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  ملخص

نت، و شهدت هذه التقنية يف السنوات األخرية  مع ظهور شبكة اإلنتراإللكتروينظهرت احلاجة للتعليم 

ففي بدايات اإلنترنت كانت الوسيلة املستخدمة يف التعليم .  مع تطور الشبكة نفسها ملموساًاًتطور

اهلائل يف تقنيات اإلنترنت تغريت  و لكن مع التطور التكنولوجي  مقتصرة على النص فقطاإللكتروين

 يضاف إىل ذلك التطور . أكثر ديناميكية ومشوليةلتتحول لبيئات ينالنظرة التقليدية للتعليم اإللكترو

لإلنترنت عرب خطوط املشتركني الرقمية السريعة تغلغل خدمة الوصول احلاصل يف تقنيات االتصاالت و

 مفهوم التعليم اإللكتروين وطرق عرضه والتفاعل معه لتشمل مما أثر إجياباً يف تغري، )DSL(عالية السرعة 

  .فاعلية جديدةجوانب ت

م اإللكتروين وذكر االجتاه اجلديد يف التحول  خمتصرة عن تطور نظم إدارة التعلتتناول هذه الورقة حملة

، يليها تعريف ملفهوم بيئات )Personal Learning Environments(لبيئات التعلم الشخصية 



 لتطويرورقة بذكر أمثلة تطبيقية التعلم الشخصية مع ذكر خصائصها وفوائدها وكيفية إنشاءها، مث ختتم ال

  .بيئات التعلم اإللكتروين الشخصية حول العامل

  

  مقدمة

على أنه عملية اكتساب املهارات و املعرفة خالل تفاعالت ) e-learning(التعليم اإللكتروين يعرف 

برنامج  مدروسة مع املواد التعليمية اليت يسهل الوصول إليها عن طريق استعمال برنامج للتصفح مثل 

أو بواسطة برجميات  Internet Explorer إكسبلورر أو برنامج إنترنت Netscapeنتسكيب 

  .)٢٠٠٣اخلليفة، (خاصة 

، والذي التعلم اإللكتروين إىل كلمة )e-learning( ترمجة مصطلحكما أن بعض املتخصصني يفضلون 

حلاسب و الشبكات و الوسائط طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة كا”  عرف على أنه

املتعددة و بوابات اإلنترنت من أجل إيصال املعلومات للمتعلمني بأسرع وقت و أقل تكلفة و بصورة 

  ١“. متكن من إدارة العملية التعليمية و ضبطها و قياس و تقييم أداء املتعلمني

  

  :ها، من)٢٠٠٣اخلليفة، (  يف عدة حاالتيعترب التعليم اإللكتروين مفيداً

  . دعم و إكمال التعليم التقليدي •

 .  أو تزويد تدريب يف الوقت املناسب-تدريس مواد كاملة  •

 .تعليم أعداد متزايدة من الدارسني يف صفوف مزدمحة •

                                                 
  http://www.kku.edu.sa/ELearning/ELearning/Default.asp من موقع جامعة الملك خالد  1



 .إمكانية استخدام الوسيلة يف أي وقت و أي مكان •

  

النقاط السابق ) Learning Management Systems(م التعلإدارة حتقق معظم أنظمة و

  . يف أي وقت وأي زمان على املعلم والطالب عملية التواصلسرتي أا عالوة على، ذكرها

 

عالية  املشتركني الرقمية وطخطالوصول لإلنترنت السريعة عرب مع تطور شبكة اإلنترنت وتغلغل خدمة و

 أكثروالتفاعل معه لتشمل جوانب تغري مفهوم التعليم اإللكتروين وطرق عرضه  ،)DSL(السرعة 

 والذي )E-Learning 2.0(اجليل الثاين من التعلم اإللكتروين مما أدى إىل ظهور ما يسمى ب ،تفاعلية

وغريها يف العملية ) Wikis(والويكي ) Blogs(يهتم بتوظيف الربامج االجتماعية مثل املدونات 

  :تعلم اإللكتروين على أنه اجليل الثاين من الللتعليم االلكتروين املصريعرف الس القومي  وقد .التعليمية

يهتم بدعم اجلانب االجتماعي للعملية التعليمية تعويضا لالنفصال املكاين بني املعلم واملتعلمني " 

الربجميات اليت تعزز الشراكة والتواصل بني  (االجتماعيةوذلك من خالل استخدام الربجميات 

علمني والبث الصويت وبث الفيديو مثل املدونات والويكي وتشكيل جمتمعات من املت) املتعلمني

ب من خالل برامج وضع العالمات كما أن تبادل الروابط اخلاصة بالوي. والشبكات االجتماعية

املركز " ( اآلخرين من ذوي االهتمام املماثلىاهلامة يساعد يف تعرف املتعلم عل الروابط ىعل

 . )٢٠٠٨القومي املصري للتعليم اإللكتروين ، 

  



ديد يف التحول  اجلم اإللكتروين مع ذكر االجتاهرة التعلنقوم بعرض خمتصر لتطور نظم إداسة يف هذه الورق

ها سوف نتناول ، بعد)Personal Learning Environments( الشخصية ملبيئات التعل

 بيئات لتطويرقية ، يلي ذلك ذكر أمثلة تطبيإنشاءهاوكيفية وخصائصها م الشخصية بيئات التعلماهية 

  . الشخصية حول العاملم التعل

  

  

  م اإللكتروين إدارة التعلةنظمأ

اليت و Learning Management systems (LMS)م اإللكتروين لتعلأنظمة إدارة ايقصد ب

 VLE (Virtual Learning(اسم بيئات التعلم االفتراضية  أحياناًيطلق عليها 

Environments  ، الية التعليمية حبيث يضع املدرس األنظمة اليت تعمل كمساند و معزز للعمبأ

 للنقاش و حافظة املواد التعليمية من حماضرات و امتحانات و مصادر يف موقع النظام كما أن هناك غرفاً

أي أن  . و غريها من اخلدمات اإللكترونية املدعمة للمادة الدراسية)ePortfolios(ألعمال الطلبة 

 كما أا تسهل ا وإدارالدراسية إلكترونياً املقررات ىن حمتو ختزيتساعد يفبرامج أنظمة إدارة التعلم هي 

 :يلي  ومن خصائص تلك الربامج ما .إدارة عملية التعلم

 . وتقدمي املقررات الدراسيةنشر •

 .أنشطتهمإدارة سجالت الطالب ومتابعة  •

 .إمكانية التواصل بني الطالب واملدرسني عن طريق منتديات حوارية خاصة •

  .ت وتقييمهانشر االمتحانا •



) مثل املنتديات و االمتحانات وغريها(ميكن النظر إىل هذه األنظمة على أا جمموعة من األدوات كما 

  .اليت توظف خلدمة سياق منهج دراسي حمدد) احملتوى التعليمي ومعلومات الطلبة وغريها(واملعلومات 

  

 ٢٠٠أكثر من تقريبا توجد  حيث لمإدارة أنظمة التعيف الوقت احلاضر، هناك كمية كبرية من برامج 

، )course-centric(تتمركز هذه األنظمة حول املنهج الدراسي ). ٢٠٠٦ إطميزي، (حزمة برجمية

مبعىن أن كل طالب مسجل يف هذه األنظمة سريى نفس املنهج وبنفس الترتيب وباستخدام نفس 

  ومفتوح املصدر مثل برنامج مودلعلى نوعني، منها ما هو جماينتأيت هذه األنظمة كما أن . األدوات

)Moodle(ومنها ما هو جتاري مثل برنامج بالك بورد ) Blackboard(.  

  

  نظم إدارة التعلم والعوامل االفتراضية

يستطيع املستخدم هلذه العوامل   ختيلية ثالثية األبعاداتبيئعلى أا برامج متثل العوامل االفتراضية تعرف 

وأيضا بناء وتصميم املباين واسمات والقيام ) avatars( تسمى سدهتراضية جت شخصيات افابتكار

ويف هذه العوامل ميكن التعرف والتواصل مع أشخاص آخرين من خمتلف بقاع . مبختلف أنواع األنشطة

  .العامل

  

وقد وظف هذا . العوامل االفتراضية على شبكة اإلنترنتأبرز  )Second Life( احلياة الثانية عاملويعد 

، يضاف إىل ذلك أن لعامل يف التعليم من قبل العديد من املؤسسات التعليمية واألكادميية وحىت التجاريةا

فعلى  ).٢٠٠٧،Kapp( مؤسسة تعليمية قامت بإنشاء تواجد هلا يف عامل احلياة الثانية ٧٠أكثر من 



انية مزودة بفصول ببناء جزيرة تدريب يف عامل احلياة الث) Cisco(سبيل املثال قامت شركة سيسكو 

 كما أن عامل .هج نفس النعلى )IBM( شركة أي يب أم تبعتها، دراسية لتدريب العاملني يف الشركة

 Avatar Languages مدرسة تعليم اللغات  حيث قامت،احلياة الثانية يستخدم يف تعليم اللغات

املهام بني تعليم اللغات عرب  ع هذهجتم"). مهام سريالية( يف تعليم اللغات أمسته  جباستخدام االفتراضية 

إلكتروين غنية بالوسائط املرئية و املسموعة وذلك عرب دمج   و احلياة الواقعية و مصادر تعلّماحلياة الثانية

ميزات مل  كما أن إضافة عامل احلياة الثانية).٢٠٠٧، فيكرز(" على أداء املهام مناهج اتصالية و قائمة

 املعلمني من توفري دروس أكثر مكن مباشر يث مع بعضهم البعض بشكلباحلدا صوتية تسمح ألعضائه

  .فاعليةت

  

إدارة سجالت الطالب ومتابعة وإن ما تفتقده العوامل االفتراضية هي القدرة على إدارة نظم املتعلمني 

س مل ، ألا يف األسا املصادر التعليمية بعض أنواع وأيضا عدم إمكانية هذه العوامل على ختزينأنشطتهم

 هو يف االستفادة من العوامل االفتراضية يف التعليم االلكتروين  القادمإن االجتاهلذا ف. تصمم هلذا الغرض

نظام إدارة التعلم مودل مع  عامل احلياة الثانية  مت دمجفقد.  أنظمة إدارة التعلممع ةامل االفتراضيوالعبدمج 

)Moodle ( ليصبح لدينا برنامج سلودل)sloodle(ذي جيمع خواص نظام إدارة التعلم مودل  ال٢

   .وخواص عامل احلياة الثانية

  

                                                 
2 http://www.sloodle.org/ 



ربط بعض خدمات برنامج مودل مثل اإلعالنات والتقومي واجلدول الدراسي الفكرة من الربنامج هو أن ت

، حبيث ترتب هذه األجسام بشكل يعكس )١صورة (وغريها بأجسام ثالثية األبعاد يف عامل احلياة الثانية 

وعند تغري حمتوى اخلدمات يف برنامج مودل فإن التغيري يظهر مباشرة . فصل دراسي على سبيل املثالبيئة 

ذه الطريقة مت دمج خصائص نظام إدارة التعلم مع العوامل . يف اجلسام املوجودة يف عامل احلياة الثانية

  .)٢٠٠٦، Livingstone (االفتراضية

  

  نظام سلودل: ١صورة 

  

  لربامج االجتماعيةلم وانظم إدارة التع

تتميز  .٢,٠ نعطي حملة بسيطة عن اجليل الثاين من الويب س ما هي الربامج االجتماعية التعرف علىقبل 

 بالتفاعلية واملرونة وميكن استشعار فاعلية هذه التقنيات بالنظر يف أمثلة على اخلدمات ٢,٠تقنيات ويب 

) RSS(وخالصات املواقع ) weblogs(دونات و امل) wikis(اليت تقدمها مثل برامج الويكي 

، وحتديداً يف مؤمتر حيمل نفس االسم ٢٠٠٥ يف عام ٢,٠كان أول ظهور ملصطلح ويب  .وغريها



)Web 2.0 Conference (واليت نظمته شركة أورايلي)O'Reilly .( املصطلح كان نتيجة

 من شركة أورايلي وشركة عصف ذهين يف أحد االجتماعات اليت أقيمت على هامش املؤمتر بني كل

 على أا جمموعة ٢,٠حيث عرفوا ويب ).  MediaLive International(ميديا اليف العاملية 

  ):٢٠٠٦اخلليفة،( من املواقع و اخلدمات و التطبيقات اليت تتوافر فيها عدداً من اخلصائص منها

ة بشعور املستخدم عند استخدام  وتتمثل هذه التفاعلي:توفري قدر عايل من التفاعلية مع املستخدم -١

  .  وكأنه يقوم باستخدام أحد تطبيقات سطح املكتب على جهازه٢,٠أحد تطبيقات ويب 

 يف السابق كانت الويب عبارة عن منصة للقراءة فقط، فاحملتوى :مشاركة املستخدم يف احملتوى -٢

معات أو مؤسسات خاصة أو املوجود على الويب كان يقوم بتحريره أشخاص تابعني إما لشركات أو جا

أما يف الوقت احلايل . حكومية، ومل يكن املستخدم العادي لإلنترنت قادراً على املسامهة يف احملتوى املنشور

  .  بسهولة-اليت تسمح بذلك-فقد أصبح بإمكان املستخدم اإلضافة والتعديل على حمتويات مواقع الويب

 مبنية على ٢,٠ن العصب الرئيس يف تقنيات ويب  مبا أ:)Tagging (إمكانية توصيف احملتوى -٣

ود احملتوى والذي ساهم به املستخدم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، كان البد من إجياد طريقة تساعد جو

هذه احملتويات لفرزها وترتيبها للرجوع إليها الحقاً و ) أي توصيف(املستخدم أيضاً على توسيم 

  .االستفادة منها

  

بعضهم ببعض  تطبيقات تربط الناس  على أا)social software(االجتماعية تعرف الربامج 

 لتخزين وتنظيم del.icio.usموقع وتستفيد من تبادل خربام وأفكارهم، من أمثلة هذه التطبيقات 



  لتخزين ومشاركة الفيديو YouTube وموقع  لتخزين وتنظيم الصور،Flickr  وموقعالروابط،

  .وغريهاواملدونات والويكي 

  

قلة جند وقبوهلا لدى الناس كما  إدارة التعلم مل تتواكب بسرعة انتشار الربامج االجتماعية أنظمةوجند أن 

 ، مما أدى٤ االجتماعية يف أنظمتها الربامجخاصية أو أكثر من خصائصبدمج  قامت  من٣من هذه األنظمة

ري بأنظمة وبيئات بديلة توفر هلم تعليم والتفك إىل عزوف بعض املتعلمني عن استخدام مثل هذه األنظمة

 ظهور مفهوم بيئات التعلم اإللكترونية وهذا التغري يف الويب أدى إىل. حسب االحتياجات الشخصية

 واليت تتمركز حول االستفادة من تطبيقات اجليل الثاين من الويب -كما سريد ذكره الحقاً-الشخصية 

  .وختصيصها خلدمة املتعلم

  

  اإللكترونية الشخصية م بيئات التعل

 ليرب  أولفر وبعرضهام يف ورقة حبثية قام ٢٠٠١عام  ملصطلح بيئات التعلم الشخصية إشارةكان أول 

)Olivier & Liber, 2001(،عدد من الباحثني يف جمال تقنيات توجه بعدها  يف مؤمتر متخصص 

 م٢٠٠٤يف عام هذا ما حصل و. له واخلروج بتعريف وتصور واضح املفهومحماولة تقنني هذا إىل التعليم 

 والعامة من املهتمني يف تقنيات التعليمأكرب  بكثرة بني جمموعة  بيئات التعلم الشخصيةفهومانتشر مفقد 

  . من الناس

  
                                                 

  /http://www.shambles.net/pages/learning/ict/vleweb2أمثلة لبعض أنظمة إدارة التعلم التي تصنف من الجيل الثاني  3
 Blackboard قامت شرآة بالك بورد المتخصصة في أنظمة إدارة التعلم بإطالق حزمة جديدة من برنامج نظام إدارة التعلم تحت اسم  4

Beyond Initiativeيضم من بين خدماته إمكانية دمج تطبيقات الجيل الثاني من الويب من ضمن برنامجها .  



 يف اخلبري-) ٢٠٠٥،Downes( عرف ستيف داونز فقد. ال يوجد تعريف حمدد لبيئات التعلم الشخصية

 االخنراط يف) أو أي شخص(أداة متكن املتعلم  "لم الشخصية على أا  بيئات التع–جمال تقنيات التعليم 

 ,Sean (شون فيتزجريالد  أما". واخلدمات واملوارداألشخاص من شبكة من بيئة موزعة تتكونيف 

، وعادة ما تدور حول اخلدمات اإلنترنتية اانية واملوزعةجمموعة من  " فيعرفها على أا )2006

 تقنية خالصات املواقع باستخدام  هذه اخلدمات  بنيوجيمع ما احملتوى  فيهاعمجتاستخدام مدونة 

)RSS(وبرجميات النصوص التشعبية٥  )HTML scripts." ( ن مارك هارمليعرف كما )van 

Harmelen, 2006 ( االتعلم  إدارة علىالنظم اليت تساعد املتعلمني  "بيئات التعلم الشخصية على أ

  ".عليه والسيطرة  الذايت

  

 للمكونات الداخلة ختطيطيبعمل تصور م ٢٠٠٥عام ) Scott Wilson(ويلسون سكوت قام  وقد

 VLE of the(بيئات التعلم االفتراضية املستقبلية  اسم ابيئة التعلم الشخصية والذي أطلق عليهيف 

future.(  

                                                 
على نشر محتويات موقع ما للمهتمين بمتابعة  هذه التقنية تعمل :Rich Site Summary وهي اختصار لـ)RSS(مواقع خالصات ال 5

 المفضلة على شبكة في مواقعه فور ورودها المواضيع من الحصول على آخر  أي شخصوسيلة سهلة تمكنوتعتبر هذه التقنية . تحديثه

متوفرة على شبكة اإلنترنت . موسوعة ويكيبيديا العربية ( عن التحديثات بحثاًمياً من دون القيام بزيارة الموقع يواإلنترنت

http://ar.wikipedia.org/wiki/RSS(  



  

  ٦بيئات التعلم االفتراضية املستقبلية: ٢صورة 

  

فرقة تجمموعة من اخلدمات املجتميع  عن أن بيئات التعلم الشخصية عبارة ٢ومن املالحظ يف صورة 

وعلى بيئة التعلم الشخصية أن تقوم باملوافقة بني  ، جانب تعليمي أو أكثرخلدمةواملنوعة مبختلف سياقها 

كيبه  تربيئات التعلم الشخصية ليست برنامج ميكن مبعىن أن .هاهذه اخلدمات للخروج بالفائدة املطلوبة من

جمموعة من اخلدمات املتفرقة اليت ميكن تنظيمها وترتيبها وإضافتها وتعديلها حسب لدمج هي مفهوم بل 

  .رغبات املتعلم
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مساعدة الناس على مراقبة وتنظيم عملية التعلم اخلاصة  الشخصية على ةالتعليميدف مثل هذه البيئات 

  :)Wikipedia, 2008 (هلم عن طريقم وتقدمي الدعم 

   .حتديد أهداف التعلم اخلاصة م) ١(

   . احملتوى والعملية على حد سواءإدارة عملية التعلم ؛ إدارة) ٢(

  .التعلمأهداف وبالتايل حتقيق التواصل مع اآلخرين يف عملية التعلم ) ٣(

  

طريقة  ذه الك املوارد التعليمية حسب احلاجة،تساعد مثل هذه البيئات املتعلم على إنتاج واستهالكما 

التعلم الشخصية حتث جند أن بيئات كما .  احملتوى املخصص له سيحصل على متعلمكلسوف نضمن أن 

 حيث  إدارة التعلمعكس ما يفعله املتعلم يف أنظمة اعلى تبادل ومشاركة احملتوى بدالً من االحتفاظ ،

  .تكون مستوى التشاركية بني املتعلمني متدنية

  

   شخصية؟كيف ميكن إنشاء بيئة تعلم

باستخدام برامج خمصصة أو مواقع إما  ( بعدة طرقبيئة التعلم اخلاصة بهأن ينشئ ميكن ألي شخص 

 باخلالصاتفتح مدونة ومن مث االشتراك أن يقوم الشخص ب  أحد هذه الطرق هو).متخصصة على الويب

ة صفحات البدء خدمكما يستطيع الشخص استخدام . عرضها يف مدونته وللمواقع واخلدمات املهتم ا

 ومن مث تسخري القنوات املتفرقة يف صفحة البدء جللب ٧)iGoogle(مثل الذي توفره شركة قوقل 

  .)٣صورة  (املصادر واملعلومات التعليمية املناسبة
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  صفحة البدء املخصصة يف قوقل: ٣صورة 

  

 على دراية تامة باحتياجاته  حباجة إىل أن يكونفاملتعلمبالطبع خلق بيئة تعلم شخصية ليس باألمر اهلني و

 كما أن بيئات التعلم الشخصية قد تأخذ .التعليمية حبيث يستطيع أن يستخلص املوارد املفيدة من غريها

  .أشكال أخرى يف طريقة عرضها وعملها كما سنتطرق هلا الحقاً عند احلديث عن التجارب العاملية

  

  ما هي األدوات الالزمة لعمل بيئات تعلم شخصية؟

 ,Wikibooks(a)(  أقسامأربعةم األدوات اليت تساهم يف بناء بيئات تعلم شخصية إىل يكن تقسمي

2008(:  



بيئات حمتوى  من األدوات اليت تساعد وتدخل يف بناء : احملتوى التعليميتكوينأدوات تساعد يف ) ١

  .دونات والويكي وغريها ومواقع الفيديو وامل، ومواقع الصور ،شخصية مواقع الروابط االجتماعيةالتعلم ال

  .٨)Twitter(مثل خدمة تويتر وتأيت مكملة لوظيفة الربيد اإللكتروين  :التواصلأدوات تساعد يف ) ٢

وهي خدمات تساعد يف ربط األشخاص بعضهم ببعض : أدوات تساعد يف التشبيك االجتماعي) ٣

 وموقع ماي سبيس) Facebook(من أمثلة هذه األدوات موقع فيس بوك . لتبادل اخلربات واملعلومات

)MySpace.(  

مثل استخدام خالصات املواقع واستخدام الوسوم  :تساعد يف فاعلية األدوات السابقةأدوات ) ٤

)Tags (لتوصيف املصادر املختلفة.  

  

  بيئات التعلم الشخصية؟إىل ملاذا االجتاه 

 ةلتالي إىل األسباب استخدام بيئات التعلم الشخصيةيعزو السبب يف اجتاه أكثر املتعلمني ال

)Wikibooks, 2008( و )van Harmelen, 2006(:  

كنولوجي طور التاملعدل املتزايد للت، والذي نشأ من  التعلم مدى احلياةإىلازدياد احلاجة  •

 لرفع مستوى من التعلمملزيد مما دفعت باألشخاص إىل ا ، والتغريات يف السوقواالجتماعي

 .ختصصام على إطالع جبديد وايبقوحىت  واملعرفةاملهارات 

 :واألشخاص املعلومات إىلزيادة الوصول  •
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املعلومات اليت جيب حول  تساؤلنستطيع الوصول إليها تثري تزايد حجم املعلومات اليت ف .١

 .ةملعلومات الزائداهلا، حىت ال نقع يف فخ  اهتماما نويل أن

 من أجل اآلخرين صاألشخا مع التواصل يف، والرغبة للعملزيد من الفرص خلق امل .٢

 .العمل والتعلم

 أنظمة التعلم اإللكتروين تكونالتغريات اليت طرأت يف الطرق التربوية للتعلم واليت ركزت على أن  •

 .ت سيطرة املتعلمحت

خدمة األشخاص الذين يستخدمون وسائل أخرى للتعلم مثل اهلواتف اجلوالة واملساندات الشخصية  •

)PDA (قلة من األجهزة املتنوغريها. 

  

  الشخصيةوبيئات التعلم اإللكترونية الفرق بني نظم إدارة التعلم 

  إدارةبعد احلديث عن بيئات التعلم الشخصية وإمكانياا وفوائدها سنذكر هنا بعض الفروق بني أنظمة

  . التعلم وبيئات التعلم الشخصية

  

 من .زها وخصائصها وخدماا حسب متركتتعدد الفروق بني بيئات التعلم الشخصية ونظم إدارة التعلم

التعلم اإللكتروين يف الغالب متوفرة لألشخاص املسجلني إدارة هذه الفروق أن حمتويات وخدمات أنظمة 

املصمم  أشخاص متخصصني مثل ا بإعدادهعادة ما يقوماملوجود فيها احملتوى التعليمي و. يف اخلدمة

  .الرسومي واملصمم التعليمي واملربمج وغريهم



 نظم إدارة التعلم حمدودة يف خدماا وأدواا وهذه األنظمة غري قادرة على مواكبة التغيريات يف كما أن

التقنيات احلاصلة يف الويب بالسرعة اليت تستطيع بيئات التعلم الشخصية اللحاق ا، مما يعين وجوب 

  . بالسرعة املطلوبة مثيلةوجود بدائل تقدم خدمات

) learner-centric (املتعلم بأا متمركزة حول تتصفعلم الشخصية يضاف إىل ذلك أن بيئات الت

ذه .  )Course-Centric (عكس أنظمة إدارة التعلم اإللكترونية اليت تتمركز حول املنهج الدراسي

 Life-long(الفلسفة فإن مفهوم التعلم املستمر أو ما يطلق عليه أحيانا التعلم مدى احلياة 

learning ( شخصنة"بيئات التعلم الشخصية، وبذلك ميكن سيتحقق يف") Personalization( 

  . االحتياجات الشخصية للمتعلملتلبيةالتعليم 

  

سجالت الطلبة بينما مل جند يف تعريف  بأا قادرة على رصد ومتابعة  تتميز أنظمة إدارة التعلمغري أن

ذلك أن بيئات التعلم الشخصية تم  يعين ،بيئات التعلم الشخصية أي إشارة لوجود مثل هذه اخلاصية

  .فقط باجلانب املعريف وتتجاهل اجلانب اإلداري من التعليم

  

  م شخصيةبيئات تعل تطويرلتجارب عاملية يف أمثلة 

منها .  مفهوم بيئات التعلم الشخصيةتعليمية تتبىنقامت بعض املراكز البحثية يف اجلامعات ببناء أنظمة 

 الربيطانية Wolverhamptonجامعة  بتطويره تلذي قام ا٩)PebblePad(مشروع نظام 

    . )٥صورة (
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  PebblePadلقطتني توضح واجهة نظام : ٥صورة 

  

لكل متعلم، ) ePortfolio(فكرة السجالت اإللكترونية الشخصية ) PebblePad( نظام يستخدم

 لسجالم) اخل- نصوص-صوت-فيديو(صيغها ية إضافة املصادر التعليمية مبختلف حبيث يتاح هلم إمكان

كما ميكن للمتعلم بناء صفحاته الشخصية وختصيص احملتوى .  آخريناإللكتروين ومشاركتها مع متعلمني

 شبكة علىأخوذة إما من سجله اإللكتروين أو من تطبيقات أخرى متاحة جمانا واملاملعروض فيها 

   .اإلنترنت

يساعد املدرسني على مشاركة سجالم مع املتعلمني، وأيضا توفري ) PebblePad(كما أن نظام 

  .خاصية لتقييم كفاءة املتعلم وتوضيح نقاط الضعف لديه



خيتلف برنامج . ١٠)PLEX(هو تطوير برنامج و  الربيطانية)Bolton(مشروع آخر قامت به جامعة 

)PLEX ( عن نظام)PebblePad (خري تطبيق موجود على الشبكة بينما األول عبارة يف كون األ

  .)٦صورة  (عن برنامج ميكن حتميله وتثبيته على اجلهاز الشخصي

  

  PLEXلقطة لربنامج : ٦صورة 

  

إدارة احملتوى التعليمي وجلب خالصات املواقع ونظام يتميز الربنامج بعدد من اخلصائص من بينها، 

  . من اخلدمات املخصصةب أولويتها وغريهالتصنيف وترتيب املواقع وامللفات حس
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  اخلامتة

. التطور التقين ألنظمة إدارة التعلم وحتوهلا لبيئات أكثر مرونة ومناسبة ملتطلبات املتعلمذكرنا فيما سبق 

 فرص أمامأنفسهم يجد املدرسون والطالب سمع التطور التقين احلاصل يف تقنيات الويب ويظهر لنا أنه 

وما مت ذكره يف هذه الورقة ما هو إال جزء من . لرفع من كفاءة العملية التعليميةلالتقنية متعددة الستغالل 

   .التقنيات املتوفرةهذه 

  

 عصر يساهم فيه املتعلم باحملتوى التعليمي  أن العصر الذي نشهده يف الويب هويضاف إىل ذلك

بكثرة على واحملتوى التعليمي املتوفر . ترنتعلى شبكة اإلنله وباستخدام األدوات املتاحة واانية املتوفرة 

 إنتاج األفراد أو حىت املؤسسات،  تعكس مسة من مسات متعلمي هذا العصر، شبكة اإلنترنت سواء من

وعلى املتعلم أن خيطط ويبين وخيصص احملتوى .  املعلومات وتنوعهاة القوة املعرفية الناجتة من وفرةوهي مس

  .  واليت ختتلف من متعلم آلخررفيةاملوجود حسب احتياجاته املع

  

إن التغريات احلاصلة يف التركيبة النفسية واملعرفية ملتعلمي اليوم متلي على التربويني وصناع القرار يف لذا ف

  .أي مؤسسة تعليمية أن يبادروا بتبين استراتيجيات وأدوات تعليمية تتناسب وتطلعات جيل اليوم

  

   العربيةاملصادر

 االجتاهات والتطورات احلديثة يف خدمة التعليم اإللكتروين دراسة ).٢٠٠٣(نت سليمان اخلليفة، هند ب
  . جامعة امللك سعود-كلية التربية . ندوة مدرسة املستقبل. مقارنة بني النماذج األربع للتعليم عن بعد

  



. لكتروين يف خدمة التعليم والتدريب اإل٢,٠توظيف تقنيات ويب ). ٢٠٠٦(اخلليفة، هند بنت سليمان 
  .اململكة العربية السعودية. الرياض. املؤمتر التقين السعودي الرابع للتدريب املهين والفين 

  
متوفر على اإلنترنت . مقدمة عن التعليم اإللكتروين، )٢٠٠٨. (املركز القومي املصري للتعليم اإللكتروين

http://www.nelc.edu.eg/arabic/introduction_elearning/topic8.php  

  

 من اجل دعم التعليم يف االلكترويننظام مرن إلدارة التعليم ). ٢٠٠٦ (إطميزي، مجيل امحد سامل

متوفر على اإلنترنت . اجلامعات التقليدية واملفتوحة

http://etsiit.ugr.es/usuarios/jamil/abs.htm  

  

مقالة  (ضية مع احلياة الواقعية أساليب جديدة يف تعليم اللغة تدمج العوامل االفترا).٢٠٠٧.( هوارد،فيكرز

متوفرة على اإلنترنت ). مترمجة

http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=178
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