتراضي، متطلباته وآثاره 

  .اإلیجابية
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إن هذه الدراسة السابقة تصب إجماال في نفس موضوع الدراسة الحالية، إال أن هناك عدید 

لية یعتمد فيها الباحث على ترتيب عناصر وأجزاء اسة الحمن نقاط االختالف بينهما، فالدرا

البحث من العام إلى الخاص، فتناول أوال التكنولوجيا الجدیدة وتطبيقاتها في التعليم باعتبارها 

آأحد األنماط التعليمية ) التعليم عن بعد عبر األنترنت( األعم، ثم یتجه إلى التخصيص بتناول

، ومنه عرض واقع التعليم وجيات االتصالية الجدیدة في التعليمالذي نتج عن استخدام التكنول

  .االفتراضي في الجزائر

فيما لم تراعي الدراسة السابقة بناء البحث ال من العام إلى الخاص، وال العكس فجاءت 

أجزاؤها منفصلة الواحدة عن األخرى مع العلم أن بناء البحث العلمي یستوجب أن یراعي إما 

  .عام إلى الخاص، أو االتجاه من الخاص إلى العاماإلتجاه من ال

التعليم االلكتروني عن التعليم  تالحالية فصلأن الدراسة  ومن جوانب االختالف آذلك هو

بتقدیم تعریف آل منهما، مع تناول التعليم االفتراضي بالدراسة والتحليل، بينما  االفتراضي

عملهما بالترادف حينا آخر، مع العلم أن هناك الدراسة السابقة تفصل حينا بين المفهومين وتست

   .فعال مواقع تشابه وتداخل بين بعض الجوانب التي تمس المفهومين

ومن جانب ثالث فإن هذه الدراسة السابقة عندما تطرقت إلى التعليم االفتراضي فقد حصرته 

ربویة على في الجامعة االفتراضية علما أن التعليم االفتراضي یمس مختلف المؤسسات الت

اإلآماليات، الثانویات ، معاهد التدریب ومؤسسات التعليم ( اختالف المستویات التعليمية

  .مع اإلقرار أن التعليم االفتراضي یعرف توسعا أآبر في الجامعات) العالي

وما الحظناه أیضا في هذه الدراسة السابقة أن الباحث  في الجزء الثاني، المخصص للتعليم  

الثورة المعلوماتية (قد انقطع عن هذا الموضوع وانتقل إلى موضوع آخراالفتراضي، 

، ليعود بعدها ثانية ليواصل موضوع التعليم االفتراضي بتناول جوانب )والتقنية في التعليم

 .االنقطاعأخرى فيه، دون تبریر مثل هذا 
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المختلفة،  وتقنياتهالقد ظهر في عصرنا الحاضر الكثير من وسائل االتصال واإلعالم الجدیدة 

ولعبت دورا هاما في شتى مناحي الحياة، فقد أحدثت هذه الثورة تغييرات آثيرة في آثير من 

دوار التي یؤدونها في إطار واأل ،والجماعات األفكار التي یتعامل بها األفرادالمفاهيم و

وهذا ما انعكس مباشرة على نظم التعليم وأدوارها، حيث أخذت . المنظومة التي ینتمون إليها

آل الميادین التعليمية تتسابق إليها آوسيلة اتصال تعليمية لتسخرها لتستفيد منها في أغراضها 

آانت وسائل بث واتصال سلكية سواء بسائر تقنياتها وأشكالها المتنوعة والمتعددة  المختلفة

  .وال سلكية أو غيرها عبر أجهزة اإلرسال واالستقبال ذات الكفاءة المتميزةأ

وسنحاول من خالل هذا الفصل التمهيدي أن نتعرض إلى هذه التكنولوجيات الجدیدة من حيث 

مفهومها، واستعراض بعض نماذجها، ثم الكشف عن مبررات وعوائق استخدامها في 

ثم التعرف على ما أحدثته من تغييرات في أدوار الطرفين الرئيسيين في عملية التعليم  التعليم،

أال وهما المعلم والمتعلم،ومن ثم التعرف على التوجهات التي فرضتها على العملية التعليمية، 

في ظل استخدامه لهذه التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم  ما أصبح یتميز به التعليم من سماتأي 

  .تصالواال

  

  التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال وتطبيقاتها في التعليممفهوم   :المبحث األول

إن التكنولوجيا الجدیدة هو مصطلح یستخدم لوصف مدى آبير من االختراعات التكنولوجية، 

 جدر مالحظته أن معدل التغيير الذيخصوصا في مجال الحاسبات واالتصاالت، ومما ت

امتصاصها  مهمة یصعب ت السابقة، مماتكرات أسرع آثيرا من المعدالتحدثه هذه المب

واستيعابها من خالل الروتين العادي، ومن هنا البد من التفكير جيدا في آيفية إدارة هذا 

  )1(.التغيير لصالح المجتمع

مجموعة تقنيات وخدمات عامة ترتكز "إن التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال هي 

  ها ال الحاسوب ذي الوسائط المتعددة وعلى تكنولوجيات منها األنترنت، أي أنعلى استعم

  الذي وسع مجاالت  اآللي متجسدت في آخر التطورات التي حققتها البشریة بظهور اإلعال

  

   
، 460، ص 1996 علم المعلومات والمكتبات، الطبعة األولى، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،: بدر أحمد أنور) 1(

461.  
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وقد سجل  .القتصادیة واالجتماعية والثقافيةاستخدامه، وأصبح یشمل آل مجاالت الحياة ا

مرحلة جدیدة أحدثت انقالبات في نظام البث هذه التكنولوجيات تاریخ وسائل اإلعالم بظهور 

ألقراص ساتل وانوات جدیدة مثل الواإلنتاج واالستهالك اإلعالمي بوضع شبكات جدیدة أو ق

  )1(.عظم الباحثين بالثورة الرقميةأصبح العالم یعيش تحوالت یصفها مالسمعية البصریة، و
وعموما فالتكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال تعرف بأنها مجموع التقنيات أو األدوات 

أو الرسائل والنظم الجدیدة المختلفة التي یتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي 

یراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري الشخصي، والتي یتم من خاللها جمع 

  المعلومات والبيانات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو المرسومة،أو المسموعة المرئية 

 .أو المطبوعة أو الرقمية، ونقلها من مكان آلخر وتبادلها

اندماج التقنيات المختلفة ات بالدرجة األولى ثورة المعلومومن نتائج هذا التطور الناجم عن 

ما أدى إلى بروز مع وسائل االتصال،وهذا من أجل السيطرة على المستخدم من الجمهور م

أثرت بشكل آبير على آل وسائل االتصال الجماهيري، وازدادت  يةاتصالتكنولوجيات 

 )2(.الجتماعيةاسية واالقتصادیة واقدراتها وتأثيراتها على جميع المستویات السي

 إمكانيةبالتفاعلية وذلك من خالل لإلعالم واالتصال الراهنة  ةتتميز التكنولوجيات الجدید

تبادل األدوار، حيث بإمكان المرسل أن یصبح مستقبال ومشارآا في العملية االتصالية وفي 

من تحدید مضمون الرسالة اإلعالمية من خالل أجهزة االتصال الجدیدة التي یمكن نقلها 

إرسال الرسائل واستقبالها في  إمكانيةمكان إلى آخر، بشكل یتالءم مع ظروف المستهلك، مع 

  )3(.أوقات مختلفة، ویمكن أن توجه هذه الرسائل االتصالية من طبيعة إلى أخرى

  آل طبقة لـالعالم، وداخول ـهو تغلغلها ح ،أیضا تكنولوجيات الجدیدةال هذه  ا أن ميزةـآم

  یضها ألجهزة آثيرة، حيث أصبح الجهاز الواحد یقوم بعمليات مختلفة ممااجتماعية، وتعو

  
  

(1)Claude jean bertrand media introduction a la presse la radio et la tele vision edition ellipses 

paris 1999 p 105.  

  .256ص  شطاح محمد ، مرجع سبق ذآره) 2(

  .17ـ16، ص2001، جانفي 506الحداثة، مجلة العربي، وزارة اإلعالم الكویتية، عدد  البحث عن ما بعد: أبو زید أحمد) 3(
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على المحلية، وبذلك تكون  لبيئة جدیدة لوسائل االتصال والقضاء سمح لها بتهيئة الظروف

  )1(.نظمة االتصال وآذلك في وسائلهثورة االتصال واإلعالم قد غيرت في أ

تتميز بالسيطرة والتفاعل والتواصل الزماني و المكاني، مما إذن فهذه التكنولوجيات الجدیدة 

مية جدیدة وغير زاد من توظيفها في العملية التعليمية، وأدى إلى ظهور أنماط ومؤسسات تعلي

  )2(.معروفة من قبل

 يالت ،الوسائط المتعددةومن بين هذه الوسائل والتقنيات التي شملتها ثورة التطویر هذه نذآر 

 أو، visuel ، الصورةaudioام جملة من وسائل ووسائط االتصال مثل الصوتاستخد"تعني 

  ."فيلم فيدیو بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل تحقيق الفاعلية

استخدام الكومبيوتر في عرض ودمج النصوص و "الوسائط المتعددة على أنها  وتعرف

صاء والتفاعل الرسومات والصوت والصورة، بروابط وأدوات تسمح للمستخدم باالستق

  )3(."واالبتكار واالتصال

صنف من برمجيات الكومبيوتر التي توفر "ویعرفها الدآتور عبد الرزاق السالمي على أنها 

ا ربطالميلتمدیا المعلومات بأشكال فيزیائية مختلفة آالصوت والصورة، وتوفر برمجيات 

وص لمعلومات في نصیجعل من الممكن استخدام عرض ا محكما للمعلومات بأشكالها، بنحو

  )4(."تتزامن مع صورة وصوت وحرآة

فهناك من یرى أنها الوليد المنتظر من تزاوج ثالثة  الميلتمدیاالتي تقدمها  للخدماتونظرا 

وميدان  آل اإلختالف، حيث نجد اإلعالم اآللي بنظامه الرقمي، االتصاالت، عوالم مختلفة

ما معا ن طریق الصوت أو الصورة أو بهمكننا من االتصال ع عي البصري، وتزاوجهاالسم

  )5(.باعتماد اإلعالم اآللي

  

  
  .17ص  نفسهالمرجع  أبو زید أحمد، )1(

،ص 2006، سبتمبر137تكوین المعلم في عالم متغير، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد : العصيمي خالد محمد) 2(

48.  

، ص 2002لتعليم في عصر المعلومات واالتصاالت، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة، تكنولوجيا ا: زیتون آمال عبد الحميد) 3(

242 .  

  . 311، ص2000تكنولوجيا المعلومات، الطبعة الثانية، دار المناهج للطباعة، عمان،: السالمي عالء عبد الرزاق) 4(

  .           324ص المرجع السابق) 5(
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انتاج " یعرفانها على أنها ) Nicolas Macarez(و) François Leslie(ونجد أن آل من 

وتقدیم خدمة باستعمال لغة اإلعالم اآللي أو اللغة الرقمية في تقدیم المعلومات مستعملة بصفة 

  )1(..."، ورسومات وغيرهانصوص، صوت، صور متحرآة وثابتة: منفردة

ميزة  الجدیدة لوجدنا أن لهاية لتقنلهذه اولكن إذا انتقلنا إلى التوظيف الجوهري و الوظيفي 

التواصل ، و)األخذ والرد( عامل االیجابي اإلمكان التب ة أصبحت في جوهرها،إذأساسي

مع مواد االتصال الموجودة في برنامج الكومبيوتر المعروض، مما ) Interaction(والتفاعل

وسائط المتعددة ال"لتصبح " التفاعلية" دفع بالعاملين في ميدان الميلتمدیا إلى إضافة آلمة 

الصوت، الصورة، والرسوم یمكن تخزینها : ،ویقصد بها أن األشكال السابقة الذآر"التفاعلية

  )2(.رغبة وحاجة المستخدم للبرنامجبتتابع معين حسب 

أما فيما یخص استعمال الوسائط المتعددة في العملية التعليمية، فإننا نجده قد مر بثالث 

  :مراحل

استمرت :  « Instructional media »مرحلة الوسائل التعليمية  هي :المرحلة األولى*

معظم القرن العشرین واقتصرت على وسائل مثل اللوحات التعليمية، ووصفت هذه المرحلة 

بأنها مرحلة االستخدام الفردي العقيم، إذ أن المعلم هو الشخص المحمل بالمعلومات وهو 

التعليم، وعقيمة لغياب التفاعل بين المعلم مصدر المعرفة والبد من وجوده لتتم عملية 

ية خاصة والمتعلم، ومن المعروف أن هذه المرحلة الزالت سائدة في الكثير من النظم التعليم

  .في دول العالم الثالث

احتلت لدى الدول المتقدمة فترة الستينيات والسبعينيات من القرن  :المرحلة الثانية*

في  التعليمية وتحميل المعلومات صوتا وصورة آما العشرین، واهتمت بتصميم البرامج

ومازال المعلم في ... األفالم الثابتة المصاحبة بالصوت، إذ یقوم فریق متكامل بعملية اإلنتاج

 )3(.البرامج وتقدیمها إنتاجهذه المرحلة هو المسيطر على 

  
)1( :François Leslie , Nicolas macarez : Le multimédia,édition que sais-je, première édition , 

Paris , 1998, P 03. 

  .242ص  زیتون آمال عبد الحميد، مرجع سبق ذآره) 2(

الوسائل التعليمية والتعلمية، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزیع، عمان  وإنتاجتصميم  : الحيلة محمد محمود)3(

 .241،ص 2000
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وهي المرحلة الجدیدة التي دخلتها الدول المتقدمة وتتسم مرحلة الشبكات،  :المرحلة الثالثة*

حة للدارس في أي وقت وفي أي بوجود شبكات للمعلومات،مما یجعل تلك المعلومات متا

وهنا یصبح المتعلم في حالة تفاعل مع المعلومات، آما یصبح المعلم نفسه مطلعا على  .مكان

ومن المفاهيم التي  .بحریة بين المعلومات رحلة التنقلالمعلومات في مختلف المصادر، أنها م

 Hyper(الوسائط المتعددة، الوسائط المتفاعلة الفائقة: ظهرت في هذه المرحلة نجد

Media(الوسائط المندمجة ،)Integrated Media(، الواقع التخيلي أو الخائلي...)1(  

م من عقل تصب علتتحول اعتبار الم ر الذي حدث على مر هذه المراحل یكمن في إن التغي

فيه المعلومات إلى النظر إليه آكائن حي متفاعل غایته النمو والنضج، وليس الهدف هو حفظ 

  .معرفته وال یستقبلها سلبيا ناء الفرد للمعرفة، باعتباره یكونالمعلومات بل ب

یعتبر التعليم من أهم تطبيقات الوسائط المتعددة، حيث أثبتت التجارب أن التعلم من  ومن هنا

و المشاهدة هذه الحصيلة  اإللقاء ، ویرفعمن المعرفة% 20 اإلنسانخالل االستماع یكسب 

، وهذا ما یسمح بتعميق التعليم والتعلم لدى الفرد وبقائه زمنا طویال، وآلما %40إلى 

اشترآت حواس أآثر في عملية التعليم والتعلم آلما آان المردود من المعرفة والخبرة أآيد، 

، حاسة %75لم من خالل حواسه بنسب متفاوتة، فحاسة البصر بنسبةفاإلنسان یتع

  )2(%.3، حاسة الذوق %3، حاسة الشم%6، حاسة اللمس%13السمع

  ".أسمع فأنسى، أرى فأتذآر، أعمل فأتعلم": وهذه النسب تؤآد القول الشائع

تدرب  آما توصلت دراسات وأبحاث تربویة ميدانية إلى أن نسبة تذآر الفرد لما تعلمه أو

عليه تختلف باختالف الحاسة أو الحواس التي وصلت عن طریقها، فأثبتت أن الفرد یتذآر 

 مما سمعه وشاهده في الوقت% 50مما شاهده، % 30مما سمعه،% 20، ، مما قرأه10%

   )3(مما رواه أثناء أدائه عمال معينا % 90مما رواه أو قاله هو شخصيا، % 70ذاته، و

  
  .242-241، ص نفسه  المرجع مود،الحيلة محمد مح )1(

وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزیع، : عليان ربحي مصطفى، عبده الدبس محمد) 2(

  .225-224، ص 2003عمان 

ى هامش االجتماع السنوي الثالث الوسائل التكنولوجية الحدیثة في التعليم، ، بحوث الملتقى العربي المنظم عل: بوشاللق نادیة) 3(

  .301، ص 2002،الجزء األول، وهران لجمعية آليات ومعاهد التربية للجامعات العربية، دار الغرب للنشر والتوزیع
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Learning by doing.(  

أن المتعلم مهما آان مستواه ومهما آانت المرحلة العلمية التي وصل ) Chickering(ویؤآد

مع ما هو مرئي ومسموع، حيث أنها تقرب المادة إلى الفهم و  إليها یجب أن یتعامل

آفاءة المعلم وقدرته  االستيعاب في وقت زمني تعجز عن تحقيقه الطرق التقليدیة مهما آانت

  )1(.على الشرح

التي دعت لظهور الوسائط التعليمية المتعددة هو  المبرراتونسجل في هذا الصدد أن أهم 

، "التعليم الجيد ال یتم إال من خالل نشاط ذاتي یقوم به المتعلم"ن انتشار المبدأ القائل بأ

باإلضافة إلى تنوع وتعدد األهداف التعليمية بالقدر الذي جعل المعلم والكتاب ال یقدران 

  )2(.وحدهما تحقيقها، وهذا ال یعني التقليل من أهمية هذین األخيرین

أعوام ) United Technology , IBM , XEROX (وقد أثبتت دراسة قامت بها شرآات

) Hyper media(الهایبر ميدیا، على إحدى عناصر الوسائط المتعددة وهو  1993، 1992

والتي هي عبارة عن أنظمة نصوص نشطة مع إمكانية التعامل مع بيانات من وسائط مختلفة، 

م مقارنة صورة واضحة لفاعلية أنظمة الهایبر ميدیا للتعلي إعطاء تهدف إلى الدراسةت وآان

  :ونتائج الدراسة آانت غير متوقعة ومثيرة إذ توصلت إلى أن .یس التقليدیةمع طرق التدر

  %.56ارتفعت بمعدل: في التعلم النجاح والحماس -

  %60 -% 50الحجم الكيفي لالستيعاب ارتفع بمعدل  -

  %.70إلى% 38بمعدل یتراوح بين  سوء الفهم وصعوبة الشرح انخفض -

  %.60تعلم ارتفعت بمعدل السرعة في ال -

  )3(%.50إلى % 25االحتفاظ بالذاآرة ارتفع بمعدل یتراوح بين  -

وهكذا فإن الوسائط المتعددة أضافت أبعادا جدیدة لعملية التعليم، فقد مكنت من إعادة محتوى 

على  تسمح للمتعلم بالتحكم في عناصرها خاصة أنها تعتمد عنصر التفاعل، إذمحققة معين، 

   )4(، وهي أیضا تؤدي إلى )Feed Back(ر من وسيلة، آما تتيح التغذیة الراجعةدمج أآث
  
  .301.ص بوشاللق نادیة، مرجع سبق ذآره )1(
  
  42ص  ، مرجع سبق ذآره....ود، تصميم وإنتاج الوسائل الحيلة محمد محم )2(
  
  .247-246زیتون آمال عبد الحميد، مرجع سابق ص) 3(
  
  .53، ص1999كنولوجيا التعليم، الطبعة األولى، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة ت: عبد السميع مصطفى) 4(
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واألدوات وشعوره باإلنجاز والفاعلية، وإذ هي تراعي تعلم  ةالتعليميارتباط المتعلم بالبيئة 

اإلنتقال من موضوع آلخر  الطالب تبعا لسرعته وقدرته الذاتية، فهي تترك للطالب حریة

  .م الذاتيين المتعلمين بما ینمي فرص التعلق الفردیة بذلك الفرومراعية في 

للسياسة التعليمية أن تخرج عن مفهوم الفصل الدراسي،  الوسائط المتعددة أتاحتقد و

  .)Distance Learning(وأضافت معاني ألنماط تعليمية أخرى مثل التعلم عن بعد

، والذي یعني )Automated Classroom(ومن األبعاد أیضا نذآر آلية الفصل الدراسي 

المتوفرة أو المكلفة أو غير المؤهلة، أو غير الموثوق  رالبشریة غيإحالل اآللية محل العمالة 

یساعد على تحسين جودة العملية التعليمية  تعليمية المختلفة والمتعددة، ممافيها للقيام بالمهام ال

بالتكامل، إذ هي تمزج بين عدة  هذه الوسائط التي تتميز هامن خالل أداء المهام بكفاءة توفر

وسائل لخدمة فكرة أو غرض ما، والتفاعل الذي من شأنه أن یجعل البيئة التعليمية أآثر 

  )1(.تشویقا وإثارة

نمط لتحول الملموس في الفكر التربوي من إن االهتمام بالوسائط المتعددة جاء نتيجة ا

من الترآيز من تقویم المتعلم على أساس التعليمية الجماعية إلى المواقف الفردیة، و المواقف

  .حفظ المادة الدراسية إلى تقویمه على أساس ما یؤدیه من مهارات

عن التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال الذي نتناول استعماله وتطبيقه في ثاني نموذج و

م إمكانية التي یجمع الباحثون عن عدو الشبكة العالمية للمعلومات أو األنترنتالتعليم هو 

)" Smith .R(و) Gibbs Mark(آل منیقول بهذا الشأن إیجاد تعریف واحد موحد لها، و

إن مفهوم األنترنت واحد، ولكن یختلف التعریف، ویعتمد على عمل من یرید وضع تعریف 

لها، فذلك التعریف سوف یختلف تماما من مستخدم لها إلى آخر، فكل صاحب مهنة سوف 

ي یالئم مهنته، والتي سوف یستخدم الشبكة من أجلها ووظيفتها في یضع لها التعریف الذ

  )2(".مهنته

وسيلة لتخزین المعلومات، فهو مصدر ال نهائي لها، وهي إذا " فهناك من یعرفها على أنها

  )3(".وسيلة للتفكير والتمحيص وآيفية اإلفادة من تلك المعلومات

  
  .53ص  المرجع نفسهعبد السميع مصطفى، ) 1(
  .227،ص1997التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة : الفرجاني عبد العظيم) 2(

  .105، ص2003التعليم عن طریق األنترنت، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان: عدنان زهران مضر ، عدنان زهران عمر) 3(
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مالیين الحاسبات المنتشرة عبر العالم، ویمكن مجموعة من " وهناك من یعرفها بأنها

للتواصل والعثور على المعلومات والبيانات، والمشارآة من استخدام حاسباتهم  المستخدمه

  )1(.دون أهمية لنوع جهاز الكومبيوترفي الملفات وتبادلها، وذلك 

ة للحاسبات الشبكة التي تقوم بالربط بين النهایات الطرفي" وهناك تعریف آخر یقول بأنها

قنوات االتصال بهدف نقل وتبادل المعلومات بين الحاسب اآللي والنهایات  إحدىباستخدام 

  .قل على الخط المباشر للبياناتالطرفية المتصلة به في إطار الن

نظام اتصاالت البيانات والذي یربط بين أجهزة " ویعرف مصطلح شبكة األنترنت بأنه

 Hard(، والملحقات آاألقراص الصلبة )Hardware(وأدوات مستقلة مثل األجهزة

Disks(والطابعات ،)Printers (ومشغالت األقراص الضوئية المدمجة ،)CDROM 

Drivers (باإلضافة إلى موارد البرمجيات)Soft ware ( بغرض المشارآة في المعلومات

  .يةاستخدام الوسائل االلكترون ونقلها بكفاءة وفاعلية، وبطریقة اقتصادیة بواسطة

هي الشبكة التي تغير من طریقة األفراد في االتصاالت والتفاعل وتبادل " االنترنتو

للخبرات المتنوعة في آافة المجاالت عن طریق مجموعة  هي مكانالخدمات والمعلومات، و

التي تقوم بالبث واإلرسال إلى شتى مبيوتر الالنهائية المتصلة معا، ومن أجهزة الك حزمةأو

  ...ویطلق عليها الطریق الرقمي، الشبكة الرقمية، طریق البيانات السریع أنحاء العالم،

التي ) ARPANET(فإن شبكة األنترنت قد تطورت عن شبكة  جذورها التاریخيةوعن 

التابعة لوزارة الدفاع  شروعات األبحاث المتقدمة للدفاعأنشئت في الستينيات بواسطة وآالة م

دف من هذه الشبكة تأمين التبادل السریع والفعال للمعلومات ، وآان اله)البنتاغون( األمریكي 

  )2.(العسكریة إبان الحرب الباردة

المعلومات ومشارآتها مع  هو إمكانية الوصول إلى مصادر خصائص األنترنت إن أحد أهم

وأآثر أجزاء شبكة األنترنت استخداما هي البرید اإللكتروني وشبكة الواب، وهي  .اآلخرین

  )3(.لربط البيانات بعضها ببعض) HYPER TEXT(خاصية النص المترابط تعتمد على

  
  . 307، صعدنان زهران مضر، عدنان زهران عمر، المرجع نفسه) 1(

  .252،  251، ص2005مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة : فهيم مصطفى) 2(

  ،  1999الدور والتحدیات الجدیدة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت : االتصال في عصر العولمة: سنو مي العبد اهللا) 3(

 .96ص
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یتضاعف عددهم بسرعة فائقة فإن مستخدميها  وإمكانياتونظرا لكل ما تحمله من خصائص 

 ،أآثرمن2004مليون شخص سنة850، وحوالي 2005مليار مستخدم سنة  عددهم فقد تجاز

 10 ، وال یتجاوزون2002مليون سنة  580، بعد أن آانوا 2003مليون مستعمل سنة  665

  )1(.1993مالیين أنترناتي عام 

االنتشار الكبير ألجهزة الحواسيب الشخصية والنمو المتعاظم لشبكة  إن :األنترنت والتعليم*

ثة مثل المخاطبة أنماطا حياتية مستحد وظائفها واستخداماتها قد أفرز األنترنت حاليا وتنوع

والحوار وعقد المؤتمرات المرئية وتبادل الرسائل والبيانات والمعلومات عن بعد والتجارة 

سهولة الحصول على البيانات أیا آان شكلها ونوعها إللكترونية بطرق وأشكال مختلفة، مع ا

م المتنوعة والتي یتم تحدیثها بشكل دائمن خالل البحث في قواعد البيانات الضخمة و

ومستمر، فتوفر بذلك مصدرا هائال للمعرفة، أو نظاما عالميا للمعلومات، ومن ثم إلغاء 

فاعل والتواصل بين حاجزي المكان والزمان مما یعد مكسبا هائال ووسطا مثاليا للت

  )2(.مستخدميها

  :ویعتمد استخدام األنترنت في التعليم على نقاط قوتها والتي نذآر منها

ئلة في استقبال وحفظ وتخزین واستخراج ومعالجة وتصنيف أآبر قدر قدرة الشبكة الها -

ممكن من البيانات و الخبرات من مختلف مجاالت المعرفة، وإتاحة فرصة ممتازة لألفراد 

المشترآين فيها من جنسيات متعددة وأماآن متفرقة للتواصل والتفاهم حول موضوعات 

  .يمعينة تخصهم وذلك باستعمال البرید االلكترون

ة جموضوعاتهم بطریقة فعالة وبدرماء والباحثين في إعداد أبحاثهم ومساعدة العلإمكانية  -

  .الدقةعالية من 

سهولة تبادل المستندات، حيث یمكن ألي مستخدم أن یخزن مستندا أو برنامجا على  -

  .الكومبيوتر سواء آان یحتوي على مذآرة أو آتاب أو صوت أو صور

  آانأأنه من السهل الحدیث الفوري مع اآلخرین سواء  مشاورة، إذإمكانية الحدیث وال -

  )3(أو أآثر، وذلك إما بأن یقوم آل واحد بكتابة ما یرید إرساله إلى اآلخریــن  اشخص

  

  .30، ص 2003احصائيات منظمة األمم المتحدة، مجلة رسالة اليونسكو، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم، عدد أآتوبر ) 1(

أفریل  21-17مستقبل التعليم من  الستشرافاستخدام الوسائط المتعددة في التعليم، المؤتمر العربي األول : محمد علي یوسف) 2(

  .28، ص 2005

 .279ص  مرجع سبق ذآره... مدرسة المستقبل: فهيم مصطفى) 3(
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  أو استعمال برامج االتصال بالصوت والصورة

إلى البحث  االختباريآثيرة وبعضها تجاوز اإلطار إن تطبيقات األنترنت على التعليم 

            وفي قواعد معطيات متخصصة للتعلم والمساعدة على الدراسة، التوثيقي على الشبكة

في مشاریع  ، التعبير واالتصال والمراسالت واألعمال التعاونية)األلعاب التربویة واللغات( 

  )1(.بين مؤسسات متعددة

عن بعد  األآثر إفادة في الوقت الحالي نذآر استخدام الشبكة في التعليم ومن بين تطبيقاتها

هذا تلعب دورا مهما في ضبط التكاليف وتقنين الجهود التعليمية  والتدریب أثناء العمل، حيث

  .باإلضافة إلى استعمالها في التعليم المدرسي

 عات من مصادرها ومن تطبيقاتها األخرى نذآر استقبال آالف من خطط الدروس والموضو

التابعة لقسم التربية بالوالیات المتحدة ) NASA(األصلية في شبكة األنترنت، مثل شبكة

  )2(.ر ما یعرف بالمواقع التعليميةاألمریكية، وهذا في إطا

  :ویتميز استخدام األنترنت في التعليم بما یلي

م من الحدیث مع المحادثة عبر األنترنت هي نظام یمكن المستخد :آوسيلة تعليمية -1

  ).Real Time(المستفيدین في الزمن الحقيقي

 آما یمكن استخدام هذه الخدمة في التعليم عن بعد وعقد الدورات العلمية عبر األنترنت -

  .وآذلك عرض بعض التجارب العالمية

  .بأنظمة أخرى آالفيدیو واألقراص المدمجة ر البرامج مقارنةسرعة تطوی -

  .المناهج الموجودة عبر األنترنتسهولة تطویر محتوى  -

تقدم صورة للمعامل والمختبرات في العالم، وینقل التجارب المعملية الصعب توفيرها داخل -

  .الفصول وأحدث ما توصل إليه العلم

  تساعد على االبتكار، حيث یسمح للطالب بتنفيذ مشاریع أو ابتكار صفحات خاصة به على  -

  )3(.مات لالستفادة منها في الحياةمعلوتكون خاصة بتطبيق ال األنترنت

  
  .78، ص  2001الميلتمدیا، الطبعة األولى، دار عویدات للنشر والطباعة، بيروت : ، نيكوال ماآاریزفرانسوا ليسلي) 1(

 .283ص  البغدادي محمد رضا ، مرجع سبق ذآره) 2(

(3) Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation , un article de Wiki 

pédia, l’encyclopedie libre. 

http:// www.educnet. Education.fr/chrgt/b2i-niv1.pdf            Le 15 juin 2007 A11h20. 
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  :بالنسبة للمعلم -2

تطویر مهمة المعلم في الفصل الدراسي ليصبح بمثابة الموجه والمرشد وليس الملقي أو  -

  .الملقن

عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث یمكن وضع المادة العلمية عبر األنترنت، ویستطيع  -

  .الطالب الحصول عليها في أي وقت

استخدام المعلم لألنترنت في اإلطالع على آل ما هو جدید وحدیث في طرق الشرح  -

  .والحدیث في المناهج والبرامج التعليمية على اختالف المستویات ،والتدریس

  .ساعد المعلم على حضور المؤتمرات العلمية الخاصة بالتدریست -

  .یمكن للمعلم أن یعدل أسلوب شرحه وطرق تدریسه بما یتواءم مع مستویات الطالب -

  .في الدوریات االلكترونية المتخصصة والمؤتمرات المحلية والوطنية والعالمية االشتراك-

ي عدة دول بغرض تبادل األفكار عن طریق التواصل بين المعلمين داخل دولة ما أو ف -

  (1).المؤتمرات عن بعد

  :بالنسبة للمتعلمين -3

یجب أن یستعين الطالب بكل جدید ویفجر طاقاته ومواهبه ليكون باحثا متفاعال صانعا  

للمعلومة ال مجرد متلق لها، وهذا یتأتى باقترابه من التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال 

المعلومة حينما وحيثما  ترنت التي تيسر اتصاله بمنتجي المعرفة والوصول إلىوخاصة األن

  :، وقد تعددت أوجه استفادة المتعلم من األنترنت ونذآر منهایحتاجها

  .ساعد على جذب انتباه الطالب من خالل ما تعرضه من برامج مصورة ومسموعةت -

التعليمية البحثية واإلدالء  مشاریعإمكانية مشارآة الطالب بعضهم لبعض دوليا في بعض ال -

  .بآرائهم المختلفة حول أي موضوع یطرح للنقاش بينهم

إثارة روح المغامرة ونشوة تحقيق الذات عبر ما یصل إليه دائما ساعيا وراء معرفة آل ما  -

  .هو جدید

 (2).لألنشطة والتعليمات المرسلة له من المرشد التعليمي االستجابةتزید من سرعة  -

 
(1)Technologies de l’information… , IBID.  

تحدیات األلفية الثالثة، الطبعة : أصوات األمل، التعليم والتدریب في القرن الحادي والعشرین، التعليم والعالم العربي : دون دیفيز) 2(

 .12، ص 2000األولى، مرآز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي 
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  .بالتقدم وتحسن مستواه بإشعارهة الطالب بنفسه وذلك تزید من ثق -

  .تزید من مستوى التعاون بين المعلم والمتعلم -

  .السلبي إلى التعلم عن طریق التوجيه الذاتي تحول الطالب من طریقة االستقبال -

  .، وذلك من خالل المرونة في وقت التعليمحل مشكالت الطالب الذین یتخلفون لظروف ما -

  )1(.زخم من المعلومات والبيانات متاحة للمتعلم في آل زمان ومكان تجعل -

توفر تقنية : "في قدرة األنترنت على تحسين العملية التعليمية) ریلمارغریت (وتقول

األنترنت بنية غنية للمجتمع في عمومه للمشارآة في تعليم الجيل المقبل، لقد مكنت التقنيات 

العدید منا من مشارآة األفكار مع الطلبة ) فالم والحاسوبالطباعة والتصویر واأل( السابقة

فعليا بالمدرسة، ولكن تم ذلك من خالل طریقة اتصال في اتجاه واحد، أما  االلتحاقبدون 

االتصال عبر األنترنت فقد مكن الطلبة من التفاعل مع العدید من األشخاص اآلخرین، إذ أن 

من الممكن للعدید من األشخاص أن یكونوا  تحویل الصف الدراسي إلى مجتمع تعلم یجعل

  )2(".جزءا من العملية التعليمية

ودون االدعاء بقلب أشكال التعليم واقتراح حلول سحریة فإن األنترنت أصبحت أداة تعليمية 

والوالیات المتحدة  ،حقيقية بالنظر إلى الثورة التي عرفتها في بعض البلدان مثل فنلندا

كية لربط المدارس األمری 1996سنة ) Net Days(رنامجاألمریكية التي سطرت ب

تعتبر آندا من أآثر الدول اتصاال باألنترنت، إذ عملت على ،هذا و 2000باألنترنت قبل عام 

 Richard(ویؤآد ذلك .مؤسساتها التعليمية بشبكة األنترنت ربط أآبر عدد ممكن من

Smith (مدیر مرآز جامعة )العلوم والتكنولوجيا، والذي ألبحاث سياسات ) سيمون فریز

إننا بالتأآيد في " یجري دراسات حول إدخال الكومبيوتر في فصول الدراسة، فهو یقول

المراحل األولى، هناك خطوات غير سليمة وأخطاء نقع فيها ، ولكن هناك أیضا تغير واضح 

  ".جزء منه بكل تأآيد واالنترنتفي التعليم 

  )3(تدخل آومبيوتر متصل باألنترنت في آل مدرسة  أن 1994لقد استهدفت آندا منذ عام

  
  .12ص  دون دیفيز المرجع نفسه )1(

تحدیات األلفية الثالثة، الطبعة األولى، : التعليم في الوقت المناسب أم جماعات التعلم، التعليم والعالم العربي: مارغریت ریل) 2(

  .168، ص 2000مرآز األمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي 

إنهم متصلون باألنترنت لكن هل هم یتعلمون، مجلة رسالة اليونسكو، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم، عدد : شين فاین) 3(
  .13،14، ص2001مارس 
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ومكتبة، وال یفوتها في عدد تالميذ المدارس الذین یدخلون الشبكة إال السوید، ومن أآبر 

وهو مشروع یمتد على ) التعليمية شبكة غاليليو( نذآر مشروع  مشاریع آندا في هذا المجال

  )1(.ألف دوالر 600ة ثالث سنوات بكلف

سوف تعتمد أنظمة التعليم في المستقبل بشكل آبير على األنترنت، ویأتي التوسع في إدخالها 

 يفهها ،ن تقدم نحو استخدامم الشبكةتشهده هذه  االرئيسية لمإلى المدارس آأحد المالمح 

آالتعليم  ،تدعم األنظمة التعليمية التقليدیة القائمة من جهة وتنشئ أنماطا تعليمية جدیدة

  .االفتراضي أو التعليم عن بعد عبر األنترنت من جهة أخرى

 التفاعلي الفيدیوهولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال عن التكنونستعرضه  نموذجآخر

)Interactive Vidéo.(  لمستحدثات التكنولوجية لتقدیم المعلومات أحد ا"ویعرف بأنه

السمعية البصریة وفقا الستجابات المتعلم، ویتم عرض الصوت والصورة من خالل شاشة 

عرض تعد جزءا من وحدة متكاملة تتألف من جهاز آومبيوتر ووسيلة إلدخال المعلومات 

  ."وتخزین الرسوم

ناسبة للطالب بعدة أشكال، فهو یقدمها ویستطيع الفيدیو التفاعلي عرض وتقدیم المعلومات الم

  .باستخدام لقطات الفيدیو واإلطارات الثابتة مع النصوص

أحد الخيارات المتبعة في التغلب على مشكلة غياب التفاعل في  الفيدیو التفاعليوتعتبر تقنية 

ال البث التلفزیوني العادي، فعن طریق الفيدیو التفاعلي باستخدام الحاسب اآللي یفتح المج

اتجاهين،  وأمام المتعلمين ومصممي البرامج التلفزیونية للتحاور والتفاعل وجعل االتصال ذ

آما تسمح هذه التقنية بتسهيل عملية التعلم من الفيدیو حسب سرعة المتعلم واختيار المسارات 

  .الصوتية واإلطارات الصوریة المطلوبة

التفاعلي قدرته على التشعب اعتمادا على  ومن الصفات الجيدة األخرى التي یتمتع بها الفيدیو

فيدیو باستطاعة الحاسوب التفرع والوصول إلى فصل آخر من برنامج ال استجابة المتعلم، إذ

على معرفة تامة بالموضوع فإن  یصبح المتعلم لتزوید المتعلم بمواد تعليمية إضافية، وعندما

، وبإمكان نفسه الموضوعقدما حول ان جدید ودروس أآثر تالبرنامج یمكن أن یتفرع إلى عنو

  )2(.قائمة تحتوي على عدد من العناوینمن  ما یرید دراسته المتعلم اختيار
  

  .14ص  شين فاین، المرجع نفسه )1(

 .275ص  صطفى، عبده الدبس محمد، مرجع سبق ذآرهعليان ربحي م) 2(
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  .ومن هنا فإن الفيدیو التفاعلي یعتبر وسيلة جيدة للتعليم الفردي

ویختلف الفيدیو التفاعلي عن الوسائط المتعددة، فهذه األخيرة تعرض الصوت والصورة 

علم بين آل هذه آل ذلك على شاشة واحدة، وینتقل المت ،ومشاهد الفيدیو والرسوم المتحرآة

حين أن الفيدیو التفاعلي یعرض لقطات الفيدیو مجزأة آل واحدة منها في العناصر ذهنيا في 

أي أن نظام العرض یعتمد على نظام الشاشات المتعددة للعرض وعلى تحكم  شاشة مستقلة،

  )1(.یریده وبالطریقة التي تناسبه وآم المعلومات والتتابع الذيبعا لسرعته الذاتية، المتعلم ت

والواقع أن هذا النظام  .التفاعلي یمتاز بأنه مریح ومتنوعفإن الفيدیو وباإلضافة إلى ما سبق 

ومات والصور ال، فهو یعرض النصوص المصحوبة بالصوت والرسیتضمن عدة أشك

   )2(.الثابتة والمتحرآة

آما أن الفيدیو التفاعلي یختلف في برامجه عن برامج الفيدیو الخطي، فالبرامج على شرائط 

آلخره بترتيب  الفيدیو تكون خطية وعند عرض البرنامج للمشاهدة فهو یعرض من أوله

  .ملةوحدة متكا منطقي في شكل

أما الفيدیو التفاعلي فهو یجمع خصائص آل من الفيدیو والكومبيوتر المساعد على التعلم، 

فالمعلومات السمعية البصریة التي یعرضها الفيدیو تمثل الواقع ویمكن أن تقدم خبرات 

ومهارات ال یستطيع أن یؤدیها الكومبيوتر بمفرده، وعلى الوجه اآلخر فإن الكومبيوتر یوفر 

 فاعلية تتمثل في قدرة المتعلم على التحكم في سرعته الذاتية وأیضا في قدرة الكومبيوتربيئة ت

أما الفيدیو التفاعلي فهو یجمع خصائص آل من الفيدیو والكومبيوتر المساعد على التعلم، 

فالمعلومات السمعية البصریة التي یعرضها الفيدیو تمثل الواقع ویمكن أن تقدم خبرات 

تطيع أن یؤدیها الكومبيوتر بمفرده، وعلى الوجه اآلخر فإن الكومبيوتر یوفر ومهارات ال یس

بيئة تفاعلية تتمثل في قدرة المتعلم على التحكم في سرعته الذاتية وأیضا في قدرة الكومبيوتر 

على تقدیم رجع صدى فوري الستجابة المتعلم، وهذا التفاعل هو الجزء الذي یفقده الفيدیو 

  )3(.الخطي في برامجه

  
  

  275ص رجع سبق ذآرهبغدادي محمد رضا، مال) 1(

  .366،  365ص  فى ، عبده الدبس محمد ، مرجع سبق ذآرهعليان ربحي مصط) 2(
 .276ص  رجع سبق ذآرهالبغدادي محمد رضا، م) 3(
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إلى أجزاء  مفيدیو مقسبرنامج "وعلى ضوء ما سبق یمكن القول أن الفيدیو التفاعلي هو 

ألجزاء یمكن أن تتألف من تتابعات حرآية وإطارات ثابتة وأسئلة وقوائم، صغيرة، وهذه ا

بينما تكون استجابات المتعلم عن طریق الكومبيوتر هي المحددة لعدد تتابع مشاهد الفيدیو، 

  )1(".ة العرضوعليها یتوقف شكل وطبيع

متعلمين، فهو یتمتع ولما آان الفيدیو التفاعلي نظام یقدم المعلومات وفقا الحتياجات الطالب ال

  :بالخصائص التالية

  .التجاوب والتفاعل مع البرامج -

  .و والكومبيوتر المساعد على التعلمیجمع بين خصائص آل من الفيدی -

  التفاعل المباشر -

  ).Pause(التوقف أو االنتظار

  .التحكم العشوائي وإمكانية التسریع سواء لألمام أو الخلف -

ذا المستوى یتم تقدیم األسئلة بواسطة الشریط أو یتم تخزینها في شكل عند ه: المعالج الدقيق -

  .رقمي وتحویلها إلى شاشات

یتصل شریط الفيدیو أو القرص المضغوط بجهاز آومبيوتر خارجي : رالميكرو آومبيوت -

  .ویتيح هذا المستوى للمبرمج أو المعلم تصميم برامج تتطلب استجابات مرآبة من الطالب

  .إدخال أدوات طرفية تسمح للطالب بإدخال استجاباته: ستجابة الطرفيةأدوات اال-

هي عملية یتم فيها تقدیم المعلومات بعد االستجابة سواء ): Feed Back(التغذیة الراجعة -

عامل أساسي في زیادة دافعية الطالب من أجل  هيآانت االستجابة صحيحة أم خاطئة، و

  )2(.ثم االحتفاظ بهاالتعرف على االستجابة الصحيحة ومن 

لقد بينت الدراسات المعاصرة في مجال تكنولوجيات التعليم، والتي عنيت بدراسة التعليم 

  :بالفيدیو التفاعلي عدة نتائج أهمها

  .في التعليم آمدخل جدید لألساليب التكنولوجيةتأآيد فعالية استخدام الفيدیو التفاعلي  -1

على إجراء التجارب واآتساب المهارات دریب للمتعلمين فعالية الفيدیو التفاعلي آأداة ت -2

  )3(.العلمية وإجراء العمليات الحسابية والهندسية وتعليم اللغات
  .276ص  البغدادي محمد رضا المرجع نفسه )1(

  .277ص  المرجع نفسه) 2(

  .301-298ص ذآره  بق، مرجع س....مدرسة المستقبل: فهيم مصطفى) 3(
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ثناء الخدمة على تطویر مستوى أدائهم عند الشرح والعرض أ مساعدة المعلمين -3

  .ومساعدتهم على استكمال المناهج الدراسية بشكل ایجابي

نحو  االتجاهاتواآتساب المهارات وتأآيد فعالية الفيدیو التفاعلي في تنمية التحصيل  -4

  )1(.م عن بعدمن خالل برامج التعليالتعلم الذاتي، وتطویر أساليب التعلم مع دقة األداء 

 ةأنشأ بيئبأن الفيدیو التفاعلي قد ) Russel(و) Molenda(و) Heinch(یرى آل من 

د الفيدیو تحت وسائط متعددة استثمرت ميزات آل من الفيدیو والكومبيوتر، فتقدم فيه موا

 يا على المسار وفیسمح للمتعلم بطرح استجابته التي تؤثر بدوره يتحكم الكومبيوتر الذ

  )2(.عرضتتابع ال

استخدام الفيدیو التفاعلي آوسيلة " أن) Tumalin(و) S.Steimelschi(أوضح آل منو

أن نهمش دور المعلم، فالمعلم هو الشخص الذي تقع عليه المسؤولية األولى  ال یعني تعليمية

في إنشاء بيئة تعليمية ناجحة، والفيدیو یعد إضافة جدیدة للوسائل التعليمية التي یمكن للمعلم 

من هنا على ن یطوعها لخدمة مادته وأهدافه، وتساعد متعلميه على التعلم بطریقة أیسر، وأ

  )3(".تفاعليا مع المادة الفيدیویةالمعلم أن یتعامل 

لمراجعتها، فالمتعلم  تلتتابعااختياراأما المتعلم فهو یشارك بواسطة الفيدیو التفاعلي مسؤولية 

هو أن یكون عضوا نشطا ه تم عرضه، وبذلك فإن دوریسأل األسئلة التي تدور في ذهنه عما 

  .بجهاز الفيدیو والمعلم والمتعلم: في مثلث التعلم والمشارآة

ومما نشير إليه هو أن الدراسات خلصت إلى أن المتعلم بالفيدیو التفاعلي ال یتعلم أآثر من 

 )4(.غيره ولكن أسرع منه، ویحتفظ بالمعلومات مدة أطول

   

  

  

  

  
  .301ص  صطفى المرجع نفسه فهيم م )1(

  .280ص ذآره بق البغدادي محمد رضا، مرجع س) 2(

  .285ص نفسه المرجع) 3(

  .296ص  ذآره بقمرجع س... مدرسة المستقبل: م مصطفى فهي) 4(
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   .في التعليم هااستخدام مبررات وعوائق: المبحث الثاني

  

  .مبررات استخدامها: أوال

لم اليوم والتغير السریع الذي طرأ على جميع مجاالت الحياة إن التحدیات التي یواجهها العا

المعرفي والسكاني والتكنولوجي یجعل من الضروري على المؤسسات التعليمية  واالنفجار

أن تأخذ بالوسائل التعليمية الجدیدة لتحقيق أهدافها ومواجهة هذه التحدیات خاصة وأن  

منها  االستفادةمن الوسائل الجدیدة التي یمكن التطور العلمي والتكنولوجي قد أضاف الكثير 

في تهيئة مجاالت الخبرة للمتعلمين، حيث یتم إعداد الفرد لدرجة عالية من الكفاءة تؤهله 

    )1(.لمواجهة تحدیات العصر وتجعله قادرا على استخدام التكنولوجيا في التعليم بشكل فعال

تي عنيت بالتدریس الفعال في المملكة مجموعة من األدبيات ال) Harlen(استعرض هذا وقد

البریطانية المتحدة وبعض الدول األخرى، وخلص إلى أن التعليم العصري یستلزم مزیدا من 

التوظيف للتكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال، وذلك لمواجهة العدید من التحدیات التي 

  :لها فيما یلي تبرر األخذ بهذه التقنيات الجدیدة في التعليم، والتي نتعرض

إن نسبية المعرفة وقابليتها للتغيير والتعدیل وإضافة الجدید منها  :المعرفي االنفجار -1

بصورة مستمرة یؤدي إلى تراآمية البناء المعرفي، إذ أن آمية المعلومات والمعرفة 

ما شهرا، فالتقدم العلمي أساسه رفض الواقع ونقد األفكار القائمة، م 18تتضاعف في أقل من 

 والبد أن یعكس النظام التعليمي هذا التغيير .ي إلى تسارع عجلة التقدم الحضاريیؤد

یتكفل بمهمة اللحاق برآب التقدم العلمي وتقدیم أآبر قدر في مفاهيم التعليم والتعلم، والجذري 

من المعارف إلى المتعلم بأقل جهد، مما یشكل مبررا ودافعا لتفعيل دور التكنولوجيات 

  )2(لإلعالم واالتصال آوسائل تعليمية واالعتماد عليها في حل هذه المشكلة الجدیدة

  

                                                                                                                               
  

  .19ص  ذآره  بقعبد الحافظ سالمة، مرجع س )1(
  
  .74ص  ذآره بقمرجع س... تصميم وإنتاج الوسائل : الحيلة محمد محمود )2(
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یبدو أن العصر الحالي هو عصر اإلنفجارات في جوانب أخرى غير : السكاني االنفجار -2

عب توفير بمعدالت جعلت من الصذه الجوانب زیادة عدد السكان المعرفة والعلم، ومن ه

في ظل ارتفاع مستوى الوعي ورغبة األفراد  ة التعليم بالمستوى المطلوب، خاصةخدم

عليه، فهناك أعداد غفيرة راغبة في مواصلة التعليم من أجل تطویر المهنة  وإقبالهم

  .والتدریب، بينما تبقى األنظمة عاجزة عن تقدیم التعليم لكل هذه األعداد الضخمة

التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال على تعليم أآبر عدد ممكن من وهنا نؤآد على قدرة 

لخریج المالئم لمقتضيات المتعلمين في وقت واحد بشكل نظامي أو غير نظامي وتكوین ا

  .العصر

آما ذآرنا فإن التعليم یعاني من : عدم تجانس المتعلمين وتطور تعليم الفئات الخاصة -3

رى لة أخبية داخل حجرات الدراسة، األمر الذي یترتب عليه مشكمشكلة ارتفاع الكثافة الطال

وجود الفروق الفردیة، ومما یزید في عدم التجانس زیادة هي عدم تجانس المتعلمين، و

الفروق العقلية والبدنية بينهم، لذا آان البد من تخصيص نظام لتعليم فئات المتعلمين من ذوي 

ين وذوي القدرات العقلية أو بدنيا، أو من الموهوب االحتياجات الخاصة من المعاقين عقليا

األمر الذي یحتم اإلعتماد على الوسائط المتعددة، فالوسائل السمعية تعوض غياب  .الخارقة

مع لدى الصم وضعاف البصر لدى المكفوفين، والوسائل البصریة تعوض غياب الس

  )1.(السمع

  لتعليم من نقص حاد من عدد المعلمين تعاني بعض أنظمة ا: نقص عدد المعلمين األآفاء -4

للتعليم والتعلم إلى نقطة  يالتقليداألآفاء في بعض التخصصات الدراسية، فقد وصل النموذج 

یكفي له أآثر بكثير مما  االنهيار مع التوسع السریع للقاعدة المعرفية، فهناك عدد من الطالب

احد أن یلم به تماما، ومن هنا مدرس واحد، وهناك محتوى أآبر بكثير مما یمكن لمدرس و

تنبع الحاجة إلى أفراد یعرفون آيف یستخدمون المواهب المتنوعة لحل المشكالت المعقدة، 

باستقاللية آبرى مع  یتعلموایمكن الطالب من أن ولوجيات الجدیدة في حين أن التعليم بالتكن

  )2(.حاجة أقل إلى المدرسين والتزامن معهم في المكان والزمان

     
  .75ص  الحيلة محمد محمود  المرجع نفسه )1(

 .174ص ذآره بق یت ریل، مرجع سمارجر) 2(
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أدى التطور في مجال علم النفس التربوي إلى ظهور العدید من : تقدم نظریات التعلم -5

وشروطه والعوامل  هالتي تبحث في سيكولوجية التعلم من حيث آيفية حدوث النظریات

ت المعرفية والعقلية المتحكمة فيه، والدوافع الفطریة والمكتسبة ومدى المؤثرة فيه والعمليا

تأثيرها على التعلم، وآذلك سيكولوجية المتعلم ذاته وخصائصه النفسية التي قد تؤثر على 

ناتج التعلم وأنماط التدریس وأنماط التفاعل بين المعلم والمتعلم داخل البيئة التعليمية، 

  .، وغير ذلك من األسس النفسية لعمليتي التعليم والتعلمومشكالت التعلم وصعوباته

أدت رغبة المختصين في تجوید التدریس وإضفاء طابع : الرغبة في تجوید التعليم -6

التشویق واإلثارة على عمليتي التعليم والتعلم إلى ضرورة اإلعتماد على الوسائل التعليمية 

شكلها التقليدي المعتاد إلى صورة مشوقة ن نوعة والخروج بعملية التدریس مالمتعددة والمت

تكسر حدة الملل لدى المتعلم، ویمكن أن نتخيل مدى انجذاب المتعلم والمتعة التي یشعر بها 

  .فسه في أداء نشاط تعليمي معينعندما یشارك بن

تطور مفهوم المنهاج من مجرد المعرفة والمعلومات : تطور مفهوم المنهاج وعناصره -7

 وعة الهادفة التي یحصل عليهاا المتعلم داخل حجرة الدراسة إلى الخبرات المتنالتي یتلقاه

هذا التطور إلى تغيير النظرة لمكونات  ىحيث أدداخل وخارج المؤسسات التعليمية، 

وعناصر المنهاج، األمر الذي أدى إلى إعادة تنظيم وهيكلة تلك العناصر، ومن ثم أصبحت 

  .أساسيا في منظومة المنهاج الوسائل التعليمية تمثل مكونا

لقد شهدت نهایة القرن العشرین تطور وسائل : التطور التكنولوجي ووسائل اإلعالم -8

اإلعالم بسرعة فائقة نتيجة للتكنولوجيات المتقدمة، حيث أنها أصبحت من خصائص العصر 

ذلك  ياة وظهرالذي نعيش فيه، وانعكس ذلك على الحياة الفكریة والثقافية وتأثر به أسلوب الح

جليا في األنماط السلوآية التي ننتهجها في معالجة مشاآلنا اليومية، وتأثر مرفق التعليم تأثرا 

إذا قلنا أن اإلمكانيات الهائلة لوسائل اإلعالم واالتصال الجدیدة وما تقدمه  يآبيرا، وال نغال

تحدیا آبيرا  من معلومات ومدى تأثيرها على الفرد في جميع مراحل نموه أصبحت تشكل

  .وفلسفتها في المجتمع ولرجال الفكر التربوي ةللمدرس

في المدن على حساب  ةالمترآزعدم التوازن في التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعليمية  -9

   )1.(المناطق النائية
  

، 1999، مارس 9لعدد فضاءات للتعليم عن بعد، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ا تكنولوجيا التعليم،مجلة )1(

  .04ص
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ومن خالل استعراضنا لمجمل المبررات والمشكالت التي تواجه التعليم في عالم اليوم یمكننا 

أن نتبين الغایات واألهداف التي یرجى من التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال تحقيقها 

  :في ميدان التعليم وهي آما یلي

وذلك من خالل حل مشكالت ازدحام الصفوف  :يتهتحسين نوعية التعليم وزیادة فاعل -

دون زیادة آبيرة في النفقات، وآذلك مراعاة الفروق الفردیة بين الطالب في مختلف الفصول 

م مما من مساعدة في تنویع مصادر التعل الدراسية من خالل ما تقدمه التكنولوجيات الجدیدة

دیه من خصائص وإمكانات وقدرات، یساعد المتعلم على السير في تعلمه حسب سرعته وما ل

، وذلك باعتماده أسلوب التعلم الذاتي في إذ أن المتعلم هنا یصبح محورا للعملية التعليمية

باإلضافة . الوقت والمكان الذي یریده للتعلمواختيار نوع التعليم واألساليب و ،التعلم المستمر

يل وتيسيرها لصعوبات التعلم منخفضي التحصو اإلسهام في تفعيل التعليم للموهوبين إلى

الخاصة من المعاقين وعسيري القراءة، وهي تزید من التفاعل بين المعلم  االحتياجاتلذوي 

ية وترسيخ وتعميق مادة والمتعلم مما یؤدي إلى الزیادة في مردود العملية التعليم

  .التي حصل عليها بطریقة شخصية شعور المتعلم بأهمية معلوماتهالتعلم،وتقویة 

فهي تقرب الواقع إلى أذهان الطالب  :على توفير فرصة للخبرات الحسية المساعدة -

لتحسين مستوى التعليم وتعویض الطالب عن الخبرات التي لم یتمكنوا من الحصول عليها 

  .ألنها حدثت في الماضي أو بسبب خطورتها أو موسميتها أو صغرها أو آبرها

من خالل  هامع ن مصادرها المتعددة والتفاعلتيسير سبل الوصول إلى المعلومات م -

  )1(.، وبينهم وبين المعلمينبعضهم المتعلمين ب نقنوات االتصال المباشر وغير المباشر بي

عن سؤال طرحه عليه  ،، وهو أستاذ یدرس عبر االنترنت بجامعة فلوریدا)وليام وید(ویجيب

  استقبال دروسهم بأساليب  إن الطالب یریدون"زميله عن سبب تدریسه باالنترنت بقوله

بها هذا  إلى هذه المرونة التي یسمحبحاجة مختلفة ومتجددة وبشكل مستمر، وألن الطالب 

  )2(..."النوع من التعليم

  
، 1998لطباعة والنشر ، عمان وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم، الطبعة الثانية، دار الفكر ل: سالمة عبد الحافظ) 1( 

  248، 247ص

  ،ص2005، نوفمبر 127لماذا أدرس عبر األنترنت ، ترجمة المعرفة، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد: ویليام وید) 2(
35.  
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أن الوسائل الحدیثة تساعد على اشتراك جميع حواس خاصة وأنه آما سبقت اإلشارة إليه 

عالقات راسخة بين ما تعلمه الفرد المتعلم في تحصيل الخبرة، وهي بذلك تساعد على إیجاد 

  )1(.وما یترتب عن ذلك من بقاء أثر للتعلم

وآخرون أربعة أهداف الستخدام تقنيات اإلعالم واالتصال الجدیدة  )داونز(هذا وقد حدد 

  :وصنفها في أربعة مستویات هي

  .تشجيع اآتساب مهارات وسائل اإلعالم واالتصال آغایة بحد ذاتها :المستوى أ

  .استخدامها لزیادة قدرات التالميذ وتقویتها في حدود المنهج القائم :وى بالمست

زیادة قدرات الطالب آعنصر أساس ضمن إصالح منهجي متكامل الیقتصر  :جالمستوى 

  .فقط على حدود حدوث التعلم بل یمتد إلى ماتم تعلمه فعال

لبنية عدیل االتي تعمل على ت اإلصالحاتاستخدامها آعنصر أساس من  :المستوى د

  )2(.التنظيمية للتعليم نفسه

التعليم ذلك (تم تحدیدها في تقریر اليونيسكو ت التربویة من منظور معلوماتي، فقدأما الغایا

  :، وقد صاغها على النحو التالي)الكنز المكنون

  .اآلخرینتعلم لتعمل، تعلم لتعرف، تعلم لتشارك  -

الل التعامل مع الواقع وعوالم الفضاء معارف ومهارات من خ اآتساب أي:تعلم لتعمل*

ومرونة المعلوماتي من مهارات الحوار عن بعد ومهارات التفاعل مع نظم الواقع االفتراضي 

التنقل في الواقع الخائلي والقدرة على التفاعل والتحاور مع فصائل الكائنات اآللية، والتعلم 

  .للعمل عن بعد

ماذا تعرف، أي الكيفية التي نحصل بها على  صارت تعني آيف تعرف وليس :تعلم لتعرف*

تم باستيعابها، تعميقها وتوظيفها المعلومات وآيفية إتقان أدوات التعامل واآتساب المعرفة ی

  )3(في آل المواقف الحياتية

  

  
  . 35ص  ویليام وید، المرجع نفسه  )1( 
، العدد 25والمعلومات العربية، دار المریخ للنشر، السنة دور المعلم في عصر المعلوماتية، مجلة المكتبات : الشهري منصور) 2(

  .75، ص 2005الرابع، أآتوبر 

المعلم، المتعلم، المنهج والمنهجيات، مقاربة : دیدداآتيكية األنترنت، البدائل المتاحة لتفاعل رباعية: شرفاوي حاج عبو) 3(

  .69، ص 2005،أفریل  01ن مليلة، العدد بيداغوجية، مجلة منتدى األستاذ، دار الهدى للطباعة والنشر، عي
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بالمعرفة، إذ أن العلم أصبح ممارسة في عصر المعلومات،  اإلنسانلقد حدث تغير في عالقة 

  .والتعليم ذاتيا والثقافة فن ممارسة الحياة

وتراآم المعلومات یفرض االنتقال من سلبية االستقبال إلى ایجابية البحث مع تنمية المهارات 

  .من التفكير الخطي إلى التعامل مع أنماط العالقات الشبكية والتفاعالت الفجائيةالذهنية 

  )1.(في أداء المهمة التعليمية االشتراك یعني :تعلم بالمشارآة*

االتصال  من لذي یحدث للتعليم عندما یتمكن آل متعلم وآل معلما فهل یمكن أن نتصور ما

اإلتصال  وعندما یتمكن آل منهما من ،لمبوابل من الكلمات والصور من آل أنحاء العا

إن هذا ینقل عملية التعليم والتعلم من . ببعضهم البعض في أي وقت طوال الليل والنهار

على تحقيقه  عجزت عالمها التقليدي النظري إلى عالم تكنولوجي سهل یقرب للفهم آل ما

  .الوسائل التقليدیة

بأن األدوات بين أیدینا إلحداث ) فالتةمصطفى عيسى (عن   )Onnell(هذا الشأن يویرى ف

ما وأنه ا تحوالت جذریة في التعليم، خاصةحدثفالكومبيوتر واالنترنت یمكن أن ی التغيير،

تفوق التعليم هذه األدوات على التعليم الجماعي، والتعلم الحيوي، والتعلم المستقل، و انساعدی

  )2(.مالتقليدي في قدرته على ربط المتعلمين ووسائل التعلي

  

  استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم عوائق: ثانيا

وزیادة آفاءة  على الرغم من حاجتنا الستخدام الوسائل الجدیدة لمواجهة مشكالتنا التعليمية

فوري  تماشيا مع ما یقتضيه عصر المعلومات من ضرورة تعدیل وتحدیثالعملية التعليمية 

، استخدامها واعتمادها توسيع إال أن هناك معوقات تحول دونومعلوماتنا،  معارفنال ومستمر

  )3(: نذآر منها ، وهي معوقات مرتبطة بجوانب مختلفة

  

  

  
  .71، 70ص  شرفاوي حاج عبو، المرجع نفسه  )1(
ة، مطابع جامعة الملك سعود، المدخل إلى التقنيات الحدیثة في االتصال والتعليم، الطبعة الثالث: فالتة مصطفى بن محمد عيسى) 2(

  .43، ص1995الریاض 
، ترجمة شكري حسن حسين، مجلة مستقبليات، منظمة اليونسكو، جنيف، المجلد 21التعليم الفني المهني للقرن : آولن بور) 3(

  .32، ص 1999، مارس  01، العدد 29
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لحال بالنسبة لتوفر وتشمل التكاليف وتوفير التجهيزات اآللية وآذلك ا: المعوقات المالية

  البرامج  ودرجة مالئمتها لمختلف األنشطة وصعوبة توفير االعتمادات المالية لتحویل التقنية

  .من فكرة إلى إنتاج

ونالحظ أن الدول النامية تسجل عجزا في توفير البنى التحتية من تجهيزات ومعدات أآثر 

  .مما تشهده الدول المتقدمة

قت ل قيمة الوسائل التكنولوجية إذا لم تكن مستخدمة في الوإذ تق :المعوقات الزمنية -2

فإن جدوى  إنتاجيةمتزامنا مع قدرة  مثال إن لم یتم تخدام الوسائط المتعددةاسف المناسب،

  )1(.ال تتحقق البرنامج المعروض

تضمن هذا وقد . خاصة ویقصد بها المعلمون والمتعلمون: معوقات بشریة -3

العدید من معوقات استخدام تكنولوجيا الكومبيوتر في التعليم  1999سنة ) Rogers(تقریر

إلى وجود معوقات داخلية  راحل التعليم المختلفة، حيث توصلمن وجهة نظر ألف معلم بم

التكنولوجيا الجدیدة وعدم  مقاومة بعض المستخدمين الستخدامخاصة بالمعلم والتي تتعلق ب

  .واندفاعه نحوهااستعداده 

في نفس اإلتجاه، إذ یرى أن فقدان  )مطاوع ضياء الدین محمد(عن  )Rontry(ویذهب

دم وضوح ـود إلى عـا في التعليم یعـالدافعية عند المعلم فيما یخص استعماله للتكنولوجي

 مهارات الممارسة، باإلضافة إلى األمية هم منـدم تمكنـــانهم وعـات في أذهــالمستحدث

المعلم (ف آليهماترك فيها مع المتعلم، والتي ینتج عنها تخوالمعلوماتية التي یشالكومبيوتریة و

. ه التقنية وأعبائها اإلضافية التي تفرض تعلم أساليب وطرق تعليمية جدیدةمن هذ) والمتعلم

عن األسلوب  االبتعادهذا دون أن نغفل جانب العادة، فالمعلم یعلم آما تعلم ویجد صعوبة في 

المعلم، إذ البد من  إعدادمن المشكلة هنا أساسا في مرحلة اللفظي والطریقة التقليدیة، وتك

الترآيز على أهمية استخدام هذه التكنولوجيات الجدیدة في تكوین المعلمين قبل وأثناء 

  )2(.دمة، وتوضيح دورها في التعليمالخ

وتتعلق بموضوع السریة والخصوصية، فهناك مخاوف بالنسبة لعدم : معوقات اجتماعية -4

  )3(مفوضين الستخدامهاغير  وأفرادتسجيالت األفراد واستخدامها بواسطة جهات احترام 

  .32ص  آولن بور، المرجع نفسه )1(
توجهات حدیثة في استخدام تكنولوجيا التعليم في تعليم العالم،المجلة العربية للتربية، المنظمة : مطاوع ضياء الدین محمد )2(

  .118، ص 2002، دیسمبر  02، العدد 22 مجلدالعربية للتربية والثقافة والعلوم، ال

  .464ص  بدر أحمد أنور، مرجع سبق ذآره ) 3(
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المالءمة ومن المعروف أن القوانين توضع لتوضح المواقف الموجودة  :معوقات قانونية - 5

یمكن أن یؤدي إلى مواقف جدیدة ال یغطيها القانون كن التطور في التكنولوجيا معها، ول

مرة مسألة حقوق المؤلف،  التي تثيرها آل تلى سبيل المثال نذآر الخالفارجة آافية، وعبد

قواعد البيانات شرعية استخدام النهایات الطرفية الذآية السترجاع نسبة آبيرة من ومسألة 

  )1(.واالحتفاظ بها

  :ویمكن أن نضيف معوقات أخرى خاصة بالدول العربية والنامية منها

ات ينتعليمية باللغة العربية عبر التقوبة الحصول على البرامج الصع ،بالنسبة للدول العربية -

  .الجدیدة

يعة الجغرافية في بعض ضعف البنية التحتية لالتصاالت في بعض الدول وصعوبة الطب -

  )2(.المناطق

هي بشبكة األنترنت على وجه الخصوص، وهذا وهناك بعض الصعوبات التي تتعلق 

دراسة آل من ( سات في نهایة تسعينيات القرن الماضي الصعوبات التي آشفت عنها الدرا

، التي خلصت إلى أن 1999سنة ) عبد العزیز عبد اهللا السلطان، وعبد اهللا عبد القادر الفنتوخ

ونظمه  عالمجتممن هذه المعوقات ما یعزى إلى طبيعة التقنية، أو لطبيعة المتعلم، أو ثقافة 

  :التعليمية ومنها مایلي

مكان المعلومات  التي  ي تحدیدصعوبة فأحيانا نجد  :علوماتية على األنترنتالفوضى الم -1

من المعلومات التي تخدمها % 90حوالي  البحث،  فإن  أدواتفضال عن آثرة و، ابحث عنهن

بشكل غير سليم، لذا یجري الحدیث في اآلونة  شبكة تعد معلومات مبتورة أو مصاغةال

  .للبحث العلمي ، التي ستخصص2األخيرة عن أنترنت 

عدم وجود رابط بين المناهج وتقنية المعلومات، فقد ال یتمكن : طبيعة النظم التعليمية -2

هذا إضافة إلى . إحباطاسبب له قد یالطالب من التعبير عن نفسه آما في التعليم التقليدي، مما 

وقلة خبرة  لشبكةعدم استقرار وثبات المواقع والروابط التي تصل بين المواقع المختلفة على ا

  )3(.آل من المعلم والمتعلم في التعامل معها

  
  .465ص  المرجع نفسه   ،بدر أحمد أنور )1(
  .120ص  مطاوع ضياء الدین محمد، مرجع سبق ذآره) 2(

  .293،  292ص  عبد الحميد، مرجع سبق ذآره  زیتون آمال) 3(



 47

لصوت أحيانا،ومن المعروف یحتاج إلى الصورة وا األنترنت شبكةإن مستخدم  :الوقت -3

أن الوقت المحتاج إليه للحصول على الصوت أو الصورة والملفات الكبيرة هو أضعاف 

  )1(.قد یؤدي إلى اتجاه سلبي نحو األنترنت لمحتاج للحصول على نص آتابي، مماالوقت ا

  

م المتعلم والمعلم في ظل استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعال موقع: المبحث الثالث

  واالتصال في التعليم

في مناخات ثورة المعلوماتية برزت توجهات تربویة ترآز على الدور  :المتعلم موقع: أوال

متفاعال مع  النشط للمتعلم في عمليتي التعليم والتعلم، فلم یعد مجرد متلق سلبي، بل أصبح

  .لتعلم قف اافي مو المادة التعليمية 

علمية، وممارسة المتعلم على حریة اختيار أساليبه التومن هنا زاد االهتمام بتنمية قدرة 

خرین من أجل الوصول إلى المعرفة من ، والتعاون مع اآلمن جهة م الذاتيمهاراته في التعل

المعرفة وبنائها،  آتشاف ما ال یعرفه، سعيا للوصول إلىوتوظيف ما یعرفه ال جهة أخرى،

  .وليس حفظها وتخزینها

الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم، فإن الكتاب لم یعد المصدر استخدام التكنولوجيات وب

، بل أصبح بإمكانه انتقاء نوعية جدیدة لوحيد الذي یتحصل من خالله المتعلم على المعلوماتا

الضروري أن ترآز مناهج  مات المفيدة من مصادر متعددة، لذا فمنمن المعارف والمعلو

القدرات والمهارات األساسية وتشجع روح المبادرة  النظام التعليمي الجدید على تنمية

  .ز منهج التفكير العقالني النقديوالحوار،وتعز

وللوصول إلى هذه التوجهات علينا التفكير في الطالب من حيث الدور الجدید المنوط به في 

  )2(.عملية تعلمه

  ادته الدراسية تكون إن الطالب المتعلم بالوسائل الجدیدة أستاذ لنفسه، فبقدر أدائه وفهم م-

المتعلم، الذي تحول محور االهتمام إليه صبح المسؤولية آبيرة على عاتق نتائجه جيدة، لذلك ت

   )3(عليه أن یكون شخصا محاورا، باحثا مفكرا، یفهم بعد أن آان یدور حول المعلم، ولذلك

  
  .294ص  نفسه المرجع  زیتون آمال عبد الحميد، )1(

  .83، ص 2004، ماي 108الطالب وتحدیات المستقبل، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد : یزالرویس عبد العز) 2(

معرفة، وزارة التربية السعودیة، آي ال یتحول التعليم المفتوح إلى  طریقة ادفع قسطا تنجح فصال، مجلة ال: المناصرة حسين ) 3(
  .19، ص 2004، سبتمبر 112العدد 
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، في نمط تعليمي یتجاوز األسلوب االستهالآي التقليدي، ویضع نصب عينيه ویقلل من الحفظ

ینتج لية التعليمية، فهو جزءا آبيرا من العم حيث یتحمل الطالب اإلنتاجياالهتمام باألسلوب 

  .تعليمه بذاته

لم یصبح ما یقوم به المتعلم أقل أهمية مما یقوم به المعلم، هذا األخير الذي یتحول إلى دور 

، فالمتعلم هو الذي یختار الخبرة التي یحتاج إليها، وليست التي یختارها له واإلرشادتوجيه ال

  )1(.المعلم هي دائما األصلح له

قون على ضرورة الختصاص المعلوماتي والتربوي یتفولتعاظم دور المتعلم فإن ذوو ا

  ".تعلم آيف تتعلم" ممارسة مفهوم

إلى أن مرحلة  ين بمجال تكنولوجيا التعليم،، وهو أحد المهتم)E.Power(هذا ویذهب 

النضج المعلوماتي للطالب تتم عند استقالليتهم وممارستهم للتعليم الذاتي، إذ یجب أن یكونوا 

قادرین على التحرك بين مصادر المعلومات عن درایة وفهم وتوجيه ذاتي، دون االعتماد 

  )2(.المعلم إرشاداتآثيرا على 

على أن حاجة الطالب هي الدافع وراء توصيل المعلومات، وذلك إن سيطرة المتعلم تدل 

وهذا . ليجد المعلومات التي یحتاج إليها ت التي یجب أن تتوافر لدیهبالترآيز على المهارا

على النقيض عما ألفه المتعلم في التعليم التقليدي إذ یقوم باسترجاع المعلومات دون القدرة 

  .فهم العالقاتعلى توظيفها في حل المشكالت أو 

وعندما تتوافر للطالب إمكانية الوصول إلى موارد أفضل یصبح بإمكانهم أن یكونوا خبراء 

فقط عن طریق انجاز  ليس في موضوعات مختلفة، ویستطيعون المشارآة في هذه الخبرة

المهام الموآلة إلى المعلم، وإنما بإیجاد مواد للتعلم من أجل الطالب اآلخرین، مستفيدین من 

تنامي قدرة المتعلمين الناشطين على تعيين هنا  التقنية المعاصرة، ونسجل اإلنتاجوسائل 

  )3(.احتياجاتهم من المعلومات المتاحة على نطاق واسع عالميا

  
  

  

  .19ص المناصرة حسين، المرجع نفسه  )1(

بي، المؤتمر األول لوزراء التربية والتعليم رؤیة مستقبلية للتعليم في الوطن العر: تمویل التربية: أبو بكر أبو بكر طاهر) 2(

  .319، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص 1998) طرابلس( والمعارف العرب 

  .187ص  مرجع سبق ذآره  مارجریت ریل،) 3(
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رهم، حيث ال ادوأتقتضي خصائص التعلم الفاعل تحوال رئيسيا في وضعية المتعلمين و

أنشطة تعليمية مطلوبة فقط، بل یجب عليهم أن یساهموا في عملية یكتفون بالمشارآة في 

التحصيل العلمي، وتبعا لذلك فإن دور آل من المعلم والمتعلم یتغير في إطار البيئة التعليمية 

العملية التعليمية فإن  محوریة المتعلم في الواحد والعشرین، وحتى یتم تحقيق فكرة في القرن

ية المتفق عليها والتي یمكن تحقيقها عن طریق التطبيقات هناك بعض المبادئ األساس

  :التربویة للتكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم وهي

أن یتعلم المتعلم بنفسه من خالل التعلم بالعمل والتعلم الذاتي، فإنسان عصر المعلومات  -أ

والتدریب المستمر،  والعملالتعليم الحياة سلسلة من والوسائل التكنولوجية المتعددة یؤمن بأن 

  .متوقف على مدى تطبيق ذلك والنجاح

یتعلم آل فرد بحسب سرعته وقدراته الخاصة إذ نالحظ تفاوتا آبيرا في معدالت التعلم  -ب

  .لدى مختلف الطالب

یتعلم الطالب قدرا أآبر من الخبرات والمهارات حيث یقوم بتنظيم مادة التعليم، وتعزز  -ج

  .من خطواته بشكل فوري من خالل التغذیة الراجعةآل خطوة 

عندما تتاح له الفرصة بأن یكون مسؤوال عن تعلمه، ویعطي یتعلم إلى درجة اإلتقان  أن -د

  .الثقة بنفسه

  )1(.االتصال تهتم بتحقيق ذلكوواضح أن جميع تطبيقات التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم و

سائل الجدیدة في التعليم، حيث أن انتقال مرآز الثقل من یؤید الكثير من التربویين استخدام الو

أنهم یؤآدون على ضرورة تدریب م یعد نقلة نوعية في التعليم، غير المعلم إلى المتعل

بوعة المتعلمين بمقررات منهجية على التعامل مع مصادر المعلومات المتعددة المط

أحدث التكنولوجيات ت واستخدام والمحسبة والسمعية والبصریة، وآيفية استرجاع المعلوما

  )2(.في التعليم

  

  

    
دور المعلم في عصر األنترنت والتعليم عن بعد، المجلة العربية للتربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة : دروزة أفنان نظيرة) 1(

  .229، ص 1999، العدد الثاني ، دیسمبر 19والعلوم، المجلد 

    .10ص ذآره  ري منصور، مرجع سبقالشه) 2(
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  المعلم وضرورة إعادة تأهيله وتدریبه موقع: ثانيا

) نظریة المعرفة الموضوعية( إلى المعلم في ظل صيغ التعليم والتعلم التقليدیة لقد آان ینظر 

تقوم  طة السائدة في قاعة الدراسة وعملية التعليم هناعلى أنه المصدر الرئيسي للمعرفة والسل

یعد فيها المعلم أنبوب توصيل سلبي والساآن على مدى واسع، حيث ن الالتلقيأساس على 

  )1(. فكار إلى المتعلم بطریقة سلبيةاأل

المعلمين باألدوات التي تستطيع أن  یثة إلى التعليم، زودقدوم التقنية المعلوماتية الحدلكن 

في عصر  تعدل خبراتهم التعليمية وتطبيقاتها في مجال التعليم، وهكذا لم یعد المعلمون

المعلومات مقيدین بالعمل بشكل سلبي، بل أصبحوا مطالبين بأداء أدوار تجعل التعليم أآثر 

وبهذا خرجت وظيفة المعلم من مجرد التلقين إلى مهام ووظائف . إیجابية وفاعلية من ذي قبل

  ة ـع التقنيات التكنولوجيـف جميـج التربوي الذي یوظــأخرى، حيث أصبح المصمم و المبرم

قدرته على تصميم مجاالت مدى نجاحه یقاس ب خدمة األغراض التربویة، وأصبح الجدیدة ل

التعليم بمساعدة وسائل التعليم و التكنولوجيا، خاصة وأنه أصبح من المؤآد أن االستعمال 

األمثل لهذه الوسائل سيضاعف من فاعلية المعلم ویساهم في نشر أآبر قدر ممكن من التعليم 

  )2(.ن المتعلمين وبأفضل طریقة ممكنةكن مألآبر قدر مم

أنه البد  1999في الدراسة التي قام بها سنة  ،)منصور الشهري(عن  )Zenhui(وقد اعتبر

أن یكون المعلم هو السلطة السائدة في الصف، إال أن مهمته یجب أن تنحصر في تقدیم 

عيق المتعلمين من أن النصح والتوجيه عند الحاجة لتفادي أي تفاعل غير ضروري یمكن أن ی

  .یتفاعلوا بشكل تام مع األنشطة التعليمية

والمعلم على هذا الشكل تتاح له المزید من الحریة في اختيار مادة الدراسة وأسلوب تقدیمها 

تعليم المتعلم آيف یتعلم ذاتيا، وآيف یواصل ب ي تقویم أداء طلبته،حيث یقوموعرضها وف

  )3.(مصادرهام تضخم المعرفة وتنوع تعليمه أما

  
  

  

  . 09، ص 2001، نوفمبر  77مدرسة الغد ، ترجمة  العریفي نادیة، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد : دیل سبندر) 1(

  .08 – 06ص  الشهري منصور، مرجع سبق ذآره ) 2(

  .12ص نفسه المرجع  ) 3(
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ارآا وموجها إلى موارد ومنه نقول أن المعلم فقد سلطة احتكار المعرفة، فأصبح مش

المعلومات وفرص التعلم المتعددة المتاحة عبر مختلف الوسائل االتصالية الجدیدة السيما 

یميا ومن هنا یمكن القول أن معلم القرن الواحد و العشرون یجب أن یكون أآاد. األنترنت

  )1.(وتربویا وتكنولوجيا متطورا

في  إقحامهاولوجيا الجدیدة، وما هو موقفه من لكن لنتساءل آيف ینظر المعلم إلى هذه التكن

  .مجال التعليم؟

حدوث ع وفي فترة قصيرة، لذا فإن إن ما حدث وتحقق في حقل التعليم قد تم بشكل سری

مقاومة من قبل المعلم آان احتماال واردا، وهذا ما تشير إليه الدراسات حيث أن المعلم أظهر 

ة الجدیدة محله حدیث مصدرها تخوف من أن تحل التقاننوعا من المقاومة لعملية التغيير والت

  :وقد تأخذ المقاومة شكال مما یأتي .أو تقلل من سلطته

  .التمسك باألساليب التعليمية القدیمة أو السائدة -أ

  .عدم الرغبة في التكيف مع هذه التقنيات الجدیدة -ب

  .الالمباالة نحو التغييرات الطارئةالشعور بعدم االهتمام و -ج

حسب ،ذلك أن المعلم الذي ألف أسلوبا معينا، ال یتوقع منه أن یتقبل أساليب جدیدة تأخذ منه 

  .شيئا من آبریائه وسيطرته على طلبته، بل قد تهدد مصيره ومستقبله ،اعتقاده

ویصرون على الدراسة  باالنتسابالدراسة  فكرة یرفضونالمعلمين  ومن هنا فإن هؤالء

  )2(.بالمالزمة

ة التغيير یحدث أحيانا عندما ال یتوقعه أحد وربما ألسباب بعيدة عن الخيال لذلك من إن مقاوم

ئج األبحاث في هذا المجال المهم أن نحدد المالمح األساسية لمقاومة التغيير، وقد خلصت نتا

  :إلى ما یلي

إن حفظ التوازن یعتبر رغبة عضویة، ففي حقيقة األمر یوجد في آل مؤسسة : التوازن -1

ليمية نوع من التوازن، وعندما تظهر في األفق نتائج عملية للتطویر فإن األفراد یتطلعون تع

  )3(.يعابه حتى یظل التوازن موجوداإلى الوقت الذي یستطيعون فيه است

  
  .13ص  الشهري منصور المرجع نفسه  )1(

   23،ص1999لى،  مؤسسة حمادة ودار الكندي، بيروت ،الطبعة األو)التعليم العالي عن بعد( الجامعات المفتوحة : الخطيب أحمد) 2(

  .319، ص 1996تكنولوجيا التعليم آفلسفة ونظام، الطبعة األولى، المكتبة األآادیمية، الجزء األول، القاهرة : زاهر أحمد) 3(
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یفضل الناس عادة الشيء المألوف عن غير المألوف، لذلك یهاب البعض من : العادة -2

  .د بالنسبة لهمتجربة شيء غير معتا

إن الطریقة التي یتعلم بها فرد بنجاح سوف تضع نموذجا یستمر لفترة  :الخصوصية -3

من المعلمين یميلون للعودة إلى  ل بعض الدورات التدریبية أن آثيراطویلة، وقد ظهر خال

  )1.(التدریس الذي آانوا یمارسونه نمط

ت الجدیدة لإلعالم واالتصال، وإن وانطالقا مما سبق فإنه یجب أن نوضح أن التكنولوجيا

إنه عندئذ ...آانت ستقوم على المعلم بتوفير المعرفة، فهذا ال یعني أن دوره لم یعد مهما، آال 

إنه یوجه وال ... ال أن یقدمهایمكن أن یتفرغ لمهمته الحقيقية، أن یكون مسهال لسبل المعرفة 

وفق ما تكشف عنه  على الطالب یأمر، یدیر الحوار وینظم المناقشات، ویوزع األدوار

، هو المعلم صوعلى الفحالمواقف من قدرات ومهارات آل منهم، إنه یشجع على النقد 

  )2(.ن معلما ولكنها ال تكون مربياتكو أنأما التكنولوجيا الجدیدة فيمكن ... المربي

أن تكون بدیال  إذا لنحذر من أن تستدرجنا التقنية فنعتقد بأن قدراتها على نقل المعلومات یمكن

) J. Coding(عن المعلم، أو أن تحل محل العالقة الجدلية بينه وبين المتعلم، ولنتذآر ما قاله

ویره یحتل المعلم قلب العملية التعليمية ویحرص حرصا شدیدا على تنمية المتعلم وتط" 

  )3(".فكریا واجتماعيا وخلقيا

حد والعشرین العامل المحدد لنوعية ن في السنوات المقبلة من القرن الواسيكون المعلمو

إلى معالجة هذه القضية عندما ) Margueritte Reil(وتبادر ،التعليم على آافة المستویات

تؤآد بأن التقنية سوف تزید ولن تقلل من الحاجة إلى معلمين جيدین وأساليب تدریسية 

 هذا .ة المهنية للتربویينبارعة، فنحن بحاجة إلى زیادة االستثمار في الموارد البشریة والتقني

بأن هناك حاجة إلى نمط جدید من المعلمين مصممي البرامج التعليمية ) هانشي(ویذآرنا 

  )4(.تلفةوالخبراء في المجاالت المخ

  

  
  .320، 319ص زاهر أحمد  المرجع نفسه ) 1(

  .219، ص  1998ب، القاهرة التعليم على أبواب القرن الواحد والعشرین ، عالم الكت: اسماعيل علي السعيد) 2(

تحقيق التوازن، التعليم والعالم العربي، تحدیات األلفية الثالثة، الطبعة األولى، مرآز اإلمارات : مدارس المستقبل: جيف سبرینج) 3(

  .273، ص 2000للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي 

  .20 – 19ص دون دیفيز، مرجع سبق ذآره) 4(



 53

وي الخبرة یدرآون أن دورهم یجب أن یتغير، ولكنه سيظل حيویا بالنسبة إن المدرسين من ذ

للمتعلم الذي تغيرت نظرته إلى المعلم من حيث األدوار التي یجب أم یؤدیها ليساعده على أن 

یلج القرن الواحد والعشرین ویتكيف مع مقتضيات نظام تعليم الغد، فالتقنية تساهم في تغيير 

 "  "دالتون للتقنية" ین یدیرون خطة ى الزوال، وتدل تجربة أولئك الذدور المعلم لكن ليس إل

Dalton Technology Plan" في الوالیات المتحدة األمریكية أن المعلمين یحاضرون أقل

مما یرشدون، وأن لدیهم وقتا آافيا لرصد المزید من المالحظات بشأن ما یحرزه آل طالب 

إجابات إلى طالب یعطون  )معلمين(الترآيز من آبارعلى حدة من تقدم، وأن التقنية تحول 

الطلبة أجهزة حاسوب ال یمكن أن نعطي فظ المعلم بدور حيوي، ف، ومع ذلك یحتیبحثون عنها

فحسب ومن ثم ترآهم ألنفسهم، بل ال بد للمعلم أن یصمم البرنامج الذي ینشئ ومعلومات 

  )1(.م اإلرشاد والتقویم والمراقبةيقدمجموعة من األسئلة التعليمية وأن یكون حاضرا بنفسه ل

  :ومن آل ماسبق نستنتج أن دور المعلم لم یندثر ولم یتناقص إنما تحول إلى األدوار التالية

وحتى یقوم بهذا الدور ال بد أن یعرف المعلم : المعلم آموصل تربوي ومطور تعليمي -1

نسب منها لتحقيق أهدافه يتمكن من اختيار األوخصائصها وقدراتها لأنواع وسائل االتصال 

  .التربویة، آما یجب أن تتوفر لدیه معرفة بكيفية تشغيل هذه األجهزة

یساعد على نقل األفكار المختلفة بين المتعلمين ونقل  :المعلم آقائد ومحرك للمناقشات -2

 إلى مستوى أفضل باستخدام وتوجيهها  ةالمناقشالمعلومات ووجهات النظر، ویتولى قيادة 

  .الوسائلأفضل 

عندما یشعر المعلم بأن المتعلم بحاجة لتعلم مهارات جدیدة، فإن  :المعلم آموجه تربوي -3

  .دوره یصبح موجها ومشرفا على األعمال التي یقوم بها الطالب

ق ك مع فریویشترأیعمل المعلم هنا مع زميل آخر : المعلم آعنصر في فریق تعليمي -4

 )2(.لمساعدة المتعلم في تحقيق هدفه

 

  

  
(1)Georges Felouzis : l’éfficacite des enseignants , 1ere édition, PRESSE UNIVERSITAIRE DE 

France , Paris 1997, P 137.                                                                                                                        

 .159ص  محمد محمود، مرجع سبق ذآره الحيلة ) 2(
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في الصف النظامي من حيث أن المعلم التعليم عن بعد فإن دور المعلم یختلف عنه وفي حالة  

الذي یعلم عن بعد یتعامل مع مجموعة غير متجانسة من الطلبة عمریا وأآادیميا واقتصادیا 

) ماآدونالد( دراسة أجراها  قد أظهرتهذا و.لى عكس الطلبة في التعليم الصفيواجتماعيا، ع

على المعلمين الذین تحولوا من النظام التقليدي إلى التعليم عن بعد في جامعة   2002 سنة

الجنوبية بأستراليا أن هؤالء المعلمين یمرون بمرحلة تغير من  Queens Land(آوینز الند

ها، ومنه تغير دورهم حيث معتقداتهم التعليمية وتفاعلهم مع المتعلمين وأنماط عملهم وأنشطت

وعملية التغير هذه مست  من خبراء في حقلهم إلى قائمين على تمكين عملية التعلم وتسهيلها،

هم أو ألقابهم، فمن تسمية المعلم أو المدرس أو األستاذ تحولت حتى أسماء

  )1(".مصمم"و "موجه"و "ومرشد"مسهل"إلى

بتحدید  ،في علم البيداغوجيا وهما مختصان ،)Brown and Henscheid(وقد قام آل من 

  :دور المعلم الذي یستخدم التكنولوجيا، سواء في التعليم الصفي أو التعليم عن بعد فيما یلي

وفيها یعرض المعلم الفكرة مستعينا بالحاسوب  :دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية -1

  .والوسائل التقنية الحدیثة السمعية والبصریة واالنترنت

وذلك عن طریق تشجيع المتعلم على طرح األسئلة : تخدامات التفاعلية للتكنولوجيااالس -2

واالستفسار عن آيفية استخدام الحاسوب مثال للحصول على المعرفة، وتشجيعه على 

  .االتصال بغيره من المتعلمين والمعلمين باستخدام البرید االلكتروني

البرامج من تلقاء  وإنشاءعلى ابتكار  یشجعه: دور المشجع على استخدام التكنولوجيا -3

نفسه،آصفحة الواب والقيام بالكتابة واألبحاث الجماعية مع اآلخرین وإجراء المناقشات 

  )2.(االلكترونية معهم

بدأت تختفي فكرة المعلم الموسوعي متعدد القدرات التعليمية، ولم یعد المعلم حجر الزاویة لقد 

ل أنه الطاقة المحرآة للمنظومة، وبصفة عامة فإن توظيف وإنما من األبلغ واألوفى أن نقو

في يجعل التعليم فردیا واضعا بذلك المتعلم م یوفر للمعلم الفرصة السانحة لالتقنية في التعلي

  )3(.مرآز الخبرة التعليمية
  .12ص  الشهري منصور، مرجع سبق ذآره ) 1(
  
  .391ص  زیتون آمال عبد الحميد، مرجع سبق ذآره ) 2(
  
، جوان نحو منظور تربوي جدید من السلم التعليمي إلى الشجرة التعليمية، مجلة العربي، وزارة اإلعالم الكویتية: عمار حامد) 3(

 .18، ص 2000
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في ، وهو أحد التربویين المتحمسين الستخدام التكنولوجيا في التعليم ،)Oliver(ویشير

من تطبيقات التقنية الجدیدة في العملية  أنه لتحقيق أفضل النتائج 1999قام بها سنة  دراسة

هم لتتماشى مع البيئة التعليمية فإن على جميع المشارآين أن یعملوا على تعدیل مهام

  )1.(الجدیدة

  :ضرورة تدریب وإعادة تأهيل المعلمين

من التغيير الجذري الذي أحدثته التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في أدوار  انطالقا

فإن التكوین والتدریب الذي تلقاه ال یسمح له بممارسة وأداء هذه األدوار الجدیدة المعلم 

بالفعالية المطلوبة والمنتظرة منه، ولذا فإن تكييف برامج التدریب والتكوین مع مستجدات 

الوضع قبل الخدمة وآذا إعادة تدریب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة أصبحت ضرورة أآثر 

تعليمية ال تختلف عن سابقاتها من حيث السرعة والمرونة فقط، وإنما  من ملحة لممارسات

تحولها من السيطرة المتناظرة إلى السيطرة الرقمية، ومن الخطية إلى التفاعلية، ومن 

السيطرة الخارجية على العملية إلى السيطرة الذاتية التلقائية وصوال إلى درجة أآبر من 

بة والمترابطة حيث االستخدام الشمولي للكومبيوتر في الكثافة باستخدام الوسائط المتشع

  )2(.تعليمال

من بين ما یتطلبه التعليم في القرن الواحد والعشرین إضافة إلى مناهج جدیدة متكاملة مع 

دمة تدریبا جدیدا أثناء الخوللمعلمين فاعلية، یتطلب أدوار جدیدة الوسائط الفعالة المتعددة الت

يسرة لبناء المعرفة، فنجاح المعلم في توظيف التكنولوجيات سيلة موخارجها، لكي یصبحوا و

أنه ) Leslie(آما یرىوتدریبه في هذا المجال، خاصة والجدیدة مرهون بمستویات إعداده 

التكنولوجي أن المعلم ال یمكنه أن یعرف آل ماهو مفيد لمتعلمه إال إذا  االنفجارمن أحد آثار 

إلى المعلومات من توجيه تالميذه  ، حيث تمكنه هذه الوسائل استعان بالكومبيوتر واألنترنت

  )3(.التي یریدونها

  

 

  
  

  .18ص  عمار حامد  المرجع نفسه  )1(

  .47ص  العصيمي خالد محمد، مرجع سبق ذآره ) 2(

 .309ص  بوشاللق نادیة، مرجع سبق ذآره ) 3(
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على ضرورة تدریب وإعادة  لقد أجمعت آراء الكثير من المهتمين والعاملين في هذا المجال

 رن الواحد والعشرین یستلزم أن یعيأن دخول الق) بو حطبفؤاد أ(تأهيل المعلم، فقد أشار

أنه ليس بالتكنولوجيا وحدها  كنولوجيا الجدیدة، آما یجب أن یتيقنالمعلم الجوهر الحقيقي للت

  .معهاندخل إلى تعليم األلفية الثالثة، إنما أیضا بعقلية تستطيع التعامل 

أنه یجب أن نأخذ بعين االعتبار تمكين المعلم من مهارات فهم ) محمود آامل الناقة( ویرى

تكنولوجيا العصر واستخدامها في التعليم، وأآد أهمية تأهيل المعلم تكنولوجيا للتعامل مع 

أنظمة االتصال االلكتروني وما سيفرضه ذلك من تحدیات آبيرة تستلزم إعادة النظر في 

  )1.(المعلمين إعدادبرامج 

مجموعة  ، وهوعضو بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،)محمد علي نصر(وعرض

لتطویر أداء المعلمين ، وذلك عن طریق بالفيدیو  االجتماعمن التطبيقات الوظيفية لشبكة 

إجراء  تدریبهم أثناء الخدمة وإآسابهم المهارات التربویة الالزمة للتعليم وتنميتها، وآذا

  )2(.التربویة مناقشة بعض القضایا والمشكالتلقاءات بين القيادات التعليمية والمعلمين ل

بمستوى إعداد المعلمين  لالرتقاءلرسم استراتيجية ولقد تعددت الدراسات والجهود المبذولة 

 Sauvian et(وتدریبهم على التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال، فقد عرضت دراسة 

Al(  ،جهود معهد العلوم التطبيقية في جامعة فرجينيا لتحسين إعداد المعلمين قبل الخدمة

حيث استخدم التعليم عن بعد بواسطة تقنية مؤتمرات الفيدیو، وقد أظهرت النتائج فعالية هذه 

التقنية في تحقيق التواصل الثقافي بين الدارسين والمتدربين المتباعدین والمتباینين في الخلفية 

  .لثقافيةا

سنة ) ضياء الدین مطاوع( في  )Robenson , Brewer , Erikson(آل من  واستعرض

في تطویر مقرر الوسائط التعليمية ببرنامج إعداد الطالب ) Montana( جهود جامعة 2002

أساليب التدریس االلكتروني في الصفوف الدراسية محل األساليب التقليدیة،  وإحاللالمعلمين 

  )3(.ارت النتائج إلى نجاح التجربةالبرنامج من خالل األنترنت، وأش وقد تم توصيل

  
  .105ص  مطاوع ضياء الدین أحمد، مرجع سبق ذآره ) 1(
  .105ص  نفسه  المرجع) 2(

(3) Roger Guir : Pratiquer les TICE : Former les enseignants et les formateurs à de nouveaux 

usages, Edition DE BOECK, Belgique 2002, p 102.                                                                               
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تعددت اقتراحات هؤالء المفكرین عن المضامين المثلى التي یجب أن یتم عن طریقها  آما

الذي نشره في المجلة  في مقاله) Patrick Heis(األستاذدریب وإعادة تأهيل المعلمين، فت

الدولية لوسائل االتصال التي تصدر بجنيف، نجده یرآز على ضرورة تدریب أساسي 

أجزاءا یومية  اليوم أصبحتألن هذه األخيرة  للمعلمين في مجال الصورة ووسائل االتصال

أن غير أنني أعتقد بأنه علينا :" ... یقولها مثل االتصال الشفهي والمكتوب، وفي الحياة مثل

أصبحت تستحوذ على الشاشة  ةوالصور االفتراضين الصورة المجمعة الرقمية نتذآر بأ

والطباعة بدون أن یدرك المربون والسلطات المدرسية ضرورة تعلم قراءة هذا الشكل الجدید 

هل للمعرفة المدونة :" ... ، ویضيف متسائال"لطرق االتصال الفضائية وتحليله وفهمه

یبدو محتما أیضا أن یعي " ..." ئل السمعية البصریة أن تدعيهاشرعية ال یمكن للوسا

المدرسون الطریقة التي ینبغي أن یعدلوا بها عالقتهم التدریسية بطلبتهم منذ بدء تحولهم إلى 

  ".ل االتصال والتقنيات الجدیدةالصورة ووسائ

ي، ألن على أن التدریب المكمل في مجال الصورة للمعلمين ضرور) هيس( ومن هنا یؤآد

عنصر الصورة أصبح من أهم أشكال التعبير في ظل االستخدام الواسع للتكنولوجيات 

الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم، فعلى آل مدرس أن یكون قادرا على تحليل الرسائل 

  )1().وسائل االتصال المتعددة (  السمعية البصریة والمرآبة

، ذلك "التعلم مدى الحياة للمعلم" مل وهو مفهوم هذا وقد تبنت بعض الدول مفهوما أعم وأش

ا باستمرار لممارسته المهنية وهو المفهوم الذي یجعل المعلم مهنيا منتجا للمعرفة ومطور

  .عملية مستمرة وعي تام بأن التعليم والتدریب هما ىعل

ا إن مبررات تبني هذا المفهوم یأتي من حقيقة أن المعلمين داخل فصولهم یواجهون ضغوط

  .آثيرة ومطالب متعددة نتيجة تغير المجتمع ویحاولون التعامل مع تلك المطالب بنجاح

" التعليم مدى الحياة للمعلم"لقد قام عدد آبير من الحكومات خصوصا اآلسيویة بتبني مفهوم

  )2(أساسية لمواجهة تحدیات العولمة، ودول مثل الصين وماليزیا وتایلندا تطبق  آإستراتيجية

 

  
نحو تدریب أولي مكمل للمعلمين في مجال الصورة ووسائل االتصال، ترجمة الحلي سمير عبد الرحيم، نشرة : اتریك هيسب) 1(

 .09، ص 1999، مارس  09فضاءات للتعليم عن بعد، العدد 

، ص 2006سبتمبر  ،137التعلم مدى الحياة للمعلمين، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد : الخبتي علي بن صالح) 2(

59. 
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ى االستمرار في ، واليابان تهدف من ورائه إل"تصاد التعليماق"اآلن هذا المفهوم تحت شعار

  .إلى تحقيق اإلصالح التعليمي منه بناء مجتمع متعلم مدى الحياة، فيما تهدف تایلندا والصين

وفير السمات ودون اإلغراق في التنظير فإن تدریب وإعادة تأهيل المعلمين یرجى منه ت

  :التالية في معلم مدرسة اليوم والغد

  .في مادة تخصصه والتمكن من مادته العلمية يالعمق المعرف -1

  .العمق المهني في مجال التربية -2

  .التمتع بالصفات المهنية مثل مهارات المهنة التدریسية واإلعداد والتقویم -3

  .وأن یكون متعلما مدى الحياة أن یكون لدیه المرونة واالنفتاح على آل جدید، -4

  .اإللمام بمهارات تطبيق تقنيات اإلعالم واالتصال في التعليم -5

أن یكون لدى المعلم وعي آامل بالعوامل السياسية واالقتصادیة واالجتماعية المؤثرة  -6

إنه من المهم أن تكون نظرتنا لمهنة التدریس ):" آاالهان( على عمله، ویقول في هذا الشأن

ن وبشكل منتظم من خالل الدور المناط بها والعبء الذي یحمله إیاها لمجتمع متغير وبيئة اآل

مدرسية مختلفة وهناك حاجة ملحة لفهم العناصر المتداخلة للمهنة بما في ذلك اإلعداد األولي 

إن تبني سياسة التعلم مدى الحياة للمعلم تشكل واقعا ... للمعلم واستقراء حاجاته التطویریة

  )1(".ویا للعدید من مناحي التطویر والتحسين التي تؤثر في مهنة التدریسق

في نظر الذین یروجون له سيكون اإلطار المرجعي " التعليم مدى الحياة للمعلمين" إن مفهوم

الذي سيعمل على زلزلة المهنة وإعادة وضعها في المجتمع، ویقول عن هذا النمط من 

إن القاعدة " ):علي بن صالح الخبتي(عن  )"J.Seirf(و) Bidle(و) Broke(التدریب آل من

المعرفية التي تبنى عليها مهنة التعليم قد تعمقت، وتبعا لذلك آان لزاما على المعلمين أن 

  ".یرتبطوا بهذه القاعدة بشكل مستمر في ظل مفهوم التعلم مدى الحياة للمعلمين

  التي یمتطيها المعلم لتحقيق غایة  وهناك من یرى في هذا النمط من التدریب أنها المرآبة

لإلعالم  في ظل االستخدام المكثف للتكنولوجيات الجدیدةومهنته في عصر المعلومات 

  )2(.واالتصال في التعليم

 

  

  
  .59ص  الخبتي علي بن صالح،  المرجع نفسه  )1(

  .65ص  نفسه  المرجع ) 2(
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لضمان أحسن تدریب للمعلمين، إن مجال الدراسة آان ومازال نشطا لتحدید أفضل السبل 

وأفریل  1997لقسم التربية والصناعة مابين أآتوبر  االسكتلنديففي دراسة أعدها المكتب 

 معلموبهدف التعرف على طبيعة المعرفة ونوعية المهارات التي یحتاج إليها  1998

عالم واالتصال المدارس الثانویة في اسكتلندا، والتي تمكنهم من االستخدام الفاعل لتقنيات اإل

توصلت استمارة،  900ثانویة وزعت عليها  100شملت  ، وهي دراسةفي العملية التعليمية

من معلمي المرحلة الثانویة لدیهم اهتمام بتطویر معرفتهم ومهاراتهم % 92نتائجها إلى أن 

في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال، وقد أوصت الدراسة بضرورة تقدیم دورات تدریبية 

  .للمعلمين وتوفير إتاحة مباشرة لمصادر تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بةمناس

في مدارس التعلم العام بالوالیات المتحدة األمریكية نجد مراآز مصادر التعلم یقوم عليها 

اختصاصي التقنيات أو ما یعرف حاليا بمعلم المصادر التقنية الذي یدرب المعلمين على 

واستطالعات الرأي  الفيدرالية، إال أن التقاریر )1(ج الدراسيت دمج التقنية بالمنهمهارا

هم بشكل یتناسب مع عصر المعلومات التكنولوجية ّدأوضحت بأن معاهد التدریب هذه ال تع

من المدارس وآليات التربية تؤآد أن أقل من نصف أعضاء % 67الذي نعيش فيه، فمثال 

المعلمين لدیهم المهارات المطلوبة لتزوید  دهيئة التدریس في الكليات التي تشرف على إعدا

  .المعلمين بالتدریب الكافي على التعامل مع المعلومات التكنولوجية

معلما من المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانویة فإن  4049وحسب استطالع أجري على 

  )2(.ليميةالتقنية في العملية التعمنهم یرون أنفسهم معدین جيدا للتكامل مع % 20أقل من 

أما آندا فقد عمدت إلى القضاء على أي عائق من شأنه أن یحول دون التحاق المعلمين 

قد التفتت إدارتها ) Glendale Elementary School(بمراآز التدریب، فنجد أن مدرسة

ليس فقط إلى تدریب المدرسين في مراآز تدریب، ولكن إلى برنامج مبتكر یتم بمقتضاه 

  )3(.م الكومبيوتر إلى الفصول نفسها لتدریب المعلمين أثناء العملخبراء تعلي إرسال

  

  
، 1999، دیسمبر 54الوجه اآلخر، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد ... تقنية التعليم: بدر بن عبد اهللا الصالح) 1(

  .114ص

ترجمة الحربي عبد اهللا عبد المحسن، مجلة المعرفة، استخدام التقنية شرط إلجازة المعلم للتدریس، : جوزیف سلو وینسكي ) 2(

  .77، ص 2005، مارس 119التربية السعودیة، العدد  وزارة

  .79ص  مرجع سبق ذآره  ....ازدهار البناء شين فاین ،) 3(
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ولتوسيع دائرة الجهات التي تقوم على تدریب المعلمين فقد تعدى األمر المراآز التعليمية 

لصناعة ) INTEL(ت رائدة في صناعة اإللكترونيات، فقد قامت شرآةوالتدریبية إلى شرآا

  نوفمبر  9المعامالت االلكترونية الصغيرة والحاسوب بتوقيع اتفاقية تعاون مع اليونسكو في 

بهدف تطویر نموذج لمنهج دراسي لتحسين استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  2004

، وقد )التدریس من أجل المستقبل( ك في إطار برنامجفي التعليم على نطاق العالم آله، وذا

ویندي ( مليون مدرس عبر العالم، وقد أعلن 2بالفعل بتدریب ما یزید عن ) INTEL(قامت

أن التحدي یكمن في البحث عن أفضل استخدام ) INTEL(مدیر التعليم في) هونكر

در مرتفع من المرونة للتكنولوجيات الجدیدة لتحسين نوعية التدریس والتعلم مع توفير ق

  )1(.إلى الحاجيات اإلقليمية لالستجابة

، 1997التابع للبنك الدولي، والذي بدأ سنة ) الروابط العالمية( هذا باإلضافة إلى برنامج 

الالتينية والشرق  اوآسيا وأمریكإفریقيا  دولة في 25ن آالف من المدربين من حيث آو

أساسيات التعليم اإللكتروني قبل ترآهم في  لقوا تعليماوسط على استخدام التكنولوجيا،وقد تاأل

إلى منظمة غير حكومية تحول اآلن  دالبرنامج قهذا أن  ىونشير إل بمفردهم للدخول فيه،

  )2.(دولية مستقلة

وضع ألبحاث ومذآرات التعليم ) OECD(من مرآز) Edwin James(ومن جهته یقترح

لتوفر للمدرسين المصادر التي تمكنهم من  توسائل التطویر المهني على شبكة األنترن

  )3.(سوف یكسبهم ثقة في التعامل معها –في نظره  –التعامل مع تلك التكنولوجيا، فذلك 

التشابك مع ) Nattering On The Net(في آتابها) Deil Spender(ومن جهتها تثير

ا لموقف المعلم الشبكة، نقطة مهمة وهي ضرورة تهيئة المعلمين من الناحية النفسية نظر

  )4.(المقاوم للتغيير

  

  
  .50، ص 2004أنتل ، تكنولوجيا المدارس، مجلة الرسالة الجدیدة، منظمة اليونسكو، تقریر المجلة، عدد دیسمبر ) 1(

 أفریل –، فيفري 04، العدد 40اإلنقسام الرقمي في الفرص الرقمية، مجلة الوقائع، األمم المتحدة، المجلد : مارك سيهرت) 2(

 .46، ص 2004

      ،2001لقد آن األوان لتكيف المدارس نفسها مع عصر المعلومات، مجلة رسالة اليونسكو، عدد مارس : سينيثيا جوثمان) 3(

  .15ص 

 .10ص  رجمة نادیة العریفي، مرجع سبق ذآره دیل سبندر، ت) 4.(
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  م واالتصالتوجهات التعليم باستخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعال: المبحث الرابع

  

إن الحدیث عن توجهات التعليم في ظل استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال ال 

یعني بالضرورة أن هذه التكنولوجيات قد آونت توجهات جدیدة في التعليم، إنما قامت بتفعيل 

م ، وذلك بتوفير مناخ مالئ)على األقل على المستوى النظري( وبعث توجهات آانت سائدة

  :ألن تنمو هذه التوجهات لتحقيق أآثر فعالية في العملية التعليمية، ومن بين هذه التوجهات

لقد أثرت التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال على نسبة آبيرة : م فردي ذاتيتعل -أوال

من نشاطات اإلنسان وفي مقدمتها التعليم، وبالذات أن الدعوة قائمة في هذا العصر على 

االعتماد على التعليم الذاتي الفردي، السيما إذا علمنا أن الهدف األساسي من التعليم أساس 

قدراته ومهاراته وتنمية ميوله، فمن الخطأ أال یسير المتعلم في تعلمه  وإیقاظ هو تكوین الفرد 

التربویة المعاصرة على أهمية  االتجاهاتوفقا لطبيعته وميوله وخبراته السابقة، هذا وتؤآد 

  )1(.لتعليم الفرديا

وهي نظریة  اإلتقان، وأصلها هو التعلم لدرجة )Keller(لقد أطلق على التعلم الفردي خطة

هو أمر متاح ألي متعلم  ي مهارةقت محدد، ومن هنا فإن اآتساب أترفض تحدید المتعلم بو

  )2(.غير مقيد بوقت محدد لتعلمهامادام 

لوب الذي یقوم فيه المتعلم بنفسه بالمرور على األس:" التعلم الذاتي بأنه )Bishop(ویعرف 

بالشكل الذي یمثل فيه المتعلم  ،مختلف المواقف التعليمية الآتساب المعلومات والمهارات

وهذا یتم عن طریق تفاعله مع بيئته في مواقف مختلفة یجد فيها مية محور العملية التعلي

علم المتوافرة في المؤسسات التعليمية لدوافعه، مما یجعلنا نستخدم مراآز مصادر الت إشباعا

حيث یقومون بالدور األآبر في ... موا أنفسهم بأنفسهملتهيئة الظروف للمتعلمين ألن یعّل

  )3(".الحصول على المعرفة بأنفسهم

 

  

  
، المنظمة تكنولوجيا المعلومات  ودورها في إرساء الجامعة المفتوحة، المجلة العربية للمعلومات: عمر محيریق مبروآة) 1(

  .48، ص 1989العربية للتربية والثقافة والعلوم، المجلد العاشر، العدد الثاني ، 

  .246ص  زاهر أحمد ، مرجع سبق ذآره) 2(

 .476ص  بدر أحمد أنور ، مرجع سبق ذآره ) 3(
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من االعتماد المستفيد الواثق " فيعرفان المتعلم ذاتيا بأنه ) Stophel(وزميله) Tuckett(أما 

ى نفسه والقادر على حل المشاآل التي تصادفه في تعلمه بنجاح، وهو القادر على القيام عل

خارج متطلبات بوظائفه بفاعلية أآبر آمتعلم مستقل یستطيع أن یستمر في النمو الفكري 

   )1(".التعليم الرسمي

ن المعلم إلى نستنتج من التعریفين السابقين أن التعليم الذاتي ینقل محور العملية التعليمية م

المتعلم نفسه، وهو من هذا المنطلق یغير أیضا من مفهوم المعلم، من شخص یصب 

إلى موجه ومرشد للعملية التعليمية، ومن هنا تقل ) المتعلم( المعلومات في الوعاء الفارغ

سلطة المعلم عما آان معروفا، وآما ذآرنا سابقا فإن استخدام التكنولوجيا الجدیدة في التعليم 

هدف أساسا إلى بناء تعليمي، وبالتالي التأثير على سلطة اتخاذ القرار، ولهذا فمن أهم المهام ی

التي یفرضها التعليم الذاتي على المعلم أن یعنى بتشخيص قدرات المتعلمين وميولهم 

واتجاهاتهم بغية توجيههم وتشخيص بيئة التعلم وأوضاع جماعة التعلم، ومساعدة المتعلمين 

ب بعض المهارات األساسية لمواجهة المواقف الجدیدة وتخطيط المواقف التعليمية على اآتسا

  )2(.ما یتناسب وإمكانات المتعلمينب

، واالستمراریةلقد أثبتت الدراسات أن التعلم یتفوق على التعليم في أمور أساسية منها الدوام 

ه بتلقين من المعلم، یتلقاحيث أن ما یتعلمه الطالب من تلقاء نفسه أعمق وأبقى مما یتعلمه و

إضافة إلى مالءمته للظروف التي یتم من خاللها التعلم آون عملية التعلم هذه تكون من 

ختيار المتعلم، وليس بالضرورة أن یحدث في أوقات وأماآن محددة،فالتعليم بالتكنولوجيات ا

ا عن المعلم ویتم الجدیدة لإلعالم واالتصال یحقق اعتماد المتعلم على نفسه لكونه یتم بعيد

طبقا الحتياجات المتعلم الحقيقية وبمبادرة منه، وبالنمط الذي یتماشى وقدراته الفردیة مما 

  )3(.ثر فعاليةجعل هذا التعلم أآ

  

  

  
  .478ص  بدر أحمد أنور  المرجعنفسه  )1(

رات لمستقبل التعليم، الطبعة األولى، الدار بدائل وخيا: التعليم الجامعي والتقویم الجامعي بين النظریة والتطبيق: شحاتة حسن) 2(

  .153، ص 2003المصریة اللبنانية، القاهرة 

، دیسمبر 128دمج التعليم االلكتروني بالتعليم التقليدي، مجلة المعرفة، وزارة التربية السعودیة، العدد : ابراهيم العریني سارة) 3(

  .78، ص 2005
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أهم ما سيميز النظام التعليمي في المستقبل، إذ یتيح ویؤآد الباحثون أن التعلم الذاتي یعتبر 

المكان الذي في الوقت و مالفرصة للمتعلمين بأن یتعلموا تعلما ذاتيا بدافع ورغبة أآيدة منه

  )1(.یتناسب مع ظروفهم

، إذ أن تحصيل الطالب ال )معدل األداء الشخصي ( ومن مالمح التعليم الفردي أیضا نذآر

اك الفروق الفردیة وهناك القدرات التي تظهر طبقا للظروف المحيطة یتم بمعدل واحد، فهن

خالل والتعليم الفردي یسمح لكل المستویات بالتعلم آل حسب قدرته ودون اإل. المتعلم ب

وهذا ما یتجاهله التعليم نهم وفقا لسرعته الخاصة ،، فينطلق آل م)2(بفرصة الجميع في التعلم

ویؤدي ذلك إلى إحباط األذآياء وعدم مساعدة المتوسط، لمتعلم الجماعي الذي یقوم على مبدأ ا

، وهم یتعلمون باالستماعالضعفاء، فالنمط التقليدي یقوم على أن آل الطالب یتعلمون 

التعلم بالتكنولوجيا الجدیدة على التعلم  یقومالمحتوى نفسه في نفس الفترة الزمنية، فيما 

ى أن بعض الطالب یتعلم باالستماع  وآخرون الفردي الذي یراعي الفروق الفردیة، عل

، وفي مقدار زمني مختلف، آما یستطيع آل طالب أن ...آخرون بمعالجة األشياءبالمشاهدة، و

على یتعلم شيئا من أي مادة دراسية، ولكل قدرته الخاصة على تعلم تفاصيلها، ویتوقف ذلك 

  )3(.اهتماماته وإطاره المرجعي

لفروق الفردیة بين المتعلمين داخل إطار جماعية التعليم، والتفرید والتعليم الفردي یراعي ا

بهذا المعنى یشير إلى محاولة تفصيل المواقف التعليمية التي یمكن أن یتعرض لها المتعلم 

من األهداف % 90داخل النظام بحيث تتناسب مع خصائصه ومهاراته ليحقق نسبة تزید عن 

ذلك النمط من التعليم " ریف التعليم الفردي أیضا بأنهعلى هذا یمكن تعبناءا و. التعليمية

المخطط والموجه فردیا أو ذاتيا، والذي یمارس فيه المتعلم النشاطات التعليمية فردیا، وینتقل 

من نشاط إلى آخر متجها نحو األهداف التعليمية المقررة بحریة بالمقدار والسرعة التي 

  )4(".حينما یلزمه األمر وإرشادهوتوجيهات المعلم  تناسبه مستعينا في ذلك بالتقویم الذاتي

  

 

  
  .319ص  الرویس عبد العزیز، مرجع سبق ذآره) 1(

  .247ص زاهر أحمد، مرجع سبق ذآره ) 2(

، 1997توظيف تكنولوجيا التعلم ، الطبعة األولى، الجمعية المصریة لتكنولوجيا التعليم، القاهرة : فتح الباب عبد الحليم سيد ) 3(

  .27ص 

  .78ص  یتون آمال عبد الحميد ، مرجع سبق ذآره ز) 4(
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تمثل صيغة التعليم الفردي مدخال من مداخل التطویر الجذري للتعليم، والذي یشكل تبنيها 

تغييرات عميقة في الممارسات التعليمية على المستوى اإلجرائي، فليس من المقبول أن یتعلم 

العلمي والتكنولوجي بنفس الطریقة التقليدیة  الطالب اآلن في عصر المعلومات واالنفجار

التي آانت سائدة فيما سبق، وليس من المعقول أن یحكم نظامنا التعليمي في هذا العصر 

  )1(.)المعلم، السبورة، والكتاب المدرسي( الثالوث المعروف

م وهكذا یجب الترآيز على ضرورة استخدام تقنيات التعليم الجدیدة لتغيير وتحسين التعلي

  :وجعله یهتم بقيمة األفراد المتعلمين، وهذا یقتضي شيئين

، بمعنى أن نهجر تعليم القطيع الذي ینظر إلى جميع الطالب على أنهم تفرد التعليم: األول

متساوون في القدرة على التعلم، ونتيح فرصة تسمح لكل منهم بأن یختار ما یناسبه من حيث 

  .قدرته واستعداداته

  )2(.، یقوده في ذلك المعلم ویوجههالمتعلم یفكر بنفسه ولنفسهأن نجعل  :الثاني

إننا بحاجة إلى بنية تعليمية جدیدة مفتوحة تعطي أهمية أآبر للقدرات الشخصية، بيئة تتفق مع 

قابلية آل فرد وقدرته على التعلم واالختيار من بين برامج تعليمية متنوعة، والتعليم الذاتي 

  )3(.يات الجدیدة لإلعالم واالتصالاعتمادا على التكنولوجسوف یصبح السائد والرائد 

  

  :تعليم للجميع ومستمر مدى الحياة -ثانيا

یتميز العصر الذي نعيش فيه بالتغير المستمر والتطور السریع في جميع مناحي الحياة آما 

تتميز مؤسسات التعليم المتطورة ذات الكفاءة العالية بقدرتها على مواجهة المتغيرات 

الجتماعية واالقتصادیة في المجتمع حيث تتالءم نظم التعليم ووسائله مع تلك المتغيرات، ا

  )4(.بغرض تحقيق األهداف المرسومة للمنظومة التعليمية لخدمة المجتمع

  

 

 

  
  .120ص  زیتون آمال عبد الحميد  المرجع نفسه  )1(

  .154ص  ع سبق ذآره شحاتة حسن، مرج) 2(

لمؤتمر األول لوزراء التربية والتعليم والمعارف العرب، المجلة العربية للتربية، المنظمة العربية للتربية ا: بشارة جبرائيل) 3(

  .20، ص1998، الجزء الثاني، دیسمبر 18والثقافة والعلوم، العدد 

  .23، ص 2000تكنولوجيا التعليم المفتوح، عالم الكتب، القاهرة : مصطفى مالك خالد) 4(
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أساسية في البنية االجتماعية واالقتصادیة، في المجتمعات تكون دائما  وقد تحدث تغيرات

ال قد حدث في مفهوم التعليم في ولذلك فإن تحّو .ر نظم التعليم المعروفة وتحدیثهادافعا لتطوی

 لى مفهوم التعليم للجميع والمستمر مدى الحياة، وهور التربوي من المفهوم التقليدي، إالفك

  )1(.فراد في عصرنا الراهنمع طبيعة العصر، ویستجيب لحاجات األ المفهوم الذي یتفق

أن یوفر الفرصة للجميع، حتى أولئك الذین یفتقرون إلى المعرفة  فعلى التعليم في وقتنا هذا

إن التحدي األآبر هو  .ة أو المكانية التي حالت دون ذلكوالمهارات بسبب ظروفهم الزمني

قلة الخدمات، والقفز فوق الحواجز وتوفير التعليم حيثما الوصول إلى أولئك الذین یعانون 

  )2(.یوجد طالب علم، وبما یناسب إمكاناتهم وبمختلف الوسائل

یجب أن یفهم التعليم في القرن الواحد والعشرین على أنه التعليم الذي یبدأ باألطفال ویسير 

ة السمة المميزة لمعظم إلى أن یصل المتعلم إلى سن متقدمة، وسوف یكون التعليم مدى الحيا

المجتمعات الناجحة، ویمكن تحقيق أفضل أشكال التعلم مدى الحياة عندما یتم تضمين فرص 

التعليم النظامية وغير النظامية في جهات مختلفة ومتعددة بما فيها المدرسة والعمل والمنزل، 

محددة من اسة أو سنوات وأال تقتصر عمليتا التعليم والتعلم على فترات معينة للدر

ي تمنحها مؤسسات التعليم التعليم المستمر ال یمنح شهادات مشابهة للشهادات التو العمر،

یجب تطویر التعليم المستمر إلتاحة المجال أمام الدارسين في مراحله ومع ذلك . النظامي

 يفي والمهني وإتاحة فرصة أخرىالوظ التقدميق رغباتهم في المختلفة لتطویر قدراتهم، وتحق

من المدرسة إلى الحياة العملية، باإلضافة إلى  لالنتقاللدارسين في مراحل التعليم النظامي ل

ية في مراحل متقدمة من الراغبين في اآتساب مهارات جدیدة وتغير اتجاهاتهم المهن

  )3(.حياتهم

ال تنبع أهمية التعليم المستمر آحرآة مستجدة في التعليم المعاصر عن عجز األنظمة  -

يدیة فحسب بل أنها تنبع من حقائق واضحة تميز عصرنا وتطبعه بسمات معينة، یصبح التقل

 )4( أساسيا وحاجة ملحة، إذ أن استمرار تعليم أولئك الناس الذین االمستمر مطلبمعها التعليم 

  
  .23ص  مصطفى مالك خالد،  المرجع نفسه )1(

ماذا ال نرى الطحين؟، ترجمة ودیم حداد، مجلة المعرفة، وزارة التربية ل: التقنية في التربية والتعليم: ألكسندرا درانسلر) 2(

  .53، ص 2005، جانفي 117السعودیة، العدد 

التنمية البشریة في اإلمارات العربية المتحدة، التعليم والعالم العربي، تحدیات األلفية الثالثة، الطبعة األولى، : مغربي عبد اهللا) 3(

  . 368، .367، ص 2000والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي مرآز اإلمارات للدراسات 

  .114ص  عمر محيریق مبروآة، مرجع سبق ذآره ) 4(
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، فالتعليم المستمر ... استقروا في وظائفهم یعبر عن الحاجة إلى التعليم باستمرار طيلة الحياة 

لوظيفية مع للموظفين هو ذلك التعليم القصير المدى نسبيا والذي یهدف إلى أقلمة األطر ا

وضعية مستجدة أو تكنولوجيا جدیدة، ویبقى هذا التعليم على الصعيد العالمي هو اإلندماج 

  )1(.ر عمله من أجل تحسين مردودیتهالفعلي للشخص داخل أط

استخدام التكنولوجيات الجدیدة عامة، وخاصة تكنولوجيا الحواسب اآللية  إمكانياتوتبدو 

واعدة أآثر بكثير من استخدامها في المدارس التقليدیة، وخاصة واألنترنت للتعليم مدى الحياة 

في المراحل التعليمية األدنى، إذ یمثل الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمل وبالمعرفة 

القابلة للتطبيق في العمل، مسائل على قدر آبير وراسخ من المالءمة مع مجریات الحياة 

لومات والمعرفة ونقلها على نطاق عالمي، ومن ثم اليومية، ومن الممكن تجميع هذه المع

  )2(.في ميادین التعليم مدى الحياةوبالتالي تتوافر ضمنيات هائلة للتكنولوجيات الجدیدة 

وفي معظم األحوال فإن وسائل اإلعالم واالتصال الجدیدة هي وسائلنا المستقبلية في التعليم، 

یتطلب على أن یتعلم طوال حياته، وفرد القادر للتحرك نحو المجتمع المتعلم المعلم، ونحو ال

 .واالنتقالبحيث یسمح بالتناوب بين الدراسة والعمل  ليم إعادة النظر في تنظيمهمن التعهذا 

الخطي إلى النظام الشبكي، وآذا تذویب الحدود الصارمة بين التعليم النظامي  مالنظامن 

  .رات التي تكتسب من المواقع األخرىبالتالي بالمعارف والخب واالعترافوغير النظامي، 

وآما یتطلب أیضا التوفيق بين هدفين متباعدین هما اإلعداد لإلیفاء بمتطلبات العمل في 

   )3(.ف مع متطلبات العمل المستقبليالوقت الحاضر وتحقيق القدرة على تحقيق التكي

التعليم المستمر مدى التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في تحقيق أهداف  أهميةوتكمن 

أو  المتزامنالحياة في مرونتها وآونها غير مقيدة بالمكان والزمان، وتستطيع تقدیم التعليم 

  )4(هائلة  ، واألهم من ذلك آله إذا ما أعدت بطریقة جيدة تستطيع حشد ثروةالمتزامنغير 

 

 

  
  .114ص  عمر محيریق مبروآة  المرجع نفسه  )1(
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  .108، ص 2003والتوزیع، القاهرة 
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  .10، ص2000
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من الخبرات والتجارب في رزم فعالة یمكن تحدیثها وتعدیلها في جميع األوقات استجابة 

لآلراء و المراجعات بشأنها أو لمطالب جدیدة أو الختالف السياق، وتندرج هذه اإلمكانات 

  )1(.مثل الفيدیو والحاسوب وشبكاته النطاق من التقنيات عإطار واسفي 

وقد یكون من المجدي أن نضيف هنا مالحظة وهي أن التوسع في برامج التعليم للجميع 

والمستمر مدى الحياة قد ارتبط إلى حد آبير بالتطورات التي طرأت على ميدان تكنولوجيات 

تقدیم برامج تعليمية التعليم، وما نتج عن ذلك من االعتماد على وسائط تعليمية متعددة في 

لغير المتفرغين للدراسة ولمن ال تمكنهم ظروفهم من الحضور إلى مقر التعليم، خاصة وأن 

التعليم المستمر یوصف بأنه ال یقتصر من حيث الفترة الزمنية على فترة الدراسة، وال 

د في یقتصر مكانيا على المدرسة وأساليبها، إذ یربط معا آل األنشطة التعليمية والموار

  )2(.ة الكاملة إلمكانات الفردالمجتمع بهدف التنمي

لقد مكنت التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال من أن یكون ذا نزعة فردیة وتعليما  

للجميع مدى الحياة وذلك بفضل ما تتميز به هذه التكنولوجيات من خصائص التفاعلية 

لم فرصة التفاعل مع الوسيلة والمادة فأتاحت صفة التفاعلية للمتع. والمرونة والشمولية

قلب العملية التعليمية وأن یختار ) المتعلم( قسطا عن المعلم ليحتل هو واالبتعادالتعليمية 

ویقرر بنفسه ما یناسبه من بين المواد الدراسية والمحتوى العلمي الذي یقدم له، بل أصبح 

في الجلوس ) الوسيلة( وعاءمشارآا في صنعه، إذ ال ینحصر التفاعل بين المستخدم وال

  )3(.اءاوالمشاهدة له فحسب، بل أنه یستوعب ویتدبر ما تقدمه له أخذا وعط

آما مكنت شمولية ومرونة هذه التكنولوجيات الجدیدة من توفير التعليم للجميع مدى الحياة، إذ 

ن تجعل التعليم فرصة متاحة بصفة متكافئة أمام جميع األفراد وفي أي وقت وفي أي زما

وعلى جميع المستویات ولمختلف القدرات، فلم یعد التعليم لمن یریده مقتصرا على سنوات 

بكّم ن مدرسة أو جامعة، وال مقترنا معينة في بدایات العمر، ولم یعد محصورا داخل جدرا

 )4(.من المعلومات والمهارات التي یتقنها الفرد في برامج تعليمية مقننة یستخدمها بقية حياته

  
  .57ص  لمرجع نفسه ا ألكسندرا درانسلر  )1(

من التعليم بالمراسلة إلى الجامعة االفتراضية، الطبعة األولى، عالم : التعليم الجامعي المفتوح عن بعد: حجي أحمد اسماعيل) 2(

  .22،  21، ص 2003الكتب، القاهرة 

، انفصال، مجلة عالم الكتب، دار ثقيف للنشر والتأليف تقنية المعلومات والتقنية التربویة اتصال ال: فرسوني فؤاد حمد رزق) 3(

  .37، ص 2002، جانفي 2001، أآتوبر ، نوفمبر، دیسمبر 2 – 1، عدد مزدوج 23الریاض، المجلد 

  .18، ص1999نظرة مستقبلية، الطبعة الثانية، دار الكتاب الحدیث، : تكنولوجيا التعليم : زاهر لغریب، جهبهاني إقبال) 4(
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رونة لتشمل بنية نسق التعليم، عدد سنوات الدراسة ومحتواها وانفتاح المدرسة دوما وتمتد الم

على عالم العمل وحاجياته وتنویع التعليم وتشعيبه وتيسير اإلنتقال بين المراحل واألنواع 

والتكامل بين  التعليمية والقضاء على الحواجز بين التعليم النظامي وغير النظامي والتناوب

  )1(.لعملالدراسة وا

إن المعطيات والموجهات في التعليم الجدید، والذي نعني به في هذا المقام التعليم بالتكنولوجيا 

أحدثت تغييرا ليس في جوهر العملية التعليمية فحسب وإنما قد الجدیدة لإلعالم واالتصال،

" م أیضا في األدبيات التربویة التي تصف عملية التعليم، حيث انتقلت من وصفها بمفهو

  . "الشجرة التعليمية"إلى نعتها بمفهوم  "السلم التعليمي

من یة الجدیدة، فإن مفهوم السلم التعليمي لم یعد مالئما بل معوقا یحبس الممارسات التربو

سلم یصعد المتعلم على درجاته ب يه بنية هيكل التعليم تشبيم المعروفة في أدبيات التربية المفاه

لى درجة، ولكل مرحلة من مراحل الصعود عدد محدد من في تتابع مستمر من درجة إ

آل عدد معين من الدرجات تقابل (الدرجات، من أدنى إلى أعلى حتى نهایة درجات مراحله 

، ویتم ذلك بناءا على قدراته في التحصيل، وبعد )عددا معينا من سنوات مرحلة تعليمية ما

ل دون إمكانية عودته إلى السلم من جدید، من الصعود یغادر السلم ليلتحق بسوق العم االنتهاء

ومن خصائص هذا المفهوم أن المتعلم عليه أن یبدأ الصعود من أول درجاته، وإذا ما تسرب 

  .فقد انقطعت به سبل التعلم فيما بعد

الشجرة " ضييق تمليه قواعد ولوائح مدرسية عتيقة، فقد تم طرح مفهومونظرا لما سبق من ت

أآثر مواءمة وتوجيها لحرآة التعليم الجدید خاصة في اتصافه بالمرونة، باعتباره " التعليمية

إذ یستطيع المتعلم أن ینتقل بين أغصانها دون أیة حواجز أو ینزل إلى أرض الواقع ثم یعود 

  )2(.من فروع تلك الشجرة التعليميةإلى الشجرة التعليمية مرة ثانية، وإلى فرع تعليمي آخر 

  

  

  

  

  
  .18ص  جهبهاني إقبال،  المرجع نفسه زاهر لغریب، )1(

  .21،  20ص  سبق ذآره عمار حامد، مرجع ) 2(
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إن العالم اليوم یتميز باالنفجار المعرفي والثورة المعرفية والقفزة الهائلة في مجال 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مما أحدث بدوره ثورة في التعليم، حيث حول العملية 

لبية أساليبها إلى عملية تتميز بكل ما تتميز به هذه التكنولوجيا من التعليمية من سكونها وس

  تفاعلية ومرونة وشمولية ولذا فقد أحدث توظيفها في التعليم والذي آان في األساس بدافع

القضاء على االختناقات التي خلفها االنفجار السكاني واالنفجار المعرفي، واللذین خلفا قاعدة 

نظمة التعليمية التقليدیة عن تلبية آل حاجاتها التعليمية والمعرفية طالبية واسعة، عجزت األ

خاصة بما تحمله هذه األعداد الغفيرة الراغبة في التعلم من فروقات فردیة في القدرات العقلية 

تناقضه الرغبة ، إنما الضرورة لتجوید التعليم ووالبدنية یقابله نقص في عدد المعلمين األآفاء 

ه في غمرة الوسائل التكنولوجية الجدیدة رغم ما یواجهها من صعوبات مادیة وتحسين أساليب

  .الخ ... واجتماعية وقانونية

تغير دور المتعلم من متلق خامل إلى عضو نشيط  تالتكنولوجياوفي ظل استخدام هذه 

ية یتفاعل مع المواد التعليمية بفضل ما تقدمه هذه الوسائل من حریة اختيار لألساليب التعليم

وممارسة مهارات التعليم الذاتي، وما أتاحته له من تنوع في مصادر للحصول على 

المعلومات عدا المعلم وآتابه المدرسي، فيما تغير دور المعلم أیضا من دور السلطة السائدة 

في الصف والمصدر الوحيد للمعرفة إلى دور المحاور والموجه والمرشد والمسهل لعملية 

لوضع الجدید لكل من المتعلم والمعلم فإن إعادة تأهيل وتدریب المعلم التعليم، وفي ظل ا

ویساهم في تحقيق أهداف التكنولوجيا في التعليم تبدو أآثر من الجدیدة  أدوارهليمارس 

والعمل جنبا إلى جنب مع هذه  االنسجامضرورة، إذ عليه أن یتلقى تكوینا یساعده على 

ق الغایة المتمثلة في إعداد متعلمين قادرین على التعایش الوسائل التكنولوجية الجدیدة لتحقي

  .مع عصر المعلومات

سوف یقوم التعليم المعزز بالتكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال بأداء دور حاسم في 

تطویر ثقافة للتعلم الذاتي، حيث یقوم المتعلم بنفسه بالمرور على مختلف المواقف التعليمية 

والمهارات بالشكل الذي یمثل فيه المتعلم محورا للعملية التعليمية، آما  الآتساب المعلومات

ستعمل هذه التكنولوجيات الجدیدة على ترسيخ ثقافة للتعلم مدى الحياة للجميع، بتقدیمه مرونة 

أعظم في الزمان والمكان، فيمكن أن یسخر التقدم الذي تحقق في هذه التكنولوجيات لتوصيل 

  .طویلة إلى السكان في المناطق النائية المعزولة التعليم على مسافات
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من السهل أن نقدم وصفا للتطبيقات والوسائط والوسائل التكنولوجية الجدیدة، ولكن األهم من 

لحاجات  وإخضاعهافي استخدامها واستثمارها  واإلبداعذلك هو إعادة اآتشاف هذه الطرق 

جيدة للوسائل التكنولوجية والوسائط الجدیدة  المتعلمين، وهذا باستنباط حلول تستند إلى معرفة

  .المستخدمة في التعليم وإدراك مدى قوتها وحدود قدرتها

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الفصـل الثاني  
 

 التعليــــم عــــن بعــــد
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  مفهوم التعليم عن بعد: المبحث األول

لى جميع المستویات وفي معظم دول العلم إلى أزمات أدى التخبط في نظم التعليم التقليدیة ع

عصيبة تناولها العدید من الباحثين بالنقد والتحليل، وهو ما تطلب البحث عن صيغ وأساليب 

جدیدة تسهم في تجاوز هذه األزمات وتلبي االحتياجات التربویة المتجددة وتراعي طبيعة 

  .یدة لإلعالم واالتصالالمتعلمين وظروفهم وتستفيد من التكنولوجيات الجد

وفي هذا الوقت برز نظام موازي للتعليم النظامي التقليدي، ما فتئ ینمو ویتشعب ویتسع حتى 

ن غدا یشكل تحدیا له، أال وهو التعليم عن بعد الذي أصبح ینظر إليه على أنه جزء أساسي م

  )1(.للمجتمع أحد البدائل الرئيسيةأي استراتيجية لتطویر التعليم آونه یوفر

 Distance(تشير موسوعة البحث العلمي أن مصطلح التعليم عن بعد أو من بعد

Education (أو)Learning from a distance( یرتبط بالعدید من المصطلحات ،

لترآيز على جانب من جوانبه، ومن هذه وهي تستخدم إما بصورة بدیلة أو با األخرى،

الدراسة المستقلة، الدراسة عن بعد  ،)Home Study(الدراسة في المنزل: المصطلحات

)Distance Teaching (أو برنامج مواصلة الدراسة)Extented Degree ( وغيرها من

تعليم المدعم ، الالمصطلحات ذات الصلة بالتعليم الذاتي التي من بينها التعليم المعبأ في حقيبة

عليم بالبرید، التعليم عبر الهواء، ، التعليم بالمراسلة، التعليم بالخطاب، التباستخدام الكومبيوتر

التعليم بالرادیو أو  بية الممتدة، التعليم غير المباشر،التعليم الخاص، التعليم الذاتي، التر

  .التلفزیون

، التعليم ) Distribueted Learning(ومن هذه المصطلحات أیضا نذآر التعليم الموزع

 Flexible(والتعليم المرن، )Resource Based Learning(على المصادرالمرتكز 

Learning(وقد أشارت إحدى الدراسات أن عدد المصطلحات . ، وغيرها من المصطلحات

التي عرفها مجال التعليم عن بعد والتي ترتبط به جزئيا أو آليا تصل إلى ما یقرب من 

  )2(.العشرین مصطلحا

  

  

  
  .99، ص  2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة التجدید في التعليم الجامعي، : بدران شبل، الدهشان جمال) 1(

  .26ص  حجي أحمد اسماعيل، مرجع سبق ذآره ) 2(
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وتشير تلك المصطلحات جميعها إلى إتاحة المزید من فرص التعليم من خالل اللجوء إلى 

 بدائل تختلف عن اللقاءات التقليدیة داخل فصول الدراسة بين المعلمين والطالب من خالل

االعتماد على أساليب االتصال الجدیدة التي تتمثل في اللقاءات التلفزیونية والرادیو وأجهزة 

ظروف حياتهم الكومبيوتر وغيرها من األساليب التي تمكن المتعلمين من القفز على 

  )1(.الشخصية

في  یعد التعليم عن بعد من المفاهيم التي أخذت حيزا واضحا على الخریطة األآادیمية للتعلم

آثير من دول العالم، حيث أصبح التعليم عن بعد موردا مهما للتعليم في سبيل التغلب على 

الكثير من المشكالت المادیة واألآادیمية على حد سواء، فهو أحد النماذج التعليمية التي تهتم 

ر بمساعدة الفرد في الحصول على المعرفة والعلم والتدریب التي یحتاجها، إذ یعمل على توفي

فرص التعلم ونقل المعرفة للمتعلمين وتطویر مهاراتهم في مختلف التخصصات عن طریق 

  )2(.تخدمة في نظم التعليم العادیةوسائل وأساليب تختلف عن تلك المس

لة من قبل ومن أجل تحدید مفهوم التعليم عن بعد ال بد من اإلشارة إلى الجهود المبذو

یة أو ذات االهتمام بالتربية والتعليم، فقد التربو التربویين المتخصصين والهيئات

عبارة عن طریقة من طرق التدریس التي یكون " بأنه )أحمد مشعل(عن )Keegan(عرفه

فيها السلوك التعليمي منفصال عن السلوك التعلمي، ویتضمن تلك الوسائل التي یتم فيها 

الميكانيكية وااللكترونية  االتصال بين المعلم والمتعلم عبر أجهزة وأدوات الطباعة واألجهزة

  ".وغيرها من األجهزة األخرى

نظام بعيد آل البعد عن نظام المواجهة الحالية " بأنه )شعلأحمد م (عن )Tophel(آما یعرفه

  ".والحقيقية بين المعلم والطالب

  )3(یخضع إلشراف مباشرآل نموذج أو شكل أو نظام تعليمي ال"فيعرفه بأنه أما المنصوري

 

  

  
  .26ص  ي أحمد اسماعيل، المرجع نفسه حج )1(

الجامعات الحكومية في الوطن العربي بين مطرقة األنترنت وسندان التعليم عن بعد، مجلة : الزامل منصور بن عبد اهللا) 2(

  .29، ص 2005، جانفي  09المعلوماتية، العدد 

،       2004، دیسمبر 51، العدد 31عليم الجماهير، السنة التعليم الجامعي المفتوح ودوره في تعليم الكبار، مجلة ت: مشعل أحمد) 3(

  .141ص 
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وهو ومستمر من قبل المعلم من خالل تواجده الفيزیائي مع المتعلمين في حجرة الدراسة،  

عة واألجهزة األخرى التعلم من خاللها بما في ذلك الكلمة المطبویشمل آافة الوسائل التي یتم 

  )1(".المختلفة

عزل أو فصل المعلم عن الطالب في " على أنهMarcel le Brun)(عن ) Perraton(ویعرفه

  ".أو المكان/ الوقت و

نظام تعليمي یتحكم فيه الطالب في " بأنه  (Marcel le Brun)عن  )Jonessen(آما یعرفه

طریقة التعليم أآثر من المعلم، وهو االتصال غير المتالزم بين الطالب والمعلم، یصل بينهما 

  )2(".وعة وبعض الوسائل التكنولوجيةطبوسائل م

ذلك النوع من التعليم الذي یغطي " یعرف هولمبرج التعليم عن بعد أنه  :تعریف هولمبرج

مختلف صور الدراسة وآافة المستویات التعليمية التي ال تخضع فيها العملية إلشراف مستمر 

لمختلفة، ولكنها تخضع في قاعات الدراسة ا) Tutors(ومباشر من المدرسين أو الموجهين

یحدد مكانة الوسائل التقنية في العملية ) Institutional Organization(لتنظيم معهدي

التعليمية من مادة مطبوعة ووسائل ميكانيكية وإلكترونية تحقق االتصال بين المعلم والمتعلم 

  ".وجها لوجه االلتقاءدون 

أسرة من طرق " لتعليم عن بعد بأنها، )عبد الجواد بكر( عن More)(یعرف : تعریف مور

جزئيا عن سلوآيات التعلم ومتضمنا تلك السلوآيات  ریس یتم فيها فصل سلوآيات التعليمالتد

التي تحدث في وجود المتعلمين بصورة جزئية، لذا آان من الواجب تحقيق اتصال بين المعلم 

  ".من األدوات والوسائلوالمتعلم عن طریق توفير المواد المطبوعة وااللكترونية وغيرها 

ویؤآد هذا التعریف على ضرورة توفير المناخ المالئم لحدوث عملية االتصال بين المعلم 

والمتعلم، ویلقي مور الضوء على نقطة مهمة وهي احتماالت تحقيق عملية اتصال مزدوج 

وهو  يمسمة هامة من سمات هذا النمط من التعل في عملية التعليم عن بعد، وهذه النقطة تمثل

التلفزیون م بالرادیو و، والتي تختلف بها عن التعلي)Two way communication(ما یسمى

 )One- way communication.()3(من وجهة المعلم فقطمثال، التي تحقق اتصاال فردیا،

  
 

  .141ص  مشعل أحمد،  المرجع نفسه  )1(
(2) Marcel Le Brun : Des technologies pour enseigner et apprendre,2EME Edition, Edition DE 

BOECK, Belgique 2002K p 62.  

 . 17 -14، ص 2000قراءات في التعليم عن بعد، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، القاهرة : بكر عبد الجواد) 3(
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هو طریقة لنشر المعرفة واآتساب المهارات واالتجاهات ذات "  :تعریف أوتو بيترز

بتكثيف العمل في تنظيم مشتمالت التعليم عن بعد إداریا وفنيا بواسطة المغزى، وذلك 

مادة تعليمية ذات جودة عالية یمكن االستفادة منها في  إنتاجالوسائل التقنية المتعددة من أجل 

  ".عملية التعليم وهي بالتالي تمكن الدارسين في أماآن تواجدهم من تحصيل المعرفة

  :ساسية في التعليم عن بعد وهيویتضمن تعریف بيترز عناصر أ

  .إن التعليم عن بعد صورة جدیدة من صور التعليم التقليدي -أ

  .إن التعليم عن بعد شكل معهدي للتعلم أو الدراسة الفردیة -ب

الوسائط ( أن التعليم عن بعد هو تعليم یعتمد بالدرجة األولى على مساعدات التدریس -ج

  ).المتعددة

شكل جدید من أشكال التدریس بالمراسلة ، ولكن مع وجود عملية تغذیة أن التعليم عن بعد  -د

  .تعزز من عملية التعلم) Feed back(راجعة

  ).Mass education(آون التعليم عن بعد ذو طبيعة خاصة من تعليم الجماهير -ه

یة التعليم عن بعد لكي یقوم بوظيفته على الوجه األآمل، البد أن یتوافر له تنظيمات إدار -و

  )1(.مثل التي تستخدم في الصناعة حتى یمكن إنتاج وتوزیع المادة التعليمية بشكل فعال

) أسلوب النظم( فيعرف التعليم عن بعد من خالل النظرة النظامية یعقوب نشوانأما الدآتور 

وهي النظرة التي ترى أن أي نمط من التعليم یتكون من المدخالت والعمليات والمخرجات 

راجعة، فالمدخالت في التعليم عن بعد تتكون من آافة العناصر التي تتعامل مع والتغذیة ال

من  ن تفاعالت، وهي  تتكونبعضها البعض لتحدید ما یمكن أن یحدث في هذا النظام م

المتعلم والمعلم والتقنيات التربویة والمواد التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة والمقررات 

ر منها ، ویحدث بين هذه المدخالت تفاعالت عدیدة بين آل عنصوبيئة التعليم الدراسية،

تفاعل بين المتعلم والمعلم والتقنيات التربویة والمواد التعليمية والعناصر األخرى، إذ یحدث 

 تفاعالت بين المعلم وهذه بيئة التعلم، آما أن هناك والمقررات الدراسية وآل ما في 

 )2(. بلوغ أهداف التعليم عن بعد المدخالت، وتهدف هذه التفاعالت إلى

  

  
  .17، 14ص  بكر عبد الجواد، المرجع نفسه  )1(

، دیسمبر 143، العدد 31األنترنت والتعليم عن بعد، مجلة التربية ، وزارة التربية القطریة، السنة : حسن محمد صدیق محمد) 2(

  .58، ص  2002
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لم من آافة الجوانب المعرفية أما المخرجات فتتمثل في جوانب عدیدة منها نمو المتع

وتوظيف فعال للمواد التعليمية والتقنيات التربویة والتغذیة ،ةواالنفعالية والنفس حرآي

تهدف إلى تحدید ما إذا آانت المدخالت تتفق  ونها عنصرا مهما من عناصر النظامالراجعة لك

دخالت في أو تغيير الموما یتوقع أن تكون عليه المخرجات، وبالتالي فإن على النظام تعدیل 

  )1(.ضوء ما نتج من مخرجات

یتمثل  أنه فيقول في الفرق بين التعليم المدرسي والتعليم عن بعد ،)علي عثمان(أما الدآتور 

في تنظيم توصيل العلم والمعرفة إلى طالب بعيد عن المؤسسة التعليمية ال یستطيع أن یتفرغ 

محاولة " یعرف التعليم عن بعد بأنه لمدرسي، وهويع زميله في التعليم الطلب العلم آما یستط

، وهو بصفة خاصة یوجه للفئات التي "الخدمة التعليمية إلى الفرد حيث یعمل أو یقيم إلیصال

لمدرسة التعليمية لسبب لدیها رغبة في التعليم والقدرة عليه ولكنها ال تستطيع الحضور إلى ا

  )2(.أو آلخر

بویين المختصين، أما الهيئات ذات االهتمام بالتربية هذا فيما یخص تعریفات بعض التر

 Open("التعليم المفتوح والتعليم عن بعد"تتبنى تعبير  منظمة اليونسكو والتعليم، فنجد أن

and distance learning ( لإلشارة إلى التعلم الذي یكون فيه المتعلم بعيدا مكانيا عن مكان

عملية تربویة یتم فيها آل أو " بالتعلم عن بعد أنهتعلمه، وتشير اليونسكو إلى أن المقصود 

أغلب التدریس من شخص بعيد في المكان والزمان عن المتعلم، مع التأآيد على أن أغلب 

االتصاالت بين المعلمين والمتعلمين تتم من خالل وسط معين، سواء آان إلكترونيا أو 

  ".مطبوعا

 United states distance learning(عن بعد للتعلمالجمعية األمریكية أما 

association- USDLA- (عمليات اآتساب المعارف والمهارات " فتعرفه على أنه  

متضمنا في ذلك جميع أنواع التكنولوجيا وأشكال  ،بوساطة وسيط لنقل التعليم والمعلومات

 )3(".التعلم المختلفة للتعلم عن بعد

 

  

  

  .58ص  حسن محمد صدیق محمد،  المرجع نفسه  )1(

  .385ص  زیتون آمال عبد الحميد، مرجع سبق ذآره ) 2(

، محاضرات األسبوع العلمي الوطني الرابع الجامعة االفتراضية وموقع التكوین االلكتروني بالجامعة الجزائریة: قرزیز محمود) 3(
جامعة أبي بكر بلقاید،  ،اإلنسانية، التكوین تحدي القرن الواحد والعشرین ، مجلة العلوم  2005أفریل 21–16للجامعات 
 .135تلمسان،ص
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تقدیم التعليم أو التدریب من خالل " وقد عرفته نفس الجمعية في إحدى إصداراتها بأنه

الوسائل التعليمية االلكترونية ویشمل ذلك األقمار الصناعية والفيدیو واألشرطة الصوتية 

ة التعليمية المتعددة باإلضافة المسجلة وبرامج الحاسبات اآللية والنظم والوسائط التكنولوجي

  )1(".إلى الوسائل األخرى للتعليم عن بعد

لقد وضعت الحكومة  : Loi 71-556 de Juillet 1971تعریف القانون الفرنسي

ذلك " الفرنسية قانونا لتنظيم عملية التعليم عن بعد في المقاطعات، وعرف التعليم عن بعد بأنه

ضور المعلم بصفة دائمة في قاعات الدراسة، وإنما یمكنه النوع من التعليم الذي ال یتطلب ح

التواجد فقط في بعض األوقات المحددة التي تتطلبها عملية التعليم، أو القيام بواجبات 

  )2(".مختارة

ویؤآد هذا التعریف آغيره على انفصال المعلم والمتعلم، ولكنه یظهر إمكانية عقد جلسات 

صورة  ىهما وفي أوقات محددة، وهو تأآيد ضمني علحوار أو مناقشات أو مقابالت بين

  .التعليم التقليدي وجها لوجه وضرورة تواجدها في التعليم عن بعد

 اللجنة السویدیةفإن تقریرا صدر عن ) التعليم عن بعد( وفي تحدید آخر لمعنى المصطلح

ال تحدد فقط )  مسافة( أو) البعد( یشير إلى أن آلمة 1976عام  للتعليم بالرادیو والتلفزیون

باألميال أو الكيلومترات، ولكنها تعتبر نتاجا لألحوال االجتماعية واألمور المتصلة بالعمل 

هو في معظم الحاالت مصطلح اجتماعي ونفسي ) عن بعد ( والتعليم، آما ترى أن مصطلح

  )3(.أآثر منه مصطلح جغرافي

  :وتتحدد مالمح تعریفات التعليم عن بعد فيما یلي

ال هيئة التدریس عن الطالب الدارسين خالل العمليات التعليمية التي یتم تنفيذها انفص -1

  .بواسطة وسائل التعليم عن بعد

تعمل برامج التعليم عن بعد على تهيئة المناخ المناسب للذین لم تتوفر لهم فرص التعليم  -2

  )4(ل من العقبات التي في برامج تعليم الكبار ومحو األمية مع التحرر الكام همثلما یتم تطبيق

  
  .135ص  قرزیز محمود،  المرجع نفسه  )1(

  .14ص  بكر عبد الجواد، مرجع سبق ذآره) 2(

  .27ص  حجي أحمد اسماعيل ، مرجع سبق ذآره ) 3(

، 143لعدد ، ا31التعليم عن بعد باستخدام األنترنت، مجلة التربية، وزارة التربية القطریة، السنة : العمري عالء الدین یوسف) 4(

  .254ص 
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 بإمكانيةیفرضها النظام التقليدي آاالنفتاح في القبول، ومستوى المناهج، وتمتع الطالب 

ت التي تخص الشخصية حيث یقوم باتخاذ القرارا وإمكاناتهیتناسب مع قدراته  اختيار ما

  )1(.العملية التعليمية

لك الوسائط التي تتضمن المناهج استخدام وسائط تعليمية تمكن الطالب من التقاء المعلم، ت -3

تتحول  أنیمكن إذ خالل الفيدیو التفاعلي واالنترنت،  المقررات التي یتم بثها من أوالدراسية 

،وذلك من خالل التعلم في أهميةالتعليم  أدوات أآثرواحدة من  إلىاالنترنت في النهایة 

الذین التتوافر  ألولئكوجه مصادر التعليم، تت إلىآطریقة لزیادة الوصول  ،األفرادمساآن 

  )2(.لهم الفرص

والواقع أن التنوع الهائل في نظم التعليم عن بعد ومشروعاته، ومؤسساته یستبعد عمليا إمكان 

إعطاء تعریف دقيق له وإن آان من الممكن تعریفه من خالل مقابلته بالتعليم التقليدي الذي 

  )3(.لدراسةوجها لوجه داخل حجرة ا یجري في حضور معلم ومتعلم

ن التعریفات التي قدمت للتعليم عن بعد تتضمن باإلضافة إلى مالمحه، أهم األسباب إ

هذا النظام دعما ومختلفها التي تدفع الطلبة والقطاع الخاص والحكومات إلى اعتماد ودعم 

  :نستعرضها فيما یأتيقویا، وهي التي 

تعليم عن بعد المرونة الضروریة إذ یمنح ال: التعليم مدى الحياة والتطور االقتصادي -1

للبالغين الناضجين لمتابعة دراستهم وتدریبهم رغم مسؤولياتهم الوظيفية في العمل أو 

مسؤولياتهم األسریة، ویتسع االعتراف بدور وأهمية التعليم عن بعد ویزداد اهتمام الحكومات 

  .اإلنتاجيةوالمؤسسات الخاصة بسبب قدرته على زیادة 

ثمة عدد آبير من البالغين في جميع أنحاء العالم  :جتماعية والنفاذ المتوازنالعدالة اال -2

ممن منعتهم ظروفهم الشخصية أو االجتماعية من متابعة تحصيل التعليم العالي من خالل 

االنخراط في نظم التعليم التقليدیة، لذلك یقدم نظام التعليم عن بعد فرصة ثانية ألي إنسان مر 

  )4(.إلى التعليم العالي هنفاذل إلغاء الحدود التي آانت تقيد من خال بمثل هذه الظروف

  
  .254ص  العمري عالء الدین یوسف،  المرجع نفسه  )1(

  .107، ص سبق ذآره آارنوي مارتن، ترجمة نویر محمد جمال، مرجع) 2(

  .105ص  ران شبل، الدهشان جمال، مرجع سبق ذآره بد) 3(

   .62ص ،2001التعليم بوابة مجتمع المعلومات، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق : ة والتكنولوجياثورة المعرف: عباس بشار) 4(
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عدد آبير من البلدان في جميع أنحاء العالم یتزاید فيها الطلب على  هناك: الكلفة الفعالة -3

جاوز مقاعد الدراسة في نظم التعليم التقليدیة، حتى أصبحت الرغبة في تلبية هذا الطلب تت

ال معقوال االقتصادیة المتاحة، وفي هذه الحالة یستطيع التعليم عن بعد أن یقدم ح اإلمكانات

والتعلم إلى أعداد آبيرة من الطلبة بكلفة منخفضة أقل  لهذه المشكلة، فهو یمنح فرص التعليم

  .من آلفة أنظمة التعليم التقليدیة

يدة جغرافيا والتي تصنف بأنها مناطق نائية في المناطق البع: الجغرافيا والمناطق النائية -4

وقليلة السكان، ليس من الممكن اقتصادیا أن تقام مؤسسات للتعليم التقليدي تغطي آافة 

مستویات ومجاالت التدریس والتعليم والتدریب المهني، وفي هذه الحالة یستطيع التعليم عن 

ستویات وفي مختلف المجاالت وبكلفة بعد أن یقدم فرصة بدیلة للتعليم التقليدي على جميع الم

  .اقتصادیة مقبولة

یتوافق تطویر التعليم عن بعد مع انفجار أآثر سرعة وتدفقا : التكنولوجي االنفجار -5

واالآتشافات والمبادرات الجدیدة في مجال تكنولوجيا  اتإنه انفجار من التطور ،وحيویة

لبشریة طوال تاریخها، آان جوهر عملية التعليم، ففي أشكال ومدارس التعليم التي عرفتها ا

التعليم هو االتصال المباشر واللقاء وجها لوجه بين المعلم والمتعلم، وآان السبيل الوحيد 

  )1.(للنفاذ إلى هذه المعرفة هو هذه العالقة بين المعلم والمتعلم

ليمية التي شكل من أشكال التجدید التربوي، تندرج تحته آل الصيغ التع والتعليم عن بعد هو

، إنما ترتكز على نقل العلم )2(بين المعلم والمتعلم) Face to face(ال تعتمد على المواجهة

إلى المناطق البعيدة التي ال تتوفر فيها وسائط المعرفة الضخمة  إنتاجهتكنولوجيا من مراآز 

تسم والمتخصصة، ویكون االتصال بين الطالب المتلقي والمعلم المحاضر اتصاال فاعال ی

باالیجابية من حيث الحصول على المعلومات والبيانات والحقائق من خالل تبادل الرأي 

والحوار والمناقشة، ویتيح نظام التعليم عن بعد إمكانية استقبال الدروس والمحاضرات من 

   )3(زمن التنفيذ، ویستطيع هذا  مصدر بعيد عن مكان المحاضرة بنفس السرعة وفي نفس

 

  
  .63ص ر، المرجع نفسه عباس بشا )1(

  .26ص  حجي أحمد اسماعيل، مرجع سبق ذآره ) 2(

هل هو الطریق إلى تطویر التعليم في الوطن العربي، مجلة : التعليم عن بعد في خدمة مدارس التعليم العام: فهيم مصطفى ) 3(

 .139، ص 143، العدد 31التربية، السنة 
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عالية، حيث یتمكن الطالب من  بكفاءةجلة الحية والمس تبث الدروس والمحاضراالنظام 

  .أو المحاضرة داخل أو خارج مدرسته أو مدینته أو دولته سحضورا لدر

ویقوم التعليم عن بعد عن عدم اشتراط الوجود المتزامن للطالب مع المعلم في الموقع نفسه، 

ن ثم تنشأ وبهذا یفقد آل من الطالب والمعلم خبرة التعامل المباشر مع الطرف اآلخر، وم

وللوساطة هذه جوانب تكنولوجية وبشریة  .ن المعلم والطالب وسيطالضرورة ألن یقوم بي

وتنظيمية، آما یمكن التعليم عن بعد الطالب من اختيار الوقت الذي یناسبه دون التقيد بجداول 

الب بدال من للط" المدرسة" منتظمة ومحددة سلفا للقاء المعلمين، األمر الذي یعني حضور

  )1(.آما هو متبع في ظل نظام التعليم التقليدي ذهابه هو إليها

وخالل عملية التعليم عن بعد یتم نقل الحدیث من جهة إلى أخرى بوسائل النقل الملموسة أو 

غير الملموسة، فالملموسة هي نقل المطبوعات والتسجيالت وغيرها من مادة تعليمية بوسائل 

حالة تتم عملية التعليم بواسطة المراسلة، أما غير الملموسة النقل البریدي العادي، وفي هذه ال

االتصال السلكي أو البث سواء التلفزیوني أو عن طریق  تباستخدام تقنيافهي التي تتم 

شبكات االتصال واألقمار الصناعية، وفي هذه الطریقة یكون عامل التشویق أآثر، حيث 

 وإمكانيةما البعد الثالث، وتتميز بسهولتها تشمل وسيلة التعليم الصورة والصوت واللون ورب

  )2.(وغيرها من التسجيالت المرئية مشاهدتها ثانية بعد تسجيلها على أشرطة الفيدیو

د تم طباعتها خصيصا في السابق، آان المتعلمون یقضون وقتهم في الدراسة الفردیة لموا

رها مناظرة لعرض الدروس تعد القناة الرئيسية للمعلومات، ویمكن اعتبالهذا الغرض، وهي 

داخل الفصول الدراسية والمحاضرة في اإلطار التقليدي ویتم صياغتها بأسلوب حواري 

هي تقدم لهم دة التعليمية والدراسة بمفردهم، وجذاب یساعد الطالب على التفاعل مع الما

األهداف التعليمية والشرح التوضيحي والملخصات ومعاني الكلمات الصعبة وأمثلة من 

خالل  الواقع المعاش، وتتضمن فرصا للطالب تساعدهم على اختبار ومتابعة تقدمهم من

   )3( ویقضي الطالب وقتا. األنشطة واألسئلة واختبارات التقویم الذاتي المتضمنة في النص

 

  
  .139ص  فهيم مصطفى، المرجع نفسه  )1(

مستقبل التعليم في : حجي أحمد اسماعيل  :إعداديم عن بعد،تقنيات التربية ودورها في مجال التعل: شرف أحمد بن صالح ) 2(

  .455، ص 1996الوطن العربي بين اإلقليمية والعالمية، مطبعة العمرانية لألوفسيت، الجزء الثاني، القاهرة 

  .105ص  ران شبل، الدهشان جمال، مرجع سبق ذآره بد) 3(
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السمعية البصریة التي تستخدم  من ذلك بكثير في االستماع إلى اإلذاعة والتسجيالتأقل  

تحتاج إلى  غالبا لتقدیم مواقف واقعية من الحياة وعرض دراسة حالة معينة أو األجزاء التي

یصعب تقدیمها من خالل المادة المطبوعة، ومن حين آلخر یقوم ممارسة عملية وتجریب 

التي یتم وضعها بات الطالب بتسليم عمل مكتوب إلى معلم المراسلة وذلك آإجابة على الواج

موضوعها بنفسه، أما اللقاءات الدوریة المتعلم باختيار  مشروعات یقوم مسبقا، أو إنجاز

المنظمة التي تعقد في مراآز الدراسة المحلية بالقرب من تجمعات الطالب وأماآن إقامتهم 

ة من وقت الدراسة آما في الجامع% 10إلى % 5فال تأخذ من وقت الطالب إال ما یعادل 

  )1(.لبریطانية المفتوحةا

 Tele(وبناءا على ذلك فإن المادة التعليمية ألي مقرر من المقررات التي تدرس عن بعد

cours (قد تحتوي على أقراص مضغوطة)CD Rom ( أو أشرطة فيدیو، أو آتب دراسية

  )2(.واختبارات سریعة إرشادیة، أو آتب )Text books(للمقرر

لتعليم عن بعد مفهوم یتصل بكثير من القضایا التي یختلف بل ومما تجدر اإلشارة إليه أن ا 

یتعارض بشأنها المختصون التربویون، ففي حين یرى بعضهم أن التعليم عن بعد هو ذلك 

النظام الذي یقوم بتزوید الطالب غير المسجلين بالوسائل التعليمية بما یمكنهم من الحصول 

ب المنتظمين في المعاهد والكليات، نجد آل من على ذات الفرص ونفس التعليم المتاح للطال

 -how to plan and manage an e(في آتابهما ) آونتن ویتلوك( و) روجر لویس( 

learning programm "(2003الصادر عام " تخطيط برامج التعليم االلكتروني وإدارتها ،

لكتروني وما یقابله من یدحضان فيه االعتقاد السائد بأنه ليس هناك فرق بين دروس التعليم اال

محتویات في الدروس التقليدیة، أي یتم تقدیمها تقليدیا في دورات الدروس التي تخلط بين 

  )3(.لى الورق الذي یتلقاه المتعلمالتدریس المباشر وجها لوجه والتعليم المعتمد ع

  

  

  
  

  .105ص  بدران شبل، الدهشان جمال،  المرجع نفسه  )1(

استشراف : استخدام الوسائط المتعددة في التعليم والتدریب،إعداد التویجري محمد، المؤتمر العربي األول: یوسف محمد علي) 2(

  190، المعهد التونسي للدراسات اإلستراتيجية، ص 2005أفریل  21 – 17مستقبل التعليم وورشة عمل استشراف المستقبل 

  .140ص  مرجع سبق ذآره ....التعليم عن بعد في  فهيم مصطفى ، ) 3(
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 E-learning in the(في آتابهما) T. Anderson(و) D.A Garisson(المؤلفان ویرى

21st century " (أن 2003الصادر عام " التعليم االلكتروني في القرن الواحد والعشرین ،

تكوین مجتمع بحثي مستقل في  عد والتعليم االلكتروني قادرة علىخاصيات التعليم عن ب

وخاصيات فكریة أن بالتالي یمكن لهذا المجتمع بما یتمتع به من تفاعالت الزمان والمكان، و

، التعليم عن بعدد من قبل، فینشئ ویسهل وجود مستوى في النظام التعليمي لم یتصوره أح

  )1(.یمثل بيئة تعليمية جدیدة على حد قولهما، 

عن بعد باتوا  بعض العاملين في ميدان التعليمأن ومن بين القضایا العالقة أیضا نجد 

معتبرین أن الحاسوب وشبكة األنترنت قد "  التعليم عن بعد" یعترضون على التسمية ذاتها

ألغيا مثل هذا البعد الذي آان قائما في زمن ما قبل هذین اإلنجازین العلميين، فنحن اآلن على 

قربا  اتصال مباشر الواحد باآلخر، وفي بعض األحيان نكون عبر األنترنت والشبكة أآثر

  .وترآيزا مما نحن عليه في التفاعل المباشر وجها لوجه

ومن جهة ثالثة فإن آثير من التربویين یستعملون مصطلح التعليم المفتوح بصفة مرادفة  

یلجؤون هم اآلخر بعض لة على نظام تعليمي واحد، في حين أنلمصطلح التعليم عن بعد للدال

تلك العملية التعليمية التي یكون فيها الطالب " بعد بأنه يعرفون التعليم عنالتمييز بينهما، فإلى 

مفصوال أو بعيدا عن األستاذ بمسافة جغرافية یتم عادة سدها باستخدام وسائل االتصال 

الكامل من العقبات التي  ریؤآد باألساس على التحر" ، ویعرفون التعليم المفتوح بأنه"الجدیدة

، ووسائط القبولاصة فيما یتعلق باالنفتاح في طالب خیفرضها النظام التقليدي على ال

ومستوى المناهج والمسافات والمكان والزمان، وفي جميع هذه ) Teaching media(التعليم

  )2(.الجوانب یتمتع الطالب بحریة غير محددة في اختيار ما یتناسب مع قدراته الشخصية

المعلم أو المؤسسة التعليمية التي  عن بعد هو ذلك النوع من التعليم الذي یكون فيه التعليمإن 

 ن أو آليهما، ویستتبع ذلك   ضرورةتقدم التعليم بعيدا عن المتعلم إما في المكان أو في الزما

  )3(من الوسائط  استخدام وسائل اتصال عدیدة من مواد مطبوعة ومسموعة ومرئية وغيرها

 

  
  .141ص  فهيم مصطفى  المرجع نفسه  )1(

  .83ص  سف ، مرجع سبق ذآره لدین یوالعمري عالء ا) 2(

  .111ص  لصالح بدر بن عبد اهللا، مرجع سبق ذآره ا) 3(
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الميكانيكية وااللكترونية وذلك للربط بين المعلم والمتعلم ونقل المادة التعليمية، باإلضافة إلى 

ع اللقاءات المباشرة وجها لوجه في بعض األحيان، تلك اللقاءات التي تعقد بهدف تحقيق نو

من التفاعل الحي المباشر بين طرفي العملية التعليمية، ویترتب عن هذا االنفصال شبه الدائم 

وتصميم المواد التعليمية بدقة وعنایة وحرص أآبر مقارنة  إعدادبين المعلم والمتعلم ضرورة 

  .بما یتم في نظم التعليم التقليدیة

مواد، إذ أن واقع التجارب العالمية وخبراء المناهج والتربية هم المكلفين بتصميم هذه ال

والدراسات یؤآد أنه ال یمكن أن تحقق أهدافها في غياب تصميم التعلم، ففي الجامعة 

 –وهي أآثر نماذج التعليم المفتوح نجاحا في العالم  –البریطانية المفتوحة على سبيل المثال 

بالدور األساس في  )Educational technology institute(یضطلع معهد تقنية التربية

حيث یشارك مصممو التعليم في تحدید تصميم برامج الجامعة من مقررات ومناهج، 

  )1(.مواصفات تلك المقررات والمناهج جنبا إلى جنب مع خبراء المواد الدراسية

هذا باإلضافة إلى مشارآة خبراء في إنتاج مختلف الوسائط التكنولوجية من مخرجين 

  )2(.ون معا بروح الفریقومحررین ومنسقين یعمل

إن التعليم عن بعد هو تعليم جماهيري یؤآد على فكرة حق آل الفئات في الوصول إلى 

الفرص التعليمية، فهو یسمح بإثراء خبرات العاملين دون االنقطاع عن العمل، وهو نظام یتم 

الجامعي تطبيقه على آافة المستویات التعليمية خاصة في مراحل التعليم العام والتعليم 

وبرامج تعليم الكبار ومحو األمية والتدریب المهني، وهو یقوم على أساس أسلوب التعلم 

  )3(.الذاتي المستمر

  

  

 

  

  

  

  
  .111ص  الصالح بدر بن عبد اهللا،  المرجع نفسه  )1(

  .384ص  زیتون آمال عبد الحميد، مرجع سبق ذآره) 2(

  .379ص نفسه  المرجع ) 3(
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  جذور تاریخية.. .بعديم عن التعل: المبحث الثاني

  

تدل دراسة التعليم عن بعد والتغيرات والتطور المتالحق فيه منذ منتصف القرن التاسع عشر 

 عية وأجهزةعلى أن توظيف المادة المطبوعة والرادیو والتلفزیون والهاتف واألقمار الصنا

  بظهور معاهد تعليمية الفيدیو والكومبيوتر وغيرها آان توظيفا تدریجيا، إال أن آل ذلك توج

مستقلة للتعليم عن بعد في شتى المراحل التعليمية في معظم دول العالم، وقد بلغ عددها في  

  )1.(عليمجامعة ومعهدا ومرآزا دراسيا لهذا النوع من الت 25بدایة الثمانينيات ما یقرب من 

إلى أربعة أجيال أو  أما من حيث التطور التاریخي لهذا النظام فإننا نجد المختصين یقسمونه

  .مراحل، ولكل مرحلة نموذجها التنظيمي الذي یتضمن نوعا معينا من وسائل االتصال

بولس ( إلى الخطابات التي آان یرسلها هناك من یرجعها  ولكن مالمح بدایاته األولى

  .عن بعد من البدایات المبكرة للتعليم لدینية، معتبرین إیاهالينقل من خاللها التعاليم ا) الرسول 

هذا النظام بدأ في القرن الرابع عشر مع ظهور الطباعة وهي أولى  أنوهناك من یرى 

أشكال المعرفة االتصالية، وهي المعرفة التي ال تحتاج إلى لقاء وجها لوجه مع آاتب النص 

أو مصدر المعلومات، مما سمح وللمرة األولى في تاریخ البشریة بتوزیع ونشر المعرفة على 

اسع جدا، وهذا ال یعني أن الكتب المطبوعة بدیل عن المعلم ولكن إتاحتها في مختلف نطاق و

مجاالت العلوم والحياة اإلنسانية حرض على تنمية قدرة الناس على التفكير المستقل وفتح 

  )2(.عات مختلفة في مختلف التخصصاتأمامهم فرصة اإلطالع على موضو

بدایة التعليم عن بعد آنظام تعليمي إلى القرن ولكن أغلب المراجع والمتخصصين یرجعون 

  :تطور ضمن أربع مراحل هي آما یليقد التاسع عشر، و

عند الحدیث عن تطور التعليم عن بعد البد من الربط بين :التعليم بالمراسلة - المرحلة األولى

  :صوره المتعددة وبين أماآن نشأتها وتطورها في بعض دول العالم

 1840لى أشكال التعليم عن بعد أو التعليم بالمراسلة حوالي عام ظهرت أو :في انجلترا

  )3(تعليمات وتوجيهات دراسية مكتوبة على بإرسالحيث بدأ  ،"Bittma" فردي من بمجهود 

  
  .27ص  بكر عبد الجواد ، مرجع سبق ذآره) 1(

  .63ص  عباس بشار، مرجع سبق ذآره) 2(

  .28ص  بكر عبد الجواد، مرجع سبق ذآره ) 3(
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بواسطة البرید إلى مجموعة من الطالب الذین یعلمهم، ) Short- hand(طریقة اإلختزال 

، حيث بدأ عدد من 1890و 1880ولكن بدایة ظهور تنظيمات معهدیة آانت بين عامي 

 University(الكليات طریقة التعليم بالمراسلة مثل الكلية الجامعية للتعليم بالمراسلة في لندن

correspondence collage (وآليات)Wolsey Hall (و)Chambers (و)Foulks 

linch (و)Sherry( وطالبها أیضا إمكانياتها، وآانت آلها آليات متواضعة في ) عدد قليل

  .، ویشرف على التعليم فيها ویباشره بعض المحالين على التقاعد وغيرهم)من الطالب 

وهو فرنسي آان یقوم  ،)Charles Tousseint(قام آل من  1856في عام ف :في ألمانيا

عضو جمعية اللغات الحدیثة في  ،)Gostaf langenscheidt(و ،بتعليم الفرنسية في برلين

لطالب الذین ال تمكنهم ظروفهم من االنتظام راسلة لبتأسيس مدرسة لتعليم اللغات بالم ،برلين

م وتلقي استفساراتهم بإرسال المادة العلمية والتوجيهات والتدریبات إليه وذلك في الدراسة،

  )1(.وإجاباتهم

 Methodist Clergy(إلى دور القساوسة النظامييننشير  :في الوالیات المتحدة األمریكية

man (في تأسيس حرآة)Chatauqua(، تقدیم ، لنسبة إلى بحيرة بهذا االسم في نيو یورك

ي بلومنجتون، تؤدي ، وجامعة سيليان ف1874عام  الينوىبرامج للتعليم بالمراسلة في جامعة 

وهناك أیضا . بجانب برامج لتعليم الراشدین ،بالدارس إلى الحصول على درجات أآادیمية

، حيث )Hebrew(في تقدیم برامج للتعليم عن بعد في) Wiliam Rainy Harper(جهود

عندما تولى رئاسة جامعة شيكاغو، وآان  1891قام بتأسيس قسم للدراسة بالمراسلة في عام 

  )2(.تابعة لنفس الجامعةقسم یقدم برامج جامعية بالتعاون مع الكليات األخرى الهذا ال

وإذا آان تطور بعض أشكال التجدید التربوي بطيئا نسبيا في الوالیات المتحدة األمریكية في 

القرن التاسع عشر فإن هناك قفزات وسرعة إیقاع في القرن العشرین، حيث شهدت بدایات 

   )3(لى في هذا راسة اإلضافية والتعليم بالمراسلة، ومن البدایات األوالقرن اهتمامات بالد

  

  
  .28ص  بكر عبد الجواد،  المرجع نفسه  )1(

  .29ص  حجي اسماعيل أحمد، مرجع سبق ذآره ) 2(

  .30ص  ه نفس المرجع) 3(
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يم لتقدیم برامج للتعل 1906عام ) ویسكونسن ( إنشاء قسم الدراسات الخارجية بجامعةالصدد  

أوائل القرن الحالي أآثر خرجين في برامج التعليم عن بعد عن بعد، وبلغ عدد الطالب المت

  . من مليون طالب أمریكي

 The National(أسست الرابطة األمریكية للتعليم الجامعي الممتد 1915وفي عام 

University Extension Association (دیسون بوالیة وسكونسون، وهي رابطة في ما

ببرامج تعليم الراشدین  باالرتقاءفي عضویتها جامعات وآليات عامة وخاصة، وتهتم تضم 

آان في معظم الجامعات  1930ومع حلول عام  .الدراسة بالمراسلة والخدمة العامةو

لجامعي من األمریكية مراآز للتعليم بالمراسلة إلى جانب ما تقدمه مؤسسات التعليم ما قبل ا

  )1(.برامج في هذا النوع

 1880في ثمانينيات القرن التاسع عشر عام ) Hans Hermond( بدأ على ید :في السوید

تقریبا، بتقدیم برنامج للتعليم بالمراسلة للطالب الذین یضطرون إلى ترك مدنهم األصلية أو 

محال إقامتهم من أجل الدراسة في أماآن بعيدة عنها وفقا لحاجاتهم الدراسية، وآان هذا 

تنفيذه عن طریق إرسال الدروس بالبرید، وقد أطلق عليه في ذلك الوقت التعليم البرنامج یتم 

  )Teaching by letter.()2(بالخطاب

آانت جامعة لندن تمنح درجات علمية للدارسين من  1858عام في  :في بریطانيا

، وقد آان ذلك من عوامل جذب الكثير من الطلبة من الدول )External Student(الخارج

  .، دون أن یكون ثمة إلزام لهم باإلقامة في بریطانيايى الراغبين في تلقي تعليم عالاألخر

واستخدمت جامعة آامبردج المراسلة في ستينيات القرن التاسع عشر لتنأى بنفسها عما قد 

یوجه إلدارتها من انتقادات نتيجة التصال الطالبات بالمدرسين الذآور في وقت آانت فيه 

  )3(.للتقاليد سطوة

نظام 1931ون الدراسة بالمراسلة في عام أسس بناءا على قان :في االتحاد السوفياتي سابقا

  )4( العامة بينهم عن طریق المراسلة،آما  لتدریب العمال المنتجين لرفع مستوى التربية

 

  
  .30ص  حجي إسماعيل،  المرجع نفسه  )1(

  .28ص بكر عبد الجواد، مرجع سبق ذآره ) 2(

  .31ص  اعيل أحمد، مرجع سبق ذآره اسمحجي ) 3(

  .29ص  بكر عبد الجواد، مرجع سبق ذآره ) 4(
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ام السوفيات في التعليم العالي، آجزء متكامل مع نظ 1939التعليم بالمراسلة في عام استخدم 

التعليم بالمراسلة جنبا إلى جنب مع  ماستخدامن السمات العامة لنظام السوفييت التعليمي ف

لتقليدي في شتى المستویات التعليمية، وذلك من أجل تعليم العاملين وتوفير نوع نظام التعليم ا

مؤهالت  من التعليم للجميع، آما أن الدراسة بالمراسلة تعتبر واحدة من صور إعداد وتحسين

ستخدم أیضا برامج التربية شهادات عالية أو فوق المتوسطة، وتالعاملين الذین حصلوا على 

المرحلة الثانویة خاصة في السنوات النهائية منها، وذلك للحفاظ على الحرة والعامة في 

  )1(.استمرار الدارسين في أداء واجباتهم الوظيفية وأعمالهم

 The(تتویجا للجهود في ميدان التعليم بالمراسلة أسس المجلس الدولي للتعليم بالمراسلة

International concil On Correspondence Education ( افيكتوریفي  1938عام 

ساليب التعليم فهم أبكندا، ومن بين أهم أهدافه التعاون بين العاملين في هذا المجال وزیادة 

بالمراسلة وعقد مؤتمرات وندوات ونشر تقاریر وتبادل المطبوعات وتدارس المشكالت 

  .المتصلة بالتعليم بالمراسلة

 The European concil On(أسس المجلس األوربي للتعليم بالمراسلة 1962في عام 

Correspondence Education ( دولة، ویهتم باالرتقاء بالمستویات  14وآان یضم

  )2(.األآادیمية والجوانب التطبيقية للتعليم بالمراسلة

ومع ما ظهر من تطور تقني ظهرت أساليب متعددة زاد عددها في السبعينيات، بحيث 

عدیدة للتعلم عن بعد، فهي ليست قاصرة على صارت الدراسة بالمراسلة واحدة من وسائل 

ميدان بعينه بل تغطي العدید من الميادین للمبتدئين أو على مستوى الدراسات العليا أو لمن 

المؤسسات التعليمية تقدم برامج  ق تخصصه العلمي والتقني، ونشير أن بعضميیرید تع

أجورا قد تكون رمزیة الدراسة بالمراسلة مجانا، في حين نجد مؤسسات أخرى تتقاضى 

لتغطية آلفة البرنامج أو لتحقيق الربح، ویتوقف ذلك على نوعية المؤسسة والبرامج المقدمة 

  )3(.والوسائل التعليمية التي یزود بها الدارس

 

  

  
  .29ص  ه نفس المرجعبكر عبد الجواد  ) 1(

  .30ص  حجي اسماعيل أحمد، مرجع سبق ذآره ) 2(

  .31ص  نفسه  المرجع) 3(
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لمادة المطبوعة واألشرطة یعتمد هنا التعليم على ا: مرحلة الوسائط المتعددة -المرحلة الثانية

والتعليم بمساعدة الكومبيوتر ) Video Tapes(واألشرطة المرئية) Audio Tapesالسمعية

واألقراص المدمجة والبث اإلذاعي والتلفزي، وآذلك استخدام الهاتف في توصيل المعلومات 

سبقا علميا وصحفيا آبيرا بالبدء بنشر ) Radio Times(فعندما حققت صحيفة. للدارسين

، فإن المعلق 1924مارس  16األخبار الواردة إليها عبر االتصاالت السلكية والالسلكية في 

) J-C-Stobart(السيد) BBC(الشاب مدیر التعليم األول في مؤسسة اإلرسال البریطانية 

  .إرسال ال سلكيتنبأ بإمكانية تأسيس جامعة 

، 1924أآتوبر  06وتجدر اإلشارة إلى أن أول إرسال تعليمي للكبار تحقق بعد ذلك بقليل في 

، أما أول البرامج المدرسية اإلذاعية فقد تم )الحشرات في عالقتها مع اإلنسان( وآان بعنوان

لبرامج ، حيث تبنت هذه األخيرة عددا آبيرا من ا1926في عام ) BBC(بثها بواسطة هيئة 

برنامجا تعليميا في مجال  450أآثر من ) BBC(بثت هيئة 1981التعليمية، ولغایة عام 

  .التعليم المستمر

ملم مجال االستخدام في  16وبدءا من ثالثينيات القرن الماضي دخلت األفالم من قياس 

التجاري بثه المدارس والكليات بقوة، وبعد عقدین من الزمن تم استبدالها بالتلفزیون، الذي بدأ 

أت برامج ، وبذلك فقد بد)BBC(، ثم تبعتها بعد ذلك بقليل هيئة1957 في بریطانيا عام

  )1(.)1957( التلفزیون التعليمي في نفس السنة 

نظر الماضي، بدأت عدد من هذه الدول تأما بالنسبة للدول النامية، فمنذ الستينيات من القرن 

یة عامة ومشكالت النظم التعليمية وتدریب العاملين في حلول غير تقليدیة لمشكالتها التربو

المباني المدرسية وتجهيزها وتوفير المدرسين آان  إنشاءعلى وجه الخصوص، نظرا ألن 

  .یخلق العدید من المشكالت باإلضافة إلى ارتفاع نسبة األمية في دول العلم الثالث

یوظف الوسائط اإلعالمية هذه الدول إلى استخدام التعليم عن بعد، الذي  تتطلعولذا 

بعض  وبدأت محاوالت استخدامه في الدول النامية في،)Multi media Systems(المتعددة

المراحل التعليمية وفي برامج محو األمية والتنمية الریفية وفي الحصول على الدرجات 

  )2(د حقققوالشهادات الجامعية، وإذا آان استخدام التعليم عن بعد في قطاع التعليم األساسي 

 
  .65ص  عباس بشار، مرجع سبق ذآره ) 1(

 .29ص  بكر عبد الجواد ، مرجع سبق ذآره ) 2(
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خدامه لتعزیز المنهج الدراسي،فإن هذا النجاح نجاحا في بعض الدول النامية خاصة عند است 

  ).Basic Adult Education(في برامج التربية األساسية للكبارأآثر  املحوظآان 

لم النامي التي وظفت بعض أساليب وطرق التعليم عن بعد في مراحلها اومن دول الع

أفغانستان  التعليمية قبل الجامعية وبعض برامج التربية األساسية ومحو األمية نذآر

  ...والجزائروالبرازیل 

، وذلك بتزوید المزارعين 1976إذاعة برامج تعليمية بالرادیو عام ببدأت  أفغانستانف 

، وذلك في ل على رفع مستوى مهاراتهم في المجالرشادیة الزراعية والعمبالمعلومات اإل

أربعة أقاليم أفغانية، آما تم تزوید المزارعين بأشرطة الكاسيت وجمع تعليقاتهم المكتوبة بعد 

ذلك وأسئلتهم بواسطة المشارآين هذه البرامج وذلك لإلجابة عليها إذاعيا أو بالمراسلة وتقدیم 

  .حولهاالنصح واإلرشاد 

استخدام ه ثم تال 1960بدأت برامج التعليم عن بعد باستخدام الرادیو عام : في البرازیل

، ومن أشهر التطبيقات في البرازیل في ميدان التعليم عن بعد استخدام 1970التلفزیون عام 

، حيث أآدت التجربة 1972األقمار الصناعية بالتعاون مع جامعة ستانفورد األمریكية عام

عملية طریق األقمار الصناعية في تيسير زیلية أهمية وقيمة استخدام االتصاالت عنالبرا

المدارس التي طبق  توظيف أجهزة الرادیو والتلفزیون في تحسين مستوى األداء التعليمي في

  )1.(في تدریب المدرسين أثناء الخدمة فيها ذلك، وآذلك

س مناهج المرحلة الثانویة بالمراسلة، بتدری 1963بدأ التعليم عن بعد في عام : في الجزائر

واستخدام هذا األسلوب في تدریب المعلمين أثناء الخدمة، آما تم تطویر هذا البرنامج عام 

  .باستخدام برامج الرادیو وتعزیز ذلك بنشر المادة التعليمية في بعض الصحف اليومية 1969

 International Extension( ساهمت آلية آامبردج الدولية للدراسات الممتدة: في ليسوتو

College (مرآز ليسوتو للتعليم عن "مع وزارة التعليم في ليسوتو في إنشاء  باالشتراك

، وذلك من أجل توفير تعليم )Lesotho distance teaching center("بعد

  )2(التعليم باستخدام أسلوب وأدوات، )Non formal(وآخر غير رسمي) Formal(رسمي

  
  .29ص  الجواد،  المرجع نفسه بكر عبد  )1(

  .31ص  نفسه  المرجع ) 2(
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مكن إذاعتها على المتعلمين عن طریق رادیو أنتج هذا المرآز برامج تعليمية أ عن بعد، وقد

  .ليسوتو، ومن هذه المناهج اللغة اإلنجليزیة والریاضيات والمواد الزراعية

، وآانت )Pona) (بونا(في إقليم  1956بدأ تطبيق أسلوب التعليم عن بعد سنة : في الهند

تم استخدام برنامج مذاع بالرادیو لمدة نصف ساعة  1959وفي عام  .التجربة آنذاك محدودة

مرتين أسبوعيا یستهدف جموع المزارعين الهنود، حيث تم تقسيم مجموعات الدراسة بواقع 

 آما بدأت . راعيةج الدراسية هي المواد الزمزارع في  آل مجموعة، ومادة البرام 20إلى 15

وآانت  ،الذاتي االآتفاءتحقيق لتعليم المزارعين الهنود بهدف  1968عام  أخرىبرامج 

منهم من إرسال  بالرادیو تقوم على تمكين الدارسيناإلستراتيجية الجدیدة لتعليم المزارعين 

ات الحصول على شهادهج عن طریق البرید ویمكنهم استفساراتهم وإجاباتهم المتصلة بالمن

لى تكوین جيل جدید آان هذا البرنامج التعليمي یعمل عمن دراسة البرنامج، و االنتهاءتبين 

  )1(.ن المزارعين الهنود المتعلمينم

أشرطة الفيدیو لتسجيل مانينيات القرن الماضي تم استعمال ثفي : ةالمرحلة الثالث

المؤتمرات  دام تقنياتاستخآما تم المحاضرات الستخدامها من قبل طلبة التعليم عن بعد، 

صناعية الفيدیویة بوصلها بمحطة إرسال المحاضرات إلى أماآن متباعدة باستخدام األقمار ال

بدأت تجربة هامة في الهند باستخدام  1986 – 1985ففي عام  أو وصالت المایكرو ویف،

، وقد أداة تكنولوجية أخرى وهي القمر الصناعي مع شبكة تلفزیونية على مستوى قرى الهند

 قریة هندیة في ست والیات، وآانت فترة الصباح في  3400شارآت في هذه التجربة 

، أما الفترة المسائية االبتدائيالبرنامج التعليمي مخصصة لمناهج الدراسة في مرحلة التعليم 

مدرس ابتدائي تدریبا عن طریق  2400فكانت مخصصة لبرامج تعليم الكبار، وقد تلقى 

یوما یدعمها برنامج یذاع بالرادیو ومادة  12ا بمقررات تعليمية لمدة التلفزیون مصحوب

  )2(.بة وموزعة على هؤالء المدرسيندراسية مكتو

  ) Flexible learning(مرحلة التعليم المرن: المرحلة الرابعة

  )3(التي تقوم) Interactive multimedia(تجمع هذه المرحلة الوسائط المتعددة التفاعلية

   
  .31ص  ر عبد الجواد، المرجع نفسه بك )1(

  .253ص  عمري عالء الدین یوسف ، مرجع سبق ذآره ال) 2(

، 28مبادئ وإجراءات ضبط الجودة النوعية في أنظمة التعليم عن بعد، مجلة تعليم الجماهير، السنة: السنبل عبد العزیز عبد اهللا ) 3(

  .09،ص 48العدد 



 91

یكون المستقبل جاهزا لقراءتها، حيث أن معظمها  ل في شبكة األنترنت حتىبتخزین الرسائ

، ویضم األقراص المدمجة )Asynchronous(وسائط إلكترونية ال تزامنية

 Computer(وشبكة االتصال بواسطة الكومبيوتر) Interactive CD-Rom(التفاعلية

mediated communication ( االفتراضيوآذلك الفصل الدراسي)Virtual 

classroom(أنه یضم المكتبات والكتب االلكترونية وقواعد البيانات عند  ، آما

 On line(المباشر االستقبالوالمحادثات ذات ) Video On Demand(الطلب

discussions(سائط ووسائل اتصالية وتعليمية، وغير ذلك من و.)1(  

ظاهرة تعليمية من أهم البدائل لحل مشاآل التعليم التقليدي نجد نظام التعليم عن بعد، الذي هو 

مرت بتطورات آبيرة، حيث بدأت بالمراسلة الورقية، ثم بتداول األشرطة السمعية، وبعدها 

باستخدام الرادیو والقنوات التلفزیونية التي تبث دروسا تعليمية، وفي الستينيات من القرن 

 التي یمكن استخدامها) Closed tv- net work(الماضي ظهرت شبكات التلفزیون المغلقة

لنقل المحاضرات، وفي الثمانينات تم استخدام أشرطة الفيدیو لتسجيل المحاضرات، 

واستخدامها من قبل طلبة التعليم عن بعد، وفي نهایة الثمانينيات ومطلع التسعينيات تم 

استخدام تقنية المؤتمرات الفيدیویة، ولغياب التفاعل بين المعلم والمتعلم في آل الوسائل 

االتجاه واستخدام طریقة اإلرسال  يتحسين التفاعل تم استخدام الفيدیو الثنائالسابقة الذآر ول

  )2(.الفيدیوي باإلضافة إلى شبكة األنترنت لما توفره من تغذیة عكسية

  

  مقومات التعليم عن بعد: المبحث الثالث

أنه یمكن التوقف عند سبعة خصائص مميزة تشكل مجتمعة )  Desmond Keegan(یرى

ف عملي عام للتعليم عن بعد، خاصة عند مقارنتها مع التعليم الذي یجري في أساسا لتعری

  )3( :وهذه الخصائص تتمثل فيما یلي)  التعليم التقليدي( حضرة المعلم وجها لوجه

 

 

  
  .09ص  السنبل عبد العزیز عبد اهللا،  المرجع نفسه  )1(

  10ص  نفسه  المرجع ) 2(

(3) Distance Education : http:// www.savie.com/disted, htm/        Le 29 juin2007 A 14H10. 
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في إطار ):  Separation of teacher and student(انفصال المعلم عن المتعلم -1

األغلب األعم منفصلة في الزمان والمكان، إال ي التعليم عن بعد تكون أنشطة التعليم والتعلم ف

حضرة المعلم غير موجود في التعليم عن بعد، أو أن أن ذلك ال یعني أن التعليم المباشر في 

داخل التعليم التقليدیة التي تجري غائبة آليا عن نظم ) الدراسة المستقلة(التعليم عن بعد 

  .حجرة الدراسة

التعليم الصفي أو ( تقریبا % 100إن نسبة أنشطة التعليم المعطى وجها لوجه تتراوح ما بين 

وس المراسلة، والتي ال تفرد أي مكان أو وقت تقریبا، في في حالة در% 0ونحو) المدرسي

حين یحتل التعليم الجامعي التقليدي مثلما یعطى في بلدان عدیدة موقعا وسطا باعتبار أن 

  .طالبه یقسمون وقتهم مناصفة بين الدروس العادیة والندوات والدراسة الفردیة

نسبة ضعيفة  ، وهي تمثلاط مختلفةآما یتضح أن مختلف نماذج التعليم عن بعد تقع عند نق

من أنشطة التعليم المباشر في وقت التعلم الكلي، ففي اإلتحاد السوفياتي سابقا آانت تصل 

من مدة التعليم عن بعد، بينما تهبط هذه النسبة لتتراوح % 30نسبة أنشطة التعليم المباشر إلى 

  .بریطانيةفي العدید من الدروس التي تقدمها الجامعة ال% 10و  5بين 

وعلى الرغم من وجود بعض األنشطة المشترآة في آل من التعليم عن بعد والتعليم المباشر 

فإن هناك فرقا أساسيا جوهریا بين تصميم منهاج التعليم عن بعد ومنهاج التعليم المعطى 

وجه، فاألول یفترض أن عمليتي التعليم والتعلم تستند قبل آل شيء إلى الدراسة لوجها 

قلة لمواد تعليمية معدة خصيصا لهذه الغایة، فال یتدخل التعليم المباشر إال على سبيل المست

قل الدعم والمساندة، أما الثاني فالتعليم المعطى وجها لوجه یشكل األسلوب الرئيسي لن

  )1(.المعارف وإیقاظ فكر الطالب

التعلم عن بعد،  یعني وجود مؤسسة تعليمية معينة مسؤولة عن عملية: يالتنظيم المعهد -2

فالتنظيم المعهدي یعطي بعدا أوليا آخر للتعليم عن بعد من حيث تميزه عن برامج الدراسة 

 )2(تب التي تستثير بمادتها التعليميةوآذا التعليم من بعض الك) Private study(الخاصة

 

  

  
(1)Distance education, IBID.  

  الموقع  التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد ، من ) 2(
http:// www. Elearning.edu.sa/forum/ showthread.php ?t=546  

  .د 20سا 10، على الساعة 2007جوان  25: بتاریخ



 93

والتلفزیون التي تسمى بالبرامج الثقافية، فالتنظيم المعهدي یقوم بوضع  اإلذاعةوبرامج  

ه المادة في الشكل المناسب المادة التعليمية وإنتاجها وتوصيلها إلى الدارسين بعد أن تضع هذ

  .لتحقيق تعليم فعال

ع به اإلختالف عن الدور الذي تضطلإن أي مؤسسة تمنح تعليما عن بعد تؤدي دورا شدید 

لتخطيط وإعداد المواد التعليمية وتقویم نتائج التعلم، ففي ا مؤسسة تقليدیة، خاصة فيما یخص

بالطالب واألآثر ظهورا، آما أنه یمثل   ةالمعلم نقطة االتصال األساسي الحالة الثانية یكون

في الغالب العامل الحاسم في نجاحهم أو فشلهم، أما في حالة التعلم عن بعد، فإن النشاط 

التربوي تؤمنه المؤسسة وليس المعلم نفسه، ذلك أن الدروس غالبا ما تكون ثمرة تعاون بين 

تتولى المؤسسة بصفة و اختصاصيي مجال معين ومعلمين ومحررین ومنتجين وإداریين،

عامة توزیع المواد التعليمية وتقييم عمل الطالب وتنظيم أنشطة التعليم المباشر، وبالتالي فإن 

حضورا یختلف عن حضور مؤسسة تقليدیة، وهذا الحضور هو من  –بالنسبة للطالب  –لها 

  . بين ما یميز التعليم عن بعد عن التعليم وجها لوجه

يه أن المؤسسة التعليمية یمكن أن تكون مؤسسة حكومية آتلك المنتشرة ومما تجدر اإلشارة إل

قد حققت هذه في اليابان والوالیات المتحدة األمریكية، وقد تكون مؤسسة تعليمية خاصة، و

  )1(.ي التعليم بالمراسلة في فرنسا انجازات آبيرة خصوصا فالمؤسسات الخاصة 

سسات التعليم عن بعد اعتمادا على أهدافها وقد صنف المرآز الدولي للتعليم عن بعد مؤ

  :والوسائط التعليمية التي تستخدمها إلى ثالث فئات هي

وتشمل المؤسسات التي تنحصر رسالتها في تأمين التعليم عن بعد،  :المؤسسات األحادیة -أ

نشأت بغرض توفير التعليم عن بعد أو ما یسمى بالتعليم المفتوح ، آالجامعة المفتوحة أو 

  .تعليم بالمراسلة أو المدرسة الوطنية المفتوحةال

توفر خدمات التعليم النظامي والتعليم عن بعد في نفس  ):الثنائية( المؤسسات التقليدیة -ب

الوقت من خالل نفس المؤسسة مثل الجامعات األسترالية وجامعة القاهرة، فهي مؤسسات 

رجية، وهذه المؤسسات المختلطة آثيرة تقليدیة تتضمن قسما للتعليم عن بعد أو للدراسات الخا

 )2(.من البلدان آبير جدا السيما على المستوى الجامعي في عدد

 
  . التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد،  المرجع نفسه )1(

  .نفسه المرجع ) 2(
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تعطي دروسا عن بعد دون أن تتضمن قسما متخصصا في هذا  :المؤسسات التقليدیة -ج

بين عدة مؤسسات تعليمية وتدریبية لتقدیم خدمات التعليم عن  ائتالفن هناك المجال، فقد یكو

بعد آمؤسسات البث اإلذاعي والتلفزي ومراآز التدریب في الشرآات الصناعية والخدمية 

عاملة في مجال التعليم عن والدولية ال اإلقليميةوشبكات المعلومات واالتصاالت والمؤسسات 

  )1(.بعد

یعتمد التعليم عن بعد على : ئط التقنية المتعددة في توصيل العلم والمعرفةاستخدام الوسا -3

استخدام الوسائط، فنادرا ما یتحدث المعلمون إلى المتعلمين بشكل مباشر، فمعظم التدریس 

توزیعه ونقله إلى المتعلمين عبر وسيط من خالل المواد المطبوعة  یتم یتم تسجيله مسبقا ثم

صریة أو بمساعدة الكومبيوتر الذي بدأ استخدامه بشكل متزاید في والوسائل السمعية الب

ال یتدخل التعليم المباشر إال لحل مسائل تتعلق بالفهم أو من أجل العمل اآلونة األخيرة، ف

  .ضمن فریق أو في المختبر

والواقع أنه في معظم برامج التعليم عن بعد نجد أن الوسائط الرئيسية المستخدمة هي المواد 

مطبوعة التي تساندها مواد سمعية بصریة مثل األشرطة واألسطوانات والشرائح والفيدیو ال

أو تقدیم البرامج السمعية البصریة عن طریق اإلذاعة والتلفزیون، آما یعد الكومبيوتر وسيطا 

  .رئيسيا في بعض نظم التعليم عن بعد باإلضافة إلى الممارسة العملية لألنشطة المختلفة

على الوسائط الالتزامنية دون الوسائط التزامنية التي توفرها الوسائط ) يجانآ( وقد رآز

، فوسائط التعليم عن بعد ... المتعددة التفاعلية مثل شبكات المعلومات والفيدیو التفاعلي 

تتضمن المطبوعات واإلذاعة والتلفزیون واألشرطة المسجلة المسموعة واألشرطة المسجلة 

عي والحاسب اآللي والحقائب الذاتية، باإلضافة إلى الهاتف واللقاءات المرئية والقمر الصنا

ونضيف إليها شبكات المعلومات والفيدیو  .الدوریة والتعليم بالمراسلة عن طریق الصحف

، وهنا نشير إلى أنه على الرغم من أن الوسائط االلكترونية الجدیدة التي تستعين ... التفاعلي

رس تأثيرا قویا على العدید من مشروعات التعليم عن بعد، سواء بالمعلوماتية قد بدأت تما

على مستوى اإلنتاج أو على مستوى خدمات الدعم والمساندة، فإن المطبوع آان وما یزال 

  )2(برامج التعليم عن بعد، وهذا ما تؤآده  يسية والمفضلة للغالبية العظمى منالرآيزة الرئ
  

  .عن بعد،المرجع نفسه التعليم االلكتروني والتعليم ) 1(

  .58ص  ع سبق ذآره بكر عبد الجواد، مرج) 2(
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بيانات الجدول التالي التي تم استقاؤها من بيانات المرآز الدولي للتعليم عن بعد التابع لهيئة  

يزة من برامج التعليم عن بعد تستخدم المطبوع آرآ% 91األمم المتحدة، والتي أوضحت أن 

  )1(.ن أصل عشرة یستند إليه آلياأن برنامجا مأساسية،آما 

  

  

دـــــــــعـن بــــــم عـــــيج التعلـــعـــدد برام الوسائط 
+تربویة معينات       الوسائل +       الفيدیو+    التلفزیون+       اإلذاعة+    المطبوع    المطبوع  

وسيلة أخرى     السمعية  وحده        وسيلة أخرى وسيلة أخرى   وسيلة أخرى وسيلة أخرى    
                                                                                             

نوع المؤسسة

         317= أ    20 297 80 60 64 112 62 
291= ب  26 265 41 35 59 143 47 
321= ج  30 201 26 31 56 110 41 
 18%  44%  21%         15%  18%  91%      9% 839المجموع  

 
  

  .یوضح توزیع عدد برامج التعليم عن بعد حسب الوسائط التي تستخدمها): 1(جدول رقم 

  

  .مؤسسات مخصصة فقط للتعليم عن بعد :النوع أ

  .مؤسسات تقليدیة تضم أقساما متخصصة للتعليم عن بعد : النوع ب

ي بعض الدروس عن بعد، وال یتولى فيها قسم متخصص مؤسسات تقليدیة تعط: النوع ج

  .لبرامج التعليم عن بعد

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

تعتمد على المواد المطبوعة فقط، وهو ما یعكس تطورا %) 9(أن نسبة ضئيلة من البرامج -أ

  .مهما بالنسبة إلى أسلوب التدریس التقليدي الذي آان رائجا في السنوات السابقة

حيث أن الوسائط األآثر شعبية بعد المواد المطبوعة هي األشرطة السمعية المتواضعة،  -ب

  )2(.من البرامج% 44شكلت نسبة 
  

  .58ص  بكر عبد الجواد، المرجع نفسه)1(
  .60، 59ص  نفسه  المرجع ) 2(
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، %15، التلفزیون التكلفة نسبيا باهظةأن نسبة غير قليلة من البرامج تستخدم وسائل  -ج

  %.18، ومجموعات المعدات لألعمال التطبيقية %21الفيدیو آاسيت 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن للوسائط المتعددة جوانب قوة مختلفة، ولكل وسيط خصائصه التي 

تميزه عن غيره، له جوانب قوة وجوانب ضعف، له مميزات وله أیضا حدود، فنادرا ما 

يه الدارس، فالوسيط الذي یناسب ظروف وأهداف یستطيع وسيط واحد تقدیم آل ما یحتاج إل

  ...معينة قد ال یناسب ظروف وأهداف أخرى 

ولذلك فأنسب وسيط ليس بالضرورة هو أول وسيط یتبادر إلى الذهن ، فالوسائط التي تعتمد 

ستخدام وسائط على التكنولوجيا البسيطة یمكن أن تكون أآثر قوة من تلك التي تعتمد على ا

  .آل ذلك یعتمد على الظروفقدمة، وتكنولوجية مت

، والذي للتعليمعند اختيار الوسيط األنسب  االعتباروتوجد عدة معایير ینبغي وضعها في 

هذا یمكن أن یكون مزیجا من تلك الوسائط في نظام معين للتعليم عن بعد، مثل مدى مالءمة 

لى استخدامه بشكل الوسيط لألهداف التعليمية ومدى إتاحة الوسيط للدارسين وقدرتهم ع

بعض المعایير ) دیرك رونتري( وقد أورد .ذلك قدرة المعلمين على استخدامهامریح، وآ

  :الختيار الوسائط في شكل تساؤالت آما یلي

  .ما نوع التعليم الذي نریده للمتعلمين؟ -

  .یمكن أن یكون قادرا على تحقيق ذلك؟) أو مجموعة وسائط( أي وسيط -

  .تجاه استخدام تلك الوسائط؟ ما شعور المتعلمين -

  .هل تتوافر لدى المتعلمين المهارات المطلوبة الستخدام الوسيط؟ -

  .؟ ما هو الوسيط الذي تسمح لنا إمكانياتنا المادیة بتوفيره -

ال یقتصر برنامج التعليم  ):االتصال ثنائي االتجاه( توفير قنوات اتصال ثنائية االتجاه – 4

ده یمثل للتعلم الذاتي، فاالتصال الثنائي االتجاه بين الطالب ومرش عن بعد على تقدیم مواد

وفي برامج التعليم عن بعد التي تتوجه إلى عدد آبير من الطالب یتدخل  .عنصرا جوهریا

المرشدون عامة آوسطاء وال یشترآون في إعداد المواد التعليمية، فهؤالء المرشدون 

  )1(عند الحاجة االستعانةتم هد الجامعية التقليدیة،وتوالمعایختارون من بين أساتذة الجامعات 

  
  .61ص  بكر عبد الجواد المرجع نفسه ) 1(

، وفي بعض األحيان من الخارج من أجل الدروس المعقدة والمكتظة بمرشدین لبعض الوقت

  .بالمشارآة في اإلرشاد للدروس ال تلتزم الهيئة التعليمية المسؤولة عن إعداد المواد التربویة
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ویجري االتصال في الغالب بين الطالب والمرشدین تقليدیا عن طریق البرید، ویبقى التعليم 

بالمراسلة عنصرا أساسيا في الغالبية العظمى من البرامج، وحتى عندما تستعمل وسائط 

أخرى آالهاتف أو المراسالت أو الندوات عن بعد إلقامة الحوار بين الطالب ومرشده، فمن 

  .حل هذه الوسائط محل اإلشراف بالمراسلةالمستبعد أن ت

وفي العدید من برامج التعليم عن بعد یجري تقييم مستوى الطالب على أساس عمله المكتوب، 

أو المعلم أن یعيد إليه أعماله مرفقة بتعليقات ومالحظات وعالمات تقدیر،  فيتوقع من المرشد

  )1(.شأن في مؤسسة تعليمية تقليدیةآما هو ال

التفاعل إن : ية عقد اللقاءات الدوریة بين الطالب ومنسقي عملية التعليم والتعلمإمكان -5

معظم مهما في العملية التعليمية، وفي  والمناقشات بين الطالب والمعلمين تشكل عنصرا

برامج التعليم عن بعد یلتقي الطالب بصورة منتظمة أو من وقت آلخر مع مرشدیهم 

سة، وتتحدد األهداف التربویة لهذه اللقاءات مسبقا بعنایة فائقة وأساتذتهم أو رفاقهم في الدرا

خاصة وأن هذا النوع من النشاط باهظ التكلفة وال یتم بسهولة، ولذا فإن مؤسسات آثيرة 

توصي بأن تخصص تلك الجلسات صراحة للمناقشات الجماعية لحل المسائل المطروحة 

مواد التعليم المرتكزة مرض بأمينها على نحو ولألنشطة العملية، أي للوظائف التي ال یمكن ت

على وسيط، وبالتالي غالبا ما یدعى المرشدون إلى عدم صرف وقت طویل في العروض 

، باعتبار أن هذه الوظيفة التربویة تتأمن طبيعيا عبر اإللقائيوالمحاضرات ذات الطابع 

  .المواد التعليمية

أنه البد أن ، )جمال الدهشانن وشبل بدرا(عن ) Onker Sing Dewal(وفي ذلك یرى

  :یتخذ تنظيم اللقاءات ثالثة مناحي هي

  .تلقين المفاهيم التي لم تعالج معالجة وافية في المواد التعليمية -

  .تزوید المتعلمين بعدد من المهارات والدرایات -

بواسطة تنظم ملتقيات لمجرد تلقين ما تم تلقينه  یجب المخالطة االجتماعية، فتنمية روح ال -

 )2(.المواد التعليمية ال تأبه بوقت المتعلمين ومالهم

 

 

  
  .62، 61ص  بكر عبد الجواد  المرجع نفسه  )1(

 .133ص  ران شبل، الدهشان جمال، مرجع سبق ذآره بد) 2(
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  ، فتكون الدورة األولى مثال وجيزةویستحسن توزیع اللقاءات على فترات عدة خالل السنة

عن  د المتعلمين على هذا الشكل الجدید من التعليم المتمثل في التعليموتخصص لتعوی ،المدة 

حملهم على إدراك دورهم ومسؤولياتهم الجدیدة وما تنتظره المؤسسة منهم، أما الدورة بعد، و

من الدروس قد وصلت إلى المتعلمين، % 50الثانية فيمكن تنظيمها بعد أن یكون أآثر من 

حول األعمال الموجهة وتلقين المفاهيم األساسية، ویمكن والبد أن تتمحور بشكل أساسي 

تنظيم دورة ثالثة قبيل التقييم النهائي بهدف مساعدة التالميذ على مراجعة المعارف المكتسبة 

  .وإرشادهم إلى آيفية ترابط مختلف المفاهيم الملقنة

حة الحرة التي یتسم یرى البعض أن اللقاءات المحددة المكان والزمان ال تتالءم والروح المتفت

بها التعليم عن بعد، والتي تتيح للطالب حریة التعلم وفقا لوقته الخاص ولوتيرته الشخصية، 

وثمة من یضيف أنه لو صممت المواد التعليمية بالعنایة المبتغاة ألمكن تلقين المضمون آله 

  .من غير اللجوء إلى تنظيم اللقاءات

عليمية آفيلة لوحدها بتمكين المتعلم من بلوغ األهداف والواقع أن االعتقاد بأن المواد الت

غير صحيح، خاصة عندما  ، هو اعتقادآافة) فس حرآية المعرفية والعاطفية والن( التربویة

یتعلق األمر بتمارین تطبيقية أو بتنمية القدرات االجتماعية، والبد من إآمال المواد التعليمية 

  .مع المدرسين والمرشدینبلقاءات تضع الطالب في اتصال مباشر 

القيام بنشاط تعليمي أآثر تشابها مع قطاع الصناعة من حيث یعني : النموذج الصناعي -6

وإنتاج وتوزیع المواد  تطبيق مبادئ تقسيم العمل والتنظيم واإلنتاج بالجملة في عملية إعداد

نظيم مناهج إنتاج وتوزیع مواد التعليم عن بعد وت" أن ) Peters(حيث یرى .التعليمية

التعليم عن بعد التي تستخدم على نحو  فمؤسساتالدراسة هو أشبه بنمط اإلنتاج الصناعي، 

في ) اإلنتاج المسلسل( إلى تطبيق نظام اضطرتمكثف تشكيلة واسعة من الوسائل التقنية، 

  .عمليات إعداد المواد التعليمية وصنعها وتخزینها وتوزیعها

ا تلك األساليب المختلفة یستبعد إمكان تولي شخص فرد إن تنوع الكفاءات التي تقتضيه

، ولذا فإن التخصص والتنسيق بين األقسام وإنتاجهامسؤولية جميع مراحل تصميم المواد 

والتجوید  ، والسعي الدؤوب إلى التحسينجخطيط تبعا لطریقة المسار الحرالمختلفة والت

  )1(آثرفي النظم الكبرى للتعليم عن بعدومراقبة النوعية وضبطها تبدو اليوم ضروریة أآثر فأ

  
  
  .63، 62ص  بدران شبل، الدهشان جمال، المرجع نفسه  )1(
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إن الطبيعة المرآبة لنظم التعليم عن بعد والمدة الطویلة الضروریة إلعداد المواد التعليمية 

وتقسيم العمل الذي یتوافق مع خصوصية العدید من مكونات العملية، فضال عن ضرورة 

دمة جمهور واسع جدا، آل هذه العوامل تجعل طرق التخطيط واإلدارة المعتمدة تقليدیا في خ

قطاع التربية غير متوائمة مع مشروعات التعليم عن بعد، مما یوجب ابتكار نماذج إدارة 

  )1(.وتخطيط متكيفة مع هذا القطاع

حسب قدراتهم ) Client(ن نظام التعليم عن بعد یعامل طالبه أو زبائنهإ  :الخصوصية -7

الذاتية، حيث یأخذ النظام التعليمي عن بعد الطالب من مجموعة التعلم وصفه في حالة ذاتية 

  )2(.له

  

  ميزاته وعيوبه: المبحث الرابع

  : ميزاته –أوال 

مكانا مرموقا بما أحدثه من ثورة في التعليم بإلغاء المسافات وجعل  یحتل التعليم عن بعد

لى الجميع في وقت أثبتت فيه المؤسسات التعليمية التقليدیة آثيرا من المعرفة أیسر وصوال إ

القصور في معالجة مشكالت التعليم، وزادت الحاجة إلى نظام تعليمي آنظام التعليم عن بعد 

الذي یستمد صالحيته ومصداقيته انطالقا من الميزات التي یتمتع بها والتي نستعرضها فيما 

  :یلي

بالتعليم التقليدي،  االلتحاقلى الكثير من العوائق التي تحد من إمكانية یتغلب هذا النمط ع -1

لى السكان في الجزر والمناطق النائية المنعزلة، ومنه یرسل التعليم على مسافات طویلة إ فهو

یمكن أن تستوعب برامج التعليم عن بعد أعدادا ضخمة من المتعلمين في وقت واحد، دون أن 

  )3(.ون في المناطقضد هؤالء الذین یعيش یكون هناك أدنى تمييز

 

 

 

 

  
  .63ص  بدران شبل، الدهشان جمال، المرجع نفسه  )1(

  .63ص  نفسه  المرجع ) 2(

(3) Dieuzeile Henry : Les nouvelles technologies : outils d’enseignement, Edition 
NATHAN ,Paris 1994, p 73. 
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لى المدن لمواصلة نزوح أهل الریف والمناطق النائية إتقلل برامج التعليم عن بعد من  -2

للحصول  أعمالهمهم االستمرار في محل إقامتهم بالمناطق الریفية دون ترك تعليمهم،إذ یمكن

  .على المؤهل واآتساب المهارات

یساهم في تغيير البنية االجتماعية واألطر واألنساق الثقافية للمجتمع بإتاحة الفرص أمام  -3

اء المجتمع للتعليم خاصة النساء اللواتي تحول ظروفهن المختلفة دون التحاقهن بعض أعض

  )1.(بالتعليم التقليدي

في الورقة التي أعدها بتكليف من مكتب القاهرة لمنظمة ویرى عبد العظيم الفرجاني 

في الدول " التعليم عن بعد لدعم التعليم األساسي" اليونسكو في سياق برنامج المنظمة حول

من التعليم  االستبعادتسعة األآثر سكانا، إمكانية مساهمة التعليم عن بعد في حل مشكالت ال

قيرة من مراحل لبنات والنساء في المناطق النائية، وآذا استبعاد الفئات الفالتقليدي خاصة ل

  .التعليم األعلى

  .إتاحة الفرص للمعاقين ممن تحول ظروفهم دون مواصلة التعليم التقليدي -4

من الدراسة في وقت أقل من زمالئهم  واالنتهاءإتاحة الفرصة للمتفوقين إلظهار تفوقهم  -5

عليم عن بعد تالعادیين، واختيار التخصصات التي تشبع تفوقهم، ویتحقق هذا إذ یأخذ نظام ال

بنظام یدعم عملية االختيار في الساعات المعتمدة ویعد هذا جانبا من تحقيق هدف دیمقراطية 

المعاقين (الخاصة ئات االحتياجاتما یتيحه لفبودعم تكافؤ الفرص، وهذا  التعليم

  )2(.)والموهوبين

هذا النمط یيسر فرص االلتحاق لفئات عمریة أوسع من الفئة العمریة التي تحددها  -6

المؤسسات التعليمية التقليدیة مثل الكبار والعمال وربات البيوت، وهذا في إطار مسعى 

  .والتعليم مدى الحياةالتعليم المستمر 

من التطورات الحاصلة في مجاالت التكنولوجيا خاصة منها  واإلفادة االستعانة -7

التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال، فنظام التعليم عن بعد المقترح ینبثق عن استخدام 

  )3(تقنيات االتصال عبر وسائل البث واستقبالها على شاشات العرض أو التلفزیون إلتاحة
  

  

(1) Dieuzeile Henry, IBID, P 74.  

  . 64الفرجاني عبد السالم عبد العظيم، مرجع سابق ص ) 2(

(3) Dieuzeile Henry, Op.cit P 74. 
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ه نقل الحدیث أو وهو نظام یتم عبر .يف من یعيش بعيدا عن مقر التعليمالفرصة لتعليم وتثق 

لتكنولوجي، إذ یحدد التعليم القائم على فهو یعد مظهرا من مظاهر التقدم ا الرسالة وبهذا

التكنولوجيا على أنه نسق من المكونات المادیة والبرامج الجاهزة للحاسب اآللي تستخدم في 

نظم التدریس والتعلم ونظم االتصاالت عن بعد، ولدیه القدرة على أن یعزز التعليم والتدریس 

ن األداء، ففي عصر الثورة وعلى أن یصبح مؤثرا بتقدیم مرونة أعظم في زمان ومكا

المعلوماتية ال یؤثر بعد المسافة بين المعلم والمتعلم، إذ ليس علينا أن نذهب إلى المدرسة بل 

، وهذا على عكس التعليم التقليدي الذي )School comes to home(تأتي إلينا في بيوتنا

  )1(.وجها لوجه داخل حجرة الدراسة مالمعلم والمتعلیستلزم حضور 

القدرة على تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية والمهنية للملتحقين، حيث أن التعليم  -8

مرتبط بحاجات األفراد التطبيقية والمهنية واالجتماعية، فهو یحقق درجة عالية من التوازن 

والمواءمة بين مطالب المجتمع المتغيرة والحاجات التعليمية المتنوعة وإتاحة فرص الحراك 

ي في وقت قد یكون لزاما على الفرد أن یغير مهنته آل فترة نتيجة ظهور مهن جدیدة المهن

  .تعتمد على التكنولوجيا غالبا واختفاء المهن التقليدیة

 له نظام التعليم عن بعد فإذا آان الدارس مثال ممن یعملون في مهنة التدریس فيمكن أن یكون

یتعلمه مباشرة في جوانب الحياة بالبيئة التي موردا أساسيا للدراسة، بحيث یمكنه تطبيق ما 

یعمل بها، إضافة إلى إمكانية مشارآته لزمالئه في تطبيق ما یتم تحصيله، لذا یسمح بتدریب 

  .أعداد هائلة من العاملين في مجاالت متنوعة

واالستقالل للدارس فيما یختص بانتظام مواعيد ومكان األنشطة  توفير قدر من المرونة -9

مية من خالل ما یقدمه من تسهيالت دراسية أو من خالل تخفيف وإلغاء مواصفات التعلي

االلتحاق التي تشترطها المؤسسات األآادیمية التقليدیة، فهو األسلوب الوحيد المتاح لتعلم ما 

أسلوب مرن عن طریق وسائط تجعل التعليم متاحا في أي وقت وفي أي مكان، بیراد تعلمه، 

للتواجد ضمن مجموعة، فهو یتيح  االضطراروفقا لسرعته الخاصة دون ویسير فيه المتعلم 

  )2(.والتتابع المناسب لحالته باإلیقاعللدارس اختيار األوقات المناسبة لتعلمه 

 

  
Dieuzeile Henry, IBID , P 75.)1 ( 

 
 .388ص  بق ذآره زیتون آمال عبد الحميد، مرجع س) 2(
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المرونة في التعليم انتشار التقنيات الجدیدة، إذ یمكن نقل وقد ساعد على تحقيق هذا القدر من 

التعليم عبر وسائل االتصاالت اإلعالمية بعد تسخيرها وإعدادها لذلك الغرض، ویمكن نقله 

بواسطتها من مقر الفصول الدراسية بعيدا حيث مقر الدارس الستقباله من خالل البرید أو 

  .شاشات العرض والتلفزیون

ى العدید من المبادئ الجدیدة في التربية وعلم النفس مثل توفر الدافعية للتعلم یستجيب إل - 10

  )1(.م الذاتي وغيرهاوالمرونة في بيئة التعلم ومراعاة أساليب التعل

قق یساعد نظام التعليم عن بعد في تقليل واختصار الكثير من أوجه النفقات المالية ویح - 11

ناء الجامعات واستقطاب اإلطارات الفنية النادرة لها ب التعليم بأقل آلفة بتوفير تكاليف

وتزویدها باألیدي العاملة واإلداریين، وآذلك بأعضاء هيئة التدریس، ویؤآد هذا بعض 

أستاذ االقتصاد بالجامعة ) Lesic Waher(الدراسات االقتصادیة للتعليم عن بعد، فقد أجرى

يم في الجامعة المفتوحة مقارنة بالتعليم في البریطانية المفتوحة دراستين عن اقتصادیات التعل

، وخلص إلى أن معدل التكلفة 1977و  1972الجامعات البریطانية التقليدیة وذلك بين عامي 

السنویة للدراسة في الجامعة المفتوحة ال یتعدى ربع تكلفة الدراسة في الجامعة التقليدیة، 

بحثي الذي تقوم به الجامعات التقليدیة، النشاط ال االعتبارویصل إلى الثلث إذا ما أخذ في 

معدل التسرب في الجامعات المفتوحة، آما أن  االعتباروتصل إلى النصف إذا ما أخذ بعين 

التكلفة الشاملة للدارس في الجامعة المفتوحة قد تصل إلى سدس التكلفة الشاملة للطالب في 

  .الجامعة التقليدیة

بدراسة العالقة بين التكاليف الثابتة والتكاليف ) Laid Low and Loyard(آل من   آما قام

بكندا، وأسفرت هذه ) Asth Basca(المتغيرة للمقرر الدراسي بالجامعة في بریطانيا وجامعة

الدراسة عن نتيجة أآدت أن التكاليف المتغيرة بالنسبة لمعظم المقررات الدراسية أقل في 

الدراسة أن معدل التكلفة الدوریة نفس آما أآدت  الجامعة المفتوحة مقارنة بالجامعة التقليدیة،

  .آلما ازداد عدد المسجلين لمسجلين في المقرر الدراسي تتناقصل

إلى أن تكاليف التعليم عن بعد تختلف عن تكاليف التعليم ) إسماعيلمحروس ( ویشير هذا 

 )2(:التقليدي في الجوانب التالية

  
  

  .08ص مرجع سبق ذآره .... لتربية المستمرة ا: السنبل عبد العزیز بن عبد اهللا) 1(

   .09،  08ص  نفسه  المرجع  )2(
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نظام التعليم عن بعد یختلف جوهریا عن مثيله ) Cost Structure(أن هيكل تكاليف  -أ

  .الخاص بأنظمة التعليم التقليدي

مقارنة ارتفاع التكاليف الثابتة وانخفاض التكاليف المتغيرة في أنظمة التعليم عن بعد  -ب

بالتعليم التقليدي، فالتعليم عن بعد مثل الصناعة یتميز بارتفاع االستثمارات الرأسمالية له 

  )1(.وانخفاض التكاليف الدوریة أو المتغيرة

 Economics Of(یتميز التعليم عن بعد بشيوع ظاهرة اقتصادیات الحجم الكبير -ج

Scale(الطالب تأخذ في االنخفاض آلما زاد  ، ومن ثم فإن التكلفة المتوسطة الخاصة بتعليم

تكاليف تصميم وإعداد وتسجيل ( عدد الطالب المسجلين وذلك لتوزیع عبء التكلفة الثابتة

على عدد أآبر من الطالب، ولذلك فمن الواجب عند األخذ بنظام التعليم عن ) المادة العلمية

معهد أو آلية وأن یقوم  ات التي تعطي أولویة،بعد في أي دولة، تحدید أو اختيار التخصص

واحدة بتنظيم وإدارة نظام التعليم عن بعد الخاص بتخصص معين في طول الدولة وعرضها، 

  .حتى یمكن القيام بالخدمة التعليمية بكفاءة وجودة عالية، وبتكلفة معقولة بالنسبة للطالب

ة من الطالب في حين إن أنظمة التعليم التقليدیة تعتبر أآثر آفاءة بالنسبة لألعداد القليل -د

  .تعتبر أنظمة التعليم عن بعد أآثر آفاءة بالنسبة لألعداد الكبيرة

إن تكاليف تصميم المادة العلمية وإنتاجها في نظام التعليم عن بعد ترتفع آثيرا عن تكاليف  -ه

  )2(.نقل وتوصيل واستالم المادة العلمية

  :زوایا ثالث وعلى العموم یمكن النظر إلى قوة التعليم عن بعد من

فمن منظور الدارس أو المتعلم، یعني التعليم عن بعد التحرر من قيود الزمان والمكان  

بغض النظر عن العمر، بالتمتع بمزید من الفرص التعليمية والمرونة، ومن ثم  ،والسماح له

  .الجمع بين العمل وإدارة شؤونه الخاصة، والتعليم في آن واحد

فإن التعليم عن بعد یوفر فرصا لتدریب العاملين وتطویر أرباب العمل، ومن منظور 

  .مهاراتهم المهنية في مواقع العمل نفسه مما یؤدي إلى زیادة في اإلنتاج

  

  
  .09، 08ص  السنبل عبد العزیز بن عبد اهللا،  المرجع نفسه  )1(

  .33ص  ر، ترجمة شكري حسن حسين، مرجع سبق ذآره آولن بو) 2(
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نظم  وإیصالة فإنه یحقق دیمقراطية التعليم ، ذلك بزیادة عدد الدارسين، أما من منظور الدول

دریب التعليم والتدریب إلى جماعات ال تتوافر لها سوى فرص محدودة من التعليم والت

  .التقليدیة

  :عيوبه -ثانيا

رغم المزایا المتعددة التي یقدمها التعليم عن بعد، إال أن البعض یشير إلى بعض المآخذ أو 

عن أحد  ،)Tony and Rumble(وجه النقد، تجاه التعليم عن بعد، فقد أآدت دراسة آل منأ

عيوب وجود مجموعة من أوجه النقد وال ، على)الجامعة المفتوحة(يم عن بعد أنماط التعل

، وخاصة عند مقارنتها بأساليب التعليم التقليدیة، آما تتصل بأساليب هذا النمط التعليمي

ة إلى أن خطورة وقوة أوجه النقد هذه، أو تلك العيوب، تختلف من ثقافة أشارت هذه الدراس

  :العيوب في النواحي التاليةإلى آخر، وتتمثل أهم هذه إلى أخرى ومن موقف 

محدودیة فرص المناقشة والحوار بين المتعلمين والمعلمين وغيرهما من األفراد العاملين  -1

و وجدت فرص المناقشة مع الموجهين أو المرشدین في مجال التعليم عن بعد، آما انه حتى ل

المناقشة مع آأن تتم ،ذین أعدوا المواد الدراسية فهي غالبا ما تكون نادرة الحدوث مع ال

  .األستاذ الرئيسي

بالتعليم عن بعد، مثل المطبوعات  ةالتعليمية الخاصإلنتاج وتطویر المواد  التكلفة العالية -2

، إذ أنه آلما زادت جودة هذه المواد آلما ارتفعت آلفة إنتاجها، والمواد السمعية والبصریة

بنفس البرنامج وإعادة استخدام نفس  لاللتحاق يل لفتح الباب أمام طالب جدد وبالتالي زاد الم

لى مبدأ خفض تكز عالمواد التعليمية لسنوات أطول، وذلك أن بنية نفقات التعليم عن بعد تر

  .األآبر من المستفيدین من هذا التعليممتوسط التكلفة بحشد العدد 

 ت وميول وخبرات المتعلمين، التصلب النسبي لبرامج التعليم عن بعد وقلة اإلهتمام بحاجا -3

تعليمه، أو أن یكون له  اتجاهبمجرد بدء المتعلم لبرنامج الدراسة فإنه ال یتمكن من تغيير ف

روس التقليدیة ، ولكن هذا األمر في تأثيرا آبيرا على ما یتعلمه، وقد یصدق ذلك على الد

نظام التعليم عن بعد یشكل قيدا مالزما للطریقة التعليمية بالذات وليس لسياسة المؤسسة أو 

 )1(.لمزاج الدارس

  

  
  .119، 118ص  ران شبل، الدهشان جمال، مرجع سبق ذآره بد) 1(



 105

یرى بوجود بعض  وباإلضافة إلى جوانب القصور هذه، هناك من المختصين والباحثين من

الجوانب األخرى التي یمكن أن تحمل في طياتها مخاطر أو سلبيات محتملة لنظام التعليم عن 

بالتعليم عن بعد، وباستخدام التقانات األحدث وآأنها  االنبهاربعد، تدعو إلى عدم اإلفراط في 

حدتها في حلول سحریة دون تمحيص، على حين یواجه التعليم عن بعد مشكالت عدیدة تزداد 

البلدان النامية، فعلى حين یقدم بعض الباحثين قرائن على أن بعض برامج التعليم عن بعد 

یمكن أن تنتج نوعية أعلى من التعليم خاصة في التعليم العالي، بسبب ضرورة تحمل المتعلم 

ر في بأآثر فعالية في العملية التعليمية وغياب الحواجز النفسية للتعبي واالشتراكللمسؤولية 

م عن بعد على مجموعة وغيرها من المبررات، ال یوجد دليل علمي قاطع على أفضلية التعلي

منظور النوعية، بل على العكس هناك عدة مخاطر محتملة تواجه التعليم  التعليم التقليدي من 

  :عن بعد وتتمثل في

على من قطاع أبعد تعاني معدالت تسرب وان یتوافر دليل قوي على أن برامج التعليم عن -1

، وهذا أمر متوقع في ضوء ظروف غالبية الملتحقين بالتعليم عن بعد والتي القطاع التقليدي

  .أدت لحرمانهم في البدایة من التعليم التقليدي

إن التعليم عن بعد یمكن أن یقع في نفس مشاآل التحصيل في التعليم التقليدي خاصة  -2

، بل یمكن أن یعاني منها أآثر من التعليم التقليدي )اإلرجاعالتلقين، االستظهار، ( ثالثية

بسبب توسط المعدات الجامدة بين المعلم والمتعلم، ولذلك یجب أن تكون مقاومة التسرب 

  .وضمان النوعية الراقية محاور أساسية في التخطيط للتعليم عن بعد

ومن ثم أصعب في تشتتا من التعليم التقليدي،  أآثرالمعروف أن آثار التعليم عن بعد  -3

  .مصداقية جهود التقييملتي تضعف فيها فكرة والتقييم، وتزداد هذه الصعوبة في البلدان ا

إن تطویر المواد التعليمية، المشوقة والفعالة في التعليم عن بعد أمر صعب ومرآب یجب  -4

ائط أن یتم من خالل فرق متكاملة تضم تربویين، وخبراء في الموضوعات وفي التقانات ووس

االتصال المستخدمة، وفنانين وغيرهم، ویجب أن یقوم إنتاج المواد التعليمية على تبني 

  .المراجعة باستمرار –التقييم  –التطویر  –البحث : نموذج

  )1(تقدر تكلفة إنتاج   -على سبيل المثال –هو مكلف، ففي الوالیات المتحدة األمریكية  -5

 

  
جامعي عن بعد لمواجعة احتياجات المستقبل، المؤتمر العربي األول إلستشراف  مستقبل التعليم التعليم ال: عواطف أمين یوسف) 1(

  .540، ص 2005، مصر وورشة عمل استشراف المستقبل، المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية
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م دوالر، ولذلك آثير ما یت 3000حوالي عليمية الجيدة بالدقيقة الواحدة من برامج التلفزیون الت

التأآيد على أن االستفادة من التعليم عن بعد یجب أن تكون من االتساع والعمق بحيث تتحقق 

  .معادلة معقولة بين التكلفة والعائد

تمثل ندرة المواد التعليمية الصالحة للتعليم عن بعد، باللغة العربية مشكلة خاصة یتعين  -6

  .ضمارالعمل على تالفيها تمهيدا للدخول الفوري في هذا الم

في التعليم عن بعد، فبدال من البشر " جدیدة"تشترك فئات متنوعة و: المنظومة البشریة -7

معلم عن : المعلم والمتعلم، یقوم التعليم في الحد األدنى على ثالوث: ثنائي من أن یقتسمها 

يمية بعد، متعلم عن بعد، مسير الموقع الذي یتعامل فيه المتعلم عن بعد بجوانب العملية التعل

ویتعين أن . عن بعد، خاصة من خالل وسائل االتصال المتقدمة غير المتاحة للمتعلم الفرد

تتفاعل األطراف الثالثة آفریق آفء مع تغير دور المعلم والمتعلم عن المتعارف عليه في 

ليس ملقنا لكم معين من المعلومات، ولكن ميسر ) الكفء( التعليم التقليدي، فالمعلم عن بعد 

لم من خالل االآتشاف وعبر التواصل، لكن هناك غير هؤالء الثالثة، آخرین آثر تضمهم للتع

فرق تصميم وإنتاج المادة التعليمية والفنيين واإلداریين في مواقع التعليم عن بعد وفي اإلدارة 

  .غيرهموالتعليمية على مستویاتها المختلفة، ومقدمو خدمات االتصال المختلفة 

نات انتيجة لقلة معرفة التربویين بالتق" التقنيين" قع التعليم في أیدي هناك خطر أن ی -8

  الجدیدة، وینطوي ذلك على الوقوع في الترآيز الزائد على التقانات والمعدات 

أن یسبق وعوضا من الهدف األصيل وهو االحتياجات التعليمية للمتعلمين عن بعد التي یجب 

ى اختيار التقنيات وتحدید التوظيف األفضل لها، حتليها وعلى سبل الوفاء بها التعرف ع

لتحقيق الغایة التعليمية، ویستلزم درء ذلك الخطر على وجه الخصوص، أن یعاد توجيه 

برامج تكوین التربویين الجامعية وأثناء الخدمة، لتتضمن مكونا قویا في التعليم عن بعد، 

  .نظریا وعمليا

ونوضح أن تكلفة التعليم عن بعد، خاصة التفاعلي : تالبنية األساسية والمعدات والبرمجيا -9

 ولو المحدود وتحول القيود المالية أحيانا لالنتشارمنه مرتفعة لدرجة یمكن أن تكون مانعة 

دون توافر المعدات والبرمجيات ومداخل شبكة االتصال الالزمة لهذا النوع من التعليم عن 

  )1(لسریع لكثرة المعدات والبرمجيات قادم ابعد ویزید من التكلفة على المدى الطویل الت
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  .ة في التعليم عن بعد التفاعليلمستعملا

یمثل السياق االجتماعي للتعليم عن بعد محددا جوهریا لمدى نجاحه، وهنا تثور عدة  - 10

  .ناحية أخرى مشكالت تتطلب اعترافا من ناحية، ومواجهة حادة من

من الدرجة " بدایة یعاني التعليم عن بعد من انخفاض المكانة االجتماعية، حيث یعد تعليما 

أشكال التعليم التقليدي، " امتالك" یرتاده فقط من لم یقدر، أآادیميا أو ماليا، على" الثانية

المعرآة هو وینبغي التخطيط لمحاربة هذه السمعة السيئة، وجلي أن السالح األمضى في هذه 

ضمان النوعية المتميزة في برامج التعليم عن بعد، خاصة تلك البدیلة للتعليم التقليدي، 

األآادیمي ببرامج التعليم عن بعد بصرامة،  االعترافوالسبيل األساسي لذلك هو تطبيق نظم 

يم وتبين الخبرة العلمية أن أحد أهم سبل احترام التعليم عن بعد هو اعتراف مؤسسات التعل

  .التقليدي المتميزة بخریجي برامجه من طلبتها

والخالصة أن االستغالل الناجح للتعليم عن بعد، خاصة باستعمال تقانات التفاعل یقتضي 

ثورة حقيقية في التعليم آكل، فكل المكونات التي سبقت اإلشارة إليها یتعين أن تتكامل في 

األمر الذي . القائم التقليدينسق التعليم  منظومة متناغمة داخليا، وتلتئم في تناغم أیضا مع

قييم الرصين والتطویر التجریب واآتساب الخبرة التراآمية من خالل الت یوجب ضرورة

  )1.(المستمر
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م واالتصال إن النظم التربویة حول العالم تحت ضغط متزاید الستخدام تكنولوجيات اإلعال

الجدیدة في تعليم طالبها المعارف والمهارات التي یحتاجونها في القرن الحادي والعشرین، 

وقد جاء التطور العلمي والتقني السریع لتوفير أشكال أخرى من التعليم، أو بمعنى أصح 

تقدیم الخدمة بأسلوب مختلف وجدید، حيث یمثل التعليم بوجه عام وظيفة أساسية في 

وتتطور مع تصاعد التطور أن تتغير أشكال التعليم  ات البشریة لذلك آان طبيعياالمجتمع

التقني، وحيث یعتمد التعليم عن بعد بوجه خاص على تكنولوجيات االتصال، فإن التطور في 

  )1(.التعليم عن بعد بصفة أو بأخرى لهذه التقنية یسهم في تطویر أشكا

عدم التفاعل بين الطالب مزمنة تتمثل في ن مشكلة لقد عانت طرق التعليم عن بعد م

بدایة استخدام التعليم عن بعد آان الترآيز فيه على العلوم النظریة دون أن والمدرس، آما 

التطبيقية، لذا فإن الطالب آان یتعلم في بيئة ال تتوفر فيها أدوات التطبيق خاصة المعامل، 

، تكون أقل  مستوى من التعليم النظاميآان نوعه  أیاوبالتالي فإن مخرجات التعليم عن بعد 

منصبا على إیجاد بنية تحتية أقوى للتعليم عن بعد تتمكن من سد هذه  االجتهادولذا آان 

م جدارة آبيرة ونتائج فعالة، الثغرات التي یعاني منها، وقد أثبت استخدام األنترنت في التعلي

طریق  سوف یساعد :"ولهعلى تطبيقات األنترنت في التعليم بق) بيل غيتس( ویعلق

على رفع المقایيس التعليمية لكل فرد في األجيال القادمة، وسوف یتيح المعلومات السریع 

وسوف یمثل التعليم ... لالختيارالطریق ظهور طرق جدیدة للتدریس ومجال أوسع بكثير 

  )2(..".التعليم المستمر نحو االنطالقنقطة  اآلليباستخدام الحاسب 

( ذي یمكن أن تؤدیه األنترنت حيال دعم برامج التعليم عن بعد یقول الدآتوروحول الدور ال

لقد آان لألنترنت بالفعل تأثيرا " ... استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة قطر) هشام عزمي

ومن خالل هذا المفهوم تستطيع ... آبيرا على مفهوم التعلم عن بعد في الوقت الحالي 

دة منها والقائمة بالفعل تقدیم خدمة التعليم عن بعد، بحيث یمكن المؤسسات التعليمية الجدی

  )3(... ".خاصة بالعملية التعليميةاستغالل الشبكة في العدید من الجوانب ال
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  )التعليم االفتراضي( التعليم عن بعد عبر األنترنتمفهوم : المبحث األول

بعد ظهور شبكة األنترنت ونمو تطبيقاتها من خالل التطورات التكنولوجية التي حدثت في 

بالتخاطب المباشر وإمكانية إنشاء تسعينيات القرن الماضي ، وخصوصا تلك المتعلقة 

مجموعات تحاور افتراضية، وإدخال تقنيات الوسائط المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة 

عن بعد، ظهر النمط الجدید من التعليم الذي یعرف بالتعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم 

قيقه لنتائج جيدة، وظهر ، حيث بدأ اعتماده في مؤسسات التعليم الغربية بعد تحاالفتراضي

أثره االیجابي في دعم النظام التعليمي ورفع آفاءته وتحقيق مبدأ التعليم المستمر والوصول 

  .إلى مصادر المعرفة بسهولة

تزوید المتعلم عن " یقصد به  تعریفاإن التعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي 

 االختصاصرف في مختلف المواد المنتقاة أو طریق شبكة األنترنت بما یحتاجه من معا

المختار بغرض رفع المستوى العلمي أو بغرض التأهيل والتدریب، وذلك باستخدام الصوت 

والفيدیو والوسائط المتعددة والكتب االلكترونية والبرید اإللكتروني ومجموعات الدردشة 

  )1(".والنقاش

نترنت لتقدیم مقررات آاملة للمتعلمين عن النمط الذي یستخدم شبكة األ" آما یعرف على أنه

  ".طریق الشبكة، دون التقيد بمكان أو وقت أو سن معين للدراسة 

وقد ساعد على تحقيق ذلك التطورات المتالحقة التي شهدها مجال الشبكات، وخاصة بعد 

 عنصرا، ظهور شبكة األنترنت التي أضافت إلى عناصر التفاعلية والفوریة التي تتمتع بها

هاما آخر هو عنصر الوسائط المتعددة، مما أدى إلى شيوع هذا النمط التعليمي على الشبكة 

، فظهر مصطلح التعليم المبني على الشبكة العنكبوتية العالمية ومصطلح بصورة آبيرة

  )2(.التدریب على الشبكة للداللة على هذا النمط التعليمي

طریقة إلیصال العلم وللتواصل والحصول " هویعرف التعليم عن بعد عبر األنترنت أیضا بأن

  )3(على المعلومات والتدریب عن طریق شبكة األنترنت، وهذا النوع الجدید من التعليم یقدم 
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مجموعة من األدوات التعليمية المتطورة التي تستطيع أن تقدم قيمة مضافة على التعليم  

معتاد والكتاب واألقراص المدمجة، وحتى بالطرق التقليدیة، ونعني بذلك الصف الدراسي ال

  ".التدریب التقليدي عن طریق الكومبيوتر

تعلم المفيد من مواقع بعيدة ال یحدها مكان وال زمان " وهناك من یختصر تعریفه في آونه

  ".بواسطة األنترنت والتقنيات

مليات عبارة عن مجموعة الع" هوف التعليم االفتراضي بعدة أشكال ووعلى آل یمكن تعری

المرتبطة بنقل وتوصيل مختلف أنواع المعرفة والعلوم إلى الدارسين في مختلف أنحاء العالم 

باستخدام تقنية المعلومات ویشمل ذلك شبكات األنترنت واألقراص المدمجة وعقد المؤتمرات 

  )1(".عن بعد

  آرها هناك عدة مصطلحات تستخدم بالتناوب مع مصطلح التعليم عن بعد عبر األنترنت یذ

التعلم ، )Virtual learning(التعليم االفتراضي: منها) فيليب دوبوز(

، )On Line Education(، الدراسة على الخط)Electronic Education(لكترونياال

، وغيرها من المصطلحات التي )Web Based Learning(والتعليم المعتمد على الواب

استخدام األنترنت آوسيط إلكتروني في  تدل آلها على أنه نوع من التعليم یعتمد على

االتصال واستقبال المعلومات واآتساب المهارات بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسة 

  )2(.التعليمية، وربما بين المعلمين والمؤسسة التعليمية

التي أصدرتها إدارة التعليم والمهارات في المملكة  وثيقة التشاوروقد قامت 

بالبحث في مفهوم التعليم ) Department for education and skills in UK(المتحدة

التعليم اإلفتراضي یكون إذا "  أناإلفتراضي وعبرت عنه بمفهوم أعمق وأشمل، فهي تقول 

تعلم أحدنا باستخدام المعلومات واالتصال عبر شبكة األنترنت وقد یكون المتعلم هنا مجموعة 

  )3(".لد آخر عبر األنترنتطالب یتعاونون في مشروع مع طالب من ب

التعليم " وال یوافقون على تسمية " تعليم إلكتروني" إن البعض یميل إلى استخدام آلمة

  ، وذلك ألنه تعليم یعتمد على الوسائط اإللكترونية، فهو تعليم حقيقي وليس"اإلفتراضي
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، )Virtual(عندما یتساءل عن طبيعة آلمة افتراضي ) Lwis(افتراضي، ویؤآد هذا اإلتجاه

ال شك أن نتائج هذا التعليم توحي ویعد التعليم باستخدام التقنيات اإللكترونية أمرا حقيقيا، و

بوجود تعليم حقيقي یواآب التعليم المعتاد، على الرغم من أنه ال یستلزم وجود مباني أو 

صفوف دراسية، بل أنه یلغي المكونات المادیة ویرتبط بالوسائل اإللكترونية خاصة األنترنت 

   )1(.التي أصبحت وسيطا فاعال للتعليم اإللكتروني

یستند إلى عدم تزامن المعلمين والمتعلمين في " افتراضي"ن استعمال آلمة ونحن نوضح أ

  .أو في الزمان/ المكان و

التعليم :( وبالمقابل هناك آثير من الباحثين والتربویين الذین یفرقون بين أنماط متعددة هي

لة على تعملون آل واحد منها للدال، ویس)االفتراضياإللكتروني، التعليم المفتوح، والتعليم 

  .نمط تعليمي مستقل عن اآلخر، مع إدراج آل هذه األنماط تحت ما یسمى بالتعليم المرن

التعليم باستخدام الحاسبات اآللية وبرمجياتها المختلفة " فيعرفون التعليم اإللكتروني على أنه 

  ".سواء على شبكات مغلقة أو شبكات مشترآة أو شبكة مفتوحة

التعليم الذي یمنح المتعلم بعض الحریة من حيث اختيار األسلوب  "والتعليم المفتوح على أنه 

  "والمكان والسرعة وأیضا من حيث المواد العلمية

ذلك القسم من التعليم االلكتروني الذي یرتكز على الشبكات " فهو االفتراضيأما التعليم 

  )2(".المفتوحة، أي أن االتصال به مضمون عن طریق شبكة األنترنت

ى هذا اإلتجاه، أي فصل المفاهيم عن بعضها البعض، إذ ینصب بحثنا حول التعليم ونحن نتبن

  .االفتراضي أو التعليم عن بعد عبر األنترنت ، وهو التعليم المبني على الشبكات

یستطيع الطالب من خالل التعليم االفتراضي الحصول على قدرة أآبر في التحكم حيث أنه  

وآلية تقدیم المادة على النحو األفضل، وهذه العالقة  مصمم على أساس المحتوى النوعي

جربة تحسن األداء وتحسنت المطردة تجعل هذه التجربة دائمة التطور، فكلما زادت الت

  )3(ناهج خيارات متنوعة من التعليم للطالب مع م االفتراضيآما یؤمن التعليم  .النتائج
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مستقاة من أرفع الجامعات العالمية المعترف بها دوليا، وهذا تدعمه مجموعة من التجمعات 

لذین سيضيفون الخاصة من األساتذة الجامعيين والعلماء الدارسين عبر العالم، وا االفتراضية

  .ي العالميالعنصر الثقافي الخاص بمجتمعاتنا على المحتوى العلم

إن التعليم عن بعد عبر األنترنت یساعد على صنع جيل جدید من الطالب، بحيث یصبح 

التعليم عن بعد باستخدام األنترنت جزء ال یتجزأ من برامجهم الدراسية، ویقدم التعليم 

الفردیة مقترنة بمرونة في إدارة التعلم واستقالل ذاتي متزاید في االفتراضي إمكانية المتابعة 

اآتساب المعارف، وزیادة على ما تقدمه المؤسسات تميل األنترنت إلى أن تصبح الواسطة 

المفضلة للتعليم الذاتي، لكونها مزودة بأدوات التعليم غير الرسمي وتسمح بتدریب صفوف 

  )1(.افتراضية

ن بعد عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي هو زیادة التعليم للجميع التعليم ع من الغرضإن 

فالمؤسسات . والحصول على مؤهالت ودرجات علمية دون الذهاب إلى المؤسسة التعليمية

مفتوح ومستمر بدون حواجز، حيث یمكنك التواجد في  باالفتراضية هي بمثابة مرآز تدری

ي أي وقت، آما یمكنك متابعة مستقبلك المهن أي مكان في العالم في مكتبك أو منزلك في

ظهور التعليم عن بعد عبر األنترنت لم یأت ليلغي دور وأعمالك مع التقدم في دراستك، و

تطور نوعي في التنمية البشریة،  التعليم التقليدي، بل جاء في إطار التكامل بهدف إحداث

والتأهيل واإلعداد المناسب  أصبح الفرد یحتاج إلى مستوى معين من التحصيل العلميحيث 

في تحصيله  االستمرارليشغل منصبا وینجح فيه، آما أنه باإلضافة إلى ذلك یحتاج إلى 

العلمي واآتساب المهارات الجدیدة التي یتطلبها منصبه جراء التطویر والتجدید وبسبب 

  .رع النمو المعرفي والتكنولوجيتسا

للتعليم التقليدي، مع العلم أن هناك من یرى أن إذن یعد التعليم االفتراضي تعليما مكمال 

  : التعليم االفتراضي یتفوق على الفصول التقليدیة في عدة أوجه من أهمها

  .تغطية عدد آبير من المتعلمين في مناطق جغرافية متباینة وفي أوقات مختلفة -

موسوعات الكم الهائل من األسس المعرفية المسخرة للقاعات االفتراضية من مكتبات و -

  .ومراآز بحث على الشبكة

 )2(.إمكانية فتع محاور عدیدة في منتدیات النقاش ضمن الدراسة االفتراضية -

  
  .13ص  الحارثية بنت فهد سعاد،  المرجع نفسه  )1(

  .55ص  الثالث لوزراء التربية، مرجع سبق ذآره الوثيقة الرئيسية للمؤتمر ) 2(



 114

  .مضبوطة في جدول صارم لم تعد عملية التعليم محصورة أو -

  .التفاعل واالستجابة والمتابعة المستمرة -

  .إمكانية التوسع دون قيود -

إتمام العمليات اإلداریة بطریقة آلية والحصول على التغذیة الراجعة، وتتطلب مرونة هذا  -

مدارس النظام من المسؤولين عن التعليم والمعلمين إعادة النظر في تقویم طبيعة العالقة بين ال

  ".التعليم" ومفهوم " التعلم " ومفهوم 

تؤآد بعض الدراسات العالمية أن التعليم االفتراضي آأحد أنماط الدراسة عن بعد ال یعني 

  :مجرد نقل ما یحدث داخل الفصل التقليدي، وإنما یتضمن نقل ومزج المكونات التالية

  .توجيه الطالب نحو أسلوب الدراسة الجدید -

  .ات التدریب عن بعد من بين المقررات المختلفة حرصا على التنوعمقرر انتقاء -

  .اختيار تكنولوجيا االتصال عن بعد حسب متطلبات المقرر الدراسي -

  .اإلبقاء بقدر اإلمكان على متطلبات آل من الطالب البعيد والقریب من المعلم -

  .ل الطالب القریبينتوفير المتطلبات البرمجية والمادیة للطالب البعيدین تماما مث -

إدارة المقرر، آتقدیم المنح واستالم المهام وتوزیعها ومراقبة االختيارات وتوفير متطلبات  -

  )1.(الدراسة المختلفة وإعدادها للتمكن من إجراء الحوارات والمناقشات عن بعد

ه یتم عن غيره من أساليب التعليم األخرى من حيث أن تعبر األنترنویختلف التعليم عن بعد 

یأخذ آل متعلم ما یناسبه فقط ( للفرد المناسب) المتدرب/ المالئم للمتعلم( في الوقت المناسب

من البرنامج وفقا الحتياجاته الشخصية التي قد تختلف عن غيره من المشارآين في نفس 

في المنزل أو في العمل أو في المكتبة العامة أو في مقهى ( ، في المكان المناسب)البرنامج

حيث ( ، بالسرعة المناسبة )من حيث الكم والكيف( ، بالشكل والمحتوى المناسبين)ألنترنتا

یختلف األشخاص في قدراتهم وسرعاتهم االستيعابية، فينتقل آل مشارك من مرحلة إلى 

  )2().أخرى عندما یتأآد أنه استوعب ما درسه وفقا لقدراته الشخصية وسرعته في االستيعاب

 

  
  .57 – 55ص  الثالث لوزراء التربية،  المرجع نفسه رئيسية للمؤتمر الوثيقة ال )1(

  : من الموقع. مفهومه، خصائصه، فوائده، عوائقه: التعليم االلكتروني: الموسى عبد اهللا بن عبد العزیز)2(

http://www.elearning.edu.sa/ forum/showthread.php ?t= 420  
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فيمكننا استعراضها  االفتراضيالتعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم  دواعيوفيما یخص 

  :فيما یلي

  .لمافي معظم دول العتعليم وإلزامية تعليم الحاسب ارتفاع مستوى الوعي بأهمية ال -1

  .الحاجة المستمرة إلى التعليم والتدریب في جميع المجاالت -2

  .نشاءات والمبانيارتفاع تكلفة اإل -3

عدم المقدرة على تلبية الطلب على الخدمة وقبول من یرغب في الدراسة وازدحام  -4

  .الفصول الدراسية والنقص النسبي في عدد المعلمين

  :التي تساهم في زیادة انتشار التعليم االفتراضي حول العالم نذآر العواملومن أهم 

لتعليم عن بعد عبر األنترنت، والتي تساهم في الجدوى االقتصادیة من استخدام تقنية ا -

  .تخفيض تكاليف التعليم والتدریب للموظفين وللدارسين المنتشرین حول العالم

خفض شدید في جميع النفقات األخرى غير المباشرة مثل طباعة الكتب وتكاليف السفر،  -

  .ومصاریف ونفقات اإلقامة التي تترتب عن السفر

  .ممكن من راغبي التعليم في أي مجال وفي أي بلد رألآبر قدلتعليم القدرة على إتاحة ا -

  .الحد من تأثيرات العوامل السكانية والدیمغرافية والتوسعات العمرانية -

 تالفرو قاالتخلص من الكثير من المشاآل االجتماعية التي تنجم من التعليم التقليدي، مثل  -

  .بين الطلبة

  .یوم مثل التلوث البيئي االزدحام المروري صباح آل الحد من اآلثار الناجمة من -

بين الدراسة والعمل، وآذلك  االختيارالتخلص من عقبة الزمان وتحدید المستفيدین من  -

  )1(.كل منهم أن یمارس أعماال أخرىبالنسبة للمعلمين إذ یمكن ل

 االفتراضيتعليم تجاه نحو توفير خدمات الأهمية اال تزداد یوميا:التعليم االفتراضي أهمية

لدى العدید من المؤسسات التعليمية خاصة بعد انتشار األنترنت، آأداة ووسيلة إیضاح في 

 )2(مختلفةیلجؤون لهذا النوع من التعلم لدوافع د من مختلف الفئات العملية التعليمية، فاألفرا

  
  

  .22،  21ص سعاد بنت فهد، مرجع سبق ذآره   ةالحارثي) 1(

دور التعليم اإلفتراضي في انتاج وتنمية المعرفة البشریة، الملتقى الدولي حول التنمية البشریة وفرص اإلندماج : يمبختي ابراه) 2(

 /http://bbekhti.online.fr: من الموقع. 276، ص 2004مارس  10، 9البشریة، أیام  تالمعرفة والكفاءافي اقتصاد 
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  : منها 

  .مرونة ومالءمة جدولة أوقات الدراسة بما یمنع الغياب عن العمل -

  .الحصول الفوري على أحدث التعدیالت المدخلة على البرنامج -

  .هو الحل األمثل لتعليم األفراد المتباعدین جغرافيا -

  .تحقيقه لمبدأ التعليم المستمر لألفراد -

تنوع المواد التعليمية إبتداءا من النصوص العادیة تميزه بتعدد الوسائل التعليمية و -

والمتشعبة والصور الساآنة، إلى ملفات الصوت والفيدیو والمؤتمرات الفيدیویة ومجموعات 

  .الدردشة والنقاش

( یمكن أن یتم بصورة متزامنة، تواصل مباشر بين المعلم والمتعلم أو بصورة غير متزامنة -

حة على الشبكة لكل شخص لكي یتعامل معها وفقا لوقته وقدرته حيث تكون المادة العلمية متا

  .الشخصية

  .یساعد على التفاعل بين الثقافات والشعوب المختلفة -

  .رفع آفاءة المتعلم أو المتدرب في األداء، ویرفع من قيمته في سوق العمل -

  .تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحدیثة -

  :من خالل التدریب االفتراضي فنذآر الشرآات والمؤسساتالتي تجنيها  الفوائد أهم أما

  .خلق بيئة وثقافة مناسبة لتنمية عمالة المعرفة -

  .تحقيق ذاتية التدریب وتعلم المهارات المطلوبة -

  .تدریب أآبر عدد ممكن من العاملين بتكلفة متدنية -

  .سرعة نشر األخبار والتعليمات -

  )1(.ى أفضل الحلول الممكنة للمشاآل المطروحةالحصول عل -

  :التي بدا یحققها التعليم عن بعد عبر األنترنت نذآر اآلثار اإلیجابيةومن بين 

  :زیادة ملحوظة في آفاءة عملية التعليم والتدریب تتمثل في -1

  .أفضل في متابعة عملية التعليم والتدریب% 60إلى % 50 -

  )2(.التحصيلأفضل في نسبة % 60إلى % 25 -

 

  
  .277،  276ص  بختي ابراهيم،  المرجع نفسه  )1(

  .24ص  فهد، مرجع سبق ذآره الحارثية سعاد بنت ) 2(
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  .سرعة أعلى في التعليم% 60 -

  .الحصول على التعليم والتدریب في الوقت والمكان المناسبين -2

وك واإلدارة وطریقة إعادة التفكير في آافة األمور والعناصر وتحقيق نتائج في السل -3

  :التفكير، حيث

  .یصبح مدیرا للعملية التعليمية بدال من ملقن للمادة التعليمية: المعلم -

  .یمنح الدارس الفرصة في اختيار ما یرید أن یدرسه في الوقت الذي یریده -

  .عدد قليل من المعلمين المتميزین ألآبر عدد ممكن من الدارسين -

  .نفس والتقویم الذاتي ومراقبة الذاتتقویة اإلعتماد على ال -

  .بناء جيل جدید قادر على االعتماد على نفسه في آل شيء -

أعداد الطالب وعدم استيعابهم في  تزاید توفير حلول جذریة للمشكالت التربویة مثل -4

  :الفصل، ومنها

  )1(.النقص في أعداد المعلمين المؤهلين -

التعليم االفتراضي له متطلبات منها المادیة إذ یجب  :متطلبات التعليم عن بعد عبر األنترنت

وعتاد الميلتميدیا، " مودم"أن یتوفر على جهاز آومبيوتر مجهز ب) المتعلم ( للمتلقي

 اللتقاط) Real Player(واشتراك شبكة األنترنت، وامتالآه بریدا إلكترونيا، وبرنامج

على اللوح األبيض من  ، لتتبع ما یكتب) Web Conf(الصورة والصوت، وبرنامج 

، وأن یتوفر )Net meting(شروحات وتوضيحات المحاضر، أو برنامج مشابه له آبرنامج

وعموما یجري التواصل بين  .ة التقنية في استخدام الكومبيوترلدیه حد أدنى من المعرف

  .الطالب فيما بينهم وبين المدرس بتنسيق مسبق بواسطة وسائل االتصال االلكتروني

يجب أن یتوفر على حاسب مرتبط بالشبكة ومزود بالوسائط المتعددة، ف ستاذ أو المعلمأما األ

، اللوح اإللكتروني األبيض، باإلضافة )آاميرا رقمية( وملحقاتها، آلة تصویر ذاتية الحرآة

  )2(.إلى مجموعة البرامج المسيرة للمحاضرات المرئية

  

  
  

  . 24ص  الحارثية سعاد بنت فهد، المرجع نفسه ) 1(

   /http://bbekhti.online.fr       ، التعليم االفتراضي وتقنياته، من الموقعبختي ابراهيم  )2(
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تأهيل وتدریب المدرسين على استخدامات التقنية  أیضا التعليم عن بعد عبر األنترنتویتطلب 

یجب أن یتم إعداد معلمي اليوم ألن ي مجال التعليم، إذ مستجدات العصر فوالتعرف على 

یوضحوا لهم ماذا یمكن أن تجلب ویتمكنوا من تهيئة فرص التعليم المدعوم بالتقنية لطالبهم، 

  .لهم التقنية من فوائد

  :آما یتطلب

  .مناهج ومواد تعليمية إلكترونية اإلستثمار في تصميم -

  .العملية التعليمية بشكلها المعاصر بناء أنظمة وتشریعات تساهم في دعم -

  )1(.بناء أنظمة معلومات قادرة على إدارة عملية التعليم بشكلها الجدید -

یرتكز التعليم االفتراضي على أسلوبين في تقدیم الدروس، أسلوب : أسلوب تقدیم الدروس

  .الفصل أو القسم االفتراضي وأسلوب التعليم الذاتي

ویعتمد في تقدیم خدماته على تحدید ): La classe virtuelle(االفتراضي أسلوب القسم -أ

توقيت معين مسبقا لبث الدروس عن بعد، فالمحاضر یلقي الدروس مباشرة، وفي ذات الوقت 

یشاهد المتعلمون المعنيون الوثائق التوضيحية للدرس على شاشاتهم ویستمعون إلى 

 Audio(ضرات الصوتيةالمحاضر، ویطلق على هذا النوع من المحاضرات بالمحا

conference.(  

ویلقي المحاضر محاضرته الكالسيكية مستخدما اللوح األبيض اإللكتروني بدال من اللوح 

یدور في الفصل االفتراضي إلى الطرف الثاني، وإذا آان  العادي، خلف الكاميرا التي تنقل ما

یرد على تساؤالته الطرف الثاني أیضا مزودا بكاميرا، یمكن للمحاضر أن یشاهد وهذا 

خر، فاألمر لحظيا، ویمكن أن یدور النقاش بين المحاضر وطالب معين دون تدخل طالب آ

ینتقي المتدخلين وله حق مشارآة الطالب في التطبيق الذي یریده،  متروك للمحاضر، لكي

  ).االمتحاناتوهذا له أهمية آبرى في إدارة (مراقبة حاسب أي طالب عن بعد آما یتمتع بحق

 )2(لدى الطرف الثاني)آاميرا(تصویرآلة  توفر حاضرة الصوتية ال یستوجب في حالة المو

، ألن نظام االتصال المعتمد یرتكز فقط على إرسال الصوت والنصوص )المتعلم(

 واستقبال لالتوضيحية، ویمكن أن تتم المحاضرات المرئية عن طریق الساتل بإرسا

  
  

  .25 ص بختي ابراهيم، المرجع نفسه  )1(
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في الحوار المباشر عن  الموجات التي تحتوي على الصوت والصورة آالتلفزیون التفاعلي

 اضرات المرئية ثنائية اإلتجاه هيبعد، وتمتاز هذه التقنية بتدفق سریع وآبير، وقد تكون المح

واستخدام  لالستقبالن أن تكون أحادیة االتجاه، باستخدام جهاز التلفاز مكلفة جدا، آما یمك

  )1.(الهاتف للمحاورة

یعتمد التعليم الذاتي على استجالب :)Auto formation(أسلوب التعليم الذاتي -ب

، من )BBS-Web)(Bulletin board system(الدروس من موقع المؤسسة التعليمية

لمنتدیات والمناقشات عن طریق البرید اإللكتروني في الوقت طرف المتعلم مع مشارآته في ا

  )2(.ي یرید ومن أي مكان یتواجد بهالذ

ومما تجدر اإلشارة إليه أن التعليم عن بعد عبر األنترنت لم ینطلق بالشكل الذي هو عليه، ولم 

دام هذا ، وهو أحد األساتذة السباقين إلى استخ)وید مویليا(یكن بنفس هذه الجودة، إذ یقول 

إلى معلومات عبر الخط المباشر  احتجت 1991في عام : " األسلوب في تعليم طالبه

لمساعدة الطالب على فهم دروسهم، قمت بتسجيل محاضرتي على أشرطة آاسيت، وزودتهم 

بالعناوین الرئيسية ثم آتبت جميع النقاط على ملفات النصوص التي أعددتها بحيث یتمكن 

ى حاسباتهم الشخصية، بالطبع الطالب یستطيعون فقط السير في الطالب من قراءتها عل

" أو الرجوع إلى الخلف قراءتها من البدایة إلى النهایة، لكن ال یمكنهم القفز عن بعض النقاط

وبمرور الفصل الدراسي تعلم الطالب طرق الوصول إلى المعلومات آاملة من خالل .." 

ل الدراسي الثالث من تقدیم الدروس عبر الخط تقدیمها بأسلوب مبتكر، وقبل نهایة الفص

، أوجدت طرقا لطالبي آي یتواصلوا بعضهم ببعض من خالل لوحة )On line(المباشر

التي تمكن الطالب من  شعبيةتال االرتباطاتالمناقشة في المنتدى، ومن خالل المنتدى اآتشف 

بين الموضوعات،  التحرك حول موضوعات دروسهم بسهولة آبيرة، الروابط أمكن وضعها

لدي اآلن حتى قوة التقنية أخذت تزداد ... أمكن توضيحها لمختلف الموضوعات والمفاهيم

  )3(المعلومات التي  استطعت أن أجعل الطالب یتعلمون ما لم یكونوا یعرفون ویقفزون فوق

 

  
  

  .بختي ابراهيم، المرجع نفسه )1(

  .نفسه المرجع) 2(

  .119ص  ه ویليام وید، مرجع سبق ذآر) 3(
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معظم المعلومات التي آنت أعطيها في الفصل المادي الملموس ..." " ... ال یحتاجون تعلمها 

مجبرین على  اآانوآانت ضروریة بعض الشيء، ولكنها لم تكن آل شيء، لذلك آل الطالب 

أخذ المعلومات عبر الخط المباشر حيث أني آنت نادرا ما أعطي محاضرة لمجموعة 

إن التحول نحو نظام المنتدیات یوفر سرعة أآثر ..." "... صف الدراسيصغيرة داخل ال

ومظهر أجمل رغم الخيارات القليلة للعرض، فالطالب یستطيعون أن یعرضوا أوراقهم 

والشيء الذي یجب أن یذآر هو أن التعليم ليس ..." " ...ویترآوا مالحظة لي ولزمالئهم

طالب الذین یتعاملون معه آما لو أنهم في فصول ولكنه للطالب الذین یحتاجونه، والللجميع 

حقيقية، والتعلم عن بعد له مزایا عدیدة، وهو للمتعلمين الذین یتسمون بالصبر 

والتدریس عبر األنترنت له نفس جودة التدریس في الفصل الحقيقي، ولكن ..." .."المرونةو

أدرس عبر "...." اتیحتاج إلى شيء من اإلهتمام وإدراك آامل لما یجري فيه من عملي

األنترنت ألن الطالب یریدون استقبال دروسهم بأساليب مختلفة ومتجددة وبشكل مستمر، 

وألن الطالب یحتاجون إلى المرونة التي یسمح بها هذا النوع من التعليم، وألنه ممكن أن 

 محاضراتي في الفصل االفتراضي، في فلوریدا أو في دیاغوا، وفي والیة أخرى بنفس أقدم

  )1(" الوقت، وهل هناك شيء أفضل من ذلك؟

، والتي تعتبر إجابة عن سؤال طرح عليه وهو )وید مویليا(إن هذه األقوال التي أدلى بها 

یدور حول األسباب التي تدفعه إلى التدریس عبر األنترنت، تنطوي على الكثير من النقاط 

  :صها فيما یليالهامة والخاصة بالتعليم عن بعد عبر األنترنت یمكن استخال

إن التعليم عن بعد عبر األنترنت لم ینطلق بمثل المرونة والسهولة والسرعة التي هو  -1

  .عليها اليوم

كن نظاما تعليميا مستقال عما آان یقدم في إن التعليم عن بعد عبر األنترنت في بدایته لم ی -2

  .الفصول المادیة، إنما بمثابة دروس مكملة لها

التعليم عن بعد عبر األنترنت اليوم جودة تتجاوز جودة التعليم التقليدي في في حين یدعي  -3

الفصول المادیة، فإنه في البدایة آان یعمل على أن تكون له نفس جودة التدریس في الفصل 

  .الحقيقي

  
  .121ص  ویليام وید، المرجع نفسه  )1(
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لتكنولوجيا الصوتية والمرئية، والتعليم عن بعد عبر األنترنت من منظور تاریخي یذآرنا با

ولكن بعدما صار التعليم عن بعد أآثر شيوعا لطالب التعليم التقليدي، أمكن إتاحته آوسيلة 

 1998، وألول مرة سنة )ماساشوسيتس للتكنولوجيا ( وحيدة للتعليم والتفكير، إذ قام معهد 

ن حاجة للحضور إلى بتقدیم برنامج لنيل درجة الماجستير في إدارة وتصميم األنظمة دو

وفي أرجاء العالم المختلفة، الجامعة، وطالب البرنامج آانوا منتشرین في آافة أنحاء أمریكا 

   )1(.ت تقدما سریعاأحرز األنترنت التيبرامج  وذلك بفضل 

عن بعد عبر األنترنت من عدة أوجه أهمها ضمان الجودة واإلتقان، إذن تغير مفهوم التعليم 

م بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية بوضع مناهج التعليم عبر الشبكة، ومن أجل ذلك تقو

ویتم تسجيل الطالب في التعليم االفتراضي عبر وسائل االتصال الجدیدة المختلفة، وعبر 

البرید االلكتروني خصوصا، وتتاح الفرصة لهم للتعلم طوال السنة، وفي نهایة الفصل 

الشبكة، ولضمان استمرار الطالب في الدراسة یقوم  هؤالء باستخدام امتحانالدراسي یتم 

والتصحيح والمراقبة  االمتحانات مقابللكل فصل دراسي  االنتساببدفع الرسوم أو 

منح له شهادة من مجلس واستئجار الموقع عبر الشبكة والمتابعة، وبعد أن یتخرج الطالب ت

  )2(.الجامعة

وأصبح مفهوم التعليم مدى الحياة حقيقة واقعة  لقد أمكن استخدام الشبكة في التعليم عن بعد،

خاصة في وقتنا الراهن، وارتبط بذلك تحول في أسواق العمل ومهارات التوظيف، مما یجعل 

المهارات العادیة غير مالئمة حاليا، ومما یؤآد على الحاجة إلى رفع المستوى المهاري 

رق عدیدة لتحقيق هذا المطلب من باستمرار وجعل التعليم أساسا للحياة، وإذا آانت هناك ط

المدارس والكليات القائمة والجامعات التقليدیة، إال أن برامج التعليم عن بعد عبر األنترنت 

  )3(.رت أساسا لجذب طالب جدد إليهاصا

لقد انتشر نظام التعليم عن بعد باستخدام األنترنت انتشارا متسارعا خالل اآلونة األخيرة، 

  بل یثة أن فصول التعليم عن بعد لها نفس فعالية فصول التعليم التقليدي وتفيد الدراسات الحد

  

  
   .122ص ویليام وید،  المرجع نفسه  )1(

  .555ص  مرجع سبق ذآره ... مدرسة المستقبل : فهيم مصطفى ) 2(

  .254ص  حجي أحمد اسماعيل ، مرجع سبق ذآره ) 3(
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م عن بعد أخذ یتنافس مع استخدامها في وأآثر منها، آما أن استخدام األنترنت في التعلي

  )1.(التجارة اإللكترونية والتسوق االلكتروني

وهكذا یتضح من آل ما سبق أن التعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم االفتراضي یمثل 

إحدى أهم التطبيقات التربویة للشبكة، فهي أداة فعالة للتعليم عن بعد تتمتع بالعدید من المزایا 

منها  االستفادةتدعو إلى اإلهتمام بها وإجراء المزید من الدراسات حولها لمعرفة آيفية التي 

  . وتوظيفها في عمليتي التعليم والتعلم

ونظرا للنتائج االیجابية التي حققها استخدام الشبكات في دعم ورفع آفاءة العملية التعليمية 

فقد تطورت تطبيقات التعليم  على المستوى العالمي وتدعيمه لمبدأ التعليم المستمر،

االستزادة االفتراضي بصورة ملحوظة، فلم تعد فوائد استخدام الشبكة محصورة في مجرد 

من المعرفة، بل تعدتها لتتيح لمستخدميها الحصول على شهادات معترف بها من المؤسسات 

وتيرة التعلم، إذ التعليمية العالمية، ویعد التعليم االفتراضي في المدى الطویل بأآثر من قلب 

یرى بعض الخبراء أن التعليم عن بعد سيتمكن من تعویض المكان المدرسي ونموذج الصف 

، وعلى تالدراسي نهائيا، ویتوقع أن تستند أنظمة التعليم في المستقبل بشكل آبير على األنترن

م هذه األنظمة أن توفر آل ما یستلزم من أدوات وبرامج وموجهات ومسارات وفرص للقيا

باتصاالت جدیدة، ألن األنترنت أداة العصر للوصول إلى المعلومات بأسرع طریقة ممكنة 

  )2(.مله وللتواصل مع جميع األشخاصعبر العالم بأآ

  

  بيئة التعلم في التعليم عبر األنترنت: المبحث الثاني

  :سنتعرض إلى هذه المكونات من خالل ثالث نقاط وهي

  .عناصر التعليم االفتراضي: أوال

  .مصادر المعلومات في التعليم االفتراضي :ثانيا

  .وسائل التعليم االفتراضي :  ثالثا

 )3( :عناصره -أوال

  
  

  .05، ص 2001دیسمبر  –، نوفمبر 26العولمة والتعليم عن بعد ، مجلة فضاءات للتعليم عن بعد، عدد : الكيالني تيسير) 1(

  .54لتربية والمعارف العرب، مرجع سابق ص الوثبقة الرئيسية للمؤتمر الثالث لوزراء ا) 2(

  .74ص  مرجع سبق ذآره : العریني سارة ابراهيم )3(



 123

الفصل االفتراضي هو فصل بكل المكونات إن  :الفصول والمدارس اإلفتراضية -1

والعناصر المتعارف عليها، فيه معلم وطالب، ومادة تعليمية ووسائل إیضاح، وامتحانات 

ه مكان واقعي، فهو قد ال یوجد ل. العملية التعليميةوأنظمة ولوائح تحكم  وتقييم، وتكلفة مالية،

، ویحتوي ) االنترانت( ، أو الشبكة المحلية)األنترنت ( عبارة عن موقع على الشبكة الدولية

ط جميعها على صفحات من المعلومات تتضمن العناصر التعليمية التي سبق ذآرها، وترتب

لفصل التخيلي بمميزات آثيرة مواقع األخرى، ویتميز ابجميع المن خالل الشبكة، و

     :منهانذآر

  .ر مزید من القاعات للطلبة الجددتوف -

  .توفر الكثير من األنماط التعليمية -

  .مصادر المعلومات توفر العدد الهائل من -

  .الترآيز على تنمية مهارات التفكير العليا -

  .معلومات لدى الطالبتوليد القدرة على البحث واالستقصاء لل -

  ).إال إذا أراد ذلك( القدرة على الترآيز مع المعلم دون الشعور بوجود الطالب اآلخرین -

الحریة الكاملة في اختيار وقت الدراسة ومكانها مما یتيح للطالب القدرة على االستيعاب  -

  .األآبر

  .ن أي مكانالقدرة على التواصل مع أساتذة المقررات والزمالء في أي وقت وم -

  .من مستجدات التكنولوجيا واالتصاالت وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية االستفادة -

  )1(.توفير الوقت والمجهود في حضور المحاضرات -

ي یلقيها والفصول االفتراضية لن یحتاج معها الطالب إلى الحضور وسماع الدروس الت

  .من خالل الشبكة یتلقاها المعلم، وذلك ألنه

طالب  13إلى  8 لطالب بشكل مجاميع صغيرة بمعدل یتم تقسيم ا االفتراضيةي الفصول وف

یتواجد على و، من المدرسين الخصوصيين لكل منهالكل مجموعة، ویتم تخصيص مجموعة 

األقل أحد هؤالء المدرسين حسب جدول معد من قبل المؤسسة التعليمية للتأآد من وجود 

  )2(.اعةمدرس على الشبكة على مدار الس

  
  
  
  .75ص  العریني سارة ابراهيم،  المرجع نفسه  )1(
  .255ص  لعمري عالء الدین یوسف، مرجع سبق ذآره ا) 2(

  وعند دخول الطالب لفصله االفتراضي یستطيع تصفح المحاضرات ومناقشة محتویاتها مع
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وآتابــة  ات اليومية أو الفصلية،اناألستاذ أو مع زمالئه، وحل الواجبات وإجراء االمتح

  )1(.ما توفره األنترنت من وسائل التقاریر والدردشة، إلى آخر

عبارة عن مجتمعات مقصودة من المعلمين " بأنهاوتعرف الفصول االفتراضية أیضا 

والمتعلمين الذین یعتمدون على اللقاء وجها لوجه أو التفاعل االلكتروني أو آال األسلوبين، 

هم المهارات األساسية والموارد التقنية والدافع أیضا أن ویمكن لألشخاص الذین تتوافر لدی

من مدارس مختلفة في أجزاء  برنامجهمیكونوا متعلمين مستقلين، حيث یستمدون عناصر 

  )2(."مختلفة من العالم

ومجموع هذه الفصول االفتراضية یكون المؤسسة التعليمية االفتراضية أو المدرسة 

 خدیجة بنت حسين هاشم وإبراهيم بن عبدا هللا( عن )Clark(االفتراضية التي عرفها 

  .منظمة تربویة تقدم مقررات التعليم العام، ویتم التعليم فيها عبر الشبكات" بأنها  ،)المحيسن

 The distance learning(أما شبكة مصادر التعليم عن بعد في الوالیات المتحدة األمریكية

resource net work (مؤسسة تعليمية تقدم على األقل " ضية بأنها فتعرف المدرسة االفترا

والمصممة ) Web-based courses(بعض المقررات الدراسية المعتمدة على الواب

، وهي تتبنى الشعار القائل "للمتعلمين من مرحلة ریاض األطفال حتى الصف الثالث ثانوي

 Any time, any(بتقدیم التعليم في أي وقت ومن أي مكان وفي أي اتجاه وبأي سرعة

place, Any path, Any pace (آمدرسة فلوریدا االفتراضية ،)Florida Virtual 

School ( هذا وتقدم جميع المدارس األمریكية . ألف طالب 33التي یلتحق بها ما یزید عن

  )3(.بآخر أوبشكل ) On line learning(تعليما شبكيا

یر المدارس بتوظيف تقنية المعلومات وبالرغم من الجهود المبذولة والمتواصلة في سبيل تطو

 Lead(والشبكات في العمل التربوي یبقى التغيير في المدارس بطيء الحراك، إذ یقول

Better ( التعليم الثانوي في بریطانيا الزال یعمل بثقافة عمال المصنع، حيث یجتمع" أن)4( 

   
  

  .255 العمري عالء الدین یوسف،  المرجع نفسه ص )1(

  .320ص  ن هنشي، مرجع سبق ذآره نورما) 2(

فاهيم والنماذج، دراسة في الم: المدرسة اإللكترونية، مدرسة المستقبل: هاشم خدیجة بنت حسين، المحيسن ابراهيم بن عبد اهللا) 3(

   http://mansvu.mans.edu/indexar.phpمن الموقع . 27ص 

  .د 20سا و16على الساعة  2007أوت  05بتاریخ 

  .04ص  سعاد بنت فهد، مرجع سبق ذآره  الحارثية) 4(
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والزمان وینظم عملهم بالجرس، بينما الحال في القطاعات األخرى  المكانعدد آبير في نفس 

قد تغير آثيرا، فاألفراد یعملون في أماآن وأوقات مختلفة ویعملون عن بعد عبر الشبكات، 

لعمل أآثر مرونة وانفتاحا، وأصبح الهرم الوظيفي أفقي بدال من التنظيم الرأسي، وأصبح ا

  )1(".بينما بقيت المدرسة على شكلها الشاذ وسط التغييرات في البيئات المحيطة

وفترة زمنية محددة، ألن ) بریطانيا( قد تكون هذه األقوال منطبقة على منطقة أو بلد محدد

راسة ، حيث قدرت داالفتراضيةالواقع یقول أنه یوجد انتشار آبير للمؤسسات التعليمية 

% 100إلى % 50مسحية نسبة زیادتها في الوالیات المتحدة األمریكية على سبيل المثال من 

سنویا، باختالف الوالیات، وهي تقدم خدماتها للطالب في المراحل الثانویة بشكل أآبر 

وبعضها یشمل آذلك على المرحلة المتوسطة، والقليل منها یقدم تعليما للمراحل االبتدائية، 

) Yota’s Electronic School(بأآبر هذه المدارس وهي مدرسة یوتا االلكترونيةویلتحق 

، آذلك الحال في آندا حيث بدأ االتجاه یتبلور في توسع انتشار 2004ألف طالب سنة  35

المدارس االفتراضية في التعليم العام، وفي أوربا تؤآد المفوضية األوروبية بأن التعليم 

ه العام في نظم التعليم والتدریب في أوربا، والتفاعل الكبير الناتج االلكتروني سيكون االتجا

عن العولمة جعل من أوربا تضيف إلى التعليم وجها لوجه التعليم االفتراضي التفاعلي، لذلك 

، وهي منظمة )The European School Net(أنشئت في أوربا شبكة المدارس األوروبية

وتعليم في أوربا، تؤآد على صناع القرار في دول وزارة تربية  26أوروبية ترتبط بها 

في جميع  معلومات واالتصال وتوظيف تقنياتها الجدیدةاالتحاد األوربي باستخدام تقنية ال

عالم لمشاریع وطنية تهدف إلى مستویات التعليم العام، وهناك انتشار واسع في بقية دول ال

الهند والصين ،سيا واليابان هذا یشمل جنوب شرق آالتعليم االفتراضي،و منشر نظ

  )2(.وأستراليا

إن المدرسة االفتراضية هي مدرسة حقيقية في الواقع إذ أنها تقوم بجميع وظائف المدرسة 

ت المحاضرات لها آالمباني وقاعا ةالفيزیائيالمقيمة، حتى وإن فقدت المظاهر المادیة 

  )3(االنتشار الجغرافي الذي یعنيالفرق بينها وبين المدرسة المقيمة فهو والمعامل وغيرها، و

  
  .05، 04ص  الحارثية سعاد بنت فهد،  المرجع نفسه  )1(

عسيري ابراهيم محمد عبد اهللا، المحيا عبد اهللا یحي، التعلم الذاتي وتطبيقاته عبر شبكة األنترنت في الدول األعضاء بمكتب ) 2(

 http://www.emgd.com/arabic/index.php  من الموقع. 21ية لدول الخليج، ص الترب

  .د 23سا و11: على الساعة 2007أوت  10: بتاریخ

  .18ص  اهللا، مرجع سبق ذآره هاشم خدیجة بنت حسين، المحيسن ابراهيم بن عبد ) 3(
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   ع لها، حيث أن هذه المدرسة تستخدمانفصال الطالب عن المؤسسة التعليمية وعن أي فرع تاب

  .األنترنت وتقنياتها

وصفا لمدرسة على هذا النحو في ملبورن األسترالية، فتصف قاعة ) سبندر دیل( وتعطي 

، ویستغرق آل متعلم في العمل بترآيز على الفصل بأنها ال تحتوي على طاوالت وآراسي

هاز الكومبيوتر على حدة، ومدرسة المستقبل ال یحدها عامل الوقت والزمان، فالطالب ج

ة حتى خالل فرصة الغذاء وليس هناك سماع ألي یعملون على أجهزة الكومبيوتر المحمول

والسؤال . جرس یعلن انتهاء حصة دراسية معينة، وليس هناك حاجة لتبدیل غرفة الصف

  .هل نحن مستعدون لذلك؟: المطروح

وفي المدرسة االفتراضية سينتقل التعليم من الفصول المطروحة ضمن عامل زمني وجدول  

لم، ومن نص مطبوع إلى نص إلكتروني، ولذلك وآبدایة معين إلى فصول یتحكم فيها المتع

لمدرسة المستقبل علينا تعليم طالبنا آيف یتعلمون من خالل اآتساب مهارة جمع  لالستعداد

  )1(.المعلومات المطلوبة والتي لها عالقة مباشرة وأهمية في الموضوع المطلوب البحث فيه

المعلم االلكتروني أو االفتراضي : المعلم االفتراضي وهيئة التدریس االفتراضية -2

)Virtual teacher (المعلم الذي یتفاعل مع المتعلم ویقوم باإلشراف التعليمي على " هو

عملية التعلم أینما تواجد المتعلم، في منزله أو منصب عمله، ویتولى المعلم أو المدرس عبر 

مثلة في اإلشراف ومتابعة األنترنت جملة من المسؤوليات، منها المسؤولية التنظيمية المت

وتدقيق جودة التعليم وتصحيح الواجبات، واالختبارات المدعمة بالتغذیة الراجعة، وآذا 

اإلشراف التام على التعليم الذاتي المدعم بتواصل عبر قنوات التعليم االفتراضي، واإلجابة 

  )2(.ونيترعلى جميع األسئلة واالستفسارات التي یرسلها الطلبة عبر البرید االلك

أن یكون على قدر آبير من المعرفة بالتفاعل ویشترط في المعلم االفتراضي أو االلكتروني  

العنصر  أنمع الفصول االفتراضية وآيفية التعامل مع الطالب من خاللها، وبهذا یتضح 

ليم أو تدریب المعلم على استخدام األساسي هنا هو عنصر تأهيل المعلم، وطبعا فإن تع

عليم تالفتراضية واستخدام التعليم االلكتروني عموما یعتبر من أهم مقومات نجاح الالفصول ا

  )3(االفتراضي، ویتم تأهيله في عدة جوانب، منها تدریبه على التكنولوجيات الجدیدة خاصة

  . 114ص  ترجمة نادیة العریفي،  مرجع سبق ذآره  دیل سبندر،) 1(

  .76ص   سارةابراهيم مرجع سبق ذآره العریني) 2(

 .24ص  المحيا  عبد اهللا یحي، مرجع سبق ذآره  عسيري ابراهيم محمد عبد اهللا،) 3(
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  .للتعامل مع الفصول االفتراضيةاألنترنت وتجدید خبرات المعلمين وتثقيفهم وتهيئتهم 

آما شاع ): Virtual learner(المتعلم االفتراضي أو الهيئة الطالبية االفتراضية -3

 Virtual(وغرفة الصف االفتراضية) Virtual learning(يم االفتراضي استخدام التعل

classroom ( والمعلم االفتراضي)Virtual teacher( فقد شاع أیضا استخدام مصطلح ،

المتعلم االفتراضي، وهذین المصطلحين هناك من یرى بأنهما خاطئين، ویصححونهما إلى 

ألن آل منهما إنسان ولن یتغير نوعه بتغير  المعلم االلكتروني والمتعلم االلكتروني، ذلك

  )1(.استخدامه ألداة التعلم

ولعله من الضروري اإلشارة إلى أن مصطلح المتعلم االفتراضي أو التلميذ االفتراضي 

، )Actual learner(مصطلح غير مستقر، فقد یطلق هذا المصطلح ویراد به المتعلم الحقيقي

الحال فإن المقصود  ، وفي هذه)virtual student(روني أووقد یطلق ویراد به المتعلم االلكت

، الذي یحل )Cyber agent(أو) Virtual agent(هنا هو ما یعرف بالوآيل االلكتروني

محل الطالب في الجلسات التعليمية عند عدم تمكنه من حضورها، أو رفيق الدراسة 

يون، فالطالب أو الرفيق االلكتروني، وهؤالء في الحقيقة ليسوا طالبا وال رفاقا حقيق

وتعليمي ذآي یتفاعل معه الطالب الحقيقي، فبدال  إرشاديااللكتروني هنا عبارة عن برنامج 

من اختيار طالب بشري عليه اختيار طالب الكتروني یشارك في الوصول إلى حلول 

    )2(.للمشكالت ویتبادل معه األدوار

  

  :بر األنترنتمصادر المعلومات في التعليم عن بعد ع -ثانيا 

یعد المقرر االلكتروني أحد التطبيقات الهامة : المقرر االلكتروني والمحاضرة االلكترونية -1

في العملية التعليمية، وتشير  االتصاالتالستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا 

   )3(دمون مقرراتألف طالب في جميع أنحاء العالم یستخ 250من  أآثرالدراسات إلى أن 

 

  
  .96ص  وهدان عز الدین ، مرجع سبق ذآره ) 1(

  .23ص  ن ابراهيم بن عبد اهللا، مرجع سبق ذآره هاشم خدیجة بنت حسين، المحيس) 2(

  : من الموقع. من أنماط التعليم المعزز بالتكنولوجيا: أحمد صادق عبد المجيد )3(

http:// www.elearning. Edu.sa/ forum / show thread. Php ?t=546  

  
  د 05سا و 15، على الساعة 2007جویلية  13تمت زیارته یوم 
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) On line learning(وبلغ عدد الملتحقين بشبكة )Black board(افتراضية على شبكة

منطقة تعليمية في الوالیات المتحدة  80هناك و والیة أمریكية، 50لف طالب في أ 20نحو 

  .نتمقرر على األنتر 1700األمریكية طرحت أآثر من 

أن التعلم القائم على الواب  )عبد المجيد أحمد صادق( عن )Hung(و) Laiw(یقول :تعریفه

، یستخدم خصائص )Hyper media(ميدیارالهایببرنامج تعليمي یرتكز على " یعرف بأنه 

  ".ومصادر الواب بغرض تقدیم تعليم ذا معنى، حيث یسرع خطى التعليم ویدعمه

أنه یتضمن قيما تربویة وأن  )عبد المجيد أحمد صادق(ن ع )Johnthan et Al(بينما یرى

  :تميزه بأربع مزایا االهایبر ميدیبيئة 

أن الهایبر ميدیا تتيح استخدام أي من الوسائط مثل النص والصورة والرسم  :األولى

الوصول غير الخطي للمعلومات،  مميدیا تدع رالهایب أن ةوالثاني والصوت والحرآة،

أن الهایبر ميدیا تحدث تكامال بين  ةالرابعیبر ميدیا تدعم االتصال والتفاعل، وأن الها ةالثالثو

  .صيغ المعلومات

أي مقرر یستخدم في تصميمه أنشطة ومواد تعليمية تعتمد " المقرر االلكتروني بأنه  ویعرف

على الحاسب واألنترنت، ومن هذه األنشطة المحاضرات التي تكون بشكل نص أونص 

بشكل فيدیوي، وفي نهایة المحاضرة قد یطلب من الطالب إجراء تقييم في  مدعوم بصوت أو

إلى األستاذ بعد تعبئة  وإرسالهعليه  باإلجابةیقوم الطالب  شكل امتحان یومي على الشبكة إذ

  .عنوانه البریدي

ساعة وطيلة أیام األسبوع وأیام  24وترجع أهمية المقرر االلكتروني إلى آونه مفتوح 

ما أنه الیعيق استخدامه زمان وال مكان، وهو ال یحتاج إلى قاعات دراسية، العطالت، آ

، إذ یمكن الحاسب في الجامعة أو في المدرسة وليس من الضروري أن تتوفر أجهزة

استخدامه من المنزل، آما یستطيع الطالب استخدامه عدة مرات واالطالع على المادة العلمية 

  .للمقرر والمحاضرات باستمرار

واصل في المقرر االلكتروني الذي یزید من عملية التفاعل والت طالب دور ایجابي وفاعلولل

بعض، حيث یسهم آل طالب في إعداد المادة العلمية للمقرر بين المعلم والطالب بعضهم ب

 )1(لالتصال  ویعلق على ما قدمه غيره من الطالب وهو یتيح لهم الفرصة ویبدي رأیه فيها

  
  . نفسهالمرجع  بد المجيد،أحمد صادق ع )1(



 129

إلى أنه في متناول طالب من جميع أنحاء العالم، حيث  باإلضافةبكم هائل من المعلومات، 

على الثقافات المختلفة باإلضافة إلى تعلم المادة العلمية ومهارات  للتعرفتتاح لهم الفرصة 

المعلم من خالل  نلإلثراء والمراجعة، آما یتمكالحاسب الذي یتصف بالمرونة ویقدم فرصا 

  .استخدام طرق تدریس متعددةمن المقرر االلكتروني 

  :وهناك نوعين من المقررات

من مجموعة البرامج التي تمكن المعلم من تصميم أنشطة للمقررات  المقررات التي تتكون -

، وهو یتكون من نسختين، نسخة للمعلم یستخدمها )Author plus(التي یدرسها مثل مقرر

ویستطيع . تدریبات، ونسخة للطالب یستخدمها لحل التدریبات واإلجابة على األسئلةإلعداد ال

  .على نسخة الطالب في حين ال یمكن العكس اإلطالع المعلم

والنوع الثاني هي المقررات التي تحتوي على مجموعة من الرسوم والنصوص الخاصة  -

صور متحرآة، ویتكون من بالمقرر ومجموعة من التدریبات واألسئلة، وقد تحتوي على 

  .مجموعة من األدوات التي تمكن الطالب من االتصال بالمعلم

الخاص باللغة ) Author plus(وهناك برامج متخصصة بمقررات مادة معينة مثل برنامج  

 Macro(في تصميم أي مقرر مثل  الستخدامهااإلنجليزیة، باإلضافة إلى برامج جاهزة 

media.()1(  

إن مزایا المكتبة االفتراضية أو التقدیریة واضحة بالنسبة للطالب  :تراضيةالمكتبة االف -2

ون الذین یتابعون دراستهم على شبكة األنترنت، مهما آان مكان تواجدهم، سواء آانوا ینتم

غير محدودة للوصول إلى  بإمكانيةمناطق غنية عبر العالم، فهم یتمتعون إلى مناطق فقيرة أو 

إلى الوثائق التي یبحثون عنها یمكنهم أن ینسخوها  ا یصلونعندم، وأي مادة بالمكتبة

  )2(.إلكترونيا

  على مجموعة هائلة ومختلفة من مصادر المعلومات االلكترونية  االفتراضيةوتتوفر المكتبة 

  )3(: التي یمكن للطالب استغاللها، ونذآر منها

  
  

  .أحمد صادق عبد المجيد،  المرجع نفسه  )1(

، 1997شبكة آوآبية للناس واألفكار، مجلة رسالة اليونسكو، جوان : فضاء سيبرناتي متحكم فيه أوتوماتيا: ريس نيي. ج) 2(

  .28ص

  .97ص  وهدان عز الدین ، مرجع سبق ذآره ) 3(
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وهي الكتب التي یتم نشرها بصورة ): Electronic books(الكتب االلكترونية -أ

آتاب "الواب، ویطلق عليه أحيانا تسمية  إلكترونية، وتتمتع صفحاته بمواصفات صفحات

 ي، والكتب االلكترونية یمكن التعامل معها بأي من الوسائط االلكترونية وه"على األقراص

تتميز بخصائص عدة آسهولة الوصول لمحتویاتها ونقلها واحتوائها على رسائل متعددة 

  )1(.وسهولة عرضها، وغيرها

حل العدید من المشكالت مثل محو األمية، التعليم  یسهم الكتاب االلكتروني بشكل فعال في

الریفي، نقص المدرسين، تكاليف طباعة الكتب الورقية، تكنولوجيا االتصاالت وآثارها 

التربویة واالجتماعية، ویعد الكتاب االلكتروني آتاب المستقبل، إذ یقدر المختصون نسبة 

  )2(.سنویا% 290بعد عام بنشر هذه الكتب والتي هي في تزاید مستمر وآبير عاما 

هي القناة الرئيسية لالتصال العلمي الرسمي، وتتمثل : الدوریات والمجالت االلكترونية -ب

وني على في تلك المطبوعات الدوریة المتخصصة المتاحة بنصوصها الكاملة في شكل إلكتر

عا ورقيا متاحة بشكل آخر خارج األنترنت آأن تكون مطبو شبكة األنترنت، ویمكن أن تكون

  .أو مسجلة على أسطوانات مكتنزة

وهناك عدد من الميزات الستخدام الشكل االلكتروني للدوریات سواء آان ذلك على مستوى 

المكتبات ومراآز البحوث والوثائق أو على مستوى الباحثين والمستخدمين أنفسهم، ویمكن 

  :آما یلي إیجازها

، خاصة فيما یتعلق باألعداد المتراآمة مع االقتصاد الكبير في أماآن الحفظ والتخزین -

  .تناقص القيمة البحثية لها بسبب التقادم

محدودة من بعض الدوریات وآذلك مشكل تأخر وصول  أعدادالتخلص من مشكلة فقدان  -

  .األعداد في الوقت المناسب وتمزق بعض األعداد

  )3(.االقتصاد في النفقات مثل نفقات التجليد والصيانة -

  

  
  .97ص  وهدان عز الدین، المرجع نفسه  )1(

  :من الموقع. تكنولوجيا االتصاالت وآثارها التربویة واالجتماعية: حلمي أبو الفتوح عمار، عبد الباقي أبو زید) 2(

http:// www.khayma.com/education- technology/ mountda. htm 

  .د20سا و17، على الساعة 2007جویلية  18یوم 

  .43، ص2002الحسين، مرشد األنترنت ، دار العلم والثقافة، مصر  سعد دعبس) 3(
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الوصول إلى عدد آبير من عناوین الدوریات أآثر بكثير مما تستطيع أن توفره مكتبة  -

  .تقليدیة واحدة

  .اإلتاحة المباشرة والمستمرة على مدار الساعة بغض النظر عن المكان والتواجد الموقعي -

ليب القراءة والمطالعة، فبدال من تتبع قائمة المحتویات باإلمكان التغير في طرق وأسا -

الوصول إلى المقاالت والمعلومات المتوفرة فيها بطرق أسهل وأفضل، باإلضافة إلى 

  .المرونة العالية وسهولة التصفح، والتنقل بين مقاالت الدوریات وصفحاتها المختلفة

  .الشكل الوحيد المتوفر للمستفيدالشكل االلكتروني لدوریات معينة قد یكون  -

  )1(.عبر األنترنتمقاالت منفردة حال قبولها للنشر  السرعة الكبيرة في ظهور -

ثمة موسوعات شهيرة عبر األنترنت، والقارئ ال  :الموسوعات والقواميس على الخط -ج

 یبحث فيه، ولكنها تسمح له أیضا عیستطيع فقط تجميع آل المقاطع ذات العالقة بموضو

   .بحفظ هذه المقاطع في وعاء اختزاني محلي

وتمكن القواميس على الخط بدورها من مساعدة الطالب على الشرح الفوري للمفردات 

الصعبة التي قد یصادفها في قراءته، وذلك دون إضاعة الوقت في البحث عن القواميس، 

  )2(.فهي متوفرة على شبكة األنترنت

  :المكتبة االفتراضية، ونذآر منهاوهناك مصادر معلومات نجدها خارج 

لعل أول ما یحتاجه الباحث هو معرفة المراجع المتوفرة عن موضوع : قواعد البيانات -أ

بحثه، ویستطيع الحصول على ذلك بعدة طرق لعل أهمها یتمثل في تنقيبه في قوائم قواعد 

البيبليوغرافية في المعلومات والبيانات، فاألنترنت تحتوي على اآلالف من قواعد البيانات 

مختلف حقول المعرفة، وقد تم وضع هذه القواعد بواسطة مؤسسات تعليمية من مختلف دول 

التي ) Bath information and data service -BIDS(العالم مثل قاعدة معلومات

  )BATH.()3(وضعتها المؤسسة الجامعية البریطانية

آم آبير من البحوث التطبيقية للمرة األولى یتم نشر : تقاریر البحوث والرسائل الجامعية -ب

 )4(في شكل تقاریر، والتي یمكن تعریفها بأنها تشمل على نتائج البحث في موضوع معين

  
  

  . 44ص  سعد دعبس الحسين، المرجع نفسه  )1(
  .320ص  بدر أحمد أنور، مرجع سبق ذآره ) 2(

  .45ص  سعد دعبس حسين ، مرجع سبق ذآره ) 3(

  .45ص  نفسه  المرجع )4(
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  .واستعراض مراحل التقدم فيه

محدد  نشر معلومات عن موضوع أوهي مواقع أنجزت بهدف تعليم  :المواقع التعليمية -ج

مختلفة، تنبع أهميتها من إمكانية استخدامها في تصفح ونشر المقررات التعليمية،  مواضيع أو

ة منها في توصيل المواد ولذلك دور ریادي في إذآاء مفهوم التعليم عن بعد واالستفاد

التعليمية المختلفة إلى الطالب في أماآن تواجدهم، فيتعلمونها في األوقات التي تناسبهم 

وبالقدر الذي یكفيهم وبالطرق التي یفضلونها، حيث ازداد اإلهتمام من قبل المؤسسات 

المقررات التعليمية بمختلف أشكالها باألنترنت واستخدامها لنشر مواد تعليمية في جميع 

  .الدراسية، وهذا ال یقتصر على مرحلة تعليمية محددة وال على مادة دراسية معينة

مجموعة من " هالشبكة بأنیمكن تعریف هذه  ):WWW(الشبكة العنكبوتية العالمية -د

أجهزة الكومبيوتر المتواصلة عن طریق منظومة األنترنت، تعرض معلومات متنوعة 

، الذي یقضي بكتابة )http(المتشعب عبر صفحات األنترنت باستخدام بروتوآول نقل النص

النصوص بلغة النص المترابط والذي یسمح باالنتقال بين النصوص المترابطة من خالل 

وقد استخدمت هذه الشبكة ألول مرة عام ،1969عود تاریخ إنشائها إلى عام ، وی"شبكة الواب

وهي تمتاز بسهولة فائقة في . 1993ق مخبري، وأتيحت لعامة الناس سنةعلى نطا 1992

إدخال المعلومات إليها أو الحصول منها على المعلومات المطلوبة، وآذلك سهولة الدخول 

  )1(.مواقع أخرى عدیدة ومتنوعة والنهائية خروج منها والتجوال من خاللها فيإليها وال

وتحدیثها، آما أنها إن المنشورات اإللكترونية بصفة عامة تتميز بإمكانية تسليمها وتوزیعها 

مطبوعات دیناميكية على عكس المطبوعات الورقية التي تتميز بالسكون وعدم إمكانية 

والدیناميكية التي تتمتع بها المنشورات االلكترونية هي التي تيسر إمكانية استخدام . تحدیثها

وجيه ا في تالهایبر تكست، الذي یعد نظاما لتقدیم النص، یستطيع معه المستفيد أن یكون جزء

فقط في الشكل التتابعي المنطقي  دال من أن یكون محصورا بحرآته بطریقة تكون منطقية 

للمؤلف، أي أن القارئ یستطيع أن یقفز قفزات سریعة من مكان في النص إلى آخر عن 

  .، سواء آان بالنسبة لنفس الوثيقة أو لوثائق متعددة)Links(طریق الروابط

" بأنها) Yanck clovich et al(وهذا أیضا ما تستطيع أن تفعله الهایبر ميدیا التي یعرفها

 )2(الهایبر تكست، ولكن بإضافة مكونات أخرى بتلك المطبوعات التي لها الميزة الخاصة 

  
  .46،  45ص  سعد دعبس حسين،  المرجع نفسه  )1(

  .445ص  بدر أحمد أنور، مرجع سبق ذآره ) 2(
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  .مات والفيدیو والصوت والحيویةرسومثل ال

بين المعلومة التي یتحصل عليها الطالب من المطبوعات الورقية ) دیل سبندر( هذا وتقارن

الكتاب للمعرفة بينما " آالكتاب، وبين المعلومة التي یتحصل عليها من الكومبيوتر، فتقول أن

معرفة بطریقة سلبية، بينما الكومبيوتر للعمل، والمعلومة المطبوعة هي وسيلة استقبال ال

أن المستخدم أو المتعلم ینشئ معلومة رونية هي وسيلة استقبال تفاعلية حيث المعلومة االلكت

  )1(.جدیدة من المعلومة المستقبلة

   

  :وهذه الوسائل والبدائل تنقسم إلى قسمين: وسائله وأدواته -ثالثا

   .وسائل وبدائل غير متزامنة -أ

  .امنةوسائل وبدائل متز -ب

  

تعمل التفاعالت غير المتزامنة على توفير : أدوات وبدائل التفاعالت غير المتزامنة -أ

ن في و المتعلمين اآلخریالمتعلم  أو وإنشاء اتصال متبادل بين المتعلم والمادة التعليمية،

يث البرنامج، نظرا ألنها ال تتطلب تواجد المتعلمين أو المتعلم على الشبكة في الوقت نفسه، ح

م بصورة تحدث في صورة إرجاع لألثر الذي یمكن أن یحصل عليه المتعل أنأنها یمكن 

والمقصود بالفوریة قيام البرنامج تلقائيا بحساب نتائج  .فوریة أو في أي وقت الحق

االختبارات القصيرة، أي الربط بين المستندات وعرضها للمتعلم، أما إرجاع األثر المتأخر 

ر أو بين المتعلم والمعلم، ویتطلب من األطراف التي یتم بينها التفاعل وقتا فيتم بين متعلم وآخ

للتفكير واالستجابة واستخدام أدوات مثل برامج إدارة قوائم البرید االلكتروني والملتقيات 

ستعراض آل منها فيما االلكترونية على الشبكة ورسائل البرید االلكتروني، وهي ما سنقوم با

  )2(:یلي

 

 

  

  
  .13ص  ، ترجمة نادیة العریفي، مرجع سبق ذآره دیل سبندر) 1(

تنمية الموارد البشریة باستخدام الكومبيوتر واألنترنت، الجزء الخامس، التدریب عن بعد، مرآز الخبرات : توفيق عبد الرحمان) 2(

  .222، ص 2001المهنية لإلدارة، القاهرة 



 134

 تروني، الذي یعنيالشبكات هو البرید االلكالنمط األساسي لعمل إن : البرید االلكتروني -1

وحاسبات ) أو آابالت عریضة/ و( تبادل الرسائل المكتوبة عن طریق خطوط الهاتف

بين أي منطقتين لحاسبات فردیة ورسائل البرید ) دمةاتسمى وحدات خ( وسيطة قویة 

ائل یمكن ، وهذه الرسااللكتروني، إذ تنتقل من خالل شبكة من بين شبكات متصلة داخليا

إلى أآثر من شخص واحد بل وحتى إلى قائمة من مئات وألوف العناوین، وعلى أیة  إرسالها

  .حال فهي ترسل بسهولة إلى مجموعة ثالثة

  )1(.ة وألجهزة الفاآسویعتبر البرید االلكتروني أفضل بدیل عصري للرسائل البریدیة الورقي

دمي األنترنت في الوقت الحاضر، وتشير ویحظى البرید االلكتروني بشعبية واسعة بين مستخ

اإلحصاءات إلى أن البرید االلكتروني یكاد یكون التطبيق الوحيد الذي یشترك في استخدامه 

آل مستخدمي الشبكة على اختالف ميولهم وتخصصاتهم وفئاتهم العمریة، ومنهم من یرى 

نمو األنترنت ) Eager(بأنه السبب األول الشتراك آثير من الناس في األنترنت، إذ یعزو

اللكتروني لما وجدت لو لم یوجد البرید ا: " بهذه السرعة إلى البرید االلكتروني، ویقول

  )2(".األنترنت

  :ومن األسباب التي جعلت البرید االلكتروني یتبوأ هذه المكانة نذآر 

  .رسالة إلى أي مكان في العالم خالل لحظات إرسالسرعة وصول الرسالة، حيث یمكن  -

  .عادة عندما یكون قد هيأ نفسه لقراءتها والرد عليهاتتم  تخدم إن قراءة الرسالة من المس -

  ).إلغاء جميع الحواجز اإلداریة( ال یوجد وسيط بين المرسل والمستقبل -

  .آلفة منخفضة لإلرسال -

  .یتم اإلرسال واستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن -

  .رید االلكترونيیمكن ربط ملفات إضافية بالب -

  .یستطيع المستفيد أن یحصل على الرسالة في الوقت الذي یناسبه -

  )3(.یستطيع المستفيد إرسال عدة رسائل إلى جهات مختلفة في الوقت نفسه -

 

  
  

  .27ص  نييري، مرجع سبق ذآره . س. ج) 1(

ة، اللجنة الوطنية القطریة للتربية والثقافة والعلوم، األنترنت في خدمة العملية التربویة، مجلة التربي: محمد صدیق محمد حسن) 2(

  .63، ص 2002، جوان 31السنة 

  .97ص  عز الدین، مرجع سبق ذآره وهدان ) 3(
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ویمكن استخدام البرید االلكتروني آوسيلة للتعليم عن بعد، حيث یستخدم آوسيط بين الطالب 

لطالب، وإرسال جميع األوراق وبين المعلم والطالب إلرسال الرسائل لجميع افيما بينهم 

 Feed(وآوسيط للتغذیة الراجعةالواجبات والرد على االستفسارات، والمطلوبة في المواد 

back ( واستخدام البرید االلكتروني آوسيط لتسلم الواجب، حيث یقوم األستاذ بتصحيح

ث یمكن وفي هذا العمل توفير للوقت والجهد، حي .جابة ثم إرسالها مرة أخرى للطالباإل

تسليم الواجب في الليل أو في النهار دون الحاجة لمقابلة األستاذ، آما یستخدم البرید 

عن  )1(رسائل في شكل أسئلة واستفساراتااللكتروني آوسيط لالتصال باألستاذ ب

 یستطيعموضوعات غامضة أو موضوعات أخرى لها عالقة بالمناهج الدراسية، وبالمثل 

ضوعا معينا ثم یقوم بإرساله إلى آل الطالب المشترآين عبر المعلم أن یوضح ویشرح مو

  .البرید االلكتروني

ومن جهة أخرى یمكن استخدام البرید االلكتروني آوسيلة لالتصال بالمتخصصين والخبراء 

من مختلف دول العالم واالستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في شتى المجاالت بأقل تكلفة، وذلك 

م حول مواضيع تخصصهم أو االستعانة بهم في تحریر رسائلهم بغرض طلب شروحات منه

فيما بينهم، وبينهم  لالتصالالبحثية أو دراساتهم الخاصة، ویستعمله المعلمون أیضا آوسيلة 

  )2(.راق المهمة واإلعالنات للطالبوبين اإلدارة، وتعتمد عليه هذه األخيرة في إرسال األو

لبرید االلكتروني الخطوة األولى في استخدام األنترنت ویعتبر تعليم الطالب على استخدام ا

  .في التعليم

الوقت الذي یحتاجه الشخص لتعلم البرید االلكتروني،  قد تساءلوا عن بعض الباحثينإال أن 

آثير  : " ... یجنيها، فاستنتجوا أنعن عالقة الوقت الذي أمضاه المتعلم، بالفوائد التي سوف و

ت الذي یمضونه في تعلم البرید االلكتروني، لكنه استثمار حقيقي من الناس یستكثرون الوق

  )3(".هد والمالفي الوقت والج

  هاإن آل هذا الیعني أن استخدام البرید االلكتروني خالي من السلبيات ، فهو یتضمن بعض

 

  
(1)Nouvelles technologies educatives : http:// it – ressourcs- icsa, ch/ introduction/NF Index f- 

mtm/ 

Le 27 juin 2007 A 16H 20 .  

(2) IBID 

  .259ص  مرجع سبق ذآره ... مدرسة المستقبل : فهيم مصطفى) 3(
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منها أن المتعلمين یجب أن یتقنوا مهارات الكتابة، وبالتالي تبرز سلبية هذه األداة آعائق   

یضا الذین ال یستطيعون التعبير أمام هؤالء الذین ال یجيدون القواعد اإلمالئية واللغویة، وأ

عن أنفسهم آتابة، لذلك تصبح عملية الفهم واالستيعاب صعبة سواء لهم أو لمن یتلقون 

رسائلهم، آما أن رسائل البرید االلكتروني التعليمية یمكن أن یفقدها المتعلم بين الرسائل 

وعدم  ا، ثم نسيانهااألخرى الواردة إليه من عمله أو عائلته، أو اآلخرین، وقد یتم حفظه

  )1.(قراءتها بعد ذلك

 ):List servs(أو) Mailing list(القوائم البریدیة أو قوائم عناوین البرید االلكترونية -2

، وهي )List(وتعرف اختصارا باسم القائمة مجموعة المناقشة إلكترونياوتسمى أیضا 

بادلة عن طریق البرید مجموعة من البرامج التطبيقية التي تتولى إدارة الرسائل المت

االلكتروني، إذ تتكون من عناوین بریدیة تحتوي في العادة عنوان بریدي واحد، یقوم بتحویل 

جميع الرسائل المرسلة إليه إلى آل عنوان في القائمة، ویقوم البرنامج بحفظ أسماء األفراد 

، ویمكن )Server(وعناوین البرید االلكتروني، لكل منهم عن طریق الوحدات الخادمة

االنضمام واالشتراك بالئحة بریدیة ما، من خالل الطلب من المسؤول عنها ویسمى مدیر 

  .الالئحة

وتفيد هذه اللوائح البریدیة أو مجموعات النقاش بين أعداد آبيرة من مستخدمي الشبكة الذین 

هوایات یربط بينهم مجاالت اهتمام مشترآة سواء أآانت علمية أم اجتماعية، أو في مجال ال

وغيرها، وعادة ما تكون رسائل هذه القوائم في صورة نصوص مبسطة مع مالحظة إمكانية 

ة أو في صورة تحویلها على الفور إلى العناوین المسجلة عن طریق الوحدة الخادم

  )2(.مجموعات متتالية

فهي أما فيما یخص إیجابيات استخدام القوائم البریدیة في التعليم عن بعد عبر األنترنت، 

تمكن المتعلمين من اختيار الموضوع أو المحادثات التي تثير اهتمامهم وتجنب الموضوعات 

األخرى التي یشعرون بعدم أهميتها، فبعضهم قد یفضل اختيار استقبال الرسائل في دفعات، 

 ومراجعة موضوعاتها، ثم اختيار الرسائل التي تثير اهتمامهم، وهناك أیضا بعض المتعلمين

 )3(ضلون استقبال الرسائل التي تثير اهتمامهم، وهناك منهم من یفضل استقبال هذهالذین یف

  
  .225ص  رجع سبق ذآره توفيق عبد الرحمان، م) 1(

  .  بد اهللا بن عبد العزیز، مرجع سبق ذآرهالموسى ع) 2(

  .230ص  توفيق عبد الرحمان، مرجع سبق ذآره ) 3(
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  .ط على قراءة الرسائل التي تثير اهتمامهمالرسائل واحدة تلو األخرى والترآيز فق

تتوافق قوائم العناوین مع المتعلمين الذین یجيدون الكتابة، فالمشارآة في أحد برامج الحوار 

عن طریق الكتابة، یتطلب إتقان القواعد اللغویة واإلمالئية ومراعاة الصياغة، لذلك فإن حجم 

ن أن تمثل عبئا على ة لالستجابات یمكالرسائل المتولدة من القوائم والجودة المنخفض

  )1(.المتعلمين

وقد تطرح أیضا مشكلة عدم القدرة على إدارة قوائم العناوین، فالرسائل التي تتعلق بموضوع 

معين قد تكون قليلة لفترة طویلة، آما أن المحادثات قد تصبح أیضا عنصرا معوقا، حيث أن 

ختلط مع التعليقات األخرى، مما یسبب التعليقات الواردة عن موضوع واحد یمكن أن ت

وعدم التنظيم، وتتعلق القضية األخيرة المرتبطة بقوائم العناوین بجودة وقيمة  االرتباك

المحادثة، ومدى وجود من یدیرها بفاعلية حتى ال یشعر المتعلمون بان هناك من یسيء 

لمحافظة على استمرار استخدامها، ولذلك یجب استخدام آافة إمكانيات قوائم العناوین في ا

للبرنامج الحوار واالستفسارات وإرجاع األثر، مما یحقق في النهایة التفاعالت المطلوبة 

  )2(.التعليمي على الشبكة

هناك بعض اللوائح تعمل آمجموعات مناقشة وهناك بعضها اآلخر الذي یستعمل في المقام 

  .األول آوسيلة لتوزیع المعلومات

القوائم البریدیة، تعتبر من أهم خدمات االتصال في األنترنت، إال  وعلى الرغم من أن خدمة

، في معرفة توظيف هذه ) Millam1998 (الناس أخفقوا، على حد تعبيرأن آثير من 

  )3(.اة العامةالخدمة في جميع مجاالت الحي

 On line(االلكترونية المباشرة وملفات المالحظات والمناقشات المتواصلة تالمنتدیا -3

forums notes files, threaded discussions :( تمثل المنتدیات االلكترونية إحدى

الخدمات التي یوفرها الكومبيوتر والتي یمكن من خاللها إرسال الرسائل وتبادل الحلول 

  )4(المفضلة، ویشار إليها أیضا باسم وتوجيه األسئلة، ومناقشة األفكار، وقراءة الموضوعات

 

  
  .230ص  رحمان المرجع نفسه توفيق عبد ال)1(

  .231ص   نفسه المرجع) 2(

  .256ص  الء الدین یوسف العمري، مرجع سبق ذآرهع) 3(
 .236ص  توفيق عبد الرحمان، مرجع سبق ذآره ) 4(
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) Notes conferences(، ومؤتمرات المالحظات)Notes files(ملفات المالحظات

  ).Threaded boards(والمناقشات المتصلة

منتدیات االلكترونية المباشرة إمكانية فتح أحد الموضوعات للمناقشة المتواصلة، أو تتيح ال

تعليقاتهم إلى  إرسالالتي تتم في صورة سلسلة من العمليات المتتالية، حيث یمكن لآلخرین 

هذه السلسلة أو البدء في سلسلة جدیدة إذا تطلب األمر، وعلى النقيض من البرید االلكتروني 

 )1(یاتناوین التي تقوم بتوجيه الرسائل إلى عناوین المستخدمين مباشرة فإن المنتدوقوائم الع

  .االلكترونية تتطلب االتصال بها مباشرة

یمكن قراءة محتویات رسائل المنتدى االلكتروني في الوقت الذي یتناسب مع آل متعلم، آما 

ن إلى المنتدى خاصة وأآبيرة الحجم  یمكن أیضا إرسال الرسائل المتضمنة لملفات رسومية

ال تتطلب مساحة آبيرة ، لترسل بعد ذلك إلى جهاز الكومبيوتر، مما  الملفات الكبيرة الحجم

یوفر الوقت والمساحة المتاحة، فالمحادثات تظل مسجلة في المنتدى، وبالتالي متابعتها 

  .والمشارآة في الحوار وإرسال اإلجابات یتم في أي وقت

رید االلكتروني، تتطلب المنتدیات االلكترونية المباشرة مستوى معين وآما هو الحال مع الب

من القدرة على الكتابة، فحتى یستفيد المتعلم من قراءة تعليقات وأعمال اآلخرین البد له من 

عملية االتصال ومتطلباتها من قدرة على القراءة واستيعاب مضمونها، وأن یبذل بعض  إتقان

  .ة في االتصال بالشبكة وتحدید الرسائل الجدیدة المسجلةالجهد، بصورة دوریة منتظم

ها قد إن المهارات الالزمة للمشارآة في هذه المنتدیات ليست صعبة بالنسبة للمتعلم، إال أن

  )2(.تعدو غير مألوفة لبعضهم

وحتى یمكن تصميم المنتدیات االلكترونية الفعالة، یجب أن یستوعب فریق العمل الفوائد 

ومراعاة .... بها من التكنولوجيا المتاحة  االستفادةعليمية والمنطقية التي یمكن والحدود الت

  :مجموعة من األسس والمعایير أثناء التصميم والتي یمكن إجمالها فيما یلي

  )3(.استخدام العناوین الوصفية المعبرة عن المحتوى بوضوح -

 

  
 

  .236ص  توفيق عبد الرحمان، المرجع نفسه ) 1(

  .237ص  نفسه  رجعالم) 2(

(3) Alain Gérard : Réseaux et multi média dans l’éducation. 

http:// web.senat . fr/ senateurs/ Gerard- alain/ multi mid- toc.htm    Le 29 juin 2007 A 10H 35 
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  .بالمراسالت داخل أحد الملفات بعد تحدید تواریخها االحتفاظ -

  .خرین حتى یشعر المتعلمون بالحریة في تبادل أفكارهمتقبل وتقدیر وجهات اآل -

  .تحدید األفكار الرئيسية وأوجه التشابه والتعارض -

  م والربط بين األمورتطویر مهارات التقيي -

ضعيفة في الكتابة، آما یجب أن ومن سلبيات هذه المنتدیات أنها تمثل عائقا أمام المستویات ال

  )1.(تخدامهاالمنتدى االلكتروني، وأن یبادر المتعلمون باس یتعلم المتعلمون آيفية استخدام

تعتبر برامج التعليم المتزامن عن طریق الشبكة أآثر  :أدوات وبدائل التفاعالت المتزامنة -ب

أنواع التعليم االفتراضي تعقيدا من الناحية الفنية، بالنسبة للتطبيق والصيانة، وعموما تتطلب 

لجات حدیثة وخادم متطور، ومجموعة من المتخصصين لدعم أجهزة آومبيوتر مزودة بمعا

  .المطورین والمستخدمين النهائيين

إن مشاهدة أحد برامج التعليم المتزامن قد تمثل تحدیا في حد ذاتها، فالتفاعل الذي یتم بين 

المتعلمين في الوقت الفعلي إما من خالل الصوت، أو مشاهدة تعبيرات وجوههم، آلها أمور 

  .ن من تقدیر قيمتها ما لم نشارك فيهالن نتمك

والتفاعالت المتزامنة تتوافر فوائدها فقط عندما یتواجد المعلم والمتعلمون على الشبكة في 

إرجاع األثر  إمكانيةفوائد في آون التعلم جماعي مباشر، مع الوقت الحقيقي، وتكمن هذه ال

مثيل الواقع الفعلي ألدوات التعليم، للبرامج وتذا توافر إمكانيات التطویر اآلني الفوري، وآ

تتميز عناصر قوة  )التعلم الجماعي المباشر وإرجاع األثر الفوري(هذه الجوانب حيث تمثل 

برامج التعليم المتزامن باستخدام األنترنت، فالقدرة على جذب مجموعة من المتعلمين  ابه

عات في الوقت الحقيقي ال في المشرو ةالجماعي ناقشة والعمل معا والتفكير والمشارآةللم

عن األفكار  يم الذي یسمح بتسجيل استجابة فوریةإال في مثل هذا النوع من التعل إحداثهیمكن 

  .وتوسيع نطاق المناقشات والوصول إلى الموافقة الجماعية

إن التفاعالت التي تحدث في الوقت الحقيقي  تكشف عن أسلوب وشخصيات المتعلمين، 

بالتواجد والحضور الفعلي، حيث یصبح المتعلمون جزءا من مجموعة وتعطي إحساسا آبيرا 

  )2(: ویمكن إجمال ایجابيات التفاعالت المتزامنة فيما یلي. تتكامل بالقيم وقواعد السلوك

 

  
(1) Alain Gérard, IBID  

 
 .279،  278ص  سبق ذآره  توفيق عبد الرحمان، مرجع) 2(
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الصوتية  تالمؤتمرافباستخدام أدوات مثل : رامجتوافر إمكانية التطویر الفوري للب -1

والمرئية عن طریق الشبكة وتبادل التطبيقات، من الممكن تقدیم البرامج دون الحاجة إلى 

  .قضاء وقت طویل في اإلعداد والتطویر

وهذا ما یيسر إدارة الموضوعات المعقدة، حيث یتم شرحها مباشرة : تعدد أدوات التصميم -2

، والحوار عن طریق )White boards(مثل اللوحات اإللكترونية البيضاء باستخدام أدوات

، والمؤتمرات )real time audio(والصوت المباشر) Text chat(آتابة النصوص

  ).Video conference(االلكترونية

علم الخروج عن ن من شرح أفكارهم، ویمكن للمين والمتعلمإن هذه األدوات تمكن المعلمي

األساسيات عن طریق اللوحات االلكترونية، أو زیارة أحد المواقع ثم  ةالموضوع ومراجع

  .في الموضوع الرئيسي یعود بعد ذلك للبدء

إن التعليم باستخدام الشبكات، یشبه هنا تماما برامج : تمثيل الواقع الفعلي لقاعات التعليم -3

نفسه لتبادل خبرة التعلم،  التعليم التقليدي الفعلي، حيث یجتمع المتعلمون والمعلمون في الوقت

  .فهو فرصة للدعم والتشجيع المباشر للزمالء

المتزامنة، أنها تواجه مشكلة اختالف التوقيت من بلد إلى آخر،  التفاعالت محدداتومن 

باإلضافة إلى أنها تتطلب تجهيزات فنية متطورة، آما أنها ال تعد طریقة ناجعة للبرامج 

  .المصممة للتعلم الفردي

  :)1(دوات التفاعالت المتزامنة نذآرومن أ

تتيح إمكانية االتصال المباشر ): Internet relay chat(التحدث المباشر على الشبكة -1

بين شخصين أو أآثر عبر الشبكات، عن طریق النصوص المكتوبة، فهي تشبه المحادثات 

ل أحد والحوارات الهاتفية الفردیة أو الجماعية، وتحدث في صورة مناقشات من خال

في شكل  وأومحادثات شخصية أ، )Moderated discussions(األطراف الوسيطة

  .أسئلة وأجوبة منتدیات التي تتم في صيغة

  وتعتبر هذه األداة من األدوات الفعالة التي تخلق العدید من فرص التعلم، وتبادل الخبرات بين 

 )2(مكانية تحدید أوقات الحوارالمتعلمين من خالل المناقشات الجماعية، خاصة وأنها توفر إ

  

  
  .280ص  توفيق عبد الرحمان المرجع نفسه  )1(

  .32ص  ور بن عبد اهللا الزامل، مرجع سبق ذآره منص) 2(
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أسئلتهم واستفساراتهم بصورة  مدرس موجودا مع الطالب لإلجابة علىمسبقا، لكي یكون ال

یرى ) إما متعلم آخر أو المعلم( قابلعلم بكتابة ما یرید قوله والشخص المتمباشرة، فيقوم الم

مباشرة بعد انتهاء األول من آتابة ما  نفسها، فيرد عليه بنفس الطریقة ما یكتب في اللحظة

  .یرید

هذا باإلضافة إلى ما توفره األداة من إمكانية تقييم المتعلمين لدى مشارآتهم في الحوار، 

) Soft ware(لبرنامج التطبيقيوليس على أساس سماتهم الشخصية، لذلك یجب اختيار ا

بدال من استخدام  ،أسمائهمللتحدث المباشر على الشبكة، الذي یسمح للمتعلمين بتحدید 

  .التي یتصلون بواسطتها بالشبكةء االفتراضية األسما

متابعتها ص المحادثة على شاشة الكومبيوتر، یمكن تحریك صفحات ن ةونتيجة إلمكاني

آما یمكن حفظ نص المحادثة، والرجوع إليها في وقت الحق،  بصورة فوریة أثناء حدوثها،

  .مما یتيح مراجعة األجزاء التي لم یتمكن المتعلم من المشارآة فيها

ونتيجة للوقت الذي قد تستغرقه تلك المحادثات یجب أن یتقن المتعلمون الكتابة بالسرعة 

تحریك الرسالة على  المناسبة حتى ال ینقطع االتصال نتيجة طول الوقت المستغرق في

  .الشبكة

  )1(.ية وغير اللفظية ونبرات الصوتوهذه األداة ال توفر إمكانية مالحظة التغييرات اللفظ

تتمثل هذه ): Real time audio with visuals(الصوت المباشر مع المرئيات -2

ن اإلمكانية في القدرة على التحدث مع المتعلمين عن طریق شبكة األنترنت، وفيها یمك

مما یتيح للمعلم والمتعلم إمكانية  شر في الوقت الحقيقي مع المرئيات،استخدام الصوت المبا

الحوار أثناء تبادل الرسوم والصور ولقطات الفيدیو والرسوم المتحرآة المرتبطة 

 Round(بالموضوع، لذلك یفيد هذا النوع من التفاعالت مع مناقشات المائدة المستدیرة

table discussions( وجلسات األسئلة واألجوبة، والمتحدثين الزائرین والمناظرات ،

)Debates.()2(  

 

  
  .34ص  منصور بن عبد اهللا الزامل،  المرجع نفسه  )1(

(2)F.M Bone, diffusions audio/video sur le réseau multi cast. 

http:// www .univ- valenciennes. Fr/ crv/ causeries         Le 15 aout 2007 A 18H 10.  
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بوجه عام یقوم المعلم ببث المعينات المرئية، وإرسالها إلى أجهزة الكومبيوتر الخاصة 

بالمتعلمين باإلضافة إلى إمكانية بثها من مصادر متعددة، حيث تسمح هذه األدوات ببث 

، وإرسالها نصوص من أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالدارسينالصور والرسوم المتحرآة وال

  .لى المعلم والمتعلمين اآلخرین المشارآينإ

تتسم أداة الصوت مع المرئيات باالتصاالت النشطة الفعالة، بتعمق المتعلمين في مناقشة 

، )الصوت والصورة( الموضوع واستيعابه جيدا، عندما یتم تقدیم الصوت بواسطة قناتين 

ات المرئية بالرسائل اللفظية ففي مثل هذا النوع من التفاعالت المتزامنة، یتم دعم المعلوم

الصوت  أداةالتفاعلية التي تبرز فيها أهمية تغيير درجات الصوت والنبرات والسرعة، وتتيح 

المباشر مع المرئيات إمكانية استخدام الرسوم والصور واألفالم من أي مكان على الشبكة 

  .العالمية

في وقت قصير  لجلساتهم التعليميةآما یستطيع المتحدثون تغيير المعينات المرئية المصاحبة 

  .نسبيا

والبد أن یكون المعلم هنا مستعد لشرح المعينات المرئية واالنتقال من نقطة إلى أخرى 

  )1.(ومراقبة الوقت وإدارة التفاعل

 Application sharing and(التطبيقات المشترآة واللوحات اإللكترونية -3

Electronic white boards  :(تطبيقات المشترآة تمكين المتعلمين من المقصود بال

المشارآة مع اآلخرین في العمل في أحد البرامج التطبيقية مثل الجداول االلكترونية 

، أو )Power point(أو أحد العروض المصممة لبرنامج )Spread sheets(المفتوحة

المشترآة استخدام اللوحة االلكترونية على الشبكة، وغالبا ما یتم استخدام التطبيقات 

بمصاحبة التفاعالت المتزامنة األخرى مثل التحدث عن طریق النص المكتوب والصوت 

  .المباشر

والتي  اللوحات االلكترونيةهناك أیضا أداة رئيسية تمثل أداة للمشارآة في التطبيقات هي 

تشبه تماما السبورات البيضاء المعروفة، وعندما یتواجد المتعلمون على الشبكة یمكنهم 

  )2(لكتابة وإبداء المالحظات والرسم واللصق على اللوحات االلكترونية مباشرة، باإلضافةا

  

 
(1) F.M Bone,IBID.  

 .256ص  لعمري عالء الدین یوسف، مرجع سبق ذآرها) 2(
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حفظ محتویات اللوحات االلكترونية أو نقلها إلى أحد ملتقيات المناقشة المباشرة،  إلى إمكانية

  .برید االلكتروني إلى المعلمأو إرسالها بال

إن العمل في التطبيقات المشترآة تتيح للمتعلمين إمكانية الممارسة العملية للمهارات المشابهة 

لمهارات الالزمة في العمل، باإلضافة إلى ما توفره من إمكانية التعلم المشترك نتيجة تلك ال

  .إلمكانية تبادل المتعلمين لما تعلموه مع باقي الزمالء

وأیضا تمثل اللوحات اإللكترونية أداة جيدة لألنشطة المشترآة مثل رسم الحلول بيانيا وتحدید 

اإلطار العام للتوصيات، حتى یمكن للمتعلمين العمل معا لتوثيق عملهم، ومناقشة األفكار، 

  .وتلخيص نتائج جلسات العمل

األفكار، یجعل من  إن القدرة على اشتراك المجموعة آلها في إبداء المالحظات وتعدیل

  )1(.المشترآة وحل المشكالت لالستفساراتاللوحات االلكترونية أداة قویة ومتميزة بالنسبة 

هي األداة ): Web based video conferencing(المؤتمرات المرئية عبر الشبكات -4

 ،رنتعن طریق األنتلفيدیو إلى العدید من المتعلمين مكانية نقل الصوت ولقطات االتي تتيح إ

أو هي اتصال حي بالصوت والصورة المتحرآة أو الثابتة والبيانات ومراآز الشبكات 

، وآما هو الحال في األدوات التي فقط بين آل مرآزیناالتصال ببعضها البعض بدال من 

توفر الصوت المباشر في الوقت الحقيقي فإن المؤتمرات المرئية عبر الشبكات تتوافر بأآثر 

 اتجاهفهناك طریقة بث لقطات الفيدیو عن طریق المعلم إلى المتعلمين في  من طریقة واحدة،

للصوت أو طریقة ثانية یمكن  االستماعواحد، دون أن یرى أحدهم اآلخر بالرغم من إمكانية 

ي من خاللها لكل من المعلم والمتعلم من رؤیة بعضهم البعض، واالستماع إلى الصوت ف

  )2.(تمرات المرئية التقليدیةالمؤفي  الوقت نفسه، آما یحدث 

عبارة عن شقين، أحدها تخص المتحاور والثانية للمعلومات ومن الناحية العملية، فهي 

والرسومات والبرامج، وتسمح بالتحاور والتفاعل بين المعلم أو المدرب وبين المتعلمين أو 

مح بإجراء المتدربين أنفسهم، حيث یرى الجميع المحاورة وآأنها في قاعة واحدة، وتس

  )3(اجتماع بالفيدیو عن بعد بالصوت والصورة، وتستخدم في تدریب المعلمين والموجهين

 

  
  .256ص  العمري عالء الدین یوسف  المرجع نفسه  )1(

  .222ص  مصطفى عبد السميع، مرجع سبق ذآره ) 2(

  .101ص  طاوع  ضياء الدین أحمد، مرجع سبق ذآره م) 3(
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  .م، آمحو األمية وتعليم الكبارال التعليم العاوالمدیرین وغيرهم في مج

ومن بين مميزاتها أنها تتيح فرص للتفاعل المشترك بين المتعلمين بعضهم البعض وبينهم 

وبين المعلم، وتوفر التفاعل الدائم من خالل المناقشة والتساؤل واألنشطة المختلفة مما یساعد 

ال وتسهيل عملية االتصال بالخبراء المتعلمين على تعلم إستراتيجيات التدریس الفع

  .والمتخصصين في المجال

یسمح بجمع أطراف متعددة تفصل ) Multi point(ومنه، فهي تعد نظم متعددة األطراف

بينهم مساحات شاسعة، وآأنهم في حجرة واحدة وتتيح فرصة تعليمية ألعداد آبيرة من 

 المجالين التخصصي والمهني المتعلمين والوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم في آال

بينهم وبين  وهم في أماآنهم، ویمكن استعمالها بفعالية في تدریب المعلمين وتيسير التفاعل

  )1(.القيادات العلمية

أن االجتماع وجها لوجه یشعر األفراد المتعلمين  ة، إذآما أنها تعزز شعور األفراد بالمشارآ

  .لرغم من إدراك األفراد للمسافات التي تمتد بينهمعلى ا باالطمئنانیشعرهم  شارآة، آمابالم

وهي تسمح للمتعلمين بالتعبير بطریقة غير لفظية عن معان مستترة وراء ما هو مكتوب، 

حيث یبدي بعض المتعلمين تلميحات مرئية بما یشعرون أو یفكرون فيه من خالل ما یسمى 

  ).Body language(بلغة الجسد

بصورة واسعة وتعتمد عليه الكثير من الجامعات والمؤسسات  منتشر هذا التطبيق ونجدأن

  )Mank Seaton.()2(التعليمية مثل مدرسة

  

  التحدیات التعليمية للتعليم عن بعد عبر األنترنت: المبحث الثالث

  )3(: وسنستعرضها من خالل التحدیات الخمسة التالية

 

  

  
(1) Tout ce que vous avez voulu savoir sur la visioconférence 

Http:// pers. Club – internet.fr/ relleau/ vision/ vision- doc.htm     Le 27 juillet 2007 A 9h 03. 

، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد السابع، واالستفادةاإلمكانية : شبكة المؤتمرات المرئية من بعد: آمال یوسف اسكندر) 2(

  .327، ص 2001، أفریل 21العدد 

 .39ص ع سبق ذآره كاوي محمد محمود، مرجم) 3(
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  .محو األمية المعلوماتية -1

  .تعليم الكبار -2

  .الخاصة االحتياجاتتعليم ذوي  -3

  .التدریب -4

  .تحقيق دیمقراطية التعليم -5

من المصطلحات الرحبة ) Illiteracy(مصطلح األمية یعتبر :محو األمية المعلوماتية -أوال

ت األمية فقط عدم القدرة القرائية أو الكتابية، بل هناك العدید من القراءات الفضفاضة، فليس

التي تطيح بالكيان المعرفي، قد  ةالتي توضح هذا المفهوم، ففي ظل هذه الطفرة المعلوماتي

، والتي توضح عدم القدرة لدى بعض )Computer illiteracy(نشأت األمية الحاسوبية

 Information(األمية المعلوماتية لحاسب اآللي، آما نشأتاعل مع االمتعلمين على التف

illiteracy.()1(  

جاء استجابة لتقاریر وطنية عدیدة،  ةإن االستخدام المعاصر لمصطلح األمية المعلوماتي

) Anation at Risk"(صدرت في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، ولعل أهمها آتاب 

یات المتحدة األمریكية آدعوة عامة لمراجعة النظم أي أمة في خطر، الذي صدر بالوال

  .مات في القرن الحادي والعشرینالتعليمية والتربویة الالزمة لمجتمع المعلو

وذلك ألن محو األمية المعلوماتية یعود على الفرد بمزایا عدیدة أهمها أن یكون قادرا على 

لن لمعلم وحده، بمعنى أن الفرد اإلعتماد على رأي االعثور على المعلومات وتقييمها وعدم 

ألفراد والجماعات ویؤدي ... على المعلوماتیكون معتمدا آليا على اآلخرین في الحصول 

  )2(.بالنسبة لسوق العملدورا هاما تية،التي سيتم محو أميتها المعلوما

أن سرعة تغلغل ثورة تكنولوجيا المعلومات في معظم وجوه  ) بينرود وآخرون( یرى الباحث

 ناها، ویعرفها في معياتنا قد أدت إلى الحاجة إلى محو األمية المعلوماتية في مجتمعناح

المعرفة التي تسمح للفرد بأن یقوم بعمله بكفاءة وفاعلية في مختلف الظروف " لواسع بأنهاا

 )3(".التي یتواجد بها

  
  

  .39ص  المرجع نفسه   مكاوي محمد محمود، )1(

  479، 474ص  بق ذآره بدر أحمد أنور، مرجع س) 2(

  .482ص  نفسه المرجع ) 3(
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" المعلوماتي والتربوي، ضرورة ممارسة مفهوم االختصاصهذا ومن المتفق عليه عند ذوي 

بالنسبة للفرد طول  تطبيقات من لهذا المفهوم من العمر الصغير، هذا لما" آيف تتعلم تعلم

عندما یواجه الفرد باحتياجات  حياته، وإذا آانت داللة هذا المفهوم ال تتضح تماما إال

   )1.(معلوماتية معقدة

هناك وعي آامل بان األمية المعلوماتية خطر ال مفر من مواجهته، وهذا عن طریق االستفادة 

من الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا الجدیدة وخصوصا الفرص التي یقدمها لنا التعليم 

  تسخير برامجها التعليمية للقضاء حيث یجباالفتراضي أو التعليم عن بعد عبر األنترنت، 

التكنولوجية  االبتكاراتوهذا یتطلب جهدا آبيرا ليس فقط لجلب ) األمية المعلوماتية(عليها

  )2(.ولكن أیضا لخلق المحتوى والمواد الدراسية وتحدیثها لبلوغ هدف الالأمية المعلوماتية

" معلوماتية إحدى أهدافها نذآر مبادرة ومن بين المبادرات العالمية التي تعد محو األمية ال

التي تعتبر عمال رائدا في الشراآة العالمية عام " المجتمعات والمدارس االلكترونية العالمية

، الصادرة عن هيئة األمم المتحدة لتسهيل استخدام التكنولوجيات الجدیدة في معالجة 2003

سكرتير عام ) آوفي أنان( صرح بشأنها  األزمات التعليمية ال سيما األمية المعلوماتية، التي

صدد سد ثغرات ب اآلنإذا آنا :" قائال 2004عام )  -إیرلندا –دبلن ( منظمة األمم المتحدة في 

فنحن بحاجة إلى مالءمة أدوات التنمية القویة مع أآثر الشعوب احتياجا لها،  التقسيم الرقمي، 

رونية بذلك، بل أن لدیها القدرة ليس فقط وتقوم بالفعل مبادرة المجتمعات والمدارس االلكت

على تحسين التعليم، ولكن أیضا على تمكين الناس وتقویة حكمهم وفتح أسواق جدیدة وإثارة 

جهودنا لتحقيق أهداف تنمية األلفية، فهذه الشراآة المبتكرة تستطيع مساعدة المالیين في آل 

عليم یفتح األبواب أمام التنمية بينما الدول على محو أميتهم وتحسين مستوى معيشتهم، إن الت

  )3(".تفتح تكنولوجيا المعلومات الباب أمام التعليم
  

 

  

  

  

  .478ص  بدر أحمد أنور، المرجع نفسه  )1(

  : من الموقع.  22الوسائل والمحتوى والمزایا والسلبيات، ص: العالم االلكتروني: عرب یونس) 2(

http:// www. Elearning.edu- sa/ forum/ show thread. Php ? t=49  Le 14 juillet 2007 A 13h 40.   

 ،03، عدد 43مجلد ، مبادرة المجتمعات والمدارس اإللكترونية العالمية، مجلة الوقائع، منظمة األمم المتحدة: ستيفن نوالن) 3(
  .36 ص 2005نوفمبر  -سبتمبر
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ي حول التعليم المستمر خاصة للكبار إن بذور التغيير في التفكير اإلنسان: تعليم الكبار -ثانيا

بدأت تتبلور منذ نهایة الحرب العالمية الثانية، وذلك بفضل ما قامت به اليونسكو من مناشط 

 فكریة لبلورة المفاهيم األساسية المرتبطة بالتعليم غير النظامي، وتعليم الكبار والتعليم

تقرر اعتبار التعليم ) مونتریال( نعقد في المستمر، ففي المؤتمر الدولي الثاني لتعليم الكبار الم

، 1972حكومات، وأآد ذلك مؤتمر طوآيو مدى الحياة أحد أهم أهداف السياسات المقبلة لل

الذي نظر إلى تعليم الكبار في ضوء فكرة التعليم المستمر واعتبره نشاطا ممتدا مدى الحياة، 

) هامبورج(ل تعليم الكبار في امس حومؤتمرها الدولي الخ عقدت اليونسكو 1997سنة  وفي

التعلم في الكبر هو " ووضعت له شعارجویلية، 18إلى  14بألمانيا في الفترة الممتدة من 

  )1(".مفتاح القرن الواحد والعشرون

وتبدو احتماالت استخدام تكنولوجيا الحواسب اآللية واألنترنت لتعليم الكبار والتعلم مدى 

اصة في المراحل تخداماتها في المدارس التقليدیة، وبخالحياة واعدة، أآثر بكثير من اس

المعرفة وبالنسبة للكبار یتمثل الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمل وب .التعليمية األدنى

ن المالءمة مع مجریات الحياة القابلة للتطبيق في الميدان، مسائل على قدر آبير وراسخ م

المعلومات والمعرفة ونقلها على نطاق عالمي، وهذا اليومية للكبار، ومن الممكن تجميع هذه 

بالتحدید هو نوع التطبيقات التي یمكن أن تستجيب لها وسائط اإلعالم والحواسب وشبكاتها 

  )2(.السيما األنترنت

تجربة ناجحة هو جعله بسيط بقدر اإلمكان،  االفتراضيإن أآثر الطرق فاعلية لجعل التعليم 

نظور تكنولوجي، وآذلك صالح من منظور تعليمي، فالبد م نوهذا صحيح بصفة خاصة م

الذین لدیهم وقت فراغ محدود، مهور الذي یتكون من الكبار نعرف آيف نستهدف الجأن 

وخبرة تعليمية على األنترنت قليلة والتي تتطلب آأي نوع من التعليم عن بعد مهارات التنظيم 

  )3(.الذاتي وإدارة الوقت

م الكبار في خالل السنوات األخيرة من القرن العشرین وأوائل القرن لقد تغيرت أساليب تعلي

 الواحد والعشرین، ومن أجل ذلك تبدلت أوعية المعلومات التي تحتوي على مناهج تعليم 

  

  
  ، ص1997أوت  – ةجویليتعليم الكبار من أجل الغد، مجلة رسالة اليونسكو، عدد مزدوج، : آریستوفر ماآينطوس) 1(

  .108ص  ترجمة نویر محمد جمال، مرجع سبق ذآره  آارنوي، مارتن) 2(

   .25 ص ، مرجع سبق ذآره :مارك سيهرت) 3(
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الكبار من أوعية مطبوعة إلى أوعية غير مطبوعة ووسائط تعليمية مسموعة ومرئية،وأصبح 

الكبار یتواصلون مع البرامج التعليمية من خالل اإلذاعة والتلفزیون، وأیضا من خالل 

المعلومات المحلية والعالمية، آما أصبح استخدام البرامج االلكترونية عبر شبكات شبكات 

المعلومات ظاهرة تكنولوجية جدیدة في تعليم الكبار في آثير من دول أوربا والوالیات 

وبعض دول النمور اآلسيویة مثل اليابان وآوریا الجنوبية وماليزیا  ،المتحدة األمریكية

لعدید من خبراء التربية والتعليم في تلك الدول أن هذه الوسائل تهدف وسنغافورة، حيث رأى ا

إلى تهيئة المناخ المناسب لتعليم الكبار لكي یتفاعلوا تدریجيا معها من خالل الحاسبات 

االلكترونية وشبكاتها، آما أنها تزودهم بمناخ تربوي تعليمي تتوافر فيه الوسائل التعليمية 

ة ألشكال البيانات والمعلومات التي تم اختيارها من مصادر متنوعة المتعددة في وحدة متكامل

  .تناسب المستویات العمریة للكبار

وتتضمن البرامج التي یقدمها التعليم االفتراضي للكبار معلومات تراعي الفروق الفردیة بين 

ز هذه المتعلمين، ویتم عرضها بطریقة منظمة یمكن استثمارها في المواقف التعليمية، وتتمي

البرامج بإمكانية تفاعل آل فرد من الكبار مع النصوص التي تتيح االستماع والمشاهدة في 

خصوصية دون ملل، وتشجع هذه الدروس المتعلم على التفاعل الذاتي الحيوي فتدفعه إلى 

  .الثقة بنفسه وتنمي في نفسه تحري الدقة وتجنب الوقوع في الخطأ

لتعليم قدرات آثيرة، منها القدرة على التذآر وتنمية مهارة یكتسب الكبار من هذا النوع من ا

الفهم واالستيعاب والقدرة على حل المشكالت، إذ یفكر فيها تفكيرا إیجابيا، وآذا بالنسبة 

للمواقف التي یرید الوصول إلى حلول إیجابية بشأنها، سواء أآانت تلك المواقف حسية أو 

رتبطة بحياته الخاصة، باإلضافة إلى القدرة على تهيئة معنویة متصلة بالمناهج الدراسية أم م

المناخ المناسب الآتساب خبرات جدیدة، إذ أن المعلم یستطيع أن یزود الفرد المتعلم من 

  )1(.الكبار بكثير من البرامج االلكترونية المرتبطة بالمناهج الدراسية أو القراءات الحرة

  ):وهوبين، ذوي صعوبات التعلم، المعاقينالم( الخاصة االحتياجاتتعليم ذوي  -ثالثا

 )2(تتباین مجاالت الخدمات التعليمية لمستحدثات تكنولوجيا التعليم وتتباین : الموهوبين -أ

  

  
  .366،  361ص  ،  مرجع سبق ذآره ...مدرسة المستقبل : فهيم مصطفى) 1(

، العدد دیسمبر  22يم العلوم، المجلة العربية للتربية، المجلد مراآز مصادر التعلم، الوسائط المتعددة وتعل: الحيلة محمد محمود) 2(

  .115، ص 2002
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إلى   )محمد محمود الحيلة( عن )عثمان عبد المحسن أحمد(خصائص المتعلمين، فقد أشار 

لهم   في إفادة المتعلمين وخاصة الموهوبين حيث یهيأ) األنترنت( أهمية الكومبيوتر وشبكاته

  .تهمفرص توسيع نطاق ثقافا

دور األنترنت آأحد  2000سنة  )محمد محمود الحيلة(عن )بسيوني عميرة إبراهيم(آما أآد 

سبل رعایة الفائقين ألنها وسيلة للتعليم الفردي والتقدم حسب قدرات الفرد المتعلم وحسب 

  .المعدالت التي یرغبها

ع المدرسة االفتراضية واقترح آل من عبد العزیز عبد اهللا وعبد القادر عبد اهللا الفنتوخ مشرو

لمتعلمي العلوم لرعایة الموهوبين منهم وإفادتهم في تخصصات العلوم المختلفة مثل الفيزیاء 

والكيمياء، وهذه المدرسة عبارة عن شبكة مرتبطة باألنترنت موجهة إلى الموهوبين من 

  )1(.الطلبة

 Writers in" (ةآتاب في مقار إلكتروني" ومن بين هذه المشاریع أیضا نذآر برنامج 

electronic residence( الذي یصل الموهوبين في الكتابة مع الكتاب المحترفين ليقدموا ،

  )2.(لهم النقد والتوجيه

من الضروري أن نؤمن بمقدرة آل طالب من ذوي اإلعاقات على تحقيق : المعاقين -ب

الكامنة، وقد من طاقاتهم  االستفادةمستویات عالية في التعلم وذلك لمساعدتهم على 

" أطفال ینجزون التحدیات" ، المدیر التنفيذي لبرنامج )Vicky Philips(صرح

)Children acheiving challanges(،  المصمم لتحسين أداء جميع الطالب بما فيهم

مر عقد عام ، في مؤتبوالیة بنسلفانيا بالوالیات المتحدة األمریكية دیلفياالمعاقين في فيال 

ینبغي لكل شخص في المجتمع المحلي للمدرسة وحتى المعاقين أن "أنه  في ملبورن 1997

یؤمن ویتصرف آما لو آان مؤمنا أن بإمكان األطفال جميعا أن یتعلموا حتى مستویات 

یة بورن بوالفي مدینة مل)Peter Hill(ي أجراه البروفيسورعالية، وهذا مایؤیده البحث الذ

األبحاث الحدیثة العهد في مجال العلوم " أن  صرح في المؤتمر نفسه فيكتوریا، والذي

المعرفية أثبتت أن بإمكان جميع الطلبة بما فيهم المعاقين المشارآة في التعليم من المرتبة 

 )3(".العليا إذا توافرت الشروط المناسبة

  
  .115ص  الحيلة محمد محمود، المرجع نفسه  )1(

  .14ص  ره مرجع سبق ذآ.... إنهم متصلون : شين فاین ) 2(

  .231ص  جيف سبرینج ، مرجع سبق ذآره ) 3(
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فعالية استخدام نظم ) Heller(في مجال تيسير التعليم لفئة الصم أظهرت نتائج دراسة ف

  .االتصال عن بعد بما فيها األنترنت في تعليم هذه الفئة، حيث أدت إلى زیادة دافعيتهم للتعلم

في تيسير التعلم للمعاقين  االفتراضييم وأسهمت األنترنت أیضا من خالل برامج التعل

سنة ) عبد المطلب أحمد السح( بصریا، ومن أحدث الدراسات التي اهتمت بذلك دراسة 

، التي استعرضت آفاق تعامل ذوي اإلعاقات البصریة مع مستحدثات تكنولوجيا 2000

برامج التي التعليم الحاسوبية وخاصة شبكة األنترنت، وعرضت الدراسة أدوار األجهزة وال

تساعد المكفوف على التعلم من خالل تعامله مع الحاسوب مثل أجهزة اإلمالء الصوتي 

  .ولوحة المفاتيح والشاشات والطابعات ومترجمات البرایل

 والتطورات الجدیدة في تقنية الحاسب االتجاهات 2000سنة  أخرىآما عرضت دراسة 

م للمعاقين بصریا، وأآد أهمية خدمة التصفح واألنترنت التي یمكن االستفادة منها في التعلي

، والتي تقدمها )Viop(المعروفة باسم ،وهي الطریقةالسریع لألنترنت عن طریق الهاتف

یمكن استخدام التعليم عن بعد عبر األنترنت إذن . الشرآات آخدمة إضافية للمكفوفين بعض

تواجد في الفصل التعليمي للمعاقين من آل األعمار الذین ال یمكنهم ألسباب فيزیائية ال

  )1().ل الجامعي أو التعليم العاليما قب( التقليدي في آل المراحل

، حيث أن االنطوائيينونخص منهم فئة األشخاص أو المتعلمين : ذوي صعوبات التعلم -ج

واألشخاص اإلنطوائيون هم أآثر مالءمة  .راضية تسمح للمتعلم بنشوء شخصيتهالبيئة االفت

يأخذوا متسعا من الوقت للتفكير حول ، فهي تشجعهم لاالفتراضيةلبيئات للتعليم في ا

الموضوع المطروح قبل الرد عليه،إذ أن انجازهم یكون أفضل في األجواء الهادئة أو البيئات 

من  االنطوائيةاالفتراضية التي تلغي آل العوامل التي قد تؤدي بالمتعلم ذو الشخصية 

  )2(.أو الخجل وتهالمشارآة في الدرس مثل خفوت ص

بعد ظهور الحاسبات وتعدد استخدامها صار مألوفا اعتبارها أداة للتعلم عن : التدریب -رابعا

بعد، وهنا أمكن استخدام الشبكة في التعليم عن بعد، وارتبط بذلك وجود تحول في أسواق 

وبما یؤآد العمل ومهارات الوظائف، مما یجعل المهارات العادیة غير مالئمة للوقت الراهن، 

  )3( على الحاجة إلى رفع المستوى المهاري باستمرار وجعل التعليم أساسا للحياة، وإذا آانت
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ائمة والجامعات التقليدیة وبرامج ة لتحقيق هذا المطلب من الكليات القهناك طرق عدید 

التدریب داخل مؤسسات العمل وخارجها، إال أن برامج التعليم عن بعد عبر األنترنت 

  )1(.صارت أساسا لجذب طالب جدد إليها منافسة التعليم التقليدي النظامي وغير النظامي

ياة الشخصية والح وااللتزاماتكون آثير االنشغال ونظرا ألن القرن الواحد والعشرون سي

شخص ما یستطيع أن یترك عمله ویكرس نفسه ووقته  فيه ستكون معقدة،فإنه لن یكون هناك

لتعلم مهارات جدیدة، وعليه فمن الصعب فصل العمل عن التعليم والتدریب حيث یتوقع أن 

خاصة المرسلة والمستقبلة في ( یتم هذا األخير في مواقع العمل عن طریق أجهزة إلكترونية

على مكاتبهم أو محمولة معهم أثناء العمل، آما سيشهد هذا  آنذاكقد تكون متوافرة ) آن واحد

التي ستقوم بتوفير فرص التدریب وضبط النوعية  االفتراضيةالقرن آثرة المعاهد 

قد ال  المعلمين أو ناألآادیمييواحتياجات الدارسين، باإلضافة إلى أن العدید من المشرفين 

ینتسبون إلى معاهد تعليم مفتوح معينة، بل ربما سيعملون باعتبارهم متعهدین مستقلين وبنفس 

التوقعات سيصبح من غير الضروري أن یلتحق المتدربون في معاهد تربویة خاصة وذلك 

  )2(.بفضل شبكات االتصال التي ستوصل الدارسين إلى قواعد المعلومات بسهولة

هو نشاط تأهيلي في حقول مهنية وعملية اعتمدت له وسائل عدیدة لضمان  إن التدریب

أفضل المعارف الجدیة وتبادل الخبرات بين المشارآين، لكنه أمسى سهال في البيئة  إیصال

االفتراضية، بل أنه تعدى التدریب في الحقول البسيطة إلى الحقول األآثر تعقيدا، إذ یتوافر 

لم الطيران والتدریب عليه، فالتدریب المعتمد على األنترنت على الشبكة مثال موقع لتع

وفصول الدراسة االفتراضية هو نوع شبيه بالتعليم المساعد الذي یتم من خالل الكومبيوتر 

دروس منفصلة یتحكم في تسلسلها المتعلم وفقا  ه على هيئة برامج، وهو على شكلوما یوفر

  )3(.لخطوه الذاتي

الفيدیو ودمج آعلى األنترنت على استخدام تقنيات الوسائط المتعددة یقوم التدریب المعتمد 

 )4(تعليمية، وإمكانية استخدامه في الصوت والصورة، ووجود نوع من التفاعل مع المادة ال
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  .  وقت وفي أي مكان بوجود المدرب، وتعدیل المادة التعليمية واإلضافة إليها أي

  :دمه األنترنت بما یليالتدریب الذي تقویتميز 

  .إمكانية استخدامه في أي وقت وفي أي مكان -

  .المادة التدریسية سهولة تعدیل -

  .تعد هذه البرامج معلما أو مدربا یتعامل مع آل متدرب على حدة لتدریبه وتقدیم الحلول له -

  .تمكن المتدرب من التحكم في تعليمه والسير فيه وفقا لقدراته -

  .الفوري والتعزیز لالستجابات التي یقدمها المتعلمتقدیم الرجع  -

یمكن الترآيز من خالل تلك البرامج على مهارة معينة للمتعلم وخبرة سابقة وتقدیم العدید  -

  .من التدریبات عليها وذلك لتنميتها ورفع مستوى األداء

قياس، ومن ذو أهداف واضحة وقابلة للوهو تزوید المتعلمين بتدریب یعتمد على أدائهم،  -

خصائصه الراحة النفسية للمتدرب واالعتماد على النفس ویدرب المتعلمين على التعلم الذاتي 

  .واالستقاللية في العمل

تتميز البرامج التدریبية االفتراضية بالسهولة والمرونة والخصوصية والتدریب حسب  -

موقع، إضافة إلى القدرات الشخصية لكل متدرب، ویتيح مالحظة تقدم المتدربين على ال

تقاریر لمتابعة مستویات المتدربين، حيث یوفر  ة تحكم آاملة وإمكانية إنجازوجود إمكاني

النظام اختبار تقویمي إلكتروني قبل وبعد آل دورة تدریبية، ویمكن استخدام نظام إدارة 

بما التدریب لتخزین آل المعلومات ومواد البرامج التدریبية الخاصة بكل متدرب على حدة 

یتيح إدارة أفضل لمواد العملية التدریبية، آما یحتوي نظام التدریب على مكتبة إلكترونية 

تعمل على مدار الساعة یوميا وطوال أیام األسبوع، وتوفر المئات من المراجع والدوریات 

  )1(.العلمية

ت قسم من التعليم االفتراضي، وهو موجه إلى موظفي الشبكا إن التدریب االفتراضي هو

والمؤسسات أو الطامحين إلى العمل في مثل هذه الشرآات ویریدون الحصول على تدریب 

مهني یؤهلهم للعمل فيها، أو ألولئك الراغبين في توسيع معلوماتهم وقدراتهم في مجال 

 )2(.محدد
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ویعد التدریب أثناء العمل من أآثر المجاالت إفادة من عمليتي التعليم والتعلم عن بعد عبر 

وسائل اإلتصال دورا في ضبط التكاليف وتقنين الجهود العلمية  يعندما تؤداألنترنت، وذلك 

ر الشرآات ، وهما من أآب)CISCO(وشرآة) IBM(المبذولة، إذ قامت آل من شرآة

مبالغ  تاوفرفقد بتقدیم تدریب افتراضي لموظفيهم، وبذلك  ،العالمية في مجال تقنية المعلومات

مليون دوالر، فيما  350ما یقارب ) IBM(وفرت شرآة 2000آبيرة، ففي عام 

  )1(.ليون دوالر من مصاریف التدریبم 240) CISCO(وفرت

ي التعليم تعني إیجاد فرص متساویة للجميع إن الدیمقراطية ف:تحقيق دیمقراطية التعليم -5

بدخول مؤسساته وتوفير بنى غير تقليدیة ومرنة لقبول الوافدین الجد وتعدیل محتوى التعليم 

ومواآبة المضامين المعرفية والمهارات  ،بشكل متوافق مع اهتماماتهم وأهدافهم الشخصية

ادفة إلى استغالل ذآاء األفراد لصالح واالتجاهات العالمية المطلوبة والبعد عن االتجاهات اله

قطاعات تتطلب أشخاص مدربين بطرق محددة، ومن جهة أخرى فإن الحریة األآادیمية 

  : توفر لمؤسسات التعليم عددا من المزایا من أبرزها

  .تزیل المعوقات التي تحد من النشاط العلمي والبحثي والمهني الحر للمعلم والمتعلم -

  .دا من العمل والكفایة واالستقالل الداخلي واالنجازتعطي التعليم مزی -

  )2.(الستالب واالغتراب لدى الطالبتقلل من مصادر ا-

یصبو التعليم االفتراضي إلى تحقيقها  اإلنسانودیمقراطية التعليم باعتبارها حق من حقوق 

تعليم لمن لم متجاوزا حدود التعليم التقليدي المحدد بإمكانات المكان، ویتيح فرص استكمال ال

من التعلم، ولمن تحول ظروفه الراهنة مكانيا  االستزادةتتح له هذه الفرص أو لمن یودون 

  )3(.االنخراط في التعليم التقليديوزمانيا ومستوى دون 

وباعتبار التعليم عن بعد عبر األنترنت تعليما مستمرا فهو یؤمن بحق جميع الناس في 

نظر عن مستویاتهم االقتصادیة واالجتماعية والعقلية، االستفادة من فرص التعليم بغض ال

  )4(.لمستمر هو للجميع وليس للنخبةفالتعليم ا
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ومن سمات التدریس عن بعد عبر األنترنت، هي قدرة أي طالب على أن یكون عضوا 

یثيرون  اثنينمناقشا مساویا لآلخرین بشكل أآثر من الفصل الحقيقي الذي نجد فيه طالب أو 

  )1(.نترنتاألسئلة والنقاشات، بينما األمر یختلف في الدرس عبر األ

إن التعليم االفتراضي یتيح لكل طالب فرصة لإلدالء برأیه في أي وقت ودون حرج خالفا 

لقاعات الدرس التقليدیة التي تحرمه من هذه الميزة لسبب أو آلخر، آضعف صوت الطالب 

الخجل أو غيرها، لكن هذا النوع من التعليم یتيح الفرصة آاملة للطالب إلرسال رأیه  أو

خالل أدوات االتصال المتاحة من برید إلكتروني ومجالس النقاش وغرف  وصوته من

الحوار، وهذه الميزة تكون أآثر فائدة لدى الطالب الذین یشعرون بالخوف والقلق ألن هذا 

األسلوب في التعليم یجعل الطالب یتمتعون بجرأة أآبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن 

وقد أثبتت الدراسات أن النقاش على  .قاعات التدریس التقليدیة انوا فيآ الحقائق أآثر مما لو

یضمن التعليم عبر األنترنت الخط یساعد ویحث الطالب على المواجهة بشكل أآبر، لذا 

  )2(.إحساسا بالمساواة لكل الطلبة، والذي یعد مبدءا من مبادئ دیمقراطية التعليم

  

  عبر األنترنت التعليم عن بعدب ظواهر مرتبطة: المبحث الرابع

  :سنتناول في هذا المقام ثالث ظواهرهي

  .عولمة التعليم -1

  .تحویل التعليم إلى سلعة تجاریة -2

  .اإلنغالق عن الذات -3

  

مع اإلعالمي أو مجتمع لقد دخلنا عصرا جدیدا، وهو عصر المجت :عولمة التعليم -1

صياغة  -بشكل جذري - عادتما جاء به هذا العصر الجدید من تقنيات جدیدة أالمعلومات مع 

العالقات البشریة وطرق االتصال والتفاعل بين األفراد والمجموعات وفتح أمامها سبال غير 

 )3(ة العدید من مجاالت النشاط وقد أفضى هذا النظام العالمي الجدید إلى عولم. مطروقة
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مثل التجارة والصناعة، وهانحن اليوم نشهد عولمة التعليم بعد توظيف تكنولوجيات البشري  

ي المنظومة التعليمية والتربویة، ومن بين هذه التكنولوجيات نذآر األنترنت التي االتصال ف

التعليم اصة هي اليوم أآبر شبكة إلكترونية للمعلومات في العالم، یتم استثمارها في التعليم خ

  )1.(عن بعد

إن العولمة ظاهرة آونية عالمية، وهي في المقام األول ظاهرة اقتصادیة تعكس شمولية 

على حساب  وأسواقهقتصاد وتكتال للقوى العظمى الستثمار ثروات العالم ومواده األولية اال

الشعوب الفقيرة، وبهذا المعنى تكون العولمة أحد أشكال الهيمنة االقتصادیة، ولكنها أیضا 

تعكس ظاللها االجتماعية والسياسية والتعليمية والفكریة على الحياة العامة لسكان المعمورة، 

نا اختصار مفهوم العولمة في عبارة صغيرة هي آثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى ویمكن

درجة أصبحنا نشعر أننا نعيش في عالم واحد موحد ذي ثقافة مادیة هي ثقافة االستهالك 

  .والسيطرة على وسائل االتصال وأجهزة البث واإلرسال االلكترونية

ك لية تخطي الموانع اإلقليمية والقومية وذلوفيما یخص التعليم، فإن العولمة تعتبر عم

  باستخدام تكنولوجيا االتصاالت لتحقيق 

مختلف األهداف عبر الكرة األرضية، حيث أصبح باإلمكان توصيل المعلومات إلى أي 

  )2(.شخص أو موقع في العالم بسرعة هائلة مع المحافظة على جودتها النوعية

الذي ال یستهدف ( س الدولي للتعليم عن بعد، وهو عضو في المجل)Reidar Roll(یقول

العولمة مصطلح :" بلدا 13ویتضمن معاهد تعليمية وشرآات مساهمة في أآثر من ) الربح

یزداد استخدامه، لكن التعليم مثله مثل المهنة أو الحرفة أو التجارة أصبح یندمج أآثر فأآثر 

  )3(".حدود الوطنية عبر ال

العتماد على التكنولوجيا هي السمات الوحيدة لتعليم اليوم ال سيما لم یعد اإلنفتاح والمرونة وا

التعليم االفتراضي، بل یتصف أیضا بأنه أصبح تعليما عالميا شامال، وقد التكون عولمة 

بدأت تنضوي في البلدان النامية، إال أن معظم بلدان العالم  ةالتعليم ملحوظة جدا وملموسة بقو

  )4( .لموحدتحت هذا التعليم العالمي ا
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من العالم حول ما یترتب عن عولمة التعليم من مزایا لنقاش اليوم في أنحاء مختلفة ویدور ا 

وسلبيات، ذلك أن هنالك أسباب عدیدة اقتصادیة وسياسية واجتماعية تسبب نفورا آبيرا من 

، فهو المصطلح الذي یوحي ویؤآد هيمنة القطب الواحد في العالم سياسيا )العولمة ( مصطلح

يا، ولكن وقبل التعرض إلى الجوانب السلبية واالیجابية لظاهرة عولمة واقتصادیا وإعالم

التعليم، نتعرف أآثر على هذا المفهوم وهذه الظاهرة ونستعرض أسسها باعتبارها ظاهرة 

معاهد التعليم العالمية في عصر  نتستند إلى عدة ظواهر عالمية أخرى، فما شكل وما مضمو

  .العولمة؟

  )1(.عليها ظاهرة عولمة التعليم؟ موماهي األسس التي تقو

بالتعریف الضيق ليست هذه المعاهد متعلقة ببلد معين أو حتى  : التعليم العالمي مؤسسات -1

بقارة محددة،إنها معاهد معتمدة، ولدیها معایير للجودة ومعایير تنظيمية ومهمات ووظائف 

طحي م جميعها، وهذا المفهوم سإداریة قابلة للتطبيق في أي بلد، ودوراتها متاحة بلغات العال

مثل هذا التفسير لعولمة التعليم ومؤسساته، ورغم ذلك ونظرا  وال نعتقد أن أحدا سيتبنى

محددات معينة فهناك  لوجود آثير من المؤسسات التي تغامر بالعمل ضمن إطار دولي،

فعال على  بقةإلعطاء مفهوم محدد لهذه العولمة وذلك من خالل الفعاليات األآادیمية المط

  )2(: نطاق عالمي وهي

مشروعات بحث على نطاق عالمي، حيث یتصل المشارآون في هذه المشروعات  -

ببعضهم، ویتبادلون المعطيات والمخططات والتقاریر والكتب بشكل نسخ إلكترونية، 

  .باستخدام البرید االلكتروني بكل بساطة أو عبر المؤتمرات الفيدیویة على األنترنت

تمعات للمعاهد العلمية ترعى فعاليات التطویر والبرمجة، حيث یهدف المشارآون ثمة مج -

إلى تطویر تفاهم مشترك لتوجيه وقيادة عالقات التعاون في التعليم العالمي، آما في حالة 

، التي توجه وتدعم )Globe wide net work accademy(أآادیمية الشبكة العالمية

  .یة عبر األقمار الصناعية لتشجيع مناخ وفعاليات التعليمالمؤتمرات االلكترونية الفيدیو

  )3( األنترنت، والمؤتمرات المحوسبةالمؤتمرات االلكترونية التي تستخدم فضاء الواب في  -
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  .دیویة أو أي بدیل آخر للتعليم الذي یعتمد على اللقاء وجها لوجهالمؤتمرات الفي أو 

البرامج العالمية التي یتصل منظموها أو مدرسوها ببعضهم إلكترونيا رغم أن هذه البرامج  -

  .ال تتيح فرصة االتصال نفسها للطلبة فيما بينهم

م عروض عن مكان العمل لدعم المنتجات وتقدی يالعالمية فالمؤتمرات الفيدیویة  -

المحاضرات أو عن المقابالت المهنية، أو لعرض مشروعات عالمية، وبذلك تستطيع أن 

  :تستخلص السمات األساسية لهذه المعاهد العالمية وهي

جميع قارات العالم یستطيعون أن یتصلوا فيما بينهم وآل واحد منهم  الطلبة، منتشرون في -1

  .مع المدرس

  .رآة عالمية من أآثر من بلد وأآثر من قارةأن یكون لدى المؤسسة مشا -2

  .مضمون الدورات مصمم بصورة خاصة لمشترآين متعددي القوميات -3

  دعم البنى التعليمية والتكنولوجية لتحقيق التواصل بين المدرس وإدارة المعهد وبين  -4

  )1(.أنحاء مختلفة من العالم مجموع الطلبة المتوزعين في

  :يمأسس ظاهرة عولمة التعل

اندماج نظم الوسائط المتعددة في الشبكة وإمكانية وصول أي طالب أو إن : شبكة األنترنت -1

مدرس، أینما آان في العالم، وفي أي وقت على هذه الشبكة، آل ذلك جعل من األنترنت 

مثل ات الجدیدة لتطور األنترنت وتقدم المشروع .األساس التكنولوجي لعولمة التعليم

ترنت الجيل الثاني، أساس توسع هذه الرآيزة التكنولوجية وأساس االستمرار ، وأن2األنترنت

وتوسع ظاهرة عولمة التعليم في المستقبل، وبالتالي فإن عولمة التعليم لم تعد مجرد مخطط أو 

    )2(.هدف مستقبلي، بل أن األنترنت منحت هذه الفكرة مكانا حقيقيا فعليا على أرض الواقع

  يها الموارد وتنتج منتجات مطلوبةالتعليم هو مؤسسة اقتصادیة تدخل ف :عولمة االقتصاد -2

آأي  عولمة االقتصاد منحت التعليم من مالیين الطلبة في جميع أنحاء العالم، ولذلك نقول أن

  )3( مؤسسة اقتصادیة أخرى إمكانية التحقق والتجسد الواقعي من الناحية االقتصادیة، ففي

 

  

  
  .116ص  مرجع نفسه عباس بشار،  ال )1(

  .106،  105ص  نفسه  المرجع) 2(
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االقتصاد تنتشر اليوم المؤسسات المتعددة الجنسيات التي تستمد رؤوس أموالها وآوادرها 

وعمالها وموادها األولية من بلدان عدیدة، وتوزع منتجاتها في جميع أنحاء العالم، وقد برزت 

تمویلية ورجال أعمال یستخدمون آوادر من بلدان متعددة آي تصل إلى  اليوم أیضا مؤسسات

  .منتج تعليمي مناسب لتوزیعه في جميع أنحاء العالم

التكنولوجي یوما بعد یوم نحو العولمة، فبعد  ریتجه التطو: عولمة التطور التكنولوجي -3

تخدامه في جميع أشهر قليلة من تصميم المعالج الحاسوبي وتصميم نظام برمجي ینتشر اس

مثال یستطيع شراء هذا المعالج وذلك  اندونيسياأنحاء العالم، بل أن أي مواطن في الهند أو 

عبر شرائه بواسطة األنترنت من موقع الشرآة مباشرة، آما  ،النظام قبل المواطن األمریكي

  .أن تصميم التكنولوجيا وإنتاجها یتم بواسطة مؤسسات عالمية

تكنولوجي تطرح تحدیات آبيرة أمام التعليم، حيث یفرض تطورا موازیا إن ظاهرة التطور ال

في التعليم، والبد للمؤسسات التعليمية في البلدان النامية من أن تكون على عالقات تعاونية 

متينة مع مؤسسات تعليمية في البلدان المصدرة للتكنولوجيا، وهذه الروابط تقود مباشرة إلى 

  )1(.عولمة التعليم

آظاهرة  - ا آانت أسس ومظاهر ظاهرة عولمة التعليم، فإن العالم انقسم في النظر إليهاومهم

لها، وهو یغلب إیجابياتها على سلبياتها، ومنهم من  سالمتحم، فمنهم -مستجدة على التعليم

فالمستبشرون بها یقرون بأن . یفعل العكس فيتحفظ منها ویرى مخاطرها أآثر من منافعها

ي إلى وحدة عظمى، إنها وحدة یتخللها التنوع، تقوم على مبدأ تفویض العولمة سوف تؤد

سوف تصبح المعاهد والجامعات والمؤسسات ، واتخاذ القرارات عند المستویات المختلفة

التعليمية عامة تدریجيا مرتبطة بعضها ببعض، بينما تبقى آل واحدة منها متميزة عن 

دناها في النصف األول من القرن العشرین ال األخرى، فمفارقة الجامعة الوطنية التي شه

  .یمكن اعتبارها إال شيئا من الماضي عندما آانت األمم تعيش في عزلة

ظروف  وضعت المؤسسات التعليمية فيإذ أنها لقد أضحت الشبكات فریدة  وبشكل متزاید 

 )2( دولية جدیدة تحت سقف واحد في القریة العالمية، وعلى التعليم أن یستجيب للتحدي

  
 

  

  .107ص  عباس بشار،  المرجع نفسه  )1(
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  .المتبادلة االعتمادیة الجدید المتمثل في

وقد أصبح للجامعات في األلفية الثالثة حرم جامعي في أآثر من دولة عبر العالم مثلها في 

ذلك مثل الشرآات الدولية التي تظهر على الدوام، والمهم هنا هو أن نطور المحيط التعليمي، 

عزیز اإلبداع وبناء بحيث یكون مكانا حيویا متغيرا لحفز األفراد على التعلم بشكل یسمح بت

القدرات والتفكير النقدي، بحيث یستغل آل فرد قدراته آاملة من أجل تكوین العلماء والرواد 

  )1(.المبادرین

ومع تقلص المسافات بين أرجاء العالم بفضل ثورة المعلومات واالتصاالت ستصبح حدود 

ة، ولو تخيلنا ما المدرسة عالمية، فقد یكون بعض طلبة صف دراسي موسع في دول متباعد

" مصدر تعلم" سنفهمها على أنها " مدرسة" ستكون عليه األمور في القریب لرأینا أن آلمة

، وسوف تبني أجيال المستقبل صورا مختلفة جدا للمدرسة عن تلك المألوفة "مكان تعلم" ال 

عندنا، والتي تتضمن السبورة والصفوف المدرسية والممرات وجداول الحصص وفرض 

م، وسوف یشهدون عالقات مختلفة جدا بين المعلم والطالب وبين الطالب والطالب، النظا

  )2(.ال توافق المجموعةوعلى الفردیة وهي عالقات مبنية على التوجيه ال التدریس، 

أصبحت معاهد التعليم ومراآز األبحاث قادرة على تبادل المحاضرات والمناقشات 

إجراء األبحاث، وتبادل األفكار رغم اتساع المسافات والمعلومات والتعاون بين العلماء في 

بينهم، وذلك بفضل التكنولوجيا المرئية المسموعة في آن واحد، و إذا ما استمرت خطوات 

فإن القرن الواحد والعشرین سيشهد  -وهذا ماهو متوقع -التقدم والتطور على هذا المنوال

اة الناس في مختلف جوانبها، ال سيما على حيسيطرة شبه آاملة للتكنولوجيا اإللكترونية 

  .التعليم

إن عولمة التعليم ستساعد التعليم على الذهاب إلى أبعد من الحرم الجامعي وحجرة الصف، 

وأبعد من الكتاب المقرر، إلى قواعد البيانات العالمية متعددة الوسائط مثل الكتب االلكترونية 

زیل الحواجز الزمانية والمكانية ویساعد وشبكة المعلومات العالمية، مما یخفف وربما ی

  )3(.األفراد على الحصول على المعلومات أو المهارات المطلوبة

  
  

  .146ص  بدران عدنان، المرجع نفسه  )1(

  .241ص  جيف سبرینج، مرجع سبق ذآره ) 2(
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جال اإلبداع وحل المسائل والتقویم وغير ذلك إن عولمة التعليم ستوجه مسار التعليم نحو م

من الوسائل الخالقة، وذلك عن طریق تفعيل بعض المبادئ التربویة العالمية مثل التعلم 

  )1(.الذاتي والتعليم للجميع والتعليم المستمر

  :ومن هذا المنظور، فإن هذه الفئة تحدد مواصفات وأهداف التعليم في ضوء العولمة فيما یلي

هناك بعض خاصة وأن حيث یمكن تبادله بين الدول المختلفة،): Economic(اقتصاديأنه  -

المواد الدراسية ومنها الریاضيات تتصف بالعالمية ألن لها لغة خاصة بها، وهي واحدة على 

مستوى العالم، فموضوع مثل النسبة المئویة وتطبيقاتها على الربح والخسارة ال یختلف آثيرا 

  .واه في الشرق والغربعن تدریسه أو محت

یفيد آل من المجتمع واألفراد، بمعنى أنه تعليم فعال ووظيفي یستفيد منه آل من المتعلم  -

والمعلم والمجتمع، ألنه یسعى إلى تحقيق مهارات التفكير العليا باستخدام أساليب التعليم 

  .والتعلم الفردي والوسائط المتعددة وأساليب التقویم الذاتي

وبكل  م دیمقراطي، بمعنى أن آل متعلم یتعلم طبقا الستعداداته وقدراته وميولهأنه تعلي -

حریة، والمعلم یستخدم أسلوب االتصال المتعدد االتجاهات والذي یسمح بالمناقشة مع 

  .المتعلمين

یعرف المتعلم بالثقافة العالمية لكثير من بلدان العالم األخرى، مع عدم إهمال الثقافة العلمية  -

رد، فهي في أي مجتمع من المجتمعات تتأثر بالتطورات العلمية التي تحدث دائما في أنحاء للف

العالم وتتزاید لدرجة االنفجار المعرفي، والثقافة العلمية البد وأن تتأثر بالعوامل المحلية من 

حيث طبيعة الحياة والقيم والعادات والتقاليد والمشكالت التي تعترض المتعلم في حياته 

  .يوميةال

هو تعليم فعال وتعاوني ألن االتجاهات المستخدمة تشتمل على العمل في مجموعات  -

صغيرة متعاونة وأیضا التعلم  عن طریق التجربة والتعلم عن طریق المحاآاة واستخدام 

  )2(.التعلم تكنولوجيا

 

  

  
  .05ص  ع نفسه المرج الكيالني تيسير، )1(
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لظاهرة عولمة التعليم هم األآثر ظهورا وشهرة في وسائل اإلعالم، فإن  نالمتحمسيرغم أن  

منها، والتي تصرخ مطالبة بإیقاف التوسع           المتحفظين أصواتعددهم ليس بأآثر من 

لعولمة التعليم في طرق المعلومات السریعة،وأن تفحصا عميقا للنقاشات الدائرة ) المتهور( 

  .في هذا المجال تسمح لنا بأن نصنفها إلى نقاشات معرفية أو تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية

لجدیدة لتوزیع معظم التعليم یعتمد على الوسائل یرتكز النقاش المعرفي على أن اآللية ا -

االلكترونية التي ترتبط إلى حد آبير باالتجاه نحو الرقمية ونحو حوسبة المعرفة، وثمة عدد 

یة آبير من المدرسين یشجبون التأثيرات المعرفية للتعليم من الحاسوب أآثر من المواد التقليد

  )1(.المعتمدة على النص المطبوع

التعليمي ضد عولمة التعليم، فهو یرتكز على السمات غير المرغوبة للعقلية  أما الجدل

المسيطرة على عولمة التعليم، حيث یتوقف التعليم عن اهتمامه بالتحليل والنقاش  االستهالآية

، وأصبح أآثر فأآثر مجرد منتج یباع ویشترى ویغلف ضمن واالمتحاناتداخل الصفوف 

العالم ضمن إطار صفقات تجاریة، ویجب أن نشير أیضا إلى  علب إلرساله إلى جميع أنحاء

المنافسة الضاریة والمتزایدة باستمرار في سوق التعليم، ولذلك فإن جماعات متزایدة ال تقبل 

عولمة التعليم وتشكك في أهمية مساهمتها في الخدمات االجتماعية، وهناك مجموعات أخرى 

م العالي باعتبارها مرتبطة ارتباطا شدیدا بالتعليم عن تنظر إلى المنافسة المتنامية في التعلي

البنية التحتية لحرآة عولمة " هو ) خاصة ( ، وتعتبر أن التعليم عن بعد عبر األنترنتبعد

  ".التعليم

أما بالنسبة للنقاش االجتماعي ضد العولمة التعليمية، فهو یحذر من انهيار المجتمعات  -

ویقول المختصون بعلم االجتماع أن ظاهرة عولمة التعليم  .لفةلمحلية في بلدان العالم المختا

هي جزء من ظاهرة التغيرات التي تقود إلى مجتمع ما بعد الحداثة، ورغم أن التعليم آان 

دائما شبكة مساهمة بشكل صاف في الفوائد االیجابية للمجتمع الطبيعي الفيزیائي، هو اليوم 

ة للمجتمع المحلي ویعرض بالمقابل بدیال أقل أصال على عكس ذلك یعوض الخبرة الفيزیائية

وبعض المختصين في علم االجتماع یرون أن عولمة  .وهو المجتمع االفتراضي العالمي

التعليم خطر حقيقي وأآيد على المجتمع ویحذرون من الخسائر الهامة للمجتمع من خالل 

 )2(.استبداله بمجتمع افتراضي تخيلي أو عالمي تعليمي

  
  .109ص  عباس بشار، مرجع سبق ذآره ) 1(
  . 110ص  نفسه  المرجع ) 2(
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وثمة تحذیرات آثيرة أخرى من خسارة السمات األساسية للهویة الوطنية للمجتمع المحلي 

  .بسبب اإلنتقال من الوسائل الفيزیائية الحقيقية إلى االلكترونية االفتراضية

اریخ في معنى عام یجمع الجزیئات إن مفهوم المجتمع عبر آالف السنين تجذر عبر الت

والتفاصيل واألشخاص الذین یعيشون فيزیائيا على أرض واحدة، وأن التعليم عبر هذه 

الخبرة آان یشكل مجتمعا حقيقيا یستند إلى حجرة الصف وإلى النص المطبوع في الكتاب، 

لتكنولوجيا وهذه الحقيقة لم تتغير إال بصورة جزئية عبر مئات السنين حتى جاءت وسائل ا

  )1(.الجدیدة فقلبت آل شيء

یؤآد أن هذا االتجاه یشكل عودة إلى الهيمنة  وأخيرا فإن النقاش الثقافي ضد عولمة التعليم

دان النامية، وینظر الثقافية االستعماریة وفرض القيم الغربية على المتعلمين من البل

المي الجدید آنظرتهم إلى عولمة التعليم إلى المدرسين في هذا النظام العالمعارضون ل

المستعمرین الكولونياليين في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، والذین آانوا 

ینشرون ثقافاتهم ورؤیتهم للعالم ویفرضونها على المتعلمين في المستعمرات معتقدین فعال 

لنفاذ إلى إن ا"  1995عام ) Evans(أنهم یساعدونهم، وحول هذا الموضوع قال البروفيسور

ربما  -یقدم فوائد تعليمية وآأنههذا النوع من المخزون المعرفي والنظام التعليمي قد یبدو 

إلى أمة نامية، رغم ذلك فإنه في الحقيقة یضعف المبادرات الوطنية  -اجتماعية واقتصادیة

ي بمقياس لتطویر النظام التعليمي المحلي، والذي یمكن أن یكون مناسبا أآثر من التعليم العالم

بأمة  االستعماريما بعد  االرتباطالمحلية، وأن هذه الحالة بمجملها تكون احتمال  االحتياجات

  ".متطورة أخرى

التعليم الذي یقدم تنوعا آبيرا في الخيارات إنما یقدم ذلك على "أن ) Evans(وهكذا یرى

وطنية من تطویر التعليم حساب تشجيع المبادرات المحلية والقيم الثقافية التي تدعم الفائدة ال

والمهارات والنفاذ إلى المعرفة، إن القوة الكامنة لعولمة التدریس التي تعمل على نشر 

  )2(."إیدیولوجيات الهيمنة وسحق البنى البازغة في الدول النامية تثير آثيرا من القلق

جابه ظاهرة عولمة عليه أن ی االفتراضيومهما یكن من أمر فإن التعليم الجدید ال سيما التعليم 

 )3(ین، فعليه تخفيف التوتر بين ما التعليم التي تعد إحدى إشكالياته في القرن الواحد والعشر
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ي دون أن ینفصل مواطن عالممحلي وما هو عالمي، حتى یتحول المواطن المحلي إلى هو  

تخفيف التوتر بين التقاليد والحداثة بحيث یمكن للمتعلم التجاوب مع عن جذوره، وعليه 

التغيير دون التنكر للذات، وعليه تخفيف التوتر بين المدى الطویل والمدى القصير، فالمتعلم 

الهائل للمعارف یرید منه حلوال وإجابات سریعة، وعليه التخفيف من التوتر بين التوسع 

على المناهج الدراسية آبير، آما  ها وذلك أن الضغط القائم حالياعلى استيعاب اإلنسانوقدرة 

أن عالمية الثقافة تتحقق بصورة  التوتر بين الكلي والخصوصي، إذ عليه التخفيف من

ال تزال جزئية وهي أمر ال محيد عنه بكل ما تنطوي عليه من وعود  ولكنهامطردة، 

ر ليس أقلها إغفال طابع التفرد لدى آل شخص، والذي یتمثل في نزوعه إلى اختيار ومخاط

مصيره وإلى تحقيق آل إمكاناته في ظل ما یحافظ عليه من ثراء في تقاليده وثقافته الخاصة 

التي یجب أن یقوم بها التعليم هي أن والمهمة النبيلة هنا . ات الجاریةالتي تتهددها التطور

، عمال بالشعار فقا لتقاليده ومعتقداته، وفي احترام تام في نفس الوقت للتعددیةتحفز آل فرد و

  )1(".لنفكر عالميا ولننفذ محليا" القائل

هناك اتفاق بين الباحثين على أن العولمة تتطلب تغيرا وتطورا مهمين وواسعين في التعليم 

إن آثيرون ): " يطيأحمد علي السل(في القرن الواحد والعشرین، وفي هذا السياق یقول

ینظرون إلى حقيقة العولمة على أنها فرصة سانحة ونعمة، فيما ینظر إليها اآلخرون على 

ما إذا آانت العولمة ستصبح في یوم من األیام عأنها إعصار مدمر وال بد أن نقلق جميعا 

في آل ... ةعملية مجانسة، تكون فيها الصفات المشترآة الدنيا هي أوجه الثقافة المادیة الغربي

الثقافات وفي آل الدول یمكن أن یصبح التعليم في آافة المستویات بدءا من تعليم ما قبل 

  )2(".قا واقيا من مثل هذه الهيمنةالمدرسة وحتى التعليم العالي، تریا

آما یمكن أن یصمم التعليم بمساعدة األفراد على فهم ثقافتهم وتاریخهم وعاداتهم وتعميق 

إلى هذه النقطة بوضوح حيث ) عدنان بدران ( اآلخرین وتقویمهم، ویشير قدرتهم على فهم 

للتعليم أیضا دور رئيسي في المحافظة على تنوع الثقافات واللغات والعادات والقيم، :" یقول

وإال فقد تسود ثقافة أحادیة، ولغة أحادیة وهذا یقضي على التنوع البشري في الثقافات المحلية 

  )3(".مالیين األعوام من حياة البشریة التي تشكلت على مدى
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إن النظم التربویة التي تستخدم التقنية بطریقة مالئمة یمكن أن تساعد في ربط طلبتها مع 

لعالم، آما أنها تتيح للطلبة أن یجربوا وبشكل مصادر المعلومات واألفكار واإلرشادات عبر ا

  .مباشر الصالت المتداخلة بين األفراد في آل مكان

معظم الممارسات  أنإن أحد المضامين الحاسمة التفاقنا حول قضية العولمة هي التأآيد على 

  )1(.التربویة الراهنة أصبحت من الماضي، وهذا ما یجعل الحاجة إلى اإلصالحات واضحة

  : سليع التعليمت -2

إلى سلعة ) التعليم(من اإلشكاليات األخرى التي تواجه التعليم عبر األنترنت هو زیادة تحویله 

تجاریة، حيث یؤدي استخدامه للتكنولوجيا الحدیثة والطلب المتزاید والتحرر االقتصادي إلى 

يا الجدیدة تقدم هذه التكنولوج" إحداث تغيير عميق في طبيعة التعليم، ویقول المنتقدون أن 

ذلك یجعل التعليم متاحا ألعداد آبيرة " ، ویقول اآلخرون أن "التعليم على طریقة ماآدونالد

  ".من المتعلمين الجدد 

هناك نموذج قد یقود ميدان عولمة التعليم، إنه نموذج مزودي التعليم الحدیث، ویتمثل هذا 

لت مع التعليم، ورغم ذلك فقد النموذج في مجموعة من المؤسسات التي لم یسبق أن تعام

تتحكم بموارد مجال أعمالها، وهي مؤسسات ضخمة  دخلت هذا الميدان من باب توسيع

تعليم العالمي، اقتصادیة هائلة، وتمتلك اليوم خدمات ومنتجات وأصبحت في مرآز توزیع ال

مثلة المؤسسات المسؤولة عن األقمار الصناعية والكابالت والهواتف، أما األ ومن بينها

  )2(.ن مؤسسات الحواسيب والبرمجياتاألخرى فتأتي م

 World(على سبيل المثال فهناك مؤسسة جدیدة نجحت من خالل هيئة تابعة لها تسمى

Wide Learning Limited ( شرآة  20جامعة اسكتلندیة و 15تضم مجموعة تمثل  أنفي

العالمي وال سيما في أمریكا على الصعيد  االسكتلنديتجاریة لتسویق برامج التعليم العالي 

التي أنشئت في  االفتراضيةالشمالية، والشرق األوسط وماليزیا والصين والجامعة اإلفریقية 

دولة  18البدایة آمشروع للبنك الدولي ، وأصبحت اآلن هيئة مستقلة، ال تهدف للربح وتخدم 

  )3( 34بها أآثر من  ، أتم الدراسة1997جنوب الصحراء، ومنذ إنشائها في عام إفریقيا في 
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ت التكنولوجيا والهندسة وإدارة األعمال، والعلوم، وحضر أآثر من طالب في مجاال ألف

  .2003من المهنيين ندواتها المتخصصة للشؤون اإلداریة، وذلك حتى عام  3500

، وفي هذا "نرى سوقا أآثر عالمية للتعليم بدأنالقد " في هذا المجال ) Raidar Roll(ویقول 

بر األنترنت فإن الخط الدقيق بين القطاعين العام العصر االلكتروني الجدید للتعليم عن بعد ع

والخاص آان غير واضح منذ البدایة، فبينما اجتهدت الجامعات في البحوث وجعلت التعليم 

من  باالتصال المباشر عبر الشبكة ممكنا من الوجهة التكنولوجية فإن ذلك تم بمساعدة وتمویل

  )1(.الشرآات المساهمة

دارس والقطاع الخاص ترجع إلى زمن بعيد، إذ أن المعاهد التعليمية حقا، إن العالقة بين الم

قد تعودت على بعض أساليب تشغيل القطاع الخاص، وأن الخدمة العامة قد فوضت 

ظهور التكنولوجيا الجدیدة ب طوة أآثر بعدا الشرآات الخاصة بمهام التعليم، إال أنه تم اتخاذ خ

، بما حفز على صبغها أو عولمة األسواق" ليميةالسلع التع" والتي أسرعت بإنتاج ونشر

بالصبغة التجاریة، وبالتالي بدأت تجذب المؤسسات التجاریة التي تتطلع دائما إلى أسواق 

تریليون دوالر  2وقد بلغ قطاع التعليم عن بعد عبر األنترنت قيمة تجاریة تتجاوز . جدیدة

  )2(".السلعة التعليمية" ار ص اختي، وأصبحت الشرآات تعمل على زیادة فر2000سنة 

ویعتبر التعليم االفتراضي بالنسبة لمجال العمل، هو فرصة السوق الجدیدة، باإلضافة إلى 

الحاجة إلعادة تدریب وصبغ الوظائف بالصبغة الحدیثة، آل هذا ینبئ بإنشاء صناعة قدرت 

  .2003بليون دوالر عام  11.5ب 

امعات في تشكيل وعقد دورات دراسية للتعليم العدید من الشرآات لمساعدة الج تلقد ظهر

وتعتبر الوالیات المتحدة األمریكية الزعيم بال نزاع في هذا المجال،  .عن بعد عبر األنترنت

مما دفع الحكومات في المملكة المتحدة وآندا واستراليا إلى القيام بدراسات ضخمة حول 

  )3(.لتحویلها إلى جامعة عالمية يةخطر تداعي الجامعات القومية بسبب المجازفات األمریك
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أآثر االتجاهات العامة للجامعات یهدف للوصول إلى عالم التعليم عن بعد  وإلى اآلن، آان

تشكيل تحالفات واتحادات فيما  أوعبر األنترنت، وتطویر دورات خاصة لشریك متحد، 

ودة في المملكة المتحدة، وهي تضم  ، هي شرآة محد)Universitas21( 21فالجامعة. بينهم

مشروعا مشترآا مع  2000آونت في بدایة عام جامعة متقدمة في عشر بلدان، وقد  18

ا معلومات شرآة أبناء روبرت ميردوخ إلعداد برامج تعليمية عليا فذة مستخدمة تكنولوجي

) ینسيتونبر( و) ستانفورد( آل من  اتحدت 2000وفي أآتوبر  .وأساليب تعليمية جدیدة

ذي یهدف إلى تقدیم دورات ، وال"اتحاد األربعة الكبار" ما یعرف ب، في)أآسفورد( و) بيل(و

  .ألف خریج جامعي 500في الفنون والعلوم ل 

مع معاهد درجة أولى مثل جامعة ) UNEXT(وقد اتحدت إحدى الشرآات وهي شرآة

ومدرسة لندن للعلوم االقتصادیة إلعداد دورات عبر ) الوالیات المتحدة األمریكية( آولومبيا

 500ن و، ویتمثل هدفها في شرآات فورتي"ردیانجامعة آا" األنترنت یتم تسویقها تحت اسم 

)Fortune 500 (على جذب الفائزین بجوائز نوبل لتخطيط  وآذا الشباب، وقد اعتمدت

  )1(.الدورات، وقد سهل هذا تسویق البرامج والمنتجات األخرى

 التعليم عن بعد عبر األنترنت مازال في بدایته إال أنه یمكن تقدیر تأثيره بوضوح، أنورغم 

حيث یتوافد ممولون جدد لهذا النوع من التعليم على السوق طوال الوقت، ویتزاید هذا االتجاه 

إلى حد أنه بدأ یقلق االحتكار الفعلي للجامعات في منح الشهادات العلمية، حيث أصبحت 

ن أآثر قيمة م" تمایكروسوف" دورة التدریب لتكنولوجيا اإلعالم والمقدمة أو المعتمدة من 

  )2(.یوس العلوم من جامعة مشهورةوربكال

وحتى محتوى الدروس، فإنه یقوم على أساس السوق، أي یخضع لمنطق الطلب، والطلبة 

الذین یدرسون بطریق االتصال عن بعد عبر األنترنت ال ینظرون غالبا إلى الفلسفة أو 

عمال فصول التاریخ والفنون، ولكنهم یریدون تدریبا مهنيا في مجاالت مثل إدارة األ

والخدمات المالية واللغة اإلنجليزیة وتكنولوجيات اإلعالم والتدریس وعلوم الصحة، وتعتبر 

شهادة ماجستير إدارة األعمال هي المسيطرة على التعليم عن بعد عبر األنترنت وتأتي بعدها 

  )3(.الدورات الخاصة
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تكمن في عدم استقرار سوق ) التعليم عن بعد ( التعليم باالتصال المباشر أهمية باختصار فإن

الكفء في " العمل في الوقت الحاضر، ألن القصور في محتویات المعلومات الحية تجبر

من المستخدمين الراشدین البالغين % 45على مواصلة رفع آفاءته، ففي فنلندا مثال " مهنته

المهني المستمر عن بعد لمدة  سنة یشترآون في شكل من أشكال التعليم 64إلى  25من العمر 

  )OECD(.)1(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1997تبعا لمسح أجرته عام وهذا  سنة،

ة التعاون ، وهو خبير آندي في هذا المجال ومستشار منظم)John Mallea(یقول 

قابلة یرید الناس أن یحصلوا على المهارات ال:" )Sean Fine(عن االقتصادي والتنمية

  ".للتطبيق وتعزیز نشاطهم

وفي شرق أوربا ووسطها یدرس المهنيون التجارة الدولية والقانون األوربي والخدمات 

بل، وحتى في أزمة المالية واللغة اإلنجليزیة والحاسب اآللي بأعداد لم یشهد لها مثيل من ق

برنامجا للحصول على ماجستير  50، آانت آسيا منطقة نمو هائل بأآثر من 1997النقد سنة 

م طریق التعليم عن بعد عبر في هونغ آونغ وحدها، وأغلبها ت) MBA(في إدارة األعمال

  .األنترنت

 وب شرقي آسياتجاریة إقليمية في أمریكا الشمالية وأوربا وجن اتفاقياتفي الوقت نفسه تعقد 

لفتح المجال لتجارة حرة في الخدمات التعليمية، وخاصة في التدریب المهني الذي یعتبر أقل 

یعتبر التعليم :" حساسية من التعليم العام، ویقول موظف قانوني في منظمة التجارة العالمية

عت على قد وق اورواندبلدا من غانا إلى النرویج  30، ویذآر أن "خدمة مثل سائر الخدمات

مع تعهدات معينة تضمن للممولين ) GATS(االتفاقية العامة على التجارة في الخدمات

  )2.(األجانب اتصاال حرا بأسواقهم التعليمية وذلك في أواخر التسعينات من القرن الماضي

خاصة منها المختصة في ( إن النقطة االیجابية في مشارآة هذه المؤسسات التجاریة

خاصة تتجلى في قدرتها على  تاألنترنعليم عامة والتعليم عن بعد عبر في الت) البرمجيات

تقدیم برمجيات ذات نوعية عالية، وفي قدرتها على تحدیثها في الوقت المناسب وبالنوعية 

  )3(العالية المطلوبة في مجال التعليم، وبذلك تستطيع أن تقدم دورات للبالغين ودورات للتعليم

 

  
  .14ص  نفسه  شين فاین  المرجع )1(

  .15ص  نفسه  المرجع) 2(
  .118ص  عباس بشار، مرجع سبق ذآره ) 3(
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وعموما نستطيع أن نعدد المميزات الطبيعية لهذا . مدى الحياة، وتدریب في جميع المجاالت 

  ):المزدوجة( النوع الحدیث من التعليم، ذلك أن هذه المؤسسات الجدیدة

  .طرق تسویق الدورات العلميةع وآالتوزی تتحكم في آثير من الجوانب  -

  .هي حرة وغير مقيدة بالبيروقراطية، وساعد ذلك في تحصين وضع التعليم -

تقوم باإلنتاج المباشر، حيث تستطيع أن تنشئ نظما مخصصة للسوق العالمية، بدال من  -

  .تكييف ومالءمة النظم القدیمة وفقا لمعایير موجودة سابقا

دون أن تعاني من الكلفة الكبيرة لدعم  االختصاصيونضعه أثرت المضمون الذي ی لقد -

  .برامج البحث في حلقات المدرسين

، الذي یعمل في قسم التجارة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن )بيير سوغيه( یقول 

زیادة التجارة في التعليم یمكن أن تساعد الجميع، بدءا من الدول النامية التي ال تتوفر على 

  )1(.ارد الالزمة لتلبية آل احتياجات طالبهاالمو

في المقابل فإن آل من یعتقد في أن التعليم حق أساسي یرى أن صبغه بالصبغة التجاریة قد 

یؤدي إلى مجازفات شدیدة الخطورة، وفي رأیهم أن التعليم ال یقتصر على تدریب عمال 

ون فقط عن نتائج التحرر فحسب، بل أیضا مواطنين ذوي مسؤولية، ومن ثم فهم ال یتساءل

والذي قد یؤدي إلى التمييز بين البلدان والجماعات واألفراد الذین هم أآثر احتياجا وحرمانا، 

بل أن تأثير اإلتجاه التجاري، سيمتد إلى انتشار القيم العامة، أو احترام التنوع الذي ال مفر 

هو أفضل ) الطالب( ستهلكمنه في محتوى التعليم ووسائله، وهل من المعقول أن یكون الم

من یحكم على اختيار المادة التي تدرس في الدورة؟، إن التعليم سلعة أآثر تعقيدا من معجون 

األسنان أو مسحوق الغسيل، إذ أنه من غير المحتمل أن یكون سوق التعليم الذي تسيطر عليه 

  )2(.في صالح المجتمع على المدى البعيد  االستهالآيةالرغبة 

رون یعتبرون أن االتجار في التعليم ستكون له نتائج مؤسفة وهم یطالبون بسحب إن الكثي

  .التي تغطيها الجات 12لخدمات ال التعليم من قائمة ا

إزالة الضوابط من " ، یرون أن هذا االتجاه سيؤدي إلىةالالتينيفاألآادیميون في أمریكا 

 )3(".والماليةقطاع التعليم والقضاء على القيود القانونية والسياسية 

  
  .118ص  عباس بشار،المرجع نفسه ) 1(
  .16ص  جاك هاالك، مرجع سبق ذآره ) 2(

 .33، ص2000تهدیدات بعيدة، مجلة رسالة اليونسكو ، عدد نوفمبر : سينثيا جوثمان) 3(
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  إلى اإلضرار أیضا سيؤدي أن ذلك " امعاتالرابطة البریطانية للمدرسين في الج" وتضيف 

، وسيكون له أثر سلبي على الحریة المهني، ومستوى التعليم األآادیمي الستقاللوباباألمن،  

وأعرب االتحاد الوطني للطالب في أوربا عن اعتقاده بأن الفكرة القائلة بأن . األآادیمية

الطالب هو مستهلك، وأن التعليم هو أحد المنتجات، فكرة ال تستوعب أهمية التعليم باعتباره 

وتتعارض مع فكرة إنشاء مجتمع یقوم على المعرفة، یضم مواطنين أداة اجتماعية، 

لقد آن األوان لحمایة :" دیمقراطيين، یتسمون بالسماحة والنشاط، ویقول نظراؤهم في آندا

فرصة  إضعافالدور الحاسم لهذه الخدمة العامة، وعدم إخضاع التعليم لقوى السوق، أو 

إن هناك مخاوف متزایدة من أن تحل شرآات ". ةأو تفاقم الفروق االجتماعي الحصول عليه،

لوأرادت ): " Raidar Roll(قول هنا بدورها، وی وتضطلعمستقبال محل معاهد التعليم 

 أنأرادت هارفارد فإنها تستطيع  ، ففي وسعها أن تنشئ جامعة منافسة، ولوتمایكروسوف

  )1(".ذه هي الخطط في السوق الدولية،وأضن أن ه" مارآة"تتحالف مع الشرآات فتمنحها 

وفي رأي اليونسكو فإنه ال القطاع العام وال الخاص یمكنهما التغلب على أزمة التعليم 

أن آال القطاعين یمكنهما اإلسهام بشيء قيم  االحقيقية، ومن ثم فالمنظمة مقتنعة تمام

لكلية للغایة،وإنهم إذا ما وحدوا مجهوداتهم ونظموا مشارآتهم فسيتمكنون من رفع الكفاءة ا

للتعليم، وفوق آل ذلك فيجب أن یكون التعليم وسيلة لتدریب المواطنين على المسؤولية، 

وتشترط اليونسكو أن یكون هذا التعاون بإبقاء المسؤولية األولى للتعليم بيد السلطات العامة، 

  .وذلك ألنهم األوصياء على المصلحة العامة

إقليميا ودوليا وبشكل خاص لضمان بقاء  ب صبغ التعليم بالصبغة التجاریة تعاونالویتط

  .اآتساب القيم العالمية وهو الهدف األول ألي نظام تعليمي

الرئيسي على آفالة أال تغدو معایير التعليم ضحية لمطالب السوق، وینصب اهتمام اليونسكو 

 إن:" باليونسكو ، رئيسة قسم ضمان الحراك والنوعية)ستامينكا أوفاليتش ترومبيتش(وتقول 

المنظمة لها تاریخ طویل في التشجيع على تدویل التعليم، وعلى أن یشارك فيه نطاق واسع 

من الشرآاء، من القطاع العام أو الخاص على السواء، ولكننا یجب أن نحمي الطلبة أیضا من 

   )2(هيئات التي ال یعنيها غير موارد التعليم غير المناسبة، والتعليم منخفض المستوى، وال

 

  
  .35ص  سينيثيا جوثمان ،المرجع نفسه  )1( 
  .16ص  مرجع سبق ذآره : سو ویليامز) 2(
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  .....".، والعبث بالمصائرتإعطاء الشهادا

ل التجارة الحرة في التعليم باالتصال المباشر عبر اتز وفي مختلف األحوال والظروف ال

ات في ود موجودة بثباألنترنت بعيدة عن الحقيقة الواقعة، فثمة مجموعة من الحواجز والحد

فهي نظم اعتماد أآادیمية تحتفظ بها السلطات الوطنية ، ومن ثم فإن  مكانها، وفي البدایة 

عقبة أخرى في سبيل یعتبرعدم وجود معایير تكنولوجية و ،تختلف آثيرا من بلد إلى آخر

ة تابعة تقدیم التعليم من بلد أو منطقة إلى غيرها، وفي الوقت نفسه، تظل المسائل المالي

للموضوعات مثل فرض الضرائب، فهل ینبغي لشرآة أسترالية أن تدفع ضرائب دخل محلية 

  .؟مثال من دروس بيعت في ماليزیا

ليس بهذه :" .. ، مدیر نشاطات مایكرو سوفت التعليمية العالمية)Jim Kohr(وهنا یقول

( دراسة أو البيداغوجياالسرعة، إننا ال نرى أنفسنا شرآة تعليمية، لسنا خبراء في مناهج ال

، هدفنا أن نعمل مع شرآاء أخصائيين في ذلك، ولكننا مهتمون فعال )علم أصول التدریس

بتوفير قطع البنية األساسية مثل نظم الشبكة وملفات المشارآة والبرید االلكتروني الالزمة 

  )1(".إلنجاح التعليم عن بعد

  

التي نطرحها في خضم اإلشكاليات التي یواجهها إن اإلشكالية الثالثة : اإلنغالق عن الذات -3

مختلفة عن سابقاتها، إذ هي إشكالية  ،االفتراضيالتعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم 

 ، وهي ع من التعليمتسكن في ذات المتعلم ولو أنها ناتجة عن التفاعالت التي یوفرها هذا النو

ق عن الذات التي یعيشها من جراء فقدان غالتتمثل في شعور الطالب بالعزلة وحالة اإلن

  .وهم یلتقون وجها لوجه في غرفة الصف التفاعالت الحقيقية فيما بينه وبين باقي المتعلمين

في التعليم،  تأثيرایبين دليل عملي له داللته أن األساتذة والطالب هم أشد القوى التعليمية 

وتشير  .1991ي قاما بها سنة الت) Pascarelle et Terenzini(وهذا ما أآدته دراسة

   داخل حجرات( األبحاث بصورة ثابتة إلى تفاعالت الطالب مع بعضهم ومع األساتذة 

  )2(، ومع أقرانهم بوصفها تأثيرات فعالة وإیجابية على مصفوفة عریضة)الدراسة وخارجها 

 

  
  . 19ص  ،مرجع سبق ذآره ....إنهم متصلون : شين فاین) 1(

ورؤى مستقبلية، ...أجندة بحثية...اتجاهات وقضایا: 21التعليم العالي في القرن : یم، جاد سمير عبد القادرمهني محمد غنا) 2(

  .101، ص 2002الطبعة األولى، بدون دار نشر، 
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  .من المخرجات التعليمية المرغوب فيها 

خاللها وعلى الرغم من أن التعليم االفتراضي له القدرة على صنع بيئة تعليمية جيدة یتم من 

التفاعل فيما بين الطلبة بقدر تفاعلهم مع أستاذ المقرر للتعرف على المعلومات، إال أن عزلة 

باألصدقاء وتناول مشروبات مع الزمالء،  االلتقاءالطالب قد تكون ثقيلة، فال شيء یحل محل 

ومن أجل ذلك یجري في بعض الدروس االفتراضية الدمج بين اللجوء إلى الشبكة مع بضعة 

  )1.(في مجمعات معينة الحضورأسابيع من 

، او اإلنغالق )Coconing(ویحذر عالم تربوي مرموق من العواقب األليمة والسلبية للشرنقة

على الذات، فالطالب یلجأ إلى العزلة ویخلو إلى جهاز الكومبيوتر ویتجنب المشارآة في 

بواسطة شبكة ) Self gratifying(الذاتي  اإلمتاعالحياة العامة، وعوضا عن ذلك ینحو إلى 

  )2(.االنترنت

تحمل الكتابات الخاصة بالموضوع إشارات ودالالت تدل على أن نمو الطالب ومقدار ما 

یتعلمه یتأثران بتفاعل القرین، والمختصون في التربية یعولون بشدة على تأثير مجموعة 

حماسة التحصيل  ومع ذهاب مجموعة األقران تذهب ،األقران لتحقيق األهداف التربویة

على التأثير في  التأثير في الطالب، وقدرة هؤالء العلمي، وتقل بشكل حاد قدرة األستاذ على

بعضهم البعض، ولهذا فلعل األآثر صعوبة هو آيفية التعویض عن فقدان تفاعل 

  ).Peer interaction(األقران

ة وسائل إلعادة تكوین نحن ال نملك إجابات لهذا نتساءل فقط أثم:" ویقول أحد التربویين

تفاعالت األقران في العصر االلكتروني االفتراضي؟، آيف یمكن التعویض عن هذه 

التفاعالت في بيئات تعلم ال تزامنية، ماذا ستكون النتائج بالنسبة لتعلم الطالب ونموه؟، وهل 

ستتوقف هذه التفاعالت؟، هل ستتناقص؟ هل ستغير طبيعتها، أم أنها ستحدث في صورة 

  .مختلفة ومن خالل آليات مختلفة؟

المتنامية بما تتيحه لطالبها من فرص ) Friendship groups(هل یمكن لجماعات الصداقة

ذات االتصال ) Cyber space(أن تعيد من تشكيل بنيتها على نحو جدید في عصر الشبكات

   )3( وتناول، ماذا بشأن المنظمات الطالبية؟، ماذا بشأن الحفالت المباشر بالكومبيوتر؟
 

  

  .80ص  ليسلي، نيكوال ماآاریز، مرجع سبق ذآره فرانسوا ) 1(
  .93ص  ، جاد سمير عبد القادر، مرجع سبق ذآره مهني محمد غنایم) 2(
  .103ص نفسه المرجع ) 3(
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المشروبات مع الزمالء؟، هل یمكن لنا خلق مجموعات أقران افتراضية للتعویض عن عدم 

؟ أم أن آل هذا مبالغة منا، فلعل فقدان التفاعل الشخصي دفرااألوجود تفاعل شخصي بين 

  .بين األفراد المتعلمين سيكون له تأثير قليل أو ليس له تأثير على نتائج التعلم؟

تقدیریة سوف یعوض عن  افتراضيةیجيب أصحاب الخبرة الفنية والتقنية بان بناء خبرات 

ل عدید من اإلمكانيات االفتراضية بما في خسارة الخبرات الحقيقية، ویمكن للمرء أن یتخي

االفتراضية، ولقاء حوار افتراضي، ومواقع للتحادث وتبادل اآلراء بهدف  االستشارةذلك 

وبرامج تفاعلية لتسهيل تفاعل األساتذة ) مجموعة األقران( التعامل مع المجموعة المناظرة

  .مع الطالب

وا في العصر ولئك الذین لم یترعرعبالنسبة لكثير من آبار السن، خاصة أوبيد أنه 

بدیال متواضعا للخبرة الحقيقية، بينما  تبدو لهم هذه الحلول االفتراضيةااللكتروني، فإن 

المؤآد أن الطالب الذین ینشأون ویكبرون في العصر االلكتروني لن تكون لدیهم نفس 

ل وما یعود به من ا التفاعالتحفظات بشأن التفاعالت االفتراضية، بل سيرحبون باتساع هذ

  )1(.نفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .106ص  ، جاد سمير عبد القادر،المرجع نفسه مهني محمد غنایم) 1(
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العلمية  تواجه مؤسسات التعليم العالي اليوم مطالب عدة فرضتها عليها التطورات

والموارد  اإلمكاناتالرغم من قلة حقة، وأصبح على هذه المؤسسات، بوالتكنولوجية المتال

بمستوى آفاءته وفعاليته  واالرتقاءالمتاحة لها، أن تواجه اإلقبال المتزاید على التعليم العالي 

یكون ولهذا ال یجب أن  .العصر، ویفي باحتياجات سوق العملوجودته ليتماشى مع متطلبات 

نظام التعليم الجامعي مقتصرا على نمط التدریس التقليدي داخل قاعات الدراسة، بل البد من 

واستخدامها لتوفير نمط من التعليم  االتصاالتتوظيف التطورات الجدیدة في تكنولوجيا 

، خاصة وأن األصوات )1(تصل مواده ومناهجه لطلبة الجامعة في أي وقت وفي أي مكان

طالبة الجامعات بضرورة قيامها بوظائف وأدوار جدیدة، تحتمها الثورة بدأت تتعالى م

يرة، ومن ثم فقد بدأت التكنولوجية وثورة االتصاالت التي حولت العالم إلى قریة صغ

ن تقوم الجامعات بوظيفة الربط بين الجامعة من جهة وقطاع اإلنتاج والخدمات المطالبة بأ

واالستثماریة، فجامعات المستقبل مطلوب  اإلنتاجية جهة أخرى، وذلك من خالل الجامعة نم

 وأللتحوالت الضخمة التي ستطرأ على المجتمعات سواء في ميدان االقتصاد  االستجابةمنها 

قمار ، وذلك عن طریق التعليم عن بعد عبر شبكة األنترنت واألمالتعلي وأوالسياسة أ التجارة 

  .ا المتقدمة والمكتبات اإللكترونيةناعية، حيث یتم الترآيز على التكنولوجيالص

 1998جانفي  19في محاضرته بجامعة مؤتة یوم ) الحسن(ولقد أآد سمو األمير األردني

إن الجامعات مطالبة أآثر من أي وقت :" على رسالة الجامعة وأدوارها الجدیدة، حيث قال

بحيث تغدوا  مضى بأن تستعيد دورها في الریادة والمبادرة، وأن تبدأ بتكييف أوضاعها

جامعات للمستقبل، مستجيبة بذلك لظواهر عولمة التعليم والتعليم عن بعد باستخدام شبكة 

األنترنت، فحدود جامعة المستقبل هي حدود الكون االفتراضي الناشئ عن الفضاء الذي 

، ..."تخلقه شبكات الحاسوب العالمية، وطلبتها هم آل سكان العالم، وآتبها أقراص الليزر

 إن الجامعات مطالبة بتبني الوسائل الكفيلة بإعداد اإلنسان القادر على:"... ف قائالوأضا

ولعل األخذ بوسائل وإستراتيجيات التربية المستدامة ... التعامل مع التكنولوجيا المعلوماتية

 ساعدنا فيالذاتي والتعلم عن بعد، یمكن أن یوالتعلم مدى الحياة والترآيز على مهارات التعلم 

 )2(.."شر الوعي بتكنولوجيا المعلومات وتدریب األفراد على االستمرار في تطویر أنفسهمن
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 Tele(لقد ظهرت في السنوات األخيرة تعبيرات ومصطلحات مثل التعليم عن بعد

learning(ات االفتراضية، وهي تعني فرصة للتعلم عن بعد باستخدام التقانات ، والجامع

، وفي هذا قلب لطرائق التعليم والتعلم واالنترانيتالمتوفرة حاليا لشبكة األنترنت 

بأن الجامعات التقليدیة التي نعرفها ) Peter Drucker(اإلدارة  ثتنبأ باحوقد  )1(التقليدیين،

مجالس الحكم بأن ثلث عاما القادمة، آما تنبأ اتحاد  25لجميعا ستصبح أرضا قاحلة خالل ا

الكليات والجامعات الخاصة الموجودة حاليا في الوالیات المتحدة األمریكية ستغلق أبوابها 

العشرة أعوام القادمة، وستخضع جميع الكليات تقریبا لعمليات إعادة تنظيم جذریة من خالل 

  .الثورة الرقمية

جامعات االفتراضية سيشكل بحق ثورة في مجال التعليم الجامعي، إذ فإن نظام ال روباختصا

أنه بدال من أن ینتقل الطالب من موقع سكناهم وأعمالهم إلى الجامعة آما هو الحال في 

في بيوتهم .... تنتقل إلى الطالب أینما یتواجدون االفتراضيةالجامعات التقليدیة، فإن الجامعة 

  )2(.ویحهم، ووسائط نقلهم وترحالهمترومواقع عملهم، أو في مراآز 

  

  ماهية الجامعة االفتراضية: المبحث األول

، وهي )Virtual university(ظهر توجه حدیث في التعليم العالي وهو الجامعات التخيلية

جامعات تخلص طلبتها من حواجز الزمان والمكان وقد بدأت أول جامعة افتراضية في 

ي یعتمد التعليم فيها على تكنولوجيا تعليم متنوعة من ، والت1992جامعة نيویورك عام 

أبرزها األنترنت باإلضافة إلى البرامج اإلذاعية والتسجيالت الصوتية والهاتف والوسائط 

أي أن هذه الجامعة لم تكن معتمدة على شبكة  .المواد المطبوعة آالكتب والنشراتالمتعددة، و

الكاملة للشبكة النسيجية التعليمية في  بدأت القوة 1995وفي سنة . %100األنترنت 

  )3.(تراضيةالعدید من الجامعات االف ظهرت الستغالل وا
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وهي مؤسسة  هي صرح للتعليم االلكتروني عبر شبكة األنترنت، الجامعة االفتراضيةو 

 ت المادیة من المباني والتجهيزاتتعليمية عن بعد تحتوي على أقل ما یمكن من المكونا

الجامعية، حيث أن معظم نشاطاتها افتراضية وغير مادیة، وهي تهدف إلى تأمين أعلى 

مستویات التعليم العالي للطالب في أماآن إقامتهم بواسطة شبكة األنترنت وذلك من خالل 

  )1(.متكاملة تعتمد على شبكة متطورةة تعليمية إلكترونية إنشاء بيئ

بين الجامعة التقليدیة واالفتراضية هو أن هذه األخيرة ال تحتاج إلى صفوف دراسية  الفرقو

الطلبة في قاعات  تجمع من األستاذ إلى الطالب، أو تلقين مباشر، أو إلى داخل جدران

ل وغيرها من اإلجراءات، وإنما یتم تجمع الطلبة طالب إلى الجامعة للتسجي أو قدومامتحانية 

موقع خاص بهم على  ل فيما بينهم وبين األساتذة عن طریقفي صفوف افتراضية یتم التواص

عن بعد من خالل تقویم سویة األبحاث التي یقدمها  االختباراتشبكة األنترنت، وإجراء 

  )2(.المنتسبون للجامعة خالل مدة دراستهم

ة التقدیریة منشأة للتعليم العالي بال جدران، وبدون موقع مادي محدد، وال إذن تعد الجامع

بين الطلبة المسجلين، ) وجها لوجه ( من اللقاءات حد أدنى ول وال مكتبة تقليدیة، ومع أنفص

تتخذ في معظم الوقت شكل  وأساتذتهم وممتحنيهم یبدو أنه أمر محتم، فإن العملية التعليمية

  .على الشبكاتالحاسبات العاملة 

في اإلمكان تصور الجامعات التقدیریة على أنها تشكيلة من التعليم عن بعد في القرن الحادي 

الجامعة االفتراضية تلغي المسافات بدال من أن تعيرها، وهي تحتفظ أو تنشط ن، وشریوالع

ات المجتمع الشخصي للمدرس والطلبة والسمة المسموعة والمرئية التي تتميز بها المحاضر

والتفاعل الحي في دورات دراسية، إنها وریثة الجامعة التقليدیة ، ولكنها مختلفة عن آل من 

، ةالجامعة التقليدیة والتعليم عن بعد من حيث أنها تستغل إمكانيات الوسائط المتعددة المتفاعل

  )3(.لمطبوع، أي النص الخطي الثابتفتمضي إلى ما وراء إیحاءات الكتاب ا
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  لقد تطور مفهوم الجامعة االفتراضية في أمریكا في سنوات التسعينيات، وذلك بدفع مـن 

نترنت آوسيلة تعليمية لتطورات التكنولوجية التي حدثت في هذه الفترة وظهور شبكة األا

أآدت آفاءتها في هذا الميدان من خالل تطبيقاتها مثل التخاطب المباشر وإمكانية إنشاء 

مجموعات تحاور افتراضية وإدخال تقنيات الوسائل المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة 

 الطالب عن التفاعل مع انعزال( أدت إلى تجاوز صعوبات التعلم عن بعدالتي  ،عن بعد

ومن هنا أدرك  ،)إمكانية التواصل مع أعضاء هيئة التدریس وانعدامطالب آخرین، 

في البالد المتقدمة اإلمكانات الكبيرة والفوائد العدیدة التي یحققها استخدام  المدرسون

قدمة في أیقن آثيرون منهم إمكان استخدامها آتكنولوجيا متواألنترنت في البحث والتواصل، 

  )1(.لمهمتعليم طالبهم وتع

لقد بدأت معظم الجامعات العریقة في أمریكا وأوربا وغيرها بتحویل مناهجها إلى مناهج 

دا من الجامعات أن عد حيث أعطى مصداقية لهذا التطور في التعليم العالي ترونية، وهذاماإلك

تك، قررت التحول إلى التعليم االلكتروني خالل السنوات . مثل جامعة جورجيا المعروفة

  .الئل القادمةالق

وهناك بعض الجامعات العالمية التي تطرح برامجها التعليمية وموادها الدراسية على شكل 

، ویستطيع الطلبة المقيدون وغيرهم اإلطالع على تلك الصفحات، )Web(صفحات الواب

آما تتاح لهم خدمات مجموعات النقاش من خالل المؤتمرات من بعد، لتبادل وجهات النظر 

  )2(.ر للوقت والجهد والمالدون إهدا

وهكذا ظهرت الجامعة االفتراضية وانتشرت، ومما یجدر اإلشارة إليه هو أن هذه الجامعة 

  :تصنف إلى ثالثة نماذج عریضة، هي

وهي تشير إلى مؤسسات فردیة ) Virtual Fronts Ends(االفتراضيةالنهایات األمامية  -1

قد أنشأت  ميتشجان، ومن ذلك أن جامعة والیة قائمة، إذ أن لكل جامعة حقيقية حضور شبكي

نهایات أمامية افتراضية منفصلة عن الشبكة الرئيسية للجامعة، تتيح الدخول إلى برامج الخط 

  )3(.من بعد للجامعة الموجهة للطالب الذین تكون البرامج العادیة غير مالئمة لهم المباشر
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ویزداد عدد المتعلمين مدى الحياة بالتعليم العالي، ویظهر أن أشكال التعليم بالخط المباشر 

  .تعتبر أجزاء ذات تميز من البرامج التي تقدمها الجامعات

وتشير إلى تعاون ): Collaborative ventures(المشترآةالمشروعات التعاونية أو  -2

جامعتين أو أآثر من الجامعات القائمة آنموذج یهدف إلى ربط النواحي التسویقية واألآادیمية 

ویتيح هذا النظام جذب التمویل بسهولة أآثر، حيث یتيح تجمع عدة  ،ألآثر من مؤسسة

  .األقصى للموارد االستخدام ،جامعات معا

، أحد المشروعات )Clyde Virtual University(االفتراضية) آالید( جامعة وتمثل 

من أربع جامعات غرب اسكتلندا،  بها هيئة التدریس أعضاءالمشترآة للتنمية وقد تم تجميع 

) وحدات(، لتقدم مودیوالت 1995مما ساعدها على جذب تمویل حكومي آبير منذ عام 

  .مؤسسات قائمة تعليمية في إطار نظام تقليدي تعتمده

 The Western Governors) (حكام الغرب(جامعة  1997آما أنشئت عام 

University ( آمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تجمع معا خبرات مؤسسات أآادیمية في

  .والیة لتقدیم برامج جدیدة تعتمدها المؤسسة الجدیدة أآثر من الجامعات القائمة 16

وقد أنشأت مؤسسات جدیدة تماما لتلبي  ):New Institutions(مؤسسات جدیدة -3

 Denver(الراغبين في التعليم عن بعد، منها الجامعة الدولية في دینفر آولورادو احتياجات

Colorado ( آمنظمة قائمة على األنترنت تطبق نظام االعتماد من مجلس مؤسسات التعليم

  )1(.العالي لرابطة المدارس والجامعات للشمال المرآزي

ینبغي أن یتوفر في أیة مؤسسة من األنواع الثالثة من التعليم الجامعي االفتراضي في رأي 

)Niall Sclatter (مایلي:  

وتشمل البنية األساسية التكنولوجية لتقدیم دراسة على الخط : البنية األساسية التكنولوجية -1

ت وحاسبات شخصية ، وشبكا)Servers(المباشر نظما لالتصاالت من بعد، وأجهزة الخادم

، آما أن هناك )Modem(ألعضاء هيئة التدریس والطالب، وخدمة الكاشف أو المعدل

   )2( ضرورة إعطاء أولویة لضمان أداء تكنولوجي وظيفي سليم لهذه البنية األساسية، آما أنه
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ن غياب الفيروسات، وتحدیث منتظم للمتعلمين عن بعد الذین یمكن أن الحيوي ضمامن 

یواجهوا مشكالت، وینبغي إجراء اختبارات وتجارب للبرامج التي تقدم للطالب، وقواعد 

  .للتحكم في الدخول إلى البيانات

 ینبغي أن یعمل أعضاء هيئة التدریس األآادیميين: دعم أعضاء هيئة التدریس وتنميتهم -2

  .صممي التدریس والتكنولوجيين إلعداد المقررات والبرامج وبثهامع م

آما ینبغي أن تكون البرامج المعدة على الخط المباشر مصممة تصميما جيدا لتكون جذابة 

وتحتاج  .إعدادا متميزا لتحقيق هذا التميزوجماعية، وهذا یتطلب أعضاء هيئة تدریس معدین 

ذلك في إعداد رزم االتصال  ویظهرب تكنولوجي، التخصصات المختلفة المقدمة إلى تدری

للتدریس والتدریبات الجماعية المصممة لتحقيق التفاعل وإعداد المحتوى واإلدارة على الخط 

  .المباشر

فرقا تتكون من متخصصين في المادة الدراسية ومصممين  ةوتستخدم الجامعات االفتراضي

ضاء الفریق إلى تدریب مستمر على برامج للتدریس ومبرمجين وفنيين للجرافيك، ویحتاج أع

  .التعليم عن بعد، بحيث تلبي احتياجات جدیدة ومعاصرة

تحتاج الجامعة : الملكية الفكریة ومكافأة أعضاء هيئة التدریس وسياسة للعائد -3

إما بشرائها من  ،االفتراضية إلى سياسات واضحة ومحددة خاصة بملكية المواد التعليمية

تكون ملكا للعاملين من أعضاء هيئة التدریس بالجامعة، ویحتاج ذلك إلى  مؤلفها وإما أن

نظام للحوافز وفق سياسة األعضاء المؤلفين باإلضافة إلى مرتباتهم عن طریق  لمكافأةنظام 

  .معلنة

یحتاج نظام التعليم عن بعد بالجامعات : سياسة لحقوق التأليف والطبع والنشر -4

والبيع،  واالقتباسد اإلبتكاري ألعضاء هيئة التدریس من النسخ االفتراضية إلى حمایة الجه

  .االقتباسآما یحتاج النظام إلى معلومات عن حدود 

تتطلب الجامعات االفتراضية نظاما لالعتماد، إما عن طریق المؤسسة التي  : اإلعتماد -5

لى تأآيد تقدم التعليم عن بعد، وإما من الجامعة االفتراضية، وتحتاج بعض الكليات إ

  )1(.بجامعات معترف بها باالرتباطبالبرامج التي تقدمها  االعتراف
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طالب دراستهم یتم التسجيل عادة عن طریق الخط المباشر، على أن یبدأ ال: التسجيل -6

  .طرق تقویمهم ارواالطالب بأنفسهم أهدافهم ویخت ویفضل أن یحدد .وینهوها وفق ظروفهم

إذا آانت الجامعات االفتراضية توظف أعضاء هيئة تدریس من  :مساعدة الطالب -7

جامعات تقليدیة فإنها تضم إليها مرشدین وموجهين وفنيين في المكتبات والنواحي 

  .التكنولوجية االلكترونية

ونقص االهتمام الدارسين بالعزلة  إحساسوینبغي أن تولي هذه الجامعات اهتمامات لتقليل 

آما ینبغي إیجاد نظام للحصول على . الشخصي الذي یشعرون به في برامج التعليم عن بعد

  .لمباشرعن طریق الخط ا والبرامج المطبوعات

أنه ینبغي تزوید الطالب بأسماء المستخدمين  )Sclatter(یرى : األمان والتصدیق -8

لدخول لغير المسموح لهم ، وتقليل فرص ا)Pass-words)(المرور( وآلمات السر

واستعارة  االمتحاناتمنها التاریخ األآادیمي للطالب ونتائج  ،بالحصول على معلومات

 .بكل نواحي األفكار وطرق اختراقهاالمواد التعليمية، آما ینبغي أن تكون المؤسسات واعية 

، بما ویمكن أن یختبر الطالب بطرق عدیدة، وأن یكون المرشد على إلف بأعمال الطالب

في  لالمتحاناتیمكنه من تقویمه تقویما تكوینيا، وقد ترى الجامعة ضرورة أداء الطالب 

  .مراآز تحددها مرة في العام

أنواع التعليم الجامعي والعالي  لقد صار ضمان الجودة ضرورة لكافة: ضمان الجودة -9

على  دم برامج مبنيةالتقليدي، وانطالقا من ذلك یجب أن تهتم الجامعات االفتراضية التي تق

  .والطرق التعليمية المستخدمةاألنترنت بضمان جودتها باختبار وتقویم المواد 

ویتطلب تطبيق نظام ضمان الجودة وضع نظام فرعي لمراجعة المناهج وبيئة التعلم 

والموارد وأساليب التعليم والتعلم ومستویات التحصيل والتوجيه واإلرشاد وغيرها، آما یجب 

  .باإلفادة من نتائج منظومة ضمان الجودة آتغذیة راجعة هدفها تحسين األداء االهتمام

وقد وضعت معظم الجامعات نظما لضمان الجودة، ومن أمثلتها ما قامت به جامعة آاليفورنيا 

خطة أآادیمية تحدد أدوار  توضعحيث ) California Virtual University(االفتراضية

تفاصيل آيفية ضمان الجودة في البرامج المقدمة  ومسؤوليات آل مؤسسة، آما وضعت

  )1(.افتراضيا
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بعض ة والمشروعات التي تهدف إلى خدمة ینبغي التمييز بين مشروعات الجامعة االفتراضي

  ـةالجامعـ ا وراءـالمشروعات القائمة، والتي یطلق عليها مصطلح الجامعات البعدیة أو م

)Meta university(وتوجد في مجاالت مختلفة مثل ، :  

مثل األنترنت والمشروعات التجاریة ) أو البرامج/ االتصال عن بعد و( نشاء بنى تحتيةإ -

  .والصناعية

  .االنتقالإعداد مواد قابلة للنقل و -

  .اونــتأسيس هياآل وبنى للتع -

 Global telecommunication(بعدوتقع في هذا اإلطار الجامعة الكونية لالتصال عن 

university (د الكوني للتدریب على االتصال عن بعدوالمعه)Global 

telecommunication training institute( وهما من مشروعات االتحاد الدولي ،

  )1(.فتراضي به برامج قصيرة المدىلالتصال عن بعد الذي یقدم مرآز التعليم اال

حدیثة المتمثلة في شبكة األنترنت من الربط بين الجامعات إقليميا إذن لقد مكنت التقنية ال

العلمية دونما حاجة لتحمل  االستفادةبما یمكن الباحثين والمدرسين والمتمدرسين من  ،ودوليا

جامعة فتحت مناهجها  850آان هناك أآثر من  2005تكلفة ومشقة االنتقال، وحتى سنة 

حت للدارسين من شتى أنحاء العالم االستفادة مما تطرحه التعليمية عبر شبكة األنترنت وأتا

  .من برامج تعليمية

آما فتح استعمال شبكة األنترنت في التعليم العالي عن بعد مجاال جدیدا للتنافس بين الجامعات 

عن طریق استخدام الوسائل المرئية وشاشات الكومبيوتر وشبكات  ،بما یخدم العملية التعليمية

ترونية لتحقيق قنوات الربط بين الجامعات، وبينها وبين األفراد المشارآين في االتصال االلك

التعلم عن طریق هذا النظام باعتباره وسيلة غير تقليدیة من وسائل التعليم ونقل المعرفة وبما 

یحقق الفائدة المزدوجة من التطویر األآادیمي لمستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية 

  ة، ومن خالل تبادل المعلومات وعقد الندوات والمؤتمرات التي أصبحت والبحثية المختلف

  )2(، وتوفير قنوات تعليم للطلبة دون الحاجة النتقالهم)Video Conferencing(تعرف ب

 

  
  .التعليم االفتراضي وتقنياته، مرجع سبق ذآره: بختي ابراهيم) 1(

التعليم من بعد بين : ات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجيأمانة لجنة مسؤولي التعليم عن بعد لجامعات ومؤسس) 2(
         http://www.kku.edu.sa.elearning/default.aspمن الموقع. 2005عة األولى، مایو النظریة والتطبيق، الطب

  .د 01ساو14: جویلية على الساعة 19: بتاریخ
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من المدرسين، ویتيح هذا إمكانية التغلب  داخل الجامعة وتواجدهم بها لتلقي التعليم المباشر

على عدة مشاآل منها مشكلة عدم مالءمة المكان أو الوقت أو آالهما مما یقف عائقا أمام 

الكثيرین منهم، وتحول دون وصول ما یسعون إليه من طموحات في مجال االرتقاء العلمي 

ه تفكير بالمكان واتجا الرتباطا، ومنه فنحن نبتعد آثيرا عن الجامعة التقليدیة حيث والمعرفي

یوفر الخدمات التعليمية واألبحاث، ویخدم طالبه في الوقت  الذيالمعهد متعلق بالمنتج 

  )1.(والمكان وباألسلوب الذي یحدده المعهد

ینظر إلى الجامعات اليوم على أنها الساحة التي تشهد عمليات التجدید واالبتكارات 

أصبح یمثل اآلن مراآز لبحوث متقدمة في التكنولوجيات  الحاسوبية، والعدید من الجامعات

الكومبيوتریة الجدیدة، آذلك یتم في الوقت الحاضر تسجيل عدد من أآثر الصفحات الداخلية 

  .إثارة لالهتمام على شبكة الواب التابعة لألنترنت لمصلحة الجامعات في مختلف أنحاء العالم

زمان والمكان، وهي في نمو مطرد، ویتنبأ لها في لقد ولدت الجامعة الجدیدة التقدیریة ال

  )2(.أن تكون النمط السائد في التعليم العالي 2025حلول عام 

  

  إمكانيات وعوائق الجامعة االفتراضية: المبحث الثاني

  :إمكانياتها: أوال

إن إمكانيات الجامعة االفتراضية تستند أساسا إلى المزایا والفوائد التي تعود على آل من  

الطالب والمعلم في بيئة التعليم االفتراضية إذا ما قارناها بالبيئة التقليدیة للتعليم، والتي یمكن 

  :إجمالها فيما یلي

آسرت الشبكة حاجز الزمان والمكان، وأصبح  :التحرر من العوائق الجغرافية والزمنية -1

آادیمية خارج بإمكان الطالب في مناطق زمنية متغایرة التسجيل في مقررات وبرامج أ

 و یرى العائلة،مؤسساتهم التعليمية الوطنية دون الحاجة للسفر ودون ترك المنزل والعمل و

للتعليم قد  المدافعون على فكرة التعليم االفتراضي أنه آلما آانت الحواجز الزمانية والمكانية

   )3( كانالم أزیلت، لم یعد من الضروري أن یجتمع الطالب واألساتذة والمدیرون في نفس
 

  

التعليم من بعد بين  : أمانة لجنة مسؤولي التعليم عن بعد لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي )1(

  .النظریة والتطبيق، المرجع نفسه

  . 177ص امویل دون، مرجع سبق ذآره ص) 2(

  .185ص  بدران شبل، مرجع سبق ذآره ) 3( 
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والتعلم، ومنه یرى الخبراء بأن هذا النوع من التعليم سيتمكن من إلتمام عملية التعليم  

  .تعویض المكان المدرسي والصف الدراسي نهائيا في المستقبل

تعد دروس الشبكة العنكبوتية ذات آلفة مناسبة للطالب والمعلمين، : انخفاض التكلفة -2

ض آلفة السفر، وآلفة وللمؤسسات التعليمية، وعن طریق هذه البرامج فإنه باإلمكان تخفي

المراجع والكتب، وبإمكان المعلمين عدم طباعة المناهج أو الكتيبات أو المذآرات لتوزیعها 

على الطالب، آما أن ذلك یمكن من إدخارات آبيرة في الكلفة التشغيلية للمؤسسات من إنشاء 

  .في مرتبات المدرسين االدخاروبناء الفصل الدراسي وإسكان الطلبة وآذلك 

التحرر من العوائق الجغرافية والزمانية وانخفاض ( انطالقا من العنصرین السابقينو

، فإن البيئات اإلفتراضية للتعليم  تعتبر بيئات ودودة أو ما یعبر عنه )التكلفة

، حيث أن تقدیم الدروس من خالل الشبكة یساعد )Environmentallyfrindly(بعبارة

  .تب عن تنقل الطالب من منازلهمالتي تتر خفض األعباء الجسدیة والمالية على

وتجاوز عقبات محدودیة األماآن، إذ أن التعليم  توسيع فرص القبول في التعليم -3

دیة االفتراضي یوفر مزیدا من األماآن للطلبة الجدد، فإذا آانت المؤسسة التعليمية التقلي

ب في المؤسسة ، فإن مقعد الطال)مقعد، صف، مكتبة( تخصص مكانا محسوسا للطالب

وصفه موجود على شبكة األنترنت، ومكتبته  ،التعليمية االفتراضية أمام شاشة الكومبيوتر

نه یستطيع الحصول على مالیين دد معين من األماآن في قاعة، بل أليست محدودة بع

  .المراجع بأسهل وأسرع طرق البحث والمتابعة

فتراضية خدمات القبول والتسجيل ووسائل ودون تعقيدات التسجيل تقدم المؤسسة التعليمية اال

  .الدفع المادي والدعم األآادیمي من خالل مرشدین للطالب

بين المتعلمين وتمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات إتاحة مراعاة الفروق الفردیة  -4

  .مناسبة لهم، والتقدم حسب قدراتهم الذاتية

ي إلكترونيا فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين الفور إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل -5

   )1(تروني ومجالس النقاش وغرف المعلم من جهة أخرى من خالل رسائل البرید االلك

 

  
  

  .187،  186ص   المرجع نفسه الدهشان جمال،  بدران شبل،)1(
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  .العمل الرسمية تخارج أوقاوهذا ما یوفر سهولة الوصول إلى المعلم حتى الحوار،  

في المجتمع والتي تمكن من تحسين وتنمية قدرات  نشر ثقافة التعليم والتدرب الذاتيين -6

  .المتعلمين والمتدربين بأقل تكلفة وبأدنى مجهود

في توزیع الفرص في العملية التعليمية وآسر  الطالب بالمساواة وإحساسرفع شعور  -7

ن أفكارهم والبحث عن وتمكين الدارسين من التعبير ع ،حاجز الخوف والقلق لدیهم

  .المعلومات بوسائل أآثر وأجدى مما هو متبع في قاعات الدرس التقليدیة

ومن هنا أتاحت الشبكة للطلبة ذوي الحاجات الخاصة من المعاقين فرصة الدراسة عن بعد  

الطالب الذین لدیهم إعاقات سمعية على سبيل المثال تفاعل السوي مع رفقاء الدراسة، فوال

إما معلما ماهرا في استعمال لغة اإلشارة أو أن یرافقهم مترجم داخل الفصل، عادة یتطلبون 

یتطلب هذا األمر توفير أجهزة الحاسب ( عبر مؤتمرات الفيدیوحوار الوعندما یتم 

، فإن الطالب المعاقين إعاقة سمعية لن یتطلبوا أیة مساندة سوى توفير )وبرمجياته الخاصة

 ايشارآوللحاسب ليشعروا بعد ذلك أنهم جزء من الجلسة التعليمية ووسيلة الوصول المالئمة ل

یشعرون بتقبل الرفاق وعدم لطالب سالمين من إعاقة السمع، وهم في فصل دراسي 

وتلقى المادة التعليمية باألسلوب الذي . تجاهلهم، على عكس ما یحدث في الفصول التقليدیة

  .المسموعة یتناسب مع قدراتهم من خالل الطریقة المرئية

إن التعليم عن بعد عبر األنترنت هو الخطوة األولى إلعداد الطالب الذین یعانون من إعاقات 

حصولهم على عالقات عمل عادیة ليكونوا قادرین على  استحالةحرآية والذین عزلوا نتيجة 

یساعدهم على فك عزلتهم وتجاوز مشكلتهم، ویسمح لهم بتطبيع  العمل عن بعد، وهذا ما

  .عاقتهمإلماعي وعالقات اجتماعية واسعة ویوفر لهم الفرصة لكسر الحواجز النفسية اجت

تخفيض األعباء اإلداریة للمقررات الدراسية من خالل استغالل الوسائل واألدوات  -8

االلكترونية في إیصال المعلومات والواجبات والفروض للمتعلمين وتقييم أدائهم باستخدام 

  )1(.أآثر دقة وعدالة أساليب متنوعة ومختلفة

  :وبالنسبة للمعلم فإن التعليم عن بعد عبر األنترنت

   )2(یحرر المدرس من األعمال الروتينية، آاألعمال المتعلقة بالتلقين والتصحيح ورصد -1

 

  
  .189،  188ص المرجع نفسه  الدهشان جمال ، بدران شبل، )1(

  .62ص  د السميع محمد، مرجع سبق ذآره مصطفى عب) 2(



 185

ة على تعلم التفكير والمساهمة في العالمات، مما یمنحه الفرصة للتفرغ لمساعدة الطلب

  .التخطيط لنشاطاتهم وغير ذلك من األعمال اإلشرافية

تساعد األنترنت في تقييم وتوجيه أداء الطالب الذین أصبحوا یؤدون أعماال تتضمن  -

ویستخدمون عناصر  ،نشائهمإحاالت إلى مواد مرجعية إلكترونية ووصالت خاصة من إ

متعددة الوسائط في هذه الواجبات مما یساعد في تلخيص المعلومات المتعلقة بمهارات 

بسجل تراآمي للواجبات التي أنجزها   واالحتفاظالطالب وتقدمهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، 

وف ومع تحرر المعلمين من الكم الكبير من العمل الورقي المنهك س. آل طالب من قبل

أمكن عن  إذ الفردیة المكتشفة للطالب، االحتياجاتتتوفر لدیهم الطاقة والوقت الكافيين لتلبية 

التمييز بين األخطاء العرضية وتلك التي أظهرت داللة إحصائية أعمال الطالب طریق تتبع 

على أنها نتيجة للفشل في فهم وإدراك المفاهيم الرئيسية وفي تجوید المهارات الدقيقة 

  .حرجةوال

 تتميز بها جعلتها قادرة على خدمة وبجانب تلك المزایا التدریسية للشبكة فإن الخصائص التي

    .للتعليم واإلنسانيةبعض الجوانب النفسية 

استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجاتهم للتعلم وتنشيط دافعيتهم ورغباتهم الذاتية  -2

ساعده في تهيئة الفرص والمواقف المناسبة من المعرفة، مما سهل مهمة المدرس و لالستزادة

  .حداث التعلمإل

في مواقف تحفزهم  المساهمة في تأآيد أهمية الخبرة الحسية المباشرة ووضع الطالب -3

  )1(.على التفكير

هذا باإلضافة إلى مجموعة من الخدمات التي یوفرها هذا النمط التعليمي عن بعد عبر 

هة أیة صعوبة وخاصة في بدایة البرنامج، ومن هذه األنترنت لمساعدة الطلبة في مواج

  :الخدمات نذآر

یتمثل في الساعات المكتبية األسبوعية ألعضاء هيئة التدریس : اإلرشاد األآادیمي -أ

الصفحة ات، وآذلك اإلرشاد األآادیمي على والموضحة في الخطط الدراسية للمقرر

 )2(كل طالب فور التحاقه بالبرنامج وإتاحة االلكترونية للمقرر آما أن تحدید مرشد أآادیمي ل

  
  

  .62ص  مصطفى عبد السميع محمد، المرجع نفسه  )1(

  .76ص  العریني سارة ابراهيم، مرجع سبق ذآره  )2(



 186

فرص اللقاء والتشاور معه وجها لوجه، وإلكترونيا على مدار العام الدراسي، یعد عنصرا 

   .مهما

یحتوي على المواد التعليمية والمواد الخارجية المساندة وهي مكان : مراآز مصادر التعلم -ب

، وآذلك الكتب والمراجع )مطبوعة، إلكترونية، صوتية، مرئية، حاسوبية( بجميع أنماطها

 وهيليصنع منها قدر اإلمكان بيئة تعليمية غنية بكل االحتياجات الدراسية المعينة للطلبة،

ة، وقسم للفيدیو وآخر سمعي یتوفر بها معمل مقسمة إلى أقسام للدراسة الفردیة والجماعي

  .مربوطة بشبكة األنترنت وموصولة بخدمات قواعد البيانات آلية حاسبات

هي مكتبة على موقع المؤسسة التعليمية، تحتوي على المواد : المكتبة االفتراضية -3

وتكون ) جيةإلكترونية، صوتية، مرئية، برم( األآادیمية للمقررات الدراسية بمختلف أنماطها

  .مرتبطة بآليات البحث وبقواعد البيانات العالمية والمنتدیات الطالبية

باستطاعة آل من  آلية سهلة للنشر اإللكتروني، إذ حيث تتيح الشبكة: النشر االلكتروني -4

منها في  االستفادةالمعلمين والطالب تأليف ونشر أعمالهم في آل أنحاء العالم مما یمكن معه 

  )1(.القتداء بها ومراجعتها على الشبكةالنقاش وا

على آل ما سبق ذآره، فإن الجامعة االفتراضية تتبع الطالب حيثما ذهب وتقف دائما  ةوزیاد

عند تطوره خالل رحلة الدراسة وحتى تخرجه مزیلة بذلك آل ما یمكن أن یعيق السير 

ين العمل والتحصيل الحسن لرحلة الطالب العلمية مانحة إیاه آل التسهيالت للمزاوجة ب

العلمي في أي مكان وزمان دونما انقطاع عن إعطاء الدروس واإلرشاد، وبالتالي فلن یفقد 

  )2.(إلى الجامعة أیة ميزة أو خدمة) االفتراضي(بانتقاله

أن ر طيفا من االختصاصات العلمية، خاصة وهذا فضال عن أن الجامعة االفتراضية توف

طرحها الجامعة االفتراضية عملية دیناميكية مستمرة متعلقة عملية انتقاء التخصصات التي ت

تشمل العدید من االختصاصات مثل تكنولوجيا المعلومات هي والعمل  مباشرة بحاجات سوق

وإدارة المرافق  االصطناعيوالذآاء  رواالتصاالت وإدارة األعمال وعلوم الكومبيوت

وهذه االختصاصات ليم واإلدارة التعليمية،جيا التعوهندسة الجينات الزراعية وتكنولوالسياحية

  )3(.)دبلوم، بكالوریا، ماجيستير، دآتوراه(  آلها وغيرها مطروحة بمستویات عدة
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الجامعة االفتراضية السباقة في اتخاذ الخطوات ) Western governors(جامعةوآانت 

لشهادتها، أي أن ) Full accriditation(األولى نحو اإلعتماد األآادیمي الكلي أو الكامل

الشهادة التي تمنحها هذه الجامعة معترف بها وتفي بالمطالب والشروط التي تضعها هذه 

الجامعية ذات االتصال المباشر بالكومبيوتر وحجراتها الدراسية الجامعة، باستخدام شبكاتها 

 االلتحاق، وقد رأى التربویون في هذه الخطوة الهامة دافعا قویا لتوسيع فرص االفتراضية

  )1.(بالتعليم العالي االفتراضي

الدروس لحظة تقدیمها،  إتباعجامعة االفتراضية تعليما متزامنا، والذي یقصد به تقدم ال

، والذي یقصد به التعلم في لحظات غير تلك التي تعطى فيها المادة العلمية، امتزامنيما ال وتعل

  )2(.آأن یشاهد الطالب المحاضرة بعد عدة ساعات من إلقائها

ظهر مفهوم التعليم المتزامن منذ مدة، إال أنه تعزز مؤخرا عن طریق صفحات الوسائط 

إلى الصف  االنضمامتعلم المتزامن في أن المتعددة للواب، وتكمن الميزة الكبيرة لل

یحتاج  في الزمن الحقيقي من موقع بعيد ال یكلف تجهيزات غالية الثمن، فكل ما االفتراضي

عادي وخط  ومودمإليه الطالب لجلب الصف االفتراضي إلى البيت أو العمل هو آومبيوتر 

إلى الشبكة المحلية من ، وإن آان للطالب إمكانية الولوج )Browser(هاتفي ومتفحص ویبي

  .ن عندها الحصول على أداء أفضلالحرم الجامعي فسيكون باإلمكا

یضاف إلى ذلك أنه یمكن للعدید من الطلبة االنضمام من مواقع مختلفة إلى المحاضرة 

، )الجودة الهاتفية مثال( المتزامنة في أي وقت، إن المسألة هي في تأمين سویة صوتية جيدة

وتبث اإلشارات  مكتوبة،ویة مقبولة على نحو یسمح بقراءة المواد الصورة فيدیوسویة 

الصوتية والفيدیویة باستخدام شبكة األنترنت للطالب المتزامنين في الزمن والالمتزامنين في 

المكان، وعليه یمكن للطالب التفاعل مع المدرس في الزمن الحقيقي باستعمال الصوت في 

  )3(.برمجيات للمحاضراتأنظمة الشبكة أو باستخدام أیة 

  تؤمن شبكات التعلم الالمتزامن باإلضافة إلى ذلك شبكة من الناس الذین یستطيعون التفاعل 
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بين بعضهم البعض مستخدمين أدوات الترابط االلكترونية لمحاآاة أو مماثلة التفاعل الذي 

یوفره الحضور الفيزیائي، إذ تحفظ ملفات الصورة والصوت في الوقت نفسه الذي تنقل فيه 

المحاضرة عددیا لكي یستطيع الطالب الولوج إليها في أي مكان وزمان، وذلك لمتابعة 

  )1.(في وقت الحق آما لو آانت متابعة حيةالدروس 

المتزامن والالمتزامن، والعناصر الرئيسية في هذه  لالستخداملقد صممت أنظمة وبرمجيات 

األنظمة هي نافذة الفيدیو ونافذة الصوت، ونوافذ للنصوص و البيانات والوصالت إلى البرید 

مح هذه اإلمكانية للطالب البعيدین االلكتروني، وآذلك نافذة للمحادثات الحية الوابية، وتس

عن طریق طرح أسئلة أو صور أو حتى تسجيالت ألستاذ أثناء الصفوف الحية، بالتفاعل مع ا

فيدیویة یمكن إظهارها وتشغيلها أمام الصف یعطى الجواب المناسب بعدها، أآثر من ذلك، 

ت المحادثة لطرح تسهيال لیمكن استعماوعندما یستخدم الطالب النمط الالمتزامن للولوج 

أسئلة أو تعليقات لكامل الصف، وتخزن الطروحات على نحو یسمح بمتابعة النقاش في وقت 

، بحيث یمكن للطالب العودة )Server(الحي للمحاضرة في خادم اإلرسالالحق، إذ یؤرشف 

للمحاضرات على نحو المتزامن، آما تؤرشف التغذیة الراجعة من أسئلة ومالحظات في 

باستخدام برمجيات خاصة تمكن الطالب والمعلم من الدخول  لحقيقي للطالب البعيدینلزمن اا

  .إلى غرفة المحادثة بعد التعریف بأنفسهم واستعمال آلمة المرور

وفي حالة المحاضرات المؤرشفة یكون التفاعل الالمتزامن عن طریق البرید اإللكتروني 

لواب صفحات من خالل متفحص اوصفحات الواب، آما یمكن الوصول إلى آل هذه ال

   )2(.والصفحة الرئيسية للدروس

وبين النمط المتزامن والالمتزامن للتعليم االفتراضي یمكننا التمييز بين سبعة أنشطة، فأوال 

هناك المحاضرة، وهي مقاربة ظواهرتية تناسب تقدیم رؤیة إجمالية عن الحقل موضوع 

 آأمثلةتفيد ي ، ثم نجد البيانات الميدانية التاإلهتمام والتوجيه إلى المواضيع الرئيسية

ألغراض توضيحية، یضاف إلى ذلك القراءات الفردیة التي تساعد على الولوج إلى 

المعلومات وتعميقها في مجال محدد، ثم التمارین المكتوبة وهي ضروریة للسيطرة على 

 )3(عن طریق المحاآاة   األدوات الریاضية مثال، بينما تفيد التجارب االفتراضية التي تجري
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الحقيقية فهي ضروریة         االختباراتفي تعميق فهم الموضوع بطریقة متعددة الجوانب، أما 

لتطویر اإلدراك المهني ومهارات التعامل مع ) ض فروع العلوم والهندسةخاصة في بع( 

أدوات القياس، وآخرها هي المشاریع التطبيقية التي تقدم إطارا للحصول على المنهجية 

  )1(.عامل مع مشاآل العالم الحقيقيالصحيحة في الت

بين المدرسين روني ح من خالل االتصال االلكتإن فكرة التدریس و التعلم یمكن أن تتم بنجا

توفر الجامعة االفتراضية فرصا لعبور الحواجز إذ والطالب الذین یفصلهم الزمن والمسافة،

بين المؤسسات الجامعية بما یتيح حوارا دراسيا مفتوحا عبر األنترنت مع طالب من جامعات 

مع  وبلدان أخرى، ولكن في جميع هذه الحاالت یتغير اتصال الطالب المباشر وجها لوجه

من نوع خاص، حيث تجمع األنترنت المتعلمين  اجتماعيةأساتذتهم، إال أن في ذلك ممارسة 

ومجموعات ) األطباء والمحامين( والمدرسين والخبراء واالجتماعيين الخاصين والممارسين

  .بآرائهم وممارساتهم الجيدة، وذلك للمساهمة في معلومات وتعلم جدیدین لالشتراك األنترنت

تسمح طرق التعليم المصاحبة لمنهجية التكنولوجيات الجدیدة باستحداث نظرة إلى ومن هنا 

  .التشارآية في العملية التعليمية، بتطویر تعلم أفعال وعالقات تبادلية فعالة وتعليم مدى الحياة

ومن هنا نوضح أنه في الجامعة االفتراضية ال یتبادل الطالب األفكار مع جهاز الكومبيوتر، 

، حيث أن فرصة ن آل أنحاء العالم عبر جهاز الحاسوبون مجموعة من الناس مبل یحاور

التفاعل هذه مع مجموعة عالمية من األساتذة والطالب من خلفيات ثقافية وانتماءات قومية 

  )2(.دیناميكي وفعال جيل جدید مختلفة تهيئ والدة 

االتصال مباشرة عبر  ترتبط فوائد الجامعة االفتراضية بعالم العمل المتغير، إذ أصبح

وبشكل متزاید جزءا من الحياة اليومية، ولذلك آان على التربية إظهار ) On line(األنترنت

صورة التغيير هذه وبناء المهارات الالزمة للتوظيف والتنافس الدولي، إلى جانب الجودة في 

لذي یتطلب من الحياة، وهذا ما طرح مفهوما جدیدا في سوق العمل هو التعليم مدى الحياة ا

قدراتهم  العاملين في جميع المستویات القيادیة والتنفيذیة متابعة التعلم بشكل مستمر لتطویر

  )3(بهدف مواآبة التطورات في سوق العمل على الصعيدین المحلي والدولي، لذا فإن 
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آل من لدیه اتصال ق هذا المفهوم الجدید، فهي تمكن الجامعة االفتراضية تتيح المجال لتطبي

  .فرصة الدخول إلى عالم المعامل والمختبرات وإجراء التجاربمن بها من الطالب 

ما وسهولة الدراسة، وطبعا وتأتي أهمية الجامعة االفتراضية من مساعدتها على إتقان مهارة 

والمساهمة فيه، وآذلك اإلعداد للتوظيف وضمان أن یحرز  معوقاته بالتعلم وإزالة التمتع

  )1(.مكانياته وبلوغ طاقته الكامنةالمتعلم آامل إ

  :عوائقها: ياثان

التكوین والتعليم االفتراضي آغيره من طرق التعليم األخرى، لدیه معوقات تعوق تنفيذه، 

  :امعة االفتراضية، ومنهاص في تطویر الجوباألخ

یواجه التعليم االفتراضي بالجامعة االفتراضية مصاعب قد تطفئ بریقه : تطویر المعایير -1

وتعيق انتشاره بسرعة، وأهم هذه العوائق قضية المعایير المعتمدة، فما هي هذه المعایير وما 

  .الذي یجعلها ضروریة؟

مقررات التعليمية في الجامعات، لوجدنا أنها بحاجة إلجراء لو نظرنا إلى بعض المناهج وال

تعدیالت وتحدیثات آثيرة نتيجة للتطورات المختلفة آل سنة، بل آل شهر أحيانا، فإذا آانت 

، ستجد )CD(الجامعة قد استثمرت في شراء مواد تعليمية على شكل آتب أو أقراص مدمجة

هذه الكتب واألقراص قابلة إلعادة الكتابة   أنها عاجزة عن تعدیل أي شيء فيها ما لم تكن

  .وهو أمر معقد حتى لو آان ممكنا

حمایة استثمار الجهة التي تتبنى التعليم االفتراضي ال بد من حل قابل للتخصيص  ولضمان 

  .والتعدیل بسهولة

أطلق مؤخرا في الوالیات المتحدة األمریكية أول معيار للتعليم االفتراضي المعتمد على 

  ).Standard sharable content(، واسمه سكورم)XML(لغة

التي تحفز وتشجع األنظمة والحوافز من المتطلبات : األنظمة والحوافز التعویضية -2

، حيث الزال التعليم االفتراضي یعاني من عدم وضوح في الطالب على التعليم االلكتروني

واضح، آما أن عدم البت في الحوافز األنظمة والطرق واألساليب التي یتم فيها التعليم بشكل 

 )2(.التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى العقبات التي تعيق فعالية التعليم االفتراضي
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نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة : التسليم المضمون والفعال للبيئة التعليمية -3

  .التعليم الفعالة

  .نقص المعایير لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل -

  .نقص الحوافز لتطویر المحتویات -

ؤخذ القرارات التقنية من عادة ما ت): Methodology( ودولوجياعلم المنهج أو الميث -4

ى استخداماتهم وتجاربهم الشخصية، وغالبا ال معتمدین في ذلك عل ،قبل التقنيين أو الفنيين

أما عندما یتعلق األمر بالتعليم فال بد لنا من وضع  .خذ بعين االعتبار مصلحة المستخدمیؤ

، وعلى )آيف یعلم( خطة وبرنامج معياري، ألن ذلك یؤثر بصورة مباشرة على المعلم 

ليم االلكتروني هم من ، وهذا یعني أن معظم القائمين على التع)آيف یتعلم( الطالب

، أما المتخصصين في مجال المناهج أآثرهمعلى األقل  أوالمتخصصين في مجال التقنية 

قل ليسوا هم صناع القرار والتربية والتعليم فليس لهم رأي في التعليم االفتراضي أو على األ

المدربين في في العملية التعليمية، لذا فإنه من األهمية بمكان ضم التربویين والمعلمين و

  .عملية اتخاذ القرار

 األنترنت یثير إن حدوث هجمات على المواقع الرئيسية في: الخصوصية والسریة -5

العدید من األسئلة حول تأثير ذلك  أذهانهمفي  على حد سواء، وتضع التربویينالمعلمين و 

هم معيقات من أ واالمتحاناتعلى التعليم االفتراضي مستقبال، لذا فإن اخترق المحتوى 

  .التعليم االفتراضي

أو المؤسسات على تحدید هي مقدرة األفراد ): Digital filtering(التصفية الرقمية -6

لألشخاص، وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالتهم، ثم هل هذه  بالنسبةمحيط االتصال والزمن 

رشحات لمنع االتصاالت مقيدة أم ال، وهل تسبب ضررا وتلفا، ویكون ذلك بوضع فلتر أو م

إغالقه أمام االتصاالت غير المرغوب فيها، وآذلك األمر بالنسبة للدعایات  أواالتصال 

  .واإلعالنات

  .استجابة الطالب للنمط الجدید وتفاعلهم معه مدى -7

  إشعاره بشخصيته وأهميته بالنسبة للمؤسسة التعليميةوعلى المعلم زیادة الترآيز  -8

 )1(. ، أو أنه أصبح شيئا تراثيا تقليدیاأآد من عدم شعوره بالتهميشوالت) الجامعة االفتراضية( 
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الصفوف مع التعليم الفوري والتأآد من أن المناهج الدراسية تسير  مراقبة طرق تكامل -9

  .وفق الخطة المرسومة لها

  .لتعليم وعدم الوقوف السلبي حيالهأفراد المجتمع بهذا النوع من اوعي  - 10

وتوسيع المجال ) Band width(من الحيز الكهرومغناطيسيتوفر مساحة واسعة  - 11

  .الالسلكي لالتصال

لتدریب ودعم المتعلمين واإلداریين في آافة المستویات، حيث أن هذا  الحاجة المستمرة - 12

دد التقنية، وتدریب المعلمين على النوع من التعليم یحتاج إلى التدریب المستمر وفقا لتج

  .التعليم االفتراضي

  .منافسة عالميةهناك  نشر محتویات على مستوى عال من الجودة، ذلك أن الحاجة إلى - 13

، ووضع طرق جدیدة تنهض به في آل االبتكارآل القواعد القدیمة التي تعيق تعدیل  - 14

  )1(.عةعليم وإظهار الكفاءة والبرازمان ومكان للتقدم بالت

الالزمة للتعليم االفتراضي،  الذین یجيدون المهارات التكنولوجية نقص المعلمين - 15

  .مهارة التعليم عن بعدو

آما أن هناك ندرة في المتخصصين في تصميم المواد التعليمية لنمط التعليم الذاتي المساند 

  )2(.دة القابلة للتعليم الكترونيابالوسائط التكنولوجية المتعد

أیضا لمعالجة قضایا تتعلق باالتصاالت متعددة الثقافات ووضع المحتوى  هناك حاجة - 16

  .على األنترنت باللغات الوطنية ماعدا اإلنجليزیة

إن نقص المحتوى باللغات الوطنية هو عائق آبير وخطير للتعليم االفتراضي في دول آثيرة، 

كة عائقا آبيرا للدخول يزیة على الشبویسبب تفوق اللغة اإلنجل  .وحتى في دول العالم المتقدم

خاصة وأن معظم البحوث المكتوبة في األنترنت باللغة اإلنجليزیة، لذا فإن االستفادة  العالمي

یجب على الطالب اللغة  فقط، لذلك  هذه الكاملة من هذه الشبكة ستكون من نصيب من یتقن

  .من البحوث االستفادةحتى یتسنى لهم  اإلنجليزیة اللغةاآتساب مهارات 

وس بترجمة محتویات البحوث والدر لالهتمامومن هذا المنطلق فإن هناك دعوة 

 )3(.ىوالمحاضرات باللغات األخر

  

  

  .153ص  قرزیز محمود، مرجع سبق ذآره) 1(
  .79ص  العریني سارة ابراهيم، مرجع سبق ذآره  )2(
  .47، 46ص  مارك سيهرت، مرجع سبق ذآره ) 3(
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العوائق وغيرها ال یعني اإلنقاص من قيمة وأهمية هذا النوع من التعليم إن وجود مثل هذه 

الذي یمنح فرصا حقيقية لمواصلة التعليم العالي على أعلى المستویات، خاصة وأن التقدم 

  .التكنولوجي والتقني آفيل بإیجاد حلول لهذه العوائق
  

  تجارب التعليم الجامعي االفتراضي في العالم: المبحث الثالث

  :عربية تجارب -أوال

تأسست الجامعة االفتراضية السوریة في شهر سبتمبر :الجامعة االفتراضية السوریة -1

بقرار وذلك   ، والتي آانت السباقة إلى اعتماد التعليم االفتراضي في العالم العربي،2002

عليم من من وزارة التعليم العالي التي منحتها مقرا مؤقتا بالوزارة، والهدف منها توفير ت

  .مستوى عالمي للطلبة یشمل آافة القطاعات المهنية المتوفرة حاليا

وضعت الجامعة االفتراضية السوریة خطة إستراتيجية لتفي باالحتياجات المباشرة وبناء 

  .أساسات مستقبلية صلبة

يا لقد تم اختيار جامعات عالمية معروفة من الوالیات المتحدة األمریكية وآندا وأوربا وأسترال

الرسمي والسمعة الحسنة التي تتمتع بها تلك الجامعات وإلى توفر  االعترافاستنادا إلى 

لكي تصبح شریكة للجامعة االفتراضية السوریة، وتزود هذه الجامعات  ،لدیها االختصاصات

ى مختلف الخدمات التي توفرها ألي طالب من طالبها إضافة إلبباإلضافة إلى المحتوى 

  )1(.ف بها دولياالشهادات المعتر

أضف إلى ذلك أن الجامعة االفتراضية السوریة تزود طالبها محليا بالدعم على المستوى 

والتدریس وتوفير المناهج قني الذي یتضمن اإلرشاد األآادیمي والثقافي واإلداري والت

باإلضافة إلى الدعم المقدم لدى  هذا.والتخطيط المهني والخدمات واالستشارةالتعليمية 

واالتصال باألنترنت وغيرها،آما  وتسدید الرسوم والمساعدة على المستوى التقني نتساباال

ل وزارة التعليم تمنح الجامعة االفتراضية السوریة شهادة أخرى معتمدة بشكل آامل من قب

بتصميم برامج آاملة وإدارتها بالتعاون مع جامعات هذه الجامعة  وتقوم.العالي السوریة

مثلها مثل الشهادات التي توفرها  ریكة لها تتبع معایير دوليةالمية شسوریة وعربية وع

  )2(البرامج باللغة العربية،  ویتم تعليم معظم هذهالجامعات الشریكة، وإنما بتكاليف قليلة 

  
  .23ص  الحارثية سعاد بنت فهد، مرجع سبق ذآره  )1(

  .158ص  قرزیز محمود، مرجع سبق ذآره ) 2(
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معتمدة بشكل  السوریةنهایة دراستهم على شهادة الجامعة االفتراضية  ویحصل الطالب في

  .آامل من قبل وزارة التعليم العالي السوریة

وتسعى الجامعة االفتراضية السوریة إلى توفير التعليم العالي للطالب العرب في المنطقة 

للمعایير العالمية،  وفي جميع أنحاء العالم من مكان إقامتهم وضمن بيئة تعليمية متكاملة وفقا

  .وتستند إلى أحدث التطورات التقنية

في مختلف  2005طالب سنة  740وقد بلغ عدد طالب الجامعة االفتراضية السوریة 

طالب في السنة التحضيریة، من دول عربية مختلفة منها سوریا ولبنان  321التخصصات، و

، ودول أجنبية ... ویت والعراق واألردن والسعودیة واإلمارات العربية المتحدة ومصر والك

  )1(...مثل سویسرا وآندا

  ).www.nline.org/sy(والموقع االلكتروني لهذه الجامعة هو

إلى  ،عيدعلى المدى البتهدف جامعة تونس االفتراضية،: الجامعة االفتراضية التونسية -2

على استغالل  أساسا، ویقوم هذا المشروع  تحقيق مشروع التكوین المفتوح والتعلم عن بعد

التي تتيحها التقنيات الجدیدة لإلعالم واالتصال، ویغطي جانبا تم التخطيط له من  اإلمكانيات

  .التكوین األساسي والتكوین المستمر والتعلم مدى الحياة

جانفي  28المؤرخ في  2002لسنة  112أحدثت جامعة تونس االفتراضية بمقتضى األمر 

ة التعليم العالي وتجدیده وانفتاحه أمام آل التونسيين، ، وذلك في إطار سياسة عصرن2002

الجدیدة لإلعالم واالتصال ویأتي بعث هذه الجامعة ليبرز مدى ما بلغه تطور التكنولوجيات 

  )2(.التكنولوجيات واندماجها في مجتمع العلمو تكيف برامج التعليم العالي ومدى بتونس، 

  :فسهاومن األهداف التي سطرتها هذه الجامعة لن

  .تأمين وتعميم التكوین عن بعد -

  .توحيد المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيات التربویة -

  .العمل على إنشاء بيداغوجيا رقمية -

  .تيسير ظهور ثقافة تكوین مستمر في محيط قائم على العلم والتجدید -

 )3(.إعادة النظر في عملية التمفصل بين العمل والتكوین -

  
  .160، 159ص  ود، المرجع نفسه قرزیز محم )1(

 www.rnv.tn/uvt/ar/uvt. phd            :التونسية اإلفتراضية ةالجامع عموق) 2(
 .د52سا و11: على الساعة 2007أوت  05: تمت زیارته یوم 

 .162ص  قرزیز محمود، مرجع سبق ذآره ) 3(
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لقيام بعملية ، واعليم العاليإلى التحدیات المتمثلة في تزاید عدد الطلبة في الت االستجابة -

% 20تخفيف تدریجي بالشعب ذات األولویة بمؤسسات التكوین الحضوري حتى تبلغ نسبة 

  .2007- 2006من محتوى الدروس بحلول السنة الدراسية 

والعمل على أن یشمل هذا  ،دعم تساوي الحظوظ في مجال التعليم العالي ومقاومة اإلقصاء -

  .من الجمهور المستهدف خارج دائرة الطلبة العادیينالتكوین أآبر عدد ممكن 

تعمل جامعة تونس االفتراضية على توسيع المجال للدخول إلى التعليم العالي، وذلك من  -

منظور مستقبلي، آما تسعى إلى تحسين نوعية الدروس وطرق إنجازها وتسييرها، ومن ثم 

  :الجامعة االفتراضية التونسية بالمهام التالية تضطلع

  .وتطویرها القيام بتنظيم عمليات التكوین عن بعد والتصرف فيها -

العمل على ضمان تحقيق المنافع المترتبة عن التعليم غير الحضوري وتجنب العوائق  -

  .والصعوبات بالمرافقة الفردیة للطلبة خالل فترة تكوینهم

  .وضع األسس الالزمة تدریجيا لتطویر نظام التعليم عن بعد -

المدرسين والمكونين في مجال إعداد وصناعة محتوى الدروس والقيام بمختلف  تأطير -

  .األنشطة على الخط

مرافقة الطلبة، التعلم عن ( تأمين تكوین للمدرسين واإلداریين حول نظام التكوین عن بعد -

  ).بعد

  .تنظيم وتطویر دورات التكوین المستمر مدى الحياة -

  )1(.بيداغوجيالمشارآة في برامج التجدید ال -

قامت جامعة تونس االفتراضية بتجربة أولى للتعليم غير الحضوري : الفعلي االنطالق 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وقد انطلقت الدروس بإشراف وزیر 

، )رادس(ب  2003فيفري  17التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا التونسي یوم 

التصرف في " التجربة وحدتين من وحدات الدروس للسنة األولى بشعبة وتخص هذه 

  ".اللغة الفرنسية" و " التصرفمدخل عام في " هما " المؤسسات

 )www.rnu.tn/uvt/ar/uvt.phd.()2(اإللكتروني هو ع هذه الجامعة االفتراضيةوموق

  
  

  .163ص  قرزیز محمود،  المرجع نفسه  )1(

 www.rnv.tn/uvt/ar/uvt. phd      جامعة تونس اإلفتراضية من الموقع -م عن بعدالتعلي: جامعة تونس) 2(
 .د58سا و11: على الساعة 2007أوت  05: تمت زیارته یوم 
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، وهي األولى من نوعها 1997أآتوبر  20أنشئت منذ : جامعة العرب اإللكترونية -3

ودوراتها التعليمية  ،االت مختلفةالموجهة للناطقين بالعربية، وتتيح للراغبين في الدراسة مج

فيها ویتم  .مجانية ومتاحة للجميع من ذوي المستوى الجامعي بغض النظر عن السن والمهنة

التواصل بين األستاذ والطالب بوسائل عدیدة آحلقات النقاش والدردشة وبعض تقنيات 

الل األنترنت، مباشر من خ امتحان: بها على مرحلتين االمتحانات، فيما تجري الميلتمدیا

وامتحان مطول غير مباشر یحتاج إلى إعداد مسبق یقوم به الطالب ویرسله بالبرید 

  . االلكتروني

ا وتقدم الجامعة شهادات آفاءة إلكترونية ترسل للطالب الناجح عبر بریده االلكتروني، تتبعه

معة مقيمة مناهج وشهادات هذه الجاو. شهادة ورقية مطبوعة ترسل إليه بریدیا عند طلبها

  .علميا من قبل جامعات مثل جامعة عين شمس المصریة وجامعة تورنتو الكندیة

  :وتمكن جامعة العرب االلكترونية روادها من إمكانية

  .التعرف على جميع الطلبة الملتحقين بالدورة والمحادثة معهم -

تقدیم مساعدة  استخدام المكتبة العربية التي تمكن من الرجوع إلى أي مرجع أو دراسة أو -

  .یریدها الطالب

  .اإلستشارة الفنية -

" ودورات" علوم الحاسب " من الدورات التي تطورها جامعة العرب االلكترونية مناهج 

  )http://www.e-arab-university.com.()1(: ،وموقعها االلكتروني"األعمال رجال

  :تجارب أجنبية: انياـث

):  Université Virtuelle Africaine-uva(الجامعة االفتراضية اإلفریقية -1

وهي متخصصة في العلوم  ،)http://www.uva.org/french(وموقعها االلكتروني هو

التكنولوجية والتقنية، وتقدم هذه الجامعة دروسا في تكنولوجيا المعلومات ودروسا تحضيریة 

االقتصاد جامعية باإلضافة إلى دروس لغویة ومهنية وتدریبية للمؤسسات، ودروس في 

  )2(.االختصاصاتوغير ذلك من 
 

  

  

  . ، مرجع سبق ذآره....تكنولوجيا المعلومات واالتصال: بختي ابراهيم) 1(
  
  .نفسه المرجع) 2(
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وهدف الجامعة هو رفع المستوى العلمي للمتكونين وزیادة مهارة المختصين من أجل التنمية 

نظمة التعليم اإلفریقية التي تعاني من االقتصادیة في بلدانهم، وتغطية العجز الموجود في أ

  .نقص المكونين والمراجع

جامعة  22، وتتعاون مع 1997وقد بدأت الجامعة االفتراضية اإلفریقية نشاطها في جویلية 

عاونين من عدد من األساتذة المت بها إفریقية مختلفة المناهج، ویشارك في تقدیم الدروس

  )1(.الشمالية إفریقيا وأوربا وأمریكا

یشرف على إدارته المرآز ): Campus électronique(موقع الحرم االلكتروني -2

) CNED :Centre national d’enseignement à distance(الوطني للتعليم عن بعد 

التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفرنسا، ویقدم هذا الحرم خدماته للمسجلين من 

فر لطلبته آل ما توفره الجامعة التقليدیة من مكتبة إلكترونية داخل فرنسا وخارجها، وهو یو

 http://www.campus(وتوجيهات وتقييم وقوائم التكوین وغير ذلك، وموقعها هو

electronique.tm.fr.()2(  

): UVF :L’université virtuelle Francophone(ةالفرانكفونيالجامعة االفتراضية -3

جامعة وهيئة  320في مونتریال بكندا، وهي تمثل  ةفرانكفونيالالجامعة االفتراضية  تأسست

وتهدف هذه الجامعة  .وعربيا ومن منطقة المحيط الهادي بلدا إفریقيا وأوربيا 52حكومية من 

  :إلى

  .الفرانكفونيةإنشاء أواصر التضامن والتعاون بين خبراء التعليم والتدریب عن بعد للدول  -

  .يد منها دول الشمال والجنوبإقامة شراآات تعليمية تستف -

  .مضاعفة بث المعارف في آل أقطار العالم -

في آل نشاطاتها التعليمية والتدریبية على نمط  الفرانكفونيةوترتكز الجامعة االفتراضية 

تنافسي بهدف الوصول إلى أحسن استغالل، وتحسين مناهج التعليم والتكوین، وهي تتمحور 

   )3(.التعاوني حول القيام بنشاطات التعليم
  

 

 

  .بختي ابراهيم، المرجع نفسه  )1(

  . نفسه المرجع) 2(

(3) Conningham et al : L’enseignement au village planetaire : 
http://www.tice.education .fr/educ net /public/formation/B25     Le 25juin 2007 A 14h 20.  
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توازن في استعمال مختلف التكنولوجيات الجدیدة  وتبذل هذه الهيئة جهود آبيرة لتحقيق

تهتم هذه الجامعة ات للتعليم الجامعي الذي تقدمه، آما لضمان أحسن مردود وأحسن مخرج

  )1(.أیضا بتكوین فرق بحث في مختلف فروع المعرفة

  : مشاریع عالمية للتعليم االفتراضي الجامعي: ثالثا

التعاون الجامعي المفتوح عن بعد بين وهو مشروع : )ODESEAM(مشروع أودیسيم -1

مخطط  انطلقأوربا، إفریقيا والشرق األوسط ، تشرف عليه المفوضية األوربية، وقد 

، بميزانية إجمالية قدرها 2005لينتهي العمل به في دیسمبر  2002سبتمبر  1المشروع في 

  .أورو 2.724.743.00

األورو متوسطية التي ستتعاون الي والمشروع یحاول إنشاء شبكة من مؤسسات التعليم الع

  .یشارك فيها طالب وأساتذة من بلدان مختلفةوتوزیع مواد ذات أهداف تعليمية، وفي إنتاج 

، والذي یسمح اإلنسانيإن توفير التعليم االفتراضي سيسمح بتساوي الفرص للجميع والتطور 

ثال على ذلك ألناس بعيدین أو في ظروف غير مشجعة من الحصول على المعرفة، وآم

المشروع بتحسين استقاللية األشخاص المعوقين، وتأهيل ذوي القصور هذا سيسمح 

التعليمي، آما أنه سيوفر التعليم والمعرفة لسكان المدن واألریاف ولطالب من خلفيات ثقافية 

  .مختلفة

من الجمع بين تطویر مساحة التعليم  قاعدة تقنية عالية تمكنه) ODESEAM(إن ل

ي ودراسة جودة بنية الشبكة المتاحة لتوفير الخدمات عبر األنترنت والتي ستفيد االفتراض

  .جميع الشرآاء

یهدف المشروع من خالل إنشاء شبكة مجتمعات للتنظيم والمساهمة في  :أهداف المشروع

  :أعمال التعليم عن بعد إلى

  .استعمال هذا المحتوى في تجارب التعليم عن بعد -

الب واألساتذة من شأنها تسهيل العالقات بين المناطق والمجتمعات شبكة بشریة من الط -

  .المشارآة في المشروع

  (2)تضم خبراء في االختصاصاتإن المحتوى مصمم من طرف مجموعة عمل متعددة 
  

(1) ) Conningham et al, IBID 

          http://www.eumedis.net/ar/projet/22من الموقع             . مشروع أودیسيم ) 2(
  .د13سا و 17: ، على الساعة 2007جوان  25: بتاریخ
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البيداغوجيا وعلم النفس وتكنولوجيا االتصاالت، باإلضافة إلى مهندسين في الحاسوب 

یتم ي المادة التعليمية المختارة، ووالمصممين التصویریين، آما یتعاون مع هؤالء خبراء ف

  .غة البلد المصدرتوفير هذه المواد باللغة اإلنجليزیة ول

إن الشرآاء الذین ليست لدیهم خبرة في تصميم مشاریع التعليم االفتراضي سيتم مساعدتهم  -

  : ء متمرسين في هذا المجال عبر المواضيع التاليةمن طرف شرآا

  . عال مستوىالتعليم عن بعد ذو بناء فریق عمل إنتاج  -أ

  .بيةآيفية بناء محتوى متعدد الوسائط ألهداف تدری -ب

  .توفير محتوى تعليمي یتناسب مع البنية التقنية المتوفرة -ج

إن محتویات المادة التدریسية سيتم دمجها في المساحة المخصصة للتعليم، حيث أن آل قاعة 

درس افتراضية ستسمح بالعدید من الخدمات، مثال مجموعة من وسائل االتصال المتزامن 

حوار في قاعات الدروس االفتراضية ستكون متفاعلة أن مساحة ال ، آما ...وغير المتزامن 

  .بفضل األساتذة الذین یشجعون الطالب على تبني سلوك نشط فيما بينهم ومع األساتذة

  :والنتائج المتوقعة من هذا المشروع یمكن تلخيصها فيما یلي

  .مساحة للتعليم االفتراضي متعدد اللغات -

  .من أجل التعليم االفتراضيمقررات دراسية للتعليم العالي متعدد  -

  .مجموعة من التجارب في التعليم االفتراضي بمشارآة أساتذة وطالب من بلدان مختلفة -

  .آيفية االستعمال، الذي یشرح ویصف آيفية بناء وتطبيق تجارب تعليم افتراضي دليل -

قيام وحوض المتوسط لدیهم القدرة على ال أوربامن األساتذة من  الجمع  بين مجموعة -

  .تصميم طرق تدریسية وبناء محتوى تدریس مناسبب التعليم االفتراضي بنجاح، وبتجار

الجمع بين شبكة بشریة من الطالب واألساتذة لدیهم القدرة على المشارآة في نشاطات  -

  .التعليم االفتراضي واالستفادة منها

ریكة في تجارب إحداث أثر إشهاري دعائي على الطالب واألساتذة ثم المؤسسات الش -

  .التعليم االفتراضي

وعندما تصبح المواد التعليمية جاهزة وآذلك مساحة التعليم االفتراضي، سيتم تنفيذ العدید من 

  )1(باللغة االنجليزیة واللغة األم لكل بلد شریك، وهذا" أودیسيم" جارب الریادیة من خالل الت
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آتساب معرفة فقط وإنما أیضا بهدف بناء عالقات أقوى بين المؤسسات الشریكة ليس بهدف ا

  ...على شكل تبادل بين األساتذة والطالب

ومن الدول المشارآة في المشروع نذآر ألمانيا وقبرص ومصر، والجزائر من خالل المعهد 

إلى دول  باإلضافة ،)/http://www.isgp.edu.dz(العالي لإلدارة والتخطيط على الموقع

  )1(.التي تشارك في المشروع من خالل أربع جامعات اأخرى مثل إسباني

یعد مشروع ابن سينا من أآبر مشاریع  :مشروع جامعة ابن سينا االفتراضية الدولية -2

یهدف إلى  وهو. البحر أألبيض المتوسط التعلم عن بعد عبر األنترنت طموحا في منطقة

دولة من  15التي تضم ) Avicenna virtual campus(يةإنشاء جامعة ابن سينا االفتراض

 وایطالياحوض المتوسط، باإلضافة إلى دول عربية وأوروبية، هي قبرص ومصر وفرنسا 

واألردن ولبنان ومالطا والمغرب وفلسطين واسبانيا وسوریا وتونس وترآيا وبریطانيا، 

ا المشروع إلى بناء شبكة ویهدف هذ ).UFC(والجزائر الممثلة بجامعة التكوین المتواصل

حاسوبية قادرة على نقل وتبادل المعلومات بين جميع المراآز التابعة لجامعة ابن سينا 

مرآز ابن سينا " باسمراضية في البلدان المشترآة، وهي المراآز التي یعرف آل منها االفت

  ).AKC(، والتي یتم اختصارها ب )Avicenna knowledge campus "(للمعرفة

هذا المشروع إلى المساهمة في ردم الهوة القائمة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا  يویرم

على المستوى اإلقليمي من خالل استخدام وسائل وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، على أن 

تتولى الجامعة االفتراضية تعزیز دور مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة وليس الحلول 

سينا مناهج دراسية للتعلم عن بعد عبر األنترنت توضع خصيصا  ابنمعة مكانها، وتوفر جا

مرآزا، ویمكن مطالعة المواد  15لكل مرآز من مراآز المعرفة المربوطة بالشبكة وعددها 

إلنجليزیة والفرنسية والعربية (: التعليمية بلغة واحدة، أو بما یزید عن ست لغات هي

إلى جانب االستفادة من المساعدة المتوافرة بواسطة ، )واإلیطالية واالسبانية والترآية

وذلك لتلبية طلبات الطالب غير القادرین على  ،مدرسين محليين خضعوا لتدریب خاص

متابعة مراحل التعليم العالي في بالدهم جراء النقص القائم في عدد المدرسين والموارد على 

  )2( ، بتقدیمه"ةسينا االفتراضيابن " أما بخصوص المنهاج الذي ستقوم جامعة .حد سواء
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بعين  عبر األنترنت، فيتسم بالنوعية، حيث سيتم أخذ العوامل التقنية و اإلعالمية والتربویة 

الجامعات الشریكة  نأساتذة مسيقوم  التي والمواد احد عند إعداد البرامجفي آن واالعتبار 

بإعدادها ضمن هذا المشروع قبل أن تصادق عليها هيئة علمية خاصة لكل مجال من 

المتوافرة،  فهي مواد مستقلة في ذاتها، یختار الطلبة متابعتها في  االختصاصمجاالت 

ن العدید من مؤسسات مؤسسات التعليم العالي الموجودة في الدول المشارآة، في حين أ

ب وبرامج التعليم عن بعد تقوم فقط بتوزیع المواد الدراسية في أغلب األحيان على شكل آت

مليون أورو في شكل  7.3وقد نجح مشروع ابن سينا في استقطاب  .تلفزیونية وأشرطة فيدیو

مجتمع المعلومات األوربي  مشروع ،)Eumedis(تمویل في إطار برنامج یوميدیس

ألف أورو یتم تمویلها من الجهات  920طي التابع للمفوضية األوروبية، باإلضافة إلى المتوس

  )1(.وهي المنسق العام للمشروع المشارآة بما فيها اليونسكو

إن طبيعة األنترنت تسهم إلى حد بعيد في تنویع الطرق واألساليب المستخدمةـ وتخفيف 

لدارسين من جهة، وبين المدرس العبء على المدرس، آما تشجع على االتصال بين ا

  .والدارسين من جهة أخرى، ویدعم استقاللية الدارس

ویعتبر التعليم عن بعد عبر األنترنت أحد األنماط التعليمية األآثر نموا في المجاالت التربویة 

الحالية، وذلك لتمكنه من تمثيل الواقع بأساليب مختلفة ومتنوعة، مع استخدامه للحرآة 

اختيار المرئية والمسموعة ووسائل االتصاالت الفردیة والجماعية وحریة والمحتویات 

مسارات ووسائل وتقنيات متعددة، ومتنوعة إلیصال المعرفة، وباألسلوب الذي یتناسب مع 

فمن خالله یمكن للطالب الوصول إلى المواقع االلكترونية . القدرات التعليمية لكل فرد

راضي وتحميل المحتوى التعليمي لمواده وأنشطته التعليمية التعليمية وبوابات التعليم االفت

المختلفة في وقت قصير وبكلفة أقل، ومن خاللها یمكن أیضا للطالب والمعلم أن یتراسال عبر 

یجيب عن استفسارات طلبته بكلفة تكاد  ني، فالطالب یسأل ویستفسر والمعلمالبرید االلكترو

لبعد الجغرافي بينهما، ومن خالله أیضا یمكن عقد مهما آان ا تكون مجانية، وسرعة آبيرة

المؤتمرات الصوتية والمرئية التعليمية، فيختار المعلم درسا یشرحه لطلبته عن طریق عقد 

مؤتمر مرئي فيستمع الطلبة إلى المعلم ویستمع المعلم إلى الطلبة مباشرة في بيئة تقوم على 

 .افتراض التزامن في المكان والزمان
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  :التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في الجزائر وضعية :المبحث األول

ليا على إن إرساء نظام تعليمي یتماشى مع متطلبات مدرسة الغد التي تعتمد اعتمادا آ

التكنولوجيا الجدیدة لإلعالم واالتصال یعتمد في جانب آبير منه على مدى امتالك وتطور 

هذه التكنولوجيات، والجزائر آغيرها من الدول النامية تشكو من عدة نقائص في هذا المجال 

  :آما تبينه المؤشرات التالية

  .شخاصبالمقارنة مع الدخل المتوسط لأل رالثمن الباهظ للكومبيوت -

  .عائالت الجزائریة تملك جهاز الكومبيوترمن ال ضعيفة  نسبة -

  .غياب مصالح عامة تقدم خدمات للحصول على معلومات متخصصة -

  .موزع معتمد 95عمليين ضمن  فقط من موزعي خدمات األنترنت 20أقل من  -

لتابع للدولة اإلحتكار الواقعي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من قبل قطاع االتصاالت ا-

  .باستثناء الهاتف المحمول

إضافة إلى هذا وإلى بعض العوامل المادیة األخرى، یجب اإلشارة إلى العجز الثقافي في  -

مجال استعمال التكنولوجيات والمعلومات في النشاطات المهنية وحتى في النشاطات المتعلقة 

  .بالحياة الخاصة لألفراد

 اإلعالمتوجه نحو بناء مجتمع قائم على تكنولوجيات واقتناعا بضرورة ال إدراآالكن 

اتخذت الجزائر مجموعة من القرارات ودعمت المشاریع والورشات الهادفة  ،واالتصال

  .لترقية وإدماج هذه التكنولوجيات في مختلف القطاعات االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

  :باألرقام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الجزائرال 

 :لالتصاالتالشبكة العامة  -1

كلم  15000 تغطي شبكة االتصاالت في الجزائر مجمل التراب الوطني بفضل شبكة من

محطة أرضية و  50كلم من الخطوط الهرتيزية،  22000األلياف البصرية و من خطوط 

المعطيات تملك الجزائر شبكة إلرسال ، كباإلضافة إلى ذل. نظام ريفي 100

  )1( ربط 4500وصلت إلى  و،  1992بدأ استغاللها منذ سنة  والتي ،(DZPAC)بالجملة

  

، 32رؤية مستقبلية جديدة، الجزائر نموذجا، مجلة علوم انسانية، السنة الرابعة، العدد: التعليم االلكتروني: بلقرمي سهام) 1(

 /http://www.m/ vm.nمن الموقع . 85، ص2007جانفي 
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 ااإلعالم و االتصال الحتياجاته البريد وتكنولوجيات تملك وزارةو ،2000في سنة  

باإلضافة إلى الشبكة  ،(MEGAPAC)الخاصة شبكة أخرى إلرسال المعطيات بالجملة

 . المؤسساتية الخاصة بالصكوك البريدية

خطوط األلياف كة، كزيادة على األوعية الوطنية، تملك الجزائر أوعية دولية مشتر

  .  سبانيا و ايطالياونس، و الخطوط البحرية مع فرنسا وإليبيا و تالبصرية مع المغرب و

التقرير المقدم لرئيس الجمهورية في إطار جلسات حسب واالتصاالت،  قطاع فيما يخصو

  :، قدم وزير القطاع األرقام التالية2006اإلستماع المخصصةألعضاء الحكومة في أكتوبر 

طلب على  700000مع وجود 2860000ثابت من عدد المشتركين في الهاتف ال بلغ -

  .خطوط الهاتف الثابت لم يتم اإلستجابة لها

  . مشترك 18.600.000النقالعدد المشتركين في الهاتف  بلغ -

أما عدد  مليون مشترك، 25إلى أكثر من  2010ه في سنة يتوقع وصولوهذا العدد  *

  .ماليين مشترك 5فيتوقع وصوله إلى ف الثابت المشتركين في الهات

  .2000في سنة %  5.02مقابل %  8.35بلغت الكثافة الهاتفيةللثابت -

  .2000سنة %  0.26مقابل %  56.4بلغت الكثافة الهاتفية للنقال -

  )1(.2000في %  5.28مقابل  2006في %  65بلغت الكثافة الهاتفية ثابت ونقال  -

هذا بالنسبة عامة، وصاالت في الجزائر تعتبر مقبولة بصفة أسعار االتونسجل أن 

ستغالل ينقص من االنسبيا  اغالءتعرف ف يةالخارجلمات الداخلية، أما المكالمات للمكا

نوعية الخدمات تشهد بعض الضعف حيث يصل معدل  لتزاو ال. الواسع لهاته الخدمات

الهامة  ترغم االستثماراو إضافة إلى ذلك ،%60ساعة إلى  24الشكاوى المدروسة في 

.  الخدمات ما تظهره قوائم االنتظار لهذه هذاوللدولة تبقى الخدمات الهاتفية ضعيفة، 

 ،من مجموع االتصاالت % 90 إلى بخصوص الفعالية، تصل نسبة االتصاالت الناجحةو

مقابل عطل واحد كل خمس سنوات  اشهر 18و كل خط هاتفي معرض للعطب مرة كل 

 )2(.لدان المتقدمةفي بعض الب

 
دراسة على عينة . التمثل واالستخدامات. وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. بوخنوفة عبد الوهاب، المدرسة التلميذ والمعلم) 1(

   .164، ص2007-2006أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال . التالميذ والمعلمين في الجزائرمن 
  
 .87، 86ص   هام، مرجع سابقبلقرمي س )2(
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تدل إحصائيات قام بها اإلتحاد الدولي لالتصاالت سنة  :رمبيوتوحظيرة آالت الك -2

ألف جهاز آومبيوتر وهو عدد یقل بكثير عن أعداد أجهزة  221، أن الجزائر تملك 2002

  .ألف جهاز 420التي آان لدیها  اإلماراتالكومبيوتر في بعض الدول العربية مثل 

و استنادا لتقديرات المتعاملين في  في هذا المجال، رسميةجديدة  را لغياب أرقامنظو

 شركة، 5000ي السوق الجزائرية إلى مبيوتر فوالقطاع، وصل عدد المسوقين آلالت الك

آلة نسخ،  250000و رومبيوتك جهاز 50000در عدد اآلالت المستوردة سنويا ب قتو 

تحمس الشباب الستعمال نتيجة  امستمر اف تطورالطلب هام جدا و يعرونسجل هنا أن 

الذي وصل معدله  رمبيوتوالك، لكن يجب التطرق إلى سعر جهاز الجديدة التكنولوجيات

التكنولوجيات امتالك تزال تكلفة المضمون، إذ ال إلى خمسة أضعاف معدل الدخل الشهري

من أجهزة  ،ند الكثيرع، مما جعله يعتبرمن طرف المواطن المتوسط الدخل كبيرة، الحديثة

ما يتنافى م هذا باإلضافة إلى فرض الضريبة عند شراء هذا الجهاز ولواحقه، الرفاهية،

  .مع رغبة السلطات العليا في تعميم استعمال هذه التكنولوجيات

   :برامج الحاسوب -3

 بعض المحاوالت وجودو-ولو أنها غير كافية - رغم وجود موارد بشرية ذات كفاءة عالية

 ،الطاقات مستغلة جزئيا فهذه يعرف تطورا مهما، ال هذا المجالفإن  ،تاج برامج محليةإلن

من جهة و. مما شجع هجرتها إلى الخارج أين تلقى اهتماما أوفر بالنسبة الستغالل كفاءتها

في  أخرى، تمثل عملية قرصنة البرامج أهم العوائق في تطوير و إنتاج برامج الحاسوب

  .قرصنةبرامج مالبرامج المستعملة في الجزائر هي  من % 95ر من أكثإذ أن . الجزائر

  :لشبكاتا -4

 رغم هذا تشهد هذه ،حافزا مهما لبناء مجتمع المعلوماتيعتبر تطوير شبكات وطنية 

بعض  بغض النظر عنو. اإلدارات و المؤسسات العمومية األخيرة تطورا ضعيفا في

التي تعرف و -  التأمينجمارك والبنوك وكالصكوك البريدية والطيران وال ،المجاالت

العجز في هذا فإن  -ضل أوعية سريعة و فعالة للمعطيات تطورا و توسعا ملحوظين بف

  )1(.المجال يبقى مهما

  

  .88، 87ص  بلقرمي سهام، المرجع نفسه  )1(
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مركز عن طريق  1993دخلت خدمة األنترنت إلى الجزائر عام : شبكة األنترنت - 5

التابع للدولة، وبعد خمس سنوات من هذه ) CERIST(إلعالم العلمي والتقنيفي ا  ثالبح

الذي أنهى احتكار الخدمة من  1998لعام  256البداية المحدودة صدر المرسوم الوزاري 

واشترط المرسوم في مقدم  .ات الخاصة بتقديم خدمات األنترنتوسمح للشرك ،الدولة

لجنسية، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الخدمة ألغراض تجارية أن يكون جزائري ا

ظهرت أولى شركات  )1998(عام ال نفس وفي .جيات اإلعالم واالتصالالبريد وتكنولو

  .2000شركة بحلول مارس عام  18التزويد الخاصة وارتفعت أعداد مقدمي الخدمة إلى 

بريد وتكنولوجيات واعتمادا على األرقام الخاصة باألنترنت والمصرح بها من قبل وزير ال

، فإن عدد هؤالء المقدمين لخدمة األنترنت قد قفز 2004مارس  1اإلعالم واالتصال في 

، 2004موزع نهاية  120، وكان ينتظر وصولهم إلى 2004موزع نهاية فيفري  95إلى 

  .موزعا 20الذين ينشطون فعليا ال يتجاوز  غير أنه يجب اإلشارة إلى أن عدد الموزعين

ر قطاع االتصاالت، إال أن الوضع الحالي خاصة بالنسبة لشبكة األنترنت ورغم تحري

 لالتصاالتقام بها االتحاد الدولي  إحصائياتمايزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار، إذ تدل 

مستخدم،  5000أن عدد المستخدمين لألنترنت في الجزائر ال يتجاوز  2003في نهاية 

ألف  150أخرى مثل السعودية التي أحصت  وهو عدد منخفض مقارنة مع دول عربية

اإلمارات  وألف مستخدم، 315مستخدم ومصر التي بلغ عدد المستخدمين فيها أكثر من 

، هذا وتكشف إحصائية أخرى أجريت نهاية اإلحصائياتألف مستخدم حسب نفس  117

مليون شخص،  1.9أن عدد المستخدمين لألنترنت في الجزائر قفز عددهم إلى  2005

أن الجزائر تحتل المرتبة ) 2006(نما أكدت دراسة متخصصة نشرت العام الماضي بي

ت، وأن نسبة السكان المتصلين الاإلعالم واالتصا انتشارالعاشرة في إفريقيا من حيث 

  ).النسبة بعد صدور هذه الدراسةارتفعت هذه %( 2.4بشبكة األنترنت يمثل نسبة 

التكنولوجي إلى غياب ثقافة نشر التكنولوجيا  وأرجعت الدراسة أهم أسباب هذا التأخر

   )1(هذه التكنولوجيا   الستخدامالمعلوماتية بين أفراد المجتمع مما يجعل المواطن ال يلجأ 

  
  :واقع شبكة األنترنت في الجزائر، من الموقع: اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ، المكتب اإلقليمي العربي، الجزائر) 1(

http://www.ituarabic.org/arab country report.asp 
  .د45سا و12: على الساعة.  2007أوت  04: بتاريخ
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حالة الضرورة الحتمية،هذا وقد أعلنت وكالة األنباء الجزائرية في تقرير لها نشرته إال في 

أن السوق الجزائرية في قطاع االتصاالت شهدت طفرة غير مسبوقة  2006في أكتوبر 

، وأن عدد مستخدمي شبكة األنترنت قد )األرقام السابقة المتاحةمقارنة ب( خالل عام واحد

ألف شخص يستخدم  700، بما فيهم  2006ماليين مستخدم بحلول جويلية  3بلغ 

  ). ADSL(األنترنت على السرعة

  .مليون شخص 18.6لهاتف المحمول وخالل هذه الفترة بلغ عدد المشترآين في خدمات ا

  : ر األرقام التاليةوعن مواقع الواب أعطى الوزی

، وآان ینتظر 2004موقع في فيفري  2500إلى  2000موقع في سنة  20من ارتفع عددها 

  .2005ألف موقع نهایة عام  25، و2004موقع في نهایة  5000وصول الرقم إلى 

، إلى 2000مقهى في سنة  100أما بخصوص مقاهي األنترنت فقد انتقل الرقم من حوالي 

مقهى  6000، وآان ینتظر وصول هذا الرقم إلى 2004في فيفري  مقهى أنترنت 4800

بب دخول ، بس2005، لكن آان ینتظر أیضا انعكاس الوضعية في  )2004(نفس السنة  نهایة

  )1(.األنترنت إلى المنازل

إن الجميع في الجزائر على اقتناع بالفوائد التي یمكن تحصيلها من شبكة األنترنت، آاإلطالع 

لمعلومات المتخصصة، والبحث عن المعلومات وتحویل المعطيات وتبادلها، قواعد ا على

، لكن رغم هذا فإن إدماج هذه الوسيلة لتحسين النشاطات التكنولوجيةوحتى في مجال اليقظة 

المهنية الخاصة أو العامة الیزال محتشما، ومن مؤشرات التخلف في هذا المجال، التطویر 

، والتي تسمح بتبادل المعلومات داخل المؤسسة، ) نترانتاال( الضعيف للشبكات المحلية

  .حيث أن مؤسسات األعمال الجزائریة المستعملة لهذه التقنية تبقى قليلة

مثل بصورة موضوعية ال ي الجزائرية العدد المتزايد لمواقع الويبفإن  ،إضافة إلى ذلك

اعد ال تحترم القو فهناك مواقع ضعيفة من ناحية المحتوى و األخرى نوعية المواقع،

   )2(أما بالنسبة لمستخدمي الشبكة فأكثرهم من. ستشهاد بها في محركات البحثالتوثيقية لال

  

  .اإلتحاد الدولي لالتصاالت، المرجع نفسه  )1(

  .05، ص "وضعية وآفاق" تكنولوجيات المعلومات واالتصال في الجزائر: خالدي عبد القادر، كويسي سليمة) 2(
 http://www.alam.tic.com: الموقع
  .37سا و 18: ، على الساعة 2007جويلية  17: بتاريخ
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هذا ما الحظته و أو بحثية، عليميةيستعملون الشبكة ألغراض تكوينية وتالشباب الذين ال 

باب إليها الش خدمات االنترنت في مقاهي االنترنت التي يلجأالجمعية الجزائرية لموزعي 

  . المنازلإلى نظرا لغالء الربط بالشبكة 

) EEPAD( و )GECOS( و (CERIST)يعد مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

إمضاء ب ةاألخير ت هذهقد قاممن أهم المؤسسات المقدمة لخدمات االنترنت في الجزائر، ف

وبفضل هذا العقد تطمح  الفرنسية، )WANADOO( مؤسسة عقد للتعاون مع

)EEPAD( كما  بغرض رفع عدد المشتركين، مليون دوالر 20استثمار ما يعادل  إلى

ك لتوفير الخدمة في مجال االنترنت يجب التطرق إلى مشروع الخط الرقمي المشتر

بالتنسيق مع  )EEPAD(ها تالتجربة التي أعد، وهي )ADSL(بسرعة فائقة وفق نظام

لحديثة، ة لتعزيز استعمال وسائل االتصال او التي تمثل خطوة جديد )الجزائراتصاالت (

  .لهذه التقنية )CERIST(استغالل المقدمين اآلخرين مثل كما يجري 

صال ويبدو اهتمام الدولة الحقيقي بنشر استخدام التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالت

المنافسة الحرة ،  أمامن الخطوات بداية من فتح السوق واألنترنت واضحا في العديد م

الفضل فيه يعود إلى "بأن  )عمار تو(االت األسبقوهو األمر الذي وصفه وزير االتص

تبصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقيامه بطرح برنامج خاص يهدف إلى 

  ".2010توفير جهاز كومبيوتر لكل عائلة جزائرية بحلول عام 

نشاء ومع زيادة عدد مستخدمي شبكة األنترنت في الجزائر يزداد أيضا االهتمام بإ

مدونة " عندما انطلقت حملة 2006لشخصية، والذي وصل ذروته مع بداية عام المدونات ا

، وهي مجموعة من المتحمسين لنشر هذه الثقافة، "الحركة التكنولوجية" على يد " للجميع

حيث قامت هذه المجموعة بإنتاج أول منصة تدوين جزائرية مجانية تهدف الزدهار عالم 

  )DZ BLOG.()1(التدوين، وهي منصة 

على األنترنت ، یمكن القول أن شبكة األنترنت في  الرقابة والمصادرةوالحجب وفيما یخص 

  )2(الجزائر تتمتع بحریة آبيرة دون مضایقات على نطاق واسع من الدولة، خاصة إذا تمت 

  
   .07، 06 ص نفسه  المرجع خالدي عبد القادر، آویسي سليمة،  )1(
  
  .07ص  نفسه  المرجع) 2(
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بينها وبين جارتها تونس صاحبة السجل األسود في هذا النوع من الرقابة، ومع ذلك المقارنة 

یرصد بعض المواطنين من الداخل مواجهة حجب لبعض المواقع ذات الطبيعة الحساسة مثل 

  .المواقع السياسية، ولكن هذه الشهادات لم یتم تدعيمها من أي تقاریر من أطراف أخرى

شبكة األنترنت في الجزائر إال أن المسؤولية  حعلى تصفة وجود رقابة مرآزیعدم ورغم 

القانونية على المحتوى الذي یتم نشره تقع مباشرة على مزودي الخدمة، حيث تنص المادة 

على مسؤولية مزودي خدمات األنترنت عن  1998من مرسوم االتصاالت الصادر عام  14

  )1(.المادة المنشورة والمواقع التي یقومون باستضافتها

  

  :لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الجزائر اإلطار القانوني

إن ترسيخ التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال ونشر ثقافة استعمالها في شتى الميادين 

، برامج رمبيوتور بنية هيكلية مشكلة من المقومات المادية لالتصال، كآالت الكييستلزم توف

التي تنظم  تضروري أيضا وجود مجموعة من التشريعالكن من ال وغيرها،...بالحاسو

  .التطبيقات و التسيير في هذا المجال

، تعرض تنظيم قطاع االتصاالت في الجزائر إلى عراقيل كبيرة 2001إلي غاية سنة 

بدأت األمور و ستجابة للطلب الوطني المتزايد والمتعلق بالحصول على خطوط هاتفية،لال

القانون الجديد لقطاع االتصاالت الذي فتح األبواب للمستثمرين التحسن بفضل التغير و يف

مما أدى إلى  ،منحت الرخص للقطاع الخاصإذ  سنة من احتكار الدولة؛ 30واص بعد الخ

  . تقوية العرض في هذا المجال

فابتدءا من سنة  انفتاح، مرحلة )ISP(عرفت أيضا نشاطات مقدمي خدمات االنترنتو

مقدمين المعتمدين رغم أن أغلبية ال ن خواص لخدمات االنترنت،تماد مقدميتم اع 1998

ل إلى الشبكة الوصو إال أن تأثير المنافسة على انخفاض تسعيرة ،غير عمليين لحد اآلن

من الميسورة ت من طرف الطبقات غير كان واضحا، مما شجع على استعمال االنترن

  )2(.المجتمع

  

  .08ص المرجع نفسهخالدي عبد القادر، كويسي سليمة،  )1(

    http://.ac  4 mit.org.algeria.aspمن الموقع . تكنولوجيا المعلومات في الجزائر ) 2(
  .د10سا و19، على الساعة  2007جويلية  17: بتاريخ
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 تالقيام بتعديالويستلزم توسيع استعمال تطبيقات التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال 

 تطوير مجتمع وتعليم جديدين يعتمدان على المعرفة، ريعة من أجلعميقة و بصفة س

لتنظيمي من أجل تشمل هاته التعديالت التحضير و التكييف السريع لإلطار القانوني و او

 الفائدة للمستثمرين  ، مما يحققالحماية و حرية اإلعالمضمان شروط األمن و

  :تعلقة بما يليمن أجل ذلك يجب إصدار نصوص قانونية و تنظيمية مو المواطنين،و

 .حماية المعطيات الشخصية -

 .األحكام الخاصة بتبادل المعطيات -

 .جرائم اإلعالم اآللي -

  .الملكية الفكرية -

   .الدفع اإللكتروني -

     .ياإلجراءات وقواعد منح المجال اإللكترون -

ة العالمي ةفي إطار تحضير انضمام الجزائر إلى المنظم ،تطرق المشرع الجزائريو

  :للتجارة إلى

  .10- 96اع القانوني بموجب المرسوم مجال اإليد -

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  05-03الملكية الفكرية بموجب األمر رقم  -

  .10- 97الذي ألغى القانون السابق المتمثل في األمر 

ما في مجال دائو. إلى برامج الحاسوب و قواعد البيانات ،ألول مرة تطرق هذا القانونو

و بالضبط بخصوص الملكية الصناعية، تم تبني قانون خاص بالدوائر  ،الملكية الفكرية

  . 2003المتكاملة في شهر جويلية من سنة 

سجلت بعض المحاوالت في إطار مراجعة فقد صوص مكافحة جرائم اإلعالم اآللي،أما بخ

صة بجرائم اإلعالم نائية خاالهدف منها وضع نصوص ج ،القانون الجنائي الجزائري

   .نيه من قبل المجلس الشعبي الوطنيمجرد مشروع لم يتم تبوتبقى هاته المحاوالت  اآللي،

من أسباب فشل التنظيم القانوني في هذا المجال هو أخذ المشاكل بشكل غير شامل، بل و

  )1(.التي تبدو أكثر أهميةويتم التعرض لبعض النقاط فقط 

  

  .في الجزائر، المرجع نفسه  تكنولوجيا المعلومات) 1(
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I.و االتصال اإلعالم تمكلفة بتكنولوجياالوطنية الهيئات ال:   

ال بد أن تكون  ،يتطلب خطة عمل وطنية سس األولية لبناء التعليم االفتراضياأل إن وضع

قامت الحكومة وفي هذا الصدد  ة بحث من طرف هيئات وطنية متخصصة،نتيج

متخصصة في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في سنة  ةبتعيين لجنة وطنيائرية الجز

  :أسند إلى هذه الهيئة المهام التاليةو ،2001

تنشيط المناقشات و اللقاءات على المستوى الوطني حول المواضيع الخاصة  -

   .اإلعالم و االتصال تبتكنولوجيا

جيات اإلعالم و ري في ميدان تكنولوفتح مجاالت التفكير الشاملة و العمل كجهاز استشا -

  .االتصال

   .ة وطنية حول تكنولوجيات اإلعالم و االتصالالمشاركة في وضع سياس -

  . و االتصال ريع الخاصة بتكنولوجيات اإلعالمتنسيق المشا -

ثمين البحث و التطوير أخرى و رغم حداثة إنشائها، تؤدي الوكالة الوطنية لت من جهة

  دعم جهود البحث و التطوير التكنولوجي، دورا مهما في) ANVREDET(التكنولوجي 

قطاعية في إطار  ذكر، تم أيضا إنشاء هيئات و لجانال ةباإلضافة إلى الهيئات السابق

  )1(.الوطنيين لترقية استخدام التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال التشاور و التنسيق

  

واالتصال في التعليم في  مساعي إدخال التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم: المبحث الثاني

  :الجزائر

جب ستوإدراآا من القيادة في الجزائر ألهمية التعليم لتحقيق التغيير في نمط التفكير، والذي ی

التحول المطلوب في نمط الحياة فقد انصبت جهود الحكومات الجزائریة في الحقبة األخيرة 

إلعالم واالتصال آوسيلة فاعلة على تأسيس نظام تعلم معرفي یعتمد على التقنيات الجدیدة ل

   )2( لتحصيل وحفظ ونقل المعرفة بأشكالها المختلفة، وآل هذا یتم ضمن رؤیة مستقبلية واعية

  
 

  .12ص سبق ذآره خالدي عبد القادر، آویسي سليمة، مرجع ) 1(

(2) Abou baker ben bouzid :Editorial , Revue L’école de demain, Revue du ministère de 

l’éducation nationale,n° 00, Mai, Juin 2000, P 03. 
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غير محدودة من القيادة العليا، وعليه فقد تم تبني استراتيجية وطنية إلصالح التعليم تنطوي 

على استغالل التقنيات الجدیدة لإلعالم واالتصال  آوسيلة أساسية في نظام التعليم الجزائري، 

تيجي یتطلب تغييرا جذریا في بيئة وأساليب التعليم ویحتاج إلى إال أن مثل هذا الخيار االسترا

  .جهود جبارة ومصادر هائلة مما یشكل تحدیا آبيرا لبلد نام آالجزائر

والخطوات التي اتخذتها الجزائر في  واإلجراءاتوسنتعرض في هذا المقام إلى السياسات 

التعليم، وسنبحث باختصار مجال استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في 

  .التحدیات التي تواجه هذه المسيرة والموارد والبيئة المطلوبة لتحقيق أهدافها

إن اإلرادة السياسية وقناعة القيادة الجزائریة بأن جهود التنمية یجب أن ترتكز على إحداث 

ات ثورة في النظام التعليمي من خالل سياسات واستراتيجيات محكمة تدخل التكنولوجي

بالتعليم وأداة لتحفيز اإلبداع  لالرتقاءالجدیدة في لب العملية التعليمية وتجعل منها قاعدة 

في شخص رئيس الجمهوریة عبد العزیز بوتفليقة الذي ألقى األول ممثلة في المقام  ،والتميز

لقد حان الوقت إلصالح حقيقي للمدرسة :" یقول فيه 1999ماي  29ة بتاریخ خطابا لألم

ام التعليمي في الجزائر، آن األوان لتضافر الجهود من أجل الدعم المستمر للمدرسة وللنظ

نحو مستقبلهم واندماجهم بصفة فعالة في مسيرة التقدم  باالنطالقالتي ستسمح ألطفالنا 

  ".العالمية، حيث یشكل احترام مبادئ األمة وثوابتها إحدى أهم قيمها

هيئات المعنية بقطاع التعليم على اختالف وعلى ضوء هذه التصریحات سعت مختلف ال

  )1(.ورسم استراتيجيات تترجم هذه اإلرادة إلى واقع ملموس إجراءاتدرجاته إلى اتخاذ 

فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية تم تبني سياسة وطنية إلنشاء ما یسمى بشبكات المعرفة 

ات من خالل الوسط االلكتروني وهذا لتحقيق التكامل المعرفي عبر تبادل البيانات والمعلوم

بسرعة فائقة ودون عوائق، وإیمانا منها بضرورة التحول إلى نظام التعلم القائم على البحث 

وتحصيل المعرفة بدال من نظام التعليم التقليدي القائم على التلقين والتفكير المسير، یعد 

، إذ یهدف لجاالمشروع األآثر طموحا في هذا الم) TARBIA-NET(نت. مشروع تربية

  )2(داد أرضية لعدةتسمح بربط مؤسسات قطاع التربية وإع متخصصةإلى تطویر شبكة 

 
(1) ) Abou baker ben bouzid, IBID,P03. 

  .التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : الجزائر –وزارة التربية ) 2(
 http://meducation.edu.dzالموقع  
  .د 31سا و09: على الساعة 2007ویلية ج 12: بتاریخ
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من المحتویات وقواعد المعطيات المشترآة بين مستعمليها، آما یشمل انجاز شبكة أنواع 

  .تصل اإلدارات المرآزیة للقطاع) INTRANET(إنترانت

نت یهدف إلى تطویر استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في قطاع - ربيةإن برنامج ت

ترسيخ الثقافة التكنولوجية واالستعمال الكافي للتكنولوجيات الجدیدة لإلعالم ة والوطني التربية

واالتصال لدى التالميذ، وتحسين التأهيل واألداء المهني لألساتذة بفضل األنترنت والتكوین 

 تحسين المردود التربوي باستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال فيآذا الذاتي عن بعد، و

: ثالثية( وتحسين التسيير داخل قطاع التربية الوطنية والمواد المتداخلةتدریس المادة 

  )1().تدریس، تكوین، تسيير

وهيكل مواصالت سلكية  ،تتألف من ثالث وحدات هي مراآز الموارد "نت. تربية: "وشبكة

ربط التدریجي وال سلكية ومؤسسات تعليمية، حيث یستخدم المشروع هذه الشبكة في ال

األنترنت من أجل استعمال تربوي قبل آل شيء، ثم من أجل االستعمال ب ربویة للهيئات الت

من طرف األساتذة لتكوینهم الذاتي وللتوثيق، وأخيرا من طرف اإلدارة التربویة من أجل 

  )2(.مدرسة على محيطها وعلى العالمتحسين سير المؤسسة وفتح ال

متعددة الوسائط والمشروع یتيح أربعة هذا وقد آلفت مراآز خاصة بإنتاج مضامين التكوین ال

  .فضاء المدرس وفضاء التلميذ وفضاء التوثيق وفضاء اإلدارة: فضاءات تكنولوجية هي

وإستراتيجية تنفيذ المشروع تتضمن إعداد هيئة لقيادته وإعطاء مخطط وطني لتكوین 

اد الحاسوبي المعلمين في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتجهيز المؤسسات المدرسية بالعت

  .وبالقاعات المتعددة الوسائط

، ومرحلة ثانية 2002ویتكون المخطط الزمني للبرنامج من مرحلة أولى للتحضير عام 

للتجهيزات  ةومرحلة ثالث، 2007-2003للتجهيز القاعدي للمؤسسات التعليمية بين عامي 

  )3(.2012 -2008لتعليمية بين عامي التكميلية للمؤسسات ا
  

  

أفریل  23-21نظمة العربية للتربية ولثقافة والعلوم، المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم والمعارف العرب، الجزائر من الم) 1(

  .23، المنظومة التربویة وتقانة المعلومات، وثيقة تجارب الدول العربية،ص 2002

(2)A. Tessa : Projet  TARBIA – NET :L’école à l’heure informatique, Revue L’école de 

demain,Revue du ministère de l’ N°01, Septembre- Octobre 2000, P 10. 

 .24ص  بویة وتقانة المعلومات، مرجع سبق ذآره المنظومة التر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 3(
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جوانب التالية من حسب المسؤولين في وزارة الربية الوطنية إنجاز ال وقد تم لحد اآلن

  :المشروع

عض منها تم ربطها بشبكة بشبكات محلية من الحواسيب، البتجهيز مجمل المؤسسات  -

مؤسسة من ميزانية خاصة من أجل التجهيز  1500على جانب تمكين أآثر من  األنترنت

   )1(.حواسيب موجهة لإلستغالل من قبل المعلمين  5حاسوب منها  15بشبكة محلية من 

المجال البيداغوجي، فالبدایة آانت بحوسبة امتحانات شهادة البكالوریا وتكوین نواة  أما في

من عليم التقني یشمل تكوین مجموعة من المدرسين لإلعالم اآللي، وتطبيق برنامج دعم للت

  .المكونين في ميدان إنتاج البرمجيات وتجهيز مؤسسات التعليم الثانوي بعتاد اإلعالم اآللي

ثانویة بقاعات إعالم آلي، تحوي آل قاعة  180ى التمكن من تجهيز أآثر من آما نشير إل

 ثانویة 1000ثمانية أجهزة حاسوب موصولة بشبكة األنترنت، باإلضافة إلى تجهيز أآثر من 

  )2(.بحاسوب مخصص لعمليات التسيير

وموازاة مع هذه العمليات المبرمجة جاءت مبادرات أخرى من طرف بعض الجمعيات 

ثانویة  101ؤسسات والجماعات المحلية لفائدة عدة مؤسسات تعليمية، حيث تم تجهيز والم

أجهزة حاسوب موصولة بالشبكة لكل ثانویة، وسمحت هذه  10بفضاءات أنترنت متمثلة في 

  .الشبكةمن  االستفادةالعملية للمدرسين والطلبة 

 CNEG :Centre national(باإلضافة إلى هذا شرع المرآز الوطني للتعليم المعمم

d’enseignement généralisé ( بعملية رقمنة الدروس من أجل تخزینها في أوعية یسهل

  )3(.الوصول إليها من طرف التالميذ

وعن أهمية إدخال التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في قطاع التربية الوطنية یقول 

التحدي " افتتاحياته التي عنونها بفي إحدى  السيد أبو بكر بن بوزید ه المسؤول األول عن

  )4(من ضمن " ):L’école de demain"(مدرسة الغد"والصادرة في مجلة " األآبر

  
 .173مرجع سابق ص ...... بوخنوفة عبد الوهاب، المدرسة ، التلميذ والمعلم) 1(

  .ل ، مرجع سبق ذآره ا اإلعالم واالتصاالتعليم عن بعد باستخدام تكنولوجي: الجزائر –وزارة التربية  )2(

   . نفسه المرجع) 3(

(3) Abou Baker Ben Bouzid, Le défi majeur, revue L’école de demain, revue du ministère de 

l’éducation nationale,N° 01 ,Septembre – Octobre 2000, P03. 
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الملف الخاص  الملفات األربع والعشرین المفتوحة من طرف وزارة التربية الوطنية، یأتي

، إن الفوائد ....بإدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجدیدة في النظام التربوي الجزائري

المنتظرة من إدخال اإلعالم اآللي لمدرستنا آثيرة، إذ أنها تعني التالميذ والمعلم واإلدارة، 

افة القرن الواحد فاتصال التلميذ بمالمس اآللة والشاشة یبدأ بتعلم الثقافة التكنولوجية، ثق

والعشرین، إنه یتفتح على االتصال العالمي عبر مواقع الواب من أجل تحصيل مدرسي 

 )1(.أفضل، یستطيع أن یقيم نفسه بنفسه، آما أنه یستطيع أن یعزز معارفه

إن الحاسوب في المدرسة وبفضل أبعاده الثالثة یجلب لمستعمليه وسائل وخدمات متطورة 

  ".حسين نوعية التعليم والتعلم باستمرار تهدف إلى ت

أما على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم اعتماد التكنولوجيات الجدیدة 

  ..) مخابر، مراآز البحث، جامعات ( لإلعالم واالتصال من طرف مختلف فاعلي هذا القطاع

ى، وبالتالي آوسيلة عمل من جهة وآمجال بحث أفرز مجموعة مشاریع بحث من جهة أخر

  :أصبحت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالنسبة لهذا القطاع تمثل

  .رعصرنة التسييلتحديث ووسيلة  -

 .جيات تدعم نشاطات البحث والتطويرتكنولو -

 .كما تمثل مجال بحث مستقل بذاته -

  :و االتصال الي في مجال تكنولوجيات اإلعالمالتعليم الع -أ

ستوى تقني تبدأ من م ،تعليمية في مجال اإلعالم اآللي اأطوارتوفر عدة مؤسسات جامعية 

حامل شهادة في اختصاصات  3000الجزائر أكثر من  وتحصي سامي إلى دكتوراه دولة،

يتخرجون سنويا إلى  ،عن بعد تلي، إلكترونيك، اإلعالم و االتصال، االتصاالإعالم آ

  .عالم الشغل

  :و االتصال جيات اإلعالمم عن بعد في تكنولوالتكوين و التعلي -ب

طة في خ امهم او االتصال محور يين في مجال تكنولوجيات اإلعالميعد تكوين أخصائ

ذكر التخصصات التالية المتوفرة في مركز  نا هنايفوتعمل قطاع التعليم العالي، كما ال 

  )2(.البحث في اإلعالم العلمي و التقني

    

(1)  Abou Baker Ben Bouzid,OP.cit .P 03. 

  .14ص خالدي عبد القادر، كويسي سليمة، مرجع سبق ذكره ) 2(
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بدأ هذا التكوين منذ سنة  :تكوين ما بعد التدرج المتخصص في اإلعالم العلمي والتقني -

دورة لصالح قطاعات  11دار طالب على م 118و سمح بتخرج ما يقارب  1989

  ).2004/2005( سنة الدراسيةيتم عن بعد ابتداء من ال أصبح هذا التكوينو مختلفة،

 .2000الذي بدأ منذ سنة  ،تكوين ما بعد التدرج المتخصص في أمن المعلوماتية -

شخص من مختلف القطاعات  1200أكثر من  التكوين المتواصل وإعادة تكوين -

  (1)...االقتصادية و االجتماعية في مجال المعلوماتية، علم المعلومات، السمعي البصري

  (ARN): لشبكة األكاديمية و البحثيةمشروع ا -ج

يتمثل هذا المشروع في وضع شبكة خاصة بالمؤسسات األكاديمية البحثية على المستوى 

و تبادل المعلومات  و يهدف إلى وضع هيكل لتثمين و تطوير خدمات الوصول ،الوطني

هو  )ARN :Accademic research network(والهدف الرئيسي لشبكة بين الجامعات،

تشمل هذه و ،..).باحثين، أساتذة، طلبة(توفير أرضية تكنولوجية لجميع عاملي القطاع 

وهذا  ،اإلعالم العلمي و التقنيالوسائل المسهلة لعملية االتصال واألرضية مجموعة من 

يشرف عليها مركز  في إطار مشاريع بحث و تطويربفضل خدمات و منتجات أنجزت 

  .قنيالبحث في اإلعالم العلمي و الت

باإلضافة إلى ترقية التعاون ما بين المؤسسات الجامعية وتبادل المعلومات وترقية هذا 

  .التعليم وتحضير الدروس عن بعد والتعليم المرئي

  :و تستعمل هذه الشبكة في بعض التطبيقات التالية 

 ن مختلف المراكز الجامعية تمكن هذه الشبكة من نشر التعليم بي :التعليم عن بعد -

ساتذة في المناطق األكثر احتياجا، ومن بين البرامج التي نسجلها تعوض النقص في األو

في هذا المجال برنامج لتحسين التعليم في المناطق الريفية وشبه الريفية، أي التعليم عن 

   )2(بعد بالتكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال، إذ يسمح هذا البرنامج بإنجاز نظام تعليم

  

  

 .مرجع سبق ذكره... دور التعليم االفتراضي في : ابراهيمبختي  )1(
 .المرجع نفسه )2(
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عن بعد يسمح للمتمدرسين في المناطق الريفية بالوصول إلى الوثائق البيداغوجية المكتوبة 

عن بعد، واستنادا إلى  والوثائق السمعية البصرية، ويسمح كذلك بتسهيل عملية التأطير

  :ذلك يعمل هذا البرنامج على

في مجال التأطير بالنسبة للمستويات العليا ومنح إمكانية  لالحتياجات االستجابة -

  .التخصص في فروع غير متوفرة في بعض المناطق

  .مؤسسة األكثر أهمية في الجزائر 50إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في  -

  ).http://www.drc.cerist.dz/projets/arn.html(هو) ARN(وموقع شبكة

تهدف هذه المكتبة إلى دمج الهياكل التوثيقية لغرض تقاسم الموارد  :المكتبة االفتراضية -

  فيما يخص محتوىو المكتبات و عقلنة اقتناء الوثائق،بين وتشجيع التعاون التوثيقية، 

المكتبة االفتراضية، يقوم مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني بمجهودات معتبرة  

أثمرت هذه و التقنية في قطاع التعليم العالي، في هيكلة المعلومة العلميةتساهم بفعالية 

 :الجهود بالنتائج التالية

مثل في جرد المنشورات الكتب و األطروحات، تتفهارس وطنية مشتركة للدوريات و -

ات طروحات المتواجدة على مستوى المكتبات الجامعية و المؤسساألكتب و من دوريات و

  .تواجد كل واحدة مع تحديد مكان

 .؛ وهو رصيد رقميالرصيد الوطني لألطروحات -

 .و هي قاعدة خاصة باإلنتاج الفكري الجزائري ؛بليوغرافيا الوطنيةيالب -

- )ALGERIANA(و هي قاعدة خاصة بما ينشر عن الجزائر بالخارج ؛. 

 .و هو قاعدة بيانات لجرد هذا الرصيد ؛الرصيد الرقمي و التقني -

  .طوير نظام ألتمتة و تسيير األرصدة الوثائقية على مستوى المكتبات الجامعيةكما تم ت

 Mb 2مؤسسة بطاقة ربط  60إلى حد اآلن ربط أكثر من  )ARN(حقق مشروع وقد 

باإلضافة إلى كل  باحثين من االتصال بشبكة االنترنت،األساتذة و الفي الثانية، كما يمكن 

تحقيق مشروع  مكين الجزائر من التقدم فيإلى ت )ARN(يهدف أيضا مشروع  ،هذا

  )1(يسمح للجزائر بالمساهمة الفعالة في مشروع الذي س عالمشرو الجامعة االفتراضية؛وهو

  

  

  

  .بختي ابراهيم، المرجع نفسه )1(
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إلى  في هذا المشروع تعد الجزائر عضوا، حيث  AVICENNEالجامعة االفتراضية 

  .المتوسط من حوض البحر األبيض ابلد 15جانب 

  ).http://www.drc.cerist.dz/bib-vir.htm(موقع المكتبة االفتراضية فهو أما

لو فرضنا جدال أن جميع العناصر المادية قد توفرت للوصول : تطوير الموارد البشرية

الجديدة لإلعالم واالتصال على كامل مستوياته،  التكنولوجياإلى نظام تعليمي يستثمر 

وهو العنصر البشري فال بد من توفر عدد كاف من اإلطارات  مفيبقى العنصر األه

البشرية المؤهلة القادرة على متابعة عمل النظام المترامي األطراف وصيانته، وليس ذلك 

قادرين على استخدام التكنولوجيا بوعي وبشكل  والموظففحسب بل يجب أن يكون المعلم 

 اإلبداع في أساليب التعليم واستغالل يخدم العملية التعليمية، إضافة إلى ذلك فإن دور

التقنيات ليس غايته الحصول على المعرفة فحسب بل أيضا توليدها، بحيث يصبح جزءا ال 

يتجزأ من عملية التعليم، ونظرا ألن هذا يتطلب تغييرا جذريا في نمط التفكير للمعلم 

عادة التأهيل هو التكوين وإ فإن )1(والمتعلم ليس في الجزائر فقط بل في جميع الدول،

نه الوسيلة المثلى لتحضير جميع لذي ستخوضه الجزائر انطالقا من كوالرهان األكبر ا

الشامل واألمثل لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، هذا وقد  لالستغاللالقطاعات والفئات 

أن ملف تكوين المكونين وإعادة ) عبد المجيد هدواس( وين بوزارة التربية أفاد مدير التك

  من أولويات قطاع التربية، ويهدف فيما يهدف إليه إلى ا 1998أهيلهم يعد ومنذ سنة ت

عتماد ما توفره التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في تعميق وتدعيم التكوين 

  )2(.المستمر

إلى ضرورة مراجعة  في التعليم و االتصالم باستعمال تكنولوجيات اإلعالم أدى االهتماو

ح بعض البرامج الدراسية و المحتويات التربوية في كل مراحل التعليم و حتى إصال

اإلصالحات  هذه تهدفو ،)للتعليم الجامعي  ةحتى بالنسب، واالبتدائية، المتوسطة، الثانوية(

دف استغالل تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في إلى تدعيم و تقويه الموارد البشرية به

 على المستوى تحقق إال بتضافر الجهود وتآزرهالن يهذا التدعيم و كافة المجاالت،

  :يكون هذا التدعيم على عدة مستوياتو .الوطني

  .يات الحالية في كل مراحل التعليمتعديل المحتو -
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 دالتدرج في اإلعالم العلمي و التقني، تكوين ما بع دكالتكوين ما بع( فتح فروع جديدة  -

     ....)التدرج المتخصص في أمن المعلومات

 في سيرورة التكوين  كنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصالإدماج اإلعالم اآللي و الت -

 . لتعليم كوسيلة بيداغوجية و كذلك في التسييروا

دورا  لمؤسسات الخاصة للتكوين التي تؤديإلى جهود الحكومة يجب مشاركة ا ةباإلضاف

(  تكنولوجيات اإلعالم واالتصالهان به، فلقد تم فتح مئات مراكز التكوين في ال يست

و ....) مواقع الويب، الشبكات، الوسائل متعددة الوسائط، ءت، بنااإلعالم اآللي، االنترن

  )3(.و التي أصبحت أكثر تخصصا ،لطلبات المتزايدةستجابة لهذا لال

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  15ص خالدي عبد القادر، كويسي سليمة،المرجع نفسه) 1(
عنصر التحفيز من المرتكزات األساسية التي يرتكز عليها ملف تكوين المكونين، وزارة التربية الوطنية، : درسة الغدمجلة م) 2(

  .07، 06، ص 2000جوان  –، ماي 00العدد 

 .16،  15ص  خالدي عبد القادر، كويسي سليمة، مرجع سبق ذكره )3(
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وفي  وتجنيد مصادر مالية محترمة، إن االستثمار المبدئي يحتاج إلى أموال طائلة: التمويل

حاز استثمار  2004 -2001إطار البرنامج الرئاسي لمساندة اإلنعاش االقتصادي 

التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في قطاع التعليم والبحث على غالف مالي قدره 

  : مليار دينار، وهذا بهدف 1.2

  .ل أستاذ جامعيتوفير جهاز كومبيوتر وربط بشبكة األنترنت لك -

) إنترانت( بشبكات محلية) جامعات ومراكز بحث( مؤسسة أكاديمية 100تجهيز  -

  .وموزعات األنترنت

خطوط بفي الثانية ) 2Mb(ربط جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث بطاقة -

مؤسسة باإلضافة إلى توفير  60األلياف البصرية، وفي هذا السياق تم ربط أكثر من 

لمدة سنتين، وهذا في إطار اتفاقية مع وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم  اشتراك

  )1(.2002واالتصال أبرمت في فيفري 

برنامج ( كما استفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار نفس البرنامج 

مليار دينار جزائري، وهو يتوزع  6.4، من غالف مالي مقدر ب )اإلنعاش اإلقتصادي 

  :لى المحاور الست ذات األولوية كالتاليع

  .مليار دينار تتوجه لتطوير الطب عن بعد 1.1* 

  .مليار دينار مخصصة إلنشاء شبكة وطنية من أجل تطوير صناعة البرمجيات  0.5* 

  .مليار دينار لتجهيز مخابر إلنتاج الوسائط المدمجة 0.25* 

  .مليار دينار لتدعيم بنية التعليم عن بعد 1.35* 

  .مليار دينار موجهة إلنشاء شبكة أنترانت، واقتناء أجهزة إعالم آلي 2.4* 

  )2(.مليار دينار إلنشاء مركز يقوم بإنتاج الوسائط المتعددة 2* 

  

  

  

  .16ص  خالدي عبد القادر كويسي سليمة، المرجع نفسه ) 1(
  

(2) Bouadjimi Djamel , Nouvelles technologies de l’information et de la communication et 

développement : l’arrimage de l’algérie à la société de l’information, Thèse pour l’obtention de 

diplôme du doctorat d’état en sciences de l’information et de la communication, octobre 2004,P 

320. 
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مليون أورو موجهة لتدعيم  17حاد األوربي قدرها اإلضافة إلى منحة من طرف االتهذا ب

وإصالح التعليم في الجزائر، بموجب بروتوكول اتفاق بين اإلتحاد األوربي ووزارة 

  :يتمحور حول اإلنفاق، وهذا 2005التربية الوطنية في جانفي 

  .تكوين التأطير البيداغوجي واإلداري -

  .التقييم ونظام التوجيه -

  )1(.ائل تنمية القطاعالتدابير ووسدعم  -

المهمة التي توجه إليها أكبر بكثير، وقد صرح ف ذه األموال ومهما كانت كبيرة،إال أن ه

هل يمكن الحديث عن ثقل الفاتورة عندما يعلم :" في هذا الصدد وزير التربية الوطنية بقوله

تحدي كدا في مواجهة المرء بأن إدخال الحاسوب في مدارسنا إنما يشكل استثمارا مؤ

 )2.("العولمة؟

إن كل خطوة يجب أن تكون محسوبة، والتغيير ال بد أن يكون شامال ومتكامال ومنسقا، 

ودون إدارة حكيمة قد يأخذ التغيير مسارا عشوائيا مما قد ينشئ على المدى البعيد فجوات 

  .وتفاوتا في نظام التعليم، وبالتالي قد يؤدي إلى آثار عكسية

  

  التعليم االفتراضي بالجزائررات مباد: المبحث الثالث

ال يمكن حاليا تجاهل مكاسب التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال لفائدة التعليم 

أن يفتح أبوابا عديدة للبيداغوجيا ، الجامعة  لألنترنتديناميكية عالمية سمحت بوالتدريس 

  .الخ....عن بعد، التعليم، االفتراضياالفتراضي، أرضيات التعليم 

المؤسسات التربوية، هذه  انشغاالتن إشكالية التعليم والتعلم كانت وما تزال في صميم إ
اإلشكالية تتمثل في تحقيق معادلة معقدة تأخذ بعين االعتبار العنصر اإلنساني والعنصر 

الفعال في  لالستعمالوأغلب الجامعات الجزائرية لديها حاليا األجهزة التقنية الكافية . التقني
  م االفتراضي، إال أن المشكلة الحقيقية تنحصر في كيفية استعمال هذه األجهزة، مماالتعلي

 
 
 
 
 
  
فيفري  –، جانفي 03مليون أورو موجهة لتدعيم قطاع التربية، مجلة المربي، العدد  17المركز الوطني للوثائق التربوية،  )1(

 .05، ص  2005
 Abou BakerBenBouzid, Le défi majeur, OP.cit, P 03.                                                         )2(  
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في الجامعات  االفتراضييجعلنا نستنتج أن األولوية في إستراتيجية إدخال التعليم  

  .الجزائرية تتمثل في العنصر اإلنساني قبل كل شيء

ليم الذي تؤديه بفضل الوسائل واإلمكانيات التي تمتلكها الجامعات الجزائرية ونوعية التع

 االستعمالمختلف مؤسساتها التربوية تستطيع الجزائر رفع أحد تحديات العصر، أال وهو 

  .الفعال للتكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في التعليم والتكوين

وفي هذا اإلطار خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ميزانية مهمة جدا للتعليم 

بتنصيب لجنة وطنية للتعليم االفتراضي، وشرعت في البحث والتفكير  االفتراضي، وقامت

ميكية بارزة لبعض المشروع، زيادة على هذا هناك ديناإليجاد استراتيجية فعالة لنجاح هذا 

أو هي على وشك اإلنجاز لمشاريع عديدة في التعليم المؤسسات التربوية التي أنجزت 

  : راضي، ومن بين هذه المشاريعاالفت

* )IKNOS :(مشروع يجمع ثمانية بلدان من البحر األبيض المتوسط.  

  ).PLEIAD(المبنية على أرضية التكوين االفتراضي: الجامعة االفتراضية ابن سينا* 

  ).EUMEDIS3(المنبثق عن مشروع) MED NETU(مشروع* 

)*Tethys :(وهو مشروع يجمع بعض بلدان البحر األبيض المتوسط.  

هو مشروع جار في مركز تطوير : ة عن بعد في مجال الطبالمحاضرة المرئي* 

  .بالجزائر العاصمة) CDTA(التقنيات الجديدة

) CDTA(مشروع بحث وتعاون بين مركز تطوير التقنيات الحديثة: عن بعد االمتحان* 

بالجزائر العاصمة وجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، ويرتكز هذا المشروع على فكرة 

  .بالكشف اآللي للوجه تاالمتحانارقابة 

  )CDTA(يعد مركز تطوير التقنيات الحديثة: دراستان مخصصتان للمحاضرة عن بعد* 

  .هو المكلف بها لحساب وزارة الشبيبة والرياضة والمعهد الوطني للبحث في التربية

  

  

  

 :، من الموقع01افتراضي، ص /مشروع تعليم مزدوج تقليدي: بوزيدي الهادي ) 1(
www.Elearning.edu.sa/forum/showthread.php.  د 23سا و 10على الساعة  2007جويلية  15يوم.  
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في مجال التبصر والتصور في ميدان ) Master(لفتح فرع الماستر ) AUF(مشروع* 

  ).Computer graphic design and visualization(التصميم بواسطة الكومبيوتر

ين مكونين في ميدان التعليم االفتراضي، يهدف إلى تكو): Transfert Auf(مشروع * 

  ).Acolad(وأرضية التعليم االفتراضي المستعملة هي 

ومكونين في  الختصاصيين) MASTER(هدفه تكوين ماستر ): FORTIF(مشروع* 

جامعة التكوين المتواصل : مجال التعليم عن بعد، والمشاركين في هذا المشروع هم

  ).A6(الفرنسي، وفرقة ) CNAM(، مركز)CNED(الجزائرية، منظمة اليونسكو،

في  اختصاصيين) MASTER(يهدف إلى تكوين ماستر): DESS UTICEF(مشروع* 

لوي ( مجال استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التعليم والتكوين، وجامعة 

) CERIST(بستراسبورغ، ومركز الدراسة والبحث في اإلعالم العلمي والتقني) باستور

  .كلفان بهذا المشروعهما الم

 يهدف إلى تكوين اختصاصيين تربويين وتقنيين في) : COSELEARN(مشروع * 

 ، ويتكفل بالمشروع وزارة التعليم العالي والبحث)Qualilearning(استعمال أرضية

  )1(.العلمي من جهة والمديرية السويسرية للتنمية والتعاون من جهة أخرى

رية بالمعدات الالزمة لتطبيق التكوين عن بعد، وتقوم مشروع تجهيز الجامعات الجزائ* 

   350بتموين هذه العملية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي خصصت مبلغ مليارو

  .مليون دینار جزائري

، باستخدام أرضية التعليم االفتراضي )Web(مشروع إعداد الدروس في األنترنت* 

)Serpolet(بهذا المشروع جامعة التكوین المتواصل ، للتعليم عن بعد، وتتكفل)UFC.(  

مبادرة من طرف جامعة بجایة تتمثل في فكرة إدخال ): FPD-CARO(مشروع* 

 Social(، التعلم االجتماعي)Autonomy(ممارسات تربویة جدیدة أساسها االستقاللية

learning(التناقض المعرفي، التعلم الذاتي وبناء المعرفة إثر نشاطات تربویة ،.   

الجامعة الجزائریة هي المؤسسة المعنية بهذه الفكرة : )FPD-CARO(فكرة عن مشروع 

  ).1(إلى تعلم وتعليم لمحاولة الوصووإطار تطبيقها هو جامعة بجایة، سبب وجودها یتمثل في 

  .05، 04ص  بوزیدي الهادي، المرجع نفسه  )1(
* FPD- CARO : Formation présentielle/ distantielle argumentée d’un cours d’architecture 
d’ordinateur mis en ligne  

 افتراضي مبرهن بدرس مهيأ في الواب/ تعلم مزدوج تقليدي *
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فعالين، إذ لدینا واقع ینحصر في تطبيق نموذج تربوي حضوري في القسم، مبني على نقل 

ت الهامة التي تتطلبها المعرفة من المعلم إلى الطالب، مما ینعكس سلبا على بعض المميزا

المؤسسات االقتصادیة من االستقاللية، إبداع ، وذهنية العمل والتعامل الجماعي، وتحاول 

فكرة هذا المشروع إیجاد حل لهذه المشكلة لتقدیم إستراتيجيات تربویة تحافظ على التعليم 

ردیة والتعلم الذاتي، المرآز على تقدیم المعلومات وأهمية المعلم، تؤید النظرة المبنية على الف

، وقد أدت هذه الفكرة إلى )Collaborative learning(تعليم التشارآي التبادليتدمج ال

  :تطبيق طریقة تدریجية متمثلة فيما یلي

  .إنشاء محيط التعلم الذاتي من أجل تقویة استقاللية الطلبة -

لمعلم، من أجل تقویة تشييد محيط التعلم التشارآي التبادلي المبني على دور توجيهي ل -

والتعامل التعامل والتعلم االجتماعي عند الطلبة، حيث تبرز عندهم أآثر حيویة، وإبداعية 

  .االجتماعي الفعال

بناء سيناریو تربوي عام یدمج في نفس الوقت التكوین الحضوري الجاري، التعلم الذاتي،  -

  .فعال للطالب في بنائه للمعرفة، المتميز بدور توجيهي للمعلم، ودور االفتراضيوالتعليم 

إنشاء طریقة واسعة وعميقة تسمح بإظهار الفوائد التي ینتجها استعمال مالئم لوسائل  -

للتعلم الذاتي، وأرضية التعليم االفتراضي، وهذا ) Web site(األنترنت، خاصة موقع الواب 

لم الذاتي، والمشترك بتهيئة دروس إلكترونية على األنترنت وسيناریوهات تربویة تؤید التع

  .التبادلي

  :وهذا المشروع یتمحور حول سبع مراحل

  .إعداد نموذج تعليم افتراضي -1

  .عملية تحسيسية وإعالمية -2

  .والنماذج الجدیدة للبيداغوجيا االفتراضيتكوین األساتذة في مجال التكوین  -3

  .ترآيب الهياآل اإلداریة والتقنية الالزمة -4

  .يناریوهات تربویة حسب األفكار الجدیدةإنتاج دروس وس -5

  .إدخال العمل المشترك المتبادل عن بعد في مراآز البحث -6

  )1(.إنشاء وتحقيق أرضيات التعلم االفتراضي -7

  
  .07بوزیدي الهادي، مرجع سابق ص ) 1(
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  :إلى نتيجتين" إعداد نموذج تعليم افتراضي" قد تم الوصول في المرحلة األولى 

  .اب للتعلم الذاتي یسمح للطلبة أن یراجعوا دروسهم ویتعلموا بواسطة أسئلة وأجوبةموقع و -

  .)ACOLAD(محيط تعلم ذاتي مبني على أرضية -

في الجامعات،  االفتراضيأما المراحل الست األخرى فتهدف إلى إدماج تدریجي للتعليم 

  )1(.وهي تجسد الهدف األساسي لهذا المشروع

ریع هناك أیضا تجربة أخرى، تصنف ضمن إنجاز شبكة التعليم وزیادة على هذه المشا

، وقد اختبرت )التي أقيمت في إطار مشروع وزاري لوزارة التعليم العالي( المرئي عن بعد

بين جامعة الجزائر، والمرآز الجامعي بورقلة، حيث ألقيت محاضرة مباشرة من الجزائر، 

د الحقوق، أعقبها حوار صحفي من ورقلة ، من معه"للدآتور عروة" تعنى بحقوق اإلنسان 

مع وزیر التعليم العالي آنذاك وآانت تجربة جد ناجحة بالرغم من العقبات التقنية وقلة 

، وقد تم اإلشراف على العملية من طرف مرآز تنمية التكنولوجيات التجهيزات

   سوف ، ولكن عن قریبصل العمل بالشبكة منذ اختبارهالكن لم یتوا ،)CDTA(المتقدمة

تستأنف العمل، وبصفة دائمة حسب برنامج سيسطر بين الجامعتين، بعدما أزیلت العقبات 

التقنية الناتجة عن البعد، بغرض استخدامها في تبادل الخبرات بين المؤسستين وإقامةالندوات 

  )2(.والملتقيات االلكترونية، ویتوقع أن تعمم هذه الشبكة على باقي مؤسسات التعليم العالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  08ص  بوزیدي الهادي،  المرجع نفسه  )1(

   . مرجع سبق ذآره.. التعليم االفتراضي وتقنياته: بختي ابراهيم) 2(
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  : )UFCV( االفتراضيةجامعة التكوین المتواصل * 

استجابة للتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات األنترنت، ظهرت 

تراضية لتدعيم التعليم عن بعد في الجزائر، وهي جامعة التكوین فكرة إنشاء أول جامعة اف

المتواصل التي طورت فرع التعليم والتكوین عن بعد بواسطة المراسلة إلى التعليم والتكوین 

  )1(.  عن طریق األنترنت

إال  وقد أنشأت موقعا افتراضيا لتبث من خالله دروسا مكملة لطلبتها في بعض التخصصات،

وقع لم یرق بعد إلى المستوى المطلوب، فهو یحتاج إلى تحدیث وإثراء متواصل، أن هذا الم

وینقصه عامل التحفيز واإلشهار، فالوظيفة التأسيسية موجودة، وهي التي تعنى یتقدیم المنشأة 

والتي یطلق عليها أحيانا وظيفة العالمة  زوالتعریف بأنشطتها، في حين أن وظيفة التحفي

في هذا الموقع، فمن المفترض أن تكون الدروس المعروضة في الواب مفتقدة ) التجاریة 

الحامل  من المتوخاة متجددة، وفي حلقات وأن ال تقتصر على تخصص واحد، وإال فما الفائدة

  )2(".الدروس عالعبور لموض"االفتراضي المتعدد، وما هي قيمة آلمة 

انطلق مشروع هذه : )UFCV(تقدیم فكرة مشروع جامعة التكوین المتواصل االفتراضية*

على مدى أربع سنوات، وبميزانية  ى، وهو ممتد في مرحلته األول2001الجامعة في سبتمبر 

  .دوالر أمریكي 7318784تقدر ب 

یهدف مشروع جامعة التكوین المتواصل االفتراضية، إلى إرساء شبكة من مراآز التعليم 

، )C-UFCV(ل والوسائط المتعددةترتكز على التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصا

، )مرآزا 52يا وهي تبلغ حال( مؤسسة تعليم عالي عبر التراب الوطني، 36موزعة على 

، وهذا استجابة للطلب )مرسيليا، باریس وليل(ة مراآز في أوربا في آل من وآذا فتح ثالث

زها على شاآلة وهذه المراآز سيتم إنجا .الجزائریين المقيمين بالخارج المتزاید على تكوین

   )3(، التي عينت اليونسكو جامعة التكوین المتواصلجامعة ابن سينا االفتراضية زمراآ
 

دراسة استكشافية لألنترناتيين الجزائریين ، أطروحة لنيل درجة دآتوراه دولة في . لعقاب محمد، مجتمع اإلعالم والمعلومات  )1(

  .307، ص 2001 – 2000علوم اإلعالم واالتصال، 

  .بختي ابراهيم  المرجع سبق ذآره )2(

(3) Organisation des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture ET le ministère de 
l’enseignement superieur et la recherche scientifique : L’université de la formation continue 
(ALGERIE), avant projet : ufcv, Paris 2001, P02.  
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التابع ) EUMEDIS(الجزائریة إحدى مراآزها المعرفية، في إطار برنامج أورو متوسطي

  .المنضمة إليه 15للمفوضية األوروبية، حيث تمثل الجزائر بلدا من بين البلدان ال

عالي، یدخل مشروع جامعة التكوین المتواصل االفتراضية في إطار سياسة لتجدید التعليم ال

السياسة التي تسمح بتوفير الظروف القادرة على حل أزمة النمو الخطيرة التي عرفتها 

الجامعة الجزائریة في السنوات األخيرة، وآذا المساهمة في رفع الكفاءات الجزائریة الحالية 

في التعليم والبحث إلى مستوى المعایير الدولية، وذلك عن طریق توفير تكوین ذو مستوى 

  .رفيعين ونوعية

وحدها ستكون بحاجة إلى عدد معتبر من  أورباإنه ومن المجدي أن نشير إلى أن 

، 2010المتخصصين في اإلعالم اآللي  خالل السنوات القليلة القادمة، وهذا إلى غایة سنة 

محفزة جدیدة من أجل تشجيع هجرة  إجراءاتولهذا فقد اتخذت البلدان األوربية المعنية 

في دول الجنوب، ولذلك فإن الجزائر عليها مواجهة هذه ة في هذا المجال الكفاءات الوطني

 تدعيمعلى ذلك فإن  ةوزیاد. الوضعية والظاهرة الخطيرة التي تهدد استقرار اقتصاد مستدام

تكوین أخصائيي اإلعالم اآللي أصبح ضرورة ال مفر منها، لذا فقد سطرت جامعة التكوین 

ل في هذا اإلطار، وهذا بفتح تكوینات في هذا المجال على المتواصل االفتراضية هدفا یدخ

مع أیجاد نظام عبور ) تقنيين سامين ومهندسين في اإلعالم اآللي( المدیين القصير والطویل 

بمكان  باألهميةاختياري، یسمح بالعبور من المدى القصير إلى المدى الطویل، ویعتبر 

ة في الجزائر للسماح بإعداد دروس في هذا المتوفر االتصاالتاستعمال وتجنيد آل وسائل 

  .المجال

  : أخرى متعددة ومهمة نذآر منهاوباإلضافة إلى هذا هناك حاجات 

معلم موزعين على التعليم المتوسط والثانوي، هم  170.000تحصي الجزائر أآثر من  -

ائر، وفي بحاجة مستعجلة إلى إعادة تأهيل من أجل تحسين مستوى التربية والتعليم في الجز

هذا الصدد فإن جامعة التكوین المتواصل االفتراضية بإمكانها أن تتكفل بإجراء دورات 

تأهيلية لهؤالء، وهذا عن طریق استثمار ما تقدمه التكنولوجيا الجدیدة لإلعالم واالتصال 

خالل  وإنتاج المضامين البيداغوجية التي یمكن الوصول إليها عن طریق شبكة األنترنت من

 )1(.زها الموزعة على أرض الوطنمراآ

(1) Organisation des Nations Unis pour l’éducation, IBID ,P 02 ,03. 
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من المغتربين من ذوي الجنسية % 95وقد سجلت مالحظات أخرى منذ سنوات أن أآثر من 

بهم ، فأغل)الجامعية( الجزائریة، المقيمين في فرنسا ال یستفيدون من فرصة الدراسات العليا 

  .التقنية والمهنية تالتكوینایوجهون في أحسن األحوال إلى 

وانطالقا من هذا الواقع، فإن فكرة إنشاء جامعة التكوین المتواصل االفتراضية تقوم على 

أساس المساهمة في منح فرصة التعليم والتكوین العالي للشباب المهاجرین المقيمين بفرنسا، 

نشاء مراآز للتعليم المتواصل االفتراضي في المراآز وإعن طریق التكنولوجيا الجدیدة، 

  .الثقافية الجزائریة المتواجدة بفرنسا لتوظيف الكفاءات الجزائریة المغتربة

إن التكوینات المنجزة في الجزائر باستطاعتها أن تتم عن بعد عبر األنترنت ومتابعتها من 

مية الجامعة الجزائریة في طرف مكونين ومؤطرین مختصين، وهذا النشاط یسمح أیضا بتن

الخارج عن طریق مساهمة ومشارآة الكفاءات الفعالة للمعلمين والباحثين الجزائریين 

  .المقيمين بالخارج

  :األهداف اإلجرائية لجامعة التكوین المتواصل االفتراضية

تجهيز المراآز المعرفية المتوفرة على مستوى التراب الوطني بالتكنولوجيات الجدیدة  -

  )وهذا في المراآز الثقافية الجزائریة( عالم واالتصال وإنشاء ثالثة مراآز في فرنسالإل

 ستضع هذه المراآز، تحت تصرف الطلبة، تكوینات ومصادر بيداغوجية عن بعد وبتأطير -

  .من أعلى مستوى

  .الوطنية والدولية بشبكة من خالل مشاریع مشترآة المعرفية ربط  آل المراآز -

اغوجيين، تقنيين وإداریين لتكليفهم بمهمة تأطير مراآز جامعة التكوین المتواصل تكوین بيد -

  .االفتراضية

  .تكوین أساتذة إلنتاج مصادر ودروس الوسائط المتعددة، ومعلمين لتأطير الطلبة -

  .دروس ومصادر بيداغوجية مرقمنة إنتاج -

  .كنولوجيات التعليم عن بعدلجامعة التكوین المتواصل الوطنية، وت) أرضية( تطویر منصة -

، وإنشاء فرع إعالم آلي مدى قصير ومدى )الموجودة( التعليم عن بعد للفروع المتوفرة  -

 (1)).تقنيين سامين ومهندسين( طویل

 
(1) Organisation des Nations Unis pour l’éducation, IBID , P 03, 04.  
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  .ويإعادة تأهيل أساتذة التعليم المتوسط والثان -

  :وهذا سيسمح ب

  .المعارف، الكفاءات ومنهجيات عمل جدیدة الآتسابتحسن حقيقي وقياسي  -

  .التي تسمح بتحدیث معارفهم التربویةوبالنسبة للمعلمين الوصول إلى المعلومة العلمية  -

  .تكوین وإعادة تأهيل المكونين في التعليم العالي -

  .ل المصادرخفض التكاليف بفضل إمكانية إعادة استعما -

  .إدماج الجامعة الجزائریة في فضاء جامعي عالمي متفتح وتعاوني -

  .توى العام للتربية في الجزائرترقية المس -

  ).في فرنسا خاصة( المساهمة في رفع مستوى معيشة الشباب المغتربين  -

ة مساهمة األساتذة والباحثين الجزائریين المقيمين في الخارج في رفع مستوى الجامع -

  .الجزائریة

هذا وآان ینتظر من جامعة التكوین المتواصل االفتراضية الجزائریة أن تحقق في مرحلتها 

  :األولى الممتدة على أربع سنوات النتائج التالية

 36شبكة من مراآز جامعة التكوین المتواصل االفتراضية للتعليم عن بعد تتكون من  -

  .)فرنسا( مرآزا، وثالثة مراآز خارج الوطن

منتج أو ( درسا للتعلم عن بعد  960إنشاء مكتبة افتراضية بيداغوجية وتربویة تحتوي على  -

  )مترجم

  .قاعدة بيانات ومصادر وسائط متعددة بيداغوجية وتربویة -

  .تكوینات في التكنولوجيات االتصالية الجدیدة -

م الحضوري والتعليم خبير مكون في تقنيات استخدام التكنولوجيات الجدیدة في التعلي 114 -

  ).بمعدل ست خبراء لكل مرآز( عن بعد 

خبير مكون في هندسة إنتاج دروس الوسائط المتعددة على أعلى مستوى معدة  1472 -

  .للتعليم الحضوري والتعليم عن بعد

  .معلم وأستاذ في استخدام تقنيات إنتاج مصادر الوسائط المتعددة البيداغوجية 1500تكوین  -

 (1)یتم تكوینهم عن طریق مصادر ودروس متعلقة -عل األقل – وأستاذلب طا 36850 -

 

 (1)Organisation des Nations Unis pour l’éducation, IBID , P 04, 05. 
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  .بالشبكة االفتراضية الجزائریة

إن ما سبق ذآره عن جامعة التكوین المتواصل االفتراضية هو مجرد تقدیم للفكرة التي قامت 

سها هذه الجامعة واألهداف التربویة والتعليمية التي ترمي إلى تحقيقها، ألن زیارتنا على أسا

آشفت لنا أن جامعة التكوین المتواصل  اإللكتروني على شبكة األنترنت  لموقع هذه الجامعة

مخططا لها وأن موقعها ال یزال  ، االفتراضية لم تنطلق بعد رسميا في بث دروسها آما آان

    .2007مع توقع انطالقها خالل شهر سبتمبر ناء والتأسيس في إطار الب

  http://www.ufc-dz.netنترنت هووموقعها على شبكة األ
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  : نتائج البحث

إن التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال هي مجموعة تقنيات وخدمات عامة ترتكز  -)1

دة، وعلى تكنولوجيات منها األنترنت، وتتجسد على استعمال الحاسوب ذي الوسائط المتعد

بظهور اإلعالم اآللي، وقد أثبت التطورات التي حققتها البشریة  آخرهذه التكنولوجيات في 

استخدامها في قطاع التعليم قدرتها على زیادة مرونة وآفاءة وجودة التعليم وإمكانية الوصول 

  .ن نص وصوت وصورة وحرآةإليه، وهذا بتوظيفها لعناصر الوسائط المتعددة م

إن استخدام التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في التعليم فرضته ضرورة  -)2

التصدي لمشكلة االنفجار السكاني والمعرفي، ورغبة فئات واسعة ممن ال یلبي النظام 

أو التقليدي رغبتهم في التعليم، إما لبعد أو انعزال موقع سكناهم، أو بسبب إعاقة ذهنية 

  .جسدیة یعانون منها، أو لقدراتهم العقلية الخارقة

آما تدعو إليه الرغبة في تجوید عملية التعليم وجعل مخرجاتها قادرة على العيش في عصر 

المعلومات ومجتمعه، الذي یعتبر التعليم البوابة التي تؤدي إليه، ونحن نقف على عتبتها، فإما 

جتمع المعلومات، وإما أن نبقيه موصدا لننعزل عن هذا أن نفتحها بمفتاح التعليم وندخل إلى م

أو ) Mega Trend(في آتابه) John Nissit(المجتمع، وهل یمكن ذلك؟ في حين یقول

  .التحول الكبير أنه من غير المعقول أال نعيش عصر المعلومات في عصر المعلومات

أصبح المتعلم في قلب  في ظل استخدام التكنولوجيات االتصالية الجدیدة في التعليم، -)3

العملية التعليمية، إذ یعتبر المحرك لها، وصار بإمكانه التعلم بشكل فعال داخل وخارج 

  .القاعات الصفية وفي جو تفاعلي، وهو الذي یختار ما یدرسه

وبالمقابل فإن الدور التقليدي للمدرس آضابط للمعلومات في جو محافظ ، وفي ظل منهاج 

م یعد مقبوال إلحداث التعلم الفعال، وبدال من ذلك صار دور متمرآز حول المحتوى ل

المدرس ميسرا للتعلم وموجها ومرشدا، مما یستدعي ضرورة إعادة تأهيله وتدریبه على تقبل 

  .وممارسة أدواره الجدیدة

لوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال، توجه التعليم وجهة ذاتية، حيث یتحكم إن التكنو -)4

  .لمه ویوجهه بنفسه، آما أصبح باستطاعته التعلم تعلما فردیا ذاتيا من اآللةالمتعلم في تع

وفي نفس الوقت فإن التعليم یتجه ألن یكون تعليما مستمرا مدى الحياة وللجميع، بفضل ما 

  .توفره هذه التكنولوجيات من مرونة وتفاعلية



 232

تستخدم التقنيات یعتبر التعليم عن بعد تطور تجدیدي في المجال التربوي، حيث  -)5

االتصالية فيه لتيسير التعلم دون االلتزام بمحددات الزمان والمكان، إنه عملية تعليمية تعلمية 

تجري دون الحاجة لتواجد المدرس والدارس في نفس المكان، مما یعطي فرصة التعلم ألآبر 

النظامي  عدد ممكن من الطلبة الذین یقفزون على الحواجز التي تحجز عنهم فرص التعليم

  .التقليدي

ونتيجة للتقدم العلمي والتقني، فقد أصبح التعليم عن بعد سمة من سمات هذا العصر، 

لعدید من المدرسين والتربویين یرون أن الفرصة وأصبحت الحاجة إليه ملحة، خاصة وأن ا

  .التي یوفرها مجال التعليم عن بعد أهم وأآبر من العقبات التي تقف في طریقه

التعليم عن بعد عبر األنترنت أحدث أشكال التعليم عن بعد، إذ أن تطور هذا  یعتبر -)6

والتعليم عن بعد عبر األنترنت یقوم . األخير مرتبط بتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

على تقدیم مقررات آاملة عبر شبكة األنترنت دون التقيد بمكان أو وقت أو سن معين 

  .للدراسة

( عن بعد عبر األنترنت بمثابة نظام تعليمي ذو بنية تعليمية تحتية قویةیعتبر التعليم  -)7

، تجمع الوسائل واألدوات والتقنيات والبشر واألماآن والمعلومات في سلة )شبكة األنترنت

واحدة، مما یضاعف القدرات البشریة ویحفزها على التعلم، إذ یقوم هذا التعلم،المبني على 

المتمثلة أساسا في األستاذ العملية التعليمية  أطرافمع بين أساس شبكة األنترنت، بالج

والطلبة والخبراء والمختصين على اختالف أجناسهم وخلفياتهم الثقافية، وتباعد المسافات 

التي تفصل بينهم في فصول افتراضية، تعطي في مواقف معينة نفس انطباع الفصول 

المعلومات التي یتعاملون بها ویتفاعلون  وتوفر لهم هذه البنية زخما من مصادر. التقليدیة

معها في عملية اآتساب العلم والمعرفة، ففيما تسمح المقررات اإللكترونية للطالب بأن یضع 

نفسه في إطار التخصص الذي یختاره، فإن الكتب والدوریات والموسوعات وقواعد البيانات 

ضافة إلى المواقع التعليمية وآل ما توفره المكتبة االفتراضية من مصادر معلومات، باإل

، تسمح لكل من الطالب واألستاذ من اآتساب مهارة التعامل مع المعلومات وشبكة الواب

والمعارف، وانتقاء األصلح منها لتوظيفها في مواقفه التعليمية التعلمية، وتبادل الخبرات بين 

ت منها ما یتم بصفة ال الطلبة فيما بينهم، وبينهم وبين المدرسين والخبراء من خالل تفاعال

تزامنية، تهدف على توفير اتصال متبادل بين المعلم والمتعلم وفيما بين المتعلمين، نظرا 
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 اإللكترونيألنها ال تتطلب تواجد هؤالء على الشبكة في الوقت نفسه، ومن أمثلتها البرید 

  .والقوائم البریدیة التي توفر مرونة وحریة التصرف في الزمان

یتم بصورة تزامنية، وهي التي تتوافر فوائدها عندما یتواجد المعلم والمتعلمون على ومنها ما 

الشبكة في الوقت الحقيقي، وتكمن فائدته في آون التعلم جماعي مباشر وإمكانية إرجاع األثر 

الفوري، وبالتالي إمكانية التطویر الفوري للبرامج، وتمثيل الواقع الفعلي مما یعطي إحساسا 

هذه التفاعالت التحدث المباشر على الشبكة التواجد والحضور الفعلي، ونذآر من آبيرا ب

  .والصوت المباشر مع المرئيات

إن توفر النمطين التزامني والالتزامني یسمح بتعزیز آل من مواقف التعلم الجماعي ومواقف 

ین والتفاعل التعلم الذاتي، وقد سمح هذا أیضا للدارسين من اآتساب مهارات االتصال باآلخر

عبر المسافات باستخدام الشبكة العنكبوتية، آما تمكنوا من تشكيل واقع افتراضي  اآلخرمع 

على شاشات وأجهزة الحاسوب، وأعطتهم هذه المهارات فرصة التعرف على أصدقاء جدد، 

وسيرت لهم الخوض في بيئات جدیدة لم یكن باإلمكان التعرف عليها إال من خالل القراءة 

والمفاهيم،  لألفكاربة على شاشة جهاز الحاسوب، فأآسبهم ذلك آله فهما أآثر عمقا والكتا

وثراءا في البيئة التعليمية التعلمية یعوض ما یعانيه فریق منهم من صعوبات ألسباب 

  .اقتصادیة واجتماعية وثقافية

د على حل التعلم الحدیثة، فهو یساع أساليبیعد التعليم عن بعد عبر األنترنت من أهم  -)8

المعرفي والطلب المتزاید على التعليم، ویحل مشكلة ازدحام الصفوف  االنفجارمشكلة 

  .التقليدیة ویوسع من فرص القبول في التعليم

وتتمثل تحدیاته التعليمية أو التربویة في التمكن من التعامل مع فئات ال یشملها التعليم 

أنه تعليم مستمر مدى الحياة وللجميع، وذوي النظامي آتعليم الكبار في إطار مبدئه القائل ب

اإلعاقات مما یسهم في رفع نسبة المتعلمين والقضاء على األمية في شتى أشكالها ال سيما 

األمية المعلوماتية ،إذ هو یلقن مبادئ وطرق الحصول على المعلومات وآيفية توظيفها وال 

  .یقدمها جاهزة

وبهذا . يلهم دون ترك أعمالهمیب وتعليم العاملين وتأهوللتعليم دور آبير یؤدیه في مجال التدر

 .یزید من فعالية التعلم إلى درجة آبيرة ویقلل من الوقت الالزم للتعليم والتدریب وآلفته فهو

الذي یقوم على ومن خالل تعامله مع هذه الفئات فهو یرفع تحدي تحقيق دیمقراطية التعليم 

  .لفرص التعليميةأساس إحساس المتعلمين بالمساواة في ا
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إن التعليم عن بعد عبر األنترنت یعمل في بيئة عالمية أآثر منها محلية أو إقليمية، وهذا  -)9

من حيث جدلية الحكم على إیجابيتها " إشكاليات" ما یجعله یرتبط ببعض الظواهر التي تمثل

  .أو سلبيتها

، مما أثار نقاشا في أنحاء " عولمة التعليم" إن التعليم عن بعد عبر األنترنت یواجه ظاهرة 

مختلفة من العالم حول ما یترتب عن هذه الظاهرة من مزایا وسلبيات، مع آل ما یحمله 

مصطلح العولمة من نفور مرجعه تأآيده على هيمنة القطب الواحد في العالم سياسيا 

على )  عليمالت( ففيما یرى فریق أن عولمة التعليم ستساعده... واقتصادیا وإعالميا وثقافيا 

الذهاب بعيدا عن المقرر والكتاب الدراسي  إلى قواعد البيانات العالمية متعددة الوسائط 

عن طریق تفعيل مبادئ تربویة عالمية مثل   ،وتوجه مسار التعليم نحو اإلبداع وحل المسائل

كزین في ذلك م الذاتي، والتعلم للجميع والتعلم المستمر، فإن فریقا آخر ینادي بإیقافها مرتالتعل

المسيطرة على عولمة التعليم، إضافة إلى  االستهالآيةعلى السمات غير المرغوبة للعقلية 

إنذارها بانهيار المجتمعات المحلية التقليدیة، إذ تعرض بدیال عن المجتمعات المحلية التقليدیة 

فة القوي وتعرض بدیال عن المجتمعات التعليمية الحقيقية بمجتمعات افتراضية، تهيمن ثقا

منها على ثقافة الضعيف، ومن هنا فإن التعليم الحدیث عليه أن یعمل على تخفيف التوترات 

  .بين الفریقين

ال تعرضها المؤسسات " تحویل التعليم إلى سلعة تجاریة " وثاني هذه الظواهر هي ظاهرة 

تي لم یسبق التعليمية والتربویة فحسب، إنما حتى المؤسسات االقتصادیة، وآل المؤسسات ال

لها التعامل مع التعليم، فهل یؤدي هذا إلى تفریغ التعليم من محتواه، ليقدمه بشكل سلعة 

ماآدونالدز، أم أنه یثري مضمون التعليم الذي یضعه سلع استهالآية على شاآلة 

  .دون آلفة مرتفعة، ویحررها من قيود البيروقراطية االختصاصيون

اإلنغالق عن " هي ظاهرة  االفتراضيإشكاليات التعليم  وآخر هذه الظواهر التي تمثل إحدى

الذي یسببه غياب التفاعل الحقيقي بين األفراد المتعلمين وبينهم وبين المعلمين، " الذات

عن إمكانية إعادة بناء وتكوین هذه وفقدان تفاعل مجموعة األقران ، مما أثار تساؤالت 

ماذا ستكون النتائج بالنسبة لتعلم الطالب، التفاعالت في العصر االلكتروني االفتراضي، و

وهنا تأتي بعض األجوبة المتفائلة بأن بناء خبرات افتراضية تقدیریة سوف یعوض عن 

خسارة الخبرات الحقيقية، عن طریق الحوارات والنقاشات االفتراضية وتبادل اآلراء بهدف 

  .التعامل مع المجموعة المناظرة



 235

األنترنت ازدهاره وسعة انتشاره خاصة في الجامعات،  یعرف التعليم عن بعد عبر -)10

تيسر نمط اعتماد نظام التعليم المرتبط بالحرم الجامعي دة، حيث أن الوسائط التعليمية الجدی

  .بواسطة شبكة األنترنت بدال من نمط التعليم المقتصر على الحرم الجامعي التقليدي

الجامعات االفتراضية أو التخيلية، وهو  ومن هنا فقد ظهر توجه جدید في التعليم الجامعي

وهي صرح للتعليم االلكتروني عبر شبكة األنترنت، وهي مؤسسة تعليمية عن بعد تحتوي 

على أقل ما یمكن من المكونات المادیة من المباني والتجهيزات الجامعية حيث أن معظم 

  .نشاطاتها افتراضية

ال جدیدا للتنافس بين الجامعات بما یخدم لقد فتحت إمكانية التعليم االفتراضي مجا -)11

العملية التعليمية، إذ یستخدم الوسائل المرئية وشبكة األنترنت لتحقيق قنوات الربط بين 

الجامعات في الدول، آذلك بينها وبين األفراد المشارآين في التعلم عن طریق هذا النظام، 

معرفة بما یحقق الفائدة المزدوجة من باعتباره وسيلة غير تقليدیة من وسائل التعليم ونقل ال

  .التطویر األآادیمي لمستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة

من أساليب التعليم االفتراضي والتعليم عن بعد  االستفادةواآلن تتسابق الجامعات في مجال 

أن التعليم  واستخدام نظم االتصال المختلفة في المجال التربوي، ویجري ذلك بدعوى

مرونة التوفيق بين التعليم والعمل وأداء االلتزامات االجتماعية أو االفتراضي یوفر للدارس 

إزالة عقبة المكان والزمان إلى عدم  أدت التوافق مع عدد من المحددات آالبعد المكاني، إذ

الحصول  اشتراط تجمع الطلبة والمعلمين ال في الوقت وال في المكان نفسه، مما یزید فرصة

بالقضاء على عقبات محدودیة  انية توسيع فرص القبول على التعليم وانخفاض تكلفته، وإمك

آما ساعد ذوي الحاجات الخاصة على إتمام التعليم في بيئات مناسبة لهم، وحسب . األماآن

  .بالمساواة في توسيع فرص التعليم العالي إحساساوهي بذلك تخلق . قدراتهم الذاتية

وتينية المتعلقة بالتلقين، بة للمعلم فإن الجامعة االفتراضية تحرره من األعمال الرأما بالنس

ليتفرغ لمساعدة الطلبة على تعلم التفكير، خاصة وأن المعلم اآلن أصبح سهل الوصول إليه 

  .أوقات الدراسة خارج  حتى

. ل المتغيروالجامعة االفتراضية توفر طيفا من االختصاصات العلمية المرتبطة بسوق العم

فإن الجامعة االفتراضية تواجه بعض المعوقات التي تعرقل إلى حد ما  إمكانياتهاوعلى تعدد 

تحصيل آل فوائدها، منها مایتعلق بالجانب التقني أو الجانب البشري أو جانب المحتوى، 

فالمحتوى ال بد أن یخضع للتعدیالت والتحدیثات آل فترة مواآبة لسرعة التغيرات التي 
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، أن یخضع لتدریب وتأهيل على التعليم االفتراضي دث في الساحة، والكادر البشري عليه تح

  .آما یجب أن یحظى بأآثر تحفيز

وتقنيا فإن البيئة التعليمية یجب أن تحفظ سریة وخصوصية المواقع الخاصة بالجامعات 

  .االفتراضية ، فما جدوى هذه األخيرة إذا ما تم اختراق امتحاناتها

عائق الذي یتقاسمه الكثير من المعلمين والطالب عبر العالم فهو عدم توفر محتویات أما ال

  .الجامعات االفتراضية بلغاتهم القومية غير اإلنجليزیة التي تهيمن على المحتوى آله

ورغم هذه العراقيل فإن أهل االختصاص من التربویين والباحثين یؤآدون أن الفرصة التي 

وأآبر من العقبات التي تقف في طریقه، وأن التقدم  أهمد عبر األنترنت یوفرها التعليم عن بع

  .التكنولوجي المتالحق آفيل بإزالة بعضها إن لم مقل الكثير منها

ومن جانب آخر فإن الباحثين یرون أن تطبيق تكنولوجيا التعليم عن بعد عبر األنترنت في 

ق لذات هذه المؤسسات وتوضيح للمهام والجامعات خاصة هو بالفعل عملية تحقيالتعليم عامة 

  .العملية التي یوآلها المجتمع إليها

وحاليا یعتبر استعمال شبكة األنترنت في التعليم الجامعي االفتراضي أحد أهم تطبيقاتها على 

  .اإلطالق

لقد بين استعراض وضعية التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في الجزائر، أنه  -)12

ل یشكو من الكثير من النقائص، ومستوى تطورها وتقدمها یتميز بالبطء الشدید، قطاع ال یزا

وذلك رغم التفات الجهات المعنية مؤخرا إلى أهمية هذه التكنولوجيات، وأهمية إدماجها في 

التعليم، إال أن الجهود ال تزال بعيدة عن المطلوب خاصة إذا علمنا أن شبكة األنترنت مثال 

مالیين مستخدم، أثبتت الدراسات أن أغلبهم  3ال تحصي أآثر من  2006وإلى غایة نهایة 

، دون االستفادة بما تتيحه آوسيط )الدردشة( یستغلها في نطاق التسلية والترفيه والمحادثات

تعكس المكانة التي تحتلها هذه التكنولوجيات الجدیدة في قطاع  وهذه الوضعية. فعالتعليمي 

ام مؤخرا بها آوسيلة تعليمية، وهذا ما تترجمه بعض المشاریع التعليم التي ورغم اإلهتم

نت، إال أن الواقع ال یعكس المكانة التي تشغلها هذه الوسيلة التعليمية في  - آمشروع تربية

خطابات القيادة، والطریق ال یزال طویل ألحسن وأوسع إدماج وأحسن اعتماد لهذه 

  .التكنولوجيات في التعليم في الجزائر

إن التجربة الجزائریة في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم االفتراضي مازالت في  -)13

بدایتها، وليست إطالقا بالقدر الكافي، ویرجع ذلك في المقام األول إلى عدم الوعي التام 
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بفعالية هذا النوع من التعليم ومدى مساهمته في رفع المستوى العلمي والتأهيلي وما توفر منه 

فمشروع جامعة التكوین .نه مجرد مبادرات تفتقد إلى االستمراریة وبعد النظرال یتعدى آو

ولم یحقق المتواصل االفتراضية هو مشروع واعد، إال أنه ال یعرف بعد التطبيق الفعلي 

، مما تدعو الحاجة إلى ضرورة تفعيل هذا النظام 2001األهداف التي سطرها لنفسه منذ 

ویلعب الجانب اإلعالمي . منحه من فرص للتعليم النوعيالتعليمي وتوسيع اعتماده لما ی

والدعائي والتحسيسي هنا دور آبير في نشر الوعي الكامل بضرورة وأهمية هذا المفهوم 

بالمواطن العادي،  وانتهاءامن طبقة السياسيين وصناع القرار  إبتداءاعلى جميع المستویات 

ثين، باإلضافة إلى ذلك توفير الدعم مرورا بالمجتمع التعليمي من أساتذة وطالب وباح

، وإرساء قواعده، وضمان القبول والتعامل مع المعطيات الجدیدة ن قبل الجميعوالتعاون م

  .)التعليم عن بعد عبر األنترنت( التي یفرضها مثل هذا النمط أو النظام التعليمي
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  :الخاتمة

لمجتمع، خاصة وأنه لم یعد ینظر إليه آمصدر أو ال شك في أن التعليم یلعب دورا هاما في ا

  .آوسيط للمعرفة، بل یتعداه إلى صقل شخصية الطالب من آل جوانبها

ومما ال شك فيه أیضا أن التعليم یعد استثمارا بشریا له مدخالته وعملياته وأهدافه، وتدخل 

جا منظما للعملية التقنيات الجدیدة لإلعالم واالتصال في هذا اإلستثمار، ألنها تشكل منه

التعليمية، لذلك ازداد اإلهتمام في السنوات األخيرة بدور هذه التكنولوجيا الجدیدة في عملية 

بها، وأفضل  االستعانةالتعليم، ودار جدل آبير حول أهمية التكنولوجيا وأنواعها، وجدوى 

على  معلم والطالبمنها في تطویر التعليم ومعالجة مشكالته ورفع أداء ال لالستفادةاألساليب 

  ..حد سواء

كل رئيسي في إیصال المحتوى توظف تكنولوجيات االتصال الجدیدة في التعليم عن بعد بش

التعليمي للطالب والحث على زیادة التفاعل بين الطالب والمعلم وتنشيطه، بتقدیم مرونة أآبر 

  .في زمان ومكان األداء

فتراضي یضطلع بدور أهم یحمل في ثنایاه والتعليم عن بعد عبر األنترنت أو التعليم اال

  .تحدیات متالحقة في ظل التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي

إن مصطلح التعليم االفتراضي قد ارتبط بالتقدم التكنولوجي المتصاعد القائم على الحاسب 

واألنترنت، وما یتصل بها من برامج ووسائل اتصال تحوي شتى أنواع المعرفة 

ومع التوسع في استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من خالل الوسيط . علوماتوالم

ومواقعها من اإللكتروني وانتشار استخدام شبكة األنترنت للوصول إلى محتویات ملفاتها 

أصبحت فكرة التعليم عن بعد عبر األنترنت من األفكار التي حظيت بالقبول الواسع معلومات 

  .واآتساب المعرفة بها  عتها المجتمعات النامية في محاولة اللحاقفي الدول المتقدمة، تب

یبحث التربویون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب 

اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات، ویعتبر التعليم االفتراضي من أنجع هذه 

یع تعاونية بين مدارس مختلفة، ویمكن للطلبة أن یطوروا الوسائل حيث یمكن العمل في مشار

معرفتهم لمواضيع تهمهم من خالل االتصال بزمالء وخبراء لهم نفس االختصاصات 

واالهتمامات، وتقع على الطلبة مسؤولية البحث عن المعلومات وصياغتها بما ینمي 

راضي یمكنهم من الوصول إلى مهاراتهم التفكيریة، أما بالنسبة للمعلمين، فإن التعليم االفت
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دور المعلم خبرات وتجارب تعليمية یصعب الوصول إليها بطرق أخرى، آما یتم تفتيت 

  .بمشارآته مع معلمين آخرین، وبذا یفك العزلة المضروبة على المعلمين

إن التعليم عن بعد عبر األنترنت یؤدي إلى الحصول على المعلومات في جميع فروع 

آما یسهل تكوین حلقات النقاش في شتى مجاالت المعرفة، وآذلك  المعرفة البشریة،

المؤتمرات حيث تتم المداوالت وتبادل اآلراء من خالل الشبكة بالصوت والصورة وهو 

یعمل على ربط المؤسسات التعليمية في إطار اتصال عالمي لالستفادة وتبادل الخبرات فيما 

متعلميها ليصبح الجميع عنصرا فعاال في بناء بين المؤسسات التعليمية وما بين معلميها و

  .مدرسة بال أسوار هي مدرسة المستقبل

إن التجربة الجزائریة في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم االفتراضي ال زالت محتشمة وفي 

بدایتها، وليست بالقدر الكافي، ویرجع ذلك في المقام األول إلى عدم الوعي التام بفعالية هذا 

ن التعليم ومدى مساهمته في رفع المستوى العلمي والتأهيلي للفرد، وعلى ضوء النوع م

المشاریع والتجارب المتواضعة السابقة الذآر في التعليم االفتراضي ینبغي على مؤسساتنا 

التعليمية، خصوصا منها الجامعية أن تستعد وتبذل المزید من الجهود لتوسيع التجربة بمزید 

  .غطية نقص األساتذة، وإقامة المنتدیات والملتقيات العلميةمن تبادل الخبرات وت
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  )1(شكل رقم 

  المعنية بالتعليم عن بعد تيمزصفحة البدء لمؤسسة 

 

  

ثم ) على یمين الصورة(ا خاصة بلوح النشرات على صفحة البدء تبدو مجموعة من األیقونات إحداه

األیقونة الخاصة بالفصول اإللكترونية ، وعلى اليسار أیقونة تتضمن مجموعة من الروابط للتعریف 

  .بالمؤسسة وبرامجها وصفحة المشترآين ومعایير االعتمادیة وغيرها

 
علمًا أم ولي أمر أم أي َمْعنِّي سواء آان طالبًا أم م(للوصول إلى الفصول اإللكترونية على المستخدم 

الضغط على األیقونات الخاصة بها وعندها سيجد أمامه لوحة تتضمن ) بالوصول إلى هذا الفصل 

مجموعة من الردهات التي تتوزع الفصول على جانبيها وقد آتب على آل باب من أبواب هذه الفصول 

  . اسم معلم الفصل
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  )2(شكل رقم 
 

 
  موزعة على جانبي ردهات المدرسةالفصول اإللكترونية 

للدخول إلى الفصل اإللكتروني على المستخدم الضغط على اللوحة التي تحمل اسم الفصل ليجد نفسه وقد 

  ).3(انتقل إلى داخله أنظر الشكل رقم 
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  )3(شكل رقم 
  أحد فصول المدرسة اإللكترونية وفيه یتم تقدیم مواد العلوم الطبيعية

 

 
  )فصل غاري اإللكتروني(ذه المواد ویحمل اسم معلم ه 

 
یجد مجموعة من مقررات ) 3(عند دخول المستخدم إلى فصل غاري اإللكتروني آما یبدو من الشكل 

لنفترض (العلوم الطبيعية وعند الضغط على اسم المقرر سوف ینتقل إلى الصفحة  الخاصة بهذا المقرر 

 4أنظر الشكل رقم ( امه صفحة خاصة بهذا المقرر عندها سيجد أم)  6-4أنه مقرر الكيمياء للصفوف من 

دليل أنشطة  - وتحوي هذه الصفحة معلومات عن البرنامج ) وتبدو فيه الصفحة الخاصة بمقرر الكيمياء

 -رآن المعلمين  -روابط لصفحات ذات عالقة  أعدها المعلم -النشاط الطالبي الخاص بالمقرر -المعلم 

مجموعات  -الواجب الطالبي -معلومات وأفكار وقضایا خاصة بالمقررصفحة أولياء األمور تحتوى على 

  .والبرید اإللكتروني للمعلم -الحوار

 
 
 
 

 )4(شكل رقم



 244

  6- 4الصفحة الخاصة باألنشطة التدریسية لمقرر الكيمياء للصفوف 

 
• Kit Information 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/program/kit.html
>  • Subscribe to TEAMS 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/overview/join.ht
ml>  • Watch A Video Clip 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/banners/chemist
ry.html>  

  
TEAMS Activities: •  The Great 
Stain Remover Hunt 
<http://teams.lacoe.edu/docume
ntation/classrooms/gary/chemist
ry/projects/stain/stain.html>  
Other Related Activities: •  
None at this time  

  
TEAMS Activities: •  
Solution Dilution 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/activities/mixtur
es.html>  •  Red Cabbage 
Indicator 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/activities/indicat
ors.html>  •  Mystery Pen! 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/activities/pens.ht
ml>  Other Related 
Activities: •  None at this 
time  

 
• Chemistry Resources 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/web/chemistry.ht
ml>  • Stain Remover 
Activity Resources 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/web/stain.html>  

 
• National and California 
Chemistry Standards 
Correlation 
<http://teams.lacoe.edu/standard
s_00/science/chemistry_standar
ds.html>  • Gary's Favorite 
Science Book List 
<http://teams.lacoe.edu/docume
ntation/classrooms/gary/chemist
ry/teacher/book.html>  
• General Science Resources 
<http://teams.lacoe.edu/docume
ntation/classrooms/gary/chemist
ry/teacher/teacher.html>  

 
• Information, Ideas, & 
Issues 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/parent/parent.html> 
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• Properties of Matter 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/student/matter/ac
id.html>  • Mixtures & 
Solutions 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/student/mixtures/
chromatography.html>  
• Burning Steel 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/student/steel/stee
l.html>  • Vitamin C 
Testing 
<http://teams.lacoe.edu/doc
umentation/classrooms/gary
/chemistry/student/vitamin/
vitamin.html>  

 
• Teachers 
<http://teams.lacoe.edu/docume
ntation/classrooms/gary/chemist
ry/discussion/teacher.html>  
• Students 
<http://teams.lacoe.edu/docume
ntation/classrooms/gary/chemist
ry/discussion/student.html>    

 
• I'd love to hear from you! 
<mailto:widdison_gary@lac
oe.edu>  

 ()هاواي يف اإللكترونية املدرسة  - 2

 سم التربية في هاواي باعتباره القسم المسؤولتتبع هذه المدرسة شعبة بحوث التقنيات المتقدمة التابعة لق
عن االآتشافات والبحوث في مجال التقنيات الحدیثة المدعمة والمطورة للعمليات التعليمية داخل الفصول 

الدراسية ، تقدم هذه المدرسة تعليمًا مدرسيًا لكل المتعلمين حول العالم تحت شعار المدرسة في أي مكان 

  .وأي وقت ولكل فرد

 
سواء آان طالبًا أم معلمًا أم ولي أمر أم أي (وصول إلى الصفحة الرئيسة للمدرسة فإن على المستخدم لل

أن یكتب عنوان المدرسة على صفحة المستعرض ليجد نفسه أمامها ) َمْعنِّي بالوصول إلى هذه المدرسة

  )5(آما هو واضح في الشكل رقم 
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  )5(شكل رقم 

  في والیة هاواي والتي تستخدم برنامج ویب سي تي ونيةصفحة البدء للمدرسة اإللكتر

  مجموعة روابط من بينها الرابط الموصل إلى الفصل اإللكتروني ویبدو فيها
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(Navigation Button)  إزرار التحرك    
 ینقسم هذا اإلزرار إلى ستة إزرار تتفرع عنه وهي من اليسار إلى اليمين ومن األعلى إلى األسفل

 
  . ویستخدم للرجوع إلى الصفحة الرئيسية للمقرر:     Homeدایةزر الب

العناوین الرئيسية ( ویســتخدم  للرجوع إلى صفحة المحتویات :  Contentsزر الــمحـــتــویات 

   ) . للموضوعات

 
یسمح برنامج ویب سي تي للمستخدم بتتبع الروابط الموصلة إلى الموضوعات :   Retraceزر االستعادة 

ومفتاح االستعادة ) لذلك  فإن المادة التعليمية ال یمكن اجتيازها بشكل متتال( خرى التي یتضمنها المقرراأل

هذا یعيد المستخدم للصفحة التي آان قد زارها آخر مرة ، وعليه فإذا آان قد قفز من نقطة إلى أخرى في 

ى الصفحة التي سبق له الدخول المقرر متتبعًا الوصالت فإن الضغط على زر االستعادة سوف یعيده إل

 . إليها

 
 . ویســتخدم لتحدیث اإلطار السفلي لعرض محتوى الصفحة:   Refresh زر التحـــــدیـــث

  یعــــــــــرض الموضوعات السابقة بشكل متتابع :   Pg Backزر العودة إلى الصفـحة الســابقة  

 . ليویستخدم لعرض الموضوع التا:  Pg Fwdزر قلب الصفحة 

 

     Course Glossaryقاموس المقرر   
تستخدم أیقونة القاموس عند الضغط عليها للدخول إلى القاموس للبحث عن آلمة ما فيه بعدة طرق منها 

والبحث بواسطة الكلمة بأآملها، والبحث عن الكلمة بطباعتها ) الياء -من األلف ( البحث بواسطة الحرف 

 )text-entry field(في الحقل المخصص للبحث 

 

Text Search   البحث في النص  

 . أداة تسمح للمستخدم بالبحث عن آلمة ما داخل المحتوى الكامل للمقرر
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 My Notes  مالحظاتي  

 . تسمح هذه األداة للطالب بإضافة الحواشي والتعليقات حول موضوع الدرس

 

Targets  األهداف   
ألهداف التعليمية ذات الصلة بموضوع الدرس ، وفي حال عدم تعرض هذه األداة عند الضغط عليها ا

 .وجود أهداف مكتوبة لـه فإن األیقونة ال تظهر على شریط األدوات

 

  Self Test االختبار الذاتي  

تسمح أداة االختبار الذاتي للطالب أن یختبر معلوماته ذات الصلة بموضوع الدرس ، وفي حال عدم وجود 

 .نة ال تظهر على شریط األدواتاختبار فإن األیقو

 

References المراجع  

تسمح أداة المراجع باالطالع على المقاالت وعناوین مواقع اإلنترنت وقوائم الكتب ذات الصلة بموضوع 

الدرس، وعندما ال یضيف أستاذ المقرر أیة مراجع للصفحة الحالية ، فإن األیقونة لن تظهر على شریط 

  .األدوات

 

Audio فات السمعيةالمل   

عند الضغط على هذه األداة فإنها تعرض قائمة الملفات السمعية التي أرفقها أستاذ المقرر مع الدرس 

 .الحالي ، وعند عدم وجود أیة مرفقات صوتية فإن األیقونة لن تظهر على شریط األدوات
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 Movie   السينما  

الفيدیو التي أرفقها أستاذ المقرر مع الدرس الحالي ، عند الضغط على هذه األداة فإنها تعرض قائمة ملفات 

 .وعند عدم وجود أیة مرفقات فيدیویة فإن األیقونة لن تظهر على شریط األدوات

 

The Bulletin Board لوح النشرات    

تستخدم هذه األداة لالتصال الجماعي بين المشارآين في المقرر ، وهي تسمح للطلبة بالتشارك في 

 .الفصلية خارج المحاضرةالمناقشات 

 

Private Mail البرید الخاص    

تسمح أداة البرید بإرسال رسالة خاصة إلى واحد أو أآثر من المشارآين في المقرر ، وخالفًا للرسائل 

الصادرة عن لوح النشرات والتي یقرؤها جميع المشارآين في المقرر فإن البرید الخاص ال یمكن رؤیته 

إليهم ، أما من الناحية الوظيفية فإن أسلوب إنشاء آل من هذین النوعين من الرسائل إال من قبل المرسل 

 . متشابه إلى حد آبير

 

 Chat المحادثة    

تتيح هذه األداة  للمستخدمين  التحدث مباشرة مع مستخدمين آخرین مشارآين في المقرر أو أي مقرر 

عام للمقرر ، وآخر لكل المقررات للدخول إلى آخر، وهناك أربع غرف محادثة ألغراض عامة ، ومنتدى 

أي غرفة یمكن الضغط على أیقونة المحادثة ، فيتم استعراض المشارآين في الحجرة في الوقت الحالي ، 

آما تتيح األداة الفرصة إلرسال الرسائل الفوریة إلى مستخدمين مختارین باالسم وذلك بمجرد الضغط 

 .على أسمائهم 
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Index  الفهرس  

تسرد أداة الفهرس قائمة بكل الموضوعات الرئيسة الواردة في الفهرس ، باإلضافة إلى ربط المستخدم 

 .بالصفحة التي ورد فيها هذا الموضوع الرئيس بمجرد الضغط عليه

 

  My Record درجاتي    

ر آما تمكنه  من إن األداة المسماة درجاتي تتيح للطالب االطالع على درجاته التي قدرها لـه أستاذ المقر

 .االطالع على اإلحصاءات الخاصة بالفصل آله

 

  Password آلمة المرور    

تتيح هذه األداة للمستخدم تغيير آلمة المرور التي أعطيت لـه من قبل الجامعة أو من قبل أستاذ المقرر 

 .  لتسمح له بالدخول لبرنامج الویب سي تي

 

 Compile التجميع    

ميع المستخدم من أن یلخص بعض أو آل الصفحات الموجودة في مسار واحد وهذه األداة تمكن  أداة التج

 . مفيدة عند طباعة محتویات المقرر

 

 My Progress تقدمي    

إن األداة المسماة تقدمي تعرض معلومات عن التقدم الدراسي للطالب ،آما تعرض معلومات ورسوم بيانية 

الطالب وعدد ونسبة الصفحات التي زارها آما یعرض تاریخ دخول عن أجزاء المقرر التي دخل إليها 

 .هذه الصفحات

 

 

 Resume Session استئناف الجلسة    

 .تعيد أداة استئناف الجلسة المستخدم إلى آخر صفحة زارها في جلسة تعليمية سابقة
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  Calendar التقویم     

ل من قبل األستاذ أو مشارآين آخرین ، ویمكن تتيح أداة التقویم للطالب أن یرى جدول األعمال المرس

للطالب استخدام التقویم لجدولة أعماله الخاصة بعد موافقة أستاذه وهذه لن یطلع عليها سواه ، أما األعمال 

المجدولة العامة فهي متاحة للجميع ، آما تتيح للطالب االطالع على آل ما یستجد من أحداث أخرى في 

 .حينه

 

Presentations   العروض  

 . أداة العرض تجعل المستخدم یرى عروض الطالب اآلخرین آما تساعده على إعداد عرضه الخاص

 

Homepages الصفحات الشخصية       

أداة الصفحات الشخصية تتيح للمستخدم أن ینشئ صفحة الویب الخاصة به ، وبالضغط على هذه األیقونة 

رؤیة أي صفحة شخصية ألي مستخدم بتتبع الرابط التشعيبي تقوده إلى قائمة بأسماء الطالب حيث یمكن 

الموصل لصفحته ، ولتخصيص الصفحة على المستخدم الضغط على اسمه وسوف تنقسم النافذة آنذاك إلى 

إطارین اإلطار السفلي یمنح اختيارات خاصة بالمستخدم تمكنه من إعداد الصفحة أما اإلطار العلوي 

 . تخصيصهافيعرض الصفحة بعد تحدیثها و

 

Picture الصور     

بالضغط على أیقونة الصور یدخل المستخدم إلى قاعدة بيانات الصور في حزمة برامج الویب سي تي 

  . ومن خاللها یمكنه أن یطلع وبحث ویحصل على الصور التي أنشأها المعلم

Quiz االختبار        
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ى الصفحة الرئيسية لهذا النوع من االختبارات عند الضغط على أیقونة االختبار فإنها تقود المستخدم إل

حيث یجد قائمة بكل االختبارات القصيرة ، وهناك مجموعة من المعلومات تعطى للمستخدم في آل اختبار 

  : وهي 

یتم الضغط على هذا الرابط للدخول إلى االختبار ، وفي حال عدم توفر اختبار أو انتهاء : ”Title“العنوان 

  .   د المسموح به من محاوالت تأدیة االختبار ، فإن هذا الرابط لن یعملالحد األقصى للعد

  .Available from ... untilإلى  .…متوفر من 

 .  Durationالمدة 

 Out of الدرجة الممنوحة من الدرجة النهائية  

 .یبقى هذا الحقل فارغًا حتى یصحح أستاذ المقرر االختبار ویرصد العالمة   Markالعالمة

یعرض هذا الرابط عدد المحاوالت التي حاولها المستخدم لإلجابة عن االختبار، :   ”Tries“محاوالت  ال

والعدد األقصى المسموح به ،عالوة على أنه بمجرد البدء بمحاولة اإلجابة على االختبار یظهر رقمها بين 

المرسل سيصبح رابطًا ، قوسين ، وبمجرد االنتهاء من تصحيح االختبار وإرسال الدرجة ، فإن الرقم 

  بحيث یمكن للطالب عندما یتتبعه أن یرى االختبار المصحح

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 253

 
  

  

  :المراجع باللغة العربية

  :الكتب  -أ

التعليم على أبواب القرن الواحد والعشرین ، عالم الكتب، القاهرة : اسماعيل علي السعيد -)1

1998.  

ومات والمكتبات، الطبعة األولى، دار غریب للطباعة والنشر علم المعل: بدر أحمد أنور  -)2

  .1996والتوزیع، القاهرة، 

 التجدید في التعليم الجامعي، دار قباء للطباعة والنشر: بدران شبل، الدهشان جمال -)3

  .2001والتوزیع، القاهرة 

لعولمة، رأس المال البشري ، اإلدارة بالجودة، إستراتيجيات لعصر ا: بدران عدنان -)4

التعليم والعالم العربي تحدیات األلفية الثالثة، الطبعة األولى، مرآز اإلمارات للدراسات 

   .والبحوث اإلستراتيجية

طرائق التعليم عن بعد وأساليبه ، المنظمة العربية : لفقهاء عصام نجيببطاز محمد ا -)5
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