املقدمة:
يتطلب تطبيق التعليم االلكرتوني االعتماد على نظرية تربوية تنظم عمليات التعليم و التعلم ,يتبنى املعلمون ,و املتعلمون
أدواراً جديدة حتسن من توظيف مزايا التكنولوجيات احلديثة لتيسر التفاعل بأساليب جديدة ,فمعرفة و فهم الكيفية اليت
يتعلم بها األفراد هي اليت سوف تدفع تقدم التعليم االلكرتوني إذ البد من الرتكيز على أسس التعلم بواسطة التكنولوجيا
بدال من تطبيق التكنولوجيا لدعم التعليم ,ح يث ال ميكن تطوير املمارسات الرتبوية باستخدام تكنولوجيا حديثة دون دراسة
األدوار اليت تلعبها يف دعم التفاعالت الرتبوية ,وتعد أسس املخل البنائي أهم األسس الالزمة لتصميم التعليم االلكرتوني
الناجح ,الرتباط تلك األسس مبالمح التعليم االلكرتوني األساسية ,و يف بيئة التعليم االلكرتوني البد من إحداث التفاعل بني
التكنولوجيا املادية ,و العوامل اإلنسانية يف عملية التعلم ,حيث متثل اجتماعية التعليم بعدا هاما من أبعاده الرئيسة ,وفى
هذا اإلطار جيب التأكيد على ضرورة توافر معلومات كاملة ودقيقة ,و فرصا متساوية ملشاركة اجلميع ,و االنفتاحية الفكرية,
و قبول وجهات النظر املختلفة ,فاهلدف هو السعي حنو إثراء التأويالت اليت يبتدعها املتعلمون ,و الذين ينتجون األفكار
بصفة مستمرة  ,وتسعى الورقة احلالية إىل استعراض كيفية توظيف املدخل البنائي يف بيئات التعليم االلكرتوني.
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من خالل احملاور الثالثة التالية:
احملور األول – التعلم االلكرتوني من حيث :املفهوم و السمات الرئيسة ,األهداف ,األهمية ,اخلصائص ,منطي االتصال
املتزامن و غري املتزامن يف التعليم االلكرتوني ,باإلضافة إىل مبادئ التعلم القائم على الشبكات.
احملور الثاني –:املدخل البنائي من حيث :أبعاد املدخل البنائي ,وأسسه العامة ,و دعائم املدخل البنائي ملساعدة الطالب
على التعلم .
احملور الثالث _ اإلجراءات العملية املتسقة مع تفسريات املدخل البنائي و كيفية توظيفه يف بيئات التعليم االلكرتوني من
حيث :فروض املدخل البنائي وتطبيقاته يف بيئة التعليم االلكرتوني ,وتفسريات املدخل البنائي الداخلية واخلارجية واجلدلية ,و
اإلجراءات العملية املرتبطة بها .
احملور األول  :التعلم االلكرتوني :
يتناول هذا احملور التعلم االلكرتوني من حيث :املفهوم و السمات الرئيسة ,األهداف ,األهمية ,اخلصائص ,منطي االتصال
املتزامن وغري املتزامن يف التعليم االلكرتوني ,باإلضافة إىل مبادئ التعلم القائم على الشبكات.
- 1مفهوم التعلم اإللكرتوني:
أسهم التقدم الذي حدث يف تكنولوجيا االلكرتوني ormation Technology (IT) ,يف ظهور مداخل جديدة يف عملية
التعليم ،ويعترب التعلم اإللكرتوني  E-Learningأحد أهم هذه املداخل ،حيث إنه أكثر مرونة من التعليم التقليدي يف حتديد
زمان ومكان التعلم ,ففي عصر املعلومات مل تعد بيئة التعلم مرتبطة بالفصل الدراسي ،فمصادر املعلومات متاحة اآلن يف كل مكان,
وميكن احلصول عليها يف أي وقت ومن أي مكان ،فالتحديات اليت تواجه املؤسسات التعليمية هي تطوير أدوات ووسائل إلدارة
مصادر املعلومات ،وتقديم فرصة مناسبة للحصول على تلك املعلومات ،ويوضح شكل ( )2أن التعلم اإللكرتوني عبارة عن التكامل
بني التعليم من بعد مع إدارة املعلومات.

التعلم اإللكتروني
Electronic Learning
=

التعلم من بعد

إدارة المعلومات

Distance Learning

Knowledge
Management

شكل (:)1التكامل بني التعلم من بعد مع إدارة املعلومات
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ومبراجعة عديد من التعريفات للتعلم االلكرتوني  ,ميكن استخالص مساته الرئيسة التالية :
 تعليم منظومي يتكون من (مدخالت – عمليات – خمرجات  -بيئة تعليمية إلكرتونية متفاعلة  -تغذية راجعة). يعتمد على االستفادة مما تقدمه تكنولوجيا املعلومات واالتصال من جديد وتوظيفه يف عملية التعلم مثل أجهزة الكمبيوتراحملمولة  ،Laptop Computersالربامج  ،Softwareاللوحات البيضاء التفاعلية Interactive
 ،Whiteboardsكامريات التصوير الرقمية  ،Digital Camerasاهلواتف احملمولة  ،Mobilesوأدوات االتصال
الالسلكية ،wireless tools
أدوات االتصال اإللكرتونية  ،Electronic Communication Toolsمثل الربيد اإللكرتوني  ،E-mailلوحات
النقاش  ،Discussion Boardsواحملادثة  Chatومؤمترات الفيديو  ،Video Conferencingبيئات التعلم
االفرتاضية  ،Virtual Learning Environmentsأنظمة إدارة التعلم النشط Learning Activity
.Management Systems
 يعتمد على استخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية التفاعلية للتواصل بني املتعلم واملعلم وبني املتعلم واحملتوى. يعتمد التعلم اإللكرتوني على إتباع أسلوبني للتفاعل هما:التفاعل املباشر (املتزامن) والتفاعل غري املباشر (غري املتزامن) عرباإلنرتنت.
 ال يقتصر على تقديم احملتوى التعليمي فقط بل يهتم بكل عناصر ومكونات العملية التعليمية من أهداف ،حمتوى ،طرقتقديم املعلومات ،أنشطة ،مصادر التعلم املختلفة ،وأساليب التقويم املناسبة.
 يدعم مبدأ التعلم الفردي والتعاوني ،والتعلم املستمر ،والتعلم مدى احلياة. يتناسب مع التعليم احلكومي واخلاص (اجلامعي وقبل اجلامعي).وفى ضوء ما سبق ميكن تعريف التعلم اإللكرتوني بأنه شكل من أشكال التعليم توظف فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصال
كاإلنرتنت والشبكات لدعم التفاعل املتزامن وغري املتزامن بني املعلمني واملتعلمني ،من أجل إتاحة املقررات التعليمية ومصادر
التعلم اإللكرتونية للمتعلمني يف أي زمان أو مكان بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة متكن املعلمني من تقويم املتعلمني.
 - 2أهداف التعلم اإللكرتوني:
يسعى التعلم اإللكرتوني إىل حتقيق أهداف عديدة منها:
 خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل التنوع يف مصادر املعلومات اإللكرتونية. دعم التفاعل بني الطالب واملعلمني من خالل تبادل اخلربات التعليمية ،واآلراء واملناقشات اهلادفة ،ولذلك تظهر أهميةأدوات االتصال والتفاعل مثل الربيد اإللكرتوني ،احملادثة املباشرة عرب اإلنرتنت  ،Internet Real Time Chatولوحة
النشرات  Bulletin Boardوالتدريس اخلصوصي  ،Streaming Tutorialواملؤمترات من بعد Conferences
سواء كانت بالنص أو الصورة والصوت كطريقة من طرق التعليم.
 تطوير دور املعلم حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية. -تقديم التعليم الذي يتناسب مع فئات عمرية خمتلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم .
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 - 3أهمية التعلم اإللكرتوني:
تكمن أهمية التعلم االلكرتوني النقاط التالية :
 يكسب الطالب واملعلمون مهارات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال. يتيح مصادر متعددة ومتنوعة تساعد وحتفز الطالب على التعلم. يساعد الطالب يف الرتكيز على األفكار املهمة حيث تكون املادة التعليمة منظمة بصورة سهلة. يعتمد على الوسائط املتعددة التفاعلية يف توضيح املعلومات. يستطيع الطالب عرض أفكاره وآرائه دون خجل أو قلق خالل أدوات االتصال املتزامنة وغري املتزامنة املتمثلة يف الربيداإللكرتوني أو غرف احلوار أو املنتديات حيث تتاح الفرصة الكاملة للطالب إلرسال رأيه واحلصول على التغذية الراجعة الفورية.
 يوفر التقويم الفوري خالل االختبارات واألنشطة اإللكرتونية اليت يقوم بها الطالب. يتغلب على مشكلة األعداد املتزايدة وقلة التجهيزات واإلمكانات املتاحة داخل املؤسسات التعليمية. تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم حيث يتيح التعلم اإللكرتوني للمعلم توفري الوقت واجلهد الذي يبذله املعلم يف استالمالواجبات والتمارين واألنشطة واالمتحانات ،حيث أصبح من املمكن إرسال واستالم كل هذه األشياء عن طريق أدوات االتصال
اإللكرتونية وتقييمها إلصدار النتائج يف احلال.
 -4خصائص التعلم اإللكرتوني:
ومن أهم خصائص نظام التعلم اإللك رتوني اليت اتفق عليها املتخصصون يف تكنولوجيا التعليم و املعلومات ,واليت متثل مقومات
انتشاره أنه:
 أحد نظم التعليم اليت تتم يف إطار النسق التعليمي العام. يقوم بناؤه على الفكر املنظومي يف حتديد عناصره والعالقات بينها. يستهدف فئات متعددة من املتعلمني ويرتبط حباجاتهم وخصائصهم وقدراتهم. يعتمد على البيئة اإللكرتونية  E-Environmentيف تقديم وإتاحة املقررات التعليمية. يضم العديد من املصادر اإللكرتونية مثل املكتبات الرقمية ،وقواعد البيانات ،وحمركات البحث. يوفر التعلم اإللكرتو ني بيئة تعلم تفاعلية بني املتعلم واملعلم وبني املتعلمني مما يؤدي إىل املتعة يف التعلم. يتميز باملرونة  Flexibilityيف حتديد املكان والزمان واحملتوى التعليمي ،كما حيتاج املتعلم إىل إمكانيات وجتهيزاتمعينة للدخول يف هذا النظام مثل جهاز كمبيوتر متصل باإلنرتنت ،وبرامح وأدوات اتصال.
 يقدم التعليم من بعد  Distance learningحيث تتباعد املسافات بني املؤسسة واملتعلم ،حيث مفهوم املؤسسةالتعليمية يف التعليم اإللكرتوني حتول إىل مفهوم افرتاضي  Virtualوليس مفهوما ملموسا أو حمددا باخلصائص أو السمات
اجلغرافية واملكانية.
وي تكون نظام التعلم اإللكرتوني من جمموعة من العناصر تتفاعل مع بعضها لتحقيق أهداف تعليمية حمددة و هذه العناصر هي :
املعلم -املتعلم -احملتوى االلكرتوني وبناء املقررات -مصادر التعليم والتعلم اإللكرتونية -واجهات التفاعل -تأمني قواعد
البيانات والعمليات التعليمية -البنية التحتية والدعم الفين -اإلدارة والتنظيم -الدعم املالي.
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 -5أمناط االتصال يف التعلم اإللكرتوني:
إن أكثر أمناط االتصال  Communication Typesشيوعاً يف التعلم القائم على الشبكات هي أمناط االتصال املباشر وغري
املباشر  Asynchronous & Synchronous Communicationواليت تثرى بيئات التعلم االفرتاضية ،وتنمى
املهارات االجتماعية  ،Social Skillsوتطور العالقات الشخصية  Personal Relationshipsبني املتشاركني،
وتدعم استقاللية املتعلم يف أي مكان وأي وقت وتساعد على اخلطو الذاتي والتعلم التعاوني ،وفيما يلي شرح هلذه األمناط من
االتصال عرب اإلنرتنت:

منط االتصال غري املباشر(غري املتزامن) Asynchronous Communication
يف هذا النمط من التعلم حيصل املتعلم على دروس مكثفة وفق برنامج دراسي خمطط ينتقي فيه األوقات واألماكن اليت تتناسب
مع ظروفه ،عن طريق الربيد اإللكرتوني ،اإلعالنات ،ولوحة النشرات ،ويتعلم املتعلم حسب الوقت املناسب له ،وحسب اجلهد
الذي يرغب يف إعطائه كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة املادة والرجوع إليها إلكرتونياً كلما احتاج إىل ذلك ،ويف هذا النوع ال
يستطيع الطالب احلصول على تغذية راجعة فورية من املعلم إال يف وقت متأخر ،أو عند االنتهاء من الدروس.
و يوضح شكل (  )1أدوات التفاعل غري املتزامن .

صفحات الويب
Web pages
البريد اإللكتروني
E-Mail

نقل الملفات
File Transfer

أدوات التفاعل

المنتديات
Forums

غير المتزامنة
Asynchronous

اإلعالنات
Announcement

القوائم البريدية
Listservs

لوحة النشرات
Bulletin Board

شكل ( :)2أدوات التفاعل غري املتزامنة
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منط االتصال املباشر (املتزامن) Synchronous Communication
وهذا النمط يستخدم يف التعلم القائم على اإلنرتنت إلتاحة وتبادل املوضوعات التعليمية واألحباث بني املتعلم واملعلم يف الوقت
الفعلي نفسه لتدريس املادة ومن أدوات االتصال املتزامنة :احملادثة الفورية  Real Time Chatأو اللوحة البيضاء
اإللكرتونية  ،Board Electronic Whiteالرسائل املباشرة  ،Instant Massagesوبالتالي يستطيع الطالب
احلصول على التغذية الراجعة املباشرة لدراسته يف نفس الوقت.
و يوضح شكل ( )4أدوات التفاعل املتزامن .

المحادثة
Chat
مؤتمرات
Multi-User
Dimension

)(IRC

اللوحة البيضاء
E-White
Board

))M.U.D

مؤتمرات
Multi-Object
Oriented

مجموعة النقاش
News groups
أدوات التفاعل
المتزامنة
Synchronous

))M.O.O

مؤتمرات
الكمبيوتر
Computer
Conferencing

مؤتمرات الصوت
Audio
conferencing

الرسائل المباشرة
Instant
Massage

مؤتمرات الفيديو
Video
conferencing

شكل ( :)3أدوات التفاعل املتزامنة
مبادئ التعلم القائم على الشبكات:
من أهم املبادئ اليت ينبغي مراعاتها عند بناء املقررات و تقدميها عرب اإلنرتنت ،واليت اتفق عليها عديد من املتخصصني يف
تكنولوجيا التعليم و املعلومات ما يلي :
 وضوح املخرجات  Outcomesاملطلوبة من املتعلمني يف نهاية عملية التعلم للحكم على مدى حتقق األهداف.-

مناسبة مواد التعلم للمتعلم .Learning Materials
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-

تقديم تغذية راجعة  Feedbackللمتعلمني لتوضح هلم مدى تقدمهم يف عملية التعلم.

-

مناسبة الوسائط التعليمية املستخدمة حلواس وقدرات ،وخصائص املتعلمني ،مع ضرورة مراعاة خصائص الشاشة Screen

 Attributesعند إنتاج املقرات عرب اإلنرتنت من حيث اللون ،حجم النص ،الصوت ،الرسوم الثابتة واملتحركة واليت تيسر
عملية اإلدراك ،حبيث تكون املعلومات املهمة يف وسط الشاشة ،املعلومات الناقدة توضع بشكل يلفت انتباه املتعلم.
-

معرفة أسباب الدراسة حتى يكون املتعلم على درجة عالية من الرتكيز أثناء عرض احملتوى العلمي.

-

املادة العلمية ذات عالقة باملستوى املعريف للطالب.

-

مالئمة األنشطة  Activitiesملستويات املتعلمني ،وتعطى الفرصة للمتعلمني الختيار أسلوب التعلم Learning Style

املناسب هلم.
-

تشجيع املتعلمني على احلصول على املعرفة واكتساب املهارات من خالل التعاون مع اآلخرين ومن خالل االختبارات

والتمارين والتغذية الراجعة.
-

التعلم عرب اإلنرتنت جيب أن يسهل ويشجع املتعلمني على تطبيق املعرفة يف املواقف احلياتية Real-Life

.Applications
-

توافر القدرة على بناء املعلومات لدي املتعلم واعتماده على نفسه أكثر من اعتماده على املعلم.

-

إتاحة وقت وفرصة للمتعلمني إلبداء آرائهم عن طريق األسئلة املتعلقة باحملتوى.

-

جعل عملية التعلم ذات معنى عن طريق األمثلة واألنشطة واملهام املتعلقة باهتمامات الطالب.

-

التعلم تفاعلي من أجل احلصول على مستوى اجتماعي عالٍ ،يساعد يف تطوير معلومات ومهارات واجتاهات املتعلم.

احملور الثاني :املدخل البنائي :
يتناول هذا احملور املدخل البنائي مهما :أبعاد املدخل البنائي ,وأسسه العامة ,ودعائم املدخل البنائي ملساعدة الطالب على
التعلم .
ترجع التغريات احلديثة يف ممارسات التعليم و التعلم إىل تطورين هامني هما :
األول :حتول االهتمام إىل نشاط املتعلم املعريف و مناذجه الفكرية بدالً من االهتمام باألسلوب األفضل السرتجاع االستجابة املرغوبة
الذي اهتم به املدخل السلوكي كثرياً.
الثاني :اإلقرار بان التمثيالت املعرفية املختلفة اليت يكونها األفراد على قدر متساو من الصحة ,و بذلك ال يوجد منوذج صحيح
للمعرفة ,و من ثم أصبح مركز اهتم ام التدريس هو توجيه املتعلمني أثناء بناء و تعديل مناذجهم الفكرية ,و هذا يعنى الرتكيز على
بناء املعرفة بدالً من نقلها .
و تقوم البنائية على ثالث أسس عامة حتدد نظرتها للتعلم  ,و هي :
- 1يبنى كل شخص متثيله اخلاص للمعرفة :حيث يبنى الفرد معرفته على أساس خربته الفردية ,و من ثم ال يوجد متثيل واحد
صحيح للمعرفة .
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- 2يتعلم األفراد من خالل االستكشاف الفعال الذي يكشف عن عد االتساق بني متثيالتهم احلاليه للمعرفة مع خرباتهم السابقة,
و هو ما ارتكزت علية نظرية التعلم باالستكشاف .
- 3يتحقق التعلم داخل سياق اجتماعي ,و تعد التفاعالت بني املتعلمني جزءً أساسيا من عملية التعلم .
و تتعدد أبعاد املدخل البنائي لتشمل البنائية املعرفية و االجتماعية و التقليدية يف إطار من األفكار النظرية و هي :
 التوجهات البنائية املعرفية املرتكزة على عمليات جتهيز املعلومات ,و القدرة على إعادة بناء الواقع الفعلي ,و تعتمد عمليةبناء املعرفة على قدرة الفرد على إجياد اهلياكل الفكرية املالئمة و الدقيقة ,كما ساهمت البنائية املعرفية يف إبداع وسائل
واسرتاتيجيات تعليمية هامة مثل :خرائط املفاهيم ,و اسرتاتيجيات حل املشكالت ,و عمليات التنظيم املتقدمة .
 و تنظر البنائية االجتماعية للتعليم على أنة عملية اجتماعية و تعاونية حييط بها إدراكات ثقافية ,و ال تعد عملية اكتساباملعرفة عملية فردية فقط و لكنها عملية تبادل تفاعلي تنتج معاني مشرتكة ,وتتضمن البنائية االجتماعية عديد من املداخل مثل:
التدريس املتبادل ,و تعلم األقران ,و التعليم املرتكز على حل املشكالت ,و املشروعات التعليمية .
أما البنائية التقليدية فرتكز على البناء اإلبداعي للمعرفة حيث تنظر إىل املعرفة على أنها متثل شيئاً داخلياً بالنسبة إىل املتعلمو ختتلف من متعلم ألخر العتمادها على اخلربة ,و يتم تقييم املتعلم على أساس قدراته املتصلة بالفهم املتجانس الواضح ,وال
تشجع البنائية التقليدية متثيالت املعرفة املماثلة للكتاب املدرسي ,أو للحلول اليت يطرحها املعلم .
وجتدر اإلشارة إىل أن نظرية الذكاءات املتعددة ,و اإلدراك املوقفي من أحدث ,و أهم النظريات اليت تلقى اهتماماً واسعاً
كتطور و امتداد للتعلم البنائي ,و اليت أمدت املربني برؤية جديدة متكنهم من مساعدة الطالب على التعلم ,و ارتكزت هذه
الرؤية على مخسة أبعاد رئيسة هي :
 - 1تفريد املمارسة الرتبوية من خالل تعديل املربني لعملية املمارسة الرتبوية ,و موائمتها حبيث تتسق مع مواطن قوة ,وضعف
الطالب و كذلك اهتماماته .
 - 2استخدام أساليب متنوعة لتدريس موضوع ما استهدافا جلذب الذكاءات املتمايزة ,و ربطها باملوضوع املطروح .
 - 3يعد أسلوب التعلم املرتكز على املشروعات من أهم األساليب اليت توظف تنوعا واسعا من الذكاءات داخل املداخل املختلفة
للتعامل مع هذا املشروع سواء كانت مشكلة مراد طرح بدائل حلول هلا ,أو حماولة إنتاج مجاعي يف خربة ما .
 - 4دمج أمناط من الفنون باملقررات ,و اليت ترتبط باإلنتاج األبداعى ,و حل املشكالت .
 - 5تضمني التقويم كجزء متسق ,و متكامل مع مكونات عملية التعلم ,مع تنوع أساليبه ,و مشول جوانبه .
و تعد املالحظة ,و مستوى األداء ,و ملف االجناز ,و املعرفة.لذاتي ,و إعداد تقارير األداء من األدوات اليت تتفق مع أفكار
النظرية ,و بتطبيقها ميكن أن يقدم التعليم االلكرتوني خدمة تعليمية أفضل ,حيث توفر التكنولوجيا اختيارات واسعة مل تكن
متاحة من قبل يف عملية تطويع حمتوى املنهج ليتالءم مع احتياجات الطالب لتقدم متثيالت متنوعة ملادة املقرر الدراسي ,فكلما
زادت مكتسبات التعلم ,و مت تطوير النظام حبيث حيدد مسات املتعلمني ,و يوائم نفسه وفقا هلا ليتمكن من تقديم خربة فردية
تتسق مع مسات واحتياجات املتعلم الشخصي .
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احملور الثالث :اإلجراءات العملية املتسقة مع تفسريات املدخل البنائي و كيفية توظيفه يف
بيئات التعليم االلكرتوني:
ميكن الربط بني أسس املدخل البنائي و تطبيقات التعليم االلكرتوني على مستويني هما :
األول – فروض املدخل البنائي  ,و تطبيقاته يف بيئة التعليم االلكرتوني .
الثاني _ تفسريات املدخل البنائي  ,و اإلجراءات العملية املرتبطة به  ,و اليت ميكن تطبيقها يف إطار التعليم االلكرتوني .
املستوى األول  :فروض املدخل البنائي و تطبيقاته :
يستند املدخل البنائي على الفروض التالية :
 بناء األفراد للمعرفة بأنفسهم . االعتماد على التفاعل و التعاون االجتماعي يف بناء املعرفة . البناء النظري للمعرفة من خالل حماولة املتعلمني تفسري األشياء اليت مل يستطيعوا فهمها فهماً تاماً. الطبيعة النشطة لعملية التعلم لتيسري بناء املعنى الشخصي . حرية املتعلمني يف بناء معرفتهم و إضفاء السمة الشخصية و السياقية عليها . التأكيد على التغذية الراجعة على املستوى الفردي ,و اجلماعي . -التأكيد على التقويم البنائي للمتعلمني .

تطبيقات املدخل البنائي يف املستوى األول على بيئة التعليم االلكرتوني :
 استخدام الوسائط املتعددة التفاعلية للتعلم الذاتي ,مع إمكانية تكييفها لالتصال بروابط خمتلفة ملصادر تعلم أخرى . االستخدام املفتوح  ,و التفاعلي لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ( ) ICTS التغذية الراجعة على التكليفات الفردية و اجلماعية . الدروس اجلماعية ,و استخدام اجتماعات الكمبيوتر للتواصل مع اآلخرين ,وللتعلم التعاوني .املستوى الثاني  :تفسريات املدخل البنائي و اإلجراءات العملية املرتبطة به :
توجد ثالث تفسريات للبنائية ال ميكن النظر إليها على أنها منفصلة عن بعضها البعض ,و لكنها متكاملة ,ومتفاعلة مع بعضها
البعض ,و هي :
 - 1البنائية الداخلية (  :)ENDOGENOUSو تؤكد على أهمية عملية االستكشاف اليت يقوم بها املتعلم .
 - 2البنائية اخلارجية (  :)EXOGENOUSو اليت تؤكد على أهمية التعليم املباشر مع التأكيد على بناء املتعلمني
لتمثيالت املعرفة املختلفة .
 - 3البنائية اجلدلية (  :) DIALECTICو اليت تؤكد على أهمية التفاعل بني املتعلمني بعضهم البعض  ,و معلميهم .
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اإلجراءات العملية املتسقة مع تفسريات املدخل البنائي و كيفية توظيفه يف بيئات التعليم
االلكرتوني :
أوال _ اإلجراءات العملية للبنائية الداخلية :
تؤكد البنائية الداخلية على أهمية اكتشاف املعرفة املوجهة من قبل املتعلم ,و تتجسد هذه الفكرة فيما يلي :
 النص الفائق  hypertextوالوسائط املتعددة الفائقة hyper multimediaو يتيح استخدامهما للمتعلم احلرية ,و السيطرة الكاملة يف تتبع الروابط لتكوين التمثيالت الفردية للمعرفة ,و تتسق هذه احلرية
مع مبدأ البنائية الذي يدعم مبدأ إعطاء املتعلم الفرصة الكتشاف املعرفة ,و يستخدم النص الفائق كآلية لتطبيق نظرية املرونة
اإلدراكية اليت تركز على اكتشاف املعرفة يف بيئات معقدة البنية ,إذ يتيح النص الفائق للمتعلم الفرص لالختيار من بني نطاق
و اسع من النماذج ذات الصلة بالفكرة اليت يتناوهلا و التعرض لوجهات نظر خمتلفة حوهلا .
 مناذج احملاكاة SIMULATIONتعتمد احملاكاة على تقديم منوذج لفضاء مفاهيمي (  ) CONCEPTSPACEميثل نسخة مبسطة جدا لبيئة اللبيئة.حقيقي,
وتكون تلك النسخة جمردة متاما ليتمكن املتعلم من بناء هياكل معينة بداخلها تتسق مع املفاهيم اليت مت عمل منوذج هلا ,و
ترجع أهمية استخدام احملاكاة لسببني هما :
األول :تقديم سياق يستطيع املتعلم من خالله االستكشاف ,و التجريب ,و بناء مناذج ذهنية شخصية للبيئة .
الثاني :التفاعلية و الذي يسمح للمتعلم برؤية نتائج إبداعه مباشرة ,و قد استخدمت تلك النماذج كجزء من مواد التعلم
االلكرتوني ,حيث أتاح الواقع االفرتاضي  VIRTUAL REALITYإمكانية االخنراط الكامل داخل سياق بيئة احملاكاة ,و
يتزايد االهتمام حاليا حنو إمكانية حتقيق مناذج احملاكاة الشبكية  NETWORKED SIMULATIONاليت يستطيع أي
متعلم بأي مكان يف العامل استخدامها .
ثانيا _ اإلجراءات العملية للبنائية اخلارجية :
تؤكد النظرة اخلارجية للبنائية على قيمة التدريس املباشر ,و اليت تؤكد على أهمية حتكم املتالتسلسل,اختيار احملتوى ,و أسلوب
تتابعه ,و تكوين متثيالت للمعرفة ,و التعبري عنها يف كل املراحل ,و تشمل تطبيقات التعليم االلكرتوني املرتكزة على تلك النظرة,
الدروس التفاعلية اليت تضمن حتكم املتعلم يف تتابع املادة املقدمة  LEARNER CONTROLLED TUTORIALSو
تصفح بيئات الوسائط التعليمية الفائقة واملتوائمة اليت تشمل توجيه تربوي داخل السياق ,واستخدام األدوات املعرفية للتعبري عن
املعرفة و اليت تشمل خرائط املفاهيم ,و أدوات النمذجة و التمثيل الرمزي للمفاهيم ,و أدوات حترير النص التقليدي و الرتابطي ,و
تتسق تلك األدوات مع تأكيد البنائية اخلارجية على البناء الفردي للمعرفة ,وميكن تناوهلا فيما يلي :
 نظم الدروس الفردية :تشجع نظم الدروس الفردية املتعلم على تتبع سلسة تعليمية متصلة مع توفري بدائل متعددة هلذا التسلسل  ,أو استخدام مواد
التعلم كمصادر للتعلم باالكتشاف مع إعطاء التوجيه الرتبوي املالئم .
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 نظم الوسائط الفائقة املتوائمة :تعد نظم املعرفية :فائقة املتوائمة مناذج فعالة لنظم التعليم الذكية  INTELLIGENT TUTORHNG SYSTEMSاليت
تشتمل على توجيه يقدم الرابط املالئم ملواد التعلم و الكيفية اليت يتم بها تصفح تلك املصادر دون فرض اسرتاتيجية تعليم معينة
على املتعلم .
 األدوات املعرفية :تؤكد البنائية على أهمية البناء الفردي للمعرفة  ,و نتج عن ذلك استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ,مبعنى االسرتاتيجيات
اليت يوظفها املتعلم لتحسني فهمة ,و لبناء املعرفة بأسلوب شخصي و القدرة على االحتفاظ بها ,و تؤكد البنائية اخلارجية على
أهمية تدريس تلك االسرتاجتيات للطالب باستخدام أدوات الكمبيوتر مثل :أدوات النمذجة ,وبناء خرائط املفاهيم ,و حترير النص
املرتابط ملساعدة املتعلم يف بناء متثيالت املعرفة ,و تقييمها ,و استثمارها .
 وحدات املمارسة :تعد عملية وضع معرفة املتعلم يف حيز املممارسة ,و تلقى التغذية الراجعة على بناءه للمعرفة ذات أهمية بالغة ,و يتحقق ذلك إما
أثناء إجراء املتعلم لنشاط ما داخل بيئة حماكاة ,و أو من خالل تعبري املتعلم عن متثيله للمعرفة يف صورة مكتوبة باألسلوب
التقليدي ,أو يف صورة نص ترابطي .
ثالثا  :اإلجراءات العملية للبنائية اجلدلية :
تؤكد البنائية اجلدلية على دور التفاعل االجتماعي يف عملية بناء الفرد للمعرفة ,و يستخدم مفهوم التعلم التعاوني املدعوم
بالكمبيوتر ) COMPUTER SUPPORTED COLLAORATIVE LEARNING ( CSCLلوصف األدوات اليت
توظف يف هذا النمط من التعليم ,و ميكن تصنيف التكنولوجيات املستخدمة يف (  )CSCLإىل ثالث جمموعات هي:
األوىل _ أدوات تستخدم لتحقيق هدف عام  ,و هي أدوات االتصاالت املرتكزة على الكمبيوتر ( .) CMC
الثانية _ أدوات مصممة لدعم العمل التعاوني باستخدام الكمبيوتر ( ,)CSCWمثل برامج اجملموعات ( GROUPWARE
) ,و اليت تدمج إمكانية تصفح "  " WWWمع اجتماعات الكمبيوتر اجلماعية.
املراجع :األدوات اليت تتميز مبالمح خاصة و اليت تتالءم مع تعلم اجملموعات ,مثل أدوات لتيسري املناقشات ,و التشارك يف
حل املشكالت .
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املراجع :
 أمحد حامد منصور( :)1002املدرسة اإللكرتونية يف بيئات التعلم ،املؤمتر العلمي السنوي الثامن باالشرتاك مع كلية
البنات جامعة عني مشس
 12-19أكتوبر ،القاهرة ،اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم ،ص ص.122-122
 أمحد فتحي الصواف( :)1002أثر اختالف منط الوسائل املتعددة يف برامج الكمبيوتر على تنمية مهارات إنتاج
الربجميات وتصميم املواقع التعليمية على شبكة اإلنرتنت ،رسالة دكتوراه "غري منشورة" ،معهد الدراسات الرتبوية،
جامعة القاهرة.
 جابر عبد احلميد جابر(:) 1002مدرس القرن احلادي والعشرين الفعال:املهارات والتنمية املهنية ،القاهرة ،دار
الفكر العربي.
 جامعة الدول العربية( إدارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات ) (  : ) 1114حنو تفعيل خطة عمل جنيف " :
رؤية إقليمية لدفع و تطوير جمتمع املعلومات يف املنطقة العربية " الوثيقة املعتمدة من جملس الوزراء العرب لالتصاالت
و املعلومات  ,القاهرة  ,الدورة السابعة .
 صالح إمساعيل (  " : ) 2444توضيح املفاهيم  :ضرورة معرفية  ,القاهرة  ,املعهد العالي للفكر األسالمى  ,اجلزء
األول .
 إبراهيم البيومى غامن  ,و آخرون (  ) 1114بناء املفاهيم دراسة معرفية و مناذج تطبيقية  ,القاهرة  ,دار الفكر .
 املؤمتر العلمي الثاني عشر لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات يف الفرتة من  24-24فرباير( :)1114التعلم
اإللكرتوني وعصر املعرفة  ،E-Learning and Knowledge Ageاجلمعية املصرية لنظم املعلومات
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