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يمكن أن يكون التعلم عن بعد بمستوى فاعلية التعلم وجهاً :  افتراض
 :لوجه إذا توافرت شروط معينة من بينها

تقنيات مناسبة لمهام التعلم وخصائص المتعلمين 

تطبيق مبادئ علم التدريس المناسبة: 

تطبيق طرق تدريس مناسبة لمهام التعلم وخصائص المتعلمين 

تفاعل نشط بين المتعلمين 

تغذية راجعة بتوقيت مناسب من المدرس للطالب 

متعلمون عن بعد بخصائص ومهارات معينة 

دعم فني وإداري وتعليمي للطالب وهيئة التدريس 
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 :لماذا التعلم عن بعد؟ أهداف قديمة وأخرى جديدة

أهداف قديمة: 

إتاحة فرص تعليمية ألعداد متزايدة من المتعلمين 

توفير التعليم للمتعلمين الكبار والموظفين 

توفير التعليم للراغبين في المناطق النائية 

أهداف جديدة: 

استثمار إمكانات تقنية المعلومات واالتصال لتوفير: 

التعليم والتدريب عند الطلب والتعلم مدى الحياة 

خدمة عدد متزايد من الطالب الراغبين في التعلم اإللكتروني عن بعد 

 التعلم في أي وقت ومن أي مكان 

تحسين كفاءة استخدام المصادر المحدودة 

   تحسين جودة العملية التعليمية 
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 إشكالية النموذج: التعلم عن بعد

 :عناصر المحاضرة

النموذج التنظيمي 

النموذج البيداغوجي 

النموذج االجتماعي 

النموذج األكاديمي 

النموذج المهني 

النموذج التقني 

 نموذج الجودة 
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 النموذج التنظيمي:عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج الجودة            

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي



7 

 إشكالية النموذج التنظيمي

بعض خيارات النموذج التنظيمي لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 

 عن بعد

أتالف 

جامعة 

افتراضية

 ؟
أتالف          

مقاصة   

معلومات   

جامعة     

 افتراضية؟

 النموذج

 التنظيمي 

جامعة 

 افتراضية؟

 أتالف

خدمات 

 أكاديمية؟

جامعة 

 وسيطة؟

جامعة تقليدية 

تقدم مقررات 

 افتراضية؟
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 النموذج البيداغوجي: عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي
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 مزيج من التقنية و اإلدارة و علم التدريس: التعلم االلكتروني عن بعد

 نظام التوصيل•

 إدارة التعلم•

 بوابة التعلم•

 التقنية 

 و

الشبكات   

 التنظيم/ اإلدارة
 النموذج

 البيداغوجي 

 النموذج البيداغوجي
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 أي األسس الفلسفية: إشكالية النموذج البيداغوجي 

 والنظرية       
 

 فلسفتان رئيستان متنافستان1.

 

 نظريتا تعلم رئيستان متنافستان2.

 

 نموذجان متنافسان(: النموذج البيداغوجي)نظريات تعليمية 3.
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 األسس الفلسفية: النموذج البيداغوجي 

 األسس الفلسفية للتعلم االلكتروني عن بعد

 الفلسفة الذاتـيــة    

 ( البنائية)

(Subjectivism) 

 

النموذج 

 البيداغوجي

 الفلسفة

 الموضوعية 

Objectivism 
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 األسس الفلسفية: النموذج البيداغوجي 

 التيارات الرئيسة للفلسفة البنائية

 الفلسفة الذاتية

(البنائية)  

 البنائية الفردية

 البنائية االجتماعية

 البنائية السياقية
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 األسس النظرية: النموذج البيداغوجي 

 األسس النظرية للتعلم االلكتروني عن بعد

 السلوكية

Behaviorism 

 

   

 (المعرفية)البنائية 

Constructivism 

 النموذج 

 البيداغوجي
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 أي نموذج تدريس؟: إشكالية النموذج البيداغوجي

 النموذج

البيداغوجي   

 موضوعية

 ذاتية

 سلوكية

(بنائية)معرفية  

 سلوكي

 بنائي

 مباشر

 غير مباشر

 نموذج التدريس التصميم التعليمي نظرية التعلم الفلسفة

 العالقة بين األسس الفلسفية و النظرية و التصميم التعليمي و نماذج التدريس
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 التصميم التعليمي السلوكي    

Evaluation 

 تقويم

Design 

 تصميم 

Implementation 

 تنفيذ

Analysis 

 تحليل

Development 

 تطوير
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 التصميم التعليمي البنائي

Activation  2  
 تنشيط

3Demonstration 
 نمذجة

4Application 

 تطبيق

5Integration 
  دمج

املشكلة                     1
Problem 
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 النموذج البيداغوجي

 ما يدّرس و ماال يدّرس على الشبكة العنكبوتية

 مهارات معرفية

(معرفة ماذا)  

 تزامني

 شبكة عنكبوتية

 غير تزامني

 مهارات حركية

(معرفة كيف)  

 شبكة عنكبوتية

 تعليم مولّف

 وجهاً لوجه
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي
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 أي فئة من الطالب؟: إشكالية النموذج االجتماعي
 كيف يمكن الحصول على قبول المجتمع؟

 النموذج االجتماعي

 خصائص طالب التعلم االلكتروني

 نظرة المجتمع بقطاعيه العام و

الخاص لمخرجات التعلم    

 االلكتروني عن بعد
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي
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 إشكالية النموذج األكاديمي

 النموذج األكاديمي

 أي البرامج و المناهج الدراسية؟

 أي الدرجات العلمية؟

 أي أسلوب لتطوير المقررات؟
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 أسلوب تطوير المقررات: النموذج األكاديمي

 أسلوب تطوير 

 المقررات

 In-houseداخلي 
 مصدر

 االنتاج

 أسلوب

 االنتاج

  outsourcingخارجي

 فريق المقرر

 نموذج الفرد الواحد

 نماذج أخرى
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي
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 إشكالية النموذج المهني

 النموذج المهني

(هيئة التدريس)  

 ؟Full Timeتفرغ كلي 

 ؟Part Timeتفرغ جزئي 

 ؟TA’sالمدرسون المساعدون 
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 إشكالية النموذج المهني

 تطوير مهني و تدريب مستمرين •

 

 دعم فني و إداري و تعليمي •

 

 مكافأة وتعويض وحوافز •

 

 قوانين حماية الملكية الفكرية •
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي

 النموذج
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 أي تقنيات للتعلم عن بعد؟: إشكالية النموذج التقني

 :مواد مطبوعة          

 كتب دراسية      

 كتيبات إرشادية 

 فاكس

 :مواد مسموعة

 بريد صوتي –هاتف 

 راديو –مؤتمرات صوتية 

أقراص     –أشرطة صوتية 

 ضوئية

 :حاسوب

بريد الكتروني                          

مقررات على الويب                        

أقراص مدمجة            

 مواد تعلم تعاوني

 :مواد مرئية

أقراص  –أشرطة فيديو 

فيديو                      

أقمار اصطناعية    

ميكروويف            

مؤتمرات فيديو             

 بث فيديو

 الفئات الرئيسة لتقنيات التعلم عن بعد
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 أي تقنيات للتعلم عن بعد؟: إشكالية النموذج التقني

 تقنيات غير تزامنية تقنيات تزامنية

 مؤتمرات فيديو: فيديو 

 

 مؤتمرات سمعية: صوت 

 

 محادثات على االنترنت: بيانات 

 و مؤتمرات فيديو 

  (أقراص فيديو)أشرطة فيديو ،

 بث فيديو على االنترنت

  أقراص )أشرطة صوتية

 ،راديو( صوتية

 بريد الكتروني ، أقراص مدمجة 
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 معايير االختيار: إشكالية النموذج التقني 

 المتغيرات الفّعالة الختيار تقنيات التعلم عن بعد

 التفاعل التكلفة

 طبيعة البرنامج

 اإلتاحية المرونة

 الشفافية

 الحضور 

 االجتماعي

 خصائص 

 المستفيدين
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 النموذج التقني إشكالية 

 تقنيات إدارة التعلم

و خدمات الطالب   

 LMSنظام إدارة التعلم 

 LCMSنظام إدارة محتوى التعلم 

 SISنظام خدمات معلومات الطالب 

 شراء كامل؟ •

 تطوير مصادر مفتوحة؟  •

 تطوير أصيل؟  •
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المكونات الرئيسة لمبادرة التعلم االلكتروني الجامعي 
 عن بعد

 التعلم االلكتروني

الجامعي عن بعد   

 نموذج ا لجودة

 النموذج التنظيمي

 النموذج التقني

 النموذج المهني

 النموذج 

 البيداغوجي
 النموذج االجتماعي

 النموذج األكاديمي
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 إشكالية نموذج الجودة

 مجاالت معايير جودة التعلم االلكتروني عن بعد

 معايير 

 الدعم 

 المؤسسي

 معايير 

 التقنية
 معايير 

 التصميم التعليمي

 (تطوير المقررات) 

 معايير 

 التقويم

 معايير 

 بنية المقرر

 معايير 

 دعم الطالب
 معايير 

 التعلم/ التعليم

 معايير 

 دعم

 هيئة التدريس 
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 إشكالية نموذج الجودة 

 تبني معايير دولية   •

 تكييف معايير دولية؟ •

 تطوير أصيل للمعايير؟ •


