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ول يجوز ا�ستخدام اأو اقتب��ص اأي جزء من املجلة، اأو ت�سويره�،
اأو اإع�دة طب�عته�، اأو اختزاله� ب�أية و�سيلة اإل مبوافقة خطية من املركز.



  يف هذا العدد من »م�ستقبليات تربوية« نناق�ص مو�سوع التعليم عن بعد يف 
�سياق الإجراءات التي اتخذتها اأنظمة التعليم يف خمتلف بلدان العامل يف ظل 
تف�سي فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد - 19(. فقد اأغلقت معظم احلكومات 
التباعد  اإج���راءات  تطبيق  اإط��ار  يف  موؤقتا،  التعليمية  املوؤ�س�سات  العامل  يف 
اجل�سدي �سعيا منها اإلى احلد من انت�سار الفريو�ص. وقد اأثر هذا الإغالق فيما 
يقارب 70% من الطلبة على م�ستوى العامل. وا�ستجابة لهذا الو�سع الطارئ، 
اجتهت كثري من احلكومات اإلى تطبيق اأ�ساليب التعليم عن بعد، التي يتم فيها 
توظيف التقنيات احلديثة مثل �سبكة الإنرتنت والإذاعات املرئية وامل�سموعة، 

من اأجل �سمان ا�ستمرار التعلم يف فرتة اإغالق املدار�ص. 
املو�سوع  لهذا  املختلفة  اجلوانب  على  ال�سوء  اإلقاء  العدد  هذا  يف  و�سيتم 
عرب جمموعة خمتارة من الدرا�سات التي نقدمها يف حمورين؛ يناق�ص الأول 
منهما املقاربات املختلفة للتعليم عن بعد، واأنواعه، والتقنيات امل�ستخدمة فيه، 
واأ�ساليب التدري�ص املالئمة له، واملعايري التي ينبغي توافرها لنجاح تطبيق هذا 
العاملية  التجارب  من  فيعر�ص جمموعة  الثاين  املحور  اأما  التعليم.  من  النوع 
التي تعك�ص كيفية ا�ستجابة اأنظمة التعليم على م�ستوى العامل لإجراءات اإغالق 
املدار�ص يف اأثناء تف�سي جائحة كورونا، من خالل تطبيق اأ�ساليب التعليم عن 
بعد. ويتبع ذلك خال�سة تقدم للقارئ حتليال لالأفكار وللتوجهات البارزة التي 

ك�سفت عنها درا�سات العدد. 
و�سيجد القارئ يف نهاية العدد تعريفا ببع�ص الإ�سدارات العاملية احلديثة 
املتعلقة بهذا  التعليم عن بعد، وعر�سا لبع�ص الأخبار الرتبوية  حول مو�سوع 
املو�سوع، بالإ�سافة اإلى تعريف باأحدث اإ�سدارات مكتب الرتبية العربي لدول 

اخلليج واملركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج.

المحــرر

عزيزي القارئ
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 يف م�ستهل العام احلايل 2020 م داهمت العامل جائحة كورونا، حاملة العدوى باملر�ص 
القاتل حيثما حلت، ونا�سرة الذعر بني الب�سر، يف خمتلف اأقطار الكون. فرفعت رايات الإنذار، 
واملوؤ�س�سات،  الأ�سواق  واأغلقت  التجمعات،  وحظرت  والأمنية،  الطبية  الأجهزة  وا�ستنفرت 
وتوقفت حركة التنقل وال�سفر، وتعطلت امل�سالح العامة. وكان من اأبلغ اآثار اجلائحة ما اأ�ساب 
موؤ�س�سات التعليم من �سلل، ا�سطرها اإلى اإغالق اأبوابها، ودفع ال�سلطات التعليمية اإلى البحث 
عن خمرج منا�سب، لكي يت�سل ما انقطع من �سري التعليم واإجراء الختبارات املطلوبة لإكمال 
ومرئية  �سوتية  و�سائل  من  به  ال�ستعانة  ميكن  ما  اإلى  فالتجاأت  الدرا�سي،  العام  متطلبات 
معلمات  اإعدادها  يف  اأ�سهم  درو�ص  �سيغة  يف  الدرا�سية،  املقررات  حمتوى  بوا�سطتها  تعر�ص 
من  بذلوا  الرقمية،  والتقنية  والإع��الم  الرتبية  جمالت  يف  اخت�سا�سيون  ومعهم  ومعلمون، 
خرباتهم ووقتهم ما و�سعهم اجلهد، لتقدمي ما ا�ستطاعوا اإعداده على عجل، اإلى الطلبة، عرب 
حمطات البث التلفزيوين وقنوات التوا�سل الجتماعي، ومن�سات الن�سر الإلكرتوين، ب�سفته 
تعليما عن بعد. وقد كانت كل تلك اجلهود مبثابة قارب جناة، غايته الو�سول اإلى نهاية العام 

الدرا�سي باأمان. 
املوؤ�سرات  تزال  ول  الأب��واب،  على  القادم  الدرا�سي  والعام  انت�سفت،  قد  ال�سنة  هي  وها 
الأ�سهر  يف  ت�ستمر  �سوف  كورونا  جائحة  عن  الناجتة  الأزم��ة  ب��اأن  تنذر  العامل  يف  ال�سحية 
القادمة، مما ي�ستوجب التكيف مع الظروف احلياتية امل�ستجدة، والعمل بجد من اأجل التو�سل 
اإلى حلول بديلة اآمنة، ت�سمن �سالمة الطلبة وحتافظ على م�ستوى جودة التعليم للجميع، ويف 
مقدمتهم ذوي الحتياجات اخلا�سة، ومن ت�سرر حت�سيلهم وتراجع م�ستوى اأدائهم، ب�سبب 
اهتمام  مو�سع   - �سك  ول   – اأم��ر  وهو  املدر�سة.  يف  ال�سفي  التعليم  عن  الطويل  النقطاع 
القائمني على اأمر التعليم، على اختالف مواقعهم وم�سوؤولياتهم. ولكن كل هذه اجلهود تبقي 
يرجى  الذي  العالج  م�ستوى  اإلى  ترقى  ول  الأمل،  وم�سكنات  الأزم��ة،  اإدارة  م�ستوى  يف حدود 
من  كورونا،  اأ�سباه  من  والتعلم  التعليم  لنظام  الواقية  واحل�سانة  الناجع،  ال�سفاء  ورائه  من 

الكوارث، يف امل�ستقبل.  

افتتاحية العدد
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اإن مرور العامل اأجمع بجائحة كورونا قد اأثبت اأن التعلم عن بعد، لي�ص جمرد حل موؤقت لأزمة عابرة، بل هو منط 
من اأمناط التعليم، الذي ميكن اعتباره موازيا للتعليم املدر�سي، وداعما له، واإن الهتمام بالتعلم الإلكرتوين، يعد من 

�سرورات احلياة، ل�سببني رئي�سني، هما:
احلياة  �سوؤون  من  كثري  ويف  والعمل،  التعلم  يف  اأدواتها  وا�ستخدام  الرقمية،  الثقافة  اأ�سا�سيات  اكت�ساب  اأن  اأول: 

اليومية، اأ�سبح يف مقدمة الأمور التي يحتاجها اجلميع. 
لتطبيق  ال�سبيل  ميهد  واخلا�سة،  منها  الر�سمية  املعامالت،  ت�سريف  يف  التدريجي  الرقمي  التحول  اأن  ثانيا: 

ممار�سات التعلم عن بعد، كجزء طبيعي من خربات احلياة اليومية جلميع النا�ص.
لذلك على را�سمي �سيا�سات التعليم وخرباء التخطيط الرتبوي اأن يعيدوا النظر يف كثري من امل�سلمات التي ت�سري 
نظام التعليم احلا�سر، واأن ي�ست�سرفوا خ�سائ�ص نظام تعليم مبتكر، يوؤهل اجليل القادم للتعلم الذاتي امل�ستمر، الذي 

طاملا حلم به املفكرون، واأو�ست املوؤمترات العاملية للتوجه نحوه، واأن يتخذوا من التدابري العملية ما ي�سمن: 
• تبني �سيا�سة تعليمية ت�ستثمر جتربة التعلم عن بعد، يف اإجراء تطوير �سامل لنظام التعليم، مبدخالته وعملياته 	

وخمرجاته. 
• و�سع معايري ل�سبط العمل يف نطاق مفهوم التعلم عن بعد، مبا يف ذلك موا�سفات م�سادره واأدواته، والأ�ساليب 	

املتبعة يف تقييم حت�سيل التعليم والأداء، وتقدير م�ستويات ال�سهادات املدر�سية، واملوؤهالت الأكادميية.
•  تاأهيل جميع املعنيني بتخطيط التعليم وقيادة موؤ�س�ساته واإداراته يف جمال التعلم عن بعد، وممار�سته يف اأداء 	

اأعمالهم اليومية. 
• تطوير برامج تاأهيل املعلمني، قبل اخلدمة واأثناء العمل، وبخا�سة يف جمال تخطيط درو�ص ون�ساطات التعلم 	

عن بعد، مبا يف ذلك التعلم الإلكرتوين، ومتابعة اأداء الطلبة وتقييم نتائج حت�سيلهم.
• الرقمي 	 التعلم  م�سادر  لت�سميم  والتطوير  البحث  م�سوؤولية  لتويل  عالية،  مهنية  كفاءة  ذي  م�سدر  اإيجاد 

واأدواته، من اأجل تنمية اخلربة الالزمة ل�سمان تطبيق التعلم عن بعد، بامل�ستوى املطلوب. 
• العمل على توفري متطلبات البنية التقنية الأ�سا�سية الالزمة لإتاحة خدمات التعلم الإلكرتوين وا�ستمرارها.	

ويف املثل يقال »رب �سارة نافعة«، فهل تنجح كورونا ال�سارة يف التحول النافع للتعلم عن بعد؟

د. سليمان إبراهيم العسكري
رئيس التحرير
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 Online( الإن����رتن����ت  ع���رب  ال��ت��ع��ل��م  ت��ع��ري��ف   
 :)Learning

تقدمي  اإلى  تهدف  منظمة،  بيئة  الإنرتنت  عرب  التعلم  يوفر 
التعليم  �سكل  ياأخذ  قد  وهو  للطلبة،  وثرية  ناجعة  تعلم  فر�ص 
املتزامن )synchronous(، حيث يتم التوا�سل بني امل�ساركني 
يف الوقت نف�سه )اآنيا(، عن طريق كامرية الفيديو، اأو تعليم غري 
متزامن )asynchronous(، ل يتم فيه التوا�سل يف الوقت 
هذا  وي�سمح  واملنتديات(.  الإلكرتوين  الربيد  مثل  )من  ذات��ه، 
النوع من التعلم للمعلمني بالو�سول اإلى عدد اأكرب من الطلبة يف 

التعليمية،  اإثراء اخلربة  ي�سهم يف  ومتفرقة، مما  بعيدة  اأماكن 
وجعلها اأكرث اإثارة للجميع.

تعلم  فر�ص  للطلبة  الإن��رتن��ت  ع��رب  التعلم  خ��ربات  وت��وف��ر 
طرق  با�ستخدام  ولكن  لوجه،  وجها  التعلم  خل��ربات  م�سابهة 
كي  الفر�سة  الطلبة  نح  ميمُ حيث  املحتوى،  تو�سيل  يف  خمتلفة 
وفقا  التعلم  من  ميكنهم  مما  املعلم،  مع  فردي  ب�سكل  يتفاعلوا 
ل�سرعتهم اخلا�سة، وامتالك زمام عملية التعلم، وهو اأمر يتعذر 

حدوثه يف الف�سول العادية.
وعلى الرغم من اأن بع�ص املعلمني يعتقدون اأن التدري�ص عرب 

دليل المعلم للتعلم عبر اإلنترنت
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ملف العدد
القيام  اأي �سخ�ص  اأمر ي�سري، ي�ستطيع  الإنرتنت 
املهارات،  توافر جمموعة من  يتطلب  اأنه  اإل  به، 
موؤهال  لي�سري  املعلم  عليها  ي��ت��درب  اأن  ي��ل��زم 
التدري�ص  اأن  املعلمني  من  كثري  ويرى  ملمار�سته. 
عرب الإنرتنت يح�سن مهاراتهم التدري�سية وجها 

لوجه.
ويت�سابه التعليم عرب الإنرتنت والتعليم وجها 
يكون  اأن  املعلم  من  يتطلب  كليهما  اأن  يف  لوجه 
بناء  على  وق���ادرا  الدرا�سية،  م��ادت��ه  يف  خبريا 
تعلم  جمتمع  واإي��ج��اد  طلبته،  مع  قوية  عالقات 
فاعل. كما يتطلب كالهما اأن يقوم املعلم بتقومي 
خمتلفة،  تقوميية  و�سائل  خالل  من  الطلبة  اأداء 
وت�سميم م�سادر تعلم متنوعة تلبية لحتياجات 
الطلبة، وربط الدرو�ص ال�سفية بالعامل الواقعي.

اأما اأوجه الختالف، فتتمثل يف اأن التعلم عرب 
الإنرتنت يتميز مبا يلي:

• اأن هناك فر�سة اأكرب لتفريد التعلم.	
• ذات 	 والطلبة  املعلم  ب��ني  العالقات  اأن 

العالقات يف  قوتها  تفوق  طابع �سخ�سي 
ال�سفوف العادية.

• اأن الطلبة ل يتقيدون بوقت حمدد لبدء 	
واأنهم  تعلمهم،  ومتابعة  املقرر  درا�سة 
وقتهم  تنظيم  يف  اأك��رب  حرية  ميار�سون 
رغبتهم،  وف��ق  امل��ق��رر  مكونات  وترتيب 
اأو  اأج��زائ��ه،  بع�ص  جت���اوز  فباإمكانهم 

العودة لحقا لإنهاء املهام املتعلقة.
• لوجه، 	 وجها  بطلبته  يلتقي  ل  املعلم  اأن 

من  للتوا�سل  اإمكانية  هناك  كان  اإذا  اإل 
خالل الفيديو، فالتوا�سل عادة ما يتم من 
خالل الربيد الإلكرتوين، اأو نظام اإدارة 
التعلم )LMS(، اأو الهاتف، اأو الر�سائل 

املعلم  ف��اإن  وبالتايل  اإل���خ.   ... الن�سية 
طلبته،  ج�سد  لغة  ق��راءة  على  يعتمد  ل 
العادية، بل  كما هو احلال يف ال�سفوف 
املادية  البيانات  على  املقابل  يف  يعتمد 
يقوم  التي  الواجبات  مثل  من  فح�سب، 
التي  وامل��ن��اق�����س��ات  بت�سليمها،  الطلبة 
عن  للك�سف  واأ�سئلتهم،  فيها  ي�ساركون 
مدى اإتقانهم ملحتوى التعلم. بيد اأن هذا 
يحتاج اإلى قدر كبري من اخلربة والوقت 
والقدرة على التوا�سل العميق بني املعلم 

والطلبة.
• لكل 	 مف�سال  امل��ح��ت��وى  ي��ك��ون  م��ا  ع���ادة 

التعلم  لنموذج  وفقا  ح��دة،  على  طالب 
املتبع يف املقرر.

مل�����ذا ي��خ��ت���ر امل��ع��ل��م��ون ال��ت��ع��ل��م عرب 
الإنرتنت؟

لختيار  املعلمني  تدفع  رئي�سة  اأ�سباب  هناك 
التعلم عرب الإنرتنت من اأهمها ما يلي:

• من 	 متنعهم  قد  التي  احلياتية  الظروف 
العمل خارج منازلهم.  

• الرغبة يف جتريب طرائق تدري�ص جديدة 	
وبيئات تعليمية خمتلفة.

• من 	 اأك��رب  ع��دد  اإل��ى  الو�سول  الرغبة يف 
الطلبة يف مناطق �سكنية بعيدة.

• التي 	 املهنية  التنمية  مبتطلبات  ال��وف��اء 
هذه  مثل  ت��دري�����ص  املعلم  على  تفر�ص 

املقررات.
• للح�سول 	 مرونة  اأكرث  طرق  عن  البحث 

على دخل اأ�سايف.
من  كثريا  ف��اإن  ال�سبب،  ع��ن  النظر  وبغ�ص 

توفر خبرات 
التعلم عبر 
اإلنترنت 
للطلبة فرص 
تعلم مشابهة 
لخبرات 
التعلم وجها 
لوجه، ولكن 
باستخدام 
طرق مختلفة 
في توصيل 
المحتوى.
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املعلمني يتوجهون نحو هذا التحدي اجلديد، 
الدافعية  م��ن  ك��ب��ريا  ق���درا  ف��ي��ه  وي��ج��دون 
والهتمام والنجاح، اإل اأنهم يدركون متاما 
الإ�سافية  املهارات  من  جمموعة  هناك  اأن 
مبطالب  للوفاء  لكت�سابها  يحتاجون  التي 

هذا الدور اجلديد.

حتدي�ت التعلم عرب الإنرتنت:
على الرغم من املزايا العديدة التي توفرها 
بع�ص  ه��ن��اك  ف���اإن  الإل���ك���رتوين،  التعلم  بيئة 
من  كل  يواجهها  التي  املبا�سرة  غري  التحديات 
املعلمني والطلبة على ال�سواء. فبالن�سبة للطلبة، 
خلفياتهم  ت��ف��اوت  يف  تتمثل  حت��دي��ات  ه��ن��اك 
م��دى  ويف  التقنية،  وق��درات��ه��م  الأك��ادمي��ي��ة، 
اإنرتنت  خدمة  اإلى  والو�سول  للتقنية  امتالكهم 
بيئة  مع  التكيف  اإلى حتدي  بالإ�سافة  منا�سبة. 

تعليمية خمتلفة. 
اأما بالن�سبة للمعلم، فهناك حتديات ت�سمل 
تعلم  �سرعات  ذوي  طلبة  مع  التعامل  �سعوبة 
التنظيم  من  كبريا  قدرا  يتطلب  مما  متباينة، 
الربامج  بع�ص  اأن  املعلم. كما  قبل  واملرونة من 
اأثناء  يف  وقت  اأي  يف  بالت�سجيل  للطلبة  ت�سمح 
تدري�ص املقرر، اأو اإمتام واجباتهم وت�سليمها يف 
اأوقات خمتلفة، اأو طرح اأ�سئلة قد تكون متاأخرة 
املعلم  اإليها  و�سل  التي  النقطة  عن  متقدمة  اأو 
اأن  يف التدري�ص. ويف هذه الأح��وال، على املعلم 
يتجه نحو التعلم الفردي ملخاطبة كل طالب على 

حدة، وتوفري تغذية راجعة مالئمة له.
ومبا اأن الطالب هو املتحكم يف زمن التعلم 
تطرح  اأ�سئلة جوهرية  فهناك  واأ�سلوبه،  ومكانه 

نف�سها، من قبيل:

• دافعية 	 ي��ع��زز  اأن  للمعلم  ميكن  كيف 
ال��ط��ل��ب��ة وا����س���ت���م���رار م�����س��ارك��ت��ه��م 

واندماجهم يف عملية التعلم؟
• كيف ميكن اأن ي�ساعد املعلم طلبته كي 	

ي�سبحوا متعلمني ناجحني؟
• املعلم 	 قدرة  التي حتد من  املعوقات  ما 

يف  الن��دم��اج  يف  الطلبة  م�ساعدة  على 
التعلم وحتقيق النجاح؟

املعلم  التحديات  هذه  مثل  اإدراك  وي�ساعد 
اإيجابية،  حلول  اإيجاد  على  اخل��ربة  حديث 
امل�سكالت  ه��ذه  لتقليل  و���س��ائ��ل  وت��وظ��ي��ف 
وجتنبها، وخلق خربة تعلمية اإيجابية جلميع 

الطلبة. 

خطوات اإجرائية
التعليم  يف  امل�دية  املعلم  بيئة  اأول: 

الفرتا�سي
لكي . 1 امل�ستت�ت:  من  خ�لية  بيئة 

يف  بفاعلية  مهمته  اأداء  املعلم  ي�ستطيع 
نظام التعليم عن بعد، عليه اأول اختيار 
مكان  عمله؛  فيه  ي��وؤدي  منا�سب  مكان 
ال�سو�ساء،  عن  بعيدا  بالهدوء،  يت�سم 
ي�ستمتع فيه بقدر من اخل�سو�سية. كما 
يجب اأن يو�سع جهاز احلا�سوب يف مكان 
يتميز باإ�ساءة جيدة، واأن يكون مت�سال 
بخدمة اإنرتنت ذات �سرعة عالية، واأن 
ملقاومة  بربامج  حمميا  اجلهاز  يكون 
الإلكرتونية،  والقر�سنة  الفريو�سات 
الطلبة  معلومات  ل�سمان احلفاظ على 
وبياناتهم. كما يجب اأن يجهز املعلم كل 

ما يحتاجه من اأدوات لأداء مهمته.

يتشابه التعليم 
عبر اإلنترنت 

والتعليم وجها 
لوجه في أن 

كليهما يتطلب 
من المعلم أن 

يكون خبيرا في 
مادته الدراسية، 

وقادرا على بناء 
عالقات قوية مع 

طلبته، وإيجاد 
مجتمع تعلم 

فاعل.
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ملف العدد
يق�سي . 2 املعلم  اأن  مبا  �سحية:  بيئة 

م��ع��ظ��م وق���ت���ه يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ه��از 
احلا�سوب، فاإن ن�ساطه اجل�سماين يكون 
اأقل بكثري من املعتاد، مما قد يوؤثر �سلبيا 
على م�ستوى طاقته و�سحته. ولهذا فاإن 
بيئة العمل عن بعد لبد اأن تكون جيدة 
املعلم، ولكن  اإنتاجية  لي�ص فقط لزيادة 
ب�سكل  وراح��ت��ه  �سحته  على  للحفاظ 
توفري م�ساحة كافية  وي�سمل ذلك  عام، 
من  ج�سمه  و�سع  ويغري  فيها،  يتحرك 
نتيجة  بالأمل  لل�سعور  جتنبا  لآخر،  حني 
يكون  اأن  ينبغي  كما  املتوا�سل.  للجلو�ص 
املكتب الذي يوجد عليه احلا�سوب قابال 
املقعد  يكون  واأن  والنخفا�ص،  لالرتفاع 

مريحا، قابال للحركة والدوران.
ث�ني�: اإدارة الف�س�ء الرقمي

املادية  البيئة  تنظيم  اإلى  املعلم  يحتاج  كما 
تنظيم  اإلى  اأي�سا  بحاجة  فاإنه  فيها،  يعمل  التي 
ف�سائه الرقمي للحد من ال�سعور بالتوتر وزيادة 
مهمة  ع��ادات  ذلك  وي�سمل  وفاعليته،  اإنتاجيته 

منها ما يلي:
عن طريق . 1 تنظيم جه�ز احل��سوب: 

اتباع اخلطوات التالية:
• 	 ،)desktop( املكتب  �سطح  تنظيف 

من  املهمة  غري  الربامج  جميع  واإزاح��ة 
 )startup menu( ال��ب��دء  ق��ائ��م��ة 

والتي تبطئ عمل اجلهاز.
• �سوئيا، 	 التعليمية  الوثائق  جميع  م�سح 

واإدخالها يف جملدات وملفات على جهاز 
وا�سحة،  باأ�سماء  ومتييزها  احلا�سوب، 

كي ي�سهل الو�سول اإليها.

• القيام بتنظيم املجلدات اخلا�سة بجميع 	
ال�سفوف الدرا�سية التي يقوم بتدري�سها 

اأول باأول.
• 	 )shortcuts( اإن�ساء طرق خمت�سرة

اإلى  الو�سول  تي�سر  املكتب  �سطح  على 
التي  واملواقع  واملجلدات  الربامج  جميع 
وت�سميم  م��ت��ك��رر،  ب�سكل  ي�ستخدمها 
 )bookmarks( مرجعية  عالمات 
يحتاج  ال��ت��ي  الإن��رتن��ت  م��واق��ع  لتدوين 
ال�سفحة  على  دائ��م��ا  عليها  ي��رتدد  اأن 

الرئي�سة.
تنظيم الربيد الإلكرتوين: مبا اأن . 2

الربيد الإلكرتوين هو الو�سيلة الأ�سا�سية 
مكثف  ب�سكل  املعلم  ي�ستخدمها  التي 
الأكادمييني  املر�سدين  ومع  طلبته،  مع 
لهذه  ا�ستخدامه  ف��اإن  الأم���ور،  واأول��ي��اء 
الأغرا�ص يتطلب ا�سرتاتيجيات لتنظيم 
تدفق العمل ب�سكل فاعل للتوا�سل ب�سكل 
اأف�سل مع الطلبة ب�سكل يومي. ولذا من 
ر�سائل  باأر�سفة  املعلم  يقوم  اأن  املهم 
ل�سم  وفقا  وتبويبها  الإلكرتوين  الربيد 

املقرر وال�سنة الدرا�سية ب�سكل منتظم.
اأن . 3 امل��ه��م  م��ن  ال��روزن���م��ة:  تنظيم 

للمقرر  الزمنية  خطته  املعلم  ينظم 
يتطلب  وهذا  البداية.  منذ  جيد  ب�سكل 
امل��واع��ي��د  ج��م��ي��ع  ال���روزن���ام���ة  ت�سمني 
اخل��ا���س��ة ب��امل��ق��رر، م��ن م��ث��ل امل��واع��ي��د 
قبل  م��ن  التكليفات  لت�سليم  النهائية 
الطلبة، ومواعيد حمددة م�سبقا لإجراء 
اأو  املر�سدين  م��ع  اأو  معهم،  مقابالت 
واأع��م��ال  بقواعد  ف��الل��ت��زام  زمالئهم. 

في التعلم عبر 
اإلنترنت، ال 
يتقيد الطلبة 
بوقت محدد 
لبدء دراسة 
المقرر ومتابعة 
تعلمهم، 
ويمارسون 
حرية أكبر 
في تنظيم 
وقتهم وترتيب 
مكونات المقرر 
وفق رغبتهم.
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وب�سكل  بدقة  خمططة  يومية  روتينية 
مزيد  بتحقيق  للمعلم  ي�سمح  مق�سود 

من الإنتاجية.
ث�لث�: حتقيق توزان �سحي بني احلي�ة 

واأعب�ء العمل
واحلي�ة . 1 العمل  حي�ة  بني  الف�سل 

ال�سخ�سية
لتحد  الرقمية  البيئة  يف  املعلم  يتعر�ص  قد 
النف�سال  على  قدرته  عدم  يف  يتمثل  كبري 
فيها  يندمج  التي  الفرتا�سية  احلياة  عن 
معظم الوقت، مما قد يوؤثر �سلبا على جوانب 
وحتى  ول��ه��ذا،  الأخ���رى.  ال�سخ�سية  حياته 
يتجنب املعلم هذا التداخل بني اأعباء العمل 
مت�سابكتني  البيئتني  اأن  وبخا�سة  واحلياة، 
ب�سكل كبري، ومن اأجل املحافظة على توازن 
اإلى  بحاجة  فاإنه  ومهنته،  حياته  يف  �سحي 

اتباع ما يلي:
• بدقة 	 يحدد  للعمل  زمني  ج��دول  و�سع 

�ساعات عمله اليومية، و�ساعات راحته، 
باملقرر،  اخل��ا���ص  امل��وق��ع  على  ون�����س��ره 
يلتزم  بحيث  اأمورهم،  واأولياء  للطلبة 
املعلم ب�ساعات العمل املحددة، وي�ستمتع 
ب�ساعات الراحة دون �سعور بالذنب، اأي 
و�سع حدود وا�سحة بني العمل واحلياة 

اليومية. 
• ا�ستهالل 	 يتم  بحيث  الأولويات،  ترتيب 

يوم العمل باملهام ال�سرورية والعاجلة، 
املهمة،  غري  املهام  عن  الطرف  وغ�ص 

والتي تعطل العمل.
• وال��ت��ن��زه 	 للرتفيه  ي��وم��ي  وق���ت  حت��دي��د 

يف م��ك��ان ب��ع��ي��د ع��ن ج��م��ي��ع الأج��ه��زة 

والن�ساط،  لتجديد احليوية  الإلكرتونية 
واحلر�ص على احل�سول على قدر كاف 
من النوم، وممار�سة الريا�سة، ملقاومة 
الذي  والك�سول  اخلامل  احلياة  اأ�سلوب 
يفر�سه هذا النوع من العمل على حياته 

و�سحته.
• التوجه بطلب امل�ساعدة، يف حال تع�سر 	

على  الزمالء  من  املهام،  جميع  اإجن��از 
و�سائل التوا�سل الجتماعي، اأو �سبكات 

التعلم املهنية.
• للربيد 	 منف�سل  ح�����س��اب  تخ�سي�ص 

واأرق����ام ه��وات��ف خا�سة،  الإل��ك��رتوين، 
التوا�سل  مل��واق��ع  منف�سلة  و�سفحات 
املخ�س�سة  تلك  بخالف  الجتماعي، 
احلياة  لرت�سيم  الطلبة،  مع  للتوا�سل 
ال�سخ�سية،  واحلياة  العمل  جمال  بني 
ومتكني املعلم من مقاومة اإغراء العمل 

خارج اأوقات العمل الر�سمية.
اللتزام بروتني يومي. 2

ميار�سه  روت��ني  اأف�سل  اأن  الأب��ح��اث  اأثبتت 
املعلم يف بيئة التعليم عن بعد، ي�ستمل على 

العنا�سر الآتية:
• م��راج��ع��ة ر���س��ائ��ل ال��ربي��د الإل��ك��رتوين 	

لها  ق��وائ��م  ت�سكيل  بعد  عليها،  وال���رد 
باعتبارها  ال�سف،  طلبة  جميع  ت�سم 

جزءا اأ�سيال من نظام اإدارة التعلم.
• والتعليق 	 ال��ط��ل��ب��ة  واج���ب���ات  ت�سحيح 

عليها.
• �سخ�سية 	 هاتفية  حم��ادث��ات  اإج����راء 

الأم����ور وم��ر���س��دي الطلبة  اأول��ي��اء  م��ع 
الدعم  لتقدمي  والطلبة  الأك��ادمي��ي��ني 

بما أن المعلم 
يقضي معظم 

وقته في العمل 
على جهاز 

الحاسوب، 
فإن نشاطه 

الجسماني يكون 
أقل بكثير من 

المعتاد، مما قد 
يؤثر سلبيا على 
مستوى طاقته 

وصحته.
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ملف العدد
على  وت�سجيعهم  لهم  ال���الزم  النف�سي 

النجاح.
• اخلا�سة 	 امل�����س��ت��ج��دات  اأح����دث  اإر����س���ال 

باملقرر الدرا�سي لأولياء الأمور ومر�سدي 
الطلبة.

• متابعة مدى تقدم الطلبة يف املقرر.	
• الوقت 	 اإدارة  يف  الطلبة  مهارات  متابعة 

على  لذلك  املتاحة  ال��ربام��ج  خ��الل  من 
نظام اإدارة التعلم.

�سفية . 3 واإج���راءات  قواعد  اإر�س�ء 
وا�سحة

وا�سحة  توقعات  ي�سع  اأن  اإل��ى  املعلم  يحتاج 
لل�سف الدرا�سي الفرتا�سي منذ البداية، توفريا 
بعد،  عن  التعلم  م�سرية  خ��الل  واجلهد  للوقت 
بالن�سبة  جديدة  تعد  املقررات  هذه  اأن  وبخا�سة 
اإلى  يحتاجون  فهم  ولهذا  الطلبة،  من  كثري  اإلى 
يتعلق  فيما  والإر����س���اد  التوجيه  م��ن  كبري  ق��در 
الفرتا�سية،  البيئة  يف  املنا�سبة  بال�سلوكيات 
مما  بها،  الل��ت��زام  ينبغي  التي  وال��ربوت��وك��ولت 
اأن  اإل��ى  ويحفزهم  توترهم،  تقليل  على  ي�ساعد 
يف  وي�سهم  وتنظيما،  ا�ستقاللية  اأك��رث  ي�سريوا 

خلق بيئة تعلم اآمنة وحمفزة للتعلم.
قيام  الفرتا�سية،  ال�سفية  القواعد  وت�سمل 
الطلبة  تكليف  يف  مت�سقة  منهجية  باتباع  املعلم 
املعايري  وحتديد  التعليمية،  واملهام  بالواجبات 
احلاكمة لها، ومواعيد ت�سليمها. وعادة ما تت�سمن 
نظم اإدارة التعلم على قاعدة بيانات تبني مواعيد 
للمعلم ر�سائل  لواجباتهم، وتر�سل  الطلبة  ت�سليم 
تنبيهية تلقائيا، وكذا بيانات حول توقيتات دخول 
الطلبة على املوقع، واملحتوى التعليمي الذي اطلعوا 

عليه، واملدة التي ا�ستغرقوها يف كل مو�سوع.

الواجبات  ت�سلم  يف  املعلم  يتعجل  األ  وينبغي 
تدربوا على  اأنهم قد  يتاأكد من  الطلبة حتى  من 
يتطلب تخ�سي�ص  الت�سليم جيدا، وهذا  منهجية 
مب�ساعدة  املقرر،  يف  البدء  قبل  لتدريبهم  وقت 
الطلبة  اإعطاء  وميكن  الأكادمييني.  املر�سدين 
لب�ص  وج��ود  ح��ال  يف  اإ�سافية،  تدريبية  جل�سات 
ا�ستخدام  عنا�سر  من  عن�سر  اأي  يف  غمو�ص  اأو 
النظام. كما يجب اأن يقوم املعلم ب�سرح الواجبات 
تقدمي  مثل  م��ن  خمتلفة،  بو�سائل  والتكليفات 
عرو�ص م�سورة لل�سا�سات، اأو عرو�ص للفيديو، اأو 
وا�سحة  قواعد  و�سع  اأن  كما  �سوتية.  ت�سجيالت 
لتقييم الواجبات واملهمات)rubrics(، ي�ساعد 
بو�سوح  وتف�سيلها  املعلم  توقعات  حتديد  على 

للطلبة.
لكل  والو�سول  التعلم  تفريد  رابع�: 

ط�لب
يف بداية تدري�ص املقرر:. 1

وب��ن��اء  التعلم  ت��ف��ري��د  امل��ع��ل��م  ي�ستطيع  ل��ك��ي 
اتباع  عليه  طالب،  كل  مع  �سخ�سية  عالقات 

ما يلي:
• وطريقة 	 الطلبة  اأ���س��م��اء  على  التعرف 

يف�سلونها  ال��ت��ي  وال��ك��ن��ي��ات  ن��ط��ق��ه��ا، 
للتوا�سل معهم.

•  جتهيز ر�سالة ترحيبية - تت�سمن �سورة 	
التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  على   - �سخ�سية 

ليقدم املعلم نف�سه للطلبة.
• يف 	 تاأخروا  الذين  الطلبة  مع  التوا�سل 

واملر�سدين  امل��ق��رر،  درا���س��ة  يف  ال��ب��دء 
امل�����س��وؤول��ني ع��ن��ه��م، واأول���ي���اء اأم��وره��م 
ت�سليم  ت��اري��خ  قبل  الأق���ل  على  م��رت��ان 

الواجب الأول.

قد يتعرض 
المعلم في 
البيئة الرقمية 
لتحد كبير 
يتمثل في 
عدم قدرته 
على االنفصال 
عن الحياة 
االفتراضية 
التي يندمج 
فيها معظم 
الوقت، مما قد 
يؤثر سلبا على 
جوانب حياته 
الشخصية 
األخرى.
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• املرحة 	 ال��ف��ي��دي��وه��ات  بع�ص  ت�سجيل 
واإثارة  امل�ساركة  على  الطلبة  لت�سجيع 

�سغفهم باملقرر.
• ال��الزم��ة 	 ب��ال��واج��ب��ات  الطلبة  تكليف 

م��ب��ا���س��رة ب��ع��د ك��ل در����ص ح��ت��ى تكون 
املعلومات حا�سرة يف اأذهانهم.

• الت�����س��ال ب��ال��ط��ل��ب��ة م��ن وق���ت لآخ��ر 	
قوية  عالقة  وبناء  عليهم،  لالطمئنان 

معهم.
يف اأثن�ء تدري�ص املقرر:. 2

• الت�������س���ال ب��ال��ط��ل��ب��ة امل���ت���اأخ���ري���ن 	
وت�سجعيهم على ال�ستمرار يف املقرر.

• الطلبة 	 ل��دى  ال��ق��وة  بنقاط  الإ���س��ادة 
ونواحي التميز لديهم.

• ت��خ�����س��ي�����ص وق����ت حم����دد مل��ن��اق�����س��ة 	
يواجهها  التي  والتحديات  امل�سكالت 

الطلبة يف املقرر.

• املقرر 	 انتهاء  تاريخ  مبناق�سة  التبكري 
عملهم  تنظيم  اإع���ادة  من  لتمكينهم 

واإر�ساء خططهم الدرا�سية.
• ت�سليم درجات الطلبة للمدر�سة مبكرا، 	

والنتهاء من ر�سدها مبجرد اأن ينتهي 
الطلبة من املقرر.

• راجعة 	 تغذية  تقدمي  على  الطلبة  حث 
ح��ول امل��ق��رر واإب����داء اآرائ��ه��م بعد كل 

وحدة درا�سية.
خ�م�س�: بن�ء علق�ت مع الطلبة

من املعروف اأن البيئات الرقمية ل ت�ستمل 
على الإمكانات واخل�سائ�ص وفر�ص التوا�سل 
التعلم  بيئات  تي�سرها  التي  ذاتها  الجتماعية 
وج��ه��ا ل��وج��ه. ف��امل��ع��ل��م��ون يف ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ة ل 
روؤية  اأو  طلبتهم،  ج�سد  لغة  قراءة  ي�ستطيعون 
الألفة  من  جو  خلق  اأو  باأنف�سهم،  يعانونه  ما 
مبا�سرة.  معهم  التوا�سل  طريق  ع��ن  معهم 

يجب على 
المعلم مراجعة 

رسائل البريد 
اإللكتروني والرد 

عليها، بعد 
تشكيل قوائم 

لها تضم جميع 
طلبة الصف، 

باعتبارها جزءا 
أصيال من نظام 

إدارة التعلم.
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ملف العدد
على  املعلم  تعني  اأدوات  ت�سميم  املهم  من  ول��ذا 
الندماج مع الطلبة وبناء عالقات اإن�سانية معهم 
ومع واأولياء اأمورهم واملر�سدين لدعم جناحهم. 
الفردي  التوا�سل  وميكن حتقيق ذلك من خالل 
يف  امل�ساركة  على  الطلبة  وت�سجيع  واجلماعي، 
وتوفري  لهم،  الراجعة  التغذية  وتوفري  امل��ق��رر، 
فر�ص متنوعة للتعلم بطريقة ذات مغزى بالن�سبة 

لهم.
التوا�سل الفردي واجلم�عي:. 1

ينخرط  ن�ساط  اأه���م  ه��و  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���س��ل 
اجليد  فالتوا�سل  طلبتهم.  مع  املعلمون  فيه 
م�ساعر  يغزى  والطالب  املعلم  بني  والفاعل 
الفعال  التوا�سل  ويتطلب  الإيجابية.  الطلبة 
اأكادميية  وقتا وجهدا ودافعية خللق عالقات 
مهنية مع كل طالب، واحلفاظ عليها لتحقيق 
من  عمليا  ذل��ك  حتقيق  ومي��ك��ن  جن��اح��ه��م. 

خالل ما ياأتي:
• اأن 	 ينبغي  ترحيب:  ر�س�لة  اإر���س���ل 

ير�سل املعلم ر�سالة اإلى الطلبة للرتحيب 
ال��ت��وا���س��ل  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ت�ستمل  ب��ه��م، 
وتواريخ  اليومية،  عمله  و�ساعات  معه، 
املقرر  ومتطلبات  وانتهائه،  املقرر  بدء 
املعلم  ي��ق��وم  اأن  ينبغي  كما  وت��وق��ع��ات��ه. 
مب�ساركة بع�ص املعلومات ال�سخ�سية مع 
طلبته، من مثل اهتماماته وهواياته، كي 
يتوا�سل  حقيقي  �سخ�ص  اأن��ه  ي�سعرهم 
معهم كما هو احلال يف احلياة الواقعية. 
�سغفه  عن  يعرب  اأن  اأي�سا  املعلم  وعلى 
بالتعامل مع الطلبة، وبا�ستعداده للتواجد 
اإر�سال  ويتم  لهم.  العون  لتقدمي  دائما 
الأق��ل  على  اأي���ام  خم�سة  الر�سالة  ه��ذه 

للطلبة  اإر�سالها  واإعادة  املقرر،  بدء  قبل 
الذين تاأخروا يف اللتحاق باملقرر. 

• التوا�سل مع اأولي�ء الأمور: يف بداية 	
باإر�سال  املعلم  يقوم  اأن  يحبذ  امل��ق��رر، 
بو�سفهم  الأمور،  لأولياء  تعريفية  ر�سالة 
الطلبة؛  تعلم  دعم  يف  جوهريا  عن�سرا 
فهذه الر�سالة هي مبثابة الفر�سة الأولى 
وعلى  معهم.  اإيجابي  توا�سل  لرت�سيخ 
ل  قد  الأم��ور  اأولياء  اأن  ي��درك  اأن  املعلم 
يعرفون  ل  اأو  املقرر،  عن  �سيئا  يعرفون 
اأن ابنهم يدر�ص هذا املقرر من الأ�سا�ص، 
بت�سجيعهم  املعلم  يقوم  اأن  ينبغي  ول��ذا 
ت�ساوؤلت  اأية  وطرح  معه،  التوا�سل  على 
عليه، والتعبري عما يقلقهم. وعليه اأي�سا 
اأث��ن��اء  اأخ���رى يف  الت�����س��ال بهم م���رات 

املقرر لإحاطتهم مبدى تقدم اأبنائهم.
• ال����ت����وا�����س����ل م�����ع امل���ر����س���دي���ن 	

مت�سجان  ولي����ة  يف  الأك����دمي���ي���ني: 
تعيني  يفر�ص  قانون  هناك  الأمريكية، 
برامج  يف  طالب  لكل  اأك��ادمي��ي  مر�سد 
امل�سجل  املدر�سة  م��ن  بعد،  ع��ن  التعلم 
م�ساعدة  املر�سد  دور  ويت�سمن  فيها. 
الطلبة على الت�سجيل يف املقرر، والتعامل 
اإدارة  نظام  يف  املختلفة  امل�سكالت  مع 
الطلبة  ب��ني  ال��ف��ج��وة  وجت�سري  التعلم، 
مهم  عن�سر  ه��و  ف��امل��ر���س��د  وامل��ع��ل��م��ني. 
لنجاح الطلبة يف برامج التعلم عن بعد، 
للمر�سد  اأن يقدم نف�سه  ولذا على املعلم 
الرتحيب،  ر�سالة  من  ن�سخة  له  وير�سل 
املعلم  ت��وق��ع��ات  ت��ع��زي��ز  ي�ستطيع  ح��ت��ى 
وتوجيهاته. كما يجب اأن يعمل املعلم مع 

يحتاج المعلم 
إلى أن يضع 
توقعات 
واضحة للصف 
الدراسي 
االفتراضي منذ 
البداية، توفيرا 
للوقت والجهد 
خالل مسيرة 
التعلم عن 
بعد.
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ما  يفهم  اأن  ي�ستطيع  حتى  املر�سدين 
�سعوبة  ويحد من  الطلبة،  تقدم  يعوق 

تعلمهم.
• البي�ن�ت واملن�سورات الإعلنية: 	

�سفحة  يخ�س�ص  اأن  املعلم  يحتاج 
والإثارة،  بالت�سويق  تتميز  للمن�سورات 
مرئي.  اأو  م�سموع  اأو  مقروء  �سكل  يف 
املن�سورات  عدد  يزيد  األ  وي�ستح�سن 
الإعالنية عن واحد كل اأ�سبوع، يت�سمن 
الأ�سبوعية  ب��الأه��داف  للطلبة  تذكري 
اإجن��از  وم��واع��ي��د  حتقيقها،  املطلوب 
الواجبات، جنبا اإلى جنب مع م�سمون 
الطلبة،  ن��ف��و���ص  يف  ال��داف��ع��ي��ة  يبعث 
تعلمهم.  لدعم  اإثرائية  تعليمية  ومواد 
للطلبة  الإعالنية  الر�سائل  ت�سمل  وقد 

اأحد الأ�سكال الآتية:
• معظم 	 تتميز  التوا�سل:  تفريد 

الإن��رتن��ت  ع��رب  تتم  التي  الت�����س��الت 
ب��وا���س��ط��ة امل��ع��ل��م ب��اأن��ه��ا ات�����س��الت 
ال��ربي��د  ع��رب  ت��ت��م  و�سخ�سية  ف��ردي��ة 
مع  ���س��واء  ال��ه��ات��ف،  اأو  الإل���ك���رتوين 
ومبا  اأمره.  ويل  اأو  مر�سده  اأو  الطالب 
يفتقر  الإن���رتن���ت  ع��رب  ال��ت��وا���س��ل  اأن 
من  فاإنه  وال�سوت،  اجل�سد  لغة  اإل��ى 
ال�سروري اأن يلتفت املعلمون جيدا اإلى 
طرق تو�سيل الر�سالة، وما حتمله من 
املنوط  فاملعلمون هم  م�سامني خفية. 
ويتميز  توا�سل.  اأ�سلوب  منذجة  بهم 
باأربعة عنا�سر مهمة  الفعال  التوا�سل 
والإيجابية  ال�سخ�سي  الطابع  ه��ي: 

واملهنية واللياقة. 

اأن  للتوا�سل،  ال�سخ�سي  بالطابع  ويق�سد 
كان  – �سواء  معه  التوا�سل  يتم  من  ي�سعر 
به  مهتم  املعلم  ب��اأن  اأم���ر-  ويل  اأم  طالبا 
حاله،  على  بالطمئنان  ومهتم  �سخ�سيا، 
واأنه على ا�ستعداد لتقدمي اأي خدمة لزمة 
اأن  الأف�سل  من  ذل��ك،  يتحقق  وحتى  ل��ه. 
ي�ستخدم املعلم ال�سم الأول لل�سخ�ص دون 
دعم  ي��ح��اول  واأن  خماطبته،  عند  األ��ق��اب 
هذا  ك��ان  كلما  معه  ال�سخ�سية  العالقة 

ممكنا. 
اأما التوا�سل الذي يراعي اللياقة، فيق�سد 
مبنتهى  امل�ستقبل  ال�سخ�ص  مع  التعامل  به 
املواقف  يف  �سيما  ل  والتقدير،  الح���رتام 
مل  لو  حتى  تفاهم،  �سوء  على  تنطوي  التي 

يتعامل ال�سخ�ص الآخر بالطريقة ذاتها. 
جعل  به  فيق�سد  الإيجابي،  التوا�سل  اأم��ا 
املعلم  اأن  دائما  ي�سعر  الر�سالة  م�ستقبل 
اأن  وبخا�سة  وي��دع��م��ه،  جانبه  اإل���ى  يقف 
ال�سلبية،  امل�ساعر  ببع�ص  ي�سعرون  الطلبة 
حول  باللتبا�ص  �سعورهم  ب�سبب  ���س��واء 
الإبحار  �سعوبة  ب�سبب  اأو  املقرر،  حمتوى 
يف املقرر وفهم نظامه، اأو �سعوبات اأخرى 

تتعلق باإدارة الوقت. 
اأما املهنية يف التوا�سل، فيق�سد بها التاأكد 
من اأن املعلم يوظف لهجة مهنية، وم�ستوى 
كانت  ف��اإذا  التوا�سل.  عال من اجل��ودة يف 
ين�ست  اأن  املعلم  فعلى  �سوتية،  الر�سالة 
ويتاأكد من و�سوح نربته  اإلى �سوته جيدا، 
اأما  اإر�سالها.  قبل  اإح�سا�ص،  من  تثريه  وما 
اإذا كانت الر�سالة مكتوبة، فعليه التاأكد من 
الغمو�ص  اأو  املطبعية،  الأخطاء  من  خلوها 

من المعروف أن 
البيئات الرقمية 

ال تشتمل 
على اإلمكانات 

والخصائص 
وفرص التواصل 

االجتماعية ذاتها 
التي تيسرها 

بيئات التعلم 
وجها لوجه.
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ملف العدد
تنطوي  األفاظ  اأي  يتجنب  واأن  اللتبا�ص،  اأو 
الطالب،  على  حكم  اإ�سدار  اأو  �سخرية  على 
اأو  اأي�سا اللغة العامية، والرطانة  واأن يتجنب 
اأخ��رى،  ناحية  ومن  كبرية.  باأحرف  الكتابة 
اتباع  يف  لطلبته  ق��دوة  يكون  اأن  املعلم  على 
القواعد النحوية واللتزام بعالمات الرتقيم.

• التوا�سل عرب اله�تف: تعد املحادثات 	
الفاعلة  ال��ط��رق  اأف�����س��ل  م��ن  الهاتفية 
يف ال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ط��ل��ب��ة وامل��ر���س��دي��ن 
الأكادمييني يف التعلم عن بعد. فاملكاملة 
الهاتفية من �ساأنها اأن تزيل اأي التبا�ص، 
كما اإن املحادثة احلية واملبا�سرة ت�ساعد 
اأ�سرع  ب�سكل  ق���رارات  اإل��ى  الو�سول  يف 
الإل��ك��رتوين.  بالربيد  مقارنة  واأو���س��ح 
وبالطبع فاإن املبادئ الأربعة التي تنطبق 
تنطبق  الأخ���رى  التوا�سل  و�سائل  على 
اأي�����س��ا ع��ل��ى امل��ك��امل��ات ال��ه��ات��ف��ي��ة. وم��ن 
بت�سجيل  املعلم  يقوم  اأن  جدا  ال�سروري 
وال��وق��ت  ب��ال��ت��اري��خ  وتوثيقها  امل��ك��امل��ات 
اأن  اإل��ى  التنويه  املهم  وم��ن  وامل��و���س��وع. 
ا�ستخدام  فيها  يح�سن  امل�سكالت  بع�ص 
اأكرب  بقدر  يتميز  لأنه  الكتابي،  التوا�سل 
من الدقة والو�سوح، و�سهولة ا�سرتجاعه 

اإذا لزم الأمر.
ويف�سل بع�ص املعلمني فتح ح�ساب يف خدمة 
 )Google voice( برنامج جوجل ال�سوتي
لإر�سال ر�سائل �سوتية للطلبة، ت�سب مبا�سرة 
يف الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بهم. وي�ستح�سن 
اأن ير�سل املعلم عدة ر�سائل على مدار املقرر 
واأن��ه  معهم،  متواجد  اأن��ه  لي�سعرهم  لطلبته 
مما  با�ستمرار،  عملهم  وي��راق��ب  ي�سجعهم 

يع�سد العالقات الإن�سانية بينه وبينهم. ومن 
التوا�سل  طريقة  ع��ن  ال�ستف�سار  الأف�����س��ل 

املف�سلة للطلبة مراعاة للتباين فيما بينهم.
• تقت�سي 	 ال�سفية:  املن�ق�س�ت  تي�سري 

كثري من املقررات التي تتم عرب الإنرتنت 
نقا�سية،  ن�ساطات  يف  الطلبة  م�ساركة 
تعليقات  بن�سر  خاللها  من  الطلبة  يقوم 
ب�سكل غري اآين على من�سات خم�س�سة 
 ،)discussion boards( للنقا�ص 
املعمول  التعلم  اإدارة  نظام  يف  مت�سمنة 
به. وقد تكون التعليقات ب�سيطة، ل تتعدى 
اأو ل(،  ا�ستجابة ق�سرية )الإجابة بنعم 
اإج��اب��ات  الآخ���ر  بع�سها  يتطلب  بينما 
الطلبة  اإت��ق��ان  تعك�ص  مف�سلة،  كتابية 

للمفاهيم املعقدة التي يتم تعلمها. 
ويتمثل دور املعلم يف هذه املناق�سات يف تي�سري 
يف  ا�ستمراره  و�سمان  الطلبة،  بني  التفاعل 
الندماج  من  ومتكينهم  املق�سود،  الجت��اه 
يجب  لكن  ال�����س��ف.  وجمتمع  امل��ح��ت��وى،  م��ع 
احلذر من التدخل الزائد عن احلد؛ فاملعلم 
اأو  تعليق  ك��ل  على  ال���رد  منه  مطلوبا  لي�ص 
بالعمومية  اأن تت�سف  من�سور، وتعليقاته لبد 
والإيجابية، اأما التعليقات اخلا�سة وت�سحيح 
ل  و�سري،  و�سخ�سي  ب�سكل  فتتم  الأخ��ط��اء، 

يطلع عليها �سوى الطالب نف�سه.
• ال��ت��وا���س��ل م��ن خ���لل ال��و���س���ئ��ط 	

مزايا  من  الرغم  على  الجتم�عية: 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  توظيف 
بع�ص  ثمة  الف��رتا���س��ي��ة،  ال�سفوف  يف 
العتبارات لبد اأن يعيها املعلم عند دمج 

هذه امل�سادر، منها ما يلي:

ينبغي أن يرسل 
المعلم رسالة 
إلى الطلبة 
للترحيب بهم، 
تشتمل على 
بيانات التواصل 
معه، وساعات 
عمله اليومية، 
وتواريخ 
بدء المقرر 
وانتهائه، 
ومتطلبات 
المقرر 
وتوقعاته.
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• ا�ستخدام 	 قبل  الطلبة  ا�ستئذان  يتم  اأن 
اأ�سمائهم عليها.

• اأي��ة 	 اأو  ع���دم و���س��ع درج����ات ال��ط��ل��ب��ة 
معلومات خا�سة بهم عليها.

• ويل 	 من  موافقة  عل  احل�سول  وج��وب 
الطلبة  ���س��ور  ا���س��ت��خ��دام  ق��ب��ل  الأم����ر 
واأ�سمائهم والفيديوهات اخلا�سة بهم.

• للطلبة 	 �سخ�سية  ر�سائل  اإر�سال  جتنب 
على هذه الو�سائط.

يف . 2 امل�س�ركة  على  الطلبة  ت�سجيع 
املقرر:

ت�ساعد البيئة الفرتا�سية يف زيادة احتمالية 
م�ساركة جميع الطلبة وا�ستجابتهم للمواقف 
يعرب عن  باأن  لكل طالب  وت�سمح  التعليمية. 
نف�سه يف ال�سف، مبا يرثي التعلم من وجهات 
اهتماما  املعلم  يبدي  وحينما  متعددة.  نظر 
مب�ساركة كل طالب، فاإنه ي�سعرهم بقيمتهم 
واحرتامه لوجهات نظرهم واأفكارهم. وتعد 
عملية  يف  لإدم��اج��ه��م  طريقة  اأف�سل  ه��ذه 
التعلم، وبناء دافعيتهم الداخلية لال�ستمرار 

فيها.
احلما�ص  من  جوا  يثري  اأن  املعلم  وي�ستطيع 
الفرتا�سية  ال�سفوف  يف  طلبته  نفو�ص  يف 
العادية؛  الف�سول  يف  يحدث  ما  غرار  على 
فالنطباعات الأولى تدوم، وال�سغف والإثارة 
ما  هي  املقرر  بداية  يف  املعلم  يحدثها  التي 
وي�ستطيع  بعد.  فيما  الربنامج  �سري  يحدد 
املعلمون اإثارة دافعية الطلبة من خالل البيئة 
التعليمية التي يقومون باإر�سائها، وما توفره 
تلك  الداعمة هي  فالبيئة  للطلبة؛  من دعم 
والنفتاح  باملرونة  فيها  املعلم  يت�سف  التي 

وا�ستف�ساراتهم.  الطلبة  اأ�سئلة  على  التام 
الفرتا�سية  البيئة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
حتى  الطلبة،  جلميع  كبرية  فر�سة  متنح 
اآرائ��ه��م،  ع��ن  بالتعبري  منهم،  اخل��ج��ول��ني 
ال�سفوف  يفوق  ب�سكل  اأفكارهم،  وم�ساركة 
راح��ة  م��ن  ي�ست�سعرونه  مل��ا  نظرا  ال��ع��ادي��ة، 
نف�سية، ب�سبب قلة الأ�سواء امل�سلطة عليهم.

كما ميكن ت�سجيع الطلبة ودعمهم، من خالل 
املكافاآت اخلارجية لأدائهم، والتي قد تاأخذ 
الطابع الفردي من خالل التغذية الراجعة، 
اأو طابع جماعي، من خالل منحهم �سهادات 
يطلع   ،)Emoji( رمزية  �سور  اأو  تقدير 
عليها كل الطلبة، لإ�سفاء جو من املرح على 

التعلم.
تقومي الطلبة:. 3

الطلبة  بتقومي  الفرتا�سية  الف�سول  ت�سمح 
منطا  ي��اأخ��ذ  بع�سها  م��ت��ع��ددة؛  ب��اأ���س��ك��ال 
ياأخذ  وبع�سها  امل��ق��رر،  اأث��ن��اء  يف  تكوينيا 
�سكال تراكميا يف �سورة امتحانات يف نهاية 
حوايل  املعلمون  ي�ستهلك  ما  وع��ادة  املقرر. 
90% من طاقتهم يف تقييم الطلبة وتوفري 
هناك  اأن  وبخا�سة  لهم،  الراجعة  التغذية 
كثريا من الأعباء التي ترفع من على كاهلهم 
اليومي  التخطيط  مثل  من  البيئة،  هذه  يف 
ل��ل��درو���ص و���س��رح امل��ح��ت��وى، ف��امل��ق��رر يقدم 
ولهذا  جاهز.  ب�سكل  العنا�سر  ه��ذه  جميع 
ي�ستغرق املعلم معظم وقته وطاقته يف توجيه 
اهتمام  وهو  فردي،  ب�سكل  للطلبة  الهتمام 
التقومي  ن�ساطات  يف  خا�ص  ب�سكل  يظهر 
الفرتا�سية،  البيئة  ويف  الراجعة.  والتغذية 
العملية  عن  منف�سال  اأم��را  التقومي  يعد  ل 

في بداية المقرر، 
يحبذ أن يقوم 

المعلم بإرسال 
رسالة تعريفية 

ألولياء األمور، 
بوصفهم عنصرا 

جوهريا في دعم 
تعلم الطلبة.
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تعليمية  جوانب  على  ينطوي  فهو  التعليمية، 
والتدري�ص  العالقات،  بناء  مثل  من  عديدة، 
وت�����س��ح��ي��ح الأخ����ط����اء، واإع������ادة ال��ت��وج��ي��ه، 

والت�سجيع والتوا�سل. 
وم���ن ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ميكن 
تكليف  التكويني،  التقومي  لتفعيل  اتباعها 
وثائق  الطلبة مبهام كتابية على برامج، مثل 
ت�سمح  وال��ت��ي   ،)google docs( جوجل 
بعر�ص م�سودات الطلبة، وتقدمي تغذية راجعة 
وت�سمني  التعلم،  باأهداف  ال�سلة  وثيقة  لهم 
التعلم،  وح����دات  ب��ني  ق�����س��رية  اخ��ت��ب��ارات 
على  ال��وق��وف  على  والطلبة  املعلم  مل�ساعدة 
مدى تقدمهم قبل النتقال للوحدات التالية، 
وتاأ�سي�ص من�سات للمناق�سة، يقوم الطلبة من 
املعلم  ويقوم  تعلموه،  فيما  بالتمعن  خاللها 
اأ�سئلة  وط��رح  تعلمهم،  على  ال�سواهد  بجمع 

لتو�سيع مدى تفكريهم وتعميقه.

وع����ادة م��ا ي��ح��ت��اج ال��ط��ل��ب��ة اإل���ى ق���در اأك��رب 
البيئة  ال��راج��ع��ة يف  وال��ت��غ��ذي��ة  ال��دع��م  م��ن 
التقليدية،  بالبيئة  م��ق��ارن��ة  الف��رتا���س��ي��ة 
بالغرتاب  �سعور  فيها  الطلبة  ينتاب  حيث 
يف  الراجعة  التغذية  ت�سهم  والذي  والوحدة، 
التخفيف من حدته. ومبا اأن املعلم ل ي�ستطيع 
لالطمئنان  طالب  كل  مقعد  اإل��ى  يذهب  اأن 
على م�ستوى فهمه وتقدمي الدعم الالزم له، 
يف اأثناء اأدائه للمهام التعليمية، فالبديل هو 
اأن يقوم الطلبة بت�سليم م�سودات عملهم كي 
يقوم املعلم بتقومي عملية التعلم ذاتها، ولي�ص 
النمو  من  ميكنهم  مبا  فقط،  النهائي  املنتج 
الفعالة  الراجعة  التغذية  وتتميز  والتطور. 

بخ�سائ�ص رئي�سة تتمثل يف الآتي:
• فقبل 	 الطلبة:  احتي�ج�ت  تلبي 

التكليفات  خ���الل  م��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ق��ومي 
املختلفة، يقوم املعلمون بتحديد توقعات 

دور المرشد 
األكاديمي في 
نظام التعلم 
عن بعد هو 
مساعدة 
الطلبة على 
التسجيل 
في المقرر، 
والتعامل مع 
المشكالت 
المختلفة 
في نظام 
إدارة التعلم، 
وتجسير الفجوة 
بين الطلبة 
والمعلمين.
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التغذية  تقدمي  �سوئها  يف  يتم  معينة، 
ال��راج��ع��ة ل��ه��م، وي��ت��م الإع����الن عنها 
اأن  وينبغي  قبلهم.  من  بها  والل��ت��زام 
ب�سكل  للطالب  الراجعة  التغذية  تقدم 
ومن  حا�سرا،  ذهنه  يكون  حتى  ف��وري 
الواجبات  يف  ت�سمينها  من  يتمكن  ثم 

والتكليفات امل�ستقبلية.
• التغذية 	 تعك�ص  اأن  ي��ج��ب  ف���ع��ل��ة: 

م�ستوى  ع��ن  حقيقية  ���س��ورة  الراجعة 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ول���ذا  ال��ط��ل��ب��ة،  ت��ق��دم 
حمددة بدقة، ومرتبطة باأهداف املهمة 
تنحرف  ول  ب��ه��ا،  ال��ط��ال��ب  كلف  ال��ت��ي 
ك��ان املقرر  واإذا  اأخ���رى.  اأه���داف  اإل��ى 
فيلزم  للتقييم،  معايري  على  ي�ستمل 
ت�سمينها يف تقييم عمل الطلب، وينبغي 
العامة،  التعليقات  جتنب  الإمكان  قدر 
وجمهود  واأح�سنت،  ممتاز،  مثل:  من 
تعلم  يف  ت�سهم  ل  والتي  ط��ي��ب...اإل��خ، 

الطلبة وتطورهم.
• الهدف من 	 األ يكون  اإيج�بية: يجب 

اأخطاء  ت�سحيح  هو  الراجعة  التغذية 
الطالب فح�سب، بل لبد اأن تنطوي على 
تقدير ملجهوده ونقاط القوة التي يتمتع 
نربته يف  اأن  من  املعلم  يتاأكد  واأن  بها، 
التقومي ت�سجيعية وحمفزة للطالب على 

موا�سلة التعلم.
• املهم 	 من  التعلم:  من  ملزيد  حتفز 

اأن تتيح التغذية الراجعة للمعلم اإك�ساب 
اأو  وم��ع��ارف ج��دي��دة،  م��ه��ارات  الطلبة 
تعزيز مهارات �سابقة، و�سد اأية فجوات 
على  احلر�ص  مع  للمحتوى،  فهمهم  يف 

جميع  بت�سحيح  الطالب  اإثقال  جتنب 
عدد  على  ي��ك��ون  فالرتكيز  اأخ��ط��ائ��ه، 
حم���دود م��ن ن��ق��اط ال��ت��ح�����س��ني، ومنح 
يف  املهمة  اأداء  لإع��ادة  فر�سة  الطالب 
�سوء التغذية الراجعة املوجهة له ل�سمان 
تطوره. وبالطبع فاإن املناخ الذي ي�سعر 
فيه الطلبة بالأمن يقلل من خوفهم من 
الف�سل، حيث يكون اأخذ املخاطرة جزءا 

اأ�سيال من عملية التعلم. 
• فالتغذية 	 �سخ�سي:  ط���ب��ع  ذات 

الراجعة تكون فردية ومف�سلة خ�سي�سا 
حلالة كل طالب وم�ستواه و�سياقه. وحتى 
ال�سخ�سي،  الطابع  هذا  املعلم  ي�سفي 
ا�ستخدام  على  يحر�ص  اأن  يجب  فاإنه 
اأ���س��ال��ي��ب حت��ي��ة ل��ط��ي��ف��ة، وخم��اط��ب��ة 
الطالب با�سمه، والتحدث ب�سكل خا�ص 
مع كل منهم، بدل من تقدمي ا�ستجابة 

منطية وجاهزة م�سبقا.
توفري فر�ص متنوعة للتعلم:. 4

واح��د  »م��ق��ا���ص  م��دخ��ل  م��ن  النقي�ص  على 
التقليدي،  التعلم  يف  املتبع  اجلميع«  ينا�سب 
تعلم  خربة  يوفر  الإنرتنت  عرب  التعلم  فاإن 
ح��دة،  ع��ل��ى  ط��ال��ب  ل��ك��ل  ومف�سلة  خ��ا���س��ة 
بف�سل  �سخ�سيا،  طابعا  عليها  وي�سفى 
ال�سياق  املتاحة. ويف هذا  التقنية  اخليارات 
من  متنوعا  مدى  املعلم  يواجه  الفرتا�سي، 
اإل��ى  امل��وه��وب��ني  الطلبة  م��ن  ميتد  الطلبة، 
فهم  وي��وؤدي  التعلم.  �سعوبات  ذوي  الطلبة 
تطبيق  اإل��ى  التحديات  اأو  ال�سعوبات  ه��ذه 
تدري�سية  وا�سرتاتيجيات  تعليمية  مقاربات 

مل�ساعدة اجلميع، من �سمنها ما ياأتي:

تعد المحادثات 
الهاتفية من 
أفضل الطرق 

الفاعلة في 
التواصل 

مع الطلبة 
والمرشدين 

األكاديميين في 
التعلم عن بعد.
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• للطلبة 	 املحتوى  اإت��اح��ة  اأي  امل��واءم��ة: 

طبيعته،  تغيري  دون  خمتلفة  بطريقة 
الطلبة  بع�ص  اختبار  املثال،  �سبيل  على 
ب��ط��ري��ق��ة ال���ق���راءة اجل��ه��ري��ة ب���دل من 

القراءة ال�سامتة.
• التعديل: اأي تغيري طبيعة املحتوى عن 	

ذوي  الطلبة  لإع��ط��اء  تب�سيطه،  طريق 
ذاتها  النجاح  فر�سة  التعلم  �سعوبات 

التي يتمتع بها اأقرانهم.
• التنويع: ويعني تخطيط التدري�ص وفقا 	

لهتمامات الطلبة الفردية واحتياجاتهم 
ب�سبل  امل��ح��ت��وى  وت���ق���دمي  وق���درات���ه���م، 
خمتلفة لتح�سني تعلم جميع الطلبة، من 
خالل ا�ستخدام تقنيات متنوعة ملخاطبة 
تعلمهم  واأ���س��ال��ي��ب  الطلبة  تف�سيالت 

املختلفة.
• و�سع خطط تعليمية فردية: وهي 	

التعلم،  �سعوبات  ذوي  للطلبة  موجهة 
وي�سارك فيها عادة اأولياء الأمور والفريق 
التعديالت  اخلطة  حتدد  حيث  الداعم، 
املطلوبة يف املقرر وفقا لقدرات الطالب 

و�سعوبات تعلمه.
• اخللفي�ت 	 ذوي  الطلبة  خم�طبة 

التدري�ص  يحتاج  املتب�ينة:  الثق�فية 
اإل��ى  الأح��ي��ان  الإن��رتن��ت يف بع�ص  ع��رب 
للطلبة،  املتنوعة  للثقافات  اأك��رب  فهم 
الطلبة  ه��وؤلء  توقعات  فهم  يتطلب  كما 
املعلم  ويحتاج  الأم.  ثقافتهم  وطبيعة 
اإل��ى  ي��ن��ت��م��ون  م��ع طلبة  ي��ت��ع��ام��ل  ال���ذي 
الح���رتام  اإظ��ه��ار  اإل���ى  خمتلفة  ث��ق��اف��ة 
اللغة  تكون  اأن  ومراعاة  الثقافة،  لهذه 

تلميحات  اأي���ة  م��ن  خالية  امل�ستخدمة 
اأن  تقت�سي  كما  ثقافتهم،  تخ�ص  �سلبية 
نحو  ال�سخ�سية  لتحيزاته  مدركا  يكون 
يمُعطي  اأن  وينبغي  الأخ���رى.  الثقافات 
التعلم  بيئة  ياألفوا  كي  للطلبة  الفر�سة 
اجلديدة، وبخا�سة اأولئك الذين ينتمون 
حتمل  فيها  ي��ع��ت��ادوا  مل  ث��ق��اف��ات  اإل���ى 
اإلى  يحتاجون  فهوؤلء  تعلمهم،  م�سوؤولية 
التعليمي  املحتوى  تتجاوز  مهارات  تعلم 
ال��ذات��ي،  التنظيم  م��ث��ل:  م��ن  فح�سب، 
امل�����س��وؤول��ي��ة،  وحت��م��ل  ال���وق���ت،  واإدارة 

والتوا�سل مع الآخرين. 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ���س���د���س���: 

وال�سرقة العلمية
ق��ي��ام الطلبة  امل��ع��ل��م��ني  ك��ث��ري م��ن  ي��ت��ج��اه��ل 
با�ستخدام اأفكار الآخرين بو�سفها ممار�سة تتم 
لأغرا�ص تعليمية. وعادة ل يتلقى الطلبة تعليمات 
كافية حول ال�سرقات العلمية وطبيعتها، وما يرتتب 
عليها من تبعات. بيد اأن املعلمني لبد اأن ياأخذوا 
املو�سوع ماأخذ اجلد، ويعودوا طلبتهم على  هذا 
للتبعات  ودرءا  العلمية،  لالأمانة  توخيا  مراعاته، 
ن�سخها  اأو  الآخرين  اأفكار  ل�ستخدام  القانونية 
لطلبته  ق��دوة  املعلم  يكون  اأن  وينبغي  م�ستقبال. 
مواد  ا�ستخدام  على  باحلر�ص  ال�سدد،  هذا  يف 
ا�ستخدامها،  واإع��ادة  بن�سرها  م�سموح  تعليمية 
الفيديوهات  وم�سادر  اليوتيوب  روابط  وت�سمني 
واحل�سول  ال��ربن��ام��ج،  يف  املت�سمنة  وال�����س��ور 
حمتوى  اأي  ل�ستخدام  الالزمة  الرتاخي�ص  على 
من  خارجية،  م�سادر  من  اقتبا�سه  اأو  نقله  مت 
والتقارير  والعرو�ص،  الإلكرتونية،  املواقع  مثل: 
املن�سورة، وال�سور والر�سوم البيانية املنقولة من 

يستطيع 
المعلم أن 
يثير جوا من 
الحماس في 
نفوس طلبته 
في الصفوف 
االفتراضية على 
غرار ما يحدث 
في الفصول 
العادية.
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املعلم  يكون  اأن  يجب  كما  اأخرى...اإلخ.  مواقع 
اإلى  منوذجا لطلبته يف توثيق املراجع، ون�سبها 
اأ�سحابها، واإعطاء �سواهد على �سحة معلوماته 

ودقتها.
املعلم  ين�سر  اأن  ينبغي  اآخ��ر،  �سعيد  وعلى 
الأ�سلي  باملحتوى  يتعلق  فيما  توقعاته  بو�سوح 
واملحتوى املقتب�ص، واأن يوفر اإر�سادات وا�سحة 
واأن  لهم،  كمراجع  للطلبة  رقمية  م�سادر  اأو 
العلمية،  ال�سرقة  ماهية  للطلبة  املعلم  يو�سح 
اإليها.  رج��ع��وا  ال��ت��ي  امل�����س��ادر  توثيق  وكيفية 
وميكن اأن يت�سل املعلم باملر�سدين الأكادمييني 
يف حالة ر�سده حلالت من ال�سرقة العلمية عرب 

الإنرتنت.
اأن  ميكن  التي  الب�سيطة  الإج���راءات  وم��ن 
يقوم بها املعلم ن�سخ ما كتبه الطلبة ول�سقه يف 
اأمانة  على  لالطمئنان  البحث  حمركات  اأح��د 
مراجعة  اأي�سا  املفيد  وم��ن  العلمية،  الطالب 
ح��ال  ويف  ال��واج��ب��ات،  ت�سليم  ووق���ت  ت��اري��خ 
من  كبريا  ع��ددا  الطلبة  اأح��د  ت�سليم  مالحظة 
حمتوى  ت�سابه  اأو  ق�سري،  وقت  يف  التكليفات 
يعد  هذا  فاإن  اأقرانه،  اأحد  واجبات  مع  واجبه 
التحقق  ي�ستحق  �سيئا  هناك  اأن  على  موؤ�سرا 
بع�ص  الطالب  املعلم  ي�ساأل  اأن  منه. كما ميكن 
الأ�سئلة حول املهمة اأو الواجب، للتاأكد من اأنه 
التي  املراجع  منه  يطلب  اأو  كتبه،  ما  ا�ستوعب 

رجع اإليها.

�س�بع�: ت�أمني الختب�رات
الختبارات،  لإجراء  القواعد  بع�ص  هناك 
�سبيل  على  الإن��رتن��ت.  ع��رب  الطلبة  ومراقبة 
املثال، ميكن ا�ستخدام كلمات مفتاحية حلماية 
املر�سد  اإل��ى  الكلمة  ه��ذه  واإع��ط��اء  الخ��ت��ب��ار، 
فيها  ميتحن  ال���ذي  امل��دار���ص  يف  الأك���ادمي���ي 
بفتح جهاز  بنف�سه  املر�سد  يقوم  الطلبة، حيث 
املفتاحية  الكلمة  واإدخ��ال  للطالب،  احلا�سوب 
البديل  ه��ذا  ويتطلب  بنف�سه.  الختبار  لفتح 
واملر�سد.  والطالب  املعلم  ب��ني  تن�سيق  وج��ود 
بنك  ال��ت��ي حت��ت��وي على  امل��ق��ررات  ح��ال��ة  ويف 
لالأ�سئلة، ميكن اأن يتم اختيار الأ�سئلة ع�سوائيا 
ب�سكل خمتلف  تنظيمها  اإعادة  اأو  اختبار،  لكل 
و�سمان  الختبار  على  للمحافظة  طالب،  لكل 
اأحد  اأن  يف  املعلم  ت�سكك  ما  واإذا  م�سداقيته. 
فمن  بنف�سه،  الخ��ت��ب��ار  بحل  يقم  مل  الطلبة 
الأف�سل اأن يقوم بتنظيم اختبار �سفهي يف وقت 

منا�سب للتحقق من الأمر.
ل��ل��ط��ل��ب��ة  امل���ع���ل���م  ي���و����س���ح  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 
يف  اتباعها  ال��واج��ب  ال�����س��روط  وللمر�سدين 
اختبارات الإنرتنت، من مثل جتنب ا�ستخدام 
من  والأهم  البحث،  حمركات  وغلق  الهاتف، 
الطلبة،  مع  طيبة  عالقة  بناء  هو  كله  ذل��ك 
اإتقان  التعلم هو  الهدف من  اأن  والتاأكيد على 
ما مت تعلمه، ولي�ص الرتكيز على �سرعة اإجناز 

فح�سب. التعليمية  املهام 

تسمح الفصول 
االفتراضية 

بتقويم الطلبة 
بأشكال 

متعددة؛ بعضها 
يأخذ نمطا 

تكوينيا في أثناء 
المقرر، وبعضها 

يأخذ شكال 
تراكميا في 

صورة امتحانات 
في نهاية 

المقرر.

املصدر:
Michigan Virtual University. (2017). Teacher guide to online learning. Michigan virtual, Available 
online at: https://mvlri.org/wp-content/uploads/201708//Teachers-Guide.pdf
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ل��ق��ادة امل��دار���ص والإدارات  ال��دل��ي��ل امل��وج��ه  ي��ه��دف ه��ذا   
الالزم  والدعم  باملعلومات  القادة  ه��وؤلء  تزويد  اإلى  املدر�سية 
يف  للطلبة  الإنرتنت  عرب  اجل��ودة  عالية  تعليمية  برامج  لتقدمي 
املمار�سات  على  ال�سوء  الدليل  وي�سلط  بكندا.  األربتا  مقاطعة 
عرب  للطلبة  تعلم  بيئة  توفري  ل�سمان  ال�سرورية  وال�سيا�سات 
الإنرتنت، تكون اآمنة ومرحبة ومهتمة، حترتم اجلميع، وتراعي 
التنوع بني الطلبة، وتغذي الإح�سا�ص بالنتماء وال�سعور الإيجابي 

بالذات. 

امل�سطلح�ت املرتبطة ب�لتعلم عرب الإنرتنت
بالتعلم عرب الإنرتنت على  ي�ساعد فهم امل�سطلحات املتعلقة 

تو�سيح ماهيته وكيفية تقدميه. ومن اأبرز هذه امل�سطلحات ما ياأتي:
• 	Online Course  مقرر درا�سي عرب الإنرتنت 

التدري�ص  فيه  يتم  مقرر  هو  الإنرتنت  عرب  الدرا�سي  املقرر 
والتقييم ب�سكل اأ�سا�سي عرب الإنرتنت من خالل نظام لإدارة 

التعلم عن بعد.
•  نظ�م اإدارة التعلم 	

Learning Management System )LMS(
الإنرتنت،  �سبكة  عرب  يعمل  برنامج  هو  التعلم  اإدارة  نظام 
م�سمم لتخزين حمتوى التعلم واملقررات الدرا�سية، واإدارة 
التعليقات وخمتلف اأ�سكال التوا�سل بني املعلمني واملتعلمني، 

اإلى جانب تتبع تقدم الطلبة يف عملية التعلم عن بعد.

برامج التعلم عبر اإلنترنت: دليل لإلدارة المدرسية
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المقرر الدراسي 
عبر اإلنترنت 
هو مقرر يتم 
فيه التدريس 

والتقييم 
بشكل أساسي 

عبر اإلنترنت 
من خالل نظام 

إلدارة التعلم 
عن بعد.

•  برن�مج التعلم عرب الإنرتنت	
Online Learning Program 

برنامج التعلم عرب الإنرتنت هو بيئة تعليمية 
منظمة، ي�سارك فيها الطلبة مع معلميهم يف 
الدرا�سية عرب  املقررات  اأكرث من  اأو  واحدة 
الإنرتنت. ويعد املعلمون املعتمدون يف األربتا 
تعلمهم  وتقييم  الطلبة  تعليم  عن  م�سوؤولون 

من خالل برامج التعلم عرب الإنرتنت. 
•  التعلم املختلط	

Blended Learning
فر�سة  للطلبة  املختلطة  التعلم  بيئات  توفر 
الإنرتنت  عرب  جزئيا  التعلم  يف  الن��خ��راط 
وجها  التعلم  اإلى جانب  املعلمني،  بعيدا عن 
لوجه مع املعلمني يف الف�سول الدرا�سية؛ اأي 
اأن التعلم املختلط ميزج بني اأ�ساليب التعلم 
الف��رتا���س��ي��ة  التعلم  ب��ي��ئ��ات  ع��رب  ب��ع��د  ع��ن 

والتعلم املبا�سر يف بيئات التعلم احلقيقية.
•  التدري�ص غري املتزامن	

Asynchronous Instruction 
ي�سري هذا امل�سطلح اإلى التدري�ص اأو التوا�سل 
عرب  واملتعلمني،  املعلمني  بني  املبا�سر  غري 
لوحات  اأو  املنتديات  اأو  الإل��ك��رتوين  الربيد 
الفيديو  مقاطع  اأو  امل��دون��ات  اأو  الر�سائل 
من  النوع  هذا  ويف  البودكا�ست.  ملفات  اأو 
اأو  مبا�سر  توا�سل  هناك  يكون  ل  التدري�ص، 

متزامن بني املعلم واملتعلم.
•  التدري�ص املتزامن	

Synchronous Instruction 
الإنرتنت،  عرب  والتعلم  التدري�ص  اإلى  ي�سري 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  امل�ساركون  يتفاعل  حيث 
املحا�سرات  تقدمي  ويعد  نف�سه.  املكان  ويف 

تمُ�ستخدم  التي  لالأدوات  مثال  الإنرتنت  عرب 
لأغرا�ص التدري�ص املتزامن.

•  لق�ءات عرب الإنرتنت	
Web-based Conferencing 

اللقاءات عرب �سبكة الإنرتنت هي لقاءات تتم 
ب�سكل مبا�سر اأو متزامن live، با�ستخدام 
كامريا الويب و�سماعة الراأ�ص وامليكروفون، 
والتطبيقات  ال���ربام���ج  بع�ص  ط��ري��ق  ع��ن 
 Blackboard Collaborate م��ث��ل 
اأو   Skype اأو   Google Hangout اأو 
 Big اأو   Adobe Connect اأو   Zoom

.Blue Button

مل�ذا احل�جة اإلى التعلم عرب الإنرتنت؟
يف  الإنرتنت  عرب  التعلم  برامج  تقدمي  يتم 

األربتا لأربعة اأ�سباب: 
للطلبة . 1 اختي�رية  برامج  توفري   

معينة يف  اأ�س�ليب  يف�سلون  الذين 
التعلم

التعلم  لحتياجات  ال�ستجابة  اأج��ل  فمن 
ال�سلطات  ت��ت��ي��ح  ال��ط��ل��ب��ة،  ل���دى  امل��ت��ن��وع��ة 
الإن��رتن��ت  ع��رب  ال��ت��ع��ل��م  ب��رام��ج  التعليمية 
اأن يلجاأ  اأحد اخليارات التي ميكن  بو�سفها 
برامج  تتنا�سب  فقد  الطلبة.  بع�ص  اإليها 
بع�ص  احتياجات  مع  الإن��رتن��ت  عرب  التعلم 
التعلم،  يف  اخلا�سة  وتف�سيالتهم  الطلبة 
اأف�سل  ب�سكل  معها  يتجاوبون  فاإنهم  ثم  من 
ف��اإن  ول��ذل��ك  التقليدية.  التعلم  بيئة  م��ن 
توفري التعلم عرب الإنرتنت ي�سفي قدرا من 
املرونة على نظام التعليم، ويتيح مزيدا من 

اخليارات اأمام الطلبة للنجاح يف التعلم. 
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نظام إدارة 
التعلم هو 
برنامج يعمل 
عبر شبكة 
اإلنترنت، 
مصمم 
لتخزين 
محتوى التعلم 
والمقررات 
الدراسية، 
وإدارة 
التعليقات 
ومختلف 
أشكال 
التواصل بين 
المعلمين 
والمتعلمين.

املت�سربني . 2 اأم���م  الفر�سة  اإت�حة   
من التعليم لإمت�م التعليم الث�نوي

تركيز  األ��ربت��ا  يف  التعليم  �سلطات  توا�سل 
الذين  الطلبة  ع��دد  زي���ادة  على  ج��ه��وده��ا 
يكملون التعليم الثانوي. وتوفر برامج التعلم 
عرب الإنرتنت فر�سا متزايدة للطلبة لإكمال 
الطلبة  لهوؤلء  وبخا�سة  الثانوية،  الدرا�سة 
مبكر.  وق��ت  يف  التعليم  من  ت�سربوا  الذين 
ولذلك تتوا�سل ال�سلطات التعليمية مع الطلبة 
الذين تركوا التعليم من دون اإكمال متطلبات 
احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، 
الإنرتنت.  عرب  الدرا�سة  ملوا�سلة  وتدعوهم 
على  الإن��رتن��ت  ع��رب  التعلم  ينطوي  وه��ك��ذا 
التقليدية  الرتبوية  للنماذج  تعريف  اإع��ادة 
م��ن خ��الل ك�سر ح��واج��ز ال��زم��ان وامل��ك��ان، 
ومتكني الطلبة من الو�سول اإلى برامج التعلم 
فيها  والتقدم  مكان،  اأي  وم��ن  وق��ت  اأي  يف 
الذاتية  و�سرعتهم  احلياتية  لظروفهم  وفقا 
يف  التعليم  نظام  ينجح  وبذلك  التعلم.  يف 
ا�ستيعاب الطلبة الذين يحتاجون اإلى اأ�ساليب 

مرنة لإمتام التعليم الثانوي.
مواعيد . 3 تن�ق�ص  م�سكلة  ح��ل   

اجلداول الدرا�سية
للطلبة  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة 
تقوم  بديلة،  بطريقة  تعلمهم  يف  لالنخراط 
بتوفري  الأحيان  بع�ص  املدر�سية يف  الإدارات 
برامج التعلم عرب الإنرتنت للم�ساعدة يف حل 
الدرا�سية  اجل��داول  مواعيد  تناق�ص  م�سكلة 
الثانوية. وهذا ي�سمح لكثري من  يف املدار�ص 
يف  مدر�ستني  يف  للدرا�سة  بالت�سجيل  الطلبة 
الوقت ذاته، وتتحمل كلتا املدر�ستني امل�سوؤولية 

الكاملة لدعم هوؤلء الطلبة وم�ساعدتهم على 
النجاح.

 ت���أم��ني ال��و���س��ول اإل���ى امل��ق��ررات . 4
التعليمية غري املت�حة يف املدار�ص

اإل��ى  ب��ال��و���س��ول  املهتمني  للطلبة  بالن�سبة 
يف  تقدميها  يتم  ل  التي  التعليمية  املقررات 
مثل  امل��و���س��وع��ات  بع�ص  ح��ول  م��دار���س��ه��م، 
التعليم  فاإن  النف�ص،  علم  اأو  ال�سرعي  الطب 
عرب الإنرتنت يفتح الباب اأمام هوؤلء الطلبة 
املقررات  من  متنوعة  اإلى جمموعة  للو�سول 
�ستى  يف  املتخ�س�سني  واملعلمني  التعليمية 
عرب  التعلم  برامج  تقدم  وبذلك  املجالت. 
اأم���ام الطلبة  اإ���س��اف��ي��ة  الإن��رتن��ت خ��ي��ارات 
لت�سميم براجمهم املدر�سية مبا يتنا�سب مع 

اهتماماتهم ال�سخ�سية وميولهم الذاتية.

عرب  التعلم  ب��رام��ج  تقدمي  يتم  اأي��ن 
الإنرتنت؟

بطرق  الإن��رتن��ت  ع��رب  التعلم  ت��وف��ري  ميكن 
عديدة، ول يقت�سر ذلك على ال�سورة النمطية 
للطالب الذي يتعلم من املنزل مبفرده من دون اأن 
ي�سارك يف تفاعالت مبا�سرة مع طالب اآخرين اأو 
معلمني. فعندما يبا�سر الطلبة تعلمهم من املنزل 
عرب الإنرتنت، ميكن للتقنية اأن تي�سر توا�سلهم 
خالل  من  قوية،  بطرق  واملعلمني  زمالئهم  مع 
وكامريات  الإن��رتن��ت،  عرب  اجلماعية  اللقاءات 
متزامن  ب�سكل  والتوا�سل  املحمولة،  الهواتف 
م�ساركاتهم وخرباتهم  يرثي  الآخرين، مما  مع 
التعليمية. ولذلك لي�ص بال�سرورة اأن يكون التعلم 
عرب الإنرتنت جتربة فردية؛ حيث ميكن للف�سل 
باأكمله اأن ياأخذ مقررا درا�سيا عرب الإنرتنت )اأو 
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التعلم 
المختلط 
يمزج بين 

أساليب التعلم 
عن بعد عبر 

بيئات التعلم 
االفتراضية 

والتعلم 
المباشر في 

بيئات التعلم 
الحقيقية.

وحدة تعليمية �سغرية(، اإلى جانب العمل معا يف 
املنزل  من  العمل  وا�ستكمال  الدرا�سي،  الف�سل 

يف امل�ساء.
وميكن اإن�ساء عديد من املواقع يف املدر�سة اأو 

املجتمع لدعم التعلم عرب الإنرتنت، مثل:
• اإلى 	 حتويل منطقة مفتوحة يف املدر�سة 

»�سالة تعلم عن بعد«، مزودة بطاولت 
 ،WiFi وتقنية  للجلو�ص،  ومقاعد 
مر�سد  اأو  ومعلم  ح��ا���س��وب،  واأج��ه��زة 

لتقدمي الدعم عند احلاجة.
• الإنرتنت 	 عرب  التعلم  برنامج  ت�سمني   

التعلم  م��راك��ز  ن�����س��اط��ات  م��ن  ك��ج��زء 
التي  تلك  �سيما  ل  املجتمعية،  والرتفيه 
حتوي �سالت ريا�سية اأو مرافق متعددة 

الأغرا�ص.
•  اإن�������س���اء »ف�����س��ل درا����س���ي م��ت��ن��ق��ل«، 	

ح��ي��ث ي��ت��ن��ق��ل م��ع��ل��م ع���رب الإن���رتن���ت 
ليقدم  الف��رتا���س��ي��ة،  املجتمعات  ب��ني 
امل�ساعدة ال�سخ�سية والدرو�ص العملية، 
التي  املبا�سرة  الأح����داث  وي�ست�سيف 
ي�سارك فيها الطلبة يف هذه املجتمعات 

الفرتا�سية.
اإن الأ�سا�ص يف جميع اخليارات ال�سابقة هو 
وجها  التوا�سل  على  القدرة  للطلبة  توفر  اأنها 
املحتملة  امل�سكالت  وح��ل  معلمهم،  م��ع  ل��وج��ه 
يف  بنجاح  الطلبة  تقدم  م��ن  وال��ت��اأك��د  مبكرا، 

برامج التعلم اخلا�سة بهم.

عرب  التعلم  برامج  تقدمي  يتم  كيف 
الإنرتنت؟

ي��ت��م ت��ق��دمي ال��ت��ع��ل��م ع��رب الإن���رتن���ت بعدة 

خالل  من  ذلك  يتم  اأن  وميكن  خمتلفة.  طرق 
عرب  التعلم  ت�سمل  التي  التوليفات  م��ن  عديد 
الإنرتنت، والتعلم املختلط، والتعلم القائم على 
للمميزات  تو�سيح  يلي  وفيما  املطبوع.  املحتوى 
احل�سبان  يف  توؤخذ  اأن  ينبغي  التي  والعتبارات 

مع هذه املقاربات املختلفة.
• التعلم عرب الإنرتنت:	

يف هذا النوع من التعلم، تتم معظم عمليات 
التعليم والتعلم والتقومي عرب الإنرتنت، حيث 
عن  التعلم  اإدارة  اأنظمة  الطلبة  ي�ستخدم 
 Desire2Learn اأو   Moodle مثل  بعد 
D2L للو�سول اإلى مواد التعلم. ويتم التعلم 
ب�سورة  اإم���ا  الإن���رتن���ت  ع��رب  ك��ام��ل  ب�سكل 

متزامنة اأو غري متزامنة.
وهذا النوع من التعلم مثايل بالن�سبة للطلبة 
ميكنهم  حيث  املتقدمة،  التعليم  م�ستويات  يف 
عند  امل�ساعدة  وطلب  اأنف�سهم  على  العتماد 
احلاجة. ولكن يجب الأخذ يف العتبار �سرورة 
توفري التقنيات املطلوبة، مثل برنامج اللقاءات 
الن�سية  الر�سائل  وتطبيقات  الإن��رتن��ت  ع��رب 
توفري  اإل��ى  بالإ�سافة  الفيديو،  اإن�ساء  وبرامج 
الدعم ل�سمان م�ساعدة الطلبة ب�سكل جيد على 

التعلم.
• التعلم املختلط )يجمع بني التعلم 	

وجه�  والتعليم  الإن��رتن��ت  ع��رب 
لوجه(

هناك  يكون  عندما  املختلط  التعلم  يحدث 
خالل  من  الإنرتنت  عرب  التعلم  لربنامج  تكملة 
قوة  وتتمثل  معلم.  بوا�سطة  لوجه  وجها  التعليم 
واملعلم  الطالب  بني  العالقة  يف  النموذج  ه��ذا 
الطلبة  �سرعة  لوجه، ومراعاة  تكون وجها  التي 
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إن توفير التعلم 
عبر اإلنترنت 
يضفي قدرا من 
المرونة على 
نظام التعليم، 
ويتيح مزيدا من 
الخيارات أمام 
الطلبة للنجاح 
في التعلم.

مكان  اخ��ت��ي��ار  يف  وامل��رون��ة  امل��ح��ت��وى،  تعلم  يف 
بالن�سبة  مثايل  التعلم  من  النوع  وه��ذا  التعلم. 
اأك��رب  م�ستويات  اإل��ى  يحتاجون  ال��ذي��ن  للطلبة 
اإلى  يحتاجون  الذين  اأو  تعلمهم،  يف  الدعم  من 
بالتعلم  ين�سح  كما  كثب.  عن  احل�سور  مراقبة 
املختلط اأي�سا عندما يكون هناك جانبا عمليا يف 
اأو معدات متخ�س�سة ل يتمكن  التعلم،  برنامج 
ولكن  الإنرتنت.  عرب  اإليها  الو�سول  من  الطلبة 
يجب الأخذ يف العتبار اأن هذا النوع من التعلم 
مراكز  اأو  املدار�ص  يف  اأماكن  توفري  اإلى  يحتاج 
يتولون  الذين  املوظفني  اإل��ى  بالإ�سافة  التعلم، 

تقدمي الدعم الأكادميي اأو امل�سورة.
• م���دة 	 م��ع  الإن��رتن��ت  ع��رب  التعلم 

مطبوعة
التعليم،  املتبعة يف  املقاربات  تنويع  اأجل  من 
يكون  فقد  الطلبة،  جميع  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
والتقومي  والتعلم  التعليم  اإت��اح��ة  املنا�سب  من 

اإمكانية  توفري  ذات��ه  الوقت  ويف  الإنرتنت،  عرب 
التقومي،  اأو  التعلم  حمتوى  اأجزاء  بع�ص  طباعة 
�سورتها  يف  الطلبة  ب��وا���س��ط��ة  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
املطبوعة. وبذلك يتم ت�سجيع جميع الطلبة على 
التعلم، كل وفق الأ�سلوب الذي يف�سله يف التعلم. 
وعلى الرغم من اأهمية ا�ستخدام املواد املطبوعة 
يف التعلم، لكن املعلمني يف هذا النوع من التعلم 
الطلبة،  لأوراق  ي�سبحون جمرد م�سححني  قد 

وهذا ما يجب اأخذه يف العتبار.
• التعلم الق�ئم على املواد املطبوعة	

بالن�سبة للطلبة الذين ل ي�ستطيعون الو�سول 
اإلى �سبكة wifi يف منازلهم اأو اأولئك الذين ل 
يزالون  ل  )ولكن  احلا�سوب  اأجهزة  ي�ستخدمون 
اإلى التعلم عن بعد(، فقد  اأو يحتاجون  يريدون 
تكون برامج التعلم القائمة على املواد املطبوعة 
خيارا منا�سبا. ويف�سل اأن يت�سمن برنامج التعلم 
�سواء  املعلمني،  قويا مع  توا�سال  يف هذه احلالة 
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عرب  امل�ساحبة  التعلم  اإدارة  اأنظمة  خالل  من 
لوجه  وجها  املبا�سرة  الجتماعات  اأو  الإنرتنت، 
اأو  الإلكرتوين  الربيد  اأو عرب  التعلم،  اأماكن  يف 
توؤمن  اأخرى  اأية و�سيلة  اأو عرب  العادي،  الهاتف 

التوا�سل املتزامن مع املعلم.

تنظيم برامج التعلم عرب الإنرتنت
ال��ت��ع��ل��م ع���رب الإن���رتن���ت عن  اإن م���ا مي��ي��ز 
مناذج التعليم عن بعد الأخرى هو القدرة على 
تعلم  فر�ص  لتعزيز  التكنولوجيا  من  ال�ستفادة 
عن  التعلم  اإدارة  اأنظمة  فبا�ستخدام  الطالب. 
الت�سال،  وتطبيقات  املتزامنة  والف�سول  بعد 
الإن��رتن��ت  ع��رب  التعلم  ب��رام��ج  حتقق  اأن  ميكن 
التعلم، من حيث م�ساركة  الغر�ص املطلوب من 
الطلبة وحت�سيل املحتوى، مثل اأي ف�سل درا�سي 
تقليدي. ولكي ينجح برنامج التعلم عرب الإنرتنت 
من  مراعاة جمموعة  يجب  اأهدافه،  يف حتقيق 

التوجيهات على النحوي الآتي:
• دور مدير املدر�سة:	

قيادة  اأ�سا�سيا يف  دورا  املدر�سة  يوؤدي مدير 
هذه  تنجح  ولكي  الإنرتنت.  عرب  التعلم  برامج 
معرفة  املدير  ل��دى  يكون  اأن  ينبغي  ال��ربام��ج، 
بربامج  اخلا�سة  الرتبوية  بالأ�ساليب  وخ��ربة 
يف  الطلبة  جناح  ل�سمان  الإنرتنت  عرب  التعلم 
املدر�سة  ملدير  الأ�سا�سي  ال��دور  ويتمثل  التعلم. 
لتباع  املعلمني  واإر���س��اد  الفعال،  الإ���س��راف  يف 
التعلم عرب الإنرتنت  الأ�ساليب املنا�سبة لبيئات 
جانب  اإلى  بعد،  عن  والتعليم  املختلط  والتعلم 
والتغذية  والتاأمل  املالحظة  اأدوات  ا�ستخدام 
املرتدة لدعم املعلمني وتوجيههم يف هذه البيئات 

التعليمية الفرتا�سية.

• دور املعلمني	
عرب  التعلم  ب��ي��ئ��ات  يف  ال��ت��دري�����ص  يتطلب 
الإنرتنت جمموعة من املهارات الإ�سافية التي 
اإلى جانب مهارات  املعلم امتالكها  ينبغي على 
املهارات  هذه  �سمن  ومن  الأ�سا�سية.  التدري�ص 
التكنولوجية،  الأدوات  مع  التعامل  من  التمكن 
الطلبة  ودم��ج  بعد،  عن  التعلم  بيئات  واإدارة 
وت�سميم  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  يف  واإ���س��راك��ه��م 
الفرتا�سية. وميكن  التعلم  بيئات  التدري�ص يف 
ا�ستخدام  يف  خ��ربة  ميتلكون  الذين  للمعلمني 
مع  جيد  ب�سكل  التكيف  اجل��دي��دة  التقنيات 
وبيئات  الإنرتنت  عرب  والتعلم  التعليم  بيئات 
امل�ساركة  تكون  اأن  وميكن  املختلطة.  التعلم 
ال�سابقة للمعلمني يف برامج تعلم عرب الإنرتنت 
كبرية  حتديات  املعلمون  يواجه  وق��د  مفيدة. 
يف  الإن��رتن��ت  عرب  التعلم  برامج  تقدمي  ب�ساأن 
يقدمها  التي  الإر���س��ادات  ولكن  الأم��ر،  بداية 
اجلدد  املعلمني  ت�ساعد  خربة  الأك��رث  املعلمون 
جناح  ول�سمان  ال�سعاب.  ه��ذه  تخطي  على 
فر�ص  على  ح�سولهم  ينبغي  املعلمني،  ه��وؤلء 
كيفية  حول  ودورات  امل�ستمر،  املهني  للتدريب 
التعاون مع الآخرين عرب البيئات الفرتا�سية، 
اإعادة  اإلى جانب  القيادة،  ودورات يف مهارات 
ه��وؤلء  يتحملها  التي  العمل  اأع��ب��اء  يف  النظر 

املعلمون.
• برامج التدريب قبل اخلدمة:	

هناك ق�سور كبري يف برامج اإعداد املعلمني 
اهتمامها  عدم  ب�سبب  اخلدمة  قبل  وتدريبهم 
التعلم  بيئات  يف  بعد  ع��ن  التدري�ص  مب��ه��ارات 
الفرتا�سية. ولذلك ينغي اأن تهتم هذه الربامج 

باإك�ساب املعلمني املهارات الآتية:

توفر برامج 
التعلم عبر 

اإلنترنت 
فرصا متزايدة 

للطلبة إلكمال 
الدراسة 
الثانوية، 

وبخاصة لهؤالء 
الطلبة الذين 

تسربوا من 
التعليم في 
وقت مبكر.
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تو�سيل املعرفة اإلى الطلبة عن بعد. -
بيئة  - يف  التعلم  حم��ت��وى  وتطوير  ت�سميم 

تعليمية تعتمد على التقنية.
للطلبة،  - ج��اذب��ة  بطريقة  املحتوى  ت��ق��دمي 

ت�سمن م�ساركتهم يف التعلم.
ا�ستخدام اأ�ساليب التقومي املنا�سبة ل�سمان  -

اإتقان الطلبة ملحتوى التعلم.
• ت��ن��ظ��ي��م ���س��ف��وف ال��ت��ع��ل��م عرب 	

الإنرتنت:
التي  املنا�سبة  ال��ظ��روف  اإت��اح��ة  امل��ه��م  م��ن 
التعليم  تقدمي  يف  النجاح  على  املعلمني  ت�ساعد 
عرب الإنرتنت. وهناك جمموعة من العتبارات 

التي ينبغي اأخذها يف احل�سبان وهي:
هل ي�ستطيع املعلم مراقبة ح�سور الطلبة؟ -
املعر�سني  - الطلبة  كبري من  هل هناك عدد 

للخطر اأو ذوي الحتياجات اخلا�سة؟
هل ي�سارك الطلبة يف التعلم ب�سكل منتظم؟ -
امل�ستوى  - اأو  ال�سف  وم��ا  الطلبة  عمر  م��ا 

الدرا�سي اخلا�ص بهم؟
للطلبة  - متزامنة  تعليمات  توجيه  يتم  هل 

ب�سكل يومي؟
هل هناك حاجة اإلى تطوير املقرر الدرا�سي  -

عرب  ال��ت��ع��ل��م  ب��ي��ئ��ات  م��ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  ب�سكل 
الإنرتنت؟

التي  - التعلم  برامج  وعمق  ات�ساع  مدى  ما 
يتولى املعلم تقدميها؟ هل هي مثال برامج 
�سهادة  م�ستوى  على  اختيارية،  اأ�سا�سية، 

الدبلوم... الخ؟ 
اإن اأخذ هذه الأ�سئلة الإر�سادية يف العتبار، 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ع  ب�ساأنها  امل�ستمر  واحل����وار 
تنظيم  يف  امل�ساهمة  ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��ت��دري�����ص، 
تلبية  و�سمان  الإن��رتن��ت،  ع��رب  التعلم  �سفوف 
حتى  الطلبة  جلميع  التعليمية  الح��ت��ي��اج��ات 

يتمكنوا من النجاح.

ت�سميم التدري�ص عرب الإنرتنت
اإن اأ�سا�ص جناح برامج التعلم عرب الإنرتنت 
ب�سكل  التعلم  وحمتوى  التدري�ص  ت�سميم  هو 
اأن�سطة  يف  واندماجهم  الطلبة  م�ساركة  ي�سمن 
القوي  واحل�سور  الأكادميية،  والدقة  التعلم، 
الدرا�سية  الف�سول  ي�ساهي  ب�سكل  للمعلم 
العادية. ويتمثل ال�سكل البدائي التقليدي للتعلم 
املطبوعة  التعلم  م��واد  م�سح  يف  الإن��رتن��ت  عرب 
ون�سرها   PDF ملفات  اإل��ى  لتحويلها  �سوئيا 
احلديثة  التعلم  ب��رام��ج  لكن  الإن��رتن��ت.  ع��رب 
متنوعة  جمموعة  على  تعتمد  الإن��رتن��ت  ع��رب 
امل�ساركة  على  الطلبة  ت�سجع  التي  التقنيات  من 
وتقدم  بعد،  عن  التعاوين  التعلم  ن�ساطات  يف 
الو�سائط  عرب  تفاعلية  ب�سورة  التعلم  حمتوى 
عرب  التعلم  ب��رام��ج  ت�سميم  وع��ن��د  امل��ت��ع��ددة. 
التاأليف  ح��ق��وق  م��راع��ات  ينبغي  الإن���رتن���ت، 
يف  ا�ستخدامه  يتم  الذي  التعلم  ملحتوى  والن�سر 
هذه الربامج؛ حيث يكون معظم املحتوى اأو كله 

يف �سورة رقمية.

ينطوي التعلم 
عبر اإلنترنت 
على إعادة 
تعريف للنماذج 
التربوية 
التقليدية من 
خالل كسر 
حواجز الزمان 
والمكان، 
وتمكين الطلبة 
من الوصول إلى 
برامج التعلم 
في أي وقت ومن 
أي مكان.

املصدر:
Alberta Education. (2019). Online Learning School and School Authority Leader Guide. 
Available online at: https://bit.ly/2SEYSEg
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الفرتا�سي(  )التعلم  بعد  عن  بالتعلم  الهتمام  منا  لقد   
التي  فالتقنيات  الأخ���ري؛  العقد  يف  كبري  ب�سكل  امل��دار���ص  يف 
ت�سمح  وال��ت��ي  زر،  ب�سغطة  لوجه  وجها  للتفاعل  ن�ستخدمها 
اأي  ومن  وقت،  اأي  اأعمالها يف  ولل�سركات مبمار�سة  للموؤ�س�سات 
مكان، تطورت ب�سكل كبري واقتحمت جمال التعليم بقوة، حيث 
تعليم  باأنه  يو�سف  بعد  عن  التعليم  اأو  الفرتا�سي  التعلم  �سار 
التقليدي،  الدرا�سي  ال�سف  نطاق  خارج  يقدم  اجل��ودة،  عايل 

وي�ستجيب لحتياجات الطلبة ومتطلبات تعلمهم. 
ب�سكل  بعد  عن  التعلم  توظيف  من  الرغم  وعلى  اأن��ه،  بيد   

خطوة  يعد  اأن��ه  حني  ففي  كبرية.  مفارقة  ميثل  فاإنه  متزايد، 
مهمة اإلى الأمام يف جمال التعليم، فاإنه ينظر اإليه يف كثري من 
الأحيان على اأنه خطوة اإلى اخللف. فعلى مدار العقود ال�سابقة، 
حمدود  تعليم  اأن��ه  على  التعليم  من  النوع  ه��ذا  اإل��ى  ينظر  ك��ان 
ويركز  فح�سب،  الأكادميي  اجلانب  على  يقت�سر  الأف��ق،  �سيق 
اأعلى، ويقدم يف  على متكني الطلبة من احل�سول على درجات 
الع�سري  املفهوم  مع  يتناق�ص  قد  بذلك  وهو  خا�سة.  ظ��روف 
بالطالب  ويهتم  الأكادميي،  اجلانب  يتجاوز  �سار  الذي  للتعلم، 
ككل، وبتنمية جميع جوانب �سخ�سيته، عن طريق توفري الأدوات 

مدخل شامل للمدرسة في التعلم االفتراضي
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ملف العدد

ينبغي تفعيل 
التعلم 
االفتراضي 
بحيث يتحول 
إلى تجربة في 
التعلم تطبق 
على مستوى 
المدرسة 
بشكل عام، 
وعلى جميع 
الطلبة دون 
استثناء.

العقلية والوجدانية والجتماعية التي متكنه من 
اأن يحرز النجاح يف املدر�سة، ويف احلياة ب�سكل 
للطلبة  يقدم  ما  دائما  بعد  عن  فالتعلم  ع��ام. 
التي  التعليمية  املقررات  من  جمموعة  بو�سفه 
تقدم عند ال�سرورة، مع قدر قليل من التدري�ص 
هذا  يعد  ل  وبالطبع  املبا�سر.  والدعم  والتوجيه 
املدخل يف التعاطي مع التعلم عن بعد �سلبيا من 
يغفل  بذلك  ولكنه  فح�سب،  الأكادميية  الناحية 
املزايا العديدة التي ميكن اأن يوفرها هذا النوع 
�سامل وحت�سني  ب�سكل  الطلبة  لتنمية  التعلم  من 

تعلمهم.
التعلم  تفعيل  ينبغي  اأنه  الباحثون  يرى  ولذا 
التعلم  يف  جتربة  اإلى  يتحول  بحيث  الفرتا�سي 
وعلى  ع��ام،  ب�سكل  املدر�سة  م�ستوى  على  تطبق 
جميع الطلبة دون ا�ستثناء، لت�سهم يف حل كثري 
واملعلمون  الطلبة  يواجهها  التي  امل�سكالت  من 
لي�ست  الفرتا�سية  اخل��ربة  وه��ذه  وامل��دي��رون. 
جمرد مقررات تعليمية يتم تقدميها دون معلم، 
ولكنها خربة فاعلة تت�سمن عنا�سر عدة ت�سمل 

ما يلي:
• برامج فاعلة يديرها املعلمون تتعامل مع 	

احتياجات الطلبة املتنوعة واملتباينة.
• ت���دري�������ص امل������ه������ارات الج���ت���م���اع���ي���ة 	

والوجدانية.
• على 	 املعلمني  مل�ساعدة  املهنية  التنمية 

حت�سني خرباتهم ال�سفية.

م� التعلم الفرتا�سي؟
والدورات  الربامج  اإلى  امل�سطلح  ي�سري هذا 
التي تتم عرب �سبكة الإنرتنت لأغرا�ص عدة. وهي 
وجمال  العايل،  التعليم  جمال  اكت�سحت  دورات 

املهنية  التنمية  وجم��ال  ال�سركات،  يف  التدريب 
ففي  املختلفة.  املوؤ�س�سات  يف  العاملني  وتاأهيل 
77% من ال�سركات  2017، قامت حوايل  عام 
هذه  بتوظيف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

الدورات يف تدريباتها املهنية. 
تاأخذ  التعليمية  ال���دورات  ه��ذه  ب���داأت  وق��د 
مكانها تدريجيا اأي�سا يف التعليم العام، وقد كان 
من �سمن الأغرا�ص التي وظف هذا التعليم من 
اأجلها، هو تلبية مطالب التعلم يف القرن احلادي 
والع�سرين، والتي �سارت تقت�سي اأن يلم الطلبة 
والعمل  للنجاح  توؤهلهم  التي  الرقمية  باملهارات 
فر�سة  يوفر  بعد  عن  فالتعليم  الغد.  ع��امل  يف 
تعلم  خ��ربات  يف  ينخرطوا  لكي  للطلبة  مواتية 
�سوف  التي  اخل��ربات  كبري  ب�سكل  تناظر  رقمية 

يتعر�سون لها يف امل�ستقبل. 

منظور وا�سع للتعلم الفرتا�سي:
التعلم  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  م��ن��ظ��وران يف  ه��ن��اك 
الفرتا�سي ودوره يف مدار�ص التعليم العام، الأول 
منظور �سيق يرى اأن هذا التعلم يلبي احتياجات 
قد  وحمدودة  خا�سة  واأغرا�سا  بعينها،  تعليمية 

ت�سمل ما يلي:
يف  - درا�سيا  املتقدمني  الطلبة  بع�ص  رغبة 

متقدمة  اختيارية  دورات  على  احل�سول 
ومتخ�س�سة يف جمال من املجالت.

ت��ع��وي�����ص ب��ع�����ص ال��ط��ل��ب��ة ع���ن ال���وح���دات  -
منها،  ت�سربوا  التي  اأو  فيها  ر�سبوا  التي 
للوفاء  جم��ددا  لدرا�ستها  يحتاجون  والتي 

مبتطلبات التخرج.
للطلبة  - ع��الج��ي��ة  تعليمية  دروات  ت��ق��دمي 

املتع�سرين، اأو اإك�ساب بع�ص الطلبة مهارات 
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يوفر التعليم 
عن بعد فرصة 
مواتية للطلبة 

لكي ينخرطوا 
في خبرات 

تعلم رقمية 
تناظر بشكل 
كبير الخبرات 

التي سوف 
يتعرضون لها 

في المستقبل.

اجلامعية،  باملتطلبات  للوفاء  متخ�س�سة 
من  جم��ال  يف  املهنية  طموحاتهم  وتلبية 

املجالت.
التعلم  مع  التعاطي  يف  املنظور  هذا  اأن  بيد 
الفرتا�سي يعد منظورا قا�سرا وحمدودا و�سلطويا 
الربامج،  ه��ذه  من  امل�ستفيدين  مع  التعامل  يف 
الطلبة.  فئة حم��دودة من  اأنه يخاطب  وبخا�سة 
ولذا يرى الذين ينادون بتبني منظور اأو�سع للتعلم 
قد ميتد  والذي  دوره،  تفهم  باأهمية  الفرتا�سي 
لي�سمل تقدمي حلول عديدة للم�سكالت التعليمية 
ال�سائدة. فبالإ�سافة اإلى ما يوفره التعلم عن بعد 
من �سهولة وي�سر يف ال�ستخدام، واإتاحة احلرية 
التعلم، كل وفق �سرعاته  للطلبة كي يتقدموا يف 

اخلا�سة، فاإنه ميكن اأن يحقق ما يلي:
املناطق  - يف  بعد  عن  التعلم  فر�سة  توفري 

اأعداد  يف  ق�سور  من  تعاين  التي  التعليمية 
املعلمني.

زي�����ادة ع���دد خ���ي���ارات ال���ربام���ج وامل����واد  -
التعليمية املتاحة للطلبة.

ت��وف��ري ق��در كبري م��ن امل��رون��ة يف اجل��دول  -
الدرا�سي واخلطة الدرا�سية التي يلتزم بها 

الطلبة.
ال��ظ��روف  - ذوي  للطلبة  الفر�سة  اإع��ط��اء 

نطاق  خ��ارج  تعليميهم  ملوا�سلة  اخلا�سة 
ال�����س��ف ال��ت��ق��ل��ي��دي، م���ن م��ث��ل ال��ط��ل��ب��ة 
اأو  املهاجرين  اأو  الفنانني  اأو  الريا�سيني 
املعر�سني للخطر، اأو امل�سطرين للمكوث يف 
اأو لأي �سبب  اإعاقة  اأو  املنازل نتيجة ملر�ص 

اآخر.
كي  - درا���س��ي��ا  املتاأخرين  الطلبة  م�ساعدة 

يح�سنوا م�ستواهم التعليمي.

توفري فر�ص تعليم �سخ�سية وفردية لتلبية  -
احتياجات الطلبة الفردية واملتباينة.

تعزيز تدري�ص املهارات التقنية. -
التعليم  - يف  تعلمهم  ملوا�سلة  الطلبة  اإع��داد 

ال���ن���ج���اح يف امل��ه��ن  ال����ع����ايل، وحت���ق���ي���ق 
على  كبري  ب�سكل  تعتمد  والتي  امل�ستقبلية، 

التفاعل والعمل عن بعد.
اأمناط برامج التعلم عن بعد  وبالطبع، فاإن 
يتم  فبع�سها  كبري؛  ب�سكل  تتباين  املدار�ص  يف 
تدري�سه بوا�سطة معلم، والبع�ص الآخر ل يتطلب 
وجود معلم. كما تتباين املن�سات امل�ستخدمة يف 
ال��دورات، وما تقدمه من حمتوى، ونوعية  هذه 
الن�ساطات التي توفرها، وطبيعة م�ساركة الطلبة 
الربامج  ف��اإن  التفاوتات،  ه��ذه  وب�سبب  فيها. 
جميع  تالئم  ل  قد  بعد  عن  تتم  التي  التعليمية 
م�ستوى  يف  ال��ربام��ج  ه��ذه  تتباين  كما  الطلبة، 

فاعليتها ب�سكل وا�سح.

ف�علية التعلم عن بعد:
عن  التعلم  اأن  ال��درا���س��ات  نتائج  اأظ��ه��رت 
اأن  وميكن  فاعال،  خيارا  يكون  اأن  ميكن  بعد 
مزيد  اإلى  يحتاجون  الذين  للطلبة  بدائل  يوفر 
مع  تتوافق  بطريقة  تعلمهم  ملوا�سلة  املرونة  من 
واأهدافهم.  واحتياجاتهم  اخلا�سة  ظروفهم 
يف  ع��ادة  الربامج  هذه  مثل  يف  امل�سكلة  وتكمن 
قدر التباين يف جودة ما يوفره مقدمو خدمات 
التعلم عن بعد من تعليم. ففي ولية ميت�سغان، 
على �سبيل املثال، اأدى فتح ال�سوق اأمام املدار�ص 
العامة لختيار ما يالئمها من برامج تعلم عن 
التعليمية  املخرجات  يف  وا�سح  تباين  اإلى  بعد، 
م�ستوى  ينعك�ص ذلك يف  كما  اإليها،  تنتهي  التي 
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ملف العدد

إن البرامج 
التعليمية التي 
تتم عن بعد 
قد ال تالئم 
جميع الطلبة، 
كما تتباين 
هذه البرامج 
في مستوى 
فاعليتها 
بشكل واضح.

ه��ذه  ع��رب  تعلمهم  ي��وا���س��ل��ون  ال��ذي��ن  طلبتها 
الربامج. وقد ك�سف تقرير عام 2016 اأن ن�سب 
ب�سكل كبري يف هذه  انخف�ست  الطلبة قد  جناح 
اإلى   ،2011-2010 ع��ام   %66 من  ال���دورات 

55% عام 2017-2016.
اإلى  التقارير  ت�سري  ذل��ك،  اإل��ى  وبالإ�سافة 
مل�ساعدة  الفرتا�سي  التعلم  توظف  املدار�ص  اأن 
التعليم  �سفوف  يف  درا�سيا  املتع�سرين  الطلبة 
التقليدية، وذلك عن طريق توفري دورات اإثرائية 
لكن  فيها.  ر�سبوا  التي  امل��واد  يف  لهم  وعالجية 
هوؤلء الطلبة مل ي�ستطيعوا اإحراز تقدم ملحوظ 
واأظهرت  املتوقع،  ال��دورات، على عك�ص  يف هذه 
بع�ص املناطق التعليمية فاعلية اأكرب يف توظيف 

التعلم الفرتا�سي عن مناطق اأخرى.
يوجد  مل��اذا  هنا  نف�سه  يثري  ال��ذي  وال�سوؤال 
التعلم  م��ن  ك��ل  يف  الطلبة  م�ستوى  يف  ت��ف��اوت 
الف�سول  وه���ل  ب��ع��د؟  ع��ن  وال��ت��ع��ل��م  التقليدي 
التي  ذاته  الفاعلية  مب�ستوى  تتميز  الفرتا�سية 

تتميز بها ال�سفوف التقليدية؟
الذي  النجاح  اأخذنا يف اعتبارنا  اإذا  بالطبع 
التعلم عن بعد، فاإنه  حققه كثري من الطلبة يف 
التباين  ه��ذا  يف  ال�سبب  اأن  ا�ستنتاج  ميكننا 
الطلبة  لتح�سيل  ال��ع��ام  الجت���اه  اأن  يف  يكمن 
التعلم  من  كل  يف  ن�سبيا  ثابتا  يظل  وم�ستواهم 
منط  اإن  اآخ��ر،  مبعنى  والف��رتا���س��ي.  التقليدي 
تعلم الطلبة وم�ستواه ينتقل من البيئة التقليدية 
اإلى البيئة الفرتا�سية بنف�ص الطريقة؛ فالطلبة 
املرتفعة  الدافعية  وذوو  املرتفع  التح�سيل  ذوو 
بعد،  عن  التعلم  برامج  يف  جناحهم  يوا�سلون 
معاناتهم  يف  ال�سعاف  الطلبة  ي�ستمر  بينما 
احل�سبان  يف  اأخذنا  ما  اإذا  وبخا�سة  الدرا�سية، 

البنية املرنة املفتوحة لهذا التعلم، وال�ستقاللية 
املتعلم، وهي عوامل قد ل تخدم  التي ميار�سها 
ولهذا  كبري.  ب�سكل  التح�سيل  �سعاف  الطلبة 
ينبغي  معينة  خ�سائ�ص  هناك  اإن  القول  ميكن 
يحقق  اأن  ي�ستطيع  ال��ذي  الطالب  يف  توافرها 
الفرتا�سية،  الدرا�سية  ال�سفوف  يف  النجاح 

وهي:
الطلبة . 1 يتميز  ب�سكل فعال:  الوقت  اإدارة 

عن  التعلم  موا�سلة  ي�ستطيعون  الذين 
وق��ت��ه��م،  تنظيم  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��م  ب��ع��د 
وتخطيط وقت الدرا�سة جيدا، واللتزام 
ب�سكل  و�سعوها  التي  الدرا�سية  باخلطة 
املعلم  ت�سجيع  اإلى  احلاجة  دون  مت�سق، 

ومتابعته امل�ستمرة. 
التوا�سل الفعال: ي�ستطيع الطالب الذي . 2

يتعلم عن بعد اأن يعرف جيدا متى وكيف 
اأن  كما  الآخرين،  من  امل�ساعدة  يطلب 
امل�سكالت  حت��دي��د  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه 
التعلم  حم��ت��وى  فهم  يف  ت��واج��ه��ه  ال��ت��ي 
اأو  امل�سكالت  ه��ذه  وو�سف  وا�ستيعابه، 
من  �سواء  لالآخرين،  بدقة  التحديات 
الر�سائل  اأو  الإليكرتوين،  الربيد  خالل 
ي�ستطيع  ك��م��ا  ال��ه��ات��ف.  اأو  الن�سية، 
الطالب حتديد ال�سخ�ص الذي ي�ستطيع 
تقدمي امل�ساعدة له عن بعد، �سواء اأكان 
املعلم، اأو املر�سد، اأو زمالءه من الطلبة 

الذين يتلقون املادة نف�سها. 
قدرة . 3 وتعني  م�ستقلة:  درا�سية  ع��ادات 

املهمات  واإكمال  الدرا�سة  على  الطالب 
دون  بنف�سه،  وال��واج��ب��ات  ال��درا���س��ي��ة 
اإ�سراف مبا�سر من املعلم،  اإلى  احلاجة 
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إن التعلم عن 
بعد يمكن أن 

يكون خيارا 
فاعال، ويمكن 
أن يوفر بدائل 
للطلبة الذين 

يحتاجون 
إلى مزيد 

من المرونة 
لمواصلة 
تعلمهم 

بطريقة تتوافق 
مع ظروفهم 

الخاصة 
واحتياجاتهم 

وأهدافهم.

وكذلك قدرته على ممار�سة الن�سباط 
الدرا�سة،  وق��ت  يف  والتحكم  ال��ذات��ي، 
من  تخطيطه  مت  مب��ا  ال��ت��ام  وال��ت��زام��ه 

خطط للدرا�سة واملراجعة.
ميتلك . 4 اأن  ينبغي  ال��ذات��ي��ة:  ال��داف��ع��ي��ة 

رغبة  ب��ع��د  ع��ن  يتعلم  ال���ذي  ال��ط��ال��ب 
قوية يف تعلم مهارات التعلم، واكت�ساب 
املهام  لأداء  داخلية  ودافعية  املعارف، 
هدف  لتحقيق  به،  املنوطة  والواجبات 
م�سبقا.  بنف�سه  يحدده  معني،  تعليمي 
على  ال��ق��درة  لديه  تكون  اأن  يلزم  كما 
احلفاظ على تركيزه ملدة كافية لتحقيق 

هدفه املن�سود.
لكي . 5 والتقني:  الأك��ادمي��ي  ال�ستعداد 

ي�ستطيع الطلبة التعلم عن بعد، يجب اأن 
القراءة  يف  الأ�سا�سية  املهارات  ميتلكوا 
اأن  يجب  كما  والريا�سيات،  والكتابة 
احلا�سوب،  ا�ستخدام  مهارات  ميتلكوا 
م���ن م��ث��ل ف��ت��ح امل���ل���ف���ات، واإن�����س��ائ��ه��ا 
وح��ف��ظ��ه��ا، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأن��واع��ه��ا، 
املتعددة  الرقمية  الأدوات  وا�ستخدام 
واأدوات  واملعاجم  القوامي�ص  مثل  )من 

التدقيق اللغوي، والآلة احلا�سبة(.
بعد: . 6 ع��ن  التعلم  توظيف  يف  ال��ت��درج 

ال��ذي��ن  الطلبة  اأن  الأب���ح���اث  ك�سفت 
يوؤدون  التقليدية  املدار�ص  يف  يدر�سون 
عن  التعلم  ب��رام��ج  يف  اأف�����س��ل  ب�سكل 
الربامج  هذه  اإدخ��ال  يتم  حينما  بعد، 
البداية  ففي  تدريجي.  ب�سكل  اإليهم 
على  لهم  اثنني  اأو  برنامج  تقدمي  يتم 
الدرا�سة  اأ�سلوب  يعتادوا  حتى  الأكرث، 

بوا�سطتها، وياألفوا التعلم من خاللها. 
ول يتم تقدمي عدد اإ�سايف من الربامج 
فيها  الطلبة  جن��اح  يثبت  اأن  بعد  اإل 
الدرا�سة  يف  ال�ستمرار  على  وقدرتهم 

بوا�سطتها. 

التعلم عن بعد: مبعلم اأم بدون معلم؟
بعد  ع��ن  التعلم  م��ق��ررات  جن��اح  يتوقف  ل 
الطلبة  ب��ه��ا  يتميز  ال��ت��ي  التعلم  اأمن����اط  ع��ل��ى 
العامل  لي�ص  فالطالب  فح�سب؛  وخ�سائ�سهم 
الأ�سلوب،  هذا  مثل  جناح  يحدد  ال��ذي  الأوح��د 
هناك  ك��ان  اإذا  مب��ا  يتعلق  اآخ��ر  عامل  فهناك 
فربامج  ل.  اأم  الأ�سلوب  هذا  وفق  يدر�ص  معلم 
التعلم عن بعد تنق�سم عادة اإلى نوعني: برامج 
تكون  وم��وؤه��ل��ون،  معتمدون  معلمون  ينفذها 
وظيفتهم الأ�سا�سية هي تقدمي التوجيه والدعم، 
مب�ساعدة  للطلبة،  والفردي  املبا�سر  والتدري�ص 
برامج  وه��ي  جانبهم،  اإل��ى  يعملون  مر�سدين 
التعليم  ف�سول  يف  التعليم  كبري  حد  اإلى  ت�سبه 
التقليدية، حيث يكون املعلم متواجدا طوال وقت 
التعلم املحدد م�سبقا، اأو لبع�ص الوقت، لتدري�ص 

الطلبة وم�ساعدتهم وتقدمي العون لهم.
وجود  تتطلب  ل  برامج  هناك  املقابل،  ويف 
الأدوات  من  جمموعة  على  تعتمد  وهي  معلم، 
التقنية مت�سمنة يف املن�سات الرقمية التي يتم 
تقدمي التعليم عن بعد من خاللها، حيث يتعامل 
الطالب معها مبفرده، ويتفاعل مع ما تقدمه من 
اإر�سادات وتعليمات. وتوفر هذه الأدوات للطالب 
التوجيه والإر�ساد الالزمني، وعادة ما ي�ساحب 
هذه املن�سات دعم من قبل مر�سد م�سوؤول، يلجاأ 

اإليه الطلبة اإذا لزمت احلاجة.
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هناك خصائص 
معينة ينبغي 
توافرها في 
الطالب الذي 
يستطيع أن 
يحقق النجاح 
في الصفوف 
الدراسية 
االفتراضية.

وعلى الرغم من اأن الأبحاث حول دور املعلم 
نتائج  عن  ت�سفر  مل  بعد  عن  التعلم  برامج  يف 
قاطعة، اإل اأنه يبدو اأن دور املعلم يعد جوهريا يف 
جناح الطلبة وقدرتهم على اجتياز هذه الربامج 
التقليدية.  ال�سفوف  كما هو احلال يف  بكفاءة، 
ح�سبانها  يف  ت�سع  اأن  ينبغي  املدار�ص  فاإن  ولذا 
اأهمية وجود معلم يف البيئة الفرتا�سية، لت�سجيع 
امل�ساعدة  وت��ق��دمي  التح�سيل،  ع��ل��ى  الطلبة 
من  النوع  لهذا  دافعيتهم  وزي��ادة  لهم،  الالزمة 

التعلم، وتقليل �سعورهم بالغربة والوحدة.

م�������ذا ع����ن ال��ت��ع��ل��م الج��ت��م���ع��ي 
الوجداين؟

التعليم  اأن  على  ع��ام  اتفاق  هناك  بالطبع 
ل ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن��واح��ي الأك���ادمي���ي���ة ف��ح�����س��ب، 
عدة  عوامل  على  يتوقف  امل�ستقبل  يف  فالنجاح 
الطلبة  عليها  يح�سل  التي  ال��درج��ات  بخالف 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ينبغي  ول��ذل��ك  الخ���ت���ب���ارات.  يف 
ذلك  ي�سمله  مبا  متكامال،  كال  بو�سفه  الطالب 
و�سلوكية  وج�����س��دي��ة  معرفية  اح��ت��ي��اج��ات  م��ن 
بطبيعته  احلايل  والواقع  ووجدانية.  واجتماعية 
والعنف،  التنمر،  مثل  من  كبرية  بق�سايا  ي�سج 
يف  الطلبة  اأن  كما  والتع�سب،  املناخي،  والتغري 
الوقت احلا�سر ي�سارعون يف حياتهم م�سكالت 
تفر�سها  التي  الأزمات  اإلى  فبالإ�سافة  متعددة، 
تتعلق  م�سكالت  ثمة  عليهم،  امل��راه��ق��ة  ف��رتة 
املنوطة  الأكادميية  واملهام  املدر�سة  ب�سغوطات 
بهم، واأزمات تتعلق بتحديد هويتهم ال�سخ�سية، 
وم�ستوى ا�ستقالليتهم، وعالقاتهم الجتماعية، 
للتعامل  يحتاجون  التي  امل�سكالت  من  وغريها 

معها بجدارة.

اإل��ى تطبيق ما   ول��ذا ف��اإن هناك اجت��اه عام 
وال��وج��داين  الجتماعي  التعلم  م��دخ��ل  ي��دع��ى 
وهو   ،)Social-emotional learning(
عبارة عن مقاربة تعليمية اكت�سبت زخما كبريا، 
املهارات  من  وا�سع  م��دى  على  لرتكيزها  نظرا 
جناح  على  توؤثر  التي  وال�سلوكيات  والجتاهات 
ب�سكل  العمل، واحلياة  املدر�سة، ويف  الطالب يف 
والع�سرين،  احل��ادي  القرن  يف  وبخا�سة  ع��ام، 
حل  ومهارات  الذاتي،  الوعي  مهارات  وت�سمل: 
ال�سراعات، والتفكري الناقد، واتخاذ القرارات، 
والتحكم يف امل�ساعر، ومهارات العمل يف فريق. 
حت�سني  على  فقط  ي��وؤث��ر  ل  التعليم  ه��ذا  ومثل 
التقليل  يف  م�ستقبال  ي�سهم  بل  الطلبة،  درج��ات 
وامل�سكالت  وال��ط��الق  ال��ب��ط��ال��ة،  م��ع��دلت  م��ن 

النف�سية، وال�سلوكيات الإجرامية.
وال�����س��وؤال هنا، ه��ل ملثل ه��ذه امل��ه��ارات غري 
الفرتا�سي  التعلم  مقررات  يف  مكان  الأكادميية 
وبراجمه؟ ومبعنى اآخر هل هناك �سرورة لتدري�ص 

مثل هذه املهارات يف �سفوف التعلم عن بعد؟
ت��رى الأب��ح��اث اأن مثل ه��ذه امل��ه��ارات ميكن 
التعلم  ب��رام��ج  خ���الل  م��ن  بفاعلية  تدري�سها 
الفرتا�سي، با�ستخدام تقنيات عدة، واأنه يجب 
رئي�سا  ج��زءا  يعد  تعلمها  لأن  مطلقا،  تغفل  األ 
ولهذا  وال�سامل،  املتكامل  املدر�سي  التعليم  من 
يجب اأن حتر�ص جميع الربامج الفرتا�سية على 

تقدميه جنبا اإلى جنب مع التعليم الأكادميي.

التنمية املهنية للمعلمني:
اأن�سب  م��ن  البعد  على  التعلم  دورات  تعد 
اأنواع برامج التنمية املهنية التي ميكن توفريها 
يدر�سون  ال���ذي  لأول��ئ��ك  وبخا�سة  للمعلمني، 
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لكي يستطيع 
الطلبة التعلم 
عن بعد، يجب 

أن يمتلكوا 
المهارات 

األساسية في 
القراءة والكتابة 

والرياضيات، 
كما يجب أن 

يمتلكوا مهارات 
استخدام 

الحاسوب.

عن  التدريب  برامج  وت�ساعد  بعد.  عن  طلبتهم 
بعد املعلمني على موا�سلة تنميتهم املهنية ب�سكل 
فردي، كل وفق �سرعته اخلا�سة، كما اأنها ت�سمح 
خا�ص،  ب�سكل  بعد،  عن  التعلم  برامج  ملعلمي 
ملا  م�سابهة  افرتا�سية  تعلم  ب��خ��ربات  ب��امل��رور 
مير به طلبتهم، ومن ثم فهي تعينهم على فهم 
كيفية تفكريهم، وطريقة تفاعلهم يف مثل هذه 
الفرتا�سية  ال��ربام��ج  مثل  ومثلها  ال�سياقات. 
بعد  ع��ن  التعلم  ب��رام��ج  ف��اإن  للطلبة،  املقدمة 

ت�سمح للمعلمني بتحقيق ما يلي:
• مدى 	 ال�سخ�سي  املهني  التعلم  موا�سلة 

احلياة وفقا لظروفهم اخلا�سة.
• ترتبط 	 املهنية  للتنمية  موا�سيع  اختيار 

من  بدل  واحتياجاتهم،  باهتماماتهم 
التقيد بور�ص العمل والدورات التدريبية 

التي تفر�سها الوزارة عليهم.
• اك��ت�����س��اف اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وط���رق 	

التدري�ص الفاعلة.
• التعليمية 	 املنطقة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 

التدريبية والوفاء مبتطلباتها.

تنويع التعلم عن بعد:
�سار  كلما  الفرتا�سي،  التعلم  تطور  كلما 
جمرد  من  اأك��رث  بو�سفه  اإليه  ينظر  اأن  لزاما 
حتت  ب��ع��د،  ع��ن  تقدميه  يتم  تعليمي  ب��رن��ام��ج 
اأو  الطلبة،  من  حم��دود  لعدد  احلاجة،  �سغط 

لتلبية احتياجات الوزارة ب�سكل موؤقت. فالتعلم 
عن بعد هو اأداة دينامية وناجعة لتقدمي خربات 
جلميع  امل��در���س��ة  م�ستوى  على  م�ستمرة  تعلم 
التعلم  برامج  وتوظف  �سواء.  حد  على  الطلبة 
الأكادميية  الطلبة  احتياجات  ملواجهة  بعد  عن 
ب�سكل  توؤثر  والتي  والوجدانية،  والجتماعية 
امل�ستقبلية  مهنتهم  وع��ل��ى  عليهم  اإي��ج��اب��ي 

وعالقاتهم باملجتمع الذي يعي�سون فيه.
اأن ت�سهم يف  التعلم عن بعد  وميكن لربامج 
التغلب على م�سكلة الق�سور يف اأعداد املعلمني، 
بع�سها  للطلبة،  اأخرى  بدائل  تقدمي  طريق  عن 
ت�سهم  كما  الأ�سا�ص.  من  معلم  وجود  يتطلب  ل 
جهود  ا�ستنزاف  م��ن  احل��د  يف  ال��ربام��ج  ه��ذه 
الطلبة يف درا�سة مواد اأو ممار�سة ن�ساطات قد 
ل يحتاجون اإليها، فهي تركز جهودهم على مواد 
وتراعي  اخلا�سة،  احتياجاتهم  تلبي  بعينها، 
اكت�سابهم  تعلمهم وطرائق  اأ�ساليب  التفاوت يف 
ال��ربام��ج  تعد  اأخ���رى  ناحية  وم��ن  ل��ل��م��ه��ارات. 
التدريبية التي تتم عن بعد �سرورة ل غنى عنها 
ه��وؤلء  وبخا�سة  للمعلمني،  املهنية  التنمية  يف 
الذين ميار�سون التعليم عن بعد، حيث جتعلهم 
البيئات،  ه��ذه  مع  التعامل  على  اعتيادا  اأك��رث 
اأنها متكنهم من الوقوف يف مكان الطالب  كما 
واملرور بخرباته عرب املن�سات الرقمية، ومن ثم 
التقليدية  تعزيز فاعلية تدري�سهم يف ال�سفوف 

والفرتا�سية على حد �سواء.

املصدر:
Michigan Virtual (2019). A whole School Approach to Virtual Learning: Why online learning 
should include more than just courses. Available online at: https://bit.ly/2AUL9my
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التعليمية  املوؤ�س�سات  من  عديد  بداأ  الأخ��رية  ال�سنوات  يف   
م�سروعات  تطبيق  خ��الل  من  املتنقل،  التعلم  بتجربة  القيام 
طريق  ع��ن  فيها،  الإل���ك���رتوين  التعلم  بيئة  لتعزيز  ري��ادي��ة، 
الهاتف  مثل  من  نقلها،  ي�سهل  التي  التوا�سل  و�سائط  ا�ستخدام 
املحمول واحلا�سوب اللوحي ونحوهما، مما يتيح لها جمال رحبا 
ميزة  ومنحها  العملية،  وخرباته  التعلم  ا�سرتاتيجيات  لتطوير 
وتوظيفها  اجلديدة،  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  لتطوير 
التعلم  لدعم  جديدة  م�سارات  وفتح  والتعلم،  التعليم  عملية  يف 

تاريخ  التعليم  وملوؤ�س�سات  احلياة.  طوال  ا�ستمراريته  واإمكانية 
طويل يف جمال التعليم املعتمد على الو�سائل الإعالمية، وهذا ما 
امل�ستحدثة،  التكنولوجي  التوا�سل  و�سائط  تطوير  ميزة  مينحها 
الو�سائل  اأن  ومعلوم  والتعلم.  التعليم  اأغرا�ص  يف  وا�ستخدامها 
التعليم  يف  ع��ق��ود  منذ  م�ستخدمة  ك��ان��ت  التعليم  يف  املعينة 
التقليدي، ولكن تقنية املعلومات والت�سال، وبالأخ�ص الأجهزة 
من  اأو�سع  قطاع  اإلى  للو�سول  اأكرب  فر�سا  وفرت  منها،  املنقولة 

امللتحقني بالتعليم.

التعلم باستخدام األجهزة المحمولة:
طريقة مبتكرة في التعلم عن بعد
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يعود الفضل 
في كثير من 

االبتكارات 
التي يشهدها 

التعليم إلى 
نتائج التقدم 
التكنولوجي.

ول  جديدة،  ظاهرة  ميثل  املتنقل  التعلم  اإن 
تطورا  ت�سهد  والتعليمية  التنظيمية  بنيته  تزال 
متوا�سال. وجميع اأنواع التعليم والتعلم بوا�سطة 
ال�سامل  املفهوم  �سمن  يدخل  التوا�سل  و�سائل 
يعني  الذي  بعد،  عن  والتعلم  التعليم  مل�سطلح 
املكان.  نف�ص  يف  واملتعلم  املعلم  ت��واج��د  ع��دم 
التعليم  لتقنية  الأ�سا�سي  الهتمام  فاإن  ولذلك 
املبا�سرة  ال�سلة  يعزز  ج�سر  اإقامة  هو  بعد  عن 
نقاط  من  يعد  ال�سلة  تلك  انقطاع  لأن  بينهما، 
ال�سعف التي يجب العمل من اأجل التغلب عليها، 
املعلم  ب��ني  الفجوة  ل�سد  دائ��م��ة  ق��ن��اة  واإي��ج��اد 
عن  والتعلم  تقليلها.  الأق��ل،  على  اأو  واملتعلم، 
بعد يتيح اإمكانات كبرية لردم الهوة بني الطلبة 
واملعلمني واملوؤ�س�سات التعليمية، وت�سحيح الفهم 
�سكل  باعتباره جمرد  بعد،  عن  للتعلم  اخلاطئ 
من  يتم  املتنقل  التعلم  اإن  املعزول.  التعلم  من 
حملها  امل�ستخدم  باإمكان  التي  الأجهزة  خالل 
معه، من مثل الهواتف املحمولة واأجهزة ت�سغيل 
وكلها  ونحوها،  والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط 
تعمل بدون اأ�سالك، ولذلك فهي تتميز باملرونة 
التنقل  و�سهولة  احلمل  وقابلية  ال�ستخدام،  يف 

بها.   

البتك�ر يف التعلم املتنقل:
التغيريات  تلك  التعليم  يف  بالبتكار  يق�سد 
التي اأدخلت على التعليم والتعلم، نتيجة التاأثري 
التكنولوجي،  ال��ت��ق��دم  اأح��دث��ه  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل 
من��وذج  اأو  حم��دد  �سكل  هناك  يعد  مل  ول��ذل��ك 
معني للتعليم، فقد غريت الو�سائل التكنولوجية 
واملتعلمني  املعلمني  بني  التوا�سل  وطبيعة  �سكل 
وتفاعلهم، وي�سرت للراغبني يف التعلم الو�سول 

يف  يرغبون  التي  وامل��ق��ررات  املو�سوعات  اإل��ى 
درا�ستها عن طريق �سبكة الإنرتنت العاملية.   

اإن التطور التقني الذي ي�سهده العامل اليوم 
تقدما  ي��وم  كل  ويحمل  هائلة،  ب�سرعة  ينت�سر 
جديدا، بف�سل العدد الكبري من برامج البحث 
العلمي يف جمال التقنية، التي يقوم بها العلماء 
يف موؤ�س�سات البحث واجلامعات. ويعود الف�سل 
يف كثري من البتكارات التي ي�سهدها التعليم اإلى 
نظام  يعد  بحيث مل  التكنولوجي،  التقدم  نتائج 
فقد  واحد،  حمدد  �سكل  على  مقت�سرا  التعليم 
حلت النماذج اجلديدة مكان النموذج القدمي، 
التعليم  لن�ساطات  م��ت��ع��ددة  ب��دائ��ل  واأوج����دت 
والتعلم. وتقوم الو�سائل التكنولوجية امل�ستخدمة 
والتوا�سل  التفاعل  بت�سهيل  بعد  عن  التعلم  يف 
اأثناء عملية التعلم، وتعزيز العتماد على الذات 
الو�سول  اإمكانية  اإلى  يوؤدي  املتعلمني، مما  لدى 
اإلى خمتلف ن�ساطات التعلم عن بعد عرب �سبكة 

النرتنت، واإلى خف�ص تكاليفها.
املتعلمني  م��ن  ال�سابة  الأج��ي��ال  وت�ستخدم 
الجتماعي،  وللتوا�سل  للت�سلية  التكنولوجيا 
يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  على  وللح�سول 
احل�سول عليها. فهم ل ينظرون اإلى التكنولوجيا 
على اأنها �سيء غريب، بل بكل ب�ساطة يعتربونها 
اكت�ساب  وعليهم  اليومية،  خرباتهم  من  جزءا 
�سرورات  من  ك�سرورة  ا�ستخدامها  م��ه��ارات 
وحاجة  والع�سرين،  احل��ادي  القرن  يف  العي�ص 

اأ�سا�سية للتعلم والعمل واحلياة يف املجتمع.

املفهوم احلديث للتعلم املتنقل:
الهاتف  تكنولوجيا  الرتبويون يف جتربة  بداأ 
الال�سلكي واملحمول منذ بداية العقد الأخري من 
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ال يزال البحث 
والتجريب 
متواصلين من 
قبل الباحثين 
الستكشاف 
مزيد من فرص 
االستفادة من 
أجهزة االتصال 
التكنولوجية 
المحمولة 
في التعلم، 
وإحداث مزيد 
من التطوير في 
نظام التعليم 
وأساليبه 
ووسائله.

القرن الع�سرين. ومنذ ذلك احلني اأخذ التو�سع 
يف التعلم عن طريق ا�ستخدام الهاتف املحمول 
مما  عامليا،  معدل  حاليا  يبلغ  حيث  يتوا�سل، 
يعزز تطوير التكنولوجيا الال�سلكية، وتطبيقاتها 
يف مناذج التعليم والبيئات التعليمية املعا�سرة. 
واإلى جانب الهواتف النقالة يوجد اأي�سا اأجهزة 
اأخ���رى،  متنوعة  ول�سلكية  ن��ق��ال��ة  حا�سوبية 
 ،)laptop( املحمولة  احلوا�سيب  مثل  م��ن 
وامل�ساعد   ،)palmtops( اليدوية  والأجهزة 
نظام  وه���و   )PDAs( ال�سخ�سي  ال��رق��م��ي 
اللوحية  والأج��ه��زة  املحمولة،  للهواتف  ت�سغيل 
الأج��ه��زة  ه���ذه  ب��ع�����ص  وت��ل��ق��ى   .)tablets(
اأ�سواق معينة، وفقا  اأكرب من غريها يف  جناحا 
لهتمامات م�ستخدميها وخرباتهم، والأغرا�ص 
ول  اأجلها.  من  الأجهزة  تلك  ي�ستخدمون  التي 
قبل  م��ن  متوا�سلني  والتجريب  البحث  ي���زال 
الباحثني ل�ستك�ساف مزيد من فر�ص ال�ستفادة 
يف  املحمولة  التكنولوجية  الت�سال  اأجهزة  من 
نظام  يف  التطوير  من  مزيد  واإح���داث  التعلم، 

التعليم واأ�ساليبه وو�سائله.

التعلم املتنقل يف اإط�ر التعلم عن بعد 
والتعلم املرن:

يق�سد بالتعلم الإلكرتوين ب�سفة عامة، ذلك 
الت�سال  و�سائط  طريق  عن  يتم  ال��ذي  التعلم 
الإن��رتن��ت،  �سبكة  مثل  الإلكرتونية،  والتوا�سل 
وكذلك ا�ستخدام الإذاعة والتلفزيون والأ�سرطة 
املفهوم  ه��ذا  اإط���ار  ويف  والب�سرية.  ال�سمعية 
ميكن اعتبار التعلم الإلكرتوين اأ�سيق مدى من 
التعلم عن بعد، الذي يدخل فيه ا�ستخدام املواد 
اأن  اأي  الربيد،  تر�سل عن طريق  التي  املطبوعة 

عن  التعلم  اأ�ساليب  اأحد  هو  الإلكرتوين  التعلم 
بعد، ولي�ص العك�ص. وا�ستخدام املواد املطبوعة، 
التي ي�سيع ا�ستخدامها يف التعلم عن بعد، ميكن 
اعتبارها – �سمن هذا الإطار اأي�سا - نوعا من 

و�سائل التقنية.

اأهمية التعلم املتنقل:
طبقا لراأي عدد من املعلمني الذين ا�ستخدموا 
تقنيات وبرامج التعلم املتنقل بوا�سطة الأجهزة 
املحمولة، فاإن لهذا الأ�سلوب مزايا، من اأبرزها 

اأنه: 
• اإلى ال�سف 	 يدخل التكنولوجيا احلديثة 

الدرا�سي.
• اأخف 	 وتعلم  تعليم  و�سائل  فيه  ت�ستخدم 

وزنا من الكتب واحلوا�سيب.
• جمرد 	 م��ن  اأك��رث  التعلم،  عملية  يدعم 

كونه و�سيلة م�ستخدمة يف التعليم. 
• الح��ت��ي��اج��ات 	 ذوي  ال��ط��ل��ب��ة  ي�����س��اع��د 

ميكنهم  بحيث  ال��ت��ع��ل��م،  يف  اخل��ا���س��ة 
الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  ا�ستخدام 
الو�سائط  ر�سائل  وخ��دم��ة   )SMS(
ح�سب   )MMS( املتعددة  الإعالمية 

احتياج �ساحب كل حالة.
• كو�سيلة 	 املتنقل  التعلم  ا�ستخدام  ميكن 

يتقبلون  ل  الذين  الطلبة  لنتباه  جذب 
اأ�ساليب التعليم التقليدي.

الأج��ه��زة  ب��ستخدام  التعلم  ط��رق 
املحمولة:

التعليمية  الن�ساطات  يف  متخ�س�سون  يرى 
بداأ  الإلكرتوين  التعلم  مفهوم  اأن  النرتنت  عرب 
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إن التعلم 
المتنقل يمثل 
ظاهرة جديدة، 

وال تزال بنيته 
التنظيمية 

والتعليمية 
تشهد تطورا 

متواصال.

ال�سابق،  ال��ق��رن  م��ن  الأخ���ري  قبل  العقد  اأث��ن��اء 
 desktop( املكتبية  احلوا�سيب  كانت  عندما 
ال���س��ت��خ��دام  و���س��ائ��ل  ه���ي   )computers
وي�سري  بعد.  ع��ن  للتعلم  الوحيد  التكنولوجي 
التعلم  اإل���ى   )M-Learning( م�سطلح 
 Mobile( امل��ح��م��ول��ة  الأج���ه���زة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
النقالة  ال��ه��وات��ف  م��ث��ل:  م��ن   )learning
املحمولة  )mobile phones(، واحلوا�سيب 

)laptops( ونحوها.  
  ومن اأ�سهر و�سائل التعلم املتنقل ما ياأتي:

بني  تبادلها  ميكن  التي  الن�سية  الر�سائل 
اإر�سال  لل�سخ�ص  ميكن  بحيث  نقالني،  هاتفني 

ر�سالة مكونة من 160 حرفا اأو ا�ستقبالها.
• على 	 حت��ت��وي  ال��ت��ي  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل 

ر�سومات جرافيكية.
• 	 )WAP( الال�سلكية  التطبيقات 

عرب  ال��دخ��ول  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  تتميز  ال��ت��ي 
�سبكة النرتنت، وفق بروتوكول املعايري 

الدولية.
• ال�سخ�سي 	 ال��رق��م��ي  امل�ساعد  اأج��ه��زة 

كفاءة  بنف�ص  تعمل  ال��ت��ي   )PDA(
احلا�سوب ال�سخ�سي امل�سغر. 

• بي 	 اإم  ملفات  ت�ستخدم  التي  الأج��ه��زة 
ملفات  حتميل  يتم  اأجهزة  )وه��ي  ثري 

�سوتية عليها(.

مزاي� التعلم املتنقل:
• ال��درو���ص 	 اإل��ى  الو�سول  للمتعلم  ميكن 

ومقاطع الفيديو واملكتبات ال�سوتية من 
العامة  الأماكن  ذلك  مكان، مبا يف  اأي 

واحلافالت والقطارات.

• واملعلمني، 	 الطلبة  بني  التفاعل  ي�سهل 
بحيث ميكنهم تبادل املعلومات والإجابة 
التعلم،  بوحدات  املتعلقة  الأ�سئلة  عن 
املهام  اأداء  على  ي�ساعدهم  م��ا  وه��ذا 
الدرا�سية معا، حتى واإن كانوا يف اأماكن 

متباعدة.
• يتيح جمال ملوا�سلة التعلم اأثناء التنقل، 	

ال�سخ�سي  الرقمي  امل�ساعد  اأن  حيث 
وميكن  ال��وزن،  وخفيف  احلجم  �سغري 
الطالب من تدوين املالحظات واإدخال 

اأنواع البيانات يف اجلهاز مبا�سرة. 
• التعلم، 	 موا�سلة  على  الطلبة  يحفز 

الأج��ه��زة  با�ستخدام  الل��ت��زام  ويعمق 
املحمولة والتعلم بوا�سطتها.

• ي�سجع الطلبة على ال�ستمرار يف التعلم، 	
وتكرار حماولة احل�سول على املعلومات 
يحبون  ال�����س��ب��اب  ج��ي��ل  لأن  امل��ط��ل��وب��ة، 
ا�ستخدام الأجهزة املحمولة التي غالبا 

ما تكون ملونة وجذابة. 
• تتوافر معظم الأجهزة املحمولة باأ�سعار 	

منا�سبة للجميع. 
• اإتاحة 	 يف  مبرونته  املتنقل  التعلم  يتميز 

اأن  الفر�ص للتعلم، حيث ميكن للطالب 
يح�سل على املعلومات يف اأي وقت ومن 

اأي مكان. 
• بني 	 املختلفة  التعلم  خ�سائ�ص  يراعي 

من  ف���رد  ك��ل  يتمكن  بحيث  ال��ط��ل��ب��ة، 
تنا�سبه  ال��ت��ي  امل�����س��ادر  اإل���ى  ال��رج��وع 
باأنواعها املختلفة، �سواء اأكانت ن�سو�سا 
اأو  م�سموعة  ت�سجيالت  اأو  م��ق��روءة 

مرئية.    
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إن التعلم 
المتنقل يتم 
من خالل 
األجهزة 
التي بإمكان 
المستخدم 
حملها معه، 
من مثل 
الهواتف 
المحمولة 
وأجهزة تشغيل 
الوسائط 
السمعية 
والبصرية.

• ميكن 	 بحيث  ال��ت��ع��اوين  ال��ت��ع��ل��م  ي��ع��زز 
امل��ت��ع��ل��م��ني، ع��ل��ى اخ���ت���الف اأم���اك���ن 
زمالئهم  مع  التوا�سل  من  تواجدهم، 
�سعورهم  يعزز  ما  وذل��ك  الدرا�سة،  يف 
ب��امل�����س��ارك��ة وال��ت��ن��اف�����ص ال����ذي ي��ق��وي 

ارتباطهم بربنامج درا�ستهم. 
• التعلم، 	 مبوا�سلة  املتعلمني  التزام  يعزز 

خارجها،  اأو  التعليمية  املوؤ�س�سة  داخ��ل 
ب�سبب �سهولة الت�سال مب�سدر التعليم 
اإل���ى تخفيف  ي���وؤدي  ال��ت��دري��ب، مم��ا  اأو 
عن  الن��ق��ط��اع  نتيجة  بالقلق  ال�سعور 

الدرا�سة. 

�سلبي�ت التعلم املتنقل:
• الأج��ه��زة 	 �سا�سات  حجم  �سغر  ي���وؤدي 

املعلومات  مقدار  تقلي�ص  الى  املحمولة 
املتاحة ملن ي�ستخدمها.

• �سيق نطاق الت�سال الال�سلكي لالأجهزة 	
املحمولة، فبقدر تزايد امل�ستخدمني تقل 

فر�ص الت�سال.    
• تقل فر�ص ا�ستخدام اأجهزة الطباعة يف 	

اأغلب املواقع التي ت�ستخدم فيها اأجهزة 
الت�سال املحمولة، يف حالة عدم توافر 

خدمة �سبكة الإنرتنت.  
اإن الإقبال على التعلم املتنقل يزداد، ب�سفته 
للتغلب  بها  ال�ستعانة  ميكن  التي  احللول  اأح��د 
فتنوع  التعليم.  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  على 

التعلم املتنقل  الأدوات ووفرة امل�سار التي يتيح 
احل�سول عليها ب�سورة دائمة يزيد من البدائل 
و�سائل  ا�ستخدام  اإن  التعلم.  لتفريد  املتاحة 
الفر�سة  يتح  ال�سف  غرفة  يف  املتنقل  التعلم 
اأمام الطلبة لأداء واجباتهم الدرا�سية على هيئة 
فرق م�سغرة، اأو ب�سورة جماعية، اأو العمل كل 
مبفرده، وح�سب حاجته واإمكاناته ورغبته. ومن 
كبري  ق��در  اإل��ى  للو�سول  الفر�سة  توافر  خ��الل 
من املعلومات يف اأي وقت واأي مكان تتاح فر�ص 
وا�سعة للح�سول على اأنواع من التعليم النظامي 
وخ��ارج��ه.  الف�سل  داخ���ل  ال��ن��ظ��ام��ي،  غ��ري  اأو 
على  الإق��ب��ال  �سبب  اأن  ال��درا���س��ات  بينت  وق��د 
ا�ستخدم اأجهزة احلا�سوب املحمولة، والأجهزة 
ال��ل��وح��ي��ة ب��اأن��واع��ه��ا ه��و ان��خ��ف��ا���ص اأ���س��ع��اره��ا 
جمع  يف  ت�ستخدم  فهي  ا�ستخدامها.  و�سهولة 
الإلكرتونية،  الكتب  وقراءة  الطلبة،  ا�ستجابات 
وت�سجيل  الإنرتنت،  �سبكة  على  املواقع  وت�سفح 
وجمع  امليدانية،  الزيارات  وتوثيق  املالحظات، 

البيانات وحتليلها، ويف اأغرا�ص اأخرى.  
التعلم  على  الإق��ب��ال  دواف���ع  اأه��م  م��ن  واإن 
املتنقل توافر الأدوات امل�ستخدمة فيه بني اأيدى 
طوال  معهم  حملها  باإمكانهم  والتي  النا�ص، 
يتواجدون  التي  الأماكن  خمتلف  ويف  الوقت، 
ف��ي��ه��ا، اإل����ى ج��ان��ب رخ�����ص ث��م��ن��ه��ا و���س��ه��ول��ة 
م�ستقبل  اإن  القول  ميكن  النهاية  ويف  ت�سغيلها. 
مبدى  اأ�سا�سية،  ب�سورة  مرهون  املتنقل  التعلم 

تقبل املجتمع له. 

املصدر:
Soman, P. (2016). Mobile Learning: an innovative mode in open and distance education. 
International Journal of Management and Applied Science, 2(10), 58 - 62.
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الإل��ك��رتوين  التعلم  تطور  و�سف  اإل��ى  امل��ق��ال  ه��ذا  يهدف   
والجت��اه��ات  احل����ايل،  و���س��ع��ه  وحت��ل��ي��ل   ،)E-learning(
امل�ستقبلية يف ا�سرتاتيجيات ت�سميمه واإمكاناته التقنية. وجدير 
بالذكر اأن التعلم الإلكرتوين هو نتاج للتقدم الكبري يف تكنولوجيا 
التعليم يف منت�سف الت�سعينيات، وهو م�سطلح ي�ستخدم لو�سف 
التكنولوجيا و�سيط  التعلم الذي يتم عرب الإنرتنت، حيث تكون 
من  النوع  هذا  ي�ستخدم  ول  والتعلم.  التعليم  يف  مهمة  وو�سيلة 
التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، ولكنه  التعلم فقط يف معاهد 
التعليم  وموؤ�س�سات  التقليدية،  اجلامعات  يف  اأي�سا  ي�ستخدم 
موؤخرا  التعلم  هذا  انت�سر  وقد  املوؤ�س�سي.  والتدريب  امل�ستمر، 

�سهولة  اأن  على  عالوة  اأي�سا.  والثانوية  البتدائية  املدار�ص  يف 
الإلكرتوين لي�ص  التعلم  اأتاح  التكنولوجية  اإلى امل�سادر  الو�سول 

فقط يف التعليم الر�سمي، ولكن اأي�سا يف التعلم غري الر�سمي.
ولقد تطور التعلم الإلكرتوين من املداخل املرتكزة على املعلم 
اإلى املداخل املرتكزة على الطلبة، حيث يتحمل الطلبة م�سوؤولية 
تعلمهم ب�سكل اأكرب. وقد �ساهم يف ذلك تطور املن�سات الرقمية 
اإدارة  التي تدعم التعلم الإلكرتوين، والتي توفر ما يدعى نظم 
التعلم )Learning Management Systems(. وي�سري 
العملية  لإدارة  خ�سي�سا  امل�سممة  الربامج  اإلى  امل�سطلح  هذا 
التعليمية عرب الإنرتنت، والتي ت�ساعد املعلم على عر�ص املقررات 

االتجاهات المستقبلية في تصميم التعلم االفتراضي
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لقد ساعد تطور 
التكنولوجيا 
على تطوير 
مداخل 
تستوعب 
وجهات 
النظر البنائية 
والتواصلية 
التي تشرك 
المتعلمين، 
وتمنحهم 
مزيدا من 
التحكم في 
خبرات التعلم.

الإلكرتونية واملحتوى التعليمي، واإدارته، واإتاحة 
والطلبة،  املعلم  بني  والتوا�سل  التعاوين  العمل 
ويف  مكان  اأي  من  بع�سا،  وبع�سهم  الطلبة  وبني 
للمعلم حتديد  تتيح هذه الربامج  اأي وقت. كما 
الطلبة  تقدم  ومتابعة  وتقييمها،  التعلم  اأهداف 
نحو حتقيقها، وعر�ص اخلطط الزمنية لتدري�ص 
املقررات،  يف  الطلبة  وت�سجيل  الدرا�سية،  املواد 
نتائج  وع���ر����ص  اإدخ�����ال درج���ات���ه���م،  وت��ي�����س��ري 
خمرجات  لتقومي  تقارير  وطباعة  الختبارات، 
وعر�سها  البيانات  وجتميع  التعليمية،  العملية 

لدعم عملية التعلم.
وهنا يجدر بنا اإلقاء ال�سوء على تاأثري و�سائل 
الإل��ك��رتوين  التعلم  على  الجتماعي  التوا�سل 
زي��ادة  اإل��ى  الو�سائل  ه��ذه  اأدت  فقد  وطبيعته، 
الطلب على التعلمُم الذاتي، والتفاعل مع الأقران، 
امل�سادر  اإل���ى  امل��ح��دود  غ��ري  ال��و���س��ول  وتي�سري 
الو�سائل  هذه  غريت  فقد  ثم  ومن  واملعلومات، 
يبدو  وجعلته  جذريا،  الإلكرتوين  التعلم  طبيعة 

كاأنه مزيج من التعلم الر�سمي وغري الر�سمي.
املتعلقة  الأ���س��ئ��ل��ة  م��ن  ع��دي��د  ه��ن��ا  وي��ظ��ه��ر 
غري  التعلم  لدعم  الإل��ك��رتوين  التعلم  بت�سميم 
الذي  اأو   )asynchronous(  )1( املتزامن 
املتزامن،  التعلم  بخالف  اآين،  ب�سكل  يحدث  ل 
النماذج  اأف�سل  م��ا  قبيل:  م��ن  اأ�سئلة  وت�سمل 
اأدوار  تطورت  كيف  الإن��رتن��ت؟  عرب  التعليمية 
ما  النماذج؟  واملتعلمني من خالل هذه  املعلمني 
خاللها؟  من  والتوا�سل  التفاعل  اأ�سكال  اأن�سب 
وغري  الر�سمي  التعلم  ب��ني  ال��دم��ج  ميكن  كيف 

التعلم  لدعم  التقنيات  اأن�سب  وم��ا  الر�سمي؟ 
الإلكرتوين؟ 

مفهوم التعلم الإلكرتوين:
التعلم الإلكرتوين  هناك خلط بني مفهومي 
م�سطلحان  لي�سا  فهما  ب��ع��د؛  ع��ن  وال��ت��ع��ل��م 
يف  اأقدم،  مفهوم  بعد  عن  فالتعليم  مرتادفان. 
جديدة  ظاهرة  هو  الإلكرتوين  التعلم  اأن  حني 
ن�سبيا، مرتبطة بتطور الإنرتنت يف الت�سعينات. 
التعلم  ب��داي��ات  اأن  اإن��ك��ار  ميكن  ل  ذل��ك،  وم��ع 
حيث  بعد،  عن  التعليم  من  نبعت  الإل��ك��رتوين 
ا���س��ت��خ��دام  ف��ك��رة  الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م  يتبنى 
التفاعل  ح��دوث  دون  التعلم  لدعم  الو�سائط 
لوجه.  وج��ه��ا  واملتعلمني  املعلم  ب��ني  املبا�سر 
التدريب  اإل��ى  بعد  عن  للتعلم  مثال  اأول  ويعود 
حتول  والذي   ،1828 عام  املرا�سلة  طريق  عن 
ال�سوتية  امل��را���س��الت  جمعية  ي��دع��ى  م��ا  اإل���ى 
ر�سمية  تعليمة  موؤ�س�سة  اأول  وهي   ،1843 عام 
القرن  ع�سرينيات  ويف  النظام.  ه��ذا  توظف 
و�سائل  ل�ستخدام  تدعو  فكرة  ظهرت  املا�سي، 
لتقدمي  والتلفزيون  الراديو  مثل  التكنولوجيا 
التعليم جلمهور عري�ص من املتعلمني، ولكن مل 
ال�ستينيات،  اأوائ��ل  حتى  زخما  الفكرة  تكت�سب 
اململكة  يف  املفتوحة  اجلامعة  اإن�ساء  مت  عندما 
هذه  ب��داأت  وعندما   ،1971 ع��ام  يف  املتحدة 

اجلامعة يف قبول طالبها.
التعلم  م��ف��ه��وم  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
م��ع تطور  اإل���ى ج��ن��ب  ت��ط��ور جنبا  الإل���ك���رتوين 

)1( هو اأ�سلوب تعليمي ينف�سل فيه املعلم واملتعلم مكانا وزمانا، وهو يتمركز على الطالب حيث يتيح ا�ستخدام م�سادر تعليمية على الإنرتنت من
خالل و�سائل التكنولوجيا مثل الربيد الإلكرتوين واملحا�سرات امل�سجلة عرب الفيديو، من دون قيود الوقت واملكان التي تفر�سها القيود ال�سفية.
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ال يمكن اختبار 
فاعليته التعلم 

اإللكتروني 
بالطريقة 

ذاتها التي يتم 
بها اختبار 

فاعلية التعلم 
التقليدي.

اأجهزة  اإدخال  بداية من  له،  الداعمة  التقنيات 
احلا�سوب ال�سخ�سية، وانتهاء بالأنظمة الرقمية 
احلالية، والتي اأدخلت نظام �سبكات التعلم. اإل 
اأن احلدث الأبرز والأكرث اأهمية يف تاريخ التعلم 
حيث  الإن��رتن��ت،  �سبكة  ظهور  ه��و  الإل��ك��رتوين 
ارتباطا  الإلكرتوين  التعلم  منوذج  تطور  ارتبط 

وثيقا بتطور هذه ال�سبكة. 

اأجي�ل التعلم الإلكرتوين:
مفهوم  ن�ستعر�ص  �سبق،  م��ا  اإل��ى  ا�ستنادا 
اأجيال  لثالثة  وفقا  وتعريفه  الإلكرتوين  التعلم 
اأو مراحل خمتلفة تت�سق مع النظريات املقرتحة 
ل  الأجيال  اأن  فكرة  �سيما  ول  املجال،  هذا  يف 
�سويا، حيث  تتعاي�ص  بل  بع�سا،  بع�سها  ت�ستبدل 
اأجيال  وظهور  تطور  اإلى  الأول��ى  املراحل  ت��وؤدي 

جديدة. 
التعلم  من�سات  بظهور  الأول  اجليل  يتميز 
بيئات  اأو  التعلم،  اإدارة  نظم  اأو  الإنرتنت،  عرب 
بعد  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  الف��رتا���س��ي��ة  التعلم 
اأن  فكرة  مع  ومتا�سيا  الإن��رتن��ت،  �سبكة  ظهور 
التدري�ص  من  نوع  جمرد  هو  الإلكرتوين  التعلم 
هذا  يف  التعلم  ويتمحور  احلا�سوب.  با�ستخدام 
اجليل ب�سكل كبري حول توفري املحتوى التعليمي، 
ويعاب  الإنرتنت.  تقنية  عرب  للمتعلم  وتو�سيله 
عليه جتاهله للتفاعل بني املعلم وطالبه، وتفاعل 
التكنولوجي،  فال�سياق  بع�سا.  وبع�سهم  الطلبة 
اأكرث  كانت  اآن��ذاك  التقنية  العنا�سر  وتوظيف 
والأه���داف  الق�سايا  على  الرتكيز  من  اأهمية 
الكال�سيكية  التعريفات  وت��رت��ب��ط  ال��رتب��وي��ة. 
من  اجليل  بهذا  عام  ب�سكل  الإلكرتوين  للتعليم 
باأنه  بمُعد يعرف  التعلم الإلكرتوين. فالتعلم عن 

امل�سادر  اإلى  الو�سول  يف  الأ�سخا�ص  م�ساعدة 
وهناك  الت�سال.  تقنيات  خالل  من  التعليمية 
الإنرتنت،  على  الإل��ك��رتوين  التعلم  يق�سر  من 
اأن���ه ا���س��ت��خ��دام تقنيات  ي��ع��رف��ون��ه ع��ل��ى  ح��ي��ث 
واأدائ��ه��م  املتعلمني  م��ع��ارف  لتعزيز  الإن��رتن��ت 

الأكادميي. 
ب�سكل  ال�����س��وء  فيلقي  ال��ث��اين،  اجل��ي��ل  اأم���ا 
التعلم،  عملية  يف  الب�سري  العامل  على  اأك��رب 
وي��ع��د ال��ت��ف��اع��ل ب��ني الأق�����ران وال��ت��وا���س��ل بني 
للتعلم  الأ�سا�سية  العنا�سر  املعلمني والطلبة من 
اجليل،  هذا  يف  العالية  اجلودة  ذي  الإلكرتوين 
ن�سر  عملية  جت���اوز  اإل���ى  التعليم  ي�سعى  حيث 
املحتوى وتو�سيله للطلبة فح�سب. ولقد �ساعدت 
تقنيات الويب 2.0، وتقنيات الهاتف املحمول، 
وم�سادر التعلم املفتوحة، يف تطور هذا اجليل. 
وبناء على ذلك تطورت اأي�سا نظم اإدارة التعلم 
لتدعم التوا�سل الجتماعي والتفاعل بني الطلبة 
ال��ذي  الإل���ك���رتوين  التعلم  وي��ع��رف  وامل��ع��ل��م��ني. 
عملية  باأنه  ال��ث��اين،  اجليل  مبادئ  مع  يتوافق 
من  جمموعة  الطلبة  اإك�ساب  اإلى  تهدف  تعليم 
املهارات والكفاءات، وذلك من خالل العنا�سر 

الأ�سا�سية الآتية:
�سبكة . 1 على  القائمة  التقنية  توظيف 

الإنرتنت.
على . 2 بناء  منظم  تعليمي  حمتوى  توفري 

تت�سف  م�سبقا،  حمددة  ا�سرتاتيجيات 
باملرونة.

التفاعل بني الطلبة واملعلمني.. 3
تقييم نتائج التعلم وعملياته.. 4
توفري بيئة عمل تعاونية مرنة من حيث . 5

املكان والزمان.
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ملف العدد

لقد تطور 
التعلم 
اإللكتروني 
من المداخل 
المرتكزة 
على المعلم 
إلى المداخل 
المرتكزة على 
الطلبة، حيث 
يتحمل الطلبة 
مسؤولية 
تعلمهم 
بشكل أكبر.

ت����وف����ري جم���م���وع���ة م�����ن اخل����دم����ات . 6
التكنولوجية من اأجل حتقيق اأق�سى قدر 

من التفاعل بني املتعلمني.
التعلم  م��ن  والأخ�����ري  ال��ث��ال��ث  اأم����ا اجل��ي��ل 
جانب  الأول  ب��ج��ان��ب��ني:  فيتميز  الإل���ك���رتوين 
نظم  مفهوم  جتاوز  على  بقدرته  يت�سف  تقني، 
الويب  ظهور  فمنذ  الإنرتنت.  عرب  التعلم  اإدارة 
اأ�سبحت  الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل   2.0
يف  اأ�سا�سيا  مكونا  الإل��ك��رتوين  التعلم  من�سة 
توظف  تفاعلية  بيئة  وه���ي  ال��رق��م��ي��ة،  البيئة 
اإدارة  اأنظمة  الويب، وجتمع بني مميزات  تقنية 
املحتوى الإلكرتوين من جهة، و�سبكات التوا�سل 
الج��ت��م��اع��ي م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى. وت��ع��د من�سة 
MOOC من اأ�سهر من�سات التعلم الإلكرتوين 
التفاعل  لتي�سري  التقنيات  ه��ذه  وظ��ف��ت  ال��ت��ي 
اأما  والتعلم.  التعليم  عملية  يف  املرونة  وحتقيق 
التعلم  ات�ساع مفهوم  الثاين، فيتمثل يف  اجلانب 
احلياة  مدى  الذاتي  التعلم  لي�سمل  الإلكرتوين 
بني  التقليدية  احلواجز  وك�سر  الأو�سع،  مبعناه 

التعلم الر�سمي وغري الر�سمي.
ويف هذا اجليل غدت البيئة الرقمية للتعلم عن 
بعد تدعم مداخل اأخرى ل�ستخدام التكنولوجيا 
املقلوب  الف�سل  مثل  ال��درا���س��ي��ة،  الف�سول  يف 
املقلوب  وال��ت��ع��ل��م   )flipped teaching(
على  تعتمد  والتي   ،)inverted learning(
نقل الأن�سطة التي تتم عادة يف الف�سل الدرا�سي 
ونقل  املنزل،  اإلى  الرئي�سية(  املحا�سرات  )مثل 
الواجبات  )مثل  املنزل  يف  ع��ادة  تتم  التي  تلك 
املنزلية( اإلى الف�سل الدرا�سي، وتعليم الأقران، 
يتم مواءمة �سرعته وفق  والذي  الذاتي،  والتعلم 
 ،)paced learning( معدل حت�سيل الطالب

 ،)Adaptive learning(التكيفي والتعلم 
لتلبي  التعلم  بيئة  تكييف  ع��ل��ى  يعمل  وال����ذي 
هذه  ومت��ك��ن  ح���ده.  على  ط��ال��ب  ك��ل  احتياجات 
اإلى  الو�سول  من  الطلبة  الفرتا�سية  البيئات 
م�سادر التعلم وطرح الأ�سئلة، وم�ساركة املحتوى 
اأثناء الدرا�سة يف  يف املنتديات، وتلقي امل�ساعدة 
بني  التفاعل  فكرة  على  تعتمد  اأنها  كما  املنزل، 
الطلبة، وتنمية م�سوؤوليتهم عن تعلمهم با�ستخدام 

بيئات التعلم الفرتا�سية كاأدوات داعمة.
اأو اجليل  الأخرية  املرحلة  كما ظهر يف هذه 
املفتوحة  امل��ق��ررات  م�سطلح  اأي�����س��ا،  الأخ���ري 
 Massive Open Online النطاق  وا�سعة 
وهي   ،2008 ع��ام  يف   Courses MOOC
مقررات اإلكرتونية مكثفة مفتوحة وا�سعة النت�سار 
ت�ستهدف عددا �سخما من الطلبة يف جميع اأنحاء 
بها  اللتحاق  يف  يرغب  ملن  متاحة  وهي  العامل، 
من اأي مكان ويف اأي وقت، وقد ت�سمى م�ساقات. 
ت�سمل  عدة  مكونات  من  املقررات  هذه  وتتكون 
فيديوهات لل�سرح يقدمها خرباء، ومواد مقروءة 
للتوا�سل  ومنتديات  التعليمية،  املوا�سيع  حول 
واختبارات  واملعلمني،  الطلبة  وبني  الطلبة،  بني 
رقمية. ويتم الدرا�سة عرب هذه املقررات ب�سكل 
غري متزامن. ويوجد نوعني منها، اأحدهما وهو 
حيث   ،CMOOCS وي�سمى  الأول،  اجل��ي��ل 
الت�سال  اإلى مدخل  ي�ستند  املقرر  اأن   »c« تعني 
وال��ذي   ،)connectivist approach(
املتعلمني  وتفاعل  التعاوين  التعلم  على  يعتمد 
ظهر  فقد  الثاين  اجليل  اأما  بع�سا.  بع�سهم  مع 
يف عام 2011 حتت ا�سم XMOOC ويعتمد 
 individualized( ال��ت��ع��ل��م  ت��ف��ري��د  ع��ل��ى 
ت��الءم  تعلم  خ��ربات  توفري  اأي   ،)learning
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لقد غيرت 
وسائل التواصل 

االجتماعي من 
طبيعة التعلم 

اإللكتروني جذريا، 
وجعلته يبدو 

كأنه مزيج من 
التعلم الرسمي 

وغير الرسمي.

الحتياجات الفردية للطالب؛ حيث تقدم اخلربة 
يتاح  ولكن  الطلبة،  جلميع  نف�سها  التعليمية 
للمراحل  النتقال  اإمكانية  نف�سه  الوقت  لهم يف 
التالية وفق لل�سرعة ال�سخ�سية لكل منهم. كما 
امل��ق��ررات  لتح�سني  اأخ���رى  م��ق��رتح��ات  ظ��ه��رت 
التعلم  جمتمعات  مثل  النطاق  وا�سعة  املفتوحة 
 associated learning( الرتباطية)1( 
اللعب)2(  وا�ستخدام   ،)communities

 .)gamification capabilities(
ون��ظ��را ل��وج��ود ق��ي��ود يف ن��وع��ي امل��ق��ررات 
ثالث  ن��وع  اق��رتاح  مت  النطاق  وا�سعة  املفتوحة 
نوع  وهو   sMOOC )skill MOOC( هو 
قائم على املهام التعليمية. وقد تو�سل الباحثون 
املفتوحة  امل��ق��ررات  لت�سنيف  اأ�سا�سية  ملعايري 
وا�سعة النطاق وهي: النفتاح، وات�ساع النطاق، 
وا�ستخدام الو�سائط املتعددة، وكثافة الت�سال، 
ودرجة التعاون، وم�سار التعلم، و�سمان اجلودة، 
الراجعة،  والتغذية  املت�سمن،  التفكري  وم�ستوى 
والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، وال��ت��زام��ه��ا ب��الأمن��اط 

الر�سمية يف التعلم، وال�ستقاللية، والتنوع.

مداخل تربوية يف التعلم الإلكرتوين:
�ستمد املداخل الرتبوية من نظريات التعلم  تمُ
التي توفر املبادئ العامة لت�سميم ا�سرتاتيجيات 
مكونات  ثالثة  وهناك  حم��ددة.  وتعلم  تدري�ص 
التعلم  لتعزيز  بع�سا  بع�سها  مع  تعمل  رئي�سية 

وهي:  الإلكرتوين  التعلم  يف  الهادف  والتفاعل 
ا�سرتاتيجيات   )2( الرتبوية؛  النماذج   )1(
عرب  التعلم  تقنيات   )3( وال��ت��ع��ل��م؛  التعليم 
ال��وي��ب(.  وتقنيات  الإن��رتن��ت  )اأي  الإن��رتن��ت 
تفاعلية،  عالقة  الثالثة  املكونات  هذه  وت�سكل 
ت�سميم  يف  ال��رتب��وي��ة  ال��ن��م��اذج  تمُ�ساعد  حيث 
التعلم الإلكرتوين عن طريق حتديد موا�سفات 
والتي  املنا�سبة،  والتعلم  التعليم  ا�سرتاتيجيات 

يتم تفعيلها لحقا يف �سورة تقنيات للتعلم. 
املت�سمنة  التعلم  مناذج  اأن  بالذكر  وجدير 
فئات  اأرب��ع  اإل��ى  تنق�سم  الإل��ك��رتوين  التعليم  يف 

رئي�سة:
من������وذج ال��ت��ع��ل��م الرت���ب����ط���ي . 1

Associative: وهو �سكل تقليدي 
نقل  على  الرتكيز  يتم  حيث  للتعليم، 
قيامهم  خالل  من  الطلبة  اإلى  املعارف 
بدقة،  املنظمة  امل��ه��ام  م��ن  مبجموعة 
حيث يكون الرتكيز على الفرد، والتعلم 
من خالل الرتباط والتعزيز، والتدريب 

واملمار�سة.
ال��ب��ن���ئ��ي . 2 امل���ع���ريف /  ال���ن���م���وذج 

 :Cognitive/Constructivist
اأكرث  اأنها  على  املعرفة  اإلى  يمُنظر  وفيه 
كيانا  ولي�ست  وات�����س��اع��ا،  ديناميكية 
ث��اب��ت��ا. وي��ك��ون ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي هو 
املعلومات  فهم  على  الطالب  م�ساعدة 

)1( يقوم على فكرة اأن اأف�سل بيئة للتعلم هي املرتكزة على حل امل�سكالت، ويحدث التعلم من خالل املحاولة واخلطاأ، وذلك من خالل عر�ص 
باملعرفة احلديثة، ثم دمج ما  ال�سابقة املرتبطة  املتعلم  تن�سيط معارف  املتعلم، ومن خالل  املعلومة، ثم تطبيقها، من خالل مهام منظمة يقوم بها 

اكت�سبوه من معرفه يف حياتهم اليومية.
)2( اأ�سلوب يهدف اإلى تطبيق عنا�سر اللعبة وتقنيات الت�سميم الرقمي لالألعاب يف التعليم لزيادة تفاعل الطالب ودافعيته وزيادة املتعة.
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هناك خلط 
بين مفهومي 
التعلم 
اإللكتروني 
والتعلم عن 
بعد؛ فهما ليسا 
مصطلحان 
مترادفان.

حم��ددة،  مهام  خ��الل  من  ومعاجلتها، 
ال�سابقة  الطلبة  معارف  على  والبناء 
القائم  والتعلم  ال�ستق�سائي،  )التعلم 

على امل�سادر(.
3 . :Situative ال�سي�قي  النموذج 

وفيه يمُنظر اإلى التعلم على اأنه ممار�سة 
التفاعل  خ��الل  من  حت��دث  اجتماعية، 
الجتماعي يف �سياق معني؛ حيث يتحمل 
التعلم  ويكون  تعلمه،  م�سوؤولية  املتعلم 
مرتكزا على املتعلم من خالل التجريب، 

ولعب الأدوار، وحل امل�سكالت.
التعلم من خلل التوا�سل ال�سبكي . 4

ن��ظ��ري��ة  ت��دع��و   :Connectivist
ل  تعليمي  نظام  اإل��ى  ال�سبكي  التوا�سل 

يوجد فيه جمموعة من املعارف امل�سبقة 
يتم نقلها من املعلم اإلى املتعلم. ول يتم 
اإلى  ينظر  ولكن  واح��دة؛  بيئة  التعلم يف 
املعرفة بو�سفها موزعة يف اأماكن عديدة 
على �سبكة الإنرتنت، حيث يحدث التعلم 
من خالل تفاعل الطلبة مع هذه ال�سبكة، 
اآخرين، وحمتوى  تت�سمن متعلمني  التي 
تعليمي متنوع، وتقنيات رقمية متعددة. 

وهو تعلم تاأملي، وحواري، و�سخ�سي.
الأ�ساليب  م��ن  ع��دد  نظرية  بكل  وي��رت��ب��ط 
التعليمية املنا�سبة لها. ولقد تبنت اأول من�سات 
على  يعتمد  تعليميا  ت�سميما  الإلكرتوين  التعلم 
عملية  تتبع  حيث  ال�سلوكي؛  الرتباطي  املدخل 
�سوء  يف  مت�سل�سلة  خطية  بنية  التعلم  ت�سميم 
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لقد تطور 
مفهوم التعلم 
اإللكتروني جنبا 

إلى جنب مع 
تطور التقنيات 

الداعمة له، 
بداية من إدخال 

أجهزة الحاسوب 
الشخصية، 

وانتهاء 
باألنظمة 

الرقمية الحالية.

اأهداف حمددة م�سبقا، كما يتم حتديد 
بوا�سطة  م�سبقا  التعلم  خم��رج��ات 
املحتوى  ينظم  ال��ذي  التعلم،  م�سمم 
اإل��ى  الب�سيط  م��ن  وي��رت��ب��ه��ا  وامل��ه��ام 
املعقد. ويعاب على هذه املداخل اأنها ل 
تراعي احتياجات املتعلم وخ�سائ�سه. 
على  التكنولوجيا  تطور  �ساعد  ولقد 
تطوير مداخل ت�ستوعب وجهات النظر 
ت�سرك  ال��ت��ي  وال��ت��وا���س��ل��ي��ة  البنائية 
املتعلمني، ومتنحهم مزيدا من التحكم 

يف خربات التعلم.
املدخل  اختيار  اأن  بالذكر  وجدير 
يعتمد  الإلكرتوين  التعلم  يف  الرتبوي 
احلظ  ول�سوء  حتقيقه.  نريد  ما  على 
تبحث  التي  الدرا�سات  من  كثريا  فاإن 
ا�ستخدمت  الإلكرتوين  التعلم  فعالية 
فيها  اع���ت���ربت  م���ق���ارن���ة،  م��ن��ه��ج��ي��ة 
بنف�ص  مي��ر  الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م  اأن 
العمليات التي مير بها التعلم التقليدي 
هنا  ويظهر  ل��وج��ه.  وج��ه��ا  يتم  ال���ذي 
يكون  اأن  ينبغي  هل  هو:  مهم  ت�ساوؤل 
التقليدي  )التعلم  املختلفة  للطرائق 
الأداء،  مقايي�ص  نف�ص  والإل��ك��رتوين( 
الإلكرتوين  التعلم  نعترب  اأن  يجب  اأم 
ت�ستخدم  وبالتايل  فريدة  تعلم  عملية 
تعريفات خمتلفة للحكم على فعاليتها؟
فالتعلم  مهم،  ال�سوؤال  ه��ذا  ويعد 
فاعليته  اختبار  ميكن  ل  الإل��ك��رتوين 
اختبار  بها  يتم  التي  ذاتها  بالطريقة 
منهما  فلكل  التقليدي،  التعلم  فاعلية 
على  وخمرجاته.  وعملياته،  اأهدافه، 

التعلم  ت�سميم  ميكننا  املثال،  �سبيل 
الطلبة  احتفاظ  لتح�سني  الإل��ك��رتوين 
 ،)learning retention( بالتعلم
اأداء املهام التعليمية،  اأو قدرتهم على 
وهي  الجتماعي،  التعاون  تعزيز  اأو 
م���ه���ارات رمب����ا ل ن��ب��ح��ث ع���ن م��دى 
وبالطبع  التقليدي.  التعلم  يف  حتققها 
يف  الفعالية  تقييم  مقيا�ص  �سيختلف 
كل حالة، بيد اأنه ل تزال هناك بع�ص 
بتاأثري  يتعلق  فيما  البحثية  الفجوات 
التعلم الإلكرتوين، بالإ�سافة اإلى عدم 
التكلفة  جدوى  حول  الدرا�سات  كفاية 

والتاأثري طويل املدى لهذا التعليم.

الإل��ك��رتوين  التعليم  مع�يري 
الف�عل:

ت�سميم  ح���ول  الأب���ح���اث  ت�����س��ري 
اأهم  اأح��د  اأن  اإل��ى  الإل��ك��رتوين  التعلم 
متطلبات التعلم الإلكرتوين هو تطوير 
ذات  جيد،  ب�سكل  م�سممة  مقررات 
تعاونا  تتيح  وج��ذاب،  تفاعلي  حمتوى 
مواعيد  وحتدد  الأق��ران،  بني  منظما 
يكلف  التي  التعليمية  امل��ه��ام  لإن��ه��اء 
لت�سجيع  باملرونة،  وتتميز  الطلبة،  بها 
وبالطبع،  العمل.  ت�سريع  على  الطلبة 
جوانب  م��ن  جانب  ك��ل  تف�سري  ميكن 
اإل  خمتلفة،  ب��ط��رق  الت�سميم  ه��ذا 
املناق�سات  اأن  اأظ��ه��رت  الأب��ح��اث  اأن 
الإنرتنت  عرب  املنظمة  املتزامنة  غري 
بني  التعاون  لدعم  املداخل  اأب��رز  هي 

الطلبة ودعم التعلم.
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يعرف التعلم 
عن ُبعد بأنه 
مساعدة 
األشخاص 
في الوصول 
إلى المصادر 
التعليمية من 
خالل تقنيات 
االتصال.

تاأثري  اأكرب  اأنه ميكن حتقيق  وتوؤكد الأبحاث 
على اأداء الطلبة من خالل تطبيق ا�سرتاتيجيات 
مع  والتفاعل  املعلم،  م�ساركة  تت�سمن  تربوية 
متابعة  اإلى  بالإ�سافة  تعاونهم،  وتي�سري  الطلبة، 
التي  املناق�سات  واإدارة  م�ستمر،  ب�سكل  تعلمهم 
حتدث بينهم. كما اأظهرت الدرا�سات اأنه ميكن 
الإنرتنت  عرب  الطلبة  بني  هادف  تفاعل  تنظيم 
اأي�سا ت�سري  بدون م�ساركة املعلم يف املناق�سات. 
الطلبة  ي��زود  ال��ذي  الرتبوي  الت�سميم  اأن  اإل��ى 
بها  تتم  التي  الكيفية  ح��ول  نوعية  ب��اإر���س��ادات 
التي  تلك  م��ن  اأف�سل  يعد  بينهم،  املناق�سات 
فقط  الكمية  التوقعات  حت��دي��د  على  تقت�سر 
املن�سورة(.  الر�سائل  عدد  املثال،  �سبيل  )على 
امل�ستمرة  الراجعة  التغذية  توفري  اأن  ات�سح  كما 
والفردية يعد حتديا هاما يف التعلم الإلكرتوين. 
اأن  اإل������ى  ال����درا�����س����ات  ن���ت���ائ���ج  �������س���ري  وتمُ
من�����وذج جم��ت��م��ع��ات ال��ت��ع��ل��م ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي 
يدعم   )Community of Inquiry(
تطبيق التعلم الإلكرتوين ب�سكل كبري، حيث يمُنظر 
اإلى التعلم على اأنه عملية فردية واجتماعية على 
حد �سواء، كما يعد احلوار والنقا�ص بني الطلبة 
اأمرا �سروريا لتحقق التعلم ودعمه. ويوفر هذا 
خالل  من  جيدة  اإلكرتونية  تعلم  بيئة  النموذج 

ثالثة مكونات اأ�سا�سية:
على . 1 املتعلمني  ق��درة  املعريف:  احل�سور 

ب��ن��اء امل��ع��رف��ة م��ن خ��الل ال��ت��وا���س��ل مع 
اأقرانهم.

احل�سور الجتماعي: قدرة املتعلمني على . 2
ال�سخ�سية  خ�سائ�سهم  عن  الك�سف 

وهوياتهم يف بيئة التعلم الإلكرتوين.
ت�سميم . 3 اأي  ال��ت��دري�����س��ي:  احل�����س��ور 

ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ع��رف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
وتي�سريها وتوجيهها بغر�ص حتقيق نتائج 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  فاعلة  تعليمية 

ومثمرة على امل�ستوى الرتبوي.
والأط��ر  البنية  يوفر  التدري�سي  فاحل�سور 
ال�ستق�سائي،  التعلم  جمتمع  لت�سكيل  الالزمة 
ويعزز احل�سور الجتماعي تنمية جمتمع التعلم 
من خالل تعريف الطلبة واملعلم ببع�سهم بع�سا، 
ا�ستفادة  ا�ستمرار  امل��ع��ريف  احل�سور  وي�سمن 

امل�ساركني تعليميا من املجتمع ال�ستق�سائي.  

التقومي يف التعلم الإلكرتوين:
موؤ�سرات  ي�سمل  جديد  اإط��ار  تطوير  مت  لقد 
ت�سمح  الإل��ك��رتوين  للتعلم  خ�سي�سا  مف�سلة 
جمتمعات  يف  ت��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��الت  بتقييم 
موؤ�سرات  اأربعة  ويت�سمن  الإنرتنت،  عرب  التعلم 
اج��ت��م��اع��ي��ة ه���ي: امل�����س��ارك��ة، وال���رتاب���ط بني 
الإبداعية.  والقدرة  الهوية،  وحتقيق  اأفرادها، 
اأن  ويرتكز معيار امل�ساركة على م�سلمة موؤداها: 
املجتمعات تتطور من خالل الن�ساط الجتماعي 
اأدوار  وهناك  الوقت.  مب��رور  داخلها  يتم  ال��ذي 
مثل  التعلم،  جمتمع  لأف���راد  وا�سحة  خمتلفة 
امل�ساركة  حتى  اأو  والدعم،  والتي�سري،  القيادة، 
التي  الطريقة  اإل��ى  ال��رتاب��ط  وي�سري  ال�سلبية. 
بع�سهم  الفرتا�سي  املجتمع  اأف��راد  بها  يدعم 
وتبادل  الجتماعي  التفاعل  خ��الل  م��ن  بع�سا 
الذاتي  الوعي  بتنمية  الهوية  وتتعلق  املنفعة. 
لها  الأف��راد  انتماء  فكرة  �سيما  ول  للمجموعة، 
الإبداعية مبدى  القدرة  وتتعلق  بها.  وارتباطهم 
دافعية اأفراد املجتمع وقدرتهم على امل�ساركة يف 
الن�ساط الت�ساركي، وتوليد اأفكار جديدة. ويقدم 
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يعد التفاعل بين 
األقران والتواصل 

بين المعلمين 
والطلبة 

من العناصر 
األساسية 

للتعلم 
اإللكتروني ذي 

الجودة العالية.

هذا الإطار اأ�سا�سا لت�سميم وتقييم بناء جمتمع 
التعليمية  املن�سات  على  عمله  وتي�سري  التعلم، 

الإلكرتونية الجتماعية والت�ساركية.
ويت�سح مما �سبق اأن املداخل املقرتحة ترتكز 
ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين 
اأن ال�ستخدام  اإل  التعلم الر�سمية.  يف �سياقات 
تطوير  ي�ستلزم  الإل���ك���رتوين  للتعلم  ال��وا���س��ع 
ت�سميمات ت�سمح بالتكامل بني �سياقات التعليم 
والتعليم  التعليمية،  املوؤ�س�سات  داخل  الر�سمي 
غري الر�سمي، لتوفري فر�ص التعلم مدى احلياة. 

بيئة التعلم الإلكرتونية:
 )ecology( البيئة  م�سطلح  ي�ستخدم 
وبيئة  ع��ام،  ب�سكل  التعلم  بيئة  لو�سف  جم��ازا 
حيث  اخل�سو�ص،  وجه  على  الإلكرتوين  التعلم 
املجتمعات  من  جمموعة  من  البيئة  هذه  تتكون 
)الفرتا�سية( املتداخلة، التي تتطور با�ستمرار، 
وت�سمح  كبري،  اإلى حد  الذاتي  بالتنظيم  وتتمتع 
وبني  واملتعلم،  املعلم  بني  والتوا�سل  بالتفاعل 
ا�ستخدام  ��ع��د  ويمُ بع�سا.  وبع�سهم  املتعلمني 
م�سطلح البيئة الرقمية منا�سب لو�سف اخللفية 
بيئة  يف  تتم  التي  التعليمية  للعمليات  التقنية 
�سبكة معقدة  تت�سمن  والتي  الإلكرتوين،  التعلم 
مكوناتها.  بني  امل�ستقلة  املتبادلة  العالقات  من 
التكنولوجية  الرقمية  البيئة  م�ستخدمي  ويعد 
ينظر  لأن��ه  الرقمية  البيئة  مكونات  اأح��د  اأي�سا 
للمعرفة  ومولدات  م�ستودعات  بو�سفهم  اإليهم 

اجلديدة، مما يوؤثر على تعقيد البيئة الرقمية.
توفري جمموعة متنوعة  يتم  البيئة  ويف هذه 
من خيارات التعلم للطالب، من خالل الأ�ساليب 
وتوافق  واهتماماتهم  احتياجاتهم  تدعم  التي 

�سخ�سياتهم على اأف�سل وجه. وينبغي اأن تكون 
عنا�سر الت�سميم التعليمي وحمتوى بيئة التعلم 
ديناميكية وقابلة للتغيري، لي�سهل اإعادة تنظيمها 
املن�سود، حيث  الرتبوي  للنموذج  وفقا  وتركيبها 
تربوية  املحتوى يف من��اذج  تنظيم  اإع��ادة  ي��وؤدي 
خمتلفة اإلى اإن�ساء نظام تعليمي قابل للتكيف مع 
احتياجات الطلبة املتنوعة، والتي تتباين بتباين 

ال�سياقات التعليمية.
وتظهر �سمن اإطار هذه البيئة ال�ساملة بيئات 
على  طالب  بكل  اخلا�سة  ال�سخ�سية،  التعلم 
حده، وهي بيئة تعلم الكرتونية خا�سة باملتعلم، 
متكنه من جتميع وتنظيم جمموعة متنوعة من 
اإدارة عملية  ت�ساعده يف  والتطبيقات  اخلدمات 
التعليمية وفقا  اأهدافه  لتحقيق  تعلمه اخلا�سة، 
مع  التوا�سل  ل��ه  تتيح  كما  اخل��ا���ص،  لأ�سلوبه 

معلميه واأقرانه.
وهكذا ي�سبح جمتمع التعلم عبارة عن �سبكة 
�سخمة مكونة من �سبكات اأ�سغر، هي ال�سبكات 
يف  املتعلم  يوجد  حيث  للمتعلمني،  ال�سخ�سية 
به اخلا�سة  ال�سخ�سية  املعرفة  �سبكة  مركز 
.personal knowledge network
املعرفة  �سبكة  ت��ت��ج��اوز  م��ا  وع���ادة   )PKN(
)التعلم  املوؤ�س�سية  احلدود  اخلا�سة  ال�سخ�سية 
فيما  التوا�سل  للطالب  وتتيح  املدر�سة(،  داخل 
حيث  الر�سمية،  التعليمية  البيئات  قيود  وراء 
يختلط التعليم الر�سمي مع التعليم غري الر�سمي 
وميتزجان معا، ومن ثم تتطور �سبكات املعرفة 

ال�سخ�سية اخلا�سة بالطالب مبرور الوقت.
للتعلم،  �ساملة  روؤي��ة  البيئي  املنظور  ويوفر 
بها  ينخرط  التي  الطرق  ي�ساعدنا يف فهم  فهو 
املتعلمون يف �سياقات تعليمية خمتلفة، والكيفية 
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المقررات 
اإللكترونية 
المفتوحة 
واسعة النطاق 
هي مقررات 
تعليمية 
تستهدف 
عددا ضخما 
من الطلبة في 
جميع أنحاء 
العالم، وهي 
متاحة لمن 
يرغب في 
االلتحاق بها من 
أي مكان وفي أي 
وقت.

التي يطورون بها عالقات مع املتعلمني الآخرين 
وامل�سادر التعليمية الأخرى. ويف ظل هذه البيئة 
والتعلم  املتعلم،  على  الأ�سا�سي  الرتكيز  يكون 
يمُنظر  حيث  الذاتية.  والإدارة  التنظيم،  ذات��ي 
خلربات  واملنفذ  امل�سمم  اأن��ه  على  املتعلم  اإل��ى 

حياته اخلا�سة.

نظم اإدارة التعلم يف البيئة الرقمية:
التعلم  اإدارة  ن��ظ��م  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
للغاية  وجوهرية  متكاملة  اأدوات  تعد  التقليدية 
لإدارة املقررات والربامج يف التعلم الإلكرتوين، 
على  قدرتها  حيث  من  باجلمود  تت�سف  اأنها  اإل 
وت�سهيل  امل�ساركني  بني  الت�سالت  تدفق  تي�سري 
ا�ستخدامهم لربامج تعليمية خارج نطاقها. ولهذا 
من�سات  ا�ستكمال  اإل��ى  والطلبة  املعلمون  مييل 
اأخ��رى،  ب����اأدوات  التقليدية  الإل��ك��رتوين  التعلم 
وبالتايل اإن�ساء �سبكات تعلم �سخ�سية لكل منهم، 
من خالل برامج وتقنيات اأخرى، مثل املقررات 
الرقمية،  والأل��ع��اب  النطاق،  وا�سعة  املفتوحة 
وبرامج حتليل عمليات التعلم الإلكرتوين، والتعلم 
التكيفي. وبالتايل، مل يعد من املمكن اعتبار نظم 
اإدارة التعلم العن�سر الوحيد يف التعلم عن بعد، 
ولكنها �سارت مكونا مهما يف بيئة التعلم الرقمية 
واخلدمات  الأدوات  جميع  مع  جنب  اإل��ى  جنبا 
التكنولوجية احلالية وامل�ستقبلية الأخرى التي قد 

تكون مفيدة لالأغرا�ص التعليمية. 
احلديثة  التكنولوجية  الرقمية  البيئة  وتعد 
بديال لالأنظمة التقليدية لدعم واإدارة املعلومات 
التي  املفتوحة  لبنيتها الربجمية  واملعرفة، نظرا 
ال�سماح  اأي  البيني،  والت�سغيل  بالتكامل  ت�سمح 
لأنظمة التعلم املختلفة املتاحة بالعمل والتكامل 

بالعمل  للمتعلمني  وال�سماح  بع�سا،  بع�سها  مع 
مع اأنواع متعددة من الأجهزة والأنظمة وبرامج 
خمتلف  ربط  هو  امل�ستقبلي  والتحدي  الت�سفح. 
�سمن  املتاحة  التعليمية  واخل��دم��ات  الأدوات 
من�سة  بو�سفها  للتعلم،  الرقمية  البيئة  اإط��ار 
البيني  بالت�سغيل  تت�سف  متكاملة  تكنولوجية 

لأنظمتها الداخلية.
وما  اجل��دي��دة  الإل��ك��رتوين  التعلم  واأن��ظ��م��ة 
تت�سمنه من مناذج للتعلم، تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 
على توفري البيانات، وهي املادة اخلام لت�سميم 
مهام  تقييم  على  اأي�سا  تركز  كما  التعلم،  دورة 
التعلم  عمليات  حتليل  )برامج  التعلم  واأن�سطة 
الوقت  يف  املرتدة  التغذية  وتوفري  الإلكرتوين(، 
ال��ب��ي��ان��ات(،  على  امل��رت��ك��زة  )ال��ت��غ��ذي��ة  الفعلي 
املتعلم.  لحتياجات  وفقا  التعلم  بيئة  لت�سميم 
الرقمية  البيئة  ه��ذه  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  وجت��در 
التعليمية هي مدخل تكنولوجي، ولي�ست غاية يف 
التي  الرتبوية  العمليات  تخدم  فهي  ذاتها.  حد 
يريد املعلمون تنظيمها يف ال�سياقات التكنولوجية 

التي يقدمونها.
الإلكرتوين  التعلم  اأن�سطة  تدعم  اأن  وينبغي 
مفهوم املتعلم امل�ستقل، املوجه ذاتيا. فاملتعلمون 
عرب الإنرتنت اليوم م�ستعدون مل�ساركة عملهم، 
يف  وكبرية  �سغرية  جمموعات  داخل  والتفاعل 
املتعلم  و�سف  وميكن  الفرتا�سية.  ال�سياقات 
ذاتي  مفهوم  لديه  �سخ�ص  باأنه  الإنرتنت  عرب 
تقنيات  ا�ستخدام  على  ق���ادر  ق��وي  اأك��ادمي��ي 
يفهم،  �سخ�ص  وه��و  الإن���رتن���ت؛  ع��رب  التعلم 
ولديه  ال��ت��ع��اوين؛  التعلم  يف  وي�سارك  وي��ق��در، 
مهارات قوية يف التعامل مع الآخرين والتوا�سل 

معهم، كما اأنه متعلم موجه ذاتيا.
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تبنت أول 
منصات التعلم 

اإللكتروني 
تصميًما 

تعليمًيا يعتمد 
على المدخل 

االرتباطي 
السلوكي.

املتعلم  خ�سائ�ص  يف  البحث  اأن  وبالرغم 
عرب  ناجحة  تعليمية  خربات  تقدمي  اإلى  يوؤدي 
التنوع  وب�سبب  اأن��ه  اإل  للمتعلمني،  الإن��رتن��ت 
تعليمي  من��وذج  تقدمي  ي�سعب  املتعلمني،  يف 
ال�����س��روري  م��ن  وب��ال��ت��ايل  اجل��م��ي��ع.  ينا�سب 
ت�����س��م��ي��م ب��ي��ئ��ات ت��ع��ل��م ت���راع���ي اح��ت��ي��اج��ات 
التغذية  تقدمي  اأن  كما  املتنوعة.  املتعلمني 
املنا�سب  الوقت  يف  البنائية  الفردية  الراجعة 

الإنرتنت.  عرب  التعلم  بيئة  يف  مهم  اأم��ر  هو 
ون��ظ��را لأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ات ال��رق��م��ي��ة يف 
البحث  من  ملزيد  حاجة  هناك  ف��اإن  التعلم، 
 - التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ق��ي��ام  كيفية  ح��ول 
ت�سميم مقررات  باإعادة   - املدار�ص  وبخا�سة 
الأ�س�ص  على  ب��ن��اء  الإن��رتن��ت،  ع��رب  تعليمية 
وا�سعة  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ق��ررات  م��ن  امل�����س��ت��ف��ادة 

النطاق. 
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المحور الثاني:
استجابة أنظمة التعليم لجائحة كورونا: 

تجارب عالمية

التعليم عن بعد: 
االستجابة لجائحة كورونا
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التجربة الصينية للتعليم اإللكتروني في فترة تفشي
جائحة كورونا

�أحد  �لإنرتنت  �شبكة  با�شتخد�م  �لإلكرتوين  �لتعليم  يعد   
طرق �لتعليم �ملهمة يف �لوقت �حلا�شر، فلقد تطور هذ� �لنمط 
من �لتعليم ب�شرعة هائلة يف جميع �أنحاء �لعامل، و�أ�شبح تدريجيا 
على  �ل��دول  وتعمل  �ملدر�شي.  للتعليم  �لأ�شا�شية  �لو�شائط  �أحد 
��شتك�شاف �لطرق �ملنا�شبة �لتي ميكن من خاللها تطوير �لتعلم 
�لتعليم  �ملجال عديد من مناذج  برز يف هذ�  �لإلكرتوين، حيث 

�لناجحة و�لتجارب �لقيمة.
وقد كان �نت�شار فريو�س كورونا )COVID-19( يف مدينة 
ووهان بال�شني يف نهاية عام 2019 مبثابة حالة طو�رئ ق�شوى 
يف جمال �ل�شحة �لعامة، حيث كانت �لعدوى �لأ�شرع �نت�شار� يف 

�نت�شارها يف  �ل�شيطرة عليها، و�حليلولة دون  و�أ�شبحت  �لعامل، 
عموم �لبالد، مهمة �شعبة جد�. وقد �تخذت �لدولة �لإجر�ء�ت 
عمليات  وتعليق  �لأه��ايل،  جتمعات  من  للحد  �لالزمة  �لوقائية 
�لإنتاج و�لأعمال �لثانوية. وبهدف منع �نت�شار �لوباء يف �ملد�ر�س، 
�أ�شدرت �للجنة �لقيادية يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ل�شينية يف 
�ملتعلقة  �لإر�شادية  »�ملرئيات  حول  تعميما   ،2020 فرب�ير   4
بتنظيم �لتعليم �لإلكرتوين، ودعم �لتعليم با�شتخد�م تكنولوجيا 
�ملعلومات، ووجهت �ملد�ر�س ل�شتخد�م من�شات �لإنرتنت، حتت 

�شعار: »�ملدر�شة مغلقة، لكن �لتعلم م�شتمر«. 
وقد مت تعليق �لدر��شة يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، وتاأجيل بد�ية 
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ف�شل �لربيع للعام �لدر��شي 2020/19، و�نطلق 
�لإلكرتوين،  �لتدري�س  لأن�شطة  �حلثيث  �لتطبيق 
�لتعلم  دعم  خدمات  لتقدمي  �لأر�شية  وفر  مما 
�مل��د�ر���س  لطلبة  �مل��ن��زل��ي��ة  ل��ل��در����ش��ة  �مل��ط��ل��وب��ة 
عملية  مو��شلة  بهدف  و�لإع��د�دي��ة  �لبتد�ئية 
مو�جهة  ف��رتة  خ��الل  ج��ودت��ه  و�شمان  �لتعليم، 
�لوباء. وقد تركت هذه �لإجر�ء�ت �أثر� كبري� يف 
لوز�رة  �لر�شمية  للبيانات  فوفقا  �لتعليم،  تنظيم 
�لتعليم لعام 2019، يبلغ عدد �لطلبة يف �ل�شني 
�لدر��شية،  �ملر�حل  مليون طالب يف جميع   270
وبذلك  مليونا،   20 نحو  �ملعلمني  عدد  يبلغ  فيما 
�نخرطت �أعد�د �شخمة من �لطلبة و�ملعلمني يف 
تربو  لفرتة  �لتعليمية  �لإلكرتونية  �لأن�شطة  �أد�ء 
هذه  تعد  �ملنظور  ه��ذ�  وم��ن  �أ�شابيع.  �شتة  على 
�لتعلم  جمال  يف  مهمة  تعليمية  مبادرة  �لتجربة 

�لإلكرتوين على م�شتوى �لعامل. 

الإلتتكتتروين  التعليم  اأن�شطة  م�شادر 
القائم على نطاق وا�شع:

�لتعليم  وز�رة  رفعت   ،2020 فرب�ير   28 يف 
فرتة  خالل  �لتعليمي  �لنظام  �إد�رة  يوجه  �شعار� 
�لوقاية من �جلائحة، موؤد�ه �أن »�ملد�ر�س مغلقة، 
بعد،  �لتعلم عن  �لتعلم م�شتمر«، من خالل  لكن 
وهو تعلم و��شع �لنطاق، و�لتعليم �لإلكرتوين هو 
�لأمر  ذلك  ��شتوجب  وقد  ��شكاله.  �أح��د  جمرد 
�مل��د�ر���س  يف  �لإل��ك��رتوين  للتعلم  من�شات  بناء 
�لبتد�ئية و�لإعد�دية، و�لعمل على �إثر�ء م�شادر 
�لتعلم ب�شورة م�شتمرة، ومنع ��شتن�شاخ �لف�شول 
طرق  ت��ك��ر�ر  خ��الل  م��ن  �لتقليدية،  �ل��در����ش��ي��ة 
�لتدري�س �ملطبقة فيها، و�لتقيد مُبدة �حل�ش�س 

�لدر��شية و�لإجر�ء�ت �ملتبعة يف تنفيذها. 

�جلديد،  �لنظام  تطبيق  بكيفية  يتعلق  وفيما 
حددت وز�رة �لتعليم ما يجب تدري�شه، وطر�ئق 
�لتدري�س �ملالئمة، وذلك بهدف �لدمج �لع�شوي 
ويف  �لإلكرتوين.  و�لتعليم  �ل�شفي  �لتدري�س  بني 
�لوقت نف�شه، دعت �لوز�رة �ملد�ر�س �إلى �للتز�م 
�لدرو�س  بتطبيق  �ملعلمني  قيام  بني  باملز�وجة 
�لإلكرتونية، وم�شاعدة �لطلبة على �لتعلم �لذ�تي 
�ختيار  ع��ل��ى  �ل��ط��ال��ب  ي�شاعد  مب��ا  �مل��ن��زل،  يف 
على  قدرته  وتطوير  �ملنا�شبة،  �لتعلم  م�شادر 

�لتعلم �لذ�تي �مل�شتقل. 
ويف 6 مار�س 2020، �أ�شدرت وز�رة �لتعليم 
�إ�شعار� للمد�ر�س �لبتد�ئية و�لإعد�دية يدعو �إلى 
ت�شجيع �خلرب�ت �ملتميزة �لتي متار�س �أثناء فرتة 
�لتالية  �ملرحلة  نحو  و�لنطالق  �ملد�ر�س،  �إغالق 

من �لعمل، وذلك باتخاذ �خلطو�ت �لتالية:
�ل����ش���ت���ف���ادة ب�����ش��ك��ل ع����ام م���ن م����و�رد . 1

�لإلكرتونية  �ل�شبكات  ودع��م  �لتلفزيون 
لتلبية �حتياجات تعلم �لطلبة يف �ملناطق 
ت��ك��ون �شبكة  �ل��ن��ائ��ي��ة، ح��ي��ث  �ل��ري��ف��ي��ة 
�لت�شال  �إ���ش��ارة  �أو  مفقودة  �لإن��رتن��ت 

�شعيفة.
مكافحة . 2 ب�شبل  و�لتن�شيق  �لتوعية  تعزيز 

»�لأوبئة« يف �ملنهج �لتعليمي، وبخا�شة يف 
مقرر�ت �لرتبية �لوطنية، و�لرتكيز على 
بالوقاية  �ملرتبط  �ل�شلوك  تعليم مهار�ت 
من �لوباء، و�ل�شالمة �لعامة، و�ملحافظة 
�إلى  بالإ�شافة  �لنف�شية،  �ل�شحة  على 
توجيه �لطلبة لإدر�ك �لعالقة بني �لب�شر 
و�ملجتمع و�لطبيعة، وتنمية حبهم للوطن.

�لإل��ك��رتوين . 3 �لتعلم  ب��ني م��ز�ي��ا  �مل��و�ءم��ة 
ومنع  للطلبة،  �لفعلية  و�لح��ت��ي��اج��ات 

انخرطت 
أعداد ضخمة 
من الطلبة 
والمعلمين 
في أداء 
األنشطة 
اإللكترونية 
التعليمية 
لفترة تربو 
على ستة 
أسابيع.
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�خلا�شة  �ل��ت��دري�����س  ط���رق  ��شتن�شاخ 
بالف�شول �لدر��شية �لتقليدية.

�ل�شتفادة ب�شكل عام من �ملو�رد �ملحلية . 4
�ملد�ر�س  وتوجيه  �لوطنية،  و�ملن�شات 
�ل�شحابية  �ل�شبكة  من�شات  ل�شتخد�م 
ل��ل��م��د�ر���س �لب��ت��د�ئ��ي��ة و�لإع����د�دي����ة، 
و�ل�شتفادة كذلك من �لرب�مج �لتعليمية 
للتلفزيون  �لر�بعة  �لقناة  تبثها  �لتي 

�ل�شيني على �لهو�ء مبا�شرة.
�ل�شتفادة من خرب�ت �ملعلمني �ملتميزين . 5

يف ت�شجيل درو�س تغطي حمتوى �ملقرر 
على  �ملعلمني  جميع  وح��ث  �ل��در����ش��ي، 
و�لتوجيه  �لإر�شاد  تقدمي  يف  �مل�شاركة 
و�لرد  �لإلكرتوين،  �لتعلم  حول  للطلبة 
بني  �لتو��شل  وتقوية  �أ�شئلتهم،  على 

�ملدر�شة و�ملنزل.
�ل�شامل  �لتخطيط  بني  �جلمع  خ��الل  وم��ن 
�لقادة  �أولى  �ملتقن،  و�لتنفيذ  �لن�شط  و�لتوجيه 
�لإلكرتوين،  �لتعلم  بجودة  �هتماما  �لرتبويون 
�لهو�ء،  على  للدرو�س  �ملبا�شر  �لبث  منع  فتم 
على  تعليمية  فيديو  مقاطع  بتحميل  و�لكتفاء 

�لإنرتنت كل يوم.
ل��وز�رة  �لر�شمية  �لوثائق  �شدور  ومبجرد 
باملقاطعات  �لتعليم  �إد�ر�ت  ن�شرت  �لتعليم، 
ففي  حم���ددة.  حملية  تنفيذ  خطط  �ل�شينية 
�شبكة  ��شتخد�م  مت  مثال،  جيجيانغ  مقاطعة 
ب�شكل  �لإل��ك��رتوين  �لتعليم  لتنظيم  �لإن��رتن��ت 
�ملد�ر�س  يف  �لتدري�س  �أن�شطة  وتفعيل  �شامل، 
ومبوجب  باملقاطعة.  و�لإع���د�دي���ة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
مكتب  �أ�شدرها  �لتي  �مل�شحية  �لتقارير  �أحدث 
من   %96 ف��اإن  �لإقليمي،  و�لبحوث  �لتدري�س 

جيجيانغ  مقاطعة  يف  �لإعد�دية  �ملد�ر�س  طلبة 
�لتي  �لإلكرتوين  �لتدري�س  �أن�شطة  يف  ي�شاركون 
�ملقاطعة  هذه  �أ�شدرت  وقد  �ملدر�شة.  نظمتها 
وحددت  �لإل��ك��رتوين،  للتدري�س  و��شحة  لو�ئح 

للمعلمني فرتة زمنية لتنفيذها، وهي:
للتعليم . 1 �خلم�شة  ب��الأع��م��دة  �لل��ت��ز�م 

�لأ����ش���ا����ش���ي: �لأخ��������الق، و�ل����ذك����اء، 
و�لريا�شة، و�لقيم �جلمالية، و�لعمل.

�إت���اح���ة م�����ش��ادر �مل���ن���اه���ج، و�ل��ك��ت��ب . 2
�لإر���ش��ادي��ة  و�لكتيبات  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�ل��و�ج��ب��ات  لتنفيذ  �لعملية  و�لأدل�����ة 
�ملنزلية �لإلكرتونية يف �لوقت �ملنا�شب.

يتم تنظيم �لتدري�س �لإلكرتوين ح�شب . 3
�لف�شل كوحدة، يتم من خاللها تفاعل 
ويعتمد  �لطرفني.  ب��ني  �لجت���اه  ثنائي 
�لدرو�س  ت�شجيل  �أ�شا�س  فها  �لتدري�س 
و�لإجابة  �لطلبة  �أ�شئلة  تلقي  ثم  وبثها، 

عنها.
م��ن �مل��ه��م �أن ي��ل��ت��زم �مل��ع��ل��م ب��ج��دول . 4

�لتدري�س �لإلكرتوين �لذي ترت�وح مدته 
20 دقيقة يف �ملدر�شة �لبتد�ئية، و30 

دقيقة يف �ملدر�شة �لإعد�دية. 
يجب �ختيار �أنو�ع متعددة من �لو�جبات . 5

و�لتاأكد  �لإل��ك��رتوين،  للتعلم  �ملنزلية 
�لطلبة  مل�شتويات  �ملحتوى  مالئمة  من 

وتقييمه يف �لوقت �ملنا�شب.

للتعليم  حتتمتتلتتة  اأعتتتظتتتم  تتتد�تتشتتن 
الإلكروين يف ال�شن:

بناء  ب����د�أ  �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات،  منت�شف  م��ن��ذ 
و�أطلقت  عامليا،  �ل�شريع«  �ملعلومات  »ط��ري��ق 

رفعت وزارة 
التعليم شعارا 

يوجه إدارة 
النظام التعليمي 

خالل فترة 
الوقاية من 

الجائحة، مؤداه 
أن »المدارس 

مغلقة، 
لكن التعلم 

مستمر«، من 
خالل التعلم

عن بعد.
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في مقاطعة 
جيجيانغ، تم 
استخدام 
شبكة 
اإلنترنت 
لتنظيم 
التعليم 
اإللكتروني 
بشكل شامل، 
وتفعيل 
أنشطة 
التدريس في 
المدارس 
االبتدائية 
واإلعدادية 
بالمقاطعة.

�لنطاق، ودخلت  و��شعة  �لإنرتنت عملية جتارية 
تكنولوجيا �ملعلومات �ملرحلة �لثانية من تطورها 
يف  مت  �لكبرية،  �ملوجة  بهذه  وللحاق  �ملتو��شل. 
لالقت�شاد  �مل�����ش��رتك  �مل��وؤمت��ر  تد�شني  �ل�شني 
و�إط��الق   ،1993 ع��ام  يف  للمعلوماتية  �لوطني 
تنفيذ  يف  قدما  للم�شي  �لإر���ش��ادي��ة  �لتوجهات 
�ل�شناعية  �لتنمية  وتدعيم  �ملعلوماتية،  م�شاريع 
بحقل �ملعلومات. وهكذ� مت ب�شورة ر�شمية بناء 
�إلى  تهدف  �لتي  �ل�شني،  يف  �ملعلوماتية  �ل�شبكة 
توظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت لتعزيز 

�لفاعلية يف �أن�شطة �ملجتمع �ملختلفة. 
�أح��رزت  و�ل��ب��ن��اء،  �لتنمية  م��ن  عقود  وبعد 
قطاعات �ملعلوماتية و�لت�شنيع يف �ل�شني تقدما 
كبري�، حيث مت تهيئة جميع جو�نب �لبنية �لتحتية 
للمعلوماتية، وتو�شيع نطاق �شبكة �لإنرتنت. ويف 
عام 2018، كان عدد ُم�شتخدمي �لإنرتنت 829 
 ،%6،59 �لإنرتنت  تغطية  ومعدل  فرد،  مليون 

تريليون   3،31 �لرقمي  �لقت�شاد  مقيا�س  وبلغ 
�لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  ون�شبة  �شيني،  ي��و�ن 
�خلدمات  ُم�شتخدمي  ع��دد  وو���ش��ل   ،%8،34
�لإلكرتونية �حلكومية �إلى 394 مليون فرد، وهو 
ما ميثل 5،47% من �لعدد �لإجمايل ملُ�شتخدمي 
�لإنرتنت، فيما بلغت �لقيمة �لإجمالية ل�شركات 
�ل�شني  يف  �ملُدرجة  و�خلارجي  �ملحلي  �لإنرتنت 
تطور  م�شتوى  ي��ز�ل  وم��ا  ي��و�ن،  تريليون   89،7
و�أثرها  �ل�شني  يف  �لوطنية  �ملعلوماتية  جم��ال 

�لعاملي م�شتمر�.
وت�شكل »�ملرحلة �لثانية خلطة عمل �ملعلومات 
�لتعليمية« عالمة فارقة يف تاأ�شي�شها، بدء� ببناء 
با�شتخد�م  و�لتطبيق  �لتكامل  �إل��ى  �مل��ع��د�ت، 
تو�شيع  على  �لرتكيز  م��ع  �لتعليم،  تكنولوجيا 
�ملبتكرة،  �لتدري�س  وط��رق  �لتعليمي  �ملحتوى 
وتغيري منهجية تقومي �لتدري�س، وذلك من خالل 
�ليكولوجي  �لتحول  وتعزيز  �حلديثة،  �لتقنيات 
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وبعد عقود من 
التنمية والبناء، 
أحرزت قطاعات 

المعلوماتية 
والتصنيع في 
الصين تقدما 

كبيرا، حيث 
تم تهيئة 

جميع جوانب 
البنية التحتية 
للمعلوماتية، 
وتوسيع نطاق 

شبكة اإلنترنت.

مرة  ولأول   ،2019 عام  ويف  �لتعليمي.  للنظام 
من خالل »وثيقة حتديث �لتعليم �ل�شيني بحلول 
�ملعلومات  تطوير  �لدولة  جعلت   ،»2035 عام 
�لتعليمية مو�كبا لذروة حتديث �لتعليم، ومت ر�شم 
و�لتي  �لتعليمية،  �ملعلومات  �شبكة  لبناء  �لتوجه 
ومن�شتني  �إلكرتونية  رو�ب��ط  ثالثة  من  تتكون 
للدعم �لإلكرتوين. وبذلك �أكملت �ل�شني بنجاح 
�لتعليمية  للم�شادر  �لكاملة  »�لتغطية  م�شروع 
مو�قع  زود  و�ل��ذي  �لتدري�س«،  ملو�قع  �لرقمية 
�لتدري�س �لإلكرتوين يف �ملناطق �لريفية �لنائية 
وم�شادر  �حل��دي��ث��ة  �لتدري�س  مب��ع��د�ت  �أي�����ش��ا 
�ملناهج �لوطنية. و�عتبار� من 2019، وبح�شب 
�لإح�شائيات �لر�شمية للوز�رة، حققت �ملد�ر�س 
�لبتد�ئية و�لإعد�دية يف �ل�شني ن�شبة �لو�شول 
�إلى �ل�شبكة مبقد�ر 8،94%، كما �أن %1،90، 
م��ن �مل��د�ر���س �لب��ت��د�ئ��ي��ة و�لإع���د�دي���ة متتلك 
ي�شل  بعدد  �لو�شائط  متعددة  در��شية  ف�شول 
�إلى 74،3 مليون ف�شل. وعالوة على ذلك، فاإن 
و�لإع��د�دي��ة  �لبتد�ئية  �مل��د�ر���س  من   %2،70
حتقق �لتغطية �لكاملة ملعد�ت تدري�س �لو�شائط 
مل�شادر  �ملدنية  �خلدمة  نظام  ويتمتع  �ملتعددة. 
 150 �إل��ى  �لو�شول  باإمكانية  �لوطني  �لتعليم 
وطنية  من�شة  ذلك:  وي�شمل  �إلكرتونية،  من�شة 
بلدية،  52 من�شة  �إقليمية،  25 من�شة  و�حدَة، 
بالإ�شافة �إلى 72 من�شة يف �شائر �ملقاطعات.  

تنويع م�شادر التدري�س:
�لتعلم  �أن�����ش��ط��ة  ت��ط��وي��ر  �مل��ه��م دع���م  م���ن 
تنويع  خالل  من  و��شع،  نطاق  على  �لإلكرتوين 
جميع  يف  للطلبة  �ملنا�شبة  �لتدري�س  م�شادر 
�ملتو��شلة  �جل��ه��ود  �أ���ش��ف��رت  وق��د  �ل�����ش��ف��وف. 

للتعليم  م�شادر  بناء  عن  عاما   20 مدى  على 
�لإلكرتوين. وملو�كبة تطور تكنولوجيا �ملعلومات 
�لتعليم م�شروعا  �أطلقت وز�رة   ،2000 يف عام 
مل�شادر  ومفتوحة  غنية  مكتبة  بناء  �إلى  يهدف 
�لوطني ل�شمان  �مل�شتوى  �لأ�شا�شي على  �لتعليم 
�ملعلوماتي  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �ل�شاملة،  �جل���ودة 
للتعليم، وتوفري �ملعلوماتية يف �لتعليم �لأ�شا�شي. 
مت  �لرقمية،  �لتقنية  جمال  يف  �لتقدم  ومع 
بناء م�شادر تتيح �لفر�شة �أمام �لطلبة للو�شول 
وذل��ك  �إل��ي��ه��ا،  يحتاجون  �ل��ت��ي  �ملعلومات  �إل���ى 
للتعليم.  �ملعلوماتي  �لبناء  عملية  ت�شريع  بهدف 
ت�شميم  ح��ول  �لوثائق  من  �شل�شلة  �أع��دت  كما 
»حتديث  وثيقة  �أ�شارت  وقد  �لرقمية.  �مل�شادر 
�لتي   ،»2035 ع��ام  بحلول  �ل�شني  يف  �لتعليم 
�شدرت يف عام 2019، �إلى �حلاجة �إلى حتديث 
م�شادر  وت��ط��وي��ر  �لتعليمية،  �خل��دم��ة  �شكل 
تعليمية رقمية ب�شورة تعاونية م�شرتكة، و�أعدت 
�شل�شلة من �لوثائق �لتي ت�شع �أهد�ف ومتطلبات 
بناء م�شادر �لتعليم �لرقمي وتطبيقها يف نظام 

�لتعليم.
2019، �شارك �لنظام �لتعليمي  وحتى عام 
من   457 جتميع  يف  و��شع  نطاق  على  �لوطني 
تعليمية.  وح��دة   290 يف  �لتدري�س  تطبيقات 
م��ادة  واح���د،  »معلم  بعنوان  ن�شاط  وا�شتطاع 
متميز  معلم  و�ح����د،  در����س  و�ح����دة؛  متميزة 
�ملعلمني  من  مليونني  من  �أك��ر  �جتذ�ب  و�ح��د« 
�ملُ�شاركني، وجتميع �أكر من ثالثة ماليني مقرر 
�إل��ك��رتوين، و�ق���رت�ح �أك��ر م��ن 17 �أل��ف در���س 
للمو�د �ملتميزة يف �ملقاطعات. ومت �ختيار حو�يل 
�ألف مادة تدريبية متميزة على م�شتوى �لوز�رة، 
�لتعليم  مناهج  م�شادر  بناء  عملية  �أث��رى  مما 
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أكملت الصين 
بنجاح مشروع 
»التغطية 
الكاملة 
للمصادر 
التعليمية 
الرقمية 
لمواقع 
التدريس«، 
والذي زّود 
مواقع 
التدريس 
اإللكتروني 
في المناطق 
الريفية النائية 
بمعّدات 
التدريس 
الحديثة 
ومصادر 
المناهج 
الوطنية.

�لتعلم  �لتي تدعم  �لو�حدة  �ملفتوح ذ�ت �ملن�شة 
�لإلكرتوين ملاليني �لطلبة. 

التعلم  وطرائق  مفاهيم  يف  التغريات 
الإلكروين:

�ل�شبكة  ب��ن��اء  م��ن  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ه��دف  �إن 
�لتعليم،  تطوير  تعزيز  هو  �لتعليمية  �ملعلوماتية 
تتكامل  �أن  �لرتبوية يجب  �ملعلومات  فتكنولوجيا 
دوره��ا  ت��وؤدي  كي  و�لتعلم  �لتعليم  عمليات  مع 
�لتعليم  �أن�شطة  تطوير  �أن  كما  منها.  �ملتوقع 
�لإلكرتوين على نطاق و��شع يجب �أن يقوم على 
�أ�شا�س مفاهيم علمية �شحيحة عن �لتعليم، فمن 
غري �ملمكن �إف�شاح �ملجال ب�شورة كاملة لتوظيف 
قطاع  يف  و�لت�����ش��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
للتعليم  �مل�شتمر  �لإ�شالح  �إل عن طريق  �لتعليم 

و�لتعلم.  
�ل��دول��ة  جمل�س  �أو���ش��ى   ،2019 ع���ام  ويف 
�لنحو  على  �لتدري�س  ط��رق  حت�شني  ب�����ش��رورة 
و�إيالء  �لتدري�س،  يف  بالتميز  و�للتز�م  �لأمثل، 
�لكت�شاف  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  للتدري�س  �له��ت��م��ام 
ولذلك  و�ملعلم.  �لطالب  بني  و�لتفاعل  و�ل�شوؤ�ل 
و�إر�شادهم  �لطلبة  توجيه  �ملعلمني  على  يتعني 
�ملعرفة  �كت�شاب  �لذ�تي، وطرق  �لتعلم  لأ�شاليب 
يف �ل�شف، وتوجيه �لطلبة للتفكري وطرح �لأ�شئلة 
بن�شاط، وا�شتك�شاف احلقائق واملفاهيم العلمية 
عن  �ل�شادرة  �لتوجيهات  هذه  وتنم  باأنف�شهم. 
�إ�شالح  �لرغبة �حلقيقية يف  �لدولة عن  جمل�س 
�لتعليم و�لتعلم وحت�شني جودة �لتعليم �لإلز�مي 

بالبالد. 
منذ  �مل�شتمرة  �لإ���ش��الح  ج��ه��ود  �إث���ر  وع��ل��ى 
و�لتعلم  �لتعليم  مفاهيم  خ�شعت  طويلة،  فرتة 

يف �ل�شني لتغيري�ت هائلة، حيث تغريت طريقة 
�إلى �لتعلم  �لتدري�س يف �ل�شف من نقل �ملعرفة 
�لن�شط للطلبة، و�شهدت عمليات �لتعليم و�لتعلم 
�إل��ى  �لتعليم  مفهوم  و�رت��ق��ى  عميقة  ت��غ��ري�ت 

م�شتوى نوعي جديد. 

الأكتتر  احلملة  على  املرتبة  الآثتتار 
للتعليم الإلكروين: 

�لتعلم  لكن  مغلقة  »�ملد�ر�س  �شعار  تبني  �إن 
م�شتمر« يف فرتة �نت�شار جائحة كورونا يف �ل�شني 
فعل على  كرد  �إق��ر�ُره��ا  عابرة مت  يكن خطة  مل 
�لأزمة، بل هو �أقرب ل�شتك�شاف منط جديد من 
�لتعليم، ومنوذج للتدري�س ي�شتلهم روح �لإ�شالح 
�لتعليمي من و�قع ��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات 
�لتي  للتغري�ت  كان  وقد  �حلديثة.  و�لت�شالت 
تدري�س  وط��رق  �لطلبة  تعلم  �أ�شاليب  �شهدتها 
�لتعليم  بناء مناذج  �إع��ادة  �أثر كبري يف  �ملعلمني 
�لآث��ار  تلخي�س  وميكن  �لعامل.  ودول  �ل�شني  يف 
للتعليم  �لأك����رب  �حلملة  تطبيق  على  �مل��رتت��ب��ة 
الإلكرتوين يف التعليم املعا�شر يف النقاط التالية:
يف  التكنولوجيا  دمتتج  ت�شريع  اأول: 

التعليم
�لبالد  يف  �ملتخذة  �لإج�����ر�ء�ت  مثلت  لقد 
يف  �لتعليم  لنظام  حتديا  �لوباء  تف�شي  فرتة  يف 
�ل�شني، وحافز� لل�شروع بناء �ل�شبكة �ملعلوماتية 
�شيت  ذ�ت  �إجناز�ت  وهي  وتطبيقها،  �لتعليمية 
جامعة  من  ليو  ده��و�ن  �ل�شيد  علق  وق��د  عاملي. 
�لف�شل  »�إن  ق��ائ��ال:  �لتجربة  ه��ذه  على  بكني 
هو  �ملمتد  بنطاقه  �ملبا�شر  �لإلكرتوين  �لدر��شي 
 40 �لإن�شان خالل  تعليم  تاريخ  �أكرب جتربة يف 
الإلكرتوين  التعليمي  الن�شاط  هذا  ففي  �شنة«. 
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من المهم 
دعم تطوير 

أنشطة التعلم 
اإللكتروني على 

نطاق واسع، 
من خالل تنويع 

مصادر التدريس 
المناسبة 

للطلبة في 
جميع الصفوف.

�لعامة  �خلدمات  من�شة  ��شتخد�م  مت  �لهائل، 
و�ملن�شات  �لأ�شا�شي،  �لوطني  �لتعليم  مل�شادر 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �لأخ����رى  �لرئي�شة 
و�جلامعات �ل�شينية، و�لتي �لتحمت جميعها مع 
بق�شد  �ل�شخمة  �ملعلومات  تكنولوجيا  م�شاريع 
�لإلكرتوين  �لتعليم  م��و�رد  �أ�شكال  جميع  دم��ج 
�لكاملة  �لتغطية  لتحقيق  �مل�شتويات  كافة  على 
جميع  وتقا�ُشم  �لإلكرتونية،  �لتعليمية  للمن�شة 

�ملو�رد �ملُتاحة. 
�حل���دود  ي��خ��رتق  �لإل���ك���رتوين  �لتعليم  �إن 
�خل��ا���ش��ة ب��وق��ت �ل��در����ش��ة وم��ك��ان��ه��ا، ويحقق 
�ل�شتفادة �لكاملة من مز�يا تكنولوجيا �لتعليم 
تعليم حقيقي من خالل  توفري  لغر�س  �حلديثة 
�شفوف در��شية تفاعلية �إلكرتونية عالية �جلودة 
�أ�شخا�س.  ع��دة  مب�شاركة  �لأ���ش��ك��ال  ومتعددة 
�ملعلمون  ي�شتخدم  �لإلكرتوين،  �لتعليم  فخالل 
�إج���ر�ء�ت  لتعوي�س  �لإن��رتن��ت  تقنيات  �أح���دث 
�لتدري�س �لفعلية، وي�شتخدمون �ملو�رد �ل�شخمة 
للتدري�س �لإلكرتوين لإثر�ء حمتوى �لتعلم، ومن 
وُمتعة.  ث��ر�ء  �أك��ر  حي  عملي  تعليم  حتقيق  ثم 
وي�شتخدم �لطلبة �شبكة �لإنرتنت لتنويع خيار�ت 
�لتعلم ب�شكل �أكرب، ويتم �لإتاحة �ملجانية ملحتوى 
و�لتعرف  �أو���ش��ع،  نطاق  على  و�لأن�شطة  �لتعلم 
و�لتعليم.  �ملعلومات  تكنولوجيا  على  كثب  عن 
يعد  �لإلكرتوين  �لتعليم  فاإن  �ملنظور،  ومن هذ� 
�لتدري�س  من��وذج  عنا�شر  م��ن  مهما  عن�شر� 

�ملن�شود يف �مل�شتقبل. 
ثانيا: اإعادة بناء منوذج التدري�س

يوؤكد  �لإلكرتوين  للتعليم  �لو��شع  �لتنفيذ  �إن 
�ل�شني،  يف  �لتعليمي  �لإ�شالح  م�شروع  فاعلية 
مما  �ل��ع��ادي��ة،  �لتدري�س  بيئة  يغري  �أن��ه  وذل��ك 

�إل��ى  �ملبا�شر  �لتدري�س  م��ن  بالنتقال  ي�شمح 
مغلقة  »�ملدر�شة  منوذج  �إن  �لإلكرتوين.  �لتعليم 
»نقل«  بب�شاطة  يعني  ل  م�شتمر«  �لتعلم  ولكن 
�لإنرتنت،  �شبكة  �إلى  �لعادي  �لدر��شي  �لف�شل 
لأن جوهره يتمثل يف ممار�شة �لتعليم �ملمتد على 
نطاق و��شع يف �ل�شني. �إن �لتعليم �لإلكرتوين هو 
�لتعليم �حلديثة ومفاهيم  مزيج من تكنولوجيا 
يو�كب  جديد  منوذج  لت�شكيل  �لتقليدي  �لتعليم 
جودة  ول�شمان  للطلبة.  �لتعليمية  �لحتياجات 
وفعالية �لتعليم �لإلكرتوين، ل ينبغي فقط تغيري 
ت�شميم  �إع��ادة  يجب  بل  و�لتعلم،  �لتعليم  �شكل 
�لتعليم.  عملية  يف  �لإلكرتوين  �لتدري�س  منوذج 
فاإذ� �عتربنا �لطالب حمور� وهدفا للتعلم، فاإنه 
�ملنا�شبة  �مل��و�رد  �ختيار  �ملعلمني  على  يتوجب 
و�حتياجات  �ملادة  لطبيعة  وفقا  �لرقمي  للتعليم 
تطوير �لطلبة، و�لتدخل ب�شكل منا�شب، وتنظيم 
وتوظيفها  �لأن�شطة  وت�شميم  �لتعلم،  عملية 

ب�شكل عقالين لتوجيه �لطلبة للتعلم �لذ�تي. 
يف  �لإل��ك��رتوين  �لتعليم  �أن�شطة  �أ�شهمت  لقد 
وتعزيز  �لإلكرتوين،  �لتدري�س  ��شتك�شاف مناذج 
�لتعليم و�لتعلم. فعلى �شعيد  �إع��ادة بناء مناذج 
�لطالب، ي�شجع �لتعليم �لإلكرتوين تغيري مناذج 
تعلم  جتربة  �لطلبة  يكت�شب  وبالتايل  �لتعلم، 
لهم  يتيح  مما  بال�شتقاللية،  تت�شم  �شخ�شية 
�ختيار بيئة �لتعلم وفقا ملعرفتهم �خلا�شة وم�شتوى 
�حلاجة  تظهر  �ملعلم،  �شعيد  وعلى  قدر�تهم. 
�لتدري�س،  طرق  وحت�شني  �ملناهج،  بناء  لإع��ادة 
وتنويع �ل�شفوف �لدر��شية. وعلى �شعيد �ملدر�شة، 
جتعل �لتكنولوجيا �جلديدة �إد�رة �لتدري�س �أكر 
�جلغر�فية  �حل���دود  تطم�س  �أن��ه��ا  كما  فعالية، 

للمدر�شة، وتغري هيكل �ملنهج �ملدر�شي.
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ملف العدد
التعليم  بتتن  التكامل  تعزيز  ثالثا: 

املنزيل والتعليم املدر�شي
�أث��ر� على عالقة  لقد ترك تف�شي وباء كورونا 
و�لطفل،  �لو�لدين  بني  و�لعالقة  بالطالب،  �ملعلم 
�لزمان  بني  �لف�شل  مع  جديدة  م�شاكل  وظهرت 
و�ملكان. فقد تولى عديد من �لآباء �لإ�شر�ف على 
�أ�شبح  در��شة �أطفالهم بدل من �ملعلمني، وبذلك 
للطلبة.  �لذ�تي  �لتعلم  يف  مهمني  �شركاء  �لآب��اء 
ويف خ�شم هذه �لعملية، كانت �لعالقة بني �لآباء 
�ملدر�شي  �لتعليم  دم��ج  مت  كما  �أق���وى،  و�ملعلمني 
و�لتعليم �لأ�شري، ومت فعال تعبيد �لطريق ملمار�شة 
وتوجيه  و�لأ���ش��رة،  �ملدر�شة  بني  �مل�شرتك  �لتعليم 
�لآباء لتاأ�شي�س مفهوم علمي لرتبية �لأطفال، مما 
وحتقيق  للطفل  �لذ�تي  للتعلم  مو�تية  بيئة  �أوج��د 

منوه �ل�شامل.
�لذي  �ل�شعب  �لختبار  نتائج  برهنت  وهكذ� 
جائحة  تف�شي  ف��رتة  يف  و�لطلبة  �ملعلمون  و�جهه 
على  �لوطني  �لتعليمي  �لنظام  قدرة  على  كورونا 
مو�جهة حالت �لطو�رئ. ولأن �لبالد قد متكنت 
تاأ�شي�س  ��شتكمال  من  �ملا�شية  �لثالثة  �لعقود  يف 
بناء  خ��الل  من  �لإن��رتن��ت  ل�شبكة  �لتحتية  �لبنية 
هذه  �أ�شبحت  فقد  �لتعليمية،  �ملعلومات  �شبكة 
�لتعليم  مل��و�رد  �لأ�شا�شي  �ل�شمان  مبثابة  �ل�شبكة 
�لإلكرتوين على نطاق و��شع. ومن خالل �لتاأ�شيل 
و�لتعزيز �مل�شتمر لالإ�شالح �لتعليمي، مت حت�شني 

�لتعليم  وتد�شني منوذج  و�لتعلم،  �لتعليم  مفاهيم 
�لذي يعترب �لطالب حمور� للعملية �لتعليمية، مما 
يف�شح �ملجال لإطالق �لتعلم �لإلكرتوين، وت�شريع 
دمج �لتكنولوجيا �حلديثة يف �لتعليم وتعديل طرق 

�لتدري�س. 
يف  �مل�شكالت  بع�س  ظهرت  فقد  ذل��ك،  وم��ع 
بع�س  قام  فقد  �لإلكرتوين.  �لتعليم  تنفيذ  �أثناء 
�ل�شف  يف  �لتدري�س  حمتوى  با�شتن�شاخ  �ملعلمني 
ول�شقه يف مو�د �لتدري�س �لإلكرتوين، مما ت�شبب 
و�شعف  و�لطالب،  �ملعلم  بني  �لتفاعل  �نعد�م  يف 
نو�جت �لتدري�س. ويف �لوقت نف�شه، وب�شبب �شعف 
و�شعف  الطلبة،  بع�ض  ل��دى  الذاتي  الن�شباط 
كانو�  فقد  �لذ�تي،  �لتعلم  على  قدرتهم  م�شتوى 
�أو  �ملعلم  قبل  من  �ملبا�شر  �لإ�شر�ف  �إلى  بحاجة 
�لو�لدين، وبذلك �أ�شبح �لتعلم �لإلكرتوين �شكال 
بدون حمتوى، ومل يكن �أثر �لتعلم �ملُ�شتقل ُمر�شيا. 
وتطرح هذه �مل�شكالت متطلبات و�أهد�ف جديدة 
للتعلم �لإلكرتوين، ت�شتدعي �لإجابة ب�شدق عن 
�لتكنولوجيا  دمج  ن�شتطيع  كيف  �لآتية:  �لأ�شئلة 
�لطلبة  جنعل  وكيف  �أف�شل؟  ب�شكل  �لتعليم  يف 
�أك��ر  نحو  على  �لإل���ك���رتوين  �لتعلم  مي��ار���ش��ون 
فاعلية،  �أك���ر  �ل��ت��دري�����س  وجن��ع��ل  ��شتقاللية، 
ومناذج �لتعليم �لإلكرتوين �أكر منطقية؟ وكيف 
ميكن جعل �لتعلم �ملنزيل و�لتعليم �ملدر�شي �أكر 

�رتباطا من خالل �لتعلم �لإلكرتوين؟ 

مع التقدم في 
مجال التقنية 
الرقمية، تم 
بناء مصادر 
تتيح الفرصة 
أمام الطلبة 
للوصول إلى 
المعلومات 
التي يحتاجون 
إليها، وذلك 
بهدف تسريع 
عملية البناء 
المعلوماتي 
للتعليم.
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التعليم والتعلم عبر اإلنترنت خالل جائحة كورونا:
دليل مرجعي للمدارس

تو�جه  �ل��ت��ي  �مل��د�ر���س  يف  للعاملني  �ل��دل��ي��ل  ه��ذ�  يتوجه   
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�شي  ب�شبب  �ل�شحي  و�حل��ج��ر  �لإغ����الق 
�إر�شاد�ت حول كيفية تطبيق  )COVID-19(. ويحتوي على 
�قرت�حات  تقدمي  مع  �ملختلط،  و�لتعليم  �لإنرتنت  عرب  �لتعليم 
�ل�شرت�شاد  للمد�ر�س  ميكن  �لتي  �ملجانية  و�حللول  للتطبيقات 

بها ملو��شلة �لتعليم عرب �لإنرتنت يف وقت �لإغالق.  
اإعداد خطة ملوا�شلة الدرا�شة عر الإنرنت

��شرت�تيجيات  �لإنرتنت  عرب  �لدر��شة  مو��شلة  خطة  تغطي 

�لتدري�س، وقو�عد �لت�شال، و�لأجهزة �أو �لأدو�ت، و�لتطبيقات، 
�لتعلم �ملختلط  �أو  �لإنرتنت  �لتعلم عرب  �لتي تدعم  و�ل�شيا�شات 
يف �ملدر�شة. وينبغي �أن تكون هذه �خلطة ب�شيطة قدر �لإمكان، 
�لأمور  و�أولياء  و�ملعلمني  للمتعلمني  و��شحة  �إر�شاد�ت  وتت�شمن 

حول كيفية �لتعليم و�لتعلم عرب �لإنرتنت.
�لطو�رئ  ح��الت  يف  و�لتعلم  �لتعليم  مو��شلة  خطة  وتختلف 
�ختالفا طفيفا عن خطط �لتعليم عن بعد �لتي متتلكها كثري من 
�ملد�ر�س)1(؛ حيث ين�شب �لرتكيز يف حالت �لطو�رئ على ترتيب 
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تغطي خطة 
مواصلة 
الدراسة عبر 
اإلنترنت 
استراتيجيات 
التدريس، 
وقواعد 
االتصال، 
واألجهزة 
أو األدوات، 
والتطبيقات، 
والسياسات 
التي تدعم 
التعلم عبر 
اإلنترنت 
أو التعلم 
المختلط في 
المدرسة.

�نتقال �لطلبة من نوع من �لتعلم �إلى نوع �آخر يف 
خطط  تقت�شر  ول  �لتغري.  �شريعة  ظ��روف  ظل 
مو��شلة �لدر��شة عرب �لإنرتنت على �لتقنيات �لتي 
�شت�شتخدمها �ملدر�شة ملو��شلة �لدر��شة فح�شب، 
بل ت�شع يف �لعتبار �أي�شا كيفية عودة �لطلبة �إلى 

�ملد�ر�س بعد �نتهاء حالة �لطو�رئ.
ويقدم مركز �لدعم �لفني لإد�رة �ملد�ر�س يف 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �لطو�رئ يف  حالت 
معلومات و�إر�شاد�ت للمد�ر�س �لتي تو�جه حالت 
�إغالق طارئة. وميكن ��شتخد�م هذه �لإر�شاد�ت 
على نطاق دويل، على �لرغم من �أن بع�س هذه 
�لأمريكي)2(.  بال�شياق  مرتبط  �لإر����ش���اد�ت 
�لعامة  �لعتبار�ت  من  جمموعة  �أي�شا  وهناك 
خلطة  �لتح�شري  عند  مر�عاتها  ينبغي  �ل��ت��ي 

مو��شلة �لدر��شة عرب �لإنرتنت، من �أمثلتها:
• ببكني 	 �لغربية  �لأك��ادمي��ي��ة  �إر����ش���اد�ت 

حول كيفية �لتحقق من �شالمة �ملتعلمني 
و�ملعلمني و�أولياء �لأمور �أثناء �لإغالق)3(. 

• �إر���������ش��������اد�ت ع����ام����ة ل���ل���ت���ع���ل���م ع��رب 	
�لإنرتنت)5،4(. 

عر  والتعلم  التعليم  اإدارة  كيفية 
الإنرنت

هناك نوعان من �لتعليم و�لتعلم عرب �لإنرتنت 
وفقا  بينهما  �لتو�زن  �إلى حتقيق  �ملد�ر�س  حتتاج 

لظروفها �خلا�شة: 

• �لذي 	 هو  املتزامن:  والتعلم  التعليم 
يحدث ب�شكل تعاوين حيث يلتقي جمموعة 
�لوقت  يف  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �ملتعلمني  م��ن 

نف�شه مع �أحد �ملعلمني.
• هو 	 متزامن:  غري  والتعلم  التعليم 

�لذي يحدث يف �أي وقت، ولي�س بال�شرورة 
يف جمموعة، ولكن مع وجود تغذية مرتدة 

من قبل �أحد �ملعلمني.
و�لتعليم و�لتعلم �ملتز�من لي�س �أمر� �شروريا 
عرب  الفعال  للتعلم  ك�شرط  فيه  مرغوبا  حتى  اأو 
�لإنرتنت؛ فالهدف لي�س حماولة حماكاة �حلجرة 
�لدر��شية �لتقليدية يف �لو�قع �لفرت��شي، فهذ� 
لن يكون ممكنا يف كل �لأح��و�ل. �إن �لتعلم عرب 
�لإنرتنت و�لتعلم �ملختلط يتيح فر�شا للمتعلمني 
و����ش��ت��غ��الل  ����ش��ت��ق��الل��ي��ة،  �أك����ر  ب�شكل  للعمل 
�أدو�ت  ��شتخد�م  وتعلم  وطاقاتهم،  �إمكانياتهم 
ويف  خمتلفة.  ب�شورة  �لتعلم  و��شرت�تيجيات 
حالت �لطو�رئ، يكون �لبتكار و�لإبد�ع و�ملرونة 
�ملد�ر�س  وحتتاج  للنجاح،  �ملطلوبة  �لعو�مل  من 
�إلى �متالك �لقدرة على �لتكيف �ل�شريع ل�شمان 

��شتمر�ر �لتعلم بطريقة �شحية.
ميكن  �لتي  �لتعليمية  �لأن�شطة  بع�س  وهناك 
��شتخد�مها ب�شكل متز�من، مثل مكاملات �لفيديو 
�لإنرتنت.  عرب  �جلماعية  و�ملحادثات  �جلماعية 
وهناك �أن�شطة تعليمية �أخرى ميكن ��شتخد�مها 

https://bit.ly/3b96Xrb :1( مثل خطة مدر�شة �شنغهاي �لأمريكية للتعليم عن بعد(
https://bit.ly/3bezJXb )2(
https://bit.ly/2YI0zV8 )3(
https://bit.ly/3cc9Oki )4(
https://bit.ly/2WxPjIj )5(
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يقدم مركز 
الدعم الفني 

إلدارة المدارس 
في حاالت 

الطوارئ 
في الواليات 

المتحدة 
األمريكية 
معلومات 
وإرشادات 

للمدارس التي 
تواجه حاالت 

إغالق طارئة.

�ملكتوبة  �ل��ت��دوي��ن��ات  مثل  م��ت��ز�م��ن  غ��ري  ب�شكل 
 .Vlogging و�لتدوينات �مل�شورة Blogging
كما توجد �أن�شطة تعليمية ميكن ��شتخد�مها ب�شكل 
�لتعاونية  �لكتابة  مثل  متز�من  وغ��ري  متز�من 
و�ملر��شالت �لن�شية وعرو�س �لو�شائط �ملتعددة.

ا�شتخدام نظام اإدارة التعلم
 )LMS( �لتعلم  �إد�رة  �أنظمة  ُت�شتخدم 
�لإنرتنت،  عرب  و�إد�رت��ه��ا  �لتعلم  �أن�شطة  لإع��د�د 
�لتعلم وعر�س  ت�شتخدم يف تخزين حمتوى  كما 
�لدرو�س �لتعليمية، وغالبا ما حتتوي على �أن�شطة 
مدجمة فيها مثل منتديات �ملناق�شة و�لختبار�ت 
�لتي  للمد�ر�س  �لإلكرتونية. وبالن�شبة  و�حلقائب 
ت�شتخدم بالفعل نظام لإد�رة �لتعلم، ينبغي عليها 
�لتاأكد من متكني جميع �لطلبة من ت�شجيل �لدخول 
عن ُبعد، و�أن كل طالب ومعلم لديه بيانات �لدخول 
�خلا�شة به. كما ينبغي �لتاأكد من �أن �ل�شركة �لتي 
على  باملدر�شة  �خلا�س  �لتعلم  �إد�رة  نظام  توفر 
علم باأعد�د �لطلبة �أو �مل�شتخدمني للنظام، جتنبا 
حلدوث �أعطال يف حالة دخول �أعد�د كبرية من 
�لطلبة على �لنظام يف وقت و�حد. ويجب �أي�شا 
�ملتعلمني  دخ��ول  �إج���ر�ء�ت  ترتيب  �ملدر�شة  على 
�لأ�شغر �شنا لنظام �إد�رة �لتعلم، وبخا�شة عندما 
يكون �أولياء �لأمور هم �مل�شوؤولون عن �لدخول �إلى 

ح�شاباتهم على �لنظام. 
�مل�شدر  مفتوحة  �أو  جمانية  �أنظمة  وهناك 

عليها،  �لعتماد  للمد�ر�س  ميكن  �لتعلم  لإد�رة 
تكنولوجيا  يف  �خت�شا�شي  ع��ادة  تتطلب  ولكنها 
عليها  �ملطلوبة  �لإع����د�د�ت  لإج���ر�ء  �ملعلومات 

و�شيانتها. ومن �أمثلة هذه �لأنظمة �ملجانية: 
• 	Google Classroom )1(
• 	Moodle )2(
• 	Opigno )3(

على  تتتنتتطتتوي  التتتتتي  التعلم  ختتترات 
اأن�شطة بدنية اأو ا�شتخدام ملوارد اأو اأماكن 

معينة
�لتعليمية  �خل���رب�ت  �كت�شاب  للطبة  ميكن 
وميكن  بعد.  عن  �ملدر�شة  حتددها  �لتي  �لبدنية 
�أن يتم ذلك مع جميع �لفئات �لعمرية، �عتماد� 
على مقد�ر �لإ�شر�ف �لذي يحتاجونه للقيام بهذه 
�لأ�شغر  �ملتعلمون  يحتاج  وقد  �لبدنية.  �لأن�شطة 
�شنا �إلى �إر�شاد�ت يوجهها �إليهم �لكبار عن طريق 
�إ�شر�ف  �إل��ى  �لأم��ر  يحتاج  كما  �لفيديو،  حلقات 
�أثناء  يف  �ل�شغار  �ملتعلمني  على  �لأم���ور  �أول��ي��اء 
ممار�شتهم لالألعاب و�لأن�شطة �لتعليمية �لبدنية. 
�لإر���ش��اد�ت  بع�س  تقدمي  �ملدر�شة  على  وينبغي 
�لأ�شا�شية حول ما يجب على �أولياء �لأمور مر�عاته 
�أن  �أي�شا  �ملدر�شة  على  وينبغي  �ل�شاأن.  هذ�  يف 
جتري حمادثات فيديو عرب �لإنرتنت مع �ملتعلمني 
و�أولياء �لأمور ملناق�شة تطور �لأطفال يف �كت�شاب 

�خلرب�ت �لتعليمية �ملطلوبة.

https://classroom.google.com  )1(
https://moodle.com )2(

https://www.opigno.org/en )3(
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التعليم 
والتعلم غير 
متزامن هو 
الذي يحدث في 
أي وقت، وليس 
بالضرورة في 
مجموعة، 
ولكن مع وجود 
تغذية مرتدة 
من قبل أحد 
المعلمين.

يخ�شعون  ل  �ل���ذي���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
يذهبون  ل  ولكنهم  �مل��ن��زيل،  �ل�شحي  للحجر 
لهم  �ملمكن  من  �لإغ��الق،  ب�شبب  �ملد�ر�س  �إل��ى 
�لريا�شية  و�ملر�فق  �لعامة  �ملكتبات  ��شتخد�م 
�أن�شطة  م��ن  ك��ج��زء  �لفنية  �مل��ع��ار���س  حتى  �أو 
�لأماكن  بع�س  للمد�ر�س حتديد  �لتعلم. وميكن 
كان  �إذ�  �أم��ا  و�لفنون.  �لعلوم  �أن�شطة  ملمار�شة 
�أن يبقو�  �أو يجب  �لطلبة حتت �حلجر �ل�شحي 
�لفرت��شية  �لتعلم  لبيئات  فيمكن  منازلهم،  يف 
�خلرب�ت  �كت�شاب  على  �لطلبة  هوؤلء  م�شاعدة 
�لتعليمية �ملتعلقة مبادة �لعلوم، مع تقدمي �لدعم 
من  عديد  فهناك  �ملعلمني.  بو��شطة  و�مل�شاعدة 
ملخترب�ت  و�ملجانية  �مل�شدر  مفتوحة  �خليار�ت 
�لعلوم �لفرت��شية، و�ملعار�س، ومناذج حماكاة 
�لفيزياء، وما �إلى ذلك من �حللول و�لتطبيقات 
لدعم  ��شتخد�مها  ميكن  �ل��ت��ي  �لف��رت����ش��ي��ة 
�لطلبة يف تعلم �لعلوم. وينبغي على �ملد�ر�س �أن 
تويل �أهمية كبرية لالأن�شطة �لبدنية �لتي ميكن 
�حلجر  حالة  يف  �ملنزل  د�خل  �إجر�وؤها  للطلبة 
�ل�شحة  على  فاملحافظة  �مل��ن��زيل.  �ل�شحي 
من  �مل��ن��زيل  �حل��ج��ر  ف��رتة  يف  للطلبة  �لبدنية 

�لأمور �ملهمة للغاية.

الإنتترنتتت  عتتر  التعلم  يتتدعتتم  كتتيتتف 
اأن�شطة املعار�س والأن�شطة الجتماعية؟ 

ميكن  �لتي  و�لأدو�ت  �لأ�شاليب  بع�س  هناك 
مع  وم�شاركته  �ملحتوى  لعر�س  عليها  �لعتماد 
ومن  معهم،  ومناق�شته  �لإنرتنت  عرب  �لآخرين 

بني هذه �لأ�شاليب:

• املتتتهتتترجتتتانتتتات 	 اأو  املتتتتتتوؤمتتتتتتترات 
تت�شمن هذه  ما  وع��ادة  الفرا�شية: 
�مل���وؤمت���ر�ت و�مل��ه��رج��ان��ات م��زي��ج��ا من 
و�ملناق�شات  و�ل��ن��دو�ت  �ملرئي،  �ملحتوى 
�لن�شية.  و�مل��ح��ادث��ات  �لإن��رتن��ت،  ع��رب 
»��شت�شافة«  تريد  �ملدر�شة  كانت  و�إذ� 
�إن�شاء  فيمكنها  �ف��رت����ش��ي،  م��ه��رج��ان 
�أدو�ت  ��شتخد�م  �أو  �لإنرتنت  على  موقع 
�أو   ،Wix.com �أو   ،YouTube مثل 
�لفر�شة  لإتاحة   ،Strikingly.com

�أمام �ملتعلمني للم�شاركة.
• مو�قع 	 هناك  الفرا�شية:  املعار�س 

تقنيات  ت�شتخدم  �لإنرتنت  على  حمددة 
�إن�شاء  من  �لطلبة  متكن  �لأبعاد،  ثالثية 
معار�س �فرت��شية با�شتخد�م �لن�شو�س 
و�ل�شور، ومن �أمثلة هذه �ملو�قع موقع )1( 

 .Kunstmatrix
• التعلم 	 اإدارة  نظام  عر  امل�شاركة   

ترغب  �مل��د�ر���س  كانت  �إذ�  بعد:  عن 
معار�س  يف  �لطلبة  �أع��م��ال  م�شاركة  يف 
نظام  ��شتخد�م  لها  ميكن  �فرت��شية، 
�فرت��شية  م�شاحة  لإتاحة  �لتعلم  �إد�رة 

فعالة للم�شاركة و�لتعلم.

ا�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي 
للتعليم والتعلم عن بعد

م��ن �مل��م��ك��ن ����ش��ت��خ��د�م و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل 
�لجتماعي للتو��شل مع �لآباء �أو �ملتعلمني �لذين 
تزيد �أعمارهم عن 13 عاما وم�شاركة بع�س �ملو�د 

https://artspaces.kunstmatrix.com/en  )1(
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في حاالت 
الطوارئ، يكون 
االبتكار واإلبداع 

والمرونة 
من العوامل 

المطلوبة 
للنجاح، وتحتاج 

المدارس إلى 
امتالك القدرة 

على التكيف 
السريع لضمان 

استمرار التعلم 
بطريقة صحية.

من�شات  بع�س  �أي�شا  وهناك  معهم.  �لتعليمية 
�لإ�شر�ف  يتم  �لتي  �ملغلقة  �لجتماعي  �لتو��شل 
عليها وميكن للمتعلمني �ل�شغار ت�شجيل �لدخول 
 .GeckoLifeو Edmodo إليها، مثل من�شة�
�ملتعلمني  من  �ل�شغرية  للمجموعات  وبالن�شبة 
و�ملعلمني، ميكن للمد�ر�س �لتفكري يف ��شتخد�م 
 FamilyWall مثل  �لعائلة  م�شاركة  تطبيقات 
�لتي ت�شمح للمجموعات �ل�شغرية بن�شر �لو�شائط 
و�لحتفاظ بالتقاومي و�إجر�ء �ملحادثات �لن�شية.

�أن  �أن تدرك  ومع ذلك، ينبغي على �ملد�ر�س 
يحمي  ل  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  ��شتخد�م 
وبخا�شة  ك��اف،  ب�شكل  �مل�شتخدمني  خ�شو�شية 
�لتعليمية.  و�ملناق�شات  للم�شاركات  بالن�شبة 
�ملحتوى  م�شاركة  يف  ترغب  �ملد�ر�س  كانت  و�إذ� 
فيجب  و��شع،  نطاق  على  �لتعليمية  و�ملناق�شات 
�إد�رة �لتعلم �لذي  �أن يتم ذلك من خالل نظام 

تتحكم فيه �ملدر�شة وت�شرف على �إد�رته.

كيف تتاأكد من عدم حرمان اأي متعلم 
من التعليم عر الإنرنت؟

عن  يختلف  �لإنرتنت  عرب  �لفعال  �لتعلم  �إن 
بع�س  ��شتفادة  تقل  حيث  لوجه؛  وجها  �لتعلم 
تزويدهم مبو�رد  يتم  �إذ� مل  �لتعليم  �لطلبة من 
معينة للتعلم ب�شكل م�شتقل عرب �لإنرتنت، وي�شمل 

ذلك �لآتي:
• املنا�شبة 	 الأجتتهتتزة  اإلتتى  الو�شول 

�لعلم  م��ع  الإنتتترنتتتت،  عتتر  للتعلم 
�لتعلم  �أن�شطة  بع�س  �إج���ر�ء  ميكن  �أن��ه 

با�شتخد�م �لأجهزة �ملحمولة.
• الو�شول اإلى الإنرنت ذي ال�شرعة 	

املنا�شبة، فمع �شرعة �لإنرتنت �ل�شعيفة 

بعديد  �لقيام  للغاية  �ل�شعب  من  يكون 
من �لأن�شطة �لتعليمية �ملتز�منة. ولذلك 
طلبة  لديها  �لتي  للمد�ر�س  فبالن�شبة 
�إنرتنت  �شرعة  ذ�ت  مناطق  يعي�شون يف 
�شعيفة، ميكن حل هذه �مل�شكلة من خالل 
غري  �لتعليمية  �لأن�شطة  على  �لعتماد 
�ملتز�منة، وت�شجيل �لدخول �إلى من�شات 

�لتعليم عرب �لهو�تف �ملحمولة.
• ب�شكل 	 التدري�س  مواعيد  توزيع 

منا�شب، فتقليل زمن �حل�شة �لتدري�شية، 
مع زيادة عدد هذه �حل�ش�س، وتوزيعها 
على مو�عيد خمتلفة، بحيث ت�شم عدد 
�أقل من �لطلبة، هو �خليار �لأمثل للتعليم 
تت�شمن  �لإنرتنت. وعندما  و�لتعلم عرب 
فاإن  جماعية،  �أن�شطة  �حل�ش�س  ه��ذه 
فيها  �مل�شاركة  على  �لطلبة  ي�شجع  ذلك 

و�إمتام مهام �لتعلم.
• وجود نظام فعال للتغذية املرتدة، 	

مدى  م��ن  بانتظام  �لتحقق  �ملهم  فمن 
�لتعلم  �أن�شطة  م��ن  �ملتعلمني  ��شتفادة 
مرتدة  تغذية  وت��و�ف��ر  �لإن���رتن���ت،  ع��رب 
�إد�رة  �أنظمة  وتتيح  للمتعلمني.  فعالة 
على  للح�شول  للطلبة  �لفر�شة  �لتعلم 
خالل  من  مبا�شر  ب�شكل  مرتدة  تغذية 
�لختبار�ت �لتي يجرونها عرب �لإنرتنت، 
وعرب تقنيات �لتعليم �لذكية، و�أي�شا من 
�ملناق�شات  �أو  �ملبا�شرة  �لتعليقات  خالل 

�لتي تتم مع �لزمالء و�ملعلمني.
• امل�شتقل، 	 التعلم  فتتر�تتس  اإتتتاحتتة 

فالطلبة يتعلمون �جلديد كل يوم ب�شكل 
و���ش��ائ��ط خمتلفة.  ع���رب  ر���ش��م��ي  غ���ري 
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ُتستخدم 
أنظمة إدارة 
 )LMS( التعلم
إلعداد أنشطة 
التعلم 
وإدارتها عبر 
اإلنترنت، كما 
تستخدم في 
تخزين محتوى 
التعلم وعرض 
الدروس 
التعليمية.

على  �لطلبة  ق���درة  ت�شكل  �أن  وينبغي 
عن  �لتعلم  �أ�شاليب  لب  �مل�شتقل  �لتعلم 
�لأن�شطة  بعد، وذلك من خالل ت�شميم 
�لتعليمية و�ملناق�شات ب�شورة ت�شتفيد من 
جتارب �لطلبة وخرب�تهم �خلا�شة، مما 
ي�شجعهم على �مل�شاركة، ومينح �ملعلمني 
�أن�شطة  جتاه  م�شاعرهم  لتعرف  فر�شة 
�لتعلم. كما �أن ت�شجيع �لطلبة على �لتعلم 
ب�شكل م�شتقل يتيح جمال لتعدد وجهات 
�لنظر حول مو�شوعات �لتعلم، مما يجعل 
من �لتعلم عن بعد جتربة ثرية ب�شكل رمبا 

يفوق �لتعلم وجها لوجه.

اإدارة وقت ال�شا�شة:
ي�شري »وقت �ل�شا�شة« �إلى مقد�ر �لوقت �لذي 
يق�شيه �مل�شتخدم على �أحد �لأجهزة يف ممار�شة 
�ل�شا�شات.  خ��الل  م��ن  تعر�س  �لتي  �لأن�شطة 
وهناك حدود ملقد�ر �لوقت �ملنا�شب �لذي ميكن 
�أن يق�شيه �ملرء على �لإنرتنت، لكن مقد�ر �لوقت 
�ل�شا�شات  م��ع  �لتعامل  حتكم  �لتي  و�ل��ق��و�ع��د 
تختلف ح�شب �لعمر. ول حتت�شب عادة حمادثات 
�لجتماعية  و�لتفاعالت  �لإنرتنت  عرب  �لفيديو 
�لتي تتم با�شتخد�م كامري�ت �لفيديو من �شمن 

وقت �ل�شا�شة.
وق���د ق��دم��ت �لأك��ادمي��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة لطب 
�لإد�رة  ب�شاأن  �لتو�شيات  من  جمموعة  �لأطفال 
�لعمرية،  �لفئات  ح�شب  �ل�شا�شة  لوقت  �ملنا�شبة 

كما يلي:
• الأعمار من 2 اإلى 5 �شنوات: �شاعة 	

و�حدة يوميا، مق�شمة �إلى جل�شات بحد 
�أق�شى 30 دقيقة. 

• فوق: 	 فما  �شنوات   6 من  الأعتتمتتار 
لل�شا�شة،  حمددة  زمنية  حدود  توجد  ل 
على  �ل�شا�شة  وقت  يوؤثر  �أل  يجب  ولكن 
الن�شاط البدين والتفاعالت وجها لوجه 
يف �ملنزل و�ملدر�شة. وبرغم ذلك يف�شل 
ل  ي��وم  ك��ل  لل�شا�شة  معني  وق��ت  حتديد 

ينبغي جتاوزه.
خالل  من  تتم  �لتي  �لأن�شطة  من  كثري�  �إن 
و�لألعاب  �لجتماعي  �لتو��شل  مثل  �ل�شا�شات 
ينبغي  ول��ذل��ك  للغاية.  وممتعة  ج��ذ�ب��ة  ت��ك��ون 
�أن ت��ر�ع��ي ح���دود �ل��وق��ت �ل��ذي  على �مل��د�ر���س 
�لتعلم عن  �ل�شا�شات خالل  يق�شيه �لطلبة على 
بكل  �خلا�س  �لوقت  حتديد  يتطلب  وه��ذ�  بعد. 
ن�شاط تعليمي ب�شكل وا�شح، وتنبيه الطلبة عند 

جتاوزهم حدود هذ� �لوقت.

يف  التتتوثتتتوق  للمعلمن  ميتتكتتن  كتتيتتف 
الأعمال التي ينجزها الطلبة عن بعد؟

خالفا ملا يعتقد �لبع�س، فاإن مر�جعة �أعمال 
�ل�شعب.  ب��الأم��ر  لي�س  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �لطلبة 
يف  �لتغيري�ت  بع�س  يتطلب  ف��اإن��ه  ذل���ك،  وم��ع 
�لطلبة  من  و��شتالمها  �لو�جبات  حتديد  كيفية 
�لتي  �لأع��م��ال  يف  �ل��وث��وق  �أن  كما  للمر�جعة. 
�ملعلمني  م��ن  يتطلب  بعد  ع��ن  �لطلبة  ينجزها 
كثب  عن  الإن��رتن��ت  عرب  الطلبة  ن�شاط  مراقبة 
�لدر��شي  �لف�شل  يف  �لعادية  �ملو�قف  من  �أكر 

�لتقليدي. 
وفيما يلي بع�س �لإر�شاد�ت �لأ�شا�شية لتقومي 

�أعمال �لطلبة عرب �لإنرتنت:
• �لعتماد ب�شكل �أكرب على �لتقومي �لتكويني 	

�لذي ي�شجع �لطلبة على �لعمل معا ب�شكل 

68



ينبغي على 
المدرسة أن 

تجري محادثات 
فيديو عبر 

اإلنترنت مع 
المتعلمين 

وأولياء األمور 
لمناقشة تطور 

األطفال في 
اكتساب الخبرات 

التعليمية 
المطلوبة.

تعاوين مع �ل�شتفادة من �ملو�رد �ملتو�فرة 
عرب �لإنرتنت.

• و�شع �شيا�شة و��شحة للغاية ب�شاأن كيفية 	
�لإن��رتن��ت،  عرب  وت�شليمه  �لعمل  �إجن��از 
�لطلبة  يرتكب  �أن  �ملحتمل  غ��ري  فمن 
كانت  �إذ�  �أعمالهم  �إر���ش��ال  يف  �أخ��ط��اء 

هناك �إجر�ء�ت و��شحة يف هذ� �ل�شاأن.
• �لتي 	 �ملهام  على  �أك��رب  ب�شكل  �لعتماد 

تت�شمن �أن�شطة تعاونية جتمع بني �لطلبة 
مبا�شرة  يعمل  �ملعلم  كان  ف��اإذ�  و�ملعلم، 
مع طلبته يف �أثناء تنفيذهم ملهام �لتعلم 
عرب �لإنرتنت، فمن �ل�شهل بالن�شبة �إليه 
من  و�لتحقق  �لطلبة  يفعله  ما  مر�قبة 

فهمهم.
• �لتي 	 و�لأب��ح��اث  �لأ�شئلة  على  �لعتماد 

جتاربهم  ت�شمني  �ملتعلمني  من  تتطلب 
يف  �خل��ا���ش��ة  وخ��رب�ت��ه��م  �ل�شخ�شية 
مو�شوع �لبحث. فنظر� لختالف �ملو�قع 
ف�شوف  بالطلبة،  �خلا�شة  و�ل�شياقات 
يكون من �ل�شهل على �ملعلم معرفة مدى 
�لطالب،  �أج���ر�ه  �ل��ذي  �لبحث  �أ���ش��ال��ة 
ومدى �عتماده على حميطه وعلى خرب�ته 

�خلا�شة يف �لقيام بهذ� �لبحث.
• �لنتحال 	 ك�شف  برجميات  ��شتخد�م 

ومطالبة   ،plagiarism checkers
من  لأج��ز�ء  م�شود�ت  بت�شليم  �ملتعلمني 

�لعمل قبل تقدمي �لن�شخة �لنهائية. 
• �لعتماد ب�شكل �أكرب على مهام �لو�شائط 	

�ملتعددة �لتي تتطلب من �ملتعلمني �إعادة 
و�لن�س  �لفيديو  ومقاطع  �ل�شور  دم��ج 

للتعبري عن �إبد�عاتهم �خلا�شة. 
• �لتي 	 �ملكتبات  �أو  �مل�شادر  بع�س  حتديد 

ميكن للطلبة �لرجوع �إليها لإجناز �ملهام 
�لدر��شية، مع مطابتهم بتوثيق �ملعلومات 
وفقا للم�شدر. ف�شوف ي�شاعد ذلك على 
حتديد مدى قدرة �لطلبة على �ل�شت�شهاد 
�ملعلومات،  م�شادر  وتوظيف  باملر�جع، 

وتقليل فر�س ن�شخ �أعمال �لآخرين.
• �إجر�ء حمادثات فيديو �أو �شوت متز�منة 	

يف  ملناق�شتهم  �لإنرتنت  عرب  �لطلبة  مع 
نتائج �أعمالهم �إذ� كان ذلك ممكنا. 

• نظام 	 ت�شتخدم  �لتي  للمد�ر�س  بالن�شبة 
يكون  ف�شوف   ،)LMS( �لتعلم  �إد�رة 
ت�شجيل  وق��ت  من  �لتحقق  مقدورها  يف 
تعاون  �لتي  و�مل��ه��ام  للدخول،  �لطالب 
وكل  �إجن��ازه��ا،  يف  زمالئه  مع  �لطالب 
ما قام به �لطالب من ن�شاطات �لتعلم، 
واملدة التي ا�شتغرقها يف تنفيذ كل ن�شاط. 
يق�شيه  �ل��ذي  �لوقت  ف��اإن ق�شر  ولذلك 
�لطالب يف ن�شاطات �لتعلم �شوف ي�شري 
�إلى �أنه يقدم �أعمال منتحلة �أو لي�شت من 

�إنتاجه.

املصدر:
International Baccalaureate Organization. (2020). Online learning, teaching and education 
continuity planning for schools. Wales: International Baccalaureate Organization. 
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ملف العدد
كيف تستخدم الدول تكنولوجيا التعليم إلتاحة التعلم 

عن بعد خالل جائحة كورونا؟

 يعمل �لبنك �لدويل بالتعاون مع وز�ر�ت �لتعليم يف عديد 
�لتعليمية  �لتقنيات  ��شتخد�م  يف  جهودها  لدعم  �لبلد�ن  من 
للطلبة  بعد  عن  �لتعلم  فر�س  لتوفري  وو�شائلها  �أنو�عها  بجميع 
 .)COVID-19( أثناء �إغالق �ملد�ر�س نتيجة جلائحة كورونا�
تتبعها  �لتي  �لُنهج  بت�شنيف  �لدويل  �لبنك  يقوم  لذلك  ودعما 
�لتعامل مع هذه �جلائحة يف قاعدة بيانات �شاملة.  �لبلد�ن يف 
�لدولية،  و�ملمار�شات  �لتجارب  من  عديد  ��شتعر��س  وميكن 
وَ��شيا  �أوروب��ا  لت�شمل  و�لأقاليم  �ملناطق  بني  �لتنوع  مر�عاة  مع 

و�أفريقيا و�أمريكا �ل�شمالية و�جلنوبية.

ومي��ك��ن �ل��ق��ول �إن ه��ن��اك ع����دد� م��ن �ل��ت��وج��ه��ات �ل��ع��ام��ة 
�لتي �تخذتها �لدول ل�شمان ��شتمر�ر تعلم �لطلبة  و�لإجر�ء�ت 
�لإذ�ع��ة  ��شتخد�م  �أهمها:  يف  وت�شمنت  كورونا  جائحة  �أثناء 
�شبكة  و��شتخد�م  �لتعليمية،  �لدرو�س  بث  يف  و�ملرئية  �مل�شموعة 
�لدرو�س  �إلى م�شادر تعلم، مع عر�س  �لطلبة  �لإنرتنت لو�شول 
وفق جدول ح�ش�س يومية موجهة للطلبة يف خمتلف �ل�شفوف.

ولقد ر�شد �لتقرير عديد� من �لدول حول �لعامل، حيث ميكن 
�لإ�شارة لعدد من �ملبادر�ت �لنوعية ملو�جهة هذ� �لو�شع �مل�شتجد 
و�ل�شاغط على �لنظم �لتعليمية و�ملجتمعية. فعلى �شبيل �ملثال، 
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هناك عدد 
من التوجهات 

العامة 
واإلجراءات 

التي اتخذتها 
الدول لضمان 

استمرار تعلم 
الطلبة أثناء 

جائحة كورونا.

هناك بر�مج للدعم و�لإر�شاد و�لتوجيه للطالب 
مت  بالرب�زيل  �لأم���ازون  ولي��ة  ويف  �لنم�شا،  يف 
توفري �أدلة توجيهية للمديرين و�ملعلمني و�أولياء 
�لأمور، �أما يف بلغاريا فقد قامت وز�رة �لتعليم 
و�لعلوم بتوفري مكتبة وطنية �إلكرتونية للمعلمني 
يف  متخ�ش�شون  �شممها  م���و�د  فيها  ت��ت��و�ف��ر 

�لتعليم �لإلكرتوين.
مت  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  ع��دي��د  مثل  كولومبيا  ويف 
����ش��ت��خ��د�م �لإذ�ع����ة و�ل��ت��ل��ف��از �ل��وط��ن��ي يف بث 
�لتي  للمناطق  خ�شو�شا  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 
كرو�تيا  ويف  بالإنرتنت.  �ت�شال  بها  يتو�فر  ل 
ل��ذوي  �إل��ك��رتون��ي��ة  تعليمية  ب��ر�م��ج  �ع����د�د  مت 
ل��دول  بالن�شبة  �أم���ا  �خل��ا���ش��ة.  �لح��ت��ي��اج��ات 
�مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  مت  مدغ�شقر  ففي  �أفريقيا، 
بالتعاون مع �ليوني�شيف، ويف نيجرييا مت �إعد�د 
ثالث �شيناريوهات، �لأول للمد�ر�س �لتي �شتغلق 
�شهر و�حد، و�شيناريو للمد�ر�س �لتي �شتغلق من 
�شهر �لى 3 �أ�شهر، ثم �شيناريو للمد�ر�س �ملغلقة 

لكامل �لف�شل �لدر��شي. 
�لدول  فاإن عديد� من  بالتقومي  يتعلق  وفيما 
هذ�  �إع���د�د  �أث��ن��اء  �لتقومي  نظم  بتغيري  تقوم 
�لتقرير، ومن �لدول من �أجلت �لختبار�ت حتى 
�شبتمرب، وهناك دول كم�شر �شعت �إلى �لتقييم 
يرفعه  بحثي  م�شروع  خالل  من  �لنقل  ل�شنو�ت 

�لطلبة على من�شة �لكرتونية.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن���ق���دم ع�����دد� م���ن �ل��ت��ج��ارب 
�أنظمة  ��شتجابة  ح��ول  �ل��دول��ي��ة  و�مل��م��ار���ش��ات 
�لتعليم جلائحة كورونا، مع مر�عاة متثيل هذه 
�لتجارب ملختلف مناطق �لعامل. ويالحظ وجود 
قدر كبري من �لت�شابه يف �لإجر�ء�ت �لتي قامت 
بها دول �لعامل، و�لتي تركزت ب�شكل عام يف بناء 

�لتعليمي  �ملحتوى  لتوفري  �إلكرتونية  من�شات 
مع  بعد،  عن  �لتعلم  لي�شري  �إليكرتونية  ب�شورة 
�لوطنية  و�لإذ�عة  �لتلفاز  قنو�ت  �ل�شتفادة من 
يف تقدمي �لدرو�س ملختلف �ل�شفوف �لدر��شية. 

النم�شا:
مت رفع عديد من �ملقرر�ت على موقع وز�رة 
مثل  �لتعلم  من�شات  ��شتخد�م  ويتم  �لتعليم، 
�حللول  �إل��ى  بالإ�شافة   ،LMS و   Moodle
و  Microsoft مثل  �شركات  م��ن  �ل�شحابية 
 ،Eduthek وتقدم من�شة �ملحتوى .Google
لريا�س  �لتعليمية  �مل��و�د  �ل��وز�رة،  طورتها  �لتي 
�لأط���ف���ال و�مل��ت��ع��ل��م��ني م���ن ج��م��ي��ع �ل�����ش��ف��وف 
�لدر��شية لتي�شري �لتعلم من �ملنزل. كما ي�شعى 
�لكتب  ومنتجي  �لنا�شرين  م��ن  ع��دي��د  حاليا 
جمانا.  حمتوياتهم  بع�س  تقدمي  �إلى  �ملدر�شية 
�لتلفزيون  حمطة  تقدم   ،2020 مار�س  ومنذ 
�لعامة ORF1 برناجما تعليميا خا�شا للطالب 
�شباح  كل  ُيبث  �لدر��شية،  �مل�شتويات  جميع  يف 
�ملدر�شة  قبل  ما  لأطفال   9-6 �ل�شاعة  بني  ما 
جهود�  �لوز�رة  تبذل  كما  �لبتد�ئية.  و�ملد�ر�س 
�لرقمي  �لتعلم  خدمات  كفاءة  لتح�شني  كبرية 

وتوفري مبادئ توجيهية للتعلم عن ُبعد.
وهناك �أي�شا مبادر�ت للتعلم عرب �لإنرتنت 
فيينا  مدينة  تقدم  حيث  �ملناطق،  م�شتوى  على 
لالأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 10 و 14 
عاما دعما �إ�شافيا يف �للغة �لأملانية و�لريا�شيات 
وفيما  �لإعد�دية.  للمد�ر�س  �لإجنليزية  و�للغة 
و�ل�شت�شاري،  �لإر�شادي  �جلانب  بتعزيز  يتعلق 
تتوفر �ل�شت�شار�ت �لنف�شية خالل �شاعات �مل�شاء 
وعطالت نهاية �لأ�شبوع من خالل �لتو��شل مع 
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تبذل وزارة 
التعليم 
في النمسا 
جهودا كبيرة 
لتحسين 
كفاءة خدمات 
التعلم الرقمي 
وتوفير مبادئ 
توجيهية 
للتعلم عن 
ُبعد.

�أو  �لهاتف  �ملدر�شة عن طريق  �لنف�س يف  علماء 
بالتقومي،  يتعلق  فيما  �أم��ا  �لإل��ك��رتوين.  �لربيد 
فال يوجد تقومي لالأد�ء يف �لوقت �حلايل؛ حيث 
�لطلبة  يعود  عندما  �لأرج��ح  على  �لتقومي  �شيتم 

�إلى �ملدر�شة. 

بلغاريا:
للتعلم  نظاما  و�لعلوم  �لتعليم  وز�رة  �أطلقت 
�لإلكرتوين يف �شهر مار�س، يتم من خالله توفري 
�لعا�شر،  �إلى  �لأول  �ل�شف  من  �ملدر�شية  �لكتب 
�لإنرتنت.  عرب  �لفيديو  مقاطع  �إل��ى  بالإ�شافة 
خالل  م��ن  �ملدر�شي  �لتعليم  حمتوى  ب��ث  ويتم 

.BNT 4 و BNT 2 لقناتني�
�لطلبة  م��ن   %89 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ويلتحق 
بالتعلم �لإلكرتوين �أو �لتعلم عن بعد، ويح�شلون 
على �شت �شاعات يوميا مبا يف ذلك درو�س �لبث 
�لآباء  ويقوم  �لوطنية.  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  على 
تنفيذ  يف  �لرتبويني  �لخت�شا�شيني  مب�شاعدة 
�لإر����ش���اد�ت و�مل��ه��ام �مل��ح��ددة، ودع��م �لأط��ف��ال 
�ل�شغار عند مو�جهة �أية م�شاكل تقنية. كما قامت 
�إلكرتونية  مكتبة  بتطوير  و�لعلوم  �لتعليم  وز�رة 
وطنية للمعلمني )م�شتودع �ملحتوى �لإلكرتوين(، 
�لرتبويني  لالخت�شا�شيني  م���و�د  تن�شر  و�ل��ت��ي 
�لإلكرتوين من خالل درو�س  �لتعلم  بيئة  لتعزيز 
و�لأف��الم  بعد،  عن  �لتدريب  وب��ر�م��ج  �لفيديو، 
�لبحث  �لتقدميية، مع تعزيز مهار�ت  و�لعرو�س 
ح�شابات  �إر���ش��ال  مت  ول��ق��د  �جل��م��اع��ي.  و�لعمل 
دخول جمانية جلميع �ملد�ر�س للعمل على من�شة 
Microsoft TEAMS و�إن�شاء ملفات تعريف 
جلميع �لطالب و�ملعلمني، مع توفري مكتب للدعم 
لالإجابة عن �لأ�شئلة وتقدمي �لقرت�حات �ملتعلقة 

بالعملية �لتعليمية. �أما فيما يتعلق بالتقومي، تقوم 
بالتقومي  �ملتعلقة  �لت�شريعات  بتحديث  �حلكومة 

من �أجل مر�عاة �شياق �لتعلم عن بعد.

كرواتيا:
يف  ب��ع��د  ع��ن  و�ل��ت��ع��ل��م  �لتعليم  تنظيم  ي��ت��م 
على  �لتعليم  وز�رة  م��وق��ع  خ��الل  م��ن  ك��رو�ت��ي��ا 
�حلياة«.  مدى  »�ملدر�شة  وموقع  �لإنرتنت  �شبكة 
تقدمي  يتم   ،4 �إل��ى   1 من  لل�شفوف  وبالن�شبة 
�لدرو�س �لتعليمية عرب �لتلفزيون �لعام من خالل 
�لدرو�س  �شرح  يتولون  �لذين  �لفعليني  �ملعلمني 
ب�شكل مبا�شر، نظر� لعدم وجود حمتوى موجود 
�إ�شافية  متارين  �ملعلمون  ير�شل  كما  م�شبقا. 
خا�شة بالطلبة �إلى �أولياء �لأمور، حيث ل ُيتوقع 
باأنف�شهم  �لإنرتنت  �لأطفال  هوؤلء  ي�شتخدم  �أن 
مبا�شرة، بل يتو��شلون مع معلميهم عرب �آبائهم. 
وبالن�شبة لل�شفوف من 5 �إلى 8، يتم ت�شجيل 
درو�س �لفيديو يوميا، بو�قع 15 دقيقة لكل مادة، 
�لوطني. ويف  �مل�شتوى  وفقا جلدول در��شي على 
حالة ��شتمر�ر �لو�شع حتى نهاية �لعام �لدر��شي، 
نتائج  جميع  حتقيق  من  �لطلبة  يتمكن  �شوف 
ويحدد  �لدر��شية.  �ملناهج  يف  �ملحددة  �لتعلم 
هذ� �جلدول �لوطني حو�يل 5 �شاعات من �لعمل 
�إ�شافة  للمد�ر�س  ميكن  ولكن  يوميا،  �ملدر�شي 
ف�شول  �مل��د�ر���س  تنظم  كما  لطالبها.  �شاعات 
)مثل  خمتلفة  من�شات  على  �فرت��شية  در��شية 
حيث   )Yammerو  Microsoft Teams
و�إعطائهم  يوميا مع طالبهم،  �ملعلمون  يتو��شل 
و�إمتام  �لتعلم  ن�شاطات  من  و�لتحقق  تعليمات، 
�ملهام. وتوفر �شركات �لت�شالت �أي�شا �لو�شول 
 )SIM بطاقات  )ع��رب  �لإن��رتن��ت  �إل��ى  �ملجاين 
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يتم في 
النمسا تقديم 

االستشارات 
النفسية خالل 

ساعات المساء 
وعطالت نهاية 

األسبوع من 
خالل التواصل 

مع علماء 
النفس في 

المدرسة عن 
طريق الهاتف 

أو البريد 
اإللكتروني.

�أما  �ملنخف�س.  �لقت�شادي  �لو�شع  للطلبة ذوي 
�لوز�رة  �أ�شدرت  فقد  �لعايل،  للتعليم  بالن�شبة 
لتقدمي  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  توجه  مذكرة 
دعم  توفري  مع  �لإن��رتن��ت،  عرب  �لتعلم  حمتوى 

مركزي.

جمهورية الت�شيك:
و�لريا�شة  و�ل�شباب  �لتعليم  وز�رة  �أطلقت 
�شهر  يف  بعد«  عن  »�لتعليم  موقع   )MEYS(
و�ملعلمني  �ملد�ر�س  �ملوقع  هذ�  ويدعم  مار�س. 
�لتعليم عن بعد، ويحتوي على رو�بط  يف توفري 
ومعلومات  �لإن���رتن���ت،  ع��ل��ى  تعليمية  لأدو�ت 
حمدثة و�أمثلة عن �ملمار�شات �جليدة، بالإ�شافة 
ويبث  بعد.  عن  بالتعليم  �ملتعلقة  �خل��رب�ت  �إلى 
تعليمية  ب��ر�م��ج  �لت�شيكي  �لوطني  �لتلفزيون 
ب��اإع��د�د  ق��ام��و�  �إ���ش��ر�ف خ���رب�ء  للطلبة حت��ت 
و�إطالق برنامج يومي للتعليم عن بعد للمرحلتني 

�لبتد�ئية و�لثانوية. 

ال�شن:
يف �شهر فرب�ير �ملا�شي، بد�أ ما يقرب من 200 
مليون من طلبة �ملد�ر�س �لبتد�ئية و�لثانوية يف 
�ل�شني �لف�شل �لدر��شي �جلديد عرب �لإنرتنت، 
تف�شي فريو�س  ب�شبب  �ملد�ر�س  �إغالق جميع  مع 
برنامج  �أكرب  تنفيذ  يف  �لدولة  و�شرعت  كورونا. 
حيث  �لب�شرية،  تاريخ  يف  �لإنرتنت  عرب  للتعليم 
»�ملد�ر�س  بعنو�ن  مبادرة  �لتعليم  وز�رة  �أطلقت 
�لوز�رة  نظمت  كما  م�شتمر«.  �لتعلم  لكن  مغلقة 
و�أعدت  �ملد�ر�س،  �إد�ر�ت  بعد مع  موؤمتر�ت عن 
من�شة على �لإنرتنت لتقدمي �لدور�ت �لتدريبية 

للقائمني على تنفيذ هذه �ملبادرة.

وز�رة  م��ع  �شر�كة  �لتعليم  وز�رة  وع��ق��دت 
�أجل ح�شد  �ملعلومات من  وتكنولوجيا  �ل�شناعة 
�لرئي�شيني  �لت�شالت  خدمات  م��زودي  جميع 
وبخا�شة  بالإنرتنت،  �لت�شال  خدمة  لتعزيز 
للمناطق �لتي ل حتظى بخدمات كافية، مع تقوية 
�لرئي�شية خلدمات  للمن�شات  �لرتددي  �لنطاق 
�لتعليم عرب �لإنرتنت، وبخا�شة �ملن�شة �لوطنية 
ملاليني  خدماتها  تقدم  �لتي  �لتعليمية  للمو�رد 

�لزو�ر يف وقت و�حد.
ل���ل���دور�ت  م��ن�����ش��ة   22 �إن�������ش���اء  مت  وق����د 
 24 من  �أك��ر  ت�شم  �لإنرتنت،  على  �لتدريبية 
�لبتد�ئية  �ملد�ر�س  ملعلمي  تدريبية  دورة  �ألف 
منهجيات  �عتماد  مع  جماين،  ب�شكل  و�لثانوية 
�إلى  ��شتناد�  �لتعلم  لت�شهيل  ومنا�شبة  مرنة 
�ملناطق.  م�شتوى  على  �لإلكرتونية  �جلاهزية 
�لتدري�س  ح��ول  �إر���ش��اد�ت  �ملعلمون  تلقى  كما 
للدرو�س  �ملبا�شر  �لبث  ذلك  يف  مبا  بعد،  عن 
حت��دي��د  مت  وق���د  �لإن���رتن���ت.  ع��رب  �لتعليمية 
�ملو�شى  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �لتعلم  �شاعات  ع��دد 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��در����ش��ي  �ل�����ش��ف  ب��ه��ا ح�شب 
�لأنظمة  خدمات  ومقدمي  �لت�شالت  قطاع 
�خلدمات  وت�شمنت  �لإنرتنت.  عرب  �لأ�شا�شية 
و�لجتماعي  �لنف�شي  �لدعم  تقدمي  �حلكومية 
و�شبل  كورونا  فريو�س  حول  ومعلومات  للطلبة، 

�لوقاية منه.

الهند:
تنمية  وز�رة  ن�شرته  بيان �شحفي  من خالل 
م��ار���س   21 يف   )HRD( �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل����و�رد 
�لإلكرتوين  �لتعلم  من�شات  �إن�شاء  مت   ،2020
�لطلبة  منها  ي�شتفيد  و�لتي  �ملجانية  �لرقمية 
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ملف العدد
ملو��شلة تعلمهم، ودعم حمتوى �لتعلم �لإلكرتوين 
�ملناهج  وتوفري  �لأمور،  و�أولياء  و�ملعلمني  للطلبة 
و�لكتب  �لفيديو  درو���س  ذلك  يف  مبا  �لدر��شية، 
جمل�س  من  وبتوجيه  �لتقومي.  و�أدو�ت  �ملدر�شية 
للتعلم  حم��ت��وى  �إن�����ش��اء  مت  �ل��وط��ن��ي،  �لتعليم 
250 معلما يف  م��ن  �أك��ر  قبل  م��ن  �لإل��ك��رتوين 
للتعلم  تطبيق  وبناء  �لدر��شية،  �مل��و�د  خمتلف 
و�ل��ذي   ،12 �إل��ى   1 م��ن  لل�شفوف  �لإل��ك��رتوين 
للطلبة  فيديو موجهة  ومقاطع  كتب  يحتوي على 
ذلك  يف  مب��ا  متعددة  بلغات  و�لآب���اء  و�ملعلمني 

�لهندية و�لأردية و�لإجنليزية.
للمو�رد  �لوطني  �مل�شتودع  بو�بة  توفر  كما 
�ملفتوحة )NROER( جمموعة من  �لتعليمية 
يف  مبا  متعددة،  بلغات  و�ملعلمني  للطلبة  �مل��و�رد 
ذلك �لكتب و�لوحد�ت �لتفاعلية ومقاطع �لفيديو 
 .STEM و�لألعاب �لتعليمية �لقائمة على نظام
للبث  خم�ش�شة  تلفزيونية  ق��ن��اة   32 وت��وج��د 
�ل�شاعة،  مد�ر  على  �لتعليمية  للرب�مج  �ملبا�شر 
ميكن �لو�شول �إليها يف جميع �أنحاء �لبالد؛ حيث 
من  )�ل�شفوف  �ملدر�شي  للتعليم  درو�شا  تقدم 
�ملهني،  و�لتعليم  �لعايل،  و�لتعليم   ،)12 �إلى   9

وتدريب �ملعلمني.

اليابان:
و�لعلوم  و�لريا�شة  و�لثقافة  �لتعليم  لوز�رة 
مركزيا  م��وق��ع��ا   )MEXT( و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ملتعلقة  �ملعلومات  ك��ل  يعر�س  �لإن��رتن��ت  على 
ب��ط��رق �ل��ت��ع��ام��ل م��ع ف��ريو���س ك���ورون���ا، مب��ا يف 
�لتي  �مل��ت��ن��وع��ة  �لتكيف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ذل��ك 
�لإد�ر�ت  ��شتخدمت  حيث  �ملد�ر�س،  تتخذها 
خمتلفة  ��شرت�تيجيات  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات 

تعليمية  موؤ�ش�شات  �عتمدت  حني  ويف  للتكيف. 
ك��ث��رية ع��ل��ى �ل��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د �ل��ق��ائ��م على 
بع�س  ظلت  و�لت�شالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية تقدم خدماتها يف �ملد�ر�س 
من  للوقاية  �ل��الزم��ة  �لحتياطات  �ت��خ��اذ  م��ع 

فريو�س كورونا. 

كوريا اجلنوبية:
�إلى  �لتعليم  ووز�رة  �لكورية  �حلكومة  �شعت 
�لربيع  لف�شل  �لدر��شية  ب��د�ي��ة  موعد  تاأجيل 
كما   .2020 �إب��ري��ل  �إل���ى  م��ار���س  م��ن   2020
دولر  مليون   250 �لتعليم  وز�رة  ��شتثمرت 
�أمريكي ملعاجلة �آثار فريو�س كورونا، وميثل ذلك 
ميز�نية  �إجمايل  عن  تقريبا   %4 بن�شبة  زي��ادة 
ميز�نية  ��شتخد�م  ومت   .2020 عام  يف  �لتعليم 
�لإنرتنت  عرب  �لتعليم  من�شات  لدعم  �لطو�رئ 
خدمات  يف  و�لتو�شع  �ل��ع��ام،  �لتعليم  وم��و�ق��ع 
�ل�شحية  �مل��ع��د�ت  و���ش��ر�ء  �ملدر�شية،  �لرعاية 

�لالزمة للمعلمني و�لطلبة.
وتدعم �حلكومة تكلفة ت�شغيل �شبكة �لإنرتنت 
وجميع  �ل��ط��ل��ب��ة،  جل��م��ي��ع  �لتعليمية  ل��ل��م��و�ق��ع 
�لأن�شطة �لتعليمية �لتي تقدمها خدمة معلومات 
�لتعليم و�لبحث �لكورية )KERIS( و�لتي توفر 
�إلى   3 من  )لل�شفوف  �لرقمية  �ملدر�شية  �لكتب 
حيث  �لإن��رتن��ت،  ع��رب  للتعلم  من�شات  م��ع   )9
ميكن للمعلمني عمل ف�شول �فرت��شية، وتقدمي 
�ملر��شلة  تطبيقات  و��شتخد�م  �لدر��شية،  �ملهام 
و�ملناق�شات �جلماعية، بالإ�شافة �إلى تتبع تقدم 
�لعلوم  وز�رة  وتقوم  �لتعلم.  عملية  يف  �لطلبة 
 ،)MSIT( و�لت�شالت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�ملر�أة  �شوؤون  ووز�رة  �لتعليم  وز�رة  مع  بالتعاون 

أطلقت وزارة 
التعليم في 
بلغاريا نظاما 
للتعلم 
اإللكتروني في 
شهر مارس، 
يتم من خالله 
توفير الكتب 
المدرسية من 
الصف األول 
إلى العاشر، 
باإلضافة إلى 
مقاطع الفيديو 
عبر اإلنترنت.
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تقوم الحكومة 
في بلغاريا 

بتحديث 
التشريعات 

المتعلقة 
بالتقويم من 

أجل مراعاة 
سياق التعلم 

عن بعد.

و�لأ�شرة، باإن�شاء مو�قع �إلكرتونية جديدة للتعلم 
�لتعليمية  �لرب�مج  بث  يتم  كما  �لإنرتنت،  عرب 

عرب �لإذ�عة و�لتلفاز. 

الأرجنتن:
�لرتبية  ل���وز�رة  �لتعليمية  �ل��ب��و�ب��ة  ت��ه��دف 
توفري  �إل��ى   Educ.ar �لأرجنتني  يف  و�لتعليم 
و�لطالب  و�لإد�ري��ني  للمعلمني  �لرقمية  �مل��و�رد 
و�أولياء �لأمور. ولقد طورت وز�رة �لتعليم و�أمانة 
�لإعالم و�لت�شال �لعام برناجما لبث �ملحتوى 
ويت�شمن   .2020 �أبريل   1 من  بد�ية  �لتعليمي 
هذ� �لربنامج بث 14 �شاعة يوميا من �ملحتوى 
�لتعليمي عرب �لتلفاز، و7 �شاعات من �لبث عرب 
للطالب  خ�شي�شا  �نتاجها  مت  و�لتي  �لإذ�ع��ة، 
نتيجة لإغالق �ملد�ر�س. وكل در�س �إذ�عي يقدمه 
معلم مع �أحد �مل�شاركني )�شحفي، فنان، عامل( 
و�خلا�شة  �لعامة  �لقنو�ت  على  �لبث  يتم  حيث 
كما  و�ملجتمعية.  و�لتعاونية  و�جلامعية  و�ملحلية 
 49 �ل���  وفروعها  نا�شيونال  �إذ�ع���ة  �أي�شا  تبث 
�ملنت�شرة يف جميع �أنحاء �لبالد 7 بر�مج يوميا 

ملدة �شاعة و�حدة لكل منها.
�لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  ه���ذه  ع��ل��ى  ويعتمد 
و�لإذ�عية �لطلبة �لذين ل ميكنهم �لو�شول �إلى 
�ملحمولة«  �لكمبيوتر  »�أجهزة  عرب  �لتكنولوجيا 
تطوير  مت  كما  �لتعلم.  م��و�رد  عليها  و�ملتو�فر 
ت�شعة �أدلة حول كيفية ممار�شة �لتعليم و�لتعلم 
عرب هذه �لأجهزة: دليل ملرحلة ما قبل �ملرحلة 
و2  �لأ�شا�شي،  للم�شتوى  �أدل��ة  و4  �لبتد�ئية، 
�أل  ول�شمان  ل��الأ���ش��رة.  و1  �ل��ث��ان��وي  للم�شتوى 
�مل�شاو�ة  عدم  تفاقم  �إلى  �ملدر�شة  �إغالق  يوؤدي 
�إلى م�شادر �لتعلم، فاإن �لأرجنتني  يف �لو�شول 

على   Educ.ar �لتعليم  بو�بة  بت�شفري  تقم  مل 
�لإطالق، كما وجهت �شركات �لت�شال �إلى جعل 

ت�شفح �ملن�شة �لرقمية جمانيا.

الرازيل:
تعر�س قناة �مل�شتقبل بع�س �ملحتوى �ملنظم 
وليتي  �أطلقت  كما   .YouTube على  و�ملعد 
بعد  عن  للتعليم  ��شرت�تيجية  وب��ار�  �أمازونا�س 
تعتمد على ��شتخد�م �لتليفزيون �لتعليمي )حيث 
خربة  لديها  �لرب�زيلية  �لأم����ازون  منطقة  �إن 
معمقة يف ذلك تعود �إلى �ل�شبعينيات(. كما مت 
�لعتماد �أي�شا على توفري �ملحتوى �لتعليمي عرب 
�أمازونا�س مبادئ  �أ�شدرت ولية  �لإنرتنت. كما 
و�لطالب  و�ملعلمني  �لتعليم  مل��دي��ري  توجيهية 
�شيا�شات  تطبيق  كيفية  ح��ول  �لأم���ور  و�أول��ي��اء 

�لتعليم عن بعد ��شتجابة جلائحة كورونا.

اململكة العربية ال�شعودية:
�ل�شعودية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ت�شتخدم 
لبث  �لجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل  �لتلفزيون 
وق��د  �ل�����ش��ف��وف،  جلميع  �لتعليمية  �ل���درو����س 
درو�س  لتقدمي  ومعلما  م�شرفا   127 خ�ش�شت 
قناة   19 خ��الل  من  �لتعليمية  �مل��و�د  يف  يومية 
�لوز�رة  تقدم  كما  بثها حمليا(  )يتم  تلفزيونية 

خيار�ت متنوعة للتعلم �لفرت��شي.

الأردن:
يوميا  ج��دول  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تقدم 
يف  مرتني  �لتعليمية  للدرو�س  �لتلفزيوين  للبث 
 Darsak ل�شباح و�مل�شاء. كما مت �إطالق بو�بة�
و�لتي طورتها  �ملا�شي،  22 مار�س  �لتعليمية يف 
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ملف العدد
�مل��و�د  لعر�س  �خلا�س  �لقطاع  �شركات  �إح��دى 
�لتعليمية �لرقمية. وتدير وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لأع��م��ال  وري����ادة  �ل��رق��م��ي  �لق��ت�����ش��اد  ووز�رة 
عمليات �لتعليم و�لتعلم عن بعد عرب هذه �لبو�بة 
�لتعليمية. ويبقى �ملحتوى �لتعليمي �ملعرو�س على 
فقط،  و�حد  �أ�شبوع  ملدة  متاحا  �لرقمية  �لبو�بة 
ثم يتم عر�س حمتوى جديد يف �لأ�شبوع �لتايل، 
وهكذ�. وميكن للطالب �لت�شفح �ملجاين للمن�شة 

بني �ل�شاعة 6 �شباحا و 4 م�شاء.

م�شر:
�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لتعليم �لفني 
بعد  عن  و�لتقومي  �لتعليم  لتطبيق  خطو�ت  عن 
مار�س   15 يف  ب��د�أ  �ل��ذي  �لدر��شة  تعليق  خ��الل 
�مل��ا���ش��ي. و�أت��اح��ت �ل����وز�رة �ل��و���ش��ول �إل���ى بنك 
�ملتعلمني،  جلميع   )EKB( �مل�����ش��ري  �مل��ع��رف��ة 
وتوفري �ملحتوى �لتعليمي ح�شب �ل�شف �لدر��شي 
و�ملو�شوع )من ريا�س �لأطفال حتى نهاية �لتعليم 
جلميع  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  �لثانوي( 
دون  من  وذلك  و�ملعلمني،  �لأم��ور  و�أولياء  �لطلبة 
�حلاجة �إلى ت�شجيل بيانات �لدخول للتي�شري على 
�لطلبة. ويحتوي بنك �ملعرفة �مل�شري على و�شائط 
وثائقية(  �أف��الم  �شور،  فيديو،  )مقاطع  متعددة 
للم�شاعدة يف �شرح �لدرو�س �ملختلفة، وعديد من 

�لكتب �لرقمية �لكاملة، مبا يف ذلك �لقو�مي�س.

�ملعلمني  لتمكني  رقمية  من�شة  �إن�شاء  ومت 
22 مليون طالب  �لتو��شل مع ما يقرب من  من 
مدر�شة،  �أل��ف   55 من  يقرب  ما  على  موزعني 
�لطلبة  �أ�شئلة  ع��ن  و�لإج��اب��ة  �ل��درو���س  و���ش��رح 
ويتلقى  �لإن���رتن���ت.  �لخ��ت��ب��ار�ت ع��رب  و�إج����ر�ء 
ف�شل  �إل��ى  للدخول  معلميهم  من  رم��ز�  �لطلبة 
هذه  ع��رب  �إلكرتونيا  �لتعلم  ملتابعة  �ف��رت����ش��ي 
�لتعلم  موفر  مع  �حلكومة  تعاقدت  كما  �ملن�شة. 
�لإر�شاد�ت  لتقدمي   Edmodo �لإنرتنت  عرب 
وهناك  �لعام.  �لتعليم  طلبة  جميع  �إلى  ُبعد  عن 
وتكنولوجيا  �لت�����ش��الت  وز�رة  م��ع  ت��رت��ي��ب��ات 
بطاقات  لتوفري  �لت�شالت  و�شركات  �ملعلومات 

SIM للطالب.
�إلى   1 من  لل�شفوف  بالتقومي  يتعلق  وفيما 
�إكمال  من  �لتاأكد  �لآب��اء  من  �ل��وز�رة  طلبت   ،2
�ملكتبة  يف  �ملن�شور  �ل��در����ش��ي  للمنهج  �لطلبة 
من  لل�شفوف  وبالن�شبة  �لإلكرتونية.  و�ملن�شة 
�إجر�ء  يتم  لن  �لنتقالية(،  )�ل�شنو�ت   7 �إلى   3
�لدر��شي  �ل��ع��ام  نهاية  يف  للطلبة  �لخ��ت��ب��ار�ت 
�لطلبة  تكليف  �شيتم  ذلك  عن  وبديال  �حل��ايل، 
باإعد�د م�شروع بحثي يف مادة در��شية بال�شتعانة 
�ملعرفة  بنك  على  �ملتو�فر  �لإلكرتوين  باملحتوى 
و�حل��ادي  �لعا�شر  لل�شفني  وبالن�شبة  �مل�شري. 
ع�شر، �شيخ�شع �لطلبة لالختبار�ت �ملعتمدة على 

�لأجهزة �للوحية من �ملنزل.

يتم تنظيم 
التعليم 
والتعلم عن 
بعد في كرواتيا 
من خالل موقع 
وزارة التعليم 
على شبكة 
اإلنترنت 
وموقع 
»المدرسة 
مدى الحياة«.

املصدر:
World Bank. (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, 
texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. Available online at: 
https://bit.ly/2MAxTq5
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�إلى   )COVID-19( كورونا  فريو�س  جائحة  �أدت  لقد   
فكان  �لعاملي،  �ل�شعيد  على  �ملد�ر�س  يف  �لتعليم  فر�س  تعطيل 
للطلبة خالل  �لتعليمية  �لحتياجات  تلبية  �لعمل على  بد من  ل 
�إلى تقدمي �لدعم للم�شئولني  هذه �لأزمة. ويهدف هذ� �لتقرير 
وللموؤ�ش�شات  و�لقيادة،  �لإد�رة  م�شتويات  خمتلف  يف  �لرتبويني 
�إلى  �لتو�شل  �أجل  من  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  يف  �لتعليمية 
�أ�شاليب منا�شبة، عملية وفعالة، للتغلب على �مل�شكلة يف �لظرف 

�لر�هن.

�لعامة،  �ل�شحة  مب�شاألة  تتعلق  ك��ورون��ا  جائحة  �أن  وحيث 
�ملخت�شني  جناح  مدى  على  �أ�شا�شا  يتوقف  �آثارها  تخفيف  فاإن 
يف �لتو�شل �إلى لقاحات للوقاية منها. ومبا �أن �لطريق للتو�شل 
�إلى �لدو�ء �ملطلوب للم�شابني باملر�س تبدو طويلة، فاإن خف�س 
مثل  وقائية، من  تد�بري  فر�س  ي�شتوجب  �لعدوى  �نت�شار  �شرعة 
و�تخاذ  �لكبرية،  �لتجمعات  وحظر  �لجتماعي،  �لتباعد  فر�س 
اإغالق  لتقليل فر�ض الختالط بالآخرين، عن طريق  اإجراءات 
و�لتنقل  �ل�شفر  وحظر  و�لأ���ش��و�ق،  �لعمل  وموؤ�ش�شات  �ملد�ر�س 

كيف تعاملت المؤسسات التعليمية مع جائحة كورونا
في عام 2020؟
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�ل�شرورة  دعت  ما  �إذ�  �ملنزيل  �لعزل  وفر�س 
�إلى تغري�ت  يوؤدي ذلك  �أن  �لطبيعي  �إليه. ومن 
هائلة يف طبيعة �حلياة �لجتماعية و�لقت�شادية 
م�شتوى  ذ�ت  �لبلد�ن  يف  وبالأخ�س  لل�شكان، 

�لدخل �ملنخف�س.  
وعلى �ل�شعيد �لتعليمي، فاإن غياب �لتو��شل 
�ملد�ر�س  يف  و�ملعلمني  �لطلبة  بني  �لجتماعي 
و�جلامعات يت�شبب يف �حلد من فر�س مو��شلة 
�لتعلم. وكما بينت در��شات �شابقة، فاإن �لطلبة 
يفقدون خالل فرتة �لعطلة �ل�شيفية ما يعادل 
�شهر� و�حد من �لتعلم يف �لعام �لدر��شي، وهذ� 
�إحد�ث  يف  تت�شبب  قد  كورونا  جائحة  �أن  يعني 
�أمام  �ملُتاحة  �لتعليم  فر�س  يف  كبري  ��شطر�ب 
جيل باأكمله يف جميع دول �لعامل، مما يتعني على 
قادة �لتعليم �تخاذ تد�بري فورية، و��شرت�تيجيات 
للوباء،  �ل�شلبية  �لتاأثري�ت  تخفيف  على  ت�شاعد 
ت�شاعد  �لتي  �لأ�شاليب  حول  �خل��رب�ت  وتبادل 
على ��شتمر�ر عملية �لتعليم و�لتعلم. وت�شتهدف 
هذه �لوثيقة دعم عملية تبادل �ملعرفة ل�شياغة 
تتنا�شب  تعليمية  ��شرت�تيجيات  لتطوير  �إط��ار 

و�لظروف �ل�شتثنائية �حلالية.
ومن �أجل بناء مثل هذ� �لإطار، قامت منظمة 
يف   ،)OECD( و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون 
2020، باإجر�ء  27 مار�س  �إلى   18 �لفرتة من 
�لإنرتنت  �شبكة  عرب  �شامل  م�شحي  ��شتطالع 
�لتعليمية  �لتحديات  �إز�ء  �ل��دول  �أفعال  ل��ردود 
على  ك��ورون��ا  جائحة  �نت�شار  بفعل  ب��رزت  �لتي 
�مل�شتخدمة  �مل�شادر  وملعرفة  �لعاملي،  �ل�شعيد 
با�شتخد�م  �لتعليم  لتطوير  �حلالية  �لفرتة  يف 
وثر�ء  �لآر�ء  تنوع  ول�شمان  �لبديلة.  �لو�شائل 
لهذ�  �ملعدة  �ل�شتبانة  توزيع  مت  �ل�شتجابات، 

بناء  �ملوؤثرين يف  �ملُربني و�لأف��ر�د  �لغر�س على 
�ل�شيا�شات �لتعليمية بدول �ملنظمة، و�ملُنظمات 

�لعاملية �ملهتمة بتطوير �لتعليم.
  

الربوين  واملمار�شن  اخلتتراء  اآراء 
حول �شبل ال�شتجابة جلائحة كورونا:

مي��ك��ن ت��ل��خ��ي�����س ����ش��ت��ج��اب��ات �مل��ع��ل��م��ني 
و�ملديرين وخرب�ء �لتعليم و�مل�شئولني �مل�شاركني 
�لتعليمية  �لتحديات  حول  �ل��ر�أي  ��شتطالع  يف 
كورونا على  �نت�شار فريو�س  نتيجة  �لتي ظهرت 

ال�شعيد الدويل يف النقاط التالية:  
يتعني على قادة �لتعليم �أن يتبنو� نهجا . 1

ومنع  �لوباء،  �آث��ار  من  للحد  ��شتباقيا 
خ��الل  �لتعلم  ف��ر���س  �لطلبة  ف��ق��د�ن 
خالل  من  �لجتماعي،  �لتباُعد  ف��رتة 
خطط  مع  حمددة  ��شرت�تيجية  تطوير 
تنفيذ و��شحة، ودعم جهود فرق �لعمل 
لتفعيل �لتعلم �مل�شتمر. وحيث �أن �لبنية 
مو�تية  لي�شت  �لبلد�ن  لبع�س  �لتحتية 
توفري  ميكن  فاإنه  �لإلكرتوين،  للتعليم 
فر�س �لتعلم من خالل و�شائل متنوعة 
و�ملرئية،  �مل�شموعة  �لإذ�ع���ة  مثل  من 

بتكلفة حمدودة و�شهولة يف �لتنفيذ.
يجب على �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لتن�شيق . 2

تثقيف  يف  �لعامة  �ل�شحة  �شلطات  مع 
�لطلبة و�أولياء �أمورهم و�ملعلمني ب�شاأن 
مثل  �لطبية،  غري  �لحتياطات  �تخاذ 
�نت�شار  من  للحد  �لجتماعي  �لتباُعد 
�ل���ع���دوى، وم��ن��ع �خل�����ش��ائ��ر �ل��ن��اجت��ة 
�ملقرر�ت  و�إعادة تنظيم حمتوي  عنها، 

�لدر��شية. 

إن غياب التواصل 
االجتماعي بين 
الطلبة والمعلِّمين 
في المدارس 
والجامعات يتسبب 
في الحد من فرص 
مواصلة التعلم.
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جائحة كورونا 
قد تتسبب في 

إحداث اضطراٍب 
كبيٍر في فرص 

التعليم الُمتاحة 
أمام جيٍل 

بأكمله في جميع 
دول العالم.

�لفر�شة . 3 تتيح  �لتي  �لو�شائل  ��شتخد�م 
للطلبة ملو��شلة �لتعلم، وياأتي يف مقدمتها 
�أن�شب و�شيلة للتعلم  �لإنرتنت، ب�شفتها 
�أما بالن�شبة للطلبة �لذين ل  �لتفاعلي. 
فيمكن  �لإنرتنت،  خدمة  لديهم  يتو�فر 
تقدمي �ملقرر�ت �لدر��شية لهم يف هيئة 
ملفات �شمعية رقمية، و�أقر��س ُمدجمة، 

وعرب �لإذ�عة و�لتلفزيون �لتعليمي.
للمعلمني . 4 �لكافية  �ملهنية  �لتنمية  توفري 

كي  �لتدري�س،  �أ�شاليب  تنويع  جمال  يف 
توجيه  يف  بدورهم  �لقيام  من  يتمكنو� 
يف  و�ل�شتعانة  �ملدر�شة،  خارج  �لطلبة 
هذ�  يف  �خلربة  ذ�ت  باملوؤ�ش�شات  ذلك 

�ملجال كاجلامعات و�ملعاهد ونحوها.
عالية . 5 �إلكرتونية  تعلم  م�شادر  توفري 

�جل����ودة، وف���ق م��ع��اي��ري حم����ددة، لكي 
�ملنا�شبة  �لتعلم  م���و�د  �إت��اح��ة  ت�شهل 

للطلبة و�ملعلمني. 

�إز�لة �لعقبات �لتي حتول دون �عرت�ف . 6
بعد،  عن  بالتعلم  �حلكومية  �ل�شلطات 
كو�شيط  �لإن��رتن��ت  �شبكة  وبا�شتخد�م 

بديل للتعلم �ملبا�شر.
متابعة . 7 ع��ل��ى  �لأم����ور  �أول���ي���اء  ت�شجيع 

يف  وبناتهم  �أب��ن��ائ��ه��م  تعلم  ن�شاطات 
�مل��ن��زل، م��ع ت��ق��دمي �مل�����ش��ورة و�ل��دع��م 
�لتغلب  ميكن  بحيث  لهم،  و�ل��ت��دري��ب 
على �لنق�س يف �أعد�د �ملعلمني يف بع�س 

�لبلد�ن.

جائحة  مع  العامل  دول  تتعامل  كيف 
كورونا؟ 

�لتي  �مل�شحية  �ل��در����ش��ة  خ��الل  م��ن  تبني 
����ش���ارك ف��ي��ه��ا م��ع��ل��م��ون وم����دي����رو م���د�ر����س 
�ملجتمع  منظمات  يف  وعاملون  وم�شت�شارون 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�ر�ت  يف  و�إد�ري��ون  �ملدين، 

من 89 دولة حول �لعامل ما ياأتي:
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ملف العدد
• يف 	 والتغيريات  املتتدر�تتشتتة  اإغتتتاق 

عمليات التعليم:
يف �لغالبية �لعظمى من �لبلد�ن �مل�شاركة يف 
�ل�شتطالع، كانت هناك توجيهات ر�شمية بعدم 
�ملدر�شة  �إلى  باحل�شور  و�ملعلمني  �لطلبة  �إلز�م 
ملدة ترت�وح بني �أ�شبوعني و�شهر. ومل يتم تعليق 
�حل�شور �إلى �ملدر�شة �إل يف �أربع دول فقط، من 

تلك �مل�شاركة يف ��شتطالع �لر�أي.
وجود  ب�شاأن  �لدول  ��شتجابات  تباينت  وقد 
تنفيذية  با�شرت�تيجية  م�شفوعة  و��شحة  خطط 
لدعم �ملد�ر�س يف توفري �لتعليم �مل�شتمر خالل 
على  �مل��د�ر���س  بع�س  �عتمدت  حيث  �لأزم����ة، 
 Google( مثل  �إلكرتونية،  تعليمية  من�شات 
هو  كما   ،)Drive / Microsoft Teams
�حلال يف ��شرت�ليا، وهذه �ملن�شات تعد متاحة 
ب�شهولة للموظفني و�لطلبة، بينما تركز �هتمام 
�ل��رب�م��ج  ب��ث  على  بلجيكا  مثل  �أخ���رى  ب��ل��د�ن 
مع  �لوطني،  �لتلفزيون  خ��الل  م��ن  �لتعليمية 
�لتاأكيد على �أهمية متابعة �لتعليم �ملنزيل. ويف 
�لتعليم �ملحلية بانتد�ب  �إد�ر�ت  �ل�شني، قامت 
�لتعليمية  ب��امل��و�رد  �مل��د�ر���س  ل��ت��زوي��د  خ���رب�ء 
�لت�شيك،  جمهورية  ويف  �ل��ت��دري�����س.  وخ��ط��ط 
�لإن��رتن��ت  �شبكة  على  موقعا  �ل����وز�رة  �أطلقت 

مزود� باأدو�ت للتعليم. 
ويف ��شتونيا، مت توفري مو�د تعليمية يف �شيغة 
مفتوحة  ن��دوة  عقد  مت  كما  و�إلكرتونية،  ورقية 
بهدف  �لتعليم  وز�رة  من  بدعم  �لإنرتنت  على 
�لطلبة  لدعم  �لأم��ور  لأول��ي��اء  �إر���ش��اد�ت  توفري 
�أف�شل  ن�شر  كما مت  ُبعد.  �لتعلم عن  �أن�شطة  يف 
جميع  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لتعليمية  �مل��م��ار���ش��ات 
�لت�شال  ��شتخدم  فرن�شا،  ويف  �لبالد.  �أنحاء 

�لرتبوي �ملنتظم بني �لطالب و�ملعلم عرب �لربيد 
�لقيام  من  �لطلبة  يتمكن  بحيث  �لإل��ك��رتوين، 
توظيف  مع  �ملنزلية،  �لتدريبات  �أو  بالو�جبات 
من�شة تعليمية جمانية ُتدعى )Cned( مبعنى 
�إمكانية  تتيح  خدمة  وه��ي  �لبيت«،  يف  »�شفي 
عقد درو�س �إلكرتونية مع �إمكانية �لتو��شل بني 

�لطلبة وزمالئهم ومعلميهم.  
�لإلكرتوين  �لتعليم  وتعد جتربة جورجيا يف 
جديرة بالتاأمل، حيث يتم بث بر�مج تلفزيونية 
�لأول  �ل�شف  من  �لإلز�مية  �ملو�د  جميع  ت�شمل 
�لأجنبية  �للغات  با�شتثناء  ع�شر،  �لثاين  �إل��ى 
و�لريا�شة، هذ� �إلى جانب تفعيل نظام معلومات 
�إد�رة �لتعليم )EMIS(، و�إيجاد ملف تعريف 
 )Microsoft Office 365( للُم�شتخدم 
 600 لنحو  ويت�شع  �حلكومية،  �ملد�ر�س  يخدم 
�ألف طالب و 55 �ألف معلم. كما مت �إن�شاء بو�بة 
ل�شتخد�م  �لفر�شة  �لأمور  و�أولياء  للطلبة  تتيح 
ملف تعريف للطالب بدون تدخل �إد�رة �ملدر�شة 
در��شية  ف�شول  تاأ�شي�س  �إلى  بالإ�شافة  و�ملعلم، 
�لدر��شية  و�مل��و�د  �ل�شفوف  جلميع  �فرت��شية 
يف برنامج )Microsoft Teams(، و�إن�شاء 
م�شاحات ��شت�شارية �إلكرتونية يف جميع مناطق 
متخ�ش�شون  خ��رب�ء  ي�شاهم  حيث  جورجيا، 
منوذج«   « لتطبيق  ومتطوعون  �لتكنولوجيا  يف 
�لتعلم  تنفيذ  على  �ملعلمني  م�شاعدة  ي�شتهدف 
عن ُبعد. ويتم جمع �لبيانات لتحديد مدى �إتاحة 
بلغ  حيث  و�لطلبة،  للمعلمني  �لرقمية  �ل�شبكة 
عدد ُم�شتخدمي �ل�شبكة �لذين ين�شطون ب�شكل 
يومي 138698 فرد�، بالإ�شافة �إلى 143140 
م�شتخدما  و14329  ل��ل��ربن��ام��ج،  م�شتخدما 
م�شتخدما   12484 �لإلكرتوين،  للربيد  ن�شطا 

يتعين على قادة 
التعليم أن يتبنوا 
نهجا استباقيا 
للحد من آثار 
الوباء، ومنع فقدان 
الطلبة فرص 
التعلم خالل فترة 
التباعد االجتماعي.
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ينبغي تشجيع 
أولياء األمور 
على متابعة 

نشاطات تعلم 
أبنائهم وبناتهم 

في المنزل، مع 
تقديم المشورة 

والدعم 
والتدريب لهم، 

بحيث يمكن 
التغلب على 

النقص في أعداد 
المعلمين في 
بعض البلدان.

فريق  يتعاون  كما   .)OneDrive( لربنامج 
�لتعلم  لتح�شني ممار�شات  �ملد�ر�س  �لوز�رة مع 

عن ُبعد، وتبادل �خلرب�ت مع �ملُعلمني. 
ويف لتفيا، قام مركز �لتعليم �لوطني �لتابع 
ت�شاعد  مبادئ  بو�شع  و�لعلوم  �لرتبية  ل��وز�رة 
عن  �لتعلم  تنفيذ  على  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
لقادة  �مل�شورة  وتقدمي  �ملد�ر�س،  جميع  يف  ُبعد 
تنظيم  كيفية  حول  و�لآب��اء  و�ملعلمني  �ملد�ر�س 
�لتعلم عن بعد، وتكييفه حلاجات �لطلبة، وكيفية 
يف  �ملُتاحة  �لدعم  ومن�شات  �لتقنيات  توظيف 
ذلك. كما مت و�شع دليل لأولياء �لأمور و�ملعلمني 
مل�شاعدتهم على ��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات 
�لتلفزيون  �أع��د  كما  �لتعلم.  يف  و�لت�����ش��الت 
�لوطني بالتعاون مع �ملركز جمموعة خا�شة من 
�ختيارها  يتم  و�لرتفيهية،  �لتعليمية  �لرب�مج 
ب�شورة �أ�شبوعية لفئات عمرية خمتلفة. ويقوم 
�ل�شهرية  �مل�شرحيات  ببث  �أي�شا  �لتلفزيون 
وتوفري  باملدر�شة،  �للتحاق  �شن  يف  للجمهور 
�لدعم �لتقني للمعلمني �لذين ل تتو�فر لديهم 

�شبكة �لإنرتنت �ملنزلية. 
�شركتني  �أك��رب  تنه�س  ذل��ك،  على  وع���الوة 
لت�شغيل �شبكة �لهاتف �ملحمول يف لتفيا، وهما 
)LMT( و )BITE(، مبهمة توفري �لهو�تف 
5000 طالب )نحو  �للوحية حلو�يل  و�لأجهزة 
مت  كما  �ل��ب��الد(.  يف  �لطلبة  جمموع  م��ن   %3
ذ�ت  �لأط����ر�ف  م��ع  بالتعاون  خ��ط��و�ت  �ت��خ��اذ 
و�لت�����ش��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  بتكنولوجيا  �ل�شلة 
�مل��د�ر���س  لت�����ش��ال  �لتدفقية  �ل��ق��درة  ل��زي��ادة 
�لتعلم،  ��شتمر�رية  ول�شمان  �لإنرتنت.  ب�شبكة 
يتم �أي�شا توفري �لكتب و�ملو�د �لتعليمية �لورقية 
لعر�س  �لدعم  تقدمي  مت  رومانيا،  ويف  للطلبة. 

�ملقرر�ت �لدر��شية عرب �شبكة �لإنرتنت بف�شل 
مت  كما  ومايكرو�شوفت،  جوجل  مع  �ل�شر�كات 
�لتلفزيونية  �لقناة  مع  �شر�كة  �تفاقية  توقيع 

�لوطنية لبث بر�مج تلفزيونية مدر�شية. 
• املنهج الدرا�شي وم�شادر التعليم:	

مت  قد  كان  �إذ�  عما  �مل�شاركون  �ُشئل  حينما 
�إعطاء �لأولوية لبع�س جمالت �ملنهج �لدر��شي، 
�إلى  �أ�شارو�  �أنهم  بالنفي، غري  �أجاب غالبيتهم 
�أن �مل�شادر �لتعليمية �لتي مت ��شتخد�مها لدعم 
�ملن�شات  يف  تتمثل  للطلبة  �لأكادميي  �لتدري�س 
�أفادت فئة  �لإلكرتونية، فيما  و�ملو�قع  �لتعليمية 
قليلة من �ملُ�شتجيبني باأنهم ي�شتخدمون �حلزم 
�لتدري�س  لدعم  �لإذ�ع��ي��ة  و�لرب�مج  �لتعليمية 
�لتلفزيونية  �لقنو�ت  �أن  �ملنزيل. وذكر بع�شهم 
�ملو�د  بع�س  تغطي  يومية  بر�مج  بث  تركز على 

و�ملقرر�ت �لدر��شية.   
• الأكتتر 	 التعليمية  الحتياجات 

اأهمية يف الظروف الراهنة:
�لأولوية  �أن  �ل�شتطالع  يف  �مل�شاركون  ذكر 
�لق�شوى يف �لظروف �لر�هنة هي �شمان �لتعلم 
يفتقرون  �لذين  وم�شاعدة  للطلبة،  �لأكادميي 
�مل�شتقلة،  للدر��شة  �لالزمة  �ملهار�ت  �إلى  منهم 
وتقدمي �لدعم �ملهني للمعلمني. وذكر عدد من 
�مل�شاركني يف �ل�شتطالع �أمور� يعتربونها مهمة 
للغاية، مثل مر�جعة �شيا�شات �لتخرج، و�شمان 
�أولويات جديدة  نز�هة عملية �لتقومي، وحتديد 
�لجتماعية  �خلدمات  توفري  وتاأمني  للمناهج، 
�مل�شاركني  من  ُطلب  وحينما  للطلبة.  و�لغذ�ئية 
�أ�شار معظمهم  حتديد �لق�شايا �لأكر �شعوبة، 
�لأك��ادمي��ي  �لتعلم  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  ���ش��م��ان  �إل���ى 
للطلبة، ودعم �لطلبة �لذين يحتاجون لمتالك 
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ملف العدد
�ملُ�شتقلة،  �لذ�تية  للدر��شة  �لالزمة  �ملهار�ت 
وتاأمني ��شتمر�رية ونز�هة تقييم تعلم �لطالب، 
�أمور �لطلبة حتى يتمكنو� من  �أولياء  وم�شاعدة 

�مل�شاركة يف دعم تعلم �أولدهم. 
• التعليم 	 جمتتال  يف  ال�شتجابات 

لأزمة كورونا:
�عترب معظم �مل�شاركني �أن �ملجالت �لتعليمية 
ب�شبب  �ل�شعوبات  �أ�شد  فيها  �ل��دول  تو�جه  �لتي 
�لتحتية  �لبنية  توفر  يف  تتمثل  ك��ورون��ا  جائحة 
�لتكنولوجية، و�لهتمام بال�شحة �لنف�شية للطلبة، 
�لرقمية  �لتعلم  �أن�شطة  بني  �لدقيقة  و�مل��و�زن��ة 
و�لتلفزيونية، و�إد�رة �لبنية �لتحتية �لتكنولوجية. 
وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج �مل�شح �لذي قام به 
يف   )PISA( �لطلبة  لتقييم  �ل��دويل  �لربنامج 
 %15-9 يعادل  �أن ما  و�ل��ذي بني   ،2018 عام 
�لقت�شادي  �لتعاون  دول منظمة  �لطلبة يف  من 
يف  للدر��شة  ه��ادئ��ا  مكانا  ي��ج��دون  ل  و�لتنمية 
�إندوني�شيا  يف  �ل��رق��م  ه��ذ�  ويرتفع  منازلهم. 
و�لفلبني وتايالند �إلى �أكر من 30%. وحتى يف 
�لربنامج،  ذلك  يف  �أد�ء  �لأف�شل  �لدولة  كوريا، 
�لأق��ل حظا  فاإن خم�س �لطلبة يف ربع �ملد�ر�س، 
من �لناحية �لجتماعية و�لقت�شادية، ل يجدون 

مكانا منا�شبا للدر��شة يف �ملنزل.
هل ثمة جو�نب �إيجابية لهذه �لأزمة؟ �إن ن�شبة 
كبرية من �لأفر�د �مل�شاركني يف �ل�شتطالع يرون 
�أن �لنتائج �لإيجابية لالأزمة �لر�هنة على �شعيد 
و�مل�شتحدثات  �لتقنيات  توظيف  ت�شمل  �لتعليم 
�لتكنولوجية و�حللول �لبتكارية يف ن�شر �لتعليم 
و�لرتويج له عرب �شبكة �لإنرتنت، و�رتفاع درجة  
�لذ�تي،  تعلمهم  �إد�رة  يف  �لطلبة  ��شتقاللية 
�أولده���م،  تعلم  يف  ل��الآب��اء  �لفاعلة  و�مل�شاركة 

يف  �ملعلمني  لدى  و�حلرية  �ل�شتقاللية  وتز�يد 
�ختيار طرق �لتدري�س و�لتقومي، وتعزيز �لتعلم 
يف جمال �لق�شايا ذ�ت �لُبعد �لعاملي، و�مل�شائل 
�لتعليمية  �ل�شر�كات  وتعزيز  باملو�طنة،  �ملُتعلقة 

بني قطاعي �لتعليم �حلكومي و�خلا�س. 
• ا�شتعداد الطلبة واملدار�س للتعلم 	

الإلكروين اأثناء الوباء:
�لطلبة  لتقييم  �ل����دويل  �ل��ربن��ام��ج  ي��وف��ر 
�لقت�شادي  �لتعاون  ملنظمة  �لتابع   )PISA(
معظم  ب��اأن  تفيد  �أدل��ة   )OCED( و�لتنمية 
�لأخ��ري  �لتطبيق  يف  �مل�شاركة  �لتعليم  �أنظمة 
لختبار�ت �لربنامج لعام 2018 لي�شت م�شتعدة 
�لإن��رتن��ت.  خ��الل  م��ن  للطلبة  �لتعلم  لتقدمي 
ت�شم  متثيلية  عينات  �إلى  �لنتيجة  تلك  وت�شتند 
عاما،   15 �شن  يف  طالب  �أل��ف   600 من  �أك��ر 

ينتمون �إلى 79 نظاما تعليميا. 
• اإتاحة العامل الرقمي للطلبة:	

�لإنرتنت  �شبكة  خالل  من  �لتعلم  يتطلب  ل 
مكانا للدر��شة فقط، ولكنه ي�شتلزم �أي�شا تو�فر 
يف  ��شتخد�مه  �لطالب  ي�شتطيع  حا�شوب  جهاز 
بيانات  تك�شف  �أي�شا،  �مل�شاألة  هذه  ويف  �ملنزل. 
�ختالفات  عن  �لطلبة  لتقييم  �لدويل  �لربنامج 
�لطلبة  من   %95 من  �أكر  يفيد  ففيما  مهمة. 
وبولند�،  و�لرنويج،  و�شلوفينيا،  �لدمنارك،  يف 
و�شوي�شر�،  و�لنم�شا،  و�أي�����ش��ل��ن��د�،  وليتو�نيا، 
حا�شوب  جهاز  لديهم  يتو�فر  ب��اأن��ه  وه��ول��ن��د�، 
تزيد  �ملنزيل، ل  ��شتخد�مه يف عملهم  ميكنهم 
 .%34 عن  �إندوني�شيا  يف  �لطلبة  ه��وؤلء  ن�شبة 
وعلى �شبيل �ملثال، فاإن كل من بلغ �شن �خلام�شة 
من  حظا  �لأوف��ر  �لأمريكية  �ملد�ر�س  يف  ع�شرة 
جهاز  ميتلك  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لناحية 

في الغالبية 
العظمى من 
البلدان المشاركة 
في االستطالع، 
كانت هناك 
توجيهات رسمية 
بعدم إلزام الطلبة 
والمعلمين 
بالحضور إلى 
المدرسة لمدة 
تتراوح بين 
أسبوعين وشهر.
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في استونيا، 
تم توفير مواد 

تعليمية في 
صيغة ورقية 

وإلكترونية، 
كما تم عقد 

ندوة مفتوحة 
على اإلنترنت 

بدعم من وزارة 
التعليم بهدف 
توفير إرشادات 

ألولياء األمور 
لدعم الطلبة 

في أنشطة 
التعلم عن ُبعد.

حا�شوب للعمل باملنزل، ولكن يف �ملد�ر�س �لأقل 
حظا، ميتلك �حلا�شوب ثالثة �أرباع �لطلبة فقط. 
ويف بلد مثل بريو، يتو�فر جهاز �حلا�شوب �ملنزيل 
لدى 88% من �لطلبة يف �ملد�ر�س �لأوفر حظا 
مقابل 17% من �لطلبة يف �ملد�ر�س �لأقل حظا. 
�شبكة  وجود  �لإلكرتوين  �لتعلم  يتطلب  كما 
بني  �لفروق  تظهر  �أي�شا  وهنا  باملنزل،  �إنرتنت 
�لدول وفقا للموقع �جلغر�يف، ففي بع�س �لدول 
تكون هناك �إتاحة �شبه كاملة لالإنرتنت �ملنزيل، 
ن�شف  �أخ��رى  دول  يف  بالإنرتنت  يحظى  بينما 
�ملك�شيك  ويف  فقط.  عاما   15 �شن  يف  هم  من 
�لإنرتنت  ب�شبكة  �لت�شال  ر�بط  يتو�فر  مثال، 
عاما   15 �لبالغني  من   %94 ل��دى  �ملنزل  يف 
�مليزة  ولكن هذه  �لأوفر حظا،  �لأ�شر  �أبناء  من 
ل يحظى بها �شوى 29% فقط من �أبناء �لأ�شر 

�لأقل حظا �جتماعيا و�قت�شاديا. 
• درجة ا�شتعداد املعلمن واملدار�س 	

والنظام التعليمي:    
��شتعد�د  تتعلق مبدى  �أخرى  م�شاألة  وهناك 
�عتيادها  ودرج��ة  �لإلكرتوين  للتعليم  �ملد�ر�س 
خالل  من  ذلك  على  وي�شتدل  ممار�شته.  على 
يف  وم�شاركتهم  �ملعلمني  �إع��د�د  م�شتوى  معرفة 
�لتعلم �ل�شبكي، وو�شع �لتكنولوجيا يف �ملد�ر�س. 
ك��م��ا �أن جن���اح ع��دي��د م��ن �ل��ط��ل��ب��ة، وب��ال��ذ�ت 
�إلى  يتوقف  فقرية،  �أ�شر  من  �ملنحدرين  �أولئك 
وثيقة  بعالقات  �حتفاظهم  حد كبري على مدى 
يحظون  ل  ق��د  �لطلبة  ف��ه��وؤلء  معلميهم.  م��ع 
�أو  �مل��رون��ة  �إل��ى  يفتقرون  �أو  �ل��و�ل��دي��ن،  بدعم 
من  بالتعلم  �مل�شاركة  �أو  �لتعلم  ��شرت�تيجيات 
تلقاء �أنف�شهم، مما يعك�س �حلاجة �إلى تو��شل 

�ملعلمني معهم ب�شورة وثيقة. 

• درجة توافر التقنيات التعليمية 	
احلديثة وم�شتوى كفاءتها:

�لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  دول  ويف 
جهاز  يعادل  ما  �ملدر�شة  يف  يتو�فر  و�لتنمية، 
ح��ا���ش��وب و�ح���د ُم��ت��اح لكل ط��ال��ب، )ي��وج��د 8 
�أجهزة كمبيوتر لكل 10 طلبة يف كل من �لنم�شا، 
ونيوزيلند�،  وماكاو،  ولوك�شمبورغ،  و�أي�شلند�، 
ويوجد  �ملتحدة؛  و�ل��ولي��ات  �ملتحدة،  و�ململكة 
جهاز حا�شوب و�حد تقريبا لكل طالب يف كل من 
�ألبانيا، و�لرب�زيل، و�ليونان، وكو�شوفو، و�جلبل 
�لأ�شود؛ �أما يف �ملغرب وتركيا وفيتنام، فيتو�فر 
جهاز حا�شوب لو�حد من كل 4 طلبة(. وهناك 
تقدم ملحوظ يف مدى جتهيز �ملد�ر�س باأجهزة 
ن�شبة  يف  �لنطاق  و��شعة  زي��ادة  مع  �حلا�شوب، 
�لأجهزة �إلى �لطلبة بني عامي 2009 و2018، 
ل��وح��ظ وج���ود زي����ادة يف متو�شط   ع��دد  ح��ي��ث 
عاما   15 ُعمرُه  طالب  لكل  �حلا�شوب  �أجهزة 
ولوك�شمبورغ،  وليتو�نيا،  و�أي�شلند�،  �إ�شتونيا،  يف 

و�ل�شويد، و�لوليات �ملتحدة، و�ململكة �ملتحدة. 
ت�شري  ل  �حلا�شوب  �أج��ه��زة  �إت��اح��ة  �أن  غري 
�إلى م�شتوى كفاءتها. ففي �لبلد�ن �مل�شاركة يف 
 ،)PISA( �لطلبة  لتقييم  �ل��دويل  �لربنامج 
�شنة   15 �شن  يف  �لطلبة  ثلثي  من  �أك��ر  يلتحق 
�لرقمية  �لأج��ه��زة  �أن  مديروها  ذك��ر  مبد�ر�س 
�ليابان  ويف  فائقة،  حا�شوبية  ق��درة  ذ�ت  فيها 
خم�س  كو�شوفو  ويف  �لطلبة،  ن�شف  م��ن  �أق��ل 
�لتي  �لأرب��ع  �ل�شينية  �ملقاطعات  ويف  �لطلبة. 
لتقييم  �ل���دويل  �ل��ربن��ام��ج  يف  طلبتها  ���ش��ارك 
�لطلبة )بكني وجيانغ�شو و�شنغهاي وت�شجيانغ(، 
و�شلوفينيا،  و�شنغافورة،  ليتو�نيا،  جانب  �إل��ى 
يف  طلبة   10 �أ�شل  من   9 ينتظم  و�ل��دمن��ارك، 
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ملف العدد
�ل��رتددي  �لنطاق  ب��اأن  مديروها  �أف��اد  مد�ر�س 
فيه  مبا  و��شع  مد�ر�شهم  يف  �لإن��رتن��ت  ل�شبكة 
�لكفاية. ومثل هذ� �لو�شع ينطبق فقط على ما 
�لتعاون  10 طلبة يف دول منظمة  6 من  يعادل 
�لقت�شادي و�لتنمية، وعلى �أقل من �لثلث يف كل 
من �أوروغو�ي، وبروناي، و�لربتغال، و�ملك�شيك، 
و�أمل���ان���ي���ا، وج��م��ه��وري��ة م��ق��دون��ي��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة، 
و�لأرج��ن��ت��ني، وك��ول��وم��ب��ي��ا، وب��ن��م��ا، و�مل��غ��رب، 

و�لرب�زيل، وبريو، وكو�شوفو. 
ول يختلف �مل�شهد حينما يتعلق �لأمر بكفاية 
�لربجميات. فحتى يف بلد متقدم تكنولوجيا مثل 
40% من �لطلبة يف �شن  �ليابان، يلتحق فقط 
15 �شنة مبد�ر�س تتو�فر فيها برجميات باأعد�د 
�مللتحقني  �لطلبة  �أن  بالذكر  وج��دي��ر  كافية. 
حا�شوب  جهاز  من  �أكر  فيها  يتو�فر  مبد�ر�س 
لكل طالب قد ح�شلو� على درجات يف �ختبار�ت 
�لتي  �ملد�ر�س  يف  �أقر�نهم  من  �أقل   )PISA(
دول  �لأج��ه��زة. ويف  �أق��ل من  ع��دد  فيها  يتو�فر 
منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية، فاإن تو�فر 
�إ�شايف و�حد، يف �ملتو�شط، لكل  جهاز كمبيوتر 
قدره  بانخفا�س  �ق��رتن  قد  �ملدر�شة  يف  طالب 
قبل  �ل��ق��ر�ءة  �ختبار�ت  درج��ات  يف  نقطة   12
�حت�شاب �أثر �لعو�مل �لجتماعية و�لقت�شادية 
�ملتعلقة بالطلبة و�ملد�ر�س، وبانخفا�س قدره 6 
الرتباط  ويفيد  باحل�شبان.  اأخذها  بعد  نقاط 
طالب  لكل  �لكمبيوتر  �أجهزة  عدد  بني  �ل�شلبي 
ب��اأن  �ل��ق��ر�ءة  �خ��ت��ب��ار�ت  �لطلبة يف  ودرج���ات 
جمرد  م��ن  �أك���ر  يتطلب  �أف�شل  تعلم  حتقيق 
�إ�شارة  ذل��ك  ويف  للطلبة،  �لتكنولوجيا  �إت��اح��ة 
حتذير يف زمن �أ�شبح فيه �لتعلم �لإلكرتوين هو 

�خليار �لوحيد. 

غري �أن �لأجهزة �لثابتة يف �ملدر�شة لن توؤدي 
يحتاج  �لطالب  كان  �إذ�  منها  �ملن�شود  �لغر�س 
�إلى �أن يتعلم يف �ملنزل. ومن �مل�شجع �أن %40 
لطلبة  �ملتاحة  �حلا�شوب  �أج��ه��زة  جمموع  من 
�لنوع  م��ن  ه��ي  �مل��در���ش��ة  ع��ام��ا يف   15 �شن  يف 
�ملحمول. فهناك 9 من كل 10 �أجهزة حا�شوب 
من �لنوع �ملحمول يف بع�س �لبلد�ن ذ�ت �لدخل 
و�شنغافورة،  و�ل��رنوي��ج،  كالدمنارك،  �ملرتفع، 
حا�شوب  �أج��ه��زة   10 �أ���ش��ل  م��ن  و8  و�ل�شويد؛ 
ويف  �ملتحدة.  �لوليات  يف  حممولة  �أجهزة  هي 
من  �لأك���ر  على  فقط   %30 ه��ن��اك  �مل��ق��اب��ل، 
جمموع �أجهزة �حلا�شوب �ملتو�فرة يف �ملد�ر�س 
يف 50 دولة هي من �لنوع �ملحمول. ففي قرب�س، 
وجورجيا، و�لأردن، ومالطا، و�ملغرب، و�لفلبني، 
بني  فقط  حممول  و�حد  جهاز  يوجد  وتايالند، 
كل ع�شرة �أجهزة حا�شوب. وب�شكل عام، يزد�د 
عدد �أجهزة �حلا�شوب �ملحمولة يف �لدول �لأوفر 

حظا من �لناحية �لقت�شادية. 
• ا�شتخدام التكنولوجيا وا�شتعداد 	

املعلمن:
�لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  ب��ل��د�ن    يف 
 15 �شن  يف  �لطلبة  من   %65 يتعلم  و�لتنمية، 
معلميهم  �أن  مديروها  يعتقد  مد�ر�س  يف  �شنة 
�لأج��ه��زة  ل��دم��ج  �ل��الزم��ة  �مل���ه���ار�ت  ميتلكون 
على  يتوقف  ه��ذ�  لكن  �لتدري�س،  يف  �لرقمية 
�ل�شويد  ففي  للمدر�شة.  �لقت�شادي  �مل�شتوى 
�مل��د�ر���س  يف   %89 �لن�شبة  ه��ذه  تبلغ  م��ث��ال، 
�لأق��ل  �مل��د�ر���س  و54% فقط يف  �لأوف��ر حظا، 
�شن  �لأطفال يف  60% من  فاإن  وباملثل،  حظا. 
مد�ر�س  يف  يتعلمون  �ملتو�شط،  يف  �شنة،   15
�لوقت  ميتلكون  معلميهم  �أن  مديروها  يعتقد 

إن المجاالت 
التعليمية التي 
تواجه الدول فيها 
أشد الصعوبات 
بسبب جائحة 
كورونا تتمثل في 
توفر البنية التحتية 
التكنولوجية، 
واالهتمام بالصحة 
النفسية للطلبة.
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من النتائج 
اإليجابية ألزمة 

كورونا على 
صعيد التعليم 

توظيف التقنيات 
التكنولوجية في 
التعليم، وزيادة 

استقاللية 
الطلبة في إدارة 
تعلمهم الذاتي، 

والمشاركة 
الفاعلة لآلباء في 

تعلم أوالدهم.

�لأجهزة  با�شتخد�م  �لدرو�س  لتح�شري  �لكايف 
�لرقمية. وترت�وح هذه �لن�شبة من 90% تقريبا 
يف �ملقاطعات �ل�شينية �لأربع �إلى نحو 10% يف 
�ملهنية  �مل�شادر  تو�فر  ب�شاأن مدى  �أما  �ليابان. 
��شتخد�م  كيفية  يتعلمو�  كي  للمعلمني  �لفاعلة 
�لأجهزة �لرقمية �ملتاحة، فقد ذكر نحو %55 
من �لطلبة �أن معلمي �ملد�ر�س م�شتعدون لدمج 
�لأجهزة �لرقمية يف �لتدري�س مبعونة �لإد�ريني 

و�لخت�شا�شيني �مل�شاعدين �ملوؤهلني لذلك.
• اإتاحة من�شات التعلم الإلكروين 	

الفعال:
�لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  ب��ل��د�ن  يف 
يف  تقريبا  �لأط��ف��ال  ن�شف  يتعلم  و�لتنمية، 
يعتقد  �ملتو�شط، يف مد�ر�س  �شنة، يف   15 �شن 
�لتعلم  لدعم  مبن�شات  مزودة  �أنها  مديروها 
�لإل���ك���رتوين �ل��ف��ع��ال، وه����ذ� �لأم����ر م��ره��ون 
ففي  للمدر�شة.  �لقت�شادي  بامل�شتوى  �أي�شا 
�لأرب���ع،  �ل�شينية  و�مل��ق��اط��ع��ات  ���ش��ن��غ��اف��ورة، 
وم���اك���او، و�ل���دمن���ارك، ت��ت��و�ف��ر يف �مل��د�ر���س 
من�شات لدعم �لتعلم عرب �لإنرتنت لكل 9 من 
 %30 عن  �لطلبة  ن�شبة  تقل  بينما  طلبة،   10
وبنما،  وكو�شوفو،  وكو�شتاريكا،  �لأرجنتني،  يف 
ومقدونيا  وب���ريو،  و�ل��ي��اب��ان،  ول��وك�����ش��م��ب��ورغ، 
وقد  و�مل��غ��رب.  �لبي�شاء،  ورو�شيا  �ل�شمالية، 
على  ق��ادرة  مبد�ر�س  �ملُلتحقني  �لطلبة  �شجل 
�لأجهزة  با�شتخد�م  و�لتعلم  �لتدري�س  تعزيز 
.)PISA( لرقمية درجات �أعلى يف �ختبار�ت�

• جمال 	 يف  املتتدر�تتشتتيتتة  املتتمتتار�تتشتتات 
ال�تتشتتتتتختتدام التتفتتعتتال لتتاأجتتهتتزة 

الرقمية:
�لتي  �ل�شائعة  �ملدر�شية  �ملمار�شات  �أكر  �إن 
��شتخد�م  �لتعلم من خالل  �إلى حت�شني  تهدف 
�ل��ت��ع��اون  منظمة  دول  يف  �ل��رق��م��ي��ة  �لأج���ه���زة 
�لقت�شادي و�لتنمية هي �لتي تبني على تفاهم 
و�ملعلمني حول  �مل��د�ر���س  ُم��دي��ري  ب��ني  و�ت��ف��اق 
تعليمية،  لأغر��س  �لرقمية  �لأجهزة  ��شتخد�م 
يف  يتعلمون  �ل��ذي��ن  �لطلبة  ن�شبة  تبلغ  حيث 
مع   ،)%63( �لنظام  ذل��ك  مُت��ار���س  م��د�ر���س 
تو�فر مو�فقة خطية من �ملدر�شة على ��شتخد�م 
برنامج  و�إت��اح��ة  )62%(؛  �لرقمية  �لأج��ه��زة 
�مل�شوؤولة  بال�شلوكيات  �لطبة  لل��ت��ز�م  حم��دد 
 %60 )ن�شبة  �لإنرتنت  �شبكة  ��شتخد�م  عند 
�أك��ر  �مل��م��ار���ش��ات  �ل��ط��ل��ب��ة(. وت�شيع ه��ذه  م��ن 
�أقل  �أم��ا  �قت�شاديا.  حظا  �لأوف��ر  �مل��د�ر���س  يف 
برنامج حمدد  �إتاحة  فهي:  �شيوعا،  �ملمار�شات 
لتعزيز �لتعاون بني �ملعلمني يف جمال ��شتخد�م 
�لطلبة(؛  من   %36 )ن�شبة  �لرقمية  �لأجهزة 
�مل��ع��ل��م��ني لتبادل  ل��ل��ق��اء  وت���و�ف���ر وق���ت حم���دد 
�لتي  �لتعليمية  و�لأ�شاليب  �ملو�د  �خلرب�ت حول 
وتقييمها،  �لرقمية،  �لأجهزة  با�شتخد�م  تتبع 
�ل��ط��ل��ب��ة(؛  م���ن   %44 )ن�����ش��ب��ة  وت��ط��وي��ره��ا 
ب�شاأن  مكتوبة  خطية  مو�فقة  على  و�حل�شول 
��شتخد�م �لأجهزة �لرقمية لأغر��س تعليمية يف 

�ملدر�شة )ن�شبة 46% من �لطلبة(. 

املصدر:
Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the 
COVID-19 Pandemic of 2020. OECD, Available online at: https://bit.ly/2MwGb1U
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ملف العدد

 مفهوم التعليم املرن وخ�شائ�شه: 
على  ترتكز  تعليمية  ��شرت�تيجية  باأنه  �ملرن  �لتعليم  يعرف 
بزمان  يتعلق  فيما  عدة  خيار�ت  له  تقدم  حيث  �ملتعلم،  جهود 
�لتعلم ومكانه، وم�شادره، ون�شاطات �لتعلم و�لأ�شاليب �ملتبعة 
�ملعرفة  لتطور  نتيجة  �لتعلم  من  �لنوع  هذ�  �نت�شر  وقد  فيه. 
هذه  ويف  �لأخ���رية.  �لآون��ة  يف  كبري  ب�شكل  �لت�شال  وتقنيات 
يف  بالتو�جد  �لطلبة  تلزم  �لتي  �ملعوقات  تختفي  �ملرنة،  �لبيئة 

�شياق تربوي معني )من مثل �ل�شفوف �لدر��شية(، كما ت�شود 
�لطر�ئق �ملرنة يف �حل�شول على �ملعلومات و�كت�شاب �ملعرفة. 
ويطبق �لتعلم �ملرن �ملدخل �لبنائي �ملرتكز على �ملتعلم، حيث 
�أن  ينبغي  فاإنه  ولذ�  كاملة،  تعلمه  م�شوؤولية  بنف�شه  هو  يتولى 
من  �لذ�تي،  �لتعلم  مهار�ت  ممار�شة  يف  كفاءة  �أك��ر  ي�شبح 
مثل و�شع �لأهد�ف، و�ملر�قبة �لذ�تية، ومو�ءمة حمتوى �لتعلم 

و�أبعاده. 

تيسير التعلم المرن في أوقات تعطل المدارس:
الخبرة الصينية أثناء جائحة كورونا
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التعليم المرن 
هو استراتيجية 
تعليمية ترتكز 

على جهود 
المتعلم، حيث 

تقدم له خيارات 
عدة فيما 

يتعلق بزمان 
التعلم ومكانه، 

ومصادره، 
ونشاطات 

التعلم 
واألساليب 

المتبعة فيه.

اأبعاد التعلم املرن:
�لتعلم . 1 يقيد  ل  وزمانه:  التعلم  مكان 

حمددين؛  مكان  �أو  بزمان  �ملتعلم  �ملرن 
�ل��وق��ت  �خ��ت��ي��ار  ح��ري��ة  ل��دي��ه  فاملتعلم 
لظروفه  وفقا  للتعلم  �ملنا�شبني  و�ملكان 

و�حتياجاته.
حمتتتتتتتوى التتتتتعتتلتتم وعتتمتتلتتيتتاتتته: . 2

بتحديد  للطلبة  �مل���رن  �لتعلم  ي�شمح 
وحت��دي��د  تعلمها،  �مل����ر�د  �مل��و���ش��وع��ات 
لتناولها،  �ملنا�شب  �ل��زم��ن��ي  �ل��رتت��ي��ب 
م��ن خ��الل م��ا ي��دع��ى م��و�ءم��ة �ملحتوى 
�لدر��شي  وم�شتو�هم  لهتماماتهم  وفقا 
 ،)Modulization of content(
و�أدو�ت  و�شائل  بابتكار  لهم  ي�شمح  كما 
تتو�فق مع �أ�شلوبهم �ملف�شل يف �لدر��شة، 
م���ن م��ث��ل �ل���ر����ش���ائ���ل، و�مل��ل�����ش��ق��ات، 
و�لأغ��اين،  �لفيديو،  و�أف��الم  و�لن�شر�ت، 

و�لتعبري�ت �حلركية.
طرائق التدري�س: يوفر �لأ�شلوب �ملرن . 3

متنوعة  و�أ�شاليب  طر�ئق  �لتدري�س  يف 
لتعلم �لطلبة و�إك�شابهم �ملعارف �لالزمة؛ 
غرفة  يف  يدر�شو�  �أن  ميكنهم  فالطلبة 
�ل�شف، �أو من خالل �ملو�قع �لإلكرتونية، 
ت�شمل  كما  �خل��ا���ش��ة.  �شرعته  وف��ق  ك��ل 
متعددة،  �أمن��اط��ا  �لتدري�شية  �مل��د�خ��ل 
ب�شروح  �مل�شحوبة  �ملحا�شر�ت  مثل  من 
م�����ش��ورة، و�مل��ن��اق�����ش��ات، و�مل��ن��اظ��ر�ت، 
�لكت�شاف  على  تعتمد  �لتي  و�مل��د�خ��ل 

و�ل�شتق�شاء، و��شتخد�م �لألعاب.
�لتعلم . 4 يقت�شر  ل  التعلم:  م�شادر 

ع��ل��ى �مل�����ش��ادر �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا �مل��ع��ل��م، 

بع�شها  عديدة،  �أخ��رى  م�شادر  فهناك 
�أنف�شهم،  �لطلبة  بو��شطة  �إبد�عه  يتم 
�ملكتبات،  م��ن  عليه  �حل�����ش��ول  يتم  �أو 
وتظهر  �ملوثوقة.  �لإلكرتونية  �ملو�قع  �أو 
�مل�شتخدمة  �لو�شائط  يف  �أي�شا  �ملرونة 
لعر�س حمتوى �لتعلم، من مثل �لن�شر�ت 
 ،)podcasts( �ل��رق��م��ي��ة  �ل�شوتية 
�ل�شوتي  �ل�شرد  مع  �ل�شا�شة  وت�شجيل 
 ،)narrated screen capture(
و�مل���ح���ا����ش���ر�ت �مل�������ش���ورة ب��ال��ف��ي��دي��و، 
 ،)OER( و�مل�شادر �لتعليمية �ملفتوحة
وفقا  بينها  م��ن  �لخ��ت��ي��ار  ميكن  و�ل��ت��ي 

لطبيعة �لطلبة.
اإدارة التعليم والتعلم: هناك �أدو�ت . 5

عدة متكن �ملعلمني و�لهيئة �لإد�رية من 
�أدو�ت  عليها  يطلق  �لتعلم،  عملية  �إد�رة 
�ملدونات،  مثل  من   ،)web.2(  2 ويب 
وهي  �لج��ت��م��اع��ي؛  �لتو��شل  و�شبكات 
حمتوى  باإبد�ع  للمعلمني  ت�شمح  �أدو�ت 
منا�شب لطلبتهم، و�لتفاعل مع زمالئهم 

د�خل جمتمعاتهم �ملهنية. 
تتتقتتومي التتتتتعتتلتتم: ت��ت�����ش��ف �ل��ط��رق . 6

�مل�����ش��ت��خ��دم��ة ل��ت��ق��ومي �ل��ت��ع��ل��م وج����ودة 
�أي�شا،  ب��امل��رون��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج 
يف  متعددة  و�شائل  توظيف  يتم  حيث 
�ل�شفهية،  �لعرو�س  مثل  من  �لتقومي، 
�لتعاونية،  و�مل�شاريع  �لبحثية،  و�لأور�ق 
و�لتقومي بو��شطة �لزمالء، و�لختبار�ت 
درجاتهم  ح�شاب  يتم  �لتي  �ملحو�شبة، 
�إلكرتونيا. كما يتم توظيف �مللف �لرقمي 
)Digital portfolio(، و�لذي يوفر 
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�لد�لة  �ل�شو�هد  حتديث  حرية  للطلبة 
على تعلمهم باأنف�شهم. كما ميكن تعزيز 
�ملرونة من خالل تقنيات حتليل عمليات 
جمع  م��ن  �ملعلم  متكن  و�ل��ت��ي  �لتعلم، 
�شو�هد تعك�س كيفية تعلم �لطلبة، ومدى 

تقدمهم عرب �لو�شائط �لرقمية.
تقدمي . 7 يتم  واملعلمن:  الطلبة  دعم 

من  �مل��رن  �لتعلم  يف  للمعلمني  �ل��دع��م 
مع  يجرونها  �لتي  �لجتماعات  خ��الل 
�لآنية  �لدرد�شة  �أدو�ت  عرب  �ل��زم��الء، 
�لجتماعي.  �لتو��شل  مو�قع  خالل  من 
ب�شكل  للطلبة  �ل��دع��م  تقدمي  يتم  كما 
بيجني  ففي  خمتلفة؛  وب��ط��رق  م�شتمر 
من�شة،  جتهيز  مت  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 
ي�شتطيع �لطالب �لدخول �إليها من خالل 
�أجهزة �حلا�شوب �خلا�شة بهم، و�أجهزة 
كورونا،  �أزمة  �أثناء  �ملحمولة،  �لهو�تف 
حيث  باملحتوى،  �ملتعلقة  �لأ�شئلة  لطرح 
و�إجابات  �أفكار  باقرت�ح  �ملعلمون  يقوم 
�لتقنية �حلديثة بتوفري  لها. كما ت�شمح 
وفقا  متعلم  ك��ل  لطبيعة  منا�شب  دع��م 
م�شتوى  مثل  من  �لفردية،  خل�شائ�شه 

�أد�ئه، و�أ�شاليب �لتعلم �ملف�شلة لديه.

ملواجهة  الإلتتكتتروين  التعلم  توظيف 
اأزمة وباء كورونا:

دول  بها  مت��ر  �لتي  �لطارئة  �لأزم���ة  ب�شبب 
�لعامل، مت تبني �أ�شلوب �لتعلم �ملرن، �لذي يعد 
�لتعلم �لإلكرتوين )مبا يف ذلك �لتعلم عن بعد(، 
�أحد �أمناطه �لرئي�شة. فمن خالل هذ� �لتعليم، 
يتم توفري خرب�ت تعليمية �أكر مرونة من تلك 

�لتي تقدم يف �ملدر�شة. ويتفاعل �لطلبة مبا�شرة 
باأ�شكال  لهم  يقدم  �ل��ذي  �لتعلم  حمتوى  م��ع 
متعددة. ويف بع�س �لأحيان، يكون هناك معلم 
وحتديد  وتوجيهها  �لتعلم  عملية  بتنظيم  يقوم 
م�شارها وتقوميها، كما تتو�فر فر�س للتعلم يف 
جمتمعات تعلم توظف �لتو��شل �لآين و�ملبا�شر. 
وحتى يتم توظيف هذ� �لنوع من �لتعلم بفاعلية، 

فاإنه يلزم توافر �شروط معينة من بينها:
• �شروط تتعلق مبحتوى التعلم:	

�شروط  الرقمي  املحتوى  يف  تتوافر  اأن  لبد 
�أ�شا�شية من �أهمها:

و�أن . 1 �ملتعلمني،  �هتمامات  ي��ر�ع��ي  �أن 
منهم  �ملطلوب  �لتعليمية  باملهام  يرتبط 

�لقيام بها.
تكون . 2 و�أن  �ل�شعوبة،  متو�شط  يكون  �أن 

عبئا  متثل  ل  وو��شحة،  ب�شيطة  بنيته 
معرفيا على �لطلبة.

و�أن تكون . 3 �أن يتم ت�شميمه ب�شكل جيد، 
طريقة عر�شه و�آليات ت�شفحه و��شحة 

غري معقدة.
• �شروط تتعلق مبجتمعات التعلم:	

�لتعلم  بيئة  يف  �لطلبة  تفاعل  ن�شمن  لكي 
�لفرت��شية، كما يحدث يف �ل�شفوف �لو�قعية، 
�لثقة  ي�شودها  تعلم  بيئة  ت��وف��ري  يجب  ف��اإن��ه 
و�فر  بقدر  �لطلبة  �إم��د�د  خ��الل  و�لأم���ان، من 
�شعورهم  لتعزيز  و�لتحفيز،  �لت�شجيع  م��ن 
بالنتماء �إلى جمموعة �لتعلم و�لبيئة �لتفاعلية، 
لهم حتى  فورية  تغذية ر�جعة  تقدمي  كما يجب 
بالتعبري  لهم  و�ل�����ش��م��اح  ب���الإجن���از،  ي�شعرو� 
�لتناف�س،  يف  رغبتهم  وتلبية  م�شاعرهم،  عن 

ومكافاأة �أد�ئهم �ملتميز بني �أقر�نهم. 

يوفر األسلوب 
المرن في 
التدريس طرائق 
وأساليب متنوعة 
لتعلم الطلبة 
وإكسابهم 
المعارف الالزمة.
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ال يقيد التعلم 
المرن المتعلم 

بزمان أو مكان 
محددين؛ 

فالمتعلم لديه 
حرية اختيار 

الوقت والمكان 
المناسبين 

للتعلم وفقا 
لظروفه 

واحتياجاته.

• �شروط تتعلق باإدارة نظم التعلم:	
نظام  بني  جتان�س  هناك  يكون  �أن  �ملهم  من 
�لتعلم  بيئة  يف  يتحكم  �ل���ذي  �لتعلم  �إد�رة 
�لفرت��شية، ومد�خل �لتدري�س �ملتبعة فيه، كما 
يجب �أن يت�شمن �لنظام خدمات تقنية �أ�شا�شية، 
من مثل لوحات عر�س درجات �لطلبة �إلكرتونيا، 
ونظام حلماية بيانات �لطلبة و�ملعلمني للحفاظ 
�لنظام  يوفر  �أن  وينبغي  خ�شو�شيتهم.  على 
و�ملعلمني  �لطلبة  من  لكل  حمببة  تعلم  خرب�ت 
خرب�تهم  �عتباره  يف  ياأخذ  و�أن  �ل�شو�ء،  على 

�لإلكرتونية �ل�شابقة.

اأثتتتنتتتاء تعطل  الإلتتتكتتتروين  التتتتتعتتلتتم 
املدار�س:

��شتطاعت  �لتي  �لأول��ى  �لدولة  �ل�شني  تعد 
�ملاليني  ملئات  بعد،  عن  �إلكرتوين  تعليم  توفري 
من طلبة �ملد�ر�س يف جميع �أنحاء �لدولة، بهدف 
�لوقاية من فريو�س كورونا و�لتحكم يف �نت�شاره. 
وحتى ي�شتطيع �لتعلم �لإلكرتوين �أن يوؤتي ثماره، 
فاإن هناك عو�مل  �لتعلم،  بعملية  �لإخالل  دون 
رئي�شة يجب �أن توؤخذ يف �لعتبار، وت�شمل بنية 
و�أدو�ته،  �لتعلم،  �لتحتية، وم�شادر  �لت�شالت 
و�لطلبة،  �ملعلمني  ودعم  �لتعلم،  تنظيم  و�آليات 
و�لقطاع  و�مل���د�ر����س  �حل��ك��وم��ة  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 

�خلا�س.
يعول  حتتية  ات�شالت  بنية  اأول: 

عليها
لدعم  قوية  �إنرتنت  بنية  تتو�فر  �أن  �ملهم  من 
ن�شاطات �لتعلم عن بعد، مثل �لتدري�س �ملتز�من، 
م�شادر  حتميل  يتطلب  و�ل��ذي  �ملتز�من،  وغري 
من  تعاونية  بن�شاطات  �لقيام  �أو  رقمية،  تعلم 

يلزم  ول��ذ�  �لجتماعي.  �لتو��شل  بر�مج  خالل 
�لنطاقية  �ل�شعة  باختبار  �مل��د�ر���س  ت��ق��وم  �أن 
)Bandwidth( ل�شبكة �لإنرتنت بها وتعزيزها 
حتتية  بنية  توفري  يتم  وحتى  �لأم��ر.  تطلب  �إذ� 
ل�شبكة �إنرتنت تدعم ماليني من �لطلبة يف �لوقت 
�شركات  جميع  جهود  ح�شد  ينبغي  فاإنه  نف�شه، 
�لت�شال،  خدمات  لتقوية  �لدولة  يف  �لإنرتنت 
�شعف  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  يف  وبخا�شة 
�خل��ود�م  تقوية  يجب  كما  �لإن��رتن��ت،  �شبكة  يف 
�ملد�ر�س، ويف حال  �مل�شتخدمة يف   )servers(
تعذر توفري �لإنرتنت يف �لأماكن �لنائية، ميكن 

بث قنو�ت تعليمية متلفزة خلدمة �لطلبة فيها.
ثانيا: اأدوات تعلم فاعلة

�إن �ختيار �لأدو�ت �ملنا�شبة ي�شاعد �ملتعلمني 
وبناء  ومعاجلتها،  �ملعلومات  ع��ن  �لبحث  يف 
عن  و�لتعبري  �ل��زم��الء،  مع  و�لتعاون  �ملعرفة، 
فهمهم، وتقومي �أثر �لتعلم، كما ي�شاعد �ملعلمني 
وتعزيز  �لطلبة  �أد�ء  فهم  على  �لأم��ور  و�أول��ي��اء 
�أدو�ت  وت�شمل  و�لأ�شرة.  �ملدر�شة  بني  �لتفاعل 

�لتعلم ثمان فئات �أ�شا�شية هي:
وهتتي . 1 املتتتحتتتتتتتوى،  اإنتتتتتتتاج  اأدوات 

لتقدمي  املتتعتتلتتم  يوظفها  اأدوات 
عر�س  بر�مج  مثل  التعليمية،  املادة 
�لن�شو�س )PowerPoint(، وبر�مج 
�ل�����ش��رد  م��ع  �ل�����ش��ا���ش��ة  ح��رك��ة  ت�شجيل 
�لفيديو،  �إنتاج مقاطع  �لن�شي، وبر�مج 

و�لو�شائط �ملتعددة.
وهي . 2 املتتتتتزامتتن،  التدري�س  اأدوات 

�ملحتوى  ب�شرح  للمعلم  ت�شمح  �أدو�ت 
بطريقة �آنية )مثل بر�مج �لبث �ملبا�شر، 

وبر�مج �لتدري�س �لتفاعلي(. 
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املتزامن، . 3 غتتري  التدري�س  اأدوات 

على  �لتعلم  من�شات  جميع  وت�شمل 
و�ملحلي،  و�لإقليمي  �لوطني  �مل�شتوى 
من  ي��خ��ت��ار  �أن  للمعلم  مي��ك��ن  و�ل���ت���ي 
�ملتعلمني  طبيعة  مع  يتنا�شب  ما  بينها 

و�حتياجاتهم.
وهي . 4 ذاتيا،  املوجه  التعلم  اأدوات 

�ملتو�فرة  �لتعلم  تطبيقات  عن  عبارة 
ت�شمح  و�لتي  �لدر��شية،  �ملو�د  جميع  يف 
�لتعلم  حم��ت��وى  ب��در����ش��ة  للمتعلمني 

باأنف�شهم. 
�أدو�ت . 5 وت�شمل  املعرفة،  بناء  اأدوات 

�ملفاهيم،  خر�ئط  مثل  �ملعرفة  تنظيم 
بنية  تكوين  على  �لطلبة  ت�شاعد  و�لتي 
�لو�شائط  وم��ت��ع��ددة  منظمة  معرفية 
حت��ري��ر  و�أدو�ت  �مل��ت��ع��ل��م،  ل��ل��م��ح��ت��وى 
وجمتمعات  ت��ع��اوين،  ب�شكل  �مل��ح��ت��وى 
�لتعلم، �لتي متكن �لطلبة من ��شتيعاب 
�ملعارف �ملكت�شبة، من خالل �ملناق�شات 
�لنظر،  وجهات  ومقارنة  و�ملناظر�ت، 

و�أدو�ت �ملحاكاة �لفرت��شية.
التعلم . 6 عملية  لتحليل  اأدوات 

وه��ي   )Learning analytics(
ت�شمح  �لتي  �لتطبيقات  م��ن  جمموعة 
للمعلمني و�مل�شوؤولني بالتنقيب يف بيانات 
بعد  عن  �لتعلم  عمليات  وحتليل  �لطلبة 

ب�شكل فوري وبدقة.
وت�شمح . 7 والتقومي  للتدريب  اأدوات 

وقيا�س  �ملحتوى  على  �لطلبة  بتدريب 
فورية  ر�ج��ع��ة  تغذية  وت��وف��ر  �أد�ئ���ه���م، 
لهم، مما ي�شمح لهم بالتفكري يف عملية 

تعلمهم ونتائجها.
اأدوات للتحكم يف امل�شادر وال�شف، . 8

بالتحكم  للمعلم  ت�شمح  �أدو�ت  وه��ي 
ن�شاطاتهم،  وتنظيم  �لطلبة،  تعلم  يف 

و�لتفاعل معهم ب�شهولة.
ثالثا: توظيف م�شادر تعلم مائمة

ب�شكل  �ملتاحة  �لتعلم  م�شادر  تز�يدت  لقد 
�لنطاق  و��شعة  �ملفتوحة  �مل��ق��رر�ت  مثل  كبري، 
 ،)MOOCs()1(تدعى �لتي  �لإنرتنت،  عرب 
 ،)SPOCs( �مل�شغرة  �خلا�شة  و�مل��ق��رر�ت 
و�ل��ك��ت��ب �ل��رق��م��ي��ة، و�مل���ح���اك���اة، و�ل��ن��م��ذج��ة. 
�لتعليمية  �مل�شادر  عن  �لبحث  ف��اإن  وبالطبع 
عالية �جلودة، وحتديد موقعها من بني �لآلف 
ولذ�  �شعبة،  مهمة  تعد  �ملتاحة  �مل�شادر  من 
ينبغي �ختيار م�شادر �لتعلم وفقا ملجموعة من 

�ملعايري، منها ما يلي:
يقومو� . 1 �أن  �ملعلمني  على  الرخ�شة: 

مبا  �ملفتوح،  �ملرخ�س  �ملحتوى  باختيار 
مع  ودجم��ه  ��شتخد�مه  ب��اإع��ادة  ي�شمح 
حمتويات �أخرى، دون �أية تبعات قانونية.

�إلى . 2 �لرجوع  ينبغي  الدقة واجلودة: 
م�شادر تعليمية رقمية ومن�شات موثوق 

بها وذ�ت جودة عالية. 
يختار . 3 �أن  �لأف�����ش��ل  م��ن  التفاعلية: 

ل�شمان  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م�����ش��ادر  �مل��ع��ل��م��ون 

يتم تقديم الدعم 
للمعلمين في 
التعلم المرن من 
خالل االجتماعات 
التي يجرونها 
مع الزمالء، عبر 
أدوات الدردشة 
اآلنية من خالل 
مواقع التواصل 
االجتماعي.

)1( هو م�شاق تعليمي حديث يف جمال �لتعلم عن بعد وي�شتخدم �لإنرتنت كاأ�شلوب تعلمي . من �أ�شا�شياته �ل�شماح مب�شاركة عدد �شخم من
�ملتعلمني وخلق ميد�ن نقا�س وتخاطب تعلمي بني �مل�شاركني من طالب ومعلمني وم�شاعدي �ملعلمني .
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من المهم أن 
يكون هناك 
تجانس بين 

نظام إدارة 
التعلم الذي 

يتحكم في 
بيئة التعلم 
االفتراضية، 

ومداخل 
التدريس 

المتبعة فيه.

د�فعيتهم  و�شحذ  �ملتعلمني  م�شاركة 
�لرقمية  �ل��ك��ت��ب  �خ��ت��ي��ار  م��ث��ل  للتعلم، 
�لتفاعلية، بدل من ملفات PDF، و�لتي 
يف  ورغبتهم  الطلبة  ن�شاط  م��ن  ت��زي��د 

�لتعلم.
�ختيار . 4 يجب  للمواءمة:  القابلية 

وتعديلها  تكييفها  ي�شهل  �لتي  �مل�شادر 
مبا ينا�شب �ل�شياق �لتعليمي �مل�شتهدف، 

مثل عرو�س �لباور بوينت.
حتتوي . 5 �أل  يجب  الثقافية:  املاءمة 

معلومات  �أي���ة  على  �مل��خ��ت��ارة  �مل�����ش��ادر 
مهينة لأي عرق �أو ثقافة �أو دين.

التعليمية: . 6 لتتاأهتتداف  حتقيقها 
ينبغي �أن تكون �مل�شادر �لتي يقع عليها 
�لختيار مرتبطة ب�شكل كبري بالأهد�ف 
�شغف  تثري  و�أن  �لتعليمي،  و�مل��ح��ت��وى 
�ملهام  �أد�ء  على  وت�شاعدهم  �لطلبة، 
�أن  يلزم  كما  بهم.  �ملنوطة  �لتعليمية 
منا�شب،  �شعوبة  م�شتوى  ذ�ت  ت��ك��ون 
وخمت�شرة،  منطقية  ببنية  تتميز  و�أن 
�لو�شائط  تكون  و�أن  فيها،  �إ�شهاب  ل 
�إرهاقا  ت�شبب  بها و��شحة، ل  �ملت�شمنة 
�ل�شغار.  لالأطفال  وبخا�شة  ب�شريا، 
�مل�شادر، مثل  تنظيم  يتم  �أن  كما يجب 
و�لرو�بط  و�لن�شو�س،  �لفيديو،  �أفالم 
�لفرت��شية،  و�لتجارب  �لإلكرتونية، 
�لتعلم  �أه���د�ف  لتحقيق  ف��اع��ل  ب�شكل 

�ملبتغاة.
�لرقمية  وهناك م�شتويات خمتلفة للم�شادر 
و�لطلبة،  �ملعلمون  �إليها  يرجع  �أن  ميكن  �لتي 
ت�شمل �ملن�شات �لوطنية، و�ملن�شات على م�شتوى 

�لأقاليم، وعلى م�شتوى �ملدر�شة، و�مل�شادر �لتي 
توفرها �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �خلا�شة، و�مل�شادر 

�لعاملية �ملفتوحة عالية �جلودة. 
ومن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها وز�رة �لتعليم 
بتوفري  �لقيام  ك��ورون��ا،  �أزم��ة  �أثناء  �ل�شينية، 
 24 من  يقرب  ما  توفر  �إلكرتونية  من�شة   22
�ألف برنامج جماين عرب �لإنرتنت على �مل�شتوى 
�لقومي. كما وفرت �ملد�ر�س و�ل�شركات �لتعليمية 
�مل�شادر،  من  هائال  كما  �لأقاليم  م�شتوى  على 
تعليمية،  و�أل��ع��اب  م�شورة،  حما�شر�ت  ت�شمل 
حيث قامت �ملد�ر�س بتكييف هذه �مل�شادر وفقا 

خل�شائ�س �لطلبة و�حتياجاتهم.
رابعا: تنظيم عملية التعلم

هناك عدة ��شرت�تيجيات ميكن ��شتخد�مها 
�لتدري�س  عملية  جلعل  �لرقمية  �ل�شياقات  يف 
ودر��شة  �ملحا�شرة،  �أ�شلوب  مثل  مرونة،  �أك��ر 
و�ل�شتق�شاء  و�ملناق�شات،  و�ملناظر�ت  �حلالة، 
�لتعليمية،  و�لألعاب  �لذهني،  و�لع�شف  �ملوجه، 
كما  وت��ع��اوين،  ف��ردي  ب�شكل  �لطلبة  يتعلم  كما 
يحدث يف �ل�شفوف �لتقليدية. وميكن ت�شنيف 
�أ�شا�شي  ب�شكل  بعد  عن  �لتعلم  ��شرت�تيجيات 

وفقا لوقت �لتعلم وزمنه وتوقيته كما يلي:
التتتتتتتتتتتتتدريتتتتتت�تتتتتتس املتتتتتتتتتتتزامتتتتتن . 1

)synchronous(
وياأخذ �أحد منطني: 

• ت��دري�����س ي��ت��خ��ذ ���ش��ك��ل �ل��ع��ر���س �حل��ي 	
�ملبا�شر من قبل �ملعلم. وهو ي�شبه متاما 
ويتطلب  لوجه،  وجها  �ل�شفي  �لتدري�س 
��شتخد�م  على  �لقدرة  �ملعلم  ميتلك  �أن 
�أدو�ت �لعر�س �ملبا�شر، و�لرتكيز لفرتة 

طويلة �أمام �ل�شا�شة.
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تعد الصين 
الدولة األولى 
التي استطاعت 
توفير تعليم 
إلكتروني عن 
بعد، لمئات 
الماليين 
من طلبة 
المدارس في 
جميع أنحاء 
الدولة، بهدف 
الوقاية من 
فيروس 
كورونا 
والتحكم في 
انتشاره.

• بر�مج 	 خالل  من  �آين،  تفاعلي  تدري�س 
وبني  �لطلبة،  م��ع  �لتفاعل  على  تركز 
ال��ن��ق��اط  وم��ن��اق�����ش��ة  ب��ع�����ش��ا،  بع�شهم 
�ل�����ش��ع��ب��ة يف  �لأج������ز�ء  �أو  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وتتطلب  م��ع��ه��م.  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �مل��ح��ت��وى 
�إر����ش���ادي���ه  �أ���ش��ئ��ل��ة  �مل��ع��ل��م  ي��ج��ه��ز  �أن 
تنظيم  م��ه��ار�ت  ميتلك  و�أن  متهيدية، 
قيام  يتطلب  كما  �لطلبة،  بني  �لتفاعل 
�ملوقف  يف  و�لتفاعل  بامل�شاركة  �لطلبة 
�لتعليمي، �إل �أن هذ� �لنوع �لتعلم �لآين 
�شبكة  قوة  مدى  على  كبري  ب�شكل  يعتمد 

وفاعليتها.  �لإنرتنت 
التتتتتتتتتدريتتتت�تتتتس غتتتتتري املتتتتتتتتتزامتتتتن . 2

)asynchronous(
 وينق�شم �إلى نوعني:

• يطلع 	 وفيه  ذ�تيا:  �ملوجه  �لفردي  �لتعلم 
يحددها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ادر  على  �ل��ط��ال��ب 
�لوقت  يف  مبفرده  �لإن��رتن��ت  عرب  �ملعلم 
�ملنا�شب له، ثم يح�شر جل�شات عن بعد 
�أن  للتفاعل مع �ملعلم ب�شكل �آين. وميكن 
يوظف �ملعلمون �ملقرر�ت و��شعة �لنطاق 
خا�شة  مقرر�ت  ي�شممو�  �أو  �جلاهزة، 
توفري  �ل��ف��ردي  �لتعلم  ويتطلب  ب��ه��م. 
للطلبة.  ثرية  ون�شاطات  تعلم  م�شادر 
ومن جهة �أخرى، فاإنه يتطلب �أن ميتلك 
الطلبة القدرة على الن�شباط الذاتي يف 
�أن  �لطريقة  هذه  على  ويعاب  �لدر��شة. 
بالنتماء  �لإح�شا�س  يفتقدون  قد  �لطلبة 
�إلى جمموعة معينة، وقد يتخلف �لطلبة 
ال�����ش��ع��اف يف الن�����ش��ب��اط ال���ذات���ي عن 

�أقر�نهم.

• �ملعلم: 	 قبل  من  �ملوجه  �لتعاوين  �لتعلم 
ويتطلب هذ� �لنوع من �لتعليم قيام �ملعلم 
�لتعلم  من�شات  م��ن  جمموعة  ب��اإع��د�د 
خاللها  م��ن  �لطلبة  ليتفاعل  �ل��ت��ع��اوين 
و�ملهام  �لن�شاطات  و�إع��د�د جمموعة من 
�لفردية و�جلماعية لهم م�شبقا، وكذلك 
تقومي  ب��ي��ان��ات  لتحليل  �أدو�ت  جتهيز 
حت�شيل �لطلبة وعمليات تعلمهم. وحتى 
يتم تطبيق هذ� �لنوع من �لتعلم بفاعلية، 
فاإنه ينبغي �أن ميتلك �ملعلمون �لقدرة على 
ت�شخي�س �شعوبات تعلم �لطلبة من خالل 
حتليل نتائجهم، ومن ثم تقدمي �لتوجيه 
�ملنا�شب لهم. كما يلزم �أن ميتلك �لطلبة، 
مهار�ت �لتعاون، ومهار�ت �لتعلم �ملوجه 
ذ�تيا. وتكمن م�شكلة هذ� �لنوع من �لتعلم 
يف �أن���ه ق��د ي���وؤدي �إل���ى ت��ف��اوت كبري بني 
خمرجات �لطلبة يف �ملجموعات �ملختلفة، 
وكذلك عزوف بع�س �لطلبة عن �مل�شاركة 

بفاعلية.  
جتربة  �ل�شني،  يف  �لناجحة  �لتجارب  ومن   
تدعى Rain classroom وهي �أد�ة تدري�شية 
بوينت،  �ل��ب��اور  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  تعتمد  ذك��ي��ة 
�لتو��شل  لت�شهيل  �لإن��رتن��ت  ع��رب  و�ل��درد���ش��ة 
على  �لطلبة  وت�شجيع  و�لطلبة،  �ملعلمني  ب��ني 
�لتح�شري �مل�شبق للدرو�س من خالل ن�شاطات ل 
وتدريبات  وفيديوهات،  تعليمي  �شفية، وحمتوى 
وت�شجيالت �شوتية تر�شل �إلى �أجهزتهم �ملحمولة 
بت�شخي�س  للمعلمني  ي�شمح  مب��ا  �ل��در���س،  قبل 
بالتغذية  �إمد�دهم  ثم  ومن  تعلمهم،  م�شكالت 
توفر  كما  �ملالئم.  و�لتدري�س  �ملنا�شبة  �لر�جعة 
�أثنائه  يف  �لطلبة  ي�شتطيع  حيا  بثا  �ملن�شة  هذه 
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من المهم أن 
تتوافر بنية 

إنترنت قوية 
لدعم نشاطات 
التعلم عن بعد، 

مثل التدريس 
المتزامن، وغير 

المتزامن.

ومع  �ملعلمني  مع  و�لتفاعل  فورية  �أ�شئلة  ط��رح 
�إر���ش��ال  لهم  تتيح  �شا�شة  خ��الل  م��ن  زمالئهم 
كما  �جلميع.  �أم��ام  تظهر  فورية  ن�شية  ر�شائل 
للبيانات،  �لأبعاد  ثالثي  عر�شا  �لأد�ة  تت�شمن 
�لطلبة  لتذكري  و�أدو�ت  �شخ�شية،  وت��ق��اري��ر 

و�ملعلمني تلقائيا باملهام �ملنوطة بهم.
و�أثناء جائحة كورنا، ��شتطاع هذ� �لربنامج 
تعليمي  برنامج  مليون   500 من  �أكر  يوفر  �أن 
جميع  يف  و�ل��ث��ان��وي  �لب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم  لطلبة 
�أنحاء �لدولة، كما �أتاح دور�ت تدريبية عن بعد 
�لعون  لتقدمي  �إر�شادية  فرق  وتعيني  للمعلمني، 
ت�شتخدم  �حلا�شر،  �لوقت  ويف  لهم.  �مل�شتمر 
�أكر من 160 مدر�شة يف �ل�شني هذ� �لربنامج 

لتدري�س جميع �ملو�د.
خام�شا: دعم املعلم والطلبة

وي�شمل ما يلي:
• جهود� 	 وت�شمل  للمعلمني:  فنية  خدمات 

����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  �مل��ع��ل��م  ق����درة  لتنمية 
�ملتز�من  وغري  �ملتز�من  �لتدري�س  طرق 
�لتعلم  بر�مج  وتوظيف  �لإن��رتن��ت،  عرب 
�ل��ت��ع��ل��م،  �إد�رة  ون��ظ��م  �لإل����ك����رتوين، 

وت�شميم ن�شاطات �لتعلم.
• يف 	 �لطلبة  دعم  وينعك�س  �لطلبة:  دعم 

�أ�شا�شيني،  جانبني  يف  بعد  عن  �لتعلم 
وم��ه��ار�ت��ه��م  م��ع��ارف��ه��م  تنمية  �لأول: 
تعزيز  و�ل���ث���اين:  وت��ط��وره��ا،  �لعقلية 
ت��ع��زي��ز  �أي  �ل�������ش���خ�������ش���ي،  من���وه���م 
�لتعلم،  ن��ح��و  �لإي��ج��اب��ي��ة  �جت��اه��ات��ه��م 
وتطوير مهار�تهم يف �لتفكري و�لبتكار، 
بقيم  و�للتز�م  �لآخرين،  مع  و�لتفاعل 

�لأمانة و�ملثابرة و�لبتكار.

و�لتي  �ل�شني،  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لتجارب  وم��ن 
ك��ورون��ا،  ج��ائ��ح��ة  خ��الل  منها  �ل���ش��ت��ف��ادة  مت 
�ل�شناعي«   للذكاء  »�شنجاب  يدعى  برنامج 
�آلية  �ل��ربن��ام��ج  ويتبنى   ،)squirrel Al(
لتحديد م�شتوى  تقوم على تطبيق �ختبار قبلي 
و�ل��ذي  �مل��ح��ت��وى،  ت��دري�����س  يتبعه  ط��ال��ب،  ك��ل 
�لأ�شئلة،  من  جمموعة  عر�س  طريق  عن  يتم 
على  بعدها  يح�شل  عليه،  �ل�شعوبة  متدرجة 
�لنتهاء  وبعد  �شوؤ�ل.  لكل  فورية  ر�جعة  تغذية 
باإ�شد�ر  تلقائيا  �لربنامج  يقوم  �لدر�س،  من 
تقرير عن كل طالب، ميكنه من حتديد عملية 
تعلمه. كما يقوم بتقدمي عرو�س بيانية ب�شرية 
تعك�س   ،)dashboard( للعر�س  لوحة  على 
م�شتوى تعلمهم، و�آليات ملر�قبة �شلوك تعلمهم، 
وحت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات��ه��م، وع��ر���س �إج��اب��ات��ه��م، مبا 
�ل�شفوف  مبر�قبة  و�ملعلمني  للمديرين  ي�شمح 

�لدر��شية و�إد�رتها عرب �لإنرتنت.
�تتشتتاد�تتشتتا: التتتتتعتتاون بتتن احلتتكتتومتتات 

والقطاع اخلا�س واملدار�س
تتعاون  �أن  يجب  بعد،  عن  �لتعلم  ينجح  لكي 
و�ملد�ر�س  �خلا�س  �لقطاع  و�شركات  �حلكومات 
�جل���ودة،  ع���ايل  تعلم  حم��ت��وى  ت��وف��ري  ل�شمان 
تعلم  وخم��رج��ات  م��ت��ن��وع��ة،  تعلم  ون�����ش��اط��ات 
فاعلة. وحتى يتم مو�جهة �لحتياجات �حلالية 
وتبعاتها  كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  للتعليم 
�مل�شتقبلية، فاإن �حلكومات يجب �أن توؤدي �أدو�ر� 
متعددة يف توجيه �ل�شيا�شة �لتعليمية و�شياغتها، 
�ل�شركات  جهود  لتن�شيق  تتدخل  �أن  يجب  كما 
و�ملجتمع  و�لأ�شر  �لبحثية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملد�ر�س 
ب�شكل عام لبناء من�شات تو��شل مرنة، و�ختيار 
تعلم  �أدو�ت  وت��وف��ري  منا�شبة،  تعلم  م�شادر 
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من األفضل 
أن يختار 
المعلمون 
مصادر 
تفاعلية 
لضمان 
مشاركة 
المتعلمين 
وشحذ 
دافعيتهم 
للتعلم.

�لتي  و�لتعليم  �لتعلم  ط��رق  وت�شجيع  مالئمة، 
تتميز بالتنوع و�ملرونة. 

وم���ن �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ف��اع��ل��ة �ل��ت��ي مت 
تعك�س  و�ل���ت���ي  ووه�����ان  م��دي��ن��ة  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
لكن  مغلقة  »�لف�شول  م��ب��ادرة  �ل��ت��ع��اون،  ه��ذ� 
 Disrupted Class،« م�����ش��ت��م��ر«  �ل��ت��ع��ل��م 
تعتمد  و�لتي   ،»Undisrupted Learning
بتقنية  تعمل  تعليمية  من�شة  ��شتخد�م  على 
�ل�����ش��ح��اب��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة، وت��ق��وم �مل���د�ر����س يف 
باللتز�م  خاللها  من  �لتعليمية  �ملناطق  جميع 
باجلدول �لدر��شي نف�شه، حيث تتبادل �ملد�ر�س 
�مل��و�د،  جميع  يف  �شفية  درو���س  بث  يف  �لأدو�ر 
تناق�س  بينما  �شباحا،  �حل�ش�س  تعر�س  حيث 
على  �ملدر�شية  و�لو�جبات  و�لإج��اب��ات  �لأ�شئلة 

�ملن�شات �لتفاعلية م�شاء. 
مهما  دور�  �ملحلية  �حل��ك��وم��ات  �أدت  وق���د 
ملو�جهة عدد من �لتحديات. فعلى �شبيل �ملثال، 
ووهان مب�شاعدة  للتعليم يف  �ملدينة  قام جمل�س 
بعد،  عن  �لتدري�س  م��دة  تكييف  على  �ملعلمني 
بحيث ل تتجاوز 20-30 دقيقة، كما دربهم على 
�لتدري�شية  و��شرت�تيجياتهم  مهار�تهم  حت�شني 
�لإنرتنت  �شركات  �إحدى  وقامت  �لإنرتنت.  عرب 
�ل�شهرية بتوفري خدمة جمانية عرب من�شة تبث 
�ملو�د �لدر��شية لأكر من ع�شرة ماليني �شخ�س. 
كما ن�شر مكتب �لرتبية دليال مف�شال حول �إد�رة 
فرتة  خالل  و�ملهني  و�لثانوي  �لبتد�ئي  �لتعليم 

تعطيل �ملد�ر�س. 

اأهم النتائج والتو�شيات:
�أدى �إغالق �ملد�ر�س يف دول عديدة، يف جميع 
تعطيل  �إلى  كورونا  جائحة  �أثناء  �لعامل،  �أنحاء 

ولذ�  �لدر��شة؛  عن  طالب  مليون   377 ح��و�يل 
بديال  �أ�شلوبا  بو�شفه  �لبعد  ع��ن  �لتعلم  ظهر 
هناك  �أن  �إل  لتعلمهم.  �لطلبة  مو��شلة  ي�شمن 
�لتعلم  بتطبيق  �ملتعلقة  �لتحديات  من  جمموعة 

عن بعد يف دول �لعامل، ت�شمل ما يلي:
عن . 1 وعجزها  �لإنرتنت،  �شبكات  �شعف 

�لطلبة  م��ن  �آلف  باحتياجات  �ل��وف��اء 
�لذين يتعلمون يف �لوقت ذ�ته.

منا�شبة . 2 رقمية  م�شادر  �إيجاد  �شعوبة   
بني  من  �ملختلفة  �لتدري�شية  لل�شياقات 
�لعدد �لهائل من �مل�شادر �ملتو�فرة على 

�لإنرتنت.
�مل��ه��ار�ت . 3 �إل���ى  �ملعلمني  بع�س  �ف��ت��ق��ار   

�لرقمية �لالزمة للتعليم و�لتعلم عن بعد.
�لكفاء�ت . 4 �إل��ى  �لطلبة  من  كثري  �فتقار   

�لالزمة للتعلم عن بعد، مثل �لتكيف مع 
�مل�شتقل،  و�لتعلم  �ملرنة،  �لرقمية  �لبيئة 
والتي  والدافعية،  ال��ذات��ي،  والن�شباط 
عن  �لتعلم  لإجن��اح  �أ�شا�شية  عو�مل  تعد 

بعد.
��شتخد�م . 5 على  �ملعلمني  بع�س  �قت�شار   

�أ���ش��ل��وب �ل��ت��دري�����س �مل��ب��ا���ش��ر، و�إغ��ف��ال 
�خل�������ش���ائ�������س �لأ����ش���ا����ش���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��م 
�لإل�����ك�����رتوين، م���ن م��ث��ل �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
للمعلم،  و�ملعريف  �لجتماعي  و�حل�شور 
خرب�ت  توليد  يف  جوهرية  عو�مل  وهي 

تعلم جاذبة وم�شوقة.
ووفقا للخربة �ل�شينية، هناك بع�س �خلرب�ت 

�ملهمة لتي�شري �لتعلم �ملرن ت�شمل ما يلي:
حتتية . 1 �ت�شالت  بنية  وجود  من  �لتاأكد 

جميع  خل��دم��ة  عليها،  �ل��ت��ع��وي��ل  مي��ك��ن 
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في التعلم 
الفردي الموجه 

ذاتيا يطلع 
الطالب على 

المصادر التي 
يحددها المعلم 

عبر اإلنترنت 
بمفرده في 

الوقت المناسب 
له، ثم يحضر 

جلسات عن بعد 
للتفاعل مع 

المعلم بشكل 
آني.

�لوقت  يف  يتعلمون  �لذين  �مل�شتخدمني 
ذ�ته، دون �نقطاع.

لتمكني . 2 ف��اع��ل��ة  تعلم  �أدو�ت  ت��وظ��ي��ف 
�ملعلومات  ع��ن  �لبحث  م��ن  �ملتعلمني 
مع  و�لتعاون  �ملعرفة  وبناء  ومعاجلتها، 
وجتنب  �لتعلم،  �أث��ر  وتقومي  �ل��زم��الء، 
�أمورهم  و�أول��ي��اء  �لطلبة  كاهل  �إث��ق��ال 
جهودهم  ت�شتيت  مثل  كثرية،  باأعباء 
ومن�شات  تطبيقات  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  يف 
�أن  ينبغي  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف  ع��دي��دة. 
جميع  ب��ني  بالتن�شيق  �مل��د�ر���س  ت��ق��وم 
�أدو�ت  �ملعلمني يف �ملد�ر�س لي�شتخدمو� 

ومن�شات موحدة.
مالئمة . 3 رق��م��ي��ة  تعلم  م�����ش��ادر  ت��وف��ري 

وتفاعلية مع �للتز�م مبعايري �ختيارها.
تقدمي �لتوجيه �لكايف للطلبة مل�شاعدتهم . 4

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ط���رق ت��ع��ل��م �إل��ك��رتون��ي��ة 
ناجعة، فردية وجماعية، وب�شكل خا�س 
�شبكات  عرب  �لتعلم،  جمتمعات  توظيف 
بناء  لتي�شري  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
على  تعينهم  بينهم،  �إن�شانية  عالقات 
و�لوحدة  بالعجز  �ل�شعور  على  �لتغلب 

يف �لبيئة �لفرت��شية.
عن . 5 �لتعليم  لتنظيم  فاعلة  طرق  تعزيز 

طريق تبني جمموعة من ��شرت�تيجيات 

�ل���ت���دري�������س، م��ث��ل در������ش����ة �حل���ال���ة، 
و�ملناق�شات،  �مل��ف��ت��وح��ة،  و�مل��ن��اظ��ر�ت 
�ملتعلم،  بو��شطة  �مل��وج��ه  و�لكت�شاف 

باخلربة. و�لتعلم 
تقدمي خدمات �لدعم �لفوري للمعلمني . 6

و�لطلبة من خالل توظيف تقنيات تعلم 
فاعلة. وم�شادر 

و�شركات . 7 �ل�شر�كة بني �حلكومات  دعم 
�لأعمال و�ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات �لبحثية.
�أن  يظهر  �ل�شينية،  �خل���ربة  خ��الل  وم��ن 
�لعتبار  يف  توؤخذ  �أن  لبد  معوقات  ثمة  هناك 
�ل�شتفادة  ميكن  �ملثال،  �شبيل  على  م�شتقبال. 
لتقدمي  �لتليفزيون  تبث عرب  �لتي  �لرب�مج  من 
ميكن  كما  �لنائية،  �لأم��اك��ن  يف  تعلم  خ��رب�ت 
معقولة  �أ�شعار  ذ�ت  �إلكرتونية  �أجهزة  تطوير 
للطلبة لتوفري م�شادر تعلم رقمية، دون �حلاجة 
�إلى �لت�شال بالإنرتنت. وكذلك، ينبغي تو�شيع 
جلميع  �لإل���ك���رتوين،  للتعلم  من�شات  �إت��اح��ة 
و�لتحرير  للت�شميم  �أدو�ت  وتوفري  �لطلبة، 
للطلبة،  �حتياجات  تنوع  �عتبار�ها  يف  تاأخذ 
�ملعلمون  ليتمكن  تعلمهم،  �أ�شاليب  يف  و�لتباين 
من  للجميع  منا�شبة  تعلم  م�شادر  تطوير  من 
دون ��شتثناء، لتحقيق هدف دمج جميع �لطلبة 
�لتعليم  مبتطلبات  �لوفاء  ثم  ومن  �لتعليم،  يف 

�جلامع. 

املصدر:
Huang, R.., Liu, D.., Tlili, A., Yang, J., Wang, H., et al. (2020). Handbook on Facilitating Flexible 
Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted 
Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.
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 توؤدي �ملدر�شة و�لأ�شرة دور� جوهريا يف منو �لأطفال ب�شكل 
عالقة  بناء  ف��اإن  ثم  ومن  �حلياتية؛  �ملجالت  جميع  يف  �شحي 
متناغمة بني �ملدر�شة و�ملنزل، و�شياغة منوذج يقوم على �لرتبية 
�لت�شاركية �لتكاملية، هو �أمر يف غاية �لأهمية ل�شمان منو �لطفل 
وتطور �شخ�شيته ب�شكل �شليم. ولكي يتحقق �لت�شاق بني �جلهود 
�أن يحدد  �إلى  فاإن كالهما يحتاج  و�لأ�شرية،  �ملدر�شية  �لرتبوية 
وتنمية  �لطلبة،  تعلم  ج��ودة  �شمان  يف  يتمثل  م�شرتكا،  هدفا 

قدر�تهم على �لتعلم �مل�شتقل، وتعزيز منوهم �ملتكامل. 
يعد  ومل  �ملد�ر�س،  معظم  تعطلت  كورونا،  جائحة  �أثناء  ويف 
فقد  ثم  وم��ن  �ملعتادة،  �لتعليمية  مهامها  �إجن��از  مقدورها  يف 
والتعليم  الرتبية  تقدمي  به  املنوط  الوحيد  املكان  الأ�شرة  غدت 
لالأطفال. ولقد �أدت �شيا�شة »�ملدر�شة مغلقة لكن �لتعلم م�شتمر« 
)School’s Out، But Class’s On( �إلى توطيد �لعالقة 

�لتعاونية بني �ملدر�شة و�لأ�شر �أثناء �لأزمة.

التعاون بين األسرة والمدرسة خالل جائحة كورونا:
دراسة حالة حول مقاطعة جيانجسو بالصين
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في أثناء 
جائحة كورونا، 

تعطلت معظم 
المدارس، ولم 

يعد في مقدورها 
إنجاز مهامها 

التعليمية 
المعتادة، ومن 

ثم فقد غدت 
األسرة المكان 
الوحيد المنوط 

به تقديم 
التربية والتعليم 

لألطفال.

يف  �ملبذول  �جلهد  على  �لأمثلة  �شمن  وم��ن 
�إقليم  يف  �مل��د�ر���س  به  قامت  ما  �ل�شياق،  ه��ذ� 
جياجن�شو )Jiangsu( يف �ل�شني، من تعزيز 
للتعاون بني �ملدر�شة و�ملنزل، وتفعيل للدور �لذي 
جائحة  خالل  �ملنزيل  �لتعليم  يوؤديه  �أن  ميكن 
و��شتمر�ره  �لتعليم  ��شتد�مة  ل�شمان  ك��ورن��ا، 
وجتنب تعطله. ويف �لد�ر�شة �حلالية، مت حتليل 
هذ�  يف  �مل��د�ر���س  بها  قامت  �لتي  �ملمار�شات 
منوذجا  بو�شفه  ك��ورون��ا،  �أزم��ة  خ��الل  �لإقليم 

لدمج �لتعليم �ملدر�شي و�ملنزيل خالل �لأزمة.

تعريف التعليم الت�شاركي:
يتم  تعليم  باأنه  �لت�شاركي،  �لتعليم  يعرف 
ب�شكل ت��ع��اوين ب��ني ك��ل م��ن �مل��در���ش��ة و�مل��ن��زل، 
بهدف تنمية �لطلبة ب�شكل تكاملي. وهو يتطلب 
�إر�شاء قدر من �لحرت�م �ملتبادل و�لتعاون و�لثقة 
وب�شكل  بينهما،  �جلهود  وتن�شيق  �لطرفني،  بني 
حيث  �لطلبة،  �أمور  و�أولياء  �ملعلمني  بني  خا�س 
�لطلبة  تربية  م�شوؤولية  �لفريقني  كال  يتقا�شم 
وتعليمهم، من خالل ن�شاطات متبادلة ومتكاملة 

ومتناغمة.
تقوم  �ل��ذي  �لأ�شا�س  هي  �ملنزلية  فالرتبية 
�لوقت  -يف  تعد  و�لتي  �ملدر�شية،  �لرتبية  عليه 
�أن  ينبغي  ولذ�  �ملنزلية.  للرتبية  �متد�د�  ذ�ته- 
لأولياء  �لكايف  �لتوجيه  بتوفري  �مل��د�ر���س  تقوم 
�ملدر�شي،  �لتعليم  يف  م�شاركتهم  لتعزيز  �لأمور 
وخلق بيئة تعليمية مو�تية للطلبة، وتنميتهم على 
جميع �مل�شتويات. كما ينبغي �أن ي�شتوعب �أولياء 
�لأمور مفهوم �لتعليم �ملنزيل، وي�شاركو� بفاعلية 
يف �إد�رة �لعملية �لتعليمية، ويتحققو� من �ت�شاق 
مع  منزلية  تعليمية  ممار�شات  من  يقدمونه  ما 

�لت�شاركي  فالتعليم  و�أهد�فه؛  �ملدر�شي  �لتعليم 
يعد منوذجا من �لعالقة �لتكاملية بني �ملدر�شة 
بناء  يف  �أ�شا�شيني  �شريكني  بو�شفهما  و�لأ�شرة، 

�لن�سء. 

كيف يتم التعليم الت�شاركي:
ب�شكل  �لعالقة  توطدت  كورونا،  �أزم��ة  خالل 
�لتعليم  حتول  حيث  و�ملنزل،  �ملدر�شة  بني  كبري 
عرب  بعد،  عن  يتم  رقمي  تعليم  �إل��ى  �ملدر�شي 
من�شات �إلكرتونية توفر م�شادر متعددة للطلبة، 
وت�شمح للمعلمني و�أولياء �لأمور بالتو��شل ب�شكل 
�أف�شل. وقد �تخذ �لتعلم �لت�شاركي عدة مر�حل 

كما يلي:
تاأ�شي�س من�شات للتعليم الت�شاركي. 1

�لأولى  كانت �خلطوة  �لأزمة �حلالية،  خالل 
من�شات  ت��اأ���ش��ي�����س  ه��و  �ت��خ��اذه��ا  مت  �ل��ت��ي 
على  خاللها،  من  �لطلبة  يتعلم  �إلكرتونية 
م�شتوى  وعلى  �لتعليمية،  �ملنطقة  م�شتوى 
هو  للمد�ر�س  �لأول  �ل�شاغل  وكان  �ملدر�شة. 
�لبحث عن قنو�ت فاعلة للتو��شل عن بعد مع 
�لدرد�شة  �أ�شلوب  على  تعتمد  �لأم��ور،  �أولياء 
�لآنية، مثل برنامج QQ، وبرنامج جمموعات 
ومن   .)WeChat group( �ل��درد���ش��ة 
�لتعليمية  �ملن�شات  ت�شمنت  �أخ��رى،  ناحية 
�ملخ�ش�شة للطلبة، بع�س �لوحد�ت �لتدريبية 
�لتعليم  �آل��ي��ات  على  �لأم���ور  �أول��ي��اء  لتدريب 

�لت�شاركي، وتو�شيح مبادئه و�آلياته. 
ا�شراتيجيات التعليم الت�شاركي . 2

�أكمل  �لت�شاركي على  �لتعلم  �أن يتم  �أجل  من 
جمموعات  بتكوين  �مل��د�ر���س  ق��ام��ت  وج���ه، 
ع�شويتها  يف  ي�����ش��ارك  ب��ع��د  ع��ن  ل��ل��ت��و����ش��ل 
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تم في هذه 
الدراسة تحليل 
الممارسات 
التي قامت 
بها المدارس 
في إقليم 
جيانجسو خالل 
أزمة كورونا، 
بوصفه 
نموذجا لدمج 
التعليم 
المدرسي 
والمنزلي خالل 
األزمة.

�ملعلمون �لأو�ئل يف كل �شف در��شي، ومعلمو 
�لتعلم  عن  �مل�شوؤول  و�ملعلم  �لدر��شية،  �ملو�د 
�أمور  لأولياء  وممثلون  �ملدر�شة،  يف  �ملنزيل 
با�شتخد�م  �لتو��شل  تنظيم  مت  وقد  �لطلبة. 

بر�مج معدة خ�شي�شا لذلك. 
وخالل �جلائحة، قام مكتب �لتعليم و�لبحث 
�لأو�ئل  �ملعلمني  بتكليف  جياجن�شو  �إقليم  يف 
ومعلمي �ملو�د �لدر��شية على م�شتوى �ملدينة، 
�لدر��شية  �ملقرر�ت  ل�شرح  ح�ش�س  بت�شجيل 
�لدر��شية.  �ل�شفوف  جلميع  للطلبة  بعد  عن 
�خت�شا�شيني  بتكليف  �لرتبية  ق�شم  قام  كما 
يف ت��دري�����س �مل����و�د ب���اإع���د�د خ��ط��ة در����ش��ي��ة 
باملرونة،  تتميز  در��شي،  �شف  لكل  �أ�شبوعية 
يتعلق  فيما  متعددة  خ��ي��ار�ت  للطلبة  وتتيح 
�ملعلمني  و�أ�شماء  �حل�ش�س،  �شرح  بتوقيت 
�لطلبة  ي�شتطيع  بحيث  بال�شرح،  �لقائمني 

متابعة �خلطة، و�ختيار ما يتنا�شب معهم من 
مو�عيد لال�شتماع لل�شرح يف كل مادة.

�أما بالن�شبة لطلبة �لتعليم �لثانوي، فقد قام 
بتكليف معلمني ذوي خربة يف  �لرتبية  مكتب 
�ملدينة بتقدمي بث حي للح�ش�س يف �أوقاتها 
�ملعتادة باملدر�شة يف �ل�شفوف �لتقليدية على 
�لدر��شية.  �ملو�د  جلميع  متز�من  تعليم  هيئة 
�لإل��ك��رتوين،  للتعليم  من�شة  �إن�شاء  مت  كما 
�إلى  �لورقية  �لتعليم  م�شادر  جميع  وحتويل 

�ل�شكل �لرقمي.
التوا�شل ال�شخ�شي مع الطلبة عر . 3

الإنرنت
لكي تذلل �ملدر�شة �لعقبات �لتي يو�جهها �لطلبة 
�أثناء �لتعلم عن بعد، ولكي جتيب عن �لأ�شئلة 
�لتي تطر�أ لهم �أثناء عملية �لتعلم، ولكي تر�عي 
�لتنوع يف �أ�شاليب تعلمهم، قام مكتب �لتعليم 
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يعرف التعليم 
التشاركي، 

بأنه تعليم 
يتم بشكل 

تعاوني بين كل 
من المدرسة 

والمنزل، بهدف 
تنمية الطلبة 

بشكل تكاملي.

و�لبحوث بتكليف �ملعلمني يف �ملد�ر�س بتوفري 
عن  جل�شات  �شورة  يف  للطلبة،  ف��ردي  تعليم 
منها  كل  ت�شتغرق  يوميا،  �لفيديو  عرب  بعد، 
حو�يل �شاعة ون�شف، معدة خ�شي�شا لالإجابة 
يف  �ملعقدة  �لأج��ز�ء  ومناق�شة  �أ�شئلتهم،  عن 

�ملحتوى، وتلبية �حتياجاتهم �لفردية.
امل�شادر التعليمية. 4

وفقا ملدخل �لتعليم �لت�شاركي، ل يتم حتديد 
بو��شطة  وجت��ه��ي��زه��ا  �لتعليمية  �مل�����ش��ادر 
�لأمور،  �أولياء  تكليف  يتم  بل  �ملدر�شة فقط، 
�لتعلم،  �أ�شا�شيني يف عملية  بو�شفهم �شركاء 
بالبحث عن م�شادر �أخرى منا�شبة لتدري�س 
�ملقرر�ت �لدر��شية، ومالئمة لطبيعة �أبنائهم 

وميولهم و�أ�شاليب تعلمهم.
الأمتتتتتور يف . 5 اأولتتتيتتتاء  دور  حتتتديتتد 

الدرا�شة املنزلية
تعزيز  بارز� يف  دور�  �لأم��ور  �أولياء  �أدى  لقد 
عملية بناء منهج �لتعلم عن بعد وت�شميمه، 
وبخا�شة �أثناء �أزمة كورونا، حيث حتول �أولياء 
�لتعلم.  لعملية  ومي�شرين  رفقاء  �إلى  �لأم��ور 
تي�شري  يف  بفاعلية  �مل�شاركة  من  متكنو�  وقد 
�لو�لدي  �لدعم  ظهر  حيث  �ملنزيل،  �لتعلم 
على  �أبنائهم  مب�شاعدة  قيامهم  يف  لالأبناء 
�لتعامل مع �مل�شادر �لرقمية، و�إر�شاء خطط 
�ملهار�ت  وتدري�شهم  لهم،  منزلية  در��شية 

�حلياتية و�لجتماعية.

التعليم  يف  املتتعتتلتتمتتن  متت�تتشتتوؤولتتيتتات 
الت�شاركي:

ومن�شات . 1 �ل�����ش��ف��ي  �ل��ت��ع��ل��م  ت��اأ���ش��ي�����س 
حتديد  وت�شمل  و�إد�رت����ه����ا:  �ل��ت��و����ش��ل 

من  �لطلبة  يتعلم  �شوف  �لتي  �ملن�شات 
يتم  �ل��ت��ي  و�ل��رب�م��ج  ب��ع��د،  خاللها ع��ن 
�لتو��شل من خاللها مع �ملعلمني و�أولياء 
ب�شكل  �ملو�قع  هذه  و�إد�رة  �لطلبة،  �أمور 

فاعل.
توفري معلومات عامة تتعلق بالوقاية من . 2

فريو�س كورونا، وت�شمل م�شادر منا�شبة 
و�شعها  يتم  للطلبة،  �لعمرية  للمر�حل 
منها  ليفيد  �لتعليمية،  �ملن�شات  على 

�لطلبة و�أولياء �أمورهم.
رفع وعي كل من �ملعلمني و�أولياء �لأمور . 3

طريق  عن  �لت�شاركي،  �لتعليم  باأهمية 
بني  �لت�����ش��اق  حتقيق  ���ش��رورة  تو�شيح 
�ملهام  لإجن��از  و�لأ���ش��رة  �ملدر�شة  جهود 
خالل  من  بالطلبة،  �ملنوطة  �لتعليمية 
�لتي  �لرتبوية  بامل�شادر  �لأ���ش��ر  �إم���د�د 
مع  �ل��ت��ع��اون  حتقيق  كيفية  لهم  ت�شرح 
وتربيتهم  �لطلبة  تعليم  بغية  �ملدر�شة 

ب�شكل مت�شق.
يقوم . 4 حيث  �لطلبة،  ح��ول  بيانات  جمع 

مبالحظة  يوميا  �ملنزيل  �لتعليم  معلمو 
�لتعلم  م��ن�����ش��ات  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  �أد�ء 
من  به  يقومون  ما  وحتليل  �لإل��ك��رتوين، 
م��ه��م��ات وو�ج���ب���ات م��ن��زل��ي��ة، و�ل��ق��ي��ام 
فيه  يتم  �لرقمي،  للتعلم  من��وذج  مب��لء 
ت�شجيل �لبيانات ذ�ت �ل�شلة، مثل عدد 
مر�ت دخول �لطلبة على �ملن�شة، ومدة 
�لتي  �لو�جبات  وع��دد  عليها،  مكوثهم 
�لتي  �لتفاعالت  ونوعية  بحلها،  يقومون 
هذ�  رف��ع  يتم  حيث  وكمها،  بينهم  تتم 
�لتقرير �لإح�شائي للم�شوؤول عن �لتعليم 
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خالل أزمة 
كورونا، 
توطدت 
العالقة بشكل 
كبير بين 
المدرسة 
والمنزل، حيث 
تحول التعليم 
المدرسي إلى 
تعليم رقمي 
يتم عن بعد.

عن بعد يف كل مرحلة، و�لذي يقوم بدوره 
در��شي،  �شف  كل  يف  �لتقارير  بتجميع 
مكتب  يف  للم�شوؤولني  تقدميها  ثم  وم��ن 
�ل�شوؤون �لأكادميية، مل�شاعدتهم يف تقومي 

جتربة �لتعلم عن بعد.

ومعلمي  الأوائتتتل  املعلمن  م�شوؤوليات 
املواد:

ح�شور �جتماعات دورية للمعلمني: يقوم . 1
مكتب �لرتبية يف �ملدينة بعقد �جتماعات 
منتظمة �أ�شبوعية للمعلمني �مل�شوؤولني عن 
من  يتم  حيث  �لدر��شية،  �مل��و�د  تدري�س 
عن  تعقد  �لتي  �لجتماعات،  هذه  خالل 
�لدرو�س  فيديوهات  حمتوى  حتليل  بعد، 
�ملن�شة  ع��ل��ى  بثها  و�مل��زم��ع  �مل�شجلة، 
�ملالحظات  و�إب��د�ء  لتقييمها  �لتعليمية، 
�ملو�د  من  عينات  تقييم  وكذلك  حولها، 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ل��ت��ق��ومي��ي��ة �ل��ت��ي �أع��ده��ا 

�ملعلمون للطلبة.
�شرح �ملحتوى وت�شميم تدريبات للطلبة: . 2

يف  �مل��و�د  ومعلمو  �لأو�ئ��ل  �ملعلمون  يقوم 
�ملقرر�ت  يف  درو���س  بتقدمي  مدر�شة  كل 
�ملن�شة  على  �ملختلفة  للمو�د  �لدر��شية 
�لتعليمية، وفقا للخطة �لدر��شية �ملقررة 
�ل�شيغة  مع  تتالءم  در����ش��ي،  �شف  لكل 
يقومون  كما  �ملحتوى.  لعر�س  �لرقمية 
تعليمية،  ومت��اري��ن  ت��دري��ب��ات  بت�شميم 
ويجهزون �أ�شئلة �أ�شا�شية يف كل مادة مع 
�إجابات مف�شلة لها، ليتم مناق�شتها عرب 
جمموعات �لدرد�شة يف كل �شف در��شي.

ما . 3 �إذ�  �لطلبة:  ت�����ش��اوؤلت  ع��ن  �لإج��اب��ة 

م�شاهدة  �أث��ن��اء  �أ�شئلة  �أي��ة  للطلبة  ط��ر�أ 
�لفيديوهات �لتعليمية �لتي قام �ملعلمون 
فاإنهم  �لتعليمية،  �ملن�شة  على  ببثها 
من  طرحة  يريدون  ما  باإر�شال  يقومون 
ت�شاوؤلت �إلى معلمي �ملو�د )قبيل �ل�شاعة 
حيث  �ملن�شة،  عرب  م�شاء(،  �ل�شاد�شة 
يف  عنها  �لإج��اب��ات  بتقدمي  �ملعلم  يقوم 

�ليوم نف�شه.
توفري تغذية ر�جعة: لتقليل �لعبء �مللقى . 4

حو�يل  �ختيار  يتم  �ملعلمني،  كاهل  على 
يقومو�  ك��ي  ي��وم��ي��ا،  �لطلبة  م��ن   %30
�إلى  و�إر�شالها  �ملنزلية  بت�شليم و�جباتهم 
تاأخذ  �إلكرتونيا. وهي و�جبات قد  �ملعلم 
�ملطبوعة،  �أو  �لإلكرتونية،  �لوثائق  �شكل 
كر��شة  يف  مبا�شرة  �إج��اب��ات  �شكل  �أو 
�لو�جب، حيث يقوم معلم �ملادة بالت�شال 
�لو�جب  ملناق�شة  ف��ردي  ب�شكل  بالطلبة 
عرب �لإنرتنت، و�إمد�دهم بتغذية ر�جعة 
مل�شاعدة  م��ق��رتح��ات  وت��ق��دمي  م��الئ��م��ة، 
على  و�لتغلب  �مل���ادة  فهم  يف  طالب  ك��ل 
�لفاعل.  تعلمه  دون  �لتي حتول  �ملعوقات 
ويف كل يوم يتم �ختيار جمموعة خمتلفة 
و�جباتها  ت�شحيح  ليتم  �لطلبة  م��ن 
�ملنزلية، لكيال يتم ��شتثناء �أي طالب من 
�حل�شول على �لتغذية �لر�جعة �لالزمة.

بعملية . 5 �خلا�شة  �لإح�����ش��اء�ت  ح�شاب 
�لتعلم: تقع على �ملعلمني �لأو�ئل م�شوؤولية 
�لبيانات  وجمع  �لإح�����ش��اء�ت،  ح�شاب 
و�مل���وؤ����ش���ر�ت �ل��ت��ي ت��ع��ك�����س و�ق����ع تعلم 
عن  �لإلكرتونية،  �ملن�شات  عرب  �لطلبة 
�ملخ�ش�شة  �لبيانات  جد�ول  ملء  طريق 
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لقد تمكن 
إقليم جيانجسو 
في الصين، أثناء 
الجائحة الحالية، 

من تطبيق 
مدخل التعليم 

التشاركي 
بين األسرة 
والمدرسة 

بنجاح لدعم 
التعليم 

المدرسي، 
ومساعدة 

الطلبة على 
مواصلة التعلم.

موؤ�شر�ت  تت�شمن  و�لتي  �لغر�س،  لهذ� 
وعدد  �ليومية،  �حل�ش�س  بعدد  تتعلق 
�لتعليمية  �لفيديوهات  ع��ر���س  م���ر�ت 
املعلمني،  �شرح  واأمن���اط  وم�شاهدتها، 
يقومون  حيث  لها،  �لطلبة  و��شتجابة 
�ملدير  �إلى  �لإح�شائي  �لتقرير  بت�شليم 

�مل�شوؤول عن �لتعليم عن بعد �أ�شبوعيا.

م�شوؤوليات اأولياء الأمور:
�لأمور يف  �أولياء  �أد�ها  �لتي  �لأدو�ر  تتلخ�س 

�لتعليم �لت�شاركي �أثناء �أزمة كورونا فيما يلي:
�حلالية: . 1 �جلائحة  لفهم  �لطلبة  توجيه 

�أبناءهم  �لأمور  �أولياء  ي�شاعد  �أن  ينبغي 
من  �لآن  �ل��ع��امل  ب��ه  مي��ر  م��ا  فهم  على 
فريو�س  جلائحة  نتيجة  خا�شة  ظ��روف 
�إلى  �نتباههم  توجيه  كورونا، من خالل 
�لر�شمية  �لإع���الم  و�شائل  ت�شدره  م��ا 
و�ل�شلطات حولها، و�إر�شادهم �إلى طرق 
�ل��وق��اي��ة م��ن �مل��ر���س، وت��وف��ري �حلماية 
�ملنا�شبة لأنف�شهم ولأ�شرهم، و��شتيعاب 

ما يحدث من حولهم، دون قلق �أو هلع.
م�����ش��اع��دة �لأب���ن���اء ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل مع . 2

م�شادر  تنوع  ي�شاعد  �لرقمية:  �مل�شادر 
�لتعلم �لرقمية على توفري معلومات ثرية 
وغزيرة للطلبة، بيد �أن �حلكم على مدى 
�لطلبة  مل�شتويات  �مل�شادر  هذه  مالءمة 
على  قدرتهم  م��دى  وحت��دي��د  �ملتباينة، 
عليها  يرتتب  ما  و�إجن��از  معها،  �لتعامل 
�أولياء  من مهام وتكليفات، يتطلب قيام 
�لتوجيه  ت��ق��دمي  يف  مهم  ب���دور  �لأم����ور 
قامو�  م��ا  وت��ق��ومي  لأب��ن��ائ��ه��م،  �مل�شتمر 

باإجنازه �أكادمييا ومتابعتهم عن كثب. 
لالأبناء: . 3 منزلية  در��شية  خطط  �إع��د�د 

بو�شع  �لأم��ور  �أولياء  قام  �لأزم��ة،  �أثناء 
خ��ط��ط ل��ل��در����ش��ة �مل��ن��زل��ي��ة لأب��ن��ائ��ه��م، 
ملطالب  روؤيتهم  تعك�س  معهم،  بالتعاون 
تنظيم  لكيفية  ومقرتحاتهم  �لتعلم، 
�مل��ق��رر�ت  لتغطية  �مل��ن��زل  يف  �ل��وق��ت 
�لتعليمية،  �مل��ه��ام  و�إجن���از  �ل��در����ش��ي��ة، 
ب���الع���ت���م���اد ع���ل���ى �ل��ت��ع��ل��م �ل��رق��م��ي 
وم�����ش��ادره. وق��د ب���ادرو� ب��اإر���ش��ال هذه 
للت�شاور  �ملد�ر�س  �إلى  �ملقرتحة  �خلطط 
و�ل�شتقر�ر  حولها،  �لأو�ئ��ل  �ملعلمني  مع 
بها جميع  يلتزم  على �شيغة عامة مرنة 

�لطلبة.
للتعلم: . 4 م�����ش��ادر  جتميع  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

�أولياء  بها  يقوم  �لتي  �ملهمة  �لأدو�ر  من 
�لأمور �لتعاون مع معلمي �ل�شف و�ملعلم 
�مل�����ش��وؤول ع��ن �ل��ت��ع��ل��م �مل���ن���زيل، جلمع 
�ملنهج  �أهد�ف  للتعلم، يف �شوء  م�شادر 
بفح�س  �ملدر�شة  تقوم  حيث  ومطالبه، 
هذه �مل�شادر، و�ختيار �ملنا�شب منها كي 
عليه،  و�لط��الع  بدر��شته  �لطلبة  يقوم 
�لأخ��رى  �مل�����ش��ادر  م��ع  �إل��ى جنب  جنبا 

�ملقررة من قبل �ملدر�شة. 
تدري�س �ملهار�ت �حلياتية و�لجتماعية: . 5

�لنتباه  توجيه  مت  �لتي  �ملو��شيع  م��ن 
�إمكانية  هو  �لأزم���ة،  ف��رتة  �أث��ن��اء  �إليها 
�مل��ه��ار�ت  م��ن  ع��دي��د  �لطلبة  �إك�����ش��اب 
�حل���ي���ات���ي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة و�ل��ق��ي��م 
يف  �مل��در���ش��ة،  م��ع  بالتعاون  �لأخ��الق��ي��ة 
معلمو  قام  وقد  �ملنزلية.  �لبيئة  �شياق 
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لقد أدى أولياء 
األمور دورا 
بارزا في تعزيز 
عملية بناء 
منهج التعلم 
عن بعد 
وتصميمه، 
وبخاصة أثناء 
أزمة كورونا، 
حيث تحول 
أولياء األمور 
إلى رفقاء 
وميسرين 
لعملية 
التعلم.

جمموعة  بتحديد  �ملختلفة  �ل�شفوف 
�لالمنهجية،  �لتعليمية  �لن�شاطات  من 
�ملنزل  يف  بها  �لقيام  للطلبة  ميكن  �لتي 
ت�شمل  ومو�هبهم،  �شخ�شياتهم  لتنمية 
جم��الت �ل��ق��ر�ءة، و�ل��ك��ت��اب��ة، و�خل��ط، 
�ملنزلية،  و�لأعمال  و�لريا�شة،  و�لر�شم، 
وغريها. كما مت �قرت�ح بع�س �لن�شاطات 
لتعزيز �لرتبية �لأخالقية بو�شفها جزء� 
�أ�شيال من �لرتبية �لأ�شرية. وقد �شاعد 
فهم  تطوير  يف  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه  تدري�س 
و�ملجتمع،  �لأف��ر�د  بني  للعالقة  �لطلبة 
به،  �ملحيطة  للبيئة  �حرت�مهم  وتعزيز 
مع  وعلمي  عقالين  ب�شكل  و�لت�شرف 

�لأزمات �لطارئة.
حتفيز �لأولد على �لتعلم عن بعد: يجب . 6

�ملعلمني  مع  بالتعاون  �لو�لد�ن  يقوم  �أن 
على  وبناتهم  �أبنائهم  بتحفيز  و�ملد�ر�س 
�لتعليمية  �ملن�شات  عرب  �لتعلم  مو��شلة 
�لرقمية، حيث ترتكز مهمتهم فيما يلي:

• �ليومية 	 �ل��در����ش��ي��ة  �خل��ط��ة  م��ر�ج��ع��ة 
�ل�شفوف  لكل  �ملدر�شة  ت�شدرها  �لتي 
وبناتهم  �أبنائهم  وم�شاعدة  �لدر��شية، 
�ملخ�ش�شة  ب��اخل��ط��ة  �لل����ت����ز�م  ع��ل��ى 
ع��اد�ت  و�إك�شابهم  �ل��در����ش��ي،  ل�شفهم 
�لأزم��ة  ظل  يف  فاعلة  وحياتية  در��شية 
�حلالية، قو�مها �للتز�م و�لعتماد على 

�لنف�س و�ملثابرة.
• حتفيز �لأولد على م�شاهدة �لفيديوهات 	

�لتعليمية �لتي تبثها �ملدر�شة على �ملن�شة 
�ملنزلية  و�جباتهم  و�إجن���از  �لتعليمية، 
�لتدري�شية،  �خلطط  ومتابعة  بانتظام، 

على  �ملعلمني  �شروحات  �إل��ى  و�لإن�شات 
�لتي  �لفيديو  جل�شات  وح�شور  �ملن�شة، 
يخ�ش�شها �ملعلمون للمناق�شات و�لأ�شئلة 
يف كل مادة، وطرح ما يتبادر �إلى �أذهانهم 
من �أ�شئلة على �ملعلمني، يف حال غمو�س 
�لفهم �أو �ل�شك يف معلومة ما، من خالل 

بر�مج �لدرد�شة �ملخ�ش�شة لذلك.
• يف 	 �لأولد،  �لدر��شية  �ملقرر�ت  تدري�س 

�لالزمة  �لتدري�شية  �خل��ربة  تو�فر  حال 
لديهم.

• �لقدرة 	 ميتلكون  �ل��ذي��ن  �لطلبة  توجيه 
على �لتعلم �مل�شتقل �إلى ح�شور ح�ش�س 
»ف�شول  تدعى  �لتي  �لفرت��شي،  �لتعلم 
بتدري�شها  يقوم  و�ل��ت��ي  �ملبا�شر«  �لبث 
�إقليم  و�ملتميزون يف  �مل�شهورون  �ملعلمون 

جياجن�شو.
• �لتكليفات 	 حتميل  يف  �لأب��ن��اء  م�شاعدة 

�ملن�شة  على  م��ن  �لتعليمية  و�مل��ه��م��ات 
�لتعليمية، و�لتعاون مع معلمي �ل�شفوف 
�ملنزلية، وتقدمي �لعون لهم لتمكينهم من 
ح�شاب �لإح�شاء�ت �خلا�شة بالتعلم عن 

بعد ب�شكل يومي.
• �شخ�شية، 	 هو�يات  لتنمية  �لأبناء  توجيه 

و�ل�شلوكيات  �لأخ��الق��ي��ات  و�إك�����ش��اب��ه��م 
ممار�شة  على  وت�شجيعهم  �حل��م��ي��دة، 
�ملهار�ت �حلياتية �لأ�شرية �لفاعلة �أثناء 

فرتة �لدر��شة �ملنزلية.
تعطل  رغ��م  �لتعليم  ��شتمر�ر  ف��اإن  و�أخ���ري� 
�مل���د�ر����س مي��ث��ل حت��دي��ا ك��ب��ري� �أم����ام �مل��در���ش��ة 
�ملد�ر�س  تقوم  �أن  يتطلب فقط  فهو ل  و�لأ�شرة. 
وبذل  بعد،  عن  �لتعلم  لأ�شاليب  �لطلبة  بتوجيه 
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يقوم المعلمون 
األوائل ومعلمو 

المواد في 
كل مدرسة 

بتقديم دروس 
في المقررات 

الدراسية للمواد 
المختلفة 

على المنصة 
التعليمية، 

وفقا للخطة 
الدراسية 

المقررة لكل 
صف دراسي.

�لتعليمية  �خلدمات  تقدمي  يف  جهدها  ق�شارى 
لهم لتمكينهم من مو��شلة �لدر��شة يف �ملنزل، 
ولكنها تتطلب �أي�شا �إيجاد عالقة تعاونية وثيقة 
مل�شاعدة  �أ�شا�شيا،  �شريكا  بو�شفها  �لأ�شرة،  مع 
و�لتعامل  در��شتهم،  خطط  تنظيم  على  �لطلبة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة،  �مل��ق��رر�ت  حم��ت��وى  م��ع  بفاعلية 

ومو��شلة �لدر��شة �أثناء فرتة تعطل �ملد�ر�س.
ولقد متكن �إقليم جياجن�شو يف �ل�شني، �أثناء 
�لتعليم  مدخل  تطبيق  من  �حلالية،  �جلائحة 
لدعم  بنجاح  و�ملدر�شة  �لأ�شرة  بني  �لت�شاركي 
�لتعليم �ملدر�شي، وم�شاعدة �لطلبة على مو��شلة 

�لت�شاركي،  �ملدخل  هذ�  ف��اإن  وبالطبع  �لتعلم. 
ل ي��خ��ل��و م��ن م�����ش��ك��الت وم��ع��وق��ات، م��ن مثل 
�لأم��ور  �أولياء  بع�س  يو�جهها  �لتي  �ل�شعوبات 
يف توجيه �أبنائهم وبناتهم و�لتحكم فيهم �أثناء 
�لتغذية  تقدمي  و�شعوبة  �ملنزيل،  �لعزل  ف��رتة 
�لر�جعة للطلبة من قبل بع�س �ملعلمني. بيد �أن 
�شاأنه  قوي من  د�فع  �ملع�شالت هي مبثابة  هذه 
�إيجاد  يف  للتفكري  و�لأ���ش��ر  �مل��د�ر���س  يحفز  �أن 
قوية  ج��دوى خللق عالقات  و�أك��ر  �أق��وى  �آليات 
�لت�شاركي  �لتعليم  لتحقيق  و�ملنزل  �ملدر�شة  بني 

وتنفيذه على �أكمل وجه.

املصدر:
Xia, J. (2020). Practical Exploration of School-Family Cooperative Education during the 
COVID-19 Epidemic: A Case Study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, 
China. Best Evid Chin Edu, 4(2), 521 - 528.
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 ع���رف ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د م��ن��ذ ب��داي��ات 
عن  تعلم  هيئة  على  ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن 
التعليم  من  منطا  ب�شفته  املرا�شلة،  طريق 
ا�شرتاط  دون  ر�شمية،  �شفة  يكت�شب  ال��ذي 
امل�ؤ�ش�شة  يف  �شفية  لدرو�س  الطالب  ح�ش�ر 
تط�ر  اأ�شهم  وقد  بها.  يلتحق  التي  التعليمية 
اأوال  امل�شم�عة  االإعالمية،  ال��شائل  و�شائل 
بعد،  عن  التعلم  نطاق  ت��شيع  يف  املرئية،  ثم 
واإتاحته للجميع، بحيث اكت�شب مكانة اأو�شلته 
اإلى م�شت�ى التعليم اجلامعي، وعززت مكانته 
يف نطاق مفه�م التعلم الذاتي، املرتبط بنظم 
التعليم الر�شمية. وكان احلدث االأبرز واالأكرث 
تط�ر  ه���  بعد  ع��ن  التعلم  ت��اري��خ  يف  اأه��م��ي��ة 
�شبكة  ظه�ر  ثم  االإلكرتوين،  االت�شال  تقنية 
املعل�مات العاملية، التي ي�شرت التعلم عن بعد، 
عن طريق ا�شتخدام اأ�شل�ب التعلم االإلكرتوين 
وا�شتخدام و�شائله. وكادت هذه النقلة الن�عية 
املكانية  احلدود  تزيل  اأن  املعل�مات  تقنية  يف 
الذي  والتعلم  بعد،  التعلم عن  بني  التي متيز 

يتم داخل �شف�ف املدار�س والكليات. 
التعلم عن  االأب��رز يف �شجل  اأن احلدث  اإال 
التي  ك���رون��ا،  ب��ه جائحة  م��ا ج��اءت  ه���  بعد 
اكت�شحت العامل يف اأ�شابيع معدودة، نتج عنها 
مما  التعليمية،  للم�ؤ�ش�شات  مفاجئ  اإغ��الق 
ا�شت�جب القيام بتحرك �شريع الإتاحة الفر�شة 
درا�شتهم،  ال�شتئناف  الطلبة  ماليني  اأم��ام 
الإمتام  ومعلميهم،  مدار�شهم  مع  والت�ا�شل 
متطلبات اجتياز العام الدرا�شي، وه� ما فتح 
للتعلم عن بعد �شفحة جديدة يف تاريخ التعليم 
النظامي، ما زال العامل يكتب �شط�رها، من 

ت�قف  اأحدثه  الذي  التاأثري  مع  تفاعله  خالل 
للتعليم يف  الر�شمي  النظام  اإج��راءات  تطبيق 
اأ�شاليب  اإل��ى  واللج�ء  التعليمية،  امل�ؤ�ش�شات 
غري معتادة، يف التعليم والتعلم، وتقييم نتائج 
والعامة،  املدر�شية  ال�شهادات  ومنح  الطلبة 
واجتياز  امل�اظبة،  يتطلب  اأغلبها  اأم���ر  وهي 
اأعلى  �شف  اإل��ى  �شف  من  النجاح  متطلبات 

ومن مرحلة اإلى مرحلة تالية.  
الدرا�شات  نتائج  على  االطالع  ومن خالل 
والبح�ث العاملية التي تعنى بالتعلم عن بعد، 
وت�ظيف تقنية املعل�مات يف ممار�شته، ونتائج 
وتطبيقه  بتبنيه  بادرت  التي  البلدان  خربات 
وبخا�شة  مت�شارعة،  وب���ت��رية  وا���ش��ع،  ب�شكل 
خالل جائحة ك�رونا، ميكن اإيجاز اأبرز نتائج 
هذه  يف  ومغازيها،  االأدب��ي��ات  تلك  مراجعة 

اخلال�شة.

مراحل التعلم الإلكرتوين:
م���ر ال��ت��ع��ل��م االإل����ك����رتوين ب��ث��الث م��راح��ل 
الرقمية،  التقنية  بتط�ر  مرتبطة  متعاقبة، 
وات�شاع نطاق ا�شتخدامها. ويتميز اجليل االأول 
االإن��رتن��ت،  ع��رب  التعلم  من�شات  بظه�ر  منه 
ويتمح�ر التعلم يف هذا اجليل ب�شكل كبري ح�ل 
ت�فري املحت�ى التعليمي، وت��شيله للمتعلم عرب 
م�شاعدة  منه  الهدف  وك��ان  االإن��رتن��ت.  تقنية 
التعليمية  اإلى امل�شادر  ال��ش�ل  االأ�شخا�س يف 
من خالل تقنيات االت�شال. اأما اجليل الثاين، 
فيتميز بت�شهيل الت�ا�شل والتفاعل بني املعلمني 
املحت�ى  ن�شر  عملية  جمرد  وجت��اوز  والطلبة، 
تقنيات  �شاعدت  ولقد  للمتعلمني.  وت��شيله 

ملف العدد

الخـالصة

التعليم عن 
بعد: االستجابة 
لجائحة كورونا
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ال�يب 2.0، وتقنيات الهاتف املحم�ل، وحركة املعرفة املفت�حة، 
التعلم  واالأخ��ري من  الثالث  اأم��ا اجليل  يف تط�ر هذا اجليل. 
االإلكرتوين فيتميز بقدرته على جتاوز مفه�م نظم اإدارة التعلم 
مدى  الذاتي  التعلم  لي�شمل  مفه�مه  وات�شاع  االإنرتنت،  عرب 
التعلم  بني  التقليدية  وك�شر احل�اجز  االأو�شع،  احلياة مبعناه 
الر�شمي وغري الر�شمي. ويف هذا اجليل غدت البيئة الرقمية 
للتعلم عن بعد تدعم مداخل اأخرى ال�شتخدام التكن�ل�جيا يف 
الف�ش�ل الدرا�شية، التي تتيح الفر�شة لنقل االأن�شطة التي تتم 
عادة يف الف�شل الدرا�شي، مبا بات يعرف بالتعلم املرن، وه� 
ا�شرتاتيجية تعليمية ترتكز على جه�د املتعلم، حيث تقدم له 
خيارات عدة فيما يتعلق باأبعاد التعلم، من مثل زمان التعلم 
التعلم  ون�شاطات  التدري�شية،  واملقاربات  وم�شادره،  ومكانه، 
واالأ�شاليب املتبعة فيه. ويف هذه البيئة املرنة، تختفي املع�قات 
التي تلزم الطلبة بالت�اجد يف �شياق ترب�ي معني، كما ه� احلال 
يف ال�شف�ف الدرا�شية العادية، كما ت�ش�د الطرائق املرنة يف 
احل�ش�ل على املعل�مات واكت�شاب املعرفة، حيث ميكن للمتعلم 
اأن يت�لى بنف�شه م�ش�ؤولية تعلمه كاملة، من مثل و�شع االأهداف، 

واملراقبة الذاتية، وم�اءمة حمت�ى التعلم واأبعاده.

يف  وتوظيفها  الإلتتكتترتوين  التعلم  برامج  اأنتتتواع 
التعلم عن بعد: 

تنق�شم برامج التعلم االإلكرتوين اإلى ن�عني: 
• تك�ن 	 وم�ؤهل�ن،  معتمدون  معلم�ن  ينفذها  برامج 

والدعم،  الت�جيه  تقدمي  هي  االأ�شا�شية  وظيفتهم 
والتدري�س املبا�شر والفردي للطلبة، مب�شاعدة مر�شد 
يعمل جنبا اإلى جنب معه، وهي برامج ت�شبه اإلى حد 
كبري التعليم يف ف�ش�ل التعليم التقليدية، حيث يك�ن 
اأو  املعلم مت�اجدا ط�ال وقت التعلم املحدد م�شبقا، 
وتقدمي  وم�شاعدتهم  الطلبة  لتدري�س  ال�قت،  لبع�س 

الع�ن لهم.

• برامج ال تتطلب وج�د معلم، وهي تعتمد على جمم�عة 	
الرقمية  املن�شات  يف  مت�شمنة  التقنية  االأدوات  من 
حيث  خاللها،  من  بعد  عن  التعليم  تقدمي  يتم  التي 
يتعامل الطالب معها مبفرده، ويتفاعل مع ما تقدمه 
من ا�شتجابات وتعليمات، وت�فر هذه االأدوات للطالب 
الت�جيه واالإر�شاد الالزمني. وعادة ما ي�شاحب هذه 
املن�شات دعم من قبل مر�شد، يلجاأ اإليه الطلبة اإذا 

لزمت احلاجة. 
يت�شف  بعد،  عن  لتعلم  الفر�شة  ي�فران  الن�عني  وكال 

باملرونة، يف اخل�شائ�س االآتية:  
• بعد 	 ع��ن  التعلم  يقيد  ال  وزمتتانتته:  التعلم  مكان 

املتعلم بزمان اأو مكان حمددين؛ فاملتعلم لديه حرية 
اختيار ال�قت واملكان املنا�شبني للتعلم وفقا لظروفه 

واحتياجاته.
• املرن 	 التعلم  ي�شمح  وعملياته:  التعلم  حمتوى 

وحتديد  تعلمها،  املراد  امل��ش�عات  بتحديد  للطلبة 
لهم  ي�شمح  كما  لتناولها.  املنا�شب  الزمني  الرتتيب 
اأ�شل�بهم املف�شل  بابتكار و�شائل واأدوات تت�افق مع 
يف ال��درا���ش��ة، م��ن م��ث��ل ال��ر���ش��ائ��ل، وال��ن�����ش��رات، 
امل�شم�ع  امل��ح��ت���ى  ت�شجيل  واأ���ش��رط��ة  وال�����ش���ر، 

واملرئي.
• طرائق التدري�س: ي�فر االأ�شل�ب املرن يف التدري�س 	

واإك�شابهم  الطلبة  لتعلم  متن�عة  واأ�شاليب  طرائق 
يف  يدر�ش�ا  اأن  ميكنهم  فالطلبة  الالزمة؛  املعارف 
كل  االإلكرتونية،  امل�اقع  اأو من خالل  ال�شف،  غرفة 
وفق �شرعته اخلا�شة. كما ت�شمل املداخل التدري�شية 
امل�شح�بة  املحا�شرات  مثل  من  متعددة،  اأمن��اط��ا 
ب�شروح م�ش�رة، واملناق�شات، واملناظرات، واملداخل 
التي تعتمد على االكت�شاف واال�شتق�شاء، وا�شتخدام 

االألعاب.
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• التعلم 	 م�����ش��ادر  ت��ت��م��ي��ز  التتتتتعتتلتتم:  متت�تتصتتادر 
امل�شتخدمة  ال��شائط  يف  ب��امل��رون��ة  االإل��ك��رتوين 
لعر�س حمت�ى التعلم، من مثل الن�شرات ال�ش�تية 
ال�ش�تي،  ال�شرد  مع  ال�شا�شة  وت�شجيل  الرقمية 
وامل�����ش��ادر  بالفيدي�،  امل�����ش���رة  وامل��ح��ا���ش��رات 
التعليمية االأخرى، التي ميكن االختيار منها وفقا 

خل�شائ�س الطلبة واحتياجاتهم.
• عدة 	 اأدوات  هناك  والتعلم:  التعليم  اإدارة 

اإدارة عملية  االإداري��ة من  والهيئة  املعلمني  متكن 
التعلم املرن، من مثل املدونات، و�شبكات الت�ا�شل 
باإبداع  للمعلمني  ت�شمح  اأدوات  وهي  االجتماعي؛ 
حمت�ى منا�شب لطلبتهم، والتفاعل مع زمالئهم 

داخل جمتمعاتهم املهنية. 
• امل�شتخدمة 	 ال��ط��رق  تت�شف  التعلم:  تقومي 

لتق�مي التعلم وج�دة الربامج االأكادميية باملرونة 
يف  م��ت��ع��ددة  و���ش��ائ��ل  ت�ظيف  يتم  حيث  اأي�����ش��ا، 
واالأوراق  ال�شفهية،  العرو�س  مثل  من  التق�مي، 
ب�ا�شطة  والتق�مي  التعاونية،  وامل�شاريع  البحثية، 
يتم  ال��ت��ي  املح��شبة،  واالخ��ت��ب��ارات  ال��زم��الء، 
ا�شتخراج درجات الطلبة فيها اإلكرتونيا. كما يتم 
حرية  للطلبة  ي�فر  الذي  الرقمي،  امللف  ت�ظيف 
تعلمهم  على  ال��دال��ة  ال�ش�اهد  وحتديث  اختيار 
خالل  من  امل��رون��ة  تعزيز  ميكن  كما  باأنف�شهم. 
املعلم  التي متكن  التعلم،  تقنيات حتليل عمليات 
من جمع �ش�اهد تعك�س كيفية تعلم الطلبة، ومدى 

تقدمهم عرب ال��شائط الرقمية.
• الدعم 	 تقدمي  يتم  واملعلمني:  الطلبة  دعم 

للمعلمني يف التعلم املرن بطرق عدة، على راأ�شها 
عرب  ال��زم��الء،  م��ع  يجرونها  التي  االجتماعات 
اأدوات الدرد�شة االآنية ومن خالل م�اقع الت�ا�شل 
االجتماعي. كما يتم تقدمي الدعم للطلبة ب�شكل 
الطالب  ي�شتطيع  حيث  خمتلفة؛  وبطرق  م�شتمر 
ال��دخ���ل اإل��ي��ه��ا م��ن خ���الل اأج��ه��زة احل��ا���ش���ب 
املتعلقة  االأ���ش��ئ��ل��ة  ل��ط��رح  امل��ح��م���ل��ة،  وال��ه���ات��ف 
ت�شمح  كما  عليها.  االإج��اب��ات  وتلقي  باملحت�ى، 
لطبيعة  منا�شب  دع��م  بت�فري  احلديثة  التقنية 
مثل  من  الفردية،  خل�شائ�شه  وفقا  متعلم،  كل 

م�شت�ى اأدائه، واأ�شاليب التعلم املف�شلة لديه.

مزايا التعليم عن بعد:
للتعلم عن بعد عدة مزايا من اأبرزها ما ياأتي:

• �شد النق�س يف اأعداد املعلمني، حيث ميكن للتعلم 	
عن بعد االإ�شهام يف التغلب على م�شكلة الق�ش�ر 
تقدمي  طريق  عن  امل�ؤهلني،  املعلمني  اأع���داد  يف 
وج���د  يتطلب  ال  بع�شها  للطلبة،  اأخ���رى  ب��دائ��ل 

معلم.
• درا�شة 	 يف  الطلبة  جه�د  ا�شتنزاف  م��ن  احل��د   

يحتاج�ن  ال  ق��د  ن�����ش��اط��ات  مم��ار���ش��ة  اأو  م����اد 
بعينها،  م���اد  على  جه�دهم  تركز  فهي  اإليها، 
يف  التفاوت  وتراعي  اخلا�شة،  احتياجاتهم  تلبي 

اأ�شاليب تعلمهم.
• العمل، 	 م�قع  يف  للمعلمني  املهنية  التنمية  تي�شري 

وبخا�شة اأولئك الذين ميار�ش�ن التعليم عن بعد، 
هذا  مع  التعامل  على  تع�دا  اأك��رث  يجعلهم  حيث 
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الن�ع من بيئات التعلم، واملرور باخلربات نف�شها التي 
مير بها الطالب، ومن ثم تعزيز فاعلية تدري�شهم يف 

ال�شف�ف التقليدية واالفرتا�شية على حد �ش�اء. 
• ي�فر التعلم عرب االإنرتنت خربة تعلم خا�شة ومف�شلة 	

لكل طالب على حدة، وي�شفى عليها طابعا �شخ�شيا، 
بف�شل اخليارات التقنية املتاحة. 

مدى  املعلم  ي�اجه  للتعليم،  االفرتا�شي  ال�شياق  هذا  ويف 
الطلبة  اإلى  امل�ه�بني  الطلبة  من  ميتد  الطلبة،  من  متن�عا 
التحديات  بع�س  ذل��ك  وي��ف��ر���س  التعلم.  �شع�بات  ذوي 
واال�شتعداد  معرفتها  املعلمني  على  ينبغي  التي  وال�شع�بات 
مل�اجهتها من خالل تطبيق مقاربات تعليمية وا�شرتاتيجيات 
هذه  وت�شمل  بعد.  عن  التعلم  من  اجلميع  متكن  تدري�شية 

اال�شرتاتيجيات ما ياأتي:
• املواءمة: اأي اإتاحة املحت�ى للطلبة بطرق خمتلفة 	

بع�س  اختبار  املثال،  �شبيل  على  طبيعته؛  تغيري  دون 
القراءة  من  بدال  اجلهرية  القراءة  بطريقة  الطلبة 

ال�شامتة.
• طريق 	 ع��ن  املحت�ى  طبيعة  تغيري  اأي  التعديل: 

تب�شيطه، الإعطاء الطلبة ذوي �شع�بات التعلم فر�شة 
النجاح ذاتها التي يتمتع بها اأقرانهم. 

• التنويع: ويعني تخطيط التدري�س وفقا الهتمامات 	
وتقدمي  وقدراتهم،  واحتياجاتهم  الفردية  الطلبة 
الطلبة،  جميع  تعلم  لتح�شني  خمتلفة  ب�شبل  املحت�ى 
ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ن���ع��ة ملخاطبة  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن خ���الل 

تف�شيالت الطلبة واأ�شاليب تعلمهم املختلفة. 
• م�جهة 	 وه��ي  فتترديتتة:  تعليمية  خطط  و�صع 

عادة  فيها  وي�شارك  التعلم،  �شع�بات  ذوي  للطلبة 
حتدد  حيث  الداعم،  والفريق  واملدير  االأم���ر  اأولياء 

لقدرات  وفقا  املقرر  يف  املطل�بة  التعديالت  اخلطة 
الطالب و�شع�بات تعلمه.

التتتتتعتتلتتم  املتت�تتصتتتتتختتدمتتة يف  ال�تتصتترتاتتتيتتجتتيتتات 
الإلكرتوين:

ميكن ت�شنيف ا�شرتاتيجيات التعلم االإلكرتوين عن بعد، 
وفقا ل�قت التعلم وزمنه وت�قيته، كما يلي:

التدري�س املتزامن، وتتم ممار�صته بطريقتني: . 1
• قبل 	 من  املبا�شر  احلي  العر�س  �شكل  يتخذ  تدري�س 

وجها  ال�شفي  التدري�س  متاما  ي�شبه  وه���  املعلم. 
ل�جه، ويتطلب اأن ميتلك املعلم القدرة على ا�شتخدام 
اأمام  املبا�شر، والرتكيز لفرتة ط�يلة  العر�س  اأدوات 

ال�شا�شة.
• تركز 	 برامج  خالل  من  االأين،  التفاعلي  التدري�س   

بع�شا،  بع�شهم  وب��ني  الطلبة،  م��ع  التفاعل  على 
ال�شعبة  االأج���زاء  اأو  الرئي�شية  النقاط  ومناق�شة 
يجهز  اأن  وتتطلب  م��ع��ه��م.  التعليمي  امل��ح��ت���ى  يف 
مهارات  ميتلك  واأن  متهيدية،  اإر�شاديه  اأ�شئلة  املعلم 
تنظيم التفاعل بني الطلبة، كما يتطلب قيام الطلبة 

بامل�شاركة والتفاعل يف امل�قف التعليمي. 
ممار�صته . 2 وتتتتتتم  املتتتتتزامتتن،  غتتر  التتتتتدريتت�تتس 

بطريقتني:
• الطالب 	 يطلع  وفيه  ذات��ي��ا:  امل���ج��ه  ال��ف��ردي  التعلم 

االإن��رتن��ت  ع��رب  املعلم  يحددها  التي  امل�شادر  على 
جل�شات  يح�شر  ثم  له،  املنا�شب  ال�قت  يف  مبفرده 
اأن  وميكن  اآين،  ب�شكل  املعلم  مع  للتفاعل  بعد  عن 
ي�ظف املعلم�ن املقررات وا�شعة النطاق اجلاهزة، اأو 

ي�شمم�ا مقررات خا�شة بهم. 
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• ويتطلب 	 املعلم:  قبل  من  امل�جه  التعاوين  التعلم 
هذا الن�ع من التعليم قيام املعلم باإعداد جمم�عة 
من من�شات التعلم التعاوين ليتفاعل الطلبة من 
خاللها، واإعداد جمم�عة من الن�شاطات واملهام 
الفردية واجلماعية م�شبقا، وكذلك جتهيز اأدوات 

لتحليل بيانات الطلبة وعمليات تعلمهم. 
التعلم املدمج: . 3

حيث يتم ت�ظيف اأ�شاليب التعلم االإلكرتوين وو�شائله 
يف التعليم والتعلم املدر�شي العادي. ولكي يتم تطبيق هذا 
الن�ع من التعلم بفاعلية، فاإنه ينبغي اأن ميتلك املعلم�ن 
خالل  من  الطلبة  تعلم  �شع�بات  ت�شخي�س  على  القدرة 
لهم.  املنا�شب  الت�جيه  تقدمي  ثم  ومن  نتائجهم،  حتليل 
ومهارات  التعاون،  مهارات  الطلبة،  اأن ميتلك  يلزم  كما 
التعلم امل�جه ذاتيا. وتكمن م�شكلة هذا الن�ع من التعلم 
الطلبة  تفاوت كبري بني خمرجات  اإلى  ي���ؤدي  قد  اأنه  يف 
يف املجم�عات املختلفة، وكذلك عزوف بع�س الطلبة عن 

امل�شاركة بفاعلية.  

التحديات التي يواجهها التعلم عن بعد:
هناك جمم�عة من التحديات املتعلقة بتطبيق التعلم 

عن بعد، من اأبرزها ما يلي:
• عن 	 وعجزها  االإن��رتن��ت،  �شبكة  �شعف  احتمال 

ال�فاء باحتياجات اأعداد كبرية من الطلبة الذين 
يتعلم�ن يف ال�قت ذاته.

• للم�اقف 	 منا�شبة  رقمية  م�شادر  اإيجاد  �شع�بة 
التدري�شية املختلفة اأحيانا، من بني العدد الهائل 

من امل�شادر املت�افرة على االإنرتنت.

• افتقار بع�س املعلمني للمهارات الرقمية الالزمة 	
عن  التعليم  ل�حدات  املنا�شب  املحت�ى  الإع��داد 

بعد. 
• قل����ة خربة كثري من املعلمني يف تخطيط الدرو�س 	

وعر�شها با�شتخدام ال��شائل االإلكرتونية.
• افتقار بع�س الطلبة اإلى الكفاءات الالزمة للتعلم 	

الرقمية  البيئة  م��ع  التكيف  مثل  م��ن  بعد،  ع��ن 
الذاتي،  واالن�شباط  امل�شتقل،  والتعلم  املرنة، 
الإجن��اح  اأ�شا�شية  ع�امل  تعد  التي  والدافعية، 

التعلم عن بعد.
• اكتفاء بع�س املعلمني با�شتخدام اأ�شل�ب التدري�س 	

للتعلم  االأ�شا�شية  اخل�شائ�س  واإغفال  املبا�شر، 
االإل���ك���رتوين، م��ن م��ث��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، واحل�����ش���ر 
االجتماعي واملعريف للمعلم، وهي ع�امل ج�هرية 

يف ت�ليد خربات تعلم جاذبة وم�ش�قة. 
• وقلة 	 منازلهم،  من  الدرا�شة  الطلبة  تع�د  عدم 

متابعتهم للدرو�س باجلدية املطل�بة.
• �شع�بة تقييم املعلمني لتح�شيل الطلبة، واإجراء 	

االختبارات الف�شلية والنهائية.
• عدم وج�د معايري يعتمد عليها يف اختيار حمت�ى 	

ويف  للطلبة،  تقدميه  واأ�شاليب  بعد،  عن  التعلم 
احلكم على م�شت�ى كفاءة القائمني به.

• عدم وج�د ت�شريعات لتنظيم االمتحانات العامة 	
وعقدها، مبا يتنا�شب وطبيعة التعلم عن بعد. 

• من 	 كثري  وع��ر���س حم��ت���ى  تنظيم  ت���الوؤم  ع��دم 
التعلم  طبيعة  مع  الدرا�شية،  والكتب  امل��ق��ررات 

االإلكرتوين. 
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العوامل املي�صرة للتعلم عن بعد:
• التاأكد من وج�د بنية ات�شاالت حتتية ميكن التع�يل 	

عليها، خلدمة جميع امل�شتخدمني الذين يتعلم�ن يف 
ال�قت ذاته، دون انقطاع.

• ت�ظيف اأدوات تعلم فاعلة لتمكني املتعلمني من البحث 	
عن املعل�مات ومعاجلتها، وبناء املعرفة والتعاون مع 
كاهل  اإثقال  وجتنب  التعلم،  اأث��ر  وتق�مي  ال��زم��الء، 
الطلبة واأولياء اأم�رهم باأعباء كثرية، من مثل ت�شتيت 
جه�دهم يف البحث عن تطبيقات ومن�شات عديدة. 

• مع 	 وتفاعلية،  مالئمة  رقمية  تعلم  م�شادر  ت�فري 
االلتزام باملعايري االأ�شا�شية املعتمدة الختيارها.

• تقدمي الت�جيه الكايف للطلبة مل�شاعدتهم على تطبيق 	
اأكانت    ���ش���اء  لهم،  منا�شبة  اإلكرتونية  تعلم  ط��رق 
فردية اأو جماعية، والتي من اأهمها ت�ظيف جمتمعات 
التعلم عرب �شبكات الت�ا�شل االجتماعي، لتي�شري بناء 
على  التغلب  على  تعينهم  بينهم،  اإن�شانية  عالقات 

ال�شع�ر بالعجز وال�حدة يف البيئة االفرتا�شية.
• تبني 	 طريق  عن  التعليم  لتنظيم  فاعلة  طرق  تعزيز 

مثل  م��ن  ال��ت��دري�����س،  ا�شرتاتيجيات  م��ن  جمم�عة 
واملناق�شات،  املفت�حة،  واملناظرات  احلالة،  درا�شة 
واالكت�شاف امل�جه ب�ا�شطة املتعلم، والتعلم باخلربة.

خ�صائ�س الطالب املوؤهل للتعلم عن بعد: 
اأ�شا�شية مطل�ب ت�افرها يف الطالب لكي  هناك مهارات 
يتمكن من النجاح يف ال�شف�ف الدرا�شية االفرتا�شية، من 

اأهمها:
• الذين 	 الطلبة  يتميز  فعال:  ب�صكل  الوقت  اإدارة 

على  بقدرتهم  بعد  عن  التعلم  م�ا�شلة  ي�شتطيع�ن 

واملراجعة  الدرا�شة  وقت  وتخطيط  وقتهم،  تنظيم 
و�شع�ها  التي  الدرا�شية  باخلطة  واالل��ت��زام  جيدا، 
ب�شكل مت�شق، دون احلاجة اإلى �شرح املعلم ومتابعته 

امل�شتمرة. 
• الذي 	 الطالب  ي�شتطيع  بحيث  الفعال:  التوا�صل 

يطلب  وكيف  متى  جيدا  يعرف  اأن  بعد  ع��ن  يتعلم 
القدرة على  لديه  تك�ن  واأن  االآخرين،  امل�شاعدة من 
حتديد امل�شكالت التي ت�اجهه يف فهم حمت�ى التعلم 
لالآخرين،  بدقة  امل�شكالت  هذه  وو�شف  وا�شتيعابه، 
�ش�اء اأكان�ا معلمني اأو مر�شدين ترب�يني اأو زمالء يف 

الدرا�شة.  
• وتعني 	 الدرا�صة:  يف  النف�س  على  العتماد 

املهمات  واإكمال  ذاتيا،  الدرا�شة  على  الطالب  قدرة 
اإل��ى  احل��اج��ة  دون  بنف�شه،  وال���اج��ب��ات  ال��درا���ش��ي��ة 

اإ�شراف مبا�شر من املعلم.
• الذي 	 الطالب  ميتلك  بحيث  الذاتية:  الدافعية 

املهارات  تعلم  اكت�شاب  ق�ية يف  رغبة  بعد  يتعلم عن 
املهام  الأداء  داخلية  وداف��ع��ي��ة  امل��ع��ارف،  واكت�شاب 
تعليمي معني،  لتحقيق هدف  به،  املن�طة  وال�اجبات 
على  القدرة  لديه  تك�ن  واأن  م�شبقا،  بنف�شه  يحدده 
احلفاظ على تركيزه ملدة كافية لتحقيق هدفه املن�ش�د.

• فلكي 	 للتعلم:  الأ�صا�صية  املتتهتتارات  امتتتتتاك 
اإل��ى  يحتاج  ب��ع��د،  ع��ن  التعلم  م��ن  ال��ط��ال��ب  يتمكن 
والكتابة  ال��ق��راءة  يف  االأ�شا�شية  امل��ه��ارات  يتقن  اأن 
من  احل��ا���ش���ب،  ا�شتخدام  ومعرفة  والريا�شيات، 
والتعرف على  واإن�شائها وحفظها،  امللفات،  فتح  مثل 
من  املتعددة،  الرقمية  االأدوات  وا�شتخدام  اأن�اعها، 

مثل الق�امي�س واملعاجم واأدوات التدقيق اللغ�ي.
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دور مدير املدر�صة يف التعلم عن بعد:
برامج  قيادة  يف  اأ�شا�شيا  دورا  املدر�شة  مدير  ي���ؤدي 
التعلم عن بعد. ولكي تنجح هذه الربامج، ينبغي اأن يك�ن 
اخلا�شة  الرتب�ية  باالأ�شاليب  وخربة  معرفة  املدير  لدى 
يف  الطلبة  جناح  ل�شمان  االإنرتنت،  عرب  التعلم  بربامج 
التعلم. ويتمثل الدور االأ�شا�شي ملدير املدر�شة يف االإ�شراف 
الفعال، واإر�شاد املعلمني التباع االأ�شاليب املنا�شبة لبيئات 
واملتابعة  املالحظة  اأدوات  ا�شتخدام  جانب  اإلى  التعلم، 
هذه  يف  وت�جيههم  املعلمني  دع��م  اأج��ل  م��ن  والتقييم، 

البيئات التعليمية االفرتا�شية.
دور املعلمني يف التعلم عن بعد:

جمم�عة  بعد  عن  التعلم  بيئات  يف  التدري�س  يتطلب 
امتالكها  املعلم  على  ينبغي  التي  االإ�شافية  املهارات  من 
اإلى جانب مهارات التدري�س االأ�شا�شية. ومن �شمن هذه 
التكن�ل�جية،  االأدوات  مع  التعامل  من  التمكن  املهارات 
واإ�شراكهم  الطلبة  ودمج  بعد،  عن  التعلم  بيئات  واإدارة 
يف التعليم عن بعد، وت�شميم التدري�س يف بيئات التعلم 
يف  خربة  ميتلك�ن  الذين  للمعلمني  وميكن  االفرتا�شية. 
ا�شتخدام التقنيات الرقمية التكيف ب�شكل جيد مع بيئات 
التعليم والتعلم عرب االإنرتنت. وقد ي�اجه املعلم�ن اجلدد 
�شع�بات يف تقدمي برامج التعلم عرب االإنرتنت يف بداية 
االأك��رث  املعلم�ن  لهم  يقدمه  ال��ذي  الدعم  ولكن  االأم��ر، 
ول�شمان  ال�شعاب.  هذه  تخطي  على  ي�شاعدهم  خربة 
جناح ه�ؤالء املعلمني، ينبغي ح�ش�لهم على فر�س للتدرب 
القيادة،  مهارات  جم��ال  يف  وبخا�شة  امل�شتمر،  املهني 

وكيفية التعاون مع االآخرين عرب البيئات االفرتا�شية.

تقومي الطلبة:
باأ�شكال  الطلبة  بتق�مي  االفرتا�شية  الف�ش�ل  ت�شمح 
اأثناء  يف  م�شتمرا  تك�ينيا  منطا  ياأخذ  بع�شها  متعددة؛ 
املقرر، وبع�شها ياأخذ �شكال تراكميا يف �ش�رة امتحانات 
التعلم  يف  املعلم�ن،  ي�شتهلك  ما  وعادة  املقرر.  نهاية  يف 
التغذية  الطلبة وت�فري  اأكرث طاقتهم يف تقييم  عن بعد، 
الراجعة لهم، وبخا�شة اأن هناك كثريا من االأعباء التي 
ترفع من على كاهلهم يف هذه البيئة، من مثل التخطيط 
الي�مي للدرو�س و�شرح املحت�ى، فاملقرر يقدم جميع هذه 
العنا�شر ب�شكل جاهز، ولهذا ي�شتغرق املعلم معظم وقته 
وه�  ف��ردي،  ب�شكل  للطلبة  االهتمام  ت�جيه  يف  وطاقته 
اهتمام يظهر ب�شكل خا�س يف ن�شاطات التق�مي والتغذية 

الراجعة. 
اأعمال الطلبة عرب  اأن يك�ن تقييم  ومما ي�شاعد على 

االإنرتنت اأكرث دقة وفعالية ما ياأتي:
• اأم�رهم 	 واأول��ي��اء  للطلبة  وا�شحة  �شيا�شة  و�شع 

ب�شاأن كيفية اإجناز املهام التعليمية وت�شليمها عرب 
االإنرتنت.

• ي�شجع 	 ال���ذي  التك�يني  ال��ت��ق���مي  على  ال��رتك��ي��ز 
الطلبة على بذل اجلهد املت�ا�شل يف الدرا�شة، مع 

اال�شتفادة من جميع امل�شادر املتاحة.
• تعاونية 	 اأن�شطة  تت�شمن  التي  باملهام  االهتمام 

متابعته  ي��ع��زز  مم��ا  وطلبته،  املعلم  ب��ني  جتمع 
الأدائهم والتحقق من فهمهم.

• املتعلمني 	 من  تتطلب  التي  االأ�شئلة  على  الرتكيز 
ال�شخ�شية وخرباتهم اخلا�شة  ت�شمني جتاربهم 
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من  للتاأكد  بتنفيذها،  يق�م�ن  التي  امل�شروعات  يف 
اأ�شالة البحث. 

• ا�شتخدام 	 يف  االنتحال  ك�شف  بربجميات  اال�شتعانة 
املراجع العلمية، يف تقييم االأوراق التي يق�م الطلبة 

باإعدادها. 
ك�رونا  بجائحة  اأجمع  العامل  مرور  اإن  الق�ل،  وجممل 
م�ؤقت  حل  جم��رد  لي�س  بعد،  عن  التعلم  اأن  اأثبت  قد 
الذي  التعليم،  اأمن��اط  من  منط  ه�  بل  عابرة،  الأزم��ة 
له،  وداعما  املدر�شي،  للتعليم  م�ازيا  اعتباره  ميكن 
التح�ل  يفر�شه  اأمر  االإلكرتوين،  بالتعلم  االهتمام  واإن 
الرقمي التدريجي الذي اأ�شبح جزءا عاديا من خربات 
ت�ظيفه  الطبيعي  ومن  النا�س،  جلميع  الي�مية  احلياة 
�شيا�شات  را�شمي  على  لذلك  التعليم.  نظام  تط�ير  يف 
التعليم وخرباء التخطيط الرتب�ي اأن يعيدوا النظر يف 
احلا�شر،  التعليم  نظام  ت�شري  التي  امل�شلمات  من  كثري 
ي�ؤهل  مبتكر،  تعليم  نظام  خ�شائ�س  ي�شت�شرف�ا  واأن 
حلم  طاملا  الذي  امل�شتمر،  الذاتي  للتعلم  القادم  اجليل 
واأن  العاملية،  امل�ؤمترات  به  لالأخذ  ونادت  املفكرون،  به 

االآتي:  ي�شمن  ما  العملية  التدابري  من  يتخذوا 
• بعد 	 التعلم عن  ت�شتثمر جتربة  تعليمية  �شيا�شة  تبني 

مبدخالته  التعليم،  لنظام  �شامل  تط�ير  اإج��راء  يف 
وعملياته وخمرجاته.  

• واأثناء 	 اخلدمة  قبل  املعلمني،  تاأهيل  برامج  تط�ير 
العمل، وبخا�شة يف جمال تخطيط درو�س ون�شاطات 
االإل��ك��رتوين،  التعلم  ذل��ك  يف  مب��ا  بعد،  ع��ن  التعلم 

ومتابعة اأداء الطلبة وتقييم نتائج حت�شيلهم.
جائحة  ب�شبب  التعليمي  النظام  واجهها  التي  االأزمة  اإن 

مر  التي  ال�شعبة  التجربة  خالل  من  اأثبتت،  قد  ك�رونا 
االإغالق  ب�شبب  اأم�رهم،  واأولياء  والطلبة  املعلم�ن  بها 
للتعلم  ردي��ف  بعد  عن  التعلم  اأن  للمدار�س،  املفاجئ 
والتعلم،  التعليم  ت�ظيفه يف تط�ير  وباالإمكان  املدر�شي، 
اأكرث  التعليم  ويجعل  الطاقات،  ويحفظ  ال�قت  ي�فر  مبا 
مالءمة خل�شائ�س الطلبة وا�شتجابة الحتياجاتهم، اإذا 
التقنية  ت�فرها  التي  الهائلة  االإمكانات  له  �شخرت  ما 
الرقمية، التي اأ�شبحت جزءا من احلياة الي�مية جلميع 
الب�شر. وعلي را�شمي �شيا�شات التعليم وخرباء التخطيط 
الرتب�ي اأن ي�شتثمروا االإمكانات ال�اعدة للتعلم عن بعد 
براجمه  وت�شميم  امل�شتقبل،  تعليم  اأه���داف  و�شع  يف 
امل�ؤهلة  الب�شرية  الق�ى  وتنمية  واأدواته،  و�شائله  واختيار 
لتح�يله اإلى واقع. وتاأتي يف مقدمة اأول�يات مطالب هذا 

التح�ل اجلذري يف التعليم والتعلم ما ياأتي:
• العمل على تنمية املهارات االأ�شا�شية للتعلم والتفكري 	

باعتبارها  والطلبة،  املعلمني  ل��دى  امل�شكالت  وح��ل 
متثل االأدوات الالزمة للتعلم عن بعد. 

• العمل على ت�فري متطلبات البنية االأ�شا�شية الالزمة 	
الإتاحة خدمات التعلم االإلكرتوين للجميع.

• �شمان ت�فري التعلم املنا�شب اجليد عن بعد، جلميع 	
الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

• و�شع الت�شريعات والنظم املي�شرة للتعلم امل�شتمر عن 	
بعد، على م�شت�ى االأفراد وامل�ؤ�ش�شات املعنية بالتعليم 

والتدريب.
• للم�شكالت 	 حل�ل  الإيجاد  واملبادرة  االبتكار  ت�شجيع 

حركة  �شمات  من  طبيعية  �شمة  هي  التي  امل�شتجدة، 
احلياة املتغرية با�شتمرار.   
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يتناول هذا الكتاب ال�شل�كيات واالأطر العقلية التي ينبغي اأن يعمل املعلم�ن وفق�ا لها اإذا ما 
اأرادوا تعظيم فر�س جناح الطالب، وت�شم هذه االأطر:

• طريقة تفكري املعلم واأ�شل�به يف تقييم م�شت�ى تاأثريه يف تعلم الطالب.	
• اأهمية التقييم واملالحظات بالن�شبة للمعلمني.	
• العمل التعاوين وح�س االنتماء للمجتمع.	
• العمل من منطلق اأن التعلم يحتاج اإلى 	

حتد.
• الدقيق 	 والت�ازن  احل���ار  يف  االنخراط 

بني التحدث واال�شتماع.
• نقل معايري النجاح للمتعلمني.	
• بناء عالقات اإيجابية.	

اأن  يجب  التي  الفعالة  االأطر  هذه  وتعتمد 
ار�س داخل املدر�شة على املبداأ  تدعم كل عمل ميمُ
الذي يق�شي باأن املعلمني م�ش�ؤول�ن عن التقييم، 
عن  وباحث�ن  تعلم  وخرباء  تغيري،  وكالء  وهم 
تغذية مرجتعة، وهم اأي�شا من ينخرط يف ح�ار 

دائم وحتد م�شتمر.
تعر�س  ف�شال  ع�شر  اأحد  يف  الكتاب  ويقع 
طريقة  بينها  من  عديدة  م��ش�عات  وتناق�س 
تفكري املعلم واأ�شل�به، وتاأثريه يف تقييم م�شت�ى 
للمعلمني،  بالن�شبة  التقييم  واأهمية  الطالب، 

وقيمة العمل التعاوين، وكيفية تنمية ح�س االنتماء للمجتمع، واأهمية نقل معايري النجاح للمتعلمني 
وبناء العالقات االإيجابية بني املعلم واملتعلم. كما يركز الكتاب على الع�امل االأ�شا�شية التي تف�شر 

لنا ال�شر يف متكن املعلمني من ترك اآثار اإيجابية تبقى ل�شن�ات ط�يلة يف نف��س الطالب.
وي�شتمل هذا الكتاب )الدليل( على ا�شتبانات و�شيناري�هات وق�ائم مرجعية وتدريبات ي��شح 
للقارئ الكيفية التي ميكنه من خاللها تنفيذ االأطر التي اأوردها ج�ن هاتي لتحقيق اأق�شى قدر 

من النجاح.
 وذيل الكتاب بقائمة املراجع التي اعتمد عليها امل�ؤلفان يف اإعداد الكتاب.

الأطر العقلية الع�صرة للتعلم املرئي: التدري�س من اأجل النجاح
)تاأليف: جون هاتي وكاوز زيرر

ترجمة واإ�صدار مكتب الرتبيةالعربي لدول اخلليج، 2020( 

إصدارات

إصدارات المركز 
العربي للبحوث 
التربوية لدول 
الخليج ومكتب 
التربية العربي 

لدول الخليج
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�شروريا  �شرطا  يعد  املدر�شة  يف  بانتظام  الطلبة  ح�ش�ر  اإن 
ي�ؤثر  الدرو�س  التعليم. ففقدان الطالب لبع�س  ال�شتفادتهم من 
�شلبا يف اأدائه التعليمي ويجعله عر�شة للتخلف عن اأقرانه. وقد 
ي�ؤدي تكرار التغيب عن املدر�شة اإلى الر�ش�ب ورمبا الت�شرب من 

التعليم يف نهاية املطاف. ولذلك ميثل 
اأخطر  اأحد  املدر�شة  عن  الطلبة  تغيب 
التعليم.  يف  الهدر  اإلى  امل�ؤدية  الع�امل 
على  للتغيب  ال�شلبية  االآثار  تقت�شر  وال 
اجلانب التعليمي فقط، بل ترتتب عليه 
خطرية  واجتماعية  �شل�كية  م�شكالت 

ت�ؤثر على املجتمع باأكمله. 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اجل���ه����د ال��ت��ي 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  تبذلها 
الدول االأع�شاء مبكتب الرتبية العربي 
تعليمية  خدمة  لت�فري  اخلليج  ل��دول 
على م�شت�ى عال من اجل�دة والتميز، 
العقبات  جميع  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
العملية  ت����اج���ه  ال��ت��ي  وال�����ش��ع���ب��ات 
التغيب  م�شكلة  ت��زال  ف��ال  التعليمية، 
املدر�شي متثل حتديا كبريا يتطلب بذل 
مزيد من اجلهد مل�اجهته؛ حيث ت�شري 

البيانات اإلى ارتفاع ن�شب تغيب الطلبة يف املدار�س، وبخا�شة قبل 
العطل الر�شمية امل�شاحبة لالأعياد واملنا�شبات ال�طنية وبعدها، 

وقبيل امتحانات نهاية العام الدرا�شي.
لدول  الرتب�ية  للبح�ث  العربي  املركز  اهتمام  ومن هنا جاء 
الطلبة  »تغيب  برنامج  خالل  من  امل�شكلة  هذه  بدرا�شة  اخلليج 
ببع�س  وعالقته  االأع�شاء  ب��ال��دول  العام  التعليم  م��دار���س  يف 
املتغريات التعليمية والبيئية«. وقد متثل هدف هذا الربنامج يف 

دعم جه�د وزارات الرتبية والتعليم يف التعامل مع ظاهرة تغيب 
الطلبة عن املدار�س، من خالل اإجراء درا�شة علمية متكاملة عن 
ت�شمن  الهدف  هذا  ولتحقيق  م�اجهتها.  و�شبل  الظاهرة  هذه 
الربنامج ثالثة ن�شاطات اأ�شا�شية: اأوال، ر�شد الت�جهات العاملية 
يف  الطلبة  تغيب  ظ��اه��رة  م��ع  للتعامل 
واخل����ربات  ال���ع���ام،  التعليم  م��راح��ل 
االإفادة  ميكن  التي  املتميزة  والتجارب 
اإع���داد  ث��ان��ي��ا،  ال�����ش��اأن.  منها يف ه��ذا 
امل�ؤدية  الع�امل  لتحليل  علمية  درا�شة 
التعليم  مدار�س  يف  الطلبة  تغيب  اإل��ى 
والنتائج  االأع�����ش��اء،  ب��ال��دول  ال��ع��ام 
املرتتبة على ظاهرة غياب الطلبة عن 
املدر�شة. ثالثا، اإعداد دليلني اإر�شاديني 
التعامل  التعليمية واالأ�شرة ح�ل  للهيئة 
واالأ�شاليب  الطلبة  تغيب  م�شكلة  م��ع 

الفاعلة لعالجها.   
ن����اجت هذه  ت��ق��دمي  فقد مت  وه��ك��ذا 
تتناول  وث��ائ��ق:  اأرب����ع  يف  ال��ن�����ش��اط��ات 
العاملية  »ال��ت���ج��ه��ات  االأول����ى  ال�ثيقة 
يف  الطلبة  تغيب  ظ��اه��رة  م��ع  للتعامل 
مراحل التعليم العام«، وتتناول ال�ثيقة 
الثانية »الع�امل امل�ؤدية اإلى تغيب الطلبة يف مدار�س التعليم العام 
بالدول االأع�شاء ونتائجه«، اأما ال�ثيقتان االأخريتان فعبارة عن 
والثاين  التعليمية،  للهيئة  م�جه  منهما  االأول  اإر�شاديني،  دليلني 
لتغيب  امل�ؤدية  واالأ�شباب  بالع�امل  لتعريفهم  لالأ�شرة،  م�جه 
اإلى  الطلبة عن املدر�شة، والن�اجت واالآثار املرتتبة عليه، و�ش�ال 
للحد من  املنا�شبة  واالآليات  املقرتحة  االإج��راءات  جمم�عة من 

م�شكلة تغيب الطلبة عن املدر�شة. 

تغيب الطلبة
)اإ�صدار املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج - الكويت، 2018(
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إصدارات

ال�احد  القرن  يف  التدري�س  م�شتقبل  اأن  الكتاب  يبني 
التي  ال��درا���ش��ات  م��ن  كثري  يف  بالفعل  م���ج���د  والع�شرين 
املعلم�ن  تلقاها  التي  االإعداد  اأجريت على عديد من برامج 

ال�ش�ء  واإلقاء  خمتلفة،  بيئات  يف 
مبا  ال��درا���ش��ات  تلك  نتائج  على 
باإعداد  املعنيني  ي�شاعد  اأن  ميكن 
التط�ير  برامج  بناء  على  املعلم 
املعلم�ن  فيه  يجد  ب�شكل  املهني 
مهارات  م��ع  التعامل  يف  بغيتهم 

ال�احد والع�شرين.  القرن 
ثمانية  الكتاب  ا�شتعر�س  وقد 
ف�شل  يف  درا����ش���ة  ك��ل  درا����ش���ات 

كاالآتي: م�شتقل 
ال��ف�����ش��ل االأول: درا����ش���������������ة 
املعلمني  على  ينبغي  التي  لالآلية 
الطلبة،  جميع  تعليم  يف  اتباعها 
ي��ج��ب على  ال��ت��ي  واالإم���ك���ان���ي���ات 

املدار�س ت�فريها لدعمهم.
درا�شة  الثاين: ت�فري  الف�شل 
القرن  يف  الطلبة  جلميع  العل�م 
حالة  درا�شة  والع�شرين:  احلادي 
واحدة لربنامج درا�شة العل�م من 

خالل البحث يف ت�شيلي.
الف�شل الثالث: بناء القدرات واالإعداد للتعليم يف القرن 

احلادي والع�شرين: مدر�شة ت�شينغيانغ يف ال�شني.
ق��درات  لبناء  وم�شتدام  �شامل  الرابع: نهج  الف�شل 
القرن احلادي والع�شرين:  اأجل تعزيز مهارات  املعلمني من 

والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�شراكة  من  م�شتفادة  درو���س 
اخلا�س ملدر�شة ح�شرية ن�شطة يف مانيزالي�س، ك�ل�مبيا.

الف�شل اخلام�س: تط�ير املهارات احلياتية عند الطلبة: 
درا���ش��ة ح���ل ب��رن��ام��ج احل��ل��م يف 

الهند.
ال�شاد�س: تنمية  ال��ف�����ش��ل 
كفاءات القرن احلادي والع�شرين 
احت��اد  ي��ق���م  كيف  املك�شيك،  يف 
التعليم  لتكن�ل�جيا  االأعمال  رواد 
بت��شيع  امل��در���ش��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
خالل  من  التعليم  اأه��داف  نطاق 

التعليم. تكن�ل�جيا  ا�شتخدام 
ثقافات  ال�شابع: بناء  الف�شل 
احل������ادي  ال����ق����رن  يف  ال���ت���ع���ل���م 
وال��ع�����ش��ري��ن وحت��ق��ي��ق��ه��ا: درا���ش��ة 
اال�شتك�شايف  والتعلم  التعليم  ح�ل 

يف ال�اليات املتحدة.
ال��ف�����ش��ل ال���ث���ام���ن: االإع���داد 
اليقني:  للم�شتقبل يف فرتات عدم 
يف  ال��ق��ادة  برنامج  ح���ل  درا���ش��ة 

جمال التعليم يف �شنغاف�رة.
واخ��ت��ت��م امل���ح���رران ال��ك��ت��اب 
درا�شة  ت�شمنت  خامتة  على  وا�شتمل  التا�شع،  بالف�شل 
مقارنة بني الدرا�شات التي مت مناق�شتها، وا�شتعرا�س الأهم 

النتائج التي ت��شلت اإليها هذه الدرا�شات.
االعتماد عليها يف  التي مت  املراجع  بقائمة  الكتاب  وذيل 

اإعداد الكتاب. 

اإعداد املعلمني لتعليم جميع الطاب: درا�صة دولية مقارنة
)تاأليف: فرناندو م. راميرز وكوين كيه ت�صانغ؛ ترجمة واإ�صدار مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 2019(
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التعاون  الذي ط�رته منظمة  العاملية  للكفاية  )بي�شا(  اإطار  الكتيب  ير�شم هذا 
مركز  ط�ره  الذي  التعريف  كثب– مع  –عن  يت�اءم  والذي  والتنمية،  االقت�شادي 
املربني  ال�ا�شعة يف دعم  املركز  اإلى خربة  وا�شتنادا  العاملية.  الرتبية 
على دمج الكفاية العاملية يف تدري�شهم، ويقدم هذا الكتيب– اأي�شا– 
اإر�شادات تعليمية، واأمثلة عملية عن كيفية اإمكان بث الكفاية العاملية 

يف املناهج الراهنة على م�شت�ى التدري�س والتق�مي. 
 وقد �شنف الكتيب يف خم�شة مداخل اأ�شا�شية هي:

• الكفاية 	 م��ا  العاملية،  الكفاية  ن��در���س  مل���اذا  وت�شمن:  م��دخ��ل؛ 
فهم  وث��ق��ايف،  وع��امل��ي  حملي  م��غ��زى  ذات  ق�شايا  العاملية؟ فح�س 
منظ�رات االآخرين وتقدير وجهات نظرهم اإلى العامل، االنخراط يف 
حتقيق  على  العمل  الثقافات،  بني  فعالة  ومالئمة  مفت�حة،  تفاعالت 

الرفاه اجلمعي والتنمية امل�شتدامة
• الطالب 	 تق�مي  برنامج  وت�شمن:  العاملية؛  الطالب  كفاية  تق�مي 

الدويل )بي�شا(، التق�مي املعريف، ا�شتبانة الطالب، التق�مي التك�يني 
ال�شفي.
• االآثار املرتتبة على املربني؛ وت�شمن: العل�م، الريا�شيات، االأدب 	

الت�شكيلية  الفن�ن  والتاريخ،  االجتماعية  الدرا�شات  اللغ�ية،  والفن�ن 
واالأدائية، ا�شتك�شافات عابرة للمجاالت.

• ال�شفية، 	 الثقافة  وت�شمن:  العاملية؛  الكفاية  اأجل  من  التدري�س 
مناظرات خمططة، مناق�شات منظمة التعلم من احل�ادث الراهنة، 

التعلم من اللعب، التعلم امل�شتند اإلى امل�شروع، تعلم اخلدمة.
• تطبيق التعليم من اأجل الكفاية العاملية على نطاق وا�شع؛ وت�شمن: 	

املنظ�م،  قيادة  املدر�شة،  قيادة  املدر�شة ككل،  انخراط  املعلم،  قيادة 
ت�رنت�، اأونتاري�، كندا، وا�شنطن، منطقة ك�ل�مبيا، ال�اليات املتحدة، 

جمه�رية �شنغاف�رة، نظرة كلية.
وذيل الكتيب بقائمة املراجع التي مت االعتماد عليها يف اإعداد الكتيب.

التدري�س من اأجل الكفاية العاملية يف عامل �صريع التغر
)تاأليف: منظمة التعاون القت�صادي والتنمية، وجمعية اآ�صيا، ومركز الرتبية العاملية؛

ترجمة واإ�صدار مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 2019(
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إصدارات

يحمل هذا الكتاب هما عامليا بالغ االأهمية، باعتبار ما يتداوله اخلرباء واملخت�ش�ن ح�ل اإيجاد 
متط�رة،  ب��شائل  تتحدد  عاملية،  مل�ا�شفات  طبقا  وتعليمهم  االأجيال،  الإع��داد  م�شرتكة  م�شاحة 
ين�شدون هذه  املخت�ش�ن  لبث  اإذ  الزمن،  من  ردحا  اإليه  نتطلع  كنا  باآليات جديدة؛ مما  وتنطلق 

وم�شروع  الرتب�ية،  وامل�شاألة  املعريف،  االأمر  ي�شع  مبا  التطلعات، 
يتنامى  ال���ذي  امل��ت��ق��دم،  امل�����ش��ار  يف  واجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  التعليم 
نح�  على  واالإ�شهام  الب�شرية،  خدمة  يف  بعيدا  ويذهب  بفاعلية، 

فعال يف النه��س باملجتمعات وال�شع�ب. 
ف�ش�ل  ح�لها  دارت  التي  املركزية  النقطة  عن  البحث  واإن 
العاملي  واخلبري  الربوفي�ش�ر  حددها  قد  ومباحثه  الكتاب  هذا 
ومنط�قها  العن�ان  �شيغة  عليه  ن�شت  مبا  رامي��رز  م.  فرناندو 
ال�شمني ب� )تعلم التعاون من اأجل ال�شالح العام العاملي(، وهي 
التفاعل  اأبجديات  من  خلفها  يت�ارى  وما  الظاهرة،  بنيتها  يف 
من  اأبقى  وهدفا  اأ�شمى،  غاية  حتمل  العاملي  والتعاون  والت�ا�شل 
اإذ ميثل ركنا ر�شيدا يف بناء االإن�شان، وتفعيل الطاقة  التال�شي، 
هذا  يف  النظر  وم��دار  االأجيال.  ت�شكن  التي  والنف�شية  املعرفية 
من  الطلبة  ومتكني  العاملية،  امل�اطنة  تعزيز  نح�  م�جه  ال�شاأن 
التفاعل مع املتغريات اجلديدة، وم�اجهة التحديات، وامل�شاركة 
وحتافظ  اخل�ش��شيات،  حترتم  التي  اخلالقة،  الدميقراطية 
على الث�ابت. واكتمال هذا االأفق لدى املدر�شني، وقادة املدار�س 
اأي�شا ب��شفهم اأجزاء ال تتجزاأ من املنظ�مة التعليمية يف العامل.
يف  انتظمت  العلمي؛  املن�شط  لهذا  وا�شتجابة  ال�عي،  بهذا 
الباحثني  من  لطائفة  القيمة  البح�ث  من  جمم�عة  الكتاب  هذا 
العامل  يف  خمتلفة  دول  من  والتعليم  الرتبية  حقل  يف  املخت�شني 

اأعدت باللغة االإجنليزية، وترجمها اإلى العربية د. �شحدة فارع بتكليف من مكتب الرتبية العربي 
االأدوار  منظ�ره  يف  وا�شت�ت  امل�شادر،  هذه  اأهمية  لديه  ا�شتقامت  الذي  العربي،  اخلليج  لدول 
العاملية  البيئات  بني  والتفاعل  الت�ا�شل  من  حالة  الإح��داث  والغرب؛  العرب  بني  املعريف  واالأث��ر 

املختلفة.

تعلم التعاون من اأجل ال�صالح العام العاملي
)تاأليف: فرناندو م. راميرز، واآخرون؛ ترجمة واإ�صدار مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 2019(
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لقد �شارت تقنيات املعل�مات واالت�شاالت ق�ى هائلة ت�ؤثر يف كل جماالت احلياة االإن�شانية، 
ب�شكل اإيجابي و�شلبي على حد �ش�اء. كما غدت تقنية االإنرتنت يف ال�قت احلا�شر، جزءا اأ�شيال 
من تكن�ل�جيا التعليم املطبقة على م�شت�ى العامل، وقد اأدى انت�شار هذه التقنية اإلى ت�اري طرق 

تبدو  فهي  فاعلية،  اأقل  ب��شفها  التقليدية،  التدري�س 
بطيئة وغري جمدية يف تلبية احتياجات الطلبة الذين 

ينظرون اإلى امل�شتقبل نظرة طم�حة وع�شرية.
التعلم  ال�شريعة، �شار  اأ�شاليب احلياة   ومع تط�ر 
االإل��ك��رتوين، ال��ذي ال حتده ح��دود، ه� االأك��رث �شي�عا 
ج�دة  تعد  ومل  التعليمية.  املراحل  جميع  يف  وانت�شارا 
اأو  امل�شتخدمة  التدري�س  ط��رق  على  مت�قفة  التعليم 
امل�ؤ�ش�شية للمدار�س فح�شب، بل �شارت رهنا  ال�شمعة 
بالتزام املديرين واملعلمني بفهم التعليم الرقمي وو�شعه 

م��شع التطبيق لتح�شني العملية التعليمية واإثرائها.
الالزمة  التقنيات  عن  احل��ايل  الكتاب  ويك�شف   
التعليم  عملية  يف  بنجاح  االإلكرتوين  التعلم  لتطبيق 
والتعلم، كما يعر�س الأهم املفاهيم واملبادئ املتعلقة 
مق�شم  والكتاب  ومب�شطة.  �شل�شة  بلغة  املجال  بهذا 
اإلى اأربعة اأجزاء؛ اجلزء االأول يتناول التعلم والتعليم 
الرقمي يف ع�شر الع�ملة، بينما يتناول اجلزء الثاين 

البنية املتغرية للتعليم يف الع�شر احلايل، ويعر�س اجلزء الثالث لكيفية تبني التقنيات احلديثة 
يعر�س اجلزء  واأخ��ريا  يت�شمنه ذلك من حتديات،  وما  فيه،  الإح��داث حت�ل جذري  التعلم  يف 

الرابع للتط�رات املت�قعة يف جمال التعلم الرقمي والتعلم املتجاوز للحدود املكانية والزمانية. 
عن  تعلم  مقررات  بت�شميم  املعنيني  واملديرين  املدار�س،  يف  للمعلمني  م�جه  الكتاب  وهذا 
بعد يف مدار�شهم، اأو الراغبني يف حت�يل املقررات احلالية اإلى مقررات اإلكرتونية. وه� م�جه 
اأي�شا للطلبة املهتمني باحل�ش�ل على �شهادات تعليمية من خالل التعلم عن بعد. والكتاب مذيل 
بقائمة باأهم امل�شطلحات العلمية املرتبطة بامل��ش�ع، وجمم�عة من امل�شادر التي ميكن اأن تفيد 

القارئ ال�شغ�ف بهذا املجال.

التعليم الرقمي: حتديات التعليم با حدود

)Michael Milakovich & Jean-Marc Wise, 2019(   

إصدارات 
عالمية
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إصدارات عالمية

املمار�شات  ح���ل  واأف��ك��ارا  اخل���رباء  نظر  ل�جهات  عر�شا  الكتاب  ه��ذا  ي��ق��دم 
وال�شيا�شات املتعلقة بالتعليم االإلكرتوين والتعليم املدمج والتعليم عن بعد يف املدار�س 

الباحث�ن  منه  يفيد  اأن  ميكن  عر�س  وه���  العامة، 
التعليمية،  واالإدارة  التعليم،  تكن�ل�جيا  جم��ال  يف 
وغريهم من طلبة الدرا�شات العليا املن�شغلني بق�شايا 

التعليم عن بعد. 
االإل��ك��رتوين  التعليم  ل��ربام��ج  ال��ك��ت��اب  وي��ع��ر���س 
والتعليم املدمج، مبا ي�شمله ذلك من حمت�ى تعليمي، 
وه�  اإداري��ة.  وج�انب  وتقنيات،  تدري�شية،  وطرائق 
ي�شف ال��شع احلايل واالجتاهات املعا�شرة يف هذا 
مطبقة  برامج  من  ت��شيحية  اأمثلة  ويقدم  املجال، 
بالفعل. ويبحث الكتاب اأهم الق�شايا والتحديات التي 

ت�اجه هذه الربامج.
ويناق�س الكتاب الق�شايا االآتية:

• والتعليم عن 	 الرقمي  للتعليم  ال��شع احلايل 
ال�اليات  م��دار���س  يف  املدمج  والتعليم  بعد 

املتحدة االأمريكية.
• ال�شيا�شات وم�شادر التم�يل وق�شايا االإدارة 	

التعليمية املتعلقة بتطبيق هذه الربامج.
• فاعلية 	 قيا�س  تتناول  التي  االأبحاث اخلا�شة 

برامج التعلم عن بعد يف املدار�س العامة.
• درا�شات حالة ت�شلط ال�ش�ء على الطرق التي 	

تي�شر تطبيق برامج التعلم عن بعد بنجاح.
• امل�شتفادة، 	 والدرو�س  النتائج  الأهم  ملخ�س 

للتعلم  والعاملية  املحلية  امل�شتقبلية  وال��روؤى 
الرقمي والتعلم عن بعد يف املدار�س.

التعليم الإلكرتوين واملدمج والتعليم عن بعد يف املدار�س: ت�صميم برامج ناجحة 

)Tom Clark & Michael Barbour, 2015(
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يف هذا الكتاب، يق�م اأحد القادة املعروفني يف جمال التعلم والتعليم بتقدمي منظ�ره ح�ل التعليم االفرتا�شي، مبا ي�شمله 
ذلك من حتديد ماهيته، واآليات عمله، ومن�شاأه، وتط�ره، وم�شتقبله املت�قع. ويبداأ الكاتب بتتبع تاريخ التعلم عن بعد منذ اأن كان 

ميار�س من خالل نظام الدار�شة باملرا�شلة، عرب نظام الربيد العادي، ثم 
ياأخذنا يف رحلة من وراء امل�شهد، متعر�شا لكثري من امل�ا�شيع والق�شايا 
املرتبطة بهذا الن�ع من التعليم، و�ش�ال اإلى منطه احلايل، والذي ي�ظف 
االإنرتنت ب�شكل اأ�شا�شي. كما يعر�س الكتاب ملتطلبات التدري�س عن بعد، 

ويقدم حتليال خلربة الطلبة االفرتا�شية.
ويفيد الكتاب احلايل القارئ يف االإجابة على اأ�شئلة ج�هرية من بينها 

ما يلي:
• كيف ميكن تط�ير برنامج للتعلم االإلكرتوين يت�شف باال�شتدامة؟	
• بالفاعلية 	 يتميز  االإلكرتوين  للتعلم  مقرر  ت�شميم  ميكن  كيف 

وي�شجع على التعلم الن�شط؟
• ملاذا يقاوم كثري من املعلمني فكرة تطبيق التعلم االإلكرتوين؟	
• كيف يعزز عمل املعلمني يف فريق التعليم االإلكرتوين؟	
• كيف ميكن اإدارة نظام ملكية املقررات االإلكرتونية وحفظ حق�ق 	

م�شمميها؟
• كيف ت�شاعد برامج حتليل تعلم الطلبة عرب االإنرتنت يف تعزيز 	

التدري�س عن بعد وتط�يره؟
وي��شح م�ؤلف الكتاب اأن التح�ل الذي يثريه التعلم عن بعد، ال يت�شمن 
ا�شتخدام التقنية فح�شب، ولكنه تغري جذري يف طرائق التدري�س والتعليم 
تدعمها  بديلة،  تعليمية  ا�شرتاتيجيات  حملها  يحل  والتي  التقليدية، 
ال�شف�ف  يف  والفاعلية  الن�شاط  تثري  والتي  التكن�ل�جية،  االبتكارات 
الدرا�شية، وهي ابتكارات حفزت بروز اأ�شاليب تعلم جديدة، مثل التعلم 

ب�ا�شطة االأقران، والتعلم الت�شاركي، والتعلم االإبداعي لدى الطلبة يف جميع املراحل العمرية، وجميع القطاعات التعليمية.
ويعد هذا الكتاب م�ؤلفا جديرا بالقراءة الأنه خال�شة عق�د من اخلربة الط�يلة، ق�شاها امل�ؤلف ب��شفه رائدا يف جمال 

التعليم الرقمي، وه� يدعم بق�ة تبني التعلم االإلكرتوين ملا يحمله من وع�د واآمال م�شتقبلية لتح�يل وجهة التعليم وروؤيته.

 التوجه �صوب الإنرتنت: منظورات حول التعلم الرقمي

 )Robert Ubell, 2016(
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إصدارات عالمية

هذا الكتاب ه� دليل اإر�شادي ي�شرح بالتف�شيل كيفية تبني برامج وم�شاريع التعليم الرقمي يف املدار�س، وطرق 
اأن التطبيق الفاعل للتقنية الرقمية يف املدار�س  ت�شميمها وتط�يرها، والت�قعات امل�شتقبلية لها. ويرى الكاتب 

ت�افر  وتقت�شي  التعليمية،  ال�شيا�شات  يف  عميقا  حت�ال  تتطلب 
فهما  تتطلب  كما  الالزم،  التغيري  اإحداث  على  قادرة  قيادات 
واجل�انب  التعليمية  بالعملية  واملعنيني  املعلمني  لعقلية  عميقا 

ال�جدانية لديهم.
واخل��ربات  احلالة  درا�شات  من  جمم�عة  الكتاب  ويقدم 
الدرا�شية  امل���اد  من  عدد  يف  رقمية  تعليم  مب�شاريع  املتعلقة 
ن�شائح  يقدم  كما  العامل.  ح�ل  عديدة  دول  يف  املدار�س،  يف 
واإر�شادات ح�ل ال�شيا�شات املدر�شية امل�شتقبلية لدعم التعليم 
الرقمية.  والتعلم  التعليم  م�شاريع  يف  واال�شتثمار  الرقمي، 
ويحاول الكتاب اأن يجيب على عدد من االأ�شئلة املهمة من مثل:

• واأكرث 	 اأو�شع  ب�شكل  الرقمي  التعليم  تعميم  كيف ميكن 
نظامية وا�شتدامة؟

• املعلم�ن 	 ي���اج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  احلقيقية  امل�����ش��ك��الت  م��ا 
واملدار�س حاليا، والتي ت�شتطيع التقنية الرقمية حلها؟

• التقنية 	 ت�ظيف  على  املرتتبة  امل��دى  ط�يلة  االأث��ار  ما 
الرقمية يف عملية التعليم والتعلم يف املدار�س؟

التعلم  الإمكانات  مف�شال  �شرحا  الكتاب  يقدم  واأخ���ريا، 
التعليم  م��دار���س  يف  لال�شتدامة  وقابليته  الرقمي  والتعليم 
العام، دون ال�ق�ع يف �شرك التحيز الكامل نح� التقنية، حيث 
والتطبيق يف  النظرية  الفج�ة بني  مناق�شة  الكتاب على  يركز 
للرتبية،  العليا  االأه��داف  عينه  ن�شب  وا�شعا  التقنية،  تطبيق 
وامل�اطنة  بالفكر  يتميزون  اأ�شخا�س  تنمية  يف  تتمثل  والتي 
على  والقدرة  بهم،  املحيطة  للمعطيات  النقدي  واال�شتهالك 

ت�شكيل م�شتقبل اأف�شل للجميع.

دليل التعلم الرقمي يف املدار�س

 )Ann Marcus-Quinn &Tríona Hourigan, 2016(
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يف ظل تنامي التعليم االإلكرتوين، تتزايد احلاجة اإلى وج�د مديرين متخ�ش�شني يف هذا الن�ع من التعليم 
بالذات، وامللح�ظ اأن معظم املديرين العاملني جمال التعلم االإلكرتوين يفتقرون اإلى االإعداد والتخ�ش�س الالزم 

للتعاطي مع الطبيعة الدينامية للتعلم عن بعد، والتي تتباين ب�شكل 
التدري�س  التقليدية، �ش�اء يف طرائق  التعلم يف ال�شف�ف  كبري مع 
املتبعة، اأو اآليات ت�شميم املحت�ى، اأو اخلدمات املقدمة للطلبة، اأو 
البنية التحتية، اأو الدعم املت�افر للمتعلم. وبالطبع فاإن االفتقار اإلى 
املعرفة واخلربة الالزمتني ميكن اأن ي�ؤثر على جناح برامج التعليم 

االإلكرتوين التي يق�دها ه�ؤالء املديرون قليل� اخلربة.
ح�ل  م��شعة  وعملية  نظرية  معرفة  الكتاب  هذا  يقدم  وعليه، 
كيفية �شياغة برامج التعلم الرقمي وتنظيمها وت�شميمها واختيار 
التعليم،  لفل�شفة هذا  يعر�س  وه�  ي�شري عملها.  الذي  العمل  فريق 
والتقنيات املختلفة التي ت�ظف فيه، وطبيعة البني التحتية الداعمة 
واملديرون،  القادة  بها  يعنى  التي  الق�شايا  الأه��م  يعر�س  كما  له. 
والتي ميكنهم االإملام بها من اتخاذ قرارات حكيمة يف هذا املجال. 
ويعد هذا الكتاب الدليل االأكرث �شم�ال يف جمال املمار�شات االإدارية 

للتعلم االإلكرتوين.
ويختلف هذا الكتاب عن الكتب االأخرى املت�افرة ح�ل التعليم 
م�شتخدمي  ب��شفهم  واملعلمني  الطلبة  يخاطب  ال  اأنه  يف  بعد  عن 
ت�شميم  طرائق  عر�س  على  يقت�شر  وال  فح�شب،  الرقمي  للتعلم 
املقررات الدرا�شية، والتدري�س عن بعد و�شبل تط�يرها فقط، لكنه 
ع�شرية  معارف  بعد  عن  التعليم  برامج  يف  العليا  للقيادات  ي�فر 
وخربات متخ�ش�شة، عرب خم�شة وع�شرين ف�شال، قام بتحريرها 
خرباء يف التعليم عن بعد من جميع اأنحاء العامل. كما يقدم الكتاب 
اأبرز ق�ش�س النجاح يف جمال التعلم االإلكرتوين والتحديات التي 
ت�اجه القائمني على اإدارة هذه الربامج يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية على 

اختالف م�شت�ياتها.

التحكم يف التعلم الإلكرتوين واإدارته: ما الذي يجب اأن يعرفه قادة التعلم الإلكرتوين

)Anthony Piña, Victoria Lowell & Bruce Harris, 2017(
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دولة الكويت: وزارة الرتبية 
ت�صتعد لإطاق من�صة اإلكرتونية 

للتعليم عن بعد )مايو، 2020(

الإط��الق  الك�يتية  الرتبية  وزارة  ت�شتعد 
من�شة تعليمية لتقدمي الدرو�س عن بعد للطلبة 
اأزمة  يف جميع املراحل، وذلك يف ظل تفاقم 
فريو�س ك�رونا امل�شتجد. وتعمل وزارة الرتبية 
املراحل من  للطلبة بكل  الدرو�س  على تقدمي 
خالل ت�شجيل الدرو�س يف ا�شتدي�هات، وبثها 
عرب من�شة ترب�ية تعليمية �شتطلقها ال�زارة 
ومقيمني.  ك�يتيني  متط�عني  بجه�د  قريبا 
املناهج  حت�شري  على  حاليا  املعلم�ن  ويعكف 
وت�شجيلها على مقاطع فيدي�. وجدير بالذكر 
اأن الك�يت كانت البلد ال�حيد بني دول جمل�س 
التعاون التي مل تعتمد التعليم عن بعد ب�شبب 
فريو�س  تداعيات  اإث��ر  على  الدرا�شة  ت�قف 

ك�رونا.

اليوني�صكو: ا�صتمرار التعليم 
اأثناء اأزمة كورونا

)اإبريل، 2020(

اأعلنت الي�ن�شك�، بالنظر اإلى تاأثر %87 
املدار�س  باإغالق  العامل  يف  الطلبة  عدد  من 
عاملي  اإطالق حتالف   ،19 ك�فيد-  ب�شبب 
اأف�شل  اإيجاد  للتعليم من اأجل دعم الدول يف 
اإلى االأطفال  حل�ل للتعلم عن بعد، وال��ش�ل 

اأحلق  فقد  للخطر.  عر�شة  االأك��رث  وال�شباب 
19 ال�شرر  ك�فيد-  ب�شبب  املدار�س  اإغ��الق 
باأكرث من مليار ون�شف املليار متعلم م�زعني 
اأن عددا  اإلى  االإ�شارة  وجتدر  يف 165 بلدا. 
اإلى  ان�شم�ا  االأطراف  متعددي  ال�شركاء  من 
الدولية،  العمل  منظمة  بينهم  من  التحالف، 
ل�ش�ؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  واملف��شية 
للطف�لة،  املتحدة  االأمم  ومنظمة  الالجئني، 
الدويل  واالحت��اد  العاملية،  ال�شحة  ومنظمة 
اأك��دوا  حيث  ال���دويل،  والبنك  لالت�شاالت، 
احلاجة اإلى تقدمي دعم �شريع ومن�شق للبلدان 
من اأجل التخفيف من االآثار ال�شلبية املرتتبة 
على اإغالق املدار�س، وال �شيما البلدان االأ�شد 

حرمانا.
اإل��ى  االأول  امل��ق��ام  يف  التحالف  وي�شعى 
م�شاعدة البلدان يف تعبئة امل�ارد وتنفيذ حل�ل 
لت�فري  املحلية  لل�شياقات  ومنا�شبة  مبتكرة 
القائمة  املناهج  وتعزيز  بعد،  ع��ن  التعليم 
على التكن�ل�جيا العالية التقنية اأو الب�شيطة، 
ح�ش�ل  تكفل  من�شفة  حل�ل  اإل��ى  والت��شل 
اجلميع على التعليم، و�شمان اال�شتجابة على 
نح� من�شق، وتي�شري ع�دة الطلبة اإلى املدر�شة 
جتنب  وبالتايل  امل��دار���س،  فتح  اإع���ادة  عند 
ارتفاع معدالت الت�قف عن الدرا�شة. وقد ويل 
التحالف العاملي للتعليم تركيزا خا�شا مل�شائل 
اإلى  وي�شعى  الطلبة،  بني  وامل�شاواة  االإن�شاف 
الدول  عنها  اأعربت  التي  االحتياجات  تلبية 
خالل اجتماعات وزراء التعليم التي عقدتها 
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حل�ل  بت�فري  التحالف  �شي�شطلع  املنطلق،  هذا  ومن  الي�ن�شك�. 
للتغلب  ال�شركاء  لتلبية هذه االحتياجات، وح�شد  واآمنة  جمانية 

على �شع�بات االت�شال وتقدمي املحت�ى.

التعلم  املتحدة:  العربية  الإمارات 
الأزمات  بعد... منظومة تتفوق على  عن 

)2020 )اإبريل، 

قدمت دولة االإمارات من�ذجا ناجحا ملنظ�مة التعلم عن بعد 
بف�شل الروؤية احلك�مية واجلاهزية ال�شبكية، التي جتلت مع بدء 
اتخاذ االإجراءات ال�قائية للحفاظ على ال�شحة العامة لتجنيب 

املجتمع خماطر وباء فريو�س ك�رونا.
بمُعد«،  عن  التعلم  »منظ�مة  تطبيق  على  فرتة  انق�شاء  وبعد 
اأولياء االأم�ر  اآراء  اأنباء االإمارات )وام( با�شتطالع  قامت كالة 
والطلبة الإبراز مدى فاعلية املبادرة، وقد اأكدت اأن قرار التعلم 
وقد  التعليمي.  وم�شتقبلهم  الطلبة  م�شلحة  يف  ي�شب  بعد  عن 
اأو�شح اأولياء االأم�ر، اإن تطبيق منظ�مة التعليم عن بعد �شاعد 
باأي ظرف خارجي  تاأثرها  وعدم  التعليمية  العملية  تي�شري  على 
تعلمهم  يف  اال�شتمرار  من  الطلبة  متكن  فقد  م�شريتها،  يعرقل 
دون ت�شييع لل�قت، ودون اأية �شع�بات. كما اأكدوا على دور التعلم 
ثقافتهم  وتنمية  للطلبة،  ال�شخ�شية  املهارات  بعد يف �شقل  عن 

وتط�ير قدراتهم العقلية. 

تن�صر  مايكرو�صوفت  البحرين:  مملكة 
»Teams« تقريرا دوليا حول ف�صول 

)2020 )مايو، 

اأنظمة  يف  املخت�شة  العمالقة  مايكرو�ش�فت  �شركة  ن�شرت 

اإلى جتربة  الدويل تطرق  احلا�شب االآيل تقريرا على م�قعها 
االفرتا�شية  املركزية  الف�ش�ل  تطبيق  يف  البحرين  مملكة 
انت�شار  مرحلة  خ��الل  التعليمية  العملية  ا�شتمرار  ل�شمان 
جه�د  ت�شافرت  وقد   .Covid-19 امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س 
اأجل ت�شريع  وزارة الرتبية والتعليم و�شركة مايكرو�ش�فت من 
يف  املطل�ب  االنتقال  وحتقيق  االإلكرتوين  التعليم  ا�شرتاتيجية 
ا�شتطاعت  وقد  البحرين.  مملكة  يف  بعد  عن  التعليم  جمال 
اإن�شاء  من   Microsoft Teams تطبيق  بف�شل  املدار�س 
والطلبة،  امل��در���ش��ني  مب�شاركة  افرتا�شية  تعليمية  ف�ش�ل 
الت�ا�شل  وو�شائل  لهم،  املتاحة  التطبيقات  ي�شتخدم�ن  الذين 
يتعلق  فيما  �ش�اء  معا،  والتعاون  للتحدث  والب�شرية  ال�شمعية 
افرتا�شي  ف�شاء  االإثرائية، يف  بالتطبيقات  اأو  املحت�ى  ب�شرح 

ومثمر. بناء 
الدعم  لتقدمي  اجل���دة  ل�شمان  نظاما  ال���زارة  اأن�شاأت  وقد 
الالزم وت�فري امل�شاعدة للمعلمني والطلبة عرب متابعة �شري الربامج 
امل�شاعدة  تقدمي  اإل��ى  اإ�شافة  الطلبة،  ح�ش�ر  ور�شد  التدريبية 
ا�شتخدام اخل�شائ�س  التي متكنهم من ح�شن  الالزمة  التقنية 

.Microsoft Teams واملميزات املبتكرة يف من�شة

ُبعد« »التعلم عن  اإعان خطة  دولة قطر: 
)2020 يف زمن كورونا )مار�س، 

خطة  القطرية،  العايل  والتعليم  التعليم  وزارة  اأعلنت 
احلايل،  االأكادميي  للعام  الدرا�شية  للم�اد  بمُعد  عن  التعلم 
يف ظل التدابري االحرتازية املتبعة يف البالد مل�اجهة فريو�س 
االبتدائية  ال��درا���ش��ي��ة  امل��راح��ل  وت�شمل  امل�شتجد،  ك���رون��ا 
واالإعدادية والثان�ية. وقد اأعد قطاع �ش�ؤون التعليم يف وزارة 
الت�قيت  ح�شب  بمُعد  عن  التعلم  خطة  العايل  والتعليم  التعليم 
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ف�شل  لكل  اأ�شابيع  �شبعة  ت�شمنت  حيث  للدرا�شة،  الزمني 
ي�جد  اأنه  علما  وال�حدة،  املجال  ا�شم  حتديد  مع  درا�شي، 
وامل���اد  الدرا�شية  بال�حدة  تف�شيلي  �شرح  ف�شل  كل  يف 

حتتها. تندرج  التي 
مع  در����س،  لكل  احل�ش�س  ع��دد  ال����زارة  بينت  كما   
ت�شهيل  بهدف  وذل��ك  املقررة،  ال�شفحات  اأرق��ام  حتديد 
اأنه  اإل��ى  واأ���ش��ارت  الطلبة.  جميع  على  التعليمية  العملية 
على  بعد  ع��ن  التعليمية  درو�شهم  متابعة  للطلبة  ميكن 
يف  التقييم  اأن  اإلى  ال���زارة  اأ�شارت  وقد  قطر.  تليفزي�ن 
اآخر  انتهاء  بعد  اأ�شب�عيا  �شيك�ن  بمُعد(  عن  )التعلم  خطة 
الطالب  منح  مع  االأ�شب�عي،  اجل��دول  وفق  للمادة  ح�شة 

لالإجابة. اأ�شب�عا 

جلميع  للتعليم  من�صة  عمان:  �صلطنة 
)2020 املدار�س )مار�س، 

 G Suite« من�شة  بتد�شني  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ام��ت 
 Google ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن  جم��م���ع��ة  وه����ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م«، 
مل�شاركة  للمدار�س،  خ�شي�شا  ت�شميمها  مت  التي  املجانية 
وتقدمي  رقميا،  الدرا�شي  الف�شل  وح�ش�ر  امل�شتندات، 
ا�شتخدام  ميكن  كما  الطلبة.  مع  والت�ا�شل  ال�اجبات، 
والتمكن  اأو هاتف متحرك،  اأي جهاز حا�ش�ب  املن�شة من 
وم�شاركة  التعليمية  والدرو�س  ال�اجبات،  اإلى  الدخ�ل  من 
الرقمية  التعليمية  املن�شة  وت�شكل  اإلكرتونيا.  التعليقات 
علمني  للممُ ميكن  حيث  الظروف،  هذه  مثل  يف  عمليا  خيارا 
واإج���راء  التعليمي  امل��ح��ت���ى  وم�����ش��ارك��ة  م��ه��ام��ه��م  ت��اأدي��ة 

اإلكرتونيا. االختبارات 

»املدر�صة  ال�صعودية:  العربية  اململكة 
 6 اأجل  �صعودية من  الفرتا�صية«.. خطة 

)2020 مايني طالب )مار�س، 

خيار  وف���رت  اأن��ه��ا  ال�شع�دية  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
وطالبة  طالب  ماليني   6 من  الأك��رث  االفرتا�شية  املدر�شة 
االختيار  للطالب  ميكن  اأدوات  عدة  خالل  من  اململكة،  يف 
تعليق  بعد  القرار  وياأتي  ينا�شبه.  ال��ذي  ال�قت  يف  منها 
الكبري  االنت�شار  اإثر  العام  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  الدرا�شة 

العامل. اأنحاء  19« يف  »ك�فيد-  امل�شتجد  ك�رونا  لفريو�س 
االختيار  ميكنه  ال��ط��ال��ب  اأن  اإل���ى  ال�����زارة  واأ���ش��ارت 
قناة  وت�شمل  لديه،  املت�افرة  التقنية  االإم��ك��ان��ات  ح�شب 
امل�شتقبل  وب�ابة  االإثرائية،  عني  وب�ابة  التليفزي�نية،  عني 
خدمة  القن�ات  ه��ذه  وتتيح  امل���ح��دة.  التعليم  ومنظ�مة 
تفاعلية  كتبا  تقدم  كما  افرتا�شي،  ب�شكل  الدرو�س  عر�س 
للم�شجلني  امل�شتقبل فت�فر  ب�ابة  اأما  للطلبة،  وتق�ميا ذاتيا 
فيها اأدوات ت�ا�شل بني املعلم والطالب عرب درو�س تفاعلية 

رقمية. 

اأزمة  خال  الفرتا�صي  التعلم  النم�صا: 
)2020 كورونا )مايو، 

والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت  ك�رونا،  اأزم��ة  مل�اجهة 
على  التعليمي  املحت�ى  عرو�س  من  كبري  ع��دد  بت�شميم 
م�قع وزارة الرتبية والتعليم، حيث يتم ا�شتخدام من�شات 
احلل�ل  اإلى  باالإ�شافة   ،  LMS مثل Moodle و  التعلم 
 . Google و   Microsoft مثل  �شركات  من  ال�شحابية 
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 ، ال�زارة  ط�رتها  التي   ، Eduthek املحت�ى من�شة  وتقدم 
جميع  يف  والطلبة  لالأطفال  عملية  وتدريبات  تعليمية  م���اد 
حمطة  على  تعليمية  برامج  بث  يتم  كما  التعليمية.   املراحل 
املدر�شة،  ومرحلة  املدر�شة  قبل  ما  الأطفال  العامة  التليفزي�ن 
باالإ�شافة  تعليمية،  فيدي�  ومقاطع  وثائقية  اأفالما  تت�شمن 
املجم�عة  ل��ه��ذه  خ�شي�شا  م�شممة  اإخ��ب��اري��ة  ن�����ش��رة  اإل���ى 
واحتياجاتهم  اأ�شئلتهم  عن  التعبري  للطلبة  وميكن  امل�شتهدفة. 
املعلمني  اإلى  الر�شائل  واإر�شال  الفيدي�  مقاطع  يف  وامل�شاهمة 
وال��ت���ا���ش��ل م��ع��ه��م ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر. ب��االإ���ش��اف��ة اإل���ى ذل��ك 
يقدمها  للطلبة،  النف�شية  اال�شت�شارات  خدمة  حاليا  تت�افر 
اأو  الهاتف  طريق  عن  املدار�س،  يف  النف�شي�ن  االأخ�شائي�ن 
بلغات  ا�شت�شارية  خدمات  اأي�شا  وهناك  االإلكرتوين.  الربيد 

االأملانية. يتحدث�ن  ال  الذين  للطلبة  اأخرى 

عن  التعليم  تواجه  حتديات  اجلزائر: 
)2020 بعد يف ظل كورونا )اإبريل، 

باجلزائر  املتف�شية   )19 )ك�فيد-  ك�رونا  جائحة  دفعت 
نظام  اإل��ى  اللج�ء  اإل��ى  الدرا�شة،  تعليق  بعد  البالد  حك�مة 
ه��ذه  م���دى جن���اح  ع��ن  ت�����ش��اوؤالت  و���ش��ط  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم 
ويف  ت�اجهها.  التي  العقبات  من  عدد  وج�د  ظل  يف  التجربة 
الدعم  برنامج  اجلزائرية،  التعليم  وزارة  اأطلقت  اأبريل،   5
املرحلة  م��ن  ال��راب��ع  ال�����ش��ف  طلبة  خل��دم��ة  االإن��رتن��ت  ع��رب 
خالل  م��ن  )ب��ك��ال���ري��ا(  ث��ان���ي  الثالث  وال�شف  املت��شطة، 
بعد.  والتدريب عن  للتعليم  للدي�ان احلك�مي  من�شات رقمية 
اخلام�س  ال�شف  لطلبة  رقمية  من�شة  ال�زارة  خ�ش�شت  كما 
هذه  وتاأتي  االبتدائي.  التعليم  �شهادة  امتحان  على  املقبلني 

اإطار  الرتبية يف  وزارة  التي ر�شمتها  للخطة  اخلط�ة جت�شيدا 
 48 يف  التعليم  عن  الطلبة  انقطاع  ملجابهة  املتخذة  التدابري 
املدر�شي.  ال��شط  يف  ك���رون��ا  تف�شي  م��ن  واحل��د  حمافظة، 
انقطاع  ملجابهة  اجله�د  اأن  اإلى  الرتبية  وزارة  اأ�شارت  وقد 
خا�شة  املحلية،  االإذاع��ات  اأي�شا  وت�شمل  مت�ا�شلة،  التعليم 
واالت�شال. التكن�ل�جيا  و�شائل  ميلك�ن  ال  الذين  الطلبة  لفئة 
اإيجابية،  احلك�مة  مبادرة  اأن  الربملانيني  بع�س  اأكد  وقد 
انقطاع  م��ن  تعاين  اجل��زائ��ر  يف  مناطق  ع��دة  هناك  اأن  اإال 
ي�شاهد  اأن  م�شم�نا  لي�س  فاإنه  وبالتايل  للكهرباء،  متكرر 
عن  ف�شال  امل���ادة،  ع��ر���س  ف��رتة  خ��الل  التلفزي�ن  الطلبة 
كما  ت�شميمها.  مت  التي  االفرتا�شية  الف�ش�ل  يف  امل�شاركة 
عربوا عن ت�شككهم يف قدرة وزارة الرتبية على متابعة دخ�ل 

بفاعلية. فيها  وم�شاركتهم  االفرتا�شية  امل�اقع  على  الطلبة 

من�صة  يطلق  الرتبوي  املركز  لبنان: 
)2020 )اإبريل،  الرقمي  التعليم 

التعليم  من�شة  واالإمن��اء  للبح�ث  الرتب�ي  املركز  اأطلق 
التعلم  خلطة  دعما  اجلامعي،  قبل  ما  العام  للتعليم  الرقمي، 
والتي  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزير  اأطلقها  التي  بعد،  عن 
م�اكبتها  على  اأي�شا  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية  امل��دار���س  تعمل 
متط�رة  من�شة  هي  الرقمي  التعلم  ومبادرة  امل�شتطاع.  قدر 
متط�رة  بيئة  ت�فر  لبنان،  يف  ن�عها  من  وف��ري��دة  متكاملة 
واملعلمني  للمتعلمني  واملت�افر  الالمتزامن،  الرقمي  للتعلم 
غنية،  رقمية  مكتبة  وتت�شمن  وق��ت.  اأي  يف  االأم���ر  واأول��ي��اء 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  وال���اج��ب��ات،  التعلم  الإدارة  م��ت��ط���را  ون��ظ��ام��ا 
ال�شف  ع��ن  ناهيك  ال��ت��ع��اوين،  واالإن��ت��اج  للعمل  تطبيقات 
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أخبار تربوية

اإلى  ال��ش�ل  املعلم  اأو  املتعلم  ي�شتطيع  بحيث  االفرتا�شي، 
االأ�شا�شية  املن�شة  يف  الت�شجيل  مبجرد  اخلدمات  تلك  كل 

الرقمي. التعلم  ملبادرة 
التفاعلي،  الرقمي  املحت�ى  ح���ل  املن�شة  وتتمح�ر 
مع  واملن�شجم  االإلكرتوين،  للتعلم  الدولية  باملعايري  املت�شم 
مهارة  اأو  م��ش�ع  �شرح  يت�شمن  وال��ذي  املنهج،  عنا�شر 
راجعة  تغذية  ومتابعة  تطبيقية،  متارين  وتقدمي  معينة، 
املطل�بة،  للكفاية  املتعلم  اكت�شاب  تعميق  بهدف  مبا�شرة، 
ومتابعة اأدائه يف اأي وقت واأي مكان، وتقدمي الدعم الالزم 
ويتكامل ذلك  تعلمية متط�رة.  تعليمية-  بيئة  اإطار  لهم يف 
املتعلمني  لتمكني  الالزمة  االإلكرتونية  االأدوات  ت�فري  مع 
�شمن  الرتب�ية  امل�شادر  وت�شارك  اإن��ت��اج  م��ن  واملعلمني 
اأنتجب املن�شة جمم�عة من  تعاونية حمفزة. كما  منظ�مة 
الذين  الطلبة  اإل��ى  ال��ش�ل  بهدف  التلفزي�نية  الدرو�س 
اأو اال�شرتاك الالزم بخدمة  لي�س لديهم االأجهزة املنا�شبة 

االإنرتنت. 

اأزمة  مع  للتكيف  جديدة  خطة  بلغاريا: 
)2020 كورونا )اإبريل، 

االإلكرتوين  التعلم  نظام  والعل�م  التعليم  وزارة  اأطلقت 
من  النا�شرون  ي�فر  حيث   ،)2020 مار�س   16 من  )بدءا 
خالله كتبا درا�شية رقمية عرب االإنرتنت للطلبة من ال�شف 
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  وت��دع��م  جم��ان��ا.  العا�شر  اإل��ى  االأول 
من  طالب  األ��ف   700 من  واأك��رث  معلم  األ��ف   65 االإقليمية 
االإنرتنت. ويلتحق  خالل مقاطع فيدي� وندوات تعر�س عرب 
االإل��ك��رتوين،  بالتعلم  ال��ط��الب  م��ن   %89 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 

التعلم  يف  الي�م  يف  �شاعات  �شت  ح�ايل  طالب  كل  ويق�شي 
عن بعد، مبا يف ذلك درو�س البث على القن�ات التلفزي�نية 
املتخ�ش�شني  مب�شاعدة  االأم����ر  اأول��ي��اء  وي��ق���م  ال�طنية. 
اأبنائهم،  الرتب�يني يف تنفيذ التعليمات واملهام املحددة من 
االإلكرتونية،  امل�شكالت  حل  يف  �شنا  االأ�شغر  االأطفال  ودعم 
التلفزي�ن  الدرو�س على  مل�شاهدة  الأطفالهم  الفر�س  وت�فري 

البلغاري. ال�طني 
وقد قامت وزارة التعليم والعل�م بتط�ير مكتبة اإلكرتونية 
وطنية للمعلمني، والتي تن�شر م�اد للمتخ�ش�شني الرتب�يني 
مبا  االإلكرتوين،  التعلم  بيئات  يف  اجليد  االأداء  من  متكنهم 
واملنهجيات  التدريب،  وب��رام��ج  الفيدي�،  درو���س  ذل��ك  يف 
والعرو�س  والتدريبات،  واالأف��الم،  واالختبارات،  املبتكرة، 
املتعلقة  امل�شاريع  اإل��ى  ب��االإ���ش��اف��ة  الب�شرية،  التقدميية 
طرق  وكذلك  االإلكرتونية،  البيئة  يف  املتعلم  با�شتقاللية 
والتغذية  دافعيتهم،  واإث��ارة  الطلبة،  واجبات  مع  التعامل 
املهارات  وتدري�س  وال��ف��ردي،  اجلماعي  والعمل  الراجعة، 

املختلفة.
خدمة  والعل�م،  والتعليم  الرتبية  وزارة  م�قع  يقدم  كما 
اأ�شئلة  ع��ن  ل��الإج��اب��ة  ال��ه��ات��ف«،  ع��رب  االإل��ك��رتوين  »التعليم 
الطالب، وتقدمي االقرتاحات املتعلقة بالعملية التعليمية. ومن 
جهة اأخرى، تق�م ال�زارة حاليا بتحديث الت�شريعات املتعلقة 

بالدرجات والتقييم من اأجل مراعاة �شياق التعلم عن بعد.

كورونا  اأثناء  بعد  عن  التعلم  فنلندا: 
)مايو،2020(

عن  للتعلم  نظام  اإر���ش��اء  مت  امل��دار���س،  الإغ��الق  نظرا 

126



االفرتا�شية  التعلم  بيئات  وتمُ�شتخدم  الرقمي.  والتعلم  بعد 
املدر�شية  الظروف  ذلك  يف  مبا  فنلندا،  يف  وا�شع  نطاق  على 
للتعليم  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة  ال���ط��ن��ي��ة  ال���ك��ال��ة  وت���ق����م  ال���ع���ادي���ة. 
اإج���راءات  تخطيط  م��ن  متكنهم  للمدار�س  اأدل���ة  بت�شميم 
الرقمية  االأدوات  بع�س  وه��ن��اك  وتنظيمها.  امل��رن  التعلم 
امل�شاريع  تنفيذ  من  الطلبة  متكن  التي  فنلندا،  يف  ال�شائعة 
االإن��رتن��ت،  ع��رب  الف�ش�ل  وح�ش�ر  م�شتقل،  ب�شكل  وامل��ه��ام 
 Google( ج�جل  وف�ش�ل   ،)Moodle( م�دل  مثل  من 
Classrooms(، وزووم )Zoom(. كما ت�شتخدم االألعاب 
وت��دري��ب  التعليمي  امل��ح��ت���ى  وت��شيح  لتب�شيط  وامل��ح��اك��اة 
را�شخة  ممار�شات  وهناك  العملية.  امل��ه��ارات  على  الطلبة 
من�شات  خالل  من  واملدر�شة  املنزل  بني  الت�ا�شل  لتنظيم 
االختبارات  ونتائج  الطلبة  واجبات  لن�شر  تمُ�شتخدم  رقمية، 
امل��ن��زل  ب��ني  والتعليقات  امل��الح��ظ��ات  وت��ب��ادل  وال���درج���ات، 
املعل�مات  اأنظمة  مع  االأ�شرة  تت�ا�شل  ما  وع��ادة  واملدر�شة. 

م�شتمر.  ب�شكل  للمدر�شة  االأخرى  االإدارية 
للطلبة  املتاحة  االإ�شافية  املحت�ى  م�شت�دعات  وتت�شمن 

يلي: ما  فنلندا  واملعلمني يف 
• من 	 وجمعه  حتديثه  مت  التي  وامل�اد  املحت�ى  م�شت�دع 

للتعليم، مع عديد من  الفنلندية  ال�طنية  ال�كالة  قبل 
بعد. عن  التعليم  ومقاربات  والتطبيقات  امل�شادر 

• خدمة 	 وه��ي  امل��ف��ت���ح��ة،  التعليمية  امل�����ش��ادر  مكتبة 
م�شرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم وال�كالة ال�طنية 
امل�شادر  عن  للبحث  وت�شتخدم  للتعليم،  الفنلندية 
جميع  من  وم�شاركتها  وجتميعها  املفت�حة  التعليمية 

التعليم.  م�شت�يات 
رقمية  م���اد  اإل��ى  املجاين  ال��ش�ل  وتتيح   ،Finn خدمة 

من املتاحف واملكتبات ودور املحف�ظات الفنلندية يف فنلندا. 

كورونا  خطر  خال  التعلم  موا�صلة  الهند: 
)2020 )اإبريل، 

الرتبية  وزارة  مع  الب�شرية  امل���ارد  تنمية  وزارة  �شاركت 
االإل��ك��رتوين  التعلم  من�شات  م��ن  عديد  لت�شميم  والتعليم 
تعلمهم  م�ا�شلة  على  الطلبة  مل�شاعدة  املجانية  الرقمية 
وقد  املدار�س.   من  عديد  اإغ��الق  بعد  ك�رونا  جائحة  خالل 
للطلبة  حم��ت���ى  ع��ل��ى  ت�شتمل  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب���اب��ة  اإن�����ش��اء  مت 
واأوراق  واأولياء االأم�ر، تت�شمن درو�شا عرب الفيدي�  واملعلمني 
اإن�شاء  مت  وقد  الطلبة.  لتقييم  وو�شائل  مدر�شية  وكتب  عمل 
بالتدري�س  يق�م�ن  معلما   250 من  اأك��رث  قبل  من  املحت�ى 
املدر�شية  الكتب  املحت�ى  هذا  يتجاوز  حيث  متعددة،  بلغات 
العادية، فه� يحت�ي على كتب رقمية خارجية ومقاطع فيدي� 
الهندية  ذل��ك  يف  مب��ا  متعددة  بلغات  �ش�تية،  وت�شجيالت 

واالإجنليزية. واالأردية 
التعليمية  للم�شادر  ال�طني  امل�شت�دع  ب�ابة  ت�فر  كما 
للمعلمني  امل�����ش��ادر  م��ن  جمم�عة   )NROER( املفت�حة 
الفيدي�  ومقاطع  التفاعلية  وال�حدات  الكتب  ت�شمل  والطلبة، 
 ،STEM على  القائمة  االأل��ع��اب  من  جمم�عة  ذل��ك  يف  مبا 
قناة   32 تخ�شي�س  مت  وقد  الدرا�شية.  املناهج  مع  تتما�شى 
للطلبة  ال�شاعة  مدار  على  التعليمية  الربامج  لبث  تليفزي�نية 
الفني،  التعليم  ذل��ك  يف  مبا  الدرا�شية،  امل��راح��ل  جميع  يف 
والعل�م  والتجارة  والعل�م  الفن�ن  مثل  من  م�ا�شيع  وت�شمل 
والتكن�ل�جيا  والهند�شة  االإن�شانية  وال��ع��ل���م  االجتماعية 

والزراعة.  والطب  والقان�ن 
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حمفوظة الن�صر  حقوق  © جميع 

ي�صر هيئة حترير جملة »م�صتقبليات تربوية« اأن تتلقى 

اآراء القراء الكرام ومقرتحاتهم فيما ين�صر باملجلة من 

مو�صوعات، وذلك يف اإطار اإ�صهام القراء يف خدمة العملية 

الرتبوية وتطويرها يف دول اخلليج العربية، واإثراًء 

للمو�صوعات التي ت�صتهدفها املجلة.
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