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  : صملّخ

  
المهني في عصر المعرفة والمعلومات يقتضي تحسين و تطوير وإن تطوير التعليم و التدريب التقني 

  أّنإذ. ات واالتصالــات المعلومــالهام لتكنولوجّي رطّوس والتدريب لتتوافق مع الّتـطرق وتقنيات التدري
تدريب آفاقا جديدة و آبيرة من حيث الوسائل المتاحة واإلمكانيات ر فتح لميدان التعليم والهذا التطّو

 ّنإرة والحديثة، لكن من ناحية أخرى، فوالتقنيات الجديدة المستعملة والمضامين التعليمية المتطّو
  آمية: هانات يات والّرر يضع ميدان التعليم والتدريب أمام العديد من التحّدطّوحيح لهذا الّتاالستغالل الّص

  .و نوعية  واقتصادية وإستراتيجية
ا الناحية أّم.  والمتدربين خاصة في الدول النامية  المتزايد من الطلبةعدداحية الكمية تتعلق بمواجهة الفالّن

فالطالب أوالمتدرب في عصر الرقمنة و االنترنت والواب  :النوعية فتتمثل أساسا في آسب رهان الجودة 
ه أصبح اليوم يطالب ببرامج تكوين ذات جودة ّنإ لذلك ف،ت والمحتوياتيعيش فيضا آبيرا من المعلوما

ر له إمكانات تشغيل حقيقية،  وال يقبل إال بمضامين عالية، تكفل له تكوينا ناجعا وآفاءات عالية توّف
تفوق ما يجده مجانا على شبكة االنترنت سواء من حيث المحتوى أو الصياغة أو  تكوينية  تضاهي أو

  .والتقنيات المستعملةالوسائل 
ب وشبكات ـ من حواسيةـوارد الالزمــالم دات وـــر المعــــل في توفيـــّهان االقتصادي فيتمثّرـوبالنسبة لل

ع الخطط واآلليات لتطوير ــض ا الناحية اإلستراتيجية فهي ما يستوجب من وأّم. إعالمية ومعدات تقنية
  . ةية الالزم وتكوين الموارد البشر  والمناهج البرامج

  
 أنه يكتسي صبغة خاصة بالنسبة لميدان إّال، على آل ميدان التعليم والتدريب بصفة عامةهذا وإذ ينطبق 

ولعل من . التعليم والتدريب التقني والمهني نظرا لخصوصية برامجه وأهدافه وآذلك وسائله ومناهجه
هظة التكلفة نسبيا وتحتاج إلى مواد أبرز خصوصيات هذا النمط هو استخدامه عادة لتجهيزات ثقيلة با

ا يجعل ستهلك في آل عملية تعليم أو تدريب، إلى جانب حاجتها إلى أعمال صيانة دورية، مّمومعدات ُت
بعض القيود أو االقتصار في االستخدام، آما أّن مناهج أحيانا، وخاصة في حصص األشغال التطبيقية، 

الكفايات و تهدف أساسا تزويد المتدرب بكفاءات ومهارات التدريس والتدريب تعتمد عادة على منهجية 
  .تقنية ذات معايير صناعية حتى تضمن للمتخرج جاهزّية لالندماج المباشر في سوق الشغل

  
وفي هذا اإلطار،  فان الهدف الرئيسي من ورقة العمل هذه هو مناقشة أساليب و طرق استخدام 

ت التعليم و التدريب التقني و المهني وذلك بالترآيز خاصة تكنولوجيات المعلومات و االتصال في مؤسسا
على تقديم طرق التعليم و التعلم عن بعد عن طريق االنترنت واستعمال المخابر االفتراضية و المكتبات 

 و سنرآز في هذه الورقة، اااللكترونية و آذالك عمليات صياغة الدروس و المحتويات بتقنيات الملتيميدي
و سنختم . افع هذه الطرق و تقنيات التدريس و آيفية استخدامها و االستفادة القصوى منهاعلى إبراز من

هذه الورقة بتقديم تصور عملي  من أجل تبادل الخبرات و تقاسم الموارد التعليمية و استعمالها المشترك 
صفة مشترآة من  بنك موارد بيداغوجية يوضع على شبكة االنترنت و يقع تزويده و استغالله بزعبر انجا

 .طرف آل مؤسسات التعليم و التدريب التقني و المهني في آل الدول التي توافق على إقامة هذه الشراآة
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  مقدمة

ي تحسين و  تطوير التعليم و التدريب التقني و المهني في عصر المعرفة و المعلومات يقتضإن

 المعلومات و الهام لتكنولوجيات التطور تطوير طرق و تقنيات التدريس و التدريب لتتوافق مع

 جديدة و آبيرة من حيث الوسائل افاق آميدان التعليم و التدريبل  فتححيث أن هذا التطور. االتصال

  والحديثة، لكنالمتطورة  التعليمية و المضامين المستعملةواإلمكانيات و التقنيات الجديدةالمتاحة 

 أمام العديد من التعليم و التدريب ميدانضع يالتطور هذا ل  االستغالل الصحيحفان ،من ناحية أخرى

  .إستراتيجية و آمية و نوعية  و اقتصادية :  والرهاناتالتحديات

 أما .ل الناميةواجهة األعداد المتزايدة من الطلبة و المتدربين خاصة في الدوتتعلق بمكمية فالناحية ال

فالطالب أو المتدرب في عصر الرقمنة و :  في آسب رهان الجودة الناحية النوعية فتتمثل أساسا

 يطالب اليوماالنترنت و الواب يعيش فيضا آبيرا من المعلومات و المحتويات لذلك فانه أصبح 

له إمكانات تشغيل  تكفل له تكوينا ناجعا و آفاءات عالية توفر ،ببرامج تكوين ذات جودة عالية

 إال بمضامين تكوينية  تضاهي أو تفوق ما يجده مجانا على شبكة االنترنت سواء يقبل و ال ، حقيقية

  .من حيث المحتوى أو الصياغة أو الوسائل و التقنيات المستعملة

 من حواسيب و شبكات ةالالزمتوفير المعدات و الموارد  فيتمثل في قتصاديو بالنسبة للرهان اال

 وضع الخطط و اآلليات فهي ما يستوجب من ستراتيجيةأما الناحية اإل.  ومعدات تقنيةالميةإع

   .ةالالزملتطوير البرامج و المناهج و تكوين الموارد البشرية 
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 صبغة خاصة بالنسبة يكتسي إال أنه  بصفة عامة ميدان التعليم و التدريب آل ينطبق علىإذو هذا 

و آذالك وسائله و تقني و المهني نظرا لخصوصية برامجه و أهدافه لميدان التعليم و التدريب ال

 التكلفة باهظة من أبرز خصوصيات هذا النمط هو استخدامه عادة لتجهيزات ثقيلة لعلو .مناهجه

و أ عملية تعليم  آل مواد و معدات تستهلك فيإلى  أو أغلبها في بعض األحيان تحتاجقدنسبيا و

 و خاصة في حصص ، مما يجعل أحيانا، أعمال صيانة دوريةىإل جانب حاجتها إلى ،تدريب

 أن مناهج التدريس و التدريب القيود أو االقتصار في االستخدام، آمابعض  ،األشغال التطبيقية

عادة على منهجية الكفايات و تهدف أساسا تزويد المتدرب بكفاءات و مهارات تقنية ذات تعتمد 

  .لالندماج المباشر في سوق الشغل جاهزيةدرا من ال قمعايير صناعية حتى تضمن للمتخرج

أساليب و طرق استخدام  مناقشة  العمل هذه هوةان الهدف الرئيسي من ورقف  ،اإلطارفي هذا و

 وذلك بالترآيز تكنولوجيات المعلومات و االتصال في مؤسسات التعليم و التدريب التقني و المهني

 المخابر االفتراضية واستعمال عن بعد عن طريق االنترنتالتعليم و التعلم تقديم طرق خاصة على 

 و اصياغة الدروس و المحتويات بتقنيات الملتيميديو المكتبات االلكترونية و آذالك عمليات 

و آيفية استخدامها و تدريس  على إبراز منافع هذه الطرق و تقنيات ال،سنرآز في هذه الورقة

الورقة بتقديم تصور عملي  من أجل تبادل الخبرات و تقاسم  و سنختم هذه .االستفادة القصوى منها

  شبكة علىوضع بنك موارد بيداغوجية يزعبر انجاالموارد التعليمية و استعمالها المشترك 

 من طرف آل مؤسسات التعليم و التدريب التقني  بصفة مشترآةاستغاللهو زويده االنترنت و يقع ت

 .لى إقامة هذه الشراآةو المهني في آل الدول التي توافق ع

  مؤسسات التعليم و التدريب المهني و التقنيتطوير 

 الصناعي في الوطن العربي حسب دراسة نشرتها مؤخرا المنظمة ممن بين معوقات تطويرا لتعلي

يذآر معدوها قلة عدد أنماط التعليم الصناعي التي تسمح ) 1(العربية للتربية و الثقافة و العلوم 

عمل و الدراسة و غياب أو ندرة برامج التعليم الصناعي التي تؤهل الخريجين لمزاولة بالجمع بين ال

األعمال الصغيرة و تساعدهم على إقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهم و التي يطلق عليها برامج 

الريادة الفكرية آما هنالك معوق آخر هام وهو آلفة هذا التعليم التي عادة ما تكون مرتفعة مقارنة 

 آلفة التعليم العام بسبب طبيعته العلمية و التطبيقية و مستلزماته من الورش و األجهزة و مع

  .المعدات
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 على )3( 1999و قد أآد المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني و المهني الذي انعقد في سيول سنة 

ة في العولمة، و أن تتكيف نظم التعليم التقني و المهني مع التطورات الهامة المتمثل  ضرورة

ئم للمعطيات التقانية، و الثورة المعلوماتية و االتصالية، و سيتولد عن هذه التغييرات التغيير الدا

 و لكي يؤمن التعليم . مجتمع قائم على المعارف يوفر طرقا جديدة و مشوقة للتعليم و التدريب

، فال بد من تطويره بشكل )1 (في ضوء هذه التطورات و المتغيراتالمهني و التقني دوره المنشود 

  :بالمواءمة و المرونة و المنافسة و الكفاءة لتحقيق جملة من األهداف أهمهايؤمن تميزه 

 العمل لمزاولة تزويد التالميذ بمعارف و مهارات و آفايات تتوافق مع حاجيات السوق و تؤهلهم -

جابة إلى متطلبات تغيير المهنة و أو إعادة تدريب لالست لتعليم الحق  في مهن متنوعة آما تؤهلهم

  .تحديات التغيرات التقنية و التكنولوجية

تطبيقية و مستويات ضرورية لقدرة التعلم  إآساب التالميذ معارف و معلومات نظرية و مهارات -

  .الذاتي و تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة

039103
T84042 Tf 25302 �  ثان مكي و األسطى في E3>Tj
/TTCf
0 Tc 15 0 0 15 483.53992 486.560
E01 Tf3302 T84042 Tf
-0.0002 Tc 15 0 015 355.02002 454.700475m8 934302 T84042 Tf
039CA3C4039.f
0 F 



 و تنمية القصوى منها في عملية التعليم و التكوين وتحسين جودة التعليم و تحديث مناهجه و أساليبه

 .خصيةالمهارات و القدرات الش

  Computer Assisted Instruction  التعليم بمساعدة الحاسوب 

  التعليم بمساعدة الحاسوب تاريخ

ديد      يء ش يم إال ببط ستعملة للتعل ائل الم ور الوس م تتط ة ل ات التربوي ذ وضع المنظوم م . من فمعظ

م  سبورة رغ ير و ال ستعملون الطباش ازالوا ي ألالمدرسين م ات ل ي الثمانين شم ف دخول المحت دوات ال

ديو   ان      .السمعية البصرية مثل مخابر اللغات و استعمال الفي ة و من جانب آخر ف  أصبحت  اإلعالمي

رة    ة و دخل استعمال الحاسوب آل          اليوم تحتل مكانة آبي ا اليومي ادين في مختلف أوجه حياتن . المي

  فكيف هو الشأن بالنسبة لميدان التعليم؟

جديدة الداة هذه األ التكنولوجيا ابتكرتلى الستينات عندما  تعود بداية استعمال الحاسوب في التعليم إ      

ساعدة الحاسوب               . و هي الحاسوب   التعلم بم سمى ب و يمثل استعمال الحاسوب ألغراض تعليمية ما ي

(Computer Assisted Learning CAL)   وب ساعدة الحاس يم بم  Computer) و التعل

Assisted Instruction CAI)دم      و قد ازدهر و تطور هذا سنوات بفضل التق المجال على مر ال

ة        اإلعالمية حصل في صناعة البرمجيات و المعدات        الكبير الذي  يلة تعليمي  و الحواسيب ليصبح وس

  .سمعية بصرية تستخدم لتعليم الطالب الدروس و المقررات و تزويدهم بالمهارات المتنوعة

  التعليم بمساعدة الحاسوب طرق 

  :الحاسوب في التعليم نذآر منهاو هنالك عدة طرق الستخدام 

اهيم و       الهدف من هذه الطريقة هو إرشاد المتعلم لتحقيق          :اإلرشادية  الطريقة - التعلم عبر تقديم المف

ة في             راز الجوانب الهام األسس للمادة التعليمية مع إضافة المعلومات و اإليضاحات الضرورية إلب

  .المادة

ذ  :  طريقة الممارسة و التدريب    - دي               تعتمد ه دريس التقلي ساعد في الت ى الحاسوب آم ة عل ه الطريق

تعلم حل                     ين الم ارات متنوعة و تع ارين في مه رح تم وتر و تقت من خالل برامج توضع على الكمبي

  .المسائل عن طريق تكرار التدريب عليها
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ة   حا أو فكرة   أو تصور المتعلم لظاهرة     تيسير عملية  إلىهدف طريقة المحاآاة    ت :طريقة المحاآاة  - ل

 الفرضية المفسرة   إلىمعينة، غرضها هو التحفيز والتدريب على اتخاذ القرارات الخاصة للوصول           

 االآتشاف، حيث يتابع المتعلم االنتقال من نقطة        بأسلوب التعلم في هذه الطريقة يتم       إن. لحل المشكلة 

ا حتى يصل                أخرى إلى ربط بينه ا وي ى  مرورًا بالمالحظات التي يتفهمه تنتاج  إل ذي      االس ائي ال  النه

دخل في                    . يتعلق باختيار القرار المناسب     رامج ومعلومات خاصة ت ة استخدام ب ذه الطريق تم في ه ي

رارات                 و بوالحاس ذه الق ى  تتعلق بالقرارات التي يتخذها المتعلم في المجاالت الواقعية، ثم تقدم ه  إل

ه المعلومات والنت        إلى األسئلةب الذي يوجه    والحاس نجم عن تطبيق          المتعلم ويعرض علي ائج التي ت

 القرارات أنواع تعلم النتائج المحتملة لمختلف إلىآل قرار في المجال الواقعي، ويؤدي هذا بالمتعلم    

  .)6( التي يتخذها حيث تتم عملية االآتشاف للحلول الصحيحة

شكل         :   طريقة استعمال الحاسوب آمعلم خاص      -  في هذه الحالة يأخذ الحاسوب مكان المعلم ولكن ب

ده   تعلم لوح ذ ي د أو التلمي ذًا واح م تلمي رد فالحاسوب يعل ان . منف ال ب ذا المج ي ه راء ف ون اإلج ويك

يشرح الحاسوب مفهومًا ما بطريقة معدة مسبقًا وعند آل خطوة يطرح الحاسوب سؤاًال وينتظر رد        

ى استجابة الطالب في ا               اًء عل ة بن ة الالحق م يحدد المرحل سؤال ث ذا ال ى ه ى   فعل الطالب عل رد عل ل

د                  .األسئلة درس العدي ة ال ويتم تصميم هذا النوع من البرامج بعدة مستويات ، ويمكن للطالب مراجع

ئلة                ع األس ستجيب لجمي ه الحاسوب حيث ي ام معلم ذ بوجوده وحده أم من المرات ، آما يتمتع التلمي

 . وتكون وتيرة التعلم حسب مستواه وتقدمه 

طريقة هو التعرف على مدى اآتساب وتعلم المهارة المعرفية الهدف من هذه ال : طريقة االختبار-

الخاصة بموضوع معين، وتسهم في تحقيق اختبار الطلبة وتقويم التعلم، وينبغي االهتمام بها 

  . الموضوعــةاألهداف تغطي فقراتها أن يجب إذ في التعلم، ألهميتها

   التعليم عن بعد عن طريق االنترنت 

هذا . األخيرة نمط جديد للتعليم يسمى بالتعليم عن بعد عن طريق اإلنترنتبرز خالل هذه السنوات 

ما فتئ يستقطب اهتمام أعداد آبيرة من المتعلمين ومؤسسات التكوين ويحتل مواقع متزايدة  النمط

  .المنظومات التعليمية للعديد من الدول األهمية في

 أو افتراضية ويستعمل أساسا أدوات حضوريةعلى التعليم والتعلم بطريقة ال  يعتمد هذا النمط

  .تكنولوجّية حديثة آالحواسيب والبرمجيات اإلعالمّية والملتيميديا وشبكات االتصال
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إن التعليم عن طريق االنترنت يمثل أحدث شكل من أشكال التعليم عن بعد إذ آان هذا األخير في 

 ترسل مطبوعة على الورق قبل بادئ األمر يعتمد على المراسلة عن طريق البريد و آانت الدروس

و التطور الحاصل اآلن هو . أن تتطور في وقت الحق و تستعمل االسطوانات اللينة ثم الليزرية

نتاج عاملين رئيسين أولهما التقدم الرقمي الذي أتاح خاصة إمكانية دمج محتويات متنوعة آالنص 

سائط وحوامل مختلفة و هذا و الصوت و الصورة و الفيديو و التي آانت في السابق تتطلب و

أما العامل الثاني فهو التطور الكبير الذي حصل في عالم االتصال . العامل هو ما يسمى بالملتيميديا

و الشبكات وخاصة شبكة اإلنترنت و ما أفرزته من خدمات اتصال سريعة و تقديم حيني 

كاد ال تحصى تقدم معطيات للمعلومات ومن أهم هذه الخدمات نذآر الواب و ما يقدمه من مواقع ت

  .متعلقة بشتى المواضيع و المجاالت

   لتعليم عن بعد عن طريق االنترنت امزايا

لهذا النمط العديد من المزايا والتأثيرات على المستوى الصناعي واالقتصادي واالجتماعي سواء 

  .بالنسبة إلى األفراد أو المؤّسسات أو المجموعة الوطنّية آكل

  : يمكن منعن طريق اإلنترنت التعليم عن بعد ألفراد فإنلى افبالنسبة إ

  تجاوز عائق المسافة إذ يستطيع آل فرد أن يدرس من موقعه -

  تجاوز عائق الزمن ألن آل فرد يستطيع أن يدرس في الوقت الذي يريده -

  سهولة االتصال باألساتذة و الزمالء و المكتبات -

م مدى الحياة لشريحة هامة من األفراد  فرصة حقيقّية للتكوين المستمر والتعّلتوفير -

التعليم و التدريب  و هذا جانب هام جدا لخريجي مؤسسات .الممارسين لنشاط مهني

 نظرا لحاجتهم لمواآبة التطورات التقنية و التكنولوجية المستمرة أو المهني و التقني

 .لالستجابة إلى متطلبات تغيير المهنة

يني الذي يعتمد على التلقين ويكون فيه المتعلم مجرد القضاء على عملية التعليم التلق -

ألنه   تعلمه الذاتي عمليةفييعطي المتعلم دورا أساسيا  لكي متلقي سلبي للمعلومات

 هو المسؤول عن البحث و  و األسلوب التجاوبي بصبحبفضل الدروس التفاعلية

 . استيعابه للدرسالوصول إلى المعلومة و القيام بتمارين التقييم الذاتي ليقيم مدى

  :أما بالنسبة إلى المؤّسسات التعليمية فإن هذا النمط من التعلم يمكن من
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الملتيميديا   تحسين جودة المحتويات والمضامين البيداغوجّية وذلك باستعمال تقنيات -

ليم الحضوري  و التغلب على عدد آبير من سلبيات و مشاآل التعوالتكنولوجيا الرقمّية

  .مادة التعليمية و قصور طرق التعليم التقليدية آالمطبوعاتآمشكلة تضخم ال

الن التعليم االفتراضي ليس بحاجة آبيرة إلى بناءات و مدارج  الرفع من طاقة االستيعاب -

 و أقسام

استقطاب متكونين من آل الجهات واستعمال أفضل وأنجع للكفاءات البشرية  -

 المتخصصة 

  المخصصة للتعليم والتكوينتلبناءا الضغط على تكاليف تشييد المؤسسات وا -

 و المختبرات التي آما ذآرنا سابقا عادة ما تكون مكلفة تالضغط على مصاريف الورشا -

 حيث تعوض المخابر التعليم و التدريب المهني و التقنيخاصة بالنسبة لمؤسسات 

 للتعليماالفتراضية المخابر الحقيقية و تستعمل المقررات المصاغة بتقنيات الملتيميديا 

 و التي باإلمكان أن تحتوي على مقاطع فيديو لعرض (Simulation)بطريقة المحاآاة 

 . تجارب و المعدات الصناعية و التقنية الحقيقيةال

 مع مؤسسات تكوينية في بلدان أخرى خلق فرص شراآة وتحالف  -

  :منيم يمكن أما بالنسبة إلى المجموعة الوطنية فإن استعمال هذه التقنيات الجديدة للتعل

 و استجابتها للحاجيات الحقيقية امرد وديته وتحسين تحديث المنظومة الوطنية للتكوين -

 التي مناهج التدريس و التدريب لسوق الشغل، حيث يتسنى للمؤسسة التربوية أن تحدد 

و ان . )9 (سيعتمدها آل المدرسين حسب أهدافها اإلستراتيجية و طبيعة المادة التكوينية

 الجانب قد يقع إهماله في التعليم التقليدي فانه ممكن في التعليم عن بعد نظرا ألن آان هذا

عملية الدروس تحتاج إلى متابعة و تنسيق و مراقبة و العناية بكل النواحي قبل نشر 

عتمد عادة على ي  فان التعليم التقني و المهنياإلطاروفي هذا . الدروس عبر االنترنت

 تهدف أساسا تزويد التي(Approach by competencies) منهجية الكفايات 

المتدرب بكفاءات و مهارات تقنية ذات معايير صناعية حتى تضمن للمتخرج قدرا من 

 بينما قد يستعمل التعليم األآاديمي مناهج الجاهزية لالندماج المباشر في سوق الشغل

  .(Approach by objectives)مختلفة مثل منهجية األهداف 
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  لتثمين الذآاء والكفاءات والقدرات الوطنية خلق فرص -

 التعليم المهني و التقني و تغيير النظرة الدونية تالميذى تنمية االتجاهات االيجابية لد -

   .هذا التعليم و تحسين اإلقبال عليه السائدة في بعض المجتمعات العربية حول

  .ات لبلدان أخرىإمكانية تصدير المعارف والخبر خلق مواطن شغل لهذا الغرض مع -

 لتعليم عن بعد عن طريق االنترنت اأنماط

 يقتضي  (Synchronous) نمط تزامني: وللتعليم عن بعد عن طريق اإلنترنت نمطان رئيسيان

ارتباط األستاذ و الطلبة في نفس الوقت إذ يقدم األستاذ الدرس مباشرة باستعمال أدوات تكنولوجية 

أما النمط الثاني . خط و استعمال مشترك للملفات و المعطيات على الالدردشةللتشاور المرئي و 

ال يستوجب ارتباط األساتذة و الطلبة في نفس الوقت  و  (Asynchronous)  فهو غير تزامني 

غا على طريقة الواب و يستطيع استعمال أدوات متخصصة لالتصال االطالب الدرس مصإذ يجد 

آما يمكن دمج هذين . باألساتذة و زمالئه آالتراسل اإللكتروني أو المشارآة في منتديات مفتوحة

  .النمطين بحيث يكون التعليم أساسا غير متزامن مع استعمال أدوات تزامنية حسب جدولة مسبقة

   طرق االنترنت عن التعليم عن بعدمتطلبات 

  :إن التعليم عن بعد عن طريق اإلنترنت يتطلب اإلعداد و االعتناء بعدد نواحي نذآر منها 

  .إعداد البنية التحتية الالزمة من شبكات و حواسيب -1

 . تطبيقة تعليم عن بعد إلدارة عملية التعليم عن بعد و جميع المستعملين بأنواعهمتوفر -2

 .د الدروس أو اقتنائهاإعداد و إتباع منهجية عمل إلعدا -3

إعداد الجانب اإلداري و التنظيمي و خاصة المادي منه و المتعلق بكيفية احتساب و  -4

 .تقييم عمل المدرسين و سن قوانين و قواعد استخالصهم

المؤسسات التعليمية و مراآز  أغلب و لعل النقطة األولى صارت اآلن من البديهيات و أظن أن

  .البنية الالزمة لهذا الغرضديها اليوم أو سيصبح لديها قريبا التدريب و التكوين أصبح ل

  يستوجب منظومة خاصة  عن طريق االنترنت  التعليم عن بعدأما بالنسبة للنقطة الثانية فان

(Platform)  و تبوب هذه .  الدروس من ناحية أخرىوإلدارةإلدارة العملية التعليمية من ناحية

ظيفته وتمكن آل فرد من آلمة سر للولوج إلى خدمتها فهي تمكن المنظومة مستعمليها آل حسب و
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الطالب من متابعة الدروس ومن استعمال الوسائل و األدوات الضرورية لالتصال و االستفسار و 

. آما تمكن األستاذ من وسائل لمصاحبة الطلبة و تقديم المساعدة لهم و تقييم أدائهم...القيام بالتمارين

  .ات التي تقدم أيضا أدوات إلعداد الدروس و صياغتهاوهناك بعض المنظوم

 التطبيقة التي تتناسب مع توفيربينما بقدر ما تكتسي النقطة الثانية من أهمية حتى يتم اختيار و

ناولها ست نا تشكل أهم نقطة و أصعبها و لذلك فإنناحاجيات المؤسسة فإن النقطة الثالثة حسب نظر

  .بمزيد من الطرح  و المناقشة

   دروس التعليم عن بعد عن طريق االنترنتعدادإ

 تسهل عملية املتيميديإن محتوى الدروس و جودة صياغتها على الواب و حسن تأثيثها بعناصر 

الفهم و مدى مطابقتها للبرامج الرسمية يشكلون الحجر األساسي للعملية التعليمية    و الهدف األول 

  .و بالفشل على آل تجربة للتعليم عن بعدالمنشود منها و هو الذي يحكم بالنجاح أ

فهذه العملية . و نؤآد هنا األهمية البالغة لعملية صياغة الدرس المعد لغرض التعليم عن بعد

فحتى نضمن الجودة . تستوجب بيداغوجيا خاصة تتالءم مع الخاصيات الجديدة للتعليم االفتراضي

الخصائص آالتفسير الكافي للمعلومات المنشودة يجب أن تتوفر في الدرس غير الحضوري بعض 

نص، صورة، صوت، ( و التكامل التام وحسن اختيار مكونات الدرس و أنسب طريقة لصياغتها 

  ...)مقتطفات فيديو، برمجة محاآاة

آما يتوجب هيكلة الدرس و حسن تقسيمه على صفحات إلى جانب إثارة عنصر التشويق لدى 

الدرس و الحرص على تشريكه وتنمية البعد الجدلي في العملية المتعلم و حفزه للمضي و التقدم في 

  .التعليمية لديه مع احترامه النسق الذاتي لالستيعاب

 آما مدرسينو للتلخيص يمكن القول إن عملية إعداد الدروس تستوجب تكوينا بيداغوجيا خاصة لل

تا و مهارة من طرف أن صياغتها بالملتيميديا و إعدادها للنشر على الواب يتطلب جهدا و وق

التقنيين المتخصصين في هذا المجال و الذين يمكن االستعانة بهم لضمان جودة المنتوج 

  .البيداغوجي

  :و في الحقيقة هناك إمكانيتان بالنسبة إلعداد الدروس

 هي اقتناء دروس جاهزة مصاغة عن طريق الواب يقع استغاللها فورا و تدريسها اإلمكانية األولى

 سوق - من المعروف أن الواليات األمريكية المتحدة مسيطرة تماما على هذه السوقللطالب و 
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  حيث نجد آبار المزودين المختصين في عدة مجاالت آدروس - صناعة المحتويات الدراسية

  ...  و التجارية و غيرهااالقتصاديةالحاسوب و االتصاالت و الرياضيات و الفيزياء و العلوم 

بيتها و سلبياتها و لعل أهم إيجابيتها هي الجودة العالية لهذه الدروس سواء على و لهذه الطريقة إيجا

  .مستوى برمجتها و صياغتها أو على مستوى قيمتها العلمية المضمونة

و من سلبياتها تكلفتها العالية حيث عادة هؤالء المزودين يسوقون حقوق استغالل الدروس على 

 مطالبة مؤسسة التعليم أو التدريبو بذلك تصبح ) License(شكل اشتراآات سنوية لكل طالب 

جانب نقطتان سلبيتان إضافيتان و هما إمكانية عدم  هذا الإلىو يضاف . بدفع مبالغ آبيرة سنويا

 ثم إمكانية وجود بعض االختالفات أو ،المطابقة الكلية للدرس الجاهز المقتني للمقرر الرسمي

  .قيم  الحضارية والتقاليد و في القيم الدينية أحيانا الناتجة عن االختالف في الاإلحراج

 نفسها و مؤسسة التعليم أو التدريب فهي تتمثل في إعداد الدروس تحت إشراف اإلمكانية الثانيةأما 

  :بطريقتينيمكن أن يحصل هذا 

يتم تكوين فريق عمل يضم تقنيين مختصين في برمجة الواب و : الطريقة األولى •

 تحت إشراف  أو المكونين و يتولى هؤالء التقنيين إنجاز دروس األساتذةاميديالملتيتكنولوجيات 

 أنفسهم أو تحت إشراف منسق بيداغوجي يتولى تصميم الدرس   و تقسيمه إلى  والمكونيناألساتذة

   و تجدر اإلشارة هنا .صفحات واب واقتراح عناصر مكونات آل صفحة و تصميم الروابط بينها

اد درس للتعليم عن بعد ليست مجرد إعادة آتابته عن طريق برمجية معالجة واب إلى أن عملية إعد

 بل أبعد من ذلك فهي عملية تحتاج إلى منهجية علمية خاصة ،عوضا عن برمجية معالجة نصوص

 لذلك فإن هذه الطريقة تستوجب تكوين موارد .)و هو ما يعرف بمصطلح البيداغوجيا الرقمية(

بها على المناهج الالزمة و هذه الموارد تصبح بدورها نواة لتدريب  عبر تدري متخصصةبشرية

  .المدرسين لهذا الغرض

وحتى ال ندخل في الجزئيات التقنية فباختصار يكون هذا الفريق بمثابة مرآز يقع فيه تحويل 

  .الدروس المدرسة بطريقة حضورية إلى دروس صالحة للتدريس عن بعد

 فريق البيداغوجيا الطريقة التي اعتمدها منذ قرابة الخمسة سنواتو على سبيل المثال فإن هذه هي 

 إعداد العديد من الدروس هذا الفريق و قد تولى الرقمية بالمدرسة العليا للعلوم و التقنيات بتونس

  .)11(، )10 (االميكانيك و في الكيمياءمنها دروس في الحاسوب و
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 على سبيل المثال فقط و ليس آمنوال يجب إتباعه ربةهذه التجستدل بن ا و تجدر اإلشارة هنا أنن،هذا

في آل الحاالت ألن اختيار أي طريقة يكون أساسا حسب الحاجيات الحقيقية للمؤسسة و اإلمكانيات 

  .و الموارد المادية و البشرية الموضوعة على ذمته و األطر القانونية المنظمة له

و من األحسن آتابتها رقميا باستعمال ( ورية يأتي األساتذة بدروسهم الحض : الطريقة الثانية •

و يقع تكليف شرآات خاصة مختصة في مجال تكنولوجيات ) برمجية معالجة نصوص عادية

 و صناعة المحتويات الدراسية لصياغة هذه الدروس حسب المواصفات االملتيميديالواب و 

 .المطلوبة للتدريس عن بعد

  :لكليهما اإليجابيات و السلبيات  الطريقتين سنحاول ذآرينو لمقارنة هات

فالطريقة األولى باإلضافة إلى آلفتها الغير عالية بالمقارنة مع الطرق األخرى فإنها تعطي فرصا 

 واستيعاب مؤسسات التعليم أو التدريبحقيقية للخلق و اإلبداع و استغالل الكفاءات الموجودة في 

لتكنولوجيات الحديثة و قابلون لهذا النمط الجديد األساتذة الذين هم محفوزون و مولعون باستخدام ا

 إلى جانب سهولة إحداث تغييرات أو إضافات في الدروس المصاغة بما لتطوير طرق التدريس،

أنها معدة محليا، أما سلبياتها فهي تكمن أساسا في الوقت الكبير الذي يتطلبه إعداد الدروس نظرا  

  .لشرآات المختصةلمحدودية الموارد البشرية مقارنة مع ا

و بالنسبة للطريقة الثانية فإن أهم إيجابيتها هو الجودة العالية و الوقت األقصر في إعداد الدروس 

إلى جانب إتاحة الفرصة الستغالل آفاءات و اختصاصات متنوعة و متعددة عند التعامل مع عدة 

 األساسية فتظل الكلفة و أما سلبياتها.  أحدث التكنولوجيات و أفضلهااستعمالشرآات مما يضمن 

  . فعالةسريعة وصعوبة إحداث التحويرات عند عدم توفر قنوات اتصال 

 -آما يجب اإلشارة أنه يمكن دمج آل هذه الطرق أي يمكن مثال اقتناء بعض الدروس الجاهزة 

اال  و االستفادة من جودتها العالية   و حتى تكون مث-خاصة إذا آانت مطابقة تماما للمقرر الرسمي

أو  (مؤسسة التعليم أو التدريبيقتدى به و بالموازاة يقع إعداد بعض الدروس عن طريق فريق 

آما يمكن االستعانة ببعض الشرآات المختصة لصياغة عدد آخر من ) مرآز التعليم عن بعد

  .الدروس و هكذا يتم تطعيم الكفاءات المحلية  بخبرات و آفاءات خارجية
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   في عملية التعليم عن بعد(Virtual  Library) ية المكتبة االفتراض دور 

إن المكتبات التقليدية رغم الحرص عادة على تزويدها بمقتنيات اختيرت بدقة و عناية أصبحت 

غير قادرة اليوم أن تفي بحاجة المتعلم الذي ال يبحث فقط عن المعلومة بدقة متناهية بل يبحث أيضا 

ته المعلومة حتى الة في الولوج إلى مصادر متعددة لهعن السرعة في التحصل عليها و السهو

 لذلك فان المكتبة الرقمية اليوم أخذت تكتسح بسرعة و تحتل بازدياد يتمكن من التدقيق و المقارنة

ه اليوم من حرص آبار الناشرين للمجالت محل المكتبات التقليدية و أآبر دليل على ذلك ما نشهد

   .وفير نسخ رقمية عوض عن الورقية أو توفيرهم لكلتا النسختينالعلمية و الكتب المتخصصة من ت

 هي تلك المكتبة التي تقتني مصادر معلومات رقمية ، سواء المنتجة أصًال في و المكتبة الرقمية

 الشكل الرقمي ، وتجري عمليات ضبطها ببليوجرافيا باستخدام إلىشكل رقمي أو التي تم تحويلها 

ج إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء آانت محلية أو موسعة أو عبر نظام آلي ، وُيتاح الولو

   .شبكة اإلنترنت

وهي عبارة عن " ومن أبرز تعريفات المكتبة الرقمية ما قدمه مجلس المكتبات وموارد المعلومات، 

مؤسسات توفر الموارد المعلوماتية التي تشمل الكادر المتخصص ، الختيار وبناء المجموعات 

معالجتها وتوزيعها وحفظها ، وضمان إستمراريتها وانسيابها وتوفيرها بطريقة سهلة الرقمية و

  .)5(" واقتصادية لجمهور من المستفيدين 

إن ما نعيشه اليوم من ثورة اتصالية و ظهور الشبكات العالمية أدى إلى بروز المكتبات االفتراضية 

  . علومات المعروفة و خاصة االنترنتتعتمد عل التعاون عبر شبكات الم  تشابكيهو هي مكتبات 

  والطالب على استخدام البرامج المدرسينتدريب 

 الشائعة في الكثير من المؤسسات الخاصة والحكومية والجهات التعليمية في الدول األخطاء من إن

  للتعليممتكامالا  نظام تستثمر في إنشاء فكم من جهة. التكوين و  عامل التدريبإغفالالعربية هو 

كوين الت وتغفل جانب   و اعتناءها بكل الجوانب البرمجية و المعداتيةاعن طريق االنترنت باقتنائه

لذلك فإننا .  فشل أو عدم االستفادة من هذا النظام بالشكل المطلوبإلىمما يودي و تكوين المكونين 

 للتدريب سي بداية آل فصل دراسواء بالنسبة للطلبة و ذلك بتخصيصالتدريب نؤآد على أهمية 

بحيث يكون التدريب بصفة مستمرة أو عند للمدرسين  سواء بالنسبة وأ على آيفية استعمال النظام

  .الحاجة
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  مشروع تكوين بنك موارد بيداغوجية

  المشروعملخص 

 يهتم هذا المشروع باستخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلوماتية و االتصال في ميدان التعليم و 

تقنيات المتطورة للرفع من جودة العملية التعليمية و تطوير مناهج و أساليب آيفية استعمال ال

    . في العالم العربي التقني و المهنيميالتدريس و التعل

 و إسهامه الفعال في تنمية الموارد البشرية ر يكتسي هذا المشروع أهمية بالغة لتأثيره المباش

ت و القدرات العربية  و خلق فرص شراآة و العربية و إتاحة فرص لتثمين الذآاء و الكفاءا

  .تحالف مع مؤسسات تكوينية داخل الوطن العربي وخارجه

  أهداف المشروع 

 عن بعد عن طريق  التقني و المهني نموذجي للتعليمي يهدف هذا المشروع إلى بعث مرآز عرب

لموارد البشرية من اإلنترنت  عبر تجهيزه بالوسائل و األدوات  الضرورية و تكوين مجموعة من ا

أعضاء هيئة التدريس  لإلشراف على هذا المرآز و إدارة عمليات إنتاج الدروس و صياغتها 

 يوضع على شبكة االنترنت و يقع تزويده و تعليميةموارد تكوين بنك  و الواب و االملتيميدي تبتقنيا

المهني في آل الدول استغالله بصفة مشترآة من طرف آل مؤسسات التعليم و التدريب التقني و 

 Learning objects و نعني هنا بموارد تعليمية ما يسمى ب.التي توافق على إقامة هذه الشراآة

و يقصد أي محتوى تعليمي يمكن استعماله ) 12(في  Downesوهو مصطلح جديد نسبيا ابتكره 

مرين أو مثال أو للتدريس، فيمكن أن المورد التعليمي درسا أو مقررا آامال أو جزءا من درس آت

 االملتيميديشرح لمفهوم معين أو مقطع فيديو أو صورة أو رسم بياني أو مثال تجسيمي معد بطريقة 

و تكمن أهمية الموارد التعليمية في التعليم عن بعد عن طريق االنترنت في امكانية تقاسمها ... الخ

Sharable و استعمالها المتعدد Reusable  من تكلفة إعداد الدروس و هذا من شانه أن يحد

بغرض التعليم عن بعد إلى جانب إتاحته و توفيره لفرص آبيرة للتعاون بين األفراد أو المؤسسات، 

مصطلح بنك موارد  السنوات القليلة الماضية خالل ميدان التعليم االفتراضي هكذا برز فيو

  .Learning Objects Repositories  )13(تعليمية

وع إلى دفع العمل العربي المشترك في مجال تطوير مناهج التدريس و  آما يهدف هذا المشر

تعصيرها عبر ابتكار و إعداد أدوات و تقنيات و مناهج جديدة تتالءم مع التكنولوجيات الحديثة عبر 

 :تكوين مجموعة من األخصائيين في المجاالت اآلتية 
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 و لالتصالولوجيا الحديثة  اآلليات الحديثة للتعليم عن بعد عن طريق التكناستعمال  -

  المعلومات

و استعمال الموارد التعليمية المتوفرة في بنك  إعداد المحتويات و الدروس بالوسائل الحديثة  -

 الموارد و تزويد البنك بموارد جديدة بغية تقاسمها و استعمالها المشترك 

 يةتصميم وصياغة الدروس المالئمة لطرق التدريس الجديدة الغير حضور  -

 إدارة العملية التعليمية عن طريق برمجيات التعليم عن بعد  -

  االنترنتعن بعد عن طريق التقني و المهني تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم  -

 و إتاحة الفرصة لإلعداد و االستعمال المشترك للدروس من طرف تبادل التجارب العربية -

 الدول المشارآة، و يتم اإلعداد المشترك بفضل مدرسي التعليم التقني و المهني في مختلف

 . )8 (العمل التعاوني عن بعد عن طريق االنترنت

آما يهدف هذا المشروع إلى القيام ببحوث علمية مشترآة في مجال التعليم عن بعد من أجل 

 و تترآز االتصالالمواآبة المستمرة للتطور السريع و المتواصل في تكنولوجيات المعلومات و 

  :ذه البحوث خاصة في  المجاالت التالية ه

 تطوير أدوات تكنولوجية جديدة للتعليم عن بعد 

ابتكار نظريات علمية تفضي على برمجيات التعليم عن بعد أآثر ذآاء و مزيد من  

 النجاعة

 ابتكار مناهج تعليمة جديدة تواآب األدوات الحديثة و التطور التكنولوجي 

 ياتبادل التجارب و تقييمها علم 

 العمل على مراعاة الخصائص اللغوية عبر تطوير برمجيات عربية التعليم عن بعد 

  الجوانب التي يشملها المشروع

   الجانب التكنولوجي- 1

   و إدارة بنك الموارد التعليميةإختيار و تنصيب برمجيات التعليم عن بعد -

 إختيار مواصفات الموزعات و الحواسيب  -

 مية و نظم السالمةإختيار مواصفات الشبكات اإلعال -
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   الجانب البيداغوجي-2

  : تكوين مجموعة من الموارد البشرية في 

  البيداغوجية الرقمية -

 االنترنت التعليم عن بعد عن طريق مناهج و طرق -

   الجانب الهيكلي-3

  إعداد األطر القانونية -

 تنظيم االمتحانات -

 طرق احتساب قيمة عمل األساتذة -

  مراحل إنجاز مشروع التعاون

  : المرحلة التحسيسية و تحوي على - 1

 و االنترنتمحاضرات لهيئة التدريس إلبراز أهمية األساليب الجديدة للتدريس عن طريق  -

  اآلليات و الوسائل المستعملة

 محاضرات للطلبة -

 صياغة مشترآة لبرنامج عملي و جدولة زمنية -

  :المرحلة اإلعدادية العملية -2

   و بنك الموارد التعليميةنترنتاالتنصيب برمجيات التعليم عن طريق  -

  على إستعمال برمجيات إعداد الدروس لمدرسينتكوين ا -

إدارة برمجيات التعليم عن بعد و ( تكوين مختصين في الحاسوب على الجانب التقني  -

 )صيانتها 

 تكوين بيداغوجي على المنهجيات الحديثة للبيداغوجية الرقمية و منهجيات التدريس عن بعد -

   اإلنتاجيةالمرحلة-3

  لدروس ك لمشترالعداد إللتكوين فرق عمل تضم مدرسين من دول عربية مختلفة  -

 االنترنتالقيام ببعض التجارب النموذجية لتدريس مجموعات من الطلبة العرب عن طريق  -

 .تقييم التجارب من الناحية العلمية و البيداغوجية -

  الخاتمة

تقنيات التعليم و التعلم باستخدام تكنولوجيا ديد حاولنا في  ورقة العمل هذه أن نبرز أهمية تج

 و قد رآزنا خاصة على المعلومات و االتصال في مؤسسات التعليم و التدريب التقني و المهني
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 و مستلزماته التقنية و بتقديمنا ألساليبه و أنماطه و مزاياه تطرق التعليم عن بعد عن طريق اإلنترن

 لمختلف السبل و الخيارات التي يمكن إتباعها لتجهيز الدروس قشتنا منامع المعداتية و البشرية

  و إيمانا منا بضرورة التعاون العربي للنهوض بميدان  . بغرض التعليم عن بعد عن طريق االنترنت

من بنية  و تطويره و استغالل ما توفره التكنولوجيات الحديثة التعليم و التدريب التقني و المهني

بعث مرآز لبعث تصور عملي   قدمناتيسر و تحقق إمكانية هذا التعاون،تحتية وشبكات اتصال 

 تبادل الخبرات  يؤمن خاصة  عن بعد عن طريق اإلنترنت التقني و المهني نموذجي للتعليميعرب

و تقاسم الموارد التعليمية و استعمالها المشترك عبر بنك موارد بيداغوجية يوضع على شبكة 

استغالله بصفة مشترآة من طرف آل مؤسسات التعليم و التدريب التقني االنترنت و يقع تزويده و 

 . و المهني في آل الدول التي توافق على إقامة هذه الشراآة

  المراجع
دليل تطوير و تحديث التعليم الصناعي في الوطن العربي، إصدار المنظمة العربية للتربية و ) 1( 

  .2006الثقافة و العلوم، تونس 
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  ).1999(ريس با_ ، منظمة اليونسكو 1999أفريل 

مبروآة عمر محيرق، المكتبة االفتراضية و دورها في التعليم عن بعد، مجلة فضاءات للتعليم  )3(
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، مقال من منشورات وحدة البحث في التعليم عن بعد و الحد من الفجوة الرقمية، محمد الجمني) 7(
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