املقدمة:
هذه الورقة عبارة عن ترمجة لدراسة مكتبية لتريي مايز وسارة دي فريتاس )1115( ،دارت حول نظريات التعلم
االلكرتوني ،وقد عمد الباحث يف بعض مواقع الدراسة إىل اختصار املوضوعات واختزاهلا ،يف حني عمد يف مواقع أخرى إىل
التوسع يف املوضوعات والقضايا واالفرتاضات اليت ميكن البناء عليها ،واستثمارها لتطوير التعلم االلكرتوني ،وادخل إليها
إضافات وتوضيحات ،وذلك بالرجوع إىل مصادر ومراجع أخرى ثبتت يف نهاية الدراسة.
رمبا لن نغالي إن قلنا ،انه ال يوجد هناك مناذج للتعلم االلكرتوني يف حد ذاتها ،إمنا هناك فقط حتسينات على مناذج
التعلم ،حيث يشار إىل أن هناك مناذج ال ميكن اعتبارها مناذج تعلم الكرتوني فعالة ،بقدر ما هي مناذج تركز مباشرة على
ما يسمى ) ، (Technology affordancesاليت تدور حول قدرة الفرد على االندماج مع التكنولوجيا ،أي أنها
تصب اهتمامها فقط على التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب ولغته اخلاصة ،ورموزه وأيقوناته ،..وبشكل عام تتعلق قدرة الفرد
على االندماج مع التكنولوجيا ،بإدراكنا البصري لألشياء احمليطة بنا ،وهي تنص على أن نظرتنا إىل األشياء احمليطة بنا
ومعاجلتنا احلسيه هلا ،ختتلف من شخص آلخر ،وال جيب أن تقتصر على األشكال والوجوه والعالقات املكانية هلذه
األشياء ،بل جيب أن تنصب على املعاني واألدلة والقرائن ،اليت تشري وتقود إىل إمكانيات ووجوه عمل هذه األشياء ،وقد
استثمرت هذه النظرة كما أشرنا لتصميم التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب.
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مع ذلك ،فإنه باستخدام التكنولوجيا ،باإلمكان خلق بيئات وإجياد أوضاع للمتعلمني ،متكنهم من احلصول على املعرفة
والتعلم ،كما لو كانوا داخل احلرم اجلامعي ،وباإلمكان أيضا حتقيق نتائج أفضل للتعلم ،وإجراء تقييم أكثر فعالية هلذه
النتائج ،كما أنها (التكنولوجيا) تعترب األساس الذي ينطلق منه التصميم التعليمي ،بل تعد الوسيلة األكثر فعالية من حيث
التكلفة لتحقيق بيئات تعلم مناسبة للمتعلمني ،حيث يسمح التعلم االلكرتوني للمتعلمني عن بعد ،بالتفاعل مع بعضهم البعض،
مع متثيالت أو تصورات للموضوع يف شكل ،قد ال يستطيع املتعلمون حتقيقه دون التكنولوجيا ،لذلك فانه من األهمية مبكان،
عدم تبين وجهة نظر ضيقة ملا يشكله التعلم االلكرتوني ،أو لقيمته الرئيسة.
واألمر األهم من ذلك ،أنه عند تنفيذ التعلم االلكرتوني كنهج ،جيب أن تكون االفرتاضات اليت يقوم عليها واضحة ،وأي منوذج
من مناذج التعلم االلكرتوني حيتاج إىل مبادئ تربوية ذات قيمة ،تضاف إليه و يستند إليها وتتعلق بتشغيله ،كما أن توضيح
األسس واالفرتاضات من وجهات نظر خمتلفة ،حول التعلم ومواءمة املناهج النظرية وأساليب التعليم من خالل تصميم واقعي،
يساعد على التحقق من صحة التطبيقات التعليمية املستندة إىل وجهات النظر هذه.
فإطار النظري لتصميم التعلم االلكرتوني  ،والتأكيد على التفاعلية والتبادلية بني النماذج الرتبوية واالسرتاتيجيات التعليمية،
وتقنيات التعلم ،أمر يف غاية األهمية ،كما أن الربط بني النظرية والتطبيق يف تصميم وتطوير أي نظام تعليمي أمر مهم أيضا.
لذلك فان جناح نظام التعلم االلكرتوني وفاعليته يف أية مؤسسة تعليمية ،ال يقتصر على اإلعداد املادي واملكاني للبيئة التعليمية،
أو على وجود أو عدم وجود نظام إدارة التعلم (( ، (Learning Management System )LMSبل يتعدى ذلك
ليشمل أمورا أخرى كثرية تتعلق بالتصميم واإلعداد العلمي والفين هلذه البيئة ،مع مراعاة األسس الرتبوية والنفسية للفئة
املستهدفة ،كما ينبغي أن تصمم هذه البيئة فنيا يف ضوء مبادئ علم االتصال ،ونظريات علم النفس (التعليم والتعلم) ،وذلك
لضمان توافق هذه البيئة التعليمية مع خصائص املتعلمني ،حبيث تكون ملبية الحتياجاتهم وطموحاتهم النفسية( .سليمان،
) 1112
هذا وميكن تعريف التصميم التعليمي بأنه خطوات منطقية وعلمية تتبع لتصميم التعلم وإنتاجه وتنفيذه وتقوميه ،آخذة باالعتبار
حاجات املتعلم واألهداف وتطوير األنظمة الناقلة ملواجهة هذه احلاجات واالهتمام بتطوير الفعاليات التعليمية وجتريبها وإعادة
فحصها ،أو هو هندسة العملية التعليمية اليت تتوخى التطوير املنهجي إلجراءات علمية ودافعية ،تهدف إىل حتقيق الفعل
التعليمي يف فضاء مكاني وزماني حمددين (الربيعي ،) 1112 ،وهو يعترب جسرا يصل بني العلوم النظرية ( العلوم السلوكية
واملعرفية) ،والعلوم التطبيقية ( استخدام التكنولوجيا والتقنية يف عمليات التعليم والتعلم) ،من هنا نستطيع القول أن التصميم
التعليمي ،ضم ان لتاليف وجتنب أي تضارب بني املنهج الذي نعلمه ،وطرق التدريس اليت نستخدمها ،وبيئة التعلم اليت
خنتارها ،وإجراءات التقييم اليت نعتمدها( .أبو خطوة)1121 ،
وعليه ،ولكي يكون تصميم التعلم االلكرتوني هادفاً و فعاالً ،فان األمر يتطلب اعتماد نهج يستند إليه ،ويتطلب أن يكون لدى
مطور التعلم االلكرتوني أو املدرب ،الوعي لألسس النظرية الكامنة وراء التصميم التعليمي ،والقدرة على الربط بني النظرية
والتطبيق على حنو منهجي ،فتصميم ممارسات التعلم االلكرتوني باالستناد إىل أطر نظرية ،من شانه متكني مطوري التعلم
االلكرتوني واملدربني من امتالك املعرفة واألدوات الالزمة ملمارسة التعليم االلكرتوني باحرتاف ،وبعناية ،وتنسيقه وتنظيمه بشكل
هادف ،لتعزيز اكتساب املعرفة اهلادفة ذات املعنى)Dabbagh,2005 (.
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مهما يكن ،فان هذه الدراسة تستهدف إطالع ممارسي التعلم االلكرتوني واملصممني واملنفذين ،ومقرري السياسات ،وأصحاب
العالقة ،الراغبني يف احلصول على قدر أكرب من الفهم حول الربط بني النظرية واملمارسة معاً ،وخباصة أن إصالح املمارسة
يتطلب فهما للمبادئ اليت يفرتض أن ت كون يف هذه املمارسة ،ويشار يف هذا الصدد إىل "أن التقدم املستقبلي يف التعلم االلكرتوني
سوف يأتي من فهم أفضل لديناميات التعليم والتعلم ،وليس من حتسني أكثر للتكنولوجيا أو من توظيفهاRavenscroft. ( .
)2001
لذلك فهي سرتكز على دراسة األطر الرتبوية للتعلم االلكرتوني ،ووضع االفرتاضات األساسية حول التعلم ،اليت ينبغي أن توفر
األساس املنطقي هلذه التكنولوجيا ،وستسعى أيضا إىل توضيح كيف أن قرارات التصميم ،جيب أن ترتكز على نوع من النظرية،
( حيث يشار إىل نظريات التعلم تساعد على هندسة املوقف التعليمي ،وتضيف أبعادا جديدة جملال التقنيات الرتبوية).
(غزاوي ،1114 ،ص)44
مما سبق تتضح أهمية مثل هذه الورقة ،كما وتكمن أهميتها يف التوجه اجلدي احلالي حنو التعلم االلكرتوني بأشكاله املختلفة،
األمر الذي يدفعنا كمسئولني وممارسني ومصممني ومنفذين ،إىل االهتمام بإالطر واخللفيات النظرية الرتبوية للتعلم االلكرتوني
بأشكاله املختلفة ،عند تصميم وممارسة وتنفيذ هذه األشكال .
وقبل البدء باستعراض نظريات التعلم االلكرتوني ،سنتناول فيما يلي تعريفا ألهم املصطلحات املستخدمة يف هذه الورقة:
 التعلم االلكرتوني ،هو تقنية تعزز التعلم وتصف استخدام التكنولوجيا لدعم وتعزيز ممارسات التعلم)Nichols, 2003 ( . نظريات التعلم ،وهي عبارة عن مناذج تقدم أسسا واقعية جتريبية للمتغريات اليت قد تؤثر يف عملية التعلم ،وتقدم توضيحاتحول السبل اليت ميكن أن حيدث بها هذا التأثري.
األطر الرتبوية ،تصف املبادئ العامة اليت يتم من خالهلا يتم تطبيق النظرية على ممارسات التعليم والتعلم( .عرفة)1121، مناذج التعلم االلكرتوني ،وتتعلق باألدوار اليت تلعبها التكنولوجيا يف دعم التعلم ،سواء على مستوى املبادئ الرتبوية ،أو علىمستوى املمارسة التفصيلية يف تنفيذ تلك املبادئ.
 التصميم التعليمي :هو ذلك العلم الذي انبثق عن العلوم النفسية السلوكية والعلوم اإلدراكية املعرفية ،ومن خالله يتم الربط بنينظريات التعليم والتعلم ،وبني تطبيقاتها يف الواقع ،األمر الذي من خالله يتم تكوين حلقة اتصال بني النظريات الرتبوية وبني
التكنولوجيا احلديثة ،وذلك بهدف تسهيل وتفعيل العملية التعليمية مبهامها املختلفة ( نقل املعرفة ،اكتساب املهارات ،وجودة
املوقف التعليمي) ويستهدف أيضا حتويل التعليم من اإلطار النظري القائم على التذكر واحلفظ فقط ،إىل الشكل التطبيقي اليت
يتلمس فيه املتعلمون بأنفسهم الفاعلية يف تطبيق ما تعلموه يف حياتهم (.عبد اهلادي)1112 ،
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نظريات تقوم عليها عملية التصميم التعليمي االلكرتوني:
رمبا من الصحيح القول ،انه ال يوجد حتى اآلن اتفاق حول األسس النفسية والرتبوية الالزمة لعملية التصميم ،مع ذلك سيتم يف
هذه الورقة حتديد ثالث جمموعات أو وجهات نظر واسعة ،ميكن االستناد عليها لفهم التعلم بشكل عام ،والتعلم االلكرتوني
بشكل خاص ،ومن ثم البناء عليها يف التصميم ،ووجهات النظر هذه هي :
- 2املنظور التجرييب ( :)The associationist/empiricist perspectiveالتعلم كنشاط

(learning as

) activityويقوم على تراكم املعرفة املنظمة ،ويركز على مكونات املهارة ،والتعلم هنا عبارة عن عملية ربط للوحدات االبتدائية
النفسية أو السلوكية ،من خالل تسلسل النشاط.
وتشمل وجهة النظر هذه ،تقاليد البحث يف الرتابطية (  )Connectionismاليت تقوم أساسا ،على مفهوم الرتابط ،وأن
كل العمليات العقلية تتكون من ارتباطات ،وتدور النظريات االرتباطية عموما ،حول العالقات بني األفكار واألفعال ،ومن أشكال
االرتباط االقرتان والتشابه والتضاد..ومن أبرز فروع هذه النظرية نظرية ثورندايك ()Thorndike's Connectionism
اليت تقوم على االرتباط بني املثري واالستجابة ،ونظرية االشرتاط الكالسيكي ( Theory of Classical
 )Conditioningاليت وضع أسسها بافلوف ،وأضاف على سابقه وظيفة كل من املثري غري الشرطي ( Uncondioned
 ،)Stimulusواالستجابة غري الشرطية (  ،)Uncondioned Responseفالسلوك وفق هذه النظرية يتشكل وفق مبدأ
االنعكاس الشرطي ،الذي يشرتط أولوية املنبه اخلارجي ( .عبد اهلادي)1111 ،
ومنها النظريات الوظيفية (  )Functional Theoriesأو اإلجرائية ،كنظرية احلافز ( The Motivation
 )Theoryللعامل هل ) ) Huyllاليت تقوم على الفرضية القائلة "إن التعلم عملية متدرجة متزايدة وليست استبصارا مفاجئا
(عبد اهلادي ، )1111،،ومنها أيضا النظريات املعرفية ،اليت ركزت اهتمامها األول على سيكولوجية التفكري ،ومشاكل املعرفة
بصفة عامة ،وعلى حل املشكالت وعلى اإلدراك والشخصية ،واجلوانب االجتماعية يف التعلم ،ومن أهم النظريات املعرفية،
النظرية اجلشطالتية اليت تتلخص يف أن الكل ليس جمرد جمموع األجزاء اليت يتألف منها (أو إضافة جزء آلخر) ،بل هو نظام
مرتابط باتساق مكون من أجزاء متفاعلة ،وهو منطقيا ومعرفيا سابق ألجزائه ،انظر (علي .)1121 ،والنظرية السلوكية اإلجرائية
لسكنر (  )Behavioral procedural theoryاليت هي عبارة عن جمموعة العادات اليت يتعلمها الفرد ويكتسبها
أثناء مراحل منوه املختلفة ،وتقسم السلوك أو التعلم إىل نوعني هما ،السلوك أو التعلم االستجابي ،ويشري إىل مجيع األمناط
السلوكية املكتسبة وفقا ملبدأ االشرتاط الكالسيكي ،وفيه ترتبط االستجابة مبثريات معينة يف العامل اخلارجي (املثريات الشرطية)،
والنوع الثاني هو السلوك أو التعلم اإلجرائي ،الذي يشري إىل مجيع االستجابات اإلرادية املتعلمة اليت تصدر عن الفرد على حنو
إرادي ،هذا ويرى سكنر أن السلوك اإلجرائي ،حيتل اجلزء األكرب من السلوك اإلنساني ،فمعظم اخلربات احلياتية والعادات
اليت يكتسبها الفرد تتكون بفضل االستجابات اإلجرائية ،يف حني أن قليالً منها يتكون عن طريق االستجابات االستجابية .أي
أن سكنر ذهب عكس ما ذهب إليه بافلوف ،من أن السلوك يتشكل وفق مبدأ االنعكاس الشرطي ،الذي يشرتط أولوية املنبه
اخلارجي( .غامن ،،1115 ،ص )64ووفقا هلذه النظرية فان السلوك إما أن يكون متعلما أو انه نتاج تعديله عرب عملية التعلم
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( عبد اهلادي ، )1111 ،لذلك اهتمت السلوكية اإلجرائية ،بتهيئة املوقف التعليمي ،وتزويد املتعلم مبثريات تدفعه
لالستجابة ،ثم تعزيز هذه االستجابة ( غزاوي ،ص)44
ووفق هذا املنظور يتم حتليل املوضوع إىل عالقات حمددة ،ثم يتم التعبري عنها على صيغة أهداف سلوكية ،وذلك عرب نظام حمكم
من التمييز لتحليل املهمة التعليمية ،والتصنيفات وتسلسل االستجابة .وفيه يتم ترتيب مهام التعلم يف تسلسل ،على أساس
تعقيدها النسيب وفقا لتحليل املهمة ،بدءا بأبسط املكونات ،كشرط من شروط ومتطلبات القيام مبهام أكثر
تعقيدا (.العتييب )2226،و( الزغلول ،،1116 ،ص)22
 -1املنظور املعريف (  ، ) The cognitive perspectiveالتعلم كتحقيق للفهم ( Learning as achieving
) under standing
كجزء من حتول عام يف وضع نظريات علم النفس بدءا من الستينيات ،أصبح ينظر إىل التعلم ،وكذلك التصور ،والتفكري ،واللغة،
واملنطق ،على أنها نواتج اهتمام الفرد وذاكرته وعمليات تشكيله للمفاهيم.
وضمن هذا املنظور الواسع ،هناك جماالت فرعية تتعلق بالبحث املعريف ميكن إبراز تأثريها بشكل خاص ،مثل نظريات معاجلة
املعلومات ،من خالل حل املشكالت ،والتفكري املنطقي ،ومستويات التجهيز يف الذاكرة ،والكفايات العامة للتفكري ،والنماذج
العقلية ( ،)Mental modelsوعمليات ما وراء املعرفة ( .)Meta cognitive processes
واملوضوع األساسي للتعلم هنا ،يتمثل بنمذجة ( ) Modelingعمليات التفسري وبناء املعنى ،والرتكيز بصفة خاصة على
مناذج الكتساب املعرفة ،شبيهة بنماذج برامج احلاسوب ،وحيدث اكتساب املعرفة هنا كنتيجة للتفاعل بني اخلربات اجلديدة،
وهياكل الفهم اليت مت إنشاؤها مسبقا.
وقد شهد موضوع اكتساب املعرفة واإلدراك انطالقاً وحتوالً من منوذج تعريفي إىل منوذج إجرائي مرتجم ،وشدد النهج السائد يف
التعلم املعريف على حنو متزايد ،على افرتاضات بنائية يتم فيها اكتساب الفهم من خالل عملية نشطة ،خللق فرضيات وبناء
أشكال جديدة من الفهم من خالل النشاط.
فالتطور أملفاهيمي وفق املنظور البنائي املعريف (  ،)Cognitive constructivist perspectiveحيدث من خالل
النشاط الفكري ،بدال من استيعاب املعلومات ،أي أنه ينبغي لنا النظر إىل املفاهيم كأدوات ،وجيب أن نفهمها من خالل
االستخدام ،بدال من أن نتسلمها من خالل التعليم ككيانات قائمة بذاتها ،فجوهر البنيوية يتمثل ،إذن يف أن حبث املتعلمني عن
املعنى من خالل النشاط ،يعترب أمرا مركزيا.
 -6املنظور االجتماعي (  ، ) The situative perspectiveالتعلم كممارسة اجتماعية ( Learning as social
)practice
يرى املنظور االجتماعي يف التعلم ،أن املتعلم خيضع دائما ملؤثرات من اإلعداد االجتماعي والثقايف ،تتدخل يف حتديد نتائج تعلمه
ولو جزئيا ،عندما حيدث التعلم .وهذه النظرة للتعليم تركز على الطريقة اليت يتم بها توزيع املعرفة اجتماعيا ،وعندما ينظر إىل
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املعرفة على أنها حتدث من خالل جمتمعات املمارسة ،فان نتائج التعلم تنطوي على قدرات األفراد على املشاركة يف تلك
املمارسات بنجاح ،وينزاح الرتكيز عن التحليالت لعناصر املهام الفرعية ،وينصب على أمناط املمارسة الناجحة.
وهنا ال بد من القول ،انه من الضروري عدم فصل نظريات التعلم املعرفية والسلوكية عن االجتماعية ،فمثال هناك افرتاض كامن
وراء كل من وجهيت النظر البنيوية واالجتماعية  ،هو أن التعلم جيب أن يكون شخصيا وذا مغزى ،فالنشاط ،والدافع ،والتعلم،
مجيعها متصلة باحلاجة إىل وجود شعور إجيابي باهلوية ،اليت تشكلها القوى الجتماعية.
 كيف حتدد النظرية الرتبوية نتائج التعلم؟ ( ) Mapping learning theory to learning out comesبإمكان نظريات التعلم أن تسهم إسهاما واضحا يف حتديد نتائج التعلم ويف رسم خرائط هلا:
فاملنظور التجرييب مثال يؤكد على حتليل املهمة ،وحتديد تسلسل مكونات املهارات من البسيط إىل املركب ،وهو يوفر بدرجة
عالية ومركزة جمموعة من األهد اف املتعلقة بتعلم الكفايات أو املهارات ،أما املنظور املعريف فيشدد على تطوير املفاهيم ،وعلى
أهمية حتقيق فهم املبادئ الواسعة املوحدة للمجال ،األمر الذي يشجع على تأطري نتائج التعلم من حيث التعريف املعريف ،وذلك
بهدف تعليم الطلبة كيفية التعلم ،وتشجيعهم و تطوير احلكم الذاتي لديهم ،وفيما خيص وجهة النظر االجتماعية ،فإنها تشجع
على تعريف أهداف التعلم من حيث تطوير املمارسات التصحيحية ،وتركز أيضا على نتائج التعلم اليت تعتمد على التعلم
التعاوني ،وعلى إنشاء عالقات مع األقران ،األمر الذي يشجع على صياغة نتائج التعلم ،من حيث املمارسات األصيلة ،كصياغة
وحل املشكالت الواقعية.
 النظرية الرتبوية وحتديد بيئات التعلم وتصميمها؟ ( Pedagogic design: designing the learning)environments
يتعلق التصميم الرتبوي (البيداغوجي) لبيئات التعلم ،بقدرتنا على حتديد االفرتاضات اليت تقوم عليها طبيعة التعلم ،لتصميم
بيئات هذا التعلم ،وهي مرحلة حامسة يف عملية التصميم ،يتم فيها تفكيك نظرية التعلم ،وجتزئتها من نهج عام مفتوح ،إىل
نهج تربوي مفصل ،حيث يتم حتديد املهمات الفرعية املطلوبة من املتعلم لتحقيق اهلدف التعليمي ،ويشمل ذلك التعرف إىل
مكونات احملتوى التعليمي من إجراءات ،ومفاهيم ،ومبادئ ،وحقائق ،ثم التعرف إىل العالقات اليت تنظم هذه املكونات لنتمكن
من التحكم بها ،بعد ذلك يتم حتديد طريقة حتليل احملتوى ،وأخريا حتليل احملتوى وموضوعاته.
وميكننا تلخيص آثار النظريات الثالث على التصميم الرتبوي لبيئات التعلم على النحو التالي:
 تؤكد وجهة النظر التجريبية على: -2إجراءات (روتينات) تنظيم النشاط ،اليت تتعلق بتحديد اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ نشاط معني،وهي تستهدف تزويد املتعلم
بتجربة ممتعة ،تشجعه على املشاركة واالستمرار يف تنفيذ النشاط  ،واخلطوة األوىل لتنفيذ هذه الروتينات هو بناء عالقة مفتوحة
مع املعلم) Rash and Toelle, 2010 ( .
 -1أهداف حمددة وواضحة ،وتغذية راجعة متنوعة ( إعالمية ،وتصحيحية ،وتفسريية ،وتعزيزيه ،وداخلية ،وخارجية،
فورية ،ومستمرة ،ونهائية مؤجلة))Moss and Shafer, 2010( .
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 -6املسارات الفردية ،ويتم هنا الرتكيز على اإلجراءات ،املالئمة ألداءات الفرد وخرباته السابقة.
تؤكد وجهة النظر املعرفية على:-البيئات التفاعلية لبناء الفهم.

-تشجع التجريب واكتشاف املبادئ العامة.

تقديم الدعم للتفكري ،وذلك من خالل استخدام التصورات يف وضع مناذج للظواهر احلسية واالجتماعية والرياضية وتفسريها،وإشراك املتعلم وحتفيزه على مشاركة اآلخرين يف تكوين تصورات غري لغوية ،وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة ،اليت تعد عامل
فعال يف تشجيع االجناز والفهم.
تؤكد وجهة النظر االجتماعية على:

 -البيئات التشاركية يف املمالتدريس:جتماعية للتحقيق والتعلم.

 دعم وتنمية شعور املتعلمني بهويتهم وجعلهم قادرين وواثقني. -احلوار الذي يسهل ويساعد على تطوير تعلم العالقات.

النظريات الرتبوية وتصميم التدريس :
تصميم التدريس املستمد من منظور جترييب ( The Pedagogy derived from the associative
 ،) perspectiveتصميم النظم التعليمية (()Instructional Systems Design )ISD
هناك الكثري مما يسمى بالتعلم االلكرتواملهمة.زال يعتمد على التصميم التعليمي التقليدي ،الذي يستند إىل وسائل تكنولوجية
رديئة التصميم ،وال يأخذ باحلسبان استخدام الوسائل التكنولوجية التفاعلية املتعددة .والقاعدة الفكرية لتصميم النظم التعليمية
( )ISDتتكون من املبادئ املقبولة على نطاق واسع ،يف إطار الثقافة التنظيمية للتدريب ،وهذه القاعدة مستمدة من املنظور
السلوكي ،لكنها تركز بشكل خاص على حتليل املهمة .
وتتألف عملية حتليل املهمة من مبادئ توجيهية ،وإجراءات الزمة لتحليل املهام املعقدة يف تعلم التسلسالت اهلرمية ،وصفات
تفصيلية لتصميم برامج تعليمية على أساس التسلسل اهلرمي.
وحيدد روبرت جانييه ( )2224املبادئ النفسية اليت تستند إليها عملية حتليل املهمة ،ويضع أساسا لنهج تعليمي يقوم على
أساس التحليل املتكرر للمعرفة واملهارة ،ويشري إىل أن حتليل املهمة يتكون من عدة خطوات :
 -2حتليل اجملال يف التسلسل اهلرمي إىل وحدات صغرية.
 -1تسلسل الوحدات ،حبيث ال يتم تدريس جمموعة من الوحدات حتى يتم فهم الوحدات املكونة هلا منفردة.
 -6تصميم نهج تعليمي لكل وحدة يف التسلسل.
كما ويشري جانييه وغريه ،إىل أن املستويات العليا من املهارات يتم تعلمها بسهولة أكرب ،عندما تكون مهارات املتعلمني الثانوية
املنخفضة يف التسلسل اهلرمي قد مت إتقانها.
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تصميم التدريس املستمدة من املنظور املعريف ( The Pedagogy derived from the cognitive
 : ) perspectiveبيئات التعلم البنائي ونظم النشاط ( Constructivist learning environments and
)activity systems
من املعروف أن البنائية ترتبط بشكل مباشر باملنظور املعريف ،وقد شددت يف الواقع على التعلم من خالل العمل ،وأهمية التغذية
الراجعة ،وهي متيل جزئيا حنو التقليد السلوكي ،ويف تركيزها على املهام احلقيقية تأخذ الكثري من موقف املنظور االجتماعي،
مع ضرورة التمييز بني البنائية املعرفية ،املستمدة من التقاليد ،والبنائية االجتماعية والثقافية.
و تقوم كذلك على افرتاض أن املتعلمني ال ينسخون أو يستوعبون األفكار عن العامل اخلارجي ،ولكنهم يبنون املفاهيم من خالل
التجريب واألنشطة الشخصية واملالحظة ،فوجهة النظر البنيوية هذه ،تؤكد إذن على فهم املفاهيم العامة ،والقدرة على التفكري،
وتنكر حفظ األفكار واملفاهيم أو نسخها ،دون إعمال الفكر.
ويف هذا الصدد يشار إىل أن ( النظرية البنيوية أو البنائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالشبكة العاملية للمعلومات عموما ،وبالتعلم
االلكرتوني بشكل خاص ،حيث يشار إىل انه عندما مت بناء هذه الشبكة وتصميمها ،مت بناؤها طبقاً للنظرية البنيوية ،فاملعلومات
املوجودة عليها تتمتع بتشعبها الالحمدود ،وهي تؤمن للمستخدم القدرة على استخدام معظم حواسه للتفاعل والتعامل مع تلك
املعلومات بعمق ،حبيث يتسنى له الوصول إىل معارف جديدة أخرى ،أضف إىل ذلك أنها تتميز بتوفري االتصاالت اليت تتناسب
مع النظرية البنيوية ،كمنتديات النقاش ،وغرف احملادثة التزامنية وغري التزامنية) (.عطيوي ،صاحل ،بدون تاريخ )
وهنا تربز نقطة حامسة تتعلق بالتعلم االلكرتوني ،تتمثل بان جمرد عرض املوضوع باستخدام الوسائط املتعددة ،يقوم على فكرة
قد تكون فقدت مصداقيتها ،وأن متثيل طبيعي وأكثر حيوية للمعرفة ،من شأنه أن يؤدي إىل تعلم أفضل ،وهذا يتوقف على
التصميم التعليمي اجليد لنماذج التعلم االلكرتوني ،الذي يتيح بناء املفاهيم من خالل التجريب واألنشطة الشخصية واملالحظة،
وضمن بيئات تفاعلية غنية.
وقد أظهرت العديد من الدراسات ،أن قدرة الطالب على فهم شيء جديد ،يعتمد على ما يعرفونه بالفعل ،وال ميكن للمعلمني
بناء اخلربات عن طريق تزويد املتعلمني باملعارف واخلربات حلفظها ،بل جيب بناء املعرفة اجلديدة على أسس من األطر القائمة
بالفعل ،من خالل نشاط حل املشاكل ،والتغذية الراجعة...

وميكن تلخيص وجهة النظر البنائية يف التعلم عن رري التكييدات التالية :
 -2املتعلم يبين املعرفة بنشاط ،من خالل حتقيقه للفهم.
 -1التعلم يعتمد على ما يعرفه املتعلم ،أو ما ميكنه القيام به بالفعل.
 -6التعلم ذاتي التنظيم ،أي أن التعلم نفسه بإمكانه أن يلعب دوراً مهما يف توجيه األنشطة املعرفية ،و يسـاعـد فـي حتقيـق
مستويات مرتفعة من التحصيل األكادميي ،ويستهدف مد وتوسيع معرفة الفرد ،وكذلك االحتفاظ بهذه املعرفة ،وتدعيم دوافع
الفرد للوصول إىل اهلدف.
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 - 5التعلم يكون موجها حنو هدف معني ،وحمدد مسبقا.
 -4التعلم عملية تراكمية ،أي أنه جتميع وتراكم للعادات واملهارات واملعلومات واالجتاهات وتوظيف هلذه الذخرية التعليمية
من أجل إحراز املزيد منها والبناء عليها.
أما مبادئ التصميم البنائية فتتمثل بـ:
 -2امتالك املهمة ،من خالل حتديدها بشكل واضح ،وإعطاء االدوات الالزمة إلجنازها بنجاح.
 -1التدريب ووضع مناذج ملهارات التفكري.
 -6السقاالت (  ،)Scaffoldingوهي إسرتاتيجية تدريس مؤقتة ،يقدم املعلم من خالهلا جمموعة من األنشطة والربامج
اليت تزيد من مستوى فهم املتعلم ،بالقدر الذي يسمح له مبواصلة أداء األنشطة ذاتيا ،حيث ترى البنائية ،بان هناك فجوة قد
حتدث بني معرفة الطالب ومعرفة املعلم ،ويتم ردم هذه الفجوة ،من خالل برامج التسقيل اليت يستخدمها املعلم بشكل مؤقت
ملساعدة الطالب بالربط بني املعرفتني (.حبمد ،وشبيب ،)1121،ولكي تكون السقاالت فعالة ،جيب توفري أو تصميم أنشطة
تعلم وتعليم مناسبة لتزويد السقاالت واغنائها ،وجيب أن يكون املعلمون خرباء مبا فيه الكفاية يف جماهلم لتحديد احتياجات
الفرد التعليمية ،ومهرة مبا فيه الكفاية لضبط وجهات نظر املشاركني ،وقادرين على التبديل بني وجهات نظر املبتدئني ،وذوي
اخلربة بشكل حيويي ومستمر) Stuyf , 2002(.
 -5التعلم باالكتشاف االسرتشادي ،حيث يكتشف الطالب املعرفة ويطورون الفهم اخلاص بهم دومنا حاجة إىل توجيه ،ودور
التعليم هو توفري بيئة مناسبة تساعد على اكتشاف التعلم .
 -4إعطاء فرصة للتفكري واالستجابة.
 -4مشاكل سوء التنظيم ،فمن شأن تطبيق هذا املبدأ تعزيز املهارات املعرفية لدى املتعلمني ،حيث يوظفون معارفهم بطريقة
مفيدة حلل مشاكل سوء التنظيم ،بدال من ختزين املفاهيم يف ذاكرتهم كما هي ،وكذلك تعزيز مهاراتهم ما وراء املعرفية ،حيث
يتطلب ذلك أشخاصا قادرون على توظيف مهاراتهم وراء املعرفية مثل اسرتاتيجيات التغيري ،وتعديل اخلطط واألهداف ،وكذلك
إعادة التقييم من أجل التوصل إىل احلل األمثل ،و يعزز هذا املبدأ مهارات احلجج والرباهني أيضا ،حيث يتطلب حل مشاكل
سوء التنظيم طرقا منطقية مقنعة لآلخرين ،ويستدعي تقديم أدلة وبراهني مقنعه على حلها.
ويف أدبيات البحث جند أن هناك زيادة يف الرتكيز على تصميم األساليب والبيئات املتمحورة حول الطالب ،كالبحث عن
املشكالت القائمة ،واملشاريع القائمة ،وحتقيق مهام وإنتاج بيئات بنائية تربوية موجهة ومنتجة ،مع الرتكيز على
االستجابة(التفكري) والتغذية الراجعة(.عطيوي ،بدون تاريخ)
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ييف تسهم نظرية النشاط يف تصميم بيئات التعلمHow activity theory inform (:
)the design of learning environments
برز خالل السنوات املاضية تفكريا جديدا حول طرق التدريس من خالل تأثري نظرية النشاط ،وقد بدأ الباحثون بتحديد كيف
ميكن لنظرية النشاط أن تسهم يف تصميم بيئات التعلم .وال تركز هذه النظرية على الفرد املتعلم كوحدة حتليل ،بل هناك وحدة
حتليل اجتماعية أكرب ،هي اجملموعة ،اليت تسعى إىل متابعة حتقيق هدف معني بطريقة هادفة .
هذا وقد وضع عامل النفس السوفييت فيجوتسكي ( )Vygotskyاألساس هلذه النظرية ( نظرية النشاط ) وطورما يسمى مبفهوم
منطقة التنمية القريبة ( ) ،)The Zone of Proximal Development (ZPDوأصبح املصطلح جزءا من
التفكري السائد يف علم أصول التدريس ،وتعرف منطقة التنمية القريبة ،بأنها املسافة بني تطور املتعلم املفاهيمي احلالي ،املتمثلة
بقدرته احلالية على حل مشكلة ما بشكل مستقل ،وقدرته احملتملة ،واملتمثلة مبا ميكن أن حيققه يف ظل تلقيه للتوجيه أو
تعاونه مع أقرانه األكثر قدرة ،وتقاس هذه املنطقة (منطقة التنمية القريبة) ،بقدرة املبتدئني على زيادة مسؤوليتهم نسبيا حتى
يتمكنوا من املهارات والقواعد ،واملعرفة ،واالستيعاب ،وخلق األدوات املعرفية الالزمة للتعلم الذاتي ،ومن إدارتها مبفردهم".
(العطيوي2562 ،هـ )
وقد انعكس موضوع البنيوية يف الطريقة اليت تؤثر بها فكرة ) (ZPDبشكل مباشر على تصميم بيئات التعلم ،وميكن تلخيص
تصميم بيئات التعلم املستندة على شبكة االنرتنت من خالل توظيف العناصر التالية:
 - 2أنشطة التعلم اليت تشكل جزءا حقيقيا أو مفتعال من أنشطة النظم ،مع االنتباه إىل األدوات والتفاعالت املميزة للحاالت
الفعلية.
 - 1التفاعل املنظم بني املشاركني.
 - 6التوجيه من قبل خبري.
 - 5مراقبة خربات املتعلمني املتزايدة باستمرار.

ما دور السقاالت (  )Scaffoldingيمبدأ من مبادئ التعلم والتعليم البنائية ؟
اشرنا إىل أن السقالة ،عبارة عن إسرتاتيجية تدريس مؤقتة ،يقدم املعلم من خالهلا جمموعة من األنشطة والربامج اليت تستهدف
ردم الفجوة بني معرفة الطالب ومعرفة املعلم ،من خالل برامج التسقيل ،اليت يستخدمها املعلم بشكل مؤقت ملساعدة الطالب
على الربط بني املعرفتني  (.حبمد ،وشبيب)1121 ،
ولكي تكون السقاالت فعالة ،جيب توفري أو تصميم أنشطة تعلم وتعليم مناسبة لتزويد السقاالت واغنائها ،وجيب أن يكون
املعلمون خرباء مبا فيه الكفاية يف جماهلم لتحديد احتياجات الفرد التعليمية ،ومهرة مبا فيه الكفاية لضبط وجهات نظر
املشاركني ،وقادرين على التبديل بني وجهات نظر املبتدئني وذوي اخلربة بشكل حيويي ومستمر) Stuyf , 2002( .
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وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن معظم املعلمني ،رمبا حباجة إىل توجيه يف فن السقاالت ،وتعلم استخدامها ،ومراقبة الربيد
االلكرتوني ،ومنتديات النقاش ،وأدوات االتصال املتزامن ،ودعم مشاركة الطالب.
وعليه فان التعلم اهلادف واملنسق ،ميكن تنظيمه وقيادته من املعلم ،آليا عن طريق الربنامج التعليمي القائم على احلاسوب،
فالتعلم االلكرتوني يف حد ذاته ،ميكن اعتباره ،على حد سواء ،أداة ونتيجة لنظام حماكاة النشاط ،يتم فيه تقديم املشاركني
ليتعلموا كيفية تنفيذ اإلجراءات والعمليات ،كما أن بيئة التعلم االلكرتوني الفعالة تشتمل على جمموعة متنوعة من دعم األداء،
وغريها من املوارد ملساعدة املتعلمني على التقاط املمارسات اجملتمعية.
 اجلانب التعليمي املستمد من املنظور االجتماعي :جمتمعات املمارسة ( )Communities of practiceعند احلديث عن اجلانب التعليمي املستمد من املنظور االجتماعي ،أو ما يسمى مبجتمعات املمارسة( Communities of
 ،)practiceجند أن هناك ثالثة مستويات للتعلم من خالل جمتمعات املمارسة:
يف املستوى األعلى  ،املنظور االنثروبولوجي االجتماعي أو الثقايف( Social anthropological of cultural
 ، )perspectiveالذي يؤكد على احلاجة إىل التعلم لتحقيق الشكل املرغوب من املشاركة يف اجملتمع األوسع.
وجوهر املمارسة االجتماعية يتم من خالل املشاركة يف بعض األنشطة املشرتكة ،وجتميع الناس من اجل تطوير ممارساتهم
والتشارك بها ،وميكن أن يبنى جمتمع املمارسة حول مسعى مشرتك حيتاج لفرتة زمنية قصرية إىل حد ما.
ومن السمات املميزة هلذه اجملموعات ،أنها تسمح ألكرب نطاق من التفاعالت بني النفسية (أو الشخصية) واالجتماعية يف حتديد
املمارسة من قيام اجملتمعات الراسخة ،و من املرجح هنا أن يكون تأثري األفراد ،والعالقات الفردية أكرب.
يف املستوى الثاني من التعلم االجتماعي تأتي جمموعات التعلم ( ،)Learning groupاليت تتمتع خبصائص ،تعترب
حمددات قوية لطبيعة التعلم الذي حيدث فعال يف املؤسسات التعليمية ،حيث يعترب التعلم وفق هذا املستوى ،جزء ال يتجزأ من
السياق االجتماعي ،الفصل الدراسي ( غرفة لصف) ،أو يف جمموعة الربنامج التعليمي ،أو جمموعة النقاش االفرتاضية...
وعادة ما يكون املتعلم هنا شعورا قويا مع حتديد هذه اجلماعات ،ويظهر حاجة قوية للمشاركة كعضو كامل العضوية ،وهذه
اجملموعات ميكن أن يكون هلا خصائص جمتمع املمارسة ،ولكن املمارسة هنا ،تكون ممارسة التعلم نفسها ،يف وضع تعليمي أو
تدرييب معني ،أو باألحرى هي املمارسة الرتبوية ،اليت قد تركز أو ال تركز على التعلم .
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن هناك العديد من جوانب سلوك الطالب ،اليت حتددها األهداف االجتماعية ،واليت قليال ما تركز
عليها املناهج الدراسية ،ولكن بإمكانها فعل الكثري فيما يتعلق باحرتام األقران وتقديرهم ،وميكن حتقيقها من خالل ما يسمى
باملنهاج اخلفي.
املستوى الثالث ،هو مستوى العالقات الفردية (  ،)Individual relationshipsفمعظم التعلم حيدث بدافع املستويني
أعاله ،ويكون يف الواقع بوساطة أو من خالل عالقات مع أفراد من اجملتمعات أو اجلماعات املعنية ،هذا مع العلم أن التصنيف
االجتماعي هلؤالء األشخاص خيتلف وفقا لسياق وطبيعة احلوارات اخلاصة ،ففي بعض األحيان تكون عضوية اجملموعة أكثر
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بروزا ،ويف حاالت أخرى يكون التعاطي مع اخلصائص الشخصية أكثر أهمية ،فهذه العالقات ختتلف وفقا خلصائص
اجملموعات املعنية  ،والسياق الذي تعمل يف إطاره ،وقوة العالقات.

التعلم الشبكي يف جمتمعات املمارسة:
()Networked learning in Community of practice
يوصف التعلم من خالل الشبكات ،بأنه تبادل املعرفة للتطور املهين املستمر ،ويصف دورة التعلم ،واالنتقال من خالل مراحل
التخريج أو اإلفصاح عن املعرفة الضمنية ،والتقاسم واملناقشة والتنقيح ثم االستيعاب ،هذا وميكن تصنيف مهمات التعلم من
خالل االنرتنت كاآلتي:
مهمات عامة:
 -2التعامل مع التقنيات.
 -1التعامل مع األمثلة و األساليب.
مهمات ملتعلم واحد مبفرده:
- 1قواعد البيانات على "االنرتنت".
- 1اجملالت عرب "االنرتنت".
- 6التطبيقات احلاسوبية.
- 5مجاعات املصاحل واالهتمامات.
- 4الربجميات.
- 4املكتبات االلكرتونية.
مهمات ملتعلم مع متعلم آخر:
 -2عقود التعلم.
 -1املقابالت.
 -6حتديد املهام التعاونية.
 -5لعب األدوار.
مهمات ملتعلم واحد مع متعلمني عديدين:
 -2الندوات.
 -1احملاضرات.
 -6لعب األدوار.
 -5املسرحيات.
 -4املقابالت.
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مهمات جملموعة متعلمني مع جمموعة متعلمني
 -2جمموعات احلوار.
 -1جمموعات النقاش.
 -6األلعاب.
 -5احملاكاة.
 -4دراسات احلالة.
 -4تبادل األفكار (العصف الذهين).
 -4مجاعات املشروع.

التصميم الرتبوي للتقييم)Pedagogic design of assessment (:
عند احلديث عن التصميم الرتبوي للتقييم ،جند أن هناك عالقة قوية بني وجهات النظر املختلفة يف التعلم ،والطريقة اليت يتم
من خالهلا وصف نتائج التعلم ،ومصممي املناهج و املمارسني ،غالبا ما يفكرون يف كيفية التقييم ،ويولونه اهتماما خاصا،
وببساطة تؤكد وجهات النظر الرتبوية الثالثة ،على جوانب خمتلفة حول ما ينبغي أن يقاس ،وكيف يقاس.
فوجهة النظر التجريبية ،تؤكد على تقييم املعرفة أو مكونات املهارة ،أما وجهة النظر البنيوية ،فتؤكد على تقييم الفهم
التصوري الواسع ،و تقييم األداء املوسع ،وعلى اعتماد نوع من التمييز ،وفيما يتعلق بالتعلم االجتماعي أو ما يسمى مبجتمعات
املمارسة ،فتؤكد على تقييم املشاركة ،وصحة املمارسة ،وعلى تقييم األقران.
وعليه فانه مطلوب عند حتليل التعلم االلكرتوني يف سياق تصميم املناهج ،النظر يف طبيعة خمرجات التعلم اليت نسعى إليها،
ويف هذا الصدد ال بد من اإلشارة إىل وعندما وضع بلوم ( )2244تصنيفه الشهري ،وضعه أصال لتصنيف تعقيد األسئلة يف
التقييم ،ولكنه أصبح يستخدم كنظام عام لتصنيف نتائج التعلم ،وقد تضمن الكفايات أو األهداف املعرفية األساسية التالية:
املعرفة ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والرتكيب ،والتقييم ،ويلجأ املمارسون عادة إىل استخدام هذه األفعال من تصنيف بلوم
لتحديد النتائج املرجوة من دورة التعلم أو الدورة الدراسية ،مع ضرورة االنتباه إىل أن هناك أيضا كفايات أو أهداف أخرى نفسية
وعاطفية ،ونفسحركية للتعلم  .انظر(بلوم ،وآخرون)2224،
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قضايا عملية يف التصميم الرتبوي)Pragmatic issues in pedagogic design ( :
اشرنا إىل إن وجود نهج مبدئي يتم االستناد إليه يف التصميم الرتبوي أمر ضروري جدا ،إال أن ذلك قد ال يكون كافيا ،فكثريا
من القرارات اليت يتم اختاذها يف عملية التصميم ،قد ال تكون منبثقة م ن النظريات والدراسات ،بل من قضايا عملية وواقعية،
وتؤثر بشكل مباشر يف عملية التصميم ،ومن ذلك:
 -2الكفاءة والفعالية.
 -1التكاليف.
 -6ضمان اجلودة.
 -5نسبة الطالب /املعلم.
 -4تنمية قدرات املوظفني.
 -4دعم الطالب (وجها لوجه).
 -4الدعم التقين.
 -2إدارة الدعم.
يف ضوء ما سبق ،ميكننا القول إن مراعاة األصول الرتبوية (البيداغوجية) عند بناء وتصميم مناذج التعلم االلكرتوني ،يسهم يف
حتديد كيفية إشراك املتعلمني يف املهام ذات املغزى ،ويف إعطاء التغذية الراجعة السريعة ،وتشجيع التفكري من خالل احلوار مع
املعلمني واألقران ،وتأكيد التقييم املستمر ،كما ويشجع على إنشاء جمتمع من املتعلمني ،وذلك من خالل املناقشات ،وأي منوذج
تعلم إلكرتوني ،يفرتض أن يصف كيف حتقق التكنولوجيا كل مرحلة من هذه املراحل الفنية.
ونظرا لشمولية التعلم االلكرتوني ،فانه يوفر بدوره نقطة انطالق لتفكري أعمق للكيفية اليت ميكن تعيينها ملمارسة علم أصول
التدريس يف التعليم والتعلم ،عند استخدام أدوات وأنظمة تكنولوجيا متقدمة ،وعليه فانه من املمكن النظر إىل التعلم االلكرتوني،
على انه من النماذج ذات الفئات الواسعة ،اليت نستطيع من خالهلا رسم فروع خريطتنا الرتبوية.
مع ذلك فان األمثلة أو النماذج على التعلم االلكرتوني احلالي املشتقة من األطر الرتبوية الثالثة املذكورة أعاله وغريها قليلة ،كما
أنه من غري الواضح متاما من هذه النماذج يعترب منوذجا للتعليم االلكرتوني .واملرشحة منها لذلك ،يف اغلبها ذات منحى تقين أو
تكنولوجي يركز بشكل أساسي على األدوات ،وال تتجاوز أطر التدريس الواسعة جدا.
لذلك ،فان فحص مدى صالحية أي منوذج من مناذج التعلم االلكرتوني املستخدمة ،يستدعي االجابة على أسئلة رئيسة منها :
 -2هل يتميز النموذج بتحليله لنتائج التعلم ،حبسب وحدات مسألة املوضوع ؟
 -1هل يتميز النموذج بامتالك فعالية ألنشطة التعلم والتعليم اليت يضطلع بها املتعلمون؟
 -6هل حيقق النموذج نتائج مهمة بناء على آراء املعلمني واألقران؟
 -5هل يتميز النموذج مبناقشة نشطة عرب جمموعات املتعلمني؟
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 -4هل يتميز النموذج بالرتكيز على تطوير املمارسة يف العامل احلقيقي؟
 -4هل حيقق النموذج االهداف التعليمية؟
 -4هل يتضمن النموذج آلية أو نهجا لقياس مدى حتقق األهداف التعليمية؟
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 غامن ،حممد  ،4002 ،الوجيز يف العالج النفسي السلوكي ،املكتبة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع
 غزاوي ،حممد ذيبان ،4002 ،تكنولوجيا التعليم والنظريات الرتبوية.
 فهد طلق العتييب(  ،)3891تاريخ تقنيات التعليمhttp://faculty.ksu.edu.sa/mshm .
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