عبداهلل حطاب البصري

0

نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاس وب في تدعيم وتوسيع نطاق العمليـة
التعليمية من خالل خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات اإللكترونية جديدة والتنـو فـي
مصادر المعلومات والخبرة.
 :ملخص کتاب التعليم اإللکترونی ،نظام تعليمي ،شبكات الحاسوب

مفهوم التعليم اإللكترونى
يعرف التعليم بأن  :نظام تعليمي يستخدم تقنيـات المعلومـات وشـبكات الحاسـوب فـي
تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل خلـق بيئـة تعليميـة تفاعليـة مـن خـالل
تقنيات اإلل كترونية جديدة والتنو في مصادر المعلومات والخبرة.

خلق بيئة تعليمية تفاعلية،
دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين باإلستعانة بقنوات
اإلتصال المختلفة كالبريد اإللكتروني والمحادالة والفصول اإلفتراضية.
إكساب المعلمين والطالب المهارات التقنية إلستخدامها في التعليم الحديث،
 -4نموذجة ا لتعليم وتقديمة في صورة معيارية،
-0

طال

في

فر

الشريعة

abdalla192258@yahoo.com

اإلسالمية،

جامعة

المصطفی

المفتوحة،
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تطوير دور المعلم في العملية التعليمية،
توسيع دائرة إتصاالت الطال

من خالل شبكات اإلتصال العالمية

وعدم اإل قتصار على المعلم كمصدر للمعرفة،
خلق شبكات تعليمية لتنظيم و إدارة عمل المؤسسات التعليمية،
تقديم التعلي م اللي يتناس

مع مراعاة الفروق الفردية.

لعل من أيم الحقائق العلمية يو إعتماد التعليم في كثير من نضم و أشكال على
تقنيات اإلتصال ،بل إن تطور نظم التعليم وظهور أشكال جديدة منها إرتبا في معظم
الحاالت بتطور يله التقنيات ،وذلك إلسباب عديدة :يتصدريا أن التعليم يو عملية
إتصالية في حد ذاتها لها عناصريا الخاصة سواء تمت داخل الفصل الدراسي أو
خارج  ،باإلضافة الى أن نجاح يله العملية يعتمد على المهارات اإلتصالية لعناصريا
من جان  ،وعلى اإلستخدام األمثل لتقنيات اإلتصال ووسائل من جان آخر.
وقد أعتمد التعليم من بعد في بدايات على تطور الطباعة وإنتشاريا و إنتشار
االتصال البريدي والمراسلة  ،وأطلق على يلا النظام التعليم بالمراسلة  ،واستفاد
نظام التعليم من بعد بكل التطورات الخاصة بتقنيات االتصال بعد ذلك و أكثريا
وضوحاً إستخدام الراديو في دعم ال تعليم المفتوح من بعد  ،وإستخدام التلفزيون
من بعد ذلك منل منتصف القرن الماضي.
والتطورات األخيرة و إعتماد التعليم عليها يي التي إقترن بها مفهوم التعليم
اإللكتروني أو التعليم عبر الشبكات أو التدريس عبر الشبكات وفي كتابات آخرى
يستخدم مفهوم اإلفتراضي لوصف المؤسسات التي تقدم يله النظم من التعليم للتفرقة
بينها وبين المؤسسات التي تقدم التعليم التقليدي ،فيطلق على المؤسسات التي تقدم
التعليم اإللكتروني عبر الشبكات :المدارس اإلفتراضية والفصل اإلفتراضي.
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يتسع وصف التعليم بالتعليم اإل لكتروني ليشمل العديد من تقنيات اإلتصال التي
تعتمد على المكونات اإل لكترونية في إنتاجها ومنها على سبيل المثال الراديو
والفديو والتليفزيون وإ ن كان المفهوم قد إقترن بصفة خاصة بتقنيات اإلتصال
الحديثة التي تمثلت في الحواس

اإل لكترونية والشبكات نقالً عن األدبيات الغربية

في يلا المجال وان مصطل التعليم من بعد يشيع استخدام لوصف المقررات
التي تحقق قدراً أكبر من التفاعل اإل لكتروني بين المعلم والطال
التدري

ويتدرج من

بواسطة ورم العمل الى برامج البكال وريوس والدراسات العليا المعتمدة.

لللك فمن إقتران المفهوم باست خدام الحواس

والشبكات في الفترة المعاصرة

يزيد من تحديد التعريف ويساعد اإل تجاه نحو شمول المفهوم للراديو والتليفزيون
حتى وإ ن كان يتم وصفها بوسائل اإلتصال اإللكترونية.
فالتعليم اإللكتروني عبر الشبكات ،يو نظ ام تفاعلي للتعليم من بعد ،يقدم
للمتعلم وفقاً للطل

ويعتمد على بيئة اإلل كترونية رقمية متكاملة تستهدف بناء

المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكترونية واإل رشاد والتوجي وتنظيم
اإلختبارات ،وإ دارة المصادر والعمليات وتقويمها.
وتتمثل المحددات األساسية لتعريف ا لتعليم عبر الشبكات في التالي:
 -0يعت بر أحد النظم التعليمية المضافة،
 -2يقدم التعليم من بعد حيث تتباعد المسافات بين المؤسسة والمتعلم،
 -5بالنسبة للمتعلم الفرد يعتبر تعليماً فردياً يرتبا بحاجات المتعلم ويو
اللي يتخل القرارات الخاصة بتحديد المستوى والمقررات المطلوبة،
 -4يعتمد نجاح النظام في يله الحالة على قدر التفاعلية والمرونة التي
يحققها تصميم المقر رات التعليمية ونشريا على الشبكة،
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 -3البيئة اإللكترونية تمثل سباق اإل مكانيات والعمليات والتفاعل اللي
يعمل ف ي اطار عناصر العملية التعليمية،
 -1الشبكات اإللكترونية يي وسيلة عرض المقررات التعليمية التي يلتقي
عنديا أطراف العملية التعليم ية ووسيلة عرض أدوات اإلتصال،
وتوجي المتعلمين و إرشاديم،
 -7يعتبر نظام التعليم اإللكتروني عبر الشبكات أحد نظم التعليم ،التي تتم
في إطار النسق التعليمي العام وتتبناه مؤسسات تعليمية قائمة تتولى
عملية التخطيا واإلشراف والمتابعة والتقويم لعمليات التعليم والتعلم.

تشير التوقعات الى إنتشار نظام التعليم اإللكتروني عبر الشبكات في العديد من
د ول العالم في نهاية العقد الحالي ،نظراً أل يميت التي أكدت عليها العديد من
الدراسات األجنبية والعربية ،وكل يله الجهود وغيريا والتجاه الى التوسع في
تطبيق نظام التعليم اإللكتروني عبر الشبكات تعكس أيمية يلا النظام وضرورت
التي تتمثل في جوان

عديدة منها:

 -0تلبية حاجات التعليم من بعد واالسهام في عمليات التعليم والتدري
المستمر للعديد م ن الفئات في العديد من التخصصات،
 -2اإل ستفادة من مصادر التعليم والتعلم المتاحة على شبكة اإلنترنت ،في
دول أخرى على إتسا العالم،
 -5يؤدي التغير في دور المعلم من التعليم والتدريس الى تدعيم طرق
تدريس جديدة تعتمد على المتعلم وتركز على أيمية قدرات وإمكانيات ،
 -4تدعيم مهارات المتعلمين والمعلمين في تقنيات اإلتصال والمعلومات التي
تعتبر الدعامة الرئيسة بناء نظام التعليم اإللكتروني و إستمرار يلا التدعيم.
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التعليم من بعد يو نظام تعليمي يستهدف توصيل الخدمة التعليمية الى المتعلم في مكان
تواجده بعيداً عن المعلم والمؤسسة التعليمية ،باإلضافة الى عدم القدرة على اإللتحاق
بالتعليم النظامي منها األسباب الصحية أو اإلقتصادية مثل العمل أالناء سنوات التعليم.
ويتسم نظام التعليم من بعد بالسمات التالية :
 -0إن يلا النظام يركز على المتعلم وليس على المعلم ولللك تزداد
مسؤلية المتعلم في يلا النظام،
 -2اإل يتمام يركز على التعليم بدالً من التدريس وذلك لعدم الحاجة الى
المدرس والفصل الدراسي في يلا النظام،
 -5يتسم يلا النظام بتحكم المتعلم في عملية التعلم،
 -4يسم للمتعلم بالخطو اللاتي وبالتالي زمن التعلم يختلف من متعلم رخر،
 -3تظهر أيمية أوعية المواد التعليمية الت ي يعتمد عليها المتعلم مثل
المطبوعات والتسجيالت،
 -1ويترت
 -7يتطل

على ذلك ضرورة تطوير إعداد المحتوى التعليمي،
تنظيمًا إداريًا خاصًا يتفق وخصائص نظام التعليم من بعد و أيداف .

األيداف التعليمية تعكس إستخدام الشبكات اإللكترونية في التعليم وتختلف مستويات
يلا اإلستخدام ،وبنفس المستويات يتدرج إستخدام الشبكات في التعليم كاالتي:
 -0المستوى االالرائي ويو إستخدام الشبكة بوصفها مصدرا للمعلومات العامة،
 -2المستوى التكميلي في يلا المستوى يتم التدريس داخل القصل النظامي
ويتم اإلستفادة من الشبكات كوعا ء لمصادر التعلم والتعليم،
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 -5المستوى األ ساسي يتوفر في يلا المستوى تعليماً فردياً عن بعد بواسطة
المواقع التعليمية المتاحة على شبكة اإلنترنت،
 -4المستوى المتكامل  :يشمل يلا المستوى التدريس عبر الشبكة تزامنياً أو
ال تزامنياً واإل ستفادة من المستوى االالرائي والمستوى التكاملي اللي
يتاح في إطار تصميم عملية التعليم أو التدريس.

أيم يله العناصر ومتطلباتها يي:
-

أوالً :المعلم

ال من المعلم اللي تغيرت أدواره من المعلم أو
تغيير دور المعلم والتركيز على المتعلم بد ً
المدرس الى مبسا للمحتوى وميسر للعمليات التعليمية ومرشداً أو موج وباحث الم
مصمم للعمليات ومدير لها ،ويلا يتطل من إكتساب المعارف والمهارات والخبرات.
-

الانياً :المتعلم

ال تتوقف حدود اإلفادة من التعليم اإل لكتروني عند التحصيل الدراسي
واإل نجاز في يلا المجال ولكن يمتد الى إكتساب الخب رات والمهارات الخاصة
بالعمل في البيئة اإللكترونية  ،والتي يتصدريا إكتساب المعارف الخاصة بالجوان
األخالقية واألبعاد اإل جتماعية والتشريعية للتعامل مع شبكة اإلنترنت.
-

الالثاً  :الم حتوى اإللكتروني وبناء القدرات
يتطل

يلا العنصر عدداً من من المتطلبات تتركز في مجموعها في

أيداف تحقيق السهولة واليسر في مراجعة يلا المحتوى باإلضافة الى تنظيم
المحتوى بما يتوا فق مع خصائص التعليم عن بعد  ،وتوظيف الوسائل المتعددة
الالراء المحتو ى وتحقيق عنصر الجاذبية والتشويق.
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-

رابعاً :مصاد ر التعليم والتعلم اإللكترونية

تمثل مصادر التعليم والتعلم المتاحة ا لعنصر التكميلي في بناء المقررات ،وتظهر
أيميتها في تحقيق األ يداف بمالراء محتوى يله المقررات وزيادة دافعية المتعلم
للتعليم واإل رتفا بمستوى االنجاز واالداء.

-0
تعتبر يله األدوات ضرورة لنقل خصائص اإلتصال المواج التي تتوفر في الفصل
الدراسي التقليدي مع تطوير طرق التدريس حتى تتسم بالتفاعلية والمرونة ،ونقل يله
الخصائص إلى التعليم من بعد القائم على الشبكات ،ولللك نجد أن تحديد يله
األدوات يتصدر مرحلة التخطيا لتقديم المقررات التعليمية عبر الشبكات ،ويله
األدوات يي التي تنقل المتعلم الى الواقع اإلفتراضي بنفس خصائص الواقع الحقيقي
بمستثناء وحدة المكان في جميع الحاالت ،ووحدة الزمن في حاالت أخرى.
-2
وأيم ما يميز يله األدوات أنها صفحات على الشبكة ،قد تكون ضمن المواقع
التعليمية ،أو في مواق ع أخرى متصلة بالمواقع التعليمية ،يتفاعل أطراف عمليات
التعليم والتعلم من بعد بواسطة الرموز اإل تصالية المختلفة في وقت واحد-
متزامن -أو في أوقات مختلفة -غير متزامن  -لتحقيق أيداف التعليم والتعلم.
ويعكس مفهوم األداة في يلا ال تعريف ،مفهوم الوسيلة أو القناة في اإلتصال
بأنواع التي تنقل الرسائل اإلتصالية بين أطراف عملية اإلتصال لتحقيق األيداف.
-5
-

البريد اإللكتروني،

-

المحادالة والتفاعل المباشر،

)90( / PURE LIFE, Vol.4.No.10, (Dhu Al-Hijjah1438. Shahrivar 1396. September. 2017

-

المؤتمرات التفاعلية،

-

لوحة النقام،

-

قوائم (اإلفادة أو المساعدة)،

-

الصفحات التعليمية على الشبكة العنكبوتية،

-

نظم دعم االداء اإللكتروني.

-0
قد ادى إستخدام التعليم عن بعد الى تمكين الطلبة من متابعة االنشطة المختلفة
لجميع المواد الموجودة على الشبكة من أي مكان في العالم.
ويع مل التعليم عن بعد أو التعليم اإل لكتروني على حل العديد من المشكالت
واالعباء المتمثلة في عدم قدرة الجامعات على إستيعاب االعداد المتزايدة من
خريجي الثانوية العامة في البلدان العربية وخاصة بالنسبة للطلبة اللين يتطلعون
لدراسة تخصصات معينة يرغبون بدراستها ولكن ال تسم لهم معدالتهم للدخول
في الكليات المعينة ،مما يجعلهم يبحثون عن البديل من خالل السفر الى االقطار
األجنبية إلكمال دراستهم أو لإل لتحاق بالجامعات الخاصة والتي ال يستطيع قطا
كبير من الطلبة اإللتحاق به ا بسب

التكاليف المادية البايضة.

تتمثل األ دوار الجديد للمعلم في ارتي:
-

المعلمون مستشارون،

-

المعلمون متعاونون في فريق واحد،

-

المعلمون ميسرون للمعلومات،
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-

المعلمون مطورون للمقررات الدراسية،

-

المعلمون مرشدون أكاديميون.

مهارات الحاسوب ض رورية للمعلم ويي تتمثل في ارتي:
-

التعامل مع برامج وندوز بفاعلية عالية،

-

إستعمال خدمات  WWWلنسخ الملفات وتحويلها،

-

قراءة وكتابة ملفات البريد الساخن،

-

إستخدام الملفات العادية والملفات المضغوطة،

-

المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بالحاسوب،

-

إستخدام اإلنترنت أل غراض الحديث أو الكالم عوضاً عن الهاتف،

-

المشاركة بالت دريس عن طريق اإلتصاالت الخارجية.

-

ضرورة الحصول على إذن من المعلم قبل قيام الطال

بتقديم آية

معلومة لالخرين،
-

ضرورة اإل لتزام بمرسال رسائل بريد اإلل كترونية عبر الشبكة تكون خالية
من النزعة العنصرية أو الجنسية،

-

ضرورة وضع المعلم في الصورة قبل القيام بعملية اللقاء مع أي شخص
على الخا المباشر،0

-

ضرورة وضع المعلم قبل القيام قبل القيام بعملية إرسال الصورة الشخصية،

-

ضرورة وضع المعلم في الصورة قبل القيام بعملية إستخدام مواد بما
يسمى بحقوق الطبع والتأليف.
1. Online
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أن القرن الحادي و العش رين سيكون قرن المعلومات حيث أن االلياف البصرية
سوف تكون لديها القدرة على إرسال مئات المحطات التلفزيونية ،وسوف تتي
الفرصة لإل ستفادة من المعلومات المخزنة في المكتبات عبر يله االلياف التي
تتشكل منها الشبكة العالمية ،وسيكون لهله االلياف القدرة على حمل أكثر من-
عشرة -ماليين رسالة في الثانية الواحدة ،ويقول بعق الباحثون التربويون أمثال
دوردون وجينيتي  :أن منازلنا ستكون مصدراً من مصادر التعلم خالل القرن
الحادي والعشرين ولللك فنحن بحاجة الى إعادة تصميمها بطريقة تسم

لنا

بالتعامل مع يله التكنولوجيا المتمثلة في شبكة اإلنترنت العالمية.

وتعد شبكة االخباريات من أيم خدمات اإل نترنت إستخداماً بعد خدمة البريد
اإللكتروني  ،ويمكن تعريف يله الخدمة بأنها :كل األماكن التي يجتمع فيها
الناس لتبادل ارراء واأل فكار أو تعليق االعالنات العامة أو البحث عن المساعدة.
ويله ا لمجموعات مرتبة بشكل يرمي يسهل العثور عليها وينقسم كل منها
الى فرو الانوية ومن األمثلة علی ذلك:
-

 Compوتعني حاسوب  ،ولها فرو الانوية أخرى كباقي المجاالت،

-

 S CI.وتعني علوم،

-

 Rec.وتعني إستراحة أو ترقية،

-

 Soc.وتشير الى القضايا،

-

 Newsوتشير الى مواضيع إخبارية.

باإل ضافة الى مجموعات أخرى متنوعة الموضوعات واإليتمامات.
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-5
ويعرف يلا النطام إختصاراً بـ( ) IRCويمكن إستخدام الحديث مع المستخدمين
ار خرين في وقت واحد حقيقي ،0ويو برنامج يشكل محطة خيالية تجمع
المستخدمين من جميع أنحاء العالم على اإلن ترنت للتحدأ كتابة وصوتاً وصورة،
ويمكن من خالل عمل إجتماعات حقيقية بين المهتمين باإلستانة ببرامج معينة
مثل برنامج 2أو غيره من البرامج الممااللة.
ويمكن ألي شخص اإل شتراك في يله الخدمة من جميع أنحاء العالم ضمن
عدة مئات من القنوات المفتوحة ،مع إمكانية عمل قنوات خاصة للتحادأ مع
أفراد من ذوي اإل يتمامات المتقاربة أو نظراً لسرية الحديث وعدم تمكن ارخرين
من اإل ستما عبر يله القنوات ،وتأتي يله الخدمة في الدرجة الثانية من حيث
كثافة اإل ستخدام بعد خدمة البريد اإللكتروني.
-4
منل عام  0993أخل اإل تجاه نحو العلم اإل لكتروني في مجاالت الحياة كافة ،فظهر
ما يسمى بـ(الورة المعلومات اإللكترونية) المتمثلة في التجارة اإللكترونية،
والحكومة اإللكترونية ،والبنوك اإللكترونية ،واألسواق اإللكترونية ،وفي مجال
التعليم ،حيث التعليم اإللكتروني من خالل الت علم عن بعد ،والتدريس عن بعد ،من
خالل نظام المحاض رات عن بعد بشكل مرئي على الشبكة.
وتوفر شبكة اإلنترنت كميات ضخمة من المعلومات للمعلم والمتعلم ،وال تحتاج
الى عناء كبير ،وتتميز بالتواصل المستمر على مدار الساعة واليوم ،وال مجال للنوم أو
الشرب أو المرض ،وتتصف بسهولة مراقبة أداء المعلمين ونتائجهم وحضوريم
1. Real Time
2. Cu See Me
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و إنصرافهم كما التحتاج ال مدرسة اإللكترونية لمساحات كبيرة ،وال تتطل
التواجد الشخصي المستمر لمدير المدرسة إل عتماد المراسالت التي يمكن
إ نجازيا عن بعد ،وفي أي وقت وفي أي مكان ،حتى لو كان المدير خارج الدولة.

ويتم ذلك من خالل تأليف منايج خاصة مزودة بتقنيات الوسائا المتعددة
ووضعها على الشبكة في مواقع خاصة  ،وتكون يله المنايج متكاملة في عناصريا
ويتم فيها مراعاة التسلسل المنطقي والسيما في تأليفها وتنسيقها فنياً بما يراعي
الجوان

المتكام لة لشخصية المتعلم المتلقي لها.

سواء من حيث مراعاتها للعمر الزمني للطلبة ومراحلهم الدراسية أو تسلسلها
وبنائها المنطقي من حيث المحتوى أو مراعاتها للتطور العلمي العالمي في جميع
الموضوعات التي يتم عرضها باإل ضافة إليتمامها باالنشطة الالمنهجية من خارج
الكت

المدرسية.
وتكون فائدة يله المواقع للمنايج عامة وشاملة لكل من ل عالقة بالعملية

التعليمي ة وخاصة لكل من الطلبة والمعلمين  ،حيث يستفيد الطلبة من طبيعة عرض
الم نايج بما يسم لهم التعلم اللاتي.

تمثلت أيم نتائج تأالير النظم المعلوماتية في تعليم العلوم والتكنولوجيات وتأاليريا
على المنايج الدراسية كاالتي:
 -0ضرورة إجراء تغيير للمنايج المعتمدة في المدارس والجامعات بوتيرة أعلى
من السابق ،وذلك بمدخال مواد جديدة وحلف مواد واإليتمام بالنظم التقنية.
 -2تأالير تكنولوجيا المعلومات في زيادة إمكانيات التعلم والفرص الخاصة ب ،
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 -5اإليتمام بالتعلم عن بعد بمستخدام الشبكات الحاسوبية والتعلم اإللكتروني،
 -4أدت المعلوماتية الى إيجاد منافسة أكبر من الجامعات والى وسائل تزيد
من إنتاجية التعليم والتعلم ومن جودت ،
 -3أصبحت المعلوماتية جزءاً ال يتجزأ من العلوم،
 -1أصبحت مكتبات العالم ومصادر المعلومات االخرى في متناول المعلم
والطال

اللي يملك يله الوسائل،

 -7إمكانية إستخدام المختبرات العلمية التجريبية اإلفتراضية،
 -8تحويل جزء من التعليم من قطا خدمي تدعم الحكومات الى قطا
خدمي مخصص يخضع إلقتصاد السوق،
 -9إدخال نما الالث لمنهجيات التعليم والتكنولوجيا المنهجية الحاسوبية
التي ترتكز على عمليات نملجة النظم وتمثيلها والتحليل اإلحصائي لها.

