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  فتتاحيةالا
  

من المؤكد أن للتعليم دوراً أساسياً وحيوياً في بناء وتطوير المجتمع، وفي تحقيق تنمية اقتصادية  
 وقد أكدت  .مكين األفراد من المشاركة في ازدهار أوطانهملتواجتماعية مستدامة، كما أنه أداة رئيسية 

كما  . 2015أللفية على أهمية التعليم وعلى ضرورة تحقيق التعليم الشامل بحلول عام لاألهداف اإلنمائية 
ونظراً  . أشارت إلى الدور المحوري الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير التعليم ونشره

ا الموضوع فقد خصص هذا العدد من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي ألهمية هذ
 Information and communication) آسيا لموضوع تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم

technology for education) وهو ما يعرف اليوم اختصاراً بـ ،ICT4E.  
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم األساسي والعالي فوائد متعددة فيما إن الستخدام   
لو استثمرت هذه التكنولوجيا استثماراً جيداً، فهي تساعد على تطوير العملية التعليمية وتساهم في تحسين 

كما يساهم التعليم  . العالقة التفاعلية بين الطالب والمدرس، وبين إدارة المؤسسة التعليمية وأهل الطالب
اإللكتروني في تعزيز فعالية التعلم الذاتي، وتوسيع رقعة التعليم إلى المناطق النائية، وإضفاء المرونة على 

  . العملية التعليمية بحيث يستطيع الطالب متابعة التعلم في أي وقت ومن أي مكان
  

  التعليم األساسي والجامعي، وال تقتصر فوائد استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على   
وربما يكون تأثير التعليم . بل تتعدى ذلك إلى التعلم والتدريب المستمر أو ما يسمى التعلم مدى الحياة

  .لكتروني أوضح وأهم في هذا النوع من التعلماإل
  

يات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم توفير البنى األساسية والبرمج تسخير يتطلب  
ويحتاج  . الضرورية وتدريب المدرسين والطالب على استثمار هذه التكنولوجيا بما يخدم العملية التعليمية

التعليم اإللكتروني إلى تطوير تطبيقات خاصة بالمنهاج التعليمي تتالءم مع المحيط اإللكتروني ومتطلبات 
ية شاملة متكاملة كي تؤدي النتائج المتوخاة وبالتالي فإن عملية التسخير هذه تحتاج إلى رؤ. التعلم عن بعد

  .منها
  

يسلط هذا العدد من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا الضوء على أهمية   
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم وأبعاده المختلفة ويبين األثر المتوقع لهذه العملية تسخير 

موذج التعليمي، ويعرض منهجيات وآليات رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تطوير الن
 كما يستعرض هذا العدد بعض مبادرات التعليم اإللكتروني في منطقة غربي آسيا  .في المبادرات التعليمية

  . ا المعلومات واالتصاالتوأهمها مبادرة التعليم األردنية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على استثمار تكنولوجي
  

ونظراً ألهمية التعليم اإللكتروني فقد خصصت عدة مقاالت الستعراض منهجيات تطوير تطبيقات   
التعليم اإللكتروني واستثمار البرمجيات المفتوحة المصدر في هذا المجال، باإلضافة إلى عرض تجارب 

كوا هي الجمهورية العربية السورية وتونس الجامعات االفتراضية في عدد من البلدان األعضاء في اإلس
  .  ولبنان

  



  والتعليم في التربية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ملف العدد
  

  تسخير المعلوماتية ألغراض التعليم والتعلم
  

له مفرداته كأي مقرر  إن تسخير المعلوماتية ألغراض التعليم مسار متعدد األثر وموضوع قائم بذاته  
ن، في الوقت نفسه، من مجموعة من الوسائل المساندة سي وحسب المستوى التعليمي، ويتكوج الدرافي المنه

 . لتحسين العملية التعليمية وإدارة المقررات الدراسية على اختالف موضوعاتها وإيصالها بكفاءة إلى المتلقي
إعداد الشرائح التوضيحية هذه الوسائل تشمل األجهزة والبرمجيات العامة كمعالجات النصوص والجدولة و

كوسائط إليصال األفكار والمفاهيم للطالب، وقد تكون أجهزة وبرمجيات معدة لشرح موضوع محدد أو جزء 
البنية "وهي بمثابة .  من موضوع بأسلوب تفاعلي مرن مع المتلقي وبالسرعة التي تناسب قدراته االستيعابية

لقدرات لإلداريين والمدرسين والطالب لتبادل المعلومات التي توفر ا" األساسية للمعلومات واالتصاالت
وكل ذلك من المستلزمات األساسية لالقتصاد المبني على المعرفة والوصول إلى ما يسمى .  والتراسل

  ".مجتمع المعلومات"
  

من البديهي أن يتفاعل الطالب، وهو المحور األساس، مع عملية التعليم والتعلم في بيئة مكونة من   
المعلوماتية، ) 3(البيت والمجتمع و) 2(المدرسة أو المؤسسة التعليمية و) 1(اميكيات ذات أبعاد ثالثة هي دين

  .كما هو مبين في الشكل التالي
 

  األبعاد الثالثة لديناميكية التعليم والتعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Available at . OECD.T in SchoolsIC: Learning to Change, Schooling for Tomorrow. 2001. James Edwyn  : :المصدر
.                                                                                                                                                                                   org.sourceoecd.www 

  
 أن معظم ية في قطاع التعليم، إال واضحة تدل على نجاحات المعلوماتال توجد مؤشرات دولية  

ر م غير كاف حتى اآلن لتحقيق التطوالتجارب تشير إلى أن اإلنفاق على الوسائل المعلوماتية في قطاع التعلي
ويعود السبب في ذلك إلى ضعف العالقة بين المعلوماتية ومناهج  . )1(المنشود في المخرجات التعليمية

                                                 
)1(  : Available at.  World Bank/infoDev: DC, Washington.  ICT in Education: Knowledge Maps. 2005. Michael, Trucano

                                                                                       .                                                    html.8.Publication/en/org.infodev.www://http  
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لتدريس األخرى، وهذا يؤشر إلى أهمية إحداث توازن ما بين العناصر األساسية الداخلة بالعملية التعليمية ا
 .والعناصر األخرى الالزمة لتطويرها

ومن أهم مستلزمات النجاح إيجاد طرق ووسائل لمتابعة وتقييم تطور استخدام الوسائل المعلوماتية   
 وتدل تجارب بعض البلدان على أن توفر البنية  .وإصالح مسارهاومعالجة إخفاقات العملية التعليمية 

األساسية لألجهزة والشبكات غير كاف لتحقيق التطور في التعلم، حيث إن عملية التعلم تتأثر بعدة عوامل 
 .معقدة، منها عوامل بشرية وأخرى هيكلية وِبنيوية

  
 المعلوماتية في التعلم كان له أثر إيجابي وتشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن استخدام الوسائل  

وأشارت النتائج أيضاً إلى أن استخدام الوسائل المعلوماتية من قبل .  في تطوير مهارات حل المسائل
 .)5( ،)4( ،)3( ،)2(المدرسين له تأثيرات إيجابية على ما حققته هذه الكوادر من مخرجات في عملية التعلم

  
منظمة التعاون والتنمية في ن العالم مؤخراً، وعلى وجه الخصوص بلدان وقد اهتم العديد من بلدا  
، بوضع خطط شاملة للمعلوماتية في قطاع التعليم كجزء من خطط وطنية أكثر )OECD( االقتصادي الميدان

شموالً لعملية التحول نحو مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة، حيث ترمي مثل هذه الخطط الشاملة إلى 
 : موضوع المعلوماتية في قطاع التعليم وإيالئه األسبقية من خالل ثالثة مداخل رئيسيةمعالجة

  
  محو األمية المعلوماتية من خالل التعليم المستمر؛ •
 محو األمية المعلوماتية لجميع الخريجين على مختلف المستويات؛ •
 .تسخير المعلوماتية لتطوير التعليم والتعلم •

 
 : توفير البنى األساسية للمعلوماتية، والتي تتمثل في االتجاهات التاليةز سياسات البلدان علىوترك  

  
  زيادة قدرات الوصول إلى اإلنترنت؛ •
 توفير الوسائط المتعددة؛ •
 زيادة نسبة عدد الحواسيب إلى عدد الطالب في المدارس؛ •
 .تحسين الشبكات المحلية في المدارس والمعاهد التعليمية •

  
 في محاوالتها لتحسين القدرات المعلوماتية المتاحة في قطاع التعليم، على وتركز البلدان المتقدمة،  

 للربط باإلنترنت، وإتاحة الفرص )Broadband(كفاءة النفاذ إلى اإلنترنت من خالل توفير الحزمة الواسعة 
عالقة، بكفاءة للمناطق والمجتمعات المهمشة في المدن وخارجها للنفاذ إلى اإلنترنت والمواقع التعليمية ذات ال

                                                 
)2(  Department for Education and Skills/British Educational Communications and Technology Agency (Becta) UK. ICT 

.                                                                                                                 uk.gov.teachernet.www: Available at  .2004in Schools Survey  

)3(  /publications/net.apdip.www://http:  Available at .APDIP– UNDP.ICT in Education. 2003. Tinio. Victoria L 
.                                                                                                                                                                       dfp.edu-eprimer/iespprimers 

)4(  : Available at. ECD O.ICT in Schools: Learning to Change, Schooling for Tomorrow .2001. James Edwyn
.                                                                                                                                                                                   org.sourceoecd.www 

)5(  : Available at.  World Bank/infoDev: DC, Washington. ICT in Education:  MapsKnowledge. 2005. Michael, Trucano
    .                                                                                                                                       html.8.Publication/en/org.infodev.www://http 
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أما البلدان األقل تقدماً فتعمل على تحسين نسبة عدد الطالب إلى عدد الحواسيب وتحقيق نفاذ مقبول .  عالية
  .إلى اإلنترنت وتوفير المحتوى من خالل ربط المكتبات بعضها باآلخر عبر اإلنترنت

  
 أن من أهم علىي التعليم تدل تجارب بعض البلدان التي لم تحقق نجاحات في إدخال المعلوماتية ف 

أسباب ذلك اإلخفاق التركيز على المؤشرات الرقمية البحتة في عملية قياس األداء وأرقام اإلنفاق على البنى 
األساسية للمعلوماتية، دون النظر إلى جوانب تتعلق بتدريب كوادر التدريس وتوفير المحتوى والشراكات 

مة القطاع الخاص في عملية التطوير لتحقيق التالحم ما بين والهياكل واألطر التنظيمية، وأهمية مساه
كما أشارت بعض التجارب إلى أن من المؤشرات التي قد ال تبدو مباشرة ولكنها ذات .  المعلوماتية والتعليم

 .أثر كبير، مدى توفر الوسائل المعلوماتية للطالب في بيوتهم
  

  :لمعلوماتية على المناهج إلى ثالثة أقساموفيما يخص المناهج التعليمية يمكن تقسيم أثر ا 
  

  تعليم المقررات المعلوماتية؛ •
 التعلم بمساعدة الوسائل المعلوماتية؛ •
 .التعلم من خالل الوسائل المعلوماتية •

 
المتقدمة بنى تحتية معلوماتية جيدة للمدارس االبتدائية، البلدان فعلى مستوى التعليم االبتدائي، وفرت  

 . في فرض سياساتها في تحديد مفردات المناهج المعلوماتيةولم تتدخل كثيراً
  

واختلف التركيز في المدارس المتوسطة، حيث اعتمدت بعض البلدان التي حققت نجاحات ملموسة  
على تخصيص موضوع للمعلوماتية منفصل عن مواضيع الدراسة األخرى، مع تشجيع مدرسي المواضيع 

واستطاعت البلدان .  المعلوماتية في تحسين إيصال المادة للطالباألخرى على استخدام بعض التطبيقات 
المتقدمة أن تدمج المفردات المعلوماتية ضمن مناهج الدروس األخرى بشكل واسع وأصبح استخدام الوسائل 

وسعت بلدان أخرى إلى تخصيص موضوع منفصل .  المعلوماتية من ضمن معظم الدروس المنهجية
 الثانوية وتشجيع استخدام الوسائل المعلوماتية في المواضيع األخرى وفي مشاريع للمعلوماتية في المدارس

 .الطالب التي تتطلب تزاوج مواضيع متعددة بعضها باآلخر
  

والتوجه األكثر رواجاً في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا  
 المعلوماتية في عمليتي التعليم والتعلم ووضع أهداف رقمية لعملية وكوريا الجنوبية هو إدماج الوسائل

 . في المائة، على سبيل المثال25 أو 20اإلدماج، كأن يكون الهدف استخدام الوسائل المعلوماتية بنسبة 
  

أما تطوير المحتوى التعليمي، فقد أصبح بالنسبة إلى البلدان التي استطاعت توفير البنى األساسية  
فهي تشجع المدارس وكوادر التدريس على .  وماتية لقطاع التعليم من أهم أولويات المرحلة القادمةالمعل

التطوير الذاتي للمحتوى اإللكتروني، وتشجع الشراكات مع الناشرين وقنوات التلفزيون والمتاحف والمكتبات 
  .لتطوير المحتوى اإللكتروني النافع لقطاع التعليم

 
دة المعتمدة في تطوير المحتوى اإللكتروني، مفهوم تطوير جزئيات التعلم ومن المفاهيم الجدي 

)learning objects( وهي طريقة مستحدثة لتصميم كتل )modules( ًللمحتوى التعليمي تكون متكاملة ذاتيا 
  .ويمكن ربط هذه الكتل، أو الوحدات، بعضها باآلخر.  وتتراوح بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة لكل جزئية
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 فبدالً من تطوير المادة التعليمية، التي تكون عادة كبيرة الحجم، دفعةً واحدة، يمكن بناؤها من خالل الربط 
ومن مزايا هذه الوحدات أنها صغيرة ويمكن استخدامها، ثم إعادة استخدامها، في .  ما بين هذه الوحدات

موعات منظمةً إلكترونياً حسب الوظائف كما يمكن تجميعها ضمن مج.  مواقع مختلفة من المادة التعليمية
المحتوى المتكامل المنوي واالستخدامات، من أجل اختيار المناسب منها لتحميله في المكان المالئم في 

 .تطويره
  

وتشمل سياسات المعلوماتية في قطاع التعليم االهتمام بالمعلم من خالل تغيير الثقافة التقليدية السائدة   
لتعلم، من أسلوب التلقين إلى أسلوب المشاركة، وتطوير مهاراته في استخدام الوسائل في مجال التعليم وا

وتركز السياسات كذلك على تدريب العناصر .  المعلوماتية عن طريق دورات تدريبية اختيارية وإجبارية
 . ت الطالبيةالهامة األخرى في المنظومة المدرسية، مثل الكوادر القيادية واإلدارية والمساعدين والجمعيا

 كوسيلة )ICDL(فعلى سبيل المثال، يعتمد عدد من البلدان األوروبية برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
  .لرفع مهارات كوادر التدريس واإلدارة في المدارس

  
ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن رسم سياسات شاملة للمعلوماتية في قطاع التعليم دون ضمان مواءمة   

ويمكن تلخيص  .  السياسات لسوق العمل وأثرها على سد حاجة السوق إلى المهارات المعلوماتيةهذه
  :التوجهات العالمية للسياسات المتعلقة بالمعلوماتية فيما يلي

  
  يرات جذرية في المناهج التعليمية لتتواءم مع عصر اإلنترنت؛يضرورة إحداث تغ •

 ية بالمعلوماتية؛توافق تقييم الطالب مع عملية التعلم الغن •

 محو األمية المعلوماتية هو هدف عملية التعلم للجميع؛ •

 ضرورة تزويد المدارس بالوسائل المعلوماتية المتكاملة؛ •

 توفير البرمجيات التعليمية ووسائل الوصول إلى المعلومات لكافة المستويات التعليمية؛ •

• ل إدخال الوسائل المعلوماتية في إعادة النظر في دور المعلم وتوسيع مهاراته التعليمية لتقب
 التعليم؛

 تشجيع وتطوير مفهوم وآليات التعلم الذاتي؛ •

 تبني القيادات التعليمية واإلدارية الوسائل المعلوماتية في إدارة العملية التعليمية؛ •

 .المدرسة والبيت والمجتمع شركاء في إنجاح الفرص المعلوماتية في التعليم والتعلم •
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  المعلومات واالتصاالت في النموذج التعليميأثر تكنولوجيا 
  

في مجتمعنا المعاصر الزم ال ها شرطوقاعدة رئيسية للتنمية وهيمثل التعليم بكل مستوياته وأنواعه   
وترشدهم في  ينمي المهارات والقدرات التي تسمح لألفراد باكتساب المعرفة   فالتعليم.القائم على المعرفة

كيفية ومعرفة حصول على المعرفة نهج للهو والتعليم  ،يدة وإيجاد حلول لها المسائل الجدسبيل مواجهة
 .الصحيح في ظروف الحياة المختلفةها استخدام

  
أن هذا يتطلب و، حتى عهد قريبما كانت عليه م حياة العمل اليوم هي أكثر تغيراً وأقل نمطية إن  
م مع حاجات  لتتالءبنية مناهجها وموادها التعليمية في ومرنة الدائم قابلة للتجديد المنظومات التعليمية تكون
  قادرين على الوصول إلى المعرفة التي يحتاجون إليهافي مواقع العمليجب أن يكون العاملون و.  السوق

وبالتالي يجب أن يتبع التعليم نهج البناء المنطقي والفكر الناقد، وأن يكون  . استعمالها بطريقة صحيحةو
  . ال تسجيلياًًأسلوبه تحليلياًً

 
تبعثر الشركات في (والتنظيمي ) العولمة(ير البنيوي يالتغقدمت العقود األخيرة أمثلة كثيرة على و  

رات كبيرة تكنولوجيا المعلومات يومن بين التكنولوجيات التي أحدثت تغي . والتكنولوجي) العالم ودمجها
 جل األنشطة اإلنسانية التي يعتبر التعليم واالتصاالت التي وسمت العصر الحالي باسمها وطالت آثارها

  . والتعلم من أهمها
  

    لماذا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم؟-1
  

 السؤال أوجهاً مختلفة، منها ما يتصل بالنهج التربوي، وما يرتبط بتزايد حجم ى هذاتأخذ اإلجابة عل  
  . نفسهامل في المؤسسات التعليميةالمعلومات، وما يخص الع

  
استخدام تكنولوجيا تدعو إلى ظهرت في السنوات األخيرة تيارات تعليمية جديدة  :النهج التربوي  

ستند إلى مفاهيم فلسفية تعود جذورها إلى تالمعلومات واالتصاالت وتقترح نماذج جديدة للعملية التعليمية 
  .النهج البنائيو الموضوعي النهج ،ن يمكن التدرج بينهماان أساسيا نموذجوهناك .  اإلغريقيةالحضارة

 
 في أن المعرفة موجودة على نحو مستقل عن تتمثل على مجموعة فرضيات يقوم النهج الموضوعي  

النهج هو الحصول على المعرفة باستخدام الطرق الموضوعية هذا التجربة اإلنسانية، وأن دور المتعلم في 
ديد أهداف التعليم ويفترضون ضمناً أن المتعلم هو وعاء لذا فإن أنصار هذا النهج يشددون على تح . للعلم

 ومثل هذا النهج مفيد في بعض  .وهذا النهج هو نهج موجه نحو المعلم . خال على المعلم أن يقوم بملئه
  .المواضيع لمتعلمين تنقصهم الخبرة، كاألطفال، حيث تلقن المعرفة تلقيناً

  
أن أن الحقيقة ليست مستقلة عن المتعلم ويعتمد على و الب،، فهو نهج موجه نحو الطالنهج البنائيأما   
الذاتية وضمن البيئة االجتماعية والثقافية التي يعيش   يبنيها ويفسرها انطالقاً من تصوراته ومن تجربتهالمعلم
 ومهمة المعلم هي تقديم الوسيلة ، فإن الطالب يبني معرفته من البيئة التي يعيش فيها، وعلى هذا. فيها
  . على تركيب معرفته الخاصة ومكاملتها في بنية معرفية موسعةهإلرشاد للمتعلم بطريقة تشجعوا
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هو تنمية مهارات المتعلم في التفكير وبناء المعرفة، لذا ال يهتم البنائي في النهج التربوي إن الهدف   
  ته في التفكير المستقل،  ومهارا لديه اإلدراكبمزاياأنصار هذا النهج بالمعرفة المسبقة للمتعلم وإنما 

  .لشيء نفسه أن جميع الطالب يتعلمون تماماً االمعلموال يفترض 
 

ويحتاج النهج البنائي إلى الكثير من التحضير واالبتكار من طرف المعلم لتمكين المتعلمين من   
و التي الوصول إلى المعارف، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في الصفوف التي يتباين فيها مستوى الطالب أ

 أن المتعلم هو البنائي يقوم على أن هذا النهج يفترضوالنقد الموجه إلى النهج  . تضم عدداً كبيراً منهم
  وكان أول . عند الجميعشخص قادر على البحث عن المعلومات والمعارف وهو ما قد ال يتوافر في الواقع

لفيلسوف اليوناني أن يطبق هذا النهج تطبيقاً من اتبع النهج البنائي المعلم األول سقراط، فقد استطاع هذا ا
 ويعتقد . حسناً، وكان تالميذه يتمتعون بإمكانات مميزة، أحدهم الفيلسوف أفالطون نفسه، وكان عددهم محدوداً

الكثير من الباحثين في مجال التعليم والتعلم أن استخدام التكنولوجيا، وخصوصاً تكنولوجيا المعلومات 
لمثل هذه التكنولوجيا أن تكون القاعدة في تشكيل بيئة غنية يمكن  إذ النهج البنائي،بتحقيق سمح يواالتصاالت، 

  .)6(باالستفادة من أدوات هذه التكنولوجيا اكتشاف المعرفة بعملية فيها الطالب يتحكمبالمعلومات 
  

أو ئق مكتوبة كل عام كميات هائلة من المعلومات المتجسدة في صور ووثافي د ولت :تزايد المعلومات  
ففي مطلع الثمانينيات كان حجم   . بفضل اإلنترنت وشبكات المعلومات متاحة لكل الناس أينما كانواصوتية

. المعرفة يتضاعف مرة كل عشرين سنة ليصل إلى معدل تضاعف كل أربع سنوات في بداية األلفية الثالثة
صاالت التي تسمح بعمليات البحث والتحليل والمعرفة قابلة للتداول بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالت

ومن الصعب اليوم أن نتصور تعليماً يتميز بالجودة ال يستخدم شبكات المعلومات للوصول إلى  . والتركيب
  .مصادر المعلومات والمعرفة

  
 أن استخدام تكنولوجيا )7(بينت دراسات عديدة أعدت في السنوات األخيرة :الضرورات التربوية  

 واالتصاالت في التعليم، سواء كان ذلك في الدروس أم في اإلدارة أم في التواصل مع أولياء المعلومات
وفي اآلونة األخيرة، كثر استخدام . الطالب، قد غير الكثير في نمط العالقة بين المدرسة والطالب وأسرهم

ذين ينشرون عليها موادهم  من قبل المدرسين ال)wiki(مواقع ويكي  (blogs)المدونات الشخصية اإللكترونية 
سية ويناقشونها مع طالبهم، وهو أمر يضيف إلى العملية التعليمية بعداً جديداً، وخاصة في المواضيع االدر

  .الدراسية التي تحتاج إلى العمل الجماعي
  

  مواقع ويكيالمدونات الشخصية اإللكترونية و
  

وغيرها من منتجات الوب في التعليم، حيث " ويكي "يستخدم المدرسون المدونات الشخصية اإللكترونية ومواقع  
ينشرون الدروس والتمارين التي يقدمونها في صفوفهم على اإلنترنت، مما يتيح للطالب التعرف على واجباتهم أو 
مراجعة المحاضرات والدروس التي أعطيت في الصف، إضافة إلى مجموعة من الوصالت التي تحدد مواقع لمصادر 

 وتتيح هذه المدونات للطالب إمكانية نشر تعليقاتهم ومناقشة المدرسين  .فية يمكن أن ينفذ إليها الطالبرئيسية أو إضا
فتسمح بالعمل الجماعي ويشارك فيها عدد من المدرسين وتُنشر فيها فصول مختلفة تتعلق " ويكي" أما مواقع  .وغير ذلك

يل هذه المواضيع من قبل المشاركين إذا ما تطلب األمر ويمكن تعد.  بموضوع واحد أو عدة مواضيع ذات قاسم مشترك

                                                 
)6(  Department for Education and Skills, UK. 2004. Hands On Support. Guidance and support materials for HOS 
                  .                                                              pdf.primary/7947/doc_/uk.gov.teachernet.www :Available at.  rimaryp - providers 

)7(  : Available at.  a landscape review–The impact of ICT in schools .2007January . UK, Becta Research
                                                          .                                                                                                uk.gov.teachernet.publications://http 
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  .ذلك

أما فيما يتعلق بالمؤسسة التعليمية فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأتمتة أعمالها   
 باإلضافة إلى ذلك، يستطيع الطالب القيام  .يؤدي إلى تخفيض حجم األعمال التي تقع على عاتق اإلدارة

إلجراءات اإلدارية عن بعد سواء في مرحلة التسجيل أو في مرحلة الحصول على نتائج بالعديد من ا
  .اناتاالمتح

  
    التأثيرات المتوقعة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم-2

  
أظهرت معظم الدراسات تزايد عدد الحواسيب في المدارس واتصال نسبة منها باإلنترنت، واستخدام   

 . بلمحمولة والوت تكنولوجية أخرى في العملية التعليمية كأجهزة الفيديو والكاميرات الرقمية والهواتف اأدوا
  :وأدى استعمال هذه التكنولوجيا إلى جملة من التأثيرات في التعليم وفي المؤسسة التعليمية على النحو اآلتي

  
  أثر التكنولوجيا في التعلم والتعليم داخل الصف

  
عد معايير ومؤشرات متفق عليها عالمياً لقياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات لم توضع ب  

استخدام ف . عامبشكل ومع هذا، فإن العديد من الدراسات تشير إلى آثار إيجابية . واالتصاالت في التعليم
ح التفاعلي سمح  المختلفة مثل الحاسوب وتطبيقاته العامة والتعليمية واإلنترنت واللو التكنولوجيةدواتاأل

الرياضيات واللغات و تحسين مستوى القراءة والحساب وساهم في بتطوير نُهٍج تعليمية وتعلمية مبتكرة
  .)8( وغيرهااألجنبية والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة ولتربية الفنية

  

  نتائج بعض الدراسات الميدانية
  

ة إيجابية بين وجود حواسيب في المدرسة ونتائج اختبارات أظهرت دراستان أجريتا في الواليات المتحدة عالق  
 فيوبينت دراسة أخرى أجريت . عالقةتلك الستراليا عدم وجود أالطالب، في حين أظهرت دراسة مماثلة أجريت في 

 ولكن  . كانت سلبيةلواجباتهم المدرسيةالنامية أن العالقة بين وجود حواسيب في المنازل وإنجاز الطالب البلدان بعض 
في الواقع أكثر تعقيداً وخاصة عندما ينظر في الجانب التواصلي واالستخدامات التربوية للحاسوب هو  العالقة تحديد تلك
منهجية وويبقى أن قياس العالقة أمر شائك ويحتاج إلى أبحاث طويلة .   حيث يجد الباحثون أن العالقة إيجابية،المنزلي
العالقة كانت إيجابية في استخدام الحاسوب في دروس الرياضيات، وبينت ووجدت إحدى الدراسات أن  . صارمة

 أن العالقة كانت إيجابية عندما (OECD)االقتصادي  والتنمية في الميداندراسات أخرى أجريت في بلدان منظمة التعاون 
  . تقر بذلك تماماًاستخدم الحاسوب استخداماً محدداً واضح األغراض، وال تزال دراسات أخرى في بلدان أخرى ال

____________________  

 Wagner, Daniel A., Bob Day, Tina James, Robert B. Kozma, Jonathan Miller and Tim Unwin. 2005.  Monitoring and Evaluation of: المصدر
:  Available at.12 Page  .World Bank/Devinfo: DC, Washington  .A Handbook for Developing Countries: ICT in Education Projects

.                                                                                                                                                           html.9.Publication/en/org.infodev.www://http  

  
فقد أظهرت الدراسات فوائد . كانت أكثر وضوحاًفالمتعلقة بتعزيز دافع التعلم وديمومته أما الجوانب   

أما الجوانب الخاصة  . عدة مثل تحسن إدراك المفاهيم وتعلمها وزيادة االستقالل والتعاون مع اآلخرين
ويمكن القول عموماً .  متناقضةبشأنها باإلبداع ومهارات التفكير الناقد وقدرات حل القضايا فال تزال النتائج 

                                                 
 ).2(راجع الحاشية   )8(
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اف  ذا أهدكلما كان االستخدام نتائج استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعليم كانت إيجابية إن
  .تربوية واضحة للمدرس والطالب

خاصة، المنتشرة على اإلنترنت، وخاصة في موضوع العامة والسية، القد كثرت مصادر المواد الدر  
 . كما ساهمت اإلنترنت في نشر عروض محاكاة لمواضيع في العلوم والرياضيات . يةتعلم اللغات األجنب

وتساهم هذه العروض في استيعاب المفاهيم المجردة وتلك الخاصة بعالم الصغريات والسيرورات العلمية 
micro-system and process in science)9(.  

  
  أثر بعض التكنولوجيات على التعلم والتعليم

  
لمكونات التكنولوجية المستعملة في التعليم والتعلم ازدياداً ملحوظاً مع تطور البنية األساسية  اسجلت  

فالمحتوى الرقمي التعليمي والبرمجيات الخاصة .  الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس
لالسلكية، يزداد استخدامها في اوبالتعليم وإدارة المدارس واللوح التفاعلي، وكذلك التكنولوجيات المحمولة 

المدارس نتيجة لفاعليتها، كما أن التعليم االفتراضي بدأ يشق طريقه بأساليب وأنماط مختلفة وبدأ االعتراف 
  .بدوره أداة مكملة للتعليم التقليدي

  

  (Interactive whiteboard)اللوح التفاعلي 
  

ن التعامل معه وكأنه شاشة الحاسوب كما يمكن  يمك .الحاسوب ويتفاعل باللمسبلوح أبيض للعرض يتصل   
س استخدام اللوح يستطيع المدر. باشرة في الحاسوبالكتابة عليه باستخدام قلم خاص ويمكن تخزين ما يكتب عليه م

التفاعلي لعرض مواد موجودة على الحاسوب كأدوات توضيحية وبإمكانه أن يضيف ما يريده باستخدام القلم الخاص 
  .عليباللوح التفا

  
وقد أثبت اللوح التفاعلي فاعليته وفائدته في الدروس وخاصة تلك التي تحتاج إلى عرض صور كثيرة أو تتطلب   

  .عمليات محاكاة

 
أما التالميذ من ذوي الحاجات الخاصة، فقد قدمت لهم هذه التكنولوجيا عوناً كبيراً ويكفي أن نذكر في   

 التي منحت المكفوفين استقالالً كبيراً وفتحت لهم نافذة جديدة )10(ينهذا الصدد برمجيات قراءة الشاشة للمكفوف
 .لك منتديات الدردشة للصم والبكمعلى الحياة، وكذ

 
  التأثير في التواصل بين المدارس والمجتمع

  
 أدى إلى تواصل ماإلنترنت مع توفر البرمجيات والمحتوى المالئبإن اتساع تشبيك المدارس ووصلها   

ياء الطالب ومع المجتمع المحيط عموماً كما ساعد على التفاعل فيما بين المدارس في البلد نفسه أفضل مع أول
  .أو من بلدان مختلفة

  
  التأثير في إدارة المدرسة

  

                                                 
 .)2( راجع الحاشية  )9(

)10( Nour Eldin Cheikh Obeid. 2006.  Visually impaired people and Community Center.  Paper presented at ICTTA'06 
Conference in Syria.                                                                                                                                                                                       
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سمحت هذه التكنولوجيا بحوسبة المدرسة مما أدى إلى تخفيض حجم العمل اإلداري فيها، إضافة إلى   
  .لتقارير الدورية ألولياء الطالبسين بمراقبة نتائج تقييم الطالب وإعداد اأنها سمحت إلدارة المدرسة والمدر

    هل سيتغير نموذج التعليم القائم على األستاذ والطالب فقط؟-3
 

كانت البدايات األولى الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السبعينيات تَِعد بقلب المفاهيم   
في و.  تعثر الذي واجه ذلك عزي وقتها إلى ضعف الجوانب التصويرية والصوتيةوالنماذج التعليمية، ولكن ال

الثمانينيات انتشر استخدام األقراص المدمجة بما تحمله من صوت وصور متحركة، ومع ذلك لم تحدث 
تعيد وفي مطلع التسعينيات أعادت اإلنترنت األمل بحتمية التغيير وبأن هذه التكنولوجيا س.  الثورة التعليمية

ومع تطور التعليم اإللكتروني بكل ما يحمل من إمكانات . تشكيل النموذج المدرسي، لكن هذا لم يحدث أيضاً
  فما المأمول إذن؟.  تكنولوجية، ما زال أسلوب التعليم التقليدي هو المسيطر

 
  . آخرال يزال النموذج المدرسي التقليدي هو أساس العملية التعليمية، وسيبقى كذلك حتى إشعار  

ولكن جل ما يمكن للتكنولوجيا أن تقدمه هو الدعم والمساعدة سواء للمعلم أم للطالب، وهو دعم هائل بكل 
وبالطبع ستضيف التكنولوجيا أبعاداً أخرى للفئات المعزولة وألصحاب الحاجات الخاصة  . المقاييس

الطباعة، عند ظهورها في القرن الخامس وللمتعلمين ذاتياً ومن يريد التعلم مدى الحياة، تماماً مثلما فعلت 
على ) المعلومات، المعرفة(عشر، التي أبقت المعلم معلماً والطالب طالباً، ولكنها أدت إلى انتشار الكتاب 

  . نطاق واسع
 

 يمكن جعل ىإلى أي مد: وهوومع كل هذا، فإن هناك سؤاالً ال يزال يشغل حيزاً من الدراسات   
فالتكنولوجيا  شخصية، بمعنى أن تكون أكثر توجهاً نحو حاجة المتعلم الفردية؟التجربة التعليمية أكثر 

ماذا، ومتى، وأين نتعلم، وكذلك انتقاء المواضيع بحسب االهتمام : ح خيارات أوسع بما يخصتيوتطبيقاتها ت
 بينعالقات وهذا كله سيغير العالقة بين الطالب والمعلم وكذلك ال . أساليب التعلم واألفضليات والحاجاتو

مع ازدياد القدرات اإللكترونية في المدارس واستعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المدرسية، الصفوف 
لدعم منهجية وآلية التعلم، وهذا أمر تشكو منه المدرسة التقليدية التي توجب على الطالب التكيف معها دون 

  .أن تتكيف هي معهم
  

  تكنولوجيا االتصاالتتي يواجهها استخدام   ما هي العقبات الحقيقية ال-4
 والمعلومات في التعليم؟

 
أولى العقبات هي عدم توفر التكنولوجيا والبنية األساسية، مثل اإلنترنت مع ما يحتاجه الطالب من   

ولكن هذا . توفرها في المنازلعدم عدم إتاحتها للطالب والمدرسين، وكذلك  وأتطبيقات ذات صلة بالتعليم، 
ر هو أحد الفصول األولى في استراتيجية وطنية الستخدام التكنولوجيا استخداماً يطال مختلف المستويات، األم

وبالطبع على هذه . بما في ذلك مستوى المدرسة نفسها، ويهدف إلى تحسين أداء عمليتي التعليم والتعلم
  .راقبة ومتابعة وقياس لألداءمن خطط تنفيذية وآليات مإليه االستراتيجيات أن تترافق مع كل ما تحتاج 

  
يواجه تطبيقها ممانعة ناتجة عن عدم الرغبة في التغيير وكما هو األمر في كل تكنولوجيا جديدة،   

، 1455فبعد اختراع مطبعة غوتنبرغ عام .  إلى جانب الجهل بالمكاسب التي تتيحها التكنولوجياباإلضافة 
اب ثقافية وتجارية، ولكن الطباعة في النهاية غيرت وجه واجه نشر الطباعة مقاومات مختلفة، وذلك ألسب
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العالم وال يمكننا اليوم تصور عالم بدون طباعة، لذا فعلى أية استراتيجية تكنولوجية أن تأخذ في االعتبار 
  .قضية مقاومة التغيير

  
  

  المبادرة التعليمية األردنية
  )11(خاص القطاعين العام وال بيننموذج عالمي للشراكة الفاعلة ما

  
قلما تسنح الفرصة ألن نرى عالمين مختلفين كل االختالف، القطاع العام والقطاع الخاص، يعمالن   

  .التنمية االجتماعية واالقتصاديةمعاً يداً بيد لترسيخ التفاهم الثقافي والتوصل إلى نموذج للتعاون هدفه األول 
  

 المستدامة ةاعل للتنمية االجتماعية واالقتصادي والفيانطالقاً من إدراك أن التعليم هو العصب الرئيس  
في العالم، قام عدد من رجال األعمال في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بتفويض من المحفل 
االقتصادي العالمي، بإطالق مبادرة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات اإلصالح التربوي في إحدى 

األردن، نظراً إلى الجهود اإلنمائية الكبيرة التي تبذل في تطوير قطاع التربية والتعليم واختير  . البلدان النامية
  . فيه، ليكون النموذج الريادي في تطبيق تلك المبادرة ونشر تجربته في بلدان المنطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

مياً خالل االجتماع ومن هنا برزت الفرصة الفريدة من نوعها في المبادرة التعليمية األردنية التي أطلقت رس
 بهدف دفع عجلة 2003يونيو /االستثنائي للمحفل االقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت في حزيران

التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة، وليكون لهذه المبادرة األثر األكبر على القطاعين العام والخاص، 
  .ر على مجمل نظام التعليم من طلبة ومعلمينوباألخص على الصناعة الوطنية، وبشكل أكب

  
  أهداف المبادرة

  
تحقيق الرؤيا الوطنية لنظام التعليم في األردن وتطويره ليصبح الركيزة األولى في عملية  •

  التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
 

تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشكل األمثل من أجل تطوير التعليم وتحفيز  •
 اإلبداع لدى الطلبة والمعلمين وذلك باالستغالل الكفوء لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  

                                                 
 . مدير المبادرة التعليمية األردنيةهيف بنيان،أعد هذه المقالة السيد  )11(

 

القطاع الخاص العالمي يالقطاع الخاص المحل

الحكومة

المبادرة
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دعم وبناء القدرات الصناعية المحلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخاصة فيما  •
 وذلك من خالل فتح باب الشراكة بين الشركات ،يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج وحلول تعليمية

  ية والشركات العالمية؛المحل
 

دعم التزام الحكومة األردنية باعتماد المبادرة كنموذج تطبيقي يمكن تنفيذه في مختلف مدارس  •
  .المملكة كمرحلة أولى ومن ثم نشر هذه التجربة الريادية في بلدان المنطقة بشكل عام

  مسارات المبادرة
  

  المدارس االستكشافية: المسار األول  
  

 مدرسة من مدارسها، سميت بالمدارس االستكشافية، لتكون المدارس 100خصصت الحكومة   
األساسية للمبادرة التي تقضي بتطبيق أساليب تكنولوجية جديدة للتعلم ولبناء القدرات اإلبداعية لدى المعلمين 

ابهم والطلبة في تلك المدارس، وتعريفهم باألساليب التعليمية الجديدة المواكبة للتطورات العلمية وإكس
  . المهارات الضرورية لالقتصاد المعرفي في القرن الحادي والعشرين

 

   
  :وركزت المبادرة في المدارس االستكشافية على ثالثة محاور هي  

 
توفير البنية األساسية والمستلزمات الضرورية من أجهزة وبرمجيات لتمكين : التقنيات الصفية  -1

ومن أبرز إنجازات المبادرة في هذا  . ن اعتماد أساليب جديدة تسهل عملية التعلم واإلبداع والتجديدالمعلمين م
  :المحور

  
  تزويد المدارس االستكشافية بنقاط اتصال السلكي؛  •
  إدخال األلواح التفاعلية اإللكترونية وأجهزة العرض اإللكترونية؛ •
  محمول؛تزويد معلمي المناهج اإللكترونية بأجهزة حاسوب  •
 . الحاسوب في المدارس بما ال يقل عن مختبرين للمدرسة الواحدةتزيادة عدد مختبرا •
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بناء مناهج إلكترونية تعمل على تطويرها شركات محلية بالتعاون مع : تطوير مناهج إلكترونية  -2

 يالمناهج إلى رفع قدرات النظام التربووتهدف هذه  . شركات عالمية متخصصة وبتمويل من جهات مانحة
  .ووضع األردن بمكانة أحد المصادر العالمية في تطوير وتوفير الخبرات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني

الرياضيات، والعلوم، : وقد تم خالل السنوات الثالث األولى للمبادرة تطوير ستة مناهج إلكترونية هي  
وقد طورت هذه المناهج بأكملها من  . بية، واللغة اإلنكليزية، والحاسوبوالتربية االجتماعية، واللغة العر

التربية والتعليم األردنية، لتستخدم كوسائل داعمة وكأداة محفزة للمعلم الصفر وبما يتوافق مع مناهج وزارة 
تماد مبادئ لتجديد طريقة التعليم ومحفزة للطالب للتفاعل مع المادة وتطوير قدراته في البحث والتطوير باع

وقامت وزارة التربية والتعليم بتزويد الشركات  . )Blended Learning Approach(ومفاهيم نهج التعلم المتمازج 
بكوادر تعليمية متخصصة للعمل معها على تطوير مناهج إلكترونية، وذلك لضمان تطابق هذه المناهج مع 

خصصة للمتابعة مع المبادرة بغية إنجاز المناهج كما أنشأت الوزارة دائرة مت . مخرجات التعلم المنشودة
  .المطلوبة

  
رفع كفاءة المعلمين واإلداريين وتزويدهم بالمهارات الحاسوبية األساسية ومفاهيم تعليمية : التدريب  -3

وتعمل المبادرة على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة  . متطورة تنعكس بالفائدة على الطالب والمعلم
  .بالتعاون مع وزارة التربية والتعليمللمعلم 

  
وقد قامت المبادرة حتى اآلن بتدريب ما يزيد عن ثالثة آالف معلم على مبادئ الحاسوب األساسية   

وتعمل  . وغيرها، باإلضافة إلى تدريبهم على المناهج المحوسبة ICDL وIntel وMicrosoft وWorld linksمثل 
 . مؤسسات تقدم دورات جديدة ومتخصصة لرفد المعلمين بمهارات جديدةالمبادرة دوماً على إيجاد مراكز و

التي تعطي " التعلم من أجل الفهم"ومن أبرز الدورات الجديدة التي قدمتها المبادرة لبعض المعلمين دورة 
المعلم الفرصة لتغيير دوره في الصف من ملقن إلى محاور وتساعده على تسخير األدوات التكنولوجية 

  .ذلك لتحقيق
  

  التعلم مدى الحياة: المسار الثاني  
  

يدعم هذا المسار رؤية الحكومة األردنية في بناء اقتصاد المعرفة من خالل توفير فرص تعلم   
للمؤسسات األردنية الصغيرة ومتوسطة الحجم لتطوير المهارات التي تمكنها من المشاركة الفعالة في عملية 

لمسار إلى تحديد المهارات وتوفير المحتوى التعليمي اإللكتروني الذي ويهدف هذا ا.  التنمية االقتصادية
يتناسب مع متطلبات األعمال األردنية لألفراد عبر مراكز االتصال بشبكة المعلومات المنتشرة في مختلف 

  .أنحاء المملكة، مثل محطات المعرفة
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عالمية ومحلية، فيقوم مختصون تنطوي آلية العمل على استخدام محتوى التعلم المتوفر لدى شركات   
بمراجعته للتأكد من مالءمته للثقافة والمتطلبات األردنية، ثم يتم إدخال المحتوى إلى منظومة التعلم 

ومن ثم يجري تحديث المحتوى وفقاً لنظام إدارة المحتوى . اإللكتروني وتطبيقه وفقاً الحتياجات المستخدم
  .الذي يتم تصميمه ضمن هذا المسار

  
  تطوير صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المحلية: مسار الثالثال  

  
ركز هذا المسار على دعم وبناء القدرة الصناعية لشركات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   

  .المحلي من خالل تطوير مناهج إلكترونية وإدخال مهارات فنية وإدارية ذات مستوى عاٍل
  

 مليون دوالر أمريكي، األمر الذي انعكس 26ر في هذه المبادرة ما يزيد عن وقد بلغ حجم االستثما  
 أما فيما يخص بناء القدرات المحلية،  .إيجاباً على العديد من الشركات المحلية التي عملت مع المبادرة

ألجنبية فالخبرات التي اكتسبتها تلك الشركات من خالل عملها على المناهج المطورة والتعاون مع الشركات ا
كما أن الشركات قد حصلت على حقوق ملكية فكرية للمناهج التي طورت من أجل المبادرة،  . ال تقدر بثمن

  .تؤهلها بيع هذه المنتجات في بلدان أخرى
  

  الناحية التنظيمية للمبادرة
  

لف عكست هيكلية المبادرة مدى االهتمام الذي توليه للعمل المؤسسي ولترسيخ التعاون ما بين مخت  
تابع لمجلس تنفيذي مكون من وزير التربية والتعليم ووزير  فقد أنشئ مكتب إلدارة المشاريع. الشركاء

التخطيط ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من شركات القطاع الخاص العالمية، ومنها 
الملك عبداهللا الثاني سيسكو سيستمز، ومايكروسوفت، وإنتل، ومجموعة من المؤسسات المحلية كصندوق 

 وترعى هذه )USAID( ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدةللتنمية، وشركة زين لالتصاالت، 
  .المبادرة جاللة الملكة رانيا العبداهللا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ى  من المهام، أبرزها علاًوليات المبادرة، على اختالف المستويات العاملة بها، عددؤوتتضمن مس  
  :سبيل المثال ال للحصر

  
 وضع أطر التعاون ما بين الشركاء؛ •

 
 حشد التبرعات العينية والمالية الالزمة للصرف على المشاريع؛ •

  شروعوحدة إدارة الم
  تم إنشاؤها في األردن لإلشراف على سير المبادرة ومتابعتها

 وتضم عدداً من ذوي الخبرات المحلية والعالمية

مجلس اإلرشاد 
 األكاديمي

اللجنة التنفيذية العليا

لجنة المعنيين بالمبادرة

   أ1المسار 
  

 التقنيات الصفية

   ب1المسار 
  

تطوير مناهج إلكترونية

   ج1المسار 
  

 التدريب

  المسار الثالث
 تطوير صناعة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات 

 المحلية

  المسار الثاني
  

 التعليم مدى الحياة

المدارس االستكشافية: المسار األول
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العمل مع وزارة التربية والتعليم لتحديد االحتياجات وإيجاد شركاء ذوي كفاءة وخبرة عالية  •

 للعمل على تلبية هذه االحتياجات؛
 

لخطط التنفيذية الالزمة للمشروع والمتابعة والتنسيق ما بين األطراف إدارة المشاريع ووضع ا •
 ذات العالقة؛

 
ترويج المبادرة محلياً وعالمياً واستقطاب شركاء جدد سواء من شركات خاصة أو مؤسسات  •

 .عاملة في مثل هذا المجال
  

  النظرة المستقبلية
  

اقتضى تقييم ما أتت به المبادرة من مردود  ومع انتهاء العام الثالث للمبادرة، 2006في نهاية عام   
 على أن المبادرة قوتم االتفا . إيجابي على النظام التربوي واتخاذ القرار حول النظرة المستقبلية للمبادرة

عنصر فاعل وأساسي مساهم في برنامج اإلصالح التربوي من أجل تحقيق اقتصاد المعرفة، واتجهت النية 
ة غير ربحية وإعادة صياغة رؤيتها ومهامها لتعكس الرؤية الملكية لتطوير إلى تسجيل المبادرة كمؤسس

  .التعليم في األردن ونشر المبادرة إلى بلدان المنطقة
  

وعلى أثر ذلك حددت المبادرة الخطوط العريضة ألولويات عملها والقيم المستقبلية في السنوات   
  :القادمة كما يلي

  
 ؛التركيز على جودة التعليم •
  ؛ تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتتعزيز •
تحسين التعليم اإلبداعي من خالل استخدام وحدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كأدوات  •

  ؛مساندة
  ؛تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص •
  ؛ والمكملة بدورها لرسالة المبادرةالمشابهةالتعاون مع البرامج  •
  . المجاورةالبلدانة لتشمل توسيع خدمات المبادر •

  
كما وضعت المبادرة خطتها االستراتيجية التي تتضمن العمل وتقديم الخدمات خارج األردن في   

  :وفيما يلي بعض الخدمات التي ستوفرها المبادرة. البلدان المجاورة
  

 ؛تطوير استراتجيات وسياسات التعليم •
  ؛البحث واالبتكار في مجال التعليم •
   ؛ع التعليمية المشاريإدارة •
  .تطوير األعمال و نماذج االتجار والتسويق •

  
 لالبتكارات واإلبداعات التعليمية، يهدف اً متميزاً عالمياًمركزوستسعى المبادرة مستقبالً إلى أن تغدو   

   ورفده بكل مسار التعليم في المنطقةويعمل على تطوير تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى 
  .جديدما هو 
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إن تجربة األردن في مبادرة التعليم تعد من أنجح التجارب عالمياً في تسخير قدرات القطاعين العام   
والخاص لخدمة التعليم، حيث قام المحفل االقتصادي العالمي بتكرار التجربة في مصر وإقليم راجستان في 

 التي ستتعاون مستقبالً مع مبادرة التعليم )Global Education Initiative(الهند وتأسيس مبادرة التعليم العالمية 
  .المنطقةاألردنية لنشر هذه التجارب في بلدان 

  

 
ومن أهم العوامل التي تشكل ركيزة لنجاح مثل هذه التجارب الرائدة، الرؤيا الواضحة والدعم   

  .ة القطاع الخاصالمتواصل من القيادات والتزام الحكومة بالتغيير وجدي
  

  )12(رصد وتقييم مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
  

إن العديد من الوكاالت الوطنية والدولية والمتخصصين والمهنيين ومطوري البرامج يدعمون   
لعقد بيد أن عدة أدلة من ا . ويعززون فكرة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم

الماضي بينت أن السياسات الخاطئة وبعض االستثمارات في مجال إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .في التعليم قد تفشل في بلوغ النتائج المرجوة وقد تكون كلفتها عالية

  
" يدةج ")ICT4E(فالمسألة ال تكمن في كون فكرة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم   

، بل تكمن أساساً في عملية االختيار بحكمة بين العديد من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، "سيئة"أو 
لذا فمن الضروري على صانعي  . وذلك للحد من احتماالت هدر األموال وتفادي إعادة تصحيح األخطاء

 في تحقيق ICT4Eعة في قطاع السياسات والممارسين في مجال التنمية ضمان إسهام االستثمارات الموضو
  .أهداف تعليمية محددة بوضوح

  
  :من المسائل الرئيسية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ما يلي  

  
 ؟ة في البلدان الناميالعلميالتحصيل على ثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أما هو  •
 ؟ICT4Eرنامج التدخل ب يفيجب التنبه إليها ما هي العوامل التي  •
 ؟في التعليم  مع مبادرات أخرىICT4Eتقارن المبادرات المتعلقة بـ كيف  •
 ؟ICT4Eكيف تتأثر الفئات السكانية بطرق مختلفة من جراء مبادرات  •

                                                 
 Wagner, Daniel A., Bob Day, Tina James, Robert B. Kozma, Jonathan: استناداً إلى المرجع التاليكتب هذا المقال  )12(

Miller and Tim Unwin. 2005. Monitoring and Evaluation of ICT in Education Projects: A Handbook for Developing Countries. 
.                                                    html.9.Publication/en/org.infodev.www://http: lable atAvai  .World Bank/infoDev: DC, Washington 
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توفير تلك المتعلقة ب، وما هي القضايا ذات الصلة، وال سيما ICT4E أثرقياس كيف ينبغي  •
  لأللفية؟ةيئنماهداف اإلالتعليم للجميع وغيرها من األ

  التعليم؟يتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف التي ترصد وتقيم أثر الدراساتتنفيذ كيف ينبغي  •
  ليكون فعاالً من حيث التكلفة؟ICT4Eكيف يصمم برنامج  •

  
 تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

 
ياً لتحسين العملية التعلمية، فهناك  المدارس ليس كافن مجرد وضع الحواسيب فيألى تشير األبحاث إ  
، ة والمهارات، والممارسات التعليميفة،المعرفي  في هذا المجال لتحقيق االستفادة تطبيقات محددة حاجة إلى

ومن هنا فإن تحديد الجهات المستهدفة والمستفيدة من مبادرات   .ة والخدمة المجتمعي المدرسي،بتكاراالو
ICT4Eات الفعالة وتوثيق قراربغية اتخاذ ال  السياساتوواضعالتي يجب أن يقوم بها ولى الخطوة األ  يشكل

النظر ينبغي  إن النتائج التي .  في التعليمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما يتعلق باستخدام نتائجوقياس ال
   :تشمل الجهات المستفيدة التاليةفيها 

  
زاء التعلم، وتعلم مهارات إتحسين المواقف ولمواضيع المدرسية، افي  ةزيادة المعرف: للطالب •

 جديدة؛
 عملية تحسينة جديدة، وتربويوالتعرف على مناهج   التكنولوجية،مهاراتال تنمية :للمعلمين •

 التدريس؛
 ؛بتكار في المدارسزيادة اال: للمدارس •
رامج تعليم الكبار وبرامج فرص استفادة أفراد المجتمع المحلي من بزيادة  :للمجتمعات المحلية •

 .محو األمية
  

  الرصد والتقييم
  

، فعملية الرصد والتقييم ICT4Eلمبادرة  من المكونات األساسيةن يكون الرصد والتقييم أينبغي   
التعلم ) أ( : بتحقيق ما يليالمجتمع المدنيولمسؤولين الحكوميين، ومديري التنمية، تسمح ل لألنشطة اإلنمائية
ض رع )•(؛ وتخصيص الموارد) د(التخطيط؛ ) ج(؛ تحسين تقديم الخدمات) ب(؛ اضيمن تجارب الم

تتضمن التعليم في  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لة حولالعديد من دراسات الحاوهناك . النتائج
لناجحة التجارب اويمكن أن تستخدم   .مجالال  هذا في الموثقةالدروس المستفاده، والخبراتمجموعة من 

كما أن عملية  . رشادات لتخطيط البرامج وتنفيذهاإكمعايير والنامية البلدان في مبتكرة الستراتيجيات االو
 تهدف إلى إدماج أو ات واستراتيجياتوضع سياسفي السياسات صانعي ن تساعد  أ يمكنالرصد والتقييم

 لتكنولوجيا ة وتطوير مناهج متكامل،يةالتعليم الوطنمناهج  يتعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
  .المعلومات واالتصاالت

  
   استراتيجيةطخط  -1

  
عملية والمرتبطة ب  واألكثر تناسقاً وحداثةمغزى البيانات ذات اللى جمعإ السياسات وواضعيحتاج   

 ICT4Eصقل وتحسين مبادرات جل أمن وذلك  ،دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج المدرسية
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 فكير،الت: وأن تتم من خالل عدة مراحلمتواصلة وينبغي أن تكون عملية الرصد والتقييم .  المستقبلية
  .ثم االستالم النهائي من قبل المستخدمالتصميم، والتنفيذ، و ،والتخطيط

  
 لىإنتائج التي تحتاج الووالمهام  من مجموعة من العمليات الخطة الناجحة للرصد والتقييمتتألف و  

الذين يشاركون في   الرئيسيينةصحاب المصلحأتحديد إلى  ، كما تحتاج مناسبة يمكن قياسهاةواقعيمؤشرات 
  .المتعلقة بالرصد والتقييمصنع القرارات 

  
  ساليب جمع البياناتأ  -2

  
ة، في عملية الرصد والنوعية لكمي، ا جمع البياناتأساليبمختلف و  جميع الطرقينبغي أن تستخدم  
ويمكن أن  . والمقابالت الجماعية مع المعنيين  الفرديةالمقابالت و واالستبيانات، الحالة،، مثل دراساتوالتقييم

يمكن مقارنة سكان العينة ومراقبتهم في نقاط مختلفة  ، كمابين كبير وصغيريتراوح حجم عينات المسوحات 
 الدراسات متابعة واضعلطريقة يمكن فبهذه ال. من مراحل تنفيذ مبادرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .ICT4Eاألثر الطويل المدى لمبادرات الطالب لعدة سنوات لتحديد 
  المؤشرات  -3

  
هناك حاجة إلى إيجاد إطار عام من أجل تحديد العوامل المؤثرة في مبادرات تكنولوجيا المعلومات   

لمعلم ومهاراته ومواقفه من جهة واالتصاالت على مستوى تعلم الطالب من جهة، وعلى مستوى معرفة ا
وتأخذ بعين  على المدى الطويل،  تتضمن مؤشراتساسيةألمجموعة من المؤشرات ا لذا تم وضع . ثانية

  .نتائجهبرنامج واليمكن استخدامها لفهم مدخالت ، وبرنامجتكلفة الالوطني والنطاق  االعتبار
  

  التعليميتصاالت ف تكنولوجيا المعلومات واالمبادراتمؤشرات لرصد وتقييم 
التصميم سمات أو البرمجيات و/نوع معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

 مؤشرات المدخالت ة في قاعات الدراسستخدمةالمالتنظيمي 
 لنتائجمؤشرات ا )اإلدراكي، والعاطفي، والسلوكي(األثر على الطالب والمعلمين 
ة ؤشرات التنمية البشري ومجمالي،إلي االناتج المحل، ومعدالت االلتحاق بالمدارس

 التي يتميز بها كل بلد ويمكن أن تدعم أو تعيق تنفيذ أي برنامج أو مشروع
مؤشرات وطنية للتربية ومؤشرات 

 قتصاديةواجتماعية ا
 مؤشرات التكلفة التكاليف الثابتة والمتغيرة والمتكررة

  
  قياس المدخالت  -4

  
في مستوى معرفة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الذي تلعبهدورال والمخرجاتمن أجل فهم  
شمل وي . ه، ينبغي األخذ بعين االعتبار جميع المتغيرات التي تطرأ على المدخالت ومواقفهومهارات الطالب

تدريب و، ةلموارد البشري وا، في قاعات الدراسةقياس المدخالت موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  . وأصول التدريسن،المعلمي

  م
  نماذج من مؤشرات المدخالت

 المعلمين تدريب أصول التدريس في قاعة الدراسة
 موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المتوفرة في قاعة الدراسة
إدماج تكنولوجيا المعلومات 

 لكهربائيتوفر التيار ا • عمليات ومفاهيم التكنولوجيا فهم  واالتصاالت في المناهج التعليمية
الممارسات التربوية التي تدعمها  تخطيط ورسم بيئات تعلمية فعالة    عدد األجهزة المتوفرة لكل مدرسة •



  -18-

ستعماالت تكنولوجيا المعلومات ا
 واالتصاالت

 عدد المعلمين لكل جهاز/عدد الطالب • تدعمها التكنولوجيا

 

تنفيذ الخطط التي تتضمن أساليب 
تطبيق التكنولوجيا بهدف تحقيق 

 أقصى قدر من تعلم الطالب

نترنت ونوع إلعدد الحواسيب المتصلة با
نترنت لكل إلالنطاق الترددي واستخدام ا

 مدرسة

 
تطبيق التكنولوجيا لتسهيل التقييم 

 ةنتاجياإلاستخدام التكنولوجيا لتعزيز و
 وفرة المتةعدد قطع البرمجيات التعليمي

  مدرسةرئيسية لكلالللمواضيع 

 

األخالقية والجتماعية لقضايا اافهم 
والقضائية المتعلقة باستخدام 

 التكنولوجيا
 االستثمار في المعدات والبرمجيات لكل

 مدرسة
  

  قياس النتائج  -5
 

زيادة معرفة إلى تحقيقها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مبادرات  تهدفيهم النتائج التأمن   
ة أوسع يشمل المعلوماتية، والمهارات التكنولوجية، ة وتحقيق نطاق معرف الدراسياضيعالطالب في المو

   .ومهارات البحث والتحليل اإلحصائي
ذات نطاق وة  مكلف)ICDL( قيادة الحاسوبالدولية لرخصة الالتقييم الدولية مثل برامج  وبينما تُعتبر  
قرن الحادي  مهارات الالطالباكتساب على  ركز الحاسوب، توجد برامج تقييم أخرى تاستخدامفي محدود 

وروح المبادرة ، الجماعيالعمل وواالتصاالت،   المعلوماتوإدارة،  معرفة التكنولوجياتشملالتي  والعشرين،
  .المشاكل، وحل ةالمشاركة المدنيو، بالعولمةزيادة الوعي  و،في قطاع األعمال

  
ومعدالت معدالت االلتحاق بالمدارس، ومعدالت التسرب المدرسي،  تشمل أخرىمؤشرات وهناك   

 ومن المؤشرات المستخدمة . نترنتإلالبرمجيات واوأجهزة الحاسوب مع المعلمين النجاح، ودرجة إلفة 
نوع وامتحان القبول الجامعي، ونسبة النجاح في  على المدى الطويل معدالت التخرج، ICT4E لتقدير آثار
  .ولالعمل األ

  
ة الهامة التي قد تسهل أو تعيق  والتعليميةجياالقتصادية والتكنولويوجد كذلك العديد من العوامل   

 تحديد هذه العوامل ، وبالتالي فإنالتعليمفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االستفادة من برامج استخدام 
 الرئيسية  الوطنيةالخطط كما أن .  الذي يمكن استخدامه في تطوير البرامجوطنيالق نطالل يتيح فهماً أفضل
اإلنفاق على  قيمة التعليم، واإلصالحات المطلوبة فيينبغي أن تشمل  علومات واالتصاالتلتكنولوجيا الم

  . في التعليمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمبادرات 
  

 لتعليم في اأمثلة من المؤشرات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 مؤشرات عامة مؤشرات محددة

  المعلومات واالتصاالتتكنولوجيالوجود سياسة وطنية 
  العام على التعليماإلنفاق إجمالي لتربية في ا

  للطالب الواحدةالنفقات التعليمي وجود خطة رئيسية مع جدول زمني
 على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنفاق الوطني

 التعليميةنسبة االستثمار العام والخاص في المؤسسات   التعليمفي
  المدارس على مختلف المستوياتفيمعدالت التسجيل   الحواسيبىإلنسبة الطالب 

 الوقت التعليمي توافر شبكات الحاسوب في المدارس
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوعا اعتبار    لى المعلمينإونسبة الطالب حجم الصف 
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 ةهج الدراسيامستقال في المن
اهج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المندمج 

  ةالدراسي
تكنولوجيا المعلومات التي أدخلت عدد المدارس 
  واالتصاالت

  
  خاتمةال
  

واضعي ويمكن ل  . ICT4Eخطة برنامج ال يتجزأ من الرصد والتقييم جزءاًعملية كون ت أنينبغي   
نها ما من الدراسات من أجل القيام بهذه العملية على أفضل وجه ومواسعة مجموعة على  االعتماد السياسات

  والمعاييرمقاييسالستراتيجيات واالويسلط الضوء على الدروس المستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية، 
الطالب قياس مستوى التعلم لدى ن تركز على وينبغي على برامج التقييم أ.  الدولية في هذا المجال

ة التي الوطنيالظروف تقييم ورجات، لمدخالت والمخ مثل عوامل ا من المؤشراتةنشاء مجموعإوالمعلمين، و
  .من شأنها تيسير أو عرقلة تلك البرامج

  
  سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  االجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت

  2007نوفمبر / تشرين الثاني15-12ريو دي جانيرو، 
  

لقمة العالمي لمجتمع الصادر عن مؤتمر ا  بشأن مجتمع المعلومات، برنامج عمل تونستضمن  
دارة منتدى إنشاء إ مم المتحدةألين العام لألم االطلب إلى ،2005الذي عقد في تونس عام  المعلومات

 حول سياسات  المتعددينةصحاب المصلحأبين لحوار ل )(Internet Governance Forum-IGFنترنت إلا
 تُبحث جدوى استمرار المنتدى في اإلنترنت، على أن يجتمع المنتدى بصفة دورية حسب الحاجة، وأن

 لتحقيق 2010وحتى عام  2006  عام سنوي ابتداء من اجتماع عقدوتقرر. غضون خمس سنوات من إنشائه
  .)13(األهداف والوالية المحددة للمنتدى

  
  أكتوبر إلى / تشرين األول30، في الفترة من نا أثيفي لمنتدى إدارة اإلنترنت ولألا االجتماععقد   

تمهيدي تمحورت فيه المناقشات حول أربعة مواضيع  ، وكان بمثابة اجتماع2006 نوفمبر/ن الثاني تشري2
رئيسية تتعلق باالنفتاح واألمن والنفاذ والتعددية، مع التركيز على قضايا تدويل أسماء النطاقات على شبكة 

بادل المعلومات وبناء القدرات قضايا حرية التعبير وت ونوقشت كذلك.  اإلنترنت والمخدمات الرئيسية للشبكة
كما سلط الضوء على دور اإلنترنت .   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعرفةإلىمن أجل تحقيق النفاذ 

في بناء مجتمع المعلومات، وضرورة تحقيق التوازن بين حقوق مستخدمي الشبكة العالمية، وأهمية التعاون 
  .بين أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك

  

                                                 
 تشرين 18-16مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، تونس،  )13(

 wsis/int.itu.www://http/ :متوفر على الموقع . 79 إلى 72 و68 الفقرات ،A-)1.Rev(6/DOC/TUNIS/II-WSIS، 2005نوفمبر /الثاني
.                                                                                                                                         l0|2267=id&en=lang?asp.multi_doc/documents 
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تشرين  15 إلى 12  منالفترة في ،في ريو دي جانيروقد االجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت وع  
 على قدم ةصحاب المصلحأقامة حوار بين جميع بتعزيز إ المجتمعونالتزم وقد   .)14(2007نوفمبر /الثاني

 بعضي حين اعتبره  وكان إطار االجتماع مقبوالً بشكل عام واستحسن من قبل المشاركين، ف. المساواة
 رئيسية مسارات ة سبعشمل االجتماعو . أصحاب المصلحة المتعددين  حقيقي بينتعاونبادرة المشاركين 
 أسئلة وتعليقات من باإلضافة إلىن وواز وتفاعلي وتضمن جلسات نقاش شارك فيها المهتمتمشكل منظمة ب

ة وشمل مواضيع في العملية التحضيري الذي تم تحديدهعمال ألجدول اتبعت هذه المسارات ا و. ورحضال
.  منأل وا،والتنوع، واالنفتاحموارد اإلنترنت الحرجة، وسبل النفاذ، :  منتدى إدارة اإلنترنت الخمسة التالية

 . "المستجدةالقضايا "و" محصلة الجلسات الفرعية والخطوات المستقبلية" حلقات النقاش جلسة عن كل من وتلت
أفضل ستعراض منتديات الحلقات عمل، واطاً موازياً للجلسات الرئيسية، شملت نش 84وفي المجمل، جرى 

  .المواضيع الرئيسية الخمسة حول ت، ومنتديات مفتوحة تمحورواجتماعات تحالف ديناميكيةالممارسات، 
  
  
  
 

  لكلمات الرئيسية في الجلسة االفتتاحيةا
  

 وكان األمين العام لألمم المتحدة  .ل الجلسة االفتتاحية خالكلمات لحةصحاب المصأيمثلون جميع متحدثاً  19ألقى   
، غ شا زوكانوكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية، التي ألقاها لى المنتدىإفي رسالته قد شدد مون -بان كي

مين ألا وأشار . نترنتإلشبكة امتداد العالمي لااللضمان منتدى إدارة اإلنترنت  منهاجمم المتحدة قد استخدمت ألن اأعلى 
مثله مثل اإلنترنت، هو  و،نموذج جديد للتعاون الدولي"أنه بمم المتحدة و تقليدي لألغير اًالمنتدى باعتباره اجتماعإلى العام 

التي تتيحها الفرص  تعظيم لسبل اً مشتركاًالمنتدى فهميمكن أن يطور " :لى القولإرسالته  ومضى في ". في تطور مستمر
  ".مم والشعوب، وكيف يمكننا التصدي للمخاطر والتحدياتألاجميع  استخدامها لصالح يةكيف و،نترنتاإل
  

همية أن إ: "غ شا زوكانوكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعيةوفي كلمته الخاصة إلى المنتدى، قال   
 ".استعمالها سوء ووحسن وإدارتهانت يتصل بشبكة اإلنترمناقشة أي موضوع التي تسمح بالمنتدى تكمن في واليته 

  
من المجتمع المدني، مشارك  700منهم ، مشارك 2100ما يزيد على ، جرى تسجيل االجتماعقبل   

من المنظمات مشارك  100وعمال التجارية، ألمن كيانات امشارك  300و، اتمن الحكوممشاركاً  550و
كثر من  وأان بلد109 من اً مشارك1 363الجتماع وحضر ا . خرىأليمثلون الفئات امشارك  400الدولية، و

  .صحافي 100
  

وأشار المتحدثون  .  والخبرةةفراد بهدف تبادل المعرفألالمنتدى مجموعات متنوعة من اشاركت في و  
  منتدى الأن كد عدة مشاركين وأ  . فرصة فريدة لحفز التغيير المحليالمهتمينجميع وفر للى أن المنتدى إ

تمكين المجتمعات وجذري على المستوى المحلي التغيير وسيلة لتشجيع ال بل،  فقطحوارلم يكن فسحة لل
 التنمية االقتصادية ينترنت، مما يسهم فإلشبكة اع يتوسوبناء القدرات والمهارات، من خالل المحلية 

  .واالجتماعية
  

                                                 
 :ا العرض المختصر ألعمال االجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت، مقتبس عن تقرير رئيس المنتدى بعنوانهذ )14(

s Summary”'“Chairmanالمتوفر على الموقع ، :gov.intgovforum.www://http. 
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ت من البشر الذين ليس  عدد من المتحدثين عما يمكن أن يفعله منتدى إدارة اإلنترنت للملياراوتساءل  
 وركز . في المرحلة القادمة" مليار المقبلال"  على استقطابلعملإلى ادعوة نترنت، وظهرت لى اإلإلديهم نفاذ 

ال أحد من  وتبين أن . نترنتإلا يمستخدممن المختلفة لجلب المليار المقبل  على األبعاد حدثينمن المتالعديد 
 ، هو شرط أساسي لحسن إدارة اإلنترنت الجميعن تعاونأ وه، وحدذلكيقوم بن أ يمكن ةصحاب المصلحأ
  .دور منتدى إدارة اإلنترنت كساحة للحوارأهمية بالتالي جرى التأكيد على و
  

يعتبر ريادة في ن شكل هذا المنتدى وأكد اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت في ريو دي جانيرو أيضاً أ  
، في الجوانب المؤتمرات المتعددة اليبسأتطوير ل للتجديد و سابقةيمثلووضع السياسات المتعددة الجوانب، 

  .ةصحاب المصلحأمشاركة وب وواسعة التمثيل،مفتوحة وشاملة بيئة 
  

، ومجال التغطية، نحو التنفيذ الكامل لواليته من حيث المشاركةلقد أحرز هذا االجتماع خطوة متقدمة   
  هذا االجتماع من خاللهماسوي  .والنتائج الممكنة ،عمالاأل، وتنظيم وجدول األعمال المتنوع المواضيع

 السنوات تاريخ انتهاء مهلة، 2010عام بحلول أهدافه نجاز إ  للمنتدى فيالمقررةنتائج االجتماعات تراكم 
وانتهت  .  والتي يفترض بعدها النظر في جدوى استمرار المنتدىبرنامج عمل تونسالمحددة في الخمس 
  في الفترةفي نيودلهي،للمشاركة في االجتماع الثالث لمنتدى إدارة اإلنترنت لى الوفود إمية دعوة رسبالدورة 

  .2008ديسمبر /ولاأل كانون 11إلى  8من 
  

الرئيسية الخمسة، موارد اإلنترنت األساسية، وسبل موضوعات اللى وإضافة إمن حيث الجوهر، أما   
نترنت من خالل إلدارة اإ حولتماع ريو في توسيع نطاق النقاش اجساهم  واألمن، ، واالنفتاح، والتنوعالنفاذ،

  .اآلليات العالمية المسؤولة عن إدارتهاتحسين موارد اإلنترنت األساسية و لمناقشة ةرئيسيجلسة تكريس 
  .استنتاجاتما خلص إليه النقاش من لفيما يلي ملخص و
  

  األساسيةنترنت إلموارد ا
  

للبنية األساسية المادية الترتيبات القائمة ارد اإلنترنت األساسية تطابق ناقشت الجلسة الرئيسية عن مو  
  إن عملية صنع .مجتمع المعلوماتلالقمة العالمي مؤتمر المبادئ التي اعتمدها مع نترنت إلدارة اوالمنطقية إل

 لمخصصةا شركة اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقامضمن  المتعددين ةصحاب المصلحأمن جانب قرار ال
)Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN(  هي تجربة مثيرة لالهتمام من حيث توسيع

، كما هو الحال تحسينات يجب أن تحدث، بطبيعة الحالهناك، و  .نطاق المشاركة في عمليات صنع القرار
وينبغي السماح للحكومات، على  . ICANNمجلس إدارة  وة الحكومية العالقة بين اللجنة االستشاريفي مثالً

يجب وفي هذا الصدد، .  ذات الطابع العالميالعامة  في صنع السياساتي السيادتأدية الدوربقدم المساواة، 
 اً دولياًبوصفها كيانووجهات النظر التي تطالب باالعتراف بهذه الشركة ،  الجاريةICANN إصالحات متابعة
  .حكومةأية  عن مستقالً

  
  نوعالت
  

 ولتوليد المحتوى العالم، مناطقجميع ل الثقافي ى غير مسبوقة للتعبير عن المحتواًفاقآنترنت تتيح اإل  
على نحو  اإلنترنت إدارةلى واقع ملموس يتطلب إ ةمكانيإلتحويل هذه ا إن . ه وإعادة تركيبه وإشاعتهونشر

نترنت إلاالمشاركة على  ةمكانيإن تتاح أينبغي  لذلك، . دون تمييزصالح الجنس البشري يهدف إلى تحقيق 
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نترنت بأسلوب يعكس، وينبغي توسيع نطاق شبكة اإل . قيمه وهويته الثقافيةتناسب مع  وبما يلغتهبلكل فرد 
قليمية والمحلية التي إلااالختالفات لى جنب مع إ ، جنباًالقائم، التنوع الثقافي واللغوي نظام عنونتهفي محتواه و

 ابتكارمن خالل  وينبغي أيضاً أن تعالج صناعة اإلنترنت االحتياجات الخاصة للمعوقين . تميز الحضارات
  . للنفاذ تراعي ذوي اإلعاقاتعتمد معايير وأن تبأسعار معقولة، مخصصة لهم و ة طرفيةجهزونشر أ

  
  النفاذ

  
لمنافسة  مواتية لبيئةفإن تهيئة وفي هذا الصدد، . ة على البلدان الناميتكاليف الربط الدولية عبئاًتشكل   

أن لحكومات على اينبغي  و. النفاذن ظروف ي تحسيفالعادلة على النطاق العالمي يمكن أن تسهم التجارية 
 لزم إنجراءات لتصحيح عيوب السوق، اإلكهذه كلما كان ذلك ممكنا، واتخاذ تشجع إقامة وصيانة بيئة 

 ويشكل .  تجارياًةمجديال غيرستثمار في المجاالت ترتيبات التمويل الدولي لدعم االويجب تطوير . مراأل
الشبكات لحد من الطلب على ناجعة ل على وجه الخصوص، سبالً ،نترنتوإنشاء مقسمات لإلقليمي إلالتعاون ا
  .النفاذللقارات، وبالتالي تقليل تكاليف العابرة  (backbones)ة الفقري

  
  نفتاحالا
  

 اً حراًتطلب تدفقالتي ت و،ن تكفلأنسان التي ينبغي إلحقوق ا من اً أساسياًحرية التعبير حقتعتبر   
خرى، أ وسيلة اتصال أيكثر من أ ،نترنتإلشبكة اوتستطيع  . للمعلومات والمحتوى من مصادر متنوعة

لى واقع إ ةمكانيإليتطلب تحويل هذه ا و. ةا الديمقراطيمتميز بهت التي ةاحتضان التنوع الثقافي والتعددي
  .نترنتإللبنية ا االنفتاح على مالمح ملموس الحفاظ

  
ضمن إطار نترنت، إل عن ائةمكانيات والتحديات الناشإلالحقائق الجديدة، واوينبغي النظر في   

 والحق في الحصول على ةجوانب مثل الخصوصيب، مع اهتمام خاص ة الفكريةالمناقشات بشأن الملكي
إلى منظورات تراخيص البرمجيات نماذج ولكية الفكرية  وترجمة أنظمة الم ة،لى المعرفإ نفاذ والةالمعلوم

  .ة في البلدان الناميفي االقتصاد الرقمي، وخصوصاًوإدراجها بتكار ال في ااقتصادية متميزة
  
  منألا
  

نترنت، وسالمة إل وبصرف النظر عن استقرار ا يتمحور حول اإلنسان،في بناء مجتمع معلوماتو  
في و . ة المستخدم ومكافحة الجريمة السيبرانيةحمايغي إيالء أولوية قصوى لينبالمحتوى، موثوقية البيانات و
لطبيعة اإلنترنت  ونظراً. ةجراءات القانونية الواجبإل واة حق الخصوصي دائماًيراعى ينبغي أن ،هذا الصدد

مكافحة لساسية اة أأد القانونية ةالتعاون الدولي في الميادين التقنيوالجريمة السيبرانية العابرة للحدود، يشكل 
على  السيبرانيمن أل القانونية بشأن اةمكانيات المواءمي تقييم إغينب،  وفي هذا السياق. ةلكترونيإلالجرائم ا

لحكومات وتقع على ا  .والبلدان النامية ة المتقدموالحقائق المتميزة للبلدانمحددة الوطنية الولويات األضوء 
تعتمد الحكومات على نساني، وينبغي أن إللتفاعل البيئة آمنة اني الفضاء السيبرجعل ل ةأساسيمسؤولية 

  . والقطاع الخاص لهذا الغرضيمساعدة المجتمع المدن
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  الموازية األنشطة
  

نشاطاً،  84التي نظمت بشكل ذاتي ومواز للجلسات الرئيسية وبلغ عددها   األنشطةالقضايا التي تم تناولها فيإن   
 حول تتمحورالتي ، األنشطةهذه  ونوقشت في .  الفضلىالممارساتوفكار ألادل الخبرات واتبأتاحت للمشاركين فرصة ل

وجهات النظر حول لتبادل جرى ة وح عروض عن مشاريع ناجوقُدمت فيهامحددة، أفكار ، ة الخمسرئيسيةالمواضيع ال
   .نترنتإل الاعم استسوء وحسنالخطوات المقبلة لمعالجة 

  
طفال أل اةحماي قضايا جديدة مثل ومنها، كبيرلى حد إمتنوعة األنشطة  رزتها تلكأبالتي كانت المواضيع و  

  .والتي عرضت بشكل ملفت على شبكة االنترنت ةباحيإلطفال في المواد األمكافحة استغالل او
  

 8و، اجتماع إئتالف دينامي 11وفضل الممارسات، منتدى عن أ 23و، حلقة عمل 36 عقدت، ومن هذه األنشطة  
نفتاح وحرية التعبير، اللمسألة انشاطاً  11  األنشطةكرس من هذه . خرىأ قضايا يتغط ثأحدا 6يات مفتوحة، ومنتد
 . خرىأمسائل ل 17لألمن، و 19لتنوع، ول 6و، األساسيةنترنت إلموارد ال 10و، للنفاذ 9ولتنمية وبناء القدرات، ل 12و

طفال أل عن اةباحيإلطفال والمواد األ اةقضية حمايجلسات  9ومن بين الجلسات التي بحث فيها موضوع األمن، أبرزت 
 .نترنتإلعلى شبكة ا

  
  محصلة الجلسات والخطوات المستقبلية

  
 عدد حلقات العملو، النقاشبمواضيع  ياًإذ كان غن االجتماع نجاحعلى توافق عام وواسع كان هناك   

مؤشرات  وقد ذكرت جميعها ك .هموتنوع راء، وعدد المندوبينآل المتعددين، وتنوع اةصحاب المصلحأل
  . لنجاحل

 ،ثينااجتماع أ مقارنة بجدول أعمالعمال ألجدول ايضاً إلى التطوير الذي حصل على أويمكن النظر   
 أعمال من جدول جزءاًهذا الموضوع كون يوسكنجاح،  ،األساسيةنترنت إلموارد اموضوع دراج إ باعتبار

 . أن تبقى عنصراً أساسياً في جدول األعمالإلى النفاذ تحتاج  قضايا  أنكان واضحاً و. الجتماع الثالثا
هتمام في جدول أعمال االجتماع القادم لمنتدى إدارة اإلنترنت أال وهو اوهناك مجال آخر يحتمل أن يحظى ب

عراب إلكبر لأ  مجاالًةصحاب المصلحالحقوق على اإلنترنت، باإلضافة إلى الموضوع الذي يتعلق بإعطاء أ
  . همعن التزامات

  
حول  متعددة وتعليقات ، المتعددينةصحاب المصلحأ نهج المتبع في حوارللوكان هناك تأييد واضح   

وكان هناك  . فكار وتبادلها بحريةفي مناقشة األالقرار، ناعة الحوار المتحرر من قيود المفاوضات وصفائدة 
 ضرورة إيالء اهتمام أكبر وإشارة إلىزداد، أن ت يمكن في االجتماعن مشاركة المستخدمين أرأي مفاده 

  .للمشاركة الفعالة عن بعد
  

 ومنها يجب أن تحدث لالجتماعات المقبلة وتحسينات ، ينبغي تعلمهاومن المؤكد أن هناك دروساً  
 كثر توازناًأو وسعلمشاركة أتاحة الفرصة إجل أ من لمنتدى إدارة اإلنترنتداد إلععادة النظر في عملية اإ
أيضاً ؤخذ ين أمكان، على إلآلراء قدر ا وتشجيع تنوع ا،ة ومناطق العالم المختلفةحألصحاب المصل يالًتمثو

، والترشيح، والتناوب، يارالمع كما يجب أن يستخدم . الرجل والمرأةبين في المشاركة في االعتبار التوازن 
  . اتحسينهوتحقيقها و اتالجتماعهذه العداد دعم في اإل ةكوسيل، و غيرهأ يستشارالوقائع ودور الفريق اوال
  

  المستجدةالقضايا 



  -24-

  
ن تكون أالقضايا التي يمكن  لعرض لالجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت الختاميةصممت الجلسة   

العرض   مبادرات:أربعة مواضيع عامة هيوتمحورت حول  ، المقبللمنتدىاعمال أهمية على جدول أذات 
  .والتطوير االبتكار و والبحثوالنفاذ، ،2.0 والسياسية للوب ةماعية والثقافياالجتوالقضايا  ،والطلب

  
قضايا أطلقت  اتالمناقش نأعلى ن واتفق المتحدث، من هذه الجلسةرسمية تستنتج خالصات وبينما لم   
قادمة يمكن لسلسلة اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت القضايا وأثارت  ،عمال المقبلةألجداول امواضيع هامة ل

 .أن تساهم في حلها
  

  تطبيقات إلكترونية
  

  Moodleالتعلم اإللكتروني باستخدام نظام 
  

مع ظهور شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها وتطور التقنيات التي تسمح بالتخاطب المباشر وإنشاء   
مجموعات حوار افتراضية، ومع تطور تقنيات الوسائط المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة عن بعد، 

 وقد بدأت معظم الجامعات العريقة  .هر نمط حديث من التعلم يعرف بالتعلم اإللكتروني أو التعلم عن بعدظ
مناهج لتتالءم مع التعلم اإللكتروني، بل إن بعضاً منها قرر التحول الفي الواليات المتحدة وأوروبا بتحويل 

  .طى مصداقية أكبر لهذا النوع من التعلمإلى التعلم اإللكتروني بشكل كامل خالل السنوات القادمة مما أع
  
  

  فوائده وأهدافه: التعلم اإللكتروني  -1
  

سيما مع وجود معوقات تمنع الطالب من  قد يستخدم التعلم اإللكتروني كبديل عن التعلم التقليدي، ال  
التعلم ون أسلوب االلتحاق بمكان المدرسة أو الجامعة، كالبعد الجغرافي أو العمل في أوقات التعليم، وقد يك

  .ورديفاً لهلتعليم التقليدي ل لكتروني مكمالًاإل
  

، ويجعله التعلم والعمل في وقت واحدويجد المتعلم ميزات هامة في التعلم اإللكتروني الذي يمكنه من   
 من ة واسعالتعلم اإللكتروني طائفة باإلضافة إلى ذلك يتيح . قادراً على التعلم من أي مكان وفي أي وقت

 .الختصاصات العلمية غير الموجودة في الجامعات المحلية واإلقليميةا
  

  :وللتعلم اإللكتروني ميزات أخرى من وجهة نظر المؤسسة التعليمية أهمها  
  

تقديم الحقيبة التعليمية بصورتها اإللكترونية للمدرس والطالب معاً، والقدرة على تحديثها  •
 مركزياً من قبل إدارة تطوير المناهج؛

  
عويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن طريق ت •

 الفصول االفتراضية؛
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تقديم نظام القبول في الكليات والمعاهد وكذلك االختبارات الشاملة في التعليم عن بعد،  •
 بمصداقية عالية دون هدر لوقت الطالب والموظفين كما يحدث في الطرق التقليدية؛

  
قديم الخدمات المساندة للعملية التعليمية مثل التسجيل المبكر وتنظيم الجداول الدراسية وأنظمة ت •

 االختبارات والتقييم؛
  

 .نشر التكنولوجيا في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر •
  

 . رونيوقد تسارعت شركات تطوير البرمجيات إلى بناء البرمجيات التي تمثل بيئة للتعلم اإللكت  
 وغيرها ونالت رواجاً كبيراً، لكنها في الوقت Blackboard وWebCtوظهرت المنتجات التجارية األولى مثل 

ومع ظهور البرمجيات المفتوحة المصدر بدأ . ذاته شكلت عبئاً مادياً كبيراً على المؤسسات التي اعتمدتها
  .إعداد أنظمة مفتوحة المصدر للتعلم اإللكتروني

  
  )Open Source Software(يات المفتوحة المصدر البرمج  -2

  
 البرمجيات المفتوحة المصدر متاحة لجميع المستخدمين بلغة برمجتها األصلية وترميزها المصدري  

)source code(المصدر   المفتوحةتم تطوير البرمجياتوي.  تعديل والتطوير من قبل أي مبرمج، وهي قابلة لل
تم ي و،مستمر طوعين ومراكز تطوير البرمجيات في الشركات الكبرى بشكلعشرات اآلالف من المت من قبل

لحرية في أهمها ا ، ميزات أساسية للمستخدمعدةيضمن  الذي  ترخيص المصادر المفتوحةبموجبتوزيعها 
 الخاصة حتياجاتاالتالءم مع تل هذه البرمجيات تعديل وإمكانية ،ألي غرض كانالبرمجيات ستخدام ا

 .مجيات مع نسخها المعدلة البرهمن هذ الحرية في إعادة توزيع نسخ وكذلك ليمية،بالمؤسسة التع
لتي تعتمدها، ومن هذه اميزات هامة أيضاً بالنسبة للمؤسسات المفتوحة المصدر الستخدام البرمجيات   
  :الميزات

  
 تطوير هذه البرمجيات بشكلبالمفتوحة المصدر  للبرمجيات المصدريالترميز  سمحي: الجودة •

إلى ذلك يؤدي  و . المتتابعةها في نسخأفضل التعديالتإلى وصول ال يضمن ممامستمر 
وثوقية لتستخدم في الحواسيب المكتبية، ماألداء والالجودة من حيث الحصول على برامج فائقة 

 .في العالم بمخدمات اإلنترنت وحتى بعض أضخم الحواسيو
  

المفتوحة أن البرمجيات لتأكد من لكانية إمالمصدري  الترميز االطالع على تيحي: األمن •
السرية في المؤسسة عبر جمع بيانات سرية بشكل  آمنة وأنها ال تخرق قواعد األمنالمصدر 

 .أو غير متعمدمتعمد 
 

 واتعلمأن يلمبرمجين والهواة وطالب الجامعات لالمفتوحة المصدر تتيح البرمجيات : المعرفة •
  عليها، إضافة تعديالتهم وتطويراتهم منالحقاًما يمكنهم م البرمجيات، تصميم مثل هذهكيفية 

إن  . على نقيض البرمجيات التجارية التي ال تسمح للمبرمج بمعرفة آلية عملها الداخلية
، كتشافبتكار واالعلى اال ويساعد البحث العلمييدعم المفتوحة المصدر  البرمجياتاستخدام 

لبحث والتطوير في إلى االتي تفتقر عادة  النامية البلدانإلى بالنسبة  األهمية ةفائقوهذه الميزة 
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ة على معايير قياسية أن البرمجيات المفتوحة المصدر مبنييضاف إلى ذلك  . مجال البرمجيات
 .بنية سليمة ويسهل تكامل البرمجيات الحفاظ علىفي يساهم ا للملفات، مم

  
 الحاسوبية تالءم مع التجهيزاتتصدر لالمة المفتوح البرمجيات يمكن تعديل: لتعديللقابلية ال •

المتنوعة ومع نظم التشغيل المختلفة ومع الشروط المحلية الستخدام البرمجيات ومنها اللغة 
 .المحلية

 
  يلتعلم اإللكترونل المفتوحة المصدربرمجيات ال  -3

  
رها وأكثرها  ولعل أشه،تتوفر حالياً العشرات من البرمجيات المفتوحة المصدر للتعلم اإللكتروني  

 أما أقدم هذه  .Sakai وILIASو Clarolin وGanesha وMoodleانتشاراً في المؤسسات التعليمية أنظمة 
 ثم ظهرت 2002 أغسطس/ في آبMoodle 1.0ه ظهر اإلصدار األول منالذي  Moodle البرمجيات فهو نظام

الم والذين يعملون على تطويره، إصدارات متوالية منه بفضل مجتمع المطورين المتواجدين في أنحاء الع
  مسجالًاًموقع 9326 اليوم Moodleيعمل على بيئة و . Moodle 1.8اإلصدار إلى حالياً بحيث وصل 

 فقد ظهر في فرنسا وتشير بعض الدراسات Ganeshaا  أم .بلداً 196مستخدم مسجل في ألف  330ويستخدمه 
، بينما يسيطر بلداً 65 مؤسسة في 470 في Claroline موقع، في حين يستخدم 4 000إلى أنه مستخدم في 

ILIASأما .  على سوق الجامعات األلمانيةSakai فهو الوافد الجديد إلى هذه القائمة حيث أقلع في كانون 
نذكر منها جامعة األكاديمية األمريكية  وهو خالصة تضافر جهود عدد من المؤسسات 2004 يناير/الثاني

  .ستانفوردجامعة  و)MIT(ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  ميشيغان وجامعة إنديانا
  

لبرمجيات التجارية التي تنفَق عليها اولكن هل يمكن أن تكون البرمجيات المفتوحة المصدر منافسة   
  ماليين الدوالرات؟ 

لقد أجري العديد من الدراسات التي هدفت إلى تقييم نظم إدارة التعليم المستخدمة، وتبين دراسة   
 يأتي في المرتبة الثالثة بعد Moodleلنظم إدارة التعليم، أن  منتجاً 58سبانيا لتقييم إ جامعة غرينادا في رتهاأج

WebCtو Blackboard  .وفيما يلي جدول يبين ترتيب بعض البرمجيات:  
  

  اتعدد التزكي  البرمجية
WebCt 9  

Blackboard  4.5  
Moodle  4  
ATutor  2  

Brix  1  
EMU-LMS  1  

FirstClass  1  
ILias  1  

Janison  1  
TopClass  0.5  
  20  المجموع

  
 Jamil Ahmad Itmazi and Miguel Gea Megias. Survey: Comparison and Evaluation Studies of Learning Content:المصدر

Management Systems, University of Granada, Spain.                                                                                                                                   



  -27-

  
 في مقدمة البرمجيات التجارية نظراً لكونه من أعرق نظم WebCtمن غير المستغرب أن يأتي نظام   

ته، كما تأسست حوله صناعة إدارة التعلم، وقد اعتمده العديد من المؤسسات التي دخلت هذا الميدان منذ بداي
واسعة لدروس ومكتبات إلكترونية، ووسائل تعليمية فعالة، عدا عن االستراتيجية اإلعالنية التي تتبعها 

نتشار،  متقاربان من حيث الشهرة واالMoodle وBlackboard كما نالحظ أن . الشركات لتسويق برمجياتها
  . من حيث الخصائص والميزاتاً أيضوتفيد الدراسات التقييمية أنهما متكافئان 

  
نتقال  بل ويسعى هؤالء إلى االWebCt أفضل من Moodle غير أننا قد نستغرب أن يجد البعض أن  
 فما السبب؟.  )Moodle)15 إلى بيئة  WebCtمن بيئة 

 
قد يعتقد البعض أن العامل األساسي في اقتناء البرمجيات المفتوحة المصدر يتمثل في أن الحصول   

غير أن العامل األشد تأثيراً في اختيار البرمجيات المفتوحة المصدر هو . ها يكون مجانياً أو شبه مجانيعلي
انخفاض تكلفة الصيانة والتطوير والتحديث بحيث تكاد هذه العمليات تكون مجانية، ذلك أن تكلفة االقتناء تُدفع 

ث فهي مستمرة ودائمة ما دامت البرمجية قيد مرة واحدة في البداية، أما تكلفة الصيانة والتطوير والتحدي
  .االستثمار

  
 من أعضاء هيئة التدريس فيها النتقاء البرمجية 23 الواليات المتحدة في  جامعة أيداهووعندما كلفت  

   WebCt صوتاً و15 بـ Moodle فاز، Sakai وWebCt و Moodleاألفضل للتعلم اإللكتروني من بين أنظمة 
  .بصوت واحد Sakai  أصوات و6بـ 

  
 حصة بعض هذه البرمجيات من سوق البرمجيات المستخدمة Sakai مشجعو أجراهاوقد بينت دراسة   

  . الدراسةتلكفي التعليم العالي، ويبين الشكل التالي نتائج 
  

  
  .Sakai-vs-Blackboard-vs-moodle-penetration-market-lms-ed-higher/org.zacker.www://http :المصدر

  
                                                 

)15( lb .edu.aub.www://http: ble at  Availa.Some differences between Moodle and Web CT.  American University of Beirut
.                                                                         pdf.06June8_Web CT_vs_Moodle/MoodleFac Tutorials/MoodleFaculty/Moodle/a cc~/ 
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  Moodleيات برمج
  

 وفقاً وتعمل ،بنترنت ومواقع الِو اإلعبر الدروستقديم تستخدم ل برمجية  هو حزمةMoodleإن نظام   
كلمة وقد جرى تشكيل .  mysqlالبيانات وبشكل خاص  من قواعد اًدعم عددي وphp يتالءم مع نظام تشغيلل

Moodle التاليةمن األحرف األولى في كلمات الجملة :Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment عتبر   .الغرضية التوجه الديناميكية الكتليةالتعلم  بيئة التي تعنيبالدرجة األولى بيئة برمجية وي

قدم تقنيات  وهو ي، مخصصة لتحقيق وظائف التعلم اإللكترونيغير أن هذه البيئة ،بلتطوير تطبيقات الِو
  .تعدد اللغاتيدعم  و،وتخصيص الواجهات  الجلسات وسماحيات الوصول المستخدمين وإدارةالتحقق من

  
المشاركات، النشاطات، (اء االجتماعي البنّالنظرية التربوية القائمة على التفاعل  Moodle  نظامعززي  
ولكن يمكنه  ،تطلب قاعدة بيانات واحدة فقط، ويphpسهل التثبيت على أي بيئة تشغيل تدعم ، وهو )االنتقادات

 . خارجيةبياناتعدة التعامل مع قا
  

التحقق من البيانات يجري و يتم فحص جميع النماذج،حيث  األمن لمعلومات الطالب، Moodle وفري  
 .خفيفة وفعالة وواجهة بسيطةبتميز ت، وبشكل مستمر افيه
 

 راتتصنيف المقرمكن وي ،على المخدمموجود  مقرروصفاً لكل  Moodleفي  المقرراتر قوائم ظِهتُ  
 .المقررات الدراسيةدعم آالف  Moodleستطيع  وي، عنها من قبل المستخدمينلبحثا بحيث يسهل

  
مع احتياجات المبرمجين، ناسب تسهل التعديل لي وهو php هو Moodleفي  المستعمل إن الترميز  

ية إلضافة كتل برمج تطوير  ويمكن. الشخصيةه حاجاتمعمة مواصفات واجهة الموقع ءر بماليسمح للمطوو
مما يتيح ة،  لغ70 باستخدام Moodleسمح وي  .اللوح األبيضأو التخاطب المتزامن خدمات جديدة مثل 

 .التعامل معه باللغة الوطنية
  Moodleعمليات إدارة نظام التعلم اإللكتروني 

 
 ؛لكل منهامعلمين ال ويعين نظام المقرراتالالمشرف على  يحدد •

 يتم إلغاء تسجيلهم بشكل تلقائي بعد ويمكن أن، هم في المقررو إلغاء تسجيلتسجيل الطالب أب المعلم يقوم •
 ؛)تحدد من قبل المطور(فترة معينة من عدم التواصل 

 المقرر؛ لمنع غير الطالب من دخول للمقرر" مفتاح تسجيل"المعلم يمكن أن يضيف  •

 المقرر؛إعداد ب  كامالًاًلمعلم تحكميملك ا •

منتديات، مجالت، اختبارات، مراجع، تقارير، فروض، محادثات، : نشاطاتيتوفر لكل مقرر عدد من ال •
 ؛ عملورشات

   األساسية المقررصفحة  علىلها،  منذ آخر دخول المقررات، على األخيرة إظهار التغييرات يمكن •
 ؛شعور بالتواصلال يضفيمما 

 ؛ اليوميةوالسجالت والفروض لتقييم المنتدياتبالمقرر  الساللم الخاصة علممالحدد ي •

 ملف؛ويمكن أن تحمل ك المنتديات على صفحة واحدةوجميع درجات االمتحانات والفروض يمكن إظهار  •

تفاصيل عن و طالب مع رسومات لتقارير النشاطات لكمن خالل  لمقررامستخدمي تعقب يستطيع المعلم  •
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 ؛عدد مرات القراءةوآخر وصول، جزء وكل 

  .Moodleتخدمة لواجهة كل مستخدم اختيار اللغة المسويمكن ل •

  
 تتوفر في ،وهي عرض المقررات وإدارتها Moodleإضافة إلى الخدمة األساسية التي يوفرها   
Moodle خدمات أخرى تساعد في جعل عملية التعليم أكثر فاعلية ومتعة، وتقابل كل خدمة من الناحية 

، (Chat)، والدردشة (Assignments)ئف الوظا: من هذه الخدماتوالبرمجية التصميمية وحدة برمجية مستقلة، 
، واالختبارات (Journals)، والمذكرات الخاصة (Forums)، والمنتديات (Choices) )16(واستطالعات الرأي

(Quizes) والمصادر ،(Resources) وورشات العمل ،(Workshops).  
 

   للعلوم التطبيقية والتكنولوجياالمعهد العاليفي  Moodleأقلمة   -4
  لجمهورية العربية السوريةفي ا

  
وإتاحتها للمدرسين ليتمكنوا من وضع مقرراتهم الدراسية عليها  Moodleقام المعهد بإرساء أداة   

ورغم أن التدريس في المعهد العالي يجري بالطريقة التقليدية  . )eclass)17وأطلق على هذه البيئة الجديدة اسم 
توثيق و سمح بتوفير وسيلة لالتصال بين الطالب والمعلمين، eclassأي وجهاً لوجه مع الطالب، إال أن وجود 

ويبلغ عدد المقررات التي أصبحت متاحة  . االطالع على أرشيف الوظائفوالمقررات الدراسية وتطويرها، 
ورغم أن الحصول على .   طالبا250ً مقرراً وعدد الطالب المسجلين حوالي 30على الموقع حوالي 
اً، إال أن المعهد العالي قد خصص فريقاً من الفنيين للعمل على هذا المشروع وأقلمته البرمجية كان مجان
  . التعديالت المطلوبةويدخلوحالياً، يوجد مدير للنظام يتابع اإلصدارات األخيرة  . وتعريف اآلخرين به

  
لقد مكَّن المستوى الفني العالي لمهندسي وفنيي المعهد 

ي المعهد، وتم تشكيل كادر ذي من توطين هذه التكنولوجيا ف
خبرة تقنية في هذه البرمجية وفي أقلمتها وتعريبها وتحديثها 
وربطها مع برمجيات أخرى مفتوحة المصدر، ويمكن نقل 

  .هذه الخبرة إلى مؤسسات تعليمية أخرى في الوطن العربي
  

  :وقد قام الفريق التقني بالجهود التالية  
  

ت باللغة  للحصول على واجهاتعريب األداة •
العربية تتفق مع المصطلحات المستخدمة في 

  البيئة التي يجري التعلم ضمنها؛ 
 

 المستخدمة في فرز أسماء الطالب والمقررات  باللغة العربية الخاصةمراجعة آليات الفرز •
  وجميع عمليات اإلظهار؛

 
                                                 

 لالمتحان وليس لها ال عادة ألخذ الرأي  أسئلة توجه للمتعلمين ويطلب منهم اختيار إحدى اإلجابات المطروحة وتكونيه )16(
 .عالمة

)17( sy.edu.hiast.eclass.www://http. 
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 ؛تحسين اإلظهارات وإعادة كتابة إدارة المواعيد •
  

لكترونية بين سمح بتبادل الرسائل اإلتي تلكتروني ال البريد اإلكتلةوإضافة كتلة المحادثة  •
 ؛األساتذة والطالب

  
  .سمح بتواصل كبير بين األساتذة والطالبت  التيساحة الحوارإضافة كتلة  •

  
ومن أجل التواصل مع الطالب المتواجدين في أماكن بعيدة جغرافياً، فقد جرى العمل مؤخراً على   
، كما يجري  اللوح في قاعات التدريس االعتياديةيقابلالذي  لوح الشرحية خاصة لافإضبكتلة  eclassتزويد 

  . مع برمجية للتخاطب المتزامنeclassالعمل حالياً على ربط 
  

إن الخطوة التالية التي يخطط لها المعهد لتعميم الفائدة   
من هذه البيئة هي بناء الخبرة التربوية لدى مدرسي المعهد 

 البيئة اإللكترونية، وال سيما خبرة عرض لالنتقال إلى
المقررات باستخدام التقانات الحديثة، فشكل العرض يختلف، 

 ولعل أهم ما يجب  .وطريقة تفاعل المتعلم مع المعلم تختلف
 وجميع Moodleنقله هو النظرية التربوية التي يقوم عليها 

أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني والتي تجعل الطالب محور 
ملية التدريس والمخطط لها والباحث عن المعرفة، في حين ع

  .تجعل المعلم موجهاً ومساعداً
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  تطوير المحتوى القتصاد المعرفة
 

ومع تسارع وتيرة التغيير . يوفر اقتصاد المعرفة دفعاً كبيراً لصناعة التعلم اإللكتروني الناشئة  
كات استغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التكنولوجي والبيئة العامة لألعمال، يتوجب على الشر

 . عملية التعلم إن أرادت زيادة نسبة نجاحها إلى أقصى حد واإلبقاء على قدراتها التنافسية
 

وفي سوق العمالة العالمي المرتكز اليوم على المعرفة، يتوجب تحديث مهارات العاملين بشكل   
وقد استُبدل رأس المال المادي برأس المال . داخل مكان العملمتواصل، وغالباً من خالل توفير التعليم 

" ةعمال المعرف"البشري كمصدر لزيادة التنافسية، إذ ينبغي على الشركات أن تكون قادرة على توظيف 
ويقدم التعلم اإللكتروني طريقة فعالة من حيث التكلفة لتأمين التدريب ويعتبر وسيلة تسهل  . والمحافظة عليهم

  . على أنواع جديدة من التعليم المؤسساتي الذي لم يكن ممكناً من قبلالحصول
 

لم يكن لسوق التعلم اإللكتروني وجود قبل عشر سنوات، واليوم تُقدر صناعة التعلم اإللكتروني في   
مو  أن ين)Gartner Dataquest()19( وتتوقع شركة غارتنر داتاكويست.  )18( مليار دوالر أمريكي50العالم بنحو 

 .2010 في المائة سنوياً حتى عام 15سوق التعلم اإللكتروني بمعدل يزيد عن 
 

وتماشياً مع ما نلحظه في جميع أسواق التعلم اإللكتروني الناشئة حديثاً، تم تكريس الجزء األكبر من   
 . )delivery solutions(اإلنفاق على التعلم اإللكتروني في أواخر التسعينيات لحلول إيصال المادة التعليمية 

ولكن سرعان ما بدأ هذا التوجه بالتغير بعد أن شاعت حلول إيصال المادة التعليمية مثل أنظمة إدارة التعلم 
ونتيجة لذلك، . واعتبار التعلم اإللكتروني حالً ناجعاً للمتطلبات التربوية في الشركات والمؤسسات التعليمية

 في 53 بحيث وصل إلى أكثر من 2004 اإللكتروني في عام سجل تزايد عالمي في اإلنفاق على المحتوى
 في المائة 12، بينما يقدر اإلنفاق على حلول إيصال المادة التعليمية بحوالي )20(المائة من قيمة هذا السوق

وقد عكس هذا النمو الطلب المتزايد على  .  في المائة35واإلنفاق على الخدمات المرتبطة بها بحوالي 
 . لكتروني وحول تطوير المحتوى إلى صناعة مربحةالمحتوى اإل

  
. وتقدم هذه المقالة لمحة عامة عن العملية الشاقة والدقيقة التي يخضع لها تطوير المحتوى قبل نشره  

وهي تتطلب جمع فريق من المحترفين من ذوي االختصاصات التقنية واإلدارية والفنية والتربوية للعمل معاً 
 .  لتطوير المواد التعليمية ونشرها بشكلها اإللكتروني النهائيوعلى مراحل متعددة

  
 فريق تطوير المحتوى التعليمي

  
خالفاً لتطوير المواد الدراسية التقليدية، الذي يقوم به المدرس، يتم تطوير المواد التعليمية اإللكترونية   

 من اإلبداع واالبتكار في أغلب األحيان من قبل فريق كامل ومتخصص يتمتع أعضاؤه بمستوى عاٍل
وعادة ما يتكون أي فريق لتطوير المحتوى  . ويضطلع كل منهم بدور متميز ومكمل ألدوار اآلخرين

 :    اإللكتروني التعليمي من واحد أو أكثر من األخصائيين التالين
                                                 

)18( 139=PressReleaseId?aspx.ViewPR_OurCompany/com.knowledgeanywhere.www://http. 

)19( com.gartner.www. 

)20( com.madarresearch.www: Available at. 2005April , Madar Research Group. 
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 يحدد مضمون المحتوى ويصادق عليه؛: موضوع المادةفي خبير  •
 م طريقة عملية التعلم؛يصم: مصمم اإلرشادات التعليمية •
• طوعد تمارين تفاعلية؛: رمدخل محتوى المادة التعليمية ويي 
يستخدم تطبيقات برامج التأليف لتنفيذ لوحات القصة المصورة المعدة : ةالبيانيمصمم الرسوم  •

 ؛مصمم اإلرشادات التعليميةمن قبل 
• طوة والحركة؛يدخل المؤثرات السمعية والبصري:  متعددةوسائط الال رم 
 يقرر شكل وكيفية عمل الواجهة البينية لتتناسب مع احتياجات المتعلم؛: مصمم الواجهة البينية •
 لمشروع تطوير المحتوى التعليمي الجداول الزمنيةيشرف على التخطيط و: مدير المشروع •

 وعملية الشراء؛
 يختبر ويقيم المحتوى التعليمي؛: ضمان الجودةفي خبير  •
 يؤلف النصوص ويتحقق من القواعد واألسلوب؛: كاتب أو محرر •
 يتأكد من أن المادة قابلة للتعليم بفعالية؛: مدرس •
 . اإللكترونيةيصادق على جودة المادة التعليمية : ةحب المصلحاص •

  
 عملية تطوير المحتوى التعليمي

  
 العوامل  تطوير المحتوى التعليمي عملية معيارية موحدة بل هي رهن عدد منصناعةال تتبع   

 ويظهر الرسم البياني التالي عملية  .األساسية وخاصة طبيعة المواد التعليمية ونوعية المتعلم ومنصة التزويد
 .  تطوير المحتوى التعليمي مكونة من ست مراحل رئيسية

 

 
  

  إطالق المشروع: المرحلة األولى
  

 بناًء ةل المواصفات التقنية التي سيتم تطوير المادة التعليمية اإللكترونييتم في المرحلة األولية تحديد ك  
 إلى تقرير مفصل للمواصفات ةحب المصلحاصويقوم فريق تطوير المحتوى بترجمة متطلبات  . عليها
  .التقنية
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وتقوم . وباإلضافة إلى ذلك، يتم وضع خطة لتطوير المشروع من أجل تصميم وبناء وتقييم المحتوى  
خطوات المتبعة على تحليل مشكلة التعلم والمسائل التنظيمية، وتحديد خصائص المتعلم ومعرفته ومهاراته، ال

 .  التعلم وكيفية تقييم عملية التعلم/وتصميم شكل التعليمات كاألهداف التعليمية ونشاطات التعليم
 

 التصميم: المرحلة الثانية
  

 اإلرشادات التعليميةادة للمساءلة من قبل مصممي غالباً ما يخضع خبير أو أكثر في موضوع الم  
الذين يعملون الحقاً وبشكل متكرر مع خبراء في موضوع المادة وخبراء في الوسائط المتعددة لجمع وتنظيم 

ويمكن إلى حد ما تشبيه هذه العملية بإنتاج فيلم مصور من حيث . المحتوى وتطوير مخطط المادة التعليمية
  .ية فيهعدد األدوار المعن

 
ويشكل تصميم الواجهة البينية للمادة التعليمية واالختيار المناسب للوسائط المتعددة واستخداماتها أهم   

وعلى مصممي الواجهة البينية ومطوري .  رائدةةالعناصر الضامنة للحصول على مواد تعليمية إلكتروني
 . دون ومن ثم أي تكنولوجيا سيستخدمون لدعمهاالوسائط المتعددة أن يقرروا أياً من الوسائط المتعددة سيعتم

لوحدة  ة شكل الصفحة الرئيسية للمادة التعليمية وينشئون النموذج األوليالبيانيوبالتالي يحدد مصممو الرسوم 
ويعتبر هذا النموذج األولي بمثابة  . تمثيلية لعرض الخصائص والسمات الشائعة للمادة التعليمية" مصغرة"
وهو يضمن فعالية المادة التعليمية والقدرة على تجريبها وتقييمها من قبل جمهور " مفهومل اةصحلت اثبإ"

  .تمثيلي في خطوة تسبق الحصول على موافقة صاحب المصلحة
 

 )SCORM)21ومعظم المواد التعليمية المطورة اليوم مصممة وفقاً لمعايير دولية على غرار   
المتعددة في وسائط ك، يعين لكل المواد مستويات للتفاعل والستخدام الاإلضافة إلى ذلب.  )23(IMSو )AICC)22و

وقد يكون للمواد التعليمية مؤثرات سمعية وبصرية وحركية باإلضافة إلى الخصائص التفاعلية مع  . المحتوى
دات اإلرشاويمكن مزج كل هذه المؤثرات بنسب مختلفة وفقاً لما يعتبر مناسباً من قبل مصمم  . المستخدم
  .التعليمية

 
 )storyboarding (لوحات القصة المصورةإعداد : المرحلة الثالثة

  
المتعددة تفاصيل كثيرة حول النص وسائط  المستخدمة في تطوير اللوحات القصة المصورةتُظهر   

وفي هذه  . لكل المؤثرات السمعية، وحول الشاشة لكل المؤثرات البصرية، وما يحصل تفرعياً وتسلسلياً
 لمكونات الوسائط المتعددة ولتصفّح المادة التعليمية، ويتم مراجعتها المصورة مرحلة تتوالد لوحة القصةال

 . والتحقق منها مع الخبير في موضوع المادة وصاحب المصلحة
  

المتعددة التي وسائط ويتم في هذه المرحلة تحديد كل النصوص واألحداث والتفاعالت وعناصر ال  
وتظهر فيها كيفية تقدم مسار المادة التعليمية من البدء  .  من صفحات المادة التعليميةستحتويها كل صفحة

وحتى النهاية، وتتضمن الفهرس الرئيسي والدروس واالختبارات األولية والمخطط والتعليمات المساعدة وأي 
ل عملية التصفّح ة تسهالمتعددة بطريقوسائط  ويجب تنظيم عناصر ال .مكون آخر من مكونات المادة التعليمية

 . وتجعلها حدسية ومتسقة
                                                 

)21( Scorm/wiki/org.wikipedia.en://http. 

)22( /org.aicc.www://http. 

)23( /org.imsglobal://http. 
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 اإلنتاج: المرحلة الرابعة
  

 . تشير اللغة المرئية إلى االندماج الشديد للكلمات والعناصر البصرية بما فيها الحركة والرسوم البيانية  
 .  ةمبدأ هاماً في تصميم الحصص التعليمية اإللكتروني ويعتبر استخدام اللغة المرئية كمساعد في عملية التعلم

  
ة والعناصر التفاعلية مشتتاً لالنتباه، وهذا أشبه باالستعمال المفرط البيانيوم قد يكون العدد الكبير للرس  

ولكن يلعب التمثيل المرئي المناسب دوراً فعاالً في إيصال  . لليافطات اإلعالنية على صفحات اإلنترنت
عليمية إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه مصممو المواد الت . المعلومات كالمؤثرات السمعية والبصرية

 هو تحديد كيفية إيصال المواد التعليمية بأكبر قدر من الفعالية إلى المتعلمين مع أخذ طبيعة المادة ةاإللكتروني
والموضوع وعدد المتعلمين بعين االعتبار باإلضافة إلى تحديد أفضل السبل الستخدام النص والحركة 

 .   من أجل إشراك المتعلمين والتعليم بطريقة فعالةة والمؤثرات السمعية والبصرية والتمارينالبيانيوالرسوم 
 

 هذه المرحلة جميع عناصر المحتوى التي ستشكل تنشئ، المصورةباالعتماد على لوحات القصة   
وتتضمن هذه العناصر باإلضافة إلى النص، كل عناصر الوسائط المتعددة  . ةالمادة التعليمية اإللكتروني

وتُسلسل كل عناصر  . ة والصور المتحركة واألشرطة المصورةالبياني كالسرد البصري والصور والرسوم
وهي وحدات ذاتية قابلة إلعادة " وحدات التعلم"المادة التعليمية وتجمع الواحدة تلوى األخرى لتشكل ما يسمى 

 تكون  وغالباً ما(metadata)  أو بيانات فوقية(keywords)االستخدام وموسومة بشكل مناسب بكلمات مفتاحية 
  . وهي لغة ترميز قابلة للتوسيع)XML)24مخزنة في ملف بصيغة 

 
 البرمجة: المرحلة الخامسة

  
في مرحلة البرمجة يتم إنتاج نسخة أولية لكل وحدات المادة التعليمية كما هو محدد في لوحات القصة   
ضافة كل عناصر الوسائط ويتضمن ذلك إنتاج الصفحات اإللكترونية للمادة التعليمية، والتصفح وإ . المصورة
، من الضروري أن يتمتع HTMLوباإلضافة إلى لغة  .  المعدة في المرحلة السابقةحدات التعلمووالمتعددة 

 من أجل تنفيذ المستوى CGI وJavaScript وJavaالعاملون في هذه المرحلة بمهارات في البرمجة ولغاتها مثل 
  .يمية اإللكترونيةالمختار للتفاعل بين المتعلم والمادة التعل

  
 مصمم الرسوم البيانيةوبمجرد تسليم النسخة األولية، يصار إلى مراقبة الجودة داخلياً من قبل   

  .ومصممي اإلرشادات التعليمية، وبعد ذلك يصبح المحتوى جاهزاً لمرحلة التقييم
  

 االختبار والتقييم: ةسادسالمرحلة ال
  

 التطوير، يجرى االختبار والتقييم قبل المباشرة بإنتاج في المرحلة السادسة واألخيرة من عملية  
 وبداية، يتم تقييم المادة التعليمية مع استخدام األهداف المحددة سابقاً  .النسخة النهائية لمكونات المادة التعليمية

يجري صاحب المصلحة والمستخدم مراجعات دقيقة ومن ثم   .في خطة تطوير المشروع كمرجع للمقارنة
ادة التعليمية بشكلها النهائي يليها اختبار على منصة التزويد العائدة لصاحب المصلحة بهدف الكشف عن للم

 في تحميل صفحات المواد التعليمية، قد بطءاً فإذا أظهر االختبار على سبيل المثال  .أي مشكالت تقنية

                                                 
)24 (XML: Extensible Markup Language.  
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 أو األشرطة المصورة بغية زيادة الرسوم البيانية أو تخفيضاً لجودة بعض مجابريستلزم ذلك تعديالً في ال
 .  سرعة التنفيذ وتحسين األداء العام

 
وبعد إجراء كل التنقيحات الضرورية نتيجة لالختبارات التي يجريها صاحب المصلحة، يتم إنتاج   

 . النسخ النهائية من كل مكونات المادة التعليمية وتسلّم إلى صاحب المصلحة للموافقة عليها
 

 المقالة القارئ على عملية تطوير المحتوى التعليمي التي يمكن استخدامها كدليل عام لقد عرفت هذه  
وال تتبع هذه العملية أي معيار  . لتطوير مجموعة واسعة من المحتوى المرتبط بصناعة التعلم اإللكتروني

ولكن  . جاح وفعاليةمعين وقد تم اعتماد أشكال معدلة منها في صناعة التعلم اإللكتروني وتُستخدم حالياً بن
يبقى أن العامل األهم في التخطيط والتصميم واستخدام التعلم اإللكتروني هو إبقاء التركيز على عملية التعلم، 

 . أي على كيفية إيصال موضوع ما بأفضل طريقة إلى جمهور المتعلمين
  

 واقع أم خيال؟: ة في العالم العربيالجامعات االفتراضي
  

ارتفاع المستوى التعليمي للموارد القتصاد العالمي المبني على المعرفة، يعتبر  ظل تعاظم دور افي  
 ويشكل التعليم صلة الوصل ما بين التكنولوجيا ،البشرية ومدى االعتماد على التكنولوجيا مقياساً للنمو

الجتماعي عملية النمو االقتصادي واأهم الوسائل لتسريع إن تحسين مستوى التعليم من فلذلك  . والتنمية
ولمواجهة هذا  . خاصة في البلدان النامية التي تعاني من ندرة الموارد البشرية ذات المستوى التعليمي العالي

النقص، يمكن استخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتطبيقها في مجال التعليم مما يسهم في 
 نوع جديد من إنشاءاضية التي بدورها تشجع على إبراز بيئة تعليمية جديدة هي البيئة التعليمية االفتر

  . الجامعات هي الجامعات االفتراضية
  

نعرض في ما يلي مفهوم التعليم االفتراضي والجامعات االفتراضية باإلضافة إلى أمثلة منتقاة من و  
 . الضوء على التحديات المختلفة التي تواجه مثل هذه الجامعاتونسلطالمنطقة 

  
االفتراضي بشكل أساسي على كسر قاعدة التعليم التقليدية  يقوم التعليم

 . طالبها وأساتذتهاطبيعة ومكتباتها و  حرم الجامعة فيدووجما يتعلق بالفي
 تمثلوبذلك  ،نترنت مثل اإلت وسائل االتصاال علىاالفتراضي  التعليمويعتمد

بحاث ة خاصة أن مؤسسات األ التقليدياتلجامعل تحدياًالجامعات االفتراضية 
 تحتاج إلى اوالشركات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيره

وهنا تظهر الحاجة إلى التعليم المستمر . تطوير كوادرها البشرية بشكل مستمر
  .مدى الحياة وبالتالي تتضح أهمية الجامعات االفتراضية

  
رافية والظرفية التي يمكن أن تواجههم  الطلبة على تجاوز العقبات الجغتساعد الجامعات االفتراضية  

 إمكانية الجمع ما بين الجامعة ، من خالل التعلم عن بعد،في حال االلتحاق بالجامعات التقليدية، وتوفر لهم
تتفاعل الكوادر هي المنظومة التي بواسطتها فاألداة الرئيسية لهذا التكوين أما  . والعمل والحياة العائلية

أجوبة لكل ، فيتواصل الطلبة مع أساتذتهم بشكل مستمر للحصول على نييوإدار نيرسمد وطلبةالبشرية من 
التراسل ويتابع األساتذة الطلبة من خالل  .  بطريقة رقمية الدروسهم إثر تلقي تتكون لديهماألسئلة التي
نترنت  اإلكةمبرمجة على شب  لقاءاتإقامة وكذلك من خالل لعما الفردي للتمارين واأل والتصحيحاإللكتروني

وتجدر  . في أماكن محددة للتحاورشخصية  لقاءات المواد وأحياناً من خاللنظيم منتديات للنقاش حسب وت
قتصاد الحالي االالمالحظة أن أهمية ما توفره الجامعات االفتراضية للمجتمع تزداد بشكل كبير خاصة في ظل 
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طاً وثيقاً بالتعلم المستمر مدى الحياة مما يساعد على المبني على المعرفة وحيث القدرة التنافسية ترتبط ارتبا
  .تقليص البطالة ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي في البلد

  
على الرغم من المشاكل التي ما تزال تواجه المنطقة فيما يتعلق بالبنية األساسية لتكنولوجيا   

دد من الجامعات االفتراضية مثل الجامعة المعلومات واالتصاالت، نجحت بعض البلدان العربية في إطالق ع
تمكنت بعض الجامعات التقليدية من الجمع ما بين و ،االفتراضية السورية والجامعة االفتراضية التونسية

  . التعليم التقليدي واالفتراضي مثل الجامعة األميركية في بيروت
  

  :وفيما يلي عرض لهذه الخبرات  
  

  الجامعة االفتراضية السورية
  

الجمهورية العربية السورية الجامعة  في تتحت وزارة التعليم العالياف
تعتبر التجربة األولى  التي 2002 سبتمبر/ أيلول2 في )25(ةاالفتراضية السوري

 تقدم الدراسة األكاديمية عبر شبكة  فهيتعليم االفتراضي في الوطن العربيلل
 بها هادات معترفشتمنح معتمدة عالمياً و نترنت وفق مواصفات ومعاييراإل

  .دولياً
  

مستقبل زاهر إلى  استنهاض العقل العلمي والتطلع طمحت الجامعة إلى  
 وإدارة األعمال لمعلوماتية المطلوبة مثل اتوفير االختصاصا لتستراتيجيةا خطة ووضعت للمجتمع والفرد

  األمريكيةتحدةالواليات الم دولية معروفة في خلق شراكات مع جامعات وهدفت الخطة إلى . وغيرها
  كلية بيكروعلى هذا األساس تم اختيار عدد من الجامعات استناداً إلى شهرتها وتخصصاتها وهي . وأوروبا

وشبكة  (Bellevue Community College) المحلي بلفيو للمجتمعكلية  و(Baker college Online) على االنترنت
 Robert) وجامعة روبرت غوردن(Ohio University)هايو  وجامعة أو(Ohio Learning Network)أوهايو للتعلم 

Gordon University)  وجامعة العلوم التطبيقية في هيدلبرغ (University of Applied Science-Heidelberg) 
 University of) وجامعة غرينتش (University of York) وجامعة يورك (University of Ulster)وجامعة ألستر 

Greenwich).   المحتوى والخدمات الجامعة االفتراضية السوريةويتعين على هذه الجامعات أن توفر لطالب 
  . ذاتها التي تقدمها لطالبها

  
السوريين وغير الطلبة كثير من الاألكاديمية لدى  مشكلة الدراسة الجامعة االفتراضية السورية حلت  

 خاصة ألنهم ، التعليميةهم دون طموحاتللجامعات السفر أو التكاليف الباهظة عقباتول السوريين الذين تح
 ألقرانهم ة الممنوح نفسهااالمتيازات ويتمتعون بمعتمدة من قبل وزارة التعليم العالييحصلون على شهادات 

 االفتراضية السوريةالجامعة  ومن الجدير بالذكر أن  . العامة التقليديةالسوريةالذين يتخرجون من الجامعات 
برنامجاً للحصول على شهادة جدارة جامعية، مما  42برنامجاً للحصول على إجازة جامعية و 82توفر حاليا 
 التي جمعت لقياس نتائج السنة األولى )26(توتدل اإلحصاءا .  من الطلبة على االنتساب إليهااً كبيراًشجع عدد

كما  . في المرحلة التحضيرية طالباً 331لجامعة منهم إلى ا طالباً قد انتسبوا 702من عمل الجامعة على أن 
 ةالمملكواألردن ولبنان  وبالتحديد من ةسوريالجمهورية العربية الانتسب إليها عدد من الطلبة من خارج 

  وألمانياالمغربو والعراق والسودان وإيرانلكويت  وامصرواإلمارات العربية المتحدة والعربية السعودية 
   .وسويسرااألمريكية اليات المتحدة الو وكنداو المتحدة ةالمملكواليونان و

                                                 
)25( html.index/eng/sy/org.svuonline.www://http.  

)26( asp.facts/about/eng/sy/org.svuonline.www://http.  
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  جامعة تونس االفتراضية
  

في إطار سياسة  وذلك 2002عام  )27(ةأطلقت جامعة تونس االفتراضي
الطلبة من تونس وغيرها من م العالي وتجديده وانفتاحه أمام يالتعل ةعصرن
عن بعد ة بتجربة أولى للتعليم يقامت جامعة تونس االفتراضو  .البلدان

 في العام ذاته، إال أن ون مع اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجيةلتعابا
 وزير التعليم العالي والبحـث العلمي االنطالقة الفعلية للدروس كانت بإشراف

  .2003 فبراير/في شباطوالتكنولوجيا 
  

لي مع ومدى تكيف برامج التعليم العافي تونس جامعة مدى تطور التكنولوجيات الحديثة تُظهر هذه ال  
 على االفتراضيةجامعة تونس وتهدف   .هذه التكنولوجيات واندماجها في مجتمع العلم واقتصاد المعرفة

 على استغالل اإلمكانيات التي تتيحها التقنيات  يقوم أساساً الذيالمدى البعيد إلى تحقيق مشروع التعلم عن بعد
لف أ 50ي تطمح إلى رفع العدد إلى حوالي  وه2002 ألف طالب عام 30ضمت الجامعة ما يناهز   .الحديثة

  .)28(2010طالب عام 
  

تعتبر جامعة تونس االفتراضية التعاون الدولي وسيلة للنمو المشترك وتبادل وباإلضافة إلى ذلك،   
 تعمل وفق نظام  االفتراضية أو الجامعات التيعلى التجارب الناجحة للجامعاتواالنفتاح الخبرات والشراكة 

 بإعداد برنامج للتعاون العلمي والتقني Tempus جامعة في إطار البرنامج األوروبيالقامت و  .عدالتعلم عن ب
اتفاقية للتعاون مع توقيع   تمكذلك، ويضم جامعة بيكاردي جول فارن الفرنسية وجامعة كاتالونيا اإلسبانية

وتطمح تونس  . مريكية األياجورججامعة مع تعاون وشراكة  واتفاقية (AUF)رابطة الجامعات الفرانكفونية 
  .2009أن تنجح في نقل الجامعة االفتراضية من طور االنطالق إلى المنظومة المتكاملة قبل عام 

  
 )29(تركية في بيرويالجامعة األم

  
المؤسسات األكاديمية، أدركت الجامعة األميركية في  على غرار معظم

انفتاح الجامعة، فاعتمدت نترنت البارز في نشر التعليم و دور اإل(AUB)بيروت 
األكاديمية مثل النشاطات نترنت إلدارة مختلف بشكل متزايد على تطبيقات اإل

البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمكتبة، وتحميل مواد الدورات التدريبية 
  . وإجراء المناقشات األكاديمية أو حتى إدارة الصفوف

 
 الجزء التقليدي ، إنشاء صفوف مقسومة إلى جزأينوشهدت الجامعة األميركية في بيروت مؤخراً  

ن الجامعة من التفاعل مع الجامعات األخرى لتبادل الخبرات وتدعيم والجزء االفتراضي الذي بدوره يمكّ
وبالفعل عقدت الجامعة عدة مؤتمرات بواسطة الفيديو وبخاصة في مجال العلوم السياسية  . الفصول الدراسية
  . والعالقات الدولية

  

                                                 
)27( tn.rnu.uvt.www://http.  

)28( org.afkaronline.www://http.  

)29( lb.edu.aub.www://http. 
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ركية في بيروت بالتعاون مع المركز األكاديمي يكذلك، نظم قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة األم  
 في الواليات (Clemson University) مادة حول تصميم المنهجيات بإدارة جامعة كلمسن (ACC)للحاسوب 
تطمح و.  كونها ناجحة جداًوقد وصف رئيس قسم الهندسة الميكانيكية هذه التجربة ب .  األمريكيةالمتحدة

الجامعة حالياً إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات أمريكية مختلفة لتستفيد من خبرتهم في مجال التعلم عن بعد مما 
ر بعلى معظم الطلبة خاصة من هم في مرحلة الدراسات العليا حيث يقل العدد في الصفوف وتكاً  إيجابسيؤثر

ركية في بيروت يباشرت الجامعة األمو .  األخرى لتوسيع األبحاثالنفتاح على الجامعاتإلى االحاجة 
ساعد الطلبة ت التعلم عن بعد ةإن مبادرف ولذلك ، برامج دراسية لنيل شهادة الدكتوراهةالدروس في ثماني

 . برامج الدكتوراه بشكل ملحوظ خاصة أن عدد األساتذة لهذه المرحلة ما يزال محدوداً جداًإلى المنتسبين 
نه يزيد ألفي مجال التعلم عن بعد،  التعاون مع الجامعات األخرى  بأهميةعضاء هيئة التدريسأ معظم هونو
  . ية البحثهاتوسيع آفاقفي   يسهموبالتالي انفتاح الجامعة من
 

وفي بداية السنة ، 2001 عام WebCTبدأت الجامعة األميركية في بيروت استخدام منظومة   
وقد عبر األساتذة الذين استخدموا هذه  . Moodle استبدالها بمنظومة  تم2007- 2006األكاديمية 
وفرت و  التواصل مع الطلبةعن أثرها اإليجابي على المادة، إذ ساهمت في زيادةفي تدريسهم المنظومات 

مادة في الجامعة  644 في Moodleتم استخدام منظومة ، ولغاية اآلن  .مبتكرةو جديدة ةتراتيجيات تعليمياس
   . بلداً وآالف الجامعات حول العالم115ميركية في بيروت وفي أكثر من األ
  

تدل األمثلة التي أوردناها على أن البيئة التعليمية االفتراضية أصبحت واقعاً ال مفر منه، إال أن   
 . )30(قنية والتنظيمية والتةالتربوي عدة أهمها تلك المتعلقة باألمور تحدياتالتعليم االفتراضي ال يزال يواجه 

ففي البيئة التعليمية االفتراضية، قد يسيء الطلبة فهم بعض المواد بسبب قلة التفاعل مع األساتذة وقلة 
بالنسبة إلى  . المشاركة في حلقات النقاش وقلة االلتزام بالدراسة، وهذا يندرج ضمن التحديات التربوية

جامعة االفتراضية من األساس، مثل إيجاد المكتبات التحديات التنظيمية فهي تتعلق بالشروط الالزمة لقيام ال
الرقمية وتوفير المحتوى الرقمي المطلوب باإلضافة إلى تأليف هيئة تعليمية للعناية بشؤون الطلبة عن بعد 

أما التحديات التقنية التي تواجه الجامعات االفتراضية فهي متعددة ولكن يمكن تقسيمها إلى ثالثة  . وغيرها
 الفعلي لهذه التكنولوجيا، م ببعضها اتصاالً وثيقاً وهي اختيار التكنولوجيا المالئمة، واالستخداأقسام متصلة

 فضالً  .ومن ثم تشغيلها، مع األخذ بعين االعتبار أهمية سهولة استخدام التكنولوجيا المنتقاة من قبل الطالب
 وأي خلل يمكن أن جيا المعلوماتنظم تكنولوعن ذلك، تعتمد الجامعات االفتراضية بشكل كبير على عمل 

   .)31(يطرأ على هذه النظم يؤدي دون أدنى شك إلى خلل في عمل الجامعة
  

بينما تكتسب الجامعات االفتراضية أهمية متنامية نظراً لدورها البارز في اقتصاد المعرفة، يترتب   
 وبخاصة ،ل الجامعات االفتراضيةعلى البلدان الراغبة في االنخراط في البيئة التعليمية االفتراضية من خال

جميع الخطوات التي تلي تحسب في العالم العربي، أن تأخذ التحديات التي تم عرضها بعين االعتبار وأن 
 .ه وتطوره افتراضي لضمان استمرارية هذا الصرح ونجاحصرح علمي افتتاح أي

  

                                                 
)30 (E, Cloete.  2000.  Challenges for Virtual Universities.  The 24th Annual International Computer Software and 

applications Conference.                                                                                                                                                                                

)31 (P. Anastasiades.  2002.  Virtual Universities: A critical Approach.  Proceedings of the International Conference on 
Computers in Education.                                                                                                                                                                               
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  أنشطة اإلسكوا
 

  2007لنصف الثاني من عام أنشطة شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا
 

 قليمي والشراكة لتطوير مجتمع المعلوماتاجتماع خبراء حول التشبيك اإل  -1
  

 )32(قليمية لتعزيز مجتمع المعلوماتبناء الشبكات والشراكات اإلاجتماع الخبراء حول اإلسكوا عقدت   
مانية من البلدان األعضاء  من ثاً مشارك29وحضر االجتماع .  2007سبتمبر / أيلول6 و5 يوميفي بيروت 

  .  ن عن المنظمات اإلقليمية والدوليةوفي اإلسكوا، وممثل
  

وهدف االجتماع إلى تعزيز نشوء 
البلدان وسكوا منطقة اإلوالشراكات في شبكات ال

المؤسسات والمنظمات  بحيث تشمل العربية
ر يرصد تطوكما هدف إلى هداف، متشابهة األال

  من أصحاب المصلحةالعديدبين فيما الشراكات 
الخاصة والمؤسسات  القطاع العام من

ومن  . ةوالمنظمات غير الحكوميوالجامعات 
في شراكات الشبكات والمتوقع أن تساهم ال

وتعزيز المنطقة اإلنمائية في احتضان المشاريع 
مؤتمر  ليتحقيق الهدف الرئيسالجهود المبذولة ل

ناء  من خالل بلقمة العالمي لمجتمع المعلوماتا
  .يضع اإلنسان في صميم اهتمامهو يشمل الجميع إنمائيتوجه ذات مجتمع معلومات 

  
 اإلقليمية لبناء مجتمع  اإلسكواخطة عمل عرضت فيهاالجلسات التي من  اًجتماع عددتضمن اال  
 لتطوير مجتمعالمحرز في المنطقة لتقدم وا، )34( وبوابة مجتمع المعلومات لمنطقة اإلسكوا)33(تالمعلوما

 والشراكات اإلقليمية، والخبرات المكتسبة في المنظمات مشاريع التشبيك لحالةالودراسات ، المعلومات
 استعراض للتحديات األساسية التي تواجه عملية نشوء الشراكات في المنطقة، باإلضافة إلى وجرى.  الدولية

  ويكمن الناتج الرئيسي .الفعالةو لمالئمةاتباعها لتعزيز قيام الشراكات امناقشة المناهج واآلليات التي ينبغي 
لالجتماع في توطيد قنوات االتصال فيما بين أصحاب المصلحة والتي من الممكن أن تساهم في نشوء 

  .الشراكات وتنفيذ المشاريع الحيوية التي بدورها تعزز الجهود لتطوير مجتمع المعلومات
  

عمل اإلقليمية لبناء الخطة تعزيز تنفيذ ) أ(: خلص االجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أهمهاو  
تحديث برامج الخطة ومشاريعها بما يتناسب مع تلبية الحاجات ) ب(ت من خالل الشراكة؛ مجتمع المعلوما

                                                 
 meeting/information/lb.org.escwa.www://http :يمكن االطالع على وثـائق االجتمـاع مـن خـالل الموقـع التـالي      ) 32(

E531=referenceNum?asp.details.  

: ، متـوفرة علـى الموقـع التـالي        ICTD/ESCWA/E/4/2004 ،2005،  خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمـع المعلومـات       ) 33(
pdf.4-04-ictd/upload/edit/publications/information/lb.org.escwa.www://http.  

)34 (/isper/lb.org.escwa.isper://http.  
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تطوير بوابة مجتمع المعلومات كآلية لنشوء الشراكات وإدارتها في عملية تنفيذ برامج ) ج(اإلنمائية للمنطقة؛ 
تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مساعدة الحكومات في مجال تنفيذ المشاريع ) د( العمل؛ خطةومشاريع 

ضمن أطر الشراكة، على أن تكون هذه المؤسسات عاملة بالشراكة مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشباب 
ليات استخدام اآل) •(والمرأة، على مشاريع إنمائية قائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

تأمين تمويل المشاريع اإلقليمية من مؤسسات التمويل في ) و(؛ وعملالخطة المناسبة لتنفيذ برامج ومشاريع 
  .المنطقة

  
  االجتماع اإلقليمي للمعنيين باستراتيجيات شبكات المعرفة وآلياتها وأدواتها  -2

 
كات المعرفة وآلياتها  ألصحاب المصلحة حول استراتيجيات شباًليمي إقاجتماعاًسكوا  اإلتعقد  

 لتنميةا مشروع حساب إطار فيوقد نظم االجتماع  . 2007سبتمبر /يلولأ 4 و3 يوميوأدواتها، في بيروت 
 شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية حول

أن اإلسكوا ب، علماً 2006 ابتداًء من منتصف عام نفيذهبتمم المتحدة اإلقليمية  األ لجان الذي باشرتالمهمشة،
 . تلعب دور الوكالة الرائدة للمشروع

  
 أصحاب المصلحةجمع إلى  االجتماع هدف 

 حول االستراتيجيات بغية االتفاقسكوا في منطقة اإل
 لتحويل نقاط النفاذ إلىواآلليات واألدوات الالزمة 

تحويلها جل من أتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 . إقليمية وإنشاء شبكة معرفية إلى مراكز معرفة

ستراتيجيات واآلليات واألدوات اال هذه وسوف تنفذ
 . خالل العامين القادمين في سياق المشروع

 
ة  من ست مشاركا25ً االجتماع شارك في  

مجموعة ل ن ومنسقينمديريك بلدان ومعظمهم يعملون
وجيا المعلومات تكنولإلى نفاذ ال  مراكزمختارة من

 . واالتصاالت في منطقة اإلسكوا
 

 داخل المعرفة وشبكات مراكز المناقشات خالل االجتماع على استعراض تجارب حول ركزت  
االستراتيجيات واألدوات واآلليات الالزمة لتحويل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا  وعلى المنطقة وخارجها

 شبكة إلنشاء تجريبي تصميم وتنفيذ مشروع كما ناقش المشاركون ،مراكز معرفةالمعلومات واالتصاالت إلى 
  . معرفة

 
 تحديد آليات تحويل باإلضافة إلى، اإلقليمي المعرفةتحديد دور ومهام مدير  إلى  االجتماعانتهىو  
كما وافق المشاركون على عدة  . مراكز معرفةالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى مراكز 
سكوا، وتعيين  اإلمن منطقة مختارة بلدان في المعرفة مراكز تشبيك لإقليمية بوابة إنشاء، منها توصيات

  .اإلقليمي المعرفة مع مدير لتواصلمنسقين وطنيين ل
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  اجتماع استشاري حول تشريعات الفضاء السيبراني  -3
  

 البيانات الشخصية الفضاء السيبراني هو عالم افتراضي واسع ومتنوع، يتضمن كماً هائالً من  
ولتفادي الفوضى وضمان المشاركة . والمعامالت اإللكترونية والملكية الفكرية وغيرها من األمور ذات الصلة

 . العادلة، يحتاج هذا العالم االفتراضي، الذي أنتجته الحواسيب وأدوات االتصال، إلى تشريعات مالئمة
 لعالم االفتراضي بتشريعات الفضاء السيبرانيوتعرف التشريعات التي توضع خصيصاً لتنظيم هذا ا

(Cyberspace Legislation).  
  

وقد عقدت شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اجتماعاً استشارياً حول تشريعات الفضاء   
 بهدف عرض ومناقشة دراسة أعدتها الشعبة 2007ديسمبر / كانون األول12 و11السيبراني في عمان يومي 

وتتضمن مراجعة لوضع " ذج تشريعات الفضاء السيبراني في البلدان األعضاء في اإلسكوانما"بعنوان 
تشريعات الفضاء السيبراني في منطقة اإلسكوا، وأمثلة لنماذج تشريعات سيبرانية في بلدان متقدمة، وتوضيحاً 

سيبراني الذي تعده وقدم في هذا االجتماع إطار تشريعات الفضاء ال . لألسس التشريعية للفضاء السيبراني
اإلسكوا بهدف تسهيل تطبيق التشريعات اإللكترونية في المنطقة، باإلضافة إلى عروض من األردن ولبنان 

وعرض الخبير البحريني لمحة عن  . وفلسطين حول التجارب الوطنية في تشريعات الفضاء السيبراني
ين، كما ناقش خبير من الجمهورية العربية مسودة قانون الجرائم اإللكترونية الذي يجري تطويره في البحر

وبين المشاركون من الكويت واليمن وضع  . ةسوريالجمهورية العربية الالسورية قانون الملكية الفكرية في 
  .قوانين المعامالت والتجارة اإللكترونية في بلديهم

  
حثون في القانون وهم مستشارون وبا،  بلدان أعضاء في اإلسكوا9كاً من مشار 26 جتماعحضر اال  

 ويمثل  .وقضاة ومحامون باإلضافة إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاء السيبراني
هؤالء الخبراء وزارات العدل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشركات استشارية في شؤون الفضاء 

  . ضاء السيبرانيالسيبراني، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع الف
  

وقد أجمع المشاركون في االجتماع على أهمية الدور الذي تؤديه اإلسكوا على المستوى اإلقليمي فيما   
وحث المشاركون اإلسكوا على  . يتعلق بتطوير وتطبيق تشريعات الفضاء السيبراني في البلدان األعضاء

وخلصت التوصيات كذلك  . براني في المنطقةاقتراح نموذج إقليمي يساهم في تنسيق تشريعات الفضاء السي
إلى ضرورة تفعيل دور اإلسكوا في ترويج وتنفيذ أنشطة على المستوى اإلقليمي تهدف إلى اعتماد 
مصطلحات عربية قانونية مشتركة وتطوير بنوك بيانات تخدم البحث والتطوير في مجال تشريعات الفضاء 

  . السيبراني
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  علومات واالتصاالتكتب ومواقع تكنولوجيا الم
  

  عرض لكتب عن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية والتعليم 
  

يزداد الطلب على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يوماً بعد يوم في كافة األنظمة التعليمية   
حادي والعشرين في مجال على مستوى العالم أجمع، وذلك نتيجة الضرورة الملحة لتلبية متطلبات القرن ال

التعليم من إكساب الطلبة المهارات والمعارف، وتمكين المعلمين والمدرسين من مواكبة التحول والتغير الذي 
كنولوجيات تفمع ظهور ال . حصل في العملية التعليمية وفي أساليب الوصول إلى المعرفة والمعلومات

ا من مهنة أساسها المدرس والمحاضرة التي يلقيها، إلى الحديثة، طرأ على مهنة التدريس تطور جذري حوله
وبالتالي، يعتبر تصميم وتنفيذ برامج لتأهيل  . مهنة تركز على المتعلم وعلى البيئات التعليمية التفاعلية

  .المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ركيزة أساسية لدعم عمليات اإلصالح التعليمية
  

مجموعة من المنشورات والكتب التي تبحث دور تكنولوجيا المعلومات  يليما  فينعرضو  
  .واالتصاالت في التربية والتعليم

  
  مبادئ توجيهية إقليمية بشأن تنمية قدرات المعلم على إدماج التكنولوجيا في علم أصول التدريس  -1

Regional Guidelines on Teacher Development for Pedagogy-Technology Integration 
  

  2005 عام الهادئمكتب آسيا والمحيط  - صادر عن اليونسكو
 

يتوجب على المعلمين وصانعي القرار في قطاع التربية والتعليم في   
هذا العصر التأقلم مع التغيرات السريعة الحاصلة ومواكبة الطرق والتقنيات 

قرار والعاملين في وتأتي هذه المبادئ التوجيهية لتساعد صانعي ال . الحديثة
، على إدماج تكنولوجيا الهادئمجال التربية والتعليم في بلدان آسيا والمحيط 
فمن أهم ما يطرح في هذا   .المعلومات واالتصاالت في علم أصول التدريس

إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية  الدليل منهجية عملية
وتتألف المنهجية المقترحة من عدة  . قةوالتعليم صممت خصيصاً لتلك المنط

مراحل تبدأ بمرحلة التنظيم حيث يشكل فريق عمل وطني من جميع المعنيين 
ومن اختصاصات مختلفة، مروراً بمرحلة التحليل حيث يعمل الفريق على 
تطوير وتكييف المقاييس والمعايير المقترحة في األدلة لتتناسب مع واقع البلد، 

الحاجات التدريبية للمعلمين بناًء على نتائج مسح الموارد إضافة إلى تحديد 
 وتتعلق المرحلة الثالثة بتطوير المخططات التنفيذية والجداول  .المتوفرة

الزمنية للدورات التدريبية وورش العمل المطلوب تنفيذها، كما يتم العمل على 
تحديد مواصفات التجهيزات والبرمجيات الضرورية لتطوير العملية 

أما المرحلة األخيرة من المنهجية المعروضة في هذا الكتاب . لتدريسيةا
  .فتتعلق بعملية الرقابة والتقييم
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  أو كيف تستطيع تكنولوجيا  دليل للمعلمين: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس  -2
  مية جديدة ومفتوحةيالمعلومات واالتصاالت تهيئة بيئات تعل

Information and Communication Technologies in Schools: A Handbook for Teachers  
or How ICT Can Create New, Open Learning Environments 

  
  2005صادر عن اليونسكو عام 

  
تكنولوجيا وضع هذا الدليل لخدمة المعلمين والمربين الذين يستخدمون   

ون تطوير معرفتهم في هذا المعلومات واالتصاالت في المدارس، أو يريد
ومن المواضيع المهمة التي يطرحها هذا الدليل دور تكنولوجيا  . المجال

مية جديدة، إذ أن تكنولوجيا يالمعلومات واالتصاالت في تهيئة بيئات تعل
المعلومات واالتصاالت، أكثر من أي تكنولوجيا سابقة، تسمح للمعلمين بالنفاذ 

  . إلى محتوى المعرفة
  

  ن تكنولوجيا يتكون هذا الدليل من سبعة فصول وفيه عرض لدور مكو
المعلومات واالتصاالت في المدرسة من خالل تطور المجتمع والعالم، وتشديد 
على ضرورة إعادة هندسة األنظمة التعليمية ووضع استراتيجيات تحويلية 

ا ويتناول الدليل تكنولوجي . تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المعلومات واالتصاالت كونها وسيلة قوية ومرنة تساعد في عملية التنمية 
االجتماعية والثقافية، خاصة في مجال التربية والتعليم، كما يحدد المعارف 

  .التقنية األساسية التي يجب أن تتوفر لدى المعلمين

  
  
  
 

  
  ليل تخطيطيد: توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تأهيل المعلمين  -3

Information and Communication Technologies in Teacher Education: a Planning Guide 
  

  2002صادر عن اليونسكو عام 
  

يلقي هذا الدليل الضوء على أحد إطارات العمل الخاصة بتوظيف   
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية تأهيل المعلمين، ويصف الشروط 

التي يجب توفيرها لضمان التطبيق الجيد والتوظيف الناجح لهذه األساسية 
ويعرض هذا الدليل عدة دراسات حالة في مناطق مختلفة، مثل  . التكنولوجيا

الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وأمريكا الجنوبية، توضح تعدد األساليب 
المعايير التي يمكن استخدامها في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

كما يعرض إرشادات حول تطوير عملية التخطيط .  في تأهيل المعلمين
االستراتيجي لتوظيف تلك التكنولوجيا وإدارة عملية التغيير في برنامج تأهيل 

يرات جوهرية المعلمين، حيث أضحت التكنولوجيا وسيطاً مهماً إلحداث تغي
  .في العملية التعليمية

  
تم تطوير هذا الدليل من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين ممن لهم   

خبرة واسعة في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج إعداد 
  .المعلمين
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  منهاج للمدارس : توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  -4
  ج لتنمية مهارات المعلمينوبرنام

Information and Communication Technologies in Education: A Curriculum  
for Schools and Programme of Teacher Development 

  
  2002صادر عن اليونسكو عام 

 
يهتم هذا الكتاب بموضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

ملقياً الضوء على المؤهالت الجديدة المطلوب توفرها في في المرحلة الثانوية 
ساتذة من ناحية أخرى لتمكينهم من المشاركة الفعلية الطلبة من ناحية، وفي األ
  . في العملية التعليمية الحديثة

  
ول تحديد منهاج تعليمي األ:  الكتاب إلى تحقيق هدفين أساسيينهدفيو  

 للتعليم في المرحلة الثانوية، والثاني خاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يشمل اقتراح برنامج تنمية مهنية للمعلمين يخولهم تنفيذ وتطبيق هذا المنهاج 

كما يقترح منهجية عملية وواقعية لوضع المنهاج التعليمي  . التعليمي بنجاح
للطلبة وبرنامج التنمية للمعلمين موضع التنفيذ بطريقة سريعة وبكلفة مقبولة 

  .ستخدام الموارد المتوفرةاريق عن ط

 

  
  واالتصاالت في التعليم العالي استخدام تكنولوجيا المعلومات  -5

The Use of ICT in Higher Education 
Edited by Marijk van der Wende, Maarten van de Ven 

 
تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدماج   

لومات واالتصاالت في صلب عملياتها وتنظيماتها اإلدارية تكنولوجيا المع
 ويقدم  .وإعداد استراتيجيات تعليمية للطلبة تتالءم والواقع االجتماعي الحديث

 بلداً من 12 مجموعة من االستراتيجيات التي وضعت في للقارئهذا الكتاب 
يتطرق  تأتي دراسات الحالة هذه لتكمل بعض المواضيع التي  .بلدان أوروبا

دور سياسة االتحاد األوروبي في : إليها هذا الكتاب في فصوله ومن أهمها
عملية تطوير االستراتيجيات التعليمية وأثرها في مجال التعاون، أو التضارب 

  .بين المؤسسات التعليمية
  

يتوجه هذا الكتاب إلى جميع الخبراء المهتمين بوضع السياسات   
اتية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الوطنية واالستراتيجيات المؤسس

واالتصاالت في مرحلة التعليم العالي مثل ممثلي الحكومات ومسؤولي 
  . المؤسسات التعليمية والمنسقين والباحثين في هذا المجال
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  حياتنا اليومية
  

  (OpenCourseWare)المناهج التعليمية المفتوحة 
  

   (MIT)مفتوحة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مشروع المناهج التعليمية ال
  

 فرصاً جديدة للتعلم، ويمكن بواسطتها نشر الموارد التعليمية والتكنولوجيا الرقميةتوفر شبكة اإلنترنت   
الموارد التعليمية المفتوحة تسميتها حركة ، اتخذت 2002في عام و.  حول العالم بشكل افتراضي ودون تكلفة

 المفتوحة التعليمية المناهج تأثيراتحول  )اليونسكو(ألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة افي منتدى لمنظمة 

تهدف إلى توفير المحتوى التعليمي للجميع وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات هي ، والنامية البلدان على
  .  واالتصاالت وتطور مجتمع المعلومات

  
   هذه المقالة نموذجاً رائداًوتعرض   

  لحركة الموارد التعليمية المفتوحة للتعليم 
المناهج التعليمية المفتوحة العالي، وهو مشروع 

(OpenCourseWare-OCW) عهد م الذي طوره
 Massachusetts Institute)ماساتشوستس للتكنولوجيا
of Technology-MIT)   في الواليات المتحدة

 ،1999في عام ومنذ بدايته كمفهوم .  األمريكية
، وتطوره 2001إلى إطالقه كمشروع في عام 

، لمناهج التعليمية المفتوحةمبادرة لصبح يالحقاً ل
تخطى المشروع أهدافه المتمثلة بنشر كافة مناهج 
المعهد التعليمية وتحديثها تباعاً، ليصبح شعاراً 

ع نهاية المشروع في عام وم.  الموارد التعليمية المفتوحة، وخاصةً مع انتشار مبادرة المعهد عالمياًلحركة 
ما يتعلق بتوفر الحوافز المالئمة لالستمرار في تمويل فيعملية االستدامة، وخاصة في يكمن التحدي ، 2007
  .أنشطته

  
  البداية والتمويل  -1

  
 يا التعليمية المبتكرةالتكنولوج تنفيذ مجموعة من األنشطة المتعلقة ب1999 في عام MITعهد مبدأ   

 عهدمجلس التكنولوجيا التعليمية للموأشرف على هذه األنشطة  . مناهج التعليمية المفتوحةالمنها مفهوم و
تقديم التوجيهات للمعهد المكلف بتطوير اإلطار االستراتيجي لمبادرات التكنولوجيا التعليمية في المعهد و
بيق التكنولوجيا الجديدة في واإلشراف على أنشطته المتعلقة بتطوير البنية األساسية والمبادرات المتعلقة بتط

 .  التعليم
  

وبناًء على دراسة لتحديد الخيارات والفرص المتوفرة للمعهد وتقييمها، وقع اختيار المعهد في عام   
  مورداً قيماً للتعلم  MITمعهد بهدف أن يصبح  ، وذلك"التعلم مدى الحياة" على موضوع 2000

العليا، ولقي مفهوم المناهج التعليمية المفتوحة ترحيباً لدى إدارة المستمر وتحديث المهارات ومتابعة الدراسات 
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   تمويل المشروع كل من المعهد ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليتوتبنى .  المعهد والمؤسسات الممولة
(William and Flora Hewlett Foundation) ومؤسسة آندرو ميلون (Andrew W. Mellon Foundation) .  

  
  مشروع ونشر المناهجإطالق ال  -2

  
لنشر كافة مناهجه  المناهج التعليمية المفتوحة مشروع MIT، أطلق معهد 2001أبريل /وفي نيسان  
هدف و.  2007عام  نهاية مجاناً للجميع على اإلنترنت مع ووفرها  منهج،1 800 عددها نحو و،التعليمية

مي من خالل تعميم مبادرته في مشاريع مشابهة المعهد إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم على المستوى العال
وليس   .واستخدام شبكة اإلنترنت بحيث تحقق هدف إنشائها في نشر المعرفة والمعلومات حول العالم

بالتعلم عبر اإلنترنت، ولكن استخدام التكنولوجيا الطرق التعليمية التقليدية المقصود من المشروع استبدال 
  .  للجميعالجديدة لتوفير المعلومات 

  
بنشر ، وذلك edu.mit.ocw://http على العنوان 2002سبتمبر /وافتتح المشروع موقعه للعامة في أيلول  

 في 900 بعد سنة، و500واستمر المعهد بنشر مناهجه التعليمية ليصبح عددها  .  منهجاً تعليميا50ً
 المتوقع انتقال المشروع في ومن.  2007 في عام 1 800، و2006 في عام 1 550، و2004سبتمبر /أيلول
  . كل سنة200  بمعدل إلى مرحلة استدامة يتم خاللها تحديث ونشر المناهج2008عام 

 
وناشدي لطالب والمعلمين  ومجاناً للجميع من أجل تمكين اكاملة على اإلنترنتويوفر الموقع المناهج   
مساعد دراسي، وذلك من دون الحصول على ليها مباشرة واستخدامها كالنفاذ إالذاتي حول العالم من التعلم 

المناهج التعليمية المنشورة على الموقع مواضيع وتشمل .  نمدرسيال باالتصالشهادات من المعهد أو 
 المواد بعضفيها وتتوفر ، المراجع للقراءةمحاضرات والتدريبات والومتنوعة، وتحتوي على برنامج العمل 

   .الصوتية والمرئيةالتعليمية 
 

  االنتشار والشراكة  -3
 

انتشر مفهوم المناهج التعليمية المفتوحة  
إلى أبعد من أهداف المشروع وخاصة في التعليم 
العالي، وقام عدد من الجامعات بمشاريع مماثلة، 

)Utah State University - ومنها جامعة والية يوتاه 
)/edu.usu.ocw://http وكلية جونز هوبكنز بلومبرغ 

 Johns Hopkins Bloomberg School)ة للصحة العام
)/edu.jhsph.ocw://http -of Public health  وجامعات 

أخرى من مختلف أنحاء العالم، مثل فرنسا 
، أنشئ ائتالف 2005وفي عام  . الصين واليابانو

  (OCW Consortium)المناهج التعليمية المفتوحة
لتطوير آلية مستدامة لنشر الموارد التعليمية 

فتوحة، وأصبح موقع االئتالف الم
/org.ocwconsortium://httpمركزاً للجامعات والمعاهد التي تبغي المشاركة في المشروع   .  
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 على المستوى العالمي، نشأت مشاريع لمناهج التعليمية المفتوحةومع االهتمام المتزايد بمفهوم ا  
 إلى أن )35( ويشير الموقع .إلسبانية والصينيةلترجمة الموقع ومناهجه إلى لغات عدة ومنها البرتغالية وا

، تمكن المشروع من تقديم (Mirror Site) الموقع المرآةوضمن برنامج   .الترجمة جارية إلى العربية والفارسية
 وذلك عن طريق تزويدها بنسخة من لمؤسسات التعليمية إلى المناهج التعليمية المفتوحةمحتوى موقع ا
وأجرى المعهد اتفاقيات عدة مع المؤسسات لترجمة المناهج .  (hard drive)  صلبمحركعلى محتوى الموقع 

التعليمية المفتوحة، في لمناهج لمرآة  موقع 70أكثر من أو إلنشاء المواقع المرآة، وحالياً، هناك حول العالم 
  .  العراق، والسودان، وكينيا، وفيتنام، وزامبيا

  
  تزايد بشكل سريع المبادرات وت  

شر الموارد التعليمية المفتوحة، ويتوفر أكثر من لن
 من المناهج التعليمية المفتوحة في ما 3 000

ويمكن البحث .   جامعة في العالم300يزيد عن 
 الكاشف عن مواضيع محددة من خالل الموقع

  التعليمية المفتوحة المتوفرة على اإلنترنت للمناهج 
)/com.ocwfinder://http -OCW Finder ( .  
  
  
  

 التحديات من التنفيذ إلى االستدامة  -4
  

تمحورت التحديات الرئيسية لتنفيذ المشروع حول قضايا تحديد الملكية الفكرية، والحصول على حق   
نشر المواد التعليمية للمدرسين، والجهود الالزمة لتحويل هذه الموارد إلى الشكل المناسب لنشرها على 

من مرحلة بالمشروع يكمن التحدي في االنتقال  من عمر المشروع، وبعد مضي ست سنوات.  اإلنترنت
  .  كلفة التشغيل والتحديث للموقع والدوراتتالتنفيذ إلى مرحلة االستدامة، حيث يتحمل المعهد 

  
  : وتنظر إدارة المشروع في سبل تحقيق االستدامة التي تتضمن مزيجاً من الخيارات التالية  

اهج التعليمية المفتوحة من خالل دمج عملية نشر المناهج مع أنظمة إدارة التعلم تخفيض تكلفة نشر المن) أ(
(Learning Management Systems - LMS) التي يستخدمها معهد MIT إضافة خدمات على أنشطة ) ب(؛

تعزيز مساهمة ) ج(المشروع بحيث تؤدي إلى تعزيز قيمة موارده وإمكانية حصوله على التمويل اإلضافي؛ 
، مما يخلق الحافز والحاجة إلى خدماته ويعزز إمكانية MITمشروع ودوره ضمن األنشطة األساسية لمعهد ال

  .  تمويل أنشطته بشكل دائم من الميزانية العادية للمعهد
  

  تقييم المشروع  -5
  

  يقيم برنامج عمل المشروع فيما يتعلق بالنفاذ)36(تقرير عن المشروع 2005يونيو /صدر في حزيران  
باالرتفاع، حيث  MITويستمر معدل النفاذ إلى محتوى المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد .  واالستخدام واألثر

                                                 
)35 (/ about/web/OcwWeb/edu.mit.ocw://http: Available at.  frica statisticsNorth A/Middle East, MIT OpenCourseWare

                                                                                     .                                                                                                  htm.me/me/impact  

)36 ( /global/7870ans/edu.mit.ocw://http :Available at. Program Evaluation Findings Report2005 . MIT OpenCourseWare
                                                               .                                                                                                 pdf.Final_Report_Eval_Prog_05  
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ويستخدم .   في المائة سنويا56ًيزور الموقع أكثر من مليون مستخدم شهرياً، وذلك بمعدل نمو يزيد عن 
 في تحقيق أهدافهم اً هاماً أن للموقع دورالذاتي، اللذين يعتبرونوناشدو التعلم لطالب واالمعلمون الموقع 
  .التعليمية

 
  تجارب في المنطقة العربية  -6

  
 وخاصة تلك ،تصبح قضايا التنميةفالنزاعات، والشؤون السياسية في تغرق بعض البلدان العربية   

يبنى ت يمكن أن وبالرغم من ذلك، هناك مبادرا.   أولويةغير ذاتالمتعلقة بالتنمية البشرية والتعليم للجميع، 
  .  عليها أو أن تكرر في المنطقة العربية من أجل توفير الموارد التعليمية المفتوحة للجميع

  
معهد  لموقع موازياًللمناهج التعليمية المفتوحة  اًشركة سوداتيك موقعففي السودان مثالً، تستضيف 

MIT )net.sudatek.mit://http( ،في السودان وفي  لمن يرغب مجاناًلتعليمية  النفاذ إلى دورات المعهد اويتيح
تشمل محاضرات  دورة دراسية جامعية للمعهد 1 550 الموقع الموازي على أكثر منهذا ويحتوي .  أفريقيا

في و.  عدة يعضا مو فيشرطة فيديوأة ويوواجبات دراس
المنشأة الفيصل المملكة العربية السعودية، مهدت جامعة 

ل الدراسي مع البرنامج التعليمي حديثاً في الرياض للتباد
حول هذا توقيع مذكرة تفاهم ، وذلك بMITعهد لمالمفتوح 
  . بين الجامعة والمعهدتبادل دراسيتقضي بإقامة البرنامج 

  
وفي العراق، يتوفر حالياً على شبكة جامعة   

  .الموصل موقع مرآة للمناهج التعليمية المفتوحة
  
  
  
 (Mobile Learning/m-learning)عبر األجهزة المحمولة التعلم 

  
 اإللكترونيةلمتعلم المعلومات ل خدمة توفر أي" بأنه عبر األجهزة المحمولة مفهوم التعلم تعريفيمكن   

يفيد  لذلك  .)37(" اكتساب المعارف بصرف النظر عن المكان والزمانعلى هو المحتوى التعليمي الذي يساعدأ
  البدنية ودون تمييز بين   اإلعاقةوأض النظر عن السن  الطالب بغمحمولةالتعلم عبر األجهزة ال

   من حيث التقنيات والمعدات التي عبر األجهزة المحمولةويمكن تعريف التعلم  . الرجل والمرأة
 الشخصية الرقمية ساعدات مثل الموالمحمولة اليدويةنه التعلم الذي يوصل عبر التكنولوجيات بأيستخدمها، 

(Personal Digital Assistant - PDA) ،الهواتف الذكية و(smart phones)، على   .الالسلكيةالحواسيب الشخصية و
هذا  من منظور المتعلم وتجربته، حيث يركز عبر األجهزة المحمولة ننظر إلى التعلم أنمستوى آخر، يمكننا 

 التقليدية ومن ضمنها وعلى التحرر من القيود ،تحمل التلميذ مسؤولية تقدمه الشخصيالتعلم على النوع من 
 أكثرولعل   .دلكتروني المقي يصعب نيلها عن طريق التعلم اإلهي ميزات، والجغرافية للتعلمالقيود 

 هو و، من مجرد تلقيها على المعلومات، بدالً المتعلمعثور  هوعبر األجهزة المحمولة للتعلم الخصائص تمييزاً

                                                 
)37 (Aderinoye, Ojokheta and Olojede.  2007.  Integrating Mobile Learning into Nomadic Education Programmes in 

Nigeria: Issues and perspectives.  The International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 8, No 2.                          
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 التعلم إلىلكتروني االنتقال من التعلم اإل أدناه الرسمانبين يو  .)38( يسير نحوه التعلم بشكل عام الذيتجاهاال
   .عبر األجهزة المحمولة

  
االفتراضية م يبيئة التعل  -2الرسم البياني   ةسلكياالفتراضية الم يبيئة التعل  -1الرسم البياني 

  ةسلكيالال
  

  
  

  

one_project/2mlearning/net.ericsson.learning://http: Available at . ingThe Future of Learn. learning-learning to m-From e/ : المصدر
                                                                                                                                                                                 .html.1chapter/thebook  

  
تصال مع وااللطلبة لدعم ال يتم توفيريقدم المضمون على شاشة الحاسوب، و، 1في الرسم البياني   
من خالل المقابلة  أونترنت، عبر منتديات اإلأو لكتروني،  والطالب اآلخرين عن طريق البريد اإلاألساتذة
قد ف آخرين أشخاص االتصاالت مع أماالهاتف، ، يقدم المضمون على شاشة 2في الرسم البياني و  .الشخصية

  .يةصوتال التطبيقات أولكتروني كون عن طريق البريد اإلت
 

، وكان يعتبر 2000 و1995 بين عاميلكتروني انتشر على نطاق واسع على الرغم من أن التعلم اإل  
 مهد 2000 بعد عام سلكيةالال تالتكنولوجيا ظهور إال أن، ةالحل األمثل لتدريب الشركات وللبرامج الجامعي

  . في التعليمأداةأحدث الذي يعتبر حالياً  ،عبر األجهزة المحمولةالطريق للتعلم 
  

   )39( فوائد وسلبيات: في التعليمالالسلكيةاستخدامات التكنولوجيات 
  

 ابد التطورات التكنولوجية، بفضلتها ا وتحسن نوعيتها وقدروالالسلكية لمحمولة ااألجهزةمع انتشار   
 تساعد ، حيثالتنقل : ثالث فوائداألجهزةبشكل عام، توفر هذه و  .كون بال حدوديأن استخدامها في التعلم قد 

 فرص بانتهازح للمعلمين تسم والدراسية الجوالة على توسيع نطاق التعليم خارج حدود الفصول األجهزة
                                                 

)38(  Traxler, 2007. Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning.  The International Review of Research in 
Open and Distance Learning, Vol. 8, No 2.                                                                                                                                                  

)39( Learning Adoption in Developing -A Proposed Theoretical Model for M  .2005. Krull and Mallinson, Barker
                                                                                               .pdf.Barker/papers/CD/za.rgo.mlearn.www://http :Available at . Countries  
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، حيث التحفيز و؛سهولةبتبادل المعلومات وبجمع وتوزيع  ينمتعلملسمح لت  حيثالتعاون،و ؛ تنشأأينمام يالتعل
 في للتوجيه الذاتي  أكبريبدون استعداداً ةيدويال الالسلكيةالتكنولوجيات اللذين يستخدمون  الطالب أنتبين 
  . األجهزة من أجل التعلماستكشاف مختلف طرق استخدام في  يبدون اهتماماً أكبر  كما أنهم،التعلم

  
صعوبة رؤية  من ضمنها ، العوائقلتعلم عبر األجهزة المحمولة بعضاوفي المقابل، تواجه عملية   

، الشخصية الرقمية ساعداتلصوت والماصعوبة سماع صغيرة، وال المحمولالهاتف المحتوى على شاشة 
 المشكلة على الرغم من أنها تحد من التفاعل ت هذهسماعاالحل وقد ت  .بيئة صاخبة كانت في إذا خصوصاً

ة ي البيئ وجه العوامل فيمتينة بحيث تصمد األجهزةهذه  كونت ال أنبعض الناس ما يخشى ك . الطالببين 
أو مصادر الطاقة بشكل  ( تغيير البطارياتإلىتكلفة البرمجيات والحاجة وتمثل . هاستخدم فيت قد الصعبة التي

  . محتملةعوائق كذلك باستمرار )عام
  

 ة امي النالبلدانفي  محمولةالتعلم عبر األجهزة ال
  

ة  تجعلها مثاليالمحمولةخصائص ومزايا التكنولوجيات إن 
تكنولوجيات ال أنو خاصة ،ة الناميالبلدانتطبيقات التعلم في لالستخدام في 

 إلى التعليم دون االضطرار توصل أن المحمولة والالسلكية تستطيع
وأن   لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،التقليدية األساسيةاستخدام البنية 

 مثل تركيب شبكات المتقدمة البلدان مرت فيها مراحل التنمية التي تتخطى
، وبناء غرف متعددة للحواسيب في المؤسسات الكهربائيةلطاقة لواسعة 
ة للحواسيب مئمال  ظروفالنائيةالمناطق في  وقد ال تتوفر  .التعليمية

 ألنسبهي منصة الحوسبة ا  المحمولة الهواتفالشخصية، لذلك قد تصبح
 المحمولة الهواتف التكلفة، فإنمن حيث و، أيضاً . )40(فرادألل
وكذلك . حواسيبالرخص من أ  هي عموماًالشخصية الرقمية ساعداتالمو

عادة رخيصة ومباشرة،  (SMS) القصيرة رسائلفي االستخدام، تكون ال
 .)41(، حتى القديم منها الهواتفأنواع جميععمل على تو
  

 في البلدان الالسلكية التكنولوجيات إن تبني فوعالوة على ذلك،  
  التعليم مفاهيم تحدث ثورة فيكما أن هذه التكنولوجيات، بشكل ملحوظ يتزايد النامية والبلدان المتقدمة
 يتكون أحدهما، عبر األجهزة المحمولةلتعليم ل ينمثاليين  مستهدفسوقينفرق بين ن أن ينبغي ولكن . التقليدي

واآلخر ، المتنقلة القوة العاملة المحمولة ويمثلونجهزة األ أحدث يملكون  المتقدمةلدانالب  فيمتعلمين من
  .محمولة عادية هواتف تملك  الناميةالبلدانفي  نائية أو  ريفيةمجتمعاتيتكون من 

  
المشتركين في  في  زيادةأفريقيا جنوب تاالتحاد الدولي لالتصاالت، شهدمعلومات  إلى واستناداً  
 ساسية البنية األوقد تسبب ضعف . 2003و 1998 ي عام بين في المائة1 000 فاقتبنسبة  محموللالهاتف ا

 في نمو أفريقيا من مناطق عدة في ، كابالت لالتصاالت عدم وجود مثل،لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
                                                 

)40( : Available at. New Scientist online magazine . Smartphones are the PCs of the developing world  .2007. Marshall. J
                                                                                                                                                                               .com.stnewscienti.www  

)41(  :Available at .  in Developing CountriesMobile Learning . Learning for Development . Commonwealth of Learning
                                                                                                                                                    .4591/pid/site/colweb/org.col.www://http 

  .p?/uk.co.epic.blog://http=83: المصدر
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وتغطي هذه البنية في الوقت  . المتقدمة البلدان  نموها في يتجاوزالالسلكية بمعدللتكنولوجيا ل األساسيةالبنية 
  .وتغطيتها الواسعة تها المنخفضة بسبب تكلفالريفيةكثير من المناطق الحالي ال

  
  عبر األجهزة المحمولةتعلم لا لتطبيقات أمثلة

  
في رقائق  الموجودة  العاليةثمر حالياً السرعةستتُ  

 ألعاب تطوير لالمتقدمة البيانيةالرسوم و المحمولةالهواتف 
  أن وجد باحثون في جامعة كاليفورنياوقد  .يةويديو تربف

 يفتقرون إلى الهند مدينة ميسور فيبعض المعلمين في 
   األطفال كما أن  .نكليزية الالزمة للتعليماإلمهارات اللغة 

 المهام في وذلك لكي يساعدوا ، المدرسةال يرتادون جميعاً
 أن ،الهتماملكن المثير ل  .الروتينية في المنزل أو العمل

لذلك تمت  . محمولة هواتف لديهمالعديد من آباء الطالب 
ية وترب لعاب فيديومن خالل تطوير أمعالجة هذه المشكلة 

 هذه تساعدو. محمولةال على الهواتف تعمل  
 عن طريق اتباع نكليزيةاإلاألطفال على تعلم األلعاب 

 .الفوزنكليزية من أجل  باإلالمحكيةتعليمات لا
 

بهدف زيادة  هاتف المحمولللعاب تطوير أل  في صددZMQبرمجيات النظم  ن شركةإثل، فوبالم  
 في أطلقت تي، ال)Freedom HIV/AIDS)42 سميت مبادرةيدز في اإلمرض وأفريقيا حول  سكان الهند توعية

وهي هند،  للرتالمبادرة بأربع ألعاب طوبدأت  و. 2005ديسمبر / كانون األول1  فييدزاليوم العالمي لإل
  من تطبيقاألولىخالل السنة ف  ابتكاراً، التكنولوجياالمعتمدة علىمشاريع التنمية االجتماعية أكثر  أحدعتبر ت

األلعاب على على تطوير من المبادرة  وتنطوي المرحلة الثانية  . ماليين لعبةةسبع تم تنزيل أكثر من المبادرة
  . المحليةحكايات والثقافة ال باستخداماألفريقية البلدان  اإليدز فيحول وكتابة برامج للتعليم األجهزة المحمولة

   . المحليةة السواحيلي واللغةنكليزيةاإل باللغة األلعاببعض وقد تم تطوير 
  

الوصول ب، وهو نظام يسمح للطالب والمعلمين )MobilED audio wiki)43  نظامWikipedia طورتكما   
  : على النحو التالي MobilED audio wiki يعملو . المحمولة من خالل الهواتف wiki محتوى إلى

 
 .مخدمال إلى الرسائل القصيرة إرسال من خالل  معينيمكن للمستخدم البحث عن مصطلح  -1
 .على الهاتف المحموللمستخدم ا يقوم المخدم بمكالمة  -2
 .الويكي في المقال المتعلق بالمصطلح  الكالم جهاز مزجيقرأ  -3
  .نظامال لىع أن يساهم بمقالة يمليها ، يستطيع المستخدمالويكي هذا المصطلح غير موجود في  كانإذا  -4
 

                                                 
)42 (/in.idsfreedomhiva.www://http. 

)43( /org.mobiled.dev://http. 
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.                                                   classroom_in_wiki_audio  



  -51-

 مناطق يصعب الحصول فيها على في  المدرسة في المقام األول المعلمين وتالميذ هذا النظامستهدفي  
مكتبات ال ر إلىالتي تفتق عامة في المناطق ة استخدامه كخدميمكن، أخرىومن ناحية  . التعليميةالمواد 
  .2006مارس / في آذارأفريقيافي مدارس في جنوب  هذا النظام ألول مرة  اختباروتم . العامة

  
   في العالم العربي عبر األجهزة المحمولةتعلم لا
  

في مجال  متأخراً زاليال رغم أن العالم العربي   
أهمية هذه درك ي إال أن شعبه، محمولةالتعلم عبر األجهزة ال

تستضيف  ،2008أبريل /وفي شهر نيسان . لة للتعلمالوسي
  الثالث حول التعلم  عمان المؤتمر الدولي مدينة

   المتنقل والتعلم بمساعدة الحاسوبوالتفاعلي 
(International Conference on Interactive Mobile and 

Computer Aided Learning))44(  . إلىويهدف المؤتمر 
 في منطقة الشرق حمولةاألجهزة المتعزيز تنمية التعلم عبر 

ض يتعرو، المعرفة للتعليم ونقل منتدى، وتوفير األوسط
 ، تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتألحدثالطالب 

 في المحمولة  عبر األجهزةوتشجيع دراسة وتنفيذ التطبيقات
على مناقشة  المشاركين  يحفزيهدف إلىكما . التعليم والتعلم

ل الحوار والتواصل بين يسهت ومحمولة،التعلم عبر األجهزة الب المتعلقةوالتطبيقات النظريات والمبادئ 
حدث أ لمحة عن المؤتمر ويعطي . الجديدةفيما يتعلق باالستخدام األمثل للتكنولوجيات  الثقافات المختلفة

  . ودورها في التعليم الجامعي والفوائد المحتملة ألغراض التعلمالمحمولة األجهزة
  

 القائم ،محمولةعبر األجهزة ال  التعلم مزايااستكشافحالياً بجامعة الشارقة  تقوم حيث التطبيقات،من و  
  ويحاول الباحثون . في الجامعات على وجه التحديدنكليزيةاإل  اللغة لمساعدة الطالب على تعلمعلى األلعاب

 في اللغة العربية ("األولىخل اللغة تد" يسمى التغلب على ما فيب لمساعدتهم العاأل على استخدام نظام قائم
 معظم التدخل من اللغة األولى أنوقد تبين  ). الحالة في هذه نكليزيةاللغة اإل(على لغة ثانية ) الحالةهذه 

  لكتابة   أعطي لبعض الطالبفي اختبارف .  في اللغة الثانية استخدام حروف الجرإساءةيحدث في 
  بدالً spidersfromI am afraid : معظمهم كتب ،سبيل المثالإلنكليزية، على  باللغة ا" من العناكبأخاف"الجملة 

دمج العديد من التطبيقات الجديدة التي توفرها في كما تأمل جامعة الشارقة   . spidersofI am afraid : من
  .)45( خدمات الترجمةومنها  لمستعملي خدماتها،"تصاالتإ"مؤسسة 

  
  

                                                 
)44( /org.conference-imcl.www://http.  

)45 (I. Zualkernan and R. Raddawi.  2006.  Exploring Game-based m-Learning for First Language Interference Problems 
inHigher Education.  IEEE Computer Society publication.                                                                                                                           
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