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  ساسية للتعليم الرقميطر الفكرية والمفاهيم األاأل
 دادـإع

 مي العبدهللا /د.أ

 الجامعة اللبنانية
 5102/ 00 / 52تم الموافقة على النشر في             5102/ 01 /52تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : تمهيد

العلم هو معيار تقدم الشعوب ورفعتها وتقدم االمم وتفوقها، لذلك كان العلماء     

هله والراغبين فيه، أيصال علمهم الى إوالعالمون دوما حريصين على نقل معرفتهم و

 .ل وبكل التقنيات المتاحة لهمفضل السبأب

معرفة، عن طريق لوحد لنقل العلم واالسبيل االالمعلم في الماضي هو بعد أن كان و

قمية إلى تطورات وبين المتعلم، قادت التقنية الر هبين الكالم المباشر والنقاشالشرح و

حيث دخلت يم ال سيما في مجال التربية والتعلاستثناء، كبيرة في المجاالت المختلفة بال 

ف هذا العصر حتى وصالى التعليم وسائط مساعدة للمعلم وأدوات رقمية متطورة، 

بشكل فاعل، من خالل الحواسيب أسهمت التقنية حيث  ،ةالرقميالمعرفة عصر ب

 .ةفي العملية التعليمي ، في احداث تغير جذري"نترنتاال" هزة المرتبطة بها كشبكةجواال

الفكر االتصالي المتصل به، وتوصل العلماء الى  رالتعليم تطو بناء عليه رافق تطور

الرقمي، وبما والتعليم نظريات حديثة مرتبطة بتطورات التعليم وصوال الى ظهور التعلم 

ان كل اجتهاد بحثي يمر بمطالعة االطار الفكري للموضوع، كان ال بد لنا من افتتاح 

 صوال الىفاهيم التعلم والتعليم، ور مجلسات المؤتمر العلمية بورقة بحثية حول تطو

 .تطور مفهوم التعلم أو التعليم الرقمي مسار

 :يمم والتعلقاربة فكرية أولية للتعلم -0

في بدايات القرن  تبنيهامجموعة من النظريات التي تم نظريات التعلم والتعليم هي 

ثالث نظريات هي و ،العشرين الميالدي وبقي العمل على تطويرها حتى وقتنا الراهن

األطر المفاهيمية التي تصف كيفية استيعاب المعلومات ومعالجتها واالحتفاظ اختصرت 

 .للمتعلمبها أثناء التعلم والتأثيراث المعرفية والعاطفية والبيئية، فضال عن الخبرة السابقة 

ألميركية، في الواليات المتحدة ا 9191النظرية السلوكية التي ظهرت سنة  االولى هي

شبه دائم في  عملية تغير بأنهالتعلم  عرفتوهي  .ومن أشهر مؤسسيها جون واطسون

بأنه مجموعة استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي و ، سلوك الفرد والسلوك

ما فيقل أو ال يتلقى دع ،في المستقبل تحققهقوى وهو إما أن يتم دعمه وتعزيزه في .القريب

 . ترسخه احتمال

 تي على تأسست على يد ماكس فريتمرالنظرية التعلم الشرطي  النظرية الثانية هي 

مفهوم السلوك من خالل  النظرية  هامن مرتكزاتو ،كورت كوفكا وبافولف جالج كوهلرو
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ريدي عالقته بعلم النفس، واالعتماد على القياس التجريبي، وعدم االهتمام بما هو تج

 .غير قابل للمالحظة والقياس

نظرية مختلفة وهي رائدها جان بياجي، نظرية التعلم البنائية و أما النظرية الثالثة فهي

يجب تبني الضوابط التالية في العمل التربوي  بناء عليها. ريات التعلم األخرىعن نظ

بدل استقبالها عن جعل المتعلم يكون المفاهيم ويضبط العالقات بين الظواهر : والتعليمي

معرفة ال بناء علىكل امناهج وطرائق التعامل مع المش سابتإككما عليه  .لقينطريق الت

كخطوة في اتجاه  على التعامل مع الخطأ بتدروال ،االستكشافية عوض االستظهار

 .اكتساب المتعلم االقتناع بأهمية التكوين الذاتيوأخيرا  ،المعرفة الصحيحة

خص يبني معلوماته داخليا متأثرا بالبيئة المحيطة به الحديثة أن الشالبنائية النظرية تؤكد 

وليس بالضرورة  ،وأن لكل متعلم طريقة وخصوصية في فهم المعلومة ،والمجتمع واللغة

فالتعلم هو ما يحدث بعد وصول المعلومات إلى المتعلم الذي  .أن تكون كما يريد المعلم

وقد حدث على إثر تطبيق هذه  .يقوم بصناعة المعنى الشخصي الذاتي الناتج عن المعرفة

 وكذلك في تقويم ،النظرية تغير كبير في طرق وأساليب التعليم والتعلم وطرق التدريس

 (9) .واإلشراف عليه التعلم

تقدم نظريات التعلم مبادئ أساسية لفهم الميكانيزمات و الطرق التي يتعلم بها األفراد، 

فعند مقارنة هذه النظريات، . ية و حتى مختبريةبناء على مبادئ فلسفية أو تجارب ميدان

وضعية ديداكتيكية محددة أو نوعا معينا من  مع يتضح جليا أن كل واحدة منها قد تتناسب

دمج كل هذه النظريات هو محاولة  في النهايةفالهدف . المتعلمين أو بيئة التعلم المتوفرة

ة بما يخدم عملية التعلم لدى أو بعضها أثناء التخطيط للدروس وخالل األنشطة الصفي

 .الطالب

 :ظهور مفهوم التعلم الرقمي وتطوره -5

وقد واكب ذلك  ،مجتمعات التعلم عبر الويب تنتشرتتشكل وة بدأت مع بداية األلفية الثالث

عديد من التطبيقات والبرمجيات التي تلبي احتياجات هذه المجتمعات، والتي الظهور 

مثل المدونات، وخدمات مشاركة  ، web 2.0  يل الثاني للويبأطُلق عليها مفهوم الج

أصبح حيث  ،وهي خدمات أكسبت اإلنترنت طابًعا مختلفًا ،الوسائط، وخالصات المواقع

 .محتوىالومتعاونين في بناء مستخدمو اإلنترنت مشاركين نشطين 

الثاني للتعليم ومع شيوع استخدام هذه الخدمات في العملية التعليمية ظهر مفهوم الجيل 

 ،الذي اتسم بنفس السمات التفاعلية للجيل الثاني للويب e-learning 2.0 اإلليكتروني

فتغيرت بذلك طبيعة التعلم اإللكتروني تغيًرا جذريًا، وهو ما جعل نظريات التعلم 

التقليدية مثل السلوكية والمعرفية وحتى البنائية في موقف صعب إزاء تفسير عمليات 

 .تقليدية تعتمد باألساس على خدمات الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيتعلم غير 

ونظًرا ألن نظريات التعلم الحالية ليس بمقدورها التعامل مع معطيات الطبيعة المتغايرة 

نتيجة تأثير التطورات التقنية الهائلة في العصر الرقمي الراهن، فإن  ،للتعلم والمتعلمين
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باعتباره  ،ي صار في حاجة ماسة لنظرية تصف مبادئه وتطبيقاتهالتعليم في العصر الحال

انعكاًسا للبيئة االجتماعية الجديدة للمتعلمين، والبيئة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة 

التي تحمل في ظهرت نظرية المعرفة المجتمعية  من هنا. والقائمة على وسائلها المتنوعة

وهي تسعى جاهدة للتغلب على القيود ، Connectivism االتصالية جوهرها صفة

المفروضة على النظرية السلوكية واإلدراكية والبنائية، عن طريق تجميع العناصر 

بهدف استحداث نظريات ( التكنولوجية -االجتماعية -التعليمية)البارزة من األطر الثالث 

جديدة ودينامية لبناء نظرية التعلم في العصر الرقمي، وهي تستخدم مفهوم 

تمثل العقد المعلومات والتي تتكون من عدة عقد تربط بينها وصالت،  Network الشبكة

أما . والبيانات على شبكة الويب، وهي إما أن تكون نصية أو مسموعة أو مرئية

الوصالت فهي عملية التعليم ذاتها وهي الجهد المبذول لربط هذه العقد مع بعضها 

ذا المفهوم متوافق مع فكرة البرمجيات لتشكيل شبكة من المعارف الشخصية، وه

 (1).االجتماعية المستخدمة في الويب

، وعرفها Connectivism النظرية االتصالية 1002عام  Siemens وقد اقترح سيمنز

رونية المركبة، بأنها نظرية تسعى إلى توضيح كيفية حدوث التعلم في البيئات اإللكت

 .يدة، وتدعيمه بواسطة التكنولوجيا الجديدةاعية الجدالديناميكيات االجتمبوكيفية تأثره 

وبالتالي تعد النظرية االتصالية من النظريات الحديثة التي ارتبطت بالتطور التكنولوجي 

 .المعاصر، وتسعى لوضع التعلم عبر الشبكات في إطار اجتماعي فعال

ين التطبيقات هي نظرية للتعلم تعمل على التكامل ب Connectivism  واالتصالية

،  Networks ، ونظرية الشبكاتChaos الشواش/التربوية لمبادئ نظرية الفوضى

لتفسير  ،Self-Organization ونظرية التنظيم الذاتي Complexity ونظرية التعقيد

في نظريته أن التعلم هو  Siemens سيمنز واعتبر  .التعلم في العصر الرقمي الراهن

،  التي يتم تحصيلها من خارج أنفسنا Actionable knowledge المعرفة اإلجرائية

ن تلك المعرفة موزعة بين أو ،في قواعد البيانات أو وسائل التواصل االجتماعي مثالً 

وال يمكن تحصيل تلك المعرفة إال من خالل . الناس واألشياء وال يملكها فرد واحد

يل تلك المصادر بشبكة من التواصل مع تلك المصادر البشرية وغير البشرية، ويمكن تمث

وتتمثل المعرفة اإلجرائية . تمثل كل عقدة مصدًرا من مصادر المعرفة Nodes العقد

معرفة )التي تتنوع من المعرفة الضمنية   بعنصرين أساسيين، أولهما المعرفة ذاتها

التي تتضمن االهتمام بالمعرفة الناعمة   (معرفة ماذا)إلى المعرفة الصريحة ( كيف

أي القيام بأداء المهام بالطريقة  ،العملهو  وثانيها. ثلة بالخبرات والتفاعالت ونحوهاالمتم

 (3).المناسبة

ال يمكن قياس العلم بمجرد الحصول على شهادة ه أناالتصالية وبالتالي تفترض النظرية 

، في تخصص ما، فطرق التعلم أصبحت متعددة من خالل مئات أدوات التعلم اإللكتروني

 .يجمع الفرد كًما هائاًل من المعلومات من خاللها وقد 
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المطلوب  ، وأنكونها نظريةالى ال ترقى  إعتبر بعض الباحثين ان النظرية االتصالية 

النظريات  نموذج يجمع بينبل ليس نظرية جديدة قائمة بحد ذاتها للعصر الرقمي، 

فلسفة بنائية ذا يعني اعتماد وه. في التصميم التعليمي عبر الويب المختلفة لالسترشاد به

وتحليل  مما يساعد على دراسةالتصال، نظام والعمليات داخل تتناسق مع األنشطة 

العالقات ام، والمكونات الفردية للنظ، والمشكلة المعقدة، والمواقف المتداخلة والمتشابكة

ن أ ، كماها ككيانات مستقلةرمع التركيز على دورها وسلوكها ككل، وليس دو ،بينها

فاءة الناتجة من الكمعة كنظام تفوق مجموع الفاعلية وفاعلية و كفاءة هذه المكونات متج

 (.2).الكل أفضل من مجموع األجزاء: ذلك طبقاً للقول كل مكون على حده، و

 :للنظام االتصالي أربع مكوناتهنا ينظر المفكرون الى 

قيق أهداف معينة ومنها وهي كل العناصر التي تدخل النظام من أجل تح: المدخالت-

 .وهي مدخالت ضرورية لقيام النظام ، ومدخالت محيطة بالنظام، مدخالت رئيسة

وهي تضم االستراتيجيات بما تشمله من طرائق وأساليب واستخدام الوسائل  :العمليات -

تشمل العالقات المتبادلة والمتفاعلة بين مدخالت النظام كالتفاعل بين  اكم ،التعليمية

لتحويل مدخالت النظام إلى مخرجات تحقق أهداف  ،لمين والمعلم واإلداريينالمتع

 .النظام

 .وهي النتائج النهائية للنظام وتعد مؤشر لنجاح أو فشل النظام :المخرجات-

هذا ثر الناتج عن واأل ،تقديم معلومات أو توضيح نتائج سلوك الفردأي  :التغذية الراجعة-

 (5).مرغوبا أو إطفائه إذا كان العكس من ذلك  إذا كان ه،السلوك بهدف تدعيم

 :تطور المفاهيم األساسية للتعليم الرقمي -3

يحقق فورية االتصال بين الطالب والمدرسين  لذيبالتعليم ا "التعليم الرقمي"يعرف 

حيث تصبح المدرسة أو الكلية مؤسسة  ،من خالل شبكة أو شبكات إلكترونية ،إلكترونيا

 .شبكية

 :مكونات التعليم الرقمي هيو

 -الماليون -اإلداريون -المواد التعليمية –األساتذة  –الطالب : المكون التعليمي  (أ

 .االمتحانات -مراكز األبحاث –المعامل  -المكتبة

تحويل المكون  -شبكة -حواسب شخصية -موقع على االنترنت: المكون التكنولوجي( ب

 .التعليمي رقميا

خطط وبرامج  -فلسفة التعليم الرقمي -أهداف التعليم الرقمي: ري المكون اإلدا( ج

استراتيجية وأهداف لكل من  -الجداول الزمنية للتعليم الرقمي -وموازنات التعليم الرقمي

الرقابة المانعة الوقائية والتابعة العالجية النحرافات  -األجل القصير واألجل الطويل

 .برامج التعليم الرقمي

التعليم الرقمي لمعالجات فورية ودورية للتحديات البيئية المحيطة وبالمناخ ويحتاج 

التنظيمي للمؤسسة التعليمية مثال ذلك ضرورة التنسيق بين البرامج والمؤسسات 
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ومعالجة االختناقات بين العمليات الرقمية واألخرى اليدوية ومواجهة الطلبات  -التعليمية

   .نفات العلمية والدروس الخصوصيةمكافحة سرقة المصالمتزايدة على التعليم الرقمي و

 االستعانةو أساليبهم تطوير الى التعليمية والساحات المدارس في المعلمون ىعس لطاما

 والتسجيل والصور كاللوح المعرفة، اليصال ةالبصري السمعية الوسائل بمختلف

 من األخير العقد نهاية ومنذ .فالمواأل التمثيلية المسرحية المقاطع الى وصوال الصوتي

 وتطورت التعليمي، المجال في ودخل الحاسوب تطورالكمبيوتر الماضي، القرن

 .والتدريس التعليم في المعلم اعدتس جديدة وسائط فظهرت االتصال تكنلوجيا

 بالتعلم المرتبطة الجديدة التكنولوجية المصطلحات من الكثير ظهر الثالثة األلفية بداية مع

 اطياته في تحمل وهي ،"الفائقة الوسائط" ومصطلح "المتعددة الوسائط" مصطلح ومنها

 تطورت قد المفاهيم هذه أن شك وال .الحديثة والتعليمية التكنولوجية التطبيقات من الكثير

 الثابتة الصور من الكثير على تحتوي التي الرقمية وسائطال ظهور مع كبير بشكل

 .مختلفة تعليمية مجاالت تخدم تيوال الفيديو، ومقاطع والمتحركة

 المتعددة الوسائط لمصطلحي امتداد بمثابة " الرقمية التعلم عناصر" مصطلح ويُعد

 learning Digital الرقمية التعلم عناصر مصطلح تعريف يمكن حيث والفائقة،

 Objectsوالصور والفيديو الصوت مقاطع من مكونة) صغيرة تعليمية أجزاء بأنها 

 ويمكن رقميا، مستودعا يسمى محدد مكان داخل مخزنة ،(والنصوص والمتحركة بتةالثا

 .أخرى مرة استخدامها وإعادة منها واالستفادة استرجاعها

 ن،اآل وحتى 9111 عام في ظهوره منذ كبيرا تطوراً  "التعلم عناصر" مفهوم تطور وقد

 جاء 1001 سنة ثم ي،معلومات الى تفاعلي، الى معرفي، الى وسائطي، تعلم عنصر من

 سنة وبعدها التعلم، مستودعات مصطلح 1002 سنة وظهر رقمي، وغير رقمي مفهوم

 .معلومات على تحتوي الكترونية أوعية مفهوم 1092

 اإلنترنت شبكة استخدام زيادة مع التعليمية البيئات تطور إلى المفهوم في التطور ويرجع

 يتناسب بما وتطويرها الرقمية المستودعات بنية وتحديث ،الرقمي التعلم على واالعتماد

 (6). العصر هذا متطلبات مع

وتعتبر  مل من سابقه،مع الوقت ليصبح أعم وأش "تكنولوجيا التعليم"مفهوم ويتطور 

تكنولوجيا التعليم في أوسع معانيها تخطيطاً وإعداداً وتطويراً وتنفيذاً وتقويماً كامالً اليوم 

من دعماً للحلول من مختلف جوانبها، للعمليات التعليمية وابتكاراً للعمليات والمصادر 

البشرية  خالل أدوات وبيئات تقنية متنوعة تعمل جميعها بشكل منسجم مع العناصر

 :وهي ترتكز على األسس التالية .لتحقيق أفضل ألهداف التعلم

للمساعدة في إصدار  بهدف جمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها، : "البحث العلمي" -

الحكم والتحليل الفلسفي واالستقصاء التاريخي وتطوير المشاريع وتحليل األخطاء 

رفية تكون موجهة للجانب التطبيقي وتحليل النظم والتقويم بهدف تكوين قاعدة مع

 .للتكنولوجيا

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
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تشير كلمة أخالقي في تعريف تكنولوجيا التعليم إلى أن : "الممارسة األخالقية"-

المختصين في تكنولوجيا التعليم والمستفيدين من منتجاتها يجب أن يحافظوا على 

لجنة األخالقيات  لذا شكلت جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا .أخالقيات المهنة

AECT  التي قدمت قانون الممارسات األخالقية، كما نشطت في تحديد المعايير

عند استخدام التقنيات واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجال  AECTاألخالقية 

ويؤكد التعريف الحالي لتكنولوجيا التعليم على أنه في غياب الممارسة . تكنولوجيا التعليم

لذا يجب أن يخضع المختصون في تكنولوجيا  .ن النجاح يكون منقوصااألخالقية، فإ

التعليم ممارستهم واستخداماتهم التقنية للنقد المستمر تأكيداً لتوجيهها نحو المسار 

الصحيح، حيث تستلزم األخالق المعاصرة النظر بتمعن في بيئة التعلم واالحتياجات 

ماذا : في اعتبارها تساؤالت عديدة الجديدة للمجتمع لتحسين الممارسات، كما تضع

 ستتضمن؟ ومن لديه سلطة تصميم وتطوير حلول التعليم؟ 

لقد أدى التطور في نظريات التعليم والتعلم إلى إعادة التفكير في طبيعة : "التسهيل"-

إلى طبيعة العالقة  AECTالعالقة بين التعليم والتعلم، ويشير التعريف الرسمي األول ل 

ستخدام الرسائل التي تحكم عمليات التعلم، بينما ركزت التعريفات األخيرة في تصميم وا

على العالقة المباشرة بين التعليمات المصممة والمسلمة جيداً وفاعلية التعلم، كما أن 

الطفرة األخيرة في نظريات التعلم جعلت أدوار المتعلم متمركزة حول المشاركة في بناء 

لذلك يجب . ولوجيا ليصبح أقرب إلى التيسير أكثر من التحكممما غير دور التكن المعرفة 

أن تكون بيئات التعلم محفزة وأكثر دقة و واقعية، فالدور الرئيس للتكنولوجيا ليس فقط 

 ، ولكن توفير فضاء المشكلة(للتحكم بالتعلم)تقديم المعلومات وتوفير التدريب والممارسة 

 (.دعم التعلم)وأدوات االستكشاف 

تؤكد تكنولوجيا التعليم على ضرورة الربط بين الدارسة و الممارس، و : "التعلم"-

كما أنها تؤكد على . ضرورة أن يوظف المتعلم ما تعلمه في حياته خارج حدود المدرسة

أن الهدف من التعليم اليوم أصبح ليس فقط االحتفاظ بالمعلومات أو اكتساب المعرفة، بل 

لك، و اتجه نحو العمق، حيث التفاعل و التشارك و التعاون و انتقل إلى ما هو أبعد من ذ

فكلما زادت درجات التفاعل و االنسجام بين عناصر منظومة التعلم كلما زادت . االنسجام

فالمتعلم اليوم ليس مكتسبا للمعرفة بل مكتشفا و منشئا و ناشرا لها، بما . فرص التعلم

لذا . ر نشاطا و إيجابيه في المواقف التعليميةيضمن أن يصبح المتعلم أكثر إنتاجيه و أكث

 .يجب االهتمام بتحديد مهام التعلم و كيفية قياسها في عملية التصميم التعليمي

 

تشير كلمة تحسين في ضوء تكنولوجيا التعليم إلى العائد و الفائدة، فمثال : "التحسين"-

و في . فاءة و األفضل غذاءعند توجهنا إلى أحد المطاعم نختار األكثر جاذبية وأمنا و ك

حالة تكنولوجيا التعليم فإن العائد يكون تحسين األداء من خالل تحقيق الفاعلية التي تعني 

جودة المنتجات التي تقودنا إلى تعلم فعال يمكن تطبيقه في الواقع، و تربط الفاعلية 
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و لكن لكي . فةبالكفاءة التي تعني أن نحصل على النتائج بأقل وقت و أقل جهد و أقل تكل

نصل إلى الفاعلية يجب أن يكون لدينا أهداف محددة، فمثال عندما نريد االنتقال من غزة 

إلى خان يونس في أسرع وقت ممكن ربما يكون الطريق الساحلي أقل فاعلية من طريق 

و لكن إن كان من ضمن الهدف التعرف على طبيعة ساحل قطاع غزة . صالح الدين

و بالمثل قد يختلف المصممون في تكنولوجيا . لي هو األكثر فاعليةسيكون الطريق الساح

 .التعليم على أن تصميما أفضل من اآلخر إذا افتقدوا لتحديد األهداف

عموما، تعتبر حركة التطوير التعليمي المنظومي دافعاً لالهتمام بموضوع الكفاءة و التي 

. مكن قياسها بطريقة موضوعيةعرفت بأنها مساعدة المتعلم على تحقيق أهداف محددة ي

و يختلف مفهوم الكفاءة في ضوء التعلم البنائي الذي يركز على ضرورة اختيار 

المتعلمين ألهداف تعلمهم الخاصة و تحديد مسارات تعلمهم و يكون التعلم هنا أكثر عمقا 

لذا يجب وضع جدول زمني للتعلم مع تحديد بعض . و خبرة و يمكن تطبيقه على الواقع

 .داف و الموارد الالزمة لتحقيقهاهاأل

إلى قدرة المتعلم على استخدام و تطبيق لدى الباحثين يشير مفهوم األداء : "األداء"-

القدرات التي اكتسبها، و تعتبر تكنولوجيا التعليم أن تحسين األداء ال يعني فقط تطوير 

إلى زيادة اإلنتاجية على  لذا تهدف تكنولوجيا التعليم. المعرفة و لكن القدرة على تطبيقها

 .ى الفردي و على مستوى المؤسسةالمستو

شهد مجال تكنولوجيا التعليم تطورا واسعا في أشكال الوسائط و االتصال و : "اإلبداع"-

األسس النظرية لمواد و أنظمة التعلم، حيث انتقلنا من األفالم الصامتة إلى التعليم 

و يمكن أن يتضمن  . الخ.. ة و التعلم عبر الويب ثم إلى حزم الوسائط المتعدد ،المبرمج

كما . مجموعة متنوعة من األنشطة اعتمادا على نموذج التصميم المتبع "البناء"اإلبداع 

التناظرية التي تستخدم ر من التقنيات الرقمية وتتأثر عمليات التصميم و التطوير بعدد كبي

مية التي بما تستخدم نظم المحاكاة التعليفي بناء أو تكوين مواد التعلم و بيئاته، فمثال ر

استخدام بعض األدوات المتعلقة بالواقع االفتراضي، كما تتطلب مواد تعلم خاصة و

 .قواعد بيانات و أنظمة مساعدة تتطلب وجود

يشير عنصر االستخدام إلى شروط التعلم ومصادره من أجل تسهيله : "ماالستخدا"-

باالختيار المناسب للعمليات والمصادر، والطرائق  ويبدأ االستخدام. وتحسين األداء

والمواد، باالعتماد على تقييم المواد لتحديد ما إذا كانت المصادر المتوفرة مناسبة للتعلم 

لذا فإن التخطيط والتنفيذ يمكن أن يدرج تحت مسمى االستخدام وكذلك . وللغرض معاً 

و تجريبه، فإن الخطوة التالية  النشر حيث عند إيجاد فكرة أو مورد أو عنصر للتعلم

 (2) .أي أنه يصبح جاهزاً لالستخدام تكون تعميمه ونشره،

 :دارة التعليم الرقميإ ماهيمفتطور  -2
من أهم مسؤوليات المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والتي  "اإلدارة"تعتبر 

ج مواد التعلم لكن مع تعقد عملية إنتا. اتخذت في السنوات الماضية شكل التوجيه
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وعمليات التطوير التعليمي، أصبح واجبا على المتخصصين أن يتقنوا مهارات أعلى من 

التوجيه وهي مهارات إدارة المشاريع؛ حيث بعد دخول برنامج التعلم عن بعد حيز التنفيذ 

وجد هؤالء  و الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، 

 (.توصيل مواد التعلم)رة التسليم هم تلقائياً داخل نظم إداالمتخصصون أنفس

التخطيط والتحكم في راد والمعلومات من حيث التنظيم وباألف "عمليات اإلدارة"وتهتم 

ويؤكد منحى . التخزين ومعالجة المعلومات في المقرر، أو إدارة وتنظيم المشروعات

وجيه لضمان متابعة النتائج واستمرارية النظم للتصميم التعليمي على جودة التحكم والت

التحرك ضمن عمليات اإلدارة، مع ضرورة االنتباه إلى الجمع بين اإلدارة والممارسة 

 (8).األخالقية في إطار تكنولوجيا التعليم

تتضمن التحكم بتكنولوجيا التعليم من  "عملية اإلدارة"إلى أن البعض خلص يوبذلك   

هداف واالستراتيجيات واإلجراءات التنفيذية الخاصة لتحديد األ)خالل التخطيط 

، والتنسيق (بالمصادر والعمليات وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية وضبط الميزانية

وتحديد األفراد ودراسة العالقات وضبط  تحديد األنشطة والمهام واألدوار )والتنظيم 

وضيح المهام واألنشطة للجميع مالحظة أداء األفراد وت)، واإلشراف والتوجيه (الجهود 

التحقق من الوظائف )، والمراقبة والتحكم (وتقديم التعليمات والتوجيهات واإلرشادات

، كل هذا من (والعمليات واألداء وفقا للمعايير الموضوعة واكتشاف ومعالجة األخطاء

كفاءة أجل االستخدام األمثل للموارد البشرية وغير البشرية و لتحقيق أهداف النظام ب

 (1) .وفاعلية

واحًدا من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري  "اإلدارة اإللكترونية"يعتبر مفهوم 

المعاصر، فهي تعد نمطاً جديداً ترك آثاره التكنولوجية على إدارة المؤسسات وعلى 

ال تعود فقط إلى البعد التكنولوجي المتمثل  ثاراستراتيجياتها ووظائفها، وهذه اآل

متد أيضا إلى البعد اإلداري المتمثل في تطوير المفاهيم يالرقمية، وإنما  كنولوجيابالت

اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة، وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة 

 (90.)اإلدارية في التمكين اإلداري

ارات العمل ة الخاصة بإدنتتعدى بكثير مفهوم المكن "اإلدارة اإللكترونية"ولعل فكرة 

داخل المؤسسة، إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات المختلفة والمتعددة واستخدام تلك 

 ،البيانات والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها

. وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو الخارجية

مل اإلدارة اإللكترونية جميع مكونات اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وبذلك تش

وتطوير البنية  ،المعرفة بصورة مستمرة تطويرإال إنها تتميز بقدرتها على  ،وتحفيز

وهذا ما دفع الكثير من منظري  .المعلوماتية داخل المؤسسة بصورة تحقق تكامل الرؤية

إليها على أنها إنجاز الوظائف اإلدارية بكفاية وفعالية  الفكر اإلداري المعاصر للنظر

 .لتحقيق أهداف المنظمة ،باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
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تعني قدرة القطاعات المختلفة  "اإلدارة اإللكترونية"ولعل هذا ما دفع  إلى القول بأن 

ترنت بسرعة ودقة وإنجاز المعامالت عبر شبكة اإلن ،على توفير الخدمات للمواطنين

 تنفيذها يتم التي واألنشطة األعمال هي وبذلك، وبتكاليف ومجهود أقل ،متناهيتين

 (99) .اإللكترونية والوسائل النظم باستخدام األعمال إلنجاز إلكترونيا

استخدام الوسائل والتقنيات اإللكترونية بكل ما  بأنها "اإلدارة اإللكترونية" رفتع كما

ارسة أو التنظيم أو اإلجراءات القائمة على اإلمكانيات المتميزة لإلنترنت تقتضيه المم

وشبكات األعمال في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة بدون حدود من أجل تحقيق 

 يتم إنجازها عبر شبكة ليست أعماال "اإلدارة اإللكترونية"وهذا يعني أن . األهداف

وأيضا ليست عملية تبادل للملفات  ،النترانتأو عبر الشبكة الداخلية ا اإلنترنت

بقدر ما  ،والمعلومات داخل منطقة ما أو بينها وبين غيرها من المنظمات االكسترانت

هي استخدام لنتاج القدرة التقنية في تحسين مستويات أداء األجهزة اإلدارية ورفع كفاءتها 

واطنين وقطاع األعمال وتقديم الخدمات للم ،وتعزيز فعاليتها في تبادل المعلومات

 (.91) بسرعة عالية وتكلفة منخفضة، مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة

 تحقيق على تعمل المعلومات، لعصر إدارية استراتيجية"هي "اإلدارة اإللكترونية"و

 من المتاحة المعلومات لمصادر أمثل استغالل مع والمؤسسات، للمواطنين أفضل خدمات

 أجل من ،حديث إلكتروني إطار في المتاحة البشرية و المادية الموارد توظيف خالل

 (93".)المطلوبة بالجودة المستهدفة للمطالب وتحقيقا والجهد والمال للوقت أمثل استغالل

 تقنيات جميع على باالعتماد اإلدارية، المؤسسة وأنشطة مهام جميع ةنمكن عملية هي

 استخدام تقليل في الجديدة اإلدارة أهداف تحقيق إلى للوصول الضرورية، المعلومات

 للمهام والدقيق السريع واإلنجاز الروتين على والقضاء اإلجراءات وتبسيط الورق

 . الحقاً  اإللكترونية الحكومة مع لربطها جاهزة إدارة كل لتكون والمعامالت

جموع العمليات والتجهيزات بأنها مفقد تم تعريفها  "اإلدارة اإللكترونية المدرسية"أما  

اإلدارية التي تسمح باستخدام الوسائل اإللكترونية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في تنفيذ األعمال المدرسية بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى تطوير التنظيم 

اإلداري المدرسي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من الطالب وأولياء األمور في 

 .كافة عمليات اإلدارة المدرسية

نظام يعتمد على  "اإلدارة اإللكترونية"ولعل التعريفات السابقة جميعها تؤكد على أن .  

قيام المؤسسة باستخدام الوسائل اإللكترونية في إجراء معامالتها والتواصل مع عمالئها 

الرقابية، وذلك بهدف أو المستفيدين من خدماتها، أو التواصل بين العاملين فيها والجهات 

تيسير إجراء وتنفيذ األعمال اإلدارية والرقابية عليها بما يتناسب مع التطور الحادث في 

 .مجال تكنولوجيا المعلومات
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 :الخالصة

 :على المفاهيم األساسية التالية "إدارة التعليم الرقمي"يرتكز مفهوم بالخالصة و

اسب أو توافق المصادر والعمليات في تنبالنسؤة للباحثين وتعني : "المالءمة" -

تكنولوجيا التعليم، ويستخدم مفهوم التكنولوجيا المالءمة على نطاق واسع للداللة على 

والبسيطة و التي غالبا ما تقدم حالً للمشكلة، كما ترتبط  األداة أو الممارسة الجيدة 

مالءمة بعدا أخالقيا، إلى أن لل AECTو قد أشارت ال . باألفراد و الثقافات و االستدامة

قانون األخالقي تدل على المالءمة مثل تعزيز الممارسات الحيث وردت أحكام في 

األخالقية، و التأكيد على ضرورة اتباع اإلجراءات السليمة عند اختيار و تقييم المواد و 

المعدات، و حماية األفراد من الظروف الضارة بالصحة و السالمة و تشجيع المحتوى 

، أي التركيز على يدعم التنوع المجتمعي و ال يفرق على أساس العرق أو الدينالذي 

 .تنوع الثقافات

هذا مرضية، و بطبيعة الحال تعتبر المواد و العمليات مالئمة في حال أسفرت عن نتائجو

و في المحصلة فإن . لتحقيق الهدف المقصود "الفائدة"و "الفاعلية"ينطوي على معيار 

اد و العمليات يكون في أفضل الممارسات و هذا يعني أنه على مختصي اختيار المو

تكنولوجيا التعليم أن يحّدثوا معرفتهم باستمرار و يحافظوا على االتصال بواقع عملهم 

ليساعدوا أنفسهم على اتحاذ القرار المناسب بعيدا عن االختيارات العشوائية حيث أن 

 .الطرق و أقل التكاليف و أقل جهدبأسرع الهدف هو تحقيق تعلم جيد لدى المتعلم 

موجهة نحو تحقيق هدف معين، السلسلة من األنشطة تعرف بانها وهي : "العمليات" -

تستخدم تكنولوجيا التعليم منظومة من العمليات لتصميم و تطوير و إنتاج مواد و و

ا لذ". تطوير و تصميم التدريس": عناصر التعلم، و تصنف ضمن عمليات أكبر هي

يعتبر التصميم التعليمي أحد مجاالت تكنولوجيا التعليم و هو علم يتضمن عملية منهجية 

ظمة و مدروسة لتقليل منظمة لتحسين التعليم و تحسين تعلم الطلبة وفق خطة من

التعليمي ثالث عمليات  يتضمن التصميمط أثناء سير العملية التعليمية والتخطيالعشوائية و

 .تقويم عمليتي التعليم و التعلمو تنفيذ و تصميم : هي متداخلة و

يعتبر تعدد مصادر التعلم مركز مجال تكنولوجيا التعليم، وقد اتسعت : "المصادر" -

لتشمل االبتكارات التكنولوجية واألدوات والتقنيات التي تسعى لمساعدة المتعلم على 

المصادر أنظمة التعلم، وتتضمن المواد المصممة لمساعدة المتعلم، كما قد تتضمن 

، (المكتبات، والمتاحف، والناس)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومصادر أخرى 

و الرحالت المعرفية عبر  ، و مواقع الويب، (CDsاألسطوانات )والوسائط الرقمية 

كما تتضمن الوسائط التناظرية مثل الكتب و (. الويب، و أنظمة دعم األداء االلكترونية

و يتمثل دور . و تسجيالت الفيديو و المواد السمعية البصرية التقليدية المواد المطبوعة

المعلم في استكشاف األدوات المتوفرة و تصميم أدوات جديدة، بينما يتمثل دور المتعلم 
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في اختيار المصدر الذي يناسبه، ودور مختصي تكنولوجيا التعليم في عرض وتقديم 

 (92 ).قائمة بأهم المصادر مع الحرص

تبقى مشكلة االجتهاد النظري، بما تعني من تحديد وتطوير للمفاهيم، والتعمق في التفكير 

وبالتالي التعليم الرقمي في  ،االتصالي، من أهم معوقات البحث والتطور التكنلوجي

البحثية في ضعف الثقافة  معوقات االجتهاد النظري  وتتلخص أهم.  عالمنا العربي

إلى جانب العائق اللغوي المتمثل في أن معظم البرمجيات ، اإللكترونيةوالثقافة 

 .اإللكترونية تعتمد على اللغة اإلنجليزية

ويحتاج تطوير استخدات اللغة العربية الى توحيد الجهود الذي يحتاج بدوره لسياسات 

 تعليمية وبحثية وتكنلوجية متكاملة، فماذا ننتظر؟؟
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