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ورقة عمل بعنوان:
أدوار حديثة لمعلم المستقبل في ضوء المدرسة اإللكترونية
أ.د /عوض حسين التودري – كلية التربية – جامعة الملك سعود
لقد كان من آثار استخدام المدرسة اإللكترونية في التدريس عبرر اإلنترنر ا اتمتمرام بترروير دور المعلرم فري

المؤسسات التعليميةا أيضاً ظهور أدوار ومسؤوليات جديدة له فري عررر يتسرم برالتاير المعرفري والتكنولروجي الس رري

المتالح ر ا فلررم يعررد دور المعلررم كمررا كرران قررديماً مقتر رراً علررر تيديررد المررادة الدراسررية ا وشرررح معلومررات الكترراب

المدرسرريا وانتقرراء الوسررالل التعليميررة ا واتخرراذ الق ررارات التربويررة ا ووض ر ا تبررارات التقرويم ؛ وإنمررا تيررول دورى إلررر
التخررريل للعمليررة التعليميررة ا وترررميم مختلررت مواقر التعليررم ا لررحا فررالن دورى أخب ر متمررثالً فرري التخريررل والتوجيرره

واإلدارة واإلرشاد والتيليل والتنظيم  .ولحلك فالن للمعلم دورى الفعَّال في تنظيم المنهج وإدارته ا وإثراء األنشررة مرن

الل شاشة الكومبيوتر ا وتعاونه م طالبه برريقة تبادلية  .كحلك الترويج والدعايرة تسرتخدام اإلنترنر فري القاعرات

خمم من أجل جمي الرالب وليس قاخرة علرر
التدريسية ا وتوجيه أي طالب إلر أن مواق ( الويب ) التعليمية ُ
طالب معين  .وعلر محا األساس فالن للمعلم دورى فري تردريب الررالب علرر كيفيرة اتتررال باإلنترنر واإلبيرار عبرر
الفضاء اإللكتروني الكومبيروتري وعلرر كيفيرة اسرتخدام البريرد اإللكترونري ا والبيرم فري المكتبرات اإللكترونيرة وذلرك
لتهيئة الرالب تستخدام تلك البيئة التعليمية المؤثرة  .كحلك يضرل المعلم بدور " تنمية دافعية الررالب للرتعلم مرن
ررالل تلررك النوعيررة مررن الم رردارس ا وضرربل ومراقبررة القاعررات التدريسررية اإللكترونيررة عنررد الررتعلم مررن ررالل المدرسررة

المستيدثة .
اإللكترونية اواتمتمام بما يؤديه الرالب في محى البيئة ُ
لحلك ينباي أن يتسم معلم المدرسة اإللكترونية بكفاءته التكنولوجية في عرالم يوخرت بعررر اإلنترنر ا وأن
تتزايد محى الكفاءة وتترور باستمرار لمواكبة كل ما مو جديد في محا العررر ا وأن تسرهم كرل مهرارة يكتسربها المعلرم

فرري الوخررول إلررر مهررارات أ رررل حديثررة ؛ لكرري يتعامررل مر ثررورة المعلومررات بكفرراءة ا ويوظررت مهاراترره المتنوعررة الترري
اكتسرربها فرري العمليررة التعليميررة ا ويثيررر دافعيررة طالبرره لمزيررد مررن التعرراون اإللكترونرري واتسررتفادة مررن شرربكة اإلنترن ر
وتوابعها .
تيول من اليديم اللفظي المستمر إلر مسرحة المنامج بما يتف وطبيعرة المدرسرة
ومن منا فالن دور المعلم َّ

اإللكترونية ا ومسئوليته التامة عن مرادر المعرفة التي يضرل بنشرما عبر اإلنترن ا وترميمه لبيئات الرتعلم بييرم

تجرحب انتبراى متعلميره ا ويكرون عليره دوراً أكبرر فري إقنراط طالبره بربيعرة المدرسرة اإللكترونيرة وأمردافها  .ومرن األدوار
المنوطة بالمعلم في ضوء المدرسة اإللكترونية والتي تتمثل في :
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-

المشاركة م األقران في اليوار والمناقشة حول القضايا المتعلقة بالمدرسة اإللكترونية للوخول إلر

-

تعرف كيفية ربل المدرسة بالموق اإللكتروني من الل اإلنترن .
ُّ

-

إقن رراط الر ررالب المت رررددين للتعام ررل مر ر الم رردارس اإللكتروني ررة بيمميته ررا ف رري إكس ررابهم المعلوم ررات

المبادئ الماللمة تستخدام تلك المدارس في الرياضيات والعلوم .
-

إدراك الررق الماللمة لالستخدام الجيد للمدرسة اإللكترونية .

والمعارف وتيسيرما للتعلم .
راء علررر ذلررك ينبارري التفكيررر فرري إعررادة تقيرريم المهررارات التنظيميررة للمقررررات الدراسررية والمهررارات التربويررة
وبنر ً

المتعلقرة بالمعلرم لكري يواكرب مترلبرات المدرسة اإللكترونية ا ومراكز التعلم المتضمنة باإلنترن .

وبررحلك يرررب المعلررم مررن أحررد العوامررل المهمررة لنجرراح العمليررة التعليميررة ا وت يرزال الشررخ

الفعَّررال الررحي

يع رراون المتعل ررم علررر التعل ررم المسررتمر والتف رروق فرري دراست رره ا أي أن نجرراح العمليررة التعليميررة قررد ت يررتم إت بمعاونررة
المعلرم الرحي يتررت بكفراءات اخرة ا ويتمتر برغبتره في العلرم وميلره إليره .
كمررا أن المعلررم يترري الفرخررة للرالررب للمشرراركة بيريررة أكبررر فرري الموقررت التعليمرري ا باإلضررافة إلررر اكتسررابه
فعرال وإكسرابه مهرارات اتتررال وتفجررير طاقرراته وبنرراء
مهارات تدريسية أكبر مما ينعكس علرر تعلررم الرررالب بشركل ّ

شخريتره وإطالعه علر أحدث ما توخل إليه العلم في شتر المجاتت .

ومن منا فالن المعلم يؤدي دوراً مهماً في العملية التعليمية مرن رالل المدرسرة اإللكترونيرة ا فلقرد أخرب مرن

أحد الميركات الرليسة للتعليم من بعد ا والمراقب الفعَّال لسير العملية التعليمية من الل تلك التقنيرات اليديثرة ا

والمرشد اإليجابي لرالبه للتعامل م متايرات اإلنترن والبيم والتيري عن المعرفة في مختلت مجراتت اليررول
عليها ا والمدير الفاعل للمواقت التعليمية وضبل مؤثراتها للوخول بها إلر تيقي األمداف المنشرودة  .ومنراك أكثرر

مررن  444موق ر جديررد لتيقي ر مررحا الارررض ا وإعررداد معلررم المدرسررة اإللكترونيررة ا وتررروير أداء جمي ر المعلمررين
وتهيئتهم لكيفية التعامل م مثل محى النوعيرة من المدارس .
ونظراً ألن التعليم في ضوء المدرسة اإللكترونية لم يعد معتمداً علر المواجهة المباشرة عن قررب برين المعلرم

والمرتعلم ا وإنمرا يعتمرد بدرجررة أساسرية علرر اكتسرراب المعرفرة والمهرارات المتنوعررة مرن بعرد مررن رالل المواجهرة غيررر
رواء أكان ر مقررروءة أو مسررموعة أو مرليررة تُانرري عررن
المباشرررة بينهمررا ا وبواسرررة مجموعررة تقنيررات مترررورة ومتنوعررة سر ً

وجررودى دا ررل القاعررات التدريسررية التقليديررة ا لررحا فررالن المعلررم ينبارري أن يررؤداي أدواراً تختلررت عررن األدوار التقليديررة ا

بييم ترتكز علر األساليب التدريسية اليديثة بما يتناسب وطبيعة المدرسة اإللكترونية  .ومن َّ
ثم أخب المعلرم معينراً
للررالب علرر اتعتمراد علرر الرحات ا وتيرويلهم إلرر عناخرر تتسرم بالنشرا واتبتكرار وخرانعي مناقشرات وقررارات ا

يترفون بالتعلم الحاتي بدتً من كونهم مستقبلي معلومات فقل.
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مررحا ا ويُالحرره أنرره يمكررن رؤيررة أدوار المعلررم فرري المدرسررة اإللكترونيررة مررن ررالل إرشرراد المتعلمررين لتسررجيل

المخررررة لررحلك ا وإرشررادمم لكيفيررة التعامررل م ر مررحى المرردارس  .وإذا كرران المعلررم موجه راً
بيانرراتهم فرري اتسررتمارة ُ
ومرشداً دا ل قاعة الدروس اإللكترونية فالن دورى ينيرر في توجيه وإرشاد طالبه لكيفية التفاعرل مر المعلرم العرارض
للمعلومات من الل الخادم  . Serverكما أن المعلم يقروم بردور مهرم يتجلرر فري تكروين خرداقات بينره وبرين طالبره
دا ل القاعة التدريسية اإللكترونية ا ويعراونهم علرر اتعتمراد علرر الرنفس عنرد الرتعلم مرن شاشرة المدرسرة اإللكترونيرة

برريقة مباشرة .باإلضافة إلر توفير مناخ في الفرل يشربه المنراخ اليقيقري عنرد التعلريم المباشرر  .ومنراك دور آ رر ت

رواء برريقرة مباشررة عنرد
يقل أممية عما سب يتمثل في القيرادة رالل المدرسرة اإللكترونيرة وإدارة الموقرت التعليمري س ً

عرض المعلومات ا أو برريقة غير مباشرة أثناء التوجيه واإلرشاد دا ل القاعة اإللكترونية أثناء العرض .

كحلك فرالن مرن أدوار المعلرم رالل المدرسرة اإللكترونيرة رسرم السريناريو الرحي عرن طريقره يرتم عررض المرادة
العلمية الل البيئرة التعليميرة ا وعقرد المرؤتمرات لمناقشرة بعرك المشركالت التري قرد تعتررض تدريسره للمقررر ووضر
حلررول عالجيررة لهررا ومناقشررتها مر طالبرره  .لررحلك فبرردتً مررن أن يُعررري المعلررم المعلومررة جررامزة لرالبرره كمررا كرران حادثراً
الل التعلريم التقليردي أخرب دورى معاونرة الرالرب فري الوخرول إلرر المعلومرة بحاتره مرن رالل مجموعرة أدوار وجرب
عليه القيام بها .
ولحلك تق علر كليات التربية ا والعلوم اومؤسسات إعداد المعلم مهمة تهيئرة طالبهرا للقيرام بهحى األدوار ا
المنوط ررة به ررم فرري عر ررر التفج ررر المعلوم رراتي واتجتي رراح المع رررفي  .كررحلك تنميررة مفهرروم تقررويم المدرسررة
وأداء المه ررام ُ

اإللكترونيررة تقويمراً مسررتمراً فرري مختلررت ررروات تقررديمها لميتررول الررتعلم مررن حيررم مرردل تلبيررة الفرررول اإللكترونيررة
لياجررات المتعلمررين ا ومرردل تيقيقهررا ألمررداف التعلرريم والررتعلم ا وطبيعررة بنرراء المنررامج الدراسررية فرري بيئررة المدرسررة

اإللكترونية التفاعلية ا ومدل تقدم المتعلم في تعلم المادة الدراسية من اللها  .ونظرراً لتعردد أدوار المعلرم فري ضروء

المدرسة اإللكترونية فالنه يمكن حررما فيما يلي :

 – 1ترميم التعليم Designing Instruction

م ظهور فكرة المدرسة اإللكترونية أخب لزاماً علر المعلم أن يكتسب مهارات ترميرم المواقت التعليميةا

وتلك الفكرة مؤداما كافة األنشرة التي يقوم بها المعلم أثناء ترميمه للمادة الدراسية كترميم المنامج أو البررامج أو
الكتب أو الوحدات الدراسية أو الدروس التعليمية ا وتيليل الشرو الدا لية والخارجيرة المتعلقرة بهرا باررض تيديرد

أمرردافها وتيليررل ميتوامررا وتنظيمهررا ا وا تيررار الررال ر التدريسررية المناسرربة لهررا ا واقت رراح المررواد واألدوات واألجهررزة
والوسالل التعليمية الالزمة لتعلمها ا واقترراح األسراليب اإلدراكيررة المعراونة في تعلمهرا ا وترميرم ات تبرارات التقويميرة
ِ
ِ
ِ
والمشرا ِرك فري العمليرة
والمالحره ا ُ
والمررمم ا ُ
المخررل ُ
لميتوامرا  .ففي المدرسة اإللكترونيرة يضررل المعلرم بردور ُ
التعليمية في ضروء تلك البيئة ا ومحا يؤدي إلر معاونة الرالب علر البيم والتيرري عن المعلومات عبرر اإلنترنر ا

والوخول بهم إلر مستول مرتف من التعليم .
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أي أن ترميم التعليم مو العملية التي يُقرد بها تخريل وبناء وتروير التعليم ا وينباري أن تتضرمن خرفيات

المرممة مبادئ الترميم التعليمي والحي يمكن أن يساعد في إنتاج نوعية جديردة مرن المواقر  .ومرن عناخرر
الويب ُ
المسر ررتهدف ويُراعر ررر فر رري مر ررحا العنرر ررر حاجر ررات
الترر ررميم التعليمر رري المتضر ررمنة فر رري خر ررفيات الوير ررب  :الجمهر ررور ُ

المستخدمين ا واألمداف التي ينباي أن تكون واضية وميددة تيديداً تاماً ا وخفية البدايرة  Home Pageمرتبررة

برفية الميتويات ويجب أن تشتمل علر تعريت الرفية وقالمة الميتويات ا ونُظم للتجوال  Navigationوالرحي
ترتبل من الله جمي خفيات الويب برفية البداية .

ومعنررر مررحا أن المعلررم فرري ضرروء المدرسررة اإللكترونيررة يضرررل برردور ا تيررار وترررميم كافررة األنشرررة المتعلقررة
بعلم ترميم التعليم ا ومحا العلم سيتم توضييه في العرض التالي :
يُعد علم ترميم التعليم مجال من مجاتت الدراسة والبيم يتعل بوخت المبادئ النظرية  Descriptiveا

واإلج رراءات العمليرة  Prescriptiveالمتعلقرة بكيفيرة إعرداد البررامج التعليمي رة ا والمنرامج المدرسرية ا والمشرروعات
التربوية ا والدروس التعليمية ا والعملية التعليمية كافة بشركل يكفرل تيقير األمرداف التعليميرة والتعلُّميرة الموضروعة .

وبحلك فهو علم يتعل بررق تخريل عناخر العملية التعليمية وتيليلهرا وتنظيمهرا وتررويرما فري أشركال و ررالل قبرل
سواء كان محى المبادئ وخفية أم إجرراءات عمليه ا فهري تتعلر بمجموعرة رروات رليسرة تتمثرل فري
البدء بتنفيحما ً
ا تيار المرادة التعليميرة ا وتيليرل ميتوامرا ا وتنظيمهرا ا وتررويرما ا وتنفيحمرا ا وإدارتها ا وتقويمها .
ومررن ثر َّرم فررالن المعلررم كمرررمم للنظررام التعليمرري فرري ضرروء مفهرروم المدرسررة اإللكترونيررة يمررارس ترررميم المررواد

المربوعةا واستخدام التقنيات اليديثة من كومبيوتر وإنترن ا والتي أخب لها دوراً مهمراً ألي مرتعلم عنرد التعامرل مر

المدرسرة اإللكترونيررةا وبالترالي فررالن المعلررم يُلقرر علررر عاتقرة مسررؤولية كبيرررة فري اإللمررام بكرل مررا مررو جديرد فرري مجررال
التقنيات التعليمية والتربوية من نظريات تعليمية وتعلُّمية ا وأفكار وطررال تدريسرية ا وأسراليب عررض ميترول الرتعلم ا
وأساليب التقويم ا وكيفية عرض التعليم بررق جاذبة تنتباى متعلميره فري شركل شريا متناسر إلثرارة دافعيرتهم للرتعلم .
باإلضررافة إلررر وجرروب إلمامرره بكررل مررا مررو حررديم فرري عررالم اإلنترن ر اخ رةً فرري مجررال ترررميم المواق ر والرررفيات
والوسالل الفالقة بكافة أنواعها .

وينبارري فرري مررحا المجررال أن يكررون لرردل المعلررم القرردرة علررر التعامررل م ر مسررتيدثات اتتررراتت ا وكيفيررة
اسررتخدامها ا وكيفيررة جمر المعلومررات مررن مرررادر جيرردة ا وعمومراً يجررب أن تكررون لرردل المعلررم القرردرة علررر تيليررل
النظام التعليمي بشكل متكامل .

وم ن الربيعي أن يرنعكس ذلرك بررورة مباشررة علرر تيسرين المسرتول األكراديمي للمتعلمرين ؛ ألن المعلمرين

الحين لديهم مهرارات تررميم التعلريم ا ويردركون كيرت يمارسرونها سريكون لرديهم جرودة مرتفعرة فري طرالر التعلريم ممرا
يؤدي إلر جودة مستول المتعلمين واترتفاط بمستول تيريلهم .
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 – 2توظيت التكنولوجيا

في ضوء الترورات السريعة لتكنولوجيا التعليم من بعد ا وظهرور المردارس اإللكترونيرة أخرب دور المعلرم فري

بفعالية عند القيام بعمليرة التردريس رالل
ضوء ذلك يترلب استخدام تكنولوجيا األدوات التعليمية وأجهزة الكومبيوتر َّ
المدرسة اإللكترونية .

وتوجرد مجموعرة من التقنيرات التعليميرة يمكن توظيفها بفعالية في المدرسة اإللكترونية أممهرا :
أ – المواد المربوعة كالبرامج التعليمية ودليل الدروس والمقررات الدراسية .
ب – التكنولوجيا المعتمدة علر الروت ( تكنولوجيا السمعيات ) .
ج – الاَُرف ( الروم ) اإللكترونية .
د  -البريد اإللكتروني .
وينبارري علررر المعل ررم أن يكتسررب مه ررارات توظيررت تل ررك التقنيررات فرري مج ررال التعلرريم م ررن ررالل المدرس ررة

اإللكترونيةا حيم إن دورى لم يعد مقترراً علر عرض المادة الدراسية ا وإنمرا أخرب يعتمرد علرر توظيرت التكنولوجيرا
في عرض المعرفة .

بفعالية في المدارس اإللكترونية ينباي األ ح
ويرل تشن لنج  Chin-Lingأنه لكي يتم استخدام التكنولوجيا َّ

في اتعتبار أرب قضايا تربوية مهمة :

* طبيعررة التفاعررل بررين المعلررم والمررتعلم  :يجررب أن ينتبرره معلمررو المرردارس اإللكترونيررة إلررر نوعيررة التفاعررل بررين

المعلمين والرالب عند استخدامهم للتكنولوجيا  .فمن الممكن أن تي ح محى الربيعرة اتجراى واحرد كررفية اإلنترنر
ا أو تي ح اتجامين متضادين كالمناقشرة بين المعلم والمتعلم ا أو عدة اتجامات كاُرف المناقشات .

* استراتيجيات التعليم  :مناك العديد من استراتيجيات التعليم من الممكن أن يستخدمها المعلم في التعلريم

ر ررالل المدرسر ررة اإللكترونير ررة عبر ررر اإلنترن ر ر منهر ررا المياض ر ررات ا والمقر ررابالت التعليمير ررة ا ومجموعر ررة المناقشر ررة ا
والتدريبات ا والمشاركة النشرة من قِبَرل المتعلمرين والتري تُعرد إحردل اتسرتراتيجيات المهمرة التري ينباري أن تُسرتخدم
لزيادة تفاعل التعليم بينهم وبين المعلمين والميتول .
* الدافعية  :من اتعتبارات المهمة في التعليم الل المدارسة اإللكترونية دافعية المتعلمرين ا حيرم يتضر
فيهرا تيكررم المررتعلم أكثررر بررالتعلم ؛ ولررحلك ينبارري تنميررة الدافعيررة لرردل المتعلمررين عنررد ترررميم مررواد التعلرريم مررن قِبَررل
المعلمين في محا المجال من الل طرال مختلفة منها  :استخدام المواد الفررلية التري تيرافه علرر نشرا الررالب
ا واستخدام الوسالل السمعبررية والمعامل ا وإجراء البيوث في مجال الكومبيوتر والقيام بينشررة متنوعرة فري مجرال

اإلنترن  .كل محى األساليب تنمي دافعية المتعلمين ا وتيفزمم علر اتستمرار في الدراسة .
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* التاحية الراجعة والتقييم  :ومحى القضية مي األساس للتقويم المستمر ا حيرم تُعرد التاحيرة الراجعرة

Feed

 Backوالررتيكم بهررا وتررريييها ضررمن النظررام الرردا لي للتعلرريم مررن ررالل المدرسررة اإللكترونيررة بشرركل مسررتمر و
شاملا والهدف من التاحية الراجعة والتقييم في المقام األول تيسين الميتول ا ثم تيسين الررالر واتسرتراتيجيات
المستخدم ررة فرري الترردريس ا وتيررريل الرررالب  .وعموم راً ف رالن التاحيررة الراجعررة والتقيرريم
المتبعررة ا والوسررالل التعليميررة ُ
يركزان علر قدرة التكنولوجيا في السماح للمتعلمين بالتفاعل الل العملية التعليمية عبر اإلنترن .

 - 3تشجي تفاعل المتعلمين

مررن األدوار المهمررة لمعلررم المدرسررة اإللكترونيررة تشررجي تفاعررل المتعلمررين تكتسرراب المعرفررة والمعلومررات
المختلفررة فرري شررتر التخررررات  .ومنرراك أربع ررة أنررواط مررن التفاع ررل ينبا رري أن تظه ررر مررن ررالل التعلرريم فرري المدرسررة

اإللكترونية:

أ – تفاعل المتعلم م الميتول  :ويُقرد به تفاعل المتعلم م المعلومات المقدمة بارض اكتساب المعرفة.

ومررحا التفاعررل يعتمررد علررر الخبررات التعليميررة السررابقة للمتعلمررين ا وعلررر مقرردرة المررتعلم علررر التفاعررل مر الميتررول
المقرردم لرره  .وتُعررد قرردرة الرررالب علررر التفاعررل م ر الميتررول ا أو تيديررد المعلومررات الترري لهررا خررلة بالموضرروط مررن
األساليب الفعَّالة للتعلم الجيد  .ومن ٍ
جانب آ ر فالن أحد أمرداف المدرسرة اإللكترونيرة السرماح للمتعلمرين باسرتقبال
المعلومات من المردر ثم إرسال األسئلة للمردر مرة أ رل مما يزيد من التفاعل بينهم وبين الميترول ا وقرد تنتقرل

المعلومررات إمررا عررن طري ر الررروت أو أشرررطة الفيررديو ا أو األق ررا

المدمجررة ا أو اإلنترن ر  .كمررا أن تعرردد أنمررا

العرررض ومترلبررات المررواد للرررالب تشرركالن جمير أسرراليب الررتعلم  .واسررتخدام أشرركال مختلفررة مررن التقنيررات ررالل

المادة يفرض علر المعلم أن يركز علر كيفية تفاعل الرالب م المادة .
ب  -تفاعل المتعلم م المشرف  :ومو تفاعل رأسي يعتمد علر استعداد المتعلم والمشرف  -دا ل قاعة

الترردريس اإللكترونيررة  -علررر اتترررال  .ومنرراك مشرركالت قررد تعترررض مررحا النرروط مررن التفاعررل منهررا تلررك الترري ت ررتبل

المستهدفة ا وللتالب علر ذلك تبد مرن إتبراط مجموعرة
بوجود مسافات تؤدي إلر خعوبة اليرول علر المعلومات ُ
مررن اإلج رراءات المجديررة لمسرراعدة الرررالب فرري اتنرردماج م ر معلمرريهم ررالل المدرسررة اإللكترونيررة منهررا  :التشررجي

اإليجررابي مررن ررالل أنشرررة بنرراء الثقررة فرري الرردروس الترري يسررتقبلها المررتعلم ا وتشررخي
طري ر إتاحررة الفرخررة للرررالب للتيرردث عررن أنفسررهم وتخررري

المعلررم وتعررديل الخبررات عررن

وق ر للميادثررات غيررر الرسررمية حت رر ينشرري الشررعور

باتنتمرراء ا وتشررجي المتعلمررين للمشرراركة فرري الخبررات حتررر تكررون أساسراً طبيعيراً لررتعلم األنشرررة الالحقررة ا كمررا أن

الرتعلم الفعرال يسرتوجب علررر الررالب القيرام بردورمم فرري إعرداد أمرداف الرتعلم ومناقشررتها ا وينباري أن تكرون التاحيررة
اءى ا وعلر المعلم مساندة وتشجي كل متعلم من الل اإلنترن .
الراجعة فورية ومرَّكزة وبنَّ ً
ج  -تفاعل المتعلم م المتعلم  :ومو بمثابة التفاعل األفقي بين المتعلمين ا فعندما يتم ذلك فالنره يُزيرد مرن

سن من دافعيتهم للتعلم  .ومن المشكالت التي تواجه محا التفاعل احتمالية نقر
اندماجهم ويي ا

الشرعور بالجماعرة ا
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أو تنوط الرالب المشتركين في الفرل الواحد مرن أمراكن شرتر فري العرالم  .ومرن الممكرن أن ييسرر البريرد اإللكترونري
واإلنترنر التعرراون بررين الرررالب ومررن ثر َّرم يررزداد التفاعررل بيررنهم حيررم ير َّ
رتمكن الرالررب مررن اتترررال بزميررل الدراسررة عررن
طري محى األدوات .

د  -تفاعل المتعلم م نفسه  :ينباي أن يكون المتعلم متفاعالً م نفسه مهيئاً تستقبال المعرفة أثناء اتراله
بالحدل المدارس اإللكترونية ؛ ألن عدم التهيرؤ لرحلك سريؤدي إلرر أن تكرون تلرك المردارس ومرا بهرا مرن وسرالل فالقرة
معوقات للعملية التعليمية ا ويزداد ذلك التفاعل من الل التدريب المستمر تكتساب المعرفة من الل تلك التقنية

اليديثة .

 - 4اإلرشاد والتعاون
فعررال فرري مجررال المدرسررة اإللكترونيرة ا حيررم يقرروم بالرشرراد طالبرره إلررر كيفيررة اكتسررابهم
يضررل المعلررم برردور َّ

المستهدفة ا فالنظام التعليمي المتضمن اسرتخدام اإلنترنر يعتمرد علرر المعلرم الخبيرر فري طررق
للمعلومات المتنوعة ُ
البيرم عررن المعلومرة نفسررها ا فقرد تيررول المعلرم مررن بيررر يعلارم كررل شريء إلررر مرشررد فرري عرالم ملرريء بالمعلومررات .
واإلنترن بما ييتويه من كميات ضخمة من المعلومات تجعل المتعلمين ييتاجون لمن يرشردمم فري مجرال اليررول
علر تلك المعلومات .
أيض راً ينبارري أن يكررون منرراك تعرراون ب رين مجموعررة المعلمررين ررالل المدرسررة اإللكترونيررة لتكرروين فري ر عمررل

تعرراوني ا فرراألدوار الجديرردة للمعلمررين فرري ضرروء مررحى المسررتيدثات التعليميررة تترلررب المشرراركة فرري الجهررود التعاونيررة
لتيسرين المسرتول وحررل المشركالت عررن طرير تخررريل الجرداول الدراسرية ا ومناقشررة الرررق التعليميررة المبتكررة بمررا
يتناسرب والمدرسررة اإللكترونيررة ا وتبرادل األفكررار والمشرراركة فري الخبررات ا ومناقشررة المشركالت المتنوعررة ا وتدعيررم
بعضهرم بعضراً عندمرا يشترك طالبهم في رة فرلية واحدة .
وعلررر معلمرري المرردارس اإللكترونيررة التعرراون فيمررا بيررنهم مررن جانررب ا وبررين الخب رراء فرري مجررال الكومبيرروتر
واإلنترن من ٍ
جانب آ ر في ترميم المواق  Websiteالمتنوعة والتري مرن اللهرا يرتم اتتررال بكرل فررد مرن أفرراد
رواء أكرران معلمراً أم متعلمراً أم مرديراً أم موجهراً للتعلريم ا بهرردف الوخرول إلررر أفضرل شرركل للموقر
العمليرة التعليميررة س ً

التعليمي  Instructional Websiteالحي سيُستخ َدم في المدرسة اإللكترونية  .أيضاً يجب أن يتعاون المعلمرون فري
نشر مقرراتهم علر اإلنترن لكي يستفيد منها طالبهم .

 – 5تروير التعلم الحاتي Self- learning Development

من األمداف التعليمية والاايات التربوية مترلبة التيقي تنمية التعلم الحاتي لردل الررالب ا ومرن األحررل أن

ِ
ينم المعلمرون الرتعلم الرحاتي لردل طالبهرم عنرد اسرتخدام المدرسرة اإللكترونيرة فري التعلريم حترر يتمكنروا مرن اكتسراب

مهارات استخدام الكومبيوتر واإلنترن ا والبيم عن المعلومات بينفسرهم ا واسرتخدام البريرد اإللكترونري ا والتعامرل
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م دمة نقل الملفات برريقة ذاتية ا باإلضافة إلر مقردرتهم علرر الوخرول إلرر موقر المدرسرة اإللكترونيرة بسرهولة .
ومن ٍ
ناحية آ ر فالن التعلم الحاتي للمعلم يراور من قدرة الرالب علر الممارسة الل المدرسة اإللكترونية فري جمير
المهام المنوطة به في محا الردد.
فعرال فري مرحا المجرال مرن رالل مرالبررة طالبره بتلخري
ويمكن للمعلم القيام بردور َّ

فقررة مرا أثنراء قراءتهرا ا

وإبرراز األفكررار المهمررة فيهررا والتفكيررر فرري وضر أسررئلة لهررا  .ويمكررن للمعلررم أن يرلررب إعررادة خررياغتها ووضر عنرروان
جديد لها ورسم الرور أو الخرالل التي تمثلها .

 - 6ترميم المقررات اإللكترونية
لكي يستخدم المعلم المدرسة اإللكترونية بفعَّالية في التدريس ا ولكي يتيقر مردف اسرتفادة الررالب منهرا

ا فررالن ذلررك يُلقرري علررر المعلررم دور ترررميم مقرراترره فرري ضرروء طبيعررة مررحى المدرسررة مررن ررالل اتسررتفادة مررن مرررادر

اإلنترن المتنوعة في محا الردد .

عرف المقرر اإللكتروني بينه أي مقرر يُسرتخ َدم فري تررميم أنشررة ومرواد تعليميرة تعتمررد علرر الكومبيروتر ا
ويُ َّ

ولك رري ي ررتالءم مر ر المدرس ررة اإللكتروني ررة يج ررب نش رررى عب ررر اإلنترنر ر ا كم ررا إن خ ررفيات المق رررر اإللكترون رري تتس ررم
بمواخفات خفية الويب ا ويمكن اليرول عليه من الل تيميلره مرن موقر النشرر علرر اإلنترنر إلرر الكومبيروترا
أو شراءى علر خرورة قرر ا أو استقبراله مرن الناشرر عبر البريد اإللكتروني .

وعنرردما يرم ررم المعل ررم مقرررراً إلكتروني راً ا فررالن منرراك عرردداً مررن اتسررتراتيجيات ينبارري أن يضررعها المعلررم فرري

اعتبررارى كتيديررد األمررداف والواجبررات والمناقشررات اإللكترونيررة بوضرروح ا واسررتخدام الوسررالل الخاخررة بتنفيررح التاحيررة
الراجعرة  Feed Backالفوريرة علرر جمير األمرداف ا واتجتمراط برالرالب وجهراً لوجره قبرل بردء الدراسرة ا وتضرمين

غرررف اليرروار والمناقشررات مر المقررررا والتيكيررد علررر اتلترزام بالوقر وتشررجي الرررالب علررر ذلررك ا وترردريبهم علررر

اتترال باإلنترن ا والد ول إلر المواقر قبرل بردء الدراسرة بعردة أسرابي ا باإلضرافة إلرر اسرتخدام تقنيرات اتتررال
من بعد كالروت والرورة والتليفون والبريد اإللكتروني ا وتعويد طالبه علر ممارسة تلك التقنيات .
ومن بين المهام التي ينباي أن يراعيهرا المعلرم عنرد تررميم المقرررات اإللكترونيرة  :تيديرد مبرررات اسرتخدام
التعليم اإللكتروني ا وتيديد حاجات الرالب ا كحلك التوفي بين ترورات واستراتيجيات التدريس وبيئة التعلريم مرن

بعد ا باإلضافة إلر تيديد احتياجات المتعلم لحلك النوط من التعلم .

وفي بداية استخردام المقرر اإللكتروني ا يجب علرر المعلررم أن ي ِ
رؤد مجموعرة مرن األدوار مرن بينهرا  :تيديرد
مستول مهارة طالبه في استخدام الكومبيوتر ا وتيديد مترلباتهم السابقة عند استخدامهم له ا واتستمرار في تقرويم

مهاراتهم واتجاماتهم نيو الكومبيوتر ا وتنوي المكونات التعليمية ا وتزويد الرالب بالدعم الفني .

وت يعني استخدام المقرر اإللكتروني برين دور المعلرم فري العمليرة التعليميرة قرد انتهرر ا وأن الررالب قرادرون
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علر اتستاناء عن المعلم ا وأخبيوا قادرين علر التعلم بينفسهم دون مساعدة أو توجيه أو إشراف منه  .بل إن دور

المعلم في محا الردد قد تاير ا فالمقرر اإللكتروني وض أمامه تيديات أكثر من ذي قبرل  .تلرك التيرديات حديثرة
وسريعة التاير فرض عليه المزيد من اإلطالط والقدرة علر تروير الحات لمواكبة العرر .

 - 7توظيت البريد اإللكتروني لتيديم التعليم

للمعلرم دور مهرم يتجلرر فري كيفيرة توظيرت البريررد اإللكترونري لالرتفراط بمسرتول التعلريم مرن رالل المدرسررة

اإللكترونيرة عبرر اإلنترنر ا ومرحا الردور يُعررد بمثابرة تيرردياً قويراً لقردرات المعلررم وإمكاناتره ا حيرم ينبارري علرر المعلررم
تضمينه بالمدرسة اإللكترونية كمردر أساسي من مرادر التعلم في تلك البيئة اإللكترونية .

ويترلب ذلك توفير تجهيزات وبرامج كومبيوترية حديثة يتم استخدامها بكفاءة  .كمرا يترلرب توظيرت المعلرم

للبري ررد اإللكترون رري ف رري الت رردريس إلمام رره ب ررنظم الكومبي رروتر وبرامج رره والبني ررة التيتي ررة ذات العالق ررة كش رربكة اإلنترنر ر
المستخدمةا والخادم  Serverوإمكاناته .
ُ
ولكي يتم استخدام البريد اإللكتروني في تيديم التعلم ا فالن مناك مجموعة من المهام ينباي أن
يستخدمها المعلم لمساعدة طالبه في استخدامهم له الل تعلمهم في بيئة المدرسة اإللكترونية ا منها :

 -وضر كررل طالررب قررديم لديرره برررة فرري اسررتخدام البريررد اإللكترونرري مر طالررب آ ررر فرري المرحلررة األولررر

تستخدامه محا المردر .

 -تقررديم المعلررم إرشررادات وتوجيهررات س رريعة لرالبرره عررن طري ر جلسررات ترردريب مفيرردة لتع رريفهم بمفهرروم

التراسل عبر محا المردر .

 تق ررديم المعل ررم المعاون ررة النفس ررية لرالب رره ال ررحين يفتق رردون للق رردرة عل ررر التن ررافس ف رري اس ررتخدام البري ررداإللكتروني .
 وض المالحظات الخاخرة باسرتخدام البريرد اإللكترونري فري التعلريم فري مكران برارز بقاعرة الدراسرة حترريرل عليها جمي الرالب .
 تشجي الرالب علر مراسلة المعلرم واإلدارة التعليميرة بررفة مسرتمرةا والررد علرر رسراللهم بانتظرام عرنطري البريد اإللكتروني .
 توزي المعلم إلجابات األسئلة التي يتلقاما عبر البريد اإللكتروني علر بقيرة الرالب لالستفادة منهرا عرنطري محا المردر .
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 - 8توظيت شبكة المعلومات الدولية
ومررو أمررر فرري غايررة البسرراطة وت ييترراج إلررر وق ر طويررل لمعرفررة طريقررة الررد ول علررر الشرربكة والتجررول فرري
الرفيرات اإللكترونية ا وطلب معلومات معينة بواسرة أحد ماكينات البيم . Search Engine

 - 9إعداد وترميم مواق ونشرما علر الشبكة
ومررن ررالل ذلررك يررتمكن المعلررم مررن إخرردار الكتررب اإللكترونيررة ونشرررما فرري الفضرراء اإللكترونرري لالسررتفادة

منها ا وتشرمل مرحى المرحلرة تعلرم لارة ال ر ) Hyper Text Markup Language ( HTMLباررض اسرتخدامها فري
ثم يمكن للمعلم أن يفت المجال للرالب كي يترل بيي زميرل لره أو أي معلرم ا فري أي وقر
ترميم المواق ا ومن َّ

ومن أي مكان .

المعرد فري ضروء مسرتيدثات تقنيرات
محى األدوار سابقة الحكر ا مل من الممكن أن يتمت بها المعلم العربي ُ

التعليم ؟  .محا السؤال نتركه للمهتكين بالتعليم المتجدد والمسئولين عن كليات ومعامد إعداد معلم المستقبل .
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