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لیم علسر في التاھمیة ا. في اطار التخطیط و الفكر البناءانتقاء و تسلسل التعلم: الملخص
االلكتروني بالوسائل و المتطلبات الذاتیة التي تتحكم في عملیة التخطیط و التطویر ابتداء من 
قواعد خاصة مختلفة عن طرق الضبط و التعدیل التكنولوجي او الخاضعة الحتیاجات السرد 

  .بمقاییس تبادل المعلومات
  

لكتروني بصفة عامة سواء كان في التكوین میة خاصة في اطار التعلیم االیكتسب ھذا التخطیط اھ
نشیر ایضا الى احتیاجات صناعة التكوین االلكتروني في الوقت الراھن . المؤسساتي او الجامعي

  .و التي ترتبط مع تعلیمات التصمیم لوسائل التعلم و التي تشكل اولویة و تحدیا في ھذا المجال
لمیزانیات االساسیة و وصف تقنیات تأسیس النظریات التي تعالج انتقاء المحتویات ا

تحلیل المحتویات ، تقنیات تحلیل الفكرة و تقنیات : على ثالثة منھا ھي حیث سنركز .التسلسل
  .االنجاز

اذا ما كانت فكرة و وسیلة التعلیم : كملخص سنحاول التطرق فقط للعرض كمعطیات الى مسألتین
 استقاللیة محتویات العلم، واذا كان بھذه قابلة لالستعمال اكثر من مرة متناسقة مع متطلبات

  .الصفة ، ما ھي المتطلبات التمام ھذا العمل
  

وسائل التعلم ،قابلیة اعادة االستعمال،قابلیة االستعمال،مقاییس الجودة في  :الكلمات االساسیة 
تقنیة التعلیم االلكتروني، نظریة السیرة الذاتیة، تسلسل محتویات التعلیم،التعلم عبر الشركات،

  .تحلیل المحتویات،تقنیة تحلیل المھمة و نظریة االنجاز
  
  

  المقدمة
  

 و تسلسل محتویات التعلم في اطار التخطیط و التسیر نطرح في ھذا المقال رؤیة عن انتقاء
 نشیر الى اھمیة السرد في حقا التعلم المعتمد على الشبكات الذاتي،من وجھة تیارات الفكرة البناءة

بات ذاتیة التي توجھ ھذه العملیة من اسس خاصة خارجیة، و في بعض االحیان بوسائل و متطل
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ت السرد و تعدیل االدوات التكنولوجیة و المنطلقة من اسس و احتیاجا من مشتقة من ضبطا
  .بمقاییس تبادل المعلومات

  
اء في بصفة عامة اذا كان ھذا الطرح المھم یتطلب بروزا في اطار التعلیم االلكتروني العام سو

التعلیم المؤساساتي او الجامعي، و لذلك في اطار التعلم المضبوط و التكوین االرتجالي او غیر 
المضبوط ھناك ایضا االحتیاجات التي تتطلبھا صناعة التعلیم االلكتروني في الوقت الراھن و 

  .تحديالمتعلقة بالتصمیم المعطیاتي لوسائل التعلیم، ھي االحتیاجات التي تمثل اولویة و 
  

سوف نتطرق الى تطویر فكرة تأسیس النظریات التي تقنن طرق انتقاء محتویات التعلیم، و التي 
حیث سنركز . تقنن طرق انتقاء محتویات التعلیم،المیزانیات االساسیة  ووصف تقنیات التسلسل 

  .زتقنیة تحلیل المحتویات، تقنیة تحلیل المھمة، تقنیة انجا: بشكل خاص على ثالثة منھا 
  

ھل : كنیتیجة سنحاول التطرق لیس كقرار و لمن كعرض الى اسئلة عدة منھااخیرا و لیس اخرا 
مفھوم وسیلة التعلیم القابلة لالستعمال اكثر من مرة متناسق مع متطلبات استقاللیة محتویات 

  التعلیم؟،و اذا كان االمر كذلك ما ھي المتطلبات النجازه؟
  
١  

كمصادر تعلیمیة البیئات التكنولوجیة كبیئات ) ت و اسسابكش(الوسائل التكنولوجیة  ١٫١
 .البناءة و تصمیم السیرة الذاتیة الرؤیة . مفردة للتعلیم

  
ثقافة تعلیم البلدان المشابھة لنا في البیئة، وھو وجھة نظر كالسیكیة مستعملة في قسم جید من 

ب كمركز استقبال للمعرفة و مؤسس على النظریات البناءة للتعلیم المتمركزة على فكرة ان الطال
في ) حواسیب، الشبكات و البرامج(عملیات التعلیم و التعلم التى تحدد المصادر التكنولوجیة

 .مخطط معقد المحتویات،العملیات،ظروف التعلیم و العالقات االنسانیة
  

وجھات النظر ھذه مؤلوفة لدینا بشكل خاص بحسب تعددات استعمالھا و أخذین بعین العتبار 
وقت و تصمیم النشاطات التربویة، التدخل التكویني، عملیة التقیم و بث الدروس،االیام المفتوحة، 
المؤتمرات و ا نشاطات أخرى تحسینیة حیث سنشیر الى تحلیل یتعرض الى كشف معظم جوانب 

  .ھذا العمل رغم انھ ستبقى جوانب اخرى لن نذكره لضیق المجال
  

 في كل حاالت التعلیم ھناك ثالثة اسس  )١٩٧١ ) Gagné(نيجاج(من وجھة نظر الفكرة البناء
  .او عناصر او افواج عناصر متعددة

ماذا یجب توفیره كشروط النجاز نشاط (و ظروف التعلیم ) ماذا نتعلم(نتائج التعلیم او المحتویات
  ).ما او الحالة المواتیة التمام او انجاز التعلیم

 نتیجة للتعلیم، ھذا یعني ان التغیر الحاصل في مادة  ستحون المحتویاتفي ھذا الخط الفكري
التغیر بمعنى ادخال مادة جدیدة یلغي .(الطالب المعرفیة بین السابق و الالحق في نشاطات التعلیم

  ).و اشكال معالجتھ\او یغیر نوع العالقة بین عناصر المعرفة أو
  )كیف نتعلم؟(ستكون العملیات 
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االستراتیجیات و الطرق (لیم الذي سیشغل التمام ھذا التعلیم تعني النشاطات المعرفي او التع
حسب طبیعة المحتویات،منجزة ،مفاھیم او مجاالت (و التي تتغیر حسب نوع التعلیم ) المعرفیة

 ولكن في كل حالة ).أفكار مسبقة، خبرات(ات المسبقة و حسب المعلوم) االختصاص
عملیات خاصة،داخلیة و متعلقة : عامة تھ  ھذه العملیات تتمیز بخاصیی) ١٩٩٠)Pozo(بوثو(

  .بالتعلیم و كنتیجة فقط موضحة بتأثیرھا
تغیر ( وكنتیجة تدخل االستاذ الحداث التغیر في المواد المعرفیة التي سبق و تطرقنا الیھا من 

او بشكل أخر عملیات التعلیم تدخل فقط الحداث او خلق مالئمة لھذا التغییر و لتكون ) المحتوى 
  .ات التعلم محررة من القیود و مطورة وسط ظروف مالئمةعملی

  
كل تعلیم یتطلب ظروف محددة و خاصة، حیث تحدد ھذه الظروف بواسطة عملیات التخطیط و 

المصادر التربویة و مصادر التعلیم، و : التعلیم، حیث ان ھذه الظروف محددة بعنصرین ھما 
 استخدام الوسائل االلكترونیة كمصادر تعلیمیة و  في اطار ھذه القاعدة این نحس.التفاعل بینھما

  .تربویة خاصة التي تشجع تعلیم محتویات محددة
  

ھذا الخط الفكري لیس بالممیز و ال بالجدید حیث یتالئم مع تطویر اسس المعلوماتیة التربویة التي 
 مدرسھ )Ginebra(جینیبرا و بمقیاس اقل یتبعھما ) )Reggini( ریجني ١٩٨٢(انشأھا 

  . جینیف، و اعمالھم على سیكولوجیا التطویر
  

یشیر انھ باستعمال ) (Rodriguez-Rosello) ١٩٨٨ روسیو–رودریغیز (من جانب اخر 
الحواسیب كأدوات تعلیمیھ یمكن تطویر محتویات التعلیم و المفاھیم المعنویة و التوجیھیة 

 .الجانبیة
  

القدرة على التفاعل، بیئات التعلم الذاتي و : یمكن اعتبار االفرادیة كمرجع في شبكات االنترنت
  .البیئات المفتوحة و مفعالت استراجیات االستكشاف و الكشف

  
على ھذا المستوى یجب اضافة خط جدید للتطویر الثقافي الذي اشار الیھ العالم 

المتعلق بخلق ادوات تطور القدرات االنسانیة في المعارف و   ))Vygotski(١٩٨٤فیقوتسي(
ما  و ھي االدوات التي اخترعھا النوع البشري من اجل تنمیة العالقات و التبادل االجتماعي التعلم

و .مطبقة في المجاالت التكنولوجیة التي تستلزم التشقیر و التمثیل الرمزي و المعنوي. بین افراده
یھ مثلما اشار ال) وساطھ(بشكل خاص یطبق على الحاسوب كأداة منظمة للعالقات و التبادالت 

   . ٥٨_٤٩ صفحة ١٩٩٨ _ ١٩٩٤ من خالل كروك ٤١٢في كتابھ صفحة ) ١٩٩١(العالم كول 
  

ادمجت في االونة االخیرة رؤى جیده باطروحات ممیزة، و كأقلمة لالفكار البنائیة و افكار العالم 
  .  سنراجع نظریة الحوار و نظریة التعلم المباشرفیقوتسي

  
 على ان ١٩٧٨ عام فیقوتسيطلق من رؤیة العالم   تن)١٩٦٤ Pask)( باسك(نظریة الحوار

و ان اكتساب المعرفة الجدیدة ھو نتیجة التفاعالت بین . بطبیعة الحال ظاھرة اجتماعیةالتعلیم 
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االفراد المشاركین في الحوار وان التعلیم ھو عملیة لھجویة اي ان الفرد یشارك ویواجھ و یدافع 
  .الى االتفاق الذي یكون نتاجھ المادة المعرفیة الجدیدةعن وجھة نظره قبالة نظیره حتى یتوصل 

  
  

شبكة االنترنت نظریة الحوار ھو فضاء جدید لطبیعة اجتماعیة خاصة لالفراد  نظره،من وجھة 
كذلك یدخل في عملیة التي من المتواصلین من خالل االنترنت او وسائطھ و .الخ...و الجماعات 

  .)١٩٧٨ فیقوتسي (فضاء افتراضیا للتطور القادمشؤون خاللھا المتحاورون او المتعلمون ین
  

نظریة اخرى للدفاع عن   تنمو الشبكة على حسب القدرات المعرفیة للطالب یمكن ان نصل الى 
 ))Young(یونج  ١٩٩٣(ھي نظریة التعلیم المباشر للعالمفاعلیة االنترنت كوسیط تعلیمي،

، زیادة على  و الفضاء الخاص الذي ینتمي الیھ طبقا لھا المعرفة ھي عالقة تفاعلیة بین الفرد
  .ذلك یحصل التعلم اذا كان الطالب ینتمي الى اطار تعلیمي بطبیعة معقدة وحقیقیة

  
  

الواقعیة : فضاء االنترنت یتجاوب مع متطلبات المعرفة المباشرة في خاصیتھ االساسیتین و ھما 
  .و التعقید

  
موثوقة مابین المستخدمین من خلفیات ثقافیھ مختلفة و من جھة یصبح االنترنت القامة تبادالت 

  )  (,Brown, Collins y Duguid)١٩٨٩(لمن باھتمامات مشتركة 
  

و و من جھة اخرى الطبیعة االمستقرة لفضاء االنترنت تشكل صعوبة للمستخدمین لغیر المبتدئین 
ھكذا . جي في ثقافة خاصةبفضل مساھمتھ التدعیمیة والمتواصلة مما یسمح لھم باالندماج التدری

سنرى ان الطالب الذي یتعلم عبر االنترنت او الذي یدخل الى مصادر موثوقة في الریاضیات و 
الصعب ادراجھا  من _ھي مصادر حقیقیة_ یضفي علیھا طبیعھ الحقیقیة و مخیلتھااالحصاء 

  .لنص او تمرین خاص
  

صادر، تشكل المقاییس العامة المقبولة االھداف ،الطرق،المحتویات،ظروف التعلیم، التقیم و الم
بمعنى ان مجموعة االفكار،االعمال،والقرارات المصاحبة لكل عملیة تدخل تربوي . للسیر الذاتیة

وبعدھا في التقیم او تكوییني بشكل مسبق في التخطیط الذاتي خالل التقیمات المختلفة للعملیة 
طبیقي او نظري على حسب درجة االھمیة لھذه ذاتیة ان تكون تالشامل او النھائي یمكن للسیر ال

االفكار،االعمال و القرارات، ویختلف التأسیس على حسب محور التصمیم و البناء المتمركز 
اال ان الفكرة  .الخ... على التنظیم،المحتویات،اھداف التكوین،ظروف التعلیم واھتمامات الطلبة 

بمعنى التفكیر الفردي او  ھي فكرة السیرة الذاتیة،االساسیة التي تتحكم في مفاھیم التصمیم الذاتي 
  .  للعمل و التواصلتطویرھا و نتائجھا كأداه الجماعي بخصوص العملیة و ظروفھا،
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 المفاھیم والمصطلحات١٫٢   
  
  

بالرغم من ان یجب استعمال مصطلح التعلیم االلكتروني بتحفظ كما سنراه الحقا لتفادي 
غرفة الحوارااللكترونیة، _  انھ من االكید التمرن على الوسائل الخاصةاالختالطات المفھومي اال

اوال في امیركا الشمالیة وبعد ذلك في باقي العالم ترسخ .   _الخ... قوائم الحوار، االدب الخاص 
. ھذا المصطلح لیكون كمرجع بمعنى اوسع في عالم التكوین و التربیة اكثر من اي وقت مضى

تي تستعمل فیھ الشبكات و الوسائل االلكترونیة كقاعده في ھذا النشاط كما في معظم االوقات ال
 وبالموازاة في عالم البحث ترسخ ایضا بمعنى ضیق لیكون مرجعا في عالم المؤسسات 

التربویة او في شبكة االنترنت  المتعدده ي ھدفھ توزیع المعارف عبر الوسائطالتكنولوجي الذ
 یتعلق االمر بما ھو معروف بفكرة التعلیم .دقیق تقریبابھدف التعلیم في قطاع خاص و 

 )Ruiperez٢٠٠٢ روبیریث المؤسساتي
  

 ونھایة في التجارة این توظف مواد التعلیم المساعدة لنظام موثوق او في القطاع المؤسساتي ،
ھذا القطاع على حسب المیادین و الظروف ھو قطاع في طریق وسط بین . للتعلم عبر الشبكات

 النشر و العالم الصادر عن االكادیمیات الخاصة و التعلیم عن بعد او بالمراسلة جنبا الى عالم
االتحاد االروبي مع قطاعي مؤسساتي دینامیكي ودافع و الصادر عن السیاسة االوروبیة لبرامج 

  .التكوین المھني و المؤسساتي
  
  

 تتحكم فیھ الدوافع التجاریة و ھذا ما ادى الى ترسیخ ھذه المفاھیم بقوة و الناتجةعن العالم
  .التكالیف االقتصادیة

 عندما نتحدث عن الدرس تلج الینا فكرة مشابھة لدرس ذي اكتفاء ذاتي بالمراسلة، نفس وھكذا
الشئ یحصل اذا ما تحدثنا عن التغلیف و قابلیة االستعمال اكثر من مرة و الذي یفعل ھذا المفھوم 

علیم االلكتروني الكثیر من یرجعھ الى القطاع االقتصادي او بشمولیة النھ عندما نتحدث عن الت
 التعلیم عن الى التجارة، وفي ھذا االطار نحن نتحدث عن عبارة البعد المؤسساتي بینما تحدث

البعد التكنولوجي فاننا نرجعھ الى عالم التطویر و االنتاج المعلوماتي سواء في القطاع الصناعي 
المستعملة في التعلیم عن بعد نشرح بعضا من ھذه المفاھیم او البحث العلمي و الحقا س

المؤسساتي و التكنولوجي بشكل یختلف عن الطریقة التقلیدیة المطبقة في اطر العلوم و التربیة و 
  .التعلیم و بالخصوص في التطویر الخاص لتصمیم السیرة الذاتیة

  
  المحتویات

  
 و التكنولوجي عن بعد كثیرا ما یخصص ھذا لغة المستعملة في اطر التكوین المؤسساتيلفي ا

المعلومات ،المعطیات و اطرق المخزنة ، المدعومة و المعالجة للمنصة الرقمیة و المفھوم لكل 
ه شكال لخاصیة ثانویة او على االتي لیست لھا عالقة وثیقة مع ما یسعملھ سیر النظام معطیا ای

بموجب ھذه المعلومات نستعمل ) hardware  software( االقل مشابھھ للبرامج او االجھزة
  ).ادوات الدرس ( مصطلح 
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ؤیة تشكل ھذه المفھومیة فشال في العدید من المحاوالت التكوینیة المدعومة رو من خالل ھذه ال
 ھذه .بالشبكات وبالخصوص محاوالت االنتاج الصناعي للدروس و الوسائط المتعددة التربویة

سي لكل عملیة تكوینیة، تسلسلیة للتعلیم، العتبارات متعلقة بالجودة الؤیة نسبیة في المفھوم االسا
التكنولوجیة، البریق في حلول المسائل الحسابیة، البرامج و الخوارزمیات، االعتبارات المتعلقة 

  .الخ) ... شكال و لونا ( لكترونیةبالشكل النھائي،بالعرض و بجودة الفضاءات اال
  

عدل بتعبیر التعلیم و التعلم بمعنى المادة المعرفیة النامیة و نستخدم المصطلح محتویات الم
مفھومیة، : المحتویات المبسطھ ممكن ان تكون على اشكال مختلفة. المتغیرة كنتیجة لعملیة التعلم 

  . مصدریة و تفاعلیة
  

المعلومات لیس بالضرورة التكنولوجیة التي تحتویھا الخلفیات الحاسوبیة في شبكة االنترنت 
 في تصمیم تعلیمیة و المساماة بمواد السیرة الذاتیة، باستعمال المصطلحات ذات المعنى الواسعال

الصورة الذاتیة و لیس ھو ھدفنا في ھذا العمل الدخول في نقاشات مركزة و لكن فقط العطاء 
معین في اشكال مرشدات، القارئ فكرة تمكنھ من االستیعاب ، و تصنیف ھذه المواد على شكل 

ات تحلیمیة، وثائق ، مواد مطورة للمحتویات و ھي بمثابة مراجع اساسیة كالسكیة، تمارین ووحد
  . الخ... و تطبیقات ، مواد داعمة، نصوص، صور، معلومات 

  
وثائق مھنیة او تقنیة : ذات طابع لیس بالضرورة تكویني و لكن تستعمل كماده داعمة 

 المتعددة، المحاكاة، محاكاة الطابع التكویني ، الوسائط( ،جداول،وثائق حیة ، مصادر االنترنت 
مرشدات معینة للطالب ، ادوات تكوین العمل ، ادوات تقییم التعلم، والوثائق المنتجة في میدان 

  . )نشاط التكوین
  

  الدروس
  

في التعلم االلكتروني المؤسساتي یشرح مصطلح الدرس بطریقة واضحة على انھ مادة وسائط 
في . یھا الدعم االلكتروني او یوضع في خلفیة حاسوبیة لتطویر برنامج التكوینمتعدد التي یجمع ف

الذي یوزع على المستخدمین و ھذه ) CD(الوضع النھائي یقدم الدرس في شكل قرص مضغوط 
الحالة شائعة في التدریس الجامعي و یطلق على ھذا النظام نظام التسیر التعلیمي و الذي یسمح 

  .صاصات لمتابعة درس ماللطلبة متعددي االخت
  

بصفة عامة نحن نعلم ان ادرس ھو وحدة السیر الذاتي التي تقیم عمل الطالب و ھو على شكل 
وحدات المحتویات  و كما في كل ضبط لوحدة السیره حقل النشاطات مواد و : معامالت صغیره

...  مصادر اھداف، محتویات، طرق، تقییم،: الذاتي فان الدرس یحتوي على ابعاد اختصاصیة
  .الخ
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  التعلیم االلكتروني
  

االنتاج ، الدعم وتوزیع : سبق و ان قلنا ان عبارة التعلیم االلكتروني تستعمل لوصف مھمة ما
ولكن دون الوصول الى ھذه النھایة الشائع ھنا ان بدیل التعلم ھو . مواد الوسائط المتعددة التعلیمیة

( علم الكالسیكي دون التمیز او التفرقة بین التعلم و التعلماستعمال التعلیم االلكتروني كبدیل للت
  . ).الخ...  النشاط الراعي،تنظیم المصادر التعلیمیة 

  
في ھذا المعنى سنحاول استعمال المصطلحات االساسیة في الفضاءات االلكترونیة لیكون التعلیم 

في الشبكات یسمى  )رفیة الجدیدة كنتیجة لالتزانات المع( االلكتروني ممیزا و ھذا یعني ان التعلم 
كتعلم في الشكل المظوماتي سیكون جنبا الى جنب الى التعلیم، حیث التعلیم االلكتروني اال انھ 

سنستعمل عبارات مثل التكوین عن بعد انظمة التعلیم في الشبكات لتسمیة برامج شاملة ذات 
لطبیعة الجدیدة و الشائع ان تكون تدخل تكویني او تربوي و التي ترتسم من ورائھا اھداف ھذه ا

ھذه البرامج باللغة االنجلیزیة و باستعمال مصطلح التدریب و ھكذا نتكلم عن االستاذ المدرب 
  .بوصف التكوین الراعي و التدریب التسییري لوصف التكوین في میدان التنظیم

  
  اھداف التعلیم ١٫٢

  
اللكتروني في الوقت الراھن ھو غیاب بدون شك المشكلة الكبیرة التي تواجھھا صناعة التعلیم ا

الطرق التقنیة، الوثائقیة ، السیكوبیداغوجیة، المشتركة و المقبولة لیتسنى تحقیق اھداف 
ره الذاتیھ المستعملة في الدخول،التشغیل، االمدیة و قابلیة االستعمال اكثر من مرة لمواد السی

  .الشبكات
  

بصفة عامة ھو ان المواد المحضرة لنظام ما ال في العروض الراھنة للتكوین االني ما یحصل 
  .یمكن تحویلھا على نظام اخر مثبتین المیزات و الخصوصیات القدیمة

  
بروتوكوالت تحتوي : الشكل الذي تبنى لحل ھذه المشكلة ھو استعمال مقاییس التعلیم االلكتروني 
خر شكال و مضمونا على المیزات التي تسمح بتحویل عروض التكوین عن بعد من نظام الى ا

  ).ادوات حاسوبیة و تفاعلیة  (     حید  ووتجبر على اتباع نظام
  

المقایسس تؤسس لطریق جدید نحو شكل البق و فعال لتعلیب المصادر و المحتویات سواء للطلبة 
الذین یغیرون النظام كما للمدرسین الذین یستعملون ھذه المواد بطرق مختلفة كما ھو الحال ایضا 

  . لتحسین نوع الدروسي البرمجیات الذین على عاتقھم مھمة ابتكار ادوات جدیدةلمطور
  

منھ المستعملون في میدان صناعة التعلیم االلكتروني، و ھذا العمل التقاربي للتكنولوجیات ینتفع 
ھذه المنتجات بالمقاییس المحددة تسمح بدیمومتھا على االمدین القصیر و المتوسط، بھذا الشكل 

  .الستثمارات المقدمةتحمى ا
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االقتصاد ضالع ایضا في المیدان المعرفي، فقد خصص ایضا لمیادیین التعلیم االلكتروني 
، تعلیب و تسلسل المقاییس المشتركة للمعلومات ذات الحجم الكبیر للمواد. المؤسساتي

لمعلومات المحتویات، جاھزیة االدوات ، مثل امتحانات اختبار المعارف ، معطیات الفعالیة و ا
توفر . الخ... االكادمیة للطلبة ، التفاعالت مع برامج التعلیم على مستوى وقت التنفیذ 

ھذه الوسائط من شأنھا ان تطور . االستثمارات في میادین تعلیم ثانویة و ایضا جھود التصمیم
 ما ومن جھة اخرى كما سنشیر یصعب تحقیق ھذا الھدف اذا. اقتصاد صناعة التعلیم االلكتروني

  .اخذنا بعین االعتبار تسلسل المحتویات و القوانین المنظمة للعملیة التعلیمیة
  

تأسیس نظام قیاس النتاج  مواد التعلیم عن بعد عبر جھود لقد كانت المحاوالت عدیدة من اجل 
  : المؤسسات التالیة

AICC, Aviation Industry CBT Comitee; IEEE Learning Technologies 
Standards Comittee (LTSC); IMS Global Learning Consortium, Inc.; y ADLSCORM.  

  
 اسست حكومة الوالیات المتحدة مبادرة لتقنین ادوات ، مصالح ، و ١٩٩٧في تشرین الثاني 

االنظمة التي تسمح بتكوین و استیعاب الدروس لجمیع المستفیدین استقالال عن المكان و الزمان 
ولوجیة التي كانت سابقة انا ذاك و سمحت بتأسس التعلیم التوزیعي و بالخصوص خلفیة تكن

  ). Advanced Distributed Learning ADL  (المتطور 
  
 انشأتھ وزارة الدفاع االمریكیة و ادارة العلوم و التكنولوجیا في البیت ھي برنامج) ADL(بارة م

ق واسع التعلیم التربوي االبیض لتطویر اسس و مراجع عملیة للتطویر وللتفعیل على نطا
حاولت ھذه المبادرة تجمیع زبدة العروض القدیمة و تشكیل مقاییس .باستعمال وسائل الویب 

  .خاصة
  

 یبرز نظام سكورم ADLھكذا بعد ثالثة سنوات من انشاء 
(SCORM Sharable Content Object Reference Model)  و ھو نوع مرجعي لعناصر 

دل، كنتیجة لھذه المنظومة قدمت سلسلة من المتطلبات الستعمال ھذا النظام المحتویات القابلة للتبا
التعلیمي الجدید المطبق في االنترنت و من مزایاه انھ قابل للنقل،مدمج،متكامل، قابل لالستعمال 

  .اكثر من مرة في خلفیات الكترونیة مختلفة
  

ھدت بشكل ما الى معنى من معاني  فلسفة جدیدة لتقاسم مصادر التكویین و التي مھكذا لقد برزت
التقییس و التأثیر الفعال في عالم التكویین عبر الشبكات في ایامنا ھذه و بھذا الشكل تأسست ھذه 

  . الفلسفة
  

  :بعض من المصطلحات المھمة المستعملة فى ھذه الفلسفة ھي
  

   LMSلتربویة، مجموعة من المتطلبات الموجھھ لمطور البرامجیات و منتج المواد ا : التعلیب
العناصر التعلمیة المعلبة تحتوي على و صف ھیكل . انظمة التعلیم الشبكیة و المصالح التكوینیة 

و تموقع المواد االنیة ، كما تحتوي ایضا على خصائص تكنولوجیة متعلقة بالمعلومات و 
  . المحتویات
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( ول الشبكة االلكترونیة مجموعة مصادروثائق و معلومات الي نوع ما في متنا :  المستودعات

في حالة التعلیم االلكتروني یمكن ان تحتوي على مصادر التعلیم المعلومات المھیئة ) االنترنت 
  . التي تصف ھذه المصادر او المعلومات او كلتاھما

  
مجموعة مھیكلة لملصقات و صفیة لعناصر .  تتعلق بمعلومات نصیة مھیكلة: دلیل المعلومات 
تعملة لفھرسة المواد التربویة بھا یمكن تحدید الموقع و االستعمال في الشبكة او المعلومات المس

  .في مستودع الجلھا تدمج متطلبات المواد و الوصف بشكل یمكن ادماجھا
  

 : تصمیم التعلم 
 یجب ان یفھم على انھ لفضاء العمل الذي یسمح بتنسیق ADL_ SCORMفي اطار الـ 

وجي مع امكانیة تبادل مواد قابلة للتشغیل و لالستعمال اكثر من مرة االختالف و االبتكار البیداغ
 لمواد التكوین المعلوماتيو ھدفھ االساسي ھو اقامة مواصفات و طرق لتطویر التصمیم 

  .المستعملة
  

 مبني بواسطة مجموعة الخصائص التي تسمح بتطویر، تعلیب، و توزیع مواد SCORMنموذج 
 . محتفظ بفاعلیة على العمل و خصائصھ التكوین في زمان و مكان ما

  
  :تنشأ المواد مع مراعات االسس االربعة التالیة  )SCORM(تحت مقیاس سكورم 

ان مواد االختصاص و بالخصوص مواد التعلیم یمكن ان یعاد : قابلیة اعادة االستعمال  -١
 و على اي استعمالھا مواد عدة و بخلفیات الكترونیة مختلفة و في اطر تكنولوجیة مختلفة

  .مستوى یمكن استعمال ھذه الخاصیة
بمعنىان االدوات و المنتجات التي تتبع ھذه المقاییس تسمح بمتابعة : امكانیة الوصول -٢

 .السلوك و القائمة الزمنیة للتعلم االكادیمي للطلبة
التي تتبناھا ) LMS(انھ یمكن تبادل المعلومات من خالل كل الخلفیات : قابلیة التشغیل -٣

 .ییسالمقا
 .بمعنى ان المنتجات التكنولوجیة المطورة تتجنب امكانیة زوال المواد: قابلیة االستمرار -٤
  

 تعرف كیف تنشر المواد وكیف تستعمل   ADLالموزعة عبر ) SCORM(سكورم  انماط 
  ھیكل XMLلوائح المعلومات و تحتوي ایضا على الخصائص التي تتعرض عن طریق 

بصفة عامة )  API (Application Programming Interface) (مواد التكوین و كیف تستعمل
 : تصنف الى ثالثة خصائص ھما ) SCORM(متطلبات سكورم 

  
درس في ( ما یعرف بتعلیب المواد ، وتتعلق بطریقة تخزین المحتویات في مادة الدرس  -١

. مستعمل،طریقة االرتباط و شكل تقدیم  المعلومھ لل) مجال  التعلیم االلكتروني الصناعي
   .imaifest.xmlو بأخذ المعلومات كمرجع ھذه المعلومات تتركز في ارشیف یسمى 

  
  



__________________________________________________________________  
  

 ٣٣ من   ١٠ تسلسل المحتویات و عناصر التعلم، میجیل ثاباتا                                         صفحة      

اوامر : تفصل الفضاء لتنفیذ المعلومات و تجمع في جانبین . ما یتعلق بتنفیذ االتصاالت -٢
  .التنفیذ و دلیل معلومات الطالب

ص و التي تقدم التي تحتوي على معلومات الدرسالخا: دلیل معلومات الدرس ھو نوعان  -٣
 .مرجعا لمادة الطالب

  
  .org.adlnet.www://http/ من الموقع SCORMیمكن تحمیل الطبعھ المنقحھ من 

 
  في الموقعSCORM و یمكن ایجاد مثال جید للتدرب على 

 www.scorm.tamucc.edu/.  
  

   تعمال عناصر التعلم القابلة لتعدد االس١٫٤
  

تتعدى فلسفة تقاسم العناصر الدروس االنیھ،ھكذا فان عناصر التعلم القابلة لالستعمال اكثر من 
اختصاصیة عدة و تدعك برامج تكوینیة مره ھي مصادر الكترونیة قابلة لالدماج في مییادین 

. ریة التأقلمو التي یمكن استعمالھا اكثر من مرة من دون اجبا. الخ... باھداف مختلفة،مستعملین، 
كالھیكل المستقل االدنى الذي یحتوي على ھدف ) L'Allierلییر ١٩٩٧(بھذا الشكل یعرفھا العالم 

 یصفھا كأي مصدر الكتروني یمكن )٢٠٠٢ Wille(نشاط تعلیمي او میكانزم التقییم و العالم ،
  .استعمالھ لدعم التعلیم

  
یفین ھو تعریف شامل و یمكن تطبیقھ على كما رأینا من قبل فان المفھوم الناتج من ربط التعری

االرض الواقع على كل عنصر تعلیمي متمركزعلى قاعدة الكترونیة باختالفات عدیدة الھمیة 
 التدخل التكویني و مستویات االستعمال انطالقا من مقدمة الدرس مباشر او صورة الكترونیة

  .لة افتراضیةعلى سبیل المثال في درس الفن نافذه قوطیة الى حد مادة كام
  

كما سوف نرى فان العنصر لیس مطلقا قابل . مفھوم اخر ھو قابلیة االستعمال اكثر من مرة
لالستعمال اكثر من مرة في العدید من المیادین التكنولوجیة و االختصاصیة ، و في حالتنا ھذه 

 في ھذا  والمعلوماتيسنركز على الخیر و على المشاكل الناجمة في ھذا الحقل من التصمیم 
  .المعنى السؤال االساسي الذي یطرح نفسھ ھو الي مدى العنصر قابل لالستعمال اكثر من مرة

  
                   اءملل اكثر من مرة على حسب ھؤالء العمن ثم یمكن التعلیق على قابلیة االستعما

)Sicilia, Miguel-Angel y García Elena    ھي  ) ٢٠٠٣ میجیل انخل سیثیا و الینا غارثیا
غیر ان قابلیة االستعمال اكثر من مرة تؤول الى . الخاصیة االساسیة االكثر اھمیة لمواد التعلم

و ھذا یتطلب تخصیص المیادین الممكنة .حاالت مسبقة و استعماالت مستقبلیة صعبة القیاس
ة االستعمال لالستعمال ، تعیین درجھ قابلیة االستعمال اكثر من مرة لعنصر التعلیم و ان قابلی

  .الشاملة یمكن تعریفھا كدرجة االكتفاء الناتجة عن كل من المیادیین المذكورة الممكنة
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ان . قابلیة االستعمال لیس و حیدة و انما مرتبة بالمیادین ومن ھنا لیست بالبسیطة وال باالحادیة
ختلفة التي تعرفھا قابلیة االستعمال اكثر من مرة لعنصر التعلیم یمكن ان تؤول الى الخصائص الم

  .وھكذا سنتكلم على سبیل المثال على التسلسلیة
  

التصمیم :  مما مسلم بھ ان التصمیم لعناصرلعناصر التعلیم یستلزم اساسا ثالثة اختصاصات 
  .لم الحاسوب و تكنولوجیا المكنیات، عالمعلوماتي

  
یف العناصر  یسمح بتعرADL-SCORMالتصمیم المعلوماتي كما ھو مفھوم من وجھة نظر 

  . الخ... علم الحاسوب و االنظمة التفاعلیة .التربویة المنظمة النشاء عناصر التعلیم 
التكنولوجیا االلكترونیة في نھایة االمر كما ھو بدیھي یشكل القاعدة الفعالة ابتداء من بناء او 

زین تشكیل ھذا النوع من المصادر المدعومة بفلسفة البرمجة الموجھة بالعناصر ، مرك
  : بالخصوص على المفاھیم االتیة 
اخیرا تكنولوجیا المكتبات و علوم التوثیق .  لتحقیق اھداف عدة تقاسم الوراثة و ادماج المصادر

  .توفر طرق و نظریات الفھرسة لنظام الدخولنالتصنیف،التخزین و البحث عن المصادر
  

لیم یكمن في تحقیق ان الطلبة و اال انھ كما اشرنا الیھ بدایة ، الھدف االساسي لعناصر التع
المدرسین یمكنھم التفاعل مع المصدر التكوینیة المتوافقة مع اھدافھم التربویة و التعلیمیة ، 

  .اھتماماتھم،احتیاجاتھم و انماط تعلیمھم و دراستھم
كما ھو الحال في نظریات عناصر التعلیم القابلة لالستعمال اكثر من مرة تكمن االشكالیة في 

ة مواجھة المؤسسات و مراكز التكوین و البحث التي تعتمد على التعلیم االلكتروني و كیفی
المؤسساتي و من الممكن ان تتعدى الى مراكز من نوع اخر و اتي لھا عالقة مع عناصر التعلیم 

ل ، و ھذا معناه ان الھدف من ذلك لیس فقط الخاصة، المستودعات این تخزن االدوات التي تشغ
و انما میادین ذات معنى و ممیز للطلبة ) برامج تكوینیة ( انیة ایجاد محتویات التعلم توفیر امك

  ).٢٠٠٣,Longmire(این یمكن تحدید موقع المحتویات المنجزة على حسب نظریة 
  
 
  

    المحتویات و التسلسل٢٫١
  

دي بنا الى التنظیم و التسلسل للمحتویات في التعلیم تشكل النقطة االساسیة في الطریق الذي یؤ
  .تصمیم عملیة التعلیم

  
اعتمدنا على ) (١٩٩٢ ,.Esteban, M. y Zapata, M)ستیفن و میجیل ثاباتا ١٩٩٢(في وقت اخر 

التجبید و التخصیص لالفكار التكوینیة مع ھدف ثالثي و ھو توجیھ االفعال و التدخالت التكوینیة 
  : التي انجزھا بـ 

  
  

 .ي میدان معینتجنب االحتیاجات الخاصة للطلبة ف -١
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 متوافق مع  الشعب ذات الطبیعة الخاصة للمؤسسة التي تنظمھا او البرنامج التربوي او  -٢
  .المركز

یحتوي في ھذه الحالة على العناصر المفاھیمیة لالختصاص المنجز من االدارة للبرنامج  -٣
 .التكویني

  
ان ھذا لھ ) (١٩٩٢ ,.Esteban, M. y Zapata, M)ستیفن و میجیل ثاباتا ١٩٩٢((لقد رأینا 

و تنظیم المحتویات بمعنى ان تجسید االھداف التربویة یوجھ عملیة التعلم و احداثیات في اختیار 
و فوق ) المشروع االختصاصي ( التعلیم ویكون لھ ایضا وقع في مفاھیم التخطیط االختصاصیة 

ھذا ویبدو بدیھي و . لمكل شئ في االختیار و التركیز على محتویات التعلیم في تقییم عملیة التع
  .موافق لكل عملیة تخطیط اختصاصي و لدیھ عالقة مباشرة مع التدخالت التكوینیة ذات العالقة

  
االسس،االھداف،المحتویات،التقیم  ( من اجل ذلك یتعین االشارة ان العناصر المختلفة لالختصاص

ھا البعض بشكل عملي سواء تفرقھ ھي متداخلة مع بعضو التي عادة یتطرق الیھا بال) و المصادر
في التخطیط كما ھو تدخل تكویني خاص و في عملیة التقیم یتوجب علینا مراجعة الشكل 

االرتدادي الذي سنعتمده، النتائج المحصلة ، التفرقة بین االھداف المحصاة و القیام باالفعال 
  .المحسنة

  
و تصنیف الخطوات المعمولة اء نحن نتقدم في الدراسة و كل واحدمنا علیھ ان یرى ما سبق الثر

  .سابقا
وھذا ما یؤثر ایضا على اختیار و تسلسل المحتویات كما سوف نرى ان في اغلب االحیان ھذه 

  .العملیات تكون مدرجة في التقنیات التي سنفصلھا الحقا
  

مكن عالقة وثیقة او ھي نفسھا التي مو في االخیر نشیر ان االعتبارات المدونة في ھذا العمل لھا 
استعمالھا من اجل اختیار التنظیم و التوزیع لمحتویات التعلیم على شكل دورات تكوینیة اكثر 

تفصیال من التي تكون مدرجھ في مادة تكوینیة او اكثر من اي وحدات اختصاصیة التي یستعملھا 
فق مع ما یحصل انھ من اجل تسھیل االستیعاب ھذه العملیة تتوا. برنامج ما من تلك التي نقدمھا

  .مستویات اخرى تقریریة
  

    المیزانیات االساسیة في سلسلة المحتویات -٢٫٢
  

وضع اشكالیة التنظیم التسلسلیة لمحتویات التعلیم یستلزم توفیر بعض من المیزانیات االساسیة 
  .التي تعین الكثیر من اختیاراتنا لنتذكرھا سریعا

  
ي مذكورة سابقا یجب ان تكون عضوا فعاال االھداف العامة المعینة لكل مستوى تخطیط: اوال 

في العملیة التكوینیة لكل مستوى اقل للتخطیط من خالل االھداف العامة المعینة لھذا المستوى و 
ھذه المحتویات بھذه الطریقة على سبیل المثال االھداف االساسیة المعینة و المحددة لبرنامج 

رة سابقا یجب ان تلعب دور تربوي من خالل  و المذكو.)الخ... ماجستیر او تخصص ( تكویني 
االھداف العامة للدروس و في المحتویات المحددة لكل درس بنفس الطریقة ھذه االھداف العامة 
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المفاھیم، (ستلعب دورا مھما في مختلف المواد،الحقول،االختصاص و في محتویات التعلم 
  ).الطرق و التفاعالت

  
ول،الدروس،البرامج او المستویات التكوینیة ال یتحقق التدرج في المحتویات من خالل الحق

كمیة المحتویات التي : استثنائي كما ھو مقبول و شائع بطریقة خطیة كما و لو یتعلق بمتغیر وحید
یجب توزیعھا في الوحدات الزمنیة المختلفة او بطبیعتھا انما ھي خاضعة الى متطلبات عدیدة و 

تدرج خطي ، اوال (ط لمتطلبات تسلسلیة خاصة للمحتویات ھكذا فان التدرج یمكن ان یخضع فق
او بطبیعة ھذه ) االعداد الطبیعیة، االعداد الصحیحة ، االعداد الناطقة،االعداد الحقیقیة

تدرج (ممكن ان تتبع انواعا و انظمة متقدمةاو ) الخ... الجبر، الھندسة : حقول المعرفة(االخیرة
بما في ذلك . او اي محور شامل)  على حلول التمارینھاللي، تدرج حلزوني، تراجعي، مؤسس

  .اتباع متطلبات مشتقة من المحتویات نفسھا اخذا بعین االعتبار متطلبات التخطیط االساسي
  

معناه استقبال كل االھداف العامة التي تتفرع الى عناصر ثانویة و تجبر الطالب على ان یدخل 
  .المحتویات المتعلقة بمجال ما

  
ن تصمیم عملیات التعلیم في كل وحدة من الوحدات، الحقول، المواد او المستویات، یجب من ثم فا

ان یحتوي على محتویات التعلیم كعناصر تربویة یمكن استیعابھا في ھذه الوحدة، الحقل المادة او 
  .المستوى

في زیادة على ذلك المخاوف من ان نكون مطنبین ال یجب ان یمنعنا من تذكر دوریة التسلسل 
   - :محتویات التعلیم و التي یجب ان تعتمد على االنواع الثالثة للمحتویات

  
 االعمال المنجزة،المفاھیم واالسس.  
 الطرق والخوارزمیات. 
 السلوك، القیم و المقایس. 

  
في حالة مثلى تقدم للطالب المھارات المطورة في محتویات التعلیم المنجزة لكل مستوى  : ثانیا

قدم مھارات اخرى و معارف لم تكن في الحسبان او ان مستوى التطویر مادة و لكن ایضا ت
من جھة اخرى االھداف العامة . الشخصي یجب تطویر معارف اخرى التي تناسب ھذا المستوى

للوحدة او المستوى الذي تقدمھ لھا عالقة بمحتویات خاصة من االنواع الثالثة المذكورة انفا یجب 
  .ل لكل الطلبةان توجھ الى التكوین الكام

  
من ثم فأن اثر برمجة العمل و اختیار و سلسلة المحتویات یجب ان نعتمد على الیات كسب 

المھارات المعرفیة، الحسیة الحركیة،االتزانیة و الذاتیة الشخصیة ، ذات العالقة ما بین 
  .االشخاص و االندماج االجتماعي في اطار االھداف الحدة المعینة

  
الجل ذلك فان . المحتویات یعتبر بمثابة مصدر كامل لتطویر شخصیة الطالبكنتیجة فان تعلیم 

محتویات التعلیم و الھداف التربویة یجب ان تلم بمفاھیم تكوینیة عده التي یمكن ان تشتق من 
  .التحلیالت الخاصة التي نأخذھا بعین االعتبار
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لم من و جھھ نظر بناء المعرفة من قبول اسس التعلیم المعنوي یلم بعملیات التعلیم و التع: ثالثا

  .جانب الطالب
  

كما سوف نرى فأن المیزانیة تحدد من خالل منظومة القرارات المرجعیة للمتطلبات التي تحددھا 
سلسلة محتویات التعلیم فأن اختیار استراتیجیات التعلم و المواد االختصاصیة یتم تقدیمھا بشكل 

  .البق للطلبة
  

 تتطلب منا كأخالق مھنیة ان نصمم اعمال تعلیم و تعلم مفرقة بشكل بدیھي رؤیتنا للتكوین: رابعا
  .من اجل اخذ بعین االعتبار الطاقات االستعابیھ المتباینة بین الطلبة

  
بالفعل التكوین الذي یشجع االنتباه الى الفوارق االستیعابیة بین الطلبة یجب ان یرسخ اكتساب 

  . الى حد اقصى لكل منھ دون اي طابع عنصريالمحتویات االساسیة و ترقیة التطور
  

ھذه المیزانیة تستلزم التفرقة البدیھیة بین ما ھو اساسي في التعلم و ما ھو نتیجة للتعمق فیھ ألجل 
ذلك تتحقق اھداف بعض من الطلبة اضافة الى الھیئھ التسلسلیة للتعلیم یجب ان تتمعن في 

لخاصة الكتساب المعارف في انواع مختلفة الفوارق االولیة ما بین الطلبة و الظروف ا
  .للمحتویات

  
قبل ان نباشر في عملیة التسلسل في محتویات التعلیم فأنھ من االجدر ان یحصل اتفاق ما بین 

  .افواج االساتذه لتحدید ھذه المیزانیات االساسیة
فا فأن العمل الجماعي سیكون اذا ما اقتسمنا كلنا نفس الشروط المتعلقة بانقاط االبعة المذكورة ان

  .اسھل و امثل
  

   ھدف تسلسل محتویات التعلم٢٫٣
  

الھدف للتسلسل ھو انشاء و ترتیب لمحتویات التعلیم بشكل یربط بین عناصر التعلیم و نشاطات 
التعلم، بصفة عامة التنظیم للعمل التكویني لضمانات كافیة لتسلسل االفكار التكوینیة الخاصة 

  .مات ، المجتمعات التعلیمیة او المؤسساتلبرامج المعلو
  

تعطي على سبیل المثال محتویات التعلیم في حقل معین ھي مرتبطھ فیما بینھا و ان ترتیبھا 
  .للطلبة ال یكترث للتعلم

 القاعدة في تحلیل المحتویات، القاعدة في تحلیل العملیة -:سنجرب ثالثة تقنیات لسلسلة المحتویات
  .و نظریة االنجاز

  
محاولة تركیب التقنیتین االولیتین اعطت النور لنظریة االنجاز و الموصاه بكثرة في المراجع 

  .المتعلقة لالصالح كنمط لسلسلة التعلیم
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اال انھ، قبل تسطیر متطلبات التسلسل المرتبط بنظریة االنجاز تجدر االھمیة بالتحلیل على جنب 
تقنیتین المذكورتین بھدف ابراز بعض من العناصر و التقیم االنتقادي للفوائد الخاصة لكل من ال

  .التي یمكن ان تفیدنا في تسلسل محتویات التعلیم
  
  

  تقنیات تحلیل المحتویات  ٢٫٤
  

في المجال االكثر تقدما تحلیل المحتویات یقدم متطلبات التسلسل التي تأخذ بعین االعتبار سواء 
  .ة معرفیة التي تتدخل في التعلم المعنويمن جانب الھیكل الداخلي لمحتویات التعلیم كعملی

  
ال احد یشك في ان معرفة الھیاكل الداخلیة للمعرفھ المنجز سابقا یسھل عملیة فھم و تثبیت 

اال ان الھیكل المنطقي للمحتوى المعتبر كنقطة انطالق .المعلومات و یشجع استمراریة التعلم
  .تعلم الطلبةلتسلسل عمالت التعلم لیس بالضرورة االحسن لتسھیل 

  
الجل ذلك ال نستطیع الخلط بین الھیكل الرسمي الداخلي لمجموعة من المعارف و الھیكل الالئق 

  .اعطاءه لھذه المجموعة من المعارف لیتمكن الطلبة من التعلم بسھولة نسبیة
  

التي تدرس للطلبة و انما الجل ذلك لن یكون كافیا اعتبار خصائص محتویات الحقل او المادة 
جب االنطالق من حالة این یوجد بالنسبة لتعلم ھذه المحتویات و الشكل الذي تبنى علیھ ی

  .المعارف
  

مع مراعاة ھذه االعتبارات، ووفقا لتحلیل تقني لمحتویات تستمر ھذه العملیة لتسلسل مجموعة 
  -:من المحتوى التعلیمي و یتألف من ثالثة خطوات

  .وى الرئیسي الذي یجب تدریسھ للطالباكتشاف و تسلیط الضوء على محاور المحت -١
اكتشاف و تسلیط الضوء على المحتویات االساسیة و تنظیمھ في مخطط التسلسل الھرمي  -٢

 .و العالقات
 .االنتقال الى التسلسل وفقا لمبادئ المنظمة النفسیة للمعرفة -٣
 
 
 
 
  

 على النحو د نوفاك ، المبادئ التي تحكم تنظیم المعرفة النفسیة یمكن تلخیصھا.وقا ل ج
  -:التالي

  
یمكن للطالب معرفة جمیع المحتویات التي تم توفیرھا بشكل كبیر من المفاھیم ذات  -١

 .الصلة و الحاویة في البنیة المعرفیة
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االكثر –محتویات التعلم یجب ترتیبھا بطریقة معینة بحیث ان المفاھیم العامة و المحتواة  -٢
مفاھیم الحاویة في البنیى المعرفیة  الوھذا لصالح تشكیل.  تعرض من البدایة- اھمیة

 .لتیسي عملیة التعلم للطالب التي تساعد في فھم العناصر الھامة االخرى
 
تسلسالت التعلم یجب ان تنظم ابتداء من المفاھیم االكثر شمولیة ، االكثر عمومیة و  -٣

رق المتقدمة بصفة تدریبیة نحو المفاھیم االكثر خصوصیة لیس فقط من اجل تحصیل الف
التدریجي لمعرفھ الطالب و ھذا بمعنى ان یدمج لھ ھیكل معرفي لمفاھیم جدیدة التي 

تثري المعطیات االولیة و لكن ایضا ھو توافق ادماجي قادم اي بمعني تھذیب مجموعة 
 .مفاھیم الھیكل المعرفي

لعالقات و بعد تقدیم المفاھیم االكثر شمولة و االحتوائیة ، تقدم العناصر القادمة بابراز ا -٤
التي تمتلكھا مع المفاھیم االولى مثل العالقات المشكلة فیما بینھما ، وھذه الطریقة تساعد 

 .على التفرقة التدریجیة و على التوافق االدماجي
التقدیم االولي للمفاھیم االكثر اھمیة ، شمولیة و االحتوائیة للمحتوى یجب ان ترتكز على  -٥

ر حسابیة في نظام التحلیل یمكنھا الجزم ان تسلسل امثلة حسیة التي تصورھا بطریقة غی
محتویات التعلیم یجب ان یتم مع االخذ بعین االعتبارثالثة شروط عامة التي توجھ تنظیم 

 -:مركبات المحتوى من اجل عملیة تعلم الطلبة و ھي 
  

 محتوى اقامة و انشاء تسلسالت التعلیم من جانب االساتذه یفترض اعتبار ھیكل -:الشرط االول 
  .التعلیم الموجھ للطلبة و في نفس الوقت قابلیة الطلبة على تكوین المعرفة

  
المحتویات المختارة كأساسیات یجب ان تحتوي على اكثر استطاعة بمعنى ان  - :الشرط الثاني 

 محتویات اخرى و التي یجب ان یتعلمھا ویفھمھا الطلبة و كلما  المحتویات التي یمكن ان تدمج
  .المحتویات المدمجة صارت عملیة التعلیم اجودزادت ھذه 

  
 یجب تقدیم المفاھیم االكثر عمومیة و احتوائیة و التطرق في بادئ االمر -:الشرط الثالث 

  .تدریجیا الى المفاھیم الحسیة والخصوصیة
  

مع الشروط وباتباع الطرق الثالثة المذكورة سابقا عملیة تحلیل محتوى التعلیم تقود الى انشاء 
للمفاھیم التي یفترض فیھا تسلسل تصاعدي یبتدأ بالمحتویات االكثر عمومیة   لطة تسلسلیةس

  .ووصوال الى المحتویات االكثر خصوصیة مرورا بالمحتویات الوسیطة
  

النجاز تسلسالت التعلیم و بالخصوص المتعلقة بالمحتویات ذات الصفة المفھومیة یمكن ان 
) ... Venn(مفاھیم، التمثیل الشجري ومخططات فین تستعمل ما یسمى مخططات و رسوم ال

  .الخ
  

العیوب التي یمكن ان تظھر من ھكذا تسلسالت یمكن ان نتجتنبھا من خالل التمثیل الدوري 
للمحتویات المختلفة من اجل احداث التغیر التدریجي و المصالحة االدماجیة مبریزین العالقات 

  .الموجودة بین المحتویات
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الطریقة متناسقة بشكل كبیر مع االستیعاب البناء للتعلیم و البیداغوجیا و ھذه یذكر ان ھذه 

اجزاء من المحتویات اكثر دقة بحیث تكون فعالھ المفاھیم یمكن ان تطبق على مساحة اكبر على 
  .بشكل متساوي في مختلف اوقات التجسید المخططة سابقا في تصمیم السیرة الذاتیة

 على المحتویات ذات الطابع المفھومي وھذا بشكل اولوي و خاصمع كل ھذا ینصف تفكیرنا 
الن المتطلبات الفاعلة من اجل عملیة تسلسل المحتویات تعتمد كمرجع فقط على العالقات ما بین 

ى المفاھیم كل و من جھة اخرى من المعروف انھ لیس من الممكن تقلیص على مستو. المفاھیم
  .شامل للطلبةمحتویات التعلیم ال

  
  
  

  
  
  
  

  تقنیة تحلیل المھام ٢٫٥
  

ھي تقنیة )  عناصر االنجاز المؤدیة الكتساب المھارة(تحلیل المھام یعني تحدید و شرح العملیات 
في ھذا العمل نفترض ان . تسمح بسلسلة المحتویات على شكل نتائج منتظرة من تعلیم الطلبة
ثر بدائیة من مجال التأھیالت المجال التأھیالت ذات المستوى المنخفض تستلزم عملیات تعلم اك

 لما یمكن تحلیل مھمة معقدة الى مھام بسیطة و التي - :التسلسل اذن منطقي . ذات المستوى العالي
ترتبط فیما بینھا على مستوى منخفض یجب ان نبدأ بانجاز مھام اكثر سھولة صعودا الى االكثر 

  .صعوبة
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ل اھداف انجازیة و تتعمق فیما یجب ان في اطار ھذا المرجع محتویات التعلیم تعرف على شك
بھذا الشكل فأن كل جزء من المحتویات یحدد . یكتسبھ كمھارة طالب من المحتویات التي یتعلمھا

و انجاز ھذه المھام یحتوي على االكتساب و مجال المحتویات ) اھداف االنجاز(مجموعة مھام 
  . الخاصة

  
سیحدد المھارات العلمیة الواجبھ لوصول ھذا ) قیمھدف الت(بحسب ھذا الشرط فأن الھدف النھائي 

ھذه المھارات تحدد مھارات اخرى اكثر بساطة و التي تتجاوب مع قدرة االستیعاب . الھدف
  .االبتدائیة للطالب و من جھة اخرى یمكن انجاز العمل بأقل جھد

  
  -:راحلتبع لسلسلة محتویات التعلیم یتعرض الى ثالثة معلى تقنیة تحلیل المھام، ال

  
  ).القدرة التي یجب ان یتعلمھا الطالب(تحدید المھمة التي یجب ان ینجزھا الطالب  -١
 ).المھام او القدلرات الثانویة ( تحدید العناصر الممكنة للمھمة او القدرة  -٢
 .سلسلة المھام و القدرات الثانویة من االسھل الى االعقد -٣

  
ر فقط على تعین اھداف االنجازو تعیین سلسلة في المیادین االكثر تطورا تحلیل المھام ال یقتص

 المرافقة النجاز المھام التي یجب ان تنجز وانما ایضا تعیین العملیات و الھیاكل البیو سوكولوجیة
  .یعني ھذه محاولة ابراز القدرة التقنیة الخاصة المتعلقة بانجاز مھمة فعلیة. ھذه المھام 

  
تشف و یشرح كیف یتعامل الناس مع المعطیات من جھة اخرى تحلیل المھام یحاول ان یك

 من ھذا المنطلق سلسلة محتویات التعلیم  ))انجاز(المعلومة من اجل حل مھمة ما ( المكتسبة انفا 
  -:تحتوي على او تتشكل من

  
  

 اكتشاف طریقة ھیكلة المعلومات من اجل تسھیل عملیة انجاز مھمة ما.  
 المطبقھ من اجل انجاز المھمة و تحدید استراتجیات اكتساب المعرف بالطرق 

 وبالدراسة و اكتساب المحتوى المتعلق التي تتلخص باكتساب المھارة المطلوبة 
 .بھا

  
  
  

 وجید لكل معلومات تقنیة تحلیل المھام لیست مطوره بشكل كافي حتى ضمان تسلسل صائب
من العملیات التي تتبع التعلیم و العملیة المتعلقة بتعلیم الطلبة و لكن من الضروري سلسلة بعض 

  ).عملیة، تسیریة و تعاملیة( تطویر مھارات معینة 
  

بالفعل ھناك محتویات تعلیم التي تترجم الى مھام انجازیة و لكن مع محتویات اخرى ھذا 
مفاھیم ، طرق (مستحیل، من اجل ھذا و كشكل حمایة یجب تحویل كل جزء من ھذه المحتویات 

  .ن ینجزھا الطالب و عیوب النتیجة ستكون ظاھرةالى مھام التي یجب ا) و قیم
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 المھام المؤسسة على انظمة ومن جھة اخرى عملیة التسلسل المنجزة بتطبیق احادي لتقنیة تحلیل

مھمة لمحتوى التعلیم التي ال مفاھیم ھة ترك  من ج- :التعلیمم التسلسلیة تحدث خطرا ازدواجیا
عین االعتبار افكار تربویة التي رى عدم االخذ بیمكن ترجمتھا الى مھام عملیة و من جھة اخ

  .تتطلب تعلیم معقد
  
  
  
  
  

   نظریة االنشاء ٢٫٦
  

 تقنیة تحلیل المحتویات و تقنیة تحلیل المھام في مخطط اء تشتمل على عناصرنظریة االنش
النتیجة ھي عبارة عن طرح لسالسل انشائیة على شكل . متناسق الذي على فكرة تجاوز النقائص

  .ة محتویات التعلیمسلسل
  

   -:السلسة االنشائیة تعتمد على المفھوم االتي
  

محتویات التعلیم یجب ان ترتب بشكل تكون فیھ العناصر اكثر بساطة و عامة، بارزه من 
  .الوصلة االولى، دارجة بعد ذلك و بطریقة متدرجة للعناصر االكثر تعقیدا او دقة

  
  

جدر تقویم صورة شاملة عن االجزاء االساسیة المھمة حسب ھذا المفھوم في الوقت االول من اال
مرورا بعد ذلك النشاء كل جزء على حدة و الرجوع من وقت الى اخر . المكونھ لمحتویات التعلیم

بھذا الشكل كما ینجز من ھذه النظرة الشمولیة . الى رؤیة المجموعة بفكرة اثرائھا و تدقیقھا
 ترجع الى نقطة البدایة من اجل تحدید موقع رؤیة االبتدائیة من مرحلة اولى من التحلیل

 حتى تنجز كلیا على مستوى اول من المجموعھ المنجزة وبطریقة تناظریة مع بقیة االجزاء
  .التعقید

  
یمكن اعادة ھذه العملیة عدة مرات على حسب المتطلب حتى نصل الى التفصیل المرغوب، بھذا 

تویات التعلیم في مستوى التعقید بشكل یتناسب مع  ان یتطرقوا الى محیفترض ان الطلبھ یمكن
  .معارفھم

  
 ا و كیفا في حدود تنظیم التعلیمكخالصة نظریة االنشاء تفترض ان نتائج التعلیم تكون اجود كم

   -:الذي یتلخص في النمط االتي
  

  یقدم المحتوى و الذي ھو عنصر تعلیم في شكل عام و سھل في اطار الرؤیة
 .ا االنشاءات المتسلسلةالشاملة،ویدمج فیھ
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  یقوم مستوى التعقید المرغوب في كل من عناصر ھذه الرؤیة الشاملة، و یدمج
 .فیھا االنشاءات اللمتسلسلة

  
  

  -:في نھایة كل من مستویات انشاء التسلسالت یتطلب تقدیم ملخص و تحلیل 
  

طلوب و التحلیل الملخص یحتوي على مراجعة لعناصر المحتوى المدمجة في مستوى االنشاء الم
  .یظھر العالقات مابین عناصر و مع عناصر اخرى و التي لیست اكثر من تطویر

  

  
  
  
  

  المنظم السابق في السلسلة االنشائیة 
  

  .المكونة للمرحلة االولى من السلسة االنشائیة تسمى المنظم السابق الرؤیة الشاملة
  
  

لھیكل المعرفي للطالب النھا تشجع على المنظمات السابقة تعتبر مجاال فعاال من اجل تدعیم ا
تثبیت المعلومات الجدیدة و تساعد على ربط المعارف السابقھ للطلبة مع العناصر االساسیة 

  .للمحتوى الجدید للدراسة
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ومن جھة اخرى المنظمات السابقة تساعد على تكوین جسر ما بین المفاھیم المتوفرة في الھیكل 
 یتدخل اذا لم توجد ھذه المفاھیم فأن المنظم السابق.  المراد تدریسھاالمعرفي للطالب و المحتویات

  .من اجل بناء مفھوم حاوي الذي یسھل عملیة التعلیم الجدید
  

المنظمات السابقة االكثر فعالیة ھي تللك التى تستعمل المفاھیم والمعاني القریبة لذھن الطالب و 
المنظم السابق یشتمل على .  و التمثیالتالتي یمكن ان تسھل لھ الفكرة عن طریق االمثلة

  .الخصائص التالیة
  

 ال یحتوي على كل العناصر المھمة للمحتوى ولكن فقط االكثر تمثیال. 
  
  السلسلة ( تختار عناصره بشكل حیث باقي المحتوى یعطي اكثر تفصیل او تعقید

 ).تبدأ من االكثر عمومیة الى االكثر تفصیل و من االسھل الى االعقد 
  

 
 المنظم السابق ھو عنصر التعلیم. 
  النظم السابق لدیھ تطبیق عن طریق االمثلة، التمارین، و التصویر من اجل

 .اعطاء مفھوم معنوي مقرب للطالب
 
 من محتوى محدد الذي یلعب دور المنظم السابق والسلسلة االنشائیة ینطلقان 

لمحتوى ان یكون الخیط الواصل الناقل االولوي على طول ھذه السلسلة و ھذا ا
 .نمطا مفھومیا مصدریا او فعلیا

  
 
  عناصر المحتوى التي ال تتجاوب مع التوجیھ المختار كأولویة تقدم في الوقت

 .المناسب على حسب اھمیتھا من اجل تطویر كل عملیة التعلیم
  
  

   صناعھ المنظم المسبق
    

 محتویات التعلیم ینضم من اجل سلسلةعلى حسب نظریة االنشاء فان صناعة المنظم السابق 
   -:ثالثة مراحل 

  
  .اختیار محتوى التعلیم الذي یمكن یوظف كمنظم سابق -١
 .اختیار العناصر االكثر اساسیة و تمثیال للمحتوى المختار -٢
 .اختیار عناصر اخرى بارزة لتعلیم المنظم السابق -٣

  
ت التعلیم لھا عالقة لنظریة االنشاء من اجل صناعھ سالسل محتویا المقترحة المتطلبات العملیة

منطقیة مع اساسیات التعلیم المعنوي ولكن لیست كافیة لتوجیھ كل القرارات المرجعیة للسلسلة 
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العملیات التي تستلزمھا عملیة . وال یمكن تطبیقھا بالطریقة نفسھا على انماط محتویات التعلیم
واجب حلھا في كل من ھذه سلسلة المحتویات لكل میادین السیر الذاتیة ھي معقدة و المشاكل ال

  .الحلالمیادین ھي ایضا لیست سھلة 
  

من جھة اخرى فان نظریة االنشاء یمكن اعتبارھا فاعلة على مقیاس انھا توجھنا الى انجاز مھمة 
خاصھ و لكن ال نستطیع ان ننتظر منھا اعطائنا حال انیا لكل المشاكل المتعلقة بعملیة سلسلة 

  .االحوال ھي متناسقة مع االطروحات المذكورة في الفقرات السابقةفي كل من . محتویات التعلیم
  
  -:الخالصات. ٣
  

ما نسمیھ الموارد المفتوحة و : باختصار یمكننا ان نقول ان عالم التعلیم عن بعد ھو ثنائي القطب
  االول یأتي مقدما من مبادرة : الصناعیة

)MIT's OpenCourseWare (OCW)١ del Massachusetts Institute of 
Technology (و الثاني تعقیدات صناعة التعلیم االكتروني ووزاره الدفاع االمیریكیة .  

  
في الحالة االولى تعالج بالتقاسم من خالل البساطة، الموارد المفتوحة و االخالق ل ھاكیر 

)hacker)( (Himanen, Pekka. قة واضعین التركیز لیس على الطابع الكامل و لكنھا مغل)  ٢٠٠٢
التدخل في الدورة التعلیمیھ والتقییم ، في نھایة لیس في المصادر او الموارد بل في المنھجیة، 

اكتساب المفاھیم (المطاف في االھتمام الشخصي وخاصة في التغلب على اھداف التعلم 
اما في الحالھ الثانیة تؤكد ایضا في السعي الى  .)والمھارات والقدرات وكذلك تنفیذ اجراءات

داف التعلم ولكن من اجل قدر اكبر من الكفاءه من حیث التكلفھ والتركیز على االعتماد على اھ
  ..) الخ…، والوسائط المتعددة ) platforms(منصات(الذات من االدوات والموارد 

  
  
  

ان انظمة االكتفاء الذاتي تطبق اشكاال خاصة من البیانات للمناھج الدراسیة التكنولوجیة االكثر 
، حیث لدیھ ان یخدم طائفھ واسعة من الوظائف التعلیمیة الذاتیة و شبھ الذاتیة ، ناھیك عن تعقیدا

السمات التنظیمیة او في منتصف المسافة بین التنظیمیة و التربویة ، وال سیما حیث صناعة 
  .التعلیم االلكتروني و البحث التكنولوجي ھناك مزید من االجراءات

  
ویتعلق االمر من جھة . الخ... وظائف المیزات التعلیمیة، و المعلمین كما یزید في ثروة و اتمتة 

یزید من الحاجھ الى البیئات التي تتجاوز الصداقة البالیة او الوقاحھ او بطء بیئات انظمة التشغیل 
و من جھة اخرى، اضافة الى . او صعوبات االتصال او صلة بین المستخدمین) الحاسوب(

لى قدر اكبر من التعقید في تصمیم معاییر التبادل و النقل والتشغیل و عملیات الموارد ینطوي ع
بالتالي یصبح ھناك صعوبة متزایدة في العثور على االشكال النموذجیة ، ھذا الى حد ما من 

  .المفترض ان تقع في دوامة من التعقیدات
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ى ال تعرض مشاكل النقل اذن نترك جانبا ھذا التوتر بین النظم المفتوحة و النظم الصناعیة االول
  PDF(و االندماج ، و اعادة االستخدام مع اشكال موحدة للبیانات و تجھیز البیانات التقنیة 

 .یحل المشكلة)   و   للوسائط المتعدده او اللرسوم المتحركةHTML ، XML للوثائق
 

جودة وفقا للمعیار اما في الحالة الثانیة یضاف توتر جدید الى التي سبق وضعھا، و الجمیع بین ال
الذي ھو شكل افضل عندما یكون المزید من المدرسین و ادراج االدراكیة مع معیار التوافق 

ھذا التوتر اكامن في مفھوم التعلیم . قابلیة النقل و التكامل و اعادة االستعمال: التكنولوجي 
  .ود البحث و التطویرااللكتروني لالعمال ، وھو ما یحدد القطب یجب ان یوجھ فیھا النشاط و جھ

  
  

االولى  ھي . واخیرا كنتیجة ومحاولة للتصدي لمستوى عام فقط، تماما كما جاء، ھي عدة قضایا
ھل یمكن اعادة استخدامھا لمفھوم التعلم وجوه متوافقا مع المتطلبات التي : قضیة اساسیة و بعد

  من شأنھ ان یكفل لھذا؟
  

تحویل معاییر التسلسل كیف یمكن او ینبغي : القضایا عنئذ سیكون لدینا مایلزم لرفع سلسلھ من 
لعناصر التعلیم؟ كیف ینبغي ان یكون التحویل في مرحلة التصمیم و التطویر؟ كیف ینبغي ان 

یعمل في مرحلة التنفیذ؟ ماھي البیانات و المعلوماتوالمعاییر التي تضاف على  معلومات من نوع 
  م للتدخل التربوي او االلي؟ اخر وترفق بعناصر التعلیم ، كیف ھو دع

  
  

و من جھة اخرى یجب االخذ بعین االعتبار اذا كانت كفاءة نظام من ھذا النوع مفرطة في التعقید 
التكنولوجي الى این یمكن ان تؤدي، او جید اذا كانت تغییم على التعلیم، في اي قیاس یعمل واذا 

 على المسائل العالیة الدرجة في التعقید و ھل تقدر ان تعطي التكنولوجیا جوابا. ھل كان یستحق
كما اؤلئك الذین لھم دقة بحیث یمكن التنبؤ بھا مسبقان او باالحرى یندمج ضمن مجال الخبرة فقط 

  جدیر بالتقدیر منذ الدورة التعلیمیة للموظفین ال التدخل االلي؟
 
 

مل بتحدید امثلة فقط على نعالج اوال القضایا العامة ونك. لمعالجة ھذه القضایا مع بعض االمثلة
  .الحالة االولى، تقنیة التسلسل من خالل تحلیل المحتوى
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  قضایا عامة   ٣٫١   
  
  

تتذكر ان نھایة التسلسل ھي انشاء ترتیب لمحتویات التعلیم بحیث یضمن الترابط بین عناصر 
فأن ترتیب النشاطات التعلیم و نشاطات او فعالیات التعلیم للطلبة ، و باي شكل من االشكال 

وضعت العطاء ضمانات كافیة لتحقیق نوایا التكوین الخاصة بھا من برنامج التدریب ، وتعلیم 
  .المجتمع او المؤسسة

  
  

تسلسل المحتویات من مھام وانشطة ینبغي ان تقوم ھذه االنشطة : و لتوضیحھ بشكل اسھل 
ة حتى االھداف المقترحة لبرنامج التدریب بتشجیع التقارب التدریجي منذ حالة التعلم االولى للطلب

و ھذا االمر مختلف لكل مجموعة . الذي یعالج من جانب المجتمع او التعلیم من جانب المؤسسة
من الطالب الذین یتلقون التدریب او حتى بالنسبة لكل فرد ، الجل كل برنامج من البرامج 

ت المقدمة ان تكون صریحة و یجب ان ولذلك یكفي من المعلوما. التدریبیة و من اجل كل مؤسسة
ایضا یجب ان تكون عنصر . یكون في المراسالت مع كل حالة من الحاالت التي تنتجھا العملیة

للدراسة و لیس فقط كما ترتب المعلومات و لكن ایضا كما التنفیذیة و انما ایضا اذا كان ھذا ممكن 
 شخصیة من خالل افراد بوساطة و كیف تدعم او تؤید ، واذا كان ذلك عن طریق ارشادات

  .ادوات برامج الحاسوب االلي
  
  
 

  المعیار
  تسلسل المحتویات، المھام و االنشطة

  

  المتغیرات
  التسلسل یجب ان یتكیف على االقل مع 

 
ال بد من تشجیع التقارب التدریجي منذ  -

الحالة  االولى من تعلم الطالب حتى 
  .االھداف المقترحة لبرنامج التعلیم

  
  

 
كل مجموعة من الطلبة المستقبلین ل -

  .للمعلومات
 .فردي -
 .لكل برنامج من البرامج التدریبیة -
  .بالنسبة لكل مؤسسة -

 
 
 

  :ومن جھة اخرى افتراض اخر سیاسي ھو ان 
محتویات التدریس في مجال معین ھي امور مترابطة و ان الترتیب الذي رشح للطالب لیس 

 غیر مبال بالتعلیم 
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في اي وقت من االوقات ،سیكون م وضع في سیاق داخل ترتیب الستخدامھا نفس عنصر التعلی
لھا وضع للمفاھیم و االجراءات السابقة المتقدمة التي وضعت في الجال او في مجاالت اخرى، و 

حالة الطالب في التعلیم العام ایضا سوف تكون مختلفة من حیث . التي سوف تختلف في االخرى
لسیاقات التدریب، و .  الخ...ق، المفاھیم المحتواة، االفكار الضمنیة التنظیم الساب: المعرفیة

  .المجموعات المستھدفھ و حتى بالنسبة لالختالفات الفردیة
  

یجب علینا ان نضمن .) الخ... مفھوم، اجراء (عندما نقدم عنصر التعلیم او وحدة من المحتویات 
  .انھ یمثل ھذا المبدأ العام

  
یمثل في حد ذاتھ ، ال یذھب الى قاعده الھام او اجراء ساري المفعول في الن ھذا مبدأ عام ال 

و بالتأكید . الھام اجراءات سیاقھا من عنصر التعلمجمیع الحاالت، اال انھ ینبغي ان تكون مصدر 
سنصل الستنتاج ان ھذا لیس من الممكن ان یكون مئة في المئة من الحاالت ، ذلك ان من 

لى مفاھیم زائدة او الى حاالت واوضاع متناقضھ، التي لم تعد تصددم مع المحتمل جدا ان تؤدي ا
مبادئ بناء التعلم، و تؤدي الى نشوب الصراعات المعرفیة، ولكن من الممكن االصطدام مع 

على النحو المحدد ال ینبغي ان یدخل في التعریف، ال تستخدم كمؤید مفاھیم الحقة (قواعد المنطق 
   .).الخ...  لتعریف مفاھیم سابقة 

  
كیف نعرف اذا كانت اتمتھ اجراءات او التكیف مع بیئات ألداء ھذه المسألة التي ستثار اذن ھو 

  .المھام
  
  

  محتویات التدریس
  

  
  عناصر التعلیم

  
  

  من منطقة معینھ ھن مترابطین 
  
  
  
  
  
  

  
نفس تغیر تبعا لسیاق المناھج الدراسیة 

 عنصر التعلیم وضع في السیاق ، ضمن سلسلة
و الستخدامھا في اوقات محدده سیكون لھا 

اوضاع او حاالت لمفاھیم و اجراءات مطورة 
مسبقا في ھذا المجال او في مجاالت اخرى 

    .مختلفة في اي من الحاالت

  
  بالترتیب المقترح للطالب لیس مبالي للتعلیم

  
التغیر تبعا للموقع الذي تحتلھ في التسلسل 

كل عام ستكون اوضاع تعلیم الطالب بش
تنظیم : مختلفھ في عالقات المنصات المعرفیھ

. الخ... متقدم، مفاھیم شاملة، افكار ضمنیة 
لسیاقات تدریبیة، ھدف المجموعات و 

.                                                      الفروقات الفردیة
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محتویات لھا تأثیر لیس فقط و على مستوى اكثر خصوصیة، اي من التقنیات المعتبرة لتسلسل ال
  .على بناء التصمیم لعنصر التعلیم لكن ایضا و قبل كل ذلك على البناء الخاص لعنصر التعلیم

  
وبتفصیل اكثر الدراسة ستوصلنا الى تحلیل في ھذه االثار اعتمادا، على االقل، على ثالثة من 

عمق في النشر لكل فقط في التقنیات الموضوعة سابقا، رغم ان الھدف من ھذا البحث لیس الت
لذلك سوف نحصر انفسنا لوضع بعض التعلیقات على . مھمتھ، نضع االھتمام على ھذا االحتیاج

 .تحلیل المحتویاتتقنیة 
  
  

   -:مما سبق، على القل، یمكن وضع كمثال الجراء عام ھو 
  

  مرحلة االجراء
  

  )معیار اعادة االستخدام(المعنى 

  
 ي للمحتویاتاكتشاف ووصف العمود الفقر

  التي یجب ان تدرس للطالب
  

  
ھو ان عناصر التعلیم في المعلومات المرافقھ 

نشاطات مقترحة،مراجع،امثلة (لبناء التصمیم 
تأخذ باالعتبار این یجب احتواء ) الخ... 

واذا لم یكن . العمود الفقري لبرنامج التدریب
كذلك معالجة عامة یجب ان تطبق لتجنب 

ان مفید لدورة او ماده و التقسیم، حتى اذا ك
لیس الخرى ھذا یجعلھ غیر قابل العادة 

  .االستخدام
  
  
  

فعلى سبیل المثال، لیس نفس الشئ التعامل مع 
في الریاضیات لعرض " النھایة"موضوع 

اقتران للتعامل قبل التعامل معھ لحل مشكلة 
االكبر و االصغر او لحل انواع اخرى من 

  .المشاكل
  

 و ویات االساسیةاكتشاف ووصف المحت
  تنظیمھا بشكل ھرمي و عالئقي

  
ھو ان العنصر یأتي مع خریطھ منظمة 

للمحتویات في شكل ھرمي بطریقة متناسقة مع 
  .العمود الفقري الذي تم اختیاره
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على حد سواء یمكن اعتبار اثار التصمیم لعنصر التعلیم القابل العادة االستخدام االساسات التي 
  . النفسي للمعرفةتتحكم في التنظیم

  
  

  المبدأ
  

  االثار المترتبة

  
كل الطلبة بامكانھم تعلم مضمون المحتویات 

شریطة ان تكون المفاھیم ذات صلة و 
  .شاملةفي ھیكلھا االدراكي

  
كل عنصر یجب ان یوفر محتوى المعلومات 

بشكل مختصر و ) الخ... مفاھیم،اجراءات، (
ا ، ینبغیان یكون مصمم فقط الذي یعتمد علیھ

حتى یجب ان تضمن امتالك المھارات 
  .المالئمة و یعرف المعنى و التفسیر لھا

  
  

تسلسالت التعلیم یجب ان ترتب تحدیدا في 
المبادئ العامة و المتقدمھ بطریقة متقدمة 

واصفا المبادئ االكثر خصوصیة من اجل 
 - الوصول الى معرفھ التمایز التدریجي للطالب

من العناصر الجدیدة اي ادماج الھیكل المعرفي 
التي تثري و تنوع المبادئ الشاملة فضال عن 

مصالحة شاملة في فترة ما بعد، اي تماسك 
  .مجموعة من المفاھیم المعرفیة للھیكل

  

  
ینبغي التأكد انھ لیس ھناك عنصر یعالج تنوع 
المحتویات قبل ان یعالج العنصر المحتویات 

 -للغةفعلى سبیل المثال في ا. من انتاج التنوع
، ال یجب معالجة الجملة  نصوص–قواعد 

  .المركبة قبل الجملة البسیطة

    
الشئ ذاتھ یمكن قولھ عن الباقي، اي بالنسبة 

  .الخ... للعناصر التي تتناول المفاھیم الشاملة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



__________________________________________________________________  
  

 ٣٣ من   ٢٨ تسلسل المحتویات و عناصر التعلم، میجیل ثاباتا                                         صفحة      

مع ھذه المعاییر، وفقا لتحلیل محتویات التدریس، نصل اخیرا الى مجموه من االحتیاجات 
وبطبیعة الحال یجب شغیلیة التي تسمح بتحدید تسلسل عناصر التعلم القابلة العادة االستخدام و الت

  ان نصر على ان ھذه العملیة المعقده 
، " طبیعي او التسلسل المنطقي للمضمون"منذ تسلسل المحتوى ال تكون بالضروره مطابقھ مع 

 لكیفیة تشكیلھا والمفاھیم افكار وانھ یمكن ان یكون تسلسل االصل معاییر أخرى غیر تحلیل
 .أو قد تأتي من تحلیل للمھمة او نظریة التنمیة) تحلیل المحتوى(
 
 

ل معلى اي حال نحن نعتقد ان ھذا التفكیر ، وھذا التحلیل وھذا الجھد سوف یقربنا الى ع
 .مضمون اكثر قبوال من قبل الطالب ، ومن ثم السماح لھم لتقدیم أفضل ملكیھ لھا

 
 
 
 
  
  
 

 ٢٠٠٥فربایر ، /  شباط ٣اجنزت يف مورسیا 
 
 
 

  : مقتبسات من املادة 
تسلسل ). فربایر/  ، شباط ٢٠٠٥. ( ، م)zapata(اباتاث

  . أمحر. التعلمعناصر احملتوى و
 شباط ٩استشارة . جملة التعلیم عن بعد ، دراسة الثاني

  فربایر / 
 pdf.zapata٤٧/http://www.um.es/ead/red/m٢ ، يف ٢٠٠٥
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