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مستخلص البحث
إن التوجه العالمي نحو اقتصادیات المعرفة التي تعتمد بشكل أساس علـى التقنیـات 

ـــة ـــى االســـتثمار ،الحدیث ـــز عل ـــى التركی ـــل للمـــوارد االقتصـــادیة أدى إل واالســـتخدام األمث
یمكـــن المعرفــي لرفـــع مســـتوى الرفـــاه، إذ أصـــبحت تلــك التقنیـــات وســـیلة بقـــاء وأداة ال

ها في ظل عالم مفتـوح یعتمـد علـى القـدرة التنافسـیة، ویهـدف البحـث الـى االستغناء عن
التعــرف علــى مضــامین  الــذكاء المعرفــي، واهــم اتجاهــات التعلــیم االلكترونــي فــي دول 
العینــة، وســیعتمد مــنهج التحلیــل الوصــفي التجاهــات التجــارب العالمیــة والعربیــة مــن 

لكتب العربیة واألجنبیة، وتـم التوصـل مصادرها األصلیة، فضال عن البحوث والمقاالت وا
.إلى مجموعة من االستنتاجات والمقترحات

المقدمة
یعــــد نهایــــة عقــــد التســــعینات مــــن القــــرن العشــــرین ومطلــــع القــــرن الحــــادي 

ـــیم  االلكترونـــي  ، تركـــز ""E-Learningوالعشـــرین بدایـــة الموجـــة األولـــى للتعل
میــة، وتحویــل الفصــول علــى إدخــال التقنیــات المتطــورة فــي المؤسســات التعلی

باســـتخدام الشـــبكات Virtual Classroomsالتقلیدیـــة إلـــى فصـــول افتراضـــیة 
وقــــد .المعلومــــات واالتصــــاالتالمحلیــــة والدولیــــة عــــن طریــــق وســــائل تقنیــــة

Onlineالـــتعلم علــى الخـــط :انتشــرت مصـــطلحاته وهـــي Learning والـــتعلم ،
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Web basedعبـر الشـبكة  Learning، والـتعلم الرقمـيDigitally Learning،
.وغیرها...Video Conferencesوـوالتعلم عبر مؤتمرات الفیدی

مــن خــالل إســهام التعلــیم االلكترونــي فــي أهمیــة البحــثومــن هنــا تتجســد 
تفعیــل الــذكاء المعرفــي وضــمن مســوغاته النظریــة واهــم التجــارب العالمیــة فــي 

.هذا المجال
،ري للتعلـــیم االلكترونـــيإلـــى التعـــرف علـــى اإلطـــار النظـــویهـــدف البحـــث

فضال عن عرض أهـم التجـارب العالمیـة والعربیـة التـي تعـد مؤشـرات أساسـیة 
.لتطبیق الذكاء المعرفي

هــو الــدور مــا:فتــتلخص باإلجابــة عــن التســاؤل اآلتــيمشــكلة البحــثأمــا 
الذي یمارسه التعلیم االلكتروني في دعـم منظومـة الـذكاء المعرفـي مـن خـالل 

قنیــة المعلومـــات واالتصـــاالت؟ وهــل تبـــین ذلــك مـــن خـــالل اســتخدام وســـائل ت
؟تطبیقه ضمن التجارب العالمیة والعربیة

إن التعلــــیم االلكترونــــي وبرامجــــه : فرضــــیة فحواهــــاویســــتند البحــــث إلــــى 
فضـــال عـــن وجـــود  ،المتنوعـــة لهـــا تـــأثیر مباشـــر فـــي تعزیـــز الـــذكاء المعرفـــي

ن تطـو  ٕ یر مثـل هـذه البـرامج  سـتدعم االختالف بینـه وبـین التعلـیم التقلیـدي، وا
.العملیة التعلیمیة

تنــاول األول اإلطــار النظــري للــذكاء ،محــورین أساســیینوتضــمن البحــث
واهــــتم الثــــاني بعــــرض وتحلیــــل أهــــم التجــــارب العالمیــــة ،والتعلــــیم االلكترونــــي

وتوصـــل البحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن االســـتنتاجات .والعربیـــة فـــي هـــذا المجـــال
.والمقترحات
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اإلطار النظري للذكاء والتعلیم االلكتروني:ور األولالمح
واإلطـــار ،الــذكاء،ســیتم تنــاول جـــانبین أساســیین فـــي هــذا المحــور وهمـــا

:ألمفاهیمي للتعلیم االلكتروني وكاالتي
،).faculty.ksu.edu(لقـــدرة علـــى التكیـــف مـــع المتغیـــراتالـــذكاء بایتجســـد 

وهناك ارتباط بـین الـذكاء ،بالتفكیركما انه یشیر إلى النشاط العقلي المتعلق
المعرفـة ذات الصـلة بوالمقدرة المعرفیة المكتسبة من وسائل التعلـیم المتعـددة 

من هنا یمكن القـول إن ،)١(واستنباط العالقات واالرتباطات،بالواقع الخارجي
ــــي  ــــذكاء المعرف ــــي Intelligent-Quotes)(ال ــــل العمــــر یصــــنع ف ویســــتمر مقتب

أن هنــاك معــاییر Howard Gardnerیــرىو ،الخبــرات والــتعلموینمــو بتــراكم 
القـدرة علـى ابتكـار وسـائل جدیـدة تضـیف محـددة تشـكل مهـارات الـذكاء وهـي

.)٢(ةشیئا أو معلومات جدید
كمــا یعــد التعلــیم اإللكترونــي مــن االتجاهــات الحدیثــة فــي منظومــة الــذكاء 

یضـــا مصـــطلحات ســـتخدم أإذ توهـــو المصـــطلح األكثـــر اســـتخداما ،المعرفـــي
Electronic Eduation:أخـرى مثـل \Online Learning \Virtual Learning

\Web Based Education . إذ  ،اإلنترنــتتقنیــة ویشــیر إلــى الــتعلم بواســطة
وتســـمح هـــذه الطریقـــة بخلـــق ،ینشـــر المحتـــوى علـــى اإلنترنـــت أو اإلكســـترانت

،االلكترونـــيوهنـــاك نـــوعین مـــن التعلـــیم ،روابـــط مـــع مصـــادر خـــارج الحصـــة
وهـــو التعلـــیم علـــى الهـــواء الـــذي یحتـــاج إلـــى وجـــود ،التعلـــیم التزامنـــي:األول

إلجــراء النقــاش والمحادثــة الحاســوب،أمــام أجهــزة الوقــت نفســهالمتعلمــین فــي 
بــــین الطــــالب أنفســــهم وبیــــنهم وبــــین المعلــــم عبــــر غــــرف المحادثــــة أو تلقــــى 

،التعلـیم غیـر التزامنــي:أمـا الثـاني.الـدروس مـن خـالل الفصـول االفتراضـیة
ــیم غیــر المباشــر الــذي الوهــو الوقــت یحتــاج إلــى وجــود المتعلمــین فــي التعل
،ویتم من خالل بعـض تقنیـات التعلـیم اإللكترونـي، هالمكان نفسأو فينفسه
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اذ یـتم تبـادل المعلومـات بــین الطـالب أنفسـهم وبیـنهم وبــین المعلـم فـي أوقــات 
.)٣(وقات واألماكن التي تناسبهوینتقي فیه المتعلم األ، متتابعة

ـــأن اإلنترنـــت هـــو وســـیلة عـــرض المـــادة  ـــي ب ـــیم اإللكترون ـــز التعل كمـــا یتمی
سـاعة فـي ٢٤أیام في األسـبوع وفـى ٧ولذلك یمكن الحصول علیها ،العلمیة
ـــوم ـــة فهـــو الـــذي ، الی وأن الطالـــب هـــو العنصـــر الـــرئیس فـــي العملیـــة التعلیمی

:كن استخدام أسالیب تعلـیم مختلفـة مثـلوأنه یم، یستطیع تحدید طریقة تعلمه
وأن ،مجموعـــات المناقشـــةو الــتعلم التعـــاوني والمحاكـــاة و الفصــل االفتراضـــي 

التعلــیم اإللكترونــي یتبــع خطــوات التعلـــیم التقلیــدي مثــل الدراســة واالختبـــارات 
وأن التســـجیل واإلدارة وتســـدید المصـــروفات والمتابعـــة تـــتم عبـــر ، والشـــهادات

.اإلنترنت
انــه یمثــل إیجــاد بیئــة تفاعلیــة غنیــة بالتطبیقــات المعتمــدة علــى تقنیــات كمــا 

ـــى مصـــادر  ـــتمكن الوصـــول إل ـــة للمعلومـــات، ل ـــي والشـــبكة العالمی الحاســـب اآلل
تقــدیم المحتــوى التعلیمــي مــع مــا یضــمنه و الــتعلم فــي أي وقــت ومــن أي مكــان، 

، أو من شروحات وتمارین وتفاعل ومتابعة بصورة جزئیة أو شاملة في الفصل
مــن بعــد بواســطة بــرامج متقدمــة مخزنــة فــي الحاســب أو عبــر الشــبكة العالمیــة 
للمعلومــــات، أو یمثــــل نظــــام تعلیمـــــي یســــتخدم تقنیــــات المعلومــــات والشـــــبكات 
: االلكترونیة في تدعیم العملیة التعلیمیة مـن خـالل مجموعـة مـن الوسـائل منهـا

ة إمـا مـن قبـل أجهزة الحاسب اآللي، الشبكة العالمیـة للمعلومـات والبـ رامج المعـّد
ـــتعلم فـــي  ـــه أســـلوب مـــن أســـالیب ال ـــوزارة أو الشـــركات، أو ان المختصـــین فـــي ال
إیصال المعلومة للمتعلم یعتمد على التقنیات الحدیثة للحاسب والشبكة العالمیـة 
للمعلومــــــات ووســــــائطهما المتعــــــددة، مثــــــل  األقــــــراص المدمجــــــة، والبرمجیــــــات 

، كمـــا أن التعلــیم التقلیـــدي فــي الوقـــت )٤(وغیرهــاالتعلیمیــة، والبریــد االلكترونـــي،
الراهن لم یضـف الجدیـد علـى المحتـوى التعلیمـي لمواكبـة التطـورات المعاصـرة، 
إذ انه یحتاج لنقلة بـالكم والنـوع، لـذا وجـد أن التوجـه إلـى تطبیـق آلیـات تعلیمیـة 

ــیم التقلیــدي كــالتعلیم اإللكترونــي لهــا القــدرة علــى تحســین ال .جــودةمســاندة للتعل
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وباإلمكـــــان عـــــرض جـــــدول توضـــــیحي للمقارنـــــة بینهمـــــا لمعرفـــــة تمیـــــز التعلـــــیم 
ســـــهامه الواضـــــح فـــــي منظومـــــة الـــــذكاء المعرفـــــي  ٕ االلكترونـــــي عـــــن التقلیـــــدي وا

)٥(:وكاآلتي

التعلیم اإللكترونيالتعلیم التقلیدي

الطالب محور عملیة التعلمالمعلم محور عملیة التعلیم
ط العدید من الحواستنشیتنشیط حاسة واحدة
التقدم في عدة اتجاهاتالتقدم في اتجاه واحد

وسائط متعددةوسیط واحد
تبادل المعلوماتإلقاء المعلومات
التعلم قائم على اإلیجابیة واالكتشاف التعلم السلبي

استجابة المتعلم قائمة على رد 
الفعل

االستجابة تفاعلیة ومخطط لها

بالتنوع تتسمتتسم بالنمطیة 
بیئة مفتوحةبیئة مغلقة

التعلیم في الوقت نفسه والمكان 
نفسه

التعلیم تزامني وغیر تزامني

مصادر متعددة ومتنوعة للمعرفةالمعلم والكتاب مصادر المعرفة
التقویم كمي ونوعيالتقویم غالبًا كمي 

التعلیم مستمرالتعلیم مقنن
یة المركزیةإدارة تعلیمإدارة تعلیمیة مركزیة
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لتقـدیم البـرامج التعلیمیـة التعلیم االلكتروني هـو منظومـةویمكن القول بان 
باســتخدام تقنیــات ،أو التدریبیــة للمتعلمــین أو المتــدربین فــي أي وقــت ومكــان

اإلذاعــة والقنــوات المحلیــة و اإلنترنــت (المعلومــات واالتصــاالت التفاعلیــة مثــل 
أجهـزة و البریـد اإللكترونـي و التلیفـون و مغنطـة األقراص المو أو الفضائیة للتلفاز 

لتوفیر ) وغیرهاوالتعلم عبر األقمار الصناعیةالمؤتمرات عن بعد و الحاسوب 
تعلمیــة تفاعلیــة متعــددة المصــادر بطریقــة متزامنــة فــي الفصــل / بیئــة تعلیمیــة

الدراســي أو غیــر متزامنــة عــن بعــد دون االلتــزام بمكــان محــدد اعتمــادا علــى 
."ذاتي والتفاعل بین المتعلم والمعلمالتعلم ال

أمـــا أدوات التعلـــیم اإللكترونـــي المعتمـــدة علـــى الحاســـب فهـــي برمجیـــات 
،أو القــرص الصــلب وغیرهــا)CD,DVD(تخــزن علــى وســائط التخــزین مثــل 

بـــــرامج التعلـــــیم (ویعـــــاد اســـــتخدامها كلمـــــا دعـــــت الحاجـــــة لهـــــا ومـــــن أمثلتهـــــا 
ومـن أمثلـة ،)امج نظم دعم األداءبر و برامج التدریب والممارسةو الخصوصي 

الشـبكة الدولیـة للمعلومـات (أدوات التعلیم اإللكتروني المعتمدة على االنترنـت 
نقـــل و مجموعـــات النقـــاشو مـــؤتمرات الفیـــدیوو المحادثـــةو البریـــد اإللكترونـــيو 

).السبورة التفاعلیةو الملفات
تشـمل ،يأحدث مستجدات التقنیة في مجـال التعلـیم اإللكترونـكما إن من

ـــدیا)٦(:یـــأتيمـــا  تعنـــي وضـــع المقـــررات أو )Wikipedia(: موســـوعة ویكیبی
.واستفادة الطالب منها عن بعدالمواد الدراسیة على االنترنت

یعني وضع محاضرات أو دروس یومیة على االنترنـت، :)Blog(الكیبل-١
بصــورة خــواطر أو مـــذكرات فــي الوقــت الحــاليوهــي األكثــر اســتخداما

.یومیة
Broad(لبرود كاسـت ا-٢ Cast:( هـي تسـجیل المحاضـرات ووضـعها علـى

.ها على الجهازثم تنزیلها أو تحمیل،التعلیمیةموقع الجامعة أو المؤسسة
ـــوال -٣ (M-Learning)التعلـــیم الّج Mobil Learning: یعنـــي اســـتخدام

ـــل ـــدویا مث ـــة ی ،Mobile Phoneاألجهـــزة الالســـلكیة الصـــغیرة والمحمول
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PDAs،Smart phones ــــي أي وقــــت ــــتعلم ف ــــي التــــدریس وال ــــي عملیت ، ف
)٧(:وقد یتداخل التعلیم االلكتروني مع جوانب أخرى،ومنها.ومكان

مالتعلیتقنیة .Education Technology:بأنهامنظمة الیونسكوهاتعرف
ــا  منحنــى نظــامي لتصــمیم العملیــة التعلیمیــة، وتنفیــذها وتقویمهــا كلهــا، تبًع

مســتخدمة ،مــن نتــائج األبحــاث فــي مجــال التعلــیمألهــداف محــددة، نابعــة
ا من الفعالیة إلكسابالموارد البشریة وغیر البشریة  للوصـول التعلیم مزیًد

.إلى تعلم أفضل
المعلومــاتتقنیــةInformationTechnology:ثــورة المعلومــات تعنــي

المرتبطـــة بصـــناعة وحیـــازة المعلومـــات، وتســـویقها وتخزینهـــا واســـترجاعها 
ضها وتوزیعها، من خالل وسائل تكنولوجیة حدیثة ومتطورة وسریعة، وعر 

. باالســتخدام المشــترك للحاســبات اإللكترونیــة ونظــم االتصــاالت الحدیثــة
اإللكترونیة ومنها الحاسب التقنیاتتطبیق بأنهامنظمة الیونسكو وأكدت

مات المتقدمة إلنتاج المعلو التقنیاتاآللي واألقمار الصناعیة وغیرها من 
التناظریـــة والرقمیـــة وتخزینهـــا واســـترجاعها، وتوزیعهـــا، ونقلهـــا مـــن مكـــان 

.ألخر

الوســـائل التعلیمیـــةEducational Tools:أجهـــزة وأدوات ومـــواد وهـــي
،یوظفها المعلم في إطار العملیة التعلیمیة لتحسـین عملیـة التعلـیم والـتعلم

ا نقـل الرسـالة وتشتمل على قنوات االتصال التي یمكن للمعلم عن طریقه
.بأقل جهد وأقصر وقت وبأوضح ما یمكن وبأقل تكلفة ممكنة

لمتعددة األجھزة وMultimediaالوسائط ا و ات  دو األ ة  ھي مجموع

إنتــاج . 
ق المسـتخدمة فـي عـرض ائـیة بنماذج مختلفة مما یثري الطر المواد التعلیم

.المادة التعلیمیة المطلوبة
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ــیم االلكترونــي هــو نظــام تفــاعلي یعتمــد Electronic Learning. التعل
علــى بیئــة الكترونیــة متكاملــة، ویســتهدف بنــاء المقــررات الدراســیة بطریقــة 

د علـى البـرامج یسهل توصـیلها، بواسـطة الشـبكات اإللكترونیـة، وباالعتمـا
التي توفر بیئة مثالیة لـدمج الـنص بالصـورة والصـوت، وتقـدم والتطبیقات

مصــادر المعلومـات فــي إلـىإمكانیـة إثــراء المعلومـات مــن خـالل الــروابط 
.مواقع مختلفة

)٩) (٨(:أما أهم خصائص برامج التعلیم االلكتروني، فهي تشمل اآلتي

الوسـائطةسیة في بیئة متعـددتقدیم المحتـوى الرقمي للمقررات الدرا .
 ســــهولة إتاحــــة المحتــــوى التعلیمــــي الرقمــــي للمــــتعلم مــــن خــــالل الوســــائط

. وشبكاتهالحاسوبالمعتمدة على 
 مرونة التحدیث المستمر للمقررات الدراسیة مع إمكانیـة مواكبـة التطـورات

.دون كلف إضافیةالحدیثة العلمیة 
ــــــم مـــــن جهـــــة، والمعــــــلم یحقـــــق مســـــتوى أعلـــــى مـــــن التفاعـــــل بـــــین المت عل

والبرامج والتطبیقـات مـن جهـة ،والمحتـوى، والـزمـالء، والمؤسسة التعلیمیة
. ثانیة

 دونتتــیح بــرامج التعلــیم االلكترونــي إمكانیــة الوصــول إلیهــا واإلفــادة منهــا
إمكانیـــة اســـتباق المقـــررات الدراســـیة بـــاالطالع مـــع ،قیـــودأوحـــواجزةأیـــ

مقـررات السـابقة لتحقیـق المزیـد مـن المراجعـة وأمقـررات الالحقـة، العلى 
تنفیـذ االختبـارات بنفسـه بشـكل مسـتمر تقـویمتمكن المتعلم من و ،المعرفة

.المباشرة لقیاس مستوى التعلم
تفاعل الطالب مـع األسـتاذ:وهناك خصائص أخرى للتعلیم االلكتروني منها

ل الطالـب مـع تجـاوب وتفاعـلمـدىتمكین األستاذ من عمل استطالع سریع و 
تجـاوب الطلبـة مـع ىلمـدفوريتقویمعمل فضال عن،نقاط الدرس المختلفة

أحــد المواقــع التعلیمیــة المتاحــة فــي جولــة للطلبــة أو،محتــوى المــادة التعلیمیــة
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غــرف تفاعلیــة فــيإلـى مجموعــات تقســیمهم علــى ممســاعدتهو علـى االنترنــت
.بالصوت والصورة من أجل عمل التجارب

زیـــادة إمكانیـــة االتصـــال بـــین هـــي ،التعلـــیم االلكترونـــيزیـــاتومـــن أهـــم م
المســــاهمة فــــي وجهــــات النظــــر ،ذةتالطلبــــة فیمــــا بیــــنهم وبــــین الطلبــــة واألســــا

ـــــة للطـــــالب  ســـــهولة الوصـــــول إلـــــى المعلـــــم  و اإلحســـــاس بالمســـــاواة  و المختلف
مكانیــة تحــویر طریقــة التــدریس و  ٕ المســاعدة مالئمــة مختلــف أســالیب التعلــیمو ا

فر المنــاهج طــوال الیــوم وفـــي كــل أیــام األســـبوع اتـــو و علــى التكــرار اإلضــافیة
عـدم االعتمـاد علـى الحضـور الفعلـي و االستمراریة في الوصول إلى المناهج و 

.واالستفادة القصوى من الزمن
خـرى ق التعلـیم األائـمـن طر هكغیـر ومن الجدیر ذكره إن التعلیم االلكتروني 

)١٠(:ومنها،لدیه معوقات تعوق تنفیذه

نظــر إلــى بعــض المنــاهج والمقــررات التعلیمیــة فــي التــم:تطــویر المعــاییر
وجـــد أنهــــا بحاجـــة إلجـــراء تعـــدیالت وتحــــدیثات و المـــدارس، الجامعـــات أو

.كل سنةكثیرة نتیجة للتطورات المختلفة
الزال التعلــیم اإللكترونــي یعــاني مــن عــدم : األنظمــة والحــوافز التعویضــیة

واألســـالیب التــــي یـــتم فیهــــا التعلـــیم بشــــكل قائــــوضـــوح فــــي األنظمـــة والطر 
كما أن عدم البت في قضـیة الحـوافز التشـجیعیة لبیئـة التعلـیم هـي ،واضح

.إحدى العقبات التي تعوق فعالیة التعلیم اإللكتروني

   نواقص البیئة التعلیمیة، ومنها
.نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبیعة التعلیم الفعالة-
.معاییر لوضع وتشغیل برنامج فعال ومستقلنقص ال-
.نقص الحوافز لتطویر المحتویات-
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جمــات علــى المواقــع الرئیســة فــي اإلنترنــتالهإن :الخصوصــیة والســریة،
المعلمــین والتربــویین ووضــعت فــي أذهــانهم العدیــد مــن األســئلة فــيأثــرت 

ختراق المحتـوى ولذا فإن ا، التعلیم اإللكتروني مستقبالً فيحول تأثیر ذلك 
.متحانات من أهم معوقات التعلیم اإللكترونيواال

هي مقدرة األشخاص أو المؤسسـات علـى تحدیـد محـیط :التصفیة الرقمیة
ثم هل ،االتصال والزمن لألشخاص وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالتهم

ویكون ذلك بوضـع ،"اوتلفاً وهل تسبب ضرر ،هذه االتصاالت مقیدة أم ال
.لمنع االتصال أو إغالقه أمام االتصاالت غیر المرغوب فیهامرشحات 

تصــمیم المنظومــة المتكاملــة للــتعلم :أمــا ضــوابط التعلــیم االلكترونــي فهــي
الجـــودة فـــي مراحـــل تصـــمیم ضـــبطومعـــاییر،المعـــاییر األكادیمیـــةو بعـــدعـــن

.)١١(یم الطالبو تطویر ودعم وتقو البرامج واعتمادها ومراجعتها
داف بـرامج التعلـیم االلكترونـي أصـبحت موجهـة إلـى تحقیـق وعلیه فـان أهـ

)١٢(:اآلتي

ـــتعلم والمؤسســـة  ـــم والُم عل ـــد دور الُم ـــة التعلیمیـــة بتحدی إعـــادة هندســـة العملی
.التعلیمیة

استخدام وسائط التعلیم اإللكتروني فـي ربـط وتفاعـل المنظومـة التعلیمیـة
علم( تعلموالُم ).لمجتمع والبیئةوالمؤسسة التعلیمیة والبیت واالُم

.تبادل الخبرات التربویة من خالل وسائط التعلیم اإللكتروني

تــــــوفیر مصــــــادر متعــــــددة ومتباینــــــة للمعلومــــــات تتــــــیح فــــــرص المقارنــــــة 
.التقویموالمناقشة والتحلیل و 

تنمیة مهارات وقدرات الطالب وبناء شخصیاتهم إلعـداد جیـل قـادر علـى 
تغیـرات العصـر مـن خـالل الوسـائل التفاعل مـع مو ،مع اآلخرینالتواصل

.الحدیثةالتقنیة

نشـــر الثقافـــة التقنیـــة بمـــا یســـاعد فـــي خلـــق مجتمـــع إلكترونـــي قـــادر علـــى 
.مواكبة مستجدات العصر
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تحســـین مســـتوى فاعلیـــة المعلمـــین وزیـــادة الخبـــرة لـــدیهم فـــي إعـــداد المـــواد 
.التعلیمیة

یو وأوراق الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفیـد
یضـاح العملیـة  ٕ البحث عن طریق شبكة االنترنـت واسـتخدامها فـي شـرح وا

.التعلیمیة
.توفیر المادة التعلیمیة بصورتها اإللكترونیة للطالب والمعلم

المالكــاتإمكانیــة تــوفیر الــدروس لألســاتذة المتمیــزین، إذ أن الــنقص فــي 
تفید مــنهم جــزء ویســ،التعلیمیــة الممیــزة یجعلهــم حكــرا علــى مــدارس معینــة

األكادیمیـة المالكـاتكما یمكن تعویض النقص في . محدود من الطالب
والتدریبیـــــــة فـــــــي بعـــــــض القطاعـــــــات التعلیمیـــــــة عـــــــن طریـــــــق الصـــــــفوف 

.االفتراضیة
ـــدرس  ـــر بال ـــى الفهـــم والتعمـــق أكث ـــب عل یســـتطیع الرجـــوع إذتســـاعد الطال

بـالرجوع للدرس في أي وقت، كما یساعده علـى القیـام بواجباتـه المدرسـیة 
إلى مصادر المعلومات المتنوعـة علـى شـبكة االنترنـت أو مراجعـة المـادة 

وعلیـه . االلكترونیة التي یزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلـة المتعـددة
الطالـــــب یحـــــتفظ بالمعلومـــــة لمـــــدة أطـــــول ألنهـــــا أصـــــبحت مدعمـــــة فـــــان

.بالصوت والصورة والفهم
جزء أساسـي فـي العملیـة التعلیمیـة لـه فائـدة جمـة بوصفه إدخال االنترنت 

برفــع المســتوى الثقــافي العلمــي للطــالب، وزیــادة الــوعي باســتغالل الوقــت 
تـؤدي داره علـى مواقـع الـدرة على اإلبداع بدال مـن إهــم القـبما ینمي لدیه

.إال إلى انخفاض المستوى العلمي والثقافي
لهـــا أولیـــاء األمـــور مـــع بنـــاء شـــبكة لكـــل مدرســـة بحیـــث یتواصـــل مـــن خال

المعلمــین واإلدارة لكــي یكونــوا علــى اضــطالع دائــم علــى مســتوى أبنــاءهم 
.ونشاطات المدرسة
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ــــة بطریقــــة منظمــــة  تواصــــل المدرســــة مــــع المؤسســــات التربویــــة والحكومی
.  وسهلة

ــــیم االلكترونــــي فتشــــمل  أمــــا أهــــم المعــــاییر العالمیــــة لتطــــویر بــــرامج التعل
)١٣(:األتي

Scorm(Sharable Content Object Reference)(معاییر - Model)

والتي تعني األنموذج المرجعي لمشاركة المحتوى واألهداف، وهي 
من ١٩٩٧معاییر خاصة ببرامج التعلیم االلكتروني، والتي طورت سنة 

قبل وكالة أمریكیة متخصصة بالتدریب وبتمویل من وزارة الدفاع 
.دریب وتوظیف التقنیات الحدیثةاألمریكیة، بهدف تخفیض نفقات الت

IMSمعیار-

Global Consortium for  Instructional Management System

یعنــــــي االئــــــتالف العــــــالمي لنظــــــام إدارة الــــــتعلم، إذ یتضــــــمن وصــــــف 
لخصـــائص المقـــررات الدراســـیة والـــدروس التعلیمیـــة والتقـــویم والمجموعـــات 

لتعلـیم االلكترونــي ومكوناتــه، التعلیمیـة، مــن خــالل تحدیـد أهــداف برنــامج ا
.ومصادره

وهـــي معـــاییر تحدیـــد :LOM .Learning Object Metadataمعـــاییر -
البیانات الفوقیة للوحدات التعلیمیة، وتهدف إلى تمكین المعلمین والطالب 
مـن إجـراء البحــث والتقـویم واكتســاب المعرفـة باســتخدام الوحـدات التعلیمیــة 

حــدات التعلیمیــة عبــر أي تقنیــة تــدعم نظــام وتمكــین المشــاركة وتبــادل الو 
.التعلم

ـــــیم االلكترونـــــي فهـــــي ـــــات للتعل ـــــوفیر:أمـــــا أهـــــم المتطلب ـــــةت التحتیـــــةالبنی
،)National Educational Network(اإللكترونــي الـــربطالمتضــمنة شــبكة

بتـوفیر عـدد فضال عـن المـوارد البشـریة إذ یبقـى العنصـر البشـري هـو األهـم  
وكـذلك التحـدیات التـي ،لمؤهلة لنظام التعلـیم االلكترونـياالمالكاتكاف من 

البیئـة التشـریعیة وتهیئـة المعلمـین وأخیـرا ضـرورة و تقسم إلـى التحـدیات التقنیـة 
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أن االســـــتثمار المبـــــدئي إلنشـــــاء شـــــبكة المعرفـــــة وتجهیـــــز إذفر التمویـــــل اتـــــو 
تكلفـــة التشـــغیل والصـــیانة والتجدیـــد وتكلفـــة فضـــال عـــنالمـــدارس والجامعـــات 

ألنهـا إنتاج المحتویـات الالزمـة للعملیـة التعلیمیـة وغیرهـا تشـكل تحـدیا حقیقیـا
تحتـــاج إلـــى التمویـــل وكمـــا فـــي التجـــارب الخاصـــة بـــالتعلیم االلكترونـــي والتـــي 

.)١٤(سیتم التطرق إلیها في المحور الثاني

لــدول عــرض وتحلیــل لتجــارب تطبیــق التعلــیم االلكترونــي:المحــور الثــاني
مختارة

والتـي تعـد ،عرض أهم التجارب العالمیة والعربیة للتعلیم االلكترونيسیتم 
بإعـداد خطـط ومنـاهج عمـل تتمیـز ،مؤشرات أساسیة لتطبیق الذكاء المعرفي

.)١٦()١٥(وهي كاألتي، وبرامج تعلیمیة في اتجاه هذا النمط من التعلیم

تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة : أوال
التعلیم االبتدائي والثانوي فـي الوالیـات المتحـدة من مدارس%٩٨إنتبین 

جمیــــع أكملــــت١٩٩٥وفــــي ســــنةطــــالب، ٩لــــدیها جهــــاز حاســــب آلــــي لكــــل 
وبـدأت فـي . خططها لتطبیقات الحاسـب فـي مجـال التعلـیماألمریكیةالوالیات 

ســـباق مـــع الـــزمن مـــن أجـــل تطبیـــق منهجیـــة التعلـــیم عـــن بعـــد وتوظیفهـــا فـــي 
أجهــزةدریب المعلمــین وتــوفیر البنیــة التحتیــة مــن مدارســها، واهتمــت بعملیــة تــ

برمجیـات تعلیمیـة فضال عنحاسب آلي وشبكات تربط المدارس مع بعضها 
الحاســـب فـــي إدخـــالوأصـــبحفعالـــة كـــي تصـــبح جـــزء مـــن المـــنهج الدراســـي، 

.أساس في المناهج التعلیمیة كافةكالتعلیم وتطبیقاته 

برنامج كالیفورنیا للتعلم عن بعد: ثانیا
(California Distance Learning Program)

یعد من برامج التعلم االفتراضي، إذ یعرض برنامجا عن التعلیم اإلبـداعي 
لهـــم اختیـــار مقـــررات تعلیمیـــة عـــن طریـــق شـــبكة االنترنـــت، للطـــالب، ویتـــیح
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ویســــعى هــــذا البرنــــامج لالعتــــراف باالهتمامــــات المختلفــــة للطــــالب، وأنمــــاط 
الــب علــى حــدة، ویقــدم خطــط تعلیمیــة خاصــة تتناســب التعلــیم الفــردي لكــل ط

مع عمره واهتماماته، ومن الجدیر بالذكر القول أن هذا البرنامج أصبح جزءا 
.أساسیا من نظام المدارس العامة في والیة كالیفورنیا

تجربة الیابان: ثالثا
مشــــروع شـــبكة تلفازیــــة تبــــث المــــواد الدراســــیة ، بتقــــدیم١٩٩٤ســــنةبـــدأت 

القــابلو (مــن خــالل ، ة بواســطة أشــرطة فیــدیو للمــدارس حســب الطلــبالتعلیمیــ
Cable ( مشــروع المائــة "بــدأ ١٩٩٥ســنةللتعلــیم عــن بعــد، وفــي أولــىكخطــوة
الدراســــــیة األنشــــــطةلتطــــــویرتــــــم تجهیــــــز المــــــدارس باالنترنــــــت ، إذ"مدرســــــة

لجنــة العمــل الخــاص بالسیاســة قــدمتكمــا، خاللــهوالبرمجیــات التعلیمیــة مــن 
تقتــرح فیــه أن تقــوم الــوزارة ، یــة فــي الیابــان تقریــرًا لــوزارة التربیــة والتعلــیمالتربو 

ــیم مــدى الحیــاة فــي كــل مقاطعــة الخدمــة إقلیمــيبتــوفیر نظــام معلومــات  لتعل
نشـــــاءیابانیـــــة، وكـــــذلك تـــــوفیر مركـــــز للبرمجیـــــات التعلیمیـــــة  ٕ مركـــــز وطنـــــي وا

عضـــاءوأللمعلومـــات، ووضـــعت اللجنـــة الخطـــط الخاصـــة بتـــدریب المعلمـــین 
وهــذا مــا دعمتــه میزانیــة الحكومــة ، هیئــات التعلــیم علــى هــذه التقنیــة الجدیــدة

وتعد الیابان اآلن من الـدول التـي تطبـق ،١٩٩٦/١٩٩٧الیابانیة للسنة المالیة
.مدارسهاأسالیب التعلیم االلكتروني الحدیث بشكل رسمي في معظم 

التجربة المالیزیة: رابعا
تجعـل ، ١٩٩٦سـنة امل خطـة تقنیـة شـاملة وضعت لجنـة التطـویر الشـلقد 
Vision)وقد رمـز لهـذه الخطـة، في مصاف الدول المتقدمةمالیزیا ٢٠٢٠) ،

The Education Act)بینمـا رمـز للتعلـیم فـي هـذه الخطـة مـن أهـم ، و (١٩٩٦
إدخــــال الحاســــب اآللــــي واالرتبــــاط بشــــبكة اإلنترنــــت فــــي كــــل فصــــل أهــــدافها

نســـبة المـــدارس المربوطـــة بشـــبكة انـــتكوقـــد. دراســـي مـــن فصـــول المـــدارس
. %٤٥، وفـــي الفصـــول الدراســـیة %٩٠أكثـــر مـــن ١٩٩٩ســـنةاإلنترنـــت فـــي 
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المــدارس " الفصــول هــذه وتســمى المــدارس المالیزیــة التــي تطبــق التقنیــة فــي 
.(Smart Schools) "الذكیة

التجربة األسترالیة:خامسا
ــی م، ففــي كــل والیــة وزارة یوجــد فــي اســترالیا عــدد مــن وزارات التربیــة والتعل

والتجربـة ،مستقلة، ولذا فاالنخراط في مجال التقنیة متفاوت من والیـة ألخـرى
خطــة فیهــاوضــعت وزارة التربیــة والتعلــیم إذفــي والیــة فكتوریــا، كانــتالفریــدة 

دخــال التقنیــة  ٕ ربــط جمیــع مــدارس الوالیــة ، وتــم١٩٩٦ســنةلتطــویر التعلــیم وا
التربیــــــة وتهــــــدف وزارةقمــــــار الصــــــناعیة،بشــــــبكة اإلنترنــــــت عــــــن طریــــــق األ

وذلـك  لتفعیـل األسترالیة إلى تطبیق خطة تقنیات التعلـیم فـي جمیـع المـدارس 
:وضمن المؤشرات اآلتیةالذكاء المعرفي فیها، 

من العدید من التطبیقات واالستفادةإمكانیة استخدام أجهزة الحاسب اآللي -
.مناهج المختلفةلل

، وتطویر البرامج المدرسیةضمن قنیات التعلیم لتوالمؤهل االستخدام الدائم -
.لغرض استخدام تلك التقنیاتتالمهارا

العربیة المتحدةاإلماراتتجربة دولة : سادسا
مشروع تطویر مناهج لتعلیم مادة طبقتوزارة التربیة والتعلیم والشبابإن

ج عنهـــا تحفیـــز ، وقـــد نــت١٩٨٩/١٩٩٠ســنةالحاســب اآللـــي بالمرحلــة الثانویـــة
اإلدارةفــي إدخالــهفضــال عــن ،اآللــيالمعلمــین والطــالب علــى تعلــم الحاســب 

.المدرسیة
ـــددت  فـــي لإلمــاراتاســـتخدام التقنیــات التربویـــة فــي التعلـــیم أهــدافوقــد ُح

، ویتضــح ذلــك فــي ضــمن العــالم المعاصــرضــوء أحــدث المفــاهیم المطروحــة 
:وهي كاآلتي، ٢٠٢٠سنةة حتى والخطط المستقبلیللوزارةالسیاسة التعلیمیة 
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الطالب للتعامل بكفاءة ، وأعدادمناهجالتطویر عملیتي التعلیم والتعلم في -
وشـبكات االتصـال المحلیـة اآلليالحاسبباستخداممع عصر المعلومات 

.والدولیة
كسابهممعلمین التدریب - ٕ .الجدیدةالكفاءات المطلوبة لتنفیذ المناهج وا

تعلیم االلكتروني المصریةالتجربة: سابعا
تم تطبیقها من قبل وزارة التربیة والتعلـیم المصـریة، وذلـك بإدخـال التعلـیم 
االلكتروني على معظم المدارس اإلعدادیة فـي مصـر بإضـافة مواقـع تعلیمیـة 
متمیـــزة علـــى شـــبكة االنترنـــت مـــن مـــواد تعلیمیـــة منهجیـــة وتقویمیـــة وتدریبیـــة 

كمـــا كـــان هنـــاك . مـــن خـــالل الـــتعلم الـــذاتيمختلفـــة، ویتعامـــل الطـــالب معهـــا 
.مساهمة لشبكة الجامعات المصریة بخـدماتها التعلیمیـة للجامعـات والمـدارس

فقــد تــم ،٢٠٠٦واســتنادا الــى احــدث إالحصــائیات لــوزارة التربیــة والتعلــیم ســنة 
ــــط  دخــــال نظــــام التعلــــیم ٢٧رب ٕ ــــت، وا قاعــــه تدریبیــــة مدرســــیة  بشــــبكة االنترن

مدرســـة إعدادیـــة، وتزویـــد كـــل مدرســـة بخمســـة أجهـــزة ٧٧٠٠االلكترونـــي فـــي 
.حاسوب وطابعة كمرحلة أولى 

كجـزء أسـاس فـي تقنیـة وقد تم إجراء  تطبیق عملـي رائـع وفعـال إلدخـال ال
ویعرف أیضا ب ) OLPC XO(الب توب -العملیة التعلیمیة، وهو اإلكس أو

)١٠٠$ laptop(،وقــد تــم ، لكــن انتشــاره مــا زال محــدودا فــي الــدول العربیــة
One Laptop Per Child"تطــویره عــن طریــق منظمــة غیــر ربحیــة تــدعى 

OLPC" وتــم تصــمیمه لیــتم بیعــه لألنظمــة التعلیمیــة الحكومیــة فــي الــدول ،
.النامیة لبناء شبكات تعلیم إلكترونیة في المدارس االبتدائیة في تلك الدول

م الفلسطینیةوزارة التربیة والتعلی-تجربة الحاسوب المحمول: ثامنا
عـــــن إطـــــالق مشـــــروع ٢٠٠٩أعلنـــــت وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم العـــــالي ســـــنة 

حاسوب محمول لكل طالب، بهدف تعزیز اسـتخدام وسائــل التقنیـات التربویـة 
الحدیثــة، وتمكــین الطلبــة مــن الــدخول إلیهـــا فــي ســن مبكـــرة، وقـــد استطاعـــت 
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OLPCمـن نـوع جهاز حاسوب ١٠٠٠الوزارة المذكورة آنفا الحصول على  –

XOLaptop بـدعم مــن مؤسسـة ،American Task Force on Palestine ،
والتــــي تــــم توزیــــع بعضــــها علــــى المــــدارس المســــتهدفة وتقــــوم الــــوزارة بتــــدریب 
المعلمـــین علـــى اســـتخدام هـــذه األجهـــزة، و یقـــدر عـــدد المعلمـــین المســـتهدفین 

امج علـــى مـــدى معلـــم فـــي المرحلـــة التمهیدیـــة مـــن هـــذا البرنـــ١٠٠٠٠للتـــدریب 
، ویضـــاف الـــى هـــذه التجربـــة مشـــروع ٢٠٠٩ثـــالث ســـنوات ابتـــداء مـــن ســـنة 

PaleXO ــــــذي یتضــــــمن  مجموعــــــة مــــــن الشــــــباب الجــــــامعي الفلســــــطیني ، ال
المتمرسین الذین تطوعوا لتوفیر دعم تقني والكتروني، وعمل دورات تدریبیـة، 

.وتوفیر كتیبات تعلیمیة مختلفة تخدم هذا المشروع
ــــة : تاســــعا ــــي األردنتجرب ــــة ف ، شــــركة منهــــاج حوســــبة المــــواد التعلیمی

)Menhaj(
اهتمت بتطویر مواد تعلیمیـة محوسـبة ذات ارتبـاط كلـي بـالمنهج المعمـول 

تضــمنت الــدخول بــأدوات تتناســب مــع عــالم األلفیــة الثالثــة، إذفیــه بالمدرســة، 
ن تطویر مثل هـذه األدوات التقنیـة سـتدعم العملیـة التعلیمیـة، كمـا ستسـاع ٕ د وا

فـــي إعـــداد جیـــل جدیـــد قـــادر علـــى مواجهـــة التحـــدیات التـــي فرضـــها التطـــور 
تقــدم شــركة منهــاج المــواد الدراســیة علــى أكثــر مــن صــعید؛ لــتالئم إذالتقنــي، 

ـــــة  ـــــة المواصـــــفات والمقـــــاییس العالمی ـــــیم، مراعی ـــــة والتعل ـــــات وزارة التربی متطلب
ــًا،  شــرحًا وافیــًا ضــمنتتإذالمعتمــدة فــي حوســبة المــواد التعلیمیــة تقنیــًا وتربوی

بشــــكل وتطبیقـــاتللـــدرس، وأســـئلة تفاعلیـــة تربویـــة، واختبـــارات وأوراق عمـــل
ضــــمن الشــــبكة هاعلــــى شــــكل أقــــراص مدمجــــة أو نشــــر إمــــا،یخــــدم المدرســــة

.لالنترنتالداخلیة أو العالمیة 

االستنتاجات والمقترحات
: توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات والمقترحات، وهي كاآلتي

االستنتاجات: أوال
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تبین أن إدخال التقنیات المتطورة في المؤسسـة التعلیمیـة باسـتخدام وسـائل *
ـــــذكاء تتقنیـــــة المعلومـــــا ـــــق ال واالتصـــــاالت تعـــــد مؤشـــــرا فـــــاعال فـــــي تطبی

.المعرفي
اتضــح أن التعلــیم االلكترونــي یمثــل احــد االتجاهــات الحدیثــة فــي منظومــة *

سـهامه الذكاء المعرفي، فضال عن تمیز التع ٕ لیم االلكتروني عن التقلیدي وا
. في هذه المنظومة

إن ضـــمان إیجــــاد بیئـــة تفاعلیــــة ثریـــة بالتطبیقــــات المعتمـــدة علــــى الشــــبكة *
العالمیة للمعلومـات تعـد عـامال مهمـا للوصـول الـى مصـادر الـتعلم فـي أي 

.  وقت ومكان
مسـتوى وجد أن إتاحة المحتوى التعلیمي الرقمي للمؤسسة التعلیمیـة یحقـق*

.أعلى للتفاعل بین الذكاء المعرفي والتعلیم االلكتروني
أثبتـــت التجـــارب العالمیـــة والعربیـــة للتعلـــیم االلكترونـــي بأنهـــا منـــاهج عمـــل *

.أساسیة في تطبیق الذكاء المعرفي

المقترحات : ثانیا
لضــمان نجــاح للمؤسســة التعلیمیــة والمتعلمــینتــوفیر دعــم مــادي ومعنــوي

.ظام التعلیم اإللكتروني ووضعه على سلم األولویاتالتحول إلى ن
 ـــیم والجهـــات ذات العمـــل علـــى إیجـــاد تعـــاون مشـــترك بـــین قطاعـــات التعل

ومعاهــد األبحــاث، ،العالقــة مثــل وزارة االتصــاالت و المؤسســات الداعمــة
.غیرها.....والقطاع الخاص

 عیهــا االعتمــاد علــى الطاقــات البشــریة المحلیــة، وضــمان تنمیــة قــدراتها وو
بمــا یتناســـب ومتطلبـــات التعلـــیم اإللكترونـــي لتنفیـــذ برامجـــه المتنوعـــة وبمـــا 

ـــق الـــذكاء المعرفـــي االســـتفادة مـــن التجـــارب الســـابقة وتبـــادل . یعـــزز تطبی
الخبرات والتجارب مـع دول الجـوار، إذ أن التعلـیم اإللكترونـي یعتمـد علـى 
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وحركیــة فــي التطــور والتغیــر، وتحتــاج إلــى متابعــة مســتمرة، ةتقنیــة ســریع
.التفكیر والعمل المشترك

 تهیئة وتوعیة المعلمین والطالب على استخدام  بـرامج التعلـیم اإللكترونـي
فضال عن عقد دورات تدریبیة الستیعاب تلك ،في سیاق العملیة التعلیمیة

.البرامج

Activation of cognitive intelligence and trends
in e-Learning for selected countries

Abstract
The global trend towards knowledge economies that depend on

the basis of modern technologies and best use of economic

resources led to a focus on knowledge investment to raise the level

of welfare, as these technologies became a means of survival and a

tool cannot be dispensed with under the open world depends on the

competitiveness ability. The research aims to identify the contents

of the Cognitive Intelligence and the most important trends in e-

learning in the countries of the sample, and will adopt descriptive

analysis approach for the style of trends in the Arab and

international experiences from their original sources, as well as
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research articles, and Arabic and foreign books, which will be a set

of conclusions and proposals.
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