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ه-االفتتاحية
من المؤكد أن للتعليم دورﹰا أساسيﹰا وحيوياﹰ في بناﺀ وتطوير المجتمع ،وفي تحقيق تنمية اقتصادية
واجتماعية مستدامة ،كما أنه أداة رئيسية لتمكين األفراد من المشاركة في ازدھار أوطانھم .وقد أكدت
األھداف اإلنمائية لأللفية على أھمية التعليم وعلى ضرورة تحقيق التعليم الشامل بحلول عام  .2015كما
أشارت إلى الدور المحوري الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير التعليم ونشره .ونظراﹰ
ألھمية ھذا الموضوع فقد خصص ھذا العدد من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي
آسيا لموضوع تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم (Information and communication
) ،technology for educationوھو ما يعرف اليوم اختصارﹰا ب ـ .ICT4E
إن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم األساسي والعالي فوائد متعددة فيما
لو استثمرت ھذه التكنولوجيا استثمارﹰا جيداﹰ ،فھي تساعد على تطوير العملية التعليمية وتساھم في تحسين
العالقة التفاعلية بين الطالب والمدرس ،وبين إدارة المؤسسة التعليمية وأھل الطالب .كما يساھم التعليم
اإللكتروني في تعزيز فعالية التعلم الذاتي ،وتوسيع رقعة التعليم إلى المناطق النائية ،وإضفاﺀ المرونة على
العملية التعليمية بحيث يستطيع الطالب متابعة التعلم في أي وقت ومن أي مكان.
وال تقتصر فوائد استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التعليم األساسي والجامعي،
بل تتعدى ذلك إلى التعلم والتدريب المستمر أو ما يسمى التعلم مدى الحياة .وربما يكون تأثير التعليم
اإللكتروني أوضح وأھم في ھذا النوع من التعلم.
يتطلب تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم توفير البنى األساسية والبرمجيات
الضرورية وتدريب المدرسين والطالب على استثمار ھذه التكنولوجيا بما يخدم العملية التعليمية .ويحتاج
التعليم اإللكتروني إلى تطوير تطبيقات خاصة بالمنھاج التعليمي تتالﺀم مع المحيط اإللكتروني ومتطلبات
التعلم عن بعد .وبالتالي فإن عملية التسخير ھذه تحتاج إلى رؤية شاملة متكاملة كي تؤدي النتائج المتوخاة
منھا.
يسلط ھذا العدد من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا الضوﺀ على أھمية
تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم وأبعاده المختلفة ويبين األثر المتوقع لھذه العملية
على تطوير النموذج التعليمي ،ويعرض منھجيات وآليات رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في المبادرات التعليمية .كما يستعرض ھذا العدد بعض مبادرات التعليم اإللكتروني في منطقة غربي آسيا
وأھمھا مبادرة التعليم األردنية التي تعتمد اعتماداﹰ كبيرﹰا على استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ونظرﹰا ألھمية التعليم اإللكتروني فقد خصصت عدة مقاالت الستعراض منھجيات تطوير تطبيقات
التعليم اإللكتروني واستثمار البرمجيات المفتوحة المصدر في ھذا المجال ،باإلضافة إلى عرض تجارب
الجامعات االفتراضية في عدد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ھي الجمھورية العربية السورية وتونس
ولبنان.

ملف العدد :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية والتعليم
تسخير المعلوماتية ألغراض التعليم والتعلم
إن تسخير المعلوماتية ألغراض التعليم مسار متعدد األثر وموضوع قائم بذاته له مفرداته كأي مقرر
في المنھج الدراسي وحسب المستوى التعليمي ،ويتكون ،في الوقت نفسه ،من مجموعة من الوسائل المساندة
لتحسين العملية التعليمية وإدارة المقررات الدراسية على اختالف موضوعاتھا وإيصالھا بكفاﺀة إلى المتلقي.
ھذه الوسائل تشمل األجھزة والبرمجيات العامة كمعالجات النصوص والجدولة وإعداد الشرائح التوضيحية
كوسائط إليصال األفكار والمفاھيم للطالب ،وقد تكون أجھزة وبرمجيات معدة لشرح موضوع محدد أو جزﺀ
من موضوع بأسلوب تفاعلي مرن مع المتلقي وبالسرعة التي تناسب قدراته االستيعابية .وھي بمثابة "البنية
األساسية للمعلومات واالتصاالت" التي توفر القدرات لإلداريين والمدرسين والطالب لتبادل المعلومات
والتراسل .وكل ذلك من المستلزمات األساسية لالقتصاد المبني على المعرفة والوصول إلى ما يسمى
"مجتمع المعلومات".
من البديھي أن يتفاعل الطالب ،وھو المحور األساس ،مع عملية التعليم والتعلم في بيئة مكونة من
ديناميكيات ذات أبعاد ثالثة ھي ) (1المدرسة أو المؤسسة التعليمية و) (2البيت والمجتمع و) (3المعلوماتية،
كما ھو مبين في الشكل التالي.
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ال توجد مؤشرات دولية واضحة تدل على نجاحات المعلوماتية في قطاع التعليم ،إال أن معظم
التجارب تشير إلى أن اإلنفاق على الوسائل المعلوماتية في قطاع التعليم غير كاف حتى اآلن لتحقيق التطور
المنشود في المخرجات التعليمية) .(1ويعود السبب في ذلك إلى ضعف العالقة بين المعلوماتية ومناھج

)(1

Trucano, Michael. 2005. Knowledge Maps: ICT in Education. Washington, DC: infoDev/World Bank. Available at:
http://www.infodev.org/en/Publication.8.html.

-2التدريس األخرى ،وھذا يؤشر إلى أھمية إحداث توازن ما بين العناصر األساسية الداخلة بالعملية التعليمية
والعناصر األخرى الالزمة لتطويرھا.
ومن أھم مستلزمات النجاح إيجاد طرق ووسائل لمتابعة وتقييم تطور استخدام الوسائل المعلوماتية
ومعالجة إخفاقات العملية التعليمية وإصالح مسارھا .وتدل تجارب بعض البلدان على أن توفر البنية
األساسية لألجھزة والشبكات غير كاف لتحقيق التطور في التعلم ،حيث إن عملية التعلم تتأثر بعدة عوامل
معقدة ،منھا عوامل بشرية وأخرى ھيكلية وبِ نيوية.
وتشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن استخدام الوسائل المعلوماتية في التعلم كان له أثر إيجابي
في تطوير مھارات حل المسائل .وأشارت النتائج أيضاﹰ إلى أن استخدام الوسائل المعلوماتية من قبل
المدرسين له تأثيرات إيجابية على ما حققته ھذه الكوادر من مخرجات في عملية التعلم).(5) ،(4) ،(3) ،(2
وقد اھتم العديد من بلدان العالم مؤخراﹰ ،وعلى وجه الخصوص بلدان منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ) ،(OECDبوضع خطط شاملة للمعلوماتية في قطاع التعليم كجزﺀ من خطط وطنية أكثر
ال لعملية التحول نحو مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة ،حيث ترمي مثل ھذه الخطط الشاملة إلى
شمو ﹰ
معالجة موضوع المعلوماتية في قطاع التعليم وإيالئه األسبقية من خالل ثالثة مداخل رئيسية:
•
•
•

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

وتركز سياسات البلدان على توفير البنى األساسية للمعلوماتية ،والتي تتمثل في االتجاھات التالية:
•
•
•
•

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

وتركز البلدان المتقدمة ،في محاوالتھا لتحسين القدرات المعلوماتية المتاحة في قطاع التعليم ،على
كفاﺀة النفاذ إلى اإلنترنت من خالل توفير الحزمة الواسعة ) (Broadbandللربط باإلنترنت ،وإتاحة الفرص
للمناطق والمجتمعات المھمشة في المدن وخارجھا للنفاذ إلى اإلنترنت والمواقع التعليمية ذات العالقة ،بكفاﺀة

)(2

Department for Education and Skills/British Educational Communications and Technology Agency (Becta) UK. ICT
in Schools Survey 2004. Available at: www.teachernet.gov.uk.

)(3

Victoria L. Tinio. 2003. ICT in Education. UNDP–APDIP.
iespprimers/eprimer-edu.pdf.

Available at: http://www.apdip.net/publications/

)(4

James Edwyn. 2001. Schooling for Tomorrow, Learning to Change: ICT in Schools. OECD. Available at:
www.sourceoecd.org.

)(5

Trucano, Michael. 2005. Knowledge Maps: ICT in Education. Washington, DC: infoDev/World Bank. Available at:
http://www.infodev.org/en/Publication.8.html.

-3عالية .أما البلدان األقل تقدماﹰ فتعمل على تحسين نسبة عدد الطالب إلى عدد الحواسيب وتحقيق نفاذ مقبول
إلى اإلنترنت وتوفير المحتوى من خالل ربط المكتبات بعضھا باآلخر عبر اإلنترنت.
تدل تجارب بعض البلدان التي لم تحقق نجاحات في إدخال المعلوماتية في التعليم على أن من أھم
أسباب ذلك اإلخفاق التركيز على المؤشرات الرقمية البحتة في عملية قياس األداﺀ وأرقام اإلنفاق على البنى
األساسية للمعلوماتية ،دون النظر إلى جوانب تتعلق بتدريب كوادر التدريس وتوفير المحتوى والشراكات
والھياكل واألطر التنظيمية ،وأھمية مساھمة القطاع الخاص في عملية التطوير لتحقيق التالحم ما بين
المعلوماتية والتعليم .كما أشارت بعض التجارب إلى أن من المؤشرات التي قد ال تبدو مباشرة ولكنھا ذات
أثر كبير ،مدى توفر الوسائل المعلوماتية للطالب في بيوتھم.
وفيما يخص المناھج التعليمية يمكن تقسيم أثر المعلوماتية على المناھج إلى ثالثة أقسام:
•
•
•

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

فعلى مستوى التعليم االبتدائي ،وفرت البلدان المتقدمة بنى تحتية معلوماتية جيدة للمدارس االبتدائية،
ولم تتدخل كثيراﹰ في فرض سياساتھا في تحديد مفردات المناھج المعلوماتية.
واختلف التركيز في المدارس المتوسطة ،حيث اعتمدت بعض البلدان التي حققت نجاحات ملموسة
على تخصيص موضوع للمعلوماتية منفصل عن مواضيع الدراسة األخرى ،مع تشجيع مدرسي المواضيع
األخرى على استخدام بعض التطبيقات المعلوماتية في تحسين إيصال المادة للطالب .واستطاعت البلدان
المتقدمة أن تدمج المفردات المعلوماتية ضمن مناھج الدروس األخرى بشكل واسع وأصبح استخدام الوسائل
المعلوماتية من ضمن معظم الدروس المنھجية .وسعت بلدان أخرى إلى تخصيص موضوع منفصل
للمعلوماتية في المدارس الثانوية وتشجيع استخدام الوسائل المعلوماتية في المواضيع األخرى وفي مشاريع
الطالب التي تتطلب تزاوج مواضيع متعددة بعضھا باآلخر.
والتوجه األكثر رواجﹰا في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا
وكوريا الجنوبية ھو إدماج الوسائل المعلوماتية في عمليتي التعليم والتعلم ووضع أھداف رقمية لعملية
اإلدماج ،كأن يكون الھدف استخدام الوسائل المعلوماتية بنسبة  20أو  25في المائة ،على سبيل المثال.
أما تطوير المحتوى التعليمي ،فقد أصبح بالنسبة إلى البلدان التي استطاعت توفير البنى األساسية
المعلوماتية لقطاع التعليم من أھم أولويات المرحلة القادمة .فھي تشجع المدارس وكوادر التدريس على
التطوير الذاتي للمحتوى اإللكتروني ،وتشجع الشراكات مع الناشرين وقنوات التلفزيون والمتاحف والمكتبات
لتطوير المحتوى اإللكتروني النافع لقطاع التعليم.
ومن المفاھيم الجديدة المعتمدة في تطوير المحتوى اإللكتروني ،مفھوم تطوير جزئيات التعلم
) (learning objectsوھي طريقة مستحدثة لتصميم كتل ) (modulesللمحتوى التعليمي تكون متكاملة ذاتي ﹰا
وتتراوح بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة لكل جزئية .ويمكن ربط ھذه الكتل ،أو الوحدات ،بعضھا باآلخر.

-4ال من تطوير المادة التعليمية ،التي تكون عادة كبيرة الحجم ،دفعةﹰ واحدة ،يمكن بناؤھا من خالل الربط
فبد ﹰ
ما بين ھذه الوحدات .ومن مزايا ھذه الوحدات أنھا صغيرة ويمكن استخدامھا ،ثم إعادة استخدامھا ،في
مواقع مختلفة من المادة التعليمية .كما يمكن تجميعھا ضمن مجموعات منظمةﹰ إلكترونيﹰا حسب الوظائف
واالستخدامات ،من أجل اختيار المناسب منھا لتحميله في المكان المالئم في المحتوى المتكامل المنوي
تطويره.
وتشمل سياسات المعلوماتية في قطاع التعليم االھتمام بالمعلم من خالل تغيير الثقافة التقليدية السائدة
في مجال التعليم والتعلم ،من أسلوب التلقين إلى أسلوب المشاركة ،وتطوير مھاراته في استخدام الوسائل
المعلوماتية عن طريق دورات تدريبية اختيارية وإجبارية .وتركز السياسات كذلك على تدريب العناصر
الھامة األخرى في المنظومة المدرسية ،مثل الكوادر القيادية واإلدارية والمساعدين والجمعيات الطالبية.
فعلى سبيل المثال ،يعتمد عدد من البلدان األوروبية برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) (ICDLكوسيلة
لرفع مھارات كوادر التدريس واإلدارة في المدارس.
ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن رسم سياسات شاملة للمعلوماتية في قطاع التعليم دون ضمان مواﺀمة
ھذه السياسات لسوق العمل وأثرھا على سد حاجة السوق إلى المھارات المعلوماتية .ويمكن تلخيص
التوجھات العالمية للسياسات المتعلقة بالمعلوماتية فيما يلي:
•

ضرورة إحداث تغييرات جذرية في المناھج التعليمية لتتواﺀم مع عصر اإلنترنت؛

•

توافق تقييم الطالب مع عملية التعلم الغنية بالمعلوماتية؛

•

محو األمية المعلوماتية ھو ھدف عملية التعلم للجميع؛

•

ضرورة تزويد المدارس بالوسائل المعلوماتية المتكاملة؛

•

توفير البرمجيات التعليمية ووسائل الوصول إلى المعلومات لكافة المستويات التعليمية؛

•

إعادة النظر في دور المعلم وتوسيع مھاراته التعليمية لتقبل إدخال الوسائل المعلوماتية في
التعليم؛

•

تشجيع وتطوير مفھوم وآليات التعلم الذاتي؛

•

تبني القيادات التعليمية واإلدارية الوسائل المعلوماتية في إدارة العملية التعليمية؛

•

المدرسة والبيت والمجتمع شركاﺀ في إنجاح الفرص المعلوماتية في التعليم والتعلم.

-5أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النموذج التعليمي
يمثل التعليم بكل مستوياته وأنواعه قاعدة رئيسية للتنمية وھو شرطھا الالزم في مجتمعنا المعاصر
القائم على المعرفة .فالتعليم ينمي المھارات والقدرات التي تسمح لألفراد باكتساب المعرفة وترشدھم في
سبيل مواجھة المسائل الجديدة وإيجاد حلول لھا ،والتعليم ھو نھج للحصول على المعرفة ومعرفة كيفية
استخدامھا الصحيح في ظروف الحياة المختلفة.
إن حياة العمل اليوم ھي أكثر تغيرﹰا وأقل نمطية مما كانت عليه حتى عھد قريب ،وھذا يتطلب أن
تكون المنظومات التعليمية قابلة للتجديد الدائم ومرنة في بنية مناھجھا وموادھا التعليمية لتتالﺀم مع حاجات
السوق .ويجب أن يكون العاملون في مواقع العمل قادرين على الوصول إلى المعرفة التي يحتاجون إليھا
واستعمالھا بطريقة صحيحة .وبالتالي يجب أن يتبع التعليم نھج البناﺀ المنطقي والفكر الناقد ،وأن يكون
أسلوبه تحليلي ﹰًا ال تسجيلي ﹰًا.
وقدمت العقود األخيرة أمثلة كثيرة على التغيير البنيوي )العولمة( والتنظيمي )تبعثر الشركات في
العالم ودمجھا( والتكنولوجي .ومن بين التكنولوجيات التي أحدثت تغييرات كبيرة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت التي وسمت العصر الحالي باسمھا وطالت آثارھا جل األنشطة اإلنسانية التي يعتبر التعليم
والتعلم من أھمھا.
 - 1لماذا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم؟
تأخذ اإلجابة على ھذا السؤال أوجھاﹰ مختلفة ،منھا ما يتصل بالنھج التربوي ،وما يرتبط بتزايد حجم
المعلومات ،وما يخص العمل في المؤسسات التعليمية نفسھا.
النھج التربوي :ظھرت في السنوات األخيرة تيارات تعليمية جديدة تدعو إلى استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتقترح نماذج جديدة للعملية التعليمية تستند إلى مفاھيم فلسفية تعود جذورھا إلى
الحضارة اإلغريقية .وھناك نموذجان أساسيان يمكن التدرج بينھما ،النھج الموضوعي والنھج البنائي.
يقوم النھج الموضوعي على مجموعة فرضيات تتمثل في أن المعرفة موجودة على نحو مستقل عن
التجربة اإلنسانية ،وأن دور المتعلم في ھذا النھج ھو الحصول على المعرفة باستخدام الطرق الموضوعية
للعلم .لذا فإن أنصار ھذا النھج يشددون على تحديد أھداف التعليم ويفترضون ضمناﹰ أن المتعلم ھو وعاﺀ
خال على المعلم أن يقوم بملئه .وھذا النھج ھو نھج موجه نحو المعلم .ومثل ھذا النھج مفيد في بعض
المواضيع لمتعلمين تنقصھم الخبرة ،كاألطفال ،حيث تلقن المعرفة تلقيناﹰ.
أما النھج البنائي ،فھو نھج موجه نحو الطالب ،ويعتمد على أن الحقيقة ليست مستقلة عن المتعلم وأن
المعلم يبنيھا ويفسرھا انطالقاﹰ من تصوراته ومن تجربته الذاتية وضمن البيئة االجتماعية والثقافية التي يعيش
فيھا .وعلى ھذا ،فإن الطالب يبني معرفته من البيئة التي يعيش فيھا ،ومھمة المعلم ھي تقديم الوسيلة
واإلرشاد للمتعلم بطريقة تشجعه على تركيب معرفته الخاصة ومكاملتھا في بنية معرفية موسعة.

-6إن الھدف التربوي في النھج البنائي ھو تنمية مھارات المتعلم في التفكير وبناﺀ المعرفة ،لذا ال يھتم
أنصار ھذا النھج بالمعرفة المسبقة للمتعلم وإنما بمزايا اإلدراك لديه ومھاراته في التفكير المستقل،
وال يفترض المعلم أن جميع الطالب يتعلمون تمام ﹰا الشيﺀ نفسه.
ويحتاج النھج البنائي إلى الكثير من التحضير واالبتكار من طرف المعلم لتمكين المتعلمين من
الوصول إلى المعارف ،وھو أمر قد يصعب تحقيقه في الصفوف التي يتباين فيھا مستوى الطالب أو التي
تضم عددﹰا كبيرﹰا منھم .والنقد الموجه إلى النھج البنائي يقوم على أن ھذا النھج يفترض أن المتعلم ھو
شخص قادر على البحث عن المعلومات والمعارف وھو ما قد ال يتوافر في الواقع عند الجميع .وكان أول
من اتبع النھج البنائي المعلم األول سقراط ،فقد استطاع ھذا الفيلسوف اليوناني أن يطبق ھذا النھج تطبيقاﹰ
حسناﹰ ،وكان تالميذه يتمتعون بإمكانات مميزة ،أحدھم الفيلسوف أفالطون نفسه ،وكان عددھم محدوداﹰ .ويعتقد
الكثير من الباحثين في مجال التعليم والتعلم أن استخدام التكنولوجيا ،وخصوصاﹰ تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،يسمح بتحقيق النھج البنائي ،إذ يمكن لمثل ھذه التكنولوجيا أن تكون القاعدة في تشكيل بيئة غنية
بالمعلومات يتحكم فيھا الطالب بعملية اكتشاف المعرفة باالستفادة من أدوات ھذه التكنولوجيا).(6
تزايد المعلومات :تولد في كل عام كميات ھائلة من المعلومات المتجسدة في صور ووثائق مكتوبة أو
صوتية متاحة لكل الناس أينما كانوا بفضل اإلنترنت وشبكات المعلومات .ففي مطلع الثمانينيات كان حجم
المعرفة يتضاعف مرة كل عشرين سنة ليصل إلى معدل تضاعف كل أربع سنوات في بداية األلفية الثالثة.
والمعرفة قابلة للتداول بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تسمح بعمليات البحث والتحليل
والتركيب .ومن الصعب اليوم أن نتصور تعليم ﹰا يتميز بالجودة ال يستخدم شبكات المعلومات للوصول إلى
مصادر المعلومات والمعرفة.
الضرورات التربوية :بينت دراسات عديدة أعدت في السنوات األخيرة) (7أن استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في التعليم ،سواﺀ كان ذلك في الدروس أم في اإلدارة أم في التواصل مع أولياﺀ
الطالب ،قد غير الكثير في نمط العالقة بين المدرسة والطالب وأسرھم .وفي اآلونة األخيرة ،كثر استخدام
المدونات الشخصية اإللكترونية ) (blogsمواقع ويكي ) (wikiمن قبل المدرسين الذين ينشرون عليھا موادھم
الدراسية ويناقشونھا مع طالبھم ،وھو أمر يضيف إلى العملية التعليمية بعداﹰ جديداﹰ ،وخاصة في المواضيع
الدراسية التي تحتاج إلى العمل الجماعي.
المدونات الشخصية اإللكترونية ومواقع ويكي
يستخدم المدرسون المدونات الشخصية اإللكترونية ومواقع "ويكي" وغيرھا من منتجات الوب في التعليم ،حيث
ينشرون الدروس والتمارين التي يقدمونھا في صفوفھم على اإلنترنت ،مما يتيح للطالب التعرف على واجباتھم أو
مراجعة المحاضرات والدروس التي أعطيت في الصف ،إضافة إلى مجموعة من الوصالت التي تحدد مواقع لمصادر
رئيسية أو إضافية يمكن أن ينفذ إليھا الطالب .وتتيح ھذه المدونات للطالب إمكانية نشر تعليقاتھم ومناقشة المدرسين
وغير ذلك .أما مواقع "ويكي" فتسمح بالعمل الجماعي ويشارك فيھا عدد من المدرسين وتﹸنشر فيھا فصول مختلفة تتعلق
بموضوع واحد أو عدة مواضيع ذات قاسم مشترك .ويمكن تعديل ھذه المواضيع من قبل المشاركين إذا ما تطلب األمر
)(6

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

)(7

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

-7ذلك.

أما فيما يتعلق بالمؤسسة التعليمية فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأتمتة أعمالھا
يؤدي إلى تخفيض حجم األعمال التي تقع على عاتق اإلدارة .باإلضافة إلى ذلك ،يستطيع الطالب القيام
بالعديد من اإلجراﺀات اإلدارية عن بعد سواﺀ في مرحلة التسجيل أو في مرحلة الحصول على نتائج
االمتحانات.
 - 2التأثيرات المتوقعة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
أظھرت معظم الدراسات تزايد عدد الحواسيب في المدارس واتصال نسبة منھا باإلنترنت ،واستخدام
أدوات تكنولوجية أخرى في العملية التعليمية كأجھزة الفيديو والكاميرات الرقمية والھواتف المحمولة والوب.
وأدى استعمال ھذه التكنولوجيا إلى جملة من التأثيرات في التعليم وفي المؤسسة التعليمية على النحو اآلتي:
أثر التكنولوجيا في التعلم والتعليم داخل الصف
لم توضع بعد معايير ومؤشرات متفق عليھا عالمياﹰ لقياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم .ومع ھذا ،فإن العديد من الدراسات تشير إلى آثار إيجابية بشكل عام .فاستخدام
األدوات التكنولوجية المختلفة مثل الحاسوب وتطبيقاته العامة والتعليمية واإلنترنت واللوح التفاعلي سمح
بتطوير نﹸھجٍ تعليمية وتعلمية مبتكرة وساھم في تحسين مستوى القراﺀة والحساب والرياضيات واللغات
األجنبية والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة ولتربية الفنية وغيرھا).(8
نتائج بعض الدراسات الميدانية
أظھرت دراستان أجريتا في الواليات المتحدة عالقة إيجابية بين وجود حواسيب في المدرسة ونتائج اختبارات
الطالب ،في حين أظھرت دراسة مماثلة أجريت في أستراليا عدم وجود تلك العالقة .وبينت دراسة أخرى أجريت في
بعض البلدان النامية أن العالقة بين وجود حواسيب في المنازل وإنجاز الطالب لواجباتھم المدرسية كانت سلبية .ولكن
تحديد تلك العالقة ھو في الواقع أكثر تعقيداﹰ وخاصة عندما ينظر في الجانب التواصلي واالستخدامات التربوية للحاسوب
المنزلي ،حيث يجد الباحثون أن العالقة إيجابية .ويبقى أن قياس العالقة أمر شائك ويحتاج إلى أبحاث طويلة ومنھجية
صارمة .ووجدت إحدى الدراسات أن العالقة كانت إيجابية في استخدام الحاسوب في دروس الرياضيات ،وبينت
دراسات أخرى أجريت في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) (OECDأن العالقة كانت إيجابية عندما
استخدم الحاسوب استخدام ﹰا محددﹰا واضح األغراض ،وال تزال دراسات أخرى في بلدان أخرى ال تقر بذلك تماماﹰ.
____________________
المصدرWagner, Daniel A., Bob Day, Tina James, Robert B. Kozma, Jonathan Miller and Tim Unwin. 2005. Monitoring and Evaluation of :
ICT in Education Projects: A Handbook for Developing Countries. Washington, DC: infoDev/World Bank. Page 12. Available at:
http://www.infodev.org/en/Publication.9.html.

أما الجوانب المتعلقة بتعزيز دافع التعلم وديمومته فكانت أكثر وضوحاﹰ .فقد أظھرت الدراسات فوائد
عدة مثل تحسن إدراك المفاھيم وتعلمھا وزيادة االستقالل والتعاون مع اآلخرين .أما الجوانب الخاصة
باإلبداع ومھارات التفكير الناقد وقدرات حل القضايا فال تزال النتائج بشأنھا متناقضة .ويمكن القول عموم ﹰا
) (8راجع الحاشية ).(2

-8إن نتائج استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعليم كانت إيجابية كلما كان االستخدام ذا أھداف
تربوية واضحة للمدرس والطالب.
لقد كثرت مصادر المواد الدراسية ،العامة والخاصة ،المنتشرة على اإلنترنت ،وخاصة في موضوع
تعلم اللغات األجنبية .كما ساھمت اإلنترنت في نشر عروض محاكاة لمواضيع في العلوم والرياضيات.
وتساھم ھذه العروض في استيعاب المفاھيم المجردة وتلك الخاصة بعالم الصغريات والسيرورات العلمية
.(9)micro-system and process in science
أثر بعض التكنولوجيات على التعلم والتعليم
سجلت المكونات التكنولوجية المستعملة في التعليم والتعلم ازدياداﹰ ملحوظﹰا مع تطور البنية األساسية
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس .فالمحتوى الرقمي التعليمي والبرمجيات الخاصة
بالتعليم وإدارة المدارس واللوح التفاعلي ،وكذلك التكنولوجيات المحمولة والالسلكية ،يزداد استخدامھا في
المدارس نتيجة لفاعليتھا ،كما أن التعليم االفتراضي بدأ يشق طريقه بأساليب وأنماط مختلفة وبدأ االعتراف
بدوره أداة مكملة للتعليم التقليدي.
اللوح التفاعلي

)(Interactive whiteboard

لوح أبيض للعرض يتصل بالحاسوب ويتفاعل باللمس .يمكن التعامل معه وكأنه شاشة الحاسوب كما يمكن
الكتابة عليه باستخدام قلم خاص ويمكن تخزين ما يكتب عليه مباشرة في الحاسوب .يستطيع المدرس استخدام اللوح
التفاعلي لعرض مواد موجودة على الحاسوب كأدوات توضيحية وبإمكانه أن يضيف ما يريده باستخدام القلم الخاص
باللوح التفاعلي.
وقد أثبت اللوح التفاعلي فاعليته وفائدته في الدروس وخاصة تلك التي تحتاج إلى عرض صور كثيرة أو تتطلب
عمليات محاكاة.

أما التالميذ من ذوي الحاجات الخاصة ،فقد قدمت لھم ھذه التكنولوجيا عوناﹰ كبيرﹰا ويكفي أن نذكر في
ھذا الصدد برمجيات قراﺀة الشاشة للمكفوفين) (10التي منحت المكفوفين استقالالﹰ كبيراﹰ وفتحت لھم نافذة جديدة
على الحياة ،وكذلك منتديات الدردشة للصم والبكم.
التأثير في التواصل بين المدارس والمجتمع
إن اتساع تشبيك المدارس ووصلھا باإلنترنت مع توفر البرمجيات والمحتوى المالئم أدى إلى تواصل
أفضل مع أولياﺀ الطالب ومع المجتمع المحيط عمومﹰا كما ساعد على التفاعل فيما بين المدارس في البلد نفسه
أو من بلدان مختلفة.
التأثير في إدارة المدرسة

) (9راجع الحاشية ).(2
)(10

Nour Eldin Cheikh Obeid. 2006. Visually impaired people and Community Center. Paper presented at ICTTA'06
Conference in Syria.

-9سمحت ھذه التكنولوجيا بحوسبة المدرسة مما أدى إلى تخفيض حجم العمل اإلداري فيھا ،إضافة إلى
أنھا سمحت إلدارة المدرسة والمدرسين بمراقبة نتائج تقييم الطالب وإعداد التقارير الدورية ألولياﺀ الطالب.
 - 3ھل سيتغير نموذج التعليم القائم على األستاذ والطالب فقط؟
كانت البدايات األولى الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السبعينيات تﹶعِ د بقلب المفاھيم
والنماذج التعليمية ،ولكن التعثر الذي واجه ذلك عزي وقتھا إلى ضعف الجوانب التصويرية والصوتية .وفي
الثمانينيات انتشر استخدام األقراص المدمجة بما تحمله من صوت وصور متحركة ،ومع ذلك لم تحدث
الثورة التعليمية .وفي مطلع التسعينيات أعادت اإلنترنت األمل بحتمية التغيير وبأن ھذه التكنولوجيا ستعيد
تشكيل النموذج المدرسي ،لكن ھذا لم يحدث أيضاﹰ .ومع تطور التعليم اإللكتروني بكل ما يحمل من إمكانات
تكنولوجية ،ما زال أسلوب التعليم التقليدي ھو المسيطر .فما المأمول إذن؟
ال يزال النموذج المدرسي التقليدي ھو أساس العملية التعليمية ،وسيبقى كذلك حتى إشعار آخر.
ولكن جل ما يمكن للتكنولوجيا أن تقدمه ھو الدعم والمساعدة سواﺀ للمعلم أم للطالب ،وھو دعم ھائل بكل
المقاييس .وبالطبع ستضيف التكنولوجيا أبعاداﹰ أخرى للفئات المعزولة وألصحاب الحاجات الخاصة
وللمتعلمين ذاتيﹰا ومن يريد التعلم مدى الحياة ،تمامﹰا مثلما فعلت الطباعة ،عند ظھورھا في القرن الخامس
عشر ،التي أبقت المعلم معلماﹰ والطالب طالباﹰ ،ولكنھا أدت إلى انتشار الكتاب )المعلومات ،المعرفة( على
نطاق واسع.
ومع كل ھذا ،فإن ھناك سؤاالﹰ ال يزال يشغل حيزﹰا من الدراسات وھو :إلى أي مدى يمكن جعل
التجربة التعليمية أكثر شخصية ،بمعنى أن تكون أكثر توجھﹰا نحو حاجة المتعلم الفردية؟ فالتكنولوجيا
وتطبيقاتھا تتيح خيارات أوسع بما يخص :ماذا ،ومتى ،وأين نتعلم ،وكذلك انتقاﺀ المواضيع بحسب االھتمام
وأساليب التعلم واألفضليات والحاجات .وھذا كله سيغير العالقة بين الطالب والمعلم وكذلك العالقات بين
الصفوف المدرسية ،مع ازدياد القدرات اإللكترونية في المدارس واستعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
لدعم منھجية وآلية التعلم ،وھذا أمر تشكو منه المدرسة التقليدية التي توجب على الطالب التكيف معھا دون
أن تتكيف ھي معھم.
 - 4ما ھي العقبات الحقيقية التي يواجھھا استخدام تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات في التعليم؟
أولى العقبات ھي عدم توفر التكنولوجيا والبنية األساسية ،مثل اإلنترنت مع ما يحتاجه الطالب من
تطبيقات ذات صلة بالتعليم ،أو عدم إتاحتھا للطالب والمدرسين ،وكذلك عدم توفرھا في المنازل .ولكن ھذا
األمر ھو أحد الفصول األولى في استراتيجية وطنية الستخدام التكنولوجيا استخدامﹰا يطال مختلف المستويات،
بما في ذلك مستوى المدرسة نفسھا ،ويھدف إلى تحسين أداﺀ عمليتي التعليم والتعلم .وبالطبع على ھذه
االستراتيجيات أن تترافق مع كل ما تحتاج إليه من خطط تنفيذية وآليات مراقبة ومتابعة وقياس لألداﺀ.
وكما ھو األمر في كل تكنولوجيا جديدة ،يواجه تطبيقھا ممانعة ناتجة عن عدم الرغبة في التغيير
باإلضافة إلى جانب الجھل بالمكاسب التي تتيحھا التكنولوجيا .فبعد اختراع مطبعة غوتنبرغ عام ،1455
واجه نشر الطباعة مقاومات مختلفة ،وذلك ألسباب ثقافية وتجارية ،ولكن الطباعة في النھاية غيرت وجه

 - 10العالم وال يمكننا اليوم تصور عالم بدون طباعة ،لذا فعلى أية استراتيجية تكنولوجية أن تأخذ في االعتبار
قضية مقاومة التغيير.
المبادرة التعليمية األردنية
نموذج عالمي للشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص

)(11

قلما تسنح الفرصة ألن نرى عالمين مختلفين كل االختالف ،القطاع العام والقطاع الخاص ،يعمالن
معﹰا يداﹰ بيد لترسيخ التفاھم الثقافي والتوصل إلى نموذج للتعاون ھدفه األول التنمية االجتماعية واالقتصادية.
انطالقﹰا من إدراك أن التعليم ھو العصب الرئيسي والفاعل للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة
في العالم ،قام عدد من رجال األعمال في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،بتفويض من المحفل
االقتصادي العالمي ،بإطالق مبادرة تھدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات اإلصالح التربوي في إحدى
البلدان النامية .واختير األردن ،نظراﹰ إلى الجھود اإلنمائية الكبيرة التي تبذل في تطوير قطاع التربية والتعليم
فيه ،ليكون النموذج الريادي في تطبيق تلك المبادرة ونشر تجربته في بلدان المنطقة.

القطاع الخاص العالمي

القطاع الخاص المحلي
المبادرة

الحكومة
ومن ھنا برزت الفرصة الفريدة من نوعھا في المبادرة التعليمية األردنية التي أطلقت رسمي ﹰا خالل االجتماع
االستثنائي للمحفل االقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت في حزيران/يونيو  2003بھدف دفع عجلة
التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة ،وليكون لھذه المبادرة األثر األكبر على القطاعين العام والخاص،
وباألخص على الصناعة الوطنية ،وبشكل أكبر على مجمل نظام التعليم من طلبة ومعلمين.
أھداف المبادرة
•

تحقيق الرؤيا الوطنية لنظام التعليم في األردن وتطويره ليصبح الركيزة األولى في عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

•

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

) (11أعد ھذه المقالة السيد ھيف بنيان ،مدير المبادرة التعليمية األردنية.
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دعم وبناﺀ القدرات الصناعية المحلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخاصة فيما
يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج وحلول تعليمية ،وذلك من خالل فتح باب الشراكة بين الشركات
المحلية والشركات العالمية؛

دعم التزام الحكومة األردنية باعتماد المبادرة كنموذج تطبيقي يمكن تنفيذه في مختلف مدارس
•
المملكة كمرحلة أولى ومن ثم نشر ھذه التجربة الريادية في بلدان المنطقة بشكل عام.
مسارات المبادرة
المسار األول :المدارس االستكشافية
خصصت الحكومة  100مدرسة من مدارسھا ،سميت بالمدارس االستكشافية ،لتكون المدارس
األساسية للمبادرة التي تقضي بتطبيق أساليب تكنولوجية جديدة للتعلم ولبناﺀ القدرات اإلبداعية لدى المعلمين
والطلبة في تلك المدارس ،وتعريفھم باألساليب التعليمية الجديدة المواكبة للتطورات العلمية وإكسابھم
المھارات الضرورية لالقتصاد المعرفي في القرن الحادي والعشرين.

وركزت المبادرة في المدارس االستكشافية على ثالثة محاور ھي:
-1
التقنيات الصفية :توفير البنية األساسية والمستلزمات الضرورية من أجھزة وبرمجيات لتمكين
المعلمين من اعتماد أساليب جديدة تسھل عملية التعلم واإلبداع والتجديد .ومن أبرز إنجازات المبادرة في ھذا
المحور:
•
•
•
•

تزويد المدارس االستكشافية بنقاط اتصال السلكي؛
إدخال األلواح التفاعلية اإللكترونية وأجھزة العرض اإللكترونية؛
تزويد معلمي المناھج اإللكترونية بأجھزة حاسوب محمول؛
زيادة عدد مختبرات الحاسوب في المدارس بما ال يقل عن مختبرين للمدرسة الواحدة.
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-2
تطوير مناھج إلكترونية :بناﺀ مناھج إلكترونية تعمل على تطويرھا شركات محلية بالتعاون مع
شركات عالمية متخصصة وبتمويل من جھات مانحة .وتھدف ھذه المناھج إلى رفع قدرات النظام التربوي
ووضع األردن بمكانة أحد المصادر العالمية في تطوير وتوفير الخبرات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني.
وقد تم خالل السنوات الثالث األولى للمبادرة تطوير ستة مناھج إلكترونية ھي :الرياضيات ،والعلوم،
والتربية االجتماعية ،واللغة العربية ،واللغة اإلنكليزية ،والحاسوب .وقد طورت ھذه المناھج بأكملھا من
الصفر وبما يتوافق مع مناھج وزارة التربية والتعليم األردنية ،لتستخدم كوسائل داعمة وكأداة محفزة للمعلم
لتجديد طريقة التعليم ومحفزة للطالب للتفاعل مع المادة وتطوير قدراته في البحث والتطوير باعتماد مبادئ
ومفاھيم نھج التعلم المتمازج ) .(Blended Learning Approachوقامت وزارة التربية والتعليم بتزويد الشركات
بكوادر تعليمية متخصصة للعمل معھا على تطوير مناھج إلكترونية ،وذلك لضمان تطابق ھذه المناھج مع
مخرجات التعلم المنشودة .كما أنشأت الوزارة دائرة متخصصة للمتابعة مع المبادرة بغية إنجاز المناھج
المطلوبة.
-3
التدريب :رفع كفاﺀة المعلمين واإلداريين وتزويدھم بالمھارات الحاسوبية األساسية ومفاھيم تعليمية
متطورة تنعكس بالفائدة على الطالب والمعلم .وتعمل المبادرة على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة
للمعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وقد قامت المبادرة حتى اآلن بتدريب ما يزيد عن ثالثة آالف معلم على مبادئ الحاسوب األساسية
مثل  World linksو Microsoftو Intelو ICDLوغيرھا ،باإلضافة إلى تدريبھم على المناھج المحوسبة .وتعمل
المبادرة دومﹰا على إيجاد مراكز ومؤسسات تقدم دورات جديدة ومتخصصة لرفد المعلمين بمھارات جديدة.
ومن أبرز الدورات الجديدة التي قدمتھا المبادرة لبعض المعلمين دورة "التعلم من أجل الفھم" التي تعطي
المعلم الفرصة لتغيير دوره في الصف من ملقن إلى محاور وتساعده على تسخير األدوات التكنولوجية
لتحقيق ذلك.
المسار الثاني :التعلم مدى الحياة
يدعم ھذا المسار رؤية الحكومة األردنية في بناﺀ اقتصاد المعرفة من خالل توفير فرص تعلم
للمؤسسات األردنية الصغيرة ومتوسطة الحجم لتطوير المھارات التي تمكنھا من المشاركة الفعالة في عملية
التنمية االقتصادية .ويھدف ھذا المسار إلى تحديد المھارات وتوفير المحتوى التعليمي اإللكتروني الذي
يتناسب مع متطلبات األعمال األردنية لألفراد عبر مراكز االتصال بشبكة المعلومات المنتشرة في مختلف
أنحاﺀ المملكة ،مثل محطات المعرفة.

 - 13تنطوي آلية العمل على استخدام محتوى التعلم المتوفر لدى شركات عالمية ومحلية ،فيقوم مختصون
بمراجعته للتأكد من مالﺀمته للثقافة والمتطلبات األردنية ،ثم يتم إدخال المحتوى إلى منظومة التعلم
اإللكتروني وتطبيقه وفقاﹰ الحتياجات المستخدم .ومن ثم يجري تحديث المحتوى وفقﹰا لنظام إدارة المحتوى
الذي يتم تصميمه ضمن ھذا المسار.
المسار الثالث :تطوير صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المحلية
ركز ھذا المسار على دعم وبناﺀ القدرة الصناعية لشركات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
المحلي من خالل تطوير مناھج إلكترونية وإدخال مھارات فنية وإدارية ذات مستوى عالٍ .
وقد بلغ حجم االستثمار في ھذه المبادرة ما يزيد عن  26مليون دوالر أمريكي ،األمر الذي انعكس
إيجاباﹰ على العديد من الشركات المحلية التي عملت مع المبادرة .أما فيما يخص بناﺀ القدرات المحلية،
فالخبرات التي اكتسبتھا تلك الشركات من خالل عملھا على المناھج المطورة والتعاون مع الشركات األجنبية
ال تقدر بثمن .كما أن الشركات قد حصلت على حقوق ملكية فكرية للمناھج التي طورت من أجل المبادرة،
تؤھلھا بيع ھذه المنتجات في بلدان أخرى.
الناحية التنظيمية للمبادرة
عكست ھيكلية المبادرة مدى االھتمام الذي توليه للعمل المؤسسي ولترسيخ التعاون ما بين مختلف
الشركاﺀ .فقد أنشئ مكتب إلدارة المشاريع تابع لمجلس تنفيذي مكون من وزير التربية والتعليم ووزير
التخطيط ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من شركات القطاع الخاص العالمية ،ومنھا
سيسكو سيستمز ،ومايكروسوفت ،وإنتل ،ومجموعة من المؤسسات المحلية كصندوق الملك عبداﷲ الثاني
للتنمية ،وشركة زين لالتصاالت ،ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) (USAIDوترعى ھذه
المبادرة جاللة الملكة رانيا العبداﷲ.
لجنة المعنيين بالمبادرة
مجلس اإلرشاد
األكاديمي

اللجنة التنفيذية العليا

وحدة إدارة المشروع
تم إنشاؤھا في األردن لإلشراف على سير المبادرة ومتابعتھا
وتضم عددﹰا من ذوي الخبرات المحلية والعالمية

المسار  1أ

المسار  1ب

المسار  1ج

المسار الثاني

التقنيات الصفية

تطوير مناھج إلكترونية

التدريب

التعليم مدى الحياة

المسار الثالث
تطوير صناعة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
المحلية

المسار األول :المدارس االستكشافية

وتتضمن مسؤوليات المبادرة ،على اختالف المستويات العاملة بھا ،عدداﹰ من المھام ،أبرزھا على
سبيل المثال ال للحصر:
•

وضع أطر التعاون ما بين الشركاﺀ؛

•

حشد التبرعات العينية والمالية الالزمة للصرف على المشاريع؛
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العمل مع وزارة التربية والتعليم لتحديد االحتياجات وإيجاد شركاﺀ ذوي كفاﺀة وخبرة عالية
للعمل على تلبية ھذه االحتياجات؛

•

إدارة المشاريع ووضع الخطط التنفيذية الالزمة للمشروع والمتابعة والتنسيق ما بين األطراف
ذات العالقة؛

•

ترويج المبادرة محلياﹰ وعالميﹰا واستقطاب شركاﺀ جدد سواﺀ من شركات خاصة أو مؤسسات
عاملة في مثل ھذا المجال.

النظرة المستقبلية
في نھاية عام  2006ومع انتھاﺀ العام الثالث للمبادرة ،اقتضى تقييم
إيجابي على النظام التربوي واتخاذ القرار حول النظرة المستقبلية للمبادرة.
عنصر فاعل وأساسي مساھم في برنامج اإلصالح التربوي من أجل تحقيق
إلى تسجيل المبادرة كمؤسسة غير ربحية وإعادة صياغة رؤيتھا ومھامھا
التعليم في األردن ونشر المبادرة إلى بلدان المنطقة.

ما أتت به المبادرة من مردود
وتم االتفاق على أن المبادرة
اقتصاد المعرفة ،واتجھت النية
لتعكس الرؤية الملكية لتطوير

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

التركيز على جودة التعليم؛
تعزيز تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛
تحسين التعليم اإلبداعي من خالل استخدام وحدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كأدوات
مساندة؛
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
التعاون مع البرامج المشابھة والمكملة بدورھا لرسالة المبادرة؛
توسيع خدمات المبادرة لتشمل البلدان المجاورة.

كما وضعت المبادرة خطتھا االستراتيجية التي تتضمن العمل وتقديم الخدمات خارج األردن في
البلدان المجاورة .وفيما يلي بعض الخدمات التي ستوفرھا المبادرة:
•
•
•
•

تطوير استراتجيات وسياسات التعليم؛
البحث واالبتكار في مجال التعليم؛
إدارة المشاريع التعليمية؛
تطوير األعمال و نماذج االتجار والتسويق.

ال إلى أن تغدو مركزﹰا عالمياﹰ متميزاﹰ لالبتكارات واإلبداعات التعليمية ،يھدف
وستسعى المبادرة مستقب ﹰ
إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ويعمل على تطوير مسار التعليم في المنطقة ورفده بكل
ما ھو جديد.

 - 15إن تجربة األردن في مبادرة التعليم تعد من أنجح التجارب عالمي ﹰا في تسخير قدرات القطاعين العام
والخاص لخدمة التعليم ،حيث قام المحفل االقتصادي العالمي بتكرار التجربة في مصر وإقليم راجستان في
ال مع مبادرة التعليم
الھند وتأسيس مبادرة التعليم العالمية ) (Global Education Initiativeالتي ستتعاون مستقب ﹰ
األردنية لنشر ھذه التجارب في بلدان المنطقة.

ومن أھم العوامل التي تشكل ركيزة لنجاح مثل ھذه التجارب الرائدة ،الرؤيا الواضحة والدعم
المتواصل من القيادات والتزام الحكومة بالتغيير وجدية القطاع الخاص.
)(12

رصد وتقييم مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

إن العديد من الوكاالت الوطنية والدولية والمتخصصين والمھنيين ومطوري البرامج يدعمون
ويعززون فكرة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم .بيد أن عدة أدلة من العقد
الماضي بينت أن السياسات الخاطئة وبعض االستثمارات في مجال إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم قد تفشل في بلوغ النتائج المرجوة وقد تكون كلفتھا عالية.
فالمسألة ال تكمن في كون فكرة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم )" (ICT4Eجيدة"
أو "سيئة" ،بل تكمن أساسﹰا في عملية االختيار بحكمة بين العديد من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،
وذلك للحد من احتماالت ھدر األموال وتفادي إعادة تصحيح األخطاﺀ .لذا فمن الضروري على صانعي
السياسات والممارسين في مجال التنمية ضمان إسھام االستثمارات الموضوعة في قطاع  ICT4Eفي تحقيق
أھداف تعليمية محددة بوضوح.
من المسائل الرئيسية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ما يلي:
•
•
•
•

ما ھو أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التحصيل العلمي في البلدان النامية؟
ما ھي العوامل التي يجب التنبه إليھا في برنامج التدخل ICT4E؟
كيف تقارن المبادرات المتعلقة ب ـ  ICT4Eمع مبادرات أخرى في التعليم؟
كيف تتأثر الفئات السكانية بطرق مختلفة من جراﺀ مبادرات ICT4E؟

) (12كتب ھذا المقال استناداﹰ إلى المرجع التاليWagner, Daniel A., Bob Day, Tina James, Robert B. Kozma, Jonathan :
Miller and Tim Unwin. 2005. Monitoring and Evaluation of ICT in Education Projects: A Handbook for Developing Countries.
Washington, DC: infoDev/World Bank. Available at: http://www.infodev.org/en/Publication.9.html.
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•
•

كيف ينبغي قياس أثر  ،ICT4Eوما ھي القضايا ذات الصلة ،وال سيما تلك المتعلقة بتوفير
التعليم للجميع وغيرھا من األھداف اإلنمائية لأللفية؟
كيف ينبغي تنفيذ الدراسات التي ترصد وتقيم أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم؟
ال من حيث التكلفة؟
كيف يصمم برنامج  ICT4Eليكون فعا ﹰ

تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
تشير األبحاث إلى أن مجرد وضع الحواسيب في المدارس ليس كافيﹰا لتحسين العملية التعلمية ،فھناك
حاجة إلى تطبيقات محددة في ھذا المجال لتحقيق االستفادة في المعرفة ،والمھارات ،والممارسات التعليمية،
واالبتكار المدرسي ،والخدمة المجتمعية .ومن ھنا فإن تحديد الجھات المستھدفة والمستفيدة من مبادرات
 ICT4Eيشكل الخطوة األولى التي يجب أن يقوم بھا واضعو السياسات بغية اتخاذ القرارات الفعالة وتوثيق
وقياس النتائج فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم .إن النتائج التي ينبغي النظر
فيھا تشمل الجھات المستفيدة التالية:
•

للطالب :زيادة المعرفة في المواضيع المدرسية ،وتحسين المواقف إزاﺀ التعلم ،وتعلم مھارات
جديدة؛

•

للمعلمين :تنمية المھارات التكنولوجية ،والتعرف على مناھج تربوية جديدة ،وتحسين عملية
التدريس؛

•

للمدارس :زيادة االبتكار في المدارس؛

•

للمجتمعات المحلية :زيادة فرص استفادة أفراد المجتمع المحلي من برامج تعليم الكبار وبرامج
محو األمية.

الرصد والتقييم
ينبغي أن يكون الرصد والتقييم من المكونات األساسية لمبادرة  ،ICT4Eفعملية الرصد والتقييم
لألنشطة اإلنمائية تسمح للمسؤولين الحكوميين ،ومديري التنمية ،والمجتمع المدني بتحقيق ما يلي) :أ( التعلم
من تجارب الماضي؛ )ب( تحسين تقديم الخدمات؛ )ج( التخطيط؛ )د( تخصيص الموارد؛ و) •( عرض
النتائج .وھناك العديد من دراسات الحالة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم تتضمن
مجموعة من الدروس المستفاده ،والخبرات الموثقة في ھذا المجال .ويمكن أن تستخدم التجارب الناجحة
واالستراتيجيات المبتكرة في البلدان النامية كمعايير وإرشادات لتخطيط البرامج وتنفيذھا .كما أن عملية
الرصد والتقييم يمكن أن تساعد صانعي السياسات في وضع سياسات واستراتيجيات تھدف إلى إدماج أو
تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناھج التعليم الوطنية ،وتطوير مناھج متكاملة لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
 - 1خطط استراتيجية
يحتاج واضعو السياسات إلى جمع البيانات ذات المغزى واألكثر تناسقاﹰ وحداثة والمرتبطة بعملية
دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناھج المدرسية ،وذلك من أجل صقل وتحسين مبادرات ICT4E

 - 17المستقبلية .وينبغي أن تكون عملية الرصد والتقييم متواصلة وأن تتم من خالل عدة مراحل :التفكير،
والتخطيط ،والتصميم ،والتنفيذ ،ثم االستالم النھائي من قبل المستخدم.
وتتألف الخطة الناجحة للرصد والتقييم من مجموعة من العمليات والمھام والنتائج التي تحتاج إلى
مؤشرات واقعية مناسبة يمكن قياسھا ،كما تحتاج إلى تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يشاركون في
صنع القرارات المتعلقة بالرصد والتقييم.
 - 2أساليب جمع البيانات
ينبغي أن تستخدم جميع الطرق ومختلف أساليب جمع البيانات ،الكمية والنوعية ،في عملية الرصد
والتقييم ،مثل دراسات الحالة ،واالستبيانات ،والمقابالت الفردية والمقابالت الجماعية مع المعنيين .ويمكن أن
يتراوح حجم عينات المسوحات بين كبير وصغير ،كما يمكن مقارنة سكان العينة ومراقبتھم في نقاط مختلفة
من مراحل تنفيذ مبادرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .فبھذه الطريقة يمكن لواضع الدراسات متابعة
الطالب لعدة سنوات لتحديد األثر الطويل المدى لمبادرات .ICT4E
 - 3المؤشرات
ھناك حاجة إلى إيجاد إطار عام من أجل تحديد العوامل المؤثرة في مبادرات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت على مستوى تعلم الطالب من جھة ،وعلى مستوى معرفة المعلم ومھاراته ومواقفه من جھة
ثانية .لذا تم وضع مجموعة من المؤشرات األساسية تتضمن مؤشرات على المدى الطويل ،وتأخذ بعين
االعتبار النطاق الوطني وتكلفة البرنامج ،ويمكن استخدامھا لفھم مدخالت البرنامج ونتائجه.

مؤشرات
مؤشرات
مؤشرات
اجتماعية
مؤشرات

مؤشرات لرصد وتقييم مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
نوع معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و/أو البرمجيات وسمات التصميم
التنظيمي المستخدمة في قاعات الدراسة
المدخالت
األثر على الطالب والمعلمين )اإلدراكي ،والعاطفي ،والسلوكي(
النتائج
معدالت االلتحاق بالمدارس ،والناتج المحلي اإلجمالي ،ومؤشرات التنمية البشرية
وطنية للتربية ومؤشرات
التي يتميز بھا كل بلد ويمكن أن تدعم أو تعيق تنفيذ أي برنامج أو مشروع
واقتصادية
التكاليف الثابتة والمتغيرة والمتكررة
التكلفة

 - 4قياس المدخالت
من أجل فھم المخرجات والدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مستوى معرفة
الطالب ومھاراته ومواقفه ،ينبغي األخذ بعين االعتبار جميع المتغيرات التي تطرأ على المدخالت .ويشمل
قياس المدخالت موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قاعات الدراسة ،والموارد البشرية ،وتدريب
المعلمين ،وأصول التدريس.
م
نماذج من مؤشرات المدخالت

موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المتوفرة في قاعة الدراسة

تدريب المعلمين

• توفر التيار الكھربائي
• عدد األجھزة المتوفرة لكل مدرسة

فھم عمليات ومفاھيم التكنولوجيا
تخطيط ورسم بيئات تعلمية فعالة

أصول التدريس في قاعة الدراسة
إدماج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المناھج التعليمية
الممارسات التربوية التي تدعمھا

 - 18• عدد الطالب/عدد المعلمين لكل جھاز

تدعمھا التكنولوجيا

عدد الحواسيب المتصلة باإلنترنت ونوع
النطاق الترددي واستخدام اإلنترنت لكل
مدرسة
عدد قطع البرمجيات التعليمية المتوفرة
للمواضيع الرئيسية لكل مدرسة

تنفيذ الخطط التي تتضمن أساليب
تطبيق التكنولوجيا بھدف تحقيق
أقصى قدر من تعلم الطالب
تطبيق التكنولوجيا لتسھيل التقييم
واستخدام التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية
فھم القضايا االجتماعية واألخالقية
والقضائية المتعلقة باستخدام
التكنولوجيا

االستثمار في المعدات والبرمجيات لكل
مدرسة

استعماالت تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

 - 5قياس النتائج
من أھم النتائج التي تھدف مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تحقيقھا زيادة معرفة
الطالب في المواضيع الدراسية وتحقيق نطاق معرفة أوسع يشمل المعلوماتية ،والمھارات التكنولوجية،
ومھارات البحث والتحليل اإلحصائي.
وبينما تﹸعتبر برامج التقييم الدولية مثل الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) (ICDLمكلفة وذات نطاق
محدود في استخدام الحاسوب ،توجد برامج تقييم أخرى تركز على اكتساب الطالب مھارات القرن الحادي
والعشرين ،التي تشمل معرفة التكنولوجيا ،وإدارة المعلومات واالتصاالت ،والعمل الجماعي ،وروح المبادرة
في قطاع األعمال ،وزيادة الوعي بالعولمة ،والمشاركة المدنية ،وحل المشاكل.
وھناك مؤشرات أخرى تشمل معدالت االلتحاق بالمدارس ،ومعدالت التسرب المدرسي ،ومعدالت
النجاح ،ودرجة إلفة المعلمين مع أجھزة الحاسوب والبرمجيات واإلنترنت .ومن المؤشرات المستخدمة
لتقدير آثار  ICT4Eعلى المدى الطويل معدالت التخرج ،ونسبة النجاح في امتحان القبول الجامعي ،ونوع
العمل األول.
يوجد كذلك العديد من العوامل االقتصادية والتكنولوجية والتعليمية الھامة التي قد تسھل أو تعيق
االستفادة من برامج استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ،وبالتالي فإن تحديد ھذه العوامل
يتيح فھماﹰ أفضل للنطاق الوطني الذي يمكن استخدامه في تطوير البرامج .كما أن الخطط الوطنية الرئيسية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ينبغي أن تشمل اإلصالحات المطلوبة في التعليم ،وقيمة اإلنفاق على
مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.
أمثلة من المؤشرات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
مؤشرات محددة
مؤشرات عامة
وجود سياسة وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إجمالي اإلنفاق العام على التعليم
في التربية
وجود خطة رئيسية مع جدول زمني
النفقات التعليمية للطالب الواحد
اإلنفاق الوطني على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم
نسبة االستثمار العام والخاص في المؤسسات التعليمية
نسبة الطالب إلى الحواسيب
معدالت التسجيل في المدارس على مختلف المستويات
توافر شبكات الحاسوب في المدارس
الوقت التعليمي
اعتبار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوعا
حجم الصف ونسبة الطالب إلى المعلمين

 - 19مستقال في المناھج الدراسية
دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناھج
الدراسية
عدد المدارس التي أدخلت تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

الخاتمة
ينبغي أن تكون عملية الرصد والتقييم جزﺀاﹰ ال يتجزأ من خطة برنامج  .ICT4Eويمكن لواضعي
السياسات االعتماد على مجموعة واسعة من الدراسات من أجل القيام بھذه العملية على أفضل وجه ومنھا ما
يسلط الضوﺀ على الدروس المستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية ،واالستراتيجيات والمقاييس والمعايير
الدولية في ھذا المجال .وينبغي على برامج التقييم أن تركز على قياس مستوى التعلم لدى الطالب
والمعلمين ،وإنشاﺀ مجموعة من المؤشرات مثل عوامل المدخالت والمخرجات ،وتقييم الظروف الوطنية التي
من شأنھا تيسير أو عرقلة تلك البرامج.

سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
االجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت
ريو دي جانيرو 15 - 12 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007
تضمن برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات ،الصادر عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع
المعلومات الذي عقد في تونس عام  ،2005الطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة إنشاﺀ منتدى إدارة
اإلنترنت ) (Internet Governance Forum-IGFللحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات
اإلنترنت ،على أن يجتمع المنتدى بصفة دورية حسب الحاجة ،وأن تﹸبحث جدوى استمرار المنتدى في
غضون خمس سنوات من إنشائه .وتقرر عقد اجتماع سنوي ابتداﺀ من عام  2006وحتى عام  2010لتحقيق
األھداف والوالية المحددة للمنتدى).(13
عقد االجتماع األول لمنتدى إدارة اإلنترنت في أثينا ،في الفترة من  30تشرين األول/أكتوبر إلى
 2تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006وكان بمثابة اجتماع تمھيدي تمحورت فيه المناقشات حول أربعة مواضيع
رئيسية تتعلق باالنفتاح واألمن والنفاذ والتعددية ،مع التركيز على قضايا تدويل أسماﺀ النطاقات على شبكة
اإلنترنت والمخدمات الرئيسية للشبكة .ونوقشت كذلك قضايا حرية التعبير وتبادل المعلومات وبناﺀ القدرات
من أجل تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعرفة .كما سلط الضوﺀ على دور اإلنترنت
في بناﺀ مجتمع المعلومات ،وضرورة تحقيق التوازن بين حقوق مستخدمي الشبكة العالمية ،وأھمية التعاون
بين أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك.

) (13مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ،برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات ،تونس 18 - 16 ،تشرين
الثاني/نوفمبر  ،WSIS-II/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-A ،2005الفقرات  68و 72إلى  .79متوفر على الموقعhttp://www.itu.int/wsis/ :
documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0l.

 - 20وعقد االجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت في ريو دي جانيرو ،في الفترة من  12إلى  15تشرين
الثاني/نوفمبر  .(14)2007وقد التزم المجتمعون بتعزيز إقامة حوار بين جميع أصحاب المصلحة على قدم
ال بشكل عام واستحسن من قبل المشاركين ،في حين اعتبره بعض
المساواة .وكان إطار االجتماع مقبو ﹰ
المشاركين بادرة تعاون حقيقي بين أصحاب المصلحة المتعددين .وشمل االجتماع سبعة مسارات رئيسية
منظمة بشكل متواز وتفاعلي وتضمن جلسات نقاش شارك فيھا المھتمون باإلضافة إلى أسئلة وتعليقات من
الحضور .واتبعت ھذه المسارات جدول األعمال الذي تم تحديده في العملية التحضيرية وشمل مواضيع
منتدى إدارة اإلنترنت الخمسة التالية :موارد اإلنترنت الحرجة ،وسبل النفاذ ،والتنوع ،واالنفتاح ،واألمن.
وتلت حلقات النقاش جلسة عن كل من "محصلة الجلسات الفرعية والخطوات المستقبلية" و"القضايا المستجدة".
وفي المجمل ،جرى  84نشاطﹰا موازياﹰ للجلسات الرئيسية ،شملت حلقات عمل ،ومنتديات الستعراض أفضل
الممارسات ،واجتماعات تحالف ديناميكية ،ومنتديات مفتوحة تمحورت حول المواضيع الرئيسية الخمسة.

الكلمات الرئيسية في الجلسة االفتتاحية
ألقى  19متحدثاﹰ يمثلون جميع أصحاب المصلحة كلمات خالل الجلسة االفتتاحية .وكان األمين العام لألمم المتحدة
بان كي  -مون قد شدد في رسالته إلى المنتدى ،التي ألقاھا وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية شا زوكانغ،
على أن األمم المتحدة قد استخدمت منھاج منتدى إدارة اإلنترنت لضمان االمتداد العالمي لشبكة اإلنترنت .وأشار األمين
العام إلى المنتدى باعتباره اجتماعاﹰ غير تقليدي لألمم المتحدة وبأنه "نموذج جديد للتعاون الدولي ،ومثله مثل اإلنترنت ،ھو
في تطور مستمر" .ومضى في رسالته إلى القول" :يمكن أن يطور المنتدى فھماﹰ مشتركاﹰ لسبل تعظيم الفرص التي تتيحھا
اإلنترنت ،وكيفية استخدامھا لصالح جميع األمم والشعوب ،وكيف يمكننا التصدي للمخاطر والتحديات".
وفي كلمته الخاصة إلى المنتدى ،قال وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية شا زوكانغ" :إن أھمية
المنتدى تكمن في واليته التي تسمح بمناقشة أي موضوع يتصل بشبكة اإلنترنت وإدارتھا وحسن وسوﺀ استعمالھا".

قبل االجتماع ،جرى تسجيل ما يزيد على  2100مشارك ،منھم  700مشارك من المجتمع المدني،
و 550مشاركﹰا من الحكومات ،و 300مشارك من كيانات األعمال التجارية ،و 100مشارك من المنظمات
الدولية ،و 400مشارك يمثلون الفئات األخرى .وحضر االجتماع  1 363مشاركﹰا من  109بلدان وأكثر من
 100صحافي.
وشاركت في المنتدى مجموعات متنوعة من األفراد بھدف تبادل المعرفة والخبرة .وأشار المتحدثون
إلى أن المنتدى وفر لجميع المھتمين فرصة فريدة لحفز التغيير المحلي .وأكد عدة مشاركين أن المنتدى
لم يكن فسحة للحوار فقط ،بل وسيلة لتشجيع التغيير الجذري على المستوى المحلي وتمكين المجتمعات
المحلية من خالل بناﺀ القدرات والمھارات ،وتوسيع شبكة اإلنترنت ،مما يسھم في التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

) (14ھذا العرض المختصر ألعمال االجتماع الثاني لمنتدى إدارة اإلنترنت ،مقتبس عن تقرير رئيس المنتدى بعنوان:
” ،“Chairman's Summaryالمتوفر على الموقع.http://www.intgovforum.gov :

 - 21وتساﺀل عدد من المتحدثين عما يمكن أن يفعله منتدى إدارة اإلنترنت للمليارات من البشر الذين ليس
لديھم نفاذ إلى اإلنترنت ،وظھرت دعوة إلى العمل على استقطاب "المليار المقبل" في المرحلة القادمة .وركز
العديد من المتحدثين على األبعاد المختلفة لجلب المليار المقبل من مستخدمي اإلنترنت .وتبين أن ال أحد من
أصحاب المصلحة يمكن أن يقوم بذلك وحده ،وأن تعاون الجميع ھو شرط أساسي لحسن إدارة اإلنترنت،
وبالتالي جرى التأكيد على أھمية دور منتدى إدارة اإلنترنت كساحة للحوار.
وأكد اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت في ريو دي جانيرو أيضاﹰ أن شكل ھذا المنتدى يعتبر ريادة في
وضع السياسات المتعددة الجوانب ،ويمثل سابقة للتجديد ولتطوير أساليب المؤتمرات المتعددة الجوانب ،في
بيئة مفتوحة وشاملة وواسعة التمثيل ،وبمشاركة أصحاب المصلحة.
لقد أحرز ھذا االجتماع خطوة متقدمة نحو التنفيذ الكامل لواليته من حيث المشاركة ،ومجال التغطية،
وجدول األعمال المتنوع المواضيع ،وتنظيم األعمال ،والنتائج الممكنة .ويساھم ھذا االجتماع من خالل
تراكم نتائج االجتماعات المقررة للمنتدى في إنجاز أھدافه بحلول عام  ،2010تاريخ انتھاﺀ مھلة السنوات
الخمس المحددة في برنامج عمل تونس والتي يفترض بعدھا النظر في جدوى استمرار المنتدى .وانتھت
الدورة بدعوة رسمية إلى الوفود للمشاركة في االجتماع الثالث لمنتدى إدارة اإلنترنت في نيودلھي ،في الفترة
من  8إلى  11كانون األول/ديسمبر .2008
أما من حيث الجوھر ،وإضافة إلى الموضوعات الرئيسية الخمسة ،موارد اإلنترنت األساسية ،وسبل
النفاذ ،والتنوع ،واالنفتاح ،واألمن ،ساھم اجتماع ريو في توسيع نطاق النقاش حول إدارة اإلنترنت من خالل
تكريس جلسة رئيسية لمناقشة موارد اإلنترنت األساسية وتحسين اآلليات العالمية المسؤولة عن إدارتھا.
وفيما يلي ملخص لما خلص إليه النقاش من استنتاجات.
موارد اإلنترنت األساسية
ناقشت الجلسة الرئيسية عن موارد اإلنترنت األساسية تطابق الترتيبات القائمة للبنية األساسية المادية
والمنطقية إلدارة اإلنترنت مع المبادئ التي اعتمدھا مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات .إن عملية صنع
القرار من جانب أصحاب المصلحة المتعددين ضمن شركة اإلنترنت المعنية باألسماﺀ واألرقام المخصصة
) (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANNھي تجربة مثيرة لالھتمام من حيث توسيع
نطاق المشاركة في عمليات صنع القرار .وھناك ،بطبيعة الحال ،تحسينات يجب أن تحدث ،كما ھو الحال
مثالﹰ في العالقة بين اللجنة االستشارية الحكومية ومجلس إدارة  .ICANNوينبغي السماح للحكومات ،على
قدم المساواة ،بتأدية الدور السيادي في صنع السياسات العامة ذات الطابع العالمي .وفي ھذا الصدد ،يجب
متابعة إصالحات  ICANNالجارية ،ووجھات النظر التي تطالب باالعتراف بھذه الشركة بوصفھا كياناﹰ دولياﹰ
ال عن أية حكومة.
مستق ﹰ
التنوع
تتيح اإلنترنت آفاقاﹰ غير مسبوقة للتعبير عن المحتوى الثقافي لجميع مناطق العالم ،ولتوليد المحتوى
ونشره وإعادة تركيبه وإشاعته .إن تحويل ھذه اإلمكانية إلى واقع ملموس يتطلب إدارة اإلنترنت على نحو
يھدف إلى تحقيق صالح الجنس البشري دون تمييز .لذلك ،ينبغي أن تتاح إمكانية المشاركة على اإلنترنت

 - 22لكل فرد بلغته وبما يتناسب مع قيمه وھويته الثقافية .وينبغي توسيع نطاق شبكة اإلنترنت بأسلوب يعكس،
في محتواه ونظام عنونته ،التنوع الثقافي واللغوي القائم ،جنباﹰ إلى جنب مع االختالفات اإلقليمية والمحلية التي
تميز الحضارات .وينبغي أيضاﹰ أن تعالج صناعة اإلنترنت االحتياجات الخاصة للمعوقين من خالل ابتكار
ونشر أجھزة طرفية مخصصة لھم وبأسعار معقولة ،وأن تعتمد معايير للنفاذ تراعي ذوي اإلعاقات.
النفاذ
تشكل تكاليف الربط الدولية عبئﹰا على البلدان النامية .وفي ھذا الصدد ،فإن تھيئة بيئة مواتية للمنافسة
التجارية العادلة على النطاق العالمي يمكن أن تسھم في تحسين ظروف النفاذ .وينبغي على الحكومات أن
تشجع إقامة وصيانة بيئة كھذه كلما كان ذلك ممكنا ،واتخاذ اإلجراﺀات لتصحيح عيوب السوق ،إن لزم
األمر .ويجب تطوير ترتيبات التمويل الدولي لدعم االستثمار في المجاالت غير المجدية تجاريﹰا .ويشكل
التعاون اإلقليمي وإنشاﺀ مقسمات لإلنترنت ،على وجه الخصوص ،سبالﹰ ناجعة للحد من الطلب على الشبكات
الفقرية ) (backbonesالعابرة للقارات ،وبالتالي تقليل تكاليف النفاذ.
االنفتاح
تعتبر حرية التعبير حقاﹰ أساسيﹰا من حقوق اإلنسان التي ينبغي أن تكفل ،والتي تتطلب تدفقاﹰ حرﹰا
للمعلومات والمحتوى من مصادر متنوعة .وتستطيع شبكة اإلنترنت ،أكثر من أي وسيلة اتصال أخرى،
احتضان التنوع الثقافي والتعددية التي تتميز بھما الديمقراطية .ويتطلب تحويل ھذه اإلمكانية إلى واقع
ملموس الحفاظ على مالمح االنفتاح لبنية اإلنترنت.
وينبغي النظر في الحقائق الجديدة ،واإلمكانيات والتحديات الناشئة عن اإلنترنت ،ضمن إطار
المناقشات بشأن الملكية الفكرية ،مع اھتمام خاص بجوانب مثل الخصوصية والحق في الحصول على
المعلومة والنفاذ إلى المعرفة ،وترجمة أنظمة الملكية الفكرية ونماذج تراخيص البرمجيات إلى منظورات
اقتصادية متميزة في االبتكار وإدراجھا في االقتصاد الرقمي ،وخصوصاﹰ في البلدان النامية.
األمن
وفي بناﺀ مجتمع معلومات يتمحور حول اإلنسان ،وبصرف النظر عن استقرار اإلنترنت ،وسالمة
البيانات وموثوقية المحتوى ،ينبغي إيالﺀ أولوية قصوى لحماية المستخدم ومكافحة الجريمة السيبرانية .وفي
ھذا الصدد ،ينبغي أن يراعى دائمﹰا حق الخصوصية واإلجراﺀات القانونية الواجبة .ونظراﹰ لطبيعة اإلنترنت
والجريمة السيبرانية العابرة للحدود ،يشكل التعاون الدولي في الميادين التقنية القانونية أداة أساسية لمكافحة
الجرائم اإللكترونية .وفي ھذا السياق ،ينبغي تقييم إمكانيات المواﺀمة القانونية بشأن األمن السيبراني على
ضوﺀ األولويات الوطنية المحددة والحقائق المتميزة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية .وتقع على الحكومات
مسؤولية أساسية لجعل الفضاﺀ السيبراني بيئة آمنة للتفاعل اإلنساني ،وينبغي أن تعتمد الحكومات على
مساعدة المجتمع المدني والقطاع الخاص لھذا الغرض.

 - 23األنشطة الموازية
إن القضايا التي تم تناولھا في األنشطة التي نظمت بشكل ذاتي ومواز للجلسات الرئيسية وبلغ عددھا  84نشاطاﹰ،
أتاحت للمشاركين فرصة لتبادل الخبرات واألفكار والممارسات الفضلى .ونوقشت في ھذه األنشطة ،التي تمحورت حول
المواضيع الرئيسية الخمسة ،أفكار محددة ،وقﹸدمت فيھا عروض عن مشاريع ناجحة وجرى تبادل لوجھات النظر حول
الخطوات المقبلة لمعالجة حسن وسوﺀ استعمال اإلنترنت.
وكانت المواضيع التي أبرزتھا تلك األنشطة متنوعة إلى حد كبير ،ومنھا قضايا جديدة مثل حماية األطفال
ومكافحة استغالل األطفال في المواد اإلباحية على شبكة االنترنت والتي عرضت بشكل ملفت .
ومن ھذه األنشطة ،عقدت  36حلقة عمل ،و 23منتدى عن أفضل الممارسات ،و 11اجتماع إئتالف دينامي ،و8
منتديات مفتوحة ،و 6أحداث تغطي قضايا أخرى .كرس من ھذه األنشطة  11نشاطﹰا لمسألة االنفتاح وحرية التعبير،
و 12للتنمية وبناﺀ القدرات ،و 9للنفاذ ،و 10لموارد اإلنترنت األساسية ،و 6للتنوع ،و 19لألمن ،و 17لمسائل أخرى.
ومن بين الجلسات التي بحث فيھا موضوع األمن ،أبرزت  9جلسات قضية حماية األطفال والمواد اإلباحية عن األطفال
على شبكة اإلنترنت.

محصلة الجلسات والخطوات المستقبلية
كان ھناك توافق عام وواسع على نجاح االجتماع إذ كان غنياﹰ بمواضيع النقاش ،وعدد حلقات العمل
ألصحاب المصلحة المتعددين ،وتنوع اآلراﺀ ،وعدد المندوبين وتنوعھم .وقد ذكرت جميعھا كمؤشرات
للنجاح.
ويمكن النظر أيضﹰا إلى التطوير الذي حصل على جدول األعمال مقارنة بجدول أعمال اجتماع أثينا،
باعتبار إدراج موضوع موارد اإلنترنت األساسية ،كنجاح ،وسيكون ھذا الموضوع جزﺀﹰا من جدول أعمال
االجتماع الثالث .وكان واضحاﹰ أن قضايا النفاذ تحتاج إلى أن تبقى عنصرﹰا أساسيﹰا في جدول األعمال.
وھناك مجال آخر يحتمل أن يحظى باھتمام في جدول أعمال االجتماع القادم لمنتدى إدارة اإلنترنت أال وھو
ال أكبر لإلعراب
الحقوق على اإلنترنت ،باإلضافة إلى الموضوع الذي يتعلق بإعطاﺀ أصحاب المصلحة مجا ﹰ
عن التزاماتھم.
وكان ھناك تأييد واضح للنھج المتبع في حوار أصحاب المصلحة المتعددين ،وتعليقات متعددة حول
فائدة الحوار المتحرر من قيود المفاوضات وصناعة القرار ،في مناقشة األفكار وتبادلھا بحرية .وكان ھناك
رأي مفاده أن مشاركة المستخدمين في االجتماع يمكن أن تزداد ،وإشارة إلى ضرورة إيالﺀ اھتمام أكبر
للمشاركة الفعالة عن بعد.
ومن المؤكد أن ھناك دروس ﹰا ينبغي تعلمھا ،وتحسينات يجب أن تحدث لالجتماعات المقبلة ومنھا
إعادة النظر في عملية اإلعداد لمنتدى إدارة اإلنترنت من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع وأكثر توازناﹰ
ال ألصحاب المصلحة ومناطق العالم المختلفة ،وتشجيع تنوع اآلراﺀ قدر اإلمكان ،على أن يؤخذ أيضﹰا
وتمثي ﹰ
في االعتبار التوازن في المشاركة بين الرجل والمرأة .كما يجب أن يستخدم المعيار ،والترشيح ،والتناوب،
والوقائع ودور الفريق االستشاري أو غيره ،كوسيلة دعم في اإلعداد لھذه االجتماعات وتحقيقھا وتحسينھا.
القضايا المستجدة
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ذات أھمية على جدول أعمال المنتدى المقبل ،وتمحورت حول أربعة مواضيع عامة ھي :مبادرات العرض
والطلب ،والقضايا االجتماعية والثقافية والسياسية للوب  ،2.0والنفاذ ،والبحث واالبتكار والتطوير.
وبينما لم تستنتج خالصات رسمية من ھذه الجلسة ،اتفق المتحدثون على أن المناقشات أطلقت قضايا
ھامة لمواضيع جداول األعمال المقبلة ،وأثارت قضايا يمكن لسلسلة اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت القادمة
أن تساھم في حلھا.
تطبيقات إلكترونية
التعلم اإللكتروني باستخدام نظام

Moodle

مع ظھور شبكة اإلنترنت وتطبيقاتھا وتطور التقنيات التي تسمح بالتخاطب المباشر وإنشاﺀ
مجموعات حوار افتراضية ،ومع تطور تقنيات الوسائط المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة عن بعد،
ظھر نمط حديث من التعلم يعرف بالتعلم اإللكتروني أو التعلم عن بعد .وقد بدأت معظم الجامعات العريقة
في الواليات المتحدة وأوروبا بتحويل المناھج لتتالﺀم مع التعلم اإللكتروني ،بل إن بعضاﹰ منھا قرر التحول
إلى التعلم اإللكتروني بشكل كامل خالل السنوات القادمة مما أعطى مصداقية أكبر لھذا النوع من التعلم.

 - 1التعلم اإللكتروني :فوائده وأھدافه
قد يستخدم التعلم اإللكتروني كبديل عن التعلم التقليدي ،ال سيما مع وجود معوقات تمنع الطالب من
االلتحاق بمكان المدرسة أو الجامعة ،كالبعد الجغرافي أو العمل في أوقات التعليم ،وقد يكون أسلوب التعلم
اإللكتروني مكمالﹰ للتعليم التقليدي ورديفﹰا له.
ويجد المتعلم ميزات ھامة في التعلم اإللكتروني الذي يمكنه من التعلم والعمل في وقت واحد ،ويجعله
قادراﹰ على التعلم من أي مكان وفي أي وقت .باإلضافة إلى ذلك يتيح التعلم اإللكتروني طائفة واسعة من
االختصاصات العلمية غير الموجودة في الجامعات المحلية واإلقليمية.
وللتعلم اإللكتروني ميزات أخرى من وجھة نظر المؤسسة التعليمية أھمھا:
•

تقديم الحقيبة التعليمية بصورتھا اإللكترونية للمدرس والطالب معاﹰ ،والقدرة على تحديثھا
مركزياﹰ من قبل إدارة تطوير المناھج؛

•

تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن طريق
الفصول االفتراضية؛
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تقديم نظام القبول في الكليات والمعاھد وكذلك االختبارات الشاملة في التعليم عن بعد،
بمصداقية عالية دون ھدر لوقت الطالب والموظفين كما يحدث في الطرق التقليدية؛

•

تقديم الخدمات المساندة للعملية التعليمية مثل التسجيل المبكر وتنظيم الجداول الدراسية وأنظمة
االختبارات والتقييم؛

•

نشر التكنولوجيا في المجتمع وإعطاﺀ مفھوم أوسع للتعليم المستمر.

وقد تسارعت شركات تطوير البرمجيات إلى بناﺀ البرمجيات التي تمثل بيئة للتعلم اإللكتروني.
وظھرت المنتجات التجارية األولى مثل  WebCtو Blackboardوغيرھا ونالت رواجاﹰ كبيراﹰ ،لكنھا في الوقت
ذاته شكلت عبئﹰا مادياﹰ كبيرﹰا على المؤسسات التي اعتمدتھا .ومع ظھور البرمجيات المفتوحة المصدر بدأ
إعداد أنظمة مفتوحة المصدر للتعلم اإللكتروني.
 - 2البرمجيات المفتوحة المصدر

)(Open Source Software

البرمجيات المفتوحة المصدر متاحة لجميع المستخدمين بلغة برمجتھا األصلية وترميزھا المصدري
) ،(source codeوھي قابلة للتعديل والتطوير من قبل أي مبرمج .ويتم تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر
من قبل عشرات اآلالف من المتطوعين ومراكز تطوير البرمجيات في الشركات الكبرى بشكل مستمر ،ويتم
توزيعھا بموجب ترخيص المصادر المفتوحة الذي يضمن عدة ميزات أساسية للمستخدم ،أھمھا الحرية في
استخدام البرمجيات ألي غرض كان ،وإمكانية تعديل ھذه البرمجيات لتتالﺀم مع االحتياجات الخاصة
بالمؤسسة التعليمية ،وكذلك الحرية في إعادة توزيع نسخ من ھذه البرمجيات مع نسخھا المعدلة.
الستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر ميزات ھامة أيضﹰا بالنسبة للمؤسسات التي تعتمدھا ،ومن ھذه
الميزات:
•

الجودة :يسمح الترميز المصدري للبرمجيات المفتوحة المصدر بتطوير ھذه البرمجيات بشكل
مستمر مما يضمن الوصول إلى أفضل التعديالت في نسخھا المتتابعة .ويؤدي ذلك إلى
الحصول على برامج فائقة الجودة من حيث األداﺀ والموثوقية لتستخدم في الحواسيب المكتبية،
ومخدمات اإلنترنت وحتى بعض أضخم الحواسيب في العالم.

•

األمن :يتيح االطالع على الترميز المصدري إمكانية للتأكد من أن البرمجيات المفتوحة
المصدر آمنة وأنھا ال تخرق قواعد األمن السرية في المؤسسة عبر جمع بيانات سرية بشكل
متعمد أو غير متعمد.

•

المعرفة :تتيح البرمجيات المفتوحة المصدر للمبرمجين والھواة وطالب الجامعات أن يتعلموا
كيفية تصميم مثل ھذه البرمجيات ،مما يمكنھم الحقاﹰ من إضافة تعديالتھم وتطويراتھم عليھا،
على نقيض البرمجيات التجارية التي ال تسمح للمبرمج بمعرفة آلية عملھا الداخلية .إن
استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر يدعم البحث العلمي ويساعد على االبتكار واالكتشاف،
وھذه الميزة فائقة األھمية بالنسبة إلى البلدان النامية التي تفتقر عادة إلى البحث والتطوير في
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للملفات ،مما يساھم في الحفاظ على بنية سليمة ويسھل تكامل البرمجيات.
•

القابلية للتعديل :يمكن تعديل البرمجيات المفتوحة المصدر لتتالﺀم مع التجھيزات الحاسوبية
المتنوعة ومع نظم التشغيل المختلفة ومع الشروط المحلية الستخدام البرمجيات ومنھا اللغة
المحلية.
 - 3البرمجيات المفتوحة المصدر للتعلم اإللكتروني

تتوفر حاليﹰا العشرات من البرمجيات المفتوحة المصدر للتعلم اإللكتروني ،ولعل أشھرھا وأكثرھا
انتشاراﹰ في المؤسسات التعليمية أنظمة  Moodleو Ganeshaو Clarolinو ILIASو .Sakaiأما أقدم ھذه
البرمجيات فھو نظام  Moodleالذي ظھر اإلصدار األول منه  Moodle 1.0في آب/أغسطس  2002ثم ظھرت
إصدارات متوالية منه بفضل مجتمع المطورين المتواجدين في أنحاﺀ العالم والذين يعملون على تطويره،
بحيث وصل حالياﹰ إلى اإلصدار  .Moodle 1.8ويعمل على بيئة  Moodleاليوم  9326موقعﹰا مسجالﹰ
ويستخدمه  330ألف مستخدم مسجل في  196بلدﹰا .أما  Ganeshaفقد ظھر في فرنسا وتشير بعض الدراسات
إلى أنه مستخدم في  4 000موقع ،في حين يستخدم  Clarolineفي  470مؤسسة في  65بلداﹰ ،بينما يسيطر
 ILIASعلى سوق الجامعات األلمانية .أما  Sakaiفھو الوافد الجديد إلى ھذه القائمة حيث أقلع في كانون
الثاني/يناير  2004وھو خالصة تضافر جھود عدد من المؤسسات األكاديمية األمريكية نذكر منھا جامعة
ميشيغان وجامعة إنديانا ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) (MITوجامعة ستانفورد.
ولكن ھل يمكن أن تكون البرمجيات المفتوحة المصدر منافسة البرمجيات التجارية التي تنفﹶق عليھا
ماليين الدوالرات؟
لقد أجري العديد من الدراسات التي ھدفت إلى تقييم نظم إدارة التعليم المستخدمة ،وتبين دراسة
أجرتھا جامعة غرينادا في إسبانيا لتقييم  58منتجﹰا لنظم إدارة التعليم ،أن  Moodleيأتي في المرتبة الثالثة بعد
 WebCtو .Blackboardوفيما يلي جدول يبين ترتيب بعض البرمجيات:
البرمجية
WebCt
Blackboard
Moodle
ATutor
Brix
EMU-LMS
FirstClass
ILias
Janison
TopClass
المجموع
المصدر:

عدد التزكيات
9
4.5
4
2
1
1
1
1
1
0.5
20

Jamil Ahmad Itmazi and Miguel Gea Megias. Survey: Comparison and Evaluation Studies of Learning Content
Management Systems, University of Granada, Spain.

 - 27من غير المستغرب أن يأتي نظام  WebCtفي مقدمة البرمجيات التجارية نظرﹰا لكونه من أعرق نظم
إدارة التعلم ،وقد اعتمده العديد من المؤسسات التي دخلت ھذا الميدان منذ بدايته ،كما تأسست حوله صناعة
واسعة لدروس ومكتبات إلكترونية ،ووسائل تعليمية فعالة ،عدا عن االستراتيجية اإلعالنية التي تتبعھا
الشركات لتسويق برمجياتھا .كما نالحظ أن  Blackboardو Moodleمتقاربان من حيث الشھرة واالنتشار،
وتفيد الدراسات التقييمية أنھما متكافئان أيضﹰا من حيث الخصائص والميزات.
غير أننا قد نستغرب أن يجد البعض أن
من بيئة  WebCtإلى بيئة  .(15)Moodleفما السبب؟

Moodle

أفضل من

WebCt

بل ويسعى ھؤالﺀ إلى االنتقال

قد يعتقد البعض أن العامل األساسي في اقتناﺀ البرمجيات المفتوحة المصدر يتمثل في أن الحصول
عليھا يكون مجانيﹰا أو شبه مجاني .غير أن العامل األشد تأثيراﹰ في اختيار البرمجيات المفتوحة المصدر ھو
انخفاض تكلفة الصيانة والتطوير والتحديث بحيث تكاد ھذه العمليات تكون مجانية ،ذلك أن تكلفة االقتناﺀ تﹸدفع
مرة واحدة في البداية ،أما تكلفة الصيانة والتطوير والتحديث فھي مستمرة ودائمة ما دامت البرمجية قيد
االستثمار.
وعندما كلفت جامعة أيداھو في الواليات المتحدة  23من أعضاﺀ ھيئة التدريس فيھا النتقاﺀ البرمجية
األفضل للتعلم اإللكتروني من بين أنظمة  Moodleو WebCtو ،Sakaiفاز  Moodleب ـ  15صوت ﹰا وWebCt
ب ـ  6أصوات و  Sakaiبصوت واحد.
وقد بينت دراسة أجراھا مشجعو  Sakaiحصة بعض ھذه البرمجيات من سوق البرمجيات المستخدمة
في التعليم العالي ،ويبين الشكل التالي نتائج تلك الدراسة.

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

)(15

American University of Beirut. Some differences between Moodle and Web CT. Available at: http://www.aub.edu.lb
/~a cc/Moodle/MoodleFaculty/MoodleFac Tutorials/Moodle_vs_Web CT_8June06.pdf.
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Moodle

إن نظام  Moodleھو حزمة برمجية تستخدم لتقديم الدروس عبر اإلنترنت ومواقع الوِ ب ،وتعمل وفقﹰا
لنظام تشغيل يتالﺀم مع  phpويدعم عدداﹰ من قواعد البيانات وبشكل خاص  .mysqlوقد جرى تشكيل كلمة
 Moodleمن األحرف األولى في كلمات الجملة التالية Modular Object-Oriented Dynamic Learning :
 Environmentالتي تعني بيئة التعلم الديناميكية الكتلية الغرضية التوجه .ويعتبر بالدرجة األولى بيئة برمجية
لتطوير تطبيقات الوِ ب ،غير أن ھذه البيئة مخصصة لتحقيق وظائف التعلم اإللكتروني ،وھو يقدم تقنيات
التحقق من المستخدمين وإدارة الجلسات وسماحيات الوصول وتخصيص الواجھات ،ويدعم تعدد اللغات.
يعزز نظام  Moodleالنظرية التربوية القائمة على التفاعل االجتماعي الب ﹼناﺀ )المشاركات ،النشاطات،
االنتقادات( ،وھو سھل التثبيت على أي بيئة تشغيل تدعم  ،phpويتطلب قاعدة بيانات واحدة فقط ،ولكن يمكنه
التعامل مع قاعدة بيانات خارجية.
يوفر  Moodleاألمن لمعلومات الطالب ،حيث يتم فحص جميع النماذج ،ويجري التحقق من البيانات
فيھا بشكل مستمر ،وتتميز بواجھة بسيطة وخفيفة وفعالة.
ﹸتظھِ ر قوائم المقررات في  Moodleوصفاﹰ لكل مقرر موجود على المخدم ،ويمكن تصنيف المقررات
بحيث يسھل البحث عنھا من قبل المستخدمين ،ويستطيع  Moodleدعم آالف المقررات الدراسية.
إن الترميز المستعمل في  Moodleھو  phpوھو سھل التعديل ليتناسب مع احتياجات المبرمجين،
ويسمح للمطور بمالﺀمة مواصفات واجھة الموقع مع حاجاته الشخصية .ويمكن تطوير كتل برمجية إلضافة
خدمات جديدة مثل التخاطب المتزامن أو اللوح األبيض .ويسمح  Moodleباستخدام  70لغة ،مما يتيح
التعامل معه باللغة الوطنية.
عمليات إدارة نظام التعلم اإللكتروني

Moodle

•

يحدد المشرف على النظام المقررات ويعين المعلمين لكل منھا؛

•

يقوم المعلم بتسجيل الطالب أو إلغاﺀ تسجيلھم في المقرر ،ويمكن أن يتم إلغاﺀ تسجيلھم بشكل تلقائي بعد
فترة معينة من عدم التواصل )تحدد من قبل المطور(؛

•

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

•

يملك المعلم تحكماﹰ كامالﹰ بإعداد المقرر؛

•

يتوفر لكل مقرر عدد من النشاطات :منتديات ،مجالت ،اختبارات ،مراجع ،تقارير ،فروض ،محادثات،
ورشات عمل؛

•

يمكن إظھار التغييرات األخيرة على المقررات ،منذ آخر دخول لھا ،على صفحة المقرر األساسية
مما يضفي الشعور بالتواصل؛

•

يحدد المعلم الساللم الخاصة بالمقرر لتقييم المنتديات والفروض والسجالت اليومية؛

•

يمكن إظھار جميع درجات االمتحانات والفروض والمنتديات على صفحة واحدة ويمكن أن تحمل كملف؛

•

يستطيع المعلم تعقب مستخدمي المقرر من خالل تقارير النشاطات لكل طالب مع رسومات وتفاصيل عن

 - 29كل جزﺀ وآخر وصول ،وعدد مرات القراﺀة؛
•

ويمكن لكل مستخدم اختيار اللغة المستخدمة لواجھة .Moodle

إضافة إلى الخدمة األساسية التي يوفرھا  Moodleوھي عرض المقررات وإدارتھا ،تتوفر في
 Moodleخدمات أخرى تساعد في جعل عملية التعليم أكثر فاعلية ومتعة ،وتقابل كل خدمة من الناحية
البرمجية التصميمية وحدة برمجية مستقلة ،ومن ھذه الخدمات :الوظائف ) ،(Assignmentsوالدردشة )،(Chat
واستطالعات الرأي) ،(Choices) (16والمنتديات ) ،(Forumsوالمذكرات الخاصة ) ،(Journalsواالختبارات
) ،(Quizesوالمصادر ) ،(Resourcesوورشات العمل ).(Workshops
 - 4أقلمة  Moodleفي المعھد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
في الجمھورية العربية السورية
قام المعھد بإرساﺀ أداة  Moodleوإتاحتھا للمدرسين ليتمكنوا من وضع مقرراتھم الدراسية عليھا
وأطلق على ھذه البيئة الجديدة اسم  .(17)eclassورغم أن التدريس في المعھد العالي يجري بالطريقة التقليدية
أي وجھﹰا لوجه مع الطالب ،إال أن وجود  eclassسمح بتوفير وسيلة لالتصال بين الطالب والمعلمين ،وتوثيق
المقررات الدراسية وتطويرھا ،واالطالع على أرشيف الوظائف .ويبلغ عدد المقررات التي أصبحت متاحة
على الموقع حوالي  30مقرراﹰ وعدد الطالب المسجلين حوالي  250طالبﹰا .ورغم أن الحصول على
البرمجية كان مجاناﹰ ،إال أن المعھد العالي قد خصص فريقﹰا من الفنيين للعمل على ھذا المشروع وأقلمته
وتعريف اآلخرين به .وحالياﹰ ،يوجد مدير للنظام يتابع اإلصدارات األخيرة ويدخل التعديالت المطلوبة.
لقد مكَّ ن المستوى الفني العالي لمھندسي وفنيي المعھد
من توطين ھذه التكنولوجيا في المعھد ،وتم تشكيل كادر ذي
خبرة تقنية في ھذه البرمجية وفي أقلمتھا وتعريبھا وتحديثھا
وربطھا مع برمجيات أخرى مفتوحة المصدر ،ويمكن نقل
ھذه الخبرة إلى مؤسسات تعليمية أخرى في الوطن العربي.
وقد قام الفريق التقني بالجھود التالية:
•

تعريب األداة للحصول على واجھات باللغة
العربية تتفق مع المصطلحات المستخدمة في
البيئة التي يجري التعلم ضمنھا؛

•

مراجعة آليات الفرز الخاصة باللغة العربية المستخدمة في فرز أسماﺀ الطالب والمقررات
وجميع عمليات اإلظھار؛

) (16ھي أسئلة توجه للمتعلمين ويطلب منھم اختيار إحدى اإلجابات المطروحة وتكون عادة ألخذ الرأي ال لالمتحان وليس لھا
عالمة.
).http://www.eclass.hiast.edu.sy (17
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إعادة كتابة إدارة المواعيد وتحسين اإلظھارات؛

•

إضافة كتلة المحادثة وكتلة البريد اإللكتروني التي تسمح بتبادل الرسائل اإللكترونية بين
األساتذة والطالب؛

•

إضافة كتلة ساحة الحوار التي تسمح بتواصل كبير بين األساتذة والطالب.

ومن أجل التواصل مع الطالب المتواجدين في أماكن بعيدة جغرافياﹰ ،فقد جرى العمل مؤخرﹰا على
تزويد  eclassبكتلة إضافية خاصة للوح الشرح الذي يقابل اللوح في قاعات التدريس االعتيادية ،كما يجري
العمل حاليﹰا على ربط  eclassمع برمجية للتخاطب المتزامن.
إن الخطوة التالية التي يخطط لھا المعھد لتعميم الفائدة
من ھذه البيئة ھي بناﺀ الخبرة التربوية لدى مدرسي المعھد
لالنتقال إلى البيئة اإللكترونية ،وال سيما خبرة عرض
المقررات باستخدام التقانات الحديثة ،فشكل العرض يختلف،
وطريقة تفاعل المتعلم مع المعلم تختلف .ولعل أھم ما يجب
نقله ھو النظرية التربوية التي يقوم عليھا  Moodleوجميع
أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني والتي تجعل الطالب محور
عملية التدريس والمخطط لھا والباحث عن المعرفة ،في حين
تجعل المعلم موجھاﹰ ومساعداﹰ.

 - 31تطوير المحتوى القتصاد المعرفة
يوفر اقتصاد المعرفة دفعاﹰ كبيرﹰا لصناعة التعلم اإللكتروني الناشئة .ومع تسارع وتيرة التغيير
التكنولوجي والبيئة العامة لألعمال ،يتوجب على الشركات استغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
عملية التعلم إن أرادت زيادة نسبة نجاحھا إلى أقصى حد واإلبقاﺀ على قدراتھا التنافسية.
وفي سوق العمالة العالمي المرتكز اليوم على المعرفة ،يتوجب تحديث مھارات العاملين بشكل
متواصل ،وغالب ﹰا من خالل توفير التعليم داخل مكان العمل .وقد استﹸبدل رأس المال المادي برأس المال
البشري كمصدر لزيادة التنافسية ،إذ ينبغي على الشركات أن تكون قادرة على توظيف "عمال المعرفة"
والمحافظة عليھم .ويقدم التعلم اإللكتروني طريقة فعالة من حيث التكلفة لتأمين التدريب ويعتبر وسيلة تسھل
الحصول على أنواع جديدة من التعليم المؤسساتي الذي لم يكن ممكناﹰ من قبل.
لم يكن لسوق التعلم اإللكتروني وجود قبل عشر سنوات ،واليوم تﹸقدر صناعة التعلم اإللكتروني في
العالم بنحو  50مليار دوالر أمريكي) .(18وتتوقع شركة غارتنر داتاكويست ) (19)(Gartner Dataquestأن ينمو
سوق التعلم اإللكتروني بمعدل يزيد عن  15في المائة سنويﹰا حتى عام .2010
وتماشياﹰ مع ما نلحظه في جميع أسواق التعلم اإللكتروني الناشئة حديثاﹰ ،تم تكريس الجزﺀ األكبر من
اإلنفاق على التعلم اإللكتروني في أواخر التسعينيات لحلول إيصال المادة التعليمية ).(delivery solutions
ولكن سرعان ما بدأ ھذا التوجه بالتغير بعد أن شاعت حلول إيصال المادة التعليمية مثل أنظمة إدارة التعلم
واعتبار التعلم اإللكتروني حالﹰ ناجع ﹰا للمتطلبات التربوية في الشركات والمؤسسات التعليمية .ونتيجة لذلك،
سجل تزايد عالمي في اإلنفاق على المحتوى اإللكتروني في عام  2004بحيث وصل إلى أكثر من  53في
المائة من قيمة ھذا السوق) ،(20بينما يقدر اإلنفاق على حلول إيصال المادة التعليمية بحوالي  12في المائة
واإلنفاق على الخدمات المرتبطة بھا بحوالي  35في المائة .وقد عكس ھذا النمو الطلب المتزايد على
المحتوى اإللكتروني وحول تطوير المحتوى إلى صناعة مربحة.
وتقدم ھذه المقالة لمحة عامة عن العملية الشاقة والدقيقة التي يخضع لھا تطوير المحتوى قبل نشره .
وھي تتطلب جمع فريق من المحترفين من ذوي االختصاصات التقنية واإلدارية والفنية والتربوية للعمل مع ﹰا
وعلى مراحل متعددة لتطوير المواد التعليمية ونشرھا بشكلھا اإللكتروني النھائي.
فريق تطوير المحتوى التعليمي
خالفاﹰ لتطوير المواد الدراسية التقليدية ،الذي يقوم به المدرس ،يتم تطوير المواد التعليمية اإللكترونية
في أغلب األحيان من قبل فريق كامل ومتخصص يتمتع أعضاؤه بمستوى عالٍ من اإلبداع واالبتكار
ويضطلع كل منھم بدور متميز ومكمل ألدوار اآلخرين .وعادة ما يتكون أي فريق لتطوير المحتوى
اإللكتروني التعليمي من واحد أو أكثر من األخصائيين التالين:
).http://www.knowledgeanywhere.com/OurCompany_ViewPR.aspx?PressReleaseId=139 (18
).www.gartner.com (19
).Madar Research Group, April 2005. Available at: www.madarresearch.com (20
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خبير في موضوع المادة :يحدد مضمون المحتوى ويصادق عليه؛

•

مصمم اإلرشادات التعليمية :يصمم طريقة عملية التعلم؛

•

مطور :يدخل محتوى المادة التعليمية ويعد تمارين تفاعلية؛

•

مصمم الرسوم البيانية :يستخدم تطبيقات برامج التأليف لتنفيذ لوحات القصة المصورة المعدة
من قبل مصمم اإلرشادات التعليمية؛

•

مطور الوسائط المتعددة  :يدخل المؤثرات السمعية والبصرية والحركة؛

•

مصمم الواجھة البينية :يقرر شكل وكيفية عمل الواجھة البينية لتتناسب مع احتياجات المتعلم؛

•

مدير المشروع :يشرف على التخطيط والجداول الزمنية لمشروع تطوير المحتوى التعليمي
وعملية الشراﺀ؛

•

خبير في ضمان الجودة :يختبر ويقيم المحتوى التعليمي؛

•

كاتب أو محرر :يؤلف النصوص ويتحقق من القواعد واألسلوب؛

•

مدرس :يتأكد من أن المادة قابلة للتعليم بفعالية؛

•

صاحب المصلحة :يصادق على جودة المادة التعليمية اإللكترونية.

عملية تطوير المحتوى التعليمي
ال تتبع صناعة تطوير المحتوى التعليمي عملية معيارية موحدة بل ھي رھن عدد من العوامل
األساسية وخاصة طبيعة المواد التعليمية ونوعية المتعلم ومنصة التزويد .ويظھر الرسم البياني التالي عملية
تطوير المحتوى التعليمي مكونة من ست مراحل رئيسية.

المرحلة األولى :إطالق المشروع
يتم في المرحلة األولية تحديد كل المواصفات التقنية التي سيتم تطوير المادة التعليمية اإللكترونية بناﺀً
عليھا .ويقوم فريق تطوير المحتوى بترجمة متطلبات صاحب المصلحة إلى تقرير مفصل للمواصفات
التقنية.

 - 33وباإلضافة إلى ذلك ،يتم وضع خطة لتطوير المشروع من أجل تصميم وبناﺀ وتقييم المحتوى .وتقوم
الخطوات المتبعة على تحليل مشكلة التعلم والمسائل التنظيمية ،وتحديد خصائص المتعلم ومعرفته ومھاراته،
وتصميم شكل التعليمات كاألھداف التعليمية ونشاطات التعليم/التعلم وكيفية تقييم عملية التعلم.
المرحلة الثانية :التصميم
غالبﹰا ما يخضع خبير أو أكثر في موضوع المادة للمساﺀلة من قبل مصممي اإلرشادات التعليمية
الذين يعملون الحقاﹰ وبشكل متكرر مع خبراﺀ في موضوع المادة وخبراﺀ في الوسائط المتعددة لجمع وتنظيم
المحتوى وتطوير مخطط المادة التعليمية .ويمكن إلى حد ما تشبيه ھذه العملية بإنتاج فيلم مصور من حيث
عدد األدوار المعنية فيه.
ويشكل تصميم الواجھة البينية للمادة التعليمية واالختيار المناسب للوسائط المتعددة واستخداماتھا أھم
العناصر الضامنة للحصول على مواد تعليمية إلكترونية رائدة .وعلى مصممي الواجھة البينية ومطوري
الوسائط المتعددة أن يقرروا أيﹰا من الوسائط المتعددة سيعتمدون ومن ثم أي تكنولوجيا سيستخدمون لدعمھا.
وبالتالي يحدد مصممو الرسوم البيانية شكل الصفحة الرئيسية للمادة التعليمية وينشئون النموذج األولي لوحدة
"مصغرة" تمثيلية لعرض الخصائص والسمات الشائعة للمادة التعليمية .ويعتبر ھذا النموذج األولي بمثابة
"إثبات لصحة المفھوم" وھو يضمن فعالية المادة التعليمية والقدرة على تجريبھا وتقييمھا من قبل جمھور
تمثيلي في خطوة تسبق الحصول على موافقة صاحب المصلحة.
)(21

ومعظم المواد التعليمية المطورة اليوم مصممة وفقاﹰ لمعايير دولية على غرار
و (22)AICCو .(23)IMSباإلضافة إلى ذلك ،يعين لكل المواد مستويات للتفاعل والستخدام الوسائط المتعددة في
المحتوى .وقد يكون للمواد التعليمية مؤثرات سمعية وبصرية وحركية باإلضافة إلى الخصائص التفاعلية مع
المستخدم .ويمكن مزج كل ھذه المؤثرات بنسب مختلفة وفقﹰا لما يعتبر مناسبﹰا من قبل مصمم اإلرشادات
التعليمية.
SCORM

المرحلة الثالثة :إعداد لوحات القصة المصورة )(storyboarding
تﹸظھر لوحات القصة المصورة المستخدمة في تطوير الوسائط المتعددة تفاصيل كثيرة حول النص
لكل المؤثرات السمعية ،وحول الشاشة لكل المؤثرات البصرية ،وما يحصل تفرعيﹰا وتسلسلياﹰ .وفي ھذه
المرحلة تتوالد لوحة القصة المصورة لمكونات الوسائط المتعددة ولتصفﹼح المادة التعليمية ،ويتم مراجعتھا
والتحقق منھا مع الخبير في موضوع المادة وصاحب المصلحة.
ويتم في ھذه المرحلة تحديد كل النصوص واألحداث والتفاعالت وعناصر الوسائط المتعددة التي
ستحتويھا كل صفحة من صفحات المادة التعليمية .وتظھر فيھا كيفية تقدم مسار المادة التعليمية من البدﺀ
وحتى النھاية ،وتتضمن الفھرس الرئيسي والدروس واالختبارات األولية والمخطط والتعليمات المساعدة وأي
مكون آخر من مكونات المادة التعليمية .ويجب تنظيم عناصر الوسائط المتعددة بطريقة تسھل عملية التصفﹼح
وتجعلھا حدسية ومتسقة.
).http://en.wikipedia.org/wiki/Scorm (21
).http://www.aicc.org/ (22
).http://imsglobal.org/ (23
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تشير اللغة المرئية إلى االندماج الشديد للكلمات والعناصر البصرية بما فيھا الحركة والرسوم البيانية.
ويعتبر استخدام اللغة المرئية كمساعد في عملية التعلم مبدأ ھاماﹰ في تصميم الحصص التعليمية اإللكترونية.
قد يكون العدد الكبير للرسوم البيانية والعناصر التفاعلية مشتت ﹰا لالنتباه ،وھذا أشبه باالستعمال المفرط
لليافطات اإلعالنية على صفحات اإلنترنت .ولكن يلعب التمثيل المرئي المناسب دوراﹰ فعاالﹰ في إيصال
المعلومات كالمؤثرات السمعية والبصرية .إن التحدي الرئيسي الذي يواجھه مصممو المواد التعليمية
اإللكترونية ھو تحديد كيفية إيصال المواد التعليمية بأكبر قدر من الفعالية إلى المتعلمين مع أخذ طبيعة المادة
والموضوع وعدد المتعلمين بعين االعتبار باإلضافة إلى تحديد أفضل السبل الستخدام النص والحركة
والرسوم البيانية والمؤثرات السمعية والبصرية والتمارين من أجل إشراك المتعلمين والتعليم بطريقة فعالة.
باالعتماد على لوحات القصة المصورة ،تنشئ ھذه المرحلة جميع عناصر المحتوى التي ستشكل
المادة التعليمية اإللكترونية .وتتضمن ھذه العناصر باإلضافة إلى النص ،كل عناصر الوسائط المتعددة
كالسرد البصري والصور والرسوم البيانية والصور المتحركة واألشرطة المصورة .وتﹸسلسل كل عناصر
المادة التعليمية وتجمع الواحدة تلوى األخرى لتشكل ما يسمى "وحدات التعلم" وھي وحدات ذاتية قابلة إلعادة
االستخدام وموسومة بشكل مناسب بكلمات مفتاحية ) (keywordsأو بيانات فوقية ) (metadataوغالباﹰ ما تكون
مخزنة في ملف بصيغة  (24)XMLوھي لغة ترميز قابلة للتوسيع.
المرحلة الخامسة :البرمجة
في مرحلة البرمجة يتم إنتاج نسخة أولية لكل وحدات المادة التعليمية كما ھو محدد في لوحات القصة
المصورة .ويتضمن ذلك إنتاج الصفحات اإللكترونية للمادة التعليمية ،والتصفح وإضافة كل عناصر الوسائط
المتعددة ووحدات التعلم المعدة في المرحلة السابقة .وباإلضافة إلى لغة  ،HTMLمن الضروري أن يتمتع
العاملون في ھذه المرحلة بمھارات في البرمجة ولغاتھا مثل  Javaو JavaScriptو CGIمن أجل تنفيذ المستوى
المختار للتفاعل بين المتعلم والمادة التعليمية اإللكترونية.
وبمجرد تسليم النسخة األولية ،يصار إلى مراقبة الجودة داخلياﹰ من قبل مصمم الرسوم البيانية
ومصممي اإلرشادات التعليمية ،وبعد ذلك يصبح المحتوى جاھزاﹰ لمرحلة التقييم.
المرحلة السادسة :االختبار والتقييم
في المرحلة السادسة واألخيرة من عملية التطوير ،يجرى االختبار والتقييم قبل المباشرة بإنتاج
النسخة النھائية لمكونات المادة التعليمية .وبداية ،يتم تقييم المادة التعليمية مع استخدام األھداف المحددة سابقﹰا
في خطة تطوير المشروع كمرجع للمقارنة .ومن ثم يجري صاحب المصلحة والمستخدم مراجعات دقيقة
للمادة التعليمية بشكلھا النھائي يليھا اختبار على منصة التزويد العائدة لصاحب المصلحة بھدف الكشف عن
أي مشكالت تقنية .فإذا أظھر االختبار على سبيل المثال بطﺀاﹰ في تحميل صفحات المواد التعليمية ،قد
).XML: Extensible Markup Language (24

 - 34يستلزم ذلك تعديالﹰ في البرامج أو تخفيضاﹰ لجودة بعض الرسوم البيانية أو األشرطة المصورة بغية زيادة
سرعة التنفيذ وتحسين األداﺀ العام.
وبعد إجراﺀ كل التنقيحات الضرورية نتيجة لالختبارات التي يجريھا صاحب المصلحة ،يتم إنتاج
النسخ النھائية من كل مكونات المادة التعليمية وتسلﹼم إلى صاحب المصلحة للموافقة عليھا.
لقد عرفت ھذه المقالة القارئ على عملية تطوير المحتوى التعليمي التي يمكن استخدامھا كدليل عام
لتطوير مجموعة واسعة من المحتوى المرتبط بصناعة التعلم اإللكتروني .وال تتبع ھذه العملية أي معيار
معين وقد تم اعتماد أشكال معدلة منھا في صناعة التعلم اإللكتروني وتﹸستخدم حالياﹰ بنجاح وفعالية .ولكن
يبقى أن العامل األھم في التخطيط والتصميم واستخدام التعلم اإللكتروني ھو إبقاﺀ التركيز على عملية التعلم،
أي على كيفية إيصال موضوع ما بأفضل طريقة إلى جمھور المتعلمين.
الجامعات االفتراضية في العالم العربي :واقع أم خيال؟
في ظل تعاظم دور االقتصاد العالمي المبني على المعرفة ،يعتبر ارتفاع المستوى التعليمي للموارد
البشرية ومدى االعتماد على التكنولوجيا مقياساﹰ للنمو ،ويشكل التعليم صلة الوصل ما بين التكنولوجيا
والتنمية .لذلك فإن تحسين مستوى التعليم من أھم الوسائل لتسريع عملية النمو االقتصادي واالجتماعي
خاصة في البلدان النامية التي تعاني من ندرة الموارد البشرية ذات المستوى التعليمي العالي .ولمواجھة ھذا
النقص ،يمكن استخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتطبيقھا في مجال التعليم مما يسھم في
إبراز بيئة تعليمية جديدة ھي البيئة التعليمية االفتراضية التي بدورھا تشجع على إنشاﺀ نوع جديد من
الجامعات ھي الجامعات االفتراضية.
ونعرض في ما يلي مفھوم التعليم االفتراضي والجامعات االفتراضية باإلضافة إلى أمثلة منتقاة من
المنطقة ونسلط الضوﺀ على التحديات المختلفة التي تواجه مثل ھذه الجامعات.
يقوم التعليم االفتراضي بشكل أساسي على كسر قاعدة التعليم التقليدية
فيما يتعلق بالوجود في حرم الجامعة ومكتباتھا وطبيعة طالبھا وأساتذتھا.
ويعتمد التعليم االفتراضي على وسائل االتصاالت مثل اإلنترنت ،وبذلك تمثل
الجامعات االفتراضية تحدياﹰ للجامعات التقليدية خاصة أن مؤسسات األبحاث
والشركات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرھا تحتاج إلى
تطوير كوادرھا البشرية بشكل مستمر .وھنا تظھر الحاجة إلى التعليم المستمر
مدى الحياة وبالتالي تتضح أھمية الجامعات االفتراضية.
تساعد الجامعات االفتراضية الطلبة على تجاوز العقبات الجغرافية والظرفية التي يمكن أن تواجھھم
في حال االلتحاق بالجامعات التقليدية ،وتوفر لھم ،من خالل التعلم عن بعد ،إمكانية الجمع ما بين الجامعة
والعمل والحياة العائلية .أما األداة الرئيسية لھذا التكوين فھي المنظومة التي بواسطتھا تتفاعل الكوادر
البشرية من طلبة ومدرسين وإداريين ،فيتواصل الطلبة مع أساتذتھم بشكل مستمر للحصول على أجوبة لكل
األسئلة التي تتكون لديھم إثر تلقيھم الدروس بطريقة رقمية .ويتابع األساتذة الطلبة من خالل التراسل
اإللكتروني والتصحيح الفردي للتمارين واألعمال وكذلك من خالل إقامة لقاﺀات مبرمجة على شبكة اإلنترنت
وتنظيم منتديات للنقاش حسب المواد وأحيانﹰا من خالل لقاﺀات شخصية في أماكن محددة للتحاور .وتجدر
المالحظة أن أھمية ما توفره الجامعات االفتراضية للمجتمع تزداد بشكل كبير خاصة في ظل االقتصاد الحالي

 - 35المبني على المعرفة وحيث القدرة التنافسية ترتبط ارتباطﹰا وثيقاﹰ بالتعلم المستمر مدى الحياة مما يساعد على
تقليص البطالة ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي في البلد.
على الرغم من المشاكل التي ما تزال تواجه المنطقة فيما يتعلق بالبنية األساسية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،نجحت بعض البلدان العربية في إطالق عدد من الجامعات االفتراضية مثل الجامعة
االفتراضية السورية والجامعة االفتراضية التونسية ،وتمكنت بعض الجامعات التقليدية من الجمع ما بين
التعليم التقليدي واالفتراضي مثل الجامعة األميركية في بيروت.
وفيما يلي عرض لھذه الخبرات:
الجامعة االفتراضية السورية
افتتحت وزارة التعليم العالي في الجمھورية العربية السورية الجامعة
االفتراضية السورية) (25في  2أيلول/سبتمبر  2002التي تعتبر التجربة األولى
للتعليم االفتراضي في الوطن العربي فھي تقدم الدراسة األكاديمية عبر شبكة
اإلنترنت وفق مواصفات ومعايير معتمدة عالمياﹰ وتمنح شھادات معترف بھا
دولياﹰ.
طمحت الجامعة إلى استنھاض العقل العلمي والتطلع إلى مستقبل زاھر
للمجتمع والفرد ووضعت خطة استراتيجية لتوفير االختصاصات المطلوبة مثل المعلوماتية وإدارة األعمال
وغيرھا .وھدفت الخطة إلى خلق شراكات مع جامعات دولية معروفة في الواليات المتحدة األمريكية
وأوروبا .وعلى ھذا األساس تم اختيار عدد من الجامعات استنادﹰا إلى شھرتھا وتخصصاتھا وھي كلية بيكر
على االنترنت ) (Baker college Onlineوكلية بلفيو للمجتمع المحلي ) (Bellevue Community Collegeوشبكة
أوھايو للتعلم ) (Ohio Learning Networkوجامعة أوھايو ) (Ohio Universityوجامعة روبرت غوردن (Robert
) Gordon Universityوجامعة العلوم التطبيقية في ھيدلبرغ )(University of Applied Science-Heidelberg
وجامعة ألستر ) (University of Ulsterوجامعة يورك ) (University of Yorkوجامعة غرينتش (University of
) .Greenwichويتعين على ھذه الجامعات أن توفر لطالب الجامعة االفتراضية السورية المحتوى والخدمات
ذاتھا التي تقدمھا لطالبھا.
حلت الجامعة االفتراضية السورية مشكلة الدراسة األكاديمية لدى الكثير من الطلبة السوريين وغير
السوريين الذين تحول عقبات السفر أو التكاليف الباھظة للجامعات دون طموحاتھم التعليمية ،خاصة ألنھم
يحصلون على شھادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي ويتمتعون باالمتيازات نفسھا الممنوحة ألقرانھم
الذين يتخرجون من الجامعات السورية العامة التقليدية .ومن الجدير بالذكر أن الجامعة االفتراضية السورية
توفر حاليا  82برنامجاﹰ للحصول على إجازة جامعية و 42برنامجاﹰ للحصول على شھادة جدارة جامعية ،مما
شجع عدداﹰ كبيراﹰ من الطلبة على االنتساب إليھا .وتدل اإلحصاﺀات) (26التي جمعت لقياس نتائج السنة األولى
من عمل الجامعة على أن  702طالبﹰا قد انتسبوا إلى الجامعة منھم  331طالبﹰا في المرحلة التحضيرية .كما
انتسب إليھا عدد من الطلبة من خارج الجمھورية العربية السورية وبالتحديد من لبنان واألردن والمملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر والكويت وإيران والعراق والسودان والمغرب وألمانيا
واليونان والمملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة األمريكية وسويسرا.
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أطلقت جامعة تونس االفتراضية) (27عام  2002وذلك في إطار سياسة
عصرنة التعليم العالي وتجديده وانفتاحه أمام الطلبة من تونس وغيرھا من
البلدان .وقامت جامعة تونس االفتراضية بتجربة أولى للتعليم عن بعد
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية في العام ذاته ،إال أن
االنطالقة الفعلية للدروس كانت بإشراف وزير التعليم العالي والبح ـ ث العلمي
والتكنولوجيا في شباط/فبراير .2003
تﹸظھر ھذه الجامعة مدى تطور التكنولوجيات الحديثة في تونس ومدى تكيف برامج التعليم العالي مع
ھذه التكنولوجيات واندماجھا في مجتمع العلم واقتصاد المعرفة .وتھدف جامعة تونس االفتراضية على
المدى البعيد إلى تحقيق مشروع التعلم عن بعد الذي يقوم أساساﹰ على استغالل اإلمكانيات التي تتيحھا التقنيات
الحديثة .ضمت الجامعة ما يناھز  30ألف طالب عام  2002وھي تطمح إلى رفع العدد إلى حوالي  50ألف
طالب عام .(28)2010
وباإلضافة إلى ذلك ،تعتبر جامعة تونس االفتراضية التعاون الدولي وسيلة للنمو المشترك وتبادل
الخبرات والشراكة واالنفتاح على التجارب الناجحة للجامعات االفتراضية أو الجامعات التي تعمل وفق نظام
التعلم عن بعد .وقامت الجامعة في إطار البرنامج األوروبي  Tempusبإعداد برنامج للتعاون العلمي والتقني
يضم جامعة بيكاردي جول فارن الفرنسية وجامعة كاتالونيا اإلسبانية ،وكذلك تم توقيع اتفاقية للتعاون مع
رابطة الجامعات الفرانكفونية ) (AUFواتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة جورجيا األمريكية .وتطمح تونس
أن تنجح في نقل الجامعة االفتراضية من طور االنطالق إلى المنظومة المتكاملة قبل عام .2009
الجامعة األميركية في بيروت

)(29

على غرار معظم المؤسسات األكاديمية ،أدركت الجامعة األميركية في
بيروت ) (AUBدور اإلنترنت البارز في نشر التعليم وانفتاح الجامعة ،فاعتمدت
بشكل متزايد على تطبيقات اإلنترنت إلدارة مختلف النشاطات األكاديمية مثل
البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمكتبة ،وتحميل مواد الدورات التدريبية
وإجراﺀ المناقشات األكاديمية أو حتى إدارة الصفوف.
وشھدت الجامعة األميركية في بيروت مؤخرﹰا إنشاﺀ صفوف مقسومة إلى جزأين ،الجزﺀ التقليدي
والجزﺀ االفتراضي الذي بدوره يم ﹼكن الجامعة من التفاعل مع الجامعات األخرى لتبادل الخبرات وتدعيم
الفصول الدراسية .وبالفعل عقدت الجامعة عدة مؤتمرات بواسطة الفيديو وبخاصة في مجال العلوم السياسية
والعالقات الدولية.
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 - 37كذلك ،نظم قسم الھندسة الميكانيكية في الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع المركز األكاديمي
للحاسوب ) (ACCمادة حول تصميم المنھجيات بإدارة جامعة كلمسن ) (Clemson Universityفي الواليات
المتحدة األمريكية .وقد وصف رئيس قسم الھندسة الميكانيكية ھذه التجربة بكونھا ناجحة جداﹰ .وتطمح
الجامعة حالياﹰ إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات أمريكية مختلفة لتستفيد من خبرتھم في مجال التعلم عن بعد مما
سيؤثر إيجابﹰا على معظم الطلبة خاصة من ھم في مرحلة الدراسات العليا حيث يقل العدد في الصفوف وتكبر
الحاجة إلى االنفتاح على الجامعات األخرى لتوسيع األبحاث .وباشرت الجامعة األميركية في بيروت
الدروس في ثمانية برامج دراسية لنيل شھادة الدكتوراه ،ولذلك فإن مبادرة التعلم عن بعد تساعد الطلبة
المنتسبين إلى برامج الدكتوراه بشكل ملحوظ خاصة أن عدد األساتذة لھذه المرحلة ما يزال محدوداﹰ جداﹰ.
ونوه معظم أعضاﺀ ھيئة التدريس بأھمية التعاون مع الجامعات األخرى في مجال التعلم عن بعد ،ألنه يزيد
من انفتاح الجامعة وبالتالي يسھم في توسيع آفاقھا البحثية.
بدأت الجامعة األميركية في بيروت استخدام منظومة  WebCTعام  ،2001وفي بداية السنة
األكاديمية  2007 - 2006تم استبدالھا بمنظومة  .Moodleوقد عبر األساتذة الذين استخدموا ھذه
المنظومات في تدريسھم عن أثرھا اإليجابي على المادة ،إذ ساھمت في زيادة التواصل مع الطلبة ووفرت
استراتيجيات تعليمية جديدة ومبتكرة .ولغاية اآلن ،تم استخدام منظومة  Moodleفي  644مادة في الجامعة
األميركية في بيروت وفي أكثر من  115بلدﹰا وآالف الجامعات حول العالم.
تدل األمثلة التي أوردناھا على أن البيئة التعليمية االفتراضية أصبحت واقع ﹰا ال مفر منه ،إال أن
التعليم االفتراضي ال يزال يواجه تحديات عدة أھمھا تلك المتعلقة باألمور التربوية والتنظيمية والتقنية).(30
ففي البيئة التعليمية االفتراضية ،قد يسيﺀ الطلبة فھم بعض المواد بسبب قلة التفاعل مع األساتذة وقلة
المشاركة في حلقات النقاش وقلة االلتزام بالدراسة ،وھذا يندرج ضمن التحديات التربوية .بالنسبة إلى
التحديات التنظيمية فھي تتعلق بالشروط الالزمة لقيام الجامعة االفتراضية من األساس ،مثل إيجاد المكتبات
الرقمية وتوفير المحتوى الرقمي المطلوب باإلضافة إلى تأليف ھيئة تعليمية للعناية بشؤون الطلبة عن بعد
وغيرھا .أما التحديات التقنية التي تواجه الجامعات االفتراضية فھي متعددة ولكن يمكن تقسيمھا إلى ثالثة
ال وثيق ﹰا وھي اختيار التكنولوجيا المالئمة ،واالستخدام الفعلي لھذه التكنولوجيا،
أقسام متصلة ببعضھا اتصا ﹰ
ومن ثم تشغيلھا ،مع األخذ بعين االعتبار أھمية سھولة استخدام التكنولوجيا المنتقاة من قبل الطالب .فضالﹰ
عن ذلك ،تعتمد الجامعات االفتراضية بشكل كبير على عمل نظم تكنولوجيا المعلومات وأي خلل يمكن أن
يطرأ على ھذه النظم يؤدي دون أدنى شك إلى خلل في عمل الجامعة).(31
بينما تكتسب الجامعات االفتراضية أھمية متنامية نظرﹰا لدورھا البارز في اقتصاد المعرفة ،يترتب
على البلدان الراغبة في االنخراط في البيئة التعليمية االفتراضية من خالل الجامعات االفتراضية ،وبخاصة
في العالم العربي ،أن تأخذ التحديات التي تم عرضھا بعين االعتبار وأن تحسب جميع الخطوات التي تلي
افتتاح أي صرح علمي افتراضي لضمان استمرارية ھذا الصرح ونجاحه وتطوره.

)(30

E, Cloete. 2000. Challenges for Virtual Universities. The 24th Annual International Computer Software and
applications Conference.

)(31

P. Anastasiades. 2002. Virtual Universities: A critical Approach. Proceedings of the International Conference on
Computers in Education.
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أنشطة اإلسكوا
أنشطة شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النصف الثاني من عام 2007
 - 1اجتماع خبراﺀ حول التشبيك اإلقليمي والشراكة لتطوير مجتمع المعلومات
)(32

عقدت اإلسكوا اجتماع الخبراﺀ حول بناﺀ الشبكات والشراكات اإلقليمية لتعزيز مجتمع المعلومات
في بيروت يومي  5و 6أيلول/سبتمبر  .2007وحضر االجتماع  29مشاركﹰا من ثمانية من البلدان األعضاﺀ
في اإلسكوا ،وممثلون عن المنظمات اإلقليمية والدولية.
وھدف االجتماع إلى تعزيز نشوﺀ
الشبكات والشراكات في منطقة اإلسكوا والبلدان
العربية بحيث تشمل المؤسسات والمنظمات
المتشابھة األھداف ،كما ھدف إلى رصد تطوير
الشراكات فيما بين العديد من أصحاب المصلحة
من القطاع العام والمؤسسات الخاصة
والجامعات والمنظمات غير الحكومية .ومن
المتوقع أن تساھم الشبكات والشراكات في
احتضان المشاريع اإلنمائية في المنطقة وتعزيز
الجھود المبذولة لتحقيق الھدف الرئيسي لمؤتمر
القمة العالمي لمجتمع المعلومات من خالل بناﺀ
مجتمع معلومات ذات توجه إنمائي يشمل الجميع ويضع اإلنسان في صميم اھتمامه.
تضمن االجتماع عدداﹰ من الجلسات التي عرضت فيھا خطة عمل اإلسكوا اإلقليمية لبناﺀ مجتمع
المعلومات) (33وبوابة مجتمع المعلومات لمنطقة اإلسكوا) ،(34والتقدم المحرز في المنطقة لتطوير مجتمع
المعلومات ،ودراسات الحالة لمشاريع التشبيك والشراكات اإلقليمية ،والخبرات المكتسبة في المنظمات
الدولية .وجرى استعراض للتحديات األساسية التي تواجه عملية نشوﺀ الشراكات في المنطقة ،باإلضافة إلى
مناقشة المناھج واآلليات التي ينبغي اتباعھا لتعزيز قيام الشراكات المالئمة والفعالة .ويكمن الناتج الرئيسي
لالجتماع في توطيد قنوات االتصال فيما بين أصحاب المصلحة والتي من الممكن أن تساھم في نشوﺀ
الشراكات وتنفيذ المشاريع الحيوية التي بدورھا تعزز الجھود لتطوير مجتمع المعلومات.
وخلص االجتماع إلى مجموعة من التوصيات ،أھمھا) :أ( تعزيز تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناﺀ
مجتمع المعلومات من خالل الشراكة؛ )ب( تحديث برامج الخطة ومشاريعھا بما يتناسب مع تلبية الحاجات
) (32يمكن االطالع على وث ـ ائق االجتم ـ اع م ـ ن خ ـ الل الموق ـ ع الت ـ الي:
.details.asp?referenceNum=531E

http://www.escwa.org.lb/information/meeting

) (33خطة العمل اإلقليمية لبناﺀ مجتم ـ ع المعلوم ـ ات ،E/ESCWA/ICTD/2004/4 ،2005 ،مت ـ وفرة عل ـ ى الموق ـ ع الت ـ الي:
.http://www.escwa.org.lb/information/publications/edit/upload/ictd-04-4.pdf
).http://isper.escwa.org.lb/isper/ (34

 - 39اإلنمائية للمنطقة؛ )ج( تطوير بوابة مجتمع المعلومات كآلية لنشوﺀ الشراكات وإدارتھا في عملية تنفيذ برامج
ومشاريع خطة العمل؛ )د( تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مساعدة الحكومات في مجال تنفيذ المشاريع
ضمن أطر الشراكة ،على أن تكون ھذه المؤسسات عاملة بالشراكة مع أصحاب المصلحة ،بمن فيھم الشباب
والمرأة ،على مشاريع إنمائية قائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ) •( استخدام اآلليات
المناسبة لتنفيذ برامج ومشاريع خطة العمل؛ و)و( تأمين تمويل المشاريع اإلقليمية من مؤسسات التمويل في
المنطقة.
 - 2االجتماع اإلقليمي للمعنيين باستراتيجيات شبكات المعرفة وآلياتھا وأدواتھا
عقدت اإلسكوا اجتماعاﹰ إقليمياﹰ ألصحاب المصلحة حول استراتيجيات شبكات المعرفة وآلياتھا
وأدواتھا ،في بيروت يومي  3و 4أيلول/سبتمبر  .2007وقد نظم االجتماع في إطار مشروع حساب التنمية
حول شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية
المھمشة ،الذي باشرت لجان األمم المتحدة اإلقليمية بتنفيذه ابتداﺀً من منتصف عام  ،2006علماﹰ بأن اإلسكوا
تلعب دور الوكالة الرائدة للمشروع.
ھدف االجتماع إلى جمع أصحاب المصلحة
في منطقة اإلسكوا بغية االتفاق حول االستراتيجيات
واآلليات واألدوات الالزمة لتحويل نقاط النفاذ إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحويلھا
إلى مراكز معرفة وإنشاﺀ شبكة معرفية إقليمية .
وسوف تنفذ ھذه االستراتيجيات واآلليات واألدوات
خالل العامين القادمين في سياق المشروع.
شارك في االجتماع  25مشاركاﹰ من ستة
بلدان ومعظمھم يعملون كمديرين ومنسقين لمجموعة
مختارة من مراكز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في منطقة اإلسكوا.
ركزت المناقشات خالل االجتماع على استعراض تجارب حول مراكز وشبكات المعرفة داخل
المنطقة وخارجھا وعلى االستراتيجيات واألدوات واآلليات الالزمة لتحويل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت إلى مراكز معرفة ،كما ناقش المشاركون تصميم وتنفيذ مشروع تجريبي إلنشاﺀ شبكة
معرفة.
وانتھى االجتماع إلى تحديد دور ومھام مدير المعرفة اإلقليمي ،باإلضافة إلى تحديد آليات تحويل
مراكز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى مراكز معرفة .كما وافق المشاركون على عدة
توصيات ،منھا إنشاﺀ بوابة إقليمية لتشبيك مراكز المعرفة في بلدان مختارة من منطقة اإلسكوا ،وتعيين
منسقين وطنيين للتواصل مع مدير المعرفة اإلقليمي.
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الفضاﺀ السيبراني ھو عالم افتراضي واسع ومتنوع ،يتضمن كمﹰا ھائالﹰ من البيانات الشخصية
والمعامالت اإللكترونية والملكية الفكرية وغيرھا من األمور ذات الصلة .ولتفادي الفوضى وضمان المشاركة
العادلة ،يحتاج ھذا العالم االفتراضي ،الذي أنتجته الحواسيب وأدوات االتصال ،إلى تشريعات مالئمة.
وتعرف التشريعات التي توضع خصيصاﹰ لتنظيم ھذا العالم االفتراضي بتشريعات الفضاﺀ السيبراني
).(Cyberspace Legislation
وقد عقدت شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اجتماعﹰا استشاريﹰا حول تشريعات الفضاﺀ
السيبراني في عمان يومي  11و 12كانون األول /ديسمبر  2007بھدف عرض ومناقشة دراسة أعدتھا الشعبة
بعنوان "نماذج تشريعات الفضاﺀ السيبراني في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا" وتتضمن مراجعة لوضع
تشريعات الفضاﺀ السيبراني في منطقة اإلسكوا ،وأمثلة لنماذج تشريعات سيبرانية في بلدان متقدمة ،وتوضيح ﹰا
لألسس التشريعية للفضاﺀ السيبراني .وقدم في ھذا االجتماع إطار تشريعات الفضاﺀ السيبراني الذي تعده
اإلسكوا بھدف تسھيل تطبيق التشريعات اإللكترونية في المنطقة ،باإلضافة إلى عروض من األردن ولبنان
وفلسطين حول التجارب الوطنية في تشريعات الفضاﺀ السيبراني .وعرض الخبير البحريني لمحة عن
مسودة قانون الجرائم اإللكترونية الذي يجري تطويره في البحرين ،كما ناقش خبير من الجمھورية العربية
السورية قانون الملكية الفكرية في الجمھورية العربية السورية .وبين المشاركون من الكويت واليمن وضع
قوانين المعامالت والتجارة اإللكترونية في بلديھم.
حضر االجتماع  26مشاركﹰا من  9بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا ،وھم مستشارون وباحثون في القانون
وقضاة ومحامون باإلضافة إلى خبراﺀ في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاﺀ السيبراني .ويمثل
ھؤالﺀ الخبراﺀ وزارات العدل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشركات استشارية في شؤون الفضاﺀ
السيبراني ،وكذلك المنظمات غير الحكومية المھتمة بموضوع الفضاﺀ السيبراني.
وقد أجمع المشاركون في االجتماع على أھمية الدور الذي تؤديه اإلسكوا على المستوى اإلقليمي فيما
يتعلق بتطوير وتطبيق تشريعات الفضاﺀ السيبراني في البلدان األعضاﺀ .وحث المشاركون اإلسكوا على
اقتراح نموذج إقليمي يساھم في تنسيق تشريعات الفضاﺀ السيبراني في المنطقة .وخلصت التوصيات كذلك
إلى ضرورة تفعيل دور اإلسكوا في ترويج وتنفيذ أنشطة على المستوى اإلقليمي تھدف إلى اعتماد
مصطلحات عربية قانونية مشتركة وتطوير بنوك بيانات تخدم البحث والتطوير في مجال تشريعات الفضاﺀ
السيبراني.
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كتب ومواقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
عرض لكتب عن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية والتعليم
يزداد الطلب على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يوماﹰ بعد يوم في كافة األنظمة التعليمية
على مستوى العالم أجمع ،وذلك نتيجة الضرورة الملحة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين في مجال
التعليم من إكساب الطلبة المھارات والمعارف ،وتمكين المعلمين والمدرسين من مواكبة التحول والتغير الذي
حصل في العملية التعليمية وفي أساليب الوصول إلى المعرفة والمعلومات .فمع ظھور التكنولوجيات
الحديثة ،طرأ على مھنة التدريس تطور جذري حولھا من مھنة أساسھا المدرس والمحاضرة التي يلقيھا ،إلى
مھنة تركز على المتعلم وعلى البيئات التعليمية التفاعلية .وبالتالي ،يعتبر تصميم وتنفيذ برامج لتأھيل
المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ركيزة أساسية لدعم عمليات اإلصالح التعليمية.
ونعرض فيما يلي مجموعة من المنشورات والكتب التي تبحث دور تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التربية والتعليم.
 - 1مبادئ توجيھية إقليمية بشأن تنمية قدرات المعلم على إدماج التكنولوجيا في علم أصول التدريس
Regional Guidelines on Teacher Development for Pedagogy-Technology Integration

صادر عن اليونسكو  -مكتب آسيا والمحيط الھادئ عام 2005
يتوجب على المعلمين وصانعي القرار في قطاع التربية والتعليم في
ھذا العصر التأقلم مع التغيرات السريعة الحاصلة ومواكبة الطرق والتقنيات
الحديثة .وتأتي ھذه المبادئ التوجيھية لتساعد صانعي القرار والعاملين في
مجال التربية والتعليم في بلدان آسيا والمحيط الھادئ ،على إدماج تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في علم أصول التدريس .فمن أھم ما يطرح في ھذا
الدليل منھجية عملية إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية
والتعليم صممت خصيصاﹰ لتلك المنطقة .وتتألف المنھجية المقترحة من عدة
مراحل تبدأ بمرحلة التنظيم حيث يشكل فريق عمل وطني من جميع المعنيين
ومن اختصاصات مختلفة ،مروراﹰ بمرحلة التحليل حيث يعمل الفريق على
تطوير وتكييف المقاييس والمعايير المقترحة في األدلة لتتناسب مع واقع البلد،
إضافة إلى تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين بناﺀً على نتائج مسح الموارد
المتوفرة .وتتعلق المرحلة الثالثة بتطوير المخططات التنفيذية والجداول
الزمنية للدورات التدريبية وورش العمل المطلوب تنفيذھا ،كما يتم العمل على
تحديد مواصفات التجھيزات والبرمجيات الضرورية لتطوير العملية
التدريسية .أما المرحلة األخيرة من المنھجية المعروضة في ھذا الكتاب
فتتعلق بعملية الرقابة والتقييم.

 - 42 - 2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس :دليل للمعلمين أو كيف تستطيع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت تھيئة بيئات تعليمية جديدة ومفتوحة
Information and Communication Technologies in Schools: A Handbook for Teachers
or How ICT Can Create New, Open Learning Environments

صادر عن اليونسكو عام 2005
وضع ھذا الدليل لخدمة المعلمين والمربين الذين يستخدمون تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المدارس ،أو يريدون تطوير معرفتھم في ھذا
المجال .ومن المواضيع المھمة التي يطرحھا ھذا الدليل دور تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تھيئة بيئات تعليمية جديدة ،إذ أن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،أكثر من أي تكنولوجيا سابقة ،تسمح للمعلمين بالنفاذ
إلى محتوى المعرفة.
يتكون ھذا الدليل من سبعة فصول وفيه عرض لدور مكون تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المدرسة من خالل تطور المجتمع والعالم ،وتشديد
على ضرورة إعادة ھندسة األنظمة التعليمية ووضع استراتيجيات تحويلية
تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ويتناول الدليل تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت كونھا وسيلة قوية ومرنة تساعد في عملية التنمية
االجتماعية والثقافية ،خاصة في مجال التربية والتعليم ،كما يحدد المعارف
التقنية األساسية التي يجب أن تتوفر لدى المعلمين.
 - 3توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تأھيل المعلمين :دليل تخطيطي
Information and Communication Technologies in Teacher Education: a Planning Guide

صادر عن اليونسكو عام 2002
يلقي ھذا الدليل الضوﺀ على أحد إطارات العمل الخاصة بتوظيف
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية تأھيل المعلمين ،ويصف الشروط
األساسية التي يجب توفيرھا لضمان التطبيق الجيد والتوظيف الناجح لھذه
التكنولوجيا .ويعرض ھذا الدليل عدة دراسات حالة في مناطق مختلفة ،مثل
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وأمريكا الجنوبية ،توضح تعدد األساليب
والمعايير التي يمكن استخدامھا في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في تأھيل المعلمين .كما يعرض إرشادات حول تطوير عملية التخطيط
االستراتيجي لتوظيف تلك التكنولوجيا وإدارة عملية التغيير في برنامج تأھيل
المعلمين ،حيث أضحت التكنولوجيا وسيطاﹰ مھمﹰا إلحداث تغييرات جوھرية
في العملية التعليمية.
تم تطوير ھذا الدليل من قبل مجموعة من الخبراﺀ الدوليين ممن لھم
خبرة واسعة في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج إعداد
المعلمين.

 - 43 - 4توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم :منھاج للمدارس
وبرنامج لتنمية مھارات المعلمين
Information and Communication Technologies in Education: A Curriculum
for Schools and Programme of Teacher Development

صادر عن اليونسكو عام 2002
يھتم ھذا الكتاب بموضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في المرحلة الثانوية ملقيﹰا الضوﺀ على المؤھالت الجديدة المطلوب توفرھا في
الطلبة من ناحية ،وفي األساتذة من ناحية أخرى لتمكينھم من المشاركة الفعلية
في العملية التعليمية الحديثة.
ويھدف الكتاب إلى تحقيق ھدفين أساسيين :األول تحديد منھاج تعليمي
خاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتعليم في المرحلة الثانوية ،والثاني
يشمل اقتراح برنامج تنمية مھنية للمعلمين يخولھم تنفيذ وتطبيق ھذا المنھاج
التعليمي بنجاح .كما يقترح منھجية عملية وواقعية لوضع المنھاج التعليمي
للطلبة وبرنامج التنمية للمعلمين موضع التنفيذ بطريقة سريعة وبكلفة مقبولة
عن طريق استخدام الموارد المتوفرة.
 - 5استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي
The Use of ICT in Higher Education
Edited by Marijk van der Wende, Maarten van de Ven

تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدماج
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في صلب عملياتھا وتنظيماتھا اإلدارية
وإعداد استراتيجيات تعليمية للطلبة تتالﺀم والواقع االجتماعي الحديث .ويقدم
ھذا الكتاب للقارئ مجموعة من االستراتيجيات التي وضعت في  12بلدﹰا من
بلدان أوروبا .تأتي دراسات الحالة ھذه لتكمل بعض المواضيع التي يتطرق
إليھا ھذا الكتاب في فصوله ومن أھمھا :دور سياسة االتحاد األوروبي في
عملية تطوير االستراتيجيات التعليمية وأثرھا في مجال التعاون ،أو التضارب
بين المؤسسات التعليمية.
يتوجه ھذا الكتاب إلى جميع الخبراﺀ المھتمين بوضع السياسات
الوطنية واالستراتيجيات المؤسساتية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في مرحلة التعليم العالي مثل ممثلي الحكومات ومسؤولي
المؤسسات التعليمية والمنسقين والباحثين في ھذا المجال.
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حياتنا اليومية
المناھج التعليمية المفتوحة

)(OpenCourseWare

مشروع المناھج التعليمية المفتوحة لمعھد ماساتشوستس للتكنولوجيا

)(MIT

توفر شبكة اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية فرصاﹰ جديدة للتعلم ،ويمكن بواسطتھا نشر الموارد التعليمية
حول العالم بشكل افتراضي ودون تكلفة .وفي عام  ،2002اتخذت حركة الموارد التعليمية المفتوحة تسميتھا
في منتدى لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( حول تأثيرات المناھج التعليمية المفتوحة
على البلدان النامية ،وھي تھدف إلى توفير المحتوى التعليمي للجميع وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتطور مجتمع المعلومات.
وتعرض ھذه المقالة نموذجﹰا رائدﹰا
لحركة الموارد التعليمية المفتوحة للتعليم
العالي ،وھو مشروع المناھج التعليمية المفتوحة
) (OpenCourseWare-OCWالذي طوره معھد
ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute
) of Technology-MITفي الواليات المتحدة
األمريكية .ومنذ بدايته كمفھوم في عام ،1999
إلى إطالقه كمشروع في عام  ،2001وتطوره
الحقﹰا ليصبح مبادرة للمناھج التعليمية المفتوحة،
تخطى المشروع أھدافه المتمثلة بنشر كافة مناھج
المعھد التعليمية وتحديثھا تباعاﹰ ،ليصبح شعاراﹰ
لحركة الموارد التعليمية المفتوحة ،وخاصةﹰ مع انتشار مبادرة المعھد عالمياﹰ .ومع نھاية المشروع في عام
 ،2007يكمن التحدي في عملية االستدامة ،وخاصة فيما يتعلق بتوفر الحوافز المالئمة لالستمرار في تمويل
أنشطته.
 - 1البداية والتمويل
بدأ معھد  MITفي عام  1999تنفيذ مجموعة من األنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا التعليمية المبتكرة
ومنھا مفھوم المناھج التعليمية المفتوحة .وأشرف على ھذه األنشطة مجلس التكنولوجيا التعليمية للمعھد
المكلف بتطوير اإلطار االستراتيجي لمبادرات التكنولوجيا التعليمية في المعھد وتقديم التوجيھات للمعھد
واإلشراف على أنشطته المتعلقة بتطوير البنية األساسية والمبادرات المتعلقة بتطبيق التكنولوجيا الجديدة في
التعليم.
وبناﺀً على دراسة لتحديد الخيارات والفرص المتوفرة للمعھد وتقييمھا ،وقع اختيار المعھد في عام
 2000على موضوع "التعلم مدى الحياة" ،وذلك بھدف أن يصبح معھد  MITموردﹰا قيمﹰا للتعلم
المستمر وتحديث المھارات ومتابعة الدراسات العليا ،ولقي مفھوم المناھج التعليمية المفتوحة ترحيب ﹰا لدى إدارة

 - 45المعھد والمؤسسات الممولة .وتبنى تمويل المشروع كل من المعھد ومؤسسة ويليام وفلورا ھيوليت
) (William and Flora Hewlett Foundationومؤسسة آندرو ميلون ).(Andrew W. Mellon Foundation
 - 2إطالق المشروع ونشر المناھج
وفي نيسان/أبريل  ،2001أطلق معھد  MITمشروع المناھج التعليمية المفتوحة لنشر كافة مناھجه
التعليمية ،وعددھا نحو  1 800منھج ،ووفرھا مجان ﹰا للجميع على اإلنترنت مع نھاية عام  .2007وھدف
المعھد إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم على المستوى العالمي من خالل تعميم مبادرته في مشاريع مشابھة
واستخدام شبكة اإلنترنت بحيث تحقق ھدف إنشائھا في نشر المعرفة والمعلومات حول العالم .وليس
المقصود من المشروع استبدال الطرق التعليمية التقليدية بالتعلم عبر اإلنترنت ،ولكن استخدام التكنولوجيا
الجديدة لتوفير المعلومات للجميع.
وافتتح المشروع موقعه للعامة في أيلول/سبتمبر  2002على العنوان  ،http://ocw.mit.eduوذلك بنشر
 50منھجﹰا تعليميﹰا .واستمر المعھد بنشر مناھجه التعليمية ليصبح عددھا  500بعد سنة ،و 900في
أيلول/سبتمبر  ،2004و 1 550في عام  ،2006و 1 800في عام  .2007ومن المتوقع انتقال المشروع في
عام  2008إلى مرحلة استدامة يتم خاللھا تحديث ونشر المناھج بمعدل  200كل سنة.
ويوفر الموقع المناھج كاملة على اإلنترنت ومجاناﹰ للجميع من أجل تمكين الطالب والمعلمين وناشدي
التعلم الذاتي حول العالم من النفاذ إليھا مباشرة واستخدامھا كمساعد دراسي ،وذلك من دون الحصول على
شھادات من المعھد أو االتصال بالمدرسين .وتشمل المناھج التعليمية المنشورة على الموقع مواضيع
متنوعة ،وتحتوي على برنامج العمل والمحاضرات والتدريبات والمراجع للقراﺀة ،وتتوفر فيھا بعض المواد
التعليمية الصوتية والمرئية.
 - 3االنتشار والشراكة
انتشر مفھوم المناھج التعليمية المفتوحة
إلى أبعد من أھداف المشروع وخاصة في التعليم
العالي ،وقام عدد من الجامعات بمشاريع مماثلة،
ومنھا جامعة والية يوتاه (Utah State University -
) http://ocw.usu.edu/وكلية جونز ھوبكنز بلومبرغ
للصحة العامة (Johns Hopkins Bloomberg School
) of Public health - http://ocw.jhsph.edu/وجامعات
أخرى من مختلف أنحاﺀ العالم ،مثل فرنسا
والصين واليابان .وفي عام  ،2005أنشئ ائتالف
المناھج التعليمية المفتوحة )(OCW Consortium
لتطوير آلية مستدامة لنشر الموارد التعليمية
االئتالف
موقع
وأصبح
المفتوحة،
 http://ocwconsortium.org/مركزﹰا للجامعات والمعاھد التي تبغي المشاركة في المشروع.

 - 46ومع االھتمام المتزايد بمفھوم المناھج التعليمية المفتوحة على المستوى العالمي ،نشأت مشاريع
لترجمة الموقع ومناھجه إلى لغات عدة ومنھا البرتغالية واإلسبانية والصينية .ويشير الموقع) (35إلى أن
الترجمة جارية إلى العربية والفارسية .وضمن برنامج الموقع المرآة ) ،(Mirror Siteتمكن المشروع من تقديم
محتوى موقع المناھج التعليمية المفتوحة إلى المؤسسات التعليمية وذلك عن طريق تزويدھا بنسخة من
محتوى الموقع على محرك صلب ) .(hard driveوأجرى المعھد اتفاقيات عدة مع المؤسسات لترجمة المناھج
أو إلنشاﺀ المواقع المرآة ،وحالياﹰ ،ھناك حول العالم أكثر من  70موقع مرآة للمناھج التعليمية المفتوحة ،في
العراق ،والسودان ،وكينيا ،وفيتنام ،وزامبيا.
المبادرات
سريع
بشكل
وتتزايد
لنشر الموارد التعليمية المفتوحة ،ويتوفر أكثر من
 3 000من المناھج التعليمية المفتوحة في ما
يزيد عن  300جامعة في العالم .ويمكن البحث
عن مواضيع محددة من خالل الموقع الكاشف
للمناھج التعليمية المفتوحة المتوفرة على اإلنترنت
).(OCW Finder - http://ocwfinder.com/

 - 4التحديات من التنفيذ إلى االستدامة
تمحورت التحديات الرئيسية لتنفيذ المشروع حول قضايا تحديد الملكية الفكرية ،والحصول على حق
نشر المواد التعليمية للمدرسين ،والجھود الالزمة لتحويل ھذه الموارد إلى الشكل المناسب لنشرھا على
اإلنترنت .وبعد مضي ست سنوات من عمر المشروع ،يكمن التحدي في االنتقال بالمشروع من مرحلة
التنفيذ إلى مرحلة االستدامة ،حيث يتحمل المعھد تكلفة التشغيل والتحديث للموقع والدورات.
وتنظر إدارة المشروع في سبل تحقيق االستدامة التي تتضمن مزيجاﹰ من الخيارات التالية:
)أ( تخفيض تكلفة نشر المناھج التعليمية المفتوحة من خالل دمج عملية نشر المناھج مع أنظمة إدارة التعلم
) (Learning Management Systems - LMSالتي يستخدمھا معھد MIT؛ )ب( إضافة خدمات على أنشطة
المشروع بحيث تؤدي إلى تعزيز قيمة موارده وإمكانية حصوله على التمويل اإلضافي؛ )ج( تعزيز مساھمة
المشروع ودوره ضمن األنشطة األساسية لمعھد  ،MITمما يخلق الحافز والحاجة إلى خدماته ويعزز إمكانية
تمويل أنشطته بشكل دائم من الميزانية العادية للمعھد.
 - 5تقييم المشروع
صدر في حزيران/يونيو  2005تقرير عن المشروع) (36يقيم برنامج عمل المشروع فيما يتعلق بالنفاذ
واالستخدام واألثر .ويستمر معدل النفاذ إلى محتوى المناھج التعليمية المفتوحة لمعھد  MITباالرتفاع ،حيث
)(35

MIT OpenCourseWare, Middle East/North Africa statistics. Available at: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/about/
impact/me/me.htm.

)(36

MIT OpenCourseWare. 2005 Program Evaluation Findings Report. Available at: http://ocw.mit.edu/ans7870/global/
05_Prog_Eval_Report_Final.pdf.

 - 47يزور الموقع أكثر من مليون مستخدم شھرياﹰ ،وذلك بمعدل نمو يزيد عن  56في المائة سنوياﹰ .ويستخدم
الموقع المعلمون والطالب وناشدو التعلم الذاتي ،اللذين يعتبرون أن للموقع دوراﹰ ھامﹰا في تحقيق أھدافھم
التعليمية.
 - 6تجارب في المنطقة العربية
تغرق بعض البلدان العربية في الشؤون السياسية والنزاعات ،فتصبح قضايا التنمية ،وخاصة تلك
المتعلقة بالتنمية البشرية والتعليم للجميع ،غير ذات أولوية .وبالرغم من ذلك ،ھناك مبادرات يمكن أن يبنى
عليھا أو أن تكرر في المنطقة العربية من أجل توفير الموارد التعليمية المفتوحة للجميع.
ففي السودان مثالﹰ ،تستضيف شركة سوداتيك موقعاﹰ للمناھج التعليمية المفتوحة موازياﹰ لموقع معھد
 ،(http://mit.sudatek.net) MITويتيح النفاذ إلى دورات المعھد التعليمية مجاناﹰ لمن يرغب في السودان وفي
أفريقيا .ويحتوي ھذا الموقع الموازي على أكثر من  1 550دورة دراسية جامعية للمعھد تشمل محاضرات
وواجبات دراسية وأشرطة فيديو في مواضيع عدة .وفي
المملكة العربية السعودية ،مھدت جامعة الفيصل المنشأة
حديثاﹰ في الرياض للتبادل الدراسي مع البرنامج التعليمي
المفتوح لمعھد  ،MITوذلك بتوقيع مذكرة تفاھم حول ھذا
البرنامج تقضي بإقامة تبادل دراسي بين الجامعة والمعھد.
وفي العراق ،يتوفر حالياﹰ على شبكة جامعة
الموصل موقع مرآة للمناھج التعليمية المفتوحة.

التعلم عبر األجھزة المحمولة

)(Mobile Learning/m-learning

يمكن تعريف مفھوم التعلم عبر األجھزة المحمولة بأنه "أي خدمة توفر للمتعلم المعلومات اإللكترونية
أو المحتوى التعليمي الذي يساعده على اكتساب المعارف بصرف النظر عن المكان والزمان") .(37لذلك يفيد
التعلم عبر األجھزة المحمولة الطالب بغض النظر عن السن أو اإلعاقة البدنية ودون تمييز بين
الرجل والمرأة .ويمكن تعريف التعلم عبر األجھزة المحمولة من حيث التقنيات والمعدات التي
يستخدمھا ،بأنه التعلم الذي يوصل عبر التكنولوجيات اليدوية والمحمولة مثل المساعدات الرقمية الشخصية
) ،(Personal Digital Assistant - PDAوالھواتف الذكية ) ،(smart phonesوالحواسيب الشخصية الالسلكية .على
مستوى آخر ،يمكننا أن ننظر إلى التعلم عبر األجھزة المحمولة من منظور المتعلم وتجربته ،حيث يركز ھذا
النوع من التعلم على تحمل التلميذ مسؤولية تقدمه الشخصي ،وعلى التحرر من القيود التقليدية ومن ضمنھا
القيود الجغرافية للتعلم ،وھي ميزات يصعب نيلھا عن طريق التعلم اإللكتروني المقيد .ولعل أكثر
الخصائص تمييزاﹰ للتعلم عبر األجھزة المحمولة ھو عثور المتعلم على المعلومات ،بدالﹰ من مجرد تلقيھا ،وھو
)Aderinoye, Ojokheta and Olojede. 2007. Integrating Mobile Learning into Nomadic Education Programmes in (37
Nigeria: Issues and perspectives. The International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 8, No 2.

 - 48االتجاه الذي يسير نحوه التعلم بشكل عام) .(38ويبين الرسمان أدناه االنتقال من التعلم اإللكتروني إلى التعلم
عبر األجھزة المحمولة.
الرسم البياني  - 1بيئة التعليم االفتراضية السلكية

المصدر:

الرسم البياني  - 2بيئة التعليم االفتراضية
الالسلكية

From e-learning to m-learning. The Future of Learning. Available at: http://learning.ericsson.net/mlearning2/project_one/
thebook/chapter1.html.

في الرسم البياني  ،1يقدم المضمون على شاشة الحاسوب ،ويتم توفير الدعم للطلبة واالتصال مع
األساتذة والطالب اآلخرين عن طريق البريد اإللكتروني ،أو عبر منتديات اإلنترنت ،أو من خالل المقابلة
الشخصية .وفي الرسم البياني  ،2يقدم المضمون على شاشة الھاتف ،أما االتصاالت مع أشخاص آخرين فقد
تكون عن طريق البريد اإللكتروني أو التطبيقات الصوتية.
على الرغم من أن التعلم اإللكتروني انتشر على نطاق واسع بين عامي  1995و ،2000وكان يعتبر
الحل األمثل لتدريب الشركات وللبرامج الجامعية ،إال أن ظھور التكنولوجيات الالسلكية بعد عام  2000مھد
الطريق للتعلم عبر األجھزة المحمولة ،الذي يعتبر حالياﹰ أحدث أداة في التعليم.
استخدامات التكنولوجيات الالسلكية في التعليم :فوائد وسلبيات

)(39

مع انتشار األجھزة المحمولة والالسلكية وتحسن نوعيتھا وقدراتھا بفضل التطورات التكنولوجية ،بدا
أن استخدامھا في التعلم قد يكون بال حدود .وبشكل عام ،توفر ھذه األجھزة ثالث فوائد :التنقل ،حيث تساعد
األجھزة الجوالة على توسيع نطاق التعليم خارج حدود الفصول الدراسية وتسمح للمعلمين بانتھاز فرص
)(38

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

)(39

Barker, Krull and Mallinson. 2005. A Proposed Theoretical Model for M-Learning Adoption in Developing
Countries. Available at: http://www.mlearn.org.za/CD/papers/Barker.pdf.

 - 49التعليم أينما تنشأ؛ والتعاون ،حيث تسمح للمتعلمين بجمع وتوزيع وتبادل المعلومات بسھولة؛ والتحفيز ،حيث
تبين أن الطالب اللذين يستخدمون التكنولوجيات الالسلكية اليدوية يبدون استعداداﹰ أكبر للتوجيه الذاتي في
التعلم ،كما أنھم يبدون اھتماماﹰ أكبر في استكشاف مختلف طرق استخدام األجھزة من أجل التعلم.
وفي المقابل ،تواجه عملية التعلم عبر األجھزة المحمولة بعض العوائق ،من ضمنھا صعوبة رؤية
المحتوى على شاشة الھاتف المحمول الصغيرة ،وصعوبة سماع الصوت والمساعدات الرقمية الشخصية،
خصوصاﹰ إذا كانت في بيئة صاخبة .وقد تحل السماعات ھذه المشكلة على الرغم من أنھا تحد من التفاعل
بين الطالب .كما يخشى بعض الناس أن ال تكون ھذه األجھزة متينة بحيث تصمد في وجه العوامل البيئية
الصعبة التي قد تستخدم فيھا .وتمثل تكلفة البرمجيات والحاجة إلى تغيير البطاريات )أو مصادر الطاقة بشكل
عام( باستمرار كذلك عوائق محتملة.
التعلم عبر األجھزة المحمولة في البلدان النامية
إن خصائص ومزايا التكنولوجيات المحمولة تجعلھا مثالية
لالستخدام في تطبيقات التعلم في البلدان النامية ،خاصة وأن التكنولوجيات
المحمولة والالسلكية تستطيع أن توصل التعليم دون االضطرار إلى
استخدام البنية األساسية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وأن
تتخطى مراحل التنمية التي مرت فيھا البلدان المتقدمة مثل تركيب شبكات
واسعة للطاقة الكھربائية ،وبناﺀ غرف متعددة للحواسيب في المؤسسات
التعليمية .وقد ال تتوفر في المناطق النائية ظروف مالئمة للحواسيب
الشخصية ،لذلك قد تصبح الھواتف المحمولة ھي منصة الحوسبة األنسب
أيضﹰا ،ومن حيث التكلفة ،فإن الھواتف المحمولة
لألفراد).(40
والمساعدات الرقمية الشخصية ھي عموماﹰ أرخص من الحواسيب .وكذلك
في االستخدام ،تكون الرسائل القصيرة ) (SMSعادة رخيصة ومباشرة،
وتعمل على جميع أنواع الھواتف ،حتى القديم منھا).(41
المصدر.http://blog.epic.co.uk/?p=83 :

وعالوة على ذلك ،فإن تبني التكنولوجيات الالسلكية في البلدان
المتقدمة والبلدان النامية يتزايد بشكل ملحوظ ،كما أن ھذه التكنولوجيات تحدث ثورة في مفاھيم التعليم
التقليدي .ولكن ينبغي أن نفرق بين سوقين مستھدفين مثاليين للتعليم عبر األجھزة المحمولة ،أحدھما يتكون
من متعلمين في البلدان المتقدمة يملكون أحدث األجھزة المحمولة ويمثلون القوة العاملة المتنقلة ،واآلخر
يتكون من مجتمعات ريفية أو نائية في البلدان النامية تملك ھواتف محمولة عادية.
واستنادﹰا إلى معلومات االتحاد الدولي لالتصاالت ،شھدت جنوب أفريقيا زيادة في المشتركين في
الھاتف المحمول بنسبة فاقت  1 000في المائة بين عامي  1998و .2003وقد تسبب ضعف البنية األساسية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مثل عدم وجود كابالت لالتصاالت ،في مناطق عدة من أفريقيا في نمو
)(40

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

)(41

Commonwealth of Learning. Learning for Development. Mobile Learning in Developing Countries. Available at:
http://www.col.org/colweb/site/pid/4591.

 - 50البنية األساسية للتكنولوجيا الالسلكية بمعدل يتجاوز نموھا في البلدان المتقدمة .وتغطي ھذه البنية في الوقت
الحالي الكثير من المناطق الريفية بسبب تكلفتھا المنخفضة وتغطيتھا الواسعة.
أمثلة لتطبيقات التعلم عبر األجھزة المحمولة
ﹸتستثمر حالياﹰ السرعة العالية الموجودة في رقائق
الھواتف المحمولة والرسوم البيانية المتقدمة لتطوير ألعاب
فيديو تربوية .وقد وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا أن
بعض المعلمين في مدينة ميسور في الھند يفتقرون إلى
مھارات اللغة اإلنكليزية الالزمة للتعليم .كما أن األطفال
ال يرتادون جميعﹰا المدرسة ،وذلك لكي يساعدوا في المھام
الروتينية في المنزل أو العمل .لكن المثير لالھتمام ،أن
العديد من آباﺀ الطالب لديھم ھواتف محمولة .لذلك تمت
معالجة ھذه المشكلة من خالل تطوير ألعاب فيديو تربوية
تعمل على الھواتف المحمولة .وتساعد ھذه
األلعاب األطفال على تعلم اإلنكليزية عن طريق اتباع
التعليمات المحكية باإلنكليزية من أجل الفوز.

المصدر:

_http://www.shareideas.org/index.php/MobilED
audio_wiki_in_classroom.

وبالمثل ،فإن شركة نظم البرمجيات  ZMQفي صدد تطوير ألعاب للھاتف المحمول بھدف زيادة
توعية سكان الھند وأفريقيا حول مرض اإليدز في مبادرة سميت  ،(42)Freedom HIV/AIDSالتي أطلقت في
اليوم العالمي لإليدز في  1كانون األول/ديسمبر  .2005وبدأت المبادرة بأربع ألعاب طورت للھند ،وھي
تعتبر أحد أكثر مشاريع التنمية االجتماعية المعتمدة على التكنولوجيا ابتكاراﹰ ،فخالل السنة األولى من تطبيق
المبادرة تم تنزيل أكثر من سبعة ماليين لعبة .وتنطوي المرحلة الثانية من المبادرة على تطوير األلعاب على
األجھزة المحمولة وكتابة برامج للتعليم حول اإليدز في البلدان األفريقية باستخدام الحكايات والثقافة المحلية.
وقد تم تطوير بعض األلعاب باللغة اإلنكليزية واللغة السواحيلية المحلية.
كما طورت  Wikipediaنظام  ،(43)MobilED audio wikiوھو نظام يسمح للطالب والمعلمين بالوصول
إلى محتوى  wikiمن خالل الھواتف المحمولة .ويعمل  MobilED audio wikiعلى النحو التالي:
-1
-2
-3
-4

يمكن للمستخدم البحث عن مصطلح معين من خالل إرسال الرسائل القصيرة إلى المخدم.
يقوم المخدم بمكالمة المستخدم على الھاتف المحمول.
يقرأ جھاز مزج الكالم المقال المتعلق بالمصطلح في الويكي.
إذا كان ھذا المصطلح غير موجود في الويكي ،يستطيع المستخدم أن يساھم بمقالة يمليھا على النظام.

).http://www.freedomhivaids.in/ (42
).http://dev.mobiled.org/ (43

 - 51يستھدف ھذا النظام في المقام األول المعلمين وتالميذ المدرسة في مناطق يصعب الحصول فيھا على
المواد التعليمية .ومن ناحية أخرى ،يمكن استخدامه كخدمة عامة في المناطق التي تفتقر إلى المكتبات
العامة .وتم اختبار ھذا النظام ألول مرة في مدارس في جنوب أفريقيا في آذار/مارس .2006
التعلم عبر األجھزة المحمولة في العالم العربي
رغم أن العالم العربي ال يزال متأخرﹰا في مجال
التعلم عبر األجھزة المحمولة ،إال أن شعبه يدرك أھمية ھذه
الوسيلة للتعلم .وفي شھر نيسان/أبريل  ،2008تستضيف
مدينة عمان المؤتمر الدولي الثالث حول التعلم
الحاسوب
بمساعدة
والتعلم
والمتنقل
التفاعلي
(International Conference on Interactive Mobile and

) .(44)Computer Aided Learningويھدف المؤتمر إلى
تعزيز تنمية التعلم عبر األجھزة المحمولة في منطقة الشرق
األوسط ،وتوفير منتدى للتعليم ونقل المعرفة ،وتعريض
الطالب ألحدث تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،
وتشجيع دراسة وتنفيذ التطبيقات عبر األجھزة المحمولة في المصدر .http://english.etnews.co.kr :
التعليم والتعلم .كما يھدف إلى يحفز المشاركين على مناقشة
النظريات والمبادئ والتطبيقات المتعلقة بالتعلم عبر األجھزة المحمولة ،وتسھيل الحوار والتواصل بين
الثقافات المختلفة فيما يتعلق باالستخدام األمثل للتكنولوجيات الجديدة .ويعطي المؤتمر لمحة عن أحدث
األجھزة المحمولة ودورھا في التعليم الجامعي والفوائد المحتملة ألغراض التعلم.
ومن حيث التطبيقات ،تقوم جامعة الشارقة حالياﹰ باستكشاف مزايا التعلم عبر األجھزة المحمولة ،القائم
على األلعاب لمساعدة الطالب على تعلم اللغة اإلنكليزية في الجامعات على وجه التحديد .ويحاول الباحثون
استخدام نظام قائم على األلعاب لمساعدتھم في التغلب على ما يسمى "تدخل اللغة األولى" )اللغة العربية في
ھذه الحالة( على لغة ثانية )اللغة اإلنكليزية في ھذه الحالة( .وقد تبين أن معظم التدخل من اللغة األولى
يحدث في إساﺀة استخدام حروف الجر في اللغة الثانية .ففي اختبار أعطي لبعض الطالب لكتابة
الجملة "أخاف من العناكب" باللغة اإلنكليزية ،على سبيل المثال ،كتب معظمھم I am afraid from spiders :بدالﹰ
من .I am afraid of spiders :كما تأمل جامعة الشارقة في دمج العديد من التطبيقات الجديدة التي توفرھا
مؤسسة "إتصاالت" لمستعملي خدماتھا ،ومنھا خدمات الترجمة).(45

).http://www.imcl-conference.org/ (44
)(45
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