التعلم اإللكتروني في الجامعات
السعودية بين القبول والرفض
مقدمة:

عندما يوازن املرء بني بيئات التعلم اجلامعية
في العقد األخير من القرن العشرين وبني
هذه البيئات في مستهل العقد الثاني من
القرن احلادي والعشرين في العديد من دول
العالم ،يلحظ حتوال ً في النظر إلى مفهوم
هذه البيئات من بيئات مغلقة متارس فيها
أساليب تدريس تقليدية معتمدة على
املدرس والكتاب ووسائل اتصال باجتاه واحد
 ،إلى بيئات مفتوحة تتجاوز فيها مصادر
التعليم حدود القاعة الدراسية والبيئة
احمللية إلى فضاء املعرفة ببعده العاملي.
على أرض الواقع ،حتتوي قاعات الدراسة
اجلامعية أنواعا ً عديدة من تقنيات االتصال
والتعليم ميكنها أن تنقل بثا ً معلوماتيا ً
حيا ً ومباشرا ً من أقصى الكرة األرضية
إلى قاعة الدراسة .يصف الصالح ()2004
 2هــذه التحوالت على النحو التالي:
لم تكن بداية األلفية الثالثة منعطفا ً
تاريخيا ً فقط ،وإمنا حملت معها حتوالت
كبرى لعل أبــرزهــا التطور الضخم في
تقنيــة االتصال و املعلومــات (  ) ICTوما
نتج عنها من حتوالت اجتماعية وثقافية

واقتصادية وسياسية .هذه التحوالت التي
جاءت متزامنة مع ظاهرة العوملة أو حتت
عباءتها بتأثير امل ّد العنيف لهذه التقنية،
باتت تشكل ضغوطا ً متزايدة على النظم
التربوية احلالية ملقابلة حاجات متغيرة
في عالم متغير .في هذا التحول متعدد
األبعاد ،لعبت تقنية االتصال واملعلومات
دورا ً مركزياً ،فقد مهدت للشفافية الثقافية
والتكتالت االقتصادية وعوملة التعليم
واقتصاد املعرفة و(تقننة) العديد من مهام
احليـــاة اليومية لإلنســان املعاصــر وقد
أدت إلــى شيـــوع العديد من التطبيقات
التربوية ،أبرزها التعلم اإللكتروني عن
بعد ،وظهور املدارس واجلامعات االفتراضية.
يتناول هذا املقال مفاهيم تتعلق بعملية
تبني التعلم اإللكتروني في بيئات التعلم
اجلامعية السعودية .وهذه املفاهيم هي:
منحنى تبني االبتكار و مستوى اجلاهزية
لتبني التعلم اإللكتروني  ،و مستويات
التبني  ،و مراحل تبني أفــراد اجلمهور
املستهدف لالبتكار  .ويتسع مفهوم التعلم
اإللكتروني في هذا املقال ليشمل استخدام
تقنيات مختلفة تتراوح بني التقنيات

أ.د .بدر بن عبداهلل الصالح

عضو هيئة التدريس سابقاً قسم
تقنيات التعليم/كلية التربية/
جامعة الملك سعود
الرقمية في قاعة الدراسة إلى تقنيات
التفاعل عن بعد .ويفترض الكاتب أن
استخدام أدوات التعلم اإللكتروني املناسبة
للمحتوى وخصائص املتعلمني وعضو هيئة
التدريس مصحوبا ً بدعم مؤسسي وفني
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وتعليمي وفي ضوء التحول في النموذج
التربوي في القرن احلادي والعشرين ،كل ذلك
ميكن أن يلعب دورا ً مؤثرا ً في تعلم الطالب.

تبني التعلم اإللكتروني
فـــــــي الــــجــــامــــعــــات
الــســعــوديــة ونـــشـــره :

ليس هناك منــوذج مح ّدد لتبني التعلم
اإللكتروني في بيئات التعلم اجلامعية
ونشره ؛ فاألدبيات تزخر بدراسات وتصورات
متنوعة ومختلفة ،يعالج بعضها املوضوع
عــال من العمومية مثل
على مستوى
ٍ
العديد من أدبيات التغيير ومناذجه  ،وإدارة
التغيير ،بينما يعالج بعضها اآلخر تبني
التعلم اإللكتروني على وجه اخلصوص بنا ًء
على نظرية أو منوذج من نظريات التغيير أو
مناذجه .وفي كلّ احلــاالت ،تتطلب معرفة
املستوى الــذي وصلت إليه عملية تبني
التعلم اإللكتروني في بيئات التعلم
اجلامعيـــة النظـــر إلــى الصورة الكبيرة
(  ) Big Pictureلهذه العملية بغرض حتليل
جميع املكونات املرتبطة بها  ،و التأثير
املتبـادل بينها ( .) Interdependence
وباختصــار ،يقترح الكاتب أن تقرير
مستويات هــذا التبني فــي اجلامعات
السعودية يتطلب معاجلة املكونات التالية:
 .1منحنى تبني االبتكار
 .2مستوى اجلاهزية
 .3مستويات التبني
 . 4مراحل تبني أفراد اجلمهور املستهدف
لالبتكار (أو رفضه) . .
وجتدون فيما يأتي شرحا ًموجزا ًلهذه املكونات:
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 -1مــنحنـــــى التبنــــي
Adoption Curve

يفرض التعلم اإللكتروني تغييرا ً في الطريقة
التي ن ُ َدرِّس بها ،ولذا ،ميكن أن ينتشر التعلم
اإللكتروني ويصبح تقليدا ً سائدا ً في
بيئات التعليم اجلامعية فقط بعد أن تغير
هيئة التدريس الطريقة التي ت َدرس بها ،
وليس قبل ذلك (  ) Zemsky & Massy, 2004يشرح
زمسكي وميسي (Zemsky & Massy, 2004
 ) p.9,10عملية تبني التعلم اإللكتروني
بنا ًء على نظرية إيفيرت روجرز ( ) Rogers,19
املشهـــورة حــــول عملية تبني االبتكار
التي تشبه احلــرف الالتيني  Sملنحنى
تلك العملية وفئات األفراد الذين يتبنون
االبتكار ونسبتهم في هذه العملية ،وهي
النظرية التي طبقت في مجاالت مختلفة
مثل استخدام آالت جديدة في الزراعة،
أو تبني األطباء لــدواء جديد أو طريقة
مبتكرة في اجلراحة ،وتبني املهندسني

طرقا ً مبتكرة في التشييد والبناء ،إلخ...
إن تغييرا ً راديكاليا ً مثل التعلم اإللكتروني
يتطلب تغييرا ً ضخما ً على مستوى األفراد
يتجاوز كثيرا ً مجرد توفير بنية تقنيَّة .وبعبارة
أخــرى ،يتطلب تبني التعلم اإللكتروني
تغييرا ً في التصورات واملفاهيم لدى الهيئتني
اإلدراية والتدريسية .إن منط االبتكار والتغيير
والتبني للتعلم اإللكتروني يتخذ شكال ً
على هيئة منحنى يشبه احلرف الالتيني
( )S-Curveاملوضح في الشكل (ا) ،وميكن
توزيع فئات املتبنني علــى منحنى اعتدالي
(  ) Normal Curveبالنسب املئوية املبينة في
الفئات املوضحة أدناه .تبدأ عملية التبني
بطيئة في مراحلها األولــى التي تتصف
بالتجريب ( ، )Experimentationوحاملا يتبلور
التصميم النهائي ()Dominant Design
لالبتكار ،،تتسارع وتيرة التبني حتى تصل
العملية إلى مستوى التشبع (.)Saturation

الشكل ( :)1مراحل تبني التقنية

األغــلبيــــة المتأخـــــــرة
Late Majority

الــتــصــمــيــم الــمــســيــطــر
(السائد) Dominant Design :

مير ّ أي ابتكار مبراحل منذ أن يكون فكرة إلى
أن يثبت فائدته على أرض الواقع .يوضح
جيمس أترباك (James Utterback, Cited in:
 ) Zemsky & Massy, 2004,p. 7, 8وهو اسم معروف
التقنية ،مفهوما ً
في أدبيات تبني االبتكارات
ّ
مهما ً في عملية تبني االبتكار ونشره  ،وهو
ّ
التصميم املسيطر او السائد ( Dominant
 ،) Designوهو االبتكار عندما تتبلور صورته
النهائية وتتضح فوائده فعلياً ،ففي حني
تكون هذه الصورة في املراحل املبكرة األولى
من عمر االبتكار في حالة من الضبابية
أوعدم اليقني (  ) Fluid Stateحيث يخضع
للتجريب ،إال أنه في حالة االبتكار الناجح
وفي خضم مرحلة التجريب ،يتشكل ما
يشبه مركز جاذبية ينتهي مبا أسماه أترباك
التصميم املسيطر أو السائد للمن َتج،
وبعبارة أخرى  ،بروز االبتكار بصيغة معيارية
جديدة ومتكاملة جتذب املستخدمني اجلدد.

فـــئـــات األفـــــــراد الــذيــن
يـــتـــبـــنـــون االبــــتــــكــــار:

يتبنى األفراد في مجال ما االبتكارات بأوقات
مختلفة من عملية التبني في منحنى
عملية التبني ( الشكل  ،)1ويعود ذلك ألسباب
عديدة ميكن توضيحها باختصار كما يلي:
املبتكرون  :Innovatorsهــؤالء هم الــرواد
الذين ميثلون النسبة األقــل ( )%2.5من

اجلمهور الــذي سيستخدم االبتكار في
النهاية ،وهم يندفعون بحافز ذاتي لتجريب
االبتكار وإثبات القيمة الكامنة فيه.

المبـتكـرون األوائـــل
: Early Adopters

ميثل هؤالء ما نسبته حوالي (  ) %13.5من
اجلمهور املستهدف الــذي سيستخدم
االبتكار .هؤالء أكثر ارتباطا ً مبجال االبتكار،
وميثلون دور قادة الرأي ولكنهم نادرا ً ما يعدون
أنفسهم مبتكرين ،وإمنا يعدون أنفسهم
متخذي قرار ،يجربون االبتكار من منطلق
حافز خارجي ،ولكن ألنهم يشاركون في
مرحلة مبكرة قبل تبلور الصورة النهائية
لالبتكار ،فإنهم يتحملون مجازفة عالية.
إن أهم مساهمات املبتكرين األوائل التي
تدعم اكتمال التصميم النهائي لالبتكار،
هو جناحهم في تطبيقه في ظروف اعتيادية.

األغلبيــــــــة المبكــــرة
Early Majority

الثلــث التالــي (  ) %34مـــــن اجلمهــور
املتبني يدخلون املنحنى بعد أن تكون
Dominant
الصورة النهائية لالبتكار
 Designقــد تــبــلــورت .وهـــؤالء أقــل من
املبتكرين األوائــل في القيادة ،ولكنهم
منفتحون على األفكار اجلديدة ،ويرغبون
في مكان متقدم على منحنى التبني،
ولذا ،فهم يحفّ زون املوجة الكبيرة األولى
لتوسيع نطاق تبني االبتكار ونشره.

الثلث التالي وميثل (  ) %34من اجلمهور
املستهدف ،وهم الذين يتبنون االبتكار
بعد أن يكون نصف هذا اجلمهور قد طبق
االبتكار.هؤالء تابعون إما ألنهم محافظون
أو ألن تركيز انتباههم كان باجتاه آخر خالل
املراحل األولى من التبني .إن األغلبية املتأخرة
تقود املوجة التالية من تبني االبتكار ونشره.
العنيدون Diehards :
ويشكلون النسبة الباقية التي متثل
حــوالــي (  ) %16وهــم العنيدون الذين
يقاومون االبتكار بشدة برغم مزاياه
الواضحة على أرض الــواقــع ،ويجازفون
بتعرضهم للعزلة ،وفي النهاية إما أن
يتوفى هؤالء أو يتقاعدون من مجال االبتكار.
ويتطلب فهم نسبة تبني التعلم اإللكتروني
(  ) Rate of adoptionحتليل العوامل التي
تيسر التبني وتلك التي تعيقه ،فالعديد
ّ
من العوامل تؤثر بنسبة التبني ومن بينها:
خصائص االبتكار ( التعلم اإللكتروني ) ،
وعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية
ونفسية ،ومــن بني هــذه العوامل يبرز
(:)25 ,22.p ,2002 ,Butler & Sellborn
عــدم توافر الدعم املؤسسي و الدعم
الفني  ،وأكثر من ذلك أهمية عدم توافر
الوقت لتعلم استخدام التقنية اجلديدة.

 .2مستوى الجاهزية لتبني
الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي:

ناقش الصالح (  ) 3 ,2004مفهوم مستوى
اجلاهزية (  ) Level of Readinessالذي قدمه
أبيــدور وساكــــس ( Abedor & Sacks,
 )1978, 1984لقبول التغيير وتبنـــيه.
ويتطلب تبني التغيــــير التربوي ( التعلم
اإللكترونـــي مثـــال ً ) الــذي ينتـــج
عــــن عمليـــة تصميــــم التعلــــيم
وتطويـــره ( & Instructional Design
 ) Developmentمستوى معينا ً مـن اجلاهزية
على مستوى تطوير املنظمـة (Organizational
 ،) Developmentأو التطوير املهني لهيئة
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التدريس ( )Faculty Developmentأو كليهما
معا ً.ويشير هذا املفهوم إلى أنه كلما كان
التغيير كبيرا ً ( أو شامال ً ) ،تطلب مستوى
عاليا ً من اجلاهزية ،بينما يتطلب مستوى
أقل إذا كان صغيرا ً أو محدوداً .وإذا تطلب
التغيير جاهزية اجلامعة وهيئة التدريس
معاً ،تطلب ذلك مستوى عاليا ً من اجلاهزية.
ويشير هذا املفهوم أيضا ً إلى أنه من غير
احملتمل تبني التغيير إذا كانت جاهزية
اجلامعة أو هيئة التدريس أو هما معا ً أقل من
املستوى الذي تتطلبه خصائص التغيير،
خصوصا ً إذا كان هذا التغيير يبتعد كثيرا ً عن
الوضع الراهن لهذه املتغيرات ،كما هو احلال
عند الرغبة بتبني بيئات التعلم اإللكترونية
التي تتطلب ثقافة (منظمات) مختلفة
كثيرا ً عن بيئات التعلم التقليدية ،وتغييرا ً
جوهريا ً في تقاليد التدريس ودور عضو هيئة
التدريس .وح ّدد املؤلفان مكونات جاهزية
اجلامعة في منظومة القيم والتقاليد
 ،و السياسات واملصادر والبنية اإلداريــة
واحلوافز ،بينما تتشكل مكونات اجلاهزية
لهيئة التدريس من منظومة قيم واعتقادات
التـــدريس واملهـــارات واملعرفة واالجتاهات.
إن التحول الضخم الــذي تفرضه بيئات
التعلم االلكترونية يتطلب استحقاقات
ضخمة ليس أقلها التحول في الفلسفة
التربوية ،وهــو التحول الــذي ينظر إلى
املتعلمني في أدوار أكثر نشاطا ً وحتكما ً
في التعلم ،وقبول التحول في مستويات
التقنية و عضو هيئة التدريس و الطالب،
و توافر القدر املطلوب من اجلاهزية على
مستوى املؤسسة (اجلــامــعــة) وهيئة
فعالة للتغيير وضبط اجلودة.
التدريس ،و إدارة ّ

.3دورة تبنــــي التعلـــم
اإللكتروني E-Learning
Adoption Cycle

إن قبول التعلم اإللكتروني وتبنيه ال يعني
ضمان استمراره ودميومته ما لم يصل
إلى مرحلة الدمج الكامل في السلوك
اليومي للجامعة و هيئة التدريس،
وتوافر الدعم الفني والتعليمي ،ولكن
قبل حتقق ذلك ينبغي تعريف أمنــاط أو
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مستويات ما يعرف بــدورة تبني التعلم التغيير وتبنيه مير بخمسة مراحل هي:
اإللكتروني (.)Zemsky & Massy, 2004
وباختصار شديد ،تتكون هذه الــدورة
من الوعــي بالحاجـة للتغيير
أربعة مستويات أو أمناط تصف استخدام
( :) A: Awareness
أعضاء هيئة التدريس للتعلم اإللكتروني:
متثل هــذه املرحلة فهم الفرد املعني
أ .حتسني التدريس التقليدي من خالل دمج
تقنيات جديدة في عمليتي التدريس والتعلم بالتغيير بطبيعة التغيير ،وملاذا هذا التغيير،
دون تغيير في منط التدريس األساسي ،ومخاطر عدم التغيير .كما يشمل الوعي
مثل استخدام البريد اإللكتروني وتصفح املعلومات حول احلوافز الداخلية واخلارجية
الطالب لإلنترنت للحصول على مصادر التي أوجــدت احلاجة للتغيير ،وكذلك ما
تخدم واجباتهم الدراسية ،واستخدام يحمله التغيير املقترح من فوائد للفرد.
وسائط متعددة جاهزة مثل البوربوينت
لتحسني العروض في القاعة الدراسية.
ب .استخدام نظام إدارة التعلم  LMSالرغبـــــة بالتغييـــــــــر
لتيسير عملية التواصل بني هيئة التدريس
( )D : Desire
والطالب ،وبني الطالب أنفسهم ،وإتاحة متثل هــذه املرحلة رضــا الفرد عن دعم
وصولهم ملــواد املقرر الــدراســي ،وإدارة التغيير واملشاركة فيه .وترتبط الرغبة
املقرر واالتصال التزامني وغير التزامني .باخليار الشخصي ،وتتأثر بطبيعة التغيير،
ج .استخدام الكائنات التعليمية  Learningوباحلالة الشخصية للفرد ،وباحلوافز الذاتية
 Objectsبهدف تقدمي مقرر يتصف بثراء التي ترتبط على نحو فريد بالفرد نفسه.
املــادة اإللكترونية العلمية مثل تضمني
رســوم و فيديو ومــحــاكــاة وغيرها من
الوسائط ذات العالقة املباشرة بأهداف المعرفة بكيفية التغيير
املقرر الدراسي اإللكتروني ونشاطاته.
)( K: Knowledge
د .بناء مقرر إلكتروني جديد عندما يتم تتعلق هذه املرحلة باملعلومات والتدريب
إعادة هندسة نشاطات التدريس والتعلم والتعليم الــضــروري ملعرفة كيفية
بحيث تستثمر إمكانات التعلم اإللكتروني التغيير .و تشمل هذه املرحلة املعلومات
ألقصى مــدى فــي تقدمي مــقــررات تدمج حــول السلوكات والعمليات واألدوات
التعلم وجها ً لوجه مع التعلم عن بعد والنظم واملــهــارات واألدوار الوظيفية
بتفاعالت مبتكرة تزامنية وغير تزامنية ،واألساليب املطلوبة لتنفيذ التغيير.
وقبول هيئة التدريس والــطــاب أدوارا ً
جديدة لهم وللتقنية وللهيئة اإلداريــة.

الــمــقــدرة على التغيير
) ( A : Ability
 .4مراحل تبني التغيير:
متثل هذه املرحلة تنفيذ التغيير .واملقدرة
هنالك نــمــاذج عديدة هي حتويل املعرفة إلى فعل .وتتحقق املقدرة

في أدبيات التغيير تصف املراحل التي مير عندما يبرهن الفرد على مقدرته على تنفيذ
من خاللها الفرد في عملية قبول التغيير أو التغيير حسب مستويات األداء املطلوبة.
رفضه .إن معرفة هذه املراحل مهمة في إدارة
التغيير لكي يتم تبني النشاطات
املناسبة التعزيز الستمرارية التغيير
إلدارة التغيير في كل مرحلة من هذه املراحل.
()R: Reinforcement
وميكن على سبيل املثال تبني منوذج أدكار
 ADKARجلفري هيات (  .Jeffry M. Hiatt,( 2006متثل هــذه املرحلة العوامل الداخلية
يقترح هــذا النموج أن عملية قبول واخلارجية التي متكّن التغيير من االستمرار.

وتشمل عوامل التعزيز اخلارجية االعتراف
بالفضل والتقدير واملكافأة واحتفاالت
التكرمي املرتبطة بتحقيق التغيير.
كما ميكن أن تشمل عــوامــل التعزيز
الداخلية الــرضــا الداخلي لــدى الفرد
بخصوص إجنــازه أو فوائد أخــرى مشتقة
من التغيير على املستوى الشخصي.
تتسق مراحل النموذج مع الواقع الطبيعي
ملرور الفرد بخبرة التغيير؛ فالرغبة ال ميكن أن
تأتي قبل الوعي ،ألن الوعي باحلاجة للتغيير
هو الذي يحفّ ز رغبة الفرد بدعم التغيير أو
مقاومته .كما أن املعرفة بالتغيير ال ميكن أن
حتدث قبل الرغبة بالتغيير ،ألننا ال نحاول أن
نعرف كيفية تنفيذ شيء ما ال نرغب فيه أو
ال نريد القيام به .كذلك ال ميكن أن تتحقق
املقدرة قبل املعرفة ،ألننا ببساطة ال ميكننا
أن ننفذ عمال ً ال نعرفه .أخيراً ،ال يحدث
التعزيز قبل املقدرة ألننا نقدر ما مت إجنازه فعالً.
تبدأ دورة حياة التغيير حسب النموذج بعد
حتديد تغيير ما .ومن نقطة البداية تلك ،يوفر
النموذج إطار عمل وتسلسال ً إلدارة عملية
التغيير على مستوى األفراد .ويوفر النموذج
في بيئة العمل أساسا ً قويا ً لنشاطات
إدارة التغيير  ،مبا في ذلك تقومي اجلاهزية
للتغيير واملنظمة الضامنة ،واالتصاالت
واإلعالم والتدريب ،وإدارة مقاومة التغيير.

مستويات التبني األربع كلها وفي مراحل
مختلفة من منوذج (هيات) ولكن بنسب
متفاوتة ،وبنا ًء على نتائج البحث والتقصي،
يجب على عمادات التعلم اإللكتروني في
اجلامعات السعودية تبني استراتيجيات
وخطط لدمج التعلم اإللكتروني تضع
في االعتبار املكونات التي ناقشتها هذه
تفعل التعلم اإللكتروني.
الورقة إذا أرادت أن ّ
* * * * * * * * * * * * * * * *
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خالصة:

فــي ســيــاق بيئات التعلم اجلامعية
السعودية ،يصبح السؤال التالي على
جانب كبير من األهمية :ما مستوى أو
منط تطبيقات التعلم اإللكتروني حاليا ً في
اجلامعات السعودية؟ وبعبارة أخرى ،في أي
مستوى من دورة تبني التعلم اإللكتروني
املذكورة تقع تطبيقات التعلم اإللكتروني
لهذه الهيئات في هذه اجلامعات ؟ تتطلب
اإلجابة عن هــذا السؤال بحثا ً ودراســة
تستقصي هذه التطبيقات في املستويات
أو األمناط املشار إليها في دورة تبني التعلم
اإللكتروني  ،ونسبة التبني  ،ومستوى
جاهزية اجلامعة وهيئة التدريس .كذلك من
األهمية مبكان معرفة في أي مراحل التبني
في منوذج (هيات) أعضاء هيئات التدريس
في اجلامعات السعودية .ومن اجلدير بالذكر
أن املتوقع وجود أعضاء هيئات تدريس في
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