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 التعلم الذايت يف ضوء الوسائط التكنولوجية
 احلقيبة التعليمية  االلكرتونية ودورها يف التحصيل العلمي

 د. مجيلــــــــــــة روقـــــــــــــــــــاب
 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي

 ملخص: 

ة واحلرص على استغالهلا يف حول سبل إنتاج احلقائب التعليمي إىل تقدمي صورة توضيحيةتسعى هذه الورقة البحثية  
، وعلى حسب الفئة املستهدفة من حيث اخلصائص والصفات واملرحلة العمرية، وتبعا لطبيعة املادة مية املناسبةاملواقف التعلي

بيقها يف ، فهي مبثابة الدليل املوجز حول مفهوم احلقيبة التعليمية وكيفية تصميها وإنتاجها وتطستخدمها هذه احلقيبةتعليمية اليت الت
أتثري ظهور  ن  أل ؛رص البحث دحديدا على دراسة فاعلية احلقيبة الالتورونية التعليمية ودورها يف التحصيل العلميكما حي امليدان.

ه من تغري جذري يف أساليب شتلتأخذ أبعادا جديدة وعناية خاصة ملا  خباصة الالتورونيةائب احلقائب التعليمية بعامة واحلق
 احتياجاته  ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، و لتعليم عن بعد والتعليم الذايت املتماشية مع قدرات اإلنسان واسوراتيجيات ا

 .بتغذية راجعة من خالل املعرفة الفورية لنتائج التعلم تعلم، وذلك عن طريق تزويد املتحقق مبدأ التعزيز بشتل مستمرف

 . التصميم التعليمية، التعلم الذايت، التغذية الراجعة، النظم، : احلقيبة الالتورونيةالكلمات املفتاحية

Abstract : 

 This document aims to provide an illustrative image on the ways to 

produce the instructional package and ensure that the exploitation of appropriate 

educational attitudes, according to the target group in terms of characteristics 

and qualities and age level, depending on the materials you use this bag, it's a 

small guide on education and how to bag design production and application of 

crystallized in the field. As Avid research specifically on the review of the 

effectiveness and the role of e-education bag at the top, because the influence of 

the emergence of general education and in particular electronic This document 

aims to provide an illustrative image on the ways to produce portfolios of 

education and ensure that the exploitation of appropriate educational attitudes, 

according to the target group in terms of characteristics and qualities and age 

level, depending on the materials you use this bag, it's a small guide on 

education and how to bag design production and application of crystallized in 

the field. As Avid research specifically on the review of the effectiveness and 

the role of e-education bag at the top, because the influence of the emergence of 

general education and in particular electronic instructional package on new 

dimensions and special attention to the radical change in methodologies and 

learning strategies compatible with human capabilities and needs self-study and 

take them into account individual differences among learners  
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 التعلم الذايت يف ضوء الوسائط التكنولوجية
 احلقيبة التعليمية  االلكرتونية ودورها يف التحصيل العلمي

  :مقدمة

عرفة الفروق الفردية بني املتعلمني ، وسعيا مل ابحمليط الوربوي خدمة للمعلم الذي يعد  حمورا أساسي ا يف العملية التعليمية 
كان لابد  من التعرف على أساليب التدريس احلديثة اليت دحقق هذا الغرض وتضمن   ،تالفهاوالسري هبم يف إجناز الدروس على اخ

 ، وعززت أسلوب التعليم الذايتالتعلميف إجناح عملية لقيت صدى كبريا  التعليمية، فقد أو احلقائب منها احلقيبة نذكر جناحه، واليت
ما يعرف بتصميم الربامج التعليمية يف ضوء تتنولوجيا  ويف إطار . دوراما معانقلت حمور الاهتمام من املعلم إىل املتعلم فغريت يفمل ا 

 هذه الورقة  ذايت، ويف  لتعليمية أحد مناذج التعلم الثل احلقيبة احيث مت، التعليم ظهرت احلقائب التعليمية على اختالف أنواعها 
، ضوابط اليت قصدت هلا لتتون مرجعا( ودحديد املعايري واللتورونيةالاترمي من ورائها إىل جالء مفهوم ) احلقيبة التعليمية  البحثية 

 ، حماولة اإلجابة عن اإلشتالية التالية:تجات اليت تقدم وتفحص ابعتبارها حقيبة تعليميةلتقارن هبا العروض واملن

 ورها يف التحصيل العلمي؟ما هي احلقيبة التعليمية الالتورونية؟ وكيف يتم  إعدادها؟ وما أاميتها يف التعلم الذايت ود

يعترب التعلم احد مقومات العملية التعليمية، ومن أكثر تعاريفه شيوعا التعريف القائل: " أبن  التعلم تغريات  تعريف التعلم: -1
عملية تقوم على جمموعة من اخلطوات حنو:  ، فهو إذا1دحدث يف سلوك الفرد أو تفتريه أو شعوره كنتيجة للخربة واملمارسة"

. فالتعل م عملية ديناميتية  قائا مة لانتباه، واحلفظ والورميز، اإلنتاج والدافعية لألداء مبعىن أن يتون للمتعلم دافع ألداء سلوك معني 
أساسا على ما يقد م للمتعل م من معارف ومعلومات ومهارات، وعلى ما يقوم به املتعلم نفسه من أجل اكتساب هذه املعارف 

، وهنا نطرح اإلشتالية التالية: كيف ميتننا تتوين جمموعة العناصر اللسانية بشتل يالءم املتعلم 2ابستمراروتعزيزها ودحسينها 
 واملعلم معا، وذلك لتحقيق الغاية من العملية التعليمية؟

فالتعلم يتم دحت إشراف املعلم وتوجيهه وفق خطط وعمليات، يتتسب املتعلم بذاته ولاستعداداته معارف وخربات  
، وعليه فإن  التعل م ميثل املسافة اليت يقطعها املتعلم بنفسه يف اجتاه التفاءات اجلديدة.  فالتعلم له صلة وثيقو  ة قدرات ومهارات شّت 

ابلتلميذ واملتعلم، يتسبه أساليب جديدة دحث  على إشباع حاجاته ودحقيق هدفه، وهو السعي حنو املعرفة، ومتر  عملية التعلم على 
 ل: الاكتساب، الاختزان، والاستعادة.ثالثة مراح
 :3ومن خصائص عملية التعلم  

 دحديد مفهوم التعلم نفسي ا اجتماعيا ومعرفي ا. -
 أامية الدوافع وأثرها على التعل م. -
 أثر الثواب والعقاب على التعلم. -
 تشجيع الاجتهاد لتحقيق مزيد من التقد م. -
 مواجهة التقصري لتجاوزه حنو األفضل. -
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 تقومي نتائج التعلم لتحقق من التواصل إىل الغاايت واألهداف. -
 أثر التدريب على التعل م. -
 اخلربة والتفاءة والثقة ابلنفس. -
 أثر الذكاء والقدرات العقلية على التعل م. -
 اختصار الزمان وسرعة الاستيعاب والفهم. -
 املرجو ة. القدرة على العمل والتطبيق من أجل الوصول إىل النتائج -
الذي يقوم يف املدارس  أنواع التعلم: يقس م أهل الاختصاص التعلم إىل قسمني لا اثلث هلما، واما: التعلم الواقعي) التقليدي( -

ذلك الفضاء الذي يتيح ذايت ) الالتوروين( الذي يعرف ب، والتعلم الواملعاهد واجلامعات وخمتلف واملؤسسات الوربوية والتعليمية 
قراءة واملشاهدة الفورية فردية كانت أو مجاعية، تفسح اجملال أمام املعلم كي يوجه املتعلم ويرشده يف عملية تعلمه، وابلرغم فرصة ال

من تعدد املصطلحات وتداخل املفاهيم لنماذج التعلم عن بعد؛ إلا  أن ه لا زالت الاختالفات اجلدلية حول مفاهيم التعلم الافوراضي 
(، والتعلم Web-Based Learning( والتعلم ابستخدام الشابتة )e-Learningعلم الالتوروين )قائمة ومرتبطة ابلت

(، ابلرغم من أن  مجيعها تنطوي دحت مظلة Mobile Learning(، والتعلم املتنقل )On- Line Learningاملباشر)
لم من حيث وقته ومتانه، وسرعته يف التعليم واكتساب التعلم )املرن، والذايت(*، واملوزع أبي  زمان ومتان، املعتمد أساسا على املتع

. واحلقيقة أن  التثري من فترة التعليم الافوراضي قد أخذ من التعليم املفتوح، إلا  أن الفرق بينهما هو أن  احلصول على  4املعرفة
م إلتوروين، أم ا يف التعليم خدمات التعلم من ) صفوف ومتتبات وخدمات طالبية وتدريس( تتم  كلها عرب الانورنت؛ أي تعلي

املفتوح فيتم  احلصول على كل  ذلك من خالل أشرطة الفيديو والتتب الدراسية التقليدية، ومن خالل ما تقدم ميتن تعريف التعلم 
تتيحه الافوراضي أبن ه نوع من التعلم الالتوروين يتيح للمتعلم الاستفادة من كل  خدمات الدراسة التقليدية، فضال عن كل  ما 

شبتات املعلومات على الانورنيت، وخيتصر بطريقة فع الة فورة البحث عن املعلومة يف التعليم التقليدي، وجين ب املتعلم مشاكل 
الروتني التقليدية األخرى من تسجيل ومراجعات وغريها، كما يوفر إمتاانت اقتصادية هائلة من خالل اختصار عمليات البناء 

هو تعليم يقوم ببيئة تفاعلية ف؛  5راكز البحث، وما يتبعها من خدمات وطاقات بشرية وإدارية وتقنية وفنيةللمتتبات واجلامعات وم
وجود املعلم يف العملية التعليمية التعلمية، ووجود املتعلم أو يف أمور ثالثة ألا وهي: الواقعي رقمية عن بعد، ويتقاطع والتعليم 

 قيود زمتانية يف التعلم؛ إذ من خالهلا يتم  استحداث بيئات تعليمية افوراضية متعددة املتعلمني، والشابتة )الانورنت( حيث لا
اجملالات والاختصاصات، حبيث يتمتن املتعلمون التجمع بواسطة الشبتات للحصول على املعرفة املنهجية ومناقشتها، ودحليلها 

 . 6 بتل سهولة

 يف احلقائب التعليمية حول مفهومها وأهم  أنواعها، ونورد هنا أشهر هذه اختلفت نظرة املختصني التعليمية: ائبتعريف احلق -2
بناء متتامل جملموعة من املتوانت الالزمة لتقدمي وحدة تعليمية، حيث أهنا دحتوي على جمموعة من يقصد هبا "  إذ ، التعريفات

 التعليمية احلقائب مفهوم انتشر فورة منذ، 7فردي"الوسائل التعليمية حماولة لتحقيق أهداف التعلم الذايت وتتيح فرص التعلم ال
 احلقيبة هي ما ترى الالتورونية، احلقيبة وهو وفاعلية ومشوليه عمقا أكثر اخر مفهوم طغى ناآل لتن اجلميع لدى معروفا وأصبح

إسوراتيجيات التعلم أو  لتل ما هو جديد سواء يف مواكبة إلعدادها السبيل وكيف ؟ ومزاايها خصائصها أبرز هي وما الالتورونية
 العلمي؟ والتحصيل الذايت للتعلم وخدمة املواد التعليمية

 : 8: ميتن تصنيف احلقائب التعليمية إىل األنواع التاليةأنواعها -أ
 حقائب النشاط التعليمية  -أ 
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 ب التعلم الفرديحقائ -ب
 تعددة الوسائط ) الوسائل (األطقم م -ج
 وحدات التعليمية النسقية اجملمعات التعليمية أو ال -د
 احلقائب أو الرزم التعليمية -ه
 احلقائب احملورية -و
 حقائب املطبوعات الدراسية -ز

 احلقائب املرجعية -ح
 احلقائب الالتورونية -ط

كما تنقسم احلقائب التعليمية أو ما يصطلح عليها ابلرزم التعليمية حسب موضوعاهتا إىل حقائب تعليمية وتدريبية،   
 ب مستخدمها إىل حقيبة املعلم وحقيبة املتعلم.وحس

  االلكرتونية: احلقيبة -ب
تتيح للمعلمني ثيقة الصلة ابملباحث اليت تدرس أتيت على شتل قرص مضغوط يضم جمموعة من املوضوعات اهلامة،  و  

  ،املعلم على أداء درسه بذلك تساعدف ،واملتعلمني ختزين أعماهلم يف وسائط متعددة يسهل الوصول إليها يف أي وقت وأي متان
ا وبتل بساطة أيعرض فيها اجنازاته وجناحاته , ومتتن املتعلم أن  ع انتشارها ويسهل فحصها مما يوس   حد مناذج التعلم الفرديإهن 

إمتانية مع , هباسعة التخزين العالية ل نظرا  ,احلقيبة الالتورونية بسهولة ويسروفهرستها وتصنيفها , وميتن دحديث وتغيري حمتوى 
 .9إعادة عرض احملتوى أكثر من مرة

وهتدف عملية إنتاج احلقائب التعليمية الالتورونية توفري وسيلة تتنولوجية تعليمية جديدة ختدم املنهاج الدراسي،   
النقل، وآمنة وتساهم يف تطوير العملية الوربوية، وميتن توظيفها والاستفادة منها بيسر وسهولة، شريطة أن تتون سهلة احلمل و 

ونظرا ألن احلقائب التعليمية الالتورونية تعتمد بشتل كبري على تقنية الوسائط املتعددة اليت يوفرها التمبيوتر عند استخدامها 
  .فيمتننا احلديث عن أهم  خصائصها حسب الركائز اليت تقوم عليها احلقائب التعليمية

 الالتورونية من العناصر التالية: تتتو ن احلقيبة :مكوانت احلقيبة االلكرتونية -3
يوضع على شتل كتيب صغري أو صفحات منفصلة ويتضمن معلومات واضحة عن موضوع  (:Le Guideأولًا : الدليل )

  :احلقيبة وحمتوايهتا وفئة املتعلمني املستهدفة ومستواهم التعليمي ويشتمل على معلومات عامة عن
 ترة األساسية اليت تعاجلها احلقيبة : الذي يوضح الف(Le titre)العنوان  -أ

 التعليمات للمعلم واملتعلم  -ب
  أسلوب التعامل مع احلقيبة وخطوات العمل فيها وطريقة استخدام الاختبارات ومواقيتها -ج
احملتوى   وتوضح له أامية دراسة ،مسوغات استخدام احلقيبة : تبني للمتعلم الغرض من استخدام طريقة احلقيبة لدراسة املوضوع -د

  كذلك هتدف إيل الوصول لاقتناعه أباميتها
  . من أدوات وأجهزة ومناذج جمسمة وورقية وشفافيات وأفالم وأشرطة وغريهامتوانهتا: -ه
  . الفئة املستهدفة : لتحديد نوع املتعلمني الذي يوجه إليهم برانمج احلقيبة كبيان حدود العمر والصف الدراسي وغريه -و
سلوكية : اليت تصف النتائج املتوقع دحقيقها يف أداء املتعلم بعد كل مرحلة من برانمج احلقيبة وبعد إمتام الربانمج األهداف ال -ز

  بتامله
تشتمل كل حقيبة تعليمية الالتورونية على جمموعة من األنشطة والاختيارات اليت توفر للمتعلم فرص  اثنياً : األنشطة التدريسية :
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اهتمامه ورصيده الثقايف ، كما توفر هذه األنشطة التفاعل اإلجيايب بني املتعلم واملواد املقدمة له من أجل دحقيق الانتقاء مبا يناسب 
  :األهداف احملددة إبتقان عاٍل ، ومن هذه الاختيارات

وممارسة النشاطات  وسائل تعليمية متنوعة : حبيث دحتوي احلقيبة على جمموعة من الوسائل املالئمة لتحقيق األهداف احملددة -أ
  املؤدية إليها

أساليب وطرائق متنوعة : حسب نوع التعليم املتبع سواء كان فردايً أو مجعياً ومبا يالئم طبيعة املوضوع وأمناط التعلم والفروق  -ب
  الفردية بني املستهدفني ، كتنوع األسئلة والاعتماد على الصور البصرية والسمعية أو املزج بني عدة طرق

  .11مستوايت متعددة للمحتوى : من حيث التدرج ابملتعلم من السهل إىل الصعب -ج
يعد التقومي من العناصر األساسية يف العملية الوربوية بشتل عام ويف احلقائب التعليمية بشتل خاص ،  اثلثاً : التقومي وأدواته :

اليت دحتاج إىل دحسني وتطوير فيها ويوضح التقومي فهو يبني مدى جناح احلقيبة يف ما صممت من أجله ، كما يشخص اجلوانب 
أثر أساليب التدريس املتبعة ومدى فاعليتها و مدى دحقيق املتعلمني لألهداف احملددة بعد إجنازهم خمتلف أنشطة احلقيبة , ويتتون 

  : برانمج التقومي يف احلقائب التعليمية الالتورونية من الاختبارات التالية
لي ) املبدئي ( : ويهدف إىل دحديد مدى استعداد املتعلم لتعلم مادة الرزمة و ما إذا كان حيتاج لدراسة الوحدة أم الاختبار القب -أ

وهتذا   ،لا، ويساعد يف دحديد نقطة البدء اليت تبدأ منها دراسة موضوع احلقيبة ، فقد يبدأ من أوهلا أو من قسمها الثاين أو الثالث
  .املتعلمني وترتيبهم يف جمموعات متقاربة، لتحقيق أكرب تفاعل مع الربانمجكما يساعد املعلم على تنظيم 

الاختبار البنائي : جمموعة من الاختبارات املرحلية القصرية تصاحب عملية التعلم ابستمرار لتزويد املتعلم بتغذية راجعة وفورية  -ب
تقومي بنائياً وجتميعياً وتتوينياً وفردايً ذاتياً، إذا اعتمد فيه تعزز تعلمه وتدفعه للتقدم بعد كل اجتياز صحيح لتل خطوة  ويتون ال

  املتعلم على نفسه متاماً 
: ويتم بعد إكمال املتعلم لتنفيذ نشاطات احلقيبة والغرض منه دحديد مقدار إجناز املتعلم لألهداف )البعدي ( يالاختبار النهائ -ج

نتيجة هذا الاختبار أن املتعلم قد حقق املستوى املطلوب فإنه ميتن الانتقال ومدى استعداده للبدء حبقيبة أخرى ، فإذا ظهر من 
 .11اتلية ، وإلا فيعود إىل البدائل األخرى لاستتمال ما مل يتحقق به إىل حقيبة أخرى

   :خصائصها-4

ا تقدم للم تشتل احلقيبة الالتورونية بوصفها حقيبة تعليمية برانجما تعليمي ا متتامال،  تعلمني جمموعة من حيث أهن 
اإلرشادات والتوجيهات اليت تتشف عن استخدام املواد التعليمية وأي مستوي يتون مناسبًا لتعلمها وما هو املستوي املقبول 

تتخذ  احلقيبة الالتورونية من أسلوب  ميزة أينامل على جمموعة من اخلصائص  ألدائها يف تلك الوحدة، فضال على اشتماهلا
ا، فرداي وذاتييتون التعلم من خالهلا   ددة األهداف بصورة سلوكيةاحمل ، فهي من احلقائب التعليمية إعدادهامنهجا يف 12النظم

ا ، وتتشعب فيها على مواد تعليمية متعددةأيضا  تشتمل  م، كماا تراعي سرعة املتعلم يف التعل؛ أي أهن  الفروق الفردية تراعي إهن 
أساليب التقومي  هبا مم ا جعلتوفر األنشطة والوسائل املختلفة انهيك عن، هادفة متنوعة أنشطة ومهارات وتضم  عد ة ،املسارات

التعليمية  تقدم  ؛ مبعىن أن  احلقيبة الالتورونيةيتوافر فيها دليل استخدام مشتمال على احملتوى العلمي  ، كماتتنو ع فيها وأوقاته
تعلم وفقًا مليوله وطبيعته يف التعلم،  وتتون تلك األنشطة والبدائل التعليمية جمموعة من اخلربات واألنشطة املتنوعة للمتعلم حبيث ي

ا  14تلتزم التغذية الراجعةو  ،13مستوى التعلم املستهدف من خالهلا هو اإلتقان ويقال أن  ، مالئمة لتخصصه وتتسم ابإلجيابية ألهن 
 .  15جما للتعلم الذايتتشتل بران



6 

 

ة  لطباعتها على شفافيات، وأوراق عمل خمتلفة، وفالشات، احلقيبة الالتوميتن أن دحتوى   ورونية أيضا على صور عد 
، وأفالم تعليمية، فضل عن بعض الربجميات الالزمة 16(Powerpointإضافة لنماذج دروس تعليمية ابستخدام البوربوينت )

د يف عرض املادة التعليمية املطلوبة أبسلوب مثري للتعلم  للتصميم ميتن استخدامها يف إنتاج املواد التعليمية بنماذج خمتلفة، مم ا يساع
ا  ا تعمل على دحفيز املتعلمني على التفاعل فيما بينهم واملواد التعليمية بشتل كبري، لا لشيء إلا  ألهن  وبسيط يف ذات اآلن. إهن 

الصور والرسوم املتحركة  تن معها عرضتيسر عمل املشاريع الصعب تنفيذها يف الواقع، وذلك ابستخدام برامج احملاكاة)(؛ إذ مي
واملخططات واألفالم...األمر الذي يزيد من الطاقة الاستيعابية  للمقبلني عليها من خالل املوضوعات الطروحة، كما تسهل 
 الاتصال مع مصادر املعلومات على الشابتة أو الشبتة الداخلية، انهيك عن تزويد بريد املتعلمني الالتوروين ابملعطيات

 واملعلومات اليت هم مبسيس احلاجة إليها يف دحصيلهم الدراسي والعلمي.

  أمهيتها يف التحصيل العلمي: -5

؛ فإن  أتثري ظهور احلقائب املعاصرة على العملية التعليمية وضوع أتثري التتنولوجياالاهتمام مبيف الوقت الذي يقوم فيه  
خذ أبعادا جديدة وعناية خاصة ملا تشتله من تغري جذري يف أساليب واسوراتيجيات أ خباصة الالتورونيةائب التعليمية بعامة واحلق

دحقق مبدأ التعزيز  احتياجاته  ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، و التعليم عن بعد والتعليم الذايت املتماشية مع قدرات اإلنسان 
تعمل على اختصار زمن التعلم  .خالل املعرفة الفورية لنتائج التعلم، وذلك عن طريق تزويد التلميذ بتغذية راجعة من بشتل مستمر

ا فعال مقارنة مع طرق التدريس الاعتيادية لوحده، املتعلم على التعلم تعني تساعد يف اكتساب مهارات التعلم املستمر اليت ، إهن 
 .مسؤولية تعلمه بنفسه يتحملاملتعلم  مبعىن هي اليت جتعل

يف الوسع القول أن  احلقيبة التعليمية الالتورونية من شأهنا أن ترفع املستوى الثقايف للفرد، وتوفر  وأتسيسا على ما سبق، 
اجلهد والوقت وعناء البحث عن املعلومة، فمن خالهلا يتم  تبادل اخلربات بني املعلمني والدارسني، حيث تعمل على دحفيز الطالب 

العمل بنشاط وإتقان لتطوير مهاراهتم، وهذا ما خيلق أساليب متنوعة يف التعليم على الاجتهاد  والتنافس العلمي وتشجعهم على 
 والتعلم على حد السواء.

من األساسيات اهلامة اليت جيب معرفتها يف تصميم وإنتاج احلقيبة :ومراحلها االلكرتونية التعليمية  احلقيبة تصميم عناصر -6
 الالتورونية التعليمية ما يلي: 

: ويشتمل على ) عنوان احلقيبة ، الشخص الذي أعد احلقيبة التعليمية ، وعنوان الوحدة اليت من  قيبة التعليميةغالف احل -  
 أجلها أعدت احلقيبة، واملستوى الدراسي الذي ختدمه (

ادة التعليمية، وفترة : اليت تتضمن وصفا عاما للحقيبة التعليمية ، ودحديد الفترة الرئيسة، واهلدف منها، وأامية امل املقدمة وجود -
 مبسطة عن حمتوايت احلقيبة، وبيان عالقة احلقيبة التعليمية ابملنهاج .

: حيوي التعليمات اليت تشرح ما تتميز به احلقيبة، ويوضح املسار الذي يسلته املتعلم خالل دراسته  دليل احلقيبة التعليمية  -
 والاختبارات أبنواعها، ومفتاح اإلجابةللمادة العلمية من خالهلا وكيفية القيام ابلنشاطات 
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 .ليت أعدت هلا احلقيبة التعليمية ) الفئة املستهدفة ( : دحديد الفئة ا دحليل خصائص املتعلمني  -

: يوضح أسباب اختيار الوحدة أو املادة الدراسية، وحاجات املتعلمني، وتبسيطا للمفاهيم  تشخيص حاجات املتعلمني  -
 ة يف أذهان املتعلمني حول موضوع احلقيبة التعليمية .الغامضة وغري الواضح

 شرح اهلدف من املوضوع الذي تعاجله احلقيبة وأاميته وارتباطه حباجات املتعلم . املربرات واملسوغات: -

 الوربوية للحقيبة التعليمية . شرح األهداف  -

والتصميمات واملهارات وامليول والاجتاهات، وحل املشتالت،  : إىل املفردات اجلديدة واملفاهيم دحليل حمتوى املادة الدراسية   -
 وعالقة املوضوع ابملوضوعات الدراسية السابقة .

: وتشمل اجلسم احلقيقي والعملي للحقيبة التعليمية ، وجوهر املادة العلمية األساسية وطريقة  النشاطات والبدائل التعليمية  -
ل دحقيق األهداف احملددة، ويراعى فيها تعدد الوسائل واألساليب والنشاطات والطرائق عرضها، واإلجراءات املصممة على حنو يتف

 والاختبارات  أما البدائل فيتم دحديدها من قبل مصمم احلقيبة التعليمية ، منها :

احلركة، وإشراك أكثر من برامج تسجيلية تلفزيونية : تتميز بتوفري الصورة واحلركة واللون واملراجعة واجلمع بني الصورة والصوت، و  -
 حاسة، وإمتانية تترار املشاهدة .

ابلاعتماد على أسس تصميم كل من الوسائط املتعددة والربجميات  الالتورونية ميتن تلخيص عملية إنتاج احلقائب التعليمية
 :واحلقائب التعليمية وذلك كما يلي احملوسبةالتعليمية 

ألمر السهل ودحتاج إىل وجود خربات تربوية هندسية و إدارية على مستوى واسع. أما ليست اب  وهذه الطريقة التخطيط مرحلة :أ
يف حالة وجود املادة التعليمية مؤلفة وجاهزة ولا ينقصها سوى إعادة هيتلة وتشتيل و إنتاج ابستخدام الوسائط فإهنا دحتاج إىل 

بويني احلد األدىن عن التقنيات احلديثة املستخدمة يف العملية جهد أقل. وتزداد كفاءة هذه الطريقة يف حالة معرفة املؤلفني والور 
التعليمية. وتتمن أامية هذه الطريقة يف تقليل مسؤولية األشخاص املشاركني يف إنتاج املناهج التعليمية مع ضرورة وجود مشرفني 

  : 17 مبراحل خمتلفة أام هاخطيط متر وعملية الت ،تربويني على األشخاص املسؤولني عن استخدام احلقائب التعليمية احملوسبة
 .دحديد العنوان األساسي للمادة العلمية املنوي برجمتها -

دحديد الفترة العامة أو التربير: وهتدف هذه اخلطوة إىل إعطاء فترة رئيسة للربط ما بني موضوع احلقيبة التعليمية واملنهاج -
 د العناصر األساسية اليت جيب تطويرهادحدي دحديد األهداف العامة واخلاصةكذلك    .الدراسي

 .ة املستهدفةاملرحلة الدراسية والفئة العمري دحديد -

يف:  )عناصر برجمية، عناصر مادية، وبرامج احملاكاة وبرامج إنتاج  تتلخص هذه العناصر؛ حيث ديد العناصر املادية والربجميةدح  -
تسجيل ، برامج و دحرير األفالم  برامج الرسوم املتحركة و إنتاج.رير الصوربرامج الرسم ودح:مثل ربجميةال عناصرفال ،18البياانت(
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فهي ادية املعناصر ، أم  خبصوص البعض لغات الربجمة إن أمتن، و برامج احملاكاة وبرامج إنتاج البياانتكذلك .ودحرير األصوات
جهزة حاسوب ، إضافة ألنظام تشغيل حديث جهاز حاسوب متطور يستخدم يف عملية اإلنتاج للربامج التعليمية يستخدمحنو: 

ماسحات ، كامريات تصوير عادية ورقمية، و مبواصفات حديثة تستخدم يف عملية عرض املنتج للطلبة واملستخدمني
، صوتية وغرف صوت معزولةاليترفوانت املعدات و ، وكذا املمشغالت أقراص مدجمة ومضغوطة قابلة للقراءة والتتابة.ضوئية

مع  .دحديد احملتوى من صور ونصوص وأفالم وصوت ورسومات متحركة وغري متحركة ؛ أين يتم  عربها ت أخرىطابعات ومعداو 
دحديد البدائل التعليمية  دحديد املصادر املتوفرة لعملية التطوير -أي املنتج -معهدحديد واجهة املنتج وكيفية تعامل الفئة املستهدفة 

 .وضع خطة عمل شاملة لتحليل النظام وتصميمه وتنفيذه وفحصه ، ث  يميةاملمتن برجمتها حسب أسس احلقائب التعل

جتميع العناصر الضرورية، وتتون هذه العملية سهلة نوعا ما إذا كانت عملية   ويف هذه املرحلة يتم :اإلعداد مرحلة -ب
قراءة وفهم  رات. ويف هذه املرحلة يتمالتخطيط املسبقة قد متت بنجاح، وقد دحتاج هذه العملية إلعادة التخطيط والتفتري لعدة م

دراسة وتطبيق مشاريع صغرية بسيطة على استخدام .دراسة وتعلم العناصر الرئيسة للربجميات التعليمية، ث  املادة املطلوب إنتاجها
ادة تعليمية بشتل جمع املعلومات عن كيفية إنتاج امل، فتقنيات  تعددت الوسائط يف مواضيع خمتلفة هبدف زايدة خربات املربجمني

 .     19 عام
      21وتتم هذه املرحلة يف ضوء املتطلبات اليت مت دحديدها يف مرحلة التخطيط واإلعداد، وتشمل ما يلي :التصميم مرحلة -ج
 .تصميم واجهة العرض مبا دحتويه من تصميم وعناصر مرئية وتوازن يف عملية الوركيب ووضع هيتلية للربجمية -
الثبات على قوام واحد يف عرض وتصميم  ئم واملعلومات والشرائح اليت توضح حمتوايت احلقيبة التعليمية احملوسبةتصميم القوا-

 .القوائم واملعلومات
وضع احملتوى يف تصميم مناسب: ودحتاج هذه اخلطوة إىل معظم الوقت، علما ابن وجود املعلومات والصور والنصوص املؤلفة -

على تنفيذ هذه اخلطوة، وميتن الاستفادة من منتجات وعناصر مت تصميمها مسبقا يف منتجات مسبقا يساعد وبشتل كبري 
دحديد الشتل النهائي للحقيبة   ةة تساعد يف عمل منتجات أخرى لاحقمتشاهبه، وميتن تتوين قاعدة بياانت للعناصر املستخدم

 .التعليمية احملوسبة مبا فيها البدائل التعليمية

مج واألدوات إلنشاء الصور واحلركات واألفالم والرسومات التوضيحية والنصوص الصوتية وربطها بشتل فين مع استخدام الربا -
 .ابقي العناصر لتحقيق األهداف املرجوة

  مايلي: وتتضمن هذه املرحلة :التنفيذ مرحلة  -د
الذي أعد احلقيبة، اسم املشرف على إعداد  شرحية املقدمة: وتشتمل على ) عنوان احلقيبة التعليمية احملوسبة، اسم الباحث  -

 .احلقيبة، وعنوان الوحدة اليت من أجلها أعدت احلقيبة التعليمية احملوسبة، واملرحلة الدراسية اليت ختدمها

دف املقدمة: تتضمن وصفا عاما للمادة العلمية املعروضة من خالل احلقيبة التعليمية احملوسبة، ودحديد الفترة الرئيسة، واهل  -
 منها، وأامية املادة التعليمية، وفترة مبسطة عن حمتوايت احلقيبة، وشرح األهداف الوربوية للحقيبة التعليمية

 .دليل احلقيبة التعليمية: إرشادات ختص املتعلم قبل سريه يف الربانمج  -

 .ليميةدحليل خصائص املتعلمني)الفئة املستهدفة(: دحديد الفئة اليت أعدت هلا احلقيبة التع  -
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وضع الاختبار القبلي الذي يهدف إىل دحديد إذا ما كان املتعلم يستطيع دحقيق األهداف املوضوعة، وعمل جسر يربط التعلم  -
 .السابق ابلتعلم احلايل

عرضها، دحديد النشاطات والبدائل التعليمية وكتابة احملتوى: وتشتمل هذه اخلطوة على جوهر املادة العلمية األساسية وطريقة     -
 واإلجراءات املصممة على حنو يتفل دحقيق األهداف احملددة، مع مراعاة تعدد الوسائل واألساليب واألنشطة والطرائق والاختبارات

للتأكد من خلوه من األخطاء الفنية أو أية أخطاء يف احملتوى أو طريقة وذلك  مي والوظيفي للربانمجفحص احملتوى التعلي -
الفحص والتصحيح على املستوى الداخلي للمنتجني واملشرفني املشاركني يف عملية التصميم والتنفيذ، وعلى  مراحل العرض، و تتم  

املستوى اخلارجي لبعض الفئات املستهدفة أو من خالل مشرفني وفنني آخرين. وميتن عمل عروض جتريبية على مراحل خمتلفة 
 .       21ومستخدمني خمتلفني للتأكد من دحقيق األهداف املطلوبة

التأكد من خلو  احملتوى التعليمي والوظيفي للربانمج من األخطاء الفنية وطريقة ويف هذه املرحلة يتم  والتقومي االختبار مرحلة -هـ
عرض احلقيبة التعليمية احملوسبة على جمموعة من احملتمني املختصني يف جمال تتنولوجيا التعليم والقياس  ، وهبذا يتونالعرض
على عينة  لتورونيةعرض احلقيبة التعليمية الا، بعدها مباشرة نقوم ب واملناهج والتدريس، وإجراء التعديالت الالزمةوالتقومي

جيب مراعاة أن تتم عملية الفحص .وعدم وجود صعوابت، أو أخطاء فنية  استطالعية للتأكد من سهولة التعامل مع احلقيبة
الوحدات، والتأكد من عملها ابلشتل املطلوب والتأكد من أن كل وحدة تؤدي   من اجلزئية خالل عملية تنفيذ كل جزء أو وحدة

إىل األهداف املطلوبة ودحتوي على احملتوى الذي مت دحديده أثناء عملية التحليل، إضافة إىل واحلذف والتعديل بناء على عمليات 
الفحص التتاملي الداخلي للحقيبة التعليمية  الفحص اجلزئية. وبعد جتميع الوحدات مع بعضها البعض جيب أن تتم عملية

احملوسبة والتأكد من أن كل الوظائف املطلوبة تعمل بشتل سليم، وتصحيح األجزاء اليت لا تعمل، ث التأكد من أن كل األهداف 
    22قد دحققت

  خامتة:
ا منوذج ل  تتنولوجيا التعليم والتعلم الذايت املتتامل لقد ابت الاهتمام ابحلقيبة التعليمية الالتورونية  ضرورة حتمية؛ ألهن 

يضم  اإلنسان واحلاسوب ) اآللة(، واألفتار واآلراء، حيث  تقدم خدمة جليلة لتل  من املعلم واملتعلم يف عهد التتنولوجيا 
 .اقع ويف التطبيقة وحل ها على الو املشتالت الوربوية املعاصر  احلقيبة الالتورونية يف مواجهة تساهموالوسائط الرقمية،  كما 

 اهلوامش:
-------- 

 .71م، ص: 2116أمحد عبد احلميد رشوان، العلم والتعليم والتعلم من منظور علم الاجتماع،  مؤسسة شباب اجلامعة الاستندرية، مصر، دط،  - 1
 .139م، ص: 2111اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات 1د حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، طأمحينظر:  - 2
 .23م،  ص: 1998، 1ينظر: مسري علي كربيت، منهاج املعلم واإلدارة الوربوية، دار النهضة العربية، ط -3
م، 2115ينظر: اخلان بدر، اسوراتيجية التعلم اإللتوروين ترمجة: علي بن شرف املوسوي وآخرون، دار شعاع للنشر والتوزيع، حلب، سورية، دط،  - 4

 .21ص:
 .2115نيسان ، ـ76العدد  ، النبأ مجلة مقورح لتأسيس جامعة العراق الافوراضية، التعليم الافوراضى تقنية تربوية أم طريقة تدريس؟ـ:حسن السوداين ينظر: - 5

http://www.annabaa.org./nbahome/nba76/ivu 

 م اإللتوروين.مركز التعليم والتدريب الالتوروين ضبط اجلودة يف التعلي - 6
2007 -9-http://www.elearning.edu.sa/quality assurance 1 

 61، ص:1981حسني محدي الطوجبي،  التتنولوجيا والوربية، دار القلم، التويت،  - 7

http://www.elearning.edu.sa/quality%20assurance%201-9-%202007
http://www.elearning.edu.sa/quality%20assurance%201-9-%202007


11 

 

      .21م، ص:1984، جملة الوربية املعاصرة ، العدد الثاين ،لرزم التعليمية، اجتاه معاصر يف التعليم الفرديا، عيسى ،عبد هللا عبد العظيم - 8

 .32، ص:1998, 8أنور طاهر رضا: إنتاج حقيبة تعلم علي اآللة املربجمة, تتنولوجيا التعليم, سلسلة دراسات وحبوث, جملد  ينظر: - 9
ورونية: هو عد ة عناصر تتفاعل ابستمرار مع بعضها حبيث تتون وحدة متتاملة، ويوجد يف بعد جمايل وآخر زماين، أسلوب النظم يف احلقيبة الالت -11

ينظر: جابر عبد احلميد، التعليم وتتنولوجيا  )ويتون مفتوحا يسمح بدخول املعلومات واألفتار إليه، ويتون ضمن حدود وله مدخالت وخمرجات .
 .(382، ص: 1987، القاهرة، طالتعلم، دار النهضة العربية

ويعد هذا النوع من التعلم من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت يف القرن العشرين على يد )ديوي وبلوم وكارول وهواردسلفان ونورمان هنجر  اإلتقان: -11
هلا   ف يعتمد فترة " تزويد املتعلمني بوحدات تعليميةالتعلم الاتقاين نظرية يف التعلم إضافة إىل كونه منط من أمناط التعلم ينفذ يف غرفة الص وغريهم (،

املستوى   ل إىلأهداف حمددة مسبقًا ولا يسمح للمتعلم ابلانتقال من مرحلة إىل أخرى إلا بعد إتقانه للوحدة السابقة، وإذا مل يتمتن املتعلم من الوصو 
، ال، جامعة املنوفيةالتدريس الفع   اهلويدي, ينظر: زيد) ى من التمتن" .املطلوب تعد له مادة أو مواد عالجية تساعد يف الوصول إىل هذا املستو 

         ( 731,ص 5002 ،القاهرة
وبني ما ينتج من Inputتتون يف اآللة أو اجلهاز الالتوروين وسيلة تربط ما يزو د به اجلهاز من طاقة Feed Backالتغذية الراجعة: -12
ا معلومات تقوم بدور املراقبة وترد من املخرجات إىل املدخالت والعمليات فيتوىل القائمون على النظام او ...فأصبح ينظر إليها على  Outputانتج أهن 

ينظر: عبد احلافظ حممد سالمة، مدخل إىل تتنولوجيا التعليم، دار الفتر للطباعة والنشر والتوزيع، )متخذوا القرارات مهمة عملية تصحيح املسار. 
 .(35م، ص: 1998 -هـ1418، 2عمان، األردن، ط

 .121، ص:م2116، 1القاهرة، طالتدريس ابلتتنولوجيا احلديثة, عامل التتب للنشر,  ،أمحد إبراهيم قنديل -13

 .132، 131ص: عبد احلافظ حممد سالمة، مدخل إىل تتنولوجيا التعليم،ينظر:  -14

علي تنمية مهارات تشغيل وصيانة أجهزة العروض التعليمية لطالب تتنولوجيا يسرية عبد احلميد فرج: أثر إستخدام احلقائب التعليمية ينظر:  -15
 .56م، ص2111التعليم بتليات الوربية النوعية, رسالة ماجستري, كلية الوربية, جامعة املنوفية, 

ا ليواكب العصر هو برانمج لعمل عروض ابستخدام الشرائح اليت تدعم عملك وتعرضه بشتل راقي جد   )Powerpoint (البوربوينت-16
             التتنولوجي احلديث

 املوقع  على الشابتة:  2111جمدي عبد الترمي أبو زينه، أصول تصميم احلقائب التعليمية احملوسبة، وزارة الوربية والثقافة، أبريل   -17
www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10259 

جملـة جامعـة  ،(ام احلقائـب التعليميـة يف التـدريس ) مشـروع مقـورح ملقـرر تقنيـات التعلـيم والاتصـالمشروع اسـتخدحممد سليمان املشيقح،    - 18
 .7، ص:1994 –هـ  1414 ، 3العدد  ، اململتة العربية السعودية،الوربويةز للعلوم امللك عبد العزي

، بغداد، جملة تتنولوجيا التعليم ،ف والاستخداماتتطور صناديق الاستتشاف إىل حقائب تربوية متعددة األهداالبهادر،  سعدية حممد -19
  .36م، ص:1981، 5العدد 

 م1982  ،التويت،7جملة تتنولوجيا التعليم العدد ، تطور صناديق الاستتشاف إىل حقائب تربوية متعددة األهداف والاستخداماتالبهادر،  ينظر: - 21
 .33ص:

 .41، ص:م1981  ،التويت،5تعليمية ، جملة تتنولوجيا التعليم العدد احلقائب والرزم ال عبد امللك الناشف،ينظر:  - 21
 املوقع: معايري تقومي احلقائب التعليمية احملوسبة، جمدي عبد الترمي أبو زينه، -22

kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/150740. 
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