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Abstract:  The importance of multimedia has increasedin recent yearsthrough the promotion of 

communication between all parties of the educational processwhich prompted many educators to 

search for the best ways to provide better use of these technologies in order to develop educational 

outcomes 

Number of experts in pedagogy thinks that "new technologies of information and communication" 

arecurrentlythe most important way that can push our education great strides forwardand open 

new horizons to build new educational strategies able to improve the quality of education in the Arab 

World 

From this point of viewthis study seeks to examine the communicational approach of interactive 

multimedia in the educational fieldwith a focus on the philosophy of this approach in the 

recruitment of new technologies of communication and information in instructional designin order 

to develop the quality of education and achieve the desired goals of it 

Two questions are posed in this study: What are the foundations underlying the communicational 

approach in its understanding of the educational process in the context of the massive developments 

in the use of modern technologies in education? To what extent can considered that the 

communicational approach represents a solution to some of the outstanding problems in the education 

classical approaches especially in relation to the use of multimedia and new electronic spaces in the 

field of education?  
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  املقدمة  

 يفيعيش عاملنا اليوم ثورة تكنولوجية غري مسبوقة 

ختطت التقنيات اجلديدة لإلعالم  فقد ،تاريخ الشعوب

واخرتقت ثقافات  ،واملكان نصال حدود الزماواالت

 . بصورة ملفتةالشعوب وتطورت فيها املعارف 

التكنولوجية واملعلوماتية  ةهذه الثوروصاحب 

 ،مقاربة العملية التعليمية ومفرداهتا وأدواهتا يفا تغريً 

ظل هذه الثورة  يفالتعليم  صمن خصائوأصبح 

 راحل والوصول ،والثراء ،والتنوع ،االستمرارية

 عام بوجهخاص واملعرفة  بوجهللمعلومة  ،واآلمن

 .م.(2011)أمحد، 

 ال سيام ،وقد تزايدت أمهية تكنولوجيات االتصال

وذلك من  ،األخرية السنوات يف الوسائط املتعددة

خالل تعزيزها أمهية التواصل بني مجيع أطراف العملية 

الرتبويني  من عديدالالتعليمية، األمر الذي حدا ب

بحث عن أفضل الطرق لتوفري استخدام أفضل هلذه بال

الوسائل التكنولوجية يف سبيل تطوير املخرجات 

 التعليمية. 

  اخلرباء يف البيداغوجيا إىل أن  من عديد الويذهب 

ا أهم حاليً  تعد   "التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصال"

تعمل عىل الدفع بتعليمنا  الوسائل التي يمكن أن  

رحبة لبلورة  ارية إىل األمام، وتفتح أمامنا آفاقً خطوات كب

سرتاتيجيات تعليمية جديدة قادرة عىل الرفع من جودة إ

 . م.(1999) يوسف،  التعليم بالوطن العريب

هناك إمجاع عىل رضورة مواكبة  ولئن كان

متثل  فإن   ،التطورات التكنولوجية يف جمال التعليم

ملنظومة التعليمية ا أجل تطوير ومقاربتها منالظاهرة 

وإحداث التغريات املطلوبة يف  ،لتحقيق التعلم املنشود

يبقى حمل جدل كبري بني املهتمني  ،سلوك املتعلمني

 وتتعلق االختالفات. والتعليميبالشأن الرتبوي 

بالتفسريات النظرية املختلفة حلدوث التعلم 

األسئلة املتعددة حول خصائص  واإلجابات عن

ية تعلمهم، والرشوط التي تيرس هذا املتعلمني، وكيف

، واألساليب واإلجراءات املناسبة وأحوالهالتعلم 

 حلدوث التعلم، وكيفية تقويمهم. 

لالتصال  ةالتقنيات اجلديد من عديدال انتشارومع 

ى بالتعليم اإللكرتوين عرب ما يسم   ومع نمو، واإلعالم

من تطور يف التطبيقات  وما واكبهاإلنرتنت 

ت طبيعة وأسس التعليم تغرًيا ت، تغري  والربجميا

 ،وهو ما جعل نظريات التعلم التقليدية    جذرًيا. 

يف موقف  ةوحتى البنائي ،السلوكية واملعرفية :مثل

صعب إزاء تفسري عمليات تعلم غري تقليدية تعتمد 

تتسم بقدرهتا الفائقة يف  ،باألساس عىل وسائط متعددة

 والصوت ترسيخ املعرفة عرب النص والصورة

 .م.(2011 )الغامدي،

يف  م.(،2004، جورج سيمنز)ر يف هذا اإلطار طو  

 "النظرية االتصالية"ـ بى سم  السنوات األخرية، ما ي  

 / l’approche communicationnelle de l’enseignementللتعليم 
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connectives  تؤكد عىل أمهية دور التكنولوجيا وهي نظرية

ويف إتاحة الفرصة  ،تيف اكتساب املعارف واملهارا

للمتعلم للتواصل والتفاعل والتشارك يف إنتاج املعرفة 

 وبناء جمتمع أفضل.

 

  تساؤالت الدراسة

ما  مها:نطرح يف هذه الدراسة سؤالني حمورين اثنني 

عليها املقاربة االتصالية يف  بنيتهي األسس التي 

فهمها للعملية التعليمية يف ظل التطورات اهلائلة يف 

  التعليم؟استخدام التكنولوجيات احلديثة يف  جمال

 هذه املقاربة مثلت حاًل  يمكن اعتبار أن   حد   وإىل أي  

البيداغوجية العالقة يف األنظمة  تلبعض املشكال

يف عالقتها باستخدام  ال سيام واملقاربات الكالسيكية،

اجلديدة يف  والفضاءات اإللكرتونيةالوسائط املتعددة 

       ؟التعليمجمال 

 

  أهداف الدراسة

رسم املالمح حماولة إىل  بحثالا دف هذهي

األساسية للمقاربة االتصالية يف التعليم من خالل 

يف  ،التعرض ألهم املبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية

ترتكز عىل تكنولوجيات  ،إطار منظومة تعليمية جديدة

االتصال واإلعالم كرافد وكوسيلة للرفع من جودة 

 تعليم. ال

 

 

فلسفة هذه كام هيدف البحث إىل التعرف عىل 

النظرية يف توظيف التكنولوجيات احلديثة لالتصال 

من  وذلك للرفع ،التصميم التعليمي واإلعالم يف

 .ااملرجوة منه وحتقيق األهداف يةالتعليمالعملية جودة 

 

   منهجية البحث

وهو  ،نه  الوصفينعتمد يف دراستنا هذه عىل امل

بتتب ِعه للظاهرة املدروسة  عن باقي املناه خيتلف  منه 

باالستناد إىل معلومات تتعلق بالظ اهرة. ويدرس 

الظاهرة كام هي يف الواقع، ووصفها املنه  الوصفي 

عنها والتعبري عنها كميًّا  وصًفا دقيًقا، ومجع املعلومات

وكيفًيا، متهيًدا لفهم الظواهر وتشخيصها، وحتليليها، 

لعالقات بني عنارصها أو بينها وبني ظواهر وحتديد ا

م هبا    .أخرى، وصواًل إىل إمكانية التحك 

عىل  اإلطار االطالعهذا  ويعتزم الباحث يف

. البحثتعلقت بموضوع  والدراسات التيالبحوث 

الوصفي كتفي باجلانب تلن الدراسة  ولإلشارة فإن  

 اول حتليل وتفسري ماحتبل  ،التقريري لرصد الظاهرة

للوصول إىل  هايف حماولة منة دراسالكتب عن موضوع 

هذه النظرية احلديثة يف عالقتها  استنتاجات بشأن

 ،بالتطورات احلاصلة يف جمال التعليم من جهة

 وتكنولوجيات االتصال من جهة أخرى. 

نا نقدم يف مرحلة أوىل من هذه فإن   وتبًعا لذلك

ثم نتطرق  ام،العالدراسة املقاربة االتصالية يف إطارها 



 251                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

 البيداغوجية للوسائطيف مرحلة ثانية إىل الرهانات 

 وذلك من ،التفاعلية املتعددة من وجهة نظر اتصالية

التعليمي  ملضامني التصميمخالل استعراض موجز 

االتصالية، ثم ا من املقاربة انطالقً  املتعددة طللوسائ

نحاول يف اجلزء األخري من الدراسة استخالص 

ينبني عليها توظيف الوسائط املتعددة يف األسس التي 

 خدمة العملية التعليمية بكل مكوناهتا.

 

 املبحث األول

 مدخل إىل النظرية االتصالية للتعلم 

  l’approche communicationnelleالنظرية االتصالية 

املعرفة موجودة يف  هي نظرية تعلم تقوم عىل فرضية أن  

 أن   :أي   ة،جمرد ةبصوروليس يف داخل الفرد  ،العامل

الوصول إليها من  جيرينظم  املعرفة موجودة داخل

خالل أفراد يشاركون يف أنشطة ما. وقد أطلق عىل هذه 

، بسبب "نظرية التعلم يف العرص الرقمي"النظرية اسم 

الطريقة التي استخدمت لرشح تأثري التكنولوجيا يف 

 )املجلة حياة الناس وكيفية تواصلهم وطريقة تعلمهم

الدولية لتكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد، 

 . م.(2005

احلديثة التي  تآخر النظريامن النظرية  وتعد  هذه

وتسعى  ،ارتبطت نشأهتا بالتطور التكنولوجي املعارص

ال. ع  لوضع التعلم عرب الشبكات يف إطار اجتامعي ف

ز هذه النظرية عىل كيفية البحث والعثور عىل  وترك 

وتعد  ذاهتا.  ثر من معرفة املعلومة يف حد  أكاملعلومة 

التعلم هو عملية إنشاء املعرفة، وليس هذه النظرية أن  

 استهالًكا هلا.فقط 

 ونشأهتا:االتصالية  ةمفهوم النظريأ ( 

 "جورج سيمنز  "مع بداية األلفية الثالثة قام 

Siemens  باقرتاح النظرية  "مانيتوبا  "من جامعة

 "اء عيل خربته وبحوثه العلمية، وجد االتصالية، فبن

السلوكية  :مثل ،ةالتعلم املتوافرنظريات  أن   "منزيس

واملعرفية والبنائية ليس بمقدورها التعامل مع معطيات 

نتيجة لتأثري  ،للتعلم واملتعلمني الطبيعة املتغرية

 الراهن يالعرص الرقمالتطورات التقنية اهلائلة يف 

 .(4م.، ص 2011)الغامدي، 

 هما يشهد (، أن  م.Siemens، 2004 ويرى )سيمنز

 ومستمر للمعرفةالعرص احلايل من نمو رسيع جًدا 

التعليمية عىل تعديل  تأ جرب املؤسسااإلنسانية قد 

توجهات أساليبها الرتبوية. وقد ترتب عىل ذلك ظهور 

  :يف التعلم منها ةجديد

تعامل املتعلمني مع جمموعة متنوعة من  .1

التي ربام ال تكون مرتبطة فيام بينها  ةملعرفياملجاالت ا

  طوال مدة تعلمهم.

ا مكونً  بوصفه ،غري الرسمي مإىل التعلالنظر  .2

 .ا من مكونات التعلم اإلنساينبارزً 

عملية مستمرة مدى  بوصفه ،التعلم النظر إىل .3

  .احلياة
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 تمن عملياإمكانية دعم وتنمية العديد  .4

طة التكنولوجيا املعاجلة املعرفية للمعلومات بواس

  .املتقدمة

يف  "سيمنز“اجلديدة وجه املعطيات  هضوء هذويف 

التعلم  تانتقادات لنظريا ةاملاضية عدالسنوات 

اعتربها  إذ ،وهي السلوكية واملعرفية والبنائية ،السائدة

التعلم الذي حيدث يف عرصنا الرقمي  ةتعكس طبيعال 

ات التعليمية عىل تفسري التعلم يف البيئ الراهن، وتقترص

تأخذ بعني االعتبار ما  دون أن   ،ةالرسمية واملنظم

 . حيدث يف البيئات غري الرسمية واألقل تنظياًم 

يف ظل انتشار خدمات اجليل الثاين  هويرى سيمنز أن  

ويف ظل تطور الوسائط املتعددة  ظهرت  ،من الويب

 ،البنية ةالتعلم املعقدالعديد من شبكات وجمتمعات 

جز نظريات التعلم التقليدية عن تفسري طبيعة والتي تع

 .يف إطارها ثالذي حيدالتعلم 

كام يعيب سيمنز عىل نظريات التعلم السلوكية 

املعرفة هي  أن   ضكوهنا تفرتواملعرفية والبنائية يف 

يمكن  ،بمثابة يشء موضوعي ) أو حالة إنسانية(

من خالل  ةأو مكتسب ةفطري إليها بصورةالوصول 

التعلم حيدث داخل  وأن   ،أو االستدالل العقيلاخلربة 

هذه  الفرد فقط. من هذا املنطلق يرى سيمنز أن  

 ثالذي حيدالنظريات الكالسيكية ال تشري إىل التعلم 

ختزينه  جيريالتعلم الذي حيدث و :أي املتعلم،خارج 

واالتصاالت.  تتكنولوجيا املعلوماومعاجلته بواسطة 

ا تقدم العديد من ها سيمنز أهن  هذه التكنولوجيا يرى في

كان املعلمون واألساتذة  ياملعرفية التالعمليات 

عمليتي: ختزين واسرتجاع  :وهنا يف املايض )مثليؤد  

وهو ما ال  ،انية(ـــــاإلنس ةمن الذاكراملعلومات 

م.، 2011)الغامدي،  تراعيه نظريات التعلم التقليدية

 (.6ص 

نظرية  هذه االنتقادات، قدم سيمنز ويف ضوء

التعلم االتصالية بام يتوافق مع احتياجات القرن 

احلادي والعرشين، والتي تأخذ يف االعتبار 

واستخدام  التعلم،االجتاهات احلديثة يف 

اجلمع بني العنارص ذات  يف والشبكات،التكنولوجيا 

واهلياكل  التعلم،الصلة يف كثري من نظريات 

قوية للتعلم يف والتكنولوجيا لبناء نظرية  االجتامعية،

وقد القت هذه النظرية ترحيبًا كبرًيا العرص الرقمي. 

كنظرية  الباحثني الرتبوينيمن جانب العديد من 

قادرة عىل تفسري التعلم يف عرص االنفجار الكبري يف 

 . واإلعالم احلديثةوسائل االتصال 

 L’approcheمبادئ النظرية االتصالية -2

communicationnelle / 
 فيامنظريات التعلم ختتلف فيام بينها  لوم أن  من املع

 فالسلوكية مثاًل يتعلق بمقاربة العملية التعليمية. 

تتعامل مع السلوك الظاهري للمتعلم والذي خيضع 

للمالحظة والقياس دون النظر إىل العمليات العقلية 

هيتم أصحاب  يف حنيوراء حدوث هذا السلوك، 

قلية التي حتدث داخل النظرية املعرفية بالعمليات الع
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عقل املتعلم وينت  عنها سلوكه. وتقوم النظرية البنائية 

)أبو خطوة، بنى بواسطة املتعلم املعرفة ت   عىل أن  

ونتعرض يف هذه الفقرة إىل املبادئ العامة م.(، 2010

التي تنبني عليها النظرية االتصالية يف مقاربتها 

 الكتساب املعارف واملهارات. 

النظرية االتصالية  ن  أيمكن القول ببصفة عامة 

من التفاعل  اخلربات انطالًقاتشجع عىل بناء 

حيصل  يمكن أن  فالتعلم  االجتامعي عرب الشبكات.

 :لبرشية، مث وأدوات غريخارج املتعلم يف أجهزة 

احلاسوب أو قواعد البيانات أو املجتمع االفرتايض 

ية عمل عىل عكس االفرتاض بأن   الويب، وذلكعرب 

التعل م ويعتمد  املتعلم.التعلم حتدث بالكامل داخل 

 رووجهات النظكذلك عىل تنوع اآلراء  واملعرفة

كام تذهب  .املختلفة التي تعمل عىل تكوين كل متكامل

اكتساب املزيد من املعرفة أكثر  هذه النظرية إىل أن  

ا، فتعلم كيفية العثور عىل مما هو معروف حاليً  ،أمهية

 أكثر أمهية من معرفة املعلومات. املعلومات

عملية وصل العقد املتخصصة أو  والتعلم هو

عملية التعلم تتضمن  ومن ثم  فإن   ،مصادر املعلومات

 واختاذ قرارات،معارف  نعملية فكرية هتدف إىل تكوي

ا من مجلة من املعطيات اجلديدة التي قد تتغري انطالقً 

 بمرور الزمن. 

القدرة عىل معرفة املزيد يف  من هذا املنطلق فإن  

ا. ا هو معلوم حاليً مم   ،النظرية االتصالية هو أكثر أمهية

من التفاعل مع اآلخرين  وصنع القرار انطالًقا

ذاته عملية تعلم،  هو يف حد   واملعطيات املتوافرة

معنى املعلومات الواردة  التعلم، ومعرفةفاختيار مادة 

الواقع  ذاوبوصف هواقع متحول. بواسطة  حتصل

 يمكن أن   وصحيح اليومهو مقبول  فإن  ما ،املتحول

 بسبب التغريات يف مناخ املعلومات ،اغدً  يصبح خطأً 

  التي تؤثر يف اختاذ القرار. 

يف منظور املقاربة  عىل التعلم وتعد  القدرة

القدرة عىل  تعد   التعلم كام ىمن حمتواالتصالية، أهم 

بني املجال  connections تفهم االتصاالت أو االرتباطا

للتعلم واألفكار واملفاهيم املختلفة بمثابة مهارة حمورية 

 عىل node املتعلم الفرد يشارك كنقطة التقاء ألن   نظرا؛

 .شبكة حتدث من خالهلا عملية التعلم ككل

والناجع وتعزيزها التعلم املستمر  ولتدعيم عملية

مكن من أكثر ما ي إىل ربطيسعى املتعلم  أن   جيب

 واملحافظة عليها؛الصالت مع احلرص عىل رعايتها 

ودقيقة وحمَينة، حتى يتمكن من اكتساب معارف آنية 

ألنشطة التعلم  ؛بمثابة اهلدف الرئيس ذلك يعد   ألن  

 االتصالية.

عملية  د رائد املدرسة االتصالية سيمنز أن  كام يؤك  

ت ، منها التقنياووسائل خمتلفةبطرق  جتريالتعلم 

احلواسيب  واالتصال، مثل:ثة لإلعالم ياحلد

ومواقع تعتمد الوسائط املتعددة  والربجميات، التي

والربيد اإللكرتوين والبحث عىل شبكة  اإلنرتنت
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 blogsالربيد اإللكرتوين وقراءة  اإلنرتنت، وقوائم

الشبكات االجتامعية االفرتاضية.  والدردشة يف

ليست املصدر الوحيد فاملقررات أو املدرسة أو اجلامعة 

 للتعلم. 

وتتشابه النظرية االتصالية مع النظرية البنائية يف 

التأكيد عىل التعلم االجتامعي، وإتاحة الفرصة 

للمتعلمني للتواصل والتفاعل فيام بينهم أثناء التعلم، 

د هذه النظرية يف املقابل عىل دور التكنولوجيا يف وتؤك  

 .م(2010خطوة،  )أبو اكتساب املعارف واملهارات

  

 واملتعلم ودور األستاذطبيعة التعلم   

  االتصاليةضوء النظرية  يف 

نا نعيش يذهب منارصو النظرية االتصالية إىل أن  

واملعرفة ا يف زمن يقوم باألساس عىل املعلومات حاليً 

 ةحمتاج للمعرفالفرد  وأن   ،مجيع شؤون احلياة يف

ك عىل جمرد مرحلة باستمرار طيلة حياته وال يقترص ذل

 مهميضطلع أيًضا بدور  دأن  الفركام  ،التعليم الرسمي

وهذه  .جمرد متلقي سلبي هلا وال يعد   ،يف إنتاج املعرفة

  املجاالت.املعرفة الزمة لألداء العميل الناجح يف كل 

ا ملراحل خالفً  –يف العرص احلايل  ةوتتسم املعرف

 ا ومتداخلةجدً ا ذات كم ضخم بأهن   –زمنية سابقة 

ه لكي يكتسب الفرد املعرفة يف بمعنى أن   ،التخصصات

يف عدة جماالت  فاإلملام باملعارص ما يلزمه ختص  

أخرى. ويرتتب عىل ذلك عدم قدرة املتعلم الفرد عىل 

التي حيتاجها وتكوين معنى هلا  مجيع املعارف معاجلة

 .م.(2011)الغامدي،  بمفرده

بحسب  الرتبوية،العملية  فإن   وتبًعا لذلك

لتكوين قدرة  طالدراسة والتخطي، تستلزم االتصالني

وحتمل  ،برشية متعلمة وواعية وقادرة عىل التكيف

تقديم خالل  وذلك من ،مالتنمية والتقدأعباء 

 ،عىل املرونة ورسعة االستجابة للتطورات تتدريبا

التفكري املنهجي يف التعامل مع هذه  والرتكيز عىل

 ،ةللمعارف املتجددكتساب الذايت واال، التغريات

والتوظيف الرسيع هلا يف مواجهة املستجدات 

 .الطارئةواملشكالت 

فالوترية املتسارعة للتغري الذي حيدث يف العامل 

يؤثر  واملعلومايت، والذيبسبب االنفجار التكنولوجي 

تعطي األولوية  من مقارباتنا التعليمية أن   بفينا يتطل

ساليب استخدام املعلوماتية إلعداد األفراد يف أ

رس نجاح  هلا، ألن  وطرائق البحث عن مصادر متجددة 

أن   بوصف ،املنظومة التعليمية يكمن يف إنتاج املعرفة

. واملستقبل من هذا هامتداًدا ألمتينت  املعرفة ينت   َمن  

املنطلق سيكون ملن يملك القدرة عىل التعامل مع 

ويلحق  اكبهاويو ،ةالتكنولوجيا واملعلوماتي

م. 2003)اخلطيب،  بمستجداهتا املتالحقة والرسيعة

 .  (108ص 

من هذا املنطلق تركز النظرية االتصالية عىل 

ا نظرً  ،ينخرط املتعلم يف شبكات التعلم رضورة أن  
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التي عدم قدرته بمفرده عىل معاجلة مجيع املعارف ل

وعدم قدرته عىل تكوين املعنى لكل هذه  احيتاجه

االجتامعية، الشبكات  تؤد ييف هذا اإلطار  املعارف.

الوسائط املتعددة  :التكنولوجية مثل وكذلك الوسائل

 واحلواسيب، واإلنرتنت، والشبكات االجتامعية

وحتيينها ا يف معاجلة املعلومات ا كبريً االفرتاضية دورً 

 للمعرفة.  وتكوين املعنى

والشبكة يف إطار النظرية االتصالية مفهوم بسيط 

بني هذه  واتصاالت nodes ء عدة نقاط التقا لف منيتأ

ا نقا النقاط.  :مثل ،االلتقاء فهي قد تكون أفراد طأم 

 ةمعرفية معيناملتعلمني اآلخرين أو خرباء يف جماالت 

 :مثل ،أو معلمني. وهناك نقاط التقاء أخرى غري برشية

أو قواعد  ،  ةكالكتب الدراسيمصادر معلومات معينة 

أو مدونات ألفراد  ،أو مواقع عىل الويب ،البيانات

حمركات  :تفاعلية مثل تمواقع خدماأو  ،آخرين

 .أو برنام  للدردشة ،الويكي

 االلتقاء باالستقاللية فمن املمكن أن   وتتسم نقاط

عىل شبكة معينة غري موصولة ، تتواجد نقطة التقاء ما

تترصف كل نقطة  ويمكن أن   بباقي النقاط. – بقوة –

جيري ومتى ، ء بطريقتها اخلاصة مستقلة عن الباقيالتقا

تكوين شبكة ما، يمكن للمعلومات التدفق بني نقاط 

االتصال بني نقاط  يوكلام  قوااللتقاء املختلفة، 

)الغامدي، االلتقاء، زادت رسعة تدفق املعلومات 

 م(. 2011

املتعلم إىل  وحديثة حيتاجنة حمي   والكتساب معارف

جمرب عىل  اجلديد، وهوالبحث عن االستمرارية يف 

املعرفة يف العرص الراهن  نظًرا ألن   ا،وليس خمريً ، ذلك

 ةمن املعرفيصلح اليوم  وباستمرار، وماتتطور برسعة 

هذا  لذلك يمثلربام ال يصلح بعد فرتة وجيزة جًدا. 

 ا يف عملية التعلم. ا حيويً األمر جزءً 

 ي أن  املتعلم معرفته باستمرار ينبغ نيولكي حي

ا عىل الشبكات املتنوعة حتى منفتحً  ميكون املتعل

عىل  وأن  حيافظيسهل عملية التدفق احلر للمعلومات. 

 وأن  يعمل ،املعلومات املختلفة وثيقة بمصادرروابط 

 عىل تقوية روابطه هبذه الشبكات.

أو األستاذ يف ضوء النظرية االتصالية  ويقوم املعلم

وذلك التعلم  طر لعمليةواملنشط، واملؤبدور املوجه 

خالل مساعدة املتعلمني عىل تعزيز شبكات  من

التواصل بينهم من  وتسهيل عملية ،تعلمهم الشخصية

ا األستاذ دورً  يؤد ي. كام وإنتاج املعرفةجل فهم أ

التي تشجع املتعلم  ،ا يف تصميم بيئات التعلميً حمور

 إطار تعاوين مفتوح. وفهمها يفعىل اكتساب املعرفة 

 " مفهوم(، م.Couros ،2010 كوروس)يقرتح و

كتوصيف مالئم Open teaching " التدريس املفتوح

ضوء النظرية  لطبيعة األدوار املناطة باملعلم يف

ه تيسري خربات التعلم التي تتسم االتصالية. ويعرفه بأن  

 والطابع االجتامعي. ويرى أن   نباالنفتاح والتعاو

حر  تكوين جمتمع معريفالتدريس املفتوح يساعد عىل 
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يدعم قدرة املتعلمني عىل  أن   ،ومنفتح من شأنه

خالل البناء  التواصل وإنتاج وتركيب املعرفة من

 .م.(2011. )الغامدي، املشرتك لشبكات تعلم

 

 الثايناملبحث 

 املقاربة التواصلية وتطبيق استخدام الوسائط 

 التفاعلية املتعددة  

عام إىل الوصول  بوجهستهدف نظريات التعلم ت  

التي حتقق تعلاًم أفضل للفرد  ،إىل املبادئ واألساليب

يف مواقف خمتلفة، كام هتدف إىل مساعدة املختصني 

والباحثني يف امليدان الرتبوي عىل إجياد أفضل 

ال. والنظريلتحقيق تعلم  األوضاع؛ هي عبارة  ةفع 

عن جمموعة من البناءات واالفرتاضات املرتابطة التي 

وهتدف  ،العالقات القائمة بني عدٍد من املتغريات تبني

وتزودنا بإطار  ،إىل تفسري ظاهرة معينة والتنبؤ هبا

نظري يمكننا من فهم طبيعة التعلم وأنامطه السلوكية 

املتنوعة، ورشوطه، وكيفية حدوثه وتفسري أسبابه 

 .م.(2011)املزروع، 

النظرية االتصالية خالل السنوات  وقد جاءت

وارتبط  ،ا يف متثل العملية التعليميةلتلبي نقًص  األخرية

 ، وهي تسعىبالتطور التكنولوجي املعارص ظهورها

أو  )الواقعيةلتوظيف الشبكات االجتامعية 

وحتقيق يف خدمة العملية الرتبوية  االفرتاضية(،

 . أهدافها

النظرية االتصالية مع املقاربات  اتفقتولئن 

 فإن   ،عملية التعليميةاألخرى يف أمهية التصميم يف ال

متها هذه املقاربة هي يف تصورها اإلضافة التي قد  

 إلجراءات التصميم للوسائط املتعددة. 

 املتعددة:إجراءات التصميم التعليمي للوسائط   أ ( 

بعني التصميم يف املقاربة االتصالية إجراءات تأخذ 

يف الفضاءات املتعددة االعتبار استخدام الوسائط 

ا يتيح فرصة أكرب مم   ،ضية عرب الشبكة العنكبوتيةاالفرتا

األفراد الذين يسامهون يف  والتفاعل بني ،للتواصل

 العملية التعليمية. 

حتليلنا خلصوصية تطبيقات  من هذا املنطلق فإن  

استخدام الوسائط املتعددة َوف َق هذه النظرية يندرج يف 

ا سع يشمل استخدامات هذه الوسائط داخل موإطار أ

لكرتوين بأشكاله املتعددة إليطلق عليه بالتعليم ا

 . وغري الرسميةالرسمية منها 

مبادئ  أن  إىل م.( 2009 ،جورج سيمنز)و يشري

ا للنظرية االتصالية تتحدد َوف َق حتليل ال طبقً التصميم الفع  

 ،وحتديد مهارات االتصال لدهيم ،خصائص املتعلمني

علومات واختاذ وكذا استخدامهم للشبكات ومجع امل

وكذلك حتليل املحتوى وتنظيمه وتوفري أدوات  ،القرارات

للمتعلمني للوصول إىل املعرفة بأنفسهم من خالل البحث 

كام تأخذ املقاربة  م.(،2012) الفار،  يف قواعد املعلومات

االتصالية بجملة من اإلجراءات األخرى التي نتعرض هلا 

 . اآلتية بأكثر تفصيل يف الفقرات
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 ليل خصائص املتعلمني:حت .1

زت املدرسة السلوكية يف حتليلها خلصائص رك  

من  الذي يعد  املتعلمني عىل النمو اجلسمي للمتعلم، 

أهم العوامل التي تؤثر يف طريقة فهم اإلنسان للعامل 

املعلومة يزداد  ن  يرى املعرفيون أَ  يف حنيمن حوله.  

إذا كانت  ،احتامل اكتساهبا واالحتفاظ هبا واسرتجاعها

مبنية بواسطة املتعلم، ومرتكزة عىل اخلربات السابقة 

املعرفة القبلية رشط  له. يف حني يؤكد البنائيون عىل أن  

 .م.(2011)أبو خطوة، أسايس لبناء التعلم ذي املعنى 

لة أاملدرسة االتصالية لرتكز عىل مس وقد جاءت

حتديد أساليب التعلم املفضلة لدى املتعلمني من خالل 

وكذا  لدهيم،حماولة استكشاف مهارات االتصال 

مهاراهتم يف استخدام الشبكات، وقدراهتم يف مجع 

 ومن ثم  تضع واجتاهاهتم. واختاذ القرارات ،املعلومات

هذه النظرية مهارة التواصل كركيزة أساسية يف 

ونظًرا  وإن  املتعلم ،خاصة وإنتاج املعارفاكتساب 

 واالتصال مضطرعالم الكبري يف جمال اإل للتطور

وهو ما يرتتب  ،للتعامل مع كم كبري من املعلومات

للمعلومات تكون مهارات التقويم الرسيع  عليه أن  

 جزء ال يتجزأ من عملية التعلم.  ةبمثاب

 وتنظيمه: حتليل املحتوى  .2

إذا كانت املدارس الكالسيكية تويل أمهية كربى 

 فإن   ،يةملسألة تصميم املحتوى يف العملية التعليم

املحتوى حيدده  املقاربة االتصالية تذهب يف اجتاه أن  

املتوافرة يف شبكات وبيئات املتعلم من خالل املصادر 

من  التعلم التي يشارك هبا. وينظر املصمم التعليمي

ه إىل حمتوى املقرر الدرايس عىل أن  وجهة نظر اتصالية، 

االلتقاء  نقاط من بني العديد من node جمرد نقطة التقاء

التي سوف يتعامل معها املتعلم أثناء أنشطة  ،األخرى

. )سيمنس يقوم هبا يالشبكية التالتعلم 

Siemens،2004.م.) 

التفاعلية املتعددة بحسب هذه  وتوفر الوسائط

للوصول إىل املعرفة  ،أدوات متميزة للمتعلمنيالنظرية 

بأنفسهم من خالل بحثهم املستمر عن معلومات 

شبكة  ومتعددة عىلقواعد خمتلفة  يقة يفددة ودقحم

صحيحة "ا يمكنهم من اختاذ قرارات مم   ،اإلنرتنت

 التوصل إليه من معلومات. جرىمن بني ما  "ودقيقة

 التعليمية:حتديد األهداف  .3

 ،أمهية كبرية عىل عكس النظرية السلوكية التي توىل

لتحديد األهداف التعليمية قبل البدء يف التعلم 

تعلمه، وحتديد خصائص  بوك املطلوالسلووصف 

النظرية االتصالية ال  األداء اجليد هلذا السلوك، فإن  

تعطي لألهداف التعليمية املحددة يف التصميم 

ا. فعملية التعلم َوف َق هذه املقاربة ا حموريً التعليمي دورً 

حرصها يف جمموعة من  جيرَي  أن   وأعقد منأشمل 

ا من طرف األستاذ األهداف السلوكية املحددة مسبقً 

ينصب عىل  أو املعلم. فرتكيز املصمم التعليمي جيب أن  

ساعدة الطالب عىل التعلم وهتيئته الكتساب اخلربات م
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ليكونوا  ،الطالب كذلك وأن  يساعد ةالرتبوية املناسب

 ونشطني ومبتكرين وصانعيمعتمدين عىل أنفسهم 

يل يكونوا مستقب أن   مناقشات ومتعلمني ذاتيني بداًل 

 معلومات.  

 بدرجة زجيري الرتكي ،ويف ضوء النظرية االتصالية

أكرب عىل أمهية تعليم الطالب سبل البحث عن 

من أجل  وتركيبها وحتليلها وتنقيحها ،املعلومات

 من أن   فبداًل  .فهناية املطااحلصول عىل املعرفة يف 

يقترص تركيز املصمم التعليمي عىل بلوغ أهداف 

ز عىل تنمية قدرة الطلبة عىل التمييز سلوكية جيب الرتكي

 .يف جمال التخصص املهمةوغري  املهمةاملعلومات  بني

 مهارات إدارة املعرفة الشخصية تنمية تعد  كام 

 ،من بني املهارات العامة االجتامعي ومهارات التشبيك

 .التصميم التعليمي االتصايل التي يركز عليها

  التقويم:صياغة أساليب  .4

 جيري أن   وأشمل من التعليمية أعقدلية العم تعد  

د حرصها يف األهداف أو املحتوى الذي  د  ا من مسبقً ح 

 تذهب املقاربة االتصالية إىل أن   ؛ لذاطرف املصمم

ا ا بسيطً  جزءً يمثل إال   ال يمكن أن   محمتوى التعلإتقان 

 ا جيب تقييمه لدى املتعلم.مم  

يركز عىل  التقويم جيب أن   من هذا املنطلق فإن  

اختبار قدرة الطالب يف الوصول للمعرفة الصحيحة 

فرة يف ايف ضوء املعلومات املتو ،والقرارات الصائبة

 فرتة زمنية حمددة. 

إدارة ومهارات فمهارات االتصال عرب الشبكة 

والقدرة عىل  ،االجتامعي الشخصية والتشبيك ةاملعرف

لإدراك الروابط بني املعلومات التي  ليها من إ ت ِوص 

والتواصل مع مجيع عنارص  ،طرف املتعلم والتفاعل

من أبعاد التقييم األساسية التي  املوقف التعليمي تعد  

َق املقاربة االتصالية.  جيب أن    هيتم هبا األستاذ َوف 

التعليمي االتصايل  مإطار التصميوالتقويم يف 

 ،الفكر االتصايل ت ظهريتخذ أساليب خمتلفة  يمكن أن  

 م.( 2011) الغامدي،     :مثل

ويمكن   :نوالوسائط التي ينتجها املتعلم -

هذه الوسائط لتقييم تعلم املتعلمني بداًل من  ماستخدا

 تكتابة املقاال :مثل ،بعض األساليب التقليدية

 وت نرش  PowerPointوالعروض الشفهية املعززة بربنام 

بحيث يمكن للمعلم  ،بعىل الويهذه الوسائط 

 ومستخدمي الويب بصورة عامة ،آلخرينوالطالب ا

 .والتعليق عليها هايلحتم

 Personalالشخصية ملفات األعامل واملدونات  -

Blog/Digital Portfolio:    وتعطي مثل هذه األساليب

، بحيث عىل حدةفرصة للتقييم الشخيص لكل متعلم 

 ،وتأمالته ،وخرباته ،طبيعة نشاط الطالب تبني

  .ووجهات نظره الشخصية

 Collaborative التعاونية (1)الويكي اتعومرش -

                                                 
 املواقع اإللكرتونية( هو نوع من wiki: باإلنجليزيةويكي ) (1)

=             التي تسمح للزوار أن حيرروا موضوعات املوقع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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Wiki: بصورة فيها يعمل الطالب اتعووهي مرش 

االشرتاك يف  بواسطة ،عىل إنجازها ةيتعاونية وتشارك

  م.موضوعات التعليتناول بعض  "ويكي  "بناء حمتوى 

 بيئة التعلم:  .5

الفضاء الذي هيدف إىل دعم التعليم  التعلم هيبيئة 

ا يف العملية ا حموريً التعلم دورً  ل بيئةوحتتوالتعلم. 

لدى أنصار املقاربة االتصالية الذين  ،التعليمية

 فقط عىلدور املصمم التعليمي ال يقترص  يعتقدون أن  

يتعدى ذلك إىل  واألهداف، بلتصميم املحتويات 

كفضاء جيب أن  ،نظر إليهادراسة بيئة التعلم التي ي  

املتعلمني عىل التعليم  عمعينة؛ ت شج  تتوافر به خصائص 

املستمر والتواصل واالنخراط يف شبكات التعلم 

 هبا.  ةواملشاركة الفاعل

الوسائط التفاعلية  االتصالية أن   وتعد  املقاربة

تقوم بتوفري جمموعة من األدوات  املتعددة يمكن أن  

التقييم واالتصاالت  :مثل ،املناسبة للعملية التعليمية

وإدارة  ،تسليم عمل الطالبوحتميل املحتوى و

 والقيام باالستبانات...   ،املجموعات الطالبية

                                             
مجاعًيا. وما يميز مواقع الويكي بصورة عامة هو:  =

سهولة إنشاء موضوعات جديدة أو حتديث موضوعات 

قديمة، وتعديلها دون احلاجة إىل وجود رقابة توافق عىل 

ادًة، وبعض مواقع إنشاء الصفحات أو تعديلها ع

ال تتطلب حتى تسجيل الدخول يف املوقع  "الويكي"

 إلنشاء أو تعديل موضوعات فيها.

البيئات االفرتاضية قد  و يرى االتصاليون أن  

التي  ،من اخلانات الضيقةخروج التعليم  يف أسهمت

وهو ما يدعم فكرة  20ا فيها طوال القرن كان حمارًص 

ان التعلم مل يعد يقترص عىل مبنى معني، أو عىل مك أن  

 واحد أو حلظة واحدة.

التعلم َوف َق هذه املقاربة إىل مجلة من  وختضع بيئات

التعلم تكون غنية بأدوات  أن   :اخلصائص من بينها

للحوار  أمام املتعلمنيتوفر العديد من الفرص  يالت

غري رسمية وغري خمططة مسبًقا.  وأن  تكون ،واالتصال

مليات املسبق لطبيعة ع دعدم التحديوهو ما يعني 

 التعلم واملناقشات التي حتدث يف إطار هذه العملية.

تكون بيئة التعلم مرنة بالقدر  كام جيب كذلك أن  

َقا الحتياجاهتم،  الذي يسمح للمتعلمني بتعديلها َوف 

وذلك  .ال مركزية متصلة يبعضها البعض وأن  تكون

والذي  السائد حالًياعىل العكس من نمط بيئات التعلم 

ويعاين فيه  ،كزية وإدارته من قبل املعلميتسم باملر

 عن بعضهم البعض.   لمن االنعزااملتعلمون 

  االتصالية:حسب النظرية  التعليم إسرتاتيجية .6

دراساته يف السنوات  يف م.(2004، سيمنز) بني  

 ،الطرق التقليدية املعتمدة يف التدريس األخرية أن  

حتويات ما تقترص عىل تلقني املعلم مل والتي غالًبا

ترفع من  هي طرق ال يمكن أن   ،تدريسية للطلبة

املرجوة من  وحتقق األهدافمستوى أداء الطالب 

يف هذا اإلطار إىل  ودعا سيمنزالعملية التعليمية. 
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استخدام مداخل خمتلفة يف التعلم، وتوظيف املهارات 

د عىل الشخصية للمتعلمني يف نشاطات التعلم. كام أك  

والتدريبات املشاركة والتفاعل  تتضمن األنشطة أن  

االجتامعي بني الطلبة واملعلمني باستخدام الشبكات. 

التفاعل بني املعلم واملتعلمني، سواء داخل  أن   وبني  

يف إرشاك  مهاًم غرفة الصف أو خارجها، يشكل عاماًل 

املتعلمني وحتفيزهم للتعلم، بل جيعلهم يفكرون يف 

 .قيمهم وخططهم املستقبلية

دعمت النظرية التواصلية طريقة العمل كام 

فاملتعلم ال يتعلم فقط من  والتعلم النشط.التعاوين 

 والكتابة عام  خالل التحدث  وإن ام من ،خالل اإلنصات

م يف تعل   وبتطبيق ماالسابقة، بل  وربطه بخرباتهيتعلمه 

التعلم  إىل أن   االتصالني ويذهب أكثرحياته اليومية. 

كة يف إنتاج املعرفة تقوي لدى املتعلم من خالل املشار

 .  واالستقاللية والثقة بالنفساالعتامد عىل الذات 

د املقاربة االتصالية عىل ؤك  يف ذات السياق ت  

م التعليمي أكرب عدد ممكن من يوفر املصم   رضورة أن  

االنخراط  املتعلم عىلالتي تساعد  ،بدائل أنشطة التعلم

    كة فيها واالستفادة منها.يف شبكات التعلم واملشار

ا يف ا رياديً الوسائط املتعددة يف هذا اإلطار دورً  وتؤد ي

كاملشاركة يف تطوير حمتوى الويكي  ،توفري هذه البدائل

و التدوين واملناقشات يف  ،و املشاركة يف الكتابة

 الفضاءات االفرتاضية..

 

 املتعددة: طيف عالقتها بالوسائ املقاربة االتصالية (ب

 للتوظيف ؟ي أسس أ

األوىل  التعليم بالدرجةتعتمد املقاربة االتصالية يف 

وقد عىل طبيعة التفاعل بني أطراف العملية التعليمية. 

دت  بوصفه ،غري الرسميالتعلم  النظرية عىلهذه  أك 

ا من مكونات التعلم اإلنساين الذي هو ا بارزً مكونً 

  .عملية مستمرة مدى احلياة

لوجيات احلديثة لالتصال التكنو وقد أد ت

تطور هذه يف  كبرًيا االسنوات األخرية دورً  واإلعالم يف

عىل  والتي ترتكز ،البيئات التعليمية غري الرسمية

   والتعلم.أسس جديدة للتعليم 

التعليم  املتعددة يفاستخدام الوسائط  وعليه فإن  

َق اعتقادنا جيب  املقاربة االتصالية، أن   ويف إطار ،َوف 

 جل أن  أمن  مهمةخذ بعني االعتبار أربعة أسس يأ

 االستخدام يف خدمة العملية التعليمية. يكون هذا

  التفاعلية:وسائط تشجع عىل  .1

بني املعلم  والتفاعل وتبادل املعلوماتفاالتصال 

سواء داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها،  واملتعلم،

 وحتفيزهميف إرشاك املتعلمني  مهاًم يشكل عاماًل 

وخططهم بل جيعلهم يفكرون يف قيمهم  للتعلم،

فتشكيل الفرق الطالبية يف الدروس . املستقبلية

خيلق الفرص هلم إلبداء الرأي  وتكليفهم بمرشوعات

 ويدرهبم عىلاملعرفة للحلول،  واالستامع وتقييم نوع

مالتفكري النقدي  أفراد مشاركون يف  ويشعرهم بأهن 
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استخدام الوسائط  ن  وعليه فإالعملية التعليمية. 

ع عىل التفاعلية يشج   املتعددة يف التعليم جيب أن  

 ،ا للعملية التعليميةاخلالقة التي جتعل الطالب حمورً 

كام  ،بناء خمتلف مراحل العملية الرتبوية وي سهم يف

تعزز لديه مهارات االتصال من خالل تدعيم التفاعل 

 الطلبة. وزمالئه منمع أساتذته 

وهو خبري يف  م.(2011، زباري ويل)كام يؤكد 

خاصية االتصال  أن   ،تقنيات االتصال املرئي التفاعيل

تصال الصويت مت إلتاحة إمكانية االم  اجلديدة قد ص  

مما يسمح بعملية  ؛اجتاهني بني عدة مواقع واملرئي يف

االتصال و التفاعل يف زمن حقيقي بني الطالب 

 .تلفةخم أو بني الطالب يف مواقع ،واملدرس

 التعاوين:وسائط تشجع عىل العمل  .2

 

ه جمموعة من الطرائق ف التعليم التعاوين بأن  عر  ي  

املستخدمة يف التعليم والتي تساعد الطالب ضمن 

لتحقيق  ؛جمموعات صغرية عىل التفاعل فيام بينهم

       اهدف حمدد أو الوصول إىل نتائ  تعلم حمددة مسبقً 

 .م.(2014) قاسم، 

أساليب توسيع  م.(Hooper، 1992هوبر)وقد وصف 

سرتاتيجيات التعلم التعاوين لبيئات التعلم املعتمدة إ

التعلم التعاوين هو  شدد عىل أن   إذعىل احلاسوب، 

أسلوب واحد فقط من أساليب التعلم يف جمموعات 

صغرية، وهو تعلم يتميز بدرجة عالية من اجلودة 

 )االهنامكاون والتع املجموعة(،بني أعضاء  )املساواة

. ولكي تستثمر املجموعة(يف نشاط التعلم بني أعضاء 

سرتاتيجيات التعلم التعاوين يف تصميامت إمميزات 

 ،Hooper)هوبر  اآلتية:األفكار  الوسائط املتعددة فإن  

  :تبدو مهمة(  38 – 21م. ص 1992

  يعني أن يسهم واملسؤولية: االعتامد املتبادل

 ،تعاونية يف إنجاز املجموعة أداء كل عضو يف جمموعة

فرد ال يمكنه الوصول منفرًدا إىل هدف  أي  وأن  

تصل إىل هدفها  املجموعة، واملجموعة ال يمكن أن  

 ويف هذا الفريق.فرد يف  عند االستغناء عن جمهود أي  

شجع تمواد الوسائط املتعددة جيب أن  اإلطار فإن  

 وعة.املجملية الفردية املرتبطة بعمل واملسؤ

  تدريب املتعلمني  يمكن التشاركي:التدريب

سرتاتيجيات إلبفاعلية عىل استخدام ا

 م.(،McDonald، Larson، 1985)التفاعـــــــليــة 

بنى التدريب عىل حمتوى حمدد، كام ينبغي ي   وينبغي أن  

عطى تدريبًا مستقاًل عن أي حمتـــــــــــوى. ي   أن  

 ةة إىل وحدة نسقيوقد حتتاج مواد الوسائط املتعدد

مستقلة لتنمية مهارات تعاونية عاملية الطابع. كذلك، 

ينبغي تشجيع املتعلمني بصفة دورية خالل تعلم 

لتطبيق املهارات من أجل  ؛حمتوى الوسائط املتعددة

)أنجلني،  تشجيع التعاون املعتمد عىل حمتوى معني

   .م.(2004

  إن   واستمراريته:تطوير العمل اجلامعي 

 ت النقاش التي تيل نشاط املجموعة ينبغي أن  حلقا
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سرتاتيجيات إلتتيح الفرصة ألعضائها بالتعقيب عىل ا

الة التي استخدموها. ويمكن الة وغري الفع  الفع  

تشجع املتعلمني عىل  لتصميامت الوسائط املتعددة أن  

املشاركة يف هذا النوع من النشاط بعد االنتهاء من 

هذا النشاط التعقيبي  التعليم، ولكن لكي يكون

 ةروتيني بصورةناجًحا، ينبغي عىل املتعلمني توجيهه 

 وتشجيع العمل اجلامعي.

  التفاعل اإلجيايب بني املتعلمني واملسؤولية

يشعر كل  واملسؤولية تعني أن  ، الشخصية لكل متعلم

 فرد باملسؤولية جتاه األفراد اآلخرين ضمن املجموعة. 

التعلم  يني إىل أن  األخصائ من عديدالو يذهب 

التعاوين حيقق للمتعلم جمموعة من الفوائد االجتامعية 

 ،كالوصول إىل مستوى أعىل من اإلنجاز ،والعلمية

وتعلم  ،وبناء صداقات متنوعة ،وتقليص زمن التعلم

 ،وتنمية قدرات اإلبداع ،والتعايش معه ،احرتام اآلخر

 وتقبل النقد...

وسائط املتعددة جيب توظيف ال من هذا املنطلق فإن  

يسهم يف بناء شخصية املتعلم االجتامعية التي  أن  

وهلا قائد هو رئيس  ،جمموعة تعمل يف تستطيع أن  

وعرض الرأي  عىل احلوارتساعد  وأن   ،املجموعة

استخدام عىل  الطلبةوتشجع  ،رالرأي اآلخواحرتام 

 إلكرتوين،بريد  )هواتف،أساليب التواصل بينها  كافة

وإدارهتا وضع أسئلة ملناقشتها  وحتثهم عىل .(،.دردشة.

 ...مهمة وتقديم مفاهيم

 املتعلم:وسائط تشجع عىل استقاللية  .3

ا تعني كام أهن   ،االستقاللية تعني املبادرة واإلبداع إن  

 يف القيام بعمل ما، كان  كان املتعلم مستقاًل وكلام   .املسؤولية

دة الفرد وإطالق حترير إرا لذا فإن   جودته. عن مسؤواًل 

قدراته عىل التعبري واملبادرة والفعل تنطلق من تربيته عىل 

تشكل االستقاللية  أن   احلس باالستقاللية. يفرتض إذن  

ينبغي عىل املؤسسات  إذا للتعليم والرتبية، ا حموريً هدفً 

ا للمتعلم ليتمرن متنح فرًص  التعليمية يف مرحلها الثالث  أن  

 ،موره سواء عىل مستوى إدراكه لذاتهعىل التدبري الذايت أل

أو عىل  ،وملحيطه املادي واالجتامعي والسيكولوجي

مستوى األسلوب الذي خيتاره لنفسه يف التواصل 

 . م.(2010) الشعايل،  والتفاوض والتكيف مع هذا املحيط

م.( 2010الشعايل،  )خمتار ويذهب األستاذ

يستقيم  ه ال يمكن أن  أن   ،مستشار يف التوجيه الرتبوي

 واملسؤولية،احلس باالستقاللية دون احلس باحلرية 

حيث متكن احلرية من الوعي بالنمطية واألحكام 

من  والتي حتد   الوسط،القائمة والسائدة التي يروج هلا 

 والثقايف،اإلدراك الواقعي للذات واملحيط االجتامعي 

 فإن   ومن ثم   والتجديد،من قدراته عىل املبادرة  وحتد  

احلرية سرتفع من إبداعية الفرد لتجاوز إكراه وسطه 

احلس  كام أن   طموحاته.والقيود التي حتد من 

باملسؤولية سيمكنه من اكتشاف ما هو مطلوب منه من 

مما يدعم تفتح شخصيته  ،جهد واستثامر ملوارده

 وإمكاناته.وإنامئها وإطالق طاقاته 
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 ،ذاتباالستقاللية إىل ثقة أكثر بال ويقود احلس

واستعداد أكثر  ،والرفع من فعالية قدرات الفرد

وقابلية لفهم العامل الذي يعيش فيه  خماوفه،ملواجهة 

ودون  ،بالرضورة املواقف والقيم السائدة يدون تبن

ال  ومن ثم   املحيط،التقييد املفرط باملعايري التي يفرضها 

 يف حاجة زائدة إىل إقرار واستحسان ورضا يكون دائاًم 

فرة يف ايستعمل موارده الذاتية وتلك املتو إذ   خرين.اآل

يف بناء معارفه وقيمه ومواقفه، كام  ةجيد بصورةاملحيط 

ه مؤهل أكثر لالنخراط بحيوية يف حتسني وتطوير أن  

ونتيجة ذلك سيحقق  عليها.وجد الوضعيات التي ي  

ا ا جيدً ا أكثر عىل املستوى الدرايس ويبدي تكيفً نجاًح 

 . الشخيص عىل املستوى

التعلم الذايت هو األسلوب  أن  ويرى أخصائيون 

ناحلديث الذي  املتعلم من حتقيق قدر كبري من  ي مك 

يعًلم نفسه بنفسه  من أن   ديسمح للفر إذ   ،االستقاللية

َقا لقدراته ، وبام يتوافق مع يف التعلمولرسعته  ،َوف 

وم أسلوب التعلم الذايت يق أن   :ميوله واهتامماته، أي  

املتعلم، فهو الذي خيتار املادة الدراسية التي  سعىل أسا

البداية ونقطة  ةحيدد نقطيريد دراستها، وهو الذي 

النهاية، وهو الذي حيدد رسعة التعلم يف ضوء رسعته 

ه وىف ضوء إمكاناته وقدراته، كام أن   ميف التعلاخلاصة 

 ،همن خاللتقويمه  جيريحيدد أسلوب التقويم الذي 

) السناين،  عورقي املجتمسهم يف تطور لك ي  وكل ذ

 م.(.2005

وحيظى موضوع التعلم الذايت واألساليب اجلديدة التي 

 ماحلارض باهتامتشجع عىل استقاللية املتعلم يف وقتنا 

متزايد من جانب األكاديميني واملهتمني بالتجديد 

واستخدام التكنولوجيات احلديثة  ،البيداغوجي

يف حتسني أساليب التعليم والتعلم  ،لإلعالم واالتصال

وزيادة فاعليتها. ولقد أوضحت بعض الدراسات 

ه عندما أن   التي عنيت باستقصاء رشوط التعلم اجليد،

َقا لقدراته فإن    مما يقده يستجيب إىل يتعلم كل فرد َوف 

جيابية املشاركة النشطة اإل إليه عىل نحو أفضل، كام أن  

متثل عنرًصا فعااًل  ،ملتعلمواقف امن جانب الفرد يف 

عىل جيابية إيقبل الفرد بدافعية و وتسهم يف أن   ،للتعلم

أنواع معينة من أداء وسلوك التعلم وحتقيق النمو  متعل

 من األدلة ما يبني أن   الذايت، وفضاًل عن ذلك هناك

األفراد الذين يتعلمون من خالل برام  التعلم الذايت 

ا للتعلم، وأكثر استقاللية اهتامًما ومحاًس  ريكونون أكث

يف أسلوهبم  ةأكثر كفاءم وحرية يف التفكري، كام أهن  

العام للتعلم من األفراد الذين يتعلمون من خالل 

 .التقليدي يالتعلم اجلمعبرام  

 أن   ،املختصني يف املجال الرتبوي من عديدالويرى 

تسهم يف تطوير أساليب  الوسائط املتعددة يمكن أن  

املربم  عرب مساعدة املتعلم عىل التعويل  الذايتالتعلم 

 يف اكتساب قدر من املعارف واملهارات ،عىل نفسه

تتناسب مع قدراته ووقته  يوالقيم التواالجتاهات 

 واحتياجاته. 
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وسائل مثالية لتدعيم  الوسائط املتعددة تعد   كام أن  

 ا تراعي الفروق الفردية والرسعةهن  إ التعلم الذايت، إذ  

الذاتية للمتعلم. كام توفر الوسائط املتعددة يف إطار ما 

ا للمشاركة النشطة من عرف بالتعليم اإللكرتوين فرًص ي  

أنشطة الربنام ، كام توفر له قدًرا  جانب املتعلم يف

،  دراسته للربنامكبرًيا من احلرية يف كيفية السري يف 

 فهو الذي حيدد متى ينتقل من جزء إىل جزء تايل له يف

دراسة جزء  ةإىل إعادحاجته  ىحيدد مدالربنام ، كام 

 نعدم إتقاحمدد من الربنام  يف حالة عدم فهمه له، أو 

 .م.(2005)السناين،  تعلمه باملستوى املطلوب

  التشاركي:وسائط تشجع عىل العمل  .4

التعلم التشاركي هو أسلوب من أساليب التعلم 

 العملية بفاعلية يف التي تقوم عىل مشاركة املتعلم

هو الذي يقوم عىل تشارك كل  ،آخر ىبمعن التعليمية.

الرتبوية وحتقيق  من املعلم والطالب بأداء العملية

عىل املعلم  ةوحيد بصورةه ال يعتمد أن   :ي  أ خمرجاهتا.

كمصدر أول وأخري للمعلومة، وال يعتمد عىل فئة 

والنشاط داخل  قليلة من الطالب يكون هلا الفاعلية

دون غريهم، بل يعتمد عىل تفعيل مجيع الطلبة  احللقة

ن آوهناك مبدميع قدراهتم العقلية والدراسية. بج

 رئيسان يقوم عليهام التعلم التشاركي مها:

 ال يوجد شخص يعلم كل يشء عن أي يشء. -

 كل منا لديه ما يعطيه وما يقدمه. -

هذا النوع  استخدام أن   الدراسات بعض أظهرت وقد 

عىل حتقيق  ًيشجعهمو للطالب، قق متعةحي التعلم من

و يقوم هذا النوع من التعلم  األداء. مستوى عال من

عىل عدد من أنشطة البحث واالستكشاف 

توجيه املتعلمني نحو  وعىل املعلمني والتجريب،

النتائ  الفردية والتوصل إىل  مناقشة وحتليل

) عبدالباسط،  هذا النشاط بخصوص  موحدة نتيجة

 .م.(2011

يقترص التعلم التشاركي فقط  وال 

يشمل  هوالعمل اجلامعي والتجارب ولكن   التعاون عىل

جهد  أو ،مرشوع معني اءإلهن   مجاعي اا جهدً أيًض 

 .ألنشطة وإنجازات مجاعية تقارير لكتابة تعاوين

االلكرتوين عرب استخدامه للوسائط  ويعد  التعليم

التشاركي الذي  أنامط التعليماملتعددة التفاعلية أفضل 

 عىل ةيتعلم فيه الطالب من خالل جمموعات تشاركي

ين بذلك عاميل الزمان الشبكة العنكبوتية متحد  

 . واملكان

 

   خامتة الدراسة

سحبت املقاربة االتصالية البساط من حتت أقدام 

النظريات الثالث الكربى للتعليم والتعلم برتكيزها 

، وأكثر مالءمة عىل مفاهيم ومبادئ جديد أكثر نجاعة

للتطورات التكنولوجية التي تشهدها املجتمعات 

 السلوكية واالدراكية والبنائية املعارصة. فحينام ركزت

التعلم يأيت من  عىل فكرة أن   ،العقود املاضية عىل مر  
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ذات الفرد ومن داخله عرب االستيعاب واحلفظ والفهم 

يتعلم، حيدثه يف سلوكه عندما  والتغيري الذي يمكن أن  

جاءت النظرية الرتابطية يف بداية القرن الواحد 

التطور الكبري يف وسائل ع موالعرشين لتؤكد أن ه 

يف ظل ذلك  فاعاًل مل يعد هذا املفهوم للتعلم  ،االتصال

 ،التدفق الكبري للمعلومات من مصادر متنوعة

عملية التعلم  مساءلة إلعادةناك رضورة ه توأصبح

 نعيشه.رقمي الذي التحول ال هذا يف ظل

ي  م  وقد ظهرت املقاربة االتصالية يف إطار ما س 

تفهم كيف أن   لتحاول  Connectivismالرتابطيةبنظرية 

املعلومات، وقد يف ظل عرص  التعلم اليوميمكن حتقيق 

م. 2004عام   George Siemens النظرية الدكتورأسس 

ها بوية الكثري من اخلرباء والباحثني النظرية الرت وعد 

) رسحان،  التي تناسب جيل اليوم وأدواته ،الرابعة

 م.(.2017

يعتمد  التعلم أن  النظرية الرتابطية  واعتربت

األوىل عىل طبيعة التفاعل بني أطراف العملية  بالدرجة

دتالتعليمية.  غري التعلم  النظرية عىلهذه  وقد أك 

ا من مكونات التعلم ا بارزً مكونً  بوصفه ،الرسمي

  . الذي هو عملية مستمرة مدى احلياةاإلنساين

 للتعلم،مفهوم جديد وجاءت النظرية الرتابطية ب

 دور املعلم من الدور املتحكم املالك للمعرفة فقد تغري  

دوار أخرى ربام تكون أكثر صعوبة. فاملعلم هو أإىل 

ه يمثل اخلبري أحد عنارص تلك الشبكة التعليمية لكن  

ني للمصادر والفرص والقائد الذي يرشد املتعلم

 . التعليمية

تصميم املقررات الدراسية مل يعد هيتم  كام أن   

بل أصبح يركز عىل  ،ابالكيفية كام كان احلال سابقً 

 عالمات إرشادية للمتعلمني واملعلمني، والرتكيز ريوفت

عىل خلق البيئة التعليمية املناسبة ثم ترك األمر للمتعلم 

التي حيتاجها مع للبحث واحلصول عىل العنارص 

ركزت النظرية كام  احلفاظ عىل شبكة تعليمية نشطة. 

توفري مساحة عمل للمتعلمني  الرتابطية عىل مسألة

خرين والتعبري عن الذات آلن من التواصل مع اك  مت  

 .وتدعيم احلوار

التكنولوجيات احلديثة  وتعد  هذه النظرية أن  

تطور هذه يف ا كبريً ا دورً واإلعالم، قد أد ت لالتصال 

عىل أسس  والتي ترتكزالبيئات التعليمية غري الرسمية 

   والتعلم.جديدة للتعليم 

التعليم  املتعددة يفاستخدام الوسائط  وعليه فإن  

جيب أن  خيضع إىل مجلة من االعتبارات، التي أتينا 

يكون  جل أن  أمن عليها خالل حتليلنا يف هذه الدراسة، 

 ة العملية التعليمية.االستخدام يف خدم هذا

د أن  املقاربة  ويف خالصة القول يمكن أن  نؤك 

ا للتعلم ا خمتلفً تقدم مفهومً  أن   االتصالية قد استطاعت

وتدفق املعلومات يعتمد عىل  ،يف ظل التحول الرقمي

خرين آلقدرة املتعلم بنفسه عىل التواصل الدائم مع ا

ت مؤسساأغلب  يف وهذا ما حيدث فعاًل ، ليتعلم
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األعامل التي يعتمد فيها املوظف عىل نفسه يف حتصيل 

املعرفة من مصادر متنوعة لكي يعمل، وهذا ما ينبغي 

 أردنا تعلياًم  إن   ،ا يف املدارس واجلامعاتيًض أحيدث  أن  

 .احقيقيً 

 

 :شكر وتقدير 

يشكر الباحث مركز بحوث كلية اآلداب، جامعة  

 امللك سعود عىل دعم هذا البحث.

 

 ــع املراج

 املراجع العربية: أوالً: 

تصميم  مبادىء .أبو خطوة، السيد عبداملوىل السيد

 املقررات اإللكرتونية املشتقة من نظريات التعلم

دور "دراسة مقدمة إىل مؤمتر  وتطبيقاهتا التعليمية.

 "التعلم اإللكرتوين يف تعزيز جمتمعات املعرفة

ة جامع-املنعقد بمركز زين للتعلم اإللكرتوين 

 م.2010/ 4/ 8-6البحرين يف الفرتة من 

دور التعليم   أمحد، سلوى السعيد عبدالكريم.

 ياإللكرتوين يف حتسني جودة املحتوى الرقم

للربام  األكاديمية: دراسة تقويمية لتطبيق برنام  

 علم املكتبات "يف برنام  قسم " Moodleاملودل

بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية  "واملعلومات

عامن: جامعة السلطان  .جامعة السلطان قابوسب

 م.2011قابوس،  

العملية الرتبوية يف ظل العوملة . محدأاخلطيب، حممد 

. عامن: دار فضاءات وعرص االنفجار املعلومايت

 ،للنرش والتوزيع والطباعة.  الطبعة األوىل

 م.  2003

تكنولوجيا التعليم يف تطوير . الدشتي، عبدالعزيز

. الطبعة األوىل. الكويت: مكتبة عليميةاملرافق الت

  م. 1988الفالح،  

وسائل االتصال .  الطوبجي، حسني محدي

الطبعة الثامنة. الكويت:  والتكنولوجيا يف التعليم.

 صفحة. 222م. 2012دار القلم، 
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