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Abstract  

The aim of education development is a deep student understanding, good practical skills, and 

a continuous motivation. 

This paper starts by presenting the obstacles of a good learning of an engineering course 

(Optics), then outlines the frame work for developing the course by using  digital resources 

and  scientific magazines to complement the on-site teaching. 

The students results for two successive years are presented and compared. It demonstrates that 

using different resources can improve student learning. 

. 

 

Keywords: Teaching assessment, e-learning, Optics . 

 

1. Introduction 

 

Programs of electronics engineering are designed to strike a balance between theoretical and 

laboratory experiments, to imparts fundamental and practical understanding of the principles 

required for a successful career [1]. 

Observation of the undergraduate engineering students in Optic course revealed that their 

grade and their willingness to do effort in studying are not satisfying. 

As instructor to this course I found that the causes are: 

1- Not all students have a solid foundation in previous courses specially mathematics and 

physics. 

2- Lack of deep understanding due to difficulty of imagination . 

3- Although lab experiments are considered crucial in technical education, they are limited 

by costs and maintenances facilities [2]. 

4- Motivation needs an extension of the On-site teaching to new real applications [3].   

 

2.  Methodology 

Educational development incompasses three subfields: 

a- The instructor development. 

b- Organizational development. 

c- Instructional development. 
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The instructional development includes the curriculum of the course and the teaching strategy. 

The paper will concentrate on the teaching strategy. 

 

2.1 Poor mathematical background 

Student engagement with academics in a classroom is the oldest method, still efficient for 

enhancing learning. 

Students with difficulties in mathematics need a proof of equations on the board  step by step. 

Since it is slower than the power point presentation, it helps the student to be more attentive 

and allows an immediate feedback for the unclear steps. Thus an increase of the understanding  

process. 

 

2.2 Difficulty of imagination 

There are many benefits in using videos in education. There  is a connection between visual 

clues, the memory process and the recall of new knowledge [4]. 

In some cases, video can be as good as an instructor in communicating facts to assist learning. 

In Optic course "the glossary of Fiber Optics  - youtube",  is a good on line animation. The 

duration of each video does not exceed "2 minutes" in introducing the basic concepts. 

Other sites on youtube can be found  to simplify how the Laser works, types of optical fibers  

and animation of some theories, the duration can be around "5 minutes". 

The time of videos does not waste the time of the lecture, and overcome the problem of the 

imagination in a pleasant way.  

 

2.3 Complementing the traditional lab by virtual lab 

A key aspect in any scientific and engineering field is the ability to acquire practical skills. 

Numerous studies demonstrate that people improve their learning when doing things and 

reflecting on the outcome, instead of passively listening to the  instructor [5]. 

There is evidence that on-line resources complement the learning experience, and the virtual 

lab complements the traditional lab. 

Javier Gamo [6] used OPTILAB software to simulate the optical diffraction produced by 

different apertures. 

Timon Wolf [2] used ONL ,open network laboratory.  Chang et al [7] used V-PEN, virtual 

photonics experiments. 

This paper  used another  software in optics named  OPTISYSTEM adapted to engineering 

studies and research works. 

 

Description of the optisystem  

Optisystem is  free downloaded  digital simulation to optical communication systems. The 

software bridges the gap between the theory and  the  practice. 

Optisystem is a tool  to simulate any design of optical link. It offers  components and 

monitoring simulating devices that real undergraduate lab cannot afford due to their high 

expenses. This software uses GUI, graphical users interface. 

The software consists of a project  layout, a status bar and  some folders one of them is the 

"Default folder". 

To test a design  of a communication  channel , we click on the  "Default folder" where 

different libraries are included such as  optical fiber library,  transmitters, receivers and more. 



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

3 

The student clicks on the library, drag the part into the project layout build the network with 

the monitoring devices , saving his file then  run to visualize the results.  

The extensive library of active and passive components includes realistic wavelength-

dependent parameters  and parameters sweep to investigate the effect of particular device 

specifications on system performance [8]. 

 

  
   

Fig1: simulating an optical transmitter 

 

The approach of studying by simulations, helps the student to investigate by himself , using 

different testing equipment in a simple way [9]. 

 

2.4 Extension of the On-site teaching to realistic applications  

 

2.4a Relating the theory to application in workplace 

Learning in the workplace is important in higher education. It allows students to transfer 

knowledge to professional practice. On line videos produced by different companies give the 

student an insight to some practical skills such as : 

The fabrication process of the optical fiber [ 10], splicing and connecting optical fiber 

[11],submarine cables installation and repairing [12,13] . 

 
Fig 2 : connecting two fiber cables [11] 

 

2.4b Relating the theory to new applications  
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To convince the student of the importance of what he is learning and to encourage him to do 

more effort , it is preferred to excite his curiosity by new applications as examples : helping 

blinds to drive their own cars and the intelligent road  to minimize accidents 

 

Blind Driving : 

Driving needs three steps: 

a- Sensing and gathering  information visually. 

b- Planning and making decision. 

c- Acting as: starting ,stopping or accelerating  the car. 

The new application is: 

a-A Laser scanner on the front of the vehicle to gather the information of the surrounding 

environment , then record it. 

b-for decision making ,the collected data are received by the driver as electrical signals and 

transform it to sound clicks through a set of headphones, and a vibration in the seat belt. 

c-by counting the clicks ,the driver turned the wheel ,the pattern of vibration inform the driver 

when to start, to accelerate and to stop the car. 

Blind drivers did not prove difficulty to learn how to use the system. They took the car for a 

ride between cones as in driving test [14]. 

 
Fig3:new driving system[14]  

 

The intelligent road system 

The road is made from panels. Each panel consists of three layers, the top layer is a surface 

layer housing solar cells made of high strength glass composite to give a texture similar to the 

asphalt road. The second layer contains microprocessors to control heating elements of the 

first layer, and to communicate to the neighboring panels. Sensors are connected to the 

microprocessors to switch LED's ON. LEDs spell down "slow down", or "stop" in front of an 

approaching vehicle. The third layer is the base layer ,it is housing optic cables for broadband 

communication. 

An intelligent road of one mile and four lanes high way, could generate 13.376 MWH from 

solar cells which give electricity to 428 houses. The asphalt free road lasts 20 years compared 

to 7 years of normal asphalt road.  The road carrying electricity can recharge electric cars[15]. 
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Fig4: intelligent road [15] 

 

3- Results and discussion    

  Students were more attentive during lecture hours. By comparing the final grades for two 

successive years, 2016/17 and 2017/18 students with Excellent grade scores 19% higher in 

2017/18 (25% opposed to 6%), the grade very good was the same for the two  years. A table 

for the grades is as follow: 

Number 

of 

students 

years Fail Pass Good V.Good Excellent 

16 2016/17 - 6(=37.5%) 6(=37.5%) 4(=25%) 1(=6%) 

20 2017/18 1(=5%) 6(=30%) 6(=30%) 5(=25%) 5(=25%) 

Table1: final score 

Results show that varying the teaching tools is useful for learning process. 

 

4- Concluding remarks  

1-building an animation and video library for different syllabuses save the instructor time. 

2-virtual lab is a powerful tool to complement the on hand library, and is available to students 

after class hours. 

3-varying teaching tools according to the level of the perception of the students from classical 

board, to animation and virtual lab deep the understanding and motivate the students. 
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E-learning at the Algerian University: Reality and challenge 
 

E-learning is a manifestation of modern education in various stages in general and university 
education in particular in the systems of education of developed countries. Since education 
is a tool for development, and as the university is the radiance of science and knowledge, 
Algeria ministry of high education through a number of its institutions. In this paper, after a 
theoretical presentation of the importance of e-learning and its requirements, we seek to 
shed light on the reality of e-learning across Algerian universities by referring to the most 
important achievements and the nature of challenges and obstacles. 
Keywords: E-learning, Education system, Algerian Ministry of Higher Education, Higher 
education institutions. 

 

 الواقع والتحديات: التعليم االلكرتوني يف اجلامعة اجلزائرية

 ملخص:
إن التعليم االلكرتوني هو مظهر من املظاهر احلديثة للتعليم يف خمتلف األطوار بصفة عامة، 

الدول املتطورة، ومبا أن التعليم هو أداة والتعليم اجلامعي بصفة خاصة يف منظومات تعليم 

لتحقيق التنمية، ومبا أن اجلامعة هي إشعاع العلم واملعرفة فلقد حرصت وزارة التعليم العالي 

اجلزائرية على نشر التعليم اإللكرتوني عرب العديد من مؤسساتها، ونسعى يف هذه الورقة 

ي وملتطلباته، تسليط الضوء على واقع البحثية ، وبعد عرض نظري ألهمية التعليم اإللكرتون

التعليم اإللكرتوني عرب اجلامعات اجلزائرية باإلشارة ألبرز املنجزات وطبيعة التحديات 

 والعقبات.
التعليم اإللكرتوني، منظومة التعليم، وزارة التعليم العالي اجلزائرية، الكلمات املفتاحية: 

 مؤسسات التعليم العالي.
Introduction: 

 

 Almost everything today has gone electronic, e-government, e-shopping, e-business, e-

commerce, e-health, e-books, e-libraries, e-learning and so on. E-Learning enables the 

learners to learn anytime and anywhere. 

E learning has a well-established role in higher education, and it has been found to have a great 

influence on increasing the effectiveness of learning, It is a new asset in this modern era, and 
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it’s getting popular day by day among high education students in Algeria, because of the 

increasing availability of Various means and technologies of communication devices. 

While the phenomenon took off overseas in the early-1990s and has all but exploded 

internationally since (a recent survey indicated that Total enrolment in US distance learning 

programs reached 6.36 million as of fall 2016, an increase of nearly 6% over the year before 
1), it was only in around 2006 that it began to take hold locally and only now that we’re starting 

to see its proliferation. 

In Algeria and most of developing countries, the application of electronic learning (E-learning) 

in the higher educational system is yet struggling to gain much ground.  

The purpose of this paper is to highlight the reasons for the delay of the success of e-learning 

in Algeria and to clarify the great efforts exerted by the Ministry of Higher Education to ensure 

the success of e-learning in the belief that e-learning is the future model of education. 

 

Defining E-learning: 

        E-learning is defined by many people, in many ways, since the term e-learning is used 

inconsistently, in order to gain a clear understanding of what e-learning is, here are a few 

definitions of e-learning. The letter "e" in e-learning stands for the word "electronic", e-

learning would incorporate all educational activities that are carried out by individuals or 

groups working online or offline via networked or standalone computers and other electronic 

devices.2 

E-learning or electronic learning according to the definition of Rosenberg it refers to the use 

of Internet technologies to deliver a broad array of solutions that enhance knowledge and 

performance. It is based on three fundamental criteria: 3 

1- E-Learning is networked, which makes it capable of instant updating, storage/retrieval, 

distribution and sharing of instruction or information… 

2- It is delivered to the end-user via a computer using standard Internet technology… 

3- It focuses on the broadest view of learning solutions that go beyond the traditional 

paradigms of training …” . 

In other words, E-Learning refers to instructional environments supported by the Internet. 

Online learning comprises a wide variety of programs that use the Internet within and beyond 

school walls to provide access to instructional materials as well as facilitate interaction among 

teachers and students. Online learning can be fully online or blended with face-to-face 

interactions.”.4 

Meanwhile, Koohang & Harman state: "E-learning is the delivery of education (all activities 

relevant to instructing, teaching, and learning) through various electronic media"5 

From previous definitions, it can be said that e-learning is the appropriate application of the 

Internet to support the delivery of learning, skills and knowledge 

 

Types of E-learning: 

According to the Broadbent Brooke there are four types of e-learning namely: Informal, self-

paced, leader-led and through performance support tools. In informal e-learning, a learner 

could access a web site or join an online discussion group to find relevant information. Self-

paced e-learning on the other hand refers to the process whereby learners’ access computer 

based or web –based training materials at their own pace. Leader led e-learning as the name 

suggests refers to an instructor, tutor or facilitator leading the process. This type of learning 
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can further be divided into two categories (1) Learners accessing real-time learning materials 

(Synchronous). In addition (2) learners accessing delayed learning materials (asynchronous). 

The fourth and last type of e-learning described is through the use of performance  support 

tools which refers to materials that learners can use to help perform a task (normally in software) such 

as using a wizard.6    

 

Launching e-learning in Algeria 

  

Algeria has already launched an e-learning system in 2006 in collaboration with both 

"Thomson" and "Microsoft" corporations. This section service provides 4.000 courses and 

lectures basically designed to teach ICTs and communication skills.7 

According to Boutkhil GUEMIDE and Chellali BENACHAIBA, The first comment about the 

e-learning strategy, launched by Djaweb, is that there are no specific programs devoted for 

teachers to benefit from ICTs and e-learning for better professional development. Teacher 

professional development is absolutely essential if technology provided to schools is to be 

used effectively. Simply put, spending scarce resources on informational technology hardware 

and software without financing teacher professional development as well is wasteful. That is, 

designing and implementing successful teacher professional development programs in the 

application of technology is neither easy nor inexpensive.8 

Key to successful teacher professional development programs is a modular structure, 

corresponding to different levels of teacher experience and expertise using technology. 

Adapting materials to teachers’ comfort level and starting points is essential. In this way, 

teachers new to technology can be exposed to the full series of professional development 

modules, while those further along on the learning curve can enter where their knowledge and 

skills stop, and help their less technology-savvy colleagues along. For a mentioned reason, 

exploiting e-learning is a necessity for better teacher professional development in Algeria. The 

e-learning strategy should be basically developed by Algerian universities and financed by the 

ministry of higher education.9 

Within the "Priorities and Planning Report for 2007", which was prepared in September 2006, 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research, in the form of "Strategic Objectives 

2007-2008-2009", recorded two strategic goals in relation to information and communication 

technologies: 

1. Control the integrated information system for the sector. 

2. Establish a system of distance education as a support for civilizational formation. 

This report deals with the second objective of establishing a distance education system as a 

pillar of civic training. 

In the world of distance learning, the various technologies available in the market are similar 

in general. In this sense, the Ministry of Higher Education and Scientific Research, like others, 

has since 2003 started to equip all institutions with specialized distance learning equipment at 

a total cost of 716,152,000 DA. 

What distinguishes the process in particular is the strategic choice regarding the use of such 

equipment, which takes into account their compatibility with the global academic needs while 

at the same time conforming to our national peculiarities. It was this thinking that determined 

the choice of our distance learning strategy. 
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Our distance education is a bond of educative education, which supports and strengthens it. 

While in other countries (advanced or progressing) it is a choice of options given distinctly to 

the learner. 

This approach allows our country to raise the great challenge of achieving the following 

objectives: 

1. Absorbing the ever-increasing numbers of learners while at the same time gradually 

overcoming the effects of the inverted pyramid that currently characterizes the teachers 

(quantitative criterion). 

2.  

2. Improve the quality of the configuration and quickly approach international standards 

regarding quality assurance. 

In order to achieve this objective, an agenda has been set in the short, medium and long term 

that reflects the immediate, medium and far-reaching concerns, as follows: 

1-Network of visual lectures and e-learning system of the Ministry of Higher Education and 

Scientific Research: 

-In the short term, it first involves rationalizing the use of human and material resources, 

through: 

-Establishing a network for video lectures, integrating all university institutions, including 13 

sites and 46 sites in the future. 

        Although this network allows for the indirect recording and transmission of lessons, it is 

used mainly concurrently, requiring attendees accompanying the teacher, facilities and 

student. 

        The network can now be used as a "point by point". Once equipment and capacity 

building is completed (process is under way), the system can collect 18 visual lectures 

simultaneously, with a central node and six multi-site modules placed in the Scientific and 

Technical Research Center. 

        The network was expanded from university entrance 2009-2010 to preparatory schools, 

which were also equipped with virtual laboratories and multimedia classrooms connected to a 

private network for video lectures. 

        A parallel phase, or at least slightly delayed, is the development of an e-learning system. 

  An e-learning system based on a distance learning base in the form of a client-serveur that 

allows the preparation and access of resources across the line in an asynchronous form. The 

learner can access this system at any time and place, with or without facilities. This rule allows 

teachers to use various methods across the line (lessons, exercises, applied lessons, activities, 

training, etc.), and provides the learner with a rich, diverse and lasting pedagogical mode. 

        Al Qaeda also provides tools that allow for exchange and collaboration between teachers 

/ attendants, learners and / or learners (mail, forums, chat, deposit and loading spaces). 

        The final objective is to develop real study tracks across the line, which are based on 

taking into account the needs of the learners and based on a focused pedagogy, which is 

developed according to a specific pedagogic charter according to the new educational 

techniques resulting from the introduction of information and communication technologies 

(participatory, Sequencing, scenario development, etc.) and within the framework of respect 

for standards (SCORM, IMS, LOM, etc.). 

        To achieve this goal, a program of work has been outlined since mid-November 2006, 

which clearly defines the responsibilities of all concerned parties (the National Committee for 
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Virtual Education, the Regional Evaluation Committees, the Higher Education Directorate, 

the Research Center for Scientific and Technical Information, the University of Continuing 

Education and the Ministry of Labor). 

        At present, there are tele-education centers in the university institutions that include 

pedagogic experts, engineers and technicians who have benefited from a specialized and 

diverse training program under the various projects of cooperation, especially within the 

framework of the UNESCO project and the European Commission, the cooperation program 

with CoseLearn, (AUF), which is based at the University of Science and Technology Hawari 

Boumediene . 

        The e-learning system will be strengthened through the national network between the 

libraries, which is the expansion space to include all institutions of the country. 

 

Algerian Distance learning system: 

In the medium term, a distance learning system will be set up to allow the integration of e-

learning and television facilities into a vision that goes beyond the boundaries of the university 

that is already in its favor. 

Therefore, it will remain a priority for the university family, but it can be useful to a wider 

audience than to those seeking social promotion and raise their perceptions, or simply thirst 

for more knowledge (institutional staff in continuous training, literate learners, hospital 

patients, people Within rehabilitation centers, persons in the third decade etc.) 

 

Algerian Research Network (ARN):10 

• The Algerian Research Network, which in particular supports the distance education 

system through good consolidation, has experienced a fluctuating and fragmented 

development, to meet the precise needs that are often urgent, especially with regard to Internet 

access. 

• The ARBAC, designed and built on the pillars and lines of Algeria's transport, seems 

unable to withstand the future Enterprise Resource Planning because of its inadequate 

capabilities, namely, the widely integrated information system of the sector, which includes 

the education system (Including teaching and pedagogical processes, as well as the 

management of university services, heritage management, etc.), decision-making, statistics 

and others. 

• The amounts paid to Algeria Telecom for the rental of props and lines (about 2 billion 

Algerian dinars per year) necessitate thinking of other solutions in anticipation of a more 

suitable network adapted to the dimensions of l'ERP, as described above. 

The rehabilitation of the Algerian research network through its evaluation and revitalization 

within the framework of the next five-year plan is the two possible ways. 

 

Algerian Network for Education and Research: 

In the long term, a sectoral network, similar to other education and research networks, must 

have a separate structure independent of those of commercial operators. It must: 

  The sector was granted an appropriate infrastructure pot, consisting of a bottleneck, inter-

institutional linkages, a national data center and three regional centers. Allows the current 

baccabion to be increased from 155 Mbps to 2.5 Gbps and up to 10 Gbps, and the connectivity 

capacity of organizations that currently does not exceed 100 Mbps to 1 Gbps. 
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The establishment of a system of information, higher education and scientific research through 

the establishment of a new set of integrated services (G2G et G2C) in the service of students, 

professors, researchers, employees and citizens. These services come to support the services 

currently provided by the following software: 

        Services across the line addressed to the citizen G2C: 

        * Online registration for baccalaureate holders. 

        * Reading through the line on the pedagogic assessment. 

        * Requesting equations across the line for documents and certificates. 

        Line-oriented services for G2G management: 

        * Successful students in the baccalaureate. 

        * Management of DMD. 

        * Follow-up training abroad. 

        * Conducting research projects - training (CNEPRU). 

        * Put on-line services in a platform on cooperation and exchange with institutions: a 

directory of higher education, an investigation on indicators of human development, a 

statistical achievement that includes the final outcome of university entry, the needs of 

institutions with regard to automated media equipment, the filing of various files. 

        * Evaluation of research projects and follow-up of disbursements FN / RSDT. 

        * National service file management. 

        The development of other craft applications allows for enhancement of existing ones or 

in the way of development, such as applications: human resources management, financial 

monitoring of investment operations, electronic document management and the conduct of 

university services. 

        In addition to day-to-day management, the system also provides decision makers with a 

set of indicators that help them take real time decisions. 

Researchers have developed a platform for research and innovation, similar to the platforms 

offered by the national research and education networks of technology-producing countries, 

and meet the expectations of the sector for education and research for development through: 

        * Improve existing services. 

        * Develop new services such as: 

            A. Using new educational approaches. 

            B. Immediate access to digital and virtual libraries. 

            C. Retrieve more important amounts of data. 

            D. Establishing virtual libraries (drafting and experimentation). 

            And. Visualization of virtual organization (networks of cooperation). 

            E. Security, QoS, services, mobility .. 

  Wide distance education system. For the sector, distance education with its network of visual 

lectures and e-learning platforms is a bond of civic training, complementing and supporting it. 

        Through the establishment of the future education and research network, distance 

education will contribute more to the modernization of teaching tools and methods, especially 

by building a digital space - open to citizens - that integrates unified communication, 

information exchange and participatory action among all actors. 

        The project, which is estimated to last four years during the first six months of 2010, has 

been registered. 
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Moodle: LCMS platform, for online courses and distance learning:11 

Moodle is an online learning platform for creating learner communities around content and 

educational activities. To a content management system (CMS), Moodle adds pedagogical or 

communicative functions to create an online learning environment: it is an application to 

create, through the network, interactions between pedagogues, learners and educational 

resources. 

The lateral blocks give access to the various tools and links of the course, for example: 

- People: list of participants enrolled in the course 

- Course: the list of courses in which the user is registered 

- Search forums: search tool in the course forums 

- Administration: record of the notes of the user ... 

- Latest news: the last news published on the forum 

- Upcoming events: activities listed in the calendar of its course 

- Calendar: activities classified according to the calendar 

- Online users: the list of participants, teachers and users, connected to the course 

- RSS feeds, HTML block ... 

 

Course members have access to the following activities if the teacher has selected them: 

- Chat: "chat" or chat room (possibility to open a certain day, at a specific time, weekly, etc.). 

- Forum: different types of forums (subjects imposed by the teacher, subjects proposed by the 

students, evaluation or commentary possible, etc.). 

- Assignment: assignment of work with evaluation of the teacher (of different types: online 

text, file deposit, advanced filing of files, offline activity). 

- Test: suite of QCU, QCM, questions true / false, numerical questions, pairings, texts with 

holes, etc. 

- Lesson: document containing questions and referrals to different courses depending on the 

answers (possible evaluation). 

- Workshop: submission of works with evaluation by the students. 

- Glossary: collective production of a document organized alphabetically (comment, validation 

and evaluation possible). 

- Wiki: collective production of a hypertext document (possible comments from the teacher). 

- Database: creation of records with custom fields, and search by criteria in the database. 

- Survey: asked question with a series of options to choose from. 

- Dialogues: internal messaging between course members. 

- Groups / groups: Course members can be separated into groups (and have access to reserved 

forum sections, for example) or group groupings (which completely restrict access to resources 

/ activities). 

 

The main new features of versions 2.x are: 

- the "drag and drop" of files in the course space, which avoids the X steps that were necessary 

before, 

- the personal file space which offers the opportunity not to duplicate a support on all its 

courses, but on the contrary to use its own storage space from which we create links in its 

courses, 
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- the completion of the activities which proposes to the learners to tag the activities which they 

carried out, or which marks them automatically when the requested operation was carried out 

(rendering of duty, quiz ...), 

- sequencing of activities that can structure a learning path by requiring the learner to go 

through such a step, or obtain such a note, before going on such resource or activity, 

- Cohorts, which are groups of learners at the platform level, and no longer at the level of a 

course. 

 

All activities are configurable by the teacher. 

Other features 

    It is possible to integrate an external questionnaire, that is to say created with software that 

is not integrated into the platform such as: Hot Potatoes, Netquiz, CourseBuilder. 

    The teacher (or tutor) who wishes to have detailed information about a student's connections 

can use the "Reports" command. It obtains the general history of the activity of the course and 

can ask the history of the activity for a group, for a student, by date, for a given activity. 

    The teacher has the possibility to make a backup of his lessons with or without data and 

student productions. Restoring a backup makes it possible to create or complete a course 

extremely quickly. It can also reset the course to keep its structure without resources, users 

and information exchange. 

    A course can be defined as a "meta-course" of a main course, each student who enrolls in 

the main course is automatically enrolled in the pre-defined related meta-courses. 

    Specific filters make it possible to include in educational resources: sound in mp3, flash 

files and algebraic expressions. 

    Moodle is one of the first platforms to integrate the IMS- events for any type of user, the 

jobs to be rendered appear automatically in the calendar) but no personal calendar even if it is 

possible to insert private events 

     Communication in synchronous mode: chat but no videoconference mode (if not by adding 

a Dim-Dim module). 

 

Services of the tel-teaching: 

The use of technology to maximize the student learning experience is a vibrant area of interest 

across all tiers of global education. Technology-enhanced learning (TEL) is often used as a 

synonym for e-learning12 

The system allows the broadcast of multipoint interactive video conferences (sites sent to 

Receiver sites. 13 

The central point has six units (6) Multi-site: 

Each unit may distribute seventeen (17) participants over three (3) conferences. 

In total, eighteen (18) conferences can be held simultaneously, with the possibility of 

registering ten of them (10). 

During a visual conference, the professor can modify the content of the presentation at the 

level of the receiving sites in order to 

1-Display the contents of the first page of your own computer. 

2-Send the next image from the recording device. 

Sixteen (16) sites can be displayed on the same screen. 
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Conclusion: 

Through their use of Internet, Algerians discovered the fragility of the systems which hinder 

them from keeping pace with the developments of the digital age. This is exactly what made 

the “distance educational system” remain confined to its traditional scope (printed lessons sent 

to the participants by regular mail). Unfortunately, the possibility of online registration in this 

type of education wasn’t announced until 2009.  This proves that the ambition to achieve a 

practical step in the field of e-learning remains unreachable, even though many categories of 

Algerian society desperately need to benefit from learning opportunities that may be offered 

by virtual schools, if any, especially housewives, workers, employees, residents of remote 

areas and those who could not pursue their education, due to social, political or economic 

reasons.   The e-learning space that Algerians can benefit from online is a reflection of the “the 

general educational scene” in our country, which is described as being miserable. 14 

The Algerian Ministry of Higher Education has spent considerable money on the success of e-

learning. It has encountered several failures, but the recent results indicate that there are real 

signs of e-learning on the ground. 
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E-Poetry As An Essential Part Of E-Learning Future 

Dr. Ghada Tosson Abd Al-Latif 
 

Although the term “e-learning” has appeared during recent years, many of researchers  are still 

unaware of what it actually means and how it can help them in their work and study. E-learning 

is a computer based educational tool or system that enables you to learn anywhere and at any 

time. Today e-learning is mostly delivered though the internet, although in the past it was 

delivered using a blend of computer-based methods like CD-ROM. This thesis aims to provide 

a brief introduction of the e-learning field today then shed light on "e-poetry" as an essential 

part of learning. E-poetry is a combination of using digital media besides the modern 

technology and literature in a form of poetry on the World Wide Web or the Internet. The Web 

is a significant resource for literature either classic or modern. Poetry, as a part of literature,  

has been given a new spirit by the development that happened in the World Wide Web. The 

internet allows readers to read poetry of their favorite poets on-line,  poets to post their poetry 

allowing them to receive feedback from other poets around the world and even those who want 

to be poets can learn how to write a poem using their own ideas then the site can help to create 

the poem depends on the ideas given. Many sites can serve the poetry researchers and the poets 

for example,  Poets & Writers Online that provides online discussion of poetry, Hello Poetry 

helps reader to read and share poetry on the internet and All Poetry contains hundreds of poets' 

works. This thesis describes the important types of e-learning tools and the characteristics of 

online courses and how one can create successful learning communities. The thesis, as well, 

defends why e-poetry is a good solution in some cases. Is it a way to develop a skill such as 

writing poetry or criticizing poetry?  Using media such as voice clips, videos and animation 

can give poems more vivid spirit and help readers to taste the poems most or not? Can e-poetry 

acquire readers new words, working out meter, and finding new ways to articulate thoughts 

and feelings ? That's all are discussed and represented in this thesis. 

 

 E-learning is at this point to continue. This statement is ideal to be begun with as it 

concludes the whole thesis. E-learning is using of computer and Internet technologies to 

convey an extensive array of solutions to enable learning and improve performance 

(EGhirardini, 3). It combine learning process with enjoyment, so finally learning become a 

joyful process. Learning using on-line approaches depends on the learner's own pace. No 

tension and no pressure are there in E-learning. It gives learners social skills besides learning 

benefits. E-learning creates a real interactive educational environment that allows learners to 

communicate with each other's and with instructors as if they are physically in the same place. 

Learning activities that are existed in on-line courses make the learners excited and eager to 

learn. E-learning is the new fruitful future of learning. It is a good choice for people who come 

from different geographical areas, have limited time for learning and have their own pace. The 

growing success of  E-learning is achieved by putting the learner's benefit at any program or 

course center. The contents of the on-line course meet the learners' needs of in order to help 

them developing professional skills and improving efficiency.  
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 The expression “E-learning” has appeared in latest years and has expanded quickly, but 

unfortunately many of researchers  are still unconscious of what it truly means and how it can 

be beneficial for them in their work and study and even in their personal lives as it enriches 

their information and give them mew skills and qualifications. E-learning is an educational 

tool or method that depends on computer and internet (nowadays many learners using their 

smart phones) which allows learner to learn anywhere anytime depending on person's 

circumstances that are suitable for their learning styles. It meets the individuals' needs and 

suits multiple intelligences. To understand the concept of  E-learning one has to investigate its 

beginning and the need that has been emerged to use this type of learning in present. It appears 

in 1999 with different names such as online learning. In the past, in order to learn one has to 

attend classes physically and the setting of learning depends on the presence of teacher and 

students at the same place. Then learning moves ahead to be through correspondences as 

teachers send assignments via mail and receive it back using the same way. The learner can 

participate in a course then the course materials can be sent through mail and finally the 

certificate is sent using the same way. With the invention of the computer, people depends on 

learning using computer-based methods such as CDs and videos especially for learning 

different languages. The rapid development of computer, technology and internet leads to a 

development in learning as well. Then, the vast expansion of the internet helps people to join 

on-line courses as many sites are existed in The World Wide Web and can offer certificates, 

free or paid, and valuable information as well through interactive educational experiences, 

besides earning on-line degrees. Today E-learning is typically conveyed through the internet. 

Technology goes forward so much in order to tightened the geographical gap with the use of 

tools that make one feels as if he/she is inside the classroom physically. E-learning offers the 

ability to share materials in all kinds of  formats such as audio files, videos, slideshows, word 

documents and PDFs. Conducting webinars (live online classes) and communicating with 

professors via chat and message forums is also an option available to users (E-learning 

concepts, trends, applications 5-6). On-line courses are very common now and they allow the 

learners to communicate with other people from different cultures all over the world. Learners 

can interact with one another as well as with the instructors easily.  

 E-learning opportunities invade the world in many aspects. Many schools and 

universities release some courses to be offered on-line only. On-line courses destroy 

geographical and time constraints.  Most on-line sites design a dash board and chat channels 

to facilitate the communications among learners and information exchange as well. Most of 

sites use multimedia methods in order to give the learning process the taste of fun. Some on-

line courses depend on group work to submit a final project which help learners to acquire 

certain skills and strengthen their social connections. Besides some sites are connected with 

social media sites such as sites that allow the learner to represent photos (ex: Flicker and 

Pinterest),  express ideas (ex: blog and twitter), share videos (ex: YouTube, Bambuser, Vimeo 

and Justin TV) and social networks which help to communicate and share knowledge  as well 

(ex: Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter). Social media sites can achieve constant 

learning or continuous learning. 

 On-line courses should be challenged and exciting to attract the learners all the time. E-

learning can be suitable to all kinds of persons' personalities such as visual, audio, sensory and 

etc. as it provides interactive materials that match each type of character. On-line courses must 

be also changeable to be suitable for the updated information and technologies. One can 
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manage E-learning sites using a computer or a mobile phone and an internet. Traditional 

learning is expensive, takes a long time and the results can vary. E-learning offers an 

alternative that is faster, cheaper and potentially better (E-learning concepts, trends, 

applications 7). Through on-line courses, one is able to replay the lecture video or voice and 

can reach to the course materials anytime. Students that missed out can view the recording, or 

students that attended can watch it again to further their understanding (14). On-line courses 

offer an access to a huge amount of resources anytime. Sites such as Coursera, TESOL and 

edX offer free courses with qualified materials and free certificates in different fields. Such 

sites design on-line tests to be passed in order to gain your certificate, besides some other tasks 

and assignments contain participating in discussions in forums with other course colleagues, 

responding to other learners' posts and design some needed materials. 

 As mentioned in "E-learning Methodologies" there are two common approaches to E-

learning: self-paced in which learners can study course materials at any time they wish and 

facilitated/instructor-led in which E-learning is conducted at a certain time and generally is 

associated with shared activities such as forum discussions or group work. Such kind of 

courses use communication tools which allow learners to be in touch with facilitators and other 

participants. In a blended approach, E-learning sessions can be integrated with face-to-face 

traditional activities using a variety of approaches (EGhirardini 19). 

   "E-poetry" is an important division of E-learning. E-poetry is poetry that arises from an 

engagement with the possibilities offered by digital media ( Flores1). Flores launched I ♥ E-

Poetry in 2011 that aims to read an e-poem daily and writing a 100-word response. Between 

2011 and 2013, I ♥ E-Poetry achieved 500 daily entries during its first stage. Now, the project 

has an advisory board, collaborators, and seeks contributors (Risam 1). E-poetry is a 

combination of using digital media besides the modern technology and literature in a form of 

poetry on the World Wide Web or the Internet. The Web is a major resource for literature 

either classic or modern. Poetry, as a significant part of literature,  has been given a new spirit 

by the expansion that happened in the World Wide Web. The internet allows readers to read 

poetry of their favorite poets on-line,  poets to post their poetry allowing them to receive 

feedback from other poets around the world and even those who want to be poets can learn 

how to write a poem using their own ideas then the site can help to create the poem depends 

on the ideas given. Many sites can serve the poetry researchers and the poets for example,  

"Poets & Writers Online" that affords online debate of poetry, "Hello Poetry" helps reader to 

read and share poetry on the internet and "All Poetry" contains hundreds of poets' works.  It is 

a way to develop a skill such as writing poetry or criticizing poetry. Using media such as voice 

clips, videos and animation can give poems more vivid spirit and help readers to taste the 

poems most. E-poetry can acquire readers new words, images, helping then using meter, and 

finding new ways to express thoughts and feelings.  

 Studying poetry on-line can be intimidating, especially if the reader is approaching it 

for the first time as a reader. One may wonder how he/she can study a poem in detail and get 

as much meaning from it as possible. To understand a poem, one needs to read it several 

times and analyze its form and its content, also the poem technique has to be investigated. 

One may as well talk to others about their impressions of the poem so he/she can get a 

pleasing idea of what the poem is about. By working gradually and cautiously through a 

poem, one will be able to develop the comprehension of the poem and get better at studying 

poetry in the future (Wong Ken). Some on-line courses explore what inspires poetry and how 

http://iloveepoetry.org/?author=1
http://iloveepoetry.com/?p=536
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one writes poems. Never writing poetry before or writing for years, on-line courses afford a 

constructive setting by which one can begin writing and share the production with others. 

Such courses can guide the learner through the process of writing his/her own work step by 

step. They also consider different poetic forms such as sonnets, free verse, ghazal, as well as 

techniques that help learners to be more formal and professional such as line breaks, metre, 

rhyme, and rhythm. Developing learner’s writing skills is an essential part of writing poetry. 

In order to join a poetry course, one explores how to support others in writing their work in a 

poetry workshop. In studying poetry and lives of poets, most of us hear about poets across 

world and throughout history, learning from the advice they have given others. Top 

universities offer on-line poetry courses as well such as Yale University, Open University 

and Massachusetts Institute of Technology.  
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Abstract:  

This research study outlined and extended technology acceptance model TAM by introducing 

the user awareness and user training factors to discuss the influence of technology acceptance 

towards the adoption and utilization of Electronic Learning Management System (eLMS) in 

Libyan organization as a developing country. The data used in this research was collected 

using a structure data collection approach and a questionnaire was designed and distributed 

for data collection. 

The research findings are of value to top level managers and could facilitate decision makers 

to avoid failure of (eLMS) acceptance in developing countries by understanding the factors 

affecting user acceptance of technology, how they can be measured out, and how they 

associate with each other in decisive in the development, implementation, and successful 

management of (eLMS). The research findings could assist the organizations to predict the 

user acceptance to the technology prior to investing a large amount of money in technology 

and predict whether the investment will be accepted and used. The study also provides valuable 

insights into the knowledge gap in understanding technology adoption and implied that the 

support from management will be able to influences the acceptance and usage of IS/IT. 

 

Keywords:  

Electronic Learning Management System, Technology acceptance model TAM, Path analysis, 

Adoption and Utilization of Information Systems/Information Technology.  

 

Introduction 

A learning management system (LMS) is a software application manages and delivers all 
types of training and eductional content, including video, courses, and documents. An 
LMS uses for reporting, tracking, of training programs and educational courses and it is 

directly emerged from electronic learning (e-learning) and supports a range of uses and 
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focuses on online learning delivery and offer classrooms management and flipped 
classrooms administration (kashada et al, 2017). 
 

Adoption of eLMS involves many processes that an organization or a potential adapter has to 

pass through before a new system is accepted in an organization (Igbaria et al, 1997). 

Therefore, the adoption of eLMS can be defined as the process of passing through awareness 

stage, persuasion stage, decision stage, implementation stage, and confirmation stage. In 

developing countries, the process of implementation of information/comunication systems in 

organizations and government agencies is at the stage of formation (Avgerou et al, 2016; Kim 

et al., 2018). 

 

As in any process of organizational change, there are many barriers which hinder these changes 

(Venkatesh et al, 2016). These include technological barriers, organizational barriers, personal 

barriers and others. This is also what is expected in the developing countries that have an 

outstanding vision in upgrading their business sectors for a stabilized economy. However, for 

the designers and information technology doyens in these developing countries, the concern 

on the implementation of LMSs still becomes a perennial challenging issue and also the 

biggest in the business environment (Avgerou et al., 2016). 

 

This research study focuses on and examines the substantial and various reasons for the failure 

and successes toward the adoption of LMSs in the developing countries the case of Libyan 

organizations. Critical factors that responsible for the failure of adoption of LMS in developing 

countries can be identified as well as the efforts to address those factors of failure. 

 

The research into information/communication technology utilizations and adoptions has been 

driven by the need to anticipate the factors that leading to information technology usage 

(Venkatesh et al., 2016). The success of systems such as the eLMS is determined and 

influenced by a wide range of factors based on their adoption technique as well as application 

areas (Liu et al 2015; kashada et al 2018). This argued from the fact that if any new technology 

is easy accepted and conveniently adopted, there is a high possibility of the system and its 

investment to have a successful impact on the institution (Panigrahi et al 2018). 

 

The research study adopted the combination techniques of descriptive approach and 

information about the research design, sample size, data collection, questionnaire content and 

design, measurement development, pilot test, research population and ethical aspects. The 

objective of this research is to investigate, examine and identify the substantial reasons for 

failures of eLMSs in developing countries. This investigation is based on the following 

aspects: technology acceptance, user awareness, user training, perceived usefulness of 

technology, and perceived ease of use. To determine the substantial reasons for failures of 

eLMS is a critical issue because of it is a number of potential problems in developing countries. 

This study also aims to shed light on this critical issue. 

 

Literature Review 

In the literature, Davis (1989), defined the perceived usefulness as “the degree to which people 

believe that the use of a particular system would enhance their job performance” (p. 324). Liaw 
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and Huang, (2013), also defined perceived usefulness as the leeway to individual competence 

through which tasks are linked to valuable results. Perceived usefulness is an essential factor, 

which influences the adoption of information/communication systems in an organization. This 

factor relates to the effectiveness of the job, how eLMS will positively affect the organization’s 

productivity and the importance of the given information/communication system to the job of 

an individual. 

 

According to Davis, perceived ease of use refers to the degree to which people believe that the 

use of a particular system would be effort free (Davis, 1989). Perceived ease of use is a major 

factor that is affecting the acceptance of the new information system in most developing 

countries and can be defined as how the efforts of the adapter will be reduced in terms of work 

done when the information/communication system is put into practice in a given organization 

or business firm within the developing countries. Perceived ease of use is one of the key factors 

influencing the adoption of new information/communication systems in developing countries. 

The efforts are in terms of learning and the ease of the mental efforts. The eLMS is perceived 

by the users to be easy to use if it reduces efforts made by the employees in the organization. 

 

In addition, a study by Hoque et al. (2016) investigated the factors influencing the adoption 

and use of e-Health applications in Bangladesh. The study showed that perceived usefulness, 

perceived ease of use has a significant effect on the adopt e-Health services in Bangladesh. 

 

User awareness denotes the perception of the users towards the process of adopting the eLMS 

(Harris et al., 2016). As we know that implementation of a new technology into a working 

environment sometimes encounters various challenges that basically user induced as a result 

of their insight (Dwivedi et al., 2016). In most cases, users with proper awareness will perceive 

the system or technology facilitating easy, convenient and smooth to implement (Liu, & 

Huang, 2015; kashada et al 2018). 

 

End user training refers to the amount of internal and external training that provided by an 

organization to end-users to use the system. End-user training appears to be an important and 

understudied factor in technology acceptance (Collazos et al., 2016; Hwang et al., 2016). 

Ghobakhloo et al. (2012), argued that the lack of training and skills of 

information/communication technology in organizations will result in a limited utilization of 

information technology and lack of success in reaping benefits from computer hardware and 

software in organizations. Organizations increasingly utilize end-user training to help create a 

more productive and competitive workforce (Gallivan et al., 2005). Both (Caldeira, & Ward, 

2002), and (Fisher, & Howell, 2004), found that the Characteristics of 

information/communication technology users, including training, could affect information 

technology acceptance or its adoption process as well. 

 

In 2016, Harris et al., revealed that user training is the most determinant of user satisfaction. 

End user training has received a lot of attention. The positive effect of training has been widely 

recognized (Ahmed et al., 2016). Among organizational factors that can have an impact on 

success, user training is the most extensively studied variables (Ahmed et al., 2016). 
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In 2016 Sabah, examined students' perceptions and awareness of mobile-learning and 

investigated the factors influencing students' behavioural intention to mobile-learning 

adoption. The results found that perceived ease of use and perceived usefulness were driving 

students' intentions to use mobile-learning. The study also revealed that mobile-learning 

services and social influence have positive effects on the mobile-learning acceptance. Ali et 

al. (2016), explores the utilization and adoption of information technology in non-

technologically advanced countries. The study highlighted that some Approaches related to 

technology acceptance and usage in advanced technological cultures may be applicable to a 

certain extent in developing cultures. The study also emphasis that better implementation could 

be reached by some factors like end user training, and usefulness of a new technology system. 

 

Methodology  

The objective of this research is to investigate, examine and identify the substantial reasons 

for failures of eLMS in developing countries. This investigation is based on the following 

aspects: technology acceptance, user awareness, user training, perceived usefulness of 

technology, and perceived ease of use. To achieve this, a questionnaire was designed and 

distributed for data collection. The data gathered was then analysed using the Statistical 

Package for Social Software (SPSS) v.22, Lisrel v.8.8. 

Independent variables in this study were selected based on the past different studies related to 

the adoption and utilization of information technology and information systems. 

 

Technology acceptance model TAM introduced by (Davis, 1989), intended to explain 

computer utilization conduct in organizations. In this research, the technology acceptance 

model by (Davis, 1989), has been extended to include user awareness and end user training 

relationships. Based on the previous researches which supported that there is a positive 

relationship between the investigated factors, the researchers build the conceptual model 

Figure 1 and created a research hypothesis. 

 
Figure 1: Research conceptual model 

In this case, we should be testing the hypothesis of whether the eLMS can bring positive effects 

to the organizations in the developing countries which are adopting and implementing it 

(Taroni et al., 2016). 

 

H1a: Perceived usefulness characteristics has a significant effect on technology acceptance. 

H1b: Perceived usefulness characteristics has a significant effect on the adoption of eLMS. 

H2a: Perceived ease of use characteristics has a significant effect on technology acceptance. 
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H1b: Perceived ease of use characteristics has a significant effect on the adoption of eLMS. 

H3a: User awareness characteristics has a significant effect on technology acceptance. 

H3b: User awareness characteristics has a significant effect on the adoption of eLMS. 

H4a: User training characteristics has a significant effect on technology acceptance. 

H4b: User training characteristics has a significant effect on the adoption of eLMS. 

H5: Technology acceptance has a significant effect on the adoption of eLMS. 

 

In this paper, Structural Equation Modeling (SEM), a second-generation multivariate method 

that was used to assess the reliability and validity of the model measures is used because of 

structural equation models are often used to assess unobservable latent constructs instead of 

first-generation multivariate methods, like multiple regression, are appropriate for evaluating 

constructs and relationships between constructs. The terms regression and correlation have 

been used interchangeably to label a regression analysis, however the intent of a regression 

analysis is prediction while the intent of a correlation is to assess the relationship between the 

dependent variable and the independent variables. 

 

Data Collection 

The researcher has defined the population of the study. The questionnaire was distributed a 

sample of 210 participants in the Libyan higher education institutions and selected universities 

and higher education institutions in both public and private sectors. 

 

The data used in this research was collected using a structure data collection approach. 

Information and documentation office of each targeted institution assisted in the questionnaire 

distribution and collection process. Questionnaire distribution and collection process was run 

smoothly in general. No identifiable private information gathered about individuals and 

participants’ responses were not been identifiable, nor will anyone be able to determine 

participant individuals living, behaviour nor culture. Questionnaire participation was optional, 

and participants were given the right to decline altogether, or leave blank any questions they 

do not wish to answer. 

 

Analysis and Discussion 

Descriptive Statistics 

Researcher checked variables to ensure that the assumptions of normal distribution and 

multicollinearity were met (Mitchell, 2003). Multicollinearity refers to the linear relationship 

between two or more variables, which also means orthogonality among them (Alin, 2010). 

This relation is also called collinearity or ill-conditioning (Ryu, 2014). Based on the 

coefficients output Table 3 all the obtained VIF values are between 1 to 10, which conducted 

that there are no multicollinearity symptoms. It is always greater than or equal to 1 (Zou et al., 

2003). No multicollinearity issue and the assumption of reasonable independence among 

predictor variables were met. 
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Table 1. Collinearity statistics 

 

Coefficientsa 

Model 

 Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

 perceived 

usefulness  
.640 1.563 

 Perceived ease of 

use 
.791 1.264 

 User awareness .719 1.390 

 User training .949 1.054 

 Technology 

acceptance 
.638 1.568 

a. Dependent Variable: Adoption of eLMS 

 

Output model summary Table 1 showed that the value of R = 0.676 and the coefficient of 

determination (R Square) of 0.456. This means that the adoption of eLMS is influenced by 

45.6% by perceived usefulness, perceived ease of use, user awareness, user training, and 

technology acceptance. 

 

Table 2. Output model summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .676a .456 .439 .54162 

a. Predictors: (Constant), Technology Acceptance, Perceived 

Usefulness, Perceived Ease of Use, User Awareness, User Training.  

Output ANOVA Table 3 showed, the probability level of significance of 0.000. Therefore, the 

probability value is much smaller than 0.05. Technology acceptance, perceived usefulness, 

perceived ease of use, user awareness, user training are the simultaneously significant effect 

on adoption of eLMS. 

 

Table 3. Output ANOVA test 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 45.583 6 7.597 25.898 .000b 

Residual 54.271 185 .293   

Total 99.854 191    

a. Dependent Variable: Adoption of eLMS 

b. Predictors: (Constant), Technology Acceptance, Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, User Awareness, User Training. 

 

Analyzing the Mediating Effects 

To analyze the mediating affects for the observed variables; perceived usefulness (X1), 

perceived ease of use (X2), user awareness (X3), user training (X4), and technology acceptance 
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(Y1), we begin by modeling the simple effect of each independently observed variable on the 

dependent variable successful adoption of eLMS (Y2) by mapping Model A, Model B, and 

Model C. Model A tested the coefficients between the predictors (X1-X4) and the criterion 

(Y2).  Model B tested the coefficients between the predictors (X1-X4) and the mediator (Y1). 

In Model C, the researcher tested the coefficients between (Xi & Y1) and the criterion (Y2). 

The mediating affects and results of models A, B, and C summarized in Tables 6-8 

respectively. 

 

Table 4. The mediating affects and results Model A 

Model A (Xi → Y2) Standardized 

Coefficients 

P-Value 

Perceived usefulness .076 .257 

Perceived ease of use .073 .268 

User awareness .501 .000** 

User training .139 .025** 

Technologies 

Acceptance 

- - 

* p<0.05 ** p<0.01 

 

Table 5. The mediating affects and results Model B 

Model B (Xi → Y1) Standardized 

Coefficients 

P-Value 

Perceived usefulness .438 .000** 

Perceived ease of use .195 .003** 

User awareness .112 .104 

User training -.069 .247 

Technologies 

Acceptance 

- - 

* p<0.05 ** p<0.01 

 

Table 6. The mediating affects and results Model C 

Model C (Xi, Y1) →Y2 Standardized Coefficients P-

Value 

Perceived usefulness -.050 .489 

Perceived ease of use .017 .794 

User awareness .469 .000** 

User training .159 .008** 

Technologies 

Acceptance 

.288 .000** 

* p<0.05 ** p<0.01 

 

Table 4 showed that the User awareness and User training have a significant direct relationship 

with the adoption of eLMS. Perceived usefulness and perceived ease of use have an 

insignificant relationship with the adoption of eLMS relationship with the adoption of eLMS. 
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The standardized coefficients of Model A are β1a = 0.076, β2a = 0.073, β3a = 0.501 and β4a = 

0.139, respectively. 

However, it is found that perceived usefulness and perceived ease of use have a significant 

direct relationship with the technology acceptance. User awareness and user training have an 

insignificant relationship with the technology acceptance. The standardized coefficients of 

Model B are β1b=0.438, β2b=0.195, β3b= 0.112 and β4b=-0.69, respectively Table 5. 

Model C coefficients showed that the User awareness, User training, and technology 

acceptance have a significant direct relationship with the with the adoption of eLMS. However, 

perceived usefulness and perceived ease of use have an insignificant relationship with the 

adoption of eLMS. The standardized coefficients between the technology acceptance and 

adoption of eLMS are β5=0.288 Table 6. 

 

Path Analysis and Model Fit 

The researcher used a path analysis and model fit to map out the relationship between the 

variables and to test the fit of a hypothetical model with the empirical data. Path analysis 

technique was used to test the pathways through which variables impacts each other and to 

test the validity of the model (well fitting) model Figure 2. 

 
Figure 2: Final path model 

 

Goodness of Fit Statistics 

While there is some disagreement over which specific tests are the “best” to use, it is 

commonly recommended that researchers examine more than one fit statistic when evaluating 

model fit. χ2, GFI, NFI, or CFI, NNFI and SRMR tests were recommended. CMIN is a Chi-

square statistic that compares the tested model and the independence model to the saturated 

model (Ryu, 2014). The overall fit of the model was assessed using the fit indices Chi Square 

test. Chi-square = 4.45, Degrees of freedom df = 4 and Probability level p-value = 0.348. RMR 

is the root mean square residual (Ryu, 2014).  RMR for our model = 0.011. Smaller is better 

(Ryu, 2014). GFI is the goodness of fit index which indicates what proportion of the variance 

in the sample variance-covariance matrix is accounted for by the model. .90, or greater indicate 

well-fitting models (Ryu, 2014). GFI for our model = 0.99. AGFI is the adjusted good of fit 

index. It is an alternate GFI index in which the value of the index is adjusted for the model 

parameters number. The closer the AGFI will be to the GFI.  .90, or greater indicate well-

fitting models. AGFI for our model = 0.96. PGFI is the parsimony good of fit index. The index 

is adjusted to reward penalize models and simple models in which few paths have been deleted. 

The PGFI is based upon the GFI by the loss of degrees of freedom adjusting (Ryu, 2014). 

PGFI for our model = 0.19. NFI is the normed fit index, this statistic assesses the model by 
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comparing the χ2 of the null model with a χ2 value of the model (Ryu, 2014).  Values of .9 or 

higher indicate good fit (Ryu, 2014). NFI for our model = 0.99. CFI is the comparative fit 

index. It is a revised form of the NFI which takes into account sample size (Ryu, 2014). Values 

closer to 1.0 indicating good fit (Ryu, 2014). CFI for our model = 1.00. RMSEA is the root 

mean square error of approximation. It is estimated the lack of fit compared to the saturated 

model. RMSEA value of 0.08 to 0.10 provides a mediocre fit and below 0.08 shows a good fit 

(Ryu, 2014). RMSEA for our model = 0.024. The final results for the model fit output were 

summarized and presented in Table 9. 

 

Table 7. Model fit index output 

Fit Index 
Valu

e 

Acceptance 

Value 

Acceptabili

ty 

Chi-square fit  4.45 Less is better Accepted 

Goodness of fit index (GFI) 0.99 Greater than 0.9 Accepted 

Adjusted good of fit index (AGFI) 0.96 Greater than 0.9 Accepted 

Root mean square residual (RMR) 0.011 Smaller is better Accepted 

Relative fit index (RFI) 0.95 Greater than 0.9 Accepted 

Normed fit index (NFI) 0.99 Greater than 0.9 Accepted 

Incremental fit index (IFI) 1.00 Greater than 0.9 Accepted 

Comparative fit index (CFI) 1.00 Greater than 0.9 Accepted 

Root mean square error of approximation 

(RMSEA) 
0.024 Less than 0.08 Accepted 

Therefore, with respect to the hypotheses H1 to H5 proposed by the study, hypotheses H1b, H2b, 

H3a, and H4a are rejected, and the hypotheses H1a, H2a, H3b, H4b, and H5 are accepted. 

This study found that perceived usefulness and perceived ease of use have a significant 

positive direct effect on technology acceptance. User awareness and user training have a 

significant positive direct effect on the adoption of eLMS. The study findings were in 

consistent with findings from previous studies (Al-Gahtani, 2004; Bazelais, Doleck, & Lemay, 

2017; Davis, 1989; Fisher, & Howell, 2004; Gallivan et al., 2005; Igbaria et al., 1997; Ali et 

al., 2016; Ragu-Nathan et al., 2004; Saiti, 2009; Sakka, & Côté, 2016). Also, the study findings 

showed that technology acceptance has a significant positive direct effect on the adoption of 

eLMS, this result is in agreement with the findings from previous studies (Akkermans, & van, 

2002; Davis, 1989; Ghobakhloo et al., 2012; Igbaria et al.,1997). 

 

Conclusion  

This research study outlined and extended technology acceptance model TAM by introducing 

the user awareness and user training factors to discuss the influence of technology acceptance 

towards the adoption and utilization of electronic learning management systems in Libyan 

organization as a developing country. By understanding the influence of these factors, 

managers can formulate schemes to adopt technology and to increase the usage of the eLMS.  

The research findings are of value to top level managers and could facilitate decision makers 

to avoid failure of eLMS in developing countries by understanding the factors affecting user 

acceptance of technology, how they can be measured out, and how they associate with each 

other in decisive in the development, implementation, and successful management of 

electronic educational technologies. The research findings could assist the organizations to 
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predict the user acceptance to the technology prior to investing a large amount of money in 

technology and predict whether the investment will be accepted and used. 

The researcher found that the technology acceptance model is among the foremost typically 

utilized as results of its quality and ease. The study provided an understanding of the role, 

applicability, and adoption of TAM in explaining the extent of technology acceptance and 

usage towards the utilization of electronic educational technologies determinants in 

developing countries and guides to a number of contributions to technology acceptance 

research, particularly in developing countries. 

The study also provides valuable insights into the knowledge gap in understanding technology 

adoption and implied that the support from management will be able to influences the 

acceptance and usage of information/communication systems. At the same time management, 

must supply associated user training in order to promote users to use 

information/communication systems. This includes providing required support, guidance, 

software, hardware packages and human resources to adopt and aids the system. The study 

findings could represent a starting point for additional studies to cover other factors influencing 

the eLMSs adoption and facilitate decision makers to avoid failure of electronic educational 

systems in developing countries. 

 

Limitations and Future Work  

This study is not free of limitations. Researcher exerted efforts to get the benefit of the study 

results, but there were a number of certain constraints that limit the research findings. These 

limitations should be taken into consideration for any future work. 

Data collected from one country on despite that the impact of investigated factors could 

different in other countries. The additional investigation could be conducted to determine the 

moderating and mediating effects among other elements such as task characteristics and 

cultural characteristics factors. 
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متعب حممد 

 محد احلواس

 السعودية

اململكة  -ماجستري تكنولوجيا التعليم

 العربية السعودية

 

اهلل  عبدالعال عبد

 السيد

 مصر

كلية  -أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد

 جامعة املنصورة -الرتبية

 

 

يف ج استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمحول  طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونيةاجتاهات 

 مقرراتهمتعلم 

 

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية حول       

الباحث ببناء مقياس اجتاه استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهم، وقام 

اتهم، ومت علم مقرردمج يف تللتعرف على اجتاهات الطلبة حول استخدام اسرتاتيجية التعلم امل

عودية اإللكرتونية والبالغ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من بني طلبة اجلامعة الس

، ومن نتائج الدراسة: ( طالب وطالبة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي404عددهم )

مقرراتهم، يف تعلم ة كبرية أن أفراد عينة الدراسة يرون أن اسرتاتيجية التعلم املدمج هلا أهمي

تيجية التعلم املدمج يف حيث بلغ متوسط موافقتهم على عبارات حمور أهمية استخدام اسرتا

يدون يف موافقتهم حنو (، وأن أفراد طلبة اجلامعة السعودية حما5.00من  3.83تعلم مقرراتهم )

م موافقته لغ متوسطصعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم املقررات، حيث ب

من  3.21رراتهم )على عبارات حمور صعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم مق

بني أفراد  ( فأقل0.05(، وتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )5.00

 يف تعلم عينة الدراسة من الذكور واإلناث حنو أهمية استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج

( يف ∝≤ 0.05م، وتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )مقرراته

متوسطات استجابات عينة الدراسة حول صعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم 

تهم باختالف متغري التخصص، وتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى مقررا

ابات عينة الدراسة حول أهمية استخدام اسرتاتيجية التعلم طات استجيف متوس (∝≤ 0.05داللة )

املدمج يف تعلم مقرراتهم باختالف متغري التخصص، وتبني عدم وجود فروق ذات داللة 

( يف متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أهمية ∝≤ 0.05داللة )إحصائية عند مستوى 

قرراتهم باختالف متغري املستوى  تعلم ماملدمج يفوصعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم 

 الدراسي.
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 املقدمة: 

جنازات اهلائلة يف جمال املعرفية حتديات خمتلفة نتيجة اإل ةيواجه التعليم العالي يف عصر الثور

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أدت إىل تالشي احلدود بني الدول وجعل العامل قرية 

واندماجها  احلاسبإن التطور الكبري يف تقنيات ، والنفتاح االقتصاديصغرية يف ظل العوملة وا

، فاق كبرية لتبادل املعلومات واخلرباتآنرتنت فتح جماالت واسعة واإل وظهور بعضامع بعضها 

ىل تغيري شامل وجذري يف مفهوم التعليم وأساليبه ووسائله وأمناطه واملهارات إ ذلك دىأيث ح

 منها التعلم املدمج. حديثة وأساليب تعليمية ور طرقهظ، وأدى إىل الالزمة له

ال يرتبط فقط باالختيار  عملية التعليميةوحسن توظيفه يف ال استخدام التعلم املدمج إن

 جتاهارتبط من ناحية أخرى بيه من قبل القوى البشرية املوجودة، بل واالستخدام األمثل ل

النوع من  هذااستخدام بة حول تدريس والطلالقوى البشرية متمثلة يف أعضاء هيئة ال آراءو

ورغبتهم يف االستفادة منه يف العملية التعليمية باعتبارهما فئتني متكاملتني داخل  التعلم

 فاستخدامدون اآلخر،  نوعال احدهما هذأومن غري اجملدي أن يستخدم  ،العملية التعليمية

احملتوى التعليمي،  تقديمملساعدة يف أعضاء هيئة التدريس للتعلم املدمج ينطلق من األدوات ا

يثريها  يف األنشطة التعليمية املختلفة من مناقشات وعروض وحل للمشكالت اليتواملشاركة 

 .(2004 ) سامل، عضو هيئة التدريس مع طالبه

أن التعلم املدمج من أهم أساليب التعلم احلديثة اليت تتميز بعدة  الرتبية بعض علماءويرى 

، (Gray,2006)كة اإلجيابية الفاعلية يف حتقيق األهداف وتعزيز املشار منها: خصائص ومزايا

م املدمج يأن من مزايا التعل  Krause,2007)؛ (Charles,2004 تشارليز وكروس كما يرى كل من

االتصال  توفريو  خفض نفقات التعلم بشكل كبري مقارنة بأمناط التعلم اإللكرتوني األخرى

م بة مع بعضهلوالطعضو هيئة التدريس و لبةل بني الطمن التفاعمما يزيد  وجها لوجه

 التعليمي. واحملتوى بعضا

 ختلفة، فقد تبنت اجلامعة املاليزيةاملعديد من اجلامعات  وقد مت تطبيق التعلم املدمج يف

، حبيث أصبح أساسيًا يف مؤسسات اجلامعة، وتزايدت نسب أعداد املفتوحة التعلم املدمج

جناح هذا النمط  ىاجلامعة عل ذا النمط يف ختصصات اجلامعة املختلفة، مع تأكيداملتعلمني به

املختلفة، كذلك قدمت جامعات  بةالتعلم، ويف الوقت ذاته إرضاء رغبات الطل ةجبودة ونوعي

مثل هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية، وكامربدج باململكة املتحدة مناذج خمتلفة من التعلم 

هذه الربامج، كما أشارت  ىعل بةإقبال عديد من الطل خمتلفة أدت إىل صصاتيف خت دمجامل

بة فاعليتها يف تنمية جوانب خمتلفة لدي الطل تقارير تقويم هذه الربامج باجلامعات إىل

. وتعتمد اجلامعة السعودية اإللكرتونية على ( 2009 )اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم،

عامليًا يف جمال التعليم العالي، بل إنه يعد أحد ذي أصبح ميثل توجهًا نظام التعلم املدمج ال

السمات الفارقة للجامعات الرائدة باململكة العربية السعودية، ولتحقيق املواءمة بني احتياجات 

 . 2030سوق العمل وخمرجات املؤسسات التعليمية مبا يتوافق مع رؤية اململكة 

كما ة، ،ة ويرفع جودة العملية التعليميي املعرفة اإلنسانيثري وإن استخدام التعلم املدمج  

وذلك من  طلبة،( إىل أن التعلم املدمج يساعد يف توفري املرونة لل2007الغامدي ) دراسة أشارت
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بطريقة تفاعلية يتم التعلم  جيعلا مم خالل تقديم عديد من الفرص للتعلم بطرق خمتلفة

 .واحلفظ وليس بالتلقني

عدم  :يقه باجلامعات بعض املشكالت والتحديات ومنهامج عند تطبتعليم املدويواجه ال  

املدمج باعتباره اسرتاتيجية جديدة تسعى لتطوير العملية  النظر جبدية إىل موضوع التعلم

عضو التقليدية اليت تقوم على احملاضرة بالنسبة ل طريقةالصعوبة التحول من ، والتعليمية

 ةصعوب، ولبة إىل طريقة تعلم حديثةللط نسبةملعلومات بال، واستذكار اهيئة التدريس

زيد من البحث ماألمر الذي يدعو إىل احلاجة إىل ، والتصحيح والغياب التقويم ونظام املراقبة

 (.  2002،والدراسات يف هذا اجملال )املوسى

يم ومما سبق يتضح أهمية استخدام اسرتاتيجية التعليم املدمج يف التدريس لطلبة التعل

حول طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية اجتاهات ن وحتاول الدراسة احلالية الكشف عالعالي، 

 .مقرراتهماستخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم 

 

 : مشكلة الدراسة

اليت ( 2009) ومنها: دراسة حممد ،فاعلية استخدام التعلم املدمجالسابقة  الدراسات كدت بعضأ

يف إكساب الطالبات املعلمات بكلية رياض األطفال بعض مهارات  دمجلتعلم املفاعلية اأكدت 

فاعلية  Balci & Soran) 2009,)كذلك أكدت دراسة "بالسي وسوران" و تصميم اخلطة الرتبوية،

 كدت، وأالطلبةيف تنمية التحصيل ومعدالت املشاركة عرب اإلنرتنت لدي  دمجالتعلم امل استخدام

( فاعلية استخدام التعليم املدمج يف تنمية التحصيل املعريف 2010) السالم ناصر وعبددراسة 

 يف مقرر الوسائط املتعددة لدي طالب قسم علوم احلاسب اآللي بكلية اجملتمع. 

واستخدامه يف  دمجولقد أوصت عديد من الدراسات والبحوث بضرورة تبين منوذج التعلم امل

 "دراسة(، و2008وعبد املولي ) تعالباراسة دو (،2007يوسف )دراسة ، ومنها التدريس اجلامعي

 (.So & Brush,2008 )سو وبروش"

الدراسات والبحوث  ىالتوصية بضرورة تبين التعلم املدمج يف التعليم اجلامعي عل تقتصرومل 

( بضرورة التوسع 2008املؤمتر الدولي الثاني ملركز زين للتعلم اإللكرتوني ) ىقد أوصف فقط،

لكرتوني يف التعليم اجلامعي، أحد تطبيقات التعلم اإلبوصفه م منوذج التعلم املدمج يف استخدا

( 2009املؤمتر العلمي الثاني عشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم ) ىوكذلك أوص

اليت من أهمها  -مشكالت تطبيق التعلم اإللكرتوني بكل صوره املختلفة  ىبضرورة التعرف عل

 ىوالعمل علي عالجها للتوسع يف استخدامه يف التعليم اجلامعي والعمل عل - دمجم امليالتعل

 توسع يف استخدامه يف التعليم اجلامعي. لإصالحها ل

( الذي يؤكد أهمية 2017ج )ومما يؤكد مشكلة الدراسة توصيات املؤمتر الدولي للتعليم املدم

ية التعلم املدمج، مع ضرورة أخذ آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول استخدام اسرتاتيج

لتعلم املدمج، لتمكنهم من الربامج تقديم تدريب للطلبة امللتحقني بالربامج اليت تتبين منط ا

 اإللكرتونية اليت تتبناها اجلامعات.

ت اجلامعة ئيف التعليم اجلامعي؛ أنش ةدمج وتطبيقاته املختلفوألهمية استخدام التعلم امل

مؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى  فهابوصلكرتونية السعودية اإل
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كما تقدم وزارة التعليم، وتكون مكملة ملنظومة املؤسسات التعليمية حتت مظلة  حبيثاحلياة، 

مبنيًا على مناذج التعليم املستند على تطبيقات التعلم اإللكرتوني اجلامعة تعليمًا عاليًا 

الل استخدام هذا النوع من التعلم باجلامعة السعودية ن خوم ،وتقنياتها والتعلم املدمج

طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية اجتاهات ن الكشف ع اإللكرتونية حتاول الدراسة احلالية

 .مقرراتهملم املدمج يف تعلم استخدام اسرتاتيجية التعحول 

 

 : دراسةأهداف ال

 : حتقيق األهداف التالية إىل ةاحلالي هدفت الدراسة

استخدام اسرتاتيجية التعلم حول طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية اجتاهات التعرف على  .1

 .مقرراتهماملدمج يف تعلم 

حول استخدام  السعودية اإللكرتونيةجلامعة طلبة ا اجتاهاتالتعرف على الفروق يف  .2

 اليت تعزى ملتغري النوع. يف تعلم مقرراتهمسرتاتيجية التعلم املدمج ا

حول استخدام  جلامعة السعودية اإللكرتونيةطلبة ا اجتاهاتلى  الفروق يف رف عالتع .3

 يف تعلم املقررات اليت تعزى ملتغري التخصص.سرتاتيجية التعلم املدمج ا

حول استخدام  جلامعة السعودية اإللكرتونيةطلبة ااجتاهات روق يف التعرف على الف .4

 اليت تعزى ملتغري املستوى الدراسي. يف تعلم مقرراتهمسرتاتيجية التعلم املدمج ا

 

 : أسئلة الدراسة

 : فيما يأتيصياغة أسئلة الدراسة  مت

يف سرتاتيجية التعلم املدمج حول استخدام ا جلامعة السعودية اإللكرتونيةطلبة ا اجتاهاتما  .1

 ؟تعلم مقرراتهم

حول  نيةجلامعة السعودية اإللكرتوطلبة ااجتاهات هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف  .2

 يعزى ملتغري النوع؟ يف تعلم مقرراتهمسرتاتيجية التعلم املدمج استخدام ا

حول  السعودية اإللكرتونيةجلامعة طلبة ا اجتاهاتهل يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف  .3

 يعزى ملتغري التخصص؟ يف تعلم مقرراتهمسرتاتيجية التعلم املدمج استخدام ا

حول  جلامعة السعودية اإللكرتونيةطلبة ا اجتاهات هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف .4

 يعزى ملتغري املستوى الدراسي؟ يف تعلم مقرراتهمسرتاتيجية التعلم املدمج استخدام ا

 

 : دراسةأهمية ال

 يف النقاط التالية:  دراسة احلاليةقد تتضح أهمية ال

حنو استخدام  لكرتونيةجلامعة السعودية اإلطلبة ا اجتاهاتتسهم الدراسة يف التعرف على  قد .1

 . يف تعلم املقرراتسرتاتيجية التعلم املدمج ا

يف تعلم سرتاتيجية التعلم املدمج استخدام اقد تسهم الدراسة احلالية يف التعرف على أهمية  .2

 .جلامعة السعودية اإللكرتونيةاملقررات من وجهه نظر طلبة ا
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التعليم  جتربة تطبيقاالستفادة من  قد تفيد الدراسة جامعات اململكة العربية السعودية يف .3

 ونية. املدمج باجلامعة السعودية اإللكرت

يف وضع خطط مستقبلية تساعد يف تطوير العملية وزارة التعليم  قد تفيد هذه الدراسة .4

 . التعليمية باجلامعات السعودية

 ضوع.قد تفتح الدراسة اجملال أمام الباحثني لدراسة موضوعات مشابهة أو ذات صلة باملو .5

 

 حدود الدراسة:

 حدود هذه الدراسة فيما يلي: ثلتمت

جلامعة السعودية طلبة ا اجتاهاتالتعرف على اقتصرت الدراسة على احلدود املوضوعية:  -

 . يف تعلم مقرراتهمسرتاتيجية التعلم املدمج حنو استخدام ا اإللكرتونية

 . من العام الدراسي يف الفصل الدراسي الثاني الدراسة مت تطبيق احلدود الزمانية: -

 .مبدينة الرياض اجلامعة السعودية اإللكرتونيةمت تطبيق الدراسة ب احلدود املكانية: -

اجلامعة السعودية مت تطبيق الدراسة على بعض طلبة البكالوريوس ب احلدود البشرية: -

 . اإللكرتونية

 

 دراسةمصطلحات ال

  :اجتاهات

لالستجابة املوجبة أو السالبة لم هيؤ عصيب متع: إدراك أو ت بأنها راءاآل( 1998) عدس يعرف

 حنو أشخاص أو أشياء أو مواقف يف البيئة الصفية أو املدرسية.

مقدار التغري الذي يبديه طلبة اجلامعة السعودية : بأنها إجرائيًا الباحثان ويعرفها 

 معةجلاطلبة ا اجتاهاتاإللكرتونية حنو ما تتضمن أداة الدراسة من فقرات خمتلفة عن 

 يف تعلم املقررات.سرتاتيجية التعلم املدمج حول استخدام ا لكرتونيةالسعودية اإل

 اسرتاتيجية التعلم املدمج: 

يندمج فيها التعليم و صيغ التعليم أو التعلم إحدى بأنها: (Krause , 2007)ها كروس كما يعرف

دوات التعليم مع التعليم الصفي )التقليدي( يف إطار واحد، حيث توظف أ ياإللكرتون

أو املعتمدة على الشبكات يف الدروس واحملاضرات،  اسبلكرتوني، سواء املعتمدة على احلاإل

جلسات التدريب اليت تتم غالبا يف قاعات الدرس احلقيقية اجملهزة بإمكانية االتصال و

 بالشبكات.

لكرتوني ا التعلم اإلاحد صيغ التعليم أو التعلم يندمج فيه يهجرائيًا بأنها: ويعرفها الباحثان إ

لكرتوني، سواء مع التعليم الصفي )التقليدي( يف إطار واحد، حيث توظف أدوات التعليم اإل

جلسات التدريب اليت وأو املعتمدة على الشبكات يف الدروس واحملاضرات،  على احلاسباملعتمدة 

ويتم استخدامها يف  عات الدرس احلقيقية اجملهزة بإمكانية االتصال بالشبكاتتتم غالبا يف قا

 .تعلم املقررات لطلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية
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 اجلامعة السعودية اإللكرتونية: 

بناء على  –رمحه اهلل  -اهلل بن عبدالعزيز  صدرت موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد

على إنشاء هـ، وقد جاءت املوافقة 1432/9/10/ب بتاريخ 37409األمر السامي الكريم رقم 

مؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم بوصفها اجلامعة السعودية اإللكرتونية 

حتت مظلة جملس التعليم  تكون مكملة ملنظومة املؤسسات التعليميةومدى احلياة، 

علوم وتضم اجلامعة كلية العلوم اإلدارية واملالية، وكلية احلوسبة واملعلوماتية، وكلية ال العالي.

البكالوريوس والدراسات  درجةومتنح اجلامعة  والدراسات النظرية. كلية العلومو الصحية،

مؤسسة جامعية وهي  احلياة. العليا، إضافة إىل تقديم دورات يف التعلم املستمر والتعلم مدى

 أحد أمناط التعليم العالي وتوفر بيئة قائمة على تقنيات املعلومات واالتصاالت تقدمحكومية 

 (.2018)موقع اجلامعة السعودية اإللكرتونية،  والتعلم اإللكرتوني والتعليم املدمج

 

 :احملور الثاني: االطار النظري للبحث

 أواًل : التعليم املدمج 

 مفهوم التعلم املدمج: 

طريقة تعليمية تتضمن تكامل فعال بني وسائط خمتلفة من  بأنه:(  2016 )شواهني  هعرف

 قائم على احلاسبم التعليم التقليدي جنبا إىل جنب مع التعليم الاستخدا يتم التعليم، حيث

 من أجل احلصول على أفضل امليزات املوجودة يف الطريقتني. 

املزج بني طرق التواصل عرب شبكة  :( بأنه osguthorpe,2003بي " ) " أوسجيثور هويعرف

 لقاء املدرسني واملتعلمني وجهًا لوجه. و نرتنتاإل

كرتوني لحد صيغ التعليم أو التعلم يندمج فيها التعليم اإلأ هوثان إجرائيًا بأنه: الباح ويعرفه

لكرتوني، سواء أدوات التعليم اإلمع التعليم الصفي )التقليدي( يف إطار واحد، حيث توظف 

جلسات التدريب اليت وأو املعتمدة على الشبكات يف الدروس واحملاضرات،  على احلاسباملعتمدة 

ويتم استخدامها يف  قيقية اجملهزة بإمكانية االتصال بالشبكاتغالبا يف قاعات الدرس احلتتم 

 .تعلم املقررات لطلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية

 

 اد التعلم املدمج:أبع

 : منها ما يأتيمتعددة،  ًاللتعلم املدمج أبعاد( إىل أن 2005يشري اخلان )

من خالل طرح األسئلة املتعلقة لربنامج التعلم،  ويسهم يف التخطيط الُبعد املؤسسي: -

 باستعداد املؤسسة والبنية األساسية.

عملية حتليل لوفقًا  بةاحملتوى الذي ينبغي أن يقدم للطل نيةويتعلق بب الُبعد الرتبوي: -

ن قائمة وهو بذلك يوجه سري األحداث انطالقًا م ،وأهداف التعلم بةاحملتوي واحتياجات الطل

 دد اختيار طرق التقديم املناسبة.ليت يضعها واليت حتاألهداف ا

امج ويهتم بتصميم التعلم، واألدوات والتقنيات املستخدمة يف تقديم بر الُبعد التكنولوجي: -

 كذلك اهتمامه بأمن الشبكات، واألجهزة والربجميات املختلفة.، والتعلم
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مبزج عناصر التعلم  ويشرتط يف تصميمها أن تسمح بدرجة كافية بعد تصميم الواجهة: -

للطلبة باستيعاب كل من التعلم اإللكرتوني والتعلم  من يسمح برنامج التعلاملدمج املختلفة، وأ

 التقليدي بصورة متساوية.

 ويركز على تقويم كل من فاعلية الربنامج وأداء الطلبة. بعد التقويم: -

ا سسة التعليمية اليت تطبق هذونظام التعلم املدمج باملؤ ارة الربنامجويهتم بإد بعد اإلدارة: -

 . النظام من التعليم

سواء كانت وتنظيمها  أشكال متعددة من املوارد للطلبة ويهتم بتوفري بعد دعم املوارد: -

 مباشرة أو غري مباشرة.

أسلوب يتجنب إزعاج : ويهتم هذا الُبعد بتكافؤ الفرص، وأن ُيصمم الربنامج بالُبعد األخالقي -

 ذوي االحتياجات اخلاصة. بةته يقدم خيارات متعددة للطلالطلبة، ويف الوقت ذا

 

 خصائص التعلم املدمج:   

موسى  للتعلم املدمج جمموعة من اخلصائص اليت تكشف عن طبيعة التعلم املدمج ومن أهمها )

 :  ( 2007عبدالباسط، ؛ 2010والصوص، 

فيه وقت التعلم  من أنشطته للتطبيق عرب اإلنرتنت، وخيفض %75% إىل 30تعلم يوظف من  -

 راسية. التقليدي يف الصفوف الد

 االشرتاك الكامل بني التعلم التقليدي مع التعلم املعتمد على اإلنرتنت. -

 دوات يف التعلم اإللكرتوني.األاالشرتاك بني الوسائط وتوظيف  -

بني أدوار الدعم مبصادر إدارة املعرفة زج حيث مي Competencyتعلم قائم على الكفايات  -

 راقبة لتطوير كفايات العمل.وامل

: الربامج التعاونية والدروس املعتمدة نهاتعلم يعتمد على اشرتاك طرق تنفيذ متعددة م -

 على الويب، وممارسة إدارة املعرفة.

 ميزج بني التعلم اإللكرتوني والتعلم التقليدي. -

 .تصال بشبكة اإلنرتنت والتعلم وجها لوجهميزج بني التعلم املبين على اال -

زج بني التعلم القائم على االتصال املتزامن والتعلم القائم على االتصال الالمتزامن بني مي -

 املعلم والطالب.

 

 معوقات تطبيق التعلم املدمج:

إن حصر معوقات استخدام التعلم املدمج يف املؤسسات التعليمية ميهد الطريق لوضع حلول 

ذا يق أقصى استفادة ممكنة من مميزات همالئمة للتصدي هلذه املعوقات، وحتق واسرتاتيجيات

 .النمط من التعليم

منها ( إىل أن استخدام التعلم املدمج يواجه جمموعة من املعوقات 2010)  القباني تشارأكما   

 :ما يلي

 .لكرتونيةالتدريس يف تدريس املقررات اإل ةعضاء هيئأنقص كفاءة  -

 ا.نقص الوقت الالزم للتدريب على استخدام التكنولوجي -
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 مكانات والسرعة.لي اليت ميتلكها الطلبة من حيث اإلالتباين بني أجهزة احلاسب اآل -

 .نرتنت مما يعطل سري العملية التعليميةاإلبتصال االبطء  -

ات التعليمية وحتفظهم على مبادى استخدام التدريس باملؤسس ةعضاء هيئأعدم حتمس  -

 تكنولوجيا التعلم املدمج.

 التعلم املدمج. م تطبيق نظاارتفاع تكاليف  -

 

 : إجراءات البحث التجرييب:احملور الثالث

 منهج الدراسة:

 التحليلي، لتحقيق املنهج الوصفيمتاشيًا مع طبيعة الدراسة فإن املنهج املناسب هلذا البحث هو 

 وإجراء املقارنة بني عينات البحث تبًعا ملتغرياتهم الشخصية والوظيفية.أهداف البحث، 

 دراسة:جمتمع وعينة ال

جلامعة با البكالوريوس مجيع طلبةبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد حتدد اجملتمع املستهدف يف 

( طالب وطالبة، وفيما يلي 404حيث قام بتوزيع االستبانة على عدد ) ،السعودية اإللكرتونية

 خصائص عينة الدراسة وفقًا خلصائصهم الشخصية:

 النوع: -

 النوعوفق متغري د الدراسة توزيع أفرا( 1 جدول )

 النسبة التكرار النوع

 57.4 232 الذكور

 42.6 172 اإلناث

 %100 404 اجملموع

 

 موه من الذكور(، %57.4ن ما نسبته )والدراسة ميثل عينة( من 232أن ) (1)يتضح من اجلدول 

( %42.6نسبته )( من عينة الدراسة ميثلون ما 172يف حني أن )الدراسة،  عينةالفئة األكرب يف 

 .الدراسة عينةالفئة األقل يف  ن، وهمن االناث

 التخصص العلمي: -

 التخصص العلميتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري (  2جدول  )

 النسبة التكرار التخصص العلمي

 29.2 118 كلية العلوم والدراسات النظرية

 30.7 124 كلية العلوم االدارية واملالية

 23.3 94 علوماتيةكلية احلوسبة وامل

 16.8 68 كلية العلوم الصحية

 %100 404 اجملموع
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يف كلية (، %30.7ن ما نسبته )والدراسة ميثل عينة( من 124السابق أن ) (2) يتضح من اجلدول

( من عينة الدراسة 68يف حني أن )الدراسة،  عينةالفئة األكرب يف  م، وهالعلوم اإلدارية واملالية

 .الدراسة عينةالفئة األقل يف  م، وه( من كلية العلوم الصحية%16.8) ميثلون ما نسبته

 

 املستوى الدراسي: -

 املستوى الدراسيتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري ( 3 جدول  )

 النسبة التكرار املستوى الدراسي

 36.9 149 الثاني -األول

 22.0 89 الرابع -الثالث 

 22.8 92 السادس -اخلامس 

 18.3 74 الثامن -السابع 

 %100 404 اجملموع

يف (، %36.9ن ما نسبته )والدراسة ميثل عينة( من 149السابق أن )( 3)يتضح من اجلدول 

( من عينة 74يف حني أن )الدراسة،  عينةالفئة األكرب يف  م، وهاملستوى الدراسي األول والثاني

الفئة األقل يف  م، وهابع والثامن( يف املستوى الدراسي الس%18.3الدراسة ميثلون ما نسبته )

 .الدراسة عينة

 

 أداة الدراسة:

وفًقا لألسس العلمية من خالل مراجعة الدراسات السابقة،  االستبانة انوقد أعد الباحث

واألدبيات النظرية ذات العالقة مبوضوع الدراسة، وتكونت االستبانة يف صورتها النهائية من 

 جزأين على النحو التالي:

املتغريات الوظيفية ألفراد جمتمع الدراسة، ممثلة يف )النوع  ويشتمل على األول:اجلزء 

 والتخصص العلمي واملستوى الدراسي(.

 ( فقرة، مقسمة على حمورين على النحو التالي:33ويتكون من ) اجلزء الثاني:

ن وجهة ويقيس أهمية استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم املقررات م احملور األول:

 ( فقرة.13جلامعة السعودية اإللكرتونية، ويتكون من )نظر طلبة ا

ويقيس صعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم املقررات من وجهة  احملور الثاني:

 ( فقرة.20نظر طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية، ويتكون من )

يس درجة املمارسة على ت اخلماسي الذي يقوصيغت العبارات يف كل حمور وفًقا ملقياس ليكر

 النحو التالي: )أوافق بشدة/ أوافق/ حمايد/ غري موافق/ غري موافق بشدة(

الذي حيدد يف إعداد االستبانة ( Closed Questionnaireالشكل املغلق )وقد مت اعتماد 

 .االستجابات احملتملة لكل سؤال
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 إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة:

 تحقق من صدق األداة: لا

 قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة من خالل اآلتي:

 أوًلا: الصدق الظاهري لألداة:

جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص بلغ األولية على  ايف صورته ستبانةمت عرض اال 

املدرجة  رو، ومت أخذ آرائهم من حيث مناسبة الفقرات، وانتماء كل منها للمح(12عددهم ) 

فيه، وكذلك وضوح الفقرات وما إذا كانت حباجة إىل إعادة صياغة، وعلى ضوء ذلك مت تعديل 

( 33مكّونة من ) ستبانةاال توعليه أصبحبعض فقرات االستبانة ووضعها يف صورتها النهائية، 

الدراسة. ملحق ألغراض  ادرجة مالئمة من صدق احملكمني تكفي لتطبيقه اتوفر فيهفقرة ي

 ( 1م )قر

 

  لالستبانة:صدق االتساق الداخلي ثانًيا: 

مت التحقق من االتساق الداخلي لالستبانة بإجياد االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات 

 واجلدول التالي يوضح ذلك:، االستبانة ودرجة احملور املدرجة فيه

ت حمور ن فقرافقرة ماالرتباط )بريسون( لالتساق الداخلي بني كل معامالت (  4جدول )

 الدراسة والدرجة الكلية للمحور

 فقرات حمور الدراسة م

معامل 

 االرتباط

من وجهة نظر  ة التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهماحملور االول: أهمية استخدام اسرتاتيجي

 :طلبة اجلامعة السعودية االلكرتونية

 **0.790 على تنمية مهارات التعلم الذاتي يساعد 1

 **0.837 دوري يف العملية التعليميةى تفعيل يساعد عل 2

 **0.776 يزيد من القدرة على احلوار واملناقشة 3

 **0.783 يساعد على امتالك املهارات التقنية احلديثة 4

5 

يوفر أنشطة تعليمية تراعي الفروق الفردية بيين وبني 

 زمالئي

0.804** 

6 

 ء تعلم املقرراتواالستنتاج أثنايتيح الفرصة الكافية للتفكري 

 الدراسية

0.858** 

 **0.871 يساعد على حتقيق األهداف التعليمية املنشودة 7

 **0.892 يزيد من الدافعية حنو تعلم املقررات الدراسية 8

 **0.865 يزيد من التحصيل الدراسي يف املقررات الدراسية 9

 **0.839 ومناسبة لييقدم التغذية الراجعة بطرق خمتلفة  10

11 

واملهارية  ميكنين من بناء شخصييت يف مجيع اجلوانب املعرفية

 والوجدانية

0.840** 
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12 

يساعد اسرتاتيجية التعلم املدمج على تسهيل فهم املقررات 

 للمادة الدراسي

0.860** 

13 

تسهم اسرتاتيجية التعلم املدمج يف زيادة مشاركيت مع زمالئي 

 يف التعلم

0.835** 

من وجهة  ة التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهماتيجيوبات استخدام اسرتاحملور الثاني: صع

 :نظر طلبة اجلامعة السعودية االلكرتونية

 **0.544 القاعات الدراسيةكثرة أعداد الطلبة داخل  14

 **0.525 كثرة أعداد الطلبة داخل   املعامل الدراسية 15

 **0.618 املدمج الطلبة يف مواقع ليس هلا عالقة بالتعلمانشغال  16

 **0.653 نرتنت لدى الطلبةقلة توافر اإل 17

18 

 يتطلبها التعلمضعف امتالك الطلبة ملهارات احلاسوب اليت 

 املدمج

0.688** 

 **0.655 قله اهتمام التعلم املدمج باجلانب الوجداني لدى الطلبة 19

 **0.705 التعلم املدمج حلاجات الطلبةضعف تلبية  20

21 

املدمج على ترسيخ العزلة واالنطوائية لدى  التعلميساعد 

 الطلبة

0.626** 

22 

ضعف قناعة ورغبة الطلبة جبدوى استخدام اسرتاتيجية 

 التعلم املدمج يف تعلم املقررات الدراسية

0.680** 

23 

لكرتونية لتطبيق إلقلة اإلمكانيات املادية يف اجلامعة السعودية ا

 التعلم املدمج

0.656** 

 **0.661 مهارات الطلبة يف التعامل مع التعلم املدمجف ضع 24

25 

حجم القاعة الدراسية ال يتناسب مع تطبيق اسرتاتيجية 

 التعلم املدمج

0.658** 

26 

لكرتونية ال تتناسب مع البنية التحتية للجامعة السعودية اإل

 اسرتاتيجية التعلم املدمجإمكانية تطبيق 

0.674** 

 **0.586 كلف ماديًاالتعلم املدمج م تطبيق اسرتاتيجية 27

28 

ضعف إملام الطلبة باملهارات الضرورية للتعامل مع التقنيات 

 احلديثة

0.684** 

29 

عطال أو توقف التقنيات معوقات فنية تتعلق بالتعامل مع األ

 تطبيق التعلم املدمج داملفاجئ عن

0.696** 

30 

ليدية إىل صعوبة التحول والتغيري من طريقة التعلم التق

 طريقة التعلم املدمج

0.673** 

31 

دورات تدريبية للطلبة على التعامل مع تقنيات  قلة تقديم

 التعلم املدمج

0.679** 
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 **0.677 ضعف االتصال باإلنرتنت باجلامعة السعودية اإللكرتونية 32

 **0.736 صعوبة تطبيق أساليب وأدوات التقويم يف التعلم املدمج 33

 

 .فأقل 0.01ستوى دالة عند م** عبارات 

أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع احملور اخلاص يتضح  ( السابق4اجلدول )من 

العبارات املكونة لالستبانة ( فأقل، وهو ما يوضح أن مجيع 0.01بها موجبة ودالة عند مستوى )

 تتمتع بدرجة صدق عالية وصاحلة للتطبيق امليداني.

 أداة الدراسة: ثباتالتحقق من 

مت التحقق من الثبات ملفردات حماور الدراسة من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ حيث 

وحملاورها الفرعية، واجلدول مت حساب قيم معامل )ألفا كرونباخ( للدرجة الكلية لالستبانة 

 التالي يبني ذلك.

 كرونباخ (: معامالت ثبات حماور االستبانة باستخدام معامل ألفا5جدول ) 

عدد  حماور االستبانة

 الفقرات

معامل 

 الثبات

ة التعلم املدمج يف تعلم احملور االول: أهمية استخدام اسرتاتيجي

 .من وجهة نظر طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية مقرراتهم

13 0.963 

ية التعلم املدمج يف تعلم احملور الثاني: صعوبات استخدام اسرتاتيج

 .لبة اجلامعة السعودية اإللكرتونيةة نظر طمن وجه مقرراتهم

20 0.930 

 0.912 33 االستبانة ككل

 

( السابق أن قيم معامل الثبات لالستبانة ككل وجلميع حماورها 5يتبني من اجلدول )

(، كما بلغ معامل الثبات الكلي 0.963، 0.930باستخدام معامل ألفا كرونباخ تراوحت بني )

 ة إحصائيًا، مما يدل على أن االستبانة مناسبة من حيث الثبات.(، وهي قيم مقبول0.912)

 ة:تصحيح أداة الدراس

لتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة على بنود 

األداة، حيث مت إعطاء وزن للبدائل املوضحة يف اجلدول التالي ليتم معاجلتها إحصائيًا على 

 :النحو التالي

 (  درجات مقياس ليكرت6جدول )                                   

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد أوافق أوافق بشدة درجة املوافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 ومت تصنيف تلك اإلجابات يف مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

 لنحصل على التصنيف التالي:
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 ( توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة7ول )جد

 مدى املتوسطات الوصف

 5.00-4.21من  أوافق بشدة

 4.20-3.41من  أوافق

 3.40-2.61من  حمايد

 2.60-1.81من  غري موافق

 1.80-1.00من  غري موافق بشدة

 

 املعاجلة اإلحصائية:أساليب 

 لتالية:مت استخدام االساليب االحصائية ا

 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على البيانات األولية ملفردات الدراسة.  .1

افراد الدراسة عن كل  رفة مدرى ارتفاع أو اخنفاضها اجتاهات( ملعMeanاملتوسط احلسابي ) .2

 اور الرئيسية.راسة إىل جانب احملعبارة من عبارات متغريات الد

أفراد  وذلك للتعرف على مدى احنراف اجتاهات (Standard Deviationاالحنراف املعياري ) .3

 عبارة من عبارات متغريات الدراسة.الدراسة لكل 

 على( لعينتني مستقلتني؛ للتعرف Independent Sample T-Testحساب اختبار ت ) .4

 اتهم اليت تنقسم إىل فئتني.باختالف متغري جمتمع الدراسة اجتاهات

بتاين األحتادي ) .5 يتل الت ختدام حتل ستتتتت ضتتتتيح داللتة الفروق يف One Way ANOVAمت ا ( لتو

 استجابات جمتمع الدراسة حنو حماورها باختالف متغرياتهم اليت تنقسم إىل أكثر من فئتني.

ستتتتتخدام اختبار أقل فرق معنوي ) .6 ضتتتتيح داللة الفروق ( للمقارنات البعدية، لتوLSDمت ا

 اليت أوضحها حتليل التباين األحادي.

 

 سةعرض وحتليل نتائج الدرا

ة طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية حول استخدام اسرتاتيجي اجتاهاتالسؤال األول: ما 

 ؟مقرراتهمالتعلم املدمج يف تعلم 

ة التعلم طلبة اجلامعة السعودية االلكرتونية حول أهمية استخدام اسرتاتيجي اجتاهاتأواًل: 

 .املدمج يف تعلم مقرراتهم

 

طلبة اجلامعة السعودية اجتاهات ة الدراسة حنو حمور ( استجابات أفراد عين8جدول ) 

ليًا مرتبة تناز مقرراتهمية التعلم املدمج يف تعلم استخدام اسرتاتيجأهمية اإللكرتونية حول 

 حسب متوسطات املوافقة

.800=  5( ÷ 5-1قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )أقل  -طول الفئة = )أكرب قيمة  
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 (.5.00سابي من )* درجة املتوسط احل

 من اجلدول السابق يتضح ما يلي:

يتبني من اجلدول السابق أن أفراد عينة الدراسة من طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية  أواًل:

، حيث بلغ متوسط هلا أهمية كبرية يف تعلم مقرراتهميرون أن اسرتاتيجية التعلم املدمج 

 3.83) سرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم املقرراتموافقتهم على عبارات حمور أهمية استخدام ا

(، 4.20-3.41(، وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من )5.00من 

 العبـــارة م
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1 

 

على تنمية مهارات  يساعد

 التعلم الذاتي

 4.23 185 167 24 14 14 ك

  

0.959 

  

موافق 

 بشدة

1 

% 3.5 3.5 5.9 41.3 45.8 

4 

 

يساعد على امتالك املهارات 

 التقنية احلديثة

 4.12 163 176 33 16 16 ك

  

0.994 

  

 2 قمواف

% 4.0 4.0 8.2 43.6 40.3 

2 

 

يساعد على تفعيل دوري يف 

 العملية التعليمية

 4.04 140 188 42 19 15 ك

  

0.987 

  

 3 موافق

% 3.7 4.7 10.4 46.5 34.7 

6 

 

يتيح الفرصة الكافية للتفكري 

واالستنتاج أثناء تعلم املقررات 

 الدراسية

 3.89 124 181 51 28 20 ك

  

1.071 

  

 4 موافق

% 5.0 6.9 12.6 44.8 30.7 

7 

 

يساعد على حتقيق األهداف 

 التعليمية املنشودة

 3.84 107 188 66 23 20 ك

  

1.038 

  

 5 موافق

% 5.0 5.7 16.3 46.5 26.5 

13 

 

تسهم اسرتاتيجية التعلم املدمج 

يف زيادة مشاركيت مع زمالئي 

 يف التعلم

 3.81 123 160 61 40 20 ك

  

1.124 

  

 6 موافق

% 5.0 9.9 15.1 39.6 30.4 

11 

 

ميكنين من بناء شخصييت يف 

 مجيع اجلوانب املعرفية

 واملهارية والوجدانية

 3.80 106 185 60 33 20 ك

  

1.071 

  

 7 موافق

% 5.0 8.2 14.9 45.8 26.2 

8 

 

يزيد من الدافعية حنو تعلم 

 املقررات الدراسية

 3.79 113 173 62 34 22 ك

  

1.105 

  

 8 موافق

% 5.4 8.4 15.3 42.8 28.0 

10 

 

يقدم التغذية الراجعة بطرق 

 خمتلفة ومناسبة لي

 3.74 97 185 66 31 25 ك

  

1.096 

  

 9 موافق

% 6.2 7.7 16.3 45.8 24.0 

9 

 

يزيد من التحصيل الدراسي يف 

 املقررات الدراسية

 3.70 109 157 72 39 27 ك

  

1.161 

  

 10 موافق

% 6.7 9.7 17.8 38.9 27.0 

12 

 

يساعد اسرتاتيجية التعلم 

على تسهيل فهم املدمج 

 ةاملقررات للمادة الدراسي

 3.67 101 167 65 44 27 ك

  

1.159 

  

 11 موافق

% 6.7 10.9 16.1 41.3 25.0 

3 

 

يزيد من القدرة على احلوار 

 واملناقشة

 3.61 91 158 87 42 26 ك

  

1.134 

  

 12 موافق

% 6.4 10.4 21.5 39.1 22.5 

تعليمية تراعي يوفر أنشطة  5

الفروق الفردية بيين وبني 

 زمالئي

 13 موافق 1.173 3.58 94 149 87 44 30 ك

% 7.4 10.9 21.5 36.9 23.3 

 موافق 0.904 3.83 املتوســط العـــام
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أهمية استخدام اسرتاتيجية  اليت تبني أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

 إىل )موافق(.تشري  التعلم املدمج يف تعلم املقررات

ة التعلم عينة الدراسة حنو أهمية استخدام اسرتاتيجي ت: تبني أن هناك تباينًا يف اجتاهاثانيًا 

( 4.23( و )3.58بني ) ، حيث تراوحت قيمة املتوسطات احلسابية مااملدمج يف تعلم مقرراتهم

اسرتاتيجية  وتقع هذه املتوسطات بني الفئتني الرابعة اليت توضح أن درجة أهمية استخدام

)موافق( والفئة اخلامسة، اليت توضح أن درجة أهمية تشري إىل  م املدمج يف تعلم مقرراتهمالتعل

 تشري إىل )موافق بشدة(. ة التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهماستخدام اسرتاتيجي

ية التعلم وفيما يلي وصف الستجابات عينة الدراسة حنو درجة أهمية استخدام اسرتاتيج

 يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية: ج يف تعلم مقرراتهماملدم

يتبني من اجلدول السابق أن اسرتاتيجية التعلم املدمج تسهم بدرجة كبرية يف تعلم املقررات 

من وجهة نظر طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية، وتبني أن أكثر هذه الفوائد واملميزات 

تنمية مهارات التعلم سهم يف هذه االسرتاتيجية توأهمها: أن  ،ح يف عديد من اجلوانبيتض

يف العملية  الطلبة تفعيل دور ، وكذلك تساعد يفاملهارات التقنية احلديثة، وامتالك الذاتي

، الفرصة الكافية للتفكري واالستنتاج أثناء تعلم املقررات الدراسية، وتؤدي إىل إتاحة التعليمية

 .ملنشودةحتقيق األهداف التعليمية ا يفساعد وت

فاعلية تدريس املقرر ( واليت توصلت إىل 2017ه النتيجة مع دراسة الرويس ) واتفقت هذ

املقرتح وأثره اإلجيابي يف تنمية حتصل طالبات كلية الرتبية وتنمية االجتاهات اإلجيابية لديهن 

 .حنو دراسة املقرر من خالل نظام البالك بورد

وجود ارتباط بني تنفيذ ت إىل ( واليت توصل2017) احلريقي، وآخرين كما اتفقت مع دراسة 

 .خراط الطالبات يف تطبيق ممارسات التعلماأنشطة التعليم القائم على املشاريع وبني 

أن العوامل اليت تسهم يف حتديد الطلب ( اليت توصلت إىل 2017كما اتفقت مع دراسة برديسي ) 

مج وتلبيته الحتياجات األكادميية للربنا على التعليم املدمج تتمحور يف جمملها حول اجلودة

الطالب، وعن مالئمة تكاليفه واإلطار املؤسسي له، واجلاهزية واخلربة الفنية،  هموتفضيالت

واملرونة الزمانية واملكانية، وجودة البنية التحتية التقنية واإلنرتنت، والدعم األكادميي 

 .والفين

فاعلية منوذج يف التعليم املدمج  توصلت إىل ( اليت2014وكذلك اتفقت مع دراسة العجمي ) 

املستخدم يف تدريس بعض املوضوعات البيئية يف تنمية الوعي البيئي لدي طالبات كلية 

الرتبية ببعض املشكالت البيئية )موضوع البحث( وكذلك زيادة قدرتهم على اختاذ القرار حنو 

 .هذه املشكالت

ة التعلم اإللكرتونية حول صعوبات استخدام اسرتاتيجي طلبة اجلامعة السعودية اجتاهاتثانيًا: 

 .املدمج يف تعلم مقرراتهم

طلبة اجلامعة السعودية  اجتاهات( استجابات أفراد عينة الدراسة حنو حمور 9جدول ) 

ب مرتبة تنازليًا حس مقرراتهمة التعلم املدمج يف تعلم اسرتاتيجي صعوباتاإللكرتونية حول 

 متوسطات املوافقة
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29 

 

معوقات فنية تتعلق بالتعامل مع 

االعطال أو توقف التقنيات 

 التعلم املدمجاملفاجئ عن تطبيق 

 107 157 87 34 19 ك

3.74 

 

1.084 

 

 1 موافق

% 4.7 8.4 21.5 38.9 26.5 

32 

 

ضعف االتصال باإلنرتنت 

 باجلامعة السعودية اإللكرتونية

 3.66 115 131 88 46 24 ك

 

1.175 

 

 2 موافق

% 5.9 11.4 21.8 32.4 28.5 

31 

 

قلة تقديم دورات تدريبية 

للطلبة على التعامل مع تقنيات 

 التعلم املدمج

 89 165 84 42 24 ك

3.63 

 

1.114 

 

 3 موافق

% 5.9 10.4 20.8 40.8 22.0 

17 

 

 نرتنت لدى الطلبةقلة توافر اإل

 3.43 85 136 87 60 36 ك

 

1.225 

 

 4 موافق

% 8.9 14.9 21.5 33.7 21.0 

19 

 

املدمج باجلانب قله اهتمام التعلم 

 الوجداني لدى الطلبة

 3.37 73 118 127 57 29 ك

 

1.145 

 

 5 حمايد

% 7.2 14.1 31.4 29.2 18.1 

23 

 

قلة اإلمكانيات املادية يف اجلامعة 

لكرتونية لتطبيق السعودية اإل

 التعلم املدمج

 

 75 129 90 75 35 ك

3.33 

 

1.220 

 

 6 حمايد

% 8.7 18.6 22.3 31.9 18.6 

18 

 

ضعف امتالك الطلبة ملهارات 

ها التعلم احلاسوب اليت يتطلب

 املدمج

 67 130 101 76 30 ك

3.32 

 

1.172 

 

 7 حمايد

% 7.4 18.8 25.0 32.2 16.6 

28 

 

ضعف إملام الطلبة باملهارات 

الضرورية للتعامل مع التقنيات 

 احلديثة

 44 143 113 78 26 ك

3.25 

 

1.087 

 

 8 حمايد

% 6.4 19.3 28.0 35.4 10.9 

24 

 

 التعامل ضعف مهارات الطلبة يف

 مع التعلم املدمج

 3.25 42 149 109 76 28 ك

 

1.091 

 

 م8 حمايد

% 6.9 18.8 27.0 36.9 10.4 

33 

 

صعوبة تطبيق أساليب وأدوات 

 التقويم يف التعلم املدمج

 3.21 58 110 126 80 30 ك

 

1.140 

 

 9 حمايد

% 7.4 19.8 31.2 27.2 14.4 

20 

 

مج ضعف تلبية التعلم املد

 حلاجات الطلبة

 3.20 63 109 114 82 36 ك

 

1.190 

 

 10 حمايد

% 8.9 20.3 28.2 27.0 15.6 

16 

 

انشغال الطلبة يف مواقع ليس هلا 

 عالقة بالتعلم املدمج

 3.18 47 115 134 78 30 ك

 

1.101 

 

 11 حمايد

% 7.4 19.3 33.2 28.5 11.6 

26 

 

ية البنية التحتية للجامعة السعود

لكرتونية ال تتناسب مع اإل

إمكانية تطبيق اسرتاتيجية 

 التعلم املدمج

 70 92 108 94 40 ك

3.14 

 

1.238 

 

 12 حمايد

% 9.9 23.3 26.7 22.8 17.3 

22 

 

ورغبة الطلبة ضعف قناعة 

جبدوى استخدام اسرتاتيجية 

التعلم املدمج يف تعلم املقررات 

 الدراسية

 41 96 142 91 34 ك

3.05 

 

1.098 

 

 13 حمايد

% 8.4 22.5 35.1 23.8 10.1 

27 

 

تطبيق اسرتاتيجية التعلم املدمج 

 مكلف ماديًا

 3.03 32 105 147 83 37 ك

 

1.073 

 

 14 حمايد

% 9.2 20.5 36.4 26.0 7.9 

30 

 

صعوبة التحول والتغيري من 

طريقة التعلم التقليدية إىل 

 طريقة التعلم املدمج

 42 91 121 114 36 ك

2.97 

 

1.132 

 

 15 حمايد

% 8.9 28.2 30.0 22.5 10.4 
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 (.5.00املتوسط احلسابي من )* درجة 

 من اجلدول السابق يتضح ما يلي:

ونية يتبني من اجلدول السابق أن أفراد عينة الدراسة من طلبة اجلامعة السعودية اإللكرت أواًل:

، ية التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهمحمايدين يف موافقتهم حنو صعوبات استخدام اسرتاتيج

حيث بلغ متوسطة موافقتهم على عبارات حمور صعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج 

(، وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس 5.00من  3.21) راتهممقريف تعلم 

 (، اليت تبني أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور3.40-2.61خلماسي من )ا

 تشري إىل )حمايد(. مقرراتهمصعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم 

ة التعلم تباينًا يف آراء عينة الدراسة حنو صعوبات استخدام اسرتاتيجي : تبني أن هناكثانيًا 

( 3.74( إىل )2.75، حيث تراوحت قيمة املتوسطات احلسابية من )تعلم مقرراتهماملدمج يف 

ية وتقع هذه املتوسطات بني الفئتني الثالثة اليت توضح أن درجة صعوبات استخدام اسرتاتيج

تشري إىل )حمايد( والفئة الرابعة، اليت توضح أن درجة  راتهمالتعلم املدمج يف تعلم مقر

 تشري إىل )موافق(. ة التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهمتيجيصعوبات استخدام اسرتا

ة التعلم وفيما يلي وصف الستجابات عينة الدراسة حنو درجة صعوبات استخدام اسرتاتيجي

 إللكرتونية :يف اجلامعة السعودية ا املدمج يف تعلم مقرراتهم

التعلم املدمج يف تعلم  يةيتبني من اجلدول السابق أن الصعوبات اليت تواجه استخدام اسرتاتيج

من وجهة نظر طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية تتواجد بدرجة متوسطة، وهو  مقرراتهم

ثريًا هو ما يوضح عدم وجود تأثري كبري هلذه الصعوبات، وأن أكثر هذه الصعوبات تواجدًا وتأ

تطبيق  داجئ عنعطال أو توقف التقنيات املفتتعلق بالتعامل مع األاملعوقات الفنية اليت 

قلة ، وكذلك اجلامعة السعودية اإللكرتونيةيف ضعف االتصال باإلنرتنت ، والتعلم املدمج

، باإلضافة على التعامل مع تقنيات التعلم املدمج لتدريبهم للطلبة الدورات التدريبية املقدمة

 .قلة توافر االنرتنت لدى الطلبةإىل 

اليت املعوقات ( اليت توصلت إىل أن 2017)  رونه النتيجة مع دراسة املطلق وآخواتفقت هذ

ن أو ،تراوحت بني ضعيفة ومتوسطة وبشكل عام متوسطةتواجه استخدام التعليم املدمج 

 الدراسي. هجىل التقنية وطول املنإت يعزى من املعوقا ًاجزء

14 

 

كثرة أعداد الطلبة داخل القاعات 

 الدراسية

 2.96 39 96 105 138 26 ك

 

1.106 

 

 16 حمايد

% 6.4 34.2 26.0 23.8 9.7 

15 

 

كثرة أعداد الطلبة داخل املعامل 

 الدراسية

 2.94 42 72 139 122 29 ك

 

1.087 

 

 17 حمايد

% 7.2 30.2 34.4 17.8 10.4 

21 

 

يساعد التعلم املدمج على ترسيخ 

 العزلة واالنطوائية لدى الطلبة

 2.85 39 85 114 108 58 ك

 

1.191 

 

 18 حمايد

% 14.4 26.7 28.2 21.0 9.7 

25 

حجم القاعة الدراسية ال يتناسب 

مع تطبيق اسرتاتيجية التعلم 

 املدمج

 37 67 107 145 48 ك

 19 حمايد 1.144 2.75

% 11.9 35.9 26.5 16.6 9.2 

 

 املتوســط العـــام

 حمايد 0.747 3.21
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طلبة اجلامعة السعودية  اجتاهاتيوجد فرق ذو داللة إحصائية يف  السؤال الثاني: هل

 ؟عزى ملتغري النوعي مقرراتهمة التعلم املدمج يف تعلم لكرتونية حول استخدام اسرتاتيجياإل

( للفروق بني متوسطات Independent Samples Testللعينات املستقلة ) T( اختبار 10 جدول )

 النوعالدراسة تبعًا الختالف متغري  عينةاستجابة 

 ( فأقل.0.05* فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( 0.05يتبني من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

أهمية استخدام حنو فأقل بني أفراد عينة الدراسة من الذكور، وأفراد عينة الدراسة من اإلناث، 

( وهي 0.397، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )مقرراتهمة التعلم املدمج يف تعلم اسرتاتيجي

 ( فأقل.0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )قيمة غري

( فأقل بني أفراد عينة 0.05كما يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ة التعلم استخدام اسرتاتيجي راد عينة الدراسة من اإلناث، حنو صعوباتالدراسة من الذكور، وأف

لدراسة من الذكور، حيث بلغت قيمة مستوى ، لصاحل أفراد عينة امقرراتهماملدمج يف تعلم 

 ( فأقل.0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.008الداللة )

السعودية اإللكرتونية  طلبة اجلامعة آراءة يف يوجد فرق ذو داللة إحصائي السؤال الثالث: هل

 ؟التخصصعزى ملتغري ي مقرراتهمة التعلم املدمج يف تعلم حول استخدام اسرتاتيجي

( للفروق بني One Way ANOVAنتائج " حتليل التباين األحادي " )( يوضح 11جدول ) 

 التخصصالدراسة تبعًا الختالف متغري  عينةمتوسطات استجابة 

 مصدر التباين لدراسةحماور ا

جمموع 

 ربعاتامل

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

أهمية استخدام 

اسرتاتيجية التعلم املدمج 

 مقرراتهميف تعلم 

بني 

 اجملموعات

10.339 3 3.446 

4.321 

 

 

0.005* 

 دالة

 

داخل 

 اجملموعات

318.993 400 0.797 

  403 329.332 اجملموع

صعوبات استخدام 

اسرتاتيجية التعلم املدمج 

 مقرراتهميف تعلم 

بني 

 اجملموعات

2.089 3 0.696 

1.252 

 

 

0.291 

 غري دالة

داخل 

 اجملموعات

222.526 400 0.556 

  403 224.614 اجملموع

 ( فأقل.0.05* فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 املتوسط العدد النوع حماور الدراسة

االحنراف 

 ملعياريا

قيمة 

 )ت(

درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

أهمية استخدام اسرتاتيجية 

التعلم املدمج يف تعلم 

 مقرراتهم

 0.92422 3.8647 232 ذكر

0.848 

 

402 

 

0.397 

 غري دالة
 0.87669 3.7876 172 أنثى

صعوبات استخدام اسرتاتيجية 

التعلم املدمج يف تعلم 

 مقرراتهم

 0.82488 3.1287 232 ذكر

-2.657 402 

0.008* 

 0.60968 3.3267 172 أنثى دالة
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ح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى من خالل النتائج املوضحة أعاله يتض

ة صعوبات استخدام اسرتاتيجي حول عينة الدراسةمتوسطات استجابات يف ( ∝≤0.05)داللة 

باختالف متغري التخصص، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة  مقرراتهمالتعلم املدمج يف تعلم 

 صائيًا.( وبالتالي غري دالة إح0.05رب من )(، وهي قيمة أك0.291)

متوسطات يف ( ∝≤0.05)كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 مقرراتهمة التعلم املدمج يف تعلم استخدام اسرتاتيجي أهمية حول عينة الدراسةاستجابات 

 استخدم التخصص فئات من فئة كل بني الفروق صاحل باختالف متغري التخصص، ولتحديد

 :يلي كما النتائج وجاءت( LSD) اختبار الباحث

 التخصص" للفروق بني فئات متغري  LSDنتائج اختبار " (  12جدول )

 املتوسط العدد التخصص حماور الدراسة

كلية العلوم 

والدراسات 

 النظرية

كلية 

العلوم 

االدارية 

 واملالية

كلية احلوسبة 

 واملعلوماتية

العلوم كلية 

 الصحية

 استخدام أهمية

 اسرتاتيجية

 يف املدمج لمالتع

 املقررات تعلم

كلية العلوم 

والدراسات 

 النظرية

118 4.0150 - * *  

كلية العلوم 

 دارية واملاليةاإل

124 3.6458  -  * 

كلية احلوسبة 

 واملعلوماتية

94 3.7447   -  

كلية العلوم 

 الصحية

68 3.9740    - 

 فأقل 0.05فروق دالة عند مستوى * 

ضتح من خالل النتائج ستتوى  يت صتائية عند م ضتحة أعاله وجود فروق ذات داللة إح  0.05املو

من ختصتص العلوم والدراستات النظرية وعينة الدراستة  عينةفأقل بني متوستطات استتجابات 

 يف املدمج التعلم استرتاتيجية استتخدام الدراستة من ختصتص العلوم اإلدارية واملالية حنو أهمية

 ختصص كلية العلوم والدراسات النظرية.دراسة من ال عينةلصاحل أفراد  مقرراتهم تعلم

ضتتتتح  ستتتتتوى كمتا يت صتتتتائيتة عنتد م ستتتتطتات  0.05وجود فروق ذات داللتة إح فتأقتل بني متو

من ختصتص العلوم والدراستات النظرية وعينة الدراستة من ختصتص الدراستة  عينةاستتجابات 

ستتتتبتة واملعلو ستتتتتختدام متاتيتة حنو أهميتةاحلو ستتتترتاتيجيتة ا  مقرراتهم تعلم يف املتدمج التعلم ا

 ختصص كلية العلوم والدراسات النظرية.الدراسة من  عينةلصاحل أفراد 

ضتتتتح  ستتتتتوى كمتا يت صتتتتائيتة عنتد م ستتتتطتات  0.05وجود فروق ذات داللتة إح فتأقتل بني متو

ستتتجابات  ستتة  عينةا ستتةالدرا صتتحية وعينة الدرا صتتص العلوم ال صتتص العلوم  من خت من خت

لصتاحل أفراد  مقرراتهم تعلم يف املدمج التعلم استرتاتيجية ماستتخدا اإلدارية واملالية حنو أهمية

 ختصص كلية العلوم الصحية.الدراسة من  عينة

ستؤال الرابع: هل صتائية يف  ال ستعودية اإللكرتونية  آراءيوجد فرق ذو داللة إح طلبة اجلامعة ال

 الدراسي؟ املستوىعزى ملتغري ي مقرراتهمة التعلم املدمج يف تعلم حول استخدام اسرتاتيجي



 األول  الكاملة للمؤمتر العلمي األعمال  
  دمجملركز التعلم امل               
 

 

52 

( للفروق بني متوسطات One Way ANOVAنتائج " حتليل التباين األحادي " )( 13جدول ) 

 املستوى الدراسيالدراسة تبعًا الختالف متغري  عينةاستجابة 

 مصدر التباين حماور الدراسة

جمموع 

 ربعاتامل

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

سرتاتيجية أهمية استخدام ا

التعلم املدمج يف تعلم 

 مقرراتهم

 1.662 3 4.985 بني اجملموعات

2.049 

 

 

0.106 

 غري دالة

 

داخل 

 اجملموعات

324.347 400 0.811 

  403 329.332 اجملموع

صعوبات استخدام 

اسرتاتيجية التعلم املدمج يف 

 مقرراتهمتعلم 

 0.315 3 0.946 بني اجملموعات

0.564 

 

 

0.639 

 غري دالة

 

داخل 

 اجملموعات

223.668 400 0.559 

  403 224.614 اجملموع

 

ستتوى  صتائية عند م ضتح عدم وجود فروق ذات داللة إح ضتحة أعاله يت من خالل النتائج املو

ستتتتجابات يف ( ∝≤0.05)داللة  ستتتطات ا ستتتةمتو ستتتتخدام أهمية و حول عينة الدرا صتتتعوبات ا

ستتترتاتيجية التعلم املد ستتتي، حيث بلغت مج يف تعلم املقررات ا ستتتتوى الدرا باختالف متغري امل

 ( وبالتالي غري دالة إحصائيًا.0.05(، وهي قيم أكرب من )0.639، 0.106الداللة )قيمة مستوى 

 

 ثالثًا: توصيات الدراسة:

شتبكة االتصتال املالئمة لتبين أنظمة التعليم اإللكرتوني .1 ستعودية  ضترورة توفري  باجلامعة ال

 .لكرتونيةاإل

صتتتتيني ذوي القتدرة والكفتاءة يف  .2 صتتتتا التعتامتل مع التقنيتات ضتتتترورة توفري الفنيني واالخت

 احلديثة يف جمال التعليم املدمج.

ستهم يف زيادة خرباتهم يفللطلبة  تكثيف الربامج التدريبية .3 التعامل مع تقنيات التعلم  مبا ي

 املدمج

 توفري شبكة إنرتنت قوية وذات سرعات عالية. .4

 .التعلم املدمجف برامج التوعية لدى الطلبة بأهمية تكثي .5

شتتتتاريني يف جمال التعلم املدمج، ومدى إمكانية تطبيقه يف توفري اخلرباء والف .6 ستتتتت نيني واال

 اجلامعة السعودية اإللكرتونية.

 زيادة برامج التدريب املقدمة للطالب حنو التعامل مع تقنيات احلاسب اآللي. .7

 

 البحوث املقرتحة:

 نتائج الدراسة يقرتح الباحث إجراء املوضوعات البحثية التالية:يف ضوء 

إجراء دراسة عن فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج لتمية املهارات االجتماعية لدى  .1

 .مراحل دراسية أخرى

التعلم املدمج يف تنمية مهارات إنتاج االختبارات  ةإجراء دراسات عن أثر اسرتاتيجي .2

 ى طالب اجلامعة.اإللكرتونية لد
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دمج يف مهارات استخدام خدمات اجليل إجراء دراسة تبني فاعلية اسرتاتيجية التعلم امل .3

 الثاني للويب.

من وجهه نظر أعضاء هيئة  معوقات استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم املقررات .4

 التدريس باجلامعة السعودية اإللكرتونية.

 م املدمج باجلامعات السعودية.تصور مقرتح لتطبيق نظام التعل .5

 قائمة املراجع العربية واألجنبية

 

 قائمة املراجع العربية :

(. أثر استخدام كل من التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج في تنمية  2008السيد )يناير  ،وعبد المولى ؛ حسن الباتع،  (1

  ية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم اإللكتروني، مهارات تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية لدى طالب الدبلوم المهن

باالشتراك    يةث للجمعية العربية لتكنولوجيا التربتكنولوجيا التربية: دراسات وبحوث، عدد خاص عن المؤتمر العلمي الثال

 سبتمبر. 6  – 5ة  مع معهد الدراسات التربوية وعنوانه ” )تكنولوجيا التعليم والتعلم( نشر العلم حيوية اإلبداع ” في الفتر

،  ة تحليليةالعوامل المحددة للطلب على التعليم المدمج في المملكة العربية السعودية: دراس (.2017)  برديسي، هشام (2

، الجامعة السعودية اإللكترونية، الرياض، المملكة العربية  الطريق إلى اقتصاد المعرفة: المؤتمر الدولي للتعليم المدمج

 . 18:  13ول، ص ص ربيع ال  5- 3السعودية، 

نولوجيا (. توصيات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية لتك 2009الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم )  (3

المؤتمر العلمي الثاني عشر فاق المستقبل "، عدد خاص: آالتعليم " تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بين تحديات الحاضر و

 أكتوبر.  29-28جامعة عين شمس، من   – ع كلية البناتللجمعية المصرية باالشتراك م

دمج القائم على المشاريع لتعزيز انخراط الطالب التعلم الم(.2017)   الحريقي، لولوه وميطوري، أماني والسلمي، نادية   (4

الجامعة   رفة،الطريق إلى اقتصاد المع:  المؤتمر الدولي للتعليم المدمج  في مقرر التدريب العملي بجامعة الملك عبدالعزيز،

 . 37: 32ربيع الول، ص ص  5- 3السعودية اإللكترونية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 . حلب : شعاع للنشر و العلوم .   استراتيجيات التعلم اإللكتروني(  2005الخان ، بدر .) (5

ية باستخدام نظام البالك تماع فاعلية التعليم المدمج في ضوء مبادئ النظرية البنائية االج(.2017) الرويس، عزيزة (6

، الجامعة السعودية اإللكترونية، الرياض، المملكة الطريق إلى اقتصاد المعرفة: ، المؤتمر الدولي للتعليم المدمجبورد 

 . 77: 74ربيع الول، ص ص  5- 3العربية السعودية، 

 رشد.ة المكتب: الرياض  .تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني م(.2004) د.أحمسالم،  (7

. الردن ، إربد : عالم الكتب الحديث للنشر  التعلم المدمج والمناهج الدراسية( .  2016شواهين، خير سليمان )  (8

 والتوزيع  . 

( . التعلم متعدد المداخل: استراتيجية جديدة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم    2007عبدالباسط، حسين محمد )   (9

ل مقدمة إلى مؤتمر الدولي األول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم قبل الجامعي ة عم ورقما قبل الجامعي . 

 .  2007أبريل   24- 22 القاهرة

 – (. استخدام نماذج للتعليم المدمج في تنمية الوعي البيئي المعرفي لطالبات كلية التربية  2014العجمي، لبنى حسين )  (10

المملكة ، مجلة الملك خالد للعلوم التربوية، ئية والقدرة على اتخاذ القرار نحوهاالبيجامعة الملك خالد ببعض المشكالت 

 .العربية السعودية

 . دار الفكر للطباعة والنشر: عمان .علم النفس التربوي: نظرة معاصرة(. 1998)  عبد الرحمن عدس، (11

برنامج العروض التقديمية لطالبات  ( . فاعلية التعلم المدمج في إكساب مهارات وحدة2010الغامدي، خديجة علي )  (12

 ، كلية التربية جامعة الملك سعود. رسالة ماجستيرالصف الثاني ثانوي بمدينة الرياض . 

امعي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات ( . تحديات استخدام التعلم المزيج في التعليم الج  2010القباني، نجوان حامد )  (13

التعلم المزيج والمتنقل :  ر الدولي الول للجمعية العمانية لتقنيات التعليم بعنوان : جامعة السكندرية . بحث مقدم للمؤتم

 ديسمبر.   8-6، من  اإلمكانيات والتحديات

المدمج في إكساب مهارات تصميم الخطة (. فاعلية برنامج قائم علي التعلم اإللكتروني 2009) .إسراء رأفت محمد،  (14

 جامعة اإلسكندرية.، ، كلية رياض الطفالغير منشورة ةرسالة دكتوراخاصة، التربوية الفردية لمعلمي التربية ال
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معوقات تطبيق التعليم المدمج في مادتي الرياضيات واإلحصاء من وجهة  (.2017) المطلق، سالمة وشكور، محمود  (15

الجامعة السعودية  ، الطريق إلى اقتصاد المعرفة: المؤتمر الدولي للتعليم المدمج لكترونية،نظر طالب الجامعة اإل

 . 116:  109ربيع الول، ص ص   5- 3اإللكترونية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

دمة في ورشة ( . دمج التقنية في التعليم الجامعي الواقع و الطموح . ورقة عمل مق 2011المقرن، عبدهللا بن محمد ) (16

 يقات ، المملكة العربية السعودية ، كلية التربية ، حائل . : مفاهيم و تطب دمج التقنية في التعليم الجامعيعمل بعنوان "

ورقة عمل مقدمة  (. التعلم اإللكتروني مفهومه وخصائصه وفوائده وعوائقه. 2002الموسى, عبد هللا عبد العزيز. ) (17

 ., جامعة الملك سعود: الرياض إلى ندوة مدرسة المستقبل

في التحصيل المعرفي للطالب المعلمين بكلية التربية لمقرر (. أثر استخدام التعليم المدمج 2007وليد ) يوسف،  (18

مجلة  الوسائل التعليمية واتجاهاتهم نحو المستحدثات التكنولوجية التعليمية،  تكنولوجيا التعليم ومهاراتهم في توظيف

 . 57-3: ص  ، ص 2عدد ال ، القاهرة : الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم،تكنولوجيا التعليم
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 اجلزائر الزهرة األسود

أستاذ حماضر يف علم التدريس بقسم 

العلوم االجتماعية كلية العلوم 

 -امعة الوادياالجتماعية واإلنسانية جب

 اجلزائر

 

 

حتصيل طلبة  أثر استخدام التعّلم اإللكرتوني يف تدريس مقرر مدخل إىل علم النفس على

 السنة األوىل علوم اجتماعية.

 

 املستخلص:

يف تدريس مقرر مدخل إىل  اإللكرتونيم استخدام التعّل استقصاء أثرالدراسة إىل  تهدف       

، اّتبعت الدراسة املنهج شبه طلبة السنة األوىل علوم اجتماعيةعلم النفس على حتصيل 

 30إىل جمموعتني)جتريبية عددها  اقسيمه ت، متا( طالب60العينة من) تكّونتالتجرييب، و

(، وجلمع بيانات الدراسة مت استخدام اختبار حتصيلي من اطالب 30، وضابطة عددها اطالب

وق ذات داللة إحصائية بني أفراد اجملموعة وأظهرت النتائج وجود فرتصميم الباحثة، 

جملموعة التجريبية، ووجود التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل لصاحل ا

ى أفراد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي الختبار التحصيل لد

ذات داللة إحصائية يف اختبار  اجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي، ووجود فروق

وصت الدراسة التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية باختالف اجلنس لصاحل اإلناث، وقد أ

طلبة  حتصيل علىبضرورة إجراء املزيد من الدراسات اليت تبحث يف أثر التعّلم اإللكرتوني 

 . املختلفةقررات اجلامعة يف امل

 ؛ علوم اجتماعية.؛ التحصيلمدخل إىل علم النفس؛ كرتونيالتعّلم اإللالكلمات املفتاحية: 

 

The impact of the use of e- learning in the teaching of the introduction to psychology on 

the achievement of first- year students social sciences  

Dr.Zohra Ali Lassoued 

University of El-Oued(Algeria) 

 

Abstract: 

The study aimed at investigating the effect of the use of e-learning in the teaching of the 

introduction to psychology on the achievement of first year students’ social sciences. The 

study followed the semi-experimental method. The sample consisted of(60) students, divided 

into two groups(experimental 30 students, and control group 30 students) In order to collect 

the study data, a test of achievement created by the researcher was used. The results has 

showed that there were statistically significant differences between the experimental group 

and the control group in the achievement test in favor of the experimental group. Also, There 

were statistically significant differences between the pre-measurement and the post-

measurement of the test. Achievement among members of the experimental group in favor of 

telemetric, and there are statistically significant differences in at the experimental group 
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according to sex in favor of females, At last, the study recommended the need for more studies 

looking at the impact of e-learning on the university students in different courses.  

Keywords: e-learning; introduction to psychology; achievement; social sciences. 

 

 مقدمة:

ما والعامل يعيش تطّورات أمرا بالغ األهمية، سّييف وقتنا احلالي حتديث األنظمة الرتبوية  يعّد

ى من مكتسبات الثورة وخيطو حنو االستفادة القصو والتكنولوجي،ة يف اجملال العلمي متسارع

 أمناط ائق متنّوعة لعمليات التعليم، والرتكيز علىمن ينادي باستخدام طر املعلوماتية، فهناك

 .على وجه التحديد التعليم اإللكرتونيك ؛م عن بعديالتعل

نتيجة لالنتشار الواسع لتكنولوجيا التعليم اإللكرتوني يف منتصف التسعينات، قد ظهر و

نت اجلامعات والكليات متّكحيث املعلومات واالتصاالت وتوظيفها خلدمة العملية التعليمية، 

واملؤسسات التعليمية األخرى من إطالق براجمها التعليمية والتدريبية إلكرتونيا عرب 

 ( 4، 2012اإلنرتنت.)أمحد،

من ضروريات العملية التعليمية، وليس من  يعّد -(2000التودري) حسب- التعليم اإللكرتونيف

كمالياتها أو جمرد رفاهية أو تسلية، بل ملواجهة زيادة أعداد املتعلمني بشكل حاد ال تستطيع 

ليدي، د للتعليم التقز جّياملدارس املعتادة استيعابهم مجيعا، ويرى كذلك أن هذا التعليم معّز

فيمكن أن يدمج هذا األسلوب مع التدريس املعتاد فيكون داعما له، ويف هذه احلالة فإن املعلم 

قد حييل التالميذ إىل بعض األنشطة أو الواجبات املعتمدة على الوسائط 

 (679، 2008اإللكرتونية.)احلذيفي،

ا، وذلك من خالل مشاركته ( دور التعّلم اإللكرتوني يف بناء الفرد ذاتي2004 كما بّين)املبريك،

يف نشاطات التعّلم، مما حيّفز الطالب على اإلقبال على التعّلم بسبب امتالكه مهارة كيفية 

التعّلم، األمر الذي يعّزز الدوافع واالجتاهات اإلجيابية املناسبة لعملية التعّلم، ويساعد يف 

 ( 119، 2012تطويره، واعتماده على ذاته.)أبو عقل،

التعليم اإللكرتوني يعمل على رفع حتصيل الطالب يف املواد  أّنإىل ( 48، 1423سى)املو ويشري

اهلائل من التدريبات اليت يتفاعل بها املتعلم مع الربجميات  املختلفة، من خالل إتاحة الكّم

 ة.التعليمية، ووجود التغذية املرتّد

ر حضورهم إىل يتعّذ ناألفراد الذيم اإللكرتوني هو إعطاء فرصة ألولئك فالغرض من التعّل

مهم عن بعد، وتشجيعهم على التعليم املستمر، واالستزادة من وا تعّلقاعات الدراسة أن يتلّق

 املعلومات واملعارف مدى احلياة، بعيدا عن إلزامية التعليم يف املؤسسات التعليمية.

 

 الدراسة: إشكالية

مؤسسات التعليم العالي؛ ألسباب كثرية تأخذ بعني م اإللكرتوني رواجا كبريا يف قى التعّلال قد

االعتبار وضعية الطالب املهنية، واألسرية، واالجتماعية، مما جعل تلك املؤسسات ال تلزمه 

املقررات إلكرتونيا، مع فسح اجملال له  باقتناءإىل قاعات الدراسة، واالكتفاء  باحلضور اليومي

أو وجها لوجه حني تستدعي الضرورة لتدعيمه  بالتواصل مع عضو هيئة التدريس افرتاضيا
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وهي مؤسسات تابعة  امعات التكوين املتواصل باجلزائر؛معرفيا ومهاريا، فظهر ما يسمى جب

 التعليميتابعون دروسهم عن طريق املراسلة أو  نلوزارة التعليم العالي، ينظم إليها الطلبة الذي

صا يتفرع من ، حيث خيتارون ختّصمعةالدخول إىل اجلاحصوهلم على شهادة  بعد ،عن بعد

الشعبة اليت كانوا يدرسونها يف التعليم الثانوي، ويسمح هلم التكوين يف التدرج مبتابعة الدراسة 

، وطوال مدة الدراسة الدراسات اجلامعية التطبيقيةج يف نهايتها بشهادة مدة ثالث سنوات تتّو

 م اإللكرتوني احلديث.م وفق منط التعّلتعّلاليتم 

أما باقي اجلامعات النظامية فأغلبها يقوم على تكوين الطالب داخل أسوار اجلامعة، ويتم 

تلقني الدروس بطرق تقليدية، أين حيضر عضو هيئة التدريس مع طالبه داخل حجرة 

ع فيه كل م دروسا نظرية أو تطبيقية، أو يلقي حماضرات داخل مدرج كبري يتجّمية يقّدصّف

 الواحد.طالب التخصص 

جامعات التكوين املتواصل واجلامعات النظامية، قد خيتلف مستوى  يفم وبني منط التعّل

لكرتوني يف جامعات التكوين املتواصل يتيح جماال م اإلالتعّل التحصيل الدراسي، على اعتبار أّن

نظامية م باجلامعات الالتعّل م، يف حني أّنواسعا حلرية الطالب يف اختيار مكان وزمان التعّل

فنجده يقدم على عدم حضوره،  وتسجيل غيابه يف حالة ،يستوجب احلضور اليومي للطالب

 الدراسة مرغما يف كثري من األحيان.

الفرق بني التعّلم التقليدي والتعّلم اإللكرتوني،  عنوعليه، يستدعي املوضوع حبثا جتريبيا 

م اجتماعية يف مقرر مدخل إىل معرفة أثر ذلك على حتصيل طلبة السنة األوىل علووحماولة 

  اآلتي:مصاغا على النحو الرئيس  ليكون التساؤل، علم النفس

يف تدريس مقرر مدخل إىل علم النفس على حتصيل طلبة م اإللكرتوني * ما أثر استخدام التعّل

 السنة األوىل علوم اجتماعية؟

 

 فرضيات الدراسة:

 :الفرضيات اآلتية ؛لدراسةالتساؤل الرئيس لانبثق عن 

اجملموعتني)الضابطة  أفرادتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  -

 اجملموعة التجريبية. لبةوالتجريبية( يف القياس البعدي الختبار التحصيل لصاحل ط

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي الختبار التحصيل لدى  -

 أفراد اجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي.

يف اختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة بني اجلنسني د فروق ذات داللة إحصائية وجت -

 يف القياس البعدي.التجريبية 

 

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إىل

اجملموعتني)الضابطة والتجريبية( يف القياس  أفرادالفروق بني متوسطي درجات  معاجلة -

 الختبار التحصيل. البعدي
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البعدي الختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة القبلي و نيالفروق بني القياس معاجلة -

 التجريبية.

 .يف القياس البعدي الفروق اجلنسية يف التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية معاجلة -

 

 أهمية الدراسة:

تكمن األهمية النظرية للدراسة يف تبّني استخدام التعّلم اإللكرتوني لرفع مستوى حتصيل 

 طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية يف مقرر مدخل إىل علم النفس.

ضح األهمية التطبيقية فيما يسفر عنه من نتائج تساعد القائمني واملهتمني مبجال بينما تّت

التعليم العالي يف تبّني إسرتاتيجية التعّلم اإللكرتوني لتحسني مستوى التحصيل الدراسي لدى 

 . مستوى أعلىطلبة اجلامعة؛ الذي يساهم يف جناحهم وارتقائهم من مستوى تعليمي إىل 

 

 الدراسة:مصطلحات 

 م اإللكرتوني:التعّل

 هكاتبآلي وشب حاس مناحلديثة  لاستخدام آليات االتصاب مّلتعلطريقة لهو م اإللكرتوني ّلالتع

 كوكذل ،ات إلكرتونيةمكتبو ،ثحب وآليات ة، ورسوماتصوت وصور ة، مندتعّدامل هووسائط

يع أنواعها مجبأي استخدام التقنية  ؛الدراسي لالفص عد أو يفب نع نأكا ءسوا اإلنرتنيتكات بش

 (113، 2005املبارك،و ىوساملوأكرب فائدة.) ،وأقل جهد ،قصر وقتأب ملتعلمل ةمولعامل ليف إيصا

مقررات دراسية تعتمد على  م منكل ما يقّد ؛م اإللكرتوني يف هذه الدراسةيقصد بالتعّلو

جامعة التكوين رة يف واألقراص املدجمة املتوّف ،كاحلاسوب ؛اإللكرتونية استخدام أدوات االتصال

 املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت(.

 التحصيل الدراسي:

 التحصيل الدراسي هو ما حيصل عليه التلميذ من درجات يف االختبار التحصيلي للدراسة.

 (11، 2000)اجلهين،

للمادة العلمية املتضمنة ويعّرف إجرائيا بأنه درجة اكتساب طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية 

مدخل إىل علم النفس، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار التحصيل يف مقرر 

 املعّد هلذا الغرض. 

 

 :الدراسة حدود

 دود اآلتية:الدراسة يف ضوء احل ستجرى

يتمثل يف معرفة أثر استخدام التعّلم اإللكرتوني يف تدريس مقّرر مدخل إىل احلّد املوضوعي: 

 التحصيل لدى طلبة اجلامعة. علىعلم النفس 

 طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية.احلّد البشري: 

 جامعة الوادي وجامعة التكوين املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت(. املكاني: احلّد

 . 2018/2019السداسي األول من السنة اجلامعية:  :الزمين احلّد
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 اخللفية النظرية للدراسة:

 أوال: التعّلم اإللكرتوني:

م املتمركز على املتعلم، واملطّوع لتقنيات املعلومات التعّلم اإللكرتوني هو ذلك النوع من التعّل

م انتشارا  وتسارعا أمناط التعّلمية، وقد أصبح من أكثر التعّل-واالتصاالت يف العملية التعليمية

 (Chan et al,1997, 609.)يف العصر احلاضر

اليت تعتمد Distance Learning  أحد أشكال التعليم عن بعد بأنه (30، 2008عبد العزيز،)فهعّريو

اآللية يف دراسة حمتوى  واحلاسبات ،واإلنرتنيت ،على إمكانيات وأدوات شبكة املعلومات الدولية

 .واحملتوى ،واملتعلم ،لمد عن طريق التفاعل املستمر مع املعتعليمي حمّد

 

 سرتاتيجيات التعّلم اإللكرتوني:إأنواع 

 (2005)الشرقاوي،د إسرتاتيجيات التعّلم اإللكرتوني يف ما يلي:تتحّد

ويتم ذلك مبصاحبة بعض املواد التعليمية من خالل موقع الباحث  * اإللقاء اإللكرتوني:

لعرض حمتوى  ،اإللكرتوني، بالعرض املتزامن وغري املتزامن جبانب قاعات التدريس التقليدية

 ومهارات التعليم والتعّلم اإللكرتوني.

عداد خطواتها ميكن استخدامه يف أداء املهارات أمام الطالب بعد إ * البيان العلمي اإللكرتوني:

 عرض خطوات التنفيذ.وإلكرتونيا على وسائط إلكرتونية لتأكيد املعلومة العلمية، 

تستخدم هذه اإلسرتاتيجية لتبادل املعلومات اإللكرتونية بني الطلبة من  * التعليم التعاوني:

 خالل الوسائط واملواقع اإللكرتونية.

م إتقان مفاهيم ومهارات التعليم والتعّل يستخدم لتدريب الطلبة على * التدريب اإللكرتوني:

ب الطالب بنفسه بعد اإللكرتوني، وذلك لتكون وسيلة مساعدة يدعمها التجريب العلمي، ليجّر

 تدريبه.

لزيادة وتنمية وإتقان مفاهيم ومهارات التعليم يستخدم  م الفردي:م الذاتي والتعّل* التعّل

املتعلم وفق قدراته واستعداداته اخلاصة، وبسرعته م يقوم به م اإللكرتونية؛ وهو تعّلوالتعّل

 ل مباشر من املعلم.الذاتية، لتحقيق أهدافه دون تدّخ

ميكن استخدامها يف حتليل املفاهيم واملهارات  * إسرتاتيجية الوسائط املتعّددة والفائقة:

 ية اململة.اإللكرتونية وتنميتها، وعرض احملتوى التعليمي من خالهلا بدال من الطرق التقليد

هذه اإلسرتاتيجية األخرية تتبّناها جامعة التكوين املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت(؛ وهي ما 

أخذ منها كعينة جتريبية تتلقى منطا خاصا من أمناط التعّلم اإللكرتوني، وحماولة مقارنتها 

 االجتماعية.ص العلوم بعينة من طلبة جامعة الوادي اليت تتلقى التعّلم التقليدي يف ختّص

 

 مزايا التعّلم اإللكرتوني:

 ( 169، 2007دة؛ منها: )الشحات،للتعّلم اإللكرتوني مزايا متعّد

 سرعة تطوير املناهج والربامج مبا يواكب متطلبات العصر، وتقليل تكلفتها. -

 سهولة وصول املادة العلمية)املناهج، املراجع،...( إىل الطلبة سواء يف أي مكان. -

 ع مصادر املعلومات.ومدارك الطلبة من خالل تنّو سعة أفق -
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م يف بيئات مناسبة مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، ومتكينهم من إمتام عملية التعّل -

 هلم.

ن من حتسني وتنمية قدرات املتعلمني بأقل م الذاتي يف اجملتمع، واليت متّكنشر ثقافة التعّل -

 تكلفة وأدنى جمهود.

 سهولة الوصول إىل املعلم حتى خارج أوقات العمل الرمسية.  -

من خالل الطريقة  ،ي املادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراتهمتكني الطالب من تلّق -

 املرئية أو املسموعة أو املقروءة وحنوها.

ر لكل مقّرد من احملتوى العلمي، واالختبارات، والتاريخ التدريسي توفري رصيد ضخم ومتجّد -

 الية طرق تدريسه.ميكن تطويره، وحتسني وزيادة فّع

ر إمكانية التطوير الوظيفي واملهين لزيادة كفاءة موظفي القطاعات اخلاصة، والقطاع يوّف -

 صاتهم.رات السريعة يف جمال ختّصاحلكومي، ومواكبتهم للتطّو

املشاكل التعليمية اليت تتعلق بنقص الكفاءات التعليمية وزيادة عدد  يساعد على حّل -

 الطالب.

 م.إثراء عملية التعّلوم اإللكرتوني يف تنمية التفكري يسهم التعّل -

 سرعة نقل املعلومات الدراسية إىل الطالب باالعتماد على تقنية االتصاالت. -

 

 ثانيا: التحصيل:

أو األداء يف  ،أو الكفاءة ،د من اإلجنازمستوى حمّد بأنه يف قاموس علم النفس التحصيل فّيعر

نة أو عنه عادة بواسطة االختبارات املقّن أو األكادميي الذي ميكن الكشف ، العمل املدرسي

 Chaplin,1975, 5) ).املدرسني بواسطة تقديرات

مادة دراسية معينة، أو يف جمال تعليمي، الفرد يف  ويعّرف على أّنه درجة االكتساب الذي حيقّقه

 (21، 2003حممد، (.يف تلك املادة أو هو مستوى النجاح الذي حيرزه

يمي، الذي تكشفه االختبارات املدرسية، تعلن من األداء الالتحصيل هو مقدار معّيإّن ؛ فعليهو

 ر عنه تقديرات املدرسني.أو تعّب

 

 خصائص التحصيل الدراسي: 

 التحصيل الدراسي خبصائص منها:صف يّت

أو جمموعة مواد لكل واحدة  ،حمتوى منهاج مادة معينة نه خيّصأمبعنى  ؛صميتاز بالتخّص -

 معارف خاصة بها.

الكتابية  ،المتحانات الفصلية الدراسيةايظهر التحصيل الدراسي عادة عرب اإلجابات عن  -

 واألدائية. ،والشفهية

أي التالميذ العاديني داخل  ؛لتحصيل لدى أغلبية التالميذالتحصيل الدراسي يعتين با -

 وال يهتم بامليزات اخلاصة. ،الصّف

التحصيل الدراسي أسلوب مجاعي يقوم على توظيف امتحانات وأساليب ومعايري مجاعية  -

 (107, 1981,القاضيلصناعة أحكامه التقوميية.) ،دةموّح
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 قياس التحصيل الدراسي:

ننا من تعديل األهداف التعليمية عملية قياس التحصيل الدراسي هي عملية مستمرة متّك إّن

الراهنة، ووضع أهداف جديدة، وختطيط حماوالت تعليمية أكثر فاعلية يف جمال حتقيق 

 األهداف الرتبوية.

خيلو  مية، فإنه الالتعّل-وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه قياس التحصيل يف العملية التعليمية

 من بعض األخطاء اليت قد تنجم عن سوء فهم طبيعة القياس، أو سوء استخدام االختبارات.

وللحيلولة دون إساءة فهم أو استخدام االختبارات املدرسية، ينبغي على املعلم أن يضع يف 

 اعتباره املالحظات التالية:

مه الطالب، وتزّود املعلم االختبارات التحصيلية هي وسيلة تعليمية تهدف إىل قياس ما تعّل -

باملعلومات اليت متّكنه من اختاذ أكرب قدر ممكن من القرارات ذات العالقة بالنشاطات التعليمية 

 املستقبلية.

ما يعرفه يف  االختبارات التحصيلية وسيلة للوقوف على ما يعرف الطالب يف جمال حمّدد، وأّن -

 أو احلكم عليه. ،ههذا اجملال ليس حمّكا أو معيارا لتقويم شخص

 ،هي دليل على حاجاته ليست نتائج االختبارات دليال على قدرات الطالب القصوى، بقدر ما -

 (614-613، 1996وما ينبغي من عمل حنوه يف املستقبل.)نشواتي،

 

 الدراسات السابقة:

التحصيل قامت الباحثة مبراجعة األدب الرتبوي الذي اهتم بالتعّلم اإللكرتوني وأثره على 

 ة مبوضوع الدراسة احلالية؛ منها:نة  من الدراسات السابقة ذات الصّلالدراسي، ووجدت عّي

م اإللكرتوني يف تدريس ( اليت هدفت إىل استقصاء أثر استخدام التعّل2012دراسة أبو عقل)

املنهج العلوم على التحصيل الدراسي لدى دارسي جامعة القدس املفتوحة، استخدمت الباحثة 

( بني 0.05التجرييب، وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

أفراد اجملموعة التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة 

 التجريبية، واجلنس يف االختبار التحصيلي لصاحل اإلناث.

م الية التعّل( اليت استهدفت معرفة مدى فّع2012دراسة الكندري واملنصوري والعوضي)و

املنهج شبه  وناإللكرتوني يف حتصيل طلبة كلية الرتبية األساسية ملقرر املناهج، استخدم الباحث

م التقليدي وأثرهما يف التحصيل م اإللكرتوني والتعّلالتجرييب، ومتت املقارنة بني أسلوبي التعّل

وذلك من خالل جمموعتني)ضابطة وجتريبية(، كما اعتمدت الدراسة على إعداد اختبار 

ل ومن بني النتائج املتوّصحتصيلي يف مقرر املناهج من خالل القياس القبلي والقياس البعدي، 

بية يف متوسطي إليها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجري

( لصاحل اجملموعة 0.01درجات التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوى داللة)

التجريبية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب وطالبات 

 اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي. 

فة أثر استخدام التعليم اإللكرتوني مبادة اإلحصاء يف ( معر2011دراسة التميمي)كما استهدفت 

التحصيل الدراسي لطلبة املرحلة الرابعة لقسمي علوم احلاسبات وعلوم احلياة كلية الرتبية 
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( ولصاحل 0.05الرازي، وقد حصل الباحث على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)

التحصيل، ويبدو من نتائج التحصيل  استخدمت احلاسوب يف درجاتاليت اجملموعة التجريبية 

م قد أسهم يف رفع مستوى تقنية عالجية إلتقان التعّلكالدراسي أن استخدام التعليم اإللكرتوني 

 حتصيل الطالب.

هدفت إىل استقصاء أثر استخدام التعليم اإللكرتوني يف مستوى ( 2011ل)ودراسة أبو الفو

ة الريموك، يف مساق العلوم احلياتية العامة، وقد التحصيل الدراسي لطلبة كلية العلوم يف جامع

( 0.05حصائية عند مستوى الداللة)أظهرت نتائج االختبار البعدي وجود فرق ذي داللة إ

عزى لطريقة التدريس، حيث كان الفرق لصاحل اجملموعة التجريبية، وكذلك أظهرت النتائج ي

يعزى ألثر اجلنس، حيث كان الفرق ( 0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 لصاحل اإلناث.

م اإللكرتوني على حتصيل طلبة دبلوم أثر التعّل( إىل التعرف 2010دراسة إبراهيم)كما هدفت 

؛ وهي دراسة تدريس علم األحياء مقارنة بالطريقة التقليدية التأهيل الرتبوي ملقرر طرائق

م اإللكرتوني على كان حجم أثر التعّلاالفرتاضية السورية، وجتريبية على طلبة اجلامعة 

بـني حتـصيل  5%)عند مستوى )مع وجود فرق ذي داللة إحصائية ـاال،فّع الطلبةحتصيل 

وحتصيل طلبة اجملموعة الـضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية  اجملموعة التجريبية طلبـة

 عند مستوى )فرق ذي داللة إحصائية م اإللكرتوني، وعدم وجوداليت استخدمت التعّل

 .عود إىل متغري اجلـنسي%5)

( أثر التعليم اإللكرتوني ملفاهيم السرية النبوية يف التحصيل 2009حكيم)وقد تناولت دراسة 

املعريف لطالبات املرحلة اجلامعية، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند 

الضابطة واجملموعتني التجريبيتني، لصاحل اجملموعتني ( بني اجملموعة 0.05مستوى)

 التجريبيتني يف التحصيل املعريف.

وني يف التحصيل لدى طالبات اإللكرتم التعّلفاعلية مدى  عن( 2008األمحدي)دراسة كما حبثت 

النتائج إىل أنه لت توّصملدينة املنورة، وية بانساناإلم العلوواالجتماعية بكلية اآلداب م العلو

 ةاجملموعوالضابطة  اجملموعة ني( ب0.05ى)ذات داللة إحصائية عند مستوتوجد فروق 

 .يف التحصيلة التجريبي

م اإللكرتوني يف حتصيل طلبة ف على أثر التعّلهدفت إىل التعّرفقد ( 2006دراسة احليلة)أما 

دية، وأظهرت نتائج عتياساق تكنولوجيا التعليم مقارنة بالطريقة االملكلية العلوم الرتبوية 

بني اجملموعة يف التحصيل ( 0.05عند مستوى)الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التحصيل تبعا  لصاحل اجملموعة التجريبية، ووجود فروق يفالتجريبية واجملموعة الضابطة 

 ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث.

أغلبها استخدمت التعّلم اإللكرتوني  يّتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة، أّن

كإسرتاتيجية تعليمية حديثة مقارنة بالطريقة التقليدية، ودرست أثر هذا االستخدام على 

خدام التعّلم اإللكرتوني لصاحل الستوقد أثبتت مجيع هذه الدراسات األثر اإلجيابي التحصيل، 

 اجملموعات التجريبية.
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وتشرتك الدراسة احلالية مع جممل الدراسات املستعرضة يف أنها استخدمت املنهج شبه 

التجرييب، وأنها تناولت طلبة اجلامعة، ملا يشري إىل أهمية هذه املرحلة التعليمية بفئتها القادرة 

اد على النفس، وعدم التقّيد مبكان وزمان التعّلم، واستثمار على االستقاللية يف التعّلم، واالعتم

 القدرات إىل أقصى األداء.

 أثر استخدام التعّلم اإللكرتوني يف تدريس مقّررهذا؛ وتتمّيز الدراسة احلالية بأنها تتناول 

لدى طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية، وقد أخذت  مدخل إىل علم النفس على التحصيل

م ينة من طلبة جامعة الوادي؛ كنموذج للجامعة النظامية اليت تعتمد أساليب التعّلالباحثة ع

، وعينة من طلبة جامعة التكوين املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت(؛ كنموذج للجامعة ةالتقليدي

ال  -على حّد علم الباحثة–اليت تعتمد على التعّلم اإللكرتوني، والتعّلم عن بعد، حيث أنه 

دراسة شبه جتريبية جزائرية تناولت هذا النموذج من التعّلم اإللكرتوني يف التدريس توجد 

 اجلامعي؛ وهو ما شّجع الباحثة إلجراء هذه الدراسة.

الدراسي  لالتحصيعلى  هوأثر، م اإللكرتونيّلالتع اليةفّع لىدليال ع اسةرالد جنتائ مد تقّدوق

    التعّلمية.-ةميلتعليلية امالع حتسنيَثم  منو لبة اجلامعة،طدى ل

 

 إجراءات الدراسة امليدانية:

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب، للكشف عن أثر استخدام التعّلم 

اإللكرتوني على التحصيل لدى طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية يف تدريس مقّرر مدخل إىل 

مت بإسرتاتيجية عينة الدراسة من جمموعتني، جتريبية)تعّلعلم النفس، حيث تكّونت 

 .مت بالطريقة االعتيادية(التعّلم اإللكرتوني(، وضابطة)تعّل

 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

مشل جمتمع الدراسة مجيع طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية بكلية العلوم االجتماعية 

وطالبة، وطلبة السنة األوىل علوم  اطالب (580جلامعة الوادي، والبالغ عددهم)واإلنسانية 

، والبالغ جلامعة التكوين املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت( مدرسي( ص توجيهاجتماعية)ختّص

 .2019/ 2018وطالبة، للسنة اجلامعية:  ا( طالب88عددهم)

 

 أ. عينة الدراسة االستطالعية:

 بطريقةاختيارهــم  مت ،وطالبة اطالب( 30)مــن االســتطالعية الدراســة عينــة تكّونــت

 العينة على التطبيق عند اصــالحيته من للتحّقق وكذلك الدراســة،أداة  لتقنني عشـوائية

 .األساسية

 

 :األساسية الدراسة عينة. ب

يت السنة من جمموع دفععشوائية بسيطة  بطريقة الدراسة عينة باختيار الباحثة قامت

 وجامعة التكوين املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت(. ،الوادي ةاألوىل علوم اجتماعية جبامع
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 توزيع ، واجلدول املوالي يبّينوطالبة ا( طالب60)األساسية من الدراسة عينة وعليه، تكّونت

 جملموعيت الدراسة: وفقا العينة أفراد

 (: توزيع العينة وفق جمموعيت الدراسة1جدول)

 (%النسبة) العدد جمموعيت الدراسة

 50 30 اجملموعة التجريبية

 50 30 اجملموعة الضابطة

 100 60 اجملموع

 ،جاءت متساوية والتجريبية الضابطة اجملموعتني لعينيت املئوية النسب أن اجلدول من يتبّين

 اجملموعة املئوية لعينة النسبة وبلغت (،%50الضابطة) اجملموعة لعينة املئوية النسبة بلغت إذ

 جمتمع الدراسة. من (%13.17نسبة) الكلية العينة شّكلت وبذلك (،%50التجريبية)

 

  الدراسة: أداة

 :مدخل إىل علم النفسملقّرر  اختبار التحصيل* 

مدخل إىل علم النفس للسنة األوىل مقّرر  يفالطلبة  حتصيل لقياس اختبار ببناء الباحثة قامت

 :االختبار وتقنينه بناء يف اخلطوات اآلتية اّتبعت وقد ،علوم اجتماعية

مدخل إىل مقّرر ار: هو قياس اجلانب املعريف للمعلومات الواردة يف حتديد اهلدف من االختب1. 

 .علم النفس

االختبار انطالقا من األهداف التعليمية املراد  فقرات صياغة صياغة فقرات االختبار: مّتت2. 

، كما مّتت صياغتها حبيث تتناسب مع املستوى مدخل إىل علم النفسحتقيقها من تعّلم مقّرر 

 مقالية ذات إجابات حمدودة)قصرية(. ( أسئلة5العلمي ألفراد العينة، وقد تكّون االختبار من)

 لبةعداد جمموعة من التعليمات اليت تساعد الط. حتديد تعليمات االختبار: قامت الباحثة بإ3

 على التعامل اجلّيد مع االختبار، وقد راعت الباحثة يف ذلك االعتبارات اآلتية:

 أن تكون التعليمات بسيطة، وواضحة ومباشرة. -

 كيفية اإلجابة على فقرات االختبار. لبةأن توّضح للط -

 قراءة التعليمات.أن ال يتأثر زمن االختبار بالزمن احملّدد ل -

. التجريب األولي لالختبار: قامت الباحثة بتجريب االختبار، من خالل تطبيقه على عينة 4

طالبة، و اطالب( 30، وبلغ حجم العينة)اجتماعيةعلوم  األوىلالسنة  طلبةاستطالعية من 

 وتهدف الباحثة من إجراء التجربة االستطالعية لالختبار إىل ما يأتي:

 االختبار.حتديد زمن  -

 حساب صدق االختبار. -

 حساب ثبات االختبار. -

 وقد مت حتقيق أهداف التجريب األولي لالختبار، على النحو اآلتي:

من أداء  بار: بتسجيل زمن انتهاء أول طالب، وزمن انتهاء آخر طالبأ. حتديد زمن االخت

 االختبار، مت حتديد زمن االختبار من خالل املعادلة اآلتية:
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 80+  40         نتهاء أول طالب + زمن انتهاء آخر طالبزمن ا

 زمن االختبار =                                                     =

2                                        2 

 دقيقة. 60زمن االختبار = 

 ب. حساب صدق االختبار: 

(؛ وهي 13.42، حيث قدرت قيمة ر بـ)الختبار التحصيل حساب صدق املقارنة الطرفية مّت

 (، وتعّبر عن صدق االختبار.0.01دالة عند مستوى الداللة)

(؛ وهي قيمة 0.79أيضا حساب الصدق الذاتي لالختبار، ووجد أن معامل الصدق الذاتي) ومّت

 مقبولة تدل على ارتفاع معامل صدق االختبار.

إعادة االختبار، حيث بطريقة  االختبار ثبات حساب معامل ساب ثبات االختبار: مّتج. ح

 هذه ألغراض ( ومقبولة0.01( وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة)0.63بـ)قدرت قيمة    ر 

 الدراسة.

 

 إجراءات التطبيق:

 :اآلتية اخلطوات وفق الدراسة تطبيق إجراءات مّتت

بعض  من والتحّقق "،مدخل إىل علم النفس ملقّرر التحصيل ختبارالدراسة "اة أدا . إعداد1

 خصائصها السيكومرتية.

 الدراسة، للتأّكد من تكافؤ مستوى اجملموعتني الضابطة والتجريبية. ة. التطبيق القبلي ألدا2

 :النفسمدخل إىل علم ملقّرر  التحصيل ختبارا والتجريبية( يف اجملموعتني)الضابطة تكافؤ* 

 حبساب الباحثة ، قامتالتحصيل ختبارا يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني نتائج بناء على

-t))االختبار اإلحصائي نتائج (2جمموعة، ويوّضح اجلدول) لكل متوسط درجات التحصيل

test مدخل إىل علم النفس.  التحصـيل يف مقّرر متغيـر وفق الثنائية للمقارنات 

يف  والضابطة التجريبية درجات اجملموعتني متوسطي بني الفروق (: داللة2جدول)

 التحصيل التطبيق القبلي الختبار

 العدد اجملموعة االختبار

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة ت 

 احملسوبة

مستوى 

 الداللة

 القرار

اختبار 

 التحصيل

 2.547 4.166 30 الضابطة

-1.515 0.135 

غري 

 2.815 5.216 30 التجريبية دال

 داللة ذات فروق توجد ال أي دالة؛ ( غري-0.523قيمة ت) أن نالحظ نتائج اجلدول خالل من

إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي الختبار التحصيل يف 

ويضمن اجملموعتني قبل تنفيذ التجربة،  تكافؤ على يدل وهذا ؛مدخل إىل علم النفسمقّرر 

 على نتائج الدراسة. عدم تأثريه

من السنة  ألولالسداسي ابدأ تدريس املقّرر خالل  :مدخل إىل علم النفس. تدريس مقّرر 3

، مبعدل حصتني يف األسبوع، حيث تقّدم احلصة األوىل كمحاضرة نظرية 2018/2019اجلامعية: 

الدفعة، أما احلصة الثانية فتقّدم كأعمال موّجهة على شكل أفواج)الفوج يتكّون  لبةجلميع ط



 األول  الكاملة للمؤمتر العلمي األعمال  
  دمجملركز التعلم امل               
 

 

66 

 بالطريقة األفواج كانت تتابع الدروس مجيعأن يث (، حبوطالبة اطالب 44إىل  40من 

طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية جبامعة الوادي، أما طلبة علوم ق على ؛ هذا ما طّباالعتيادية

ص توجيه مدرسي( جبامعة التكوين املتواصل ورقلة)ملحقة تقرت(، فقد اجتماعية)ختّص

حضور حصة حتتوي على مجيع دروس املقرر، وميكنهم  (CD)ةدجمم امت هلم أقراصسّل

عن طريق مع عضو هيئة التدريس أو التواصل  ،يريدواحدة يف األسبوع لشرح كل حماضرة ملن 

 التواصل االجتماعي. ، وشبكاتالربيد اإللكرتوني

 

 :املعاجلة اإلحصائية

تطبيق  ّ، وقد متSPSS(24.0)مّت استخدام برنامج الرزم اإلحصائية يف العلوم االجتماعية

 األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .الفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني لداللةT. test) اختبار) -

 .اختبار "مان ويتين" للعّينات املستقلة -

 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 حسب ومناقشتها عرضها وسيتم النتائج، تفريغ مّتالعينة  أفراد على الدراسةأداة  تطبيق بعد

 :اآلتي النحو على األوىل بالفرضية بدءا الدراسة؛ فرضيات ترتيب

 النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد تنّص الفرضية األوىل على أنه: 

اجملموعتني)الضابطة والتجريبية( يف القياس البعدي الختبار التحصيل لصاحل طلبة 

 اجملموعة التجريبية.

 :كاآلتي عليها املتحّصل البيانات تفريغ مّت وقد

اجملموعتني)الضابطة والتجريبية( يف  أفراد(: داللة الفروق بني متوسطي درجات 3جدول)

 البعدي الختبار التحصيل قياسال

(، مما يدل على 0.001( دالة عند مستوى الداللة)10.63يّتضح من نتائج اجلدول أن قيمة ت)

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعتني)الضابطة  وجود

والتجريبية( يف القياس البعدي الختبار التحصيل لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية، وهذا 

 قياسعة التجريبية يف الاستخدام التعّلم اإللكرتوني أدى إىل تفّوق طلبة اجملمو يشري إىل أّن

اجملموعة الضابطة  لبةمقارنة بط ،مدخل إىل علم النفسيف مقّرر  لالبعدي الختبار التحصي

 اليت تعّلمت بالطريقة االعتيادية.

 ةتجريبيال اجملموعة

 30ن= 

 ةضابطال اجملموعة

 30ن= 

 "ت"قيمة 

 احملسوبة

 الداللةمستوى 

 مربع إيتا

²η 

 قيمة

– 

 حجم التأثري

 ع م ع م

 كبري 2.78 0.66 0.00 10.63 1.92 3.28 2.12 8.85
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(، ثم η²ولتحديد حجم أثر استخدام التعّلم اإللكرتوني على التحصيل، مّت حساب مربع إيتا)

وهو أكرب من احلّد  ؛(η² =0.66وقد كان حجم األثر كبريا، حيث بلغ)(، dحساب قيمة)

حجم أثر استخدام  (، مما يدل على أّن0.8وهي أكرب من)( d=2.78(، وبلغت قيمة)0.14الفاصل)

استخدام التعّلم  وهذا يعين أّن اجملموعة التجريبية كبري؛ حتصيل طلبةعلى  التعّلم اإللكرتوني

 اإللكرتوني له أثر كبري على حتصيل طلبة اجملموعة التجريبية.

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل طبيعة التعّلم اإللكرتوني وما يوّفره من وسائط إلكرتونية

، وأدوات للتعّلم ممّثلة مبطبوعات بيداغوجية تتضمن )أقراص مدجمة، تواصل افرتاضي،...(

، بسهولة ميّكن الطلبة من الوصول للوحدة التعليميةكل هذا  تخّصص..دروسا ملقررات ال

والتعّلم يف أي مكان)البيت، العمل،..(، ويف أي وقت، وبالتالي يستفيد الطلبة من حتصيل 

وحتصيل دراسي أحسن من الطلبة الذين يدرسون بالطريقة  ،للمعلومات بشكل أوفر

 التقليدية.

كما تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل دور التعّلم اإللكرتوني يف عرض املادة العلمية للطالب مرات 

بينما ال تتاح له هذه األمر الذي يؤثر إجيابا على حتصيله، عديدة وفق احتياجاته وقدراته، 

 الفرصة يف التعّلم التقليدي.

ا اجملموعة التجريبية فرص طلبةهّيأ لقد م االلكرتوني نّ التعّلل إليها إىل أتعزى النتيجة املتوّصو

 دوصول إىل اإلتقان اجلّيلل فرصاهلم ر وّفكما ، م التقليديلتعّلعن ارسة أساليب بديلة ملما

 .للتعّلم

 التعّلم اإللكرتوني يتيح للطالب مناقشة أستاذه إلكرتونيا كما تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أّن

، وهذا قد يزيد من دافعيته للتعّلم، ويرفع ، أو وجها لوجهارتباك أمام زمالئهدون خجل أو 

 باملثل من مستوى حتصيله.

الكندري ، (2012وعليه، فقد اّتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كل من: أبو عقل)

، (2010إبراهيم)(، 2011أبو الفول)، (2011التميمي)، (2012واملنصوري والعوضي)

من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ، (2006احليلة)، (2008األمحدي)، (2009يم)حك

متوسطي درجات اجملموعتني)الضابطة والتجريبية( يف اختبار التحصيل لصاحل اجملموعة 

 التجريبية.

 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:

إحصائية بني القياس القبلي والقياس تنّص الفرضية الثانية على أنه: توجد فروق ذات داللة 

 البعدي الختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي.

 :تفريغ البيانات املتحّصل عليها كاآلتي وقد مّت

(: داللة الفروق بني القياس القبلي والقياس البعدي الختبار التحصيل لدى أفراد 4جدول)

 التجريبيةاجملموعة 

 القياس القبلي

 30ن= 

 القياس البعدي

 "ت" قيمة  30ن= 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 مربع إيتا

²η 

 قيمة

d 
 حجم التأثير

 ع م ع م
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(، مما يدل على 0.001( دالة عند مستوى الداللة)6.95قيمة ت) يّتضح من نتائج اجلدول أّن

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي الختبار التحصيل لدى 

استخدام التعّلم اإللكرتوني  أفراد اجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي، وهذا يشري إىل أّن

التجريبية يف القياس البعدي الختبار التحصيل يف مقّرر مدخل  أدى إىل تفّوق طلبة اجملموعة

 إىل علم النفس مقارنة بالقياس القبلي.

(، ثم –ηولتحديد حجم أثر استخدام التعّلم اإللكرتوني على التحصيل، مّت حساب مربع إيتا)

وهو أكرب من احلّد  ؛(–η =0.45وقد كان حجم األثر كبريا، حيث بلغ)(، –حساب قيمة)

حجم أثر استخدام  (، مما يدل على أّن0.8وهي أكرب من)(  –=1.81(، وبلغت قيمة)0.14الفاصل)

وهذا يعين أن استخدام التعّلم  يل طلبة اجملموعة التجريبية كبري؛التعّلم اإللكرتوني على حتص

 البعدي. اإللكرتوني له أثر كبري على حتصيل طلبة اجملموعة التجريبية يف القياس

مستوى التحصيل لدى اجملموعة التجريبية قد ارتفع ارتفاعا داال، كنتيجة  وهذا يدل على أّن

لتعرضهم إلجراءات اإلسرتاتيجية التعليمية؛ وهذه النتيجة تدل على حتّقق صحة الفرضية 

 الثانية.

 فّعالاملتعّلم إنسان نشيط  مفادها أّن التعّلم اإللكرتوني ينطلق من مقولة ميكن القول إّنوهنا 

أعماله  ق بنيم بها، ضابط لنتائجها، موّف، متحّكتعّلمهمنظم لعملية  ذو شخصية مستقلة،

إمكاناته الذاتية دون الوقوع حتت ضغط  مه وفقالشخصية وأوقاته الدراسية، يسري يف تعّل

 ،إتقان مرتفع ادر على تنفيذ أنشطته، وإنهاء وحداته التعليمية مبستوىق الوقت، واملتعّلم هنا

بد من أن يصل إىل مستوى اإلتقان يف  ال صف مبثل ما سبق من صفاتأي متعّلم يّت إّن

 (66 -65، 2006.)احليلة،حتصيله

 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف اختبار  تنّص الفرضية الثالثة على أنه:

 يف القياس البعدي.التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية 

 :تفريغ البيانات املتحّصل عليها كاآلتي وقد مّت

لدى اجملموعة التجريبية يف القياس  اختبار التحصيليف اجلنسية الفروق : داللة (5جدول)

 البعدي 

 مستوى الداللة  ( Uقيمة)  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد الجنس المتغير 

 التحصيل
 317.50 21.17 15 إناث 

27.50 0.00 
 147.50 9.83 15 ذكور

(، مما يدل على 0.001الداللة)( دالة عند مستوى U=27.5)اجلدول أن قيمةيّتضح من نتائج 

اجلنسني يف اختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

 لصاحل اإلناث. يف القياس البعديالتجريبية 

 كبير 1.81 0.45 0.00 6.95 2.12 8.85 2.73 4.10
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وهذا يفّسر اهتمام الطالبات اإلناث بالتعّلم واالعتماد على الذات، ومواكبة التطّورات التقنية 

الدافعية للتعّلم والتفّوق، قد يكون له أثر يف ارتفاع مستوى حتصيلهن  والتكنولوجية، وزيادة

 مقارنة بالطلبة الذكور.

أبو  (،2012وعليه، فقد اّتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كل من: أبو عقل)

؛ واليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف (2006(، احليلة)2011الفول)

 بار التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي لصاحل اإلناث.اخت

الكندري واملنصوري  سة احلالية مع نتائج دراسة كل من:نتائج الدرا فيما ختتلف

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  ؛ واليت أظهرت عدم(2010إبراهيم)و (،2012والعوضي)

 اجلنسني يف اختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي.

 

 االستنتاجات:

 :توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعتني)الضابطة  -

 البعدي الختبار التحصيل لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية.والتجريبية( يف القياس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي الختبار التحصيل لدى  -

 أفراد اجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي.

اجلنسني يف اختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني -

 لصاحل اإلناث. يف القياس البعديالتجريبية 

 

 التوصيات:

 يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، ميكن إدراج التوصيات اآلتية:

الكمبيوتر  برامج ماخاصة استخدوني، وم اإللكرتأسلوب التعّل خالرة إدوالتأكيد على ضر -

 التحصيل. على، ملا فيه أثر إجيابي مقررات العلوم االجتماعية سيف تدري دة الوسائطمتعّد

طلبة  حتصيل علىضرورة إجراء املزيد من الدراسات اليت تبحث يف أثر التعّلم اإللكرتوني  -

 .املختلفةقررات اجلامعة يف امل

يف  على األساليب التقليدية االقتصارإىل عدم  أعضاء هيئة التدريس اجلامعيتوجيه  -

 التدريس.

أن تعمل اجلامعة على برجمة املقررات الدراسية لتيسري استخدامها من طرف أعضاء هيئة  -

 التدريس اجلامعي.

 .اإللكرتوني املختلفة مالرتبوية عند تصميم مناذج التعّل سسضرورة مراعاة األ -

 

 املراجع:

 م اإللكرتوني على حتصيل طلبة دبلوم التأهيلالتعّل(. أثر 2010إبراهيم، مجعة حسن) (1

دراسة جتريبية على طلبة اجلامعة االفرتاضية ، الرتبوي يف مقرر طرائق تدريس علم األحياء

 .233 -175(. 2+1)26. جملة جامعة دمشق. السورية
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 الجزائر سعيدة غراب 
انية، جامعة محمد خيضر  اعالم، قسم العلوم االنسطالب دراسات عليا، تخصص 

 بسكرة

 

الخامسة  

 رمضان
  جامعة بسكرة. الجزائر  أستاذ جامعي. الجزائر

 الجزائر امليلود صغيري 
مكتبات، قسم العلوم االنسانية، كلية العلوم  أستاذ مساعد، تخصص علم 

 جامعة بسكرة   االنسانية واالجتماعية،

 
 

 جتماعية في ترقية التعليم اإللكتروني كاديمي مع الشبكات اال أثر تفاعل املجتمع األ

 

 ملخص الدراسة: 

االجتماعية في ترقية التعليم اإللكتروني في ظل الجهود الرامية إلى  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر تفاعل املجتمع األكاديمي مع الشبكات 

ليمية هي عملية اتصالية بجميع عناصرها تدخل هذه الدراسة في صميم تخصص  تطوير وتحسين التعليم الجامعي، وباعتبار أن العملية التع

 تكنولوجيات االتصال الجديدة. 

ثورة املعلوماتية وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه املواقع أنشئت بهدف التواصل االجتماعي  وتعتبر الشبكات االجتماعية من أحدث مفرزات ال

شمل كافة النشاطات السياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية، فقد أحدثت هذه املواقع ثورة في بين األفراد، إال أن استخدامها امتد لي

 لخدمات للمتكونين. ت العديد من السبل واعملية التعليم والتعلم، ووفر 

 ة التعليم اإللكتروني.وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة املعنونة ب: أثر تفاعل املجتمع األكاديمي مع الشبكات االجتماعية في ترقي

 لكتروني".ولقد قمنا فيها باإلجابة على التساؤل الرئيس ي:" ما أثر استخدام املجتمع األكاديمي لشبكات االجتماعية في ترقية التعليم اإل

 . الكلمات الدالة: االستخدام، تبني املستحدثات، التعليم اإللكتروني، خدمات التعليم اإللكتروني، املؤسسات الجامعية

 

 مقدمة: 

وأوعيتها وصارت مصادر املعلومات التقليدية في املكتبات ال تلبي حاجيات   أشكالها أصبحت املعلومات في العصر الحالي أكثر إتاحة، وتنوعت

 املستفيدين، واتجهت األنظار إلى خارج أسوار املكتبات إلى هيئات وشركات امتهنت تجارة وتسويق املعلومات.

 مختلف في الصادر الفكري  اإلنتاج  وتضخم املوضوعية التخصصات  تداخل  ظل  في تعقدا  املعلومات من املستفيدين احتياجات  كما تشهد 

 ما يحصر أن  يستطيع ال واملستفيد ،وهائل مستمر تزايد في فاملعرفة ،املعرفي االنفجار مشكلة تفاقم إلى االنترنت أدت كما املعرفة، مجاالت

 الدقيقة املعلومات على الحصول  على تساعده أدوات توفر تطلب لذا ،متعددة أماكن وفي مختلفة بلغات منتشرة معلومات من إليه يحتاج

 .واملستفيد املعلومات مصادر بين وسيط  تعتبر أنها كما  الحاجة عند واسترجاعها إليها  الوصول  في وتساعده وفعالية، بسرعة

من هنا فقد أدى التطور الذي عرفه الويب إلى ظهور مجموعة من املواقع، تتسم بميزات خاصة، جعلتها تنتقل من وظيفة التواصل التي  و 

زين  عرفت بها في البداية إلى وظائف أخرى أكثر إبداعية مما يساهم في ترقية التعليم االلكتروني، ويجل منها منصات هامة لتجميع وتبادل وتخ

ه الورقة البحثية مدخل مفاهيمي للموضوع، وواهم ميزات الشبكات االجتماعية واشهرها استخداما في سنتناول في هذعلومات مختلف امل

 .الوظيفة التعليمية، وكذا دور هذه الشبكات في ترقية التعليم االلكتروني
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 البيئة األكاديمية: -1

 مفهوم البيئة األكاديمية: -1-1

نسبت   "أكاديموس"، والتي تطل على بستان يسمى ق.م 387تعني في أصلها املدرسة التي أسسها أفالطون عام  "Académie"كلمة "أكاديمية 

 (1) إليه املدرسة، حيث كان يدرس فيها أفالطون الرياضيات و الفلسفة وكل ما له عالقة باألكاديمية.

أواملدرسة   (Université)حاليا مجتمع رجال األدب والعلماء والفنانين، كما تعبر أيضا عن جامعة " Académie"  "أكاديمية"كلمة  كما تعني 

منشأة عمومية للتعليم العالي :"LAROS"الروس العليا، وتطلق على مؤسسة عمومية للتعليم العالي،وتعني كلمة جامعة كما يعرفها قاموس 

 (2)دة، والتي يتم إدارتها من طرف مجلس الجامعة. مكونة من مجمل الكليات،املنشأة في أكاديمية واح

 متفاعل العناصر، تنطبق عليه مواصفات  تو -
ً
 ديناميكيا

ً
َعرف املؤسسة الجامعية بأنها " مؤسسة تعليمية ومركز لإلشعاع الثقافي ونظاما

َعرف على أنها "منظومة ديناميكية تحقق  املجتمع البشري، حيث يؤثر مجتمع الجامعة في الظروف املحيطة ويتأثر بها في نفس 
ُ
الوقت" كما ت

 (3)التوازن والتكامل مع املجتمع للتنمية".

يدل هذان التعريفان على أن املؤسسة الجامعية عبارة عن مؤسسة تسعى لتنمية املجتمع علميا وثقافيا من خالل التكوين الذي توفره        

 للطالب بها.

  Communauté Académique: األكاديمي املجتمع  -

على مجموعة من األفراد يقيمون في مكان معين لهم عادات وتقاليد مشتركة ويكونون في حالة اتصال   "Communauté مجتمع"تطلق كلمة 

تنسب إلى كل ماله عالقة باألكاديمية والتي تعبر عن املدرسة العليا كما جاء سابقا، وبطبيعة الحال    فهي صفة"األكاديمي"  و انفعال دائمين أما  

اكز التي تشغلها مجموعة أفراد وفئات، و تكون عند تأديتها لوظائفها في حالة اتصال وتفاعل  فإن هذه املؤسسة تضم مجموعة من املر 

 (4)مستمرين.

 من الجامعة فاملجتمع األكاديمي يتشكل من مجموعة أو مجموعات كبيرة من األفراد،حيث يتكون باإلضافة إلى الهيئة اإلدارية والعاملين في 

 : التالية الفئات

 فـــئة الطــلبة:   -

تعد هذه الفئة األكبر من حيث العدد، واألهم من حيث اختالف القيم االجتماعية التي تحملها، ومن حيث املؤشرات النفسية و االجتماعية  

 (5)تتجه باتجاه عوامل التغيير،فالتباين بينها واضح واألصول االجتماعية واضحة كذلك. والعمرية التي

 فئة األساتذة:   -

املعلومات،   الجامعة باإلضافة واألقدر على استغالل الخدمات التي تقدمها تكنولوجيا  تبر الفئة األكثر دراية و وعيا بما يحيط بها داخل تع

الجامعة ،  أن أغلبية األساتذة كانوا طلبة في  العدد، باإلضافة إلى واألقدر على التفاعل اإليجابي بالرغم من أنها أقل من فئة الطلبة من حيث

 العلمي و البحثي. وكذا باعتبارها العامل املحرك في املجال 

 فئة أمناء املكتبات:  -

لعملية    معلومات كما أنها املحرك األساس ي بما يحتاجونه من مصادر وأوعية و   هي الفئة التي تدعم طرفي العملية التعليمية )الطلبة واألساتذة(

 (6)البحث العلمي في البيئة األكاديمية.

 

 املجتمع األكاديمي والحاجة إلى املعلومات العـلمية والتقنية:  -2

معرفتها من خالل رصد استخدام   تعريف جامع ومانع للحاجة املعلوماتية للمستفيدين ولكن من املمكن التوصل إلى من الصعب إيجاد

أجل حل مشكلة    االحتياجات املعلوماتية بأنها املعلومات الضرورية ملستفيد ما في وقت محدد، من   " Apted  أبتداملستفيد للمعلومات؛ عرفت "

آخر، ومن فئة   إلى  شخص  من تختلف  املستفيدين " أن احتياجات Mores :"مورسيواجهها هذا املستفيد في فترة زمنية محددة، كما يشير 

الحاجات تبًعا للمستفيد والغرض واملكان، ويعتمد على   شخص واحد، كما تختلفألخرى، وقد تتغير االحتياجات من وقت آلخر بالنسبة ل

غير واضحة للشخص نفسه، أوغير    املعلوماتية، إذ تكون الحاجة للمعلومات  مراكز املعلومات توفر الخدمات التي تلبي احتياجات املستفيدين 
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ال يستطيع    علومات يمكن أن تكون واضحة ومحددة أو أن تكون كامنة وأضاف ثابت أن الحاجة للم  واضحة الختصاص ي املعلومات في املكتبة، 

 املستفيد تحديدها. 

ويشير أن الحاجة املعلوماتية هي الحالة التي تستخدم فيها معلومات محددة إلنجاز هدف معلوماتي مقبول، ويوضح أن هناك حالتين ينبغي  

 توافرهما للداللة على وجود حاجة معلوماتية،وهما: 

 يتوفر هدف معلوماتي.أن  -1

 (7)أن تؤدي املعلومات التي يبحث عنها إلى تحقيق الهدف. -2

  للباحثين بين تأليف كتاب، أو إجراء دراسة ميدانية، أو اإلشراف على رسالة علمية، أو  ففي الوسط األكاديمي، تتعدد النشاطات البحثية

وغيرها من النشاطات التي من شانها أن تؤدي إلى زيادة احتياجات الباحثين  تقديم بحث، أو االشتراك في لجان مناقشة الرسائل الجامعية 

دوافع استخدام الباحثين في البيئة األكاديمية    املتاحة، ويبدو من خالل معظم الدراسات التي أجريت في املؤسسات األكاديمية،أن   للمعلومات

 والثقافة العامة.  وافع تدريسية وبحثية معا. وقد تظهر دوافع أخرى كاالطالع تدريسية، أو بحثية، أو د ملصادر املعلومات، إما أن تكون دوافع

 تكمن حاجة الباحثين من معلومات العلمية والتقنية للمجال الذي تنتمي إليه هذه املعلومات:

أو اتخاذ قرار كاستعمال  تساعده في إنجاز عمل ما  املعلومات العلمية والتقنية تمكن الباحث من البحث عن املفاهيم والحقائق التي -3

 املختلفة التي تساعد على إكمال األعمال والبحوث العلمية.   املستخلصات واملراجع والوثائق

للحصول على حقائق جديدة بغرض  تساعد املعلومات العلمية والتقنية على تطوير القدرات واملهارات، نجدها عند قراءة كتاب أومقال -4

 والثقافي للفرد.تحسين املستوى العلمي 

العلمية، املوجودة في  املعلومات العلمية والتقنية لها دور تعليمي، فهي تلك املعلومات التي يحتاجها الطلبة في مختلف مراحل حياتهم  -5

 الخارجية. املقررات الدراسية واملواد التعليمية ومن خالل القراءات 

من املمكن وجودها   ، وهي مجموعة النظريات والفرضيات واألفكار حول العالقات التي املعلومات العلمية والتقنية تعتبر معلومات فكرية -6

 بين مختلف عناصر املشكلة. 

التي يمكن الحصول عليها    املعلومات العلمية والتقنية هي نتاج بحثي، وتتمثل في التجارب العلمية ونتائج األبحاث العلمية واألدبية، وبياناتها   -7

 نفسه أو غيره. من خالل تجارب الفرد

أكثر دقة، ومثل هذه    القيمة املنهجية للمعلومات العلمية والتقنية، وهي األساليب العلمية التي يحتاجها الباحث عند القيام ببحثه ليكون  -8

 ت ودقتها.صحيحة من األبحاث، والتي تختبر بموجبها صحة هذه البيانا  املعلومات، األدوات التي تستعمل للحصول على بيانات ومعلومات

 (8) أرقام الهواتف، األسعار. عمومية املعلومات العلمية والتقنية التي يحتاجها عامة الناس في حياتهم اليومية، كاألحوال الجوية، -9

 

 التعليم اإللكتروني: -3

 اإللكتروني منها:هناك العديد من التعريفات لتكنولوجيا التعليم  : مفهوم تكنولوجيا التعليم اإللكتروني -

م، ويتم فيه إستخدام آليات اإلتصال الحديثة ووسائط تكنولوجية من   ِّ
 
"هي أسلوب من أساليب التعليم يستخدم في إيصال املعلومة للمتعل

التقنية بجميع أنواعها في  استخدامحاسب، وشبكاته، ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسوم، وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، أي 

 9إيصال املعلومة للمتعلم في أقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة".

التقنيات الحديثة كالحاسوب وأجهزة الهاتف املحمولة وعبر شبكات   باستخدام"التعليم اإللكتروني هو عملية إيصال وتلقي املعلومات  -

 .10غراض التعليم والتدريب وإدارة املعرفةالالسلكية وذلك أل  االتصاالتاإلنترنت أوعبر شبكات 

ومستحدثات تكنولوجيا  إلكترونية،أجهزة  استخدام"التعليم اإللكتروني يعبر عن عملية التعليم وتلقي املعلومات التي تتم عن طريق  -

عديدة، وتلعب تكنولوجيا  اتصالالدارسين واملعلمين عبر وسائل  بين   االتصالالوسائط املتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان واملكان، حيث يتم  

 لظروف املتعلم  االتصال
ً
 كبيرا فيها، وتتم عملية التعليم وفقا

ً
وقدراته، وتقع مسؤولية التعلم بصفة أساسية على   واستعداداتهدورا

 . 11عاتقه"
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املهارات واملفاهيم للمتعلم على تقنيات املعلومات واالتصاالت   "أسلوب من أساليب التعليم يعتمد في تقديم املحتوى التعليمي وإيصال -

عة  ووسائطهما املتعددة بشكل يتيح له التفاعل النشط مع املحتوى واملعلم والزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت واملكان والسر 

مية ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية  التي تناسب ظروف املتعلم وقدرته, وإدارة كافة الفعاليات العلمية التعلي

 .12املخصصة لذلك" 

"التعليم اإللكتروني هو استخدام تقنيات الوسائط املتعددة واإلنترنت لتحسين جودة التعليم وتسهيل الوصول إلى املوارد والخدمات  

 .13التعليمية عن بعد"

م، ويتم فيه إستخدام آليات اإلتصال الحديثة ووسائط تكنولوجية من  " هي أسلوب من أساليب التعليم يستخدم في إي ِّ
 
صال املعلومة للمتعل

حاسب، وشبكاته، ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسوم، وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، أي إستخدام التقنية بجميع أنواعها في 

 14".إيصال املعلومة للمتعلم في أقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

"التعليم اإللكتروني هو عملية إيصال وتلقي املعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب وأجهزة الهاتف املحمولة وعبر شبكات  

 .15شبكات اإلتصاالت الالسلكية وذلك ألغراض التعليم والتدريب وإدارة املعرفةاإلنترنت أو عبر 

التعليم وتلقي املعلومات التي تتم عن طريق إستخدام أجهزة إلكترونية، ومستحدثات تكنولوجيا  " التعليم اإللكتروني يعبر عن عملية 

الوسائط املتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان واملكان، حيث يتم اإلتصال بين الدارسين واملعلمين عبر وسائل إتصال عديدة، وتلعب تكنولوجيا 

 كبيرا فيها، وتتم عملية التعليم  
ً
 لظروف املتعلم وإستعداداته وقدراته، وتقع مسؤولية التعلم بصفة أساسية على عاتقه"اإلتصال دورا

ً
 . 16وفقا

" أسلوب من أساليب التعليم يعتمد في تقديم املحتوى التعليمي وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلم على تقنيات املعلومات واالتصاالت  

ط مع املحتوى واملعلم والزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت واملكان والسرعة  ووسائطهما املتعددة بشكل يتيح له التفاعل النش

التي تناسب ظروف املتعلم وقدرته, وإدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية  

 .17املخصصة لذلك" 

 بشكل جيد       
ً
 التعليم اإللكتروني على أنه "مستحدث تكنولوجي يقدم بيئة تعليمية تفاعلية، مصممة مسبقا

ً
في ضوء ما سبق نعرف إجرائيا

و  في ضوء مبادئ التصميم التعليمي املناسبة لبيئة التعلم، وتستخدم فيه مصادر األنترنت والتقنيات الرقمية، وتتاح لكل فرد في أي زمان أ

 ن". مكا

 

 الشبكات االجتماعية وميزاتها التعليمية: أشهر -

صل  ظهرت العديد من األدوات والتطبيقات املبنية على فلسفة الجيل الثاني، وبالتالي يطلق عليها أدوات الجيل الثاني للويب أو وسائل التوا

 والتطبيقات االجتماعية.االجتماعي أو البرامج االجتماعية، والنقاط التالية توضح مفهوم هذه األدوات  

مواقع التواصل االجتماعي هو مجموعة من املواقع على شبكة اإلنترنت، تتيح التواصل بين األفراد في بنية ": سامح زينهم عبد الجواد"فحسب 

شخصية، ومعرفة  مجتمع افتراض ي، يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك، يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل، أو اإلطالع على امللفات ال

 أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض.

" إلى تعريف الشبكات االجتماعية على أنها: "موقع ويب، أو أي نوع آخر من االتصال عبر اإلنترنت الذي  Broadlyهذا وقد ذهبت "برادلي" "

 (.18يسمح لألفراد بالتفاعل مع بعضهم البعض") 

جتماعية حيث تقوم على "جمع بيانات األعضاء املشتركين في الشبكة ويتم نشر هذه البيانات علنا على  الفكرة الرئيسية ملواقع الشبكات اإل 

 (.19الشبكة حتى يتجمع األعضاء ذو املصالح املشتركة والذين يبحثون عن ملفات أوصور... الخ") 

 (20)في النقاط التالية: عن التكنولوجيات األخرى  هاخصائص وتتلخص أهم 

 ومشاركة املحتوى بسهولة.خلق  -1

ترفع وثيقة ورد أوفس وتحفظها على الخط املباشر، وتوفر   أن  ، حيث يمكن"Google Doc  " "جوجل"التعاون على الخط املباشر مثل وثائق    -2

 إتاحة إلى عدد كبير من املستفيدين، ويسمح بنوع من التعاون والعمل الجماعي، والذي كان مفتقدا سابقا. 
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  "  Face book"" الفيسبوك"و "MySpace"  " ماي سبيس" :األلفة االجتماعية، حيث أن مواقع الشبكات االجتماعية مثلالترابط و  -3

جذبت ودعمت من الناس وسهلت االتصاالت بينهم، حيث ساعدت الناس على اكتساب املهارات االجتماعية    " Friendster" " فريندستر"و

 والتواصلية. 

 املحادثة بين املؤلف وقراءه.و املحادثات في العديد من األشكال املختلفة، والتي تسمح بالتعليقات  -4

قابلية نقل امللفات من خالل االستفادة من الخدمات التي تدفع املعلومات إلى املستخدمين من خالل خدمة الرسائل النصية القصيرة   -5

SMS. 

حيث تسمح البرامج االجتماعية بوظيفة ممتازة للتغلب على حدود املكان والزمان، مما يعطي للناس  التغلب على عوائق املكان والزمان، -6

 الفرصة لالتصال والعمل معا أينما كانوا. 

تجميع املعارف واملعلومات وتعديل املحتوى، فهناك برمجيات اجتماعية على مواقع اإلنترنت تمكن األفراد من تجميع ملفات الصوت  -7

 (21) و والوثائق الهامة من مناطق عديدة من العالم.والفيدي

 

ر الويب التقليدي "تيم بيرنارد زلي"، الويب2004ظهر الويب الداللي بشكل رسمي مع نهاية    املرحلة في ظهرت التي املفاهيم  أحد الداللي م يد مطو 

 البيانات وتجميع لخزن  ضخم  مستودع مجرد من الويب تحويل على  العمل إلى مفهوم يقود انه  ،إذ  الرقمية  البيئة  أفرزته ما  ضمن املعاصرة 

 منها من اإلفادة يجعل تنظيما  املنظمة وغير املرتبة غير  املعلومات من  وغيرها ومقاطع  وصور  نصوص من إضافته مما يتم هائل  كم وتجميع

 تفهمه بشكل  والعالقات املعاني فهم  على بروابط مبنية بداخلها املوجودة املعلومات ترتبط  كبيرة بيانات قاعدة أو رقمي مستودع إلى صعبا  أمرا 

 بها تقوم عملية املعلومات عن البحث ليصبح املعرفة أصناف وفهرسة وتحليل الترابطية بين املعلومات العالقات إدراك معه لها ويمكن اآللة

 .كبير منها جزء في اآللة

فهم املعلومات ومعالجتها بمستوى مقارب ملا يقوم به الذكاء البشري، وقد أشار "برنرزلي"  والهدف من ذلك هو إعطاء الحواسيب القدرة على 

 .Burners-Lee, Tim. Building a better web  (1إلى ذلك في أحد أبحاثه بقوله الشبكة العنكبوت بصورتها الحالية مفهومة لنا نحن البشر".)

In: Newsweek, vol.146, issue 25, 2005, pp. 4-25 

 فيها املعلومات تكون  عاملية ضخمة بيانات قاعدة إلى واملتناثرة املبعثرة للمعلومات كبير مستودع مجرد من الويب تحويل بأنه يعرف كما

 ليصبح املعرفة أصناف وفهرسة وتحليل املعلومات بين  العالقات الترابطية إدراك  من لها ويمكن  اآللة تفهمه  بشكل ومعَرفة جيدا، مترابطة

 (1).منها واالستفادة جاهزة النتائج استقبال  في ذلك بعد اإلنسان دور  وينحصر منها بجزء كبير اآللة تقوم  عملية املعلومة عن البحث
 lee.html. visite le 20/01/2014-linehttp://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw51/burners Ercim new.N 51. [En Burners , Miller.E. The Semantic Web Lifts Off.  – 

 

 التفاعل على الشبكات االجتماعية وأثره على التعليم االلكتروني: -

املستفيدون إلتاحة واستخدام ومشاركة  الطريقة التي يتم بها خلق املعلومات والطريقة التي يستخدمها من  2.0الويب غيرت تطبيقات 

، فهي تجني العديد من املميزات لكي تخدم بشكل أفضل  2.0قد تم بناؤها على أساس الويب  2.0املعلومات، وهناك من يشير أن مكتبات 

 (22)جمهورها املوجود والوصول أبعد من جدران مواقع الويب للمكتبة أو الجامعة.

، حيث يمكن للمستخدمين أن  2.0لويب يضمن أن تصبح املكتبة أكثر اجتماعية، وهذا يؤدي إلى بناء املكتبة استخدام أدوات الجيل الثاني ل

يشاركوا ويضيفوا ويحرروا املعلومات، فأدوات الجيل الثاني للويب تعطي القدرة على الوصول إلى املستخدمين الجدد واملوجودين بالفعل 

 (23)ماما(.)املستخدمين الذين لم يزوروا املكتبة ت

إلى إتباع فلسفة وضع الخدمات وفق طلبها، واهتمام معظم املستفيدين، وألنها تسمح بتطوير الخدمات وتوسيعها    2.0أدى ظهور الويب  وقد       

 (24)حتى تكون متماشية وتطورات العصر.

ثاني ثورة في عالم اإلنترنت بعد البريد   بعد انتشارها وشهرتها الواسعة بين املستفيدين من الشبكة العنكبوتية، أصبحت توصف أنها

اإللكتروني، فهي من تطبيقات الجيل الثاني للويب وهي تطور طبيعي للمواقع الشخصية، كما أن من أسباب شهرتها وسرعة انتشارها، تميزها  
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، وللمدونات العديد من  ين منهابالتفاعلية والوصول من قبل املستفيدين إليها، وتشكيل التجمعات اإللكترونية بين محرريها واملستفيد

 (25اإلستخدمات:) 

 عرض ألهم األحداث واملقاالت العربية عن األوضاع الحالية في العالم. -

 عرض أهم األفكار الشخصية سواء سياسية أو أدبية أو فنية أو دينية وإبراز مواهب عامة لألشخاص في شتى املجاالت اإلبداعية. -

 ات عن أهم املستجدات في شتى املجاالت اإلبداعية. إبداء الرأي الحر في مناقش -

 نشر ما تريد بصورة الئقة محترفة لجذب أكبر عدد من الزوار واألعضاء. -

 عن املنشورات واألعمال املختلفة.  وللدعاية واإلعالن   وسيلة للتعارف والتواصل. -

ويرمز له بالعصفور األزرق   يعني املغرد،  فتوتروهي تعبير عن الصوت وهو صوت العصفور، "Twit تويت "كلمة :  twitterشبكة تويتر      

كمشروع بحثي    2006أطلق سنة    ،الصغير، والتغريدات تكون علنية، ويمكن أن تعرض على موقع ويب تويتر بواسطة األعضاء أو غير األعضاء

 (26).2012األمريكية، وتم إطالقه باللغة العربية منذ مارس "  Obvious" قامت به شركة 

نوي     
 
مه، سُيمك ب ملا سُيقد 

 
ال
ُ
م على املوقع، و ُمتابعة الط

 
د تواُجد املعل ويتر املكان األفضل للُحصول على املعرفة، فبُمجر  هم ذلك من  عتبر الت 

راسة. كما يمك  و غيرها     ن للمدرس أن يستخدمه لوضع اإلعالنات لطالبه املتابعين لحسابهالُحصول على معارف من ُمدر سهم خارج أوقات الد 

عليم عن بعد طبيقات التي تدعُم الت   .27من الت 

بمثابة املوقع الشخص ي أو املفكرة الشخصية غير أنها تتميز بالتفاعل واملشاركة مع املدونين   Blogتعد املدونة  :facebookالفايسبوك     -1-2-

" بلوجر""، خدمة  Wordpress""وررد بريس"والزوار من خالل كتابة التعليقات، من أبرز املواقع التي تقدم العديد من الخدمات أبرزها: خدمة  

"Blogger تدوين""، خدمة" "Tadwen " ،" خدمةOpen Diary " خدمة ،"Type Padخدمة ،" "Xanga"خدمة ،"Live Journal"  خدمة ،

"Expression Engine" (.28) 

كأحد أهم الوسائل الناجحة في تعزيز التعليم   "Facebook"التي يوفرها موقع فيسبوك  ”Closed Group“ استخدام املجموعات املغلقة      

خاصة فقط بطالب الفصل أو املادة التي يدرسها ويدعو طالبه لالنضمام   "Facebook" لى فيسبوك حيث يمكن للمعلم أن ينش يء مجموعة ع

إليها فيتيح لهم من خاللها النقاش والحوار حول مواضيع لها عالقة باملادة الدراسية, مما يشجعهم على التفاعل واملبادرة واالستكشاف  

 .29ريق األفضل للتعلم البديل املثالي عن التلقينواالعتماد على النفس للحصول على املعرفة، وهي الط

يعتبر موقع يوتيوب أكبر مستضيف مللفات الفيديو، حيث بدء العمل باملوقع ملشاركة ملفات الفيديو   :YouTube  موقع يوتيوب -3-5-1

ة بشتى املجاالت وغيرها كثير، وهناك  الشخصية ونشرها حول العالم، ما لبث أن أصبح  أكبر مصدر ملواقع الفيديو، حيث يوفر ملفات تعليمي

 (30) الخدمات التي يقدمها ملستفيدي املكتبات:

 سهولة االستخدام، حيث ال يتطلب من مستخدميه إال مهارات بسيطة في التصفح على اإلنترنت. -1

 اشتراك مسبق. عملية التصفح والبحث ومشاهدة الفيديو متاحة بشكل مجاني لجميع مشتركي اإلنترنت وبدون  -2

 لعرض مقاطع األفالم والتلفزيون واملوسيقى وأشرطة الفيديو التعليمية. " Adobe Flash" استخدام تقنية -3

 م والتعليق ومراجعة وتقييم الفيديوهات املنشورة باإلضافة إلى االشتراك في القنوات املشهرة يسمح موقع اليوتيوب للمستخدمين بالتوس   -4

 اعية في ترقية التعليم اإللكتروني: دور الشبكات االجتم-

م   يرى      
 
ا يقرأه، و10وليام جالسر أن  اإلنسان يتعل ا يسمعه، و20% مم  ا يراه، و30% مم  ا يراه ويسمعه، و %50% مم  ا ُيناقشه مع  70مم  % مم 

به، و80اآلخرين، و ا ُيجر  مه لشخص آخر %95% مم 
 
ا ُيعل رت مساحات ترى  .مم 

 
جربة، وتقوم فماذا لو توف وتسمع فيها، وتكون أنت محض الت 

مات،  بكات االجتماعية الوسيلة األمثل التي تجمع بين ُمختلف هذه الس 
 
م فيه، هذا ما يجعل الش

 
م في نفس الوقت الذي تتعل

 
عل
ُ
ما  بدور امل

طورات وتح واكبة مثل هذه الت 
ُ
عليمية مل ة إلى ُمراجعة األنظمة الت  عليم يجعلنا اليوم بحاجة ماس  ل في الت  رف األو 

 
 من الط

ً
سين األداء انطالقا

م
 
عل
ُ
 .الذي هو امل

بكة(، سيكون       
 
عليمي عن بعد )عبر الش الب إلى الفضاء الت 

 
م الجو  االجتماعي لهذه املواقع لجذب الط

 
عل
ُ
الي، لو استغل  هذا امل ذلك أفضل  وبالت 

 كإنشاء 
ً
لبية فيها، مثال ف  من انغماسه في الجوانب الس  عليمية املنزلية خارج الص  ساعدة في الواجبات الت 

ُ
نتديات، وامل

ُ
ردشة، امل رف للد 

ُ
غ
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ُ
عليمية بين امل ستخدم في تنشيط العالقات الت 

ُ
بكات االجتماعية ت

 
كتور إبراهيم عامر القندلجي بأن  الش ده الدُّ

 
راس ي، وهو ما يؤك مين  الد 

 
عل

 31.املتعلمين عن بعد

لبية  الجوانب في  االنغماس من بكثير  أفضل ذلك  التعليمي سيكون  الفضاء إلى  الطالب لجذب  املواقع  لهذه  االجتماعي الجو  استغالل  إن        الس 

  فيها،
ً
نتديات، غرف  كإنشاء  مثال

ُ
ردشة، امل ساعدة للد 

ُ
 بأن   عامر القندلجي إبراهيم  الدكتور  يؤكده ما  وهو املكلفين،  الدراسية الواجبات في وامل

ستخدم االجتماعية املواقع
ُ
 32املتعلمين  املعلمين بين  التعليمية العالقات تنشيط في ت

عليمية ملواقع التواصل االجتماعيوتتمثل أهم -  :33فيما يلي  الخصائص الت 

م تعاوني وتكاُملي-
ُّ
ل بيئة تعل

 
شك

ُ
م، بحيث ت

ُّ
 .تجمع بين الفردية واالجتماعية في التعل

ة  - متحويل العملي 
ُّ
عليم إلى التعل عليمية من الت   .الت 

اتي الذي يعتمد على: البناء، الحوار، اإل -
 
م الذ

ُّ
اتية، و هو ُيعتبر من أهم  مناهج التعل

 
عالجة الذ

ُ
بكات االجتماعية بامل

 
عاون تمتاز الش  .نتاج، الت 

عليميةم- قة بالعملية الت 
 
تعل

ُ
 .تابعة اإلعالنات الجديدة و إدارة املشاريع امل

عليما- ف أداة أو أكثر للت 
 
لبة أن ُيؤل

 
حفيز على اإلبداع، إذ ُيمكن ملجموعة من الط  .لت 

م باألنشطة-
ُّ
الب عن طريق التعل

ُ
ا ُيساعد على تنشيط مهارات الط عليق، مم  ناقشة و الت 

ُ
 .تباُدل املعلومات و امل

ها حق  عام- عاُمل مع املعلومات على أن   .الت 

 املشاركة والتفاعل، واملتعلمون مساهمون في بناء املعرفةالتعليم قائم على -

عليمي- حتوى الت 
ُ
م في بناء امل

 
تعل

ُ
 ).اشتراك امل

 :34الخصائص التعليمية للشبكات االجتماعية في ترقية التعليم اإللكتروني يمكن تلخيص الفوائد التالية  هذه  ومن-

 التخصص نفس في للطلبة إرسالها خالل من معا   األبحاث ومتابعة رجعة ا  م واملعلمين  الطالب بإمكان :تعاوني بشكل  واألبحاث  الكتب  جعة امر  -

 .املدرس وكذلك  عليها، لالطالع

 يحافظ وبهذا  يدرسها، التي العلمية  املادة  مجال  في  املستجدات عن  بالبحث  طالبه يكلف  أن  لألستاذ يمكن  :التخصص في املستجدات  متابعة - 

 . التخصص في الجديدة باملعلومات الطلبة صلة على

 .املوقع في الطالب بين  التواصل ولزيادة فاعلة تعليمية  كأداة األستاذ يستعملها : الرأي  استطالعات--

 من األلعاب هذه  ستزيد بحيث ثانية كلغة االنجليزية اللغة وخصوصا رءة ا  الق رت ا مها  تحسين في منها  االستفادة يمكن :التعليمية األلعاب-

 .الطلبة لدى االنجليزية باللغة املصطلحات مخزون 

 استعمال خالل ،من لتخصصهم  العملي التطبيق  بإمكانهم  سيكون  حيث  الصحافة طلبة  وخصوصا  :بالطالب خاصة  معلومات مصادر  إيجاد-

 .الجامعات وأخبار والرياضية  السياسية العاجلة  األخبار ملتابعة الفيسبوك تغذية مركز  تحديثات

 التعلم  لتسهيل عملية  لطلبته رسالها وا   الصور  أو الفيديو استعمال لالستاذ يمكن  :املتعددة الوسائط استعمال-

 

فإن شبكات التواصل    األمريكية الواليات املتحدة  ففي    لتطبيق الشبكات االجتماعية في ترقية التعليم االلكتروني  ةويمكن تقديم نماج ناجح      

ب، وكانت دراسة   االجتماعي منفذة
َّ
ال
ُ
مين والط ِّ

 
عل
ُ
بل امل مارس على نطاق واسع من قِّ

ُ
ا في كثير من املدارس واملعاهد الرسمية والخاصة، وتـ

ً
حديثــ

ب يدخلون إلى شبك 77إلى أن  أدتمن الباحثين بجامعة مينيسوتا، قد  مجموعة حديثة قام بها 
َّ
ال
ُ
م  % من عموم الط

ُّ
ات التواصل بهدف التعل

ب تتراوح أعمارهم بين   وتنمية املهارات واالنفتاح على وجهات نظر جديدة، وأنه بحسب بيانات تم جمعها على مدار الستة أشهر األخيرة
َّ
ال
ُ
لط

رت مهاراتهم وإبداعاتهم  18: 16 ب الذين يستعملون مواقع الشبكات االجتماعية، تطوَّ
َّ
ال
ُ
ن »أن الط على نحو جيد«، وتشير كرستين  سنة، تبيَّ

جرينهو الباحثة في الدراسة، إلى أن إدراج املناهج التعليمية في الشبكات االجتماعية، ساعد على جعل املدارس أكثر أهمية وذات مـغـزى  

ـالب في التعليم، ورفع الكفاءة التكنولوجية، وتعز 
ُ
مون قادرين على زيادة انخراط الط ِّ

 
عل
ُ
ب، وصار امل

َّ
ـال
ُ
يز روح التعاون في الفصول الدراسية،  للط

ا، وسوف  
ً
ضيف: »إن التفكير ليس فقط في دمج التكنولوجيا الخاصة بك، ولكن في خلق مهام أكثر إلحاحــ

ُ
وبناء مهارات اتصال أفضل«، وتـ

شكالت، والقدرة على ا
ُ
ر التفكير الناقد وحل امل بيتطوَّ

َّ
ال
ُ
شاركة العاملية لدى الط

ُ
 .35مل

 



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

79 

في التعليم الفاعل، فإن مجلس أبو ظبي للتعليم، بدأ يتجه إلى توسيع دائرة استخدام شبكات   ناجحة جربة دولة اإلمارات العربيةتوتعد       

التواصل االجتماعي في العملية التعليمية، وبحسب مغير خميس الخييلي، ُمدير عام املجلس، فإن هذه الشبكات صارت ُجزًءا ال يتجزأ من  

ب،  
َّ
ال
ُ
ل ما يشهده العالم من ُمستجدات تقنية وعلمية  تعلم الط

ُ
ي واإلقليمي والعالم قاطبة، وجعلتهم على وعي بك ِّ

 
حيط املحل

ُ
وتعزيز ارتباطهم بامل

ة، بعنوان )استخدام موا تطورة..وفي ورقة علميَّ
ُ
قع  وثقافية، لذلك هناك اتجاه قوي لتجهيز جميع املدارس بالوسائل التقنية والتعليمية امل

ِّية، وأن    التواصل
 
رف الصفـ

ُ
ية( نوقشت في املجلس، ورد: »ضرورة دعم االنتقال إلى التعليم التفاعلي، خاصة في الغـ

َّ
االجتماعي في الغرف الصفـ

ن نشاطات الشبكات االجتماعية من التركيز   العديد من التربويين صاروا يستفيدون من  ِّ
 
مك

ُ
تلك الوسائط في تحقيق أهدافهم التعليمية، إذ تـ

اءة 
َّ
نات اإللكترونية لتحفيز النقاشات والحوارات البنـ ِّ

دو 
ُ
براء، وأنه ُيمكن استخدام امل

ُ
، والتعاون  على البحث وجمع البيانات والتواصل مع الخ

تبادل في مواقع املعرفة اإلل
ُ
ِّر جميع هذه الوسائط االجتماعية سهولة الوصول إلى الدعم وتبادل الخبرات والتطوير  امل

 
كترونية، وبشكل عام توفـ

جتمع املنهي والعلمي«.. وكان املجلس قد أطلق في بداية العام ) 
ُ
بعة ضمن امل تَّ

ُ
مارسات امل

ُ
ف   2012املنهي، وأفضل امل م(، مشروع »الصَّ

ت مدارس ب ل  اإللكتروني«، في سِّ
ُ
إمارة أبو ظبي، تشمل طلبة الصفين الثالث والرابع للتعليم األساس ي، الحلقة األولى، بواقع مدرستين في ك

ت بشبكة »فيديو كونفرانس«، ولوحات إلكترونية تعمل باللمس   ل مدرسة من املدارس السِّ
ُ
دة عام واحد، وسيتم ربط ك

ُ
منطقة تعليمية ومل

ب على ت
َّ
ال
ُ
مين والط ِّ

 
عل
ُ
ي والعالمي، على أن يتم التعميم على مراحل في بلتشجيع امل ِّ

 
ستويين املحل

ُ
قية املدارس  بادل املعرفة واملعلومات على امل

 .36الحكومية في اإلمارة 

 

أن  الشبكات االجتماعية ستكون  “ :”Euronews“ في تقرير قناة S.KneeVah يقول املدير التنفيذي في قسم الرقميات في جامعة كولومبيا      

 من الروتين الدراس ي، كما هي جزٌء من حياة الناس جزء
ً
  أصبح ضرورة حتمية  التعليمية  وبالتالي فاالستفادة من هذه املواقع في العملية ،37ا

، من  وإمكانياتهم، تسمح لكل من الطلبة واألساتذة من إظهار مهاراتهم إلخراج العملية التعليمية من شكلها التقليدي إلى أشكال أكثر إبداعا

، وتبادل مختلف أشكال املعلومات واملعارف، مما يجعل منها وسيلة مكملة  واالنفتاح على اآلخرينوالتفاعلية خالل تشجيع روح املشاركة 

 . تزيد من فاعليتها كونها أكثر فهما وتعامال مع الطبيعة اإلنسانية في العصر الراهنللبرامج التعليمية الواقعية، 

 

 اجع: قائمة املر 

. الجزائر: املؤسسة الوطنية للفنون  املصطلحات القانونية في التشریع الجزائري: قاموس باللغتين العربية والفرنسيةابتسام.  القرام  -

 . 1992املطبعية،
املناجمنت، قسم علوم  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية الجامعيةحنان،  رزق هللا -

  .2009/2010التسيير، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير،جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
فعاليات اليوم الدراس ي. قسنطينة: جامعة   الشبكة اإلعالمية في الجامعة. التحدیات املعاصرة: العوملة، االنترنت، اللغة. فضيل. دليو  --

 .  2002،منتوري 

  2002،   .1ع    23.مج  ،للمعلومات العربية املجلة في .املعلومات على  الحصول  في  العليا الدراسات  طالب سلوك   .زهير محمد بقلة  -

 رسالة لةمج في  .الباحثين والدارسين احتياجات وتلبية العلمي البحث تطوير في  الجامعية املكتبات  دور  .املالكي مسلم الزم مجبل  -

 ..38،2003 .ع.املكتبة

 . 2002 ، الصفاء  دار: عمان. 2 ط.  املعلومات مراكز   و   املكتبات من  املستفيدين خدمات .عوض غالب   النوايسية  -

 .2008وموزعون، األردن ، ، دار الفكر ناشرون ، مقدمة في تقنيات التعليمنادر سعيد شمى وسامح سعيد إسماعيل - 

 .2008، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن ، التعليم اإللكتروني من منظور تجاري وفني وإداري خضر مصباح الطيطي،  -

مصر،    ، دار الجامعة الجديدة للنشر،جودة التعليم اإللكتروني رؤية معاصرةرشيدة السيد أحمد الطاهر ورضا عبد البديع السيد عطية،    -

2012. 

  ، متوفر على الرابط 21:33، على الساعة 25/03/2016موقع الجامعة السعودية اإللكترونية، تصفح يوم  -

learning.aspx-https://www.seu.edu.sa/sites/ar/AboutSEU/Pages/E   

https://www.seu.edu.sa/sites/ar/AboutSEU/Pages/E-learning.aspx
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 .2008، رون وموزعون، األردن، دار الفكر ناش، مقدمة في تقنيات التعليمى وسامح سعيد إسماعيلنادر سعيد شم -

 .2008للنشر والتوزيع، األردن ،  ، دار الحامد التعليم اإللكتروني من منظور تجاري وفني وإداري خضر مصباح الطيطي،  -

، دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر،  جودة التعليم اإللكتروني رؤية معاصرةرشيدة السيد أحمد الطاهر ورضا عبد البديع السيد عطية،    -

2012. 

  ، متوفر على الرابط 21:33، على الساعة 25/03/2016موقع الجامعة السعودية اإللكترونية، تصفح يوم  -

learning.aspx-https://www.seu.edu.sa/sites/ar/AboutSEU/Pages/E   

 .www.alyaseer.net/vb/showthread.php?  ،09/03/2011 ،17:30 متاح على املوقع: هبه محمد خليفة، قاعة شوقي سالم،-
 -.2015القاهرة: دار الجوهرة للنشر والتوزيع،.  أرشيفات الويب: في الدول األجنبية ودول الخليج العربيأشرف عبد املحسن.  الشريف  -

  .2015. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 3ط..خدمات املعلومات في ظل البيئة اإللكترونيةفاتن سعيد.   بامفلح

 .2012، دار املعرفة الجامعية. القاهرة: في مؤسسات املعلومات 2.0تكنولوجيا الويب . محمد الطيب ؛جعفر الصادق أالء-
-coll.»  Pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement, évaluationRéussir un projet : «Marie Prat,   

objectif solutions, Corime Hervo- eni, 2008, Imprimerie France. 
1- Larousse. Op .Cit. (Université). 

-.master 2 recherché, universities Lumière, 2011 La bibliothèque 2.0 : concepts, usages et usages.Sami  MABRAK.. 

 - Carla Mooney, Online Social Networking, Gale: New york, 2009. 

. الجزائر: املؤسسة الوطنية للفنون  املصطلحات القانونية في التشریع الجزائري: قاموس باللغتين العربية والفرنسيةابتسام.  القرام  -1

 .26. ص. 1992املطبعية،
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 الجزائر امال عميرات 
م واالتصال  بكلية علوم االعل أستاذة محاضرة أ  

 جامعة الجزائر 

 

 

 تكنولوجيا اإلعلم واالتصال في التعليم االلكتروني والبحث العلمياستخدامات 

 

  :امللخص  

ادة  وفر املألنه ي ، يستطيع التعليم االلكتروني بقوته ومرونته أن يحسن العملية التعليمية السيما  في مجال التعليم العالي والبحث العلمي       

وقدراته وإمكانياته املادية،   وفي أي مكان على الشبكة وبأشكال متعددة تتالئم مع ظروف الباحثالتعليمية  لطالب العلم والباحثين في أي وقت  

بجودة كما تتمكن الجامعات من استيعاب العدد الهائل للطالب والباحثين وتقديم الدروس للجميع مهما كانوا متباعدين وبتكلفة أقل و 

تزامن. وقد وفرت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ظروفا أسهل وفرص أكثر للتعليم والبحث  أحسن، ساء بالتعليم االلكتروني املتزامن أو غير امل

العلمي بطريقة أسرع وأجود، فقد أصبحت املعلومة التي هي أساس البحث العلمي بفضل هذه التكنولوجيات متاحة بشكل أفضل وأسرع  

قت مض ى مما يجعل من الباحث يوفر وقتا وجهدا وتكلفة باإلضافة إلى  أكثر من أي و   كلفة ووقت فأصبحت تتميز  بالوفرة  والسرعة وبأقل ت

التشعب املعلوماتي تمكن الباحث من التصفح واالنتقال إلى آالف املعلومات اإلضافية مما يعطي قيمة إضافية للبحث، إلى جانب استخدام   

 ..اتفي نقل املعلومات، والتفاعلية ونمو وتحليل ونقد املعلوم الوسائط املتعددة

إن ما الشك فيه أن تقدم البحث العلمي اليوم مرهون باستخدام واستغالل ما تتيحه تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من معلومات ومرونة       

ا االستخدام من أولويات أهداف التعليم العالي والبحث  وفعالية وسرعة لصالح البحث العلمي وتطوره مما  يجعل من االهتمام بتطوير هذ 

 لمي النوعي الع

 

Utilisation des technologies de l’information et de la communication dans l’apprentissage électronique  et la 

recherche scientifique 

Abstract : 

L’apprentissage électronique peut augmenter le processus de la recherche, en particulier dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, car il fournit le matériel pédagogique aux étudiants  et aux 

chercheurs à tout moment et en tout lieu , sous différentes formes adaptées aux conditions du chercheur, à ses capacités et 

à ses possibilités matérielles . l’apprantissage   électronique par les différentes   technologies de l’information et de la 

communication offrent des conditions plus faciles et  de possibilités de  recherches plus rapide  et efficace. Cet article se 

concentrera sur l’importance de la technologie  dans l’apprentissage électronique, qui est la base de la recherche 

scientifique actuellement ,et  qui a permis l’abondance et la rapidité  des informations et du savoir  qui a rendu la qualité et  

le devloppement de la   recherche scientifique  plus  flexibile et  efficace                

Mots-clés: Aprantissage  électronique / Technologies de l’information et de la communication /  Recherche scientifique 
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 :  مقدمة  

ادة يستطيع التعليم االلكتروني بقوته ومرونته أن يحسن العملية التعليمية السيما  في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، ألنه يوفر امل 

ادية،  التعليمية  لطالب العلم والباحثين في أي وقت وفي أي مكان على الشبكة وبأشكال متعددة تتالئم مع ظروف الباحث وقدراته وإمكانياته امل

كما تتمكن الجامعات من استيعاب العدد الهائل للطالب والباحثين وتقديم الدروس للجميع مهما كانوا متباعدين وبتكلفة أقل وبجودة 

للتعليم والبحث   أكثر وفرص   أسهل واالتصال ظروفا   اإلعالم اء بالتعليم االلكتروني املتزامن أو غير املتزامن. وقد وفرت تكنولوجيا و أحسن، س

لعلمي بطريقة أسرع وأجود، فقد أصبحت املعلومة التي هي أساس البحث العلمي بفضل هذه التكنولوجيات متاحة بشكل أفضل وأسرع  ا

وبأقل تكلفة ووقت فأصبحت تتميز  بالوفرة  والسرعة  أكثر من أي وقت مض ى مما يجعل من الباحث يوفر وقتا وجهدا وتكلفة باإلضافة إلى  

جانب استخدام    إلىمكن الباحث من التصفح واالنتقال إلى آالف املعلومات اإلضافية مما يعطي قيمة إضافية للبحث، التشعب املعلوماتي ت

إن ما الشك فيه أن تقدم البحث العلمي اليوم مرهون   .الوسائط املتعددة في نقل املعلومات، والتفاعلية ونمو وتحليل ونقد املعلومات

باستخدام واستغالل ما تتيحه تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من معلومات ومرونة وفعالية وسرعة لصالح البحث العلمي وتطوره مما يجعل  

مصطلح عصر املعلومات ال يعني فقط  ف ،من االهتمام بتطوير هذا االستخدام من أولويات أهداف التعليم العالي والبحث العلمي النوعي

ب والوسائل االلكترونية في جميع أعماله وإنما هي أيضا ازدياد حجم املعلومات كما يعني أيضا االعتماد  و اعتماد اإلنسان على استخدام الحاس

  علومات املتاحة في جميع عمليات امل هذه التنمية إلى جانب حرية تداول و  التعليم والبحث العلمي على املعلومات املتاحة في جميع عمليات

فمن الصعب في الوقت الحالي تجاهل  أهمية دور التعليم االلكتروني ، حيث    .بهدف إنتاج أكبر للمعلومات واملعرفة  التعليم والبحث واملعرفة،

تعليم االلكتروني لصالح البحث العلمي  اصبح يعتبر بمثابة حجر الزاوية ألهداف األلفية االنمائية مما دفع املجتمعات لتقديم دعم قوي لهذا ال

  التعليمي  وبالتالي لصالح التنمية عموما من خالل استخدام هذا النوع من التعليم ومخرجاته في ميدان البحث العلمي لتحسين املستوى 

لتعليم االلكتروني ومخرجاته  ، فنوعية ا ككل  وبوجه عام لتنمية املجتمع ،واملشاركة السياسية والعدالة االجتماعية والصحي  االقتصادي و 

                   باالستثمار في هذا التعليم االلكتروني النوعي .        ترتبط مباشرة بمهارة مستخدمي التكنولوجيات لصالح املجتمع في كافة املجاالت ابتداء

  

 : في التعليم والبحث تكنولوجيا اإلعلم واالتصالأهمية  -1 

آالف سنة املاضية من عمر البشرية أنه عبر الجسر املوصل لعصر املعلومات حيث مرت البشرية من عصر الصيد   10العرف العالم عبر 

في هذا   الدراساتمعظم تقر  إلى العصر الصناعي وصوال إلى عصر املعلومات وهناك بعض املتخصصين يفضلون اصطالح عصر املعرفة.

وكلما كانت مساحة التخزين    عضالته البشرية وتوجه نحو استخدام اآللة كان أكثر تحضرااملجال إن اإلنسان كلما ابتعد عن استخدام 

ي  للمعلومات واملعارف أصغر حجما، كلما كانت اكبر قدرة على احتواء أكثر للمعلومات لذلك يرى الكثير من الخبراء أن استخدام الحاسب اآلل 

صرية املمتدة تحت  نقطة انطالق عصر املعلومات باإلضافة إلى استخدام أشكال االتصاالت الحديثة من األقمار الصناعية، األلياف الب

أسطح البحار واملحيطات كلها ستساهم في عمليات تخزين املعلومات وتوصيلها من مكان آلخر وتعد أقص ى درجات انتصار البشرية في هذه 

ساس ي  اللحظة في استخدام أدوات تكنولوجية في تخزين املعلومات واسترجاعها ونقلها من مكان آلخر وتمثل .....في شكلها الحالي الشكل األ 

ة  الستقرار املعلومات تمكنت البشرية اليوم من التحكم في أدوات تكنولوجيا املعلومات وتستخدمها في اتخاذ القرارات السياسية واالجتماعي

الل  إن ما أنتجته البشرية على سبيل املثال من معلومات خ والعلمية بالرغم من وجود آراء أخرى تقول إننا مازلنا في مهنة عصر املعلومات.

ففي مجال  ، 21من حجم املعلومات يوازي ما أنتجته البشرية من معلومات منذ بداية التاريخ حتى بداية القرن  2010إلى  1950الفترة من 

 2005مليون دراسة في    30ث والدراسات التي سجلتها واحدة من أشهر أدوات حصر املعلومات في العالم إلى  و الكيمياء وحده وصلت عدد البح 

هو ما يفسر دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تقدم البحث العلمي وشبكة االنترنت في حد ذاتها الزالت في طور التجارب وقدمت  فقط، و 

هذه املجموعة من التكنولوجيات العديد من الخدمات للبشرية ككل وهي في مجال اإلعالم قد أثبتت جدواها في املؤسسات الصحفية وشبكات  

إلذاعة تقدم هذه التكنولوجيا قدرة فائقة على تغيير مستوى املعيشة ومستوى التفكير وصوال باملجتمع إلى درجات إبداعية  التلفزيون وا

.) حليمة الزاحي،   .تدفع هذه التكنولوجيا عجلة التقدم االقتصادي واالجتماعي وذا السياس ي وتعزز قدرات اإلعالم بل  ،خيالية

2011/2012،33 ) 
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لرأي العام ويوفر أداوت مساعدة على قياس اآلراء واألداء وتسجيل اللقاءات كما توفر أيضا قدرات من املرونة واالتصاالت  وهي جهاز يمثل ا 

  توفر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وقتا للعاملين بها ألداء أعمال أكثر إبداعية بدل التكرارية   كما   الداخلية وتعالج قصور املؤسسات اإلعالمية 

وشكواهم والبحث عن   املستخدمينتوفر كذلك تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فرص تلقي مقترحات  ،ولوجيا القيام بها بسهولةيمكن للتكنف

 (31-30: 2005) الخان،  لهؤالء املستخدمين املتعلمين والباحثين.توفير شفافية و  حلول وتوصيل أصوات أصحابها ملتخذي القرار

أصبحت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ضرورة قصوى للحاق بكل املتغيرات اآلنية حيث تشكل  نتيجة البحوث والدراسات قرارات الدول    لقد 

  واألفراد، فأصبحت أيضا عماد االقتصاد وجزءا هاما من اقتصاد كل الدول. إذن هناك عالقة بين التعليم السيما االلكتروني والبحث العلمي 

شرية االجتماعية، السياسية، واالقتصادية ، وكذا بين تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، حيث ساهمت أيضا تكنولوجيات اإلعالم  والتنمية الب

واالتصال في رفع املستوى املعيش ي في دول العالم املتقدم إذ أصبحت عصب رئيس ي سواء للتعليم االلكتروني والبحث العلمي واالقتصاد،  

تخاذ القرارات اإلستراتيجية نحو مجتمع أكثر رخاء. وخلقت  الالجتماعي..إلخ. كما أصبحت داعمة ا لتجارة، املجال اإلشهار، طلب العمل، ا

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ماليين من فرص العمل ودعمت اقتصاد الدول، تمكنت أيضا من تقديم التعليم النوعي، وكذلك من حل  

، فهي  تعني املهارة الفنية والوسيلة أو األداة أو الطريقة التي يتم عبرها نقل املعرفة من  ار املعرفةاملشكالت الصحية والحد من الفقر وانتش

مر ما أو  جهة إلى أخرى بقصد التفاعل والتأثير املعرفي أو الوجداني فهذا االتصال يؤدي إلى اإلعالم بش يء، تبادل الخبرات واألفكار واإلقناع بأ

 . (  20،  2018عميرات،  ) . لكتروني، البحث العلمي، اللقاءات،املحاضرات، الندوات، واملؤتمرات العلمية...الترفيه مثل :  التعليم اال

الفعالية  بقصد  التعليم االلكترونيمن خالل أداوت ووسائل  سهلة وسريعةنقل املعلومات واملعارف والثقافات بطريقة باإلضافة إلى  

ن  بيمزج ت العصر الحالي إذ  التي تعتبر ميزة التعليم في Multimedia  متعددة الوسائط على التكنولوجياالتعليمية، السيما التعليم باالعتماد 

ني  فنجد الصوت والصورة والرسم والنص، واملهارة اللغوية والتقنيات التكنولوجية والبث التقة، التكنولوجيالوسائط مختلف أنواع 

-35: 2008) بن عبد املعين،  .محتوى تعليمي الكتروني نوعي وفعال وفي وقت قياس يإلنتاج  يمتزجواستخدام الحاسوب واالنترنت كل ذلك 

36 ). 

نصوص، صور، صور ساكنة،    عرفت الوسائط املتعددة طائفة من تطبيقات الحاسوب التي يمكنها تخزين املعلومات بأشكال متنوعةفقد 

تشعبية تفاعلية تحتوي على    تعليمية بحثية  بيئة  إلنتاجدمج الحاسوب والوسائل األخرى    فميزته  متحركة، وأصوات وتعرضها بطريقة تفاعلية

 للحصول على نتيجة تعليمية مثمرة .  برمجيات الصوت والصورة والفيديو

 

   وجودة البحث العلمي:التعليم االلكتروني في انتشار املعرفة  دور   -2

قطة انطالق عصر املعلومات باإلضافة إلى استخدام أشكال االتصاالت الحديثة من  هو نيرى الكثير من الخبراء أن استخدام الحاسب اآللي 

املعلومات وتوصيلها من مكان  تساهم في عمليات تخزين  كلها ف ، األقمار الصناعية، األلياف البصرية املمتدة تحت أسطح البحار واملحيطات

واستغاللها    آلخر وتعد أقص ى درجات انتصار البشرية في استخدام أدوات تكنولوجية في تخزين املعلومات واسترجاعها ونقلها من مكان آلخر

مكنت البشرية اليوم من   وانتشار املعرفة التي في شكلها الحالي الشكل األساس ي الستقرار املعلوماتفي التعليم والبحث العلمي حيث تعتبر 

مها في اتخاذ القرارات السياسية  استخدلتعميم التعليم االلكتروني وتثمين البحث العلمي بل حتى ا التحكم في أدوات تكنولوجيا املعلومات 

       والبحثية املعرفية.  العلميةباإلضافة إلى األهداف واالستخدامات التعليمية  واالجتماعية 

من  2010إلى  1950إن ما أنتجته البشرية على سبيل املثال من معلومات خالل الفترة من ر إليه بعض الدراسات ففمثال وحسب ما تشي  -

 (10: 2010) أسماء العقاد، .21حجم املعلومات يوازي ما أنتجته البشرية من معلومات منذ بداية التاريخ حتى بداية القرن 

مليون   30ث والدراسات التي سجلتها واحدة من أشهر أدوات حصر املعلومات في العالم إلى و مجال الكيمياء وحده وصلت عدد البح ففي

فقط، وهو ما يفسر دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تقدم البحث العلمي وشبكة االنترنت في حد ذاتها الزالت في طور    2005دراسة في  

التعليمية   هذه املجموعة من التكنولوجيات العديد من الخدمات للبشرية ككل وهي قد أثبتت جدواها في املؤسسات التجارب وقدمت 

املعيشة ومستوى التفكير وصوال باملجتمع إلى درجات    التعليم والبحث وبالتالي مستوى   قدرة فائقة على تغيير مستوى   من    ه تقدم  بما    والبحثية 

 .الفعال والنوعي في حالة االستخدام إبداعية 
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بما  ذا السياس ي ك عجلة التقدم االقتصادي واالجتماعي و  بالتعليم االلكتروني والبحث العلمي إلى التفوق لصالح  بل تدفع هذه التكنولوجيا 

كما توفر أيضا قدرات من   والحفظ،  تسجيلالقياس واألداء و اليوفر أداوت مساعدة على  هي جهازف  املتعلمين والباحثين،قدرات  ه من تعزز 

     للمتعلمين والباحثين وقتا  التعليمية والبحثية التقليدية، بل ويوفر لتعليم االلكتروني  املرونة واالتصاالت الداخلية وتعالج قصور املؤسسات 

،  وضوعي مؤتمن وجدي وأكاديميإذا أحسن استخدامها واستغاللها بشكل م  أكثر إبداعية بدل التكرارية   ودراسات وأبحاث  ألداء أعمالللتعلم و 

والبحث   والبدائل قترحات النقد البناء وامل توفر كذلك فرص تلقي في االستخدام للتعلم والبحث والسرعة والفعالية، كما  سهولةفهي توفر ال

 ( 2015،33، املنصوري )   ونشر نتائج التعليم والبحث لتعميم الفائدة العلمية.  عن حلول 

   لدى املتعلم أو الباحث:   املهارات وليؤدي التعليم االلكتروني دوره بفعالية البد من وجود بعض   

القدرة على    القدرة على إدراك فحوى ومضمون املعلومات القدرة على التحصيل املعرفي   القدرة على التعبير  وضوح الهدف  ، الذكاء الوظيفي 

  املحتوى التعليمي فهم   مهارة و  املهارة اللغوية، العقلية، النقدية، األخالقيةباالضافة الى لى التقويم القدرة ع   اختيار قناة االتصال وتوظيفها

واستيعاب املضمون والداللة والتفاعل معها باإلضافة إلى مهارة إبداء الرأي الصائب والنقد البناء واكتساب الخبرات وتعديل أنماط  

   أشكال:  املحتوى التعليمي  الن،السلوك

 الشكل اللغوي: النصوص املكتوبة، الصحف، الكتب، اإلعالنات.

 الوسائل التعليمية، األطلس الجغرافي، الرسوم...إلخ الشكل اللوحي: اللوحات،  

 ، اللوحات اإلعالنية ضوئية الشكل الضوئي: انارات 

 الشكل الرقمي: جداول بيانات، الحسابات..إلخ  

 الشكل الصوتي: اإلذاعة، مكبرات الصوت، تأثيرات الصوت...إلخ.

 كما أن لالتصال التعليمي االلكتروني مستويات: 

وإشباعهم من خالل التأثير   املتعلمين يستخدم هذا املستوى خاصة في املجاالت األدبية التي تسعى إلى إقناع : ي الجمالياملستوى التذوق 

 أسلوب لغوي، لغة فصحى كتابيا وشفويا. الوجداني، يحتاج هذا املستوى إلى

 يستعمل في النصوص العلمية " ألنه يسعى إلى تقديم املعرفة وتحقيق مهارة تخص علما من العلوم. : املستوى العلمي النظري  

  . يستعمل في قضايا االتصال االجتماعي كالعالقات العامة االجتماعية التي تلجأ فيها إلى معالجة القضايا العامة: املستوى االجتماعي الوظيفي

 ( 2011/2012،33) حليمة الزاحي، 

 

 م اإللكتروني: ي التعل خصوصية وأهداف  - 3  

 وتقدم املادة التعليمية بشكل مباشر بواسطة الشبكة، بحيث أن الطالب   :التعلم الشبكي املباشر 
ً
تلغي هذه البيئة مفهوم املدرسة كامال

األستاذ و الطالب. لكن هذه البيئة يمكن  يعتمد بشكل كلي على اإلنترنت والوسائل التكنولوجية للوصول للمعلومة و تلغي العالقة املباشرة بين  

 على التعلم، وذلك ألهمية املعلم والتفاعل املباشر بينه وبين الطالب.  
ً
 أن تؤثر سلبا

والذي يعتبر أكثر البيئات التعليمية اإللكترونية كفاءة إذ يمتزج فيه التعلم اإللكتروني مع التعليم التقليدي بشكل   :التعلم الشبكي املتمازج  

 فحسب بل هو جزء رئيس ي في املحاضرة،  
ً
متكامل ويطوره بحيث يتفاعل فيه املعلم والطالب بطريقة ممتعة لكون الطالب ليس مستمعا

 على ذلك لنأخذ مثال قر 
ً
اءة الطالب للدرس قبل الحضور إلى املحاضرة على أقراص قام املعلم بتحضيرها تحتوي على املادة بأشكال  وتطبيقا

متنوعة كاستخدام الصوت لبعض منها والصور لبعضها اآلخر. وبهذا يكون الطالب قد أخذ تصورا عن الدرس و عند قيام املعلم بالشرح  

 تطرح للمرة األولى على ذهن الطالب فقد أخذ مرحلة أولية في التصور والتفكير وأصبح قادرا  يناقش الطالب بما لديه من أفكار،كون املادة ال 

أن  على تطوير تفكيره والتعمق أكثر بالدرس. تعمل هذه البيئة على خلق روح اإلبداع وتحفز على التفكير و تحمل املسؤولية  للمتعلمين ،كما 

واالستفادة منها و كيفية طرحها من قبل املعلم تتيح للطالب حرية اختيار الطريقة التعليمية؛    تنوع الوسائل التكنولوجية و كيفية استخدامها 

 إذ أن تلقي املعلومة لدى البعض عن طريق مشاهدة الصور ومشاهد الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.   

  (4-3: 2010العقاد،  أسماء)  .من قبل الطلبة للحصول على مصادر املعلومات املختلفة  : وفيه يتم استخدام الشبكةالتعلم الشبكي املساند

 كما يسعى التعليم اإلليكتروني إلى تحقيق جملة من األهداف  منها: 
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 توفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية غنية ومتعددة املصادر تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها. -

 تنمية مهارات الطالب وإعدادهم إعداد جيدا يتناسب مع املتطلبات املستقبلية باستخدام تقنية املعلومات في التعليم واإلستفادة منها.  -

 رفع مستوى قدرات املعلمين في توظيف تقنية املعلومات في كافة األنشطة التعليمية.  -

 صورة نموذجية واملمارسات التعليمية املتميزة يمكن إعادة تكرارها. نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدروس تقدم في  -

   تحسين العملية التعليمية لتخريج جيل جديد يستفيد من تقنية املعلومات  -

 تحسين وإثراء املستوى التعليمي وتنمية القدرات الفكرية لدى الطالب. -

 واإلعتماد على النفس.  مساعدة الطالب على اإلستقاللية -

 ليم اإلليكتروني على توسيع نقاط التعليم. قدرة التع -

الوصول إلى مصادر املعلومات والحصول على الصور والفيديو و أوراق البحث عن طريق شبكة االنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح   -

 العملية التعليمية.

 توفير املادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب واملعلم.  -

إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، إذ أن النقص في الكوادر التعليمية املميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة و يستفيد منهم جزء   -

   عض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية محدود من الطالب. كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في ب

تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته املدرسية   -

األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة املتعددة. بالتالي  بالرجوع إلى مصادر املعلومات املتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة االلكترونية التي يزودها 

 الطالب يحتفظ باملعلومة ملدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم. 

إدخال االنترنت كجزء أساس ي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع املستوى الثقافي العلمي للطالب، و زيادة الوعي باستغالل الوقت   -

 لديهم القدرة على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط املستوى األخالقي والثقافي. بما ينمي

بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع املعلمين واإلدارة لكي يكونوا على اضطالع دائم على مستوى أبناءهم و   -

 نشاطات املدرسة. 

 ( 10: 2010) أسماء العقاد،ع املؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة. تواصل املدرسة م -

 هناك نوعين من التعليم االلكتروني:كما أن  

نقاش  التعليم االلكتروني املتزامن: وهو التعليم على الهواء الذي يحتاج الى وجود املتعلمين في نفس الوقت امام اجهزة الكمبيوتر إلجراء ال-

ة بين الطالب انفسهم وبين اساتذتهم عبر غرف املحادثة او باستخدام وسائل اخرى ، ومن ايجابيات هذا النوع من التعليم حصول  واملحادث

ة  املتعلم على تغذية رجعية فورية وتقليل التكلفة، واالستغناء عن التنقل ملقر الدراسة ، لكن ما يؤخذ عليه حاجته الى اجهزة حديثة وشبك

يث انه اكثر انواع التعليم االلكتروني تطورا وتعقيدا الن املتعلم واستاذه يلتقيان في نفس الوقت بشكل متزامن عبر االنترنت  اتصاالت جيدة ح

مرات  ، واهم االدوات املستخدمة في هذا النوع من التعليم االلكتروني، اللوح االبيض ، الفصول االفتراضية ، املؤتمرات عبر الفيديو ، املؤت

 وغرف الدردشة.  عبر الصوت

، كمتا تمكنه  التعليم غير املتزامن: هو غير مباشر ال يتطلب وجود الطرفين في نفس الوقت، حيث يتيح التعلم حسب الوقت املالئم للمتعلم    -

ية التغذية الراجعة  من الرجوع للمادة املدروسة واعادة االطالع واملراجعة الكترونيا كلما احتاج الى ذلك ، لكن ال تتوفر في هذا النوع امكان

الفورية ، واهم ادوات هذا النوع القوائم البريدية، مجموعات النقاش ، االقراص املدمجة ...وهي كلها تخدم اغراض التعليم االلكتروني 

، تمكن املتعلم من  الطرق  وبأبسطوالبحث العلمي نظرا ملا توفره من وفرة املعلومات وسهولة الحصول عليها عبر الشبكة وبسرعة قياسية 

االنطالق من معلومة واحدة الى معلومات متشعبة ذات صلة ببحثه كمعلومات اضافية تزيد من قيمة البحث، كما تحول هذه املعلومات الى  

ي الذي  مما طور املعرفة املعلوماتية وطور البحث العلمي بهذا النمو املعلوماتشكل متطور تجمع بين الصوت والصورة والكتابة والفيديو 
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فبداية التقدم الحقيقية في البحث العلمي هي  وخبراته وتمحيصه ونقده وتحليله.  بأفكارهاعطى امكانية التفاعل واسهام مجتمع املعلومات 

استخدام التكنولوجيات من اجل تطويره ، حيث البداية والقاعدة االساسية لهذا االستخدام الفعال من اجل تطوير نوعية التعليم والبحث  

كمجال خصب لنوعية وجودة الدراسات والبحوث العلمية املساهمة بشكل  لعلمي هو مهارة وفعالية التعليم االلكتروني بكل انواعه ووسائله  ا

كبير في تنمية املجتمعات على مختلف االصعدة، وهو تحدي ذو أولوية في وقتنا املعاصر خاصة في الدول النامية التي عليها تبني التعليم  

        (   (DENGLOS.G. 2012.45  لتحسين العملية التعليمية النوعية وجودة البحث العلمي عموما.ني نظرا ملا تملكه من قوة ومرونة االلكترو

                         

 التعليم اإللكتروني: ومعوقات مكونات -4

.  التعليم اإلليكتروني يمثل نموذجا للتغير، ليس للمتعلمين فحسب وإنما للمعلمين واإلداريين والفنيين وغيرهم، وللمؤسسة التعليمية أيضا  إن 

ويختلف مثل هذا النموذج من بيئة التعلم عن بيئة التعليم الصفية التقليدية، حيث يحدث التعليم الصفي التقليدي في نظام مغلق أما  

اإلليكتروني فإنه يحدث في نظام مفتوح) أي أنه يوسع من حدود التعلم في صورة مفتوحة ومرنة يقرر فيها املتعلم مكان وزمان تعلمه(،   التعليم

تعلمهم    ويحتاج املتعلمون في بيئة التعلم املفتوحة واملرنة واملوزعة إلى اهتمام وتغذية راجعة فورية ألعمالهم حتى يتمكنوا من متابعة عمليات

 .(      38 ،2015بوحراث،  ) . ويجب تزويدهم بأفضل أنظمة الدعم.

ني ومن أجل إحداث بيئة فاعلة للتعليم اإلليكتروني ملختلف املتعلمين وجب التعرف على كافة مكوناته، وعليه فإن منظومة التعليم اإلليكترو

 تنطوي على املكونات التالية: 

ويختص بالقضايا التي تتعلق بتحليل املحتوى، وتحليل الجمهور وتحليل الهدف وتحليل الوسائط، وطريقة التصميم   املكون التربوي: -

 والتنظيم وطرق واستراتيجيات التعليم اإلليكتروني وأهدافه ومحتوياته.

التعليم اإلليكتروني مثل القبول  ويختص بإدارة التعليم اإلليكتروني من حيث تقديم الخدمات اإلدارية ملستخدمي  املكون اإلداري: -

 والتسجيل و إدارة اإلختبارات، ومراقبة أداء الطالب. 

ويختص في القضايا التكنولوجية للبنية التحتية في منظومة التعليم اإلليكتروني، ويتضمن تخطيط البنية    املكون التقني ) التكنولوجي(: -

 ويرها وتحديثها.التحتية واألجهزة والبرمجيات والشبكات، ومتابعتها وتط

 : ويختص بتصميم البرمجيات واملقررات واملواقع على الشبكات، وبرامج التصفح وغيرها.. املكون التصميمي -

 ويتضمن تقويم منظومة التعليم اإلليكتروني  تقويم املتعلمين، وتقويم بيئة التعليم والتعلم.  املكون التقويمي: -

وجيه للمتعلمين سواء من الناحية التعليمية، أو من الناحية الفنية املتعلقة بمشكالت يختص بتقديم اإلرشاد والت املكون اإلرشادي: -

 التشغيل. 

: ويختص باملبادئ والقواعد األخالقية لتعامل املتعلمين واملعلمين وغبرهم مع البرمجيات واإلختبارات واملقررات، ومع ما  املكون األخلقي  -

 ينشر غلى املواقع والشبكات. 

 .( 72: 2005)زيتون ،  ،ويختص بالقوانين واللوائح والتشريعات املنظمة للتعليم اإلليكتروني وباملعايير املطلوب توافرها فيه حي:اللئ املكون 

قبات  وبالرغم من إيجابيات التعليم اإللكتروني وفوائده املتعددة للعملية التعليمية فإنه كغيره من طرائق التعليم األخرى تواجهه معوقات وع

 تحول دون األخذ به وتطبيقه : 

 :الخصوصية والسرية •

تروني إن حدوث هجمات على املواقع في األنترنت، أثرت على التربويين ووضعت في أذهانهم العديد من األسئلة حول تأثير ذلك على التعليم اإلليك

 من أهم معوقات التعليم اإلليكتروني. واالختباراتاملحتوى   اختراقمستقبال، ولذا فإن 

 علم املنهج:  •

أو   غالبا ما تؤخذ القرارات التقنية في التعليم اإلليكتروني من قبل التقنيين، وهذا ينذر بخطر سيطرة التقنيين على محتوى املادة العلمية

 وا هم صناع القرار. الدراسية لقلة معرفة التربويين بالتقنيات الحديثة، وبالتالي فليس لهم رأي في التعليم اإلليكتروني، أو على األقل ليس
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 غياب األنظمة والحوافز التشجيعية: •

الزال التعليم اإلليكتروني يعاني من عدم وضوح في األنظمة والطرق واألساليب التي يتم فيها التعلم بشكل واضح، كما أن عدم البت في  حيث

 قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم تعد إحدى العقبات التي تعيق فعالية التعليم اإلليكتروني.

 تروني: كاإللغياب املواصفات القياسية للتعليم  •

تسعى املؤسسات التعليمية التي تطبق التعليم اإلليكتروني إلى  إيجاد عوامل مشتركة للتعاون البيني من أحل التقليل من كلفة اإلنتاج  

مية،  واإلستفادة الواسعة من املنهج التعليمي الرقمي بطريقة سلسة، وال يتم ذلك إال بوجود مواصفات قياسية موحدة لكل املنتجات التعلي

 والتي تسمح بالتبادالت البينية بين مختلف أنظمة تسيير التعليم اإلليكتروني.

 قيود التمويل:  •

يحتاج التعليم اإلليكتروني إلى جهود وتكلفة مالية قد تكون كبيرة خاصة عند بدء العمل، في الوقت الذي يحسب البعض تكاليف األجهزة  

 واإلشتراك والصيانة والتشغيل. تجهيزات امللحقة والبنية التحتية األخرى، ورسوم اإلتصالويغفل تكاليف تطوير البرمجيات التعليمية وال

 غياب الوعي لدى أفراد املجتمع: •

  يحيط بالتعليم اإلليكتروني الكثير من املخاوف من قبل أفراد املجتمع نتيجة لضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها، ونتيجة لتعود 

 .( 36-35: 2008) عصام بن عبد املعين، . عينة من التعليم، وهذا يجعلهم يتبنون مواقف سلبية منها.الناس على أنماط م

 الحاجة املستمرة للتدريب:  •

 هذا النوع من التعليم إلى تدريب مستمر ودعم للمتعلمين واإلداريين واملعلمين في كافة املستويات وفقا لتجدد التقنية.   يحتاج

 عدم استجابة الطلب للنمط الجديد وعدم تفاعلهم معه:  •

رس ي بدال من اإلعتماد على  هناك الكثير من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في حضور املحاضرات ومتابعة الدروس من الكتاب املد 

 التقنيات الحديثة. 

 صعوبة التقويم:  •

 من معوقات التعليم اإلليكتروني صعوبة تطبيق اإلختبارات اإلليكترونية وقضية املصداقية في أدائها خاصة عن بعد. 

 العمل باألنظمة والقواعد القديمة التي تعوق اإلبتكار:  •

ل للتعلم والتقويم بحيث نتخلى عن فكرة التعلم باإلستقبال والتلقين إلى فكرة التعلم باملشاركة  مايتطلبه تطبيق التعليم اإللكتروني من تعدي

لطالب على اتقان املادة العلمية إلى قدرته على توظيفها في حياته اليومية  االنشطة من قبل املتعلم، ونتخلى عن اإلختبارات التي تقيس قدرة 

    واإلبداعي.وإلى قدرته على التفكير الناقد  

 ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعليم من حيث تأمين األجهزة والشبكات وأساليب اإلتصاالت الحديثة وغيرها.  -

والفنية  عدم كفاية الكوادر البشرية املؤهلة تأهيال عاليا إلنجاح هذا التعليم، سواء الكوادر التعليمية مثل )املعلمين( أو الكوادر اإلدارية  -

 اإلداريين واملهندسين(. مثل ) 

 ضعف مهارات التعامل مع الحاسب اآللي وشبكة األنترنت لدى النسبة الغالبة من الطالب واملعلمين.  -

 . (    41 - 40،  2015بوحراث،  ) املقاومة املحتملة من رجال التعليم) معلمين ، إداريين ، مشرفين...( للتعليم اإللكتروني.

 

 تحديات التعليم االلكتروني والبحث العلمي:   -5

                يسعى التعليم االلكتروني والبحث العلمي  عبر وسائله املتعددة إلى:                

الوسائل  م نحو موضوعات الدراسة، وفتح آفاق جديدة من املعرفة لهم، حيث تقدم ته ، وإثارة اهتماما الباحثين   إشباع الكثير من حاجات -  

 كالرحالت واألفالم التعليمية والثقافية وقراءة الصحف والنشرات خبرات متنوعة، يأخذ منها ما يثير اهتمامه ويحقق أهدافه.  -اإلعالمية  

  .إثراء الخبرات املقدمة، مما يؤدي إلى تعلم مستمر مؤثر  -  
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العلمي للوصول إلى حل املشكالت، مما يساعد على تحسين نوعية التعليم،    على التأمل ودقة املالحظة واتباع التفكير  الباحثين  تنمية قدرات  -  

 ورفع مستوى أداء الطالب.

  .التنوع في أساليب التعزيز، وتثبيت االستجابات الصحيحة، كاستخدام أسلوب التعليم املبرمج، والحاسب اآللي - 

للمادة العلمية أو اإلعالمية، وإنتاجها، وعرضها في عمليات بخطوات   في ترتيب أفكاره، وتحسين فهمه من خالل إعداده الباحثمساعدة  -  

  .منطقية ومتسلسلة

 تعديل السلوك، وتكوين االتجاهات املتماشية مع التغيرات املرغوبة في املجتمع   -  

تجاه   بمسئولياتهااللكتروني اإلعالمية الحديثة كي يقوم التعليم  التعليمية و باألساليب والوسائل   مواجهة مشكالت التغير املعاصرة - 

     املجتمع.

، كاإلذاعة والتلفزيون وأجهزة العروض الضوئية، ملواجهة هذه املشكلة، وإعادة  االلكتروني  االستعانة بالوسائل الحديثة في اإلعالم والتعليم  -  

 .ر مسئوليات املعلم، وإعادة النظر في تصميم املباني املدرسيةالنظر بما يستلزمه استخدام مثل هذه الوسائل من تغيي 

إلى تغير مفهوم املنهج ليشمل كل الخبرات التي يمكن أن تقدمها املدرسة،    أدى  التقدم العلمي في مجال املعرفةبسبب    االنفجار الثقافي كما أن  - 

للمساعدة في تحسين التعلم،   - كالتلفزيون التعليمي والتعليم املبرمج  –مما يتطلب استعانة املدارس بالوسائل الحديثة في التعليم واإلعالم 

 .دة املعرفةج وترابط املوضوعات، وإدراك العالقة بينها، مما يؤدي على  

فمثل هذه املشكلة  االشراف، ونقص أعضاء هيئة  مثل االزدحام في املدرجات   عالج مشكالت التعليم والتنمية االجتماعية  باإلضافة إلى -  

ت  تستلزم األخذ بالوسائل الحديثة في اإلعالم والتعليم على أوسع نطاق، وتعديل أنظمة التعليم املختلفة بحيث تتيسر االستفادة من إمكانا

اق عن طريق  يدعو إلى االستفادة من الطاقات املتوفرة على أوسع نطواإلشراف  تلك الوسائل. كما أن النقص في عدد أعضاء هيئة التدريس 

 .الخ ...التلفزيون التعليمي، واملسجالت التلفزيونية والصوتية، واألقمار الصناعية، وبنوك املعلومات التربوية 

لم تعد املدرسة أو املؤسسات االجتماعية وحدها املسئولة عن التنمية االجتماعية، بل يشاركها الكثير من املؤسسات األخرى، والتي يجب   - 

اليب الحديثة في التعليم والتدريب إلعداد كوادر مهنية قادرة على سد متطلبات التنمية في كافة املجاالت باستخدام كافة وسائل أن تأخذ باألس

 االتصال الحديثة كاإلعالنات والصحف وامللصقات واملحاضرات والنشرات في حمالت جديدة . 

لتحقيق   التعليم االلكتروني القائمة على العلم والهادفة إلى خلق املجتمع املبدع، وقد توجهت األنظار إلى والبحث  التعليم أغراض قتحقي -  

 تلك األغراض بعدما عجزت وسائل التربية التقليدية عن ذلك. 

 الكفاءة. و   الفعالية والسرعة   سد النقص فيل االلكتروني  تحقيق اإلتصال الناجح والسريع بالقائمين على التعليم  -

وتوضيحها بشكل تطبيقي مبسط، بعيدا عن الجفاف وأسلوب التلقين الذي لم يعد يلقى   واملضامين التعليمية والبحثية ترسيخ املناهج  - 

 . والباحثين الترحيب بين الطلبة

   )   ومنفعة أكثر. وتقييمها والكتابة عنها، مما يعطيها دفعا كبيراونقدها الكترونيا  املختلفة باملشاركة فيها  التعليمية تدعيم األنشطة  -  

 (40،  2015بوحراث،  

 : بشكل خاص من هذا االستخدام واملهارة االلكترونية من خالل   البحث العلمي يستفيد  كما      

تب واألبحاث بشكل تعاوني -
ُ

 .ُمراجعة الك

عليمية، واالستفادة منها تصميم -
ّ
 .وعرض تطبيقات جديدة تخُدم املاّدة الت

    معين وبحثي تعليمي بموضوع العالم  أنحاء  جميع من  املهتمين  مع واملعلومات الخبرات تبادل -

 املتنوعة  اإللكترونية  الكتب  ومشاركة نشر  -

 آفاقهم  وتوسيع والباحثين   الطالب معلومات لتعزيز املفيدة والوسائط  املواقع نشر -

 املعلومات  وتبادل والتقاسم  مشاركة  -

 املختلفة   البحثية املواضيع  حول  الرأي استطالعات -
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في    تساهمفقد  ، البحثية لألغراض ناجعة    التعلم  في االلكترونية  املهارة  جعل مما  والوقت والسرعة التكلفة حيث من البحث  يستفيد -

وسيلة بحث ووعاء   إلىمن األنشطة االجتماعية واليومية   التعليم االلكتروني بمختلف وسائله   وتطورت أغراض استخدامات الحقل املعرفي 

قليدية  تتمكن التي لم معلوماتي يساعد الباحث القيام بأبحاثه العلمية 
ّ
  . ومن هنا والوقت السرعة و  التكلفة بسبب توفيرها من الطرق الت

 بحاث العلمية. ألا لنجاعة  التعليمية  االلكترونية  الدعائم توظيفتتبين ضرورة استغلل و 

، واحدة من أهم الظواهر التكنولوجية حاليا، إذ تزايد عدد مستخدميها في السنوات األخيرة إلى أرقام كبيرة، وأسهم االنتشار  يومتعد الفهي 

   . في مجال البحث العلمي التعليم االلكتروني  االستخدامالواسع للحواسيب املحمولة وهواتف األجيال املتطورة إلى زيادة 

، وتزيد من قدرتهم وتحفزهم على التفكير اإلبداعي وبأنماط وطرق مختلفة وذلك ألن  والباحثين على تنشيط املهارات لدى الطالب تساعد -

 التواصل والتفاعل يتم بين أشخاص مثقفين ومن بيئات مختلفة. 

م عن طريق تبادل املعلومات مع اآلخرين، و  -
ّ
املناقشة البناءة للوصول إلى اتفاق حول  توفر خدمات تعليمية أفضل، حيث تساعد على التعل

 نقطة النقاش 

 له دور في الحوار، ورأ  -
ً
ي  تعمق املشاركة والتواصل والتفاعل مع اآلخرين، وتعلم أساليب التواصل الفعال، كما أنها تجعل املتعلم إيجابيا

 يشارك به مع اآلخرين 

د في تعزيز األساليب التربوية للتعلم، فعملية التعلم تتطلب بيئة  تكفل للطالب الحصول على وسيلة تعليمية قوية وفورية، كما تساع  -

 تعاونية يكون املتعلم فيها محورا لعملية التعلم.

،  والبحثية من خالل تشجيعهم على إنشاء وتصميم تطبيقات جديدة تخدم املادة التعليمية والباحثين  غرس الطموح في نفوس الطالب  -

 ونشرها لالستفادة منها. 

 

 :خلصة

، فان أي اهداف للتحسين والتطوير في أي مجتمع اليوم ، البد ان تأخذ بعين االعتبار التعليم االلكتروني النوعي الذي يدفع وعلى ضوء ماسبق

التعليم االلكتروني السرعة والوفرة والتعليم   يتيح بعجلة البحث العلمي والذي بدوره يساهم في تنمية املجتمعات في جميع املجاالت، حيث 

استخدام التكنولوجيات وما تحتويه من معلومات ، والعمل على محو امية االستخدامات املختلفة لهاوتعزيز جهود االلهتمام  للجميع ومهارة 

والتطوير التكنولوجي على التعليم وفي ضوء ضعف بنى البحث العلمي    لإلنفاقفي ظل وجود مستويات محدودة  و  .بالتعليم االلكتروني وتحسينه

ة ، أصبح ضروري أكثر من أي وقت مض ى االهتمام بدعم هذا النوع من التعليم لبلوغ مجتمع املعرفة الذي يميز العصر  في الدول النامية خاص

السهولة  الحالي القائم على اساس املعرفة والثورة املعلوماتية املساهمة في التطوير وتحسين االداء، بالفعالية والسرعة والتقليل من النفقات و 

أحد املتغيرات العاملية التي ساهمت في ظهور الفجوة الرقمية ، التي جعلت ممن يتحكون في التكنولوجيا هم االقوى في هذا  في االستخدام، وهي  

  املجال للحفاظ على مواقعهم وضمان تقدمهم املستمر، وال مجال لتقليص هذه الهوة بين العاملين املتقدم والنامي اال بتسريع استخدام هذه 

الن نتائجهما ومخرجاتهما تنعكس ايجابا  ة في مجال التعليم االلكتروني والبحث العلمي ودعمهما باعطائهما االهتمام الالزم  التكنولوجيات بمهار 

عصر على كل املجاالت، سواء التعليمية البحثية او االقتصادية السياسة واالجتماعية ، فاالهتمام  بالتعليم االلكتروني النوعي هو مسايرة ل

تمع املعرفة واستثمار في مجال البنية التحتية للمجتمع وبعث مستمر للحيوية في النظام املعرفي وتقوية املنافسة وامتالك  املعلومات ومج

           لوسائل مجدية ملواجهة افرازات العوملة. 
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   واقع استخدام التعليم االلكتروني في املدارس، ( 2008)  بن عبد املعين عصام،   -
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 الجزائر بغدادباي عبدالقادر

أستاذ محاضر أ / تخصص علم اجتماع االتصال /  

قسم العلوم االجتماعية / معهد العلوم االجتماعية  

 واالنسانية / املركز الجامعي غليزان 

 

 الجزائر بن شرقي عبد االله 
سم علم االجتماع، معهد العلوم  اضر أ، ق أستاذ مح

 االجتماعية واالنسانية، املركز الجامعي غليزان 
 

 

 

 بين آلية للتعليم الرقمي وميكانيزم لتجويد التعليم العالي استعمال أجهزة االتصال املتطورة في العملية التعليمية

 

 امللخص: 

ر الّتكنولوجيا، فازد   تطوُّ
ً
ة
ّ
 ُمستغل

ً
ِهد مجال الّتعليم طفرة عظيمة في القرن الحالّي؛ فتطّورت آليات الّتعليم بصورة سريعة جّدا

َ
ادت إنتاجّية  ش

رت له الُقدرة على اإلبداع بشك
ّ
الب، وتوف

ّ
ل أكبر، فأصبحت ُمؤّسسات الّتعليم بنوعيها الحكومّي  الّتعليم، وأصبح أكثر ُمتعة، وازداد تفاُعل الط

م بشكل أكثر ليونة. وتشمل وسائل الّتعليم الحديث ال
ُّ
الب على التعل

ّ
ساعد الط

ُ
حاسَب  والخاّص تّتجه إليجاد وتوفير الوسائل الفّعالة التي ت

 ّية عظيمة، ووسائل اإلعالم السمعّية والبصرّية. اآللي، واألقراَص التعليمّية املضغوطة، واإلنترنت كبحر معلوماتّي ووسيلة تعليم

 فسيتم ضياُعها بانتهاء الحضار  و ُيعَتبر
ّ

ق بدون نقلها، وإال طبَّ
ُ
ر أو ت  ال ُيمكن للمعرفة أن تتطوَّ

ُ
ر في الحضارات، حيث ة أو  التعليم ثمرة التطوُّ

ُرق، وذلك باالستفادة من التطّورات 
ُّ
ستمر لهذه العملّية الهاّمة بشّتى الوساِئل والط

ُ
  قبل ذلك. ولهذا، فقد ظهرت الحاجة للتطوير امل

عليم".  ز من جودة هذه العملّية، وِمن ُهنا ظهر ُمصطلح "تكنولوجيا التَّ عِزّ
ُ
خترعات الحديثة التي ُيمكن أن ت

ُ
 وامل

املتحركة واملتغيرة   البيئة  لظروف االستجابة من املؤسسات لهذه  البد إذ ونموها، الستمرارها  ضرورية حالة املؤسسات في االبتكار  وعليه فيعتبر

واملؤسسات التعليمية كغيرها من املؤسسات بما انها هي قلب املجتمع  فائدة ما،   لتحقيق  وطاقاتها قدرتها  باستثمار  والشروع أهدافها ولتحقيق 

 علي ويشجعهم  يفيد الدارسين  بما  كان عليها التأقلم مع التغيرات و التطور بإدخال الى الحرم تقنيات التعليم اإللكتروني التفاعلي الذكي؛

 واستيعاب االتصاالت  مباشرة  يحقق  بما  ومصوره الكترونية صوتية  برامج  من  الوسائط استخدام  خالل من  الخبرات  من  املزيد  اكتساب

التطور التكنولوجي الفائق لذا سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة عالقة التعليم  من  اإللكتروني التعليم اتاحته اساليب  ما احدث

تقنيات االتصاالت االلكترونية في   ة إستراتيجيلوجي في املؤسسات التعليمية، بطرح التساؤل التالي: ما واقع االلكتروني مع التطور التكنو 

 املؤسسات التعليمية ؟  

 .  : التعليم االلكتروني، االبتكار، التعليمية، املؤسسات، التعليم العالي، اآليباد الكلمات املفتاحية

 

 : مقدمة

لك تعتبر الوسائط التكنولوجية الحديثة و املتمثلة في في مجال االتصال لذ الفعاليةيتميز العصر الحديث ، بمواكبته لتكنولوجيا فائقة    

جتماعية  القنوات الفضائية ، الهاتف النقال ،االنترنيت من أهم املواضيع التي يتسارع العلماء و الباحثين إلى دراستها خاصة في مجال العلوم اال 

لهذه املواضيع إلى التغيرات التي تحدثها في املجتمع و التي تمس مختلف جوانبه، فالعالم  و علوم اإلعالم االتصال ويعود هذا االهتمام املتزايد 

ال   اليوم يشهد انفجارا اتصاليا و ثورة تكنولوجية كبيرة ألغت فيها الحواجز الجغرافية و الزمانية بين األفراد و املجتمعات و جعلت الفرد

 خالل ما يحفظه لهم من تراث و معلومات. يتصل بعاصريه فحسب بل حتى باألجيال التالية من 
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 مدخل إلى تكنولوجيا االتصال: 

إن تكنولوجيا االتصال واملعلومات هي كل ما ترتب على االندماج بين تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني والتكنولوجيا السلكية والالسلكية     

ا ذات قدرات فائقة على إنتاج املعلومات وجمعها وتخزينها ومعالجتها  واإللكترونيات الدقيقة والوسائط املتعددة من أشكال جديدة لتكنولوجي

ونشرها واسترجاعها بأسلوب غير مسبوق يعتمد على النص والصوت والصورة والحركة واللون وغيرها من مؤثرات االتصال التفاعلي  

. كما أن تكنولوجيا املعلومات تمثل، اقتناء املعلومات واخت
ً
زانها وتجهيزها في مختلف صورها وأوعية حفظها، سواء  الجماهيري والشخص ي معا

كانت مطبوعة أم مصورة أم مسموعة أم مرئية أم ممغنطة أم معالجة بالليزر، وبثها باستعمال مجموعة من املعلومات اإللكترونية ووسائل 

 أجهزة االتصال عن بعد.

لقرن املاض ي قد ألقت بظاللها على العالم اإلنساني، وفرضت عليه تغيرات  ومن املتفق عليه أن التحوالت العاملية التي استجدت في أواخر ا   

حتمية طالت نشاطاته، وأنماطه الحياتية، على التكيف مع تلك املستجدات، وممارسة نشاطاتها بصورة تكفل اإلفادة منها، أو التحكم بخط  

ت الديمقراطية على املؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها أن  سيرها. فقد أملت ثورة املعلومات، وتوجهات العوملة والخصخصة، والتحوال 

تستلم راية القيادة، وأن تقوم بدور محوري في التخطيط للموارد البشرية، وتأهيليها كي تكون قادرة يالحظ أن استجابة مؤسسات التعليم  

تمية وحاجة ملحة لضمان كينونة املجتمعات  بصورة عامة، ومؤسسات العليم العالي على وجه الخصوص لم تعد اختيارية، بل ضرورة ح

سلع يتم  وتقدمها، فالتعليم من املنافع معمرة الطابع، إذ أن املعارف واملهارات تصقل، وتزداد فعاليتها حينما يتم توظيفها، في حين أن معظم ال

 (.06، 2006)جونز،  استهالكها، وتتناقص قيمها بعامل الزمن

بأنها فلسفة تعزز مهمة مؤسسة ما وأهدافها باستخدام أدوات وتقنيات تحسين الجودة املستمر كوسيلة    وتعرف إدارة الجودة الشاملة   

لفرق  لتحقيق الرض ى املتبادل واملتزامن لجميع األطراف املشاركة املعنية. ويتطلب هذا التعريف إلدارة الجودة الشاملة انتشارا واسع النطاق 

متداخلة املهام لكي تقوم بتحسين عمليات الصنع لتلبية احتياجات األطراف املشاركة )كوراسكي،  موجهة باملعلومات، ومفوضة بالعمل و 

2000  ،193.) 

وبعد نجاح تطبيق هذه الفلسفة اإلدارية في مجال اإلنتاج تم توسيع تطبيقها على مجال الخدمات قصد تحسين الجودة وإرضاء كافة     

مدخالتها،   - على غرار باقي الصناعات -العالي الذي عادة ما يوصف كونه صناعة قائمة بذاتها لهااملتعاملين، ومن ضمن ذلك قطاع التعليم 

 (.185، 2009عملياتها، مخرجاتها )الطائي ، 

في    عديدا من الصعوبات واملشاكل التي تحول دون وجود دور فاعل للجامعة  - على غرار باقي الدول العربية  -وقد شهد التعليم العالي بالجزائر   

الحياة االقتصادية واالجتماعية. فتدهور جودة نظام التعليم العالي  متمثال في ضعف مخرجاته إنما هو انعكاس للظروف الداخلية الصعبة  

 التي تعيشها الجامعة الجزائرية.     

حات في  والواقع أن الجزائر تشهد منذ بداية األلفية إصالحات هيكلية لنظام التعليم العالي والتي ال تزال جارية إلى اليوم. تتمثل هذه اإلصال    

امعة  تطبيق نظام جديد هو نظام ل.م. د، أي )ليسانس، ماستر، دكتوراه( والذي يرمي إلى تعزيز جودة التعليم العالي ومن ثم تعزيز دور الج

 املنوط بها. 

 

                              ماهية تكنولوجيا االتصال:

تعتبر ظاهرة االتصال قديمة قدم املجتمعات اإلنسانية حيث نستطيع أن نلمس مالمحها منذ البدايات األولى للتواجد اإلنساني , إذا كان     

ل لهم خبراته , لذا ابتكر وسائل بدائية حسب ما أتيح له, فاستخدم بداية  البد من وجود وسائل يعبر بها اإلنسان عن أفكاره لآلخرين و ينق

ل  صوته و كانت بذلك املرحلة األولى لالتصال أو ما يطلق عليها " باملرحلة الشفافية الكلية أو مرحلة ما قبل التعلم وكانت وسيلة االتصا 

سمع ثم أتى تطور لغة لكي يعطي قوة لالتصال اإلنساني، ونتيجة لذلك  الرئيسية فيها هي الكلمة املنطوقة و الحاسة األساسية هي حاسة ال

بالعاطفية و كانت الشائعة هي أول شكل من أشكال اإلعالم و االتصال حيث كانت األخبار تنتقل    اقترب الناس من بعضهم البعض و اتسموا

 ( .43،  2008حقيقتها في أحيان كثيرة )مكاوي ،من الفم إلى األذن و بانتقالها كانت تضخم بل كانت تتغير و تشوه حيث تضيع 

إال أن العقل البشري ظل يتطلع املزيد من التطور حتى وصل به ذلك إلى اختراع الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر تقريبا و سهل بتلك  

مجال االتصال اإلنساني التي مهدت مليالد  الوسيلة سبل املعرفة لإلنسان و بفضلها انتشرت الصحف في العالم و تعد هذه الثورة الثالثة في 
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تعتمد غالبيتها على وجود أشياء مصاحبة لها يستطيع من خاللها نقل رسائله املبسطة إلى اآلخرين و التي سماها دانييل بيل    وسائل أخرى 

يات االتصال على غرار الهاتف ، التلغراف  ( التي تم فيها اختراع الكثير من تكنولوج145،    1997بمرحلة االتصال السلكية و الالسلكية ")تيمور،

، املذياع ، حيث كانت أكثر قدرة على تلبية حاجيات اإلنسان من خالل الوصول إلى األطراف النائية فتحققت بها الثورة الرابعة في مجال  

املسموعة     اإلذاعة ، أشرطة الكاسيتاالتصال اإلنساني وخاصة مع ظهور تكنولوجيات حديثة أخرى خاصة ) الكاميرا ، السينما ، الالسلكي ،  

يومنا هذا ال يزال     وبعد الحرب العاملية الثانية شهدت تكنولوجية التلفزيون تحسنا في تقديم صور أكثر دقة و وضوحا و حتى أنه في   و املرئية ، 

عصور ، و ما زاد الوضع أكثر تطورا هو اختراع  منافسا قويا لغيره من الوسائل اإلعالمية األخرى , ومن أهم اختراعات القرن العشرين بل وكل ال

نقل الحدث لحظة وقوعه على شاشة التلفزيون من أي مكان في العالم أمرا    من   الحاسب اإللكتروني وكذا األقمار الصناعية التي جعلت

 ( .90, 2005ممكنا و تعد هذه الثورة الخامسة في مجال االتصال اإلنساني )عبد الوهاب ,

 

 وجيا االتصال: تعريف تكنول 

قبل أن نعرف تكنولوجيا االتصال يجب أوال أن نحدد ماهية التكنولوجيا في حد ذاتها، ذلك أن الجديد فيها ليس معناها وإنما لفظها،     

املراحل في  فالظاهرة نفسها قديمة قدم املجتمعات االنسانية، ومن الخطأ أن نربط بين التكنولوجيا وبين املخترعات الحديثة التي تعتبر آخر 

قنية  تطور الظاهرة االتصالية، وكلمة تكنولوجيا كلمة معربة ال أصل لها في كتب اللغة والقواميس وما يقابلها في اللغة العربية هو مصطلح "ت

ن معنى الكلمة  " وكلمة تكنولوجيا مكونة من مقطعين هما: "تكنيك" والذي معناه الطريق أو الوسيلة و "لوجي" التي تعني العلم، وبالتالي يكو 

(، كما ويحدد الدكتور زاهر أحمد  250كلها "علم الوسيلة " الذي بها يستطيع اإلنسان أن يبلغ مراده )عبد الوهاب، نفس املرجع السابق، 

 مصطلح التكنولوجيا في ثالث مفاهيم أساسية: 

 التكنولوجيا كعملية:   أوال:

 أداء محدد يؤدي في النهاية إلى حل مشكلة معينة.   وهو التطبيق املنظم للمحتوى العلمي أو املعلومات بغرض

   التكنولوجيا كمنتج: ثانيا:

تطبيق األساليب العملية يكون في املساعدة في إنتاج اآلالت والخامات، فالفيلم كمادة خام وآلة العرض نفسها هما نتاج للتطبيق   محصلة

 التكنولوجي للمفاهيم واألساليب العلمية. 

   التكنولوجيا كمزيج لألسلوب واملنتج: ثالثا:

الي ال يمكن فصل التكنولوجيا كأسلوب عنها كمنتج وأوضح مثال على ذلك هو  من هذا يتضح أن عملية االختراع تصاحبها عملية إنتاج وبالت

 ( 252الحاسب اآللي، فنفس الجهاز يصاحبه دائما تطور في إنتاج البرامج وتوسع كبير فيها )عبد الوهاب، املرجع نفسه، ص 

يق أساليب و وسائل مختلفة مثل اإلشارة ، الكالم ، القراءة و أما االتصال فهو تبادل األفكار و املعلومات و اآلراء بين طرفين أو أكثر عن طر     

أو جهاز أو وسيلة تساعد على إنتاج أو توزيع أو تخزين أو استقبال أو عرض البيانات و    و بالتالي نعني بتكنولوجيا االتصال " أي أداة  الكتابة

نولوجيا االتصال نجد أنه من الصعب إيجاد وجه للشبه بين مختلف  من خالل النظر إلى التعريف املقدم لتك (،25, 2010استرجاعها ) دليو,

ذي وسائل تكنولوجيا االتصال مثال: الهاتف ، اآللة الكاتبة ،الحاسب اإللكتروني من الناحية الظاهرية ، أما من الناحية الضمنية للدور ال

 وقدراته املختلفة .  تؤديه هذه األجهزة فإننا نجد أن تكنولوجيا االتصال تزيد من طاقة اإلنسان

 

   خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة:

حياة   إن التكنولوجيات االتصالية الحديثة تلعب أدوارا مهمة في شتى مجاالت الحياة البشرية، ولقد وضعت بصمتها مؤثرة تأثيرا مباشرا في

     األفراد نظرا للخصائص والسمات التي تتميز بها ندرجها كاآلتي:

بين كافة وسائل اإلعالم الجماهيري وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، فمع تطور الحاسبات وشبكات الهاتف وشبكات   :التكامل واالندماج •

ل متعدد الوسائط وتكنولوجيا االتصال التفاعلي بتطبيقاتها  املعلومات، واستخدام تكنولوجيا البث الفضائي، ظهرت تكنولوجيا االتصا

 .املختلفة وأشهرها حاليا شبكة االنترنيت
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أي القدرة على تبادل األدوار بين املرسل الرسالة االتصالية ومستقبلها إذ يتحول من يتعامل مع وسائل االتصال الحديثة من   :التفاعلية •

 .رسل ويستقبل املعلومات في الوقت ذاتهمجرد من متلقي سلبي إلى مشارك متفاعل ي

سا( يوميا  24إن عمل وسائل االتصال الحديثة بتكنولوجياتها املتقدمة والتي مكنتها من العمل الدائم واملستمر على مدار ) :الالتزامنية •

الرسالة في الوقت الذي يناسب  تجاوز بها محدودية الوقت في استقبال الرسائل واالتصال من طرف الجمهور إلى إمكانية إرسال واستقبال 

 (.259، 2002املحنة ، (املرسل واملستقبل على حد سواء 

فهناك وسائل اتصال كثيرة يمكن استخدامها واالستفادة منها في أي مكان دون الحاجة إلى التواجد   :قابلية التحرك والتحويل والتوصيل •

يل مثل : الهاتف النقال، التلفون، السيارات أو الطائرات، والتلفون املدمج مع  في مكان ثابت وال إلى معدات كثيرة من أجل االتصال أو التشغ

ساعة اليد،...وغيرها كثير من الوسائل الحديثة التي طور تكنولوجياتها كما أصبحت لكثير من وسائل االتصال الحديثة ذات التكنولوجيات  

 .ا من صورة إلى أخرى العالية القدرة على نقل املعلومات من وسيط، إلى آخر، وتحويله 

ونعني به تغلغل وسائط االتصال حول العالم وداخل كل طبقة اجتماعية، فتكنولوجيا االتصال تتجه من الضخم إلى   :الشيوع واالنتشار •

ة ليصبح فيما  الصغير،ومن املعقد إلى البسيط ومن األحادي إلى املعقد مثل: الكمبيوتر الذي تميز بأجياله األولى بالضخامة والعمليات املحدد

(.إضافة إلى التدفق 101بعد صغيرا، وفي متناول الشرائح، ومتعدد الخدمات والوظائف وهو ما يطلق عليه اسم الكمبيوتر)شطاح ، د س، 

 (.205، 2004بومعيل، (السريع والكثيف للمعلومات مما يسمح للفرد بتنمية قدراته

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة:   وظائف

الوظائف التي تقوم بها التكنولوجيات الحديثة لتحقيق رغبات الجمهور، وهي تختلف من وسيلة ألخرى. فنجد مثال وظائف هذه   تبرز لنا

نولوجيا االتصال في  التكنولوجيات في التعليم وميادينه تختلف عن وظائفها في امليادين األخرى في ميدان اإلعالم مثال؟ وسندرج وظائف تك

 اآلتي:

 وظيفة التكنولوجيا املتصلة بأجهزة الكمبيوتر التي تعالج الصوت والصورة والوسائط املتعددة؛ (1

القادر على تخزين املعلومات والوسائط اإلعالمية بكل أشكالها من صور ولقطات فيديو إضافة إلى النماذج     (CD-Rom)األقراص املدمجة   (2

الصوتية وبهذه األقراص أصبح باإلمكان قراءة الكتب والتجول في دوائر املعارف املصورة كالكمبيوتر مثال أصبحت استخداماته متعددة 

 .ا من قبلوالتلفزيون أصبح يقوم بمهام لم يخترع له

 التقارب التكنولوجي بين املعلومات والوسائط اإلعالمية الذي أدى إلى ظهور ما اصطلح عليه: الوسائط املعلوماتية؛ (3

ظهور الحاسب الشخص ي والتوسع في استخدامه، ويتيح هذا الحاسب قائمة الخدمات واملعلومات سواء لالستخدام الشخص ي أو   (4

 (.206)بومعيل سعادة، املرجع نفسه، ص.ا شبكة املعلوماتاالستفادة من املعلومات التي تقدمه

 

 أنواع تكنولوجيا االتصال و مجاالت استخداماتها:

ا يبقى إن التكنولوجيات التواصلية رغم كثرتها وحيويتها، ونفاذها في املجاالت العالقاتية التواصلية بين األجيال، إال أن مجال التنافس بينه    

يلة عن أخرى انطالقا من األهمية التي تكتسيها، وانطالقا كذلك من عملية ومصداقية بعضها عن بعض وبناءا على  قائما تبعا الى أهمية وس

  الواقع العملي. وعندما نتحدث عن آليات االتصال الفضائي الجديد، فإننا نذكر أنها متعددة من حيث األشكال واألساليب، ومن حيث األدوات 

 هذا الجزء عن أهمها و األكثر تواترا في االستخدام؛ الهاتف النقال، االنترنيت، القنوات الفضائية التلفاز.   والقنوات املستخدمة وسنتحدث في

 الهاتف السلكي و النقال واستخداماتهم:    .1

يعتبر التلفون أو الهاتف )وسيلة اتصال في نظر بعض اإلعالميين املتخصصين ومصدر معلومة في نظر البعض اآلخر كمفهوم حديث(، يعد 

ا  من أهم وسائل االتصال الصوتي ومن أقدمها وأكثرها انتشارا بين الناس، لدرجة أنه من النادر أن تجد بيتا أو مؤسسة ال تمتلك خطا هاتفي

ملجتمعات املتقدمة والغنية، والهاتف ليس أداة للتواصل بين األفراد والجماعات ولكنها أداة تلعب دورها في اإلنتاجية والتسويق  وخاصة في ا 

 وإيصال الخدمات للكثير من املؤسسات وتنتشر االتصاالت الهاتفية التقليدية في كل بالد العالم حاليا.
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لم االتصاالت الهاتفية، الهاتف الصوري أو الهاتف الفيديو الذي يستطيع نقل الصورة مع الصوت  ولعل من أحدث االبتكار أو االختراع في عا   

بسرعة هائلة ) الهاتف الذكي(، والجهاز مزود بذاكرة تؤهل خزن الصورة واسترجاعها عند الحاجة ومشاهدتها على الشاشة أو طباعتها على  

 يستخدم الهاتف كوسيلة اتصال بالهواتف األخرى املنتشرة جغرافيا بطريقتين أساسيتين: الورق وينتشر حاليا التلفون النقال بشكل واسع. و 

 طريقة االتصال املباشر:   •

 (، سواء كان الهاتفان في نفس املدينة أو متباعدان. B( إلى متحدث آخر على الهاتف )Aمن متحدث على الهاتف )

 طريقة االتصال غير املباشر:   •

، 2001حجاب، (الهاتفي مع وسيلة أخرى من وسائل االتصال ونقل املعلومات مثل: التلكس والحواسيب وغيرهاوذلك عن طريق ربط الخط 

195( 

فيما يخص الهاتف النقال؛سميت النقالة بالخلوية نظرا العتمادها على تقسيم مناطق التغطية إلى مجموعة من الخاليا، تخصص كل منها     

معين، وهذا املبدأ في تقسيم مناطق التغطية إلى قطاعات يستخدم في محطات البث اإلذاعي، إذ تقوم كل  )أو قطاع أو خلية( ملوجة ذات تردد  

محطة إذاعية بالبث على أكثر من موجة إلى مناطق مختلفة كي تضمن وضوح بثها، ومن أجل عدم اختالط بثها مع بث إذاعي من محطة أخرى  

الهاتف النقال فهو عبارة عن جهاز اتصال صغير الحجم مربوط بشبكة لالتصاالت  تستخدم النطاق املوحى ذاته.اما فيما يخص جهاز

الالسلكية والرقمية، تسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتية والنصية والصور عن بعد وبسرعة فائقة، ونظرا لطبيعة مكوناته اإللكترونية  

أو " املحمول"، ومعروف أن الهاتف النقال الحالي هول الشكل     " الجوال "واستقاللية العملية، فقد يوصف بـ: " الخلوي " أو " النقال " أو 

 .) 130، 2003دليو، (املتطور للهاتف التقليدي " الثابت "

 

 الحاسبات اإللكترونية واإلنترنت واستخداماتها:  .2

 تعريف الحاسب اإللكتروني و استخدامه:  

بمعنى يحسب، ويعرف الحاسوب بأنه آلة حاسبة إلكترونية ذات سرعة عالية ودقة متناهية   Computeمشتق من  Computerإن كلمة     

 .) 74، 2001سويلم، (يمكنها معالجة البيانات وتخزينها، واسترجاعها وفقا ملجموعة من التعليمات واألوامر للوصول للنتائج املطلوبة. 

بيانات واسترجاع املعلومات القدرة على تخزين املعلومات، دقة النتائج والتي  من خصائص الحاسوب سرعة إنجاز العمليات سرعة دخول ال   

تتوقف أيضا على دقة املعلومات املدخلة للحاسوب، تقليص دور العنصر البشري خاصة في املصانع التي تعمل آليا ، سرعة إنجاز العمليات  

صل دون تعب، تعدد البرمجيات والبرامج التي تسهل استخدام الحاسوب  الحسابية واملنطقية املتشابكة ، إمكانية عمل الحاسوب وبشكل متوا

دون الحاجة إلى دراسة علم الحاسوب وهندسة الحاسوب،إمكانية اتخاذ القرارات وذلك بالبحث عن كافة الحلول ملسألة معينة وأن يقدم  

 .) 16، 1999علم الدين ، (أفضلها وفقا للشروط املوضوعة واملتطلبات الخاصة باملسألة

 

 اإلنترنت واستخدامه:  

ويطلق  (International network)من الناحية االصطالحية اإلنترنت كلمة مشتقة من شبكة املعلومات الدولية اختصارا لالسم اإلنجليزي    

ني السريع للعلوم وقد تم ( أو الطريق اإللكتروThe web( أو الشبكة العاملية أو شبكة العنكبوت )The netعليها عدة تسميات منها: الشبكة )

، أنها:" شبكة اتصاالت دولية تتألف من مجموعة من شبكات  1994التعريف بها في الكتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع لألمم املتحدة عام  

مليون مستخدم بين    33ألف شبكة، من مختلف شبكات الحاسوب في العالم، وتؤمن االشتراك فيها حوالي    35الحواسيب، تربط بين أكثر من  

 .) 33، ص2002الرناني،(دولة في العالم لديها نوع من االرتباط في إمكانية الوصول إلى الشبكة" 100املجاميع أو الرمز، وهناك أكثر من 

 

 القنوات الفضائية التلفاز:    .3

  الوسائل اإلعالمية األخرى خاصة منها السمعية بصرية، و يعتبر التلفزيون اليوم من ضمن الوسائل اإلعالمية األكثر شعبية على غرار بقية    

عندما نتحدث عن آليات االتصال الفضائي الجديد، فإننا نذكر أنها متعددة من حيث األشكال واألساليب، ومن حيث األدوات والقنوات  

 يأتي: املستخدمة وسنتحدث في هذا الجزء عن األقمار الصناعية والبث الفضائي واالتصال الكبلي كما 
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 :يعرف القمر الصناعي بأنه عبارة عن برج استقبال وإرسال يوضع على خط االستواء خارج الكرة األرضية   األقمار الصناعية

ميل( يوضع على خط االستواء كونه اقرب نقطة تزامن دوران القمر مع دوران األرض، بحيث يظل مغطيا بقعة الكرة  22,300لحوالي)

( من سطح الكرة األرضية. تستخدم  %40يظل دورانه كأنه ثابت ويستطيع كل قمر أن يبث من هذه النقطة إلى ) الجغرافية التي حددها، أي 

األقمار الصناعية في بث العديد من القنوات التلفزيونية التي أصبحت في بعض الحاالت قنوات مخصصة من أجل بث برنامج يعالج مشكل  

 رسوم املتحركة، للموسيقى، لألفالم، ... الخ. محدد،كقنوات مخصصة للتاريخ، للجغرافيا، لل

 :يعد الكابل أحد الوسائط التي تستخدم في عملية نقل الوسائط الصوتية واملرئية والنصوص إما باألسلوب التماثلي   االتصال الكابلي

(Analogique( أو باألسلوب الرقمي )Numérique)) ،173عبد الهادي ، د س) 

لفوني التقليدي على نقل آالف الرسائل والكميات الهائلة من املعلومات املكتوبة أو املصورة أو املسموعة وإلى  وبسبب عدم قدرة الخط الت   

الذي يضم    (cable)مسافات جغرافية متباعدة، والحاجة إلى وقت طويل لتوصيلها إلى مجموعة املستفيدين، ظهرت طريقة استخدام الكابل 

التحميل، أي القادرة على نقل كميات هائلة من الرسائل واملعلومات. أما فيما يخص استخدامات  عددا من األسالك النحاسية العالية 

 االتصال الكابلي:

 في نقل املعلومات بين الحواسيب في حالة عدم استخدام الهاتف.  (cable)يستخدم الكابل  •

 . (CableTelevision)يستخدم في نقل املعلومات والصور والبرامج التلفزيونية وخاصة في التلفزيون الذي يسمى  •

ويستخدم الكابل على مستويات محلية )داخل املدينة(، أو على مستوى الدولة وهناك الكابل البحري الذي يربط بين الدول والقارات    •

 (.107)عليان، املرجع السابق، 

يتيح خدمات برامجية تتناسب وظروف الجماعات املستهدفة وإتاحة خدمات من داخل املنزل ) شراء، البنوك، الخدمات الطبية،   كما أنه   •

 التعلم(.

 

 تكنولوجيا التعليم الجامعي وطرق التدريس:   

املرحلة البحثية إلى أن التعليم اليوم أصبح يركز على إستراتيجية جد مهمة أال وهي إدخال التكنولوجيات   البد من التنويه جيدا في هاته

  التعليمية الحديثة على املنظومة التعليمية التربوية، و أكدت تكنولوجيا التعليم ضرورة إتباع املدرس ألسلوب األنظمة في التدريس بحيث

 محددة مع األخذ بعين االعتبار جميع  طالبته برسم مخطط إلستراتيجية الد 
ً
رس تعمل فيه طرق التدريس والوسائل التعليمية لتحديد أهدافا

تدريس  العناصر التي تؤثر في هذه اإلستراتيجية مثل إعداد حجرة الدراسة وطريقة تجميع الطالب .... الخ، واالبتعاد عن الطرق التقليدية في ال

 مثل الشرح اإللقاء. 

 

 التعليم:   مجال في  جياالتكنولو  أهمية

تكنولوجيا التعليم تكمن في كونها    قيمةبطبيعة الحال التمكن من إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية مبني على أساس أن 

 ل الحد منها.  تعتبر حال ملجموعة من املشاكل التي تعاني منها الفصول الدراسية في العالم العربي، قد يساهم في القضاء أو على األق

التكنولوجيا دور املرشد الذي يساعد املعلم في توجيه املادة العلمية للطالب؛ فالتكنولوجيا تستطيع أن تغير شكل تقديم الدروس  تلعب  -1

 .للطالب على نحو يعطي فرصة أكبر وأسهل في الفهم والتعلم

خاذه كمرشد أو معلم إلكتروني مساعد  إن استخدام وسيلة تعليمية حديثة يكون محط أنظار الطلبة الستخدامه في مجال التعليم وات   -2

 .يرشدهم ببرامجه املتنوعة ووظائفه املختلفة في مجال التعلم

تفتح اإلنترنت بابا جديدا يساعد الطلبة في الفصل الواحد أن يشتركوا في أنشطة تعليمية مختلفة في مجال البحث وتبادل املعلومات    كذلك  -3

 .من خالل هذه األنشطة

 .توفر التكنولوجيا مصدرا غزيرا من املعلومات التي يحتاج لها املعلم والطالب على حد سواء  -4

 تحت فرعا واسعا أصبح فيه املعلم والطالب في اتصال متواصل عن طريق التحدث عبر شبكة اإلنترنتالتكنولوجيا كمصدر للتخاطب ف  -5

 (60 ،2014 التلواتي،).
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 التعليم االلكتروني:  

البد أن املفارقة اآلن أصبحت جلية وواضحة املعالم بيم معنى التعليم التقليدي الذي اقتصر على حضور املعلم واملتعلم فقط دون   

ثة  االستعانة بالوسائل أو الوسائط األخرى املساعدة، وبين الطريقة التعليمية التعلمية الحديثة املبنية على استخدام التكنولوجيات الحدي

ين والتلقي من أجل رفع مستور األداء والتعليم. وإن التعليم التقليدي في الوقت الراهن لم يضفي الجديد على املحتوى التعليمي  في التلق

 لألجيال ألنه وحده ال يستطيع مواكبة الفكر العصري، حيث أن مستوى التعليم متدني جدا مقارنة بالدول العاملية.  

تعليمية مساندة للتعليم التقليدي كالتعليم اإللكتروني لها القدرة على تحسين ودعم وبناء جيل متميز هو    التوجه إلى تطبيق آليات  بلذا وج   

 من أهم التحديات التي يجب علينا العمل عليها. 

 

   :مفهوم التعليم االلكتروني 

بيئة غنية متعددة املصادر يكون لتقنيات  هو توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفصول التقليدية واالنطالق ل   

 من خالل استخدام تقنية  
ً
التعليم التفاعلي عن بعد دورا أساسيا فيها بحيث تعاد صياغة دور كل من املعلم واملتعلم، ويكون ذلك جليا

س بديال للمعلم بل يعزز دوره كمشرف  الحاسب اآللي في دعم واختيار وإدارة عملية التعليم والتعلم وفي نفس الوقت فإن التعليم االلكتروني لي

 مع تطورات العصر الحديث.)الراشد، 
ً
 (123، 2003وموجه ومنظم إلدارة العملية التعليمية ومتوافقا

 تحتاج بيئة التعليم اإللكتروني إلى ما يلي:  

 توفر الوسائل التكنولوجية وسهولة وصول املعلمين والطالب إليها. •

 املؤسسات والجامعات مع املدارس وبناء قيادة شابة ودعم إداري إلعداد املعلمين.   تكافل •

 مساعدة الطالب و املعلمين من قبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بمهارة واالستفادة منها بأكبر قدر ممكن.   •

 ( 7)املستمر. التقييم املستمر لفاعلية التكنولوجيا املستخدمة و املنهاج املطروح ومواكبته للتطور  •

 تجهيز الفصول املدرسية واملنشآت بمتطلبات دمج التقنية من حيث الشبكة الداخلية وشبكة اإلنترنت.  •

 أن تقوم الحكومة ببناء شبكة اتصاالت ذات كفاءة عالية و تغطية لجميع مناطق الدولة.  •

 

 واملجتمع منها:كما يهدف التعليم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد  

 تحسين مستوى فاعلية املعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد املواد التعليمية.  

وراق البحث عن طريق شبكة االنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح األ الوصول إلى مصادر املعلومات والحصول على الصور والفيديو و  

 العملية التعليمية.

 اإللكترونية للطالب واملعلم. توفير املادة التعليمية بصورتها   

إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، إذ أن النقص في الكوادر التعليمية املميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة و يستفيد منهم جزء   

  لصفوف االفتراضية محدود من الطالب. كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن طريق ا

 (.34، 2009) غسان، 

نمي  إدخال االنترنت كجزء أساس ي في العملية التعليمية له فائدة برفع املستوى الثقافي العلمي للطالب، وزيادة الوعي باستغالل الوقت بما ي 

 األخالقي والثقافي.لديهم القدرة على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط املستوى 

بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع املعلمين واإلدارة لكي يكونوا على اضطالع دائم على مستوى أبناءهم و   

 نشاطاتهم التعليمية. 

 تواصل بين املؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة.  
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 بديل للكتاب   iPadالتكنولوجية النموذج:  اآليباد  

  إن العصر الحالي الذي يعيشه البشر هو عصر التحوالت والتطورات، والبد أن هذا الحراك في حياة اإلنسان مرده التطور الهائل الذي عرفته

علق بالتكنولوجيا الحديثة في كافة املجاالت الحياتية، والبد من التنويه هنا أن املجال اإلعالمي التواصلي عرف حظا  البشرية السيما منه املت

ة  ونصيبا هو اآلخر في املجال التطويري، نسبة إلى تطوير العقل البشري ملجاالت التواصل وطرائقها املختلفة، وهو ما يسمى في قطاع الصحاف

النواقل التي تعفي اإلنسان من تعب التنقل وتختزل أمامه الجهد واملكان والزمان، وتعرف في مجملها بالتقنية أو   واإلعالم بالحوامل أو

 في مجال التقنية وقد تعددت املنتجات التقنية التي تخدم العملية  االتكنواوجيا الحديثة. و بطبيعة الحال 
ً
 سريعا

ً
يشهد عصرنا الحالي تطورا

 في أساليب التعليم.التعليمية من أجهزة وت
ً
وتوجهت بعض الدول إلى استخدام اآليباد في العملية التعليمية بشكل   طبيقات كما يشهد تطورا

 وقد أولت الشركات الكبيرة االهتمام بمجال دعم التقنية للتعليم. ،خاص

هو نقلة نوعية جديدة ووسيلة تعليمية سهلة ومميزة للمعلم والطالب، فلو توفر لكل طالب جهاز خاص به يدرس   فالتعليم عن طريق اآليباد

ا  من خالله ويراجع ما درسه لوجدنا احد الحلول البسيطة لالستخالص من الحقيبة التي على ظهره باإلضافة إلى التقنيات العالية التي يحمله 

 ومات من خالله. الجهاز وسهولة وتوصيل املعل هذا

  والذي  أبل شركة من اآليباد جهاز التعليم، مجال في استثمارها يمكن التي التكنولوجية الوسائل من وسيلة ظهرت 2010 عام أكتوبر فيف 

  خلقت أبل ان بـ" للشركة التنفيذي املدير وصفه
ً
  جيال

ً
 منزلة في تقعو  اللمس، بتقنية معها التعامل يمكن التي االلكترونية األجهزة من جديدا

  بين  وسط منزلة بمثابة فتكون  أخرى  بخصائص وتنفرد  منها  الخصائص  بعض لتأخذ  الذكية،  الهواتف  وبين النقال  الشخص ي  الكمبيوتر  بين

  بات الحسا وإدارة الفيديو، وألعاب اإلنترنت مواقع وتصفح واألفالم، الصور  عرض  مهامها  ومن  األخرى،  األجهزة  في القصور  لتتالفى املنزلتين، 

  ."العلمية  التطبيقات من الكثير  مع والتعامل  الشخصية

 في مجال التعليم، كما وضعت بعض السياسات واآلليات التي سهلت على   2012وفي سنة 
ً
أثبتت شركة أبل إمكانية استثمار هذا الجهاز فعليا

املبرمجين تطوير تطبيقات تعليمية تخدم املعلم واملتعلم على حد سواء، فكانت هذه الخطوة الكبيرة شجعت شركة ابل في التفكير كيف تقوم  

في مجال التعليم وفى مختلف املراحل فهناك تطبيقات تهم   Ipadالطلبة ووجدت أن هناك مليون ونصف أمريكي يستخدمون  بمساعدة

ون  األطفال والكبار لكن بالتفكير وجدت أن طالب املدارس العليا والثانوية والجامعات ال يوجد ما يخدمهم بالشكل الكافي وذلك ألنهم يعتمد

 .لدراسية الكبيرة الحجم والضخمة والثقيلةبشكل أساس ي على الكتب ا

لذا مع انتشار هذه التقنية بشكل كبير بين الطالب، أصبح يطلق على هذا الجيل "الجيل الذكي" كونه من دون شك جيال واعيا بالتقنية  

ب، زادت فرصة شغفهم في  الحديثة، بحكم استخدامه التكنولوجيا في أبسط مواقف حياته، لذا كلما زادت فرصة استخدام ما يحبه الطال 

 ( 2014/05/13 ،  التلواتي) .حضور الحصص الدراسية وتوسيع دائرة االستيعاب

أصبح من الضروري االنتقال من مرحلة التلقين إلى مرحلة التمكين لطالب بما ينمي قدراتهم وطاقاتهم، ويجعلهم يقودون    زد على ذلك أنه

 من أن تقودهم مع ضرورة استغالل اآليباد 
ً
في التعليم، واالستفادة من إمكاناته، وهذا سوف يجعل معلمي املدارس   Ipadاملعرفة التقنية بدال

 .دين في مجال التربية والتعليمرائ

 

 في زمن الوسائط املتعددة:   أدوار املدرس

ساعدة هذه التقنيات الجديدة بما توفره من مميزات فنية ) سهولة  البد من التذكير بأهمية واستحقاق التقنية في عصر التقنية، من خالل م 

ليمية جديدة بحيث يصبح املتعلم أكثر قدرة على التحكم في عملية  الحصول والتحديث واالستخدام والتعديل واإلضافة( إلى نشوء بيئة تع

ودورهما في العملية التعلمية تبعا لهذا املتغيرات.فعند استخدام الوسائط    التعلم.كما أدت بالتالي إلى إعادة تعريف مفهوم املدرس واملتعلم 

ديد األهداف التربوية وصياغتها والخبرات التعليمية وخلق املواقف  املتعددة يتضح دور كل من املدرس واملتعلم في العملية التربوية من تح 

لة التعليمية واختيار األجهزة التعليمية ورسم إستراتيجية استخدامها وتقرير أنواع التعلم وواجب كل منهم اتجاهه لكي يتم الوصول إلى مرح

 التقويم وهذا ما يفّعل العملية التربوية التعليمية ويعمقها.
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 في العملية التعليمية:   ايجابيات استخدام التقنيات

 سهل الحمل بالوسائل التعليمية األخرى .  

باألجهزة املساعدة مثل جهاز العرض   سهولة تجهيز و تنصيب البرمجيات على اآليباد من خالل متجر أبل للبرامج، وسهولة توصيل اآليباد 

 ( 56 ،2003 السعيد،) و السماعات الخارجية. 

( والتي أثبتت الدراسات أن تقنية اللمسة الواحدة هي السبب  One touchبساطة التعامل مع الشاشة عن طريق تقنية اللمسة الواحدة ) 

 مع جهاز اآليباد
ً
 .  في تعامل األطفال في سن مبكر جدا

 ساعات عمل متواصل مما يتيح الحرية في التنقل وإنجاز املزيد من األعمال اليومية.10البطارية و جودتها حيث تصل إلى طول عمر    

 .إمكانية تخزين امللفات ومشاركتها مع الغير من خالل بعض التطبيقات التي يتيحها بعض املزودين للمساحات التخزينية على اإلنترنت    

 ( التشغيلي لأليباد والذي يضمن صعوبة اختراق الفيروسات له. IOSام )درجة األمان العالية لنظ 

( وتحويلها إلى مستندات  Camscannerاإلستفادة من الكاميرة املدمجة في تصوير املستندات والنشرات بمعاونة بعض التطبيقات مثل )  

 ( يسهل حفظها وأرشفتها. PDFإلكترونية بصيغة )

 االجتماعية املتوفرة في اآليباد للتواصل مع املتعلمين وأسرهم؛  استخدام برامج االتصال و الشبكات 

 التوفير في استخدام األوراق و األقالم و الوقت واملال والجهد.  

اآلالف من مصادر املعلومات و الكتب اإللكترونية و الخرائط والصور وإدارتها والبحث فيها بكل سهولة وبشكل يضمن تحديثها    اصطحاب 

 باستمرار. 

( يمكن إدارة التعلم والنشاط الطالبي وضمان التفاعل الصفي من خالل  Smart Classإمكانية تحويل الفصل التقليدي إلى فصل ذكي ) 

 بعض التطبيقات . 

مثل مهمات حصر   الجودة والسرعة في أداء املهمات اإلدارية للمعلم من خالل الكثير من التطبيقات التي تضمن سهولة ومرونة وأمان األداء 

 الحضور وتدوين مالحظات السلوك والتقييم وتنفيذ السجالت اإلدارية. 

ة  مقدرة الكثير من التطبيقات سواء برامج التصميم أو البرامج اإلثرائية التي توفرها شركة أبل على إثارة التفكير لدى املتعلمين و تنمي  

 مهاراتهم و التعاطي معهم وفق اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس مثل املحاكاة وحل املشكالت والتأمل. 

 : د كوسيلة تعليمية عليه بعض املالحظات أجملها في النقاط التاليةوأما من ناحية السلبيات فإن اآليبا 

 

 خاتمة:

إن نجاح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في  تحقيق جودتها من خالل  استخدام  تكنولوجيات املعلومات و االتصال، يبقى هدفا  أساسيا      

الضغوط التنافسية إلى جانب صعوبات   متغيرات  اقتصاد السوق وتزايدتسعى مؤسسات التعليم العالي  الجزائرية لتحقيقه، في ظل ظروف 

العمالء و رضاهم عن مستوياتها، و هذا كله من إسهام التطورات   حادة  ترتكز  في مستوى جودة  الخدمات املقدمة ومدى تحقيقها لتوقعات

قطاع التعليم العالي في السنوات القليلة املاضية، حيث أصبحت كل مؤسسات التعليم    التكنولوجية والتقنية في  تزايد  االهتمام واإلقبال على

جاالت   العالي  الجزائرية مطالبة باستثمار رأس املال البشري املتوفر لديها من خالل توظيف طاقاتهم في بناء وتعزيز قدرات الدولة في جميع امل

 حقيق  جودة التعليم العالي الذي يساهم في التنمية املستدامة للدول. االجتماعية، الثقافية و املهنية، و ت االقتصادية،
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هدى بن  
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 الجزائر

أستاذة محاضرة أ، التخصص: علوم التسيير، القسم: علوم التسيير، الكلية: كلية  

رية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد مهري  العلوم االقتصادية، العلوم التجا

 .، الجزائر2قسنطينة 

 

 لتكنولوجيا البلوك تشين في التعليم االستخدامات الواعدة 
 

 لخص: م

منذ ظهروها قبل عشرة  عرفت تكنولوجيا البلوك تشين وال تزال ضجة كبيرة واهتماما كبيرا من قبل األكاديميين واملحترفين على حد سواء 

تطوراتها السريعة جدا فاتحة   إضافة إلىسنوات ماضية في مجال العمالت الرقمية املشفرة، وذلك إلمكاناتها الكبيرة والفريدة من نوعها، 

 فاق واسعة الستخداماتها. املجال ل 

مع انفجار تكنولوجيا البلوك تشين وانتشار تطبيقاتها في مختلف املجاالت، يتطلع قطاع التعليم إلى تسخير أفضل لهذه التكنولوجيا التي  و 

 يتوقع أن تحدث تحوالت عميقة في هذا القطاع لم يشهدها من قبل وذلك بتحسينه ومواجهة تحدياته.

ى تسليط الضوء على االستخدامات الواعدة لتكنولوجيا البلوك تشين في قطاع التعليم، وذلك بالتركيز على ماهية  يهدف هذا البحث إل

  تكنولوجيا البلوك تشين، وفوائد استخدامها في التعليم، وأهم االستخدامات املمكنة لها في التعليم، وذلك بالتدعيم بنماذج عاملية كانت

 لتكنولوجيا في قطاع التعليم. سباقة بمبادرتها إلدخال هذه ا

 تكنولوجيا البلوك تشين، العقود الذكية، التعليم. الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

Blockchain technology has been a sensation and a major concern for both academics and professionals since they emerged 

10 years ago in the field of encrypted digital currencies, for its great potential and unique, in adition to its very rapid 

development, opening the way for wide horizons for its uses. 

With the explosion of Blockchain technology and the spread of its applications in various fields, the education sector is 

looking to harness the technology that is expected to make profound changes in the sector that it has not seen before by 

improving it and facing its challenges. 

The purpose of this research is to highlight the promising uses of Blockchain technology in the education sector by focusing 

on the nature of Blockchain technology, its benefits in education and its most important uses in education, supported by 

global models that pioneered the introduction of this technology in the education sector. 

Keywords: Blockchain Technology, Smart Contracts, Education. 

 مقدمة: 

من قبل األكاديميين    ااهتماما واسع النطاق مؤخر   تكنولوجية عرفتها البشرية بعد اإلنترنت، حيث تلقىتكنولوجيا البلوك تشين أكبر ثورة  تعد  

غير قابل للتغيير يسمح للمعامالت أن تتم بطريقة   سجل عامسلسلة من الكتل املوزعة في شكل واملحترفين على حد سواء، فهي عبارة عن 

 مع ضمان مستوى األمن الالزم.  المركزية

بدأت ، و تطورت بوتيرة سريعةمنذ عشر سنوات  بتطبيقها على العملة الرقمية البتكوين  في القطاع املالي  ظهور وانتشار هذه التكنولوجيا  ومنذ  

ديد من  الذي يواجه العو ، بمختلف مستوياته تنتشر وتبسط نفوذها في مختلف القطاعات األخرى، ومن بين هذه القطاعات قطاع التعليم

 . التحديات في وقتنا الحاضر
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قد بدأت بعض املؤسسات التعليمية والشركات عبر العالم  في قطاع التعليم في مرحلته الجنينية، ف  البلوك تشينيعد تطبيق تكنولوجيا  حاليا  

املبتكرة ليستفيد بها  باستخداماتها قطاع ها الفي التعليم، ومن املتوقع أن تحدث ثورة كبيرة في  هذه التكنولوجيابتجريب بعض تطبيقات 

 والطالب، وأرباب العمل وغيرهم. واملعلمين،  العديد من أصحاب املصلحة كاملؤسسات التعليمية،

 

 ومما سبق يمكننا طرح التساؤل التالي: شكالية البحث:إ

 كنولوجيا البلوك تشين في التعليم؟ما هي االستخدامات الواعدة لت 

 بحثنا إلى تحقيق ما يلي:وعليه نهدف من خالل  أهداف البحث:

 . تسليط الضوء على ماهية تكنولوجيا البلوك تشين -

 تحليل تحديات التعليم وفوائد تكنولوجيا البلوك تشين  -

 إبراز أهم االستخدامات الواعدة لتكنولوجيا البلوك تشين في التعليم. -

 التعليم. اإلطالع على بعض التجارب العاملية الستخدام تكنولوجيا البلوك تشين في  -

 

 يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي، باستخدام مراجعة األدبيات ودراسات بعض الحاالت لتوليد األدلة.  منجية البحث:

 

التعليم محورا جوهريا ويحتل مكانة هامة في مختلف البلدان، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مستقبل املجاالت الهامة  يعد قطاع   أهمية البحث:

إضافة إلى جملة التحديات التي  األخرى بما في ذلك العلوم والطب والزراعة والصناعة وغيرها يعتمد على مستويات التعليم في ذلك البلد، 

  من األولويات األساسية، وبما أن تكنولوجيا البلوك تشين قد أثبتت فعاليتها وتطويره  هذا القطاع  باالهتمام    منيواجهها في الوقت الراهن تجعل  

 قطاع التعليم. وبدأت تغزو قطاعات مختلفة كان ال بد من البحث عن السبل املمكنة الستخدامات هذه التكنولوجيا في في القطاع املالي 

 

 البلوك تشين املبحث األول: ماهية تكنولوجيا 

، حيث ما فتئت منذ ظهورها أن تخطو خطوات كبيرة مكتسحة مختلف القطاعات  عصر اإلنترنتفي    ا مثير   ا ابتكار تعد تكنولوجيا البلوك تشين  

 بتطبيقاتها املختلفة.

 ماهية تكنولوجيا البلوك تشين:   -1

 2008يعود تاريخ ظهور تكنولوجيا البلوك تشين إلى إصدار شخص مجهول الهوية في عام نشأة وتعريف تكنولوجيا البلوك تشين:  -1-1

الدفع اإللكتروني الند للند"، وقد تم تسمية  ، وكان عنوان البحث هو "البتكوين: نظام Satoshi Nakamotoلورقة بحثية باسم مستعار هو 

بعد ، و يم وتخزين املعلومات واملعامالت، والتي تشير إلى طريقة معينة لتنظبالبلوك تشين  Nakamotoبحث املوضحة في ورقة  التكنولوجيا

جتمع  املعلى  تطبيق لهذه التكنولوجيا    ل تعتبر أو التي  البيتكوين  العملة الرقمية  ، تم عرض  ته البحثيةلورق  Nakamotoفترة وجيزة من إصدار  

 .2009مصدر مفتوح في عام ب

 تم تعريف تكنولوجيا البلوك تشين بتعريفات عديدة نذكر منها: 

،  اإلجماع، واإلرسال من نقطة إلى نقطة، وآليات ا في ذلك تخزين البيانات املوزعة جمع بين العديد من تقنيات الكمبيوتر، بمت هي تكنولوجيا -

 .1وخوارزميات التشفير 

ا  تل البيانات، والتي يتم ربطها معحيث يتم تخزين سجالت املعامالت كك ،مشتركة ألي شخص يشارك في النظام هي قاعدة بيانات معامالت -

 .2عامالت جديدة بطريقة مشفرة. وهو مفتوح على أي عقدة في النظام ويمكن للجميع إدخال م

لتسجيل ونقل األصول املادية )مثل املنازل والسيارات( وغير املادية )مثل املوسيقى وحقوق الطبع والنشر    هذه التكنولوجيايمكن استخدام    -

 .3والبراءات( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
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نقلها في حزم تسمى "كتل" مرتبطة ببعضها البعض  تخزن البيانات و ت  نوع معين من بنية البيانات املستخدمة في بعض السجالت املوزعة،  يه  -

شبكة بطريقة غير قابلة  الأساليب التشفير و خوارزميات لتسجيل ومزامنة البيانات عبر    وتوظف تكنولوجيا البلوك تشين"سلسلة" رقمية.    في

 .4للتغيير

  وعليه يمكن تعريف تكنولوجيا البلوك تشين على أنها مجموعة متكاملة من تقنيات الكمبيوتر كقواعد البيانات املوزعة، وشبكات الند للند، 

ككتل مترابطة  ونقل املعلومات )تشير إلى أصول مادية أو غير مادية(  خوارزميات التشفير وآليات اإلجماع، والتي تعمل على تسجيل وتخزين

 . عضها بطريقة مشفرةمع ب

 

 يرتبط مفهوم تكنولوجيا البلوك تشين بمفاهيم عديدة نذكر منها:  املفاهيم املفتاحية في البلوك تشين: -1-2

توقيتها. وتتضمن  و  املعاملة  واملتعلقة بمعامالت معينة، مثل موضوع  هي مجموعة من البيانات املخزنة في سجل معين :  Blockالكتلة  -1-2-1

ح  كل كتلة في البلوك تشين ترقيم خاص بها إضافة إلى شفرة معينة تكون متعلقة بشفرة الكتلة التي سبقتها ومرتبطة بها. والشكل التالي يوض

 لبلوك تشين. ل شكل مبسط 

 تشين  كللبلو   ط: شكل مبس01شكل رقم 

 
Source : A. Shanti Bruyn, Blockchainan introduction, Research paper, University Amsterdam, August 26, 2017, p 

862258.pdf-bruyn_tcm235-https://beta.vu.nl/nl/Images/werkstuk10. 

 

لها نفس   مرتبطة بالشبكة كأجهزة الكمبيوتر هي شبكة من العقد التي تشير إلى أجهزة: Peer to peer network الند للند ةشبك -1-2-2

، وتتشارك في مواردها سواء املادية  وبالتالي تعتبر هذه الشبكة ال مركزية  الصالحيات واملسؤوليات )تلعب دور الخادم والعميل في نفس الوقت(

تستند تكنولوجيا البلوك تشين على هذا   املنطقية بهدف إنجاز مهام محددة مثل املشاركة بامللفات، والرسائل الفورية واملعالجة املوزعة.أو 

 النوع من الشبكات لربط مختلف املشاركين فيها. 

 

سجيل ومشاركة البيانات عبر مخازن  يشير السجل املوزع إلى نهج جديد وسريع التطور لت: Distributed ledgerالسجل املوزع  -1-2-3

البيانات املتعددة تمتلك كل منها سجالت البيانات نفسها بالضبط، وتسيطر عليها مجتمعة شبكة موزعة من خوادم الكمبيوتر، والتي تسمى  

 .  5العقد

إلنشاء والتحقق من بنية البيانات املتزايدة  ين نوع معين من السجالت املوزعة، حيث يستخدم طرق التشفير وخوارزميات شيعتبر البلوك ت

 .6بشكل مستمر، والتي تأخذ شكل سلسلة من "كتل املعامالت"

 

التوقيعات الرقمية هي واحدة من الجوانب الرئيسية لضمان أمن   :Digital Signing and Crypgraphy والتشفير  رقمي لالتوقيع ا -1-2-4

  وسالمة البيانات التي يتم تسجيلها على البلوك تشين، فهي توفر التحقق واملصادقة بنفس الطريقة التي تقوم بها التوقيعات العادية ولكن

 بشكل رقمي.  

توزيع البرامج، وإدارة العقود وأي حاالت أخرى يكون فيها اكتشاف  املعامالت، ونقل املعلومات الحساسة، و كتل وتستخدم أساًسا لضمان 

 ا. ا مهمومنع أي تالعب خارجي أمر 

https://beta.vu.nl/nl/Images/werkstuk-bruyn_tcm235-862258.pdf
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لتشفير هو طريقة التنكر والكشف عن املعلومات من خالل الرياضيات املعقدة، واملعروف باسم التشفير وفك التشفير، هذا يعني أنه  ا أما 

 ن املقصودين وليس أي شخص آخر. ال يمكن عرض املعلومات إال من قبل املستلمي

 

إن تشفير كتل البلوك تشين أمر مهم جدا، وهي عملية رياضية يتم استخدامها إلضافة معامالت  :  Hashingتشفير كتل البلوك تشين    -1-2-5

تعطي دالة تشفير كتل    جديدة على البلوك تشين، يتم تنفيذ العملية عن طريق دالة تشفير كتل البلوك تشين بمساعدة خوارزمية خاصة بها. 

 مخرجات ذات طول ثابت. تعرف هذه املخرجات بشفرة البلوك تشين.  تالبلوك تشين من أجل كل مدخالت من أي طول من البيانا

 

مع عدم وجود مسؤول أو سلطة مركزية. ومن األهمية   من نوع الند للندهي شبكات  تكنولوجيا البلوك تشين : Consensusاإلجماع  -1-2-6

، أي تفرد السجالت وترتيبها. ويتم ذلك من خالل خوارزميات  تالسجال بشأن حالة  إجماع بمكان ضمان وصول املشاركين في الشبكة إلى 

ا مختلفة لضمان أن النظام صحيح والتفرد في املعامالت قد تم تحديده والتح
ً
قق من صحته بواسطة عدد كاٍف من  اإلجماع التي تطبق طرق

 .Proof of Work ،Proof of Stake  ،Proof of Activity7ومن بين خوارزميات اإلجماع نجد:   .السلسلةاملستخدمين ليتم إضافتهم إلى  

 

مختلفة تتمثل   سجالتعادة لتخزين  تكنولوجيا البلوك تشينيتم استخدام : تكنولوجيا البلوك تشين أنواع السجالت املخزنة على  -1-3

 :8فيما يلي 

 تأخذ سجالت معامالت األصول عادة شكلين: : معامالت األصول  1-3-1

 . البتكوينهو   تكنولوجيا البلوك تشين  علىالشكل األكثر شيوعا للعملة املبنية   حيث أن، يتم التعبير عنها بوحدات من العملة :األموال  -أ

تستخدم عادة لتمثيل املمتلكات غير املنقولة مثل األراض ي أو    إذ  ،واملعروفة قانونا باسم سندات امللكية:  امللكيةأدلة وثائقية على حقوق    -ب

 غير امللموسة مثل حقوق امللكية الفكرية.و املمتلكات 

، والتي ستنفذ معاملة  شينتكنولوجيا البلوك تإن العقود الذكية هي برامج حاسوبية صغيرة مخزنة بشكل فعال على  :  العقود الذكية  -1-3-2

 إعالن مثل "النقل 
ً
، وينفذ العقد الذكي بطريقة تلقائية إذا  "Zإذا حدث  Yإلى   X من  في ظل ظروف محددة. وبالتالي، فإن العقد الذكي هو عادة

 ه.تنفيذلاألطراف  تواجدعلى عكس العقد العادي الذي يجب فيه  تحققت الشروط 

حيث   الشهادة هي مسألة بيان من طرف إلى آخر مفاده أن مجموعة معينة من الحقائق صحيحة :والشهاداتالتوقيعات الرقمية  -1-3-3

إما لتخزين البصمات   تكنولوجيا البلوك تشين يمكن استخدام  التوقيعات هي دليل على أن البيان صدر من وإلى األطراف املذكورة. تكون 

 . ، أو لتخزين املطالبات نفسهاالرقمية للشهادات

 

على البلوك تشين تحويل جزء من ماله إلى شخص آخر على نفس الشبكة،    مثال  عندما يريد شخص  آلية عمل تكنولوجيا البلوك تشين: -2

ذه  يقوم بكتابة معاملته في سجل على كتلة، ليتم بث هذه الكتلة إلى كل أطراف الشبكة للتأكد من املعاملة واملصادقة عليها، بعد القيام به

ذه الكتلة إلى سلسلة الكتل السابقة بحيث يتعذر إلغاء هذه الكتلة  العملية التي تتضمن املوافقة باإلجماع على هذه املعاملة يتم إضافة ه 

 الحقا أو تغيير محتواها، ليتم بعدها فعليا تحويل املال من هذا الشخص إلى الخر. والشكل التالي يوضح آلية عمل البلوك تشين. 

 : آلية عمل البلوك تشين 02شكل رقم 
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Source : Michael Crosby, Nachiappan, 

Pradhan Pattanayak, Sanjeev Verma, Vignesh kalyanaraman, BlockChain Technology  Beyond Bitcoin, Sutardja Center for 

Entrepreneurship & Technology Technical Report, Berkeley University of california,October 16, 2015, p 7. 

content/uploads/BlockchainPaper.pdf-https://scet.berkeley.edu/wp 

 

 : تكنولوجيا البلوك تشين يااومز  خصائص -3

 :9بخصائص كثيرة نذكرها فيما يلي يز تكنولوجيا البلوك تشين تتم : تكنولوجيا البلوك تشينخصائص  -3-1

المركزية وموزعة لالستفادة من قدرات املعالجة لجميع   السجالت بطريقة البلوك تشين يستخدم : Decentralization الالمركزية -3-1-1

 .شبكةالاملستخدمين املشاركين في 

هو القدرة على ضمان سالمة املعامالت عن طريق   بلوك تشينأحد امليزات األساسية لل :Immutabilityالتغيير عدم القدرة على  -3-1-2

 غير قابلة للتغيير.  سجالتإنشاء 

من الشفافية من خالل مشاركة تفاصيل املعاملة بين جميع املشاركين   مستوى عال البلوك تشين يوفر  :Transparency الشفافية  -3-1-3

 يضمن مصداقية وموثوقية املعامالت.ال حاجة لطرف ثالث الذي    البلوك تشينفي بيئة  وعليه  .الشبكةفي 

البلوك  فإن تكنولوجيا على الرغم من أن األمان يمثل مشكلة أساسية ملعظم التقنيات الجديدة،  : Better Security أمان أفضل -3-1-4

 . ميزات السالمة واألمان ير وآليات اإلجماع مما يكسبهالتوقيع الرقمي والتشفا ألنه يستخدم  أمانا أفضل نظر توفر  تشين

أكثر كفاءة من البنية املركزية الكالسيكية من حيث   الذي يعتمد على شبكات الند للند البلوك تشين يعتبر  :Efficiency الكفاءة -3-1-5

 . التكلفة وسرعة التسوية وإدارة املخاطر

 

 :10تتمثل مزايا تكنولوجيا البلوك تشين فيما يلي مزايا تكنولوجيا البلوك تشين:  -3-2

عمليات التحويل املباشر  تكنولوجيا البلوك تشين تيح ت: Decentralization and disintermediation الالمركزية و اللوساطة  -3-2-1

السجالت بطريقة المركزية، مما يلغي الحاجة إلى سلطة وسيطة أو مركزية تسيطر على  للقيمة الرقمية أو الرموز بين طرفين متقابلين وحفظ  

 .لتسوية املعامالتوهذا يمكن أن يترجم إلى تكاليف أقل، وقابلية أفضل للتطوير ووقت أسرع  السجالت.

ميع أعضاء الشبكة لديهم نسخة  ج وذلك ألن  : Greater transparency and easier auditability شفافية أكبر وتدقيق أسهل  -3-2-2

 مما يزيد في موثوقية وقابلية التأكد من هذه السجالت.  املوزعة )والتي يمكن تشفيرها( من السجالتغير قابلة للتغيير  كاملة 

مسبًقا والتي يتم  برمجة الشروط املتفق عليها  تكنولوجيا البلوك تشين  تيح  ت:  Automation & programmability  األتمتة والبرمجة   -3-2-3

عندما    بطريقة تلقائيةمعينة. ويشار إلى ذلك باسم "العقود الذكية"، على سبيل املثال الفواتير التي تدفع    تحقق شروطا بمجرد  تنفيذها تلقائي

 معينة.  تصل شحنة

إمكانية زيادة السرعة وخفض  ولوجيا البلوك تشين تكنوفر ت :Gains in speed and efficiency املكاسب في السرعة والكفاءة -3-2-4

 لعمليات.ا  حاالت عدم الكفاءة عن طريق إزالة أو تقليل االحتكاك في املعامالت أو عمليات املقاصة والتسوية عن طريق إزالة الوسطاء وأتمتة 

https://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/BlockchainPaper.pdf
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القدرة على توفير نظام أكثر  تكنولوجيا البلوك تشين تمتلك  :Enhanced cybersecurity resilience تعزيز مرونة األمن السيبراني -3-2-5

  مرونة من قواعد البيانات املركزية التقليدية وتوفر حماية أفضل ضد أنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية بسبب طبيعتها املوزعة، والتي 

 تزيل نقطة الهجوم الوحيدة. 

 

 تطور تكنولوجيا البلوك تشين وأنواعها:  -4

 : 11تكنولوجيا البلوك تشين في الوقت الحاضر يمكننا تحديد املراحل الثالث التالية أو األجيال من تطور  تطور تكنولوجيا البلوك تشين:    -4-1

منصة التكنولوجيا األساسية   البلوك تشين، يشير إلى هو الجيل األول من تطبيقات تكنولوجيا العملة الرقمية:  1.0البلوك تشين  -4-1-1

 (، البروتوكول املعتمد )بمعنى برنامج تمكين املعامالت( والعملة الرقمية )أي البتكوين أو غير ذلك(. ، ..الخشفير، السجل املوزع)الت

إلى مجموعة واسعة من التطبيقات االقتصادية واملالية التي تتعدى   2.0 يشير البلوك تشين االقتصاد الرقمي: 2.0البلوك تشين  -4-1-2

الدفعات والتحويالت واملعامالت البسيطة. وتشمل هذه التطبيقات األدوات املصرفية التقليدية مثل القروض والرهون العقارية وأدوات  

حاالت االستخدام الرئيسية الناشئة لتكنولوجيا البلوك  إحدى . السوق املالية املعقدة مثل األسهم والسندات والعقود الجلة واملشتقات

 . ايتم استيفاء شرط تم تهيئته مسبق عندما  تلقائيا هاتنفيذ بنود في برامج كمبيوتر يمكن ، التي تتمثلذكيةالعقود التشين تشتمل على 

تطبيقات التي ال تتضمن املال أو العملة أو  إلى مجموعة واسعة من ال 3.0 يشير البلوك تشين  املجتمع الرقمي:  3.0البلوك تشين  -4-1-3

الفن، والصحة، والعلوم، والهوية،   كذلك تشمل هذه التطبيقات فحسب، بل  التجارة أو األسواق املالية أو أي نشاط اقتصادي آخر

هي املدن   وجيا البلوك تشينكثر التطبيقات الواعدة لتكنول. أ، والتعليم، والسلع العامة، والجوانب املختلفة للثقافة واالتصالة كمو والح 

الذكية، التي تتضمن عناصر تراكمية أفقية مثل اإلدارة الذكية، والتنقل الذكي، والحياة الذكية، واالستخدام الذكي للموارد الطبيعية،  

 واملواطنين األذكياء، واالقتصاد الذكي.

 

 : 12الحالية تقريًبا إلى ثالثة أنواع البلوك تشين يتم تصنيف أنظمة   أنواع تكنولوجيا البلوك تشين: -4-2

مرئية للجمهور ويمكن للجميع املشاركة  املعامالت    كل سجالت   تكون   العام  البلوك تشين في    :Public Blockchain  البلوك تشين العام  -4-2-1

 . غير مركزي ولهذا يعتبر هذا النوع من البلوك تشين  ماعفي عملية اإلج

تشارك  ل  مجموعة من العقد مسبقايتم تحديد    تيومر كوس البلوك تشين الفي    : Consortium Blockchain  تيومر كوسالتشين    البلوك  -4-2-2

 .شبه مركزي ولهذا يعتبر هذا النوع من البلوك تشين  اإلجماعفي عملية 

ولهذا يعتبر    عملية اإلجماعبيسمح لها  ة معينة  عقدالخاص يتم تحديد    البلوك تشينفي    :Private Blockchain  صالبلوك تشين الخا  -4-2-3

 .مركزي هذا النوع من البلوك تشين  

 

 تحديات التعليم واستخدامات تكنولوجيا البلوك تشين املبحث الثاني: 

الراهن يواجه قطاع التعليم تحديات كبيرة يكون ملزما ملواجهتها، وفي هذا اإلطار  نتيجة للتطورات والتغيرات الكبيرة التي نعيشها في الوقت 

 يمكن الستخدام تكنولوجيا البلوك تشين  أن يكون لها فوائد عديدة ملساعدة هذا القطاع في مواجهة تحدياته. 

 : تحديات التعليم وفوائد استخدام تكنولوجيا البلوك تشين -1

يحتل أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مض ى، حيث يواجه املوظفون حاجة  من متطلبات الحياة العصرية و أصبح التعلم املستمر ملدى الحياة  -

تطلب ذلك أن تكون أنظمة التعليم وعمليات التوظيف أكثر كفاءة للتكيف مع املتطلبات الجديدة. وفي هذا  يمستمرة لتحسين مهاراتهم، و 

لديها إمكانات كبيرة في قطاع التعليم، إذ يمكن أن يسمح للعاملين ببناء سجل رقمي آمن يمكن  تكنولوجيا البلوك تشين  الصدد نجد أن 

 .13وبشكل مستمر  واملهارات املكتسبة على مدى حياتهم  ات التحقق من خالله على املؤهالت الرسمية والخبر 

بطيئة وقد تستغرق أسابيع من وقت  كشهادات التعليم والتكوين عادة ما تكون مرهقة و عملية التحقق من النسخ الورقية التقليدية إن  -

طالبي  أن  األهم من ذلك،  و   أطنانا من الوثائق الورقية والحاجة إلى مراجعة كل حالة على حدى.   ك ، ذلك ألن هنااإلجابةتقديم الطلب إلى وقت  

  ،ما تكون جامعة أو أرباب عمل سابقين يعتمدوا على أطراف ثالثة، غالبا مباشرة ولكن يجب أنإليها الوصول  الوثائق ال يمكنهمالتحقق من 
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أضف إلى   ال تزال أصلية.  الوثائقحتى عندما تكون  ممكنةغير  مما يجعل عملية التحقق هذه الجامعات أو املنظمات عرضة للتوقفكما أن 

ال يمكنهم   شهاداتهم األكاديمية لسبب أو ألخر و  ان أو تلفقد يتعرضون لفقد  ي بعض األحيان إن الطالب بعد االنتهاء من تعليمهم فذلك ف

التعليمية لطلب نسخة جديدة، وهذه العملية ممكن أن تكون    ممؤسسته   لتنقل إلىل  مجبرونبل يكونون  عبر اإلنترنت،    الحصول عليها  طلبها أو

 .14وتستغرق وقتا كبيرا   ومتعبة مكلفة

والقضاء على   بتسهيل وتسريع التحقق من النسخ الورقية الرسميةكل هذه التحديات يمكن لتكنولوجيا البلوك تشين التغلب عليها وذلك 

الوساطة، فالنسخ املكتوبة ال يمكن أن تكون أرشيفا مغلقا كما هو الحال الن، بل سجل مفتوح ومستمر من اإلنجازات التي يمكن أن تضاف  

مخاطر   وتجنب في األرشيف مما يسهم في التقليل من التكاليف األوراق املخزنة من كما أنها يمكن أن تحل محل أطنان  .15طوال حياة املتعلم 

 فقدانها. 

تعتمد  هذه العملية في محاولة لتسريع املعتمدة، و الوثائقمن صحة   تستقبل املؤسسات التعليمية يوميا عدد كبير جدا من طلبات التحقق -

ملحقة بتوقيعات إلكترونية. لكن هذه الطريقة معرضة للتزوير والتالعب،   PDFعلى نسخ إلكترونية في شكل ملفات  هذه املؤسساتبعض 

خفض التكاليف اإلدارية  املؤسسات التعليمية من سوف تستفيد مع استخدام البلوك تشين شكل كامل. وبالتالي فهي غير جديرة بالثقة ب 

تسهم تكنولوجيا البلوك تشين في الحد من االحتيال في  كما ، 16سجالت الطالبلواملوثوقية واإلجراءات البيروقراطية مع إضافة األمن 

 .17الدرجات 

التحقق من الهوية مشكلة دائمة أخرى للمؤسسات التعليمية، مما يتطلب الكثير من التدخل اليدوي وتقديم العديد من الفرص للعبث يعد    -

واملعلمين وذلك بتخزين معلوماتهم الشخصية في سجالت على    باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين يمكن التحقق من هوية الطالبالبيانات. ب

 البلوك تشين بحيث تكون غير قالبة للتغيير ويمكن التأكد منها. 

يواجه الباحثون تحديات كبيرة من أجل ضمان بقائهم في األوساط األكاديمية، فهم مجبرون على النشر في منشورات عالية الجودة، فهذه   -

األخيرة تجلب لهم مكسبا فوريا، وتزيد من سمعتهم األكاديمية وفرصهم في الترقية أو الظفر بمنصب أكاديمي رفيع املستوى، باإلضافة إلى  

ب املؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها. إال أن املنشورات عالية الجودة عادة ما تنشر في املجالت رفيعة املستوى التي تحتكر سوق  تحسين ترتي

ينتمون  النشر العلمي، وتكون رسوم االشتراك فيها غالية الثمن تتكفل املؤسسات التعليمية في العادة بدفع ثمنها، ولذلك فإن العلماء الذين ال  

 . 18ى الجامعات الرائدة أو القادمين من الدول النامية ال يمكنهم الوصول إلى األبحاث عالية الجودةإل

التحقق  في ذلك لأحد األسباب الرئيسة يتمثل كما أن عملية النشر عادة ما تستغرق مدة طويلة تدوم لعدة أشهر إن لم نقل لعدة سنوات، 

ملجالت واملؤتمرات لضمان النشر العلمي عالي الجودة، وهذا تفاديا للتالعب بالبيانات والنتائج  من املعلومات ومراجعة املصادر األخرى من ا 

 أو النتائج الخاطئة. البحثية، أو السرقات العلمية،  

 أكثر شفافية ويمكن الوصول إليها على الفور، وفعتكنولوجيا البلوك تشين  تتيح  
ً

التواصل  تسمح ب، إذ  الة من حيث الوقت للتعاون العلميحلوال

 . لتالعب في النتائج العلميةاإمكانية  وتلغيالسلس والتكامل بين جميع أصحاب املصلحة في عملية النشر العلمي، 

على سبيل   ، للتعويض املناسب عن أي شكل من أشكال األنشطة األكاديمية العمالت الرقمية  تطوير آليات املكافآت املستندة إلىكما تسمح ب

 .تلقي التمويل املناسب ملشروع بحثي معينبإتاحة الفرصة ألي عالم بغض النظر عن وضعه الوظيفي  املثال 

 

 : نذكر منها التعليم بالعديد من الطرق املبتكرة  في قطاعتكنولوجيا البلوك تشين يمكن تطبيق : استخدامات البلوك تشين في التعليم -2

باستخدام   الهوية الرقمية مجال مهم بالنسبة لعدد ال نهائي من أصحاب املصلحة من خلفيات متنوعة. تعتبر  إنشاء الهوية الرقمية: -2-1

يتم تمكين األفراد والكيانات من إنشاء  بحيث  ،  self-sovereign identityة  يتكنولوجيا البلوك تشين يمكن إنشاء نموذج الهوية الذاتية السياد

 .19الخاصة بهم بطريقة ال مركزية، دون االعتماد على مزود هوية خارجي   املعلومات التعريفيةوإدارة 

نترنت مع الحفاظ على التحكم  تعريف أنفسهم عبر اإل مثال    معينة  يمكن للطالب واملرشحين لوظيفة  تكنولوجيا البلوك تشينباستخدام  وعليه  

 .20في تخزين وإدارة بياناتهم الشخصية

حلوال إلنشاء الهوية الرقمية قابلة للتطبيق م وخدماتهم هاملنظمات التي تمثل حالًيا مجموعة من املوردين الذين قد تكون منتجات  ومن أمثلة

 . Civic  ،Uportنجد  في قطاع التعليم
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يمكن إنشاء محفظة رقمية لكل طالب باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين بحيث يمكن أن تشتمل هذه املحفظة  املحفظة اإللكترونية:    -2-2

 مثل االعتمادات والكفاءات والشهادات الدقيقة والدرجات وسجالت اإلنجاز األخرى بطريقة ثابتة.   مختلفة   على أشياء

. على سبيل املثال، عند  واحد عام  سجل تسجيل جميع التغييرات في ب على تكنولوجيا البلوك تشين تسمح  ة املستندرقمية الحفظة املإن 

أعلنت شركة  وقد     .21يتم تسجيل هذه املعلومات في قالب يتم إضافته إلى سلسلة الكتل السابقة   شهادات أو إنجازات جديدة للطالبإضافة  

Sony  22جديدة لتخزين السجالت األكاديمية منصة بلوك تشين العاملية للتعليم عن تطوير. 

 

لتحقق من بيانات  لفرصة  فتصبح هناك  في إصدار الشهادات،  تكنولوجيا البلوك تشين  استخدام    يمكن إصدار الشهادات والتأكد منها:    -2-3

تكنولوجيا  إن الهدف من توثيق الشهادات على  حاليا.  لشهادات الرقمية املوجود  اإثراء وإضافة القيمة إلى نظام  كما يتم  االعتماد دون وسيط،  

وبدون إلى معلومة يمكن التحقق منها بشكل تلقائي  شخص ي ها الطالب بشكل ا عادة ما يتلقالتي رقمية الشهادة الهو تحويل البلوك تشين 

 .23أخرى  لثةمن قبل أطراف ثا  القابلية لتغييرها

 

عبر  مباشرة هي عبارة عن منصات للتعلم هدفها تسهيل التعلم وذلك بربط املعلمين والطالب نصات التعلم عبر البلوك تشين: م -2-4

 :24اإلنترنت، وتحقق هذه املنصات العديد من الفوائد منها 

 . متطورة عالية الجودةإلغاء الحواجز الجغرافية بين املعلمين والطالب  من خالل تقنية  -

 .تحقيق األمن والشفافية في املعلومات -

 . ، وبالتالي الحد بشكل كبير من تكلفة الدروسوالجامعات القضاء على الوسطاء بين املعلمين والطالب، مثل املدارس -

 .مباشرة مع املعلم دون دفع أي رسوم وسيطة )فقط رسوم املعلم( تلقي الدروس -

الوظائف الكاملة ملنصة املدرسة عبر اإلنترنت، بما في ذلك الفيديو والصوت واللوح األبيض والجدولة عبر اإلنترنت والدفع دون أي  توفير  -

 رسوم إضافية 

 راجعات والتقييمات الالمركزية والمنة.الوصول إلى قاعدة بيانات املعلمين على البلوك تشين مع امل -

 القدرة على تصنيف ونشر تعليقات املعلم املخزنة على البلوك تشين.   -

)أو املوزعة( ومجتمعات التعلم فئة من التطبيقات التعليمية املبتكرة  مما يجلب نموذًجا جديًدا للتعلم ، حيث    البلوك تشينوتشكل جامعات  

 .25يتم تبادل األفكار واملفاهيم جنًبا إلى جنب مع نظام تتبع لنتائج التعلم

لطالب واملعلمين وموفري ا ربط عمل على، وهي منصة سويسرية تODEM 26 ومن أمثلة هذه املنصات نجد منصة سوق التعليم عند الطلب

بالبرامج التعليمية الشخصية والجماعية واملشاركة فيها. تسمح هذه املنصة بتقليل التكاليف    وااللتزامالخدمات، حيث يقومون مًعا بالتطوير  

  وتحسين الوصول إلى التعليم املتميز عن طريق ربط املعلمين مع الطالب بشكل مباشر وإزالة الوسطاء، كما تمكن الطالب واملهتمين الخرين 

جميع  ل بالظهور اسية املثالية من املعلمين حول العالم، من جانب آخر تسمح للمعلمين في مجال التعليم بسهولة البحث عن املناهج الدر 

 ردود فعل في الوقت الحقيقي على البرامج، ودفع الحوافز لتطوير البرامج ذات الصلة. توليدفي مجال التعليم ، و  املهتمين 

 

استكشاف خيارات مالية بديلة مثل السماح بدفع الرسوم   بدأت مؤسسات التعليم العالي فيالدفع باستخدام العمالت الرقمية:  -2-5

 .27البتكوين أو اإليثر الدراسية عبر عملة مشفرة مثل  

إدخال تكنولوجيا البلوك تشين إلى مجال  مع  ،حراس املعرفةك كانت املؤسسات التعليمية في ما مض ى تعمل: امللكية الفكريةحماية  -2-6

 .28سيكون األساتذة قادرين على تتبع استخدام ملكيتهم الفكرية من خالل جعلها مفتوحة بشكل كامل  التعليم

 

لتنفيذ االتفاقيات تلقائًيا بمجرد استيفاء مجموعة من الشروط املحددة.   تكنولوجيا البلوك تشين يمكن استخدام  العقود الذكية: -2-7

 هذه العقود الذكية لديها القدرة على الحد من األعمال الورقية في العديد من القطاعات بما في ذلك التعليم. 
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 . لتنفيذ العقود الذكية تكنولوجيا البلوك تشين Woolf Universityتستخدم  يتوقع أن

 

 : دراسة حاالت استخدام البلوك تشين في التعليمالثالث املبحث 

التعليمية والبحثية في استخدام تكنولوجيا البلوك تشين للقيام بوظائفها املختلفة، وسوف نعرض من خالل  بادرت العديد من املؤسسات 

 .  MIT Media Labمختبر  وحالة    العاملية للتعليم  SONYوشركة    SONYشركة  ، و جامعة نيقوسياحالة    بعض الحاالت مثل   هذا املبحث دراسة

جامعة نيقوسيا الخاصة  من أكبر الجامعات في قبرص، وقد بادرت إلى   تعد :The University of Nicosiaدراسة حالة جامعة نيقوسيا  -1

في العالم التي تقبل عملة البتكوين كوسيلة لدفع الرسوم  االهتمام بتكنولوجيا البلوك تشين من خالل عدة اتجاهات مما جعلها الجامعة األولى  

ول جامعة في العالم تقوم بتحميل شهادات الخريجين على البلوك  الدراسية، وأول جامعة في العالم تعرض تكوين في العمالت الرقمية، وأ

 استير في العمالت الرقمية. درجة املتشين، والجامعة الوحيدة في العالم التي تعرض 

 

صممت  أول درجة ماستير في العلوم في العملة الرقمية، والتي جامعة نيقوسيا أطلقت  2014في ربيع التكوين في العمالت الرقمية:  -1-1

ملساعدة الخدمات املالية واملتخصصين في األعمال التجارية، ورواد األعمال، واملسؤولين الحكوميين واملسؤولين العامين على فهم أفضل  

إلى  . تم تقديم برنامج املاستير الجديد عبر اإلنترنت وفي الحرم الجامعي للطالب في أنحاء العالم، باإلضافة29لألسس التقنية للعملة الرقمية 

من درجة املسار بعنوان مدخل إلى العملة  ( MOOCذلك قامت جامعة نيقوسيا بعرض مجاني ألول دورة مكثفة مفتوحة على االنترنت  )

 .201431دولة منذ  80طالب من  18500، وقد التحق بهذه الدورة أكثر من 30الرقمية 

 

أول الشهادات األكاديمية التي يمكن التحقق من صحتها من خالل  ا جامعة نيقوسيأصدرت  الشهادات األكاديمية على البلوك تشين: -1-2

ة البلوك تشين، حيث بدأ إصدار هذه الشهادات للطالب الذين أكملوا أو شاركوا بنجاح في الدورة املكثفة املفتوحة على االنترنت  في العمل

 .32الرقمية 

باستخدام خوارزمية تسمى   PDFهذه الشهادات التي تكون في شكل ملف  ويستند إصدار الشهادات األكاديمية على البلوك تشين على تشفير 

SHA-256    ذلك يتم إنشاء مستند فهرس يحتوي على جميع شفرات الشهادات  (. بعد  العملة الرقمية البتكوين)نفس املستخدمة في بروتوكول

، ثم بعد ذلك يتم تشفير وثيقة الفهرس باستخدام نفس الخوارزمية وإدخال هذه الشفرة في البلوك تشين من  2014الصادرة في دورة صيف 

 1400و  1200ئم حيث تم التأكيد عليها بين غير قابلة للتطبيق لتكون بمثابة السجل الدا البتكوين في معاملة  OP_RETURNخالل الحقل 

 .2014سبتمبر   15بتوقيت جرينتش في 

الخاص بها باستخدام خوارزمية   PDFومن أجل التأكد من صحة الشهادة األكاديمية على البلوك تشين يتم إنتاج شفرة الشهادة من ملف الـ

256-SHA33عليه، فإذا تم العثور على الشفرة فإن الشهادة صحيحة  ، ثم البحث عن شفرة هذه الشهادة في مستند الفهرس املصادق. 

 

أنها تقبل عملة البتكوين لدفع الرسوم الدراسية والرسوم األخرى،  جامعة نيقوسيا  أعلنت    2013في    دفع باستخدام العمالت الرقمية:لا  -1-3

٪  5سيحصل الطالب الذين يدفعون بالبتكوين على خصم  إذ  ،  34مما يجعلها أول جامعة معتمدة في العالم تقبل العملة الرقمية األكثر شعبية 

إلتمام عملية الدفع عبر    Bitcoin Wallet، ويحتاج الطالب ألن يكون لهم محفظة البتكوين  35على "الرسوم الصافية" )أي بعد املنح الدراسية( 

 لجامعة نيقوسيا.البتكوين .  والشكل التالي يوضح بوابة الدفع الدفع البتكوين لجامعة نيقوسيابوابة 

 

 

 

 

 : بوابة الدفع البتكوين لجامعة نيقوسيا 03 شكل رقم

http://www.gettingsmart.com/2018/06/imagining-a-blockchain-university/
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https://pay.unic.ac.cy:8443/paybpn.aspx:  Source 

 

منصة سجالت تعليم  العاملية للتعليم SONYوشركة  SONYشركة طورت العاملية للتعليم:  SONYوشركة  SONYدراسة حالة شركة  -2

مسؤولي املدارس دمج وإدارة البيانات التعليمية للطالب من عدة مدارس، باإلضافة    هذه املنصة  مكن ، تطالبية جديدة مبنية على البلوك تشين

 إلى تسجيل وإحالة سجل تعلمهم والنصوص األكاديمية الرقمية بمزيد من اليقين. 

لتتبع تقدم تعلم الطالب، باإلضافة إلى ترسيخ الشفافية واملساءلة  IBM Blockchainالتي تم تطويرها باستخدام تستخدم املنصة الجديدة 

 في اإلنجازات املدرسية بين الطالب واملدارس. 

من  يكون  -البلدان على اإلنترنت ، في الجامعات في مختلف -دات من األساليب غير التقليدية يحصل الطالب في كثير من األحيان على شها

الضروري أن يكون لديهم طريقة إلثبات مؤهالتهم. ستتيح هذه املنصة للطالب واملتعلمين من جميع األعمار حمل سجل رقمي موثوق به  

 إلنجازاتهم يمكن التحقق منه بسهولة وبسرعة من قبل أي من أرباب العمل أو املؤسسات التعليمية في املستقبل. 

مية مثل املدارس والكليات والجامعات استخدامها ملشاركة البيانات ملساعدة املعلمين على تحديد طرق التدريس يمكن للمؤسسات التعلي

الفريدة وتنفيذها بسهولة أكبر لكل طالب. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمنصة املساعدة في إدارة مجموعة متنوعة من خدمات الطالب التي  

ودع واحد للمعلومات. كما تمكن األطراف من مشاركة النصوص الرقمية مع بعضها البعض بشكل  تقدمها أطراف مختلفة ودمجها في مست

 .36موثوق به 

 

  Massachusetts Institute of Technology)يسمى أيًضا مختبر الوسائط( هو مختبر ألحد معاهد  :     MIT Media Labدراسة حالة مختبر    -3

 يتخصص هذا املختبر ملشاريع البحث التي تجمع بين التصميم والوسائط املتعددة والتكنولوجيا.، 

 

في تطوير نظام الشهادة    MIT Media Labشرع مختبر  2015في عام : ockertsBlنظام الشهادات األكاديمية على البلوك تشين  -3-1

كمعيار مفتوح لألوراق املعتمدة على   Blockertsاألكاديمية باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين. وفي الونة األخيرة تم توسيع النظام إلى نظام 

ة على البلوك تشين،  هو معيار مفتوح إلنشاء، وإصدار، وعرض، والتحقق من الشهادات املستند Blockcertsحيث أن نظام  .37البلوك تشين 

حيث يتم تسجيل هذه السجالت الرقمية على البلوك تشين، وإسناد توقيع مشفر لها، وإثبات عدم التالعب بها ثم مشاركتها. والهدف من هذا  

 . 38ألفراد القدرة على امتالك وإدارة السجالت الرسمية الخاصة بهم ا النظام هو تمكين هذا االبتكار ملنح 

إلصدار الشهادات الرقمية ألكثر من مئة من الخريجين كجزء من مشروع   تكنولوجيا البلوك تشين  MIT Media Labمختبر وقد استخدم 

 .39رائد 

 : 40يتكون هذا النظام من ثالث وحدات هي  :Blockertsنظام الشهادات األكاديمية على البلوك تشين  مكونات -3-2

https://pay.unic.ac.cy:8443/paybpn.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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- Cert-schema تقدم هذه الوحدة شهادة رقمية في شكل ملف :JSON . 

- Cert-issuer .هذه الوحدة تنش ئ معاملة على البلوك تشين : 

- Cert-viewer.هذه الوحدة تتحقق من الشهادات وعرضها : 

 

في البداية تقوم املؤسسة املصدرة )الجامعة( بإرسال دعوة إلى  : Blockertsآلية عمل نظام الشهادات األكاديمية على البلوك تشين  -3-3

عن طريق البريد اإللكتروني، هذا األخير يحتوي على رابط لتنزيل التطبيق إضافة    Blockcerts Walletاملستلم )الطالب( لتنزيل تطبيق الجوال  

لم قبول الدعوة لتلقي السجالت وذلك بتنزيل التطبيق ثم  إلى رابط إلضافة املؤسسة املصدرة لحساب املستلم. بعد ذلك، يجب على املست

تشفير الشهادة  إضافة املصدر لحسابه، ويمكن تحقيق كل ذلك بالنقر على الروابط بالبريد اإللكتروني، لتقوم بعد ذلك املؤسسة املصدرة ب

شين، ليتمكن هذا األخير من إرسالها إلى صاحب العمل  وإضافتها إلى البلوك تشين، لترسل بعد ذلك إلى املستلم الشهادة املشفرة على البلوك ت

 للتأكد من صحتها. 

 من خالل الشكل التالي: Blockertsويمكن توضيح آلية عمل آلية عمل نظام الشهادات األكاديمية على البلوك تشين 

 Blockerts: آلية عمل نظام الشهادات األكاديمية على البلوك تشين  04 شكل رقم

 
            https://www.blockcerts.org/guide:  Source 

وذلك بإدخال العنوان االلكتروني   /https://www.blockcerts.orgيمكن لصاحب العمل التأكد من صحة الشهادة باالستعانة باملوقع 

 للشهادة في املكان املناسب، أو إرفاق ملف الشهادة للتأكد منها. 

 

 خاتمة:

يواجه قطاع التعليم تحديات كبيرة كالتعلم مدى الحياة وضرورة إثبات جميع الخبرات املكتسبة،  اليوم مع التطورات املتسارعة التي نعيشها 

الوثائق نتيجة لكثرة الطلب على ذلك البطء في عمليات التحقق من و الوثائق املستخدمة في التعليم كالشهادات األكاديمية، ارتفاع تكاليف و 

لبيروقراطية، كما أن هذه الوثائق يمكن أن تكون عرضة للتلف أو الفقد أو للتزوير والتالعب بها، أضف إلى ذلك فإن عملية التحقق من  ول

ثبات  الوثائق تتطلب وجود طرف ثالث كاملؤسسة التعليمية التي يمكن أن تكون عرضة للزوال، ومن التحديات أيضا التي يواجهها التعليم إ

 . يات البحث العلمي والنشرتحدو  الهوية

https://www.blockcerts.org/guide/
https://www.blockcerts.org/
https://www.blockcerts.org/
https://www.blockcerts.org/
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سجالت مرتبطة  شكل  فيمجسدة  الكمبيوترالتي تضم مجموعة من تقنيات  وبالنظر إلى التحديات السابقة يمكن لتكنولوجيا البلوك تشين 

، وتسريع  الوثائقضمان الحفاظ على و التقليل من التكاليف، أن تحقق فوائد عديدة ك اإلنترنت ببعضها البعض بطريقة مشفرة على شبكة 

القضاء على إمكانيات التالعب  و إضفاء املصداقية واملوثوقية فيها،  و   دون الحاجة إلى طرف ثالثاألكاديمية    الوثائقوتسهيل عملية التحقق من  

 كثر شفافية. التغلب على تحديات البحث العلمي والنشر بجعل هاته العملية أو إثبات الهوية، و والتزوير في الشهادات، 

ومن استخداماتها الواعدة    ، قطاع التعليم  الكثير لتقدمه في  غير مستكشفة حتى الن ولديهافي مهدها و   تكنولوجيا البلوك تشينمن الواضح أن  

التي تمكن الطالب مثال بالتعريف بأنفسهم من خالل سجالت غير قابلة للتالعب بها عبر البلوك تشين، وتكوين   إنشاء الهوية الرقميةنجد 

االعتمادات والكفاءات والشهادات الدقيقة والدرجات وسجالت اإلنجاز األخرى بطريقة  املحفظة اإللكترونية للطالب حيث تشتمل على جميع  

منصات التعلم عبر البلوك تشين والتي تهدف إلى تسهيل التعلم وذلك بربط املعلمين  ، و دون وسيط نها إصدار الشهادات والتأكد م و، ثابتة

امللكية  حماية أضف إلى ذلك ، باستخدام العمالت الرقمية مختلف املستحقات التعليمية  دفعوإمكانية مباشرة عبر اإلنترنت،  واملتعلمين 

 . العقود الذكيةوإمكانية تطبيق  الفكرية

جامعة  وقد بادرت العديد من املؤسسات التعليمية والشركات عبر العالم في إدخال بعض استخدامات تكنولوجيا البلوك تشين في التعليم ك

 .  MIT Media Labمختبر   و العاملية للتعليم SONYوشركة  SONYشركة ، و نيقوسيا

التي من شأنها أن تحقق فوائد جمة في قطاع التعليم إال أنها عرضة لتحديات  وبالرغم من هذه االستخدامات الواعدة لتكنولوجيا البلوك تشين  

ية  كبيرة كتكلفتها الباهضة باعتبارها تكنولوجيا جديدة، ونقص الوعي واملعرفة بشأنها، كل هذه التحديات تجعل الكثير من املؤسسات التعليم

تكنولوجيا منتشرة على نطاق واسع في التعليم، فهذه التكنولوجيا ال تزال  تتحوط منها وال تخاطر بتطبيقها، ولذلك ال نجد تطبيقات هذه ال

 محل زخم من النقاش العالمي بشأن تبنيها. 
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أحمد عبدالستار أحمد  

 تمام
 مصر

 ي للمحاسباتعضو رقابي بالجهاز املركز 

 حلوان   جامعة – الحقوق  العامة، كلية واملالية  االقتصاد في  دكتوراه

زميل جمعية التشريع الضريبي، عضو الجمعية املصرية لالقتصاد 

 السياس ي واإلحصاء والتشريع 
 

 اإلنفاق على التعليم بين الواقع والدستور 
 

 قدمة ملا

 بالكتابة القديمة  املصرية اللغة وسجلوا الكتابة؛ اختراع في ساهموا الذين  القدماء املصريين عهد منذ  مصر في التعليم انتشر      

  بالكنائس املدارس فألحقت الحقبة،  تلك مع التعليم مالمح بعض تغيرت م 60عام  مصر املسيحية بدخول و  الهيروغليفية،
ً

  املعابد  من بدل

 . باإلسكندرية الالهوتية   املدرسة ت وأنشئ

  مركز  أول  العاص بن عمرو  جامع  وكان باملساجد امللحقة  املدارس  ظهرت  فقد ملصر  اإلسالمي  الفتح  بعد أما       
 
  سو الدر  حلقات  فيه عقدت

  فيه  تعقد كانت  حيث  ،اليوم النظامية باملعاهد الشبيهة  املدارس  أول  األزهر  الجامع  كان  بينما ، اإلسالمي العصر خالل  مصر  في التطوعية 

.  اململوكية  والدولة  األيوبية  الدولة   عهدي   خالل  املدارس  إنشاء  ذلك  بعد  توالى  م ث  ، واملدرسون   العلماء  عليها  ويؤجر  الدولة   من   بتكليف  الدروس

 .(1)الحديثة  األنظمة نسق  على ليكون  التعليم  نظام تغيير  في بدأ مصر حكم  باشا علي محمد تولي معو 

ل، والذي منذ عهد محمد علي بدأت التعليم في مصر الحديثةمسيرة ن ن القول أويمك     
َ
لتعليم املدني، إل أن  التوسع في اطريق بداية  َمث

ولكن في الحقبة  أعاد التعليم إلى وضعه الذي كان عليه من قبل،  -  بسبب الستعمار وسيطرة اإلنجليز على مصر -  النهضوى   هفشل مشروع

 أيًضا في إنشاء املدارس ولم يعد التعليم مقصوًرا على أبناء األغنياء بل أتيح ألبناء الفقراء أخرى مرة  سع تو م الت الناصرية 
 
نية  رت مجاعتب  ، وا

 .ات ثورة يوليوهم إنجاز أ التعليم من 

ملدارس وزيادة نفقات ، فتراجع الهتمام بالتعليم من حيث إنشاء ا1967سنة من ثورة يوليو حلت هزيمة  ة غير أنه بعد نحو خمس عشر     

تسعينيات     أوائل   منذ منتصف سبعينيات وحتى ، و بقيت نسبة األمية مرتفعةالحكومة على التعليم، وانتشرت ظاهرة التسرب من التعليم و 

وز  سلبية تمثلت في ضعف البنية األساسية للتعليم وزيادة كثافة الطالب بالفصول وبر القرن العشرين عانى قطاع التعليم من مظاهر 

بقطاع التعليم   نسبًياالحكومة املصرية اهتمام أعاد الذي  1992زلزال عام حتى حدث  ، واستمر ذلك الوضع وانتشار الدروس الخصوصية

 .(2)ومشكالته

ين  يم بعالتعلالحق في لى نظر إيناير، وبدأ ي   ين منلوب، حتى قامت ثورة الخامس والعشر طإل أن ذلك اإلهتمام لم يكن على املستوى امل     

حداهما على إلتزام الدولة بتخصيص نسبة كافية من الناتج  بأربعة مواد، نص في إ 2012ادر في رية، فاختصه دستور الثورة الص أكثر ثو 

على  أن  % للبحث العلمي، 1و% للتعليم الجامعي، 2للتعليم قبل الجامعي، و% 4ليحدد هذه النسبة ب  2014القومي له، ثم جاء دستور 

 مع املعدلت العاملية.  النسب سنوًيا حتى تتوافقك تل تتصاعد

ا مما يمثله    وجاء تحديد هذه النسب        
ً
  إنتاج)  وامليادين  املجالت  لجميع  الالزمة  البشرية  الكوادر  لتخريج  متجدد  نبعمن كونه  التعليم  إنطالق

  ينظر   يعد  التقدم، ففي الوقت الحالي لم   ملسايرة  ودائمة  هامة   ضرورة   والتطوير  التمويل   إلي  ا أصبحت الحاجةن ؛ ومن ه(استثمار  -  خدمات  -

  أصبح بل وثقافية؛ استهالكية أهداف لتحقيق  اجتماعي إنفاق  أنه على التعليم  على  اإلنفاق إلي
ً
  املال  رأس في الستثمار أشكال من شكال

 القتصادي. نمو لا  تحقيق بهدف املجتمع في البشرية املوارد  نوعية وتحسين  كفاءة زيادة خالل  من  البشري 

عليه  ويتوقف املنشودة، أهدافها  تطبيق في عليه تعتمد التربوية املؤسسات أن منطلق من تعليمي؛ نظام ألي كبري  فاإلنفاق يمثل أهمية     

  التي ويلالتم  وكفاية بنمط  مرهون  التربوية الخطط نجاح  أن كما  املتنوعة، اختصاصاتها  حسب  املطلوبة البشرية  للطاقات األمثل  اإلعداد 

الدراسة؛ حيث أنها تبحث في واقع اإلنفاق على التعليم بمراحله املختلفة في أهمية هذه ومن هنا تظهر  .(3)املؤسسات تلك عليه تحصل
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جمهورية مصر العربية، وتحاول تسليط الضوء على مدى إلتزام الحكومة بحد اإلنفاق الوارد بالدستور؛ وذلك في سبيل الوقوف على آثار  

 استراتيجية لتعزيز تمويل التعليم في مصر. اإلنفاق واملشاكل التي تواجهها،  ووضع الخطوط العريضة لرؤية  عملية

 وفي سبيل ذلك؛ 
 
 ت الدراسة على النحو التالي:َم س  ق

 .في مصر املعالجة الدستورية لإلنفاق على التعليم   -مطلب تمهيدي 

 . ارهآثو   تطور اإلنفاق على التعليم املصري  -املبحث األول 

 مواجهتها.  وسبل مصر  في  التعليم تمويل  تواجه التي املشكالت  -املبحث الثاني 

   

 مطلب تمهيدي 

 في مصر املعالجة الدستورية لإلنفاق على التعليم

مية العلم  ليس في مجال القيم فقط، بل أيًضا على الجانب القتصادي، وحتى أفالطون نفسه آمن بأه للتعليم أهمية كبرى في بناء األمم    

لبد من استثماره في التعليم. وفي العصر الحديث كان من أوائل من تحدث عن  وأكد على أن جزء كبير من ثروات األمم  ،في بناء املجتمعات

  دم سميث. وبعد سميث جاءت العديد من املدارس الكالسيكية وغير الكالسيكية التي تناولت العالقة بين التعليم والتنمية القتصادية آ

 املوضوع من بعيد.  

وفي القرن العشرين جاء ألفريد مارشال ليعيد التأكيد مرة أخرى على أن أفضل استثمار على الطالق هو الستثمار في املجال التعليمي.       

في العملية  ء حول أركان العملية القتصادية تقود جميعها إلى إعادة اكتشاف دور التنمية البشرية وظلت األحاديث املطولة للعلما 

  لوجي، والثورة الصناعيةوالتكنو  ،العلميوعزز التطور  .(4)"القتصادية ليظهر ما عرف ب "ثورة الستثمار البشري في التفكير القتصادي

التعليم  اليجابي املتحقق من الستثمار في التعليم، بل أن ناتج الستثمار في مما ذهب إليه مارشال، حيث أكدت تلك املجالت على العائد 

 . فاق الستثمار في أي من املدخالت األخرى في الدول املتقدمة

  يسهم أن يمكن ظرنا إلى ماظهر أيًضا إذا ما نت عليم بل أن أهميتهط على األهمية القتصادية لإلنفاق على التاألمر ل يقتصر فقعلى أن      

  لحقوقهم   الصحيحة  املمارسة  مهارة  األفراد  يكسب   حيث   ؛مًعا  واملجتمع  الفرد  على  األثر  أبلغ  لها  التي  الجتماعية   األدوار   إكساب  في  التعليم   به

  بشكل تؤثر التي الصحيحة التجاهات لديهم وينمي منها،  الستفادة وترشيد الجتماعية  الخدمات أداء على القدرة ويكسبهم  وواجباتهم،

  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تحقيقوهو ما يساعد على  ،  املجتمع  أفراد  لدي  ماعيالجت  الحراك  تحقيق   في  يسهم  أنهباإلضافة إلى    ،حياتهم  على  مباشر

 .(5) الشرائح بين الفروق إنتاج إعادة  خالل  من  ؛الجتماعية والعدالة

  –مع التفاوات في درجة اإلهتمام وفًقا لكل تشريع  –التعليم الحق في من هنا اهتم املشرع الدستوري املصري في تشريعاته املتعاقبة ب     

 على الحق في التعليم من خالل ثالث مواضع على النحو التالي: 1923فبينما نص في دستور عام 

 اآلداب.  التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف  : 17املادة  -

 : تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. 18املادة  -

 : التعليم األولي إلزامي للمصريين من بنين وبنات. 19املادة  -

 على كون التعليم حق ليؤكد على ما ورد 1954وجاء دستور      
ً
وق املواطن املصري  ضمن حق بسابقه، ويضيف عليه التأكيد صراحة

 ، وذلك على النحو التالي:الرئيسة

 : التعليم حر في حدود النظام العام واآلداب وينظمه القانون.27املادة  -

 البتدائية، مجاني في مدارسها العامة. ه الدولة وهو إلزامي في املراحل  التعليم حق للمصريين جميًعا تكفل: 28املادة  -

، وقعت في الفصل األول بعنوان "املقومات الجتماعية والخلقية"  ق في التعليم من خالل أربع مواضعلى الح لينص ع   1971ثم جاء دستور       

مادة التربية   بقة التأكيد على استقالل الجامعات والبحث العلمي، وعلى لثاني من الدستور، مضيًفا على ما ورد في الدساتير السامن الباب ا

 وذلك على النحو التالي:  الدراسة، وإلزام الدولة بمحو األمية،الدينية كمادة أساسية في 
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ى. وتشرف على  أخر  راحلتعمل الدولة على مد اإللزام إلى م: التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في املرحلة اإلبتدائية، و 18املادة  -

 ق الربط بينه وبين حاجات املجتمع واإلنتاج. التعليم كله، وتكفل استقالل الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحق

 : التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم. 19املادة  -

 ة. : التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله املختلف20مادة  -

 : محو األمية واجب وطني تجنب كل طاقات الشعب من أجل تحققه. 21مادة  -

الذي أورد الحق في التعليم في أربع  و ، 2012قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي ترجمة كافة أهدافها في دستور عام  تلي ذلك     

باإلضافة إلى ما جاء   - والذي أكد من خاللهاصادية والجتماعية"، مواضع في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان "الحقوق القت

إلى جانب إشرافها على التعليم بكل أنواعه وتخصيص نسبة كافية له من    على اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتشجيعه،   -  بالدساتير السابقة 

  ، وكذلك   - دون تحديد هذه النسب    –ن الناتج القوميه له مة كافيضمان الدولة لحرية البحث العلمي، وتخصيص نسبوعلى    الناتج القومي،

أساسية في التعليم، وألزم الدولة بوضع خطة للقضاء على األمية مدتها  والتربية الوطنية كمواد  ،والتربية الدينية ،أكد على اللغة العربية

 وذلك على النحو التالي:عشر سنوات تنطلق بمجرد إقرار الدستور،  

له املختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحل مواطن الحق : لك58املادة  -

م بكل  التعليم األساس ي، وتتخذ الدولة كافة التدابير ملد اإللزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعلي

ت التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة  له نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم جميع املؤسسا أنواعه، وتخصص

 التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات املجتمع واإلنتاج. 

غوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة  : حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات واملجامع العلمية والل59املادة  -

 بة كافية من الناتج القومي.نس

: اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم املختلفة بكل املؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان  60املادة  -

 لمية املختلفة. الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة للتخصصات الع أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه. وتلتزم

: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية وتجفيف منابعها لكافة األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى تنفيذها  61املادة  -

 بمشاركة املجتمع خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. 

  ملقومات بست مواد بالفصل األول من الباب الثاني تحت عنوان "ارعاية خاصة، حيث اختصه ليولي التعليم   2014تور وجاء دس     

مثل إرساء مفاهيم املواطنة   ، تزامات الجديدة التي لم ترد في الدساتير السابقةل"، أكد من خاللها على بعض املفاهيم والالجتماعية

% من  4م العملية التعليمية، وتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي تقدر ب مام باملعلم كعصب وقواهتوال والتسامح من خالل التعليم، 

% للبحث العلمي، على أن تتصاعد هذه النسب تدريجًيا حتى تتوافق  1% للتعليم الجامعي، و2الناتج القومي اإلجمالي للتعليم قبل الجامعي، و

 النحو التالي: ى  علتلك النصوص وجاءت مع املعدلت الدولية. 

  التفكير،  فى العلمى  املنهج  وتأصيل الوطنية، الهوية  على  والحفاظ  املصرية، الشخصية بناء  هدفه مواطن، لكل  حق  التعليم :19مادة  -

 لةالدو  وتلتزم التمييز،  وعدم والتسامح املواطنة مفاهيم وإرساء والروحية، الحضارية القيم وترسيخ البتكار، وتشجيع املواهب وتنمية

  يعادلها،  ما أو الثانوية املرحلة نهاية حتى إلزامى والتعليم .العاملية الجودة ملعايير وفًقا وتوفيره ووسائله، التعليم مناهج فى أهدافه بمراعاة

   التعليمية،  الدولة  مؤسسات  في  املختلفة  بمراحله  مجانيته  الدولة  وتكفل
ً
  الحكومى   اق اإلنف  من  نسبة  بتخصيص  الدولة  وتلتزم  .للقانون   وفقا

  التزام  لضمان عليه الدولة وتشرف .العاملية املعدلت مع تتفق حتى  اتدريجيً  تتصاعد اإلجمالى، القومى الناتج من% 4 عن تقل ل للتعليم

 .لها التعليمية بالسياسات  والخاصة العامة  واملعاهد املدارس  جميع

 وبما   العاملية،  الجودة  ملعايير  اوفًق   كافة،  أنواعه  فى  والتوسع  وتطويره،  املنهى  يبوالتدر   والتقنى  الفنى  التعليم  بتشجيع  الدولة  تلتزم:  20  مادة -

 .العمل  سوق  احتياجات مع  يتناسب
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 على وتعمل  العاملية، الجودة ملعاييروفًقا  التعليم العالي وتوفير واللغوية، العلمية واملجامع الجامعات استقالل  الدولة تكفل :21 مادة -

  الحكومى  اإلنفاق  من نسبة  بتخصيص  الدولة وتلتزم .للقانون  وفقا ومعاهدها،  الدولة جامعات فى مجانيته  وتكفل  عىالجام التعليم تطوير

  تشجيع  على الدولة  تعمل و  .العاملية املعدلت مع تتفق حتى اتدريجيً  تتصاعد اإلجمالى القومى الناتج من % 2 عن  تقل  ل  الجامعى للتعليم

 الجودة  بمعايير  والتزامها  واألهلية  الخاصة  الجامعات  فى  التعليم  جودة  بضمان  الدولة  وتلتزم  الربح،  تستهدف  ل  التى  األهلية  الجامعات  إنشاء

 .والبحثية  التعليمية العملية  لتطوير عوائدها من كافية نسبة  وتخصيص والباحثين، التدريس  هيئات أعضاء من  كوادرها  وإعداد العاملية،

  ومهاراتهم  العلمية، كفاءاتهم  تنمية الدولة تكفل  للتعليم، األساسية الركيزة ومعاونوهم، التدريس هيئة وأعضاء املعلمون، :22 مادة -

 .أهدافه وتحقيق  التعليم جودة يضمن  بما واألدبية،  املادية حقوقهم  ورعاية املهنية،

  وترعى  املعرفة،  اقتصاد  وبناء  وطنية، ل ا  السيادة   لتحقيق  وسيلة   باعتباره   مؤسساته،   وتشجيع   العلمى  البحث  حرية  الدولة  تكفل :  23  مادة -

  مع تتفق حتى اتدريجيً  تتصاعد اإلجمالى القومى الناتج من% 1 عن تقل ل الحكومى اإلنفاق من نسبة له وتخصص  واملخترعين، الباحثين

 .العلمى البحث نهضة فى خارجلا فى املصريين  وإسهام  واألهلى  الخاص  للقطاعين الفعالة  املساهمة  سبل الدولة تكفل  كما .العاملية املعدلت

 وتعمل والخاص، الحكومى الجامعى قبل التعليم فى أساسية مواد مراحله بكل الوطنى والتاريخ الدينية والتربية العربية اللغة: 24 مادة -

 .املختلفة  العلمية للتخصصات املهنية واألخالق والقيم  اإلنسان حقوق  تدريس على الجامعات 

  آليات بوضع وتلتزم األعمار،  جميع فى املواطنين  بين والرقمية الهجائية األمية على للقضاء شاملة  خطة بوضع الدولة  تلتزم: 25 مادة -

 .محددة زمنية خطة وفق وذلك املدنى،  املجتمع مؤسسات بمشاركة  تنفيذها

هو أول   2012ليم أن دستور عام السابق ملوقف الدساتير املصرية املتعاقبة من قضية االنفاق على التعويتضح من خالل العرض       

دون تحديد تلك النسبة في الدستور أو القوانين   – فكرة تخصيص نسبة من الناتج القومي لإلنفاق على التعليم ل  الدساتير التي نوهة

هل هذه   سؤال الذي يثور هنا وال ،سبليعزز من هذه الفكرة ولينص صراحة على هذه الن 2014، بينما جاء دستور عام  -التالية له 

زمت بتلك النصوص الدستورية  حرى التساؤل حول عما إن كانت الحكومة املصرية التوباأل كافية لتطوير التعليم في مصر،    نسبالنسب تعد  

 وحتى كتابة هذه الكلمات، وهو ما ستحاول الدراسة استعراضه من خالل املبحث التالي. 2014خالل الفترة من 

 

 املبحث األول 

 ر وآثاره ى التعليم في مصتطور اإلنفاق عل

  يعتبر التعليم من أهم الستراتيجيات القومية الكبرى في حياة الشعوب املتقدمة والنامية على حد السواء. فقد برزت في السنوات األخيرة         

تغير  لعملية القتصادية، فهذا الاملوارد البشرية، في حين كان ينظر إليه منذ زمن طويل على أنه خدمة تقدم بمعزل عن اأهميته كاستثمار في  

موال  الذي طرأ على التعليم باعتباره سلعة استثمارية اضافة إلى أنه حًقا أساسًيا لكل فرد في املجتمع، دعا إلى ضرورة التصرف الرشيد في األ 

  .)6(املنفقة على التعليم من جهة، وضرورة الهتمام بالعائد القتصادي للتعليم من جهة أخرى 

والهتمام بعائد اإلنفاق، توفير التمويل املناسب للعملية  للتعليم على التصرف في األموال املخصصة التركيزي أن يسبق البديه ومن    

وذلك للوقوف على  التعليمية، وتحاول الدراسة من خالل ذلك املبحث الوقوف على تطور مخصصات التعليم في املوازنة العامة املصرية، 

سواء على    ها من آثار لحجم اإلنفاق والنتائج املترتبة على ذلك، وما برز عنسلًفا ية املحددة املصرية بالنصوص الدستور  مدى إلتزام الحكومة

 ، وذلك من خالل التقسيم التالي: العملية التعليمية في ذاتها، أو على املجتمع املصري 

 تطور اإلنفاق على التعليم في مصر. : مطلب أول 

: آثار    مصر.اإلنفاق على التعليم في   إنخفاض  مطلب ثان 
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 املطلب األول 

 تطور اإلنفاق على التعليم في مصر

درجت الحكومات على تخصيص مبلغ معين من املال من ميزانية الدولة لإلنفاق منه على التعليم، ول شك في أن مثل هذه املخصصات          

ا وثيًقا 
ً
لذلك تعتبر النسبة بين ميزانية التعليم وكل من  ميزانية الحكومة من جهة أخرى، و مباشًرا بالدخل القومي من جهة و و ترتبط ارتباط

ي وامليزانية العامة من املعايير التي يستدل بها على الجهد النسبي الذي تبذله الدولة في التعليم، وهو ما يمكن أن يتخذ أساًسا  الدخل القوم

 . (7) للموازنة بين الدول املختلفة في هذا املضمار

 ملجموع السلع والجهود التي يحصل عليها في سنة معينة   ناتجا كان الملو 
ً

يمكن أن  فإن هذا املؤشر يدلنا على مدى ما    في الداخل،   القومي ممثال

 وذلك على النحو التالي: .(8)؛ ومن ثم يمكن العتماد عليه في هذه الدراسةيستثمر املجتمع في جانب التعليم في مجموع طاقاته

 

 
ً

 التعليم قبل الجامعي:   نفاق على اإل   -أوال

وثقل على الساحة  املدخل األهم في مدخالت إنتاج مجتمع واٍع ذو قوة و األساس األول لبناء رأس املال البشري، التعليم قبل الجامعي  يعد      

في  بعض التجارب الدولية ظرنا إلى املتقدم، ويتضح ذلك جلًيا إذا ما ن الدول على خارطة العالم وضع، فالتعليم هو املصدر األول لالدولية

ا ناهًضا على كافة املستويات. أبرز مجتمًعا ع، في اليابان ، فاإلهتمام بالتعليم يةتجربة اليابان المثل  ذلك الشأن،  
ً
 امل

ويتألف  مليون طالب،  20لتعليم قبل الجامعي وتمتلك مصر أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ يضم ا     

الطفال غير اإللزامي ملدة عامين، والتعليم الساس ي اإللزامي )اإلبتدائي واإلعدادي(، والتعليم الثانوي   التعليم قبل الجامعي من رياض

خاصة. ويقترب عدد مدرس ي املدارس  ألف مدرسة حكومية وسبعة آلف مدرسة    46اإللزامي، ويسهم في تقديم الخدمات التعليمية أكثر من  

 .(9) كومية من املليون الح 

كما هو    2017/ 2016وحتى  2015/ 2014وإذا ما تناولت الدراسة تطور اإلنفاق املصري على التعليم قبل الجامعي خالل الفترة من      

 (.1رقم ) والشكل  موضح بالجدول 

 

 ( 1جدول رقم ) 

 الجامعي تطور االنفاق على التعليم قبل  

 2017 /2016 – 2015/ 2014خالل الفترة من 

 القيمة باملليار جنيه 

 السنة 

نفاق على التعليم قبل  اإل 

 الجامعي 

 

الناتج املحلي  

 اإلجمالي 

 الحقيقي 

  تعليم قبل الجامعي/ الناتج املحلي نسبة اإلنفاق على ال

 اإلجمالي 

2014 /

2015 
67.9 1825.7 3.6 

2015 /

2016 
69.3 1918.1 3.6 

2016 /

2017 
72.4 1998.3 3.6 

 .2018عبئة العامة واإلحصاء، كتيب مصر في أرقام، ز املركزي للتاملصدر: الجها

 البنك املركزي املصري، التقرير السنوي، أعداد مختلفة.         
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ا للتقارير السنوية للبنك املركزي، ولتقرير مصر في 

ً
أرقام، الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة  املصدر: من إعداد الباحث، وفق

 واإلحصاء. 

 باإلستحقاق الدستوري املش      
ً
ار إليه مسبًقا، حيث لم يبلغ  حيث يتضح إنخفاض معدل اإلنفاق املخصص للتعليم قبل الجامعي، مقارنة

يها بالدستور، وإنحصار هذه النسبة وثباتها طوال  % املنصوص عل4نسبة الاإلنفاق على التعليم من الناتج املحلي اإلجمالي  ما استحوذه

 الخدمة التعليمية. باالستحقاق الدستوري لحق املواطن في الحصول على    الحكومة  عدم وفاء%، وهو ما يؤكد  3.6اسة عند  سنوات الدر 

 

 : والبحث العلمي  التعليم العالي اإلنفاق على  -ثانًيا

بلغ عددالجامعات   ثيح، سواًء كان تعليم حكومي أم خاص، خم من حيث عدد الكليات والجامعاتتمتلك مصر نظام تعليم جامعي ض     

كلية، كما    162بإجمالي عدد كليات  جامعة،    26، بينما بلغ عدد الجامعات الخاصة حوالي  كلية  450جامعة، شملت على    25الحكومية حوالي  

 .(10)معهد عالي 158عاهد الخاصة حوالي  بلغ عدد امل

لى أن اإلنفاق  وام األساس ي ملتابعة وترسيخ البحث العلمي في مصر، عتعتبر أكاديمية البحث العلمي بمراكزها البحثية الق  وفي ذات اإلتجاه،    

  تجرى   املبلغ ينفق على كافة الجهات االتى   على البحث العلمي ل يقتصر على تخصيص املبالغ لألكاديمية ومراكزها البحثية فقط، بل أن ذلك

  وهيئة  الزراعة، ووزارة  الرى  ووزارة  والطاقة، والكهرباء، الصحة،  وزارة املختلفة، مثل البحثية بالجامعات، والوزارات املراكز  مثل  أبحاث

   النووية.   والطاقة الذرية،  الطاقة

 2014( لتطور اإلنفاق على التعليم والبحث العلمي خالل الفترة التالية لدستور 2رقم ) والشكل  وتستعرض الدراسة من خالل الجدول      

 وفًقا آلخر بيانات متاحة. 

 ( 2جدول رقم ) 

 والبحث العلمي  التعليم العالي تطور االنفاق على 

 2017/ 2016 – 2015/ 2014خالل الفترة من 

 القيمة باملليار جنيه 

 السنة 
االنفاق على  

 التعليم العالي 

اإلنفاق على  

 البحث العلمي 

الناتج املحلي  

 اإلجمالي 

 الحقيقي 

نفاق على البحث  نسبة اال 

العلمي/ الناتج املحلي  

 اإلجمالي 

التعليم  نفاق على نسبة اال 

/ الناتج املحلي   العالي 

 اإلجمالي 

2014 /

2015 
26.4 13.1 1825.7 0.72% 1.4 

2015 /

2016 
21.2 13.6 1918.1 0.71% 1.1 

2016 /

2017 
22.6 15.5 1998.3 0.78% 1.1 

1825.7 1918.1 1998.3

67.9 69.3 72.4

2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017

1شكل رقم 
تطور اإلنفاق على التعليم قبل الجامعي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي اإلنفاق على التعليم قبل الجامعي
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 .2018املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، كتيب مصر في أرقام، 

 لتقرير السنوي، أعداد مختلفة. ركزي املصري، ا البنك امل         

 البنك الدولي: البيانات االحصائية.        

 
ا للتقارير السنوية للبنك املركزي، ولتقرير مصر في أرقام، الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة  املصدر: من 

ً
إعداد الباحث، وفق

 واإلحصاء. 

ج  % من النات2)  2014النسبة املقررة بدستور عام    التعليم العالياإلنفاق على  بلوغ  ل السابقين عدم  حيث يتضح من خالل الجدول والشك     

، بينما انخفضت هذه  2015/ 2014% من الناتج املحلي اإلجمالي خالل العام املالي 1.4حوالي القومي اإلجمالي(، حيث بلغت أعلى نسبة له 

وفي ذات اإلتجاه لم   .2017/ 2016، 2016 /2015% من الناتج املحلي اإلجمالي خالل العامين 1.1النسبة في السنوات التالية لتسجل حوالي 

من الناتج القومي اإلجمالي(، حيث لم يجاوز طوال سنوات الدراسة نسبة   %1يحقق اإلنفاق على البحث العلمي النسبة املقررة دستورًيا )

 % من الناتج املحلي اإلجمالي.0.78

النصوص الدستورية املحددة لحجم اإلنفاق الحكومي على التعليم  الحكومة املصرية لم تلتزم بتطبيق  لسابق يتضح ان  ومن العرض ا    

؛ وهو األمر الذي تترتب عليه آثار في غاية الخطورة تنعكس على سير العملية التعليمية في ذاتها، وعلى تحقيقها ألهدافها؛  والبحث العلمي

 طلب التالي.في امل بشكل تفصيلي لدراسةك ما سوف تستعرضه اادية والجتماعية في مصر، وذلومن ثم على التنمية القتص 

 

 املطلب الثاني

 اإلنفاق على التعليم في مصر إنخفاض  آثار 

لى إلفتقار إومن ثم ا  ني املستوى العلمي؛مما ل شك فيه أن إنخفاض مستوى اإلنفاق على التعليم والبحث العلمي يعد سبًبا رئيًسا في تد      

،  أية استراتيجية تنمويةالكفاءات الالزمة للنهوض بعملية التنمية القتصادية والجتماعية، فالعنصر البشري هو األساس الذي تقوم عليه  

ذلك لى ملترتبة عا النسبية، املؤشرات، تحاول الدراسة الوقوف على بعض عملية التنمية على  التعليمي اإلنفاق اس تدنيوقبل التطرق إلنعك

 على النحو التالي: التدني، وذلك 

 

 
ً

 : تأثير إنخفاض اإلنفاق على التعليم قبل الجامعي على بعض املؤشرات النسبية -أوال

أهمها إنخفاض متوسط  مجموعة من النتائج السلبية، ري وإنخفاض اإلنفاق على التعليم، ترتبت على عدم اإللتزام بالنص الدستو       

ضافة إلى زيادة تكدس الطالب بالفصول، وتصاعد نسبة مدفوعات األسر املصرية على الدروس  التعليم، باإل فاق على  من اإلن  الطالبنصيب  

 على النحو التالي:
ً

 الخصوصية، وهو ما تناوله الدراسة تفصيال

 : اإلنفاق على التعليم  من الطالب متوسط نصيب  إنخفاض-1

، كما هو موضح  ب الطالب من اإلنفاق على التعليمإنخفاض نصيليم قبل الجامعي، ترتب على إنخفاض اإلنفاق الحكومي على التع     

 .(3)بالجدول رقم 

1825.7 1918.1 1998.3

26.4 21.2 22.613.1 13.6 15.5

2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017

2شكل رقم 

اإلجماليتطور اإلنفاق على التعليم العالي  والبحث العلمي كنسبة من الناتج المحلي 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي اإلنفاق على التعليم الجامعي اإلنفاق على البحث العلمي
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 ( 3) رقم جدول 

 تطور نصيب الطالب من اإلنفاق على التعليم قبل الجامعي 

 2017 /2016 – 2015/ 2014خالل الفترة من 

 السنه 
)باملليار   التعليم قبل الجامعي االنفاق على 

 جنيه( 

د  إجمالي عد

 الطالب 

 )باملليون طالب( 

  متوسط نصيب الطالب من اإلنفاق

 بالجنيه 

2014 /

2015 
67.9 18.0 3772 

2015 /

2016 
69.3 19.7 3517 

2016 /

2017 
72.4 20.4 3549 

 .2018 أرقام  في  مصر : واإلحصاء العامة للتعبئة   املركزي  الجهاز : املصدر

حوالي   2015/  2014ي  خالل العام املالكل طالب من اإلنفاق على التعليم، حيث بلغ    حيث يتضح من الجدول السابق تدني متوسط نصيب    

دني جًدا  دولًرا أمريكًيا تقريًبا، وهو مبلغ مت 197جنيه، وهو ما يعادل  3459نحو  2017/ 2016نخفض ليبلغ في العام املالي جنيه، وا 3773

ح التمويل الحكومي للتعليم، ويترتب عليه العدي
 

 د من اآلثار السلبية. يكشف ش

 

 إرتفاع كثافة الفصول باملدارس:-2

إنخفاض مخصصات قطاع التعليم باملوازنة العامة على النحو سالف البيان؛ ترتب عليه التأثير سلًبا على كفاية وكفاءة األبنية         

رعة بشكل مستمر، ومن هنا ظهرت مشلكة تكدث  التعليمية، وأعاق نمو تلك اللوجستيات على النحو الذي يواكب الزيادة السكانية املتسا

 . ( يوضح تطور كثافة الفصول خالل سنوات الدراسة4؛ وهو ما يعيق تحقيق أهداف العملية التعليمية. والجدول رقم )الطالب بالفصول 

 ( 4) رقم جدول 

 الفصول كثافة تطور 

 2017/ 2016 – 2015/ 2014خالل الفترة من 

 االطالب في الفصل متوسط عدد  باملليون(   إجمالي عدد الطالب لف( إجمالي عدد الفصول )باأل السنه 

2014 /2015 456.4 18.0 39 

2015 /2016 463.9 19.7 42 

2016 /2017 473.1 20.4 43 

 .2018 أرقام  في  مصر : واإلحصاء العامة للتعبئة   املركزي  الجهاز : املصدر

 43ى بلغ حوالي حت 2015/ 2014طالب بالفصل الواحد عام  39الفصول من ويتضح من الجدول السابق كيف تصاعد متوسط كثافة     

 يؤثر بالسلب على إستيعاب وتحصيل التالميذ للمناهج الدراسية. ، وهو ما2017/ 2016طالب بالفصل خالل العام الدراس ي 

 

 املصرية على الدروس الخصوصية: إنفاق األسر تزايد -3    

  األموال  ثلث عن يزيد إستحواز الدروس الخصوصية على ما ؛سالف البيان على النحو العملية التعليميةترتب على القصور في تمويل      

  تصل بنسبة الدراسية والرسوم املصروفات على اإلنفاق مباشرة يليها ،%39.4 إلى تصل بنسبة سنوًيا أبنائها تعليم على األسر تصرفها التى

  وهو   األخرى،  التعليمية   واملصاريف   النتقالت  ومصاريف  الكتابية،   واألدوات   والكتب   املدرسية   نط لشوا  املالبس  بين  وزع ي  والباقى  ،%30.9  إلى

 :التالى  الرسم يوضحه ما
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ا لبيانات الجهاز املركزي 

ً
 .2018للتعبئة العامة واإلحصاء، كتيب: مصر في أرقام، املصدر: من إعداد الباحث وفق

 

 لمي على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية: التعليم والبحث العتأثير إنخفاض اإلنفاق على  –ثانًيا  

ا    والتعليم،  القتصادي  النمو  بين  دائًما  القتصادي  املنطق  يربط    
ً
  سوق   خلق  على  التعليم  قدرة  وهي  بحتة  اقتصادية  نظر  وجهة  منانطالق

 لالقتصاد، النتاجية الطاقة من تحسن بدورها والكفاءة ل،العم في كفاءة أكثر  عمالية  قوة ”إنتاج“ خالل من وذلك كفاءة أكثر عمل

  النتاجية من  املزيد  تعني  الكفاءة من فاملزيد املحدودة، النتاجية مصادرها على  غالًبا  تعتمد  والتي  الصناعي الطابع ذات  الدول  في خصوًصا

 .(11)املوارد  ذات ظل في

 للتقدم  مفتاًحا  يشكل إذ ،والبيئية  والجتماعية القتصادية بأبعادها الشاملة ميةالتن  لتحقيق  الرئيسة الدعائم  أحدأصبح  التعليمف     

ليس فقط لكونه يرتبط بالعنصر البشري الذي يعد عماد عملية التنمية، بل نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي،  دولة ألي  والتحضر 

 والذي جعل من العلم مفتاح لكافة أبعاد التنمية ومحاورها. 

املحددة لذلك األمر، يمكن  ومن خالل ما توصلت إليه الدراسة من إنخفاض اإلنفاق على التعليم، وعدم اإللتزام بالنصوص الدستورية        

 :على النحو التالي –والتي أعاقت عملية التنمية  -إبراز أهم اآلثار السلبية املترتبة على ذلك 

  تشهد  حيث  وخصائصها،  العمالة هيكل في خلل وجودوهو ما ترتب عليه  ل،عمال سوق  واحتياجات التعليم مخرجات بين  التوازن  دمع -

   تعاني  خرى أ  تخصصات  توجد  ذاته   الوقت  وفي  العمالة،  في  فائًضا  التخصصات  بعض
ً
  فرص  ن ا  القول   يمكن  وبذلك  العاملة،   األيدي  في  عجرا

قم مشكلة البطالة، وتحولها إلى بطالة ى إلى تفاوهو ما أد تخصصهم، مجال في عمل عن الباحثين حاجة مع تتناسب ل أصبحت العمل

 متعلمين. 

 املعرفي املستوي  تراجع بسبب وذلك مصر، في القتصادي التطور  على املدى بعيدة سلبية آثارترتب على إنخفاض اإلنفاق على التعليم  -

، وإتجاه املجتمع املصري نحو  التكنولوجي التطور  صوب ، كما أعاق إتجاه القتصاد املصري الحديثة التنمية  مقومات  أهم  من  يعد الذي

 الرقمي. العصر 

 وفي واستخراجهما والغاز  النفط  عن التنقيب في األجنبية الشركات خدمات  على  تعتمد التكنولوجي التخلف بسبب مصر أصبحت -

 .  وتدفع مقابل ذلك ثمًنا يفوق نصف احتياطاتها من تلك املوارد املعادن، من وغيره الذهب استخراج 

كلفة عقود نقل التكنولوجيا التي تستوردها مصر، باإلضافة إلى اإلنعكاس السلبي إلستيراد غالبية األجهزة التكتولوجيا من  اع تإرتف -

 الخارج على القتصاد الوطني. 

وازنة  تعتمد بشكل أساس ي في عملية التسليح على إستيراد األسلحة من الخارج، وهو ما يمثل عبء كبير على امل  -  كذلك   –أصبحت مصر  -

 عن البعد األمني والسياس ي. 
ً

 العامة للدولة، فضال

مصروفات ورسوم 
دراسية
32%

دروس خصوصية 
ومجموعات تقوية

39%

كتب مدرسية وأدوات 
كتابية
11%

مالبس وشنط مدرسية
6%

مصاريف انتفاالت
10%

مصاريف 
تعليمية أخرى

2%

3شكل رقم 
إنفاق األسر المصرية سنويًا على التعليم



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

125 

ة، وهو بالدولة، والقيام بمشروعات قومية دون إعداد دراسات الجدوى الالزم   التنمية   توجهات   ورسم   صياغة  في  العلم   استخدام   ضعف -

 التعليم والبحث العلمي.نفاق على  إل لكان من األفضل توجيهها والتي ما ترتب عليه فشل تلك املشروعات وضياع ماتم ضخه فيها من أموال، 

، وتدهور  كفاء، وليس على قدر املسئولية، وهو ما ترتب عليه سوء صناعة القراراتغير أتدهور حالة التعليم في مصر أبرزت مسئولين  -

 ل القتصادية والجتماعية والسياسية...... الحوا

عليه إنعكاسات في غاية الخطورة على تجاوب املصريين مع القرارات السياسية، وتعاطيهم مع برامج  إنتشار الجهل واألمية في مصر ترتب   -

 اإلصالح القتصادي.

، وذلك  2016/2017لعام بالتعليم دولة في بعض املؤشرات املتعلقة  138احتالل مصر لترتيب متأخر من بين عليه  ترتبكل ما سبق  

 على النحو التالي: 

 ( 5جدول رقم) 

 2016/2017تيب مصر في بعض املؤشرات الورادة بتقرير التنافسية العاملية للعام املالي تر 

 الترتيب املؤشر  الترتيب املؤشر 

 135 جودة نظام التعليم   89 والتعليم االبتدائي الصحة 

 130 جودة تعليم العلوم والرياضة 1 تأثير املالريا على أنشطة األعمال 

 138 جودة إدارة املدارس  16 شطة األعمالتأثير الدرن الرئوي على أن

 133 وصول اإلنترنت إلى املدارس  1 اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي

 136 خدمات التدريب املتخصصة املقدمة كلًيا  1 اإلصابة بالكبد الوبائي واإليدز على أنشطة األعمال تأثير 

 137 املوظفين مدى تدريب  91 يولد حي  1000معدل وفيات األطفال الرضع لكل 

 135 القدرة على اإلبداع واالبتكار   93 العمر املتوقع للحياة  

 128 نوعية البحث العلمي واملؤسسات 134 جودة التعليم االبتدائي 

 137 التعاون بين الصناعة والجامعات 112 التعليم العالي والتدريب 

 املصدر: 

 World Economic Forum: “The Global Competitiveness Report 2016- 2017” 

من  115هو  2016/2017بل إن ترتيب مصر في تنافسية االقتصاديات العاملية في  ،واألمر لم يتوقف فقط عند الصحة والتعليم        

 .)12(2015/2016دولة عام  140من أصل  116دولة، مقابل  138أصل 

 

 املبحث الثاني

 ل مواجهتها مصر وسب في  التعليم تمويل تواجه التي املشكالت 

وتحاول الدراسة من خالل  ،  لتي تواجه منظومة التعليم في مصرتعد عملية توفير املوارد املالية الالزمة لتطوير التعليم من أهم املشكالت ا    

ي  تها، وذلك فذلك املبحث إستعراض أهم املشكالت التي تواجه تمويل التعليم سواًء كانت متعلقة بتوفير التمويل أو بعملية اإلنفاق في ذا 

 سبيل الوصول إلى استراتيجية حقيقية لإلنفاق على التعليم في مصر، وذلك من خالل املطلبين التاليين: 

 التعليم في مصر. اإلنفاق على مشكالت   -املطلب األول 

 .مصر   في التعليم لتمويل  استراتيجية لرؤية مدخل  - املطلب الثاني 
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 املطلب األول 

 عليم في مصرالتاإلنفاق على مشكالت 

،  بحال القتصاد املصري بتوفير التمويل، واملتعلق  إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلقمشكلة اإلنفاق على التعليم في مصر  يمكن إرجاع      

باب أخرى  من الناتج املحلي اإلجمالي، وأس خدمة الدين على نسب عالية  العامة للدولة، واستحواذ مدفوعات املوازنةمثل العجز املزمن في 

 : ، ويمكن تفصيل ذلك على النحو التاليمتعلقة بواقع عملية اإلنفاق في ذاتها

 
ً

 :الت تمويل التعليم في مصرمشك - أوال

لجوء الحكومة إلى الستدانة الداخلية والخارجية لتمويل  يعاني القتصاد املصري من حالة عجز مزمن باملوازنة العامة للدولة، ترتب عليه      

ز؛ وهو ما ترتب عليه إستحواذ مدفوعات خدمة الدين على نسب مرتفعة من الناتج املحلي اإلجمالي، وهو ما أدى إلى التأثير سلًبا  ذلك العج

 . على تمويل عملية التعليم

جدول رقم  على نحو ينذر بالخطر، وهو ما يتضح من  خالل ال  2018 – 2015ت من تطور عجز املوازنة العامة للدولة خالل السنوا فقد     

(6) 

 ( 6جدول رقم) 

 2018/ 2017 – 2015/ 2014تطور عجز املوازنة العامة للدولة خالل الفترة من 

 العجز النقدي  املصروفات  إجمالي  يرادات اإل  إجمالي  السنوات 

2014 /2015 538,3 805,9 267,5 

2015 /2016 491,8 817,8 326,3 

2016 /2017 755,1 1116,9 361,8 

2017 /2018 915,9 1335,9 420,0 

 املصدر: البنك املركزي املصري، التقرير السنوي، أعداد مختلفة. 

 والشكل البياني التالي يوضح ذلك أيًضا 

 
ا لت    

ً
 أعداد مختلفة. قارير أداء البنك املركزي، املصدر: من إعداد الباحث، وفق

إلى أن بلغ   عام بعد عاًماالكلية  واملصروفات الكلية الستخدامات نبي الفجوةويتضح من خالل الجدول والشكل السابقين تزايد اتساع      

الستدانة لتمويل ذلك العجز،  وهو ما ترتب عليه لجوء الحكومة إلى  ؛  مليار جنيه  420نحو  2017/2018مع نهاية العام املالي     نقديالعجز ال

 وهو ما يتضح من خالل الجدول التالي:
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 ( 7جدول رقم ) 

 2018/ 2017 – 2015/ 2014عام خالل الفترة من تطور حجم الدين ال

 الدين العام املحلي  العام املالي 

 باملليار جنيه 

 الدين العام الخارجي باملليار دوالر

2014 /2015 2116,3 48,0 

2015 /2016 2620,6 55,7 

2016 /2017 3160,8 79,0 

2017 /2018 3694,9 92,6 

 . مختلفة أعداد  نوية،الس التقارير  املركزي،  البنك: املصدر

إلى أن بلغ الدين  سارع خالل سنوات الدراسة، ويتضح من خالل الجدول السابق تنامي مستوى الدين العام الداخلي والخارجي بشكل مت    

، وخطورة  دولريار  مل  92.6مليار جنيه، بينما بلغ الدين العام الخارجي حوالي    3694.9حوالي    2018/  2017العام الداخي مع نهاية العام املالي  

لك املديونية  قد يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية فقط، بل أن استحواذ مدفوعات خدمة تفيما ذلك التنامي ل تكمن 

 خالل سنوات الدراسة. الخطر الرئيس، والجدول التالي يوضح تطور مدفوعات خدمة الدين اإلنفاق العام، تعد على نسب مرتفعة من 

 ( 8ل رقم ) جدو 

 2017 /2016 – 2015/ 2014خدمة الدين العام خالل الفترة من تطور مدفوعات 

 القيمة باملليون جنيه 

 إلى النفقات العامة   / نسبة مدفوعات خدمة الدين النفقات العامة مدفوعات خدمه الدين العام  السنوات 

2014 /2015  193,0  733,3 26,3% 

2015 /2016  243,6  817,8 29,7% 

2016 /2017  316,6  1031,9 30% 

 . مختلفة أعداد  السنوية، التقارير  املركزي،  البنك: املصدر

مع نهاية   مة حيث مثلت اخالل الجدول السابق إستحواذ مدفوعات خدمة الدين على نسب مرتفعة من إجمالي النفقات العويتضح من     

لم تتمكن الحكومة من توجيه األموال الالزمة لدعم وتطوير املنظومة التعليمية في لذلك  نتيجة  ، و % منها30حوالي    2018/  2017العام املالي  

 مصر.

  واللوائح   النظم  كفاية  عدم   إلى  ذلك  إرجاع   ويمكن   ؛محدودة  مازالت   التعليم   تمويل   في  الخاص   القطاع   مساهمة   فإن   ، تقدم  ما  إلى  باإلضافة       

  جانب إلى  التنمية، خطط  ضوء في  الخاص القطاع  من  املطلوب الدور  توضيح  وعدم التعليم،  تمويل  في الخاص القطاع إسهام  تنظم  التي 

  ضعف  التعليم  مجال   في  التمويل   يواجه   كما،  مًعا  القطاعين  يربط  تنظيم   وجود  عدم  أي   الخاص؛  والقطاع  التعليم  إدارات   بين  العالقة  ضعف

 يصعب لتقلبات  يخضع الذي الخارجي للتمويل الخاصة الطبيعة إلى ذلك ويعود قروض أو منح شكل في سواءً  الخارجي التمويل ومحدودية

  بمؤسسات  يلتحقون  الذين الطالب رسوم في الذاتي التمويل يتركز حيث الذاتي، التمويل محدودية مأضف إلى ما تقد. عليها السيطرة

 .(13)  رمزية رسوم تكون  ما  غالًبا وهي التعليم،

 

 :في مصر  التعليمنفاق على اإل التي تواجه  املؤسسية  املشكالت  -ثانًيا

  الراهنة،  القتصادية الظروف ظل  في خاصة للجدل  إثارة وأكثرها  القطاع  ذلك تواجه  التي  املشكالت أصعب من  التعليم  على اإلنفاق  يعد     

واملدارس   الجامعات إنشاء في والتوسع املجانية، بترشيد منادًيا التمويل قضية يعالج  فالبعض  املوضوع، هذا حول  واسع  جدل هناك  أن إذ

  ومحددة  واضحة  معايير  وجود  أهمية  علي  ويؤكد  الخاص،  والقطاع  الحكومة  بين  اإلنفاق  في  املشترك  بالتمويل  ينادي  اآلخر  والبعض  الخاصة،

 .  التعليم بمؤسسات الطالب للتحاق 
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 كل  في  القتصادي  النمو  مستويات  اختالف  برغم  لم،العا  دول   من  الكثير  تواجه  التي  املهمة  القضايا  من  التعليم  تمويل  قضية  تعد  هنا  ومن    

 :(14(اآلتي في مصر في التعليم  تمويل تواجه التياملؤسسية    املشكالت  بعض توضيح يمكن ،التفصيل من  وبش يء، منها

  الخدمات  توزيع  زتحي  جانب  إلى  الحالية،  واملدارس  بالجامعات  الطالب  كثافة  ارتفاع  إلى  أدى  مما  واملدارس  الجامعات  أعداد  في  عجز   وجود -

  التعليم   خريجي  عرض  بين   املواءمة   عدم  في  متمثلة   التعليم  لقطاع  الخارجية  الكفاءة  تدهورت   كما   معينة،   ومحافظات  مناطق  ضد  التعليمية

 . عليهم والطلب العالي

  القطاع، ذلك    ملؤسسات  املحدودة  يةالستيعاب  للقدرة  نظًرا   التعليم   أزمة   خلقت   والتي  السكانية  الزيادة  نتيجة  الطالب  من   املتزايدة   األعداد  -

  عن  العاجزة العالي التعليم  قطاع  ومخرجات  واملعرفي التكنولوجي التقدم بفعل املتغيرة العمل  سوق  متطلبات بين  الواضح  الخلل  جانب  إلى

 . التطور   هذا مواكبة

 في مصر في التعليم على الحكومي نفاقاإل  كفاءة عدم مظاهر وتتجلي املحدودة، املوارد توظيف  تحسن التي والخطط السياسات غياب -

  الجارية،   للنفقات   تذهب  العالي  التعليم   موازنة  من %  78  أن  نجد   حيث   والستثمارية،  الجارية   النفقات   على  العالي  التعليم  ميزانية  توزيع  كيفية 

  إداريين  كانوا  سواء  العاملين  جور أل   مخصصة  الجارية  النفقات  من%  75  من  أكثر  أن  بل  فقط،%  22  على  الرأسمالية  النفقات  تستحوذ  بينما

،.  أكاديميين  أو
ً
  املناطق   ضد  الحضرية  واملناطق  املدن  لصالح  أشكالها  بكل  التعليمية  الخدمات  تقديم  تحيز  في  الكفاءة  عدم  مظاهر  تظهر  أيضا

 .القبلي  الوجه ومحافظات الريفية

  في  اإلنفاق أوجه توزيع في املتبعة اآللية ألن يجب، كما حيحص بشكل توزع ل  التعليم  إلى القول بأن مخصصات (15)ذهب البعض وفي ذلك،

 املخصصات لتوزيع النسبية الحصص أن في ذلك ويتجسد. التعليم كفاءة بتشجيع ترتبط ل تقليدية تمويل صياغات على تعتمد املوازنة

ما أشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى تخصيص  ك  التعليمي. التمويل تخصيص إعادة في املدراء صالحيات تقيد وبالتالي ثابتة،  التعليمية

، ومشتريات  2018حتى  2013% خالل السنوات من 94معظم اإلنفاق في مرحلة التعليم قبل الجامعي لدفع الرواتب وألجور بنسبة 

 .  (16)%5املستلزمات والخدمات بنسبة تبلغ نحو 

 

 املطلب الثاني

 مدخل لرؤية استراتيجية لتمويل التعليم في مصر 

  املدخالت هذه  توافر وإن  واملعنوية، واملالية والبشرية املادية املدخالت منها ة الرئيس املدخالت من لعدد أهدافه لتحقيق  التعليم يحتاج     

ا   يعد  عناصرها  بجميع
ً
  التعليم   ىعل  اإليجابية  آثارها   لها  والتي   املالية  املدخالت  أهمية  املنشودة، ورغم  التربوية  األهداف  لتحقيق  أساسًيا  شرط

  حاسمة  إضافية عوامل على الواقع في يتوقف فذلك وفاعليته، التعليم جودة لتحقيق ذاته حد في ضماًنا ليس التمويل حجم زيادة أن إل

 .(17) "املوارد هذه خالله من  توزع  الذي  التنظيمي الهيكل  كفاءة جانب إلى  املالية للموارد الداخلي  التوزيع  نمط مثل

ة طرح الخطوط العريضة لرؤية استراتيجية لتمويل التعليم في مصر من خالل ما إستعراض أهم املقترحات املتعلقة  ويمكن للدراس      

 ، وذلك على النحو التالي: بمراحل التعليم املختلفة

 

 
ً

   حلول مقترحة لتعزيز اإلنفاق على التعليم قبل الجامعي:  -أوال

ا ونتيجة ملشكالت التعليم  مصر يتالفى مشكالت النظام التمويلي الحالي، الذي كان سببً  تصور لتمويل التعليم فيوضع  الدراسة  تحاول     

 :(18)املقترحة في اآلتي  واإلنفاقية السياسة التمويليةهذه ، تتمثل املصري 

لتخفيف من  مدرسة في السنوات الخمس املقبلة ل 1200وأن يتم بناء نحو ، سب للمعلمين يوفر لهم حياة كريمةضرورة توفير أجر منا •

 حالة التكدس التي تعانى منها املدارس العامة.  

% من مخصصاتهم املالية، واملالحظ أن هذه املكافآت ل تصرف إل في نهاية العام ألعمال  40يشكل بند املكافآت للمدرسين حوالي  •

ء، ويقترح توزيعها على شهور السنة بما يخفف  واملراقبة، وتأخر صرفها لنهاية العام يفقدها دورها في التحفيز على حسن األداالمتحانات 

ز،  من الضغوط املالية على املدرسين ويتطلب ذلك إعادة تدوير اإليرادات العامة باملوازنة، خاصة تلك املتعلقة بموارد مصر من النفط والغا

 .لنظر في التعامل الضريبي مع كبار رجال األعمالوكذلك إعادة ا
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عاملين بقطاع التعليم، ومن الضروري إتباع سياسات تمييز إيجابية لصالح املدرسين داخل قطاع  % من ال40يشكل اإلداريون نحو •

 .ليق ذلك على املدى املتوسط والطويالتعليم من حيث املزايا املتعلقة باألجور واملرتبات، ومن املمكن تحق

   ،السفر  وبدلت  املسئولين  ملكاتب  واملتكرر   خرالفا  كالتأثيث  توفيرها  يمكن  التي  البنود  بعض  في  الحكومي  اإلنفاق  حجم  تقليص •
ً

 عن  فضال

 . الفارهة  السيارات شراء

  املركزي  الجهاز تقارير  تشير  حيث  التعليمية املديريات  أو  املحافظات أو الوزارة في سواء املستشارين  من الكبير  العدد من  التقليل •

 .الحكومي اإلنفاق في بندال  هذا على داع  بدون  جنيه مليار 3 من  أكثر  إنفاق  إلى  للمحاسبات

 العام في جنيه  مليار من أكثر إهدار عنها ينجم سليمة غير ممارسات من  يصاحبها وما املدرسية الكتب طبع إجراءات في النظر إعادة •

 .الواحد

  هذا  في باعةالط  شركات تتنافس بحيث  املدرسية   الكتب  وإخراج  طباعة   مجال  في املتقدمة  الدول  بعض خبرات  من  فادة ستاإل   على العمل •

  حق  للطالب يخول  نظام إيجاد مع  واإلحصائيات البيانية والرسوم  والخرائط والصور  الدقيقة  باملعلومات مزودة تكون  كتب  لطباعة  املجال 

 . بينها من  الختيار

 العمل خارج معلمين و  طالب، أو تالميذ بال مدارس تكون  أن املنطقي غير فمن املدارس في الجودة وتحقيق واإلنتاج بالعمل األجور  ربط •

 .وشفافية ةمحاسب  دون 

  تتجاوز  مكافأة على  البعض  يحصل  أن املنطقي  غير  فمن  العامة،  الشهادة كنترولت نظام  في واملحاسبية  بالشفافية  يتسم  نظام وضع •

 .للحصة قرش 125 قعبوا مايو شهر في  املالية  مستحقاته على بأجر املعلم يحصل ل الوقت نفس وفي باهظة، بمبالغ السنة في يوم 5000

  إلى  الحكومة تضطر ل  حتى  ة املحاسبو  الشفافية مبدأ  تأكيد  مع التعليمية املشروعات بعض  على اإلنفاق في  السفه مظاهر  عن  لبعدا •

 .اخرى  أحيان  في للهوية ومهددة أحياًنا  مجحفة  بشروط الدولية  الوكالت من  الستدانة

  معامل حيث ،1991 منذ % 1100 من بأكثر  اإلنفاق حجم  وارتفع  املعجزات حققت  ة الحكوم بأن واإلعالن الدعاية سياسة عن  البعد •

 .حقيقية وليست اسمية  الزيادة اعتبار  يمكن وبالتالي التعليم،  على السنوية الزيادة  نسبة من  أكبر  التضخم 

 .واإلدارية  التعليمية قاتالنف بترشيد  املرتبطة القرارات  واتخاذ صنع عملية على اإلداري  الجهاز   ألعضاء املستمر  التدريب •

  عن  بعيًدا التعليمية الخطط تنفيذ  ومتابعة تمويل بعملية  النهض في املحلية  املجتمعات  مع والشراكة  األمناء مجالس دور  تفعيل •

 .والشكليات  الشعارات

 .التعليمية  الخدمات توزيع في العدالة  تحقيق لضمان التعليمية  الخرائط  بتصميم واملعلمين   اإلداريين  بين املقنعة  البطالة على لقضاءا •

 

 : التعليم العالي حلول مقترحة لتعزيز اإلنفاق على  -ثانًيا

  تطوير التعليم ، فمن خالل توفير املوارد املالية يمكن إنجاز متطلبات  أية سياسة للتعليمل هو عصب نجاح  التمويسبقت اإلشارة غلى أن      

 :(19) التخطيط لتوفير املوارد املالية للتعليم )الجامعي( وتتمثل هذه العتبارات فيما يلي  إلى مستوى أفضل، ويجب مراعاة عدة اعتبارات عند

توفير املرتبات املناسبة لهم، والتي تتناسب مع جهودهم وتفرغهم الكامل للعمل بالجامعات، العدول عن سياسة اإلنابة في الجامعات مع   -

 وبالتالي جدية اإلشراف على الطلبة وتوجيههم. 

النظر في البناء التنظيمي لألقسام العلمية بالجامعات على أسس علمية تتفق مع املهام واألعمال املناطة بكل منهم، مع توفير   إعادة -

 الكافية لتطويرها دون عقبات في ضوء مهام مسئولياتها.  املرونة

تنظيم البحث العلمي مع وضع سياسة مدروسة  تحسين املناخ العلمي وتنميته من خالل الهتمام بالثقافة العلمية وتحقيق الستقرار ل -

 وتحسين سياسة البعثات لكي تهتم بالتخصصات الجديدة. 

  تحسين   نحو  الجارية  املوارد  معظم  تحويلو   األكاديمين،  غير  اإلداريين  عدد  ترشيد  خالل  من  العالي  التعليم  على  الحكومي  اإلنفاق  ترشيد   -

  وكفاءة   كلية  كل  وإحتياجات   امللتحقين  الطالب  بعدد  للجامعات  الحكومي   التمويل  ربطو   داء،باأل   املرتبات  وربط  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات

 .العامة كفاءتها  وتحقيق جودتها  لتحسين  نفسها للجامعات التمويل حوكمة مسئولية   وترك الدولة قبل  من املالى  التحكم  تقليلو  األداء،
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  مبدأ  وإتباع  العالي، التعليم فى املشاركة فى الخاصة للجامعات أكبر فرصة إعطاء خالل من وذلك العالي التعليم تمويل مصادر تنويع -

 .املرتفعة الدخول  ذوى  الطالب  مع الحكومية الجامعات فى التكاليف   تقاسم

  دالة وع وكفاية  كفاءة  أكثر  ليصبح العالي التعليم  لتمويل  القرار  لصانع بديلة استراتيجيات  وضع  (20)وفي ذلك، حاولت إحدى الدراسات     

  البعض،  لبعضهم  مكملتين  استراتيجيتين  خالل من  وذلك واملستبعدين،  املهمشين  لكل  وإحتوائها  التنمية عملية  إستدامة  ليضمن

  الخاصة،  للجامعات أكبر فرصة إعطاء خالل من العالي، التعليم على العام اإلنفاق  ترشيد مع التمويل، مصادر تنويع األولى الستراتيجية

   لتحل  -العالي  التعليم  على  لالنفاق  املخصصة  الدولة  موازنة  من  كبير  جزء  توفير  إلى  ستؤدى  الستراتيجية  وتلك.  التكاليف  اسمتق  مبدأ  وإتباع

  العالي التعليم فى أكبر فرصة أمامهم تتاح بأن املستحقين لغير العالي التعليم مجانية ترشيد خالل من -والكفاءة  الكفاية مشكلتى بذلك

  تظل  وأن.  خاصة راتمسا خالل من التكاليف مشاركتهم مع الحكومية الجامعات  فى بقائهم أو الخاصة، الجامعات دعد بزيادة الخاص

 .  فقط واملتفوقين للفقراء  الكاملة املجانية

  املجانية  ترشيد  عن ناتجة أموال  من  توفيره تم  ما  استخدام  على تقوم الولى لالستراتيجية مكملة استراتيجية  وهى الثانية  والستراتيجية     

  الدراسة،  سنوات  خالل  نفقاتهم تغطية من تمكنهم  ميسرة صغيرة قروض بمنحهم  الدخل محدودى للطالب مباشر دعم  برنامج  تقديم فى

  سيك، املك  ماليزيا،  شيلى،   تجربة   مثل   العالي  التعليم   طالب   إقراض   برامج   فى  السابقة  الدول   تجارب   من  بالستفادة   البرنامج   ذلك   تصميم  ويتم

  للبحث   كافية  سماح  وفترة  ميسرة  بشروط  قروض  تكون   ،سنوًيا  دولر  400ال   تتعدى  ل  صغيرة  قروض  تكون   بأن.  بنجالديش  أفريقيا،  جنوب

  الدولة  تكون   أن  تكافل،  املشروط  النقدى  الدعم  برنامج  بيانات  قواعد  من  الستفادة  خالل  من  فقط  القادرين  لغير  تقدم  عمل،  عل  والعثور 

  رفع  محاولة للطلبة، بنك  إنشاء محاولة الدولة، يتبع  القروض تلك لدعم مخصص صندوق  إنشاء خالل من القروض لتلك الضامن  هى

 املوجودين الداريين  املوظفين من الكبير العدد من بالستفادة وذلك والقروض للخريجين الجيدة املتابعة خالل من السداد معدلت

 .بالجامعات

 

 ات الخــــــــاتمة والتوصي

ما يمثله اإلنفاق على التعليم من   إلى ،وترجع أهمية ذلك املوضوعاإلنفاق على التعليم بين الواقع والدستور، تناولت الدراسة موضوع        

واقع اإلنفاق على  أصبح من الضروري الوقوف على  ذلك  وفي ظلفي النهوض باألمة املصرية،  –مع بعض املدخالت األخرى  –أهميه قصوى 

وذلك عليم في مصر، واملعالجة الدستورية له، والنتائج املترتبة عليه، وأهم التحديات التي تواجه عملية التمويل واإلنفاق على التعليم، الت

وقد جاءت . ق ألجلهبعض الحلول املقترحة لتوفير التمويل املطلوب ولتعزيز دور اإلنفاق على التعليم في تحقيق ما أنف في سبيل الوصول إلى

 التساؤلت، وفي ضوء ذلك تشير إلى النتائج املستخلصة على النحو التالي:تلك الدراسة لإلجابة على ه هذ

 
ً

% من  1%، 2%، 4، الذي نص على تخصيص نسبة 2014رعاية دستور عام  مصر املتعاقبة بالتعليم، وكان أكثرهم اهتمت دساتير -أول

عليم العالي والبحث العلمي بذات الترتيب، مع إرتفاع هذه النسبة بالتدريج لتتوافق مع النسب  فاق على التعليم والتالناتج القومي اإلجمالي لإلن

 العاملية.

  وتدهور  اإلجمالي، املحلي الناتج من التعليممجال  على اإلنفاق  حصص انخفاض  أعبائه، وتفاقم العام، الدين تراكم على ترتب - -ثانًيا

  جودتها،   ومستوى   التعليمية، لخدمات  ا  تقديم  مجال  في  دولًيا   العربية   مصر   لجمهورية  املتدني   ترتيب ال  حيث   التعليمية،  الخدمة  أداء   مؤشرات 

 .2014 دستور  في الواردة  التعليمية الخدمة على الحصول  في املواطن  لحق الدستورية بالستحقاقات الوفاء  عدم إلى باإلضافة

 
ً
قم مشكلة البطالة، وتراجع املستوى املعرفي وإعاقة إتجاه القتصاد املصري نحو  تفاتدهور قطاع التعليم والبحث العلمي ترتب على  -اثالث

 على التطور التكنولوجي
ً
الستعانة بالشركات األجنبية في التنقيب وإستخراج البترول األمر الذي يهدر مئات املليارات من الجنيهات،  ، عالوة

على   ة، وهو ما ترتب عليه تزايد العبء، وللغالبية العظمى من األسلحة من دول أجنبييراد مصر لغالبية األجهزة اللكترونيةباإلضافة إلى إست 

لى ضعف إستخدام العلم في صياغة الستراتيجيات واملشروعات التنموية بالدولة املصرية، وهو ما ترتب عليه  ة إالخزانة العامة، باإلضاف

 .يات واملشروعاتفشل تلك الستراتيج

اإللتزام بالستحقاق الدستوري املتعلق باإلنفاق على التعليم والتعليم العالي  عدم  والنتائج املترتبة   من األسباب،  عديدى الهذا باإلضافة إل     

 والتي أوضحتها الدراسة بصورة مفصلة.، والبحث العلمي
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والتعزيز من دور اإلنفاق التعليمي في  في توفير التمويل املناسب لقطاع التعليم،ببعض التوصيات التي قد تساعد  الدراسة  ص يلذلك تو     

  ، وذلك على النحو التالي:تحقيق األهداف التنموية

 
ً

ى النحو الذي يخفض من  لقتصاد املصري، علإتباع سياسة اقتصادية تتمتع بالوضوح والستقرار مع معالجة الختاللت الهيكلية با - أول

 ية لتمويل اإلنفاق على التعليم. عجز املوازنة العامة للدولة، ويوفر املوارد املال

  التعليمية والعملية  ، العلميين والتطوير البحث شأن  إعالءضرورة اإللتزام بالنصوص الدستورية املحددة للإلنفاق على التعليم، مع  -ثانًيا

 . اإلنتاج بقطاعات البحث   نتائج وربط الوسائل، بكل  الجامعية  قبل وما الجامعية

 
ً
ر املناسب ألعضاء هيئة التدريس واملدرسين على النحو الذي يضمن لهم حياة كريمة، مع ضرورة التوسع في بناء ضرورة توفير األج -اثالث

 باملناطق النائية. 
ً
 املدارس والجامعات الحكومية خاصة

ت السفر، وشراء سيارات  تقليص اإلنفاق الحكومي على بعض البنود التي تمثل إنفاق ترفي مثل إعادة تأسيس املكاتب، وبدل العمل على    -ارابعً 

، تمهيًدا إللغاء جديدة للمسئولين، مع تخفيض عدد املستشارين الحكوميين بوزارارات التعليم والجامعات واإلدارات التعليمية املختلفة

 عن سياسة اإلنابة بالجامعات. العدول تعيينهم، وكذلك 

ملدني في النهوض بالعملية التعليمية، وذلك من خالل وضع استراتيجية  تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات املجتمع ا  -خامًسا

طر شراكة، تمنح اآلليات 
 
 الالزمة لذلك. واأل

ريين، وتحويل معظم املوارد الجارية نحو تحسين قدرات أعضاء هيئة  ضرورة ترشيد اإلنفاق على التعليم من خالل ترشيد عدد اإلدا   -سادًسا

 األداء.التدريس، مع ربط املرتبات ب

مهنية على درجة عالية  ضرورة إعداد خطة قومية للنهوض بالتعليم الفني، على النحو الذي يدعم املشروعات الستثمارية بكوادر  -سابًعا

 قتصادية، ومن ثم توفير املوارد الالزمة لتمويل التعليم. من الكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية ال
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 مدرس دكتور علم النفس العيادي الجزائر الياس حمودين 
 

 والـــتـــحريات(التجربة الجزائرية في التعــليـم االلكــــتــرونـــي: )الـــــواقع 

 

  ملخص: 

، وتأتي دراستنا هذه  تسعى الجامعة الجزائرية إلى انتهاج السبل والطرق الحديثة في التعليم، كنمط التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد      

االلكتروني واالستفادة منه في قطاع التعليم  التي ستحاول تسليط الضوء على كيفية االعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تطوير التعليم 

واقع التعليم   ما هوالعالي، والجهود املبذولة والتحديات التي ستواجه تطبيقه، مما سبق جاء سؤال اإلشكالية وفق الصياغة التالية: 

 االلكتروني في الجامعة الجزائرية؟ وماهي التحديات التي يواجهها؟ 

 لتقليدي، التعليم االلكتروني، التعليم العالي، التعليم عن بعد.الكلمات املفتاحية : التعليم ا

 

Abstract: 

   The Algerian university seeks to adopt the means of modem education such as the e-learning and distance, this study 

attempts to shed light on the application of modern technologies in the development of e-learning, and integration in the 

sector of higher education, The efforts and the challenges that will face the application Came a question from the above 

problem according to the following formulation: What is the reality of e-learning at the University of Algiers? What are the 

challenges faced? 

Keywords : the e-learning and distance, higher education, Traditional learning. 

 

 املقدمة : 

وحثهم على تبادل اآلراء   الطلبةباستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهتمام  املختصون يبحث     

وتعتبر تقنية املعلومات ممثلة في الحاسب اآللي واإلنترنت وما يلحق بهما من وسائط متعددة لتوفير هذه البيئة التعليمية الثرية،  ، والخبرات

أن يطوروا معرفتهم بمواضيع تهمهم من خالل االتصال بزمالء   للطلبةمختلفة، ويمكن  جامعاتيع تعاونية بين حيث يمكن العمل في مشار 

مسؤولية البحث عن املعلومات وصياغتها مما ينمي مهارات التفكير لديهم. كما أن االتصال   الطلبةوتقع على  ،وخبراء لهم نفس االهتمامات

 اتلغعدة  على حد سواء بالنصوص املكتوبة ب  واألساتذة  الطلبةومهارات اللغة اإلنجليزية حيث تزود اإلنترنت  عبر اإلنترنت ينمي مهارات الكتابة  

 .في شتى املواضيع ومختلف املستوياتو

من الوصول إلى خبرات وتجارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق   األستاذفإن االتصال بالشبكة العاملية تمكن  لألساتذة أما بالنسبة      

وتكمن قوة اإلنترنت في قدرتها على الربط بين األشخاص عبر مسافات هائلة وبين مصادر معلوماتية متباينة، فاستخدام هذه   .أخرى 

عرف بمسمى التعليم اإللكتروني الذي يعد من أهم    ، وهذا ما الجامعاتالتكنولوجيا تزيد من فرص التعليم وتمتد بها إلى مدى أبعد من نطاق  

 .ميزات مدرسة املستقبل

وبدأ سوق العمل من خالل حاجاته ملهارات ومؤهالت جديدة يفرض توجهات  العالي،  طرأت مؤخرا تغييرات واسعة على مجال التعليم     

ة خضعت هي األخرى إلعادة النظر لتواكب املتطلبات  واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد الجديد. لذا فإن املناهج التعليمي

ه لن الحديثة والتقنيات املتاحة، مثل التعليم اإللكتروني والتعليم املباشر الذي يعتمد على اإلنترنت، لكن مجال التعليم اإللكتروني وحلول

فهذا األخير يحقق الكثير من املهام بصورة غير  تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في التعليم التقليدي الحالي، 

بصورة   التعليميةمباشرة أو غير مرئية بالنسبة لعابر السبيل الذي يرى أن تقنية اإلنترنت ستقلب كل املوازين بدون اإلطالع على العملية 

غير مباشرة ويعزز أهمية العمل املشترك    أمرا هاما يغرس قيما تربوية بصورة  وحضورهم الجماعي  للجامعات  الطلبة حيث يشكل دوام    عميقة،
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هذه الورقة البحثية والذي يمكن صياغته على   خاللعليه من  اإلجابةمما سبق يتضح جليا السؤال الجوهري الذي سنحاول ؛ كفريق واحد

  االفتراضية وما هو واقعهما في الجزائر؟ وماهي التحديات التي يواجهها؟   والجامعةفما املقصود بالتعليم االلكتروني   النحو التالي: 

 

 : املفاهيم األساسية للدراسة  - 1

 :   التعليم - 1 – 1

جملة من العمليات واإلجراءات املنظمة واملخطط لها من أجل التغيير في سلوك املتعلمين ومعارفهم  ( التعليم بأنه " 2011يعرف محمود )      

 (95، ص :  2011 محمود،) " م معارف ومهارات جديدةبه وهذا بإكسا

في زمن محدد  الجامعة أو غير الجامعة عملية مقصودة أو غير مقصودة مخططة أو غير مخططة تتم داخل ( بأنها " 2004ه زيتون )يعرفو     

 (122، ص : 2004 زيتون،" ) كتساب الخبراتبقصد مساعدة الفرد على التعلم وا  األستاذأو غير    األستاذأو غير محدد ويقوم بها 

 

 أهمها  العديد من التعاريف االلكترونيالتعليم   مصطلح عرفااللكتروني:  التعليم مفهوم  - 2 – 1

  هو طريقة ابتكارية إليصال بيئات التعلم امليسرة، والتي تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية والتمركز حول املتعلم، ألي فرد وفي أي مكان      "

التعليمية   أو زمان، عن طريق االنتفاع من الخصائص واملصادر املتوافرة في العديد من التقنيات الرقمية سويا مع األنماط األخرى من املواد 

 (01، ص :   2006، آل محيى ) "املناسبة لبيئات التعلم املفتوح واملرن 

التعليم الذي يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات املعتمدة على تقنيات الحاسب اآللي واإلنترنت، وتمكن الطالب من الوصول    هو "    

 "إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان

متابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل كما يمكن تعريفه بأنه : "تقديم املحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات وتمرينات وتفاعل و      

 (Chan, 1997,p; 25) "أو عن بعد بوساطة برامج متقدمة مخزنة في الحاسب اآللي أو بوساطة شبكة االنترنت

نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل   وهو بذلك يكون      

 الشركات.   من الوسائل منها أجهزة الحاسوب، االنترنت والبرامج اإللكترونية املعدة إما من قبل املختصين في الوزارة أو مجموعة 

:  ونالحظ على التعريفات السابقة أنها اتفقت فيما بينها بشكل كبير على املفهوم، حيث يمكن أن نحدد فيما ُيقصد بالتعلم اإللكتروني بأنه     

اإلنترانت، األقراص املدمجة،   :التعليم الذي يعمل على توفير إمكانيات التعليم عبر األساليب التكنولوجية املتقدمة وهذه األساليب مثل

، املفكرات   (PDA) الجيبي، أشرطة الكاسيت، أشرطة الفيديو، أقراص الفيديو الرقمية، الهواتف الخلوية ، املساعد الرقمي الشخص ي

 . الشخصيةاإللكترونية 

ب،  اوُيستخدم مصطلح "التعلم اإللكتروني" لوصف مجموعة من الحاالت التعلمية، بما في ذلك التعلم عن بعد، والتعلم عبر الو         

 :  وما يجمع بين هذه الحاالت هو استخدام تقنيات التواصل كوسيلة للتعلم، لتشمل بذلك ،والصفوف التعليمية االفتراضية وغيرها

 .املادة الصوتية - 1

 . املادة املرئية - 2

 .برمجيات التأليف بالوسائط املتعددة - 3

 . األقراص املضغوطة املقروءة - 4

 .البث التلفزيوني الفضائي - 5

 .تقنيات شبكة االنترنت - 6

واملتعلمين   األساتذةفي االتصال بين  ذن فالتعليم االلكتروني هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونيةإ     

 Web )و  (  Online Education: )  منها املصطلح  وهناك مصطلحات كثيرة تستخدم بالتبادل مع هذا    وبين املتعلمين واملؤسسة التعليمية برمتها،

Based Education  و ) ((Electronic Education  املصطلحاتوغيرها من(USDLA, 2004, p: 123)    
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التعليم شبيه بالتعليم املعتاد إال أنه   التعليم االلكتروني بدال من مصطلح التعليم االفتراض ي، وذلك ألن هذا النوع من ويستخدم مصطلح     

ض ي. يقول دوبس وفليب: فالتعليم إذن حقيقيا وليس افتراضيا كما يدل على ذلك مصطلح التعليم االفترا يعتمد على الوسائط االلكترونية،

 (.95، ص : 2003، عشيبة، دياب" ) " إن املتعلم إلكترونيا هو متعلم حقيقي لكنه يتعلم في بيئة إلكترونية

 

 :  االفتراضيةالجامعة  – 3 – 1

املختلفة ومن   التقنيات التكنولوجيةمن خالل ل بها حواجز الزمان واملكان، ويكون التعلم والتواص  من  طالبها التي تخلصالجامعة هي تلك    

 (07، ص : 2003، الراشد)  أبرزها االنترنت

االفتراضية االلكترونية هي استخدام تكنولوجيا املعلومات )الكمبيوتر خاصة( واالتصاالت واالنترنت  الجامعة والفكرة املحورية في       

، وقد يحصلون على تعليمهم من مصدر  يشاؤون، وبأي وسيلة يشاؤون، وفى أي وقت يشاؤونملساعدة املتعلمين في الوصول إلى أي تعليم 

،  نوفل) .أمامهم يصبح العالم كله )حرفيا( تحت أطراف أصابعهم واملجاالت د الفرصواحد، أو من مصادر متعددة )وهو األغلب(، ومع تعد

 (165، ص : 2002

في  الطلبة أو تجمع الطالباالفتراضية ال تحتاج إلى صفوف دراسية داخل جدران، أو إلى تلقين مباشر من األستاذ إلى للجامعة وبالنسبة    

في صفوف افتراضية يتم التواصل   الطلبةللتسجيل وغيرها من اإلجراءات، وإنما يتم تجميع الجامعة إلى  الطالبقاعات امتحانيه أو قدوم 

على شبكة االنترنيت، وإجراء االختبارات عن بعد من خالل تقويم سوية األبحاث التي  بهم   ن طريق موقع خاصفيما بينهم وبين األساتذة ع

 . خالل مدة دراستهم للمدرسةيقدمها املنتسبون 

للتسجيل  إلى الجامعة  الطالبواألستاذ و قدوم   الطالبولقاء مباشر بين   ومبانيالكالسيكية فتحتاج الى صفوف دراسية وجدران الجامعة       

 .  وغيرها من اإلجراءات

 

 :  من بين أهم املفاهيم ذات الصلة بالتعلم اإللكتروني نجد - 2

 .مفهوم التعلم عن بعد    -

 ح.التعلم املباشر، التعلم املفتو   -

الصورة والصوت، تقنيات العرض اإللكتروني   تقنيات الفيديو) الدروس املتزامنة أو املسجلة، التعلم عن طريق شبكة األنترنت بإستخدام  -

 (.املحاضرات املصورة التي تبث عبر اإلنترنت

  ومن خالل نتائج بعض االبحاث والدراسات في هذا السياق تبين أن األساتذة على دراية كافية بمفهوم التعلم اإللكتروني كما يتوفر لديهم      

التقنية الحديثة ال تمثل مشكلة بالنسبة لألساتذة وهذا   النظرية بهذهإطالع جيد على أهم املفاهيم ذات العالقة ما يسمح بالقول أن املعرفة 

 .مستخدمين لهذه التقنيات في التدريس وكذا في العمل البحثي  لكونهمالعلمية والكتب أو  املجالتإما مطلعين على ما ينشر عنها في  لكونهم 

هذا ويختلف تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعة من قسم إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، إذ يزيد استخدامه في التخصصات العلمية       

والتقنية، في حين يقل في التخصصات األدبية، كما أنه يزيد استخدامه في التخصصات العلمية والتطبيقية أكثر من التخصصات العلمية  

 .النظرية

أي عرض املعلومات ،وتحضير املحاضرات    " Chow Data الداتاش "   واستخدامه بصفة عامة متوسط، حيث أن تقنيات العرض مثل تقنية     

تطورت بشكل الفت، غير أن إتاحة الدروس وتوفرها على األنترنت الزال محتشما نوعا ما، حيث يلجأ بعض   "PowerPoint   الباور بونت" بشكل  

 . الخاصة بدال من موقع الجامعة وذلك لضعفه وعدم تحيينه  مدوناتهمروسهم في األساتذة إلى عرض د

 

 :  طبيعة التعليم االلكتروني - 3

التعليم االلكتروني أو االفتراض ي يمكن القول أن ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية    إلىبنظرة سريعة       

األستاذ،  و الجامعة وربما بين والجامعة،  الطالبوبين  واألستاذ الطالبفي االتصال، واستقبال املعلومات، واكتساب املهارات، والتفاعل بين 

أو صفوف دراسية، بل إنه يلغي جميع املكونات املادية للتعليم، ولكي نوضح الصورة   جامعيةلنوع من التعليم وجود مباني يستلزم هذا ا وال
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علومات الحقيقية له نرى أنه ذلك النوع من التعليم االفتراض ي بوسائله، الواقعي بنتائجه. ويرتبط هذا النوع بالوسائل االلكترونية وشبكات امل

 .التي أصبحت وسيطا فاعال للتعليم االلكتروني ت(واالتصاالت، وأشهرها شبكة املعلومات الدولية )انترن

واملتعلم وعن طريق التفاعل بين املتعلم ووسائل التعليم االلكترونية األخرى كالدروس  األستاذ  طريق االتصال والتواصل بين    ويتم التعليم عن

 .ة والكتاب االلكتروني وغيرهاااللكترونية واملكتبة االلكتروني

 

 :  أهداف التعليم االلكتروني - 4

تحقيق الفائدة   الدخول الى بوابة التقنيات الحديثة يجب ان يرتكز على أهداف محددة يجب تحقيقها من خالل هذا الدخول كي يتم  إن     

 لذلك نرى ان من أهم األهداف التي يجب تحقيقها من التعليم اال
ً
 ي مايلي :  لكتروناألكبر، وتحقيقا

 . توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر تخدم العملية التعليمة بكافة محاورها  -

 .عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع مستجدات الفكر التربوي  إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتم   -

 . والبيئة املحيطةوالجامعة والجامعة الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية كالتواصل بين البيت   إيجاد    -

عادة تكرارها. من أمثلة  إنمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية. فالدروس تقدم في صورة نموذجية واملمارسات التعليمية املتميزة يمكن    -

 .من وسائط متعددةبها   موذجية، خطط للدروس النموذجية، االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصلذلك بنوك األسئلة الن 

من   الجامعي واملدربين واملشرفين وجميع املهتمين بالشأن  األساتذةتناقل الخبرات التربوية من خالل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات تمكن  -

 في غرفة افتراضية رغم بعد املسافات في كثير من األحياناملناقشة وتبادل اآلراء والتجار 
ً
 .ب عبر موقع محدد يجمعهم جميعا

 .قادر على التعامل مع التقنية ومهارات العصر والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم و الطلبة األساتذةإعداد جيل من  -

  املجتمعاملساعدة على نشر التقنية في  -
ً
 مثقفا

ً
 ملا يدور في أقاص ي األرضوجعله مجتمعا

ً
 ومواكبا

ً
 . الكترونيا

وتقنية  ،  بتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت في مجال التعليم يكون من السهولة بمكان تغير الدور التقليدي الذي يقوم به املدرس واملدرب    

في هذه التقنية بدال    ستاذفاأل بها،    املهام التدريس املباشرة التي يقوموتقلل من  (،  املدرب  –  )األستاذالتعليم اإللكتروني بصورة عامة توفر زمن  

حث  من قيامه بالعرض املباشر للمعلومات ) كما هو الحال في املحاضرة التقليدية( يقوم بدور الخبير املساعد للطالب الذين تصبح مهامهم الب

،  العجب ) التخاذ قرار بشأن تعلم طالبه تحليل التغذية الراجعة تمهيدااملباشر عن املعلومات، إدارة الحوار وحلقات النقاش التعليمية و 

 (05 – 04، ص : 2003

بالحاسوب واالنترنت وباستخدام وسائل التعليم القائمة على الويب وبرامج التشارك   املثرى يشير أيضا إلى التعلم عن بعد أو التعلم و     

هو املرونة العالية   الجماعي والبريد االلكتروني والتخاطب والتقييمات القائمة على الحاسوب وغيرها، ولعل مما يعطي لهذا النوع من التعليم 

 (350، ص : 2008، نجم )  أي مجال  ،أي وسيلة،  أي زمان، حيث انه يتميز بأنه تعليم الآليات الخمس: أي مكان

 

 هي  ومن أهم الخصائص املميزة لتكنولوجيا التعليم  : خصائص التعليم االلكتروني - 5

 :  اعليةــــفــ الت  - 1 – 5

في تكنولوجيا التعليم تعني الحوار بين طرفي العملية التعليمية للمتعلم والبرنامج، ويتم التفاعل بين املستخدم والعرض من خالل    التفاعلية    

واجهة املستخدم التي يجب أن تكون سهلة، حتى تجذب انتباه املستخدم فيسير في املحتوى ويتلقى تغذية راجعة.كما أن خاصية التفاعلية  

 ل.ال ثنائية على األقتوفر بيئة اتص 

 

 :  رديةـــالف - 2 – 5

جميعا في املواقف التعليمية    بهم من الخصائص التي تطرحها تكنولوجيا التعليم هو التغلب على الفروق الفردية ما بين املتعلمين، والوصول   

 .والتذكر واسترجاع املعلومات  الفردية إلى نفس املستوى من اإلتقان وفقا لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى ذكائه وقدرته على التفكير
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 :   وع ــنـــالت  - 3 – 5

تكنولوجيا التعليم املتعددة بيئة تعلم متنوعة، يجد فيها كل متعلم ما يناسبه ويتحقق ذلك إجرائيا عن طريق توفير مجموعة من   توفر   

ومواعيد التقدم لها.كما    البدائل والخيارات التعليمية أمام الطالب، وتتمثل هذه الخيارات في األنشطة التعليمية واملواد التعليمية واالختبارات

 .ل في تعدد مستويات املحتوى، وتعدد أساليب التعلمتتمث

 

 :  امل ــــالتك  - 4 – 5

، فاالعتماد على هذه التكنولوجيا ومعرفة التنسيق فيما بينها من خالل  الطلبةإن التكامل في تكنولوجيا التعليم يؤثر بشكل مباشر على نتائج      

 .يجذب انتباه املتعلم ويحقق الهدف التعليمي عرض الصور والرسومات والصوت...الخ مما يشكل مزيج متجانس

 

 :  ونيةــــالك  - 5 – 5

تتيح تكنولوجيا التعليم فرصة االنفتاح على مصادر املعلومات في جميع أنحاء العالم، حيث يتاح للمستخدم املتصل بشبكة االنترنيت     

الطرق السريعة للحصول على املعلومات، كما مكنت تكنولوجيات  الحصول على كل ما يحتاجه في مختلف مجاالت العلوم وذلك بفضل 

 (50، ص :  2009 وعناقة،)ب التعليم من تطوير العمليات التعليمية في نظم التعليم املفتوح ومختلف أنواع التعليم عن بعد الحديثة

 

 : مستويات التعليم االلكتروني - 6

ربعة أبواب، عبر مستوياته املختلفة من األساس ي للغاية الى املستوى املتقدم جدا، ويمكن تصنيف هذه األبواب  أيقع التعليم االلكتروني في    

  :على الشكل اآلتي

 :  قواعد البيانات املعرفية -أ( 

الزاوية في التعليم االلكتروني، يمكن أن تكونوا شاهدتم قواعد بيانات  رغم أنه ال تتم رؤية قواعد البيانات هذه كش يء ملموس إال أنها حجر     

  ، معرفية مع مواقع برمجية على االنترنت والتي توفر شروحات وإرشاد مفهرس لألسئلة البرمجية مع تعاليم خطوة بخطوة لتنفيذ مهام معينة

باستطاعتكم الضغط إما على كلمة أو عبارة للبحث في قاعدة  ي أن  (، والذي يعنInteractive Moderately  التفاعل املعتدل)اسم    يطلق عليهو 

 )باختيار موضوع ما من قائمة مرتبة أبجديأو القيام البيانات،  
ً
 (102، ص : 1999، عبد الوكيل الفارا

 

 :الدعم املباشر -( ب

باشر  يعتبر الدعم املباشر أيضا من أشكال التعليم االلكتروني، ويؤدي وظيفته بطريقة شبه مماثلة لقواعد البيانات املعرفية، يأتي الدعم امل   

على شكل منتديات غرف دردشة، لوحات إعالنات الكترونية، بريد الكتروني أو دعم عن طريق إرسال رسائل فورية حية، وهو أكثر تفاعلية  

،  الترتوري، محمد عوض) واستفساراتهم  الطلبةاعد البيانات املعرفية حيث يقدم هذا النوع من الدعم أجوبة فورية على تساؤالت من قو 

 (218، ص : 2006

 

  :التدريب الغير متزامن -ت( 

الى املوقع التعليمي في وقت   الطلبةيعمل على تسهيل التدريب، يدخل جميع    أستاذيتم تأدية هذا النوع من التعليم في أوقات فعلية مع وجود      

اآلخرين، ويحدث هذا النوع من التعليم عادة عبر مواقع شبكة االنترنت،    الطلبةومع باقي    األستاذمحدد، حيث يستطيعون االتصال مباشرة مع  

 . في الصفوف للتالميذاملصورة، املهاتفة عبر االنترنت أو حتى عبر البث املباشر ثنائي االتجاه   ملؤتمرات الصوتية أوا

 

 : علم الذاتيــتــال  -ث( 

ويساعد هذا على تفادي فقدان املعلومات في حاالت يكون  ، يتيح لك التعليم االلكتروني إمكانية االستفادة من املحاضرات الدراسية ذاتيا     

 . القسمفي  األستاذفيها مجبرا على ذلك سواء عند مغادرة قاعة الدرس لطارئ خارجي أو لعدم قدرته على فهم ما قاله  الطالب
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ي، على سبيل املثال، التفريق بين  تقدم دروس التعليم االلكتروني للمستخدم عناصر تحكم ذاتية غير متوافرة في صفوف التعليم العاد    

من صوت قلب سليم بالنقر على أيقونة على الشاشة، والتي تتيح للمتعلم االستماع بمفرده لذلك الصوت عدد  مريضصوت نبضات قلب 

 
ً
 جد  املرات التي يرغب بها، ويعتبر عنصر التعلم الذاتي هذا واحدا من األشياء التي تجعل التعليم االلكتروني فعاال

ً
    : من خالل ما يلي ا

 

 :التفاعل  -ج( 

ة، يتيح التعليم االلكتروني عنصرا آخر لطالبه أال وهو التفاعلية، ويمكن لهذا النوع من التفاعل أن يكون على شكل استجابة مناسبة لألسئل    

 
ً
تطوير التعليم االلكتروني، وهنا يجب أن نفكر في   أو للبدء في بعملية ما، وتكون األلعاب التفاعلية التي تحمل رسائل تعليمية فعالة جدا

أدوات يكتشفها أثناء هذه العملية،    وأن يستخدم،  حول البيئة  مجموعة من املهام والتي تؤدي مثال ألن يتعلم أمورا  الطالباأللعاب حيث يؤدي  

في مغامرة لها سيناريو من أي شكل   الطالبخذ ويمكن دمج نفس هذه التقنيات في أنواع مختلفة من برامج التعليم، ويمكن لأللعاب أن تأ

 
ً
  كان، وتشكل املقدرة على االستكشاف ومحاولة إكمال اللعبة والنجاح والفشل كلها تعليما

ً
  له.جيدا

 

  ز :التحفي -ح( 

أن الدورة الدراسية التي سينضم اليها سيكون فيها بعض عناصر    الطالبعلى التعلم هو نصف معركة التعليم، عندما يعرف    الطلبةتحفيز       

 ، ستكون لديه  األفالم، التأثيرات الصوتية وسيناريوهات األلعاب التي ذكرناها سابقا:  اإلثارة مثل
ً
   اهتماما

ً
  ويقود هذا أيضا أكبر بالتعلم،  فضوال

 .ضل وتعلم أسرعالى تذكر أف

يتضمن التعليم االلكتروني عوامل تحفيز أخرى مثل وسائل الراحة التي يقدمها كالقدرة على االنضمام الى دورة دراسية في أي وقت وأي     

،  عبود. )ورةوالسفر الى مكان انعقاد الد  مكان. حيث من األسهل بالنسبة للناس املشغولين اكتساب العلم بهذه الطريقة من أخذ إجازة ليومين

 (.288، ص : 2008وآخرون، 

 

 : لتفاعل في عملية التعليم االلكترونيا - 7

 الطلبة في التعليم التقليدي يرى      
ً
معرفة جيدة من خالل العملية التعليمية، ولكن السؤال كيف   بعضهم البعض، ويعرف بعضهم بعضا

نجعل كل هذا التعارف والتفاعل يحدث عندما يكون االتصال مقتصرا على النص أو الصوت عبر شاشة الحاسب فقط ؟ حقيقة ال يمكن  

لإلرشادات بغض النظر عن كيفية   أن يحدث ذلك على الفور، لكن يمكن تسهيل ذلك بطريقة واحدة يمكن تطويرها وهي النقاش املتبادل

التعارف  للبدء في  املنهج بإرسال رسائل ترحيبية وتعريفية وهذا الش يء يعتبر مفيدا  املشاركة بين املجموعات مع بعضها البعض، وتكون بداية 

سير العملية التعليمية ثم   جدول أعماله وبرامجه لكي يتمكن منبطرح االفتراض ي، فاألستاذ في هذا النوع من التعليم يجب أن يكون مرنا 

بتأدية برامجهم الخاصة كل وفق احتياجاته الخاصة، وهذا يعني أن النقاش قد يتم بصورة ال يشعر فيها األستاذ بارتياح   للتالميذالسماح 

في اتجاه آخر يخدم    توجيه النقاش   ه وصعوبة التحكم في غرف النقاش، ولكن الذي يستطيع عمل  للتلميذكامل بسبب الحرية الكاملة واملطلقة  

 .العملية التعليمية بطريقة سليمة

فبيئة التعليم في املجتمع االفتراض ي تحتاج إلى مساحة معينة للقضايا الشخصية في التعليم الفوري، وهذا الش يء يمكن عمله ومتابعته       

بالبحث عن طرق أخرى مثل استعمال البريد اإللكتروني لطرح أمورهم    الطلبةطيلة فترة الدراسة، وهذه املساحة إذا لم تنشأ قد تؤدي ببعض  

وشعور بعضهم بالوحدة واالنعزالية عندما يفقدون هذه املساحة مما يؤدي إلى شعوره بعدم اإلشباع واإلحساس بأن العملية  الشخصية، 

 (02، ص : 2014، بغدادي) التعليمية ال تلبي احتياجاته، لذلك ال بد من إعداد هذه املساحة في بيئة التعليم اإللكتروني

 

 :  جيا التعليم في مواجهة املشكالت التعليمية أهمية الوسائل التعليمية وتكنولو  - 8

يمر العالم بجملة من التغيرات تنجم عنها مشكالت متعددة تؤثر على التعليم وأهدافه ومناهجه، بحيث أصبح من الضروري وجود وسائل  

 :  التعليم في ذلك من خالل  تواجه هذه املشكالت. وتسهم وسائل
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داخل الفصول الدراسية أصبح من الضروري وجود مثل هذه الوسائل لتؤدي الهدف املطلوب الذي قد ال    الطلبةمع التزايد الهائل ألعداد    -  1

 . تحقيقه مع هذا العدد املتزايد في القسم األستاذيستطيع 

 : )االنفجار املعرفي( عالج مشكلة الزيادة الهائلة من املعرفة اإلنسانية - 2

زيادة املعرفة واالختراعات أدت إلى زيادة حجم املعلومات واملناهج والكتب وهذا تطلب وجود وسائل تعليمية تسهل التعامل مع هذا الكم  إن        

ا تقديم هذه املعارف بأسهل الطرق وأيسرها وبأوضح صورة  نه ذا بدأ االتجاه نحو الوسائل التعليمية الحديثة التي بإمكابهالهائل من املعرفة، و 

كاألفالم املتحركة والتلفزيون   لك ما يساعد على زيادة التعلم وفهم املادة واإلحاطة بترابط املوضوعات املختلفة مما يؤدي إلى وحدة املعرفةذ

 . التعليمي والتعليم املبرمج

 

   : وتربـــويااملؤهلين علميا  األساتذةعالج مشكلة قلة عدد  - 3

ومة  زيادة السكان واإلقبال على التعليم تضطر وزارة التربية إلى االستعانة بغير املؤهلين، وهذا يتطلب وجود وسائل تعينه على توصيل املعل  مع  

 . هذه الوسائل تعده تربويا عن طريق البرامج التدريبية التي تصاحب أن بشكل جيد إضافة إلى 

 

 :   تساعد على حل مشكلة األمية - 4

 .كالتلفاز واإلذاعة والصحافة ومختلف وسائل االتصال الحديثة :لك من خالل استخدام بعض الوسائلويمكن ذ  

 

   :  م داخل الصف الدراس يتهعويض الدارسين عن الخبرات التي قد تفو  - 5

لسبب أو ألخر، وبالتالي البد من وجود وسائل تعينه عن اللحاق   الجامعةقد يتغيبون عن الصف التعليمي أو عن  الطلبةن الكثير من أل    

 (62، ص : 2008، خليفة) بزمالئه ملا فاته من معرفة

 

  :مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم - 9

 ي :انتشارا يتمثل ف  ن أكثر هذه االستعماالتأتتنوع وتتعدد مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم، و    

 . استخدام الحاسوب كمادة تعليمية -

 .استخدام الحاسوب كمساعد في التعليم -

 .استخدام الحاسوب في إدارة التعليم -

 .استخدام الحاسوب في االتصال -

 (84، ص : 2006 أمين،) ستخدام الحاسوب في البرمجةا -

 

 ( وهي :  2008فقد ذكرها عطية )  : تعليميةــأنواع برامج الحاسوب ال  - 10

 امج التدريب واملمارسة. ـــــر ب -

 .التربوية رامج األلعابـــب -

 املحاكاة.  رامجـــب -

 .برامج التعليم الخصوص ي أو البرمجية املعلمة -

 . برامج لغة الحوار - 

 .قواعد البيانات -

 (134، ص : 2008 عطية، )الذكاء االصطناعي  - 
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 ي : واع التعليم اإللكترونــــأن – 11

   (Synchronouse-learning) : اإللكتروني املتزامن التعليم - 1 – 11

في نفس   واألستاذ  الطلبةوتقنيات التعليم املعتمدة على الشبكة العاملية للمعلومات لتوصيل وتبادل املحاضرات ومواضيع األبحاث بين    أسلوب

 :الوقت الفعلي لتدريس املادة عبر 

 .   Real -  Chat Time)ة  )غرف املحادثة الفوري

 (. Virtual Classroom)     الفصول االفتراضية

 . حصول املتعلم على تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة والجهد و الوقت ايجابيات التعليم اإللكتروني املتزامنومن   

 

 : دوات التعليم اإللكتروني املتزامنأ - 1 – 1 – 11

  Virtual Classroom      الفصول االفتراضية

  Videoconferencing املؤتمرات عبر الفيديو

 Interactive White Boardاألبيض  اللوح

   Chatting  Rooms غرف املحادثة

 

 (Asynchronous e-learning) :التعليم اإللكتروني غير املتزامن  - 2 – 11

التعليم غير املباشر، يحصل املتعـلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراس ي مخطط ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع   وهو   

 . ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب

 

 :التعليم اإللكتروني غير املتزامن مثلأدوات  - 1 – 2 – 11

    (E-mail) البريد االلكتروني 

 (    World wide web)عاملية  ال العنكبوتية  الشبكة

 (Mailing list) البريدية القوائم 

    Discussion Groups) )   مجموعات النقاش 

 ( Exchange File )   نقل امللفات

    CD))  األقراص املدمجة 

املادة التعليمية وإعادة مادة التعلم ودراستها  إلنهاء ومن ايجابيات هذا النوع من التعليم أن املتعلم يختار الوقت والزمان املناسب له      

 ت.والرجوع إليها إلكترونيا في إي وق

  . ومن سلبياته عدم استطاعة املتعلم الحصول على تغذية فورية راجعة من املحاضر   

 

 ي :  التعلم االلكترون أشكال   - 12

 :  تتعدد أشكال التعلم االلكتروني لتشمل مجموعة من األشكال وتتمثل فيما يلي   

 : التعلم االلكتروني باستخدام األقراص املدمجة - 1 – 12

، ونظرا للتطورات التي حدثت  شهد عقد الثمانينات استخدام األقراص املدمجة في التعليم، غير أنه كان ينقصها التفاعل بين املادة واملتعلم    

ويمكن   الذي يستخدمه. والطالبفقد اشتمل هذا النمط فيما بعد على برامج تعليمية صممت بطريقة توفر تفاعال في اتجاهين بين البرنامج 

 .اعتماد هذا النمط من التعليم كصورة مكملة ألساليب التعليم التقليدية
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  :باستخدام اإلنترنيتالتعلم االلكتروني  - 2 – 12

ويسمح هذا النمط من التعليم   وملواد أو برامج معينة لها.بها  في هذا النوع من التعليم تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص  

وبالتالي فاملحتوى في ذلك  ومتابعة دروسهم ومناقشة املحاضرين وفق جداول زمنية محددة الجامعة للمتعلمين باالتصال من أي مكان خارج 

 .النوع من التعليم هو املقررات املعدة الكترونيا في موقع عبر اإلنترنيت

 

 :  التعلم االلكتروني باستخدام الكتب االلكترونية - 3 – 12

والبريد االلكتروني   الكتاب االلكتروني أو أي مطبوع بشكل عام يوجد على هيئة الكترونية، ويمكن توزيعه الكترونيا عن طريق اإلنترنيت  

 (112، ص :  2008 عطية،) أو النقل على أي من الوسائط التخزينية املختلفة  والنقل املباشر للملفات،

 

    نماذج وتجارب رائدة في التعليم اإللكتروني : - 13

 أوال : بعض تجارب عامليا وعربيا     

 (:1993تجربة الواليات املتحدة األمريكية عام )  - 1 – 13

(  9ل )من مدارس التعليم االبتدائي والثانوي في الواليات املتحدة لديها جهاز حاسب آلي لك  (%98)تبين أن  (  1993)  في دراسة عملية تمت عام   

بدون استثناء، وتعتبر تقنية املعلومات لدي   (%100، وفي الوقت الحاضر فإن الحاسب متوفر في جميع املدارس األمريكية بنسبة )تالميذ

أكملت جميع الواليات األمريكية خططها   (1995) صانعي القرار في اإلدارة األمريكية من أهم ست قضايا في التعليم األمريكي، وفي عام

عن بعد وتوظيفها في مدارسها،   لتطبيقات الحاسب في مجال التعليم، وبدأت الواليات في سباق مع الزمن من أجل تطبيق منهجية التعليم 

، وتوفير البنية التحتية الخاصة بالعملية من أجهزة حاسب آلي   الطلبةملساعدة زمالئهم ومساعدة  األساتذة واهتمت بعملية تدريب 
ً
أيضا

 من املنهج الدراس ي
ً
 .وشبكات تربط املدارس مع بعضها، إضافة إلي برمجيات تعليمية فعالة كي تصبح جزءا

 

 ( :1995)  تجربة اليابان عام - 2 – 13

بمشروع شبكة تلفازية تبث املواد الدراسية التعليمية بوساطة أشرطة   (1994) بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم اإللكتروني في عام    

بان املعروف باسم "مشروع  مشروع الياكان    (1995)فيديو للمدارس حسب الطلب من خالل )الكيبل( كخطوة أولى للتعليم عن بعد، وفي عام  

املائة مدرسة" حيث تم تجهيز املدارس باإلنترنت بغرض تجريب وتطوير األنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية من خالل تلك الشبكة، وفي 

 لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن  (1995)عام 
ً
تقوم الوزارة بتوفير نظام  أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في اليابان تقريرا

  معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدي الحياة في كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليمية، إضافة إلي إنشاء مركز وطني 

ا دعمته ميزانية  وأعضاء هيئات التعليم علي هذه التقنية الجديدة، وهذا م األساتذة ووضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب  للمعلومات،

حيث أقر إعداد مركز برمجيات ملكتبات تعليمية في كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير في  (،1997 – 1996)  الحكومة اليابانية للسنة املالية 

عن بعد،   مجال البرمجيات التعليمية ودعم البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة، وكذلك دعم جميع األنشطة املتعلقة بالتعليم

ن  وكذلك في دعم توظيف شبكات اإلنترنت في املعاهد والكليات التربوية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم الحديث، وتعد اليابان اآل 

 .املدارس اليابانية كل من الدول التي تطبق أساليب التعليم اإللكتروني الحديث بشكل رسمي في 

 

 ( :1996)  التجربة املاليزية عام - 3 – 13

وضعت لجنة التطوير الشامل املاليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البالد في مصاف الدول املتقدمة، ومن أهم أهداف هذه الخطة      

بالتعليم(  إدخال الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كل فصل دراس ي من فصول املدارس، وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة )املتعلقة  

ومع ذلك فقد بلغت نسبة املدارس املربوطة بشبكة اإلنترنت  (، 1997) لوال الهزة االقتصادية التي حلت بالبالد في عام( 2000) قبل حلول عام

"املدارس    وتسمي املدارس املاليزية التي تطبق التقنية في الفصول الدراسية(  %45)، وفي الفصول الدراسية  (%95)أكثر من    (1999)  في ديسمبر 

، وتهدف ماليزيا إلي تعميم هذا النوع من املدارس في جميع أرجاء البالد، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط  (Smart School) "  الذكية
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نقل   جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل حزم املعلومات الكبيرة لخدمة 

 .الوسائط املتعددة والفيديو

 

 (:1996) التجربة األسترالية عام  - 4 – 13

خرى،  يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل والية وزارة مستقلة، ولذا فاالنخراط في مجال التقنية متفاوت من والية أل    

علي   والتجربة الفريدة في استراليا هي في والية فكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية 

عد أن يتم ربط جميع مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت عن طريق األقمار الصناعية، وقد تم ذلك  ( 1999)أن تنتهي هذه الخطة في نهاية عام

، الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسب   األساتذة بالفعل، اتخذت والية فكتوريا إجراء فريدا لم يسبقها أحد فيه، حيث عمدت إلي إجبار 

 تقاعد اآل
ً
واستبدال آخرين بهم، وتعد تجربة والية فكتوريا من   األساتذة من تعداد ( %24)لي علي التقاعد املبكر وترك العمل. وبهذا تم فعليا

التجارب املتميزة علي املستوي العالمي من حيث السرعة والشمولية، حيث أصبحت التقنية متوفرة في كل فصل دراس ي في الوالية، وهدفت  

 عن األهداف التي حددتها الوزارة فقد   (2001)لتربية االسترالية بحلول عام وزارة ا
ً
إلي تطبيق خطة تقنيات التعليم في جميع املدارس، وفضال

 .أسفرت التجربة عن نتائج إيجابية عديدة

 

 :  التجربة البريطانية - 5 – 13

ماليين طالب    (09و )بشبكة اإلنترنت،  ( مدرسة  32.000في بريطانيا ظهرت ما يسمي بـ )الشبكة الوطنية للتعليم( والتي تم فيها ربط أكثر من: )    

عطي عنوان إلكتروني، كما يتوقع من عملية التطبيق بأنه سيقل العمل   ،معلم (450.000وطالبة، و )
ُ
وفي هذه الشبكة كل طالب وطالبة أ

آالف معلم بأجهزة حاسب نقال، كذلك تم توصيل   (10)ومراقبة مستويات أدائهم، كما تم تدريب وتزويد  األساتذةالورقي، وسيتم تدريب 

املدارس، ويمكن كذلك   ىمختلف املواقع التعليمية بهذه الشبكة ويتم إرسال املعلومات واملواد التعليمية من موقع الشبكة الوطنية إل

 .الحصول علي املنهج الدراس ي علي شكل أقراص مدمجة

 

 :  التجربة الكندية  - 6 – 13

من الدول الرائدة في التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وأتت الحاجة لهذا النوع من التعليم التساع رقعة الدولة واختالف   تعتبر كندا     

لتسريع التطور الكبير في اإلنترنت   (CANARIA) مستوياتهم التعليمية، تدعم الحكومة الفيدرالية نشاط الهيئة املختصة بهذا النوع من التعليم

 لهذا الغرض، وقد  عن طريق ز 
ً
 وطنيا

ً
يادة فاعلية الشبكات، لهذا اهتمت الحكومة بشبكات الربط بين املدن وداخل املدن وأوجدت مشروعا

علي  بدأت اللجنة االستشارية للتعلم اإللكتروني ببرنامج أطلقت عليه اسم )طفرة التعليم االلكتروني ، التحدي الكندي(، ويركز هذا املشروع  

التعلم اإللكتروني في التعليم عن طريق زيادة املرونة ورفع كفاءة البرامج التعليمية اإللكترونية في املؤسسات التعليمية  تسريع استخدام 

 لدمج التعلم اإللكتروني في التعليم
ً
 متميزا

ً
 .الكندية، وتعتبر كندا مثاال

 

 :  التجربة األملانية - 7 – 13

 علي هذا النوع من التعليم مقارنة بالدول األوروبية  ال زالت أملانيا في طور التقدم في     
ً
مجال التعلم اإللكتروني، وال تزال من أقل الدول صرفا

 للربط
ً
 متطورا

ً
الالسلكي   األخرى، وال زال التركيز علي التعليم التقليدي مع اإلفادة من بعض مجاالت التعلم اإللكتروني، وتمتلك أملانيا مشروعا

ة، ومن ضمن مهام ذلك املشروع تشجيع وسائل التعليم الحديثة عبر تلك الشبكات، وقد تم ربط تلك الشبكة بشبكات  بين الوحدات التعليمي

الوظيفية،    عاملية تيهئ املجال لتبادل املعلومات فيما بينها، ومن ضمن املشاريع األملانية الناجحة، اإلفادة من تلك الشبكات في توفير املعلومات

 في أملانيا نتيجة الكثافة السكانية وتقارب املدن، إال أن استخدامه  وهو ما تم تطويره ل
ً
يشمل التعليم عن بعد، والتعلم اإللكتروني ليس شائعا

 .لتعليم الكبار تجربة رائدة تلفت األنظار
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 :  التجربة السويــــدية - 8 - 13

 في مجال التعلم اإللكتروني، فهي تمتلك بنية تحتية قوية وتستخدم تقنيات عالية، وقد سبقت كثيًر      
ً
تعتبر السويد من أكثر الدول تقدما

 أفضل دولة في مجال تقنيات االتصاالت وامل
ً
 علوماتمن الدول في هذا املجال، لهذا تعتبر رائدة وقيادية في هذا املضمار، وتعتبر السويد تقريبا

، وللتدليل علي ذلك فإن مدة انتظار تركيب خط هاتفي جديد هي صفر، من  
ً
وتجهيز البنية التحتية لوجود كثير من الشركات املتميزة عامليا

من الحاسبات مربوطة بالشبكة العاملية، وتهتم    (%62)جهة أخري وحسب اإلحصاءات العاملية يستخدم نصف الشعب السويدي اإلنترنت و  

 بالتعلم االلكتروني وتطوير التعليم التقليدي، وأوكلت املهمة للهيئة السويدية للتعليم عن بعد التي أنشئت عام  الحكومة اهتم 
ً
 كبيرا

ً
اما

 .، هذه الهيئة تدعم التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد(1999)

 

 ( :1990تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة عام )  - 9 – 13

التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسب اآللي باملرحلة الثانوية وقد شمل في البداية الصف األول  تبنت وزارة    

والثاني الثانوي، وكان املشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف األول الثانوي وتجريبه باختيار مدرستين بكل منطقة تعليمية إحداهما للبنين  

 لدى الطالب   واألخرى للبنات،
ً
وفي العام التالي تم تعميم التجربة لتشمل جميع املدارس الثانوية في الدولة، وقد لقيت هذه التجربة قبوال

 عن األهداف التي حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن نتائج إيجابية متعددة
ً
 .وأولياء األمور، وفضال

 

 ( :2002التجربة األردنية عام )  - 10 – 13

بالتنسيق مع وزارتي التخطيط وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سياسة وطنية   ،(2002)عام  فيتمدت وزارة التربية والتعليم األردنية اع     

للتعلم اإللكتروني من خالل إنشاء شبكات املعرفة الوطنية، حيث استخدمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقاعدة للتحول إلي نظام 

 من نظام التعليم التقليدي الذي يعتمد التلقين من قبل التعلم الذي 
ً
  األستاذ يعتمد علي تطوير قدرة التعلم الذاتي والتفكير النقدي بدال

مدرسة موزعة علي أنحاء اململكة، بحيث يتحول  (  3000)  بشكل أساس ي، وقد تطلب ذلك توفير وسائل وأساليب التعلم اإللكتروني ملا يزيد عن

املعلومات، ومن ثم تحصيل املعرفة دون الحاجة إلي التدخل إال في    إلىالوصول    على  الطلبةلقن إلي منسق ووسيط ملساعدة  من م  األستاذدور  

ضرورة نشر املعرفة بين األردنيين من خالل شبكات املعرفة، ومن خالل اإلفادة من   على الحاالت التي يلزم فيها ذلك، وركزت اإلستراتيجية 

 إلي مجتمع معرفي يسخر املعرفة لتحسين اقتصاده وحياته والرقي بحضارته
ً
 .التقنيات الحديثة وصوال

 

 :  التجربة الكويتية - 11 – 13

تروني في جميع املراحل التعليمية، وذلك بهدف إيجاد بيئة تكنولوجية للتعليم من  طبقت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت التعليم االلك      

 للمناهج الدراسية، وإعداد فصول إلكترونية مجهزة بأفضل الوسائل  
ً
خالل عدة طرق، أولها: إعداد برامج إلكترونية تعليمية معدة مسبقا

، حيث طبق املشروع أوال التكنولوجية مع توفير شبكة إلكترونية )إنترنت(، وإعداد هيئة 
ً
نطاق تجريبي   على تدريسية واعية ومثقفة إلكترونيا

مدرسة  (  12) بنات(، و  6بنين، و    6مدرسة متوسطة )  (12)مدرسة بواقع    (24)  ( على2004  –  2003)  في بداية الفصل الثاني من العام الدراس ي 

مدارس من كل منطقة تعليمية، كما تم وضع خطة تنفيذية لبرنامج تدريبي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص يشمل   (4)ثانوية، بواقع 

  واألساتذة القطاعات التالية: املديرين العاملين ومديري اإلدارة في املناطق التعليمية، ومديري ومديرات املدارس، واملشرفين واملشرفات 

عمل برامج توعية شاملة ألولياء األمور والعاملين في الحقل    إلىللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، باإلضافة  املتخصصون في ا  واألستاذات

 .التربوي من خالل وسائل االتصال املختلفة املرئية واملقروءة واملسموعة، بهدف توعية الجميع بالتجربة قبل تطبيقها

 

 ( :2001)  عامتجربة اململكة العربية السعودية   - 12 – 13

وعمل آلية لتطبيقها في اململكة العربية   أوامرها بوضع الخطة الوطنية لتقنية املعلومات،( 2001) وجهت القيادة السعودية في عام     

أهمية التوظيف األمثل لتقنية املعلومات في التعليم   علىالسعودية، وقد تضمنت تلك الخطة سبعة أهداف رئيسة ركز الهدف الرابع منها 

 لهذا الهدف ومسايرة لهذه التطور والتسارع في استخدام التعليم اإللكتروني بدأت وزارة التربية وال
ً
تعليم  والتدريب بجميع املراحل، وتنفيذا
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ـــ بتطبيق التعليم اإللكتروني  ــ وسيتم تعميمه بعد دراسة نتائج  (، 2006 – 2005) م الدراس ي( مدرسة ثانوية كخطوة تجريبية في العا180)بــ

ألنه ضرورة حتمية في ضوء التطورات الحالية والتغيرات التكنولوجية التي اقتحمت البشرية، وقد ظهرت مجموعة من املؤشرات   التجربة، 

روني في اململكة ومنها: مشروع وطني، ومشروع التعلم  واملبادرات حول التعليم اإللكتروني والتي تبين قناعة مؤسسات التعليم بالتعليم اإللكت 

الفصول الذكية، الفصول اإللكترونية(، ومبادرات الجامعات الستخدام  ) اإللكتروني، ومشروع املدارس الرائدة، ومبادرات املدارس األهلية

امج "معارف". لزيادة وعي املدارس بأهمية  تدريس الحاسب في املدارس الحكومية، ومشروع برن أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني، ومشروع 

 .في التعليم واإلدارة عليه الحاسب كأداة تعليمية فعالة وزيادة االعتماد 

 

 :  التجربة البحرينية - 13  – 13

مية من حيث  تطوير املنظومة التعلي إلىقامت وزارة التربية والتعليم بالشروع في تنفيذ مشروع امللك "حمد" ملدارس املستقبل والهادف      

  (ICT) توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال
ً
في كافة مراحل ومدارس البحرين، حيث انتهجت   (E- Learning) التعلم اإللكتروني إلىوصوال

 بعدد من املدارس الثانوية التي تم 
ً
اختيارها بعناية لتصبح الوزارة تطبيقها لهذا املشروع الحيوي استراتيجية التطبيق التجريبي املتدرج بدءا

مدارس رائدة في تطبيق التعلم اإللكتروني، ومن ثم تبعها بعد ذلك إجراء تقييم دقيق للتجربة لتعميمها علي جميع املدارس وفي مختلف  

 .املراحل

 

 :  التجربة املصرية - 14 – 13

هنية املستديمة للمعلمين من األهداف القومية للتعليم  يعد التوسع في استخدام التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني، وكذلك التنمية امل     

 لذلك أخذت وزارة التربية والتعليم بمشروع التعلم اإللكتروني في املدارس املصرية ضمن املشروع القومي للدولة بإنشا
ً
ء  املصري، وتطبيقا

مستوي العالم، وقد تم إدخال مشروع التعلم اإللكتروني في معظم املدارس    علىحكومة إلكترونية، وذلك ملالحقة ركب التطور في هذا املجال  

شبكة اإلنترنت واالنترنت بالصوت والصورة، إضافة للمكونات التعليمية املتعددة  على املصرية لكي يسهم في إضافة مواقع تعليمية متميزة 

م التعلم اإللكتروني، وتقوم الخطة املصرية لالستفادة من التقنيات الحديثة  ترفيهية( التي يتم إدارتها من خالل نظ   - تقويمية  - إثرائية  -)منهجية

بيق  في املجال التربوي، بالتوسع في استخدام الكمبيوتر وشبكات املعلومات في التعليم من خالل الدفع املستمر ببعض البرامج واملبادرات لتط

 : التكنولوجيا ومنها

  - : قام مركز التطوير التكنولوجي بإنشاء قاعدة إلنتاج املواد التعليمية، فأنتج أقراص ليزر )تعليميةيات التعليميةفي مجال إنتاج البرمج   

موسوعات( لكافة املراحل التعليمية ولذوي االحتياجات الخاصة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية، بإجمالي عدد   - إثرائية

(305)  
ً
 .منهجا

من خالل نظم التعلم اإللكتروني،    (2003  –  2002)  إللكتروني: قام املركز بإنشاء مشروع التعلم اإللكتروني الذي بدأ في عامفي مجال التعلم ا   

من مناهج املرحلة االبتدائية،  ( %50)خادم الشبكة الخاص باملشروع، وبرمجة وتحميل  على فتم برمجة وتحميل مناهج املرحلة اإلعدادية 

وتحميل عدد من البرامج اإلثرائية واملوسوعات العلمية، يخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية، وتم   يمية، لعبة تعل( 60) وتحميل

 ويخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية (180)أستوديهات لبث البرامج التعليمية بإجمالي ( 9)تشغيل 
ً
 .حصة أسبوعيا

 

 : تجربة الجزائر في التعليم االلكتروني من خالل تجربة "املدرسة الرقمية ثانيا :

أطلقت مؤسسة "إيباد" ما يسمى باملدرسة الرقمية، املخصصة لتالميذ الثانوي واملتوسط، من خالل وضع برنامج خاص على شبكة االنترنت       

دة التعليم األساس ي، وقد أطلق على هذه املدرسة االفتراضية إسم "تربيتك"،  موجه في بدايته، للمقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا أو شها 

وهي عبارة عن فضاء بيداغوجي افتراض ي أو ساحة للتعلم عن بعد، فهي عبارة عن حل شامل ومتكامل يسمح لجميع األطراف الفاعلة في عملية  

 ."وص للتالميذ وأوليائهم واملؤسسات التربوية على حد سواء وهو "تربيتكهمية ألنه موجه بالخص أ التمدرس في التعليم عن بعد، والثاني األكثر  
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داخل نفس البرنامج )تربيتك(، مدرسة افتراضية تسمح للتالميذ الذين يتابعون دروسهم في املدرسة الرسمية  د" واستحدثت مؤسسة "إيبا  

التي تدرس في هذه املدرسة االفتراضية متطابقة مع البرنامج الرسمي املسطر  أو خارجها بالتسجيل فيها وهذا تحضيرا لالمتحانات، وتعد املواد  

 .سنوات خلت( 4)من طرف وزارة التربية. ويعود تاريخ إطالق هذا الى

ائي درس بالنسبة للنه( 300)ويمكن ألي تلميذ من املتمدرسين في النهائي والرابعة متوسط، أن يدخل الى موقع "تربيتك" ويسجل حيث يجد      

أن يتصل بأستاذ املادة على هذا البرنامج ليحصل    الطالبتمرين مع التصحيح والشرح، ويستطيع    (3000)درس للمتوسط، إضافة إلى    (300)و

ع  على شروح، كما يمكنه االطالع على مواضيع امتحانات البكالوريا أو التعليم األساس ي املاضية بالتصحيح. ويمكن لألولياء من جهتهم االطال 

مستوى الطفل، ويطلعون على كل النقاط واملالحظات.    ر الشبكة على كل ما يقوم به األبناء في املدرسة، توقيت الدروس والغيابات وحتى عب

 .وعلى دروسه الطلبةكما يستطيع األستاذ داخل برنامج "تربيتك" من خالل مكتب األستاذ أن يطلع على قائمة 

ال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الوسط التربوي، ضمان االستعمال الجاد والنافع لالنترنت واإلعالم ومن بين أهداف "تربيتك"، استعم     

املتعلمين واألولياء. منح فرص أكثر   اآللي في الوسط املدرس ي، رفع حظوظ النجاح املدرس ي، ضمان التواصل الدائم بين املدرسة األساتذة،

 .ل املؤسسات التربويةللتالميذ الستعمال اإلعالم اآللي داخ

 

 :  عليم الكتروني والجامعة االفتراضية في الجزائر ــتــ ثالثا: ال

بعد حصولها على االستقالل كان عليها ان تواجه تحديات على مستويات عديدة: اقتصادية، سياسية؛ ومن هذا املنطلق كان من الضروري    

اعطاء التعليم االهمية التي يستحقها، فعملت على بناء مؤسسات تعليمية وانتهاج ديموقراطية التعليم ومجانيته، لكن االهداف كبيرة  

املركز    أفأنش دة ؛ ومن هذا جاءت فكرة انشاء مركز يعمل على تعميم التعليم عن طريق املراسلة، وموجه لكل من يرغب بهواالمكانيات محدو 

 (.1969)الوطني للتعليم املعمم واملتمم باملراسلة سنة 

 

 : مميزات التعليم اإللكتروني   - 14

، وبشكل حّي دون الحاجة إلى التواجد في غرفة الصف، وذلك باستخدام وسائل   واألستاذ، الطالبالقدرة على التواصل املباشر بين  - 1

 . االتصال والتواصل اإللكترونّية، مثل: برامج املحادثة التي تتيح االتصال املرئّي، واملسموع؛ مّما يسّهل عملية النقاش بينهم

إجراء مسٍح سريٍع ملعرفة مدى تجاوب الطلبة مع املادة التعليمية، ومدى قدرتهم على استيعاب وفهم الدرس، كما يمكنه    على   األستاذقدرة    -  2

 د. معه ومدى قدرتهم على التواصل معه لفهم املادة بشكٍل جي الطلبةعمل استبياٍن ملعرفة مدى تجاوب 

وتعليمية للطالب، مثل: استخدام بعض التطبيقات املوجودة على اإلنترنت، أو  على استخدام أكثر من وسيلٍة توضيحيٍة،  األستاذقدرة   - 3

 . عرض فيديو يوضح املعلومات الواردة في الدرس  اصطحاب الطلبة في جولة إلى أحد املواقع وشرح املادة التعليمية من خالله بشكٍل مباشر، أو

، أو ملناقشة  على تقسيم الطالب إلى مجموعاٍت صغيرة يسهل    األستاذقدرة    -  4
ً
التواصل فيما بينها بالصوت والصورة لعمل إحدى التجارب مثال

 ة. إحدى قضايا الدرس املطروح

 

 : فوائد التعليم اإللكتروني   - 15

 األستاذ. بينهم، وبين  الطلبةيزيد فرص اتصال  - 1

 .شرح  املادة التعليمية، بحيث يمكن الرجوع إليها في وقٍت الحق يوفر  - 2

 الطلبة.  عطي الشعور باملساواة بين جميع ي - 3

4-   
ً
 .في املساهمة بوجهة نظره دون أي عائٍق  للطلبةيعطي فرصة

 

 :  الجزائرية نذكرها في  الجامعةم اإللكتروني في يالتعل  معيقات - 16

حيث أن سرعة التدفق حسب آخر اإلحصائيات تعتبر  ، وهذا ما تفتقر إليه الجزائر، توفر سرعة تدفق عاليةحيث يجب ، ضعف األنترنت  -

 .من بين األضعف في العالم
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لالستخدام الفعال للمواد واألجهزة السمعية والبصرية ومختلف أجهزة  تها وإمكانيا تها عدم مالءمة تصميم الحجرات الدراسية وتجهيزا  -

 .حديثةالتكنولوجيات ال

 بها.  غير مدعمة الجزائرية  من املدارس  الكثيرالنقص في أجهزة الوسائل التعليمية املختلفة خاصة التكنولوجيات الحديثة التي الزالت   -

 املجال. وعدم تحيينها بشكل دائم وعدم تنظيمها، نظرا لعدم وجود متخصصين في هذا  املدرسضعف مواقع  -

من جيل   لكونهمالنوع من التعليم  بهذا  من التعليم نظرا لنقص االهتمام من طرف املسؤولينإهتمامه بهذا النوع قلة وعي األستاذ وكذا قلة  -

 .التعليم التقليدي

 التعليم.   وذلك بعدم تسخير كل اإلمكانات لهذا النوع من ةن التعليم، وعدم تفعيله من طرف الدولالنوع م بهذا  الجامعةقلة اهتمام   -

األخيرة تتميز بعدم   في هذا النوع من التعلم ألنه يرغب في املحاضرات الجاهزة، ويفضل الطريقة التقليدية بحيث أن هذه  الطالب قلة رغبة  -

 (95، ص : 2008، محسن . )لتلقيالذي يكتفي فقط با الطالببدل جهد من طرف  

 

 :  مةــاتـــخ

يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة من األهداف الرئيسية لسياسات التعليم في أي دولة كانت؛ إذ أصبحت من أهم أدوات التنمية في        

ومن خالل عرض بعض النماذج للعدد  ة،  دخال الحاسب اآللي كمادة ومنهج دراس ي في املدارس التربوية والجامعيإالعصر الذي نعيشه فقد تم  

نبية والعربية والتجربة الجزائرية يمكن القول أن التعليم اإللكتروني هو ميدان جديد في ميدان التعليم في الوطن العربي  من التجارب االج

بالتالي مزال يحتاج الى بعض االمكانيات والشروط منها البيئة التكنولوجية والثقافية التي تسمح بنجاح هذا النمط من  ، والجزائر خاصة

 . و االلكترونيةأاالفتراضية   راس والجامعاتاملدالتعليم السيما  

 

 :   بالعربية قــائمة املراجع 

 . القاهرة. دار الهدى برمجيات الكمبيوتر التعليمية.(. 2006) أمين، زينب محمد. - 1

ورقة عمل مقدمة    استراتيجيات التعليم.من التصميم إلى    الجودة في التعليم االلكتروني:مارس(.    29  –  27،  2006. )عبد هللاا يحي  آل محيى،  -  2

 . جامعة مسقط. عمان. إلى املؤتمر الدولي للتعلم عن بعد

لوجيا املعلومات في و امللتقى الوطني الثاني الحاسوب وتكن .خيرة تجربة التعليم االلكتروني في الجزائر، مارس(. 2014، محمد. )بغدادي - 3

 .ورقلة. جامعة قاصدي مرباح. التعليم العالي

(. 01(. العدد )01املجلد ) مجلة دراسات أكاديمية في املعلومات واملعرفة.  االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم.(. 2009) وعناقة، سعاد.ب - 4

 (.85 – 35ص : )

 . عمان. إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي واملكتبات ومراكز املعلومات. دار املسيرة(. 2006) الترتوري، محمد عوض. - 5

 . عمان. دار املناهج. الشامل في الوسائل التعليمية(. 2008) خليفة، إيناس خليفة. - 6

 ة.. دار الفكر. القاهر األصول االجتماعية للتربية(. 2003) فتحي، عشيبة. إسماعيل ،دياب - 7
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خرموش مراد  

 رمزي 
 الجزائر

كلية العلوم االنسانية    قسم علم االجتماع،  ماجستير في علم االجتماع تنظيم و عمل، 

 الجزائر -بسكرة-محمد خيضراالجتماعية ،جامعة و 

 

 الجزائر مراكش ي مريم 
  االجتماعية،كلية العلوم االنسانية و  قسم علم النفس،  النفس االجتماعي,ماجستير في علم 

 الجزائر - بسكرة-جامعة محمد خيضر 

 

 التدريس وفق استراتيجية الصف املقلوب....الواقع و املامول.

  

 املستخلص: 

حديثة أصبحت تعتمد في التدريس في العديد من الدول املتقدمة في املؤسسات التعليمية)مدرسية   تستعرض هذه املشاركة بيداغوجية     

يطلق عليها بالصف املعكوس، اذ يعتبر هذا املفهوم مفهوم حديث ما زال يتشكل، إال   تحسين الوضعية التعليمية، إلىوجامعية(، والتي تهدف 

اضرة التقليدية، من خالل التكنولوجيا املتوفرة واملناسبة، إلى دروس مسجلة يتم وضعها  أن فكرته وببساطة تتعلق بتحويل الحصة أو املح

على اإلنترنت بحيث يستطيع الطالب الوصول إليها خارج الحصة الصفية. إلفساح املجال للقيام بنشاطات أخرى داخل الحصة، مثل حل  

إلى إعادة تشكيل العملية التعليمية ليتم تغيير الدور التقليدي الذي تقوم  املشكلة والنقاشات وحل الواجبات. ويسعى نمط التعليم املعكوس  

تفعيل دور الطالب وجعله أكثر تفاعال واختالطا مع أقرانه    إلىفتسعى هذه البيداغوجية    به الجامعة واملنزل بحيث يحل كل منهما مكان اآلخر،

هذه الورقة البحثية للتعرف بكيفية أساسية على   تأتيوعليه  لها ونقدها. مستويات عليا من بلورة األفكار وتحلي إلىالوصول  إلىمع قدرة 

 وأهميته للطالب واألستاذ.  تطبيقيةالصف املعكوس وماهي خطواته وماهي أساليب ودعائم 

 التعليم املدمج. - طريقة الصف املقلوب -التعليم االلكتروني الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract 

This participation is a modern pedagogy that has become dependent on teaching in many developed countries in the 

educational institutions (school and university), which aims to improve the educational situation, called the reversed 

education. This concept is considered as a modern concept which is still formed, but simply its notion is related to the 

transformation of the traditional lesson or lecture, through available and appropriate technology, to register lessons 

published on the Internet so that students can access it outside the class to make room for other activities within the class, 

such as problems solving, discussions and home works. The reversed education pattern seeks to reshape the educational 

process in order to change the traditional role played by the university and the home to replace each other. This pedagogy 

seeks to activate the role of the student and make him more interactive and intertwined with his peers with the ability to 

reach higher levels of crystallization, analysis and criticism of different ideas. This paper comes to identify the basics of the 

reversed education, what steps, methods and pillars of application; moreover its importance for both students and 

professors. 

Keywords: E-Learning – Reversed Education Method - Integrated Learning. 
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 مقدمة: 

ء  السعي نحو تحسين فاعلية املتعلم يجب أن تحتل أولوية لدى املؤسسات التعليمية واملعلمين في بلداننا العربية ملا لها من أهمية في بنا  إن      

شخصية الفرد القادر على التفكير والتحليل واتخاذ القرارات والتحاور والتفاعل مع اآلخرين بشكل إيجابي أكثر. فمحاولة تحسين فاعلية  

التحديث املستمر   إلىمهارات ومعارف تتجاوز حدود املعلومات املوجودة في كتب املقررات والتي ال تخضع عادة  إكسابه إلى علم قد تؤدي املت

ا ، وبناءا عليه ملواكبة املستجدات في علم من العلوم
ً
وُيعرف بأنه ُيعد التعلم املقلوب كأحد أشكال التعلم االلكتروني املدمج التي ظهرت حديث

نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات  

وحية  صوتية أو غيرها من الوسائط، ليطلع عليها الطالب في منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الل

 [ 4]في حين ُيخصص وقت املحاضرة للمناقشات واملشاريع والتدريبات ،حضور الدرسقبل 

ويتطلب تعلم الطالب عن طريق املقرر املقلوب مشاركة املتعلمين مسئولية تعلمهم سواء داخل القاعة الدراسية أو خارجها وتصميم مواقف     

وعليه فإن مهارات التعلم االلكتروني التشاركي تمثل أحد   [2]تعلمونه تشاركية ذات عالقة بخصائص املتعلمين تدفعهم نحو ثقتهم فيما ي

 مخرجات التعلم التي يكتسبها الطالب من خالل التعلم االلكتروني.

مثل هذه الطريقة تشهد انتشارا واسعا في العديد من املؤسسات التعليمية )املدرسية والجامعية( في بعض البلدان املتقدمة ولها صدى     

مستويات عليا من بلورة األفكار وتحليلها ونقدها   إلىفي تفعيل دور الطالب وجعله أكثر تفاعال واختالطا مع أقرانه مع قدرة الوصول  ايجابي

 صنع القرار األنسب.   إلىواختيار األنسب منها وصوال  

 

 : The Flipped Learningتعريف الصف املقلوب   -1

  التعلم املقلوب )املعكوس( وقد ُيطلق عليه مسمى )الفصول الدراسية املقلوبة( هي نموذج تربوي تنعكس فيها املحاضرة والواجبات املنزلية       

بكافة أشكالها، ويعتبر شكل من أشكال التعليم املزيج الذي يشمل استخدام التقنية لالستفادة من التعلم الذاتي واستغالل الوقت في 

 لدراسية ألداء األنشطة والواجبات. الفصول ا

ويعتمد هذا النمط من التعلم على عرض فيديو قصير يشاهده الطالب في منازلهم أو في أي مكان آخر قبل حضور الدرس، في حين ُيخصص      

يلها من ِقبل املعلم وترفع وقت املحاضرة للمناقشات واملشاريع والتدريبات، ويعتبر مقطع الفيديو عنصر أساس ي في هذا النمط سواء يتم تسج

 على اإلنترنت.
ً
 على اإلنترنت أو يتم اختيار مقطع فيديو مناسب لهذا الدرس موجود مسبقا

على مفاهيم وأساليب أخرى كالتعلم النشط ومشاركة الطالب، ففي الدروس التقليدية يعتمد املعلم على الشرح    اإلستراتيجية وتعتمد هذه       

 لتلقي االستفسارات والنقاشات مع الطالب وإثراء معلوماتهم وهنا تكمن فائدة هذا النوع من   أوواإللقاء 
ً
 كافيا

ً
املحاضرة وقد ال يجد وقتا

 التعليم.

 The Classroom“الورقة البحثية( J. Wesley Baker) "جي ويسلي بيكر"، عندما قدم 2000عام  إلىلم املقلوب فكرة التعوترجع    

Flip:Using Web Course Management Tools to Become theGuide ”  قلب نظام الفصل الدراس ي: باستخدام أدوات إدارة املقرر(

نموذج قلب نظام  "بيكر"في املؤتمر الدولي الحادي عشر حول التدريس والتعليم الجامعي. حيث اقترح  ،الدراس ي عبر الويب لتصبح الدليل(

لتقديم التعليم عبر اإلنترنت في حين يقوم   "الويب " وبرامج إدارة املقررات عبر  " ويب"يستخدم فيه املعلم أدوات  الذي  الفصول الدراسية 

". وفي الفصل الدراس ي، يكون لدى املعلم الوقت الكافي للتعمق أكثر مع األنشطة التعليمية الفعالة والجهود  "الواجب املنزلي الطالب بتقييم 

     .التعاونية مع طالب آخرين

أنه  عرفته على     The Flipped Learning Network شبكة التعلم املقلوب  أن  نجد  اإلستراتيجيةمن بين التعريفات التي قدمت حول هذه       

ديناميكية، تفاعلية بيئة التعلم حيث يوجه املعلم  زيادة "مدخل تربوي يسمح بالتحول من التعليم الجماعي إلى تعلم فردي، مما يؤدي إلى 

شكل من أشكال التعليم املدمج الذي يستخدم التكنولوجيا في  وهو، الطالب أثناء تطبيق مفاهيم املادة ويشجعهم على املشاركة  االبتكارية"

 من إلقاء املحاضرات
ً
 [13].التعلم خارج الفصول الدراسية، بحيث يمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع الطالب بدال

عرف مؤسسة     
ُ
التعليم، الفصول الدراسية املقلوبة كنموذج يعكس محاضرة  الرائدة في تعزيز االستخدام الفعال لتقنية  "Educause"وت

وبذلك  فإّن مفهوم الصف املقلوب يضمن إلى حد كبير االسـتغالل األمثل لوقت املعلم أثناء الحصة،   .نموذجية يتم مشاهدتها كواجب منزلي
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ل التركيز على توضيح املفاهيم وتثبيت املعارف  حيث يقّيم املعلم مستوى الطالب في بداية الحصة ثم ُيصّمم األنشطة داخل الصف من خال

 ج
ً
،  واملهارات. ومن ثّم يشرف على أنشطتهم ويقدُم الدعم املناسب للمتعثرين منهم وبالتالي تكون مستويات الفهم والتحصيل العـلمي عالية

ً
دا

    [6].ألن املعلم راعى الفروق الفردية بين املتعلمين

ويعزز الصف املقلوب التعليم باستخدام التكنولوجيا خارج وقت الدراسة من أجل تحقيق أقص ى قدر من مشاركة الطالب والتعلم أثناء       

وقت الدراسة في الصف، أي إنه استبدال للتدريس املباشر في الصفوف الدراسية إلى طرق الستكشاف واستعراض املواد الدراسية خارج  

 [12]...وغيرها..الل مقاطع الفيديو، والقراءات، أو لقطات الشاشةالصفوف الدراسية من خ

 أن الصفوف املقلوبة مرادف ألشرطة الفيديو على اإلنترنت وأنها استبدال للمعلمين بمشاهدات الفيديو، لكن الصفوف امل     
ً
قلوبة  ويعتقد البعض خطأ

تعليمية تحفز مشاركة الطالب في تحمل مسؤولية تعلمهم، بحيث يحدث تعلم مختلط  وسيلة لزيادة التفاعل واالتصال بين الطالب واملعلمين وهي بيئة  

 [7]. يجمع ما بين التعلم املباشر والتعلم الذاتي 

نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة   هو عبارة عن  التعلم املقلوب  أن ومن خالل هذه التعريفات نستخلص        

آخر  تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط، ليطلع عليها الطالب في منازلهم أو في أي مكان 

حضور الدرس، في حين ُيخصص وقت املحاضرة للمناقشات واملشاريع والتدريبات.    باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قبل 

دقائق ويشاركه مع الطالب في أحد    10إلى    5وُيعد الفيديو عنصًرا أساسًيا في هذا النمط من التعليم حيث يقوم املعلم بإعداد مقطع فيديو مدته ما بين  

 [4] . مواقع الـويب أو شبكات التواصل االجتماعي 

 

 : للتدريس باستخدام استراتيجية الصف املقلوب اإلجرائية لخطوات ا -2

 :التالية  تم من خالل اإلجراءاتيو  التخطيط للتدريس باستخدام استراتيجية الصف املقلوب: -2-1 

الصف املقلوب، وتحليل محتوى هذه املوضوعات   اختيار الوحدات التعليمية املوضوعات املناسبة للتدريس باستخدام استراتيجية  -     

الفرقة الثالثة بكلية التربية   اختيار ثالث وحدات تعليمية من مادة طرائق تدريس الجغرافيا املقررة على طالب  ومبرارت اختيارها؛ حيث تم

 تناولتها هذه الفصول وتوافر العديد من املصادر التعليمية اإلثرائية الداعمة را ألهمية املهارات التدريسية التيجامعة األزهر، نظ

 .لدراسة وتعلم املهارات املستهدفة باستخدام استراتيجية الصف املقلوب

 [9].بكل منها في الجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية املرتبطةتحديد األهداف العامة للوحدات التعليمية املختارة وصياغة نواتج التعلم   -  

  –  نصوص إلكترونية -تقديمي  عرض-)فيديوستعززه  التكنولوجية التي واألدوات تحديد الصيغ اإللكترونية التي ُيقدم بها املحتوى    -  

 .(مشروعات صغيرة - طالبية  عروض -  اختبارات

املرجوة وطبيعة نواتج التعلم املستهدفة )املعرفية واملهارية    التدريس وأساليب التقويم املناسبة، في ضوء األهداف التعليمية تحديد طرائق      -  

 (. والوجدانية

 

 :وتم ذلك من خالل إعداد وصياغة املحتوى الدراس ي: -2-2

مدى مالءمتها لقدرات الطالب التكنولوجية والتعلم   التكنولوجية املتاحة باملؤسسة التعليمية )الكلية( والتأكد من اإلمكانيات مراجعة  -    

 .املتنوعة  بمساعدة الوسائط التعليمية

الفيديوهات التعليمية، وبرامج  إلكترونية مرئية ومسموعة ومنها:    إعداد املحتوى وصياغته، حيث تم اختيار مواد تعليمية مطبوعة وأخرى   -   

 [11] .اإللكترونية املقروءة التي تتناول املحتوى  االفتراضية، والنماذج األدائية لبعض املهارات املستهدفة، وكذلك املواد تعليمية  املحاكاة

 .ليها قبل الحضور إلى القاعات الدراسيةالطالب واالطالع ع إتاحة املواد التعليمية عبر إحدى الصفحات اإللكترونية، ملشاهدتها من قبل    -    

 

 :وتم ذلك من خاللتحديد أنشطة التعلم الالزمة:  -2-3

قبل حضوره إلى القاعات الدراسية مثل: مشاهدة الفيديوهات   تحديد املهام واألنشطة الفردية التي يتعين على املتعلم القيام بها في املنزل  -

عدة من قبل املعلم، واكتساب املعارف واملعلوماتعلى املواد  التعليمية واالطالع
ُ
 .املرتبطة بها  التعليمية امل
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لزيادة فهم محتوى املواد التعليمية التي تم االطالع عليها    بها  تحديد أساليب تسجيل املالحظات واالستفسارات التي ينبغي على املتعلم القيام   -  

 . التعليمية التي تم مشاهدتها أو الفيديوهات 

  Whats App)  (تنفيذ هذه األنشطة مثل: الواتس آب  تحديد بعض أدوات التواصل املتزامن وغير املتزامن التي يمكن استخدمها أثناء -  

 Facebook. [4]   والفيس بوك 

 

 :وتم ذلك من خالل تفعيل عملية التدريس باستخدام استراتيجية الصف املقلوب: -2-4

، وذلك من خالل مراجعة مالحظاتهم، وتعليقاتهم،   التأكد من قيام الطالب بمشاهدة الفيديوهات وقراءة املواد التعليمية املحددة  -  
ً
سلفا

تبين عدم قيام الطالب بهذه   وإذامشاهدتها،  قراءتها والفيديوهات التعليمية التي تمت مضمون املادة العلمية التي تمت  واستفساراتهم حول 

بزمالئهم واملشاركة في أنشطة   الوقت لهم للمشاهدة الفيديو واالطالع على املادة العلمية املحددة ثم اللحاق املهام القبلية، يتم إتاحة بعض

حاضرة لعرض مقدمة مختصرة عن املوضوع وأبعاده ( 15-10) التعلم القائمة. وذلك بتخصيص ما بين
ُ
املختلفة والتعرف   دقيقة في بداية امل

 .التي تشغل ذهن الطالب حول هذا املوضوع  األسئلةعلى أهم  

 .خالل تنفيذ األنشطة الجماعية تحت إشراف وتوجيه املعلم تقسيم الطالب الى مجموعات تعاونية صغيرة ملمارسة التعلم النشط معا من -

ومعلومات في إطار حوار علمي يتيح لكل طالب عرض أفكاره   عرض ومناقشة ما تم إنجازه في األنشطة التطبيقية ما تم التوصل إليه أفكار -

الطالب والرد على استفساراتهم يقوم املعلم    بحرية ومناقشة هذه األفكار والتطبيقات بطريقة موضوعية وفي ضوء مناقشات  وأداؤه التطبيقي

بغرض تقويم تعلم الطالب   التفكير حولها وطرح بعض األسئلة املرتبطة وإثارةإلى مزيد من اإليضاح  بها بعض العناصر التي تحتاجبتوضيح 

 .التعلم لديهم  لهذه العناصر وتقديم التغذية الراجعة املناسبة لتعزيز

 

 :وتم ذلك من خالل تقويم نواتج التعلم:  -2-5

يطرحها املعلم عليهم ومن خالل مراجعة تقويم ما تم إنجازه من   تعلم الطالب مرحليا من خالل استجاباتهم عن األسئلة الصفية التي تقويم  -

 . التطبيقية املتضمنة بدليل الطالب األنشطة

عدة  رات تعلم الطالب ختاميا من خالل استجاباتهم عن أسئلة االختبا  تقويم  -
ُ
التحقق من اكتساب الطالب للمعارف واملهارات   بغرض امل

 .املستهدفة  والجوانب الوجدانية

دراسة وتعلم املوضوع الجديد  التعلم املستهدفة يتم توجههم إلى    س ي وتحقيق نواتجراسة وتعلم محتوى املوضوع الدراوبعد انتهاء الطالب من د -

وانجاز األنشطة التعليمية املتضمنة بدليل الطالب    مشاهدة الفيديوهات التعلمية الخاصة به، وقراءة املواد التعليمية اإللكترونية  عن طريق

عدة لهذا الغرض  الصفحةواملتاح على  
ُ
 [4].اإللكترونية امل

 

 متطلبات املقرر املقلوب:   -3

 مشاركة املتعلمين مسئوليتهم عن تعلمهم من املقرر سواء داخل القاعة الدراسية أو خارجها.  -

 كيفية تحفيز الطالب نحو االستفادة من املقرر ورضا املتعلمين عن املقرر.  -

 ارتباط محتوى املقرر بحاجات املتعلمين بحيث تثير انتباه املتعلمين.  -

 ثقة املتعلمين في مصادر التعلم االلكتروني باعتبارها مصدر التعلم داخل املنزل.  -

 تصميم مواقف تعليمية تشاركية ذات عالقة بخصائص املتعلمين تدفعهم نحو ثقتهم فيما يتعلمونه. -

 ة لدعم األداء املتوازن عبر بيئات التعلم االلكتروني.حاجة املتعلمين ألساليب متنوع  -

 التعلم الذاتي يحتاج فيه املتعلم دائما إلى تحفيز نفسه للتعلم من املقرر.  -

توظيف استراتيجيات التعلم االلكتروني التي تقدم مخفزات تدفع املتعلم نحو التعلم، حيث تختلف استراتيجيات التعلم في املقرر املقلوب  -

تجمع بين التعلم الذاتي الفردي والجماعي كما أنها تجمع بين استراتيجيات التعلم وجها لوجها واستراتيجيات التعلم القائمة على   في كونها

 [1] .الويب
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 : الصف املقلوب إستراتيجيةدور املعلم واملتعلم في  -4

إعداد مواد تعليمية مطبوعة وأخرى إلكترونية مرئية   للمعلم دور كبير في التدريس باستخدام استراتيجية الصف املقلوب، إذ يتعين عليه      

وكذلك املواد التعليمية   التعليمية، وبرامج املحاكاة االفتراضية، والنماذج األدائية لبعض املهارات املستهدفة،  ومسموعة ومنها: الفيديوهات 

ملشاهدتها   للطالب  وإتاحتها  (WORD - PDF – PPT – MP4 –FLV). إلكترونية مثل لكترونية التي تتناول املحتوى املعرفي وذلك بصيغ حفظاإل

 .واالطالع عليها قبل الحضور إلى القاعات الدراسية

ليمية الصيفية الالزمة ملساعدة الطالب تعلم األنشطة التع كما يتعين على املعلم القيام بتقويم مستوى الطالب في بداية التدريس ثم يصمم

طبيعة األداء ومستويات   املناسبة والتعزيز الفوري الداعم للتعلم في ضوء راجعة املنزل ومن ثم، تقديم التغذية ال ما ُصعب تعلمه منفردا في

قائمة على التعلم النشط وداعمة لتعزيز الثقة بالنفس إيجابية لبيئة صفية   اإلنجاز ومدى تحقق نواتج التعلم املستهدفة وذلك في إطار إدارة

 .التعلم واكتساب املعارف واملهارات والقيم املرتبطة بها وتحفيز عمليات

املقلوب؛ حيث ينقسم دوره داخل الصف من حيث   الصف  إستراتيجية ومما سبق يتضح تعدد أدوار املعلم في ظل التدريس باستخدام 

وتوفير املحتوى   التعلم وتقييم أداءات ومشاركات الطالب، وما بين أدواره خارج الصف من خالل إعداد ير عمليةمالحظة ومتابعة الطالب وتيس

 .العلمي بأشكاله املختلفة

؛ إذ إنه شريك  اإلستراتيجيةمهما في تفعيل هذه  الصف املقلوب، فإن للمتعلم دورا إستراتيجيةوانطالقا من طبيعة التدريس باستخدام 

 :العملية التعليمية القائمة عليها، ومن ثم، فإن هذا الدور املهم للمتعلم يتمثل في اآلتي ا، ومحورا لكافة األنشطةأساس ي فيه

عدة من قبل  - 
ُ
 املعلم، واكتساب املعارف واملعلومات املرتبطة بها.   مشاهدة الفيديوهات التعليمية واالطالع على املواد التعليمية امل

 .التي تم االطالع عليها تسجيل املالحظات واالستفسارات الالزمة لزيادة فهم محتوى املواد التعليمية  - 

 باملوضوعات الدراسية. التعليمية املرتبطة  املشاركة بفاعلية في املناقشة والحوار حول القضايا واألفكار املتضمنة املواد - 

 .سيةرايناقش أو ُيعرض داخل القاعات الد على ما  -من وجهة نظره–املبادرة بطرح بعض األسئلة والتعليق املناسب   - 

 . الدراسية تحت إشراف وتوجيه املعلم إنجاز األنشطة التعليمية الفردية والتعاونية التي تتم داخل وخارج القاعات   -

 التعلم املستهدفة عمليات التقويم الذاتي وتقويم األقران وتحديد مدى تحقق نواتجاملشاركة في   -

تيجية تعتمد على التعلم  ر املقلوب يتضح أن هذه االست الصف إستراتيجيةوبتأمل هذه األدوار املتعددة للمتعلم في ظل التدريس باستخدام 

املسؤولية الفردية    إطار من الدافعية الحرص على التعلم والتوجيه الذاتي وتحمل وخارج القاعات الدراسية في    النشط وايجابية املتعلم داخل 

في بيئة التعلم القائمة على استراتيجية الصف املقلوب يتسم بالنشاط   والجماعية في إنجاز األنشطة التعليمية املختلفة، ولذلك فإن املتعلم

فرص تحقيق األهداف   العمل الفردي وفي مجموعات تعاونية صغيرة مما يعزز الهادفة والقدرة على النقد والحوار و  والحركة اإليجابية 

 . التعليمية ونواتج التعلم املرتبطة بها بفاعلية

املحتوى وصياغته، بما   وإعدادالكافية في بيئة التعلم  الصف املقلوب مراعاة توافر املرونة إستراتيجيةولذلك يتطلب التدريس باستخدام      

أساسيا في   والنواتج املستهدفة، وكذلك التحول من ثقافة التعليم إلى ثقافة التعلم وجعل املتعلم شريكا يتناسب وطبيعة التعلم النشط 

 [4] .نواتجه بفاعليةاملؤثر في حدوث التعلم واستمراره وتحقيق  العملية التعليمية، بل ومحورا ألنشطتها املختلفة مع بقاء املعلم هو العنصر 

 

 : دعائم الفصل املقلوب   -5

 : الفصل املقلوب ) التعليم املعكوس ( بفاعلية وكفاءة البد من التركيز على توافر أربعة دعائم أو أركان رئيسة يتم تطبيق نمط   لكي

 (:Flexibility) توافر بيئة تعلم مرنة -5-1

فالبيئة الجامدة تعيق تطبيق التعليم املعكوس ذلك أن املعلم قد يحتاج إلى إعادة ترتيب بيئة التعلم باستمرار بما يتناسب مع املوقف       

التعليمي ومع مستويات الطالب وحاجاتهم. فقد يتضمن ذلك تكوين جزء خاص بالدراسة الذاتية أو بنظام املجموعات أو البحث أو التطبيق  

هذا كله من املمكن أن يكون في بيئة تعلم واحدة. لذلك البد من وجود املرونة الكافية في بيئة التعلم ولدى القائمين عليها الستيعاب  أو غيرها و 

ثير  مثل هذه الديناميكية وتسهيل املهمة أمام املعلم للقيام بذلك. حتى املعلم نفسه يجب أن يتقبل حقيقة أنه قد يكون في الحصة الصفية الك

 وهو أمر غير مألوف في الحصة الصفية التقليدية. من  
ً
 الحركة والضوضاء أحيانا
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 (: Learning Culture) تغير في مفهوم التعلم  -5-2

باالنتقال من فلسفة مركزية التعلم حول املعلم كونه هو مصدر املعرفة لهذه املادة ليصبح املركز هو الطالب. فيتحول الطالب من   وذلك     

 لعملية التعلم حيث يقوم باستمرار بعملية تشكيل املعرفة وبشكل فعال وإيجابي. وضمن  Product"ُمنتج" ) 
ً
( لعملية التدريس ليصبح محورا

 دخل املعلم ليساعد الطالب لالنتقال من مستوى إلى آخر في املعرفة. هذا اإلطار يت

 

 التفكير الدقيق في تقسيم املحتوى وتحليله:  -5-3

وذلك لتحديد ما سيتم تقديمه من املحتوى عن طريق التدريس املباشر وما من املمكن أن يتم تقديمه للطلبة بطرق أخرى. ويعتمد هذا     

 ملعلم بناًء على طبيعة املادة والطالب.األمر على قرارات يتخذها ا

 

 توافر معلمين أكفاء ومدربين:  -5-4

واملدرب تصبح ملحة في التعليم املعكوس. فهذا النمط من التعلم ال يهدف أو   على عكس ما قد يتوقعه البعض فإن الحاجة للمعلم الكفؤ   

ير  يؤدي إلى االستغناء عن املعلم وإنما تزداد الحاجة ملعلمين قادرين على التعامل مع هذا النمط. فاملعلم ضمن هذا النمط يصبح لديه الكث

هذه القرارات أقرب ما يمكن من الصواب مثل التنقل بين التدريس املباشر  من القرارات التي البد من أن يتخذها ولذلك يجب أن تكون مثل 

 [3].والتدريس غير املباشر من خالل التكنولوجي

 

    :مميزات التعلم املقلوب -6

تعتمد على استبدال الطريقة املتبعة في التعليم التقليدي، حيث   أن طريقة الفصل املقلوب هي بيداغوجيا جديده لىإ أشار بعض الباحثون 

شاركات  يقوم املتعلمون بمشاهدة/االستماع إلى الدروس في املنزل أوال متبوعا بتدوين مالحظاتهم وتساؤالتهم، ثم القيام بالواجبات واملهام وامل

 [8]داخل الصف.

وتشجيعهم على القيام بأنشطة التعلم الذاتي  ، ية على أداء الطالب ومشاركاتهمبظهور آثار ايجاب"الفصل املقلوب" ولقد تميزت طريقة 

باإلضافة إلى ذلك، حصول املعلم على   .واالنخراط في التفكير النقدي، والتعلم بشكل مستقل، والتفاعل االيجابي مع األقران والتعلم منهم

 على األنشطة وحل  املزيد من املرونة لتغطية مجموعة واسعة من املواد وبعمق أكبر
ً
، وتوفير فرص تعلم تطبيقية داخل الفصل معتمدا

وأضاف األخير أن التعلم يمكن أن يصبح أكثر سهولة نتيجة للشرح    . املشاكل وتقديم التغذية الراجعة والتوجيه للمتعلمين في الوقت املناسب

أن الطالب   "فولتون "أكبر بسبب الفيديوهات التعليمية. وأشار   املبسط للمهام الصعبة واألفكار املعقدة وجعلها قابلة للفهم وميسرة بشكل

  يفضلون هذه الطريقة لعدة أسباب منها املرونة الكبيرة التي تقدمها الوسائط املتعددة من خالل إعادة سماع ومشاهدة الدرس التعليمي عدة

، الجهد والدعم الذي يقدمه املعلم للطالب في الفصل  مرات حتى يتمكن الطالب من تحقيق األهداف التعليمية املرغوبة. إضافة إلى ذلك

 للمساعدة في حل املشاكل األكثر صعوبة.
ً
 الدراس ي سوف يكون مخصصا

أن من األشياء املمتعة في هذه الطريقة هو وجود مجموعة من األدوات الرائعة دائمة التوّسع والتي تمكن املعلم من   " والش" ولقد أضافت

ونة  إنشاء املواد التعليمية الرقمية الخاصة به. علما بأن الوسائط الرقمية تجعل تقديم وصناعة املحاضرات املرئية سهلة نسبيا، وتوفر املر 

حيث وجد أن املتعلمين استمتعوا بنهج التعليم والتعلم   "لوك " اهدتها حسب الوتيرة املناسبة له. ويتفق مع ذلك بحيث يمكن للمتعلم مش

الجديد القائم على مثل هذه الطريقة الحديثة. إال أنه توصل إلى أن هذا االستمتاع قد ال يترجم إلى تحسينات كبيرة في اإلدراك الخاص  

عمق. واقترح نفس الباحث أن التعلم بهذه الطريقة قد يكون أكثر فعالية من املمارسات التعليمية التقليدية  باملتعلمين أو يؤدي إلى تعلم أ

ويمكن تلخيص مميزات  فقط عندما يتفاعل املتعلمين بشكل أفضل ويشاهدون مسبقا الفيديوهات التعليمية ذات العالقة بموضوع الدرس.  

 :  اآلتيةفي النقاط   اإلستراتيجية هذه 

 يضمن االستغالل الجيد لوقت املحاضرة، مما يتيح وقًتا أكبر لألنشطة القائمة على االستقصاء.   -

 على فروقهم الفردية.  -
ً
 التعلم متمركز حول الطالب ويتيح إعادة الدرس أكثر من مرة بناءا

  .بتكارية واالستقصاء توفير أنشطة تفاعلية وتعاونية في الفصل تركز على مهارات األ  -
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 علم الفصل أكثر للتوجيه والتحفيز واملساعدة ويبني عالقات أقوى بين الطالب واملعلم. يستغل امل -

يتحول الطالب إلى باحث عن مصادر معلوماته مما يعزز التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين   -

 الطالب.

حاضرة وذلك عن طريق إجراء اختبارات قصيرة أو كتابة واجبات قصيرة على اإلنترنت  منح الطالب حافز للتحضير واالستعداد قبل وقت امل  -

 .أو حل أوراق عمل مقابل درجات

آلية لتقييم استيعاب الطالب، فاالختبارات والواجبات القصيرة التي يجريها الطالب هي مؤشر على نقاط الضعف والقوة في  توفير  -

 .استيعابهم للمحتوى، مما يساعد املعلم على التركيز عليها

 توفير الحرية الكاملة للطالب في اختيار الوقت والزمان والسرعة التي يتعلمون بها  -

  ، والتدريس العالج للطالب الضعاف..راجعة فورية للطالب من املعلمين في وقت املحاضرةتوفير تغذية   -

  .تحفيز التواصل االجتماعي والتعليمي بين الطالب عند العمل في مجموعات تشاركية صغيرة  -

 [12].املساعدة على سد الفجوة املعرفية التي يسببها غياب الطالب عن الفصول الدراسية  -

 

   : الصف املقلوب  ةاستراتيجيالصعوبات التي تحول دون تبني  -6

ها زيادة أعباء  . أوال اإلستراتيجيةهذه ، إال أن هنالك جملة من التحديات التي تواجه من يسعى لتبني مزايا الصف املقلوب  على الرغم من 

والتوجيه لذلك نالحظ تردد وتشكك  واإلشرافبالنسبة للمعلمين الذين يعانون أصال من ضغوط العمل وواجبات التدريس  العمل، ال سيما

كيم وآخرون عن قلقهم من أن املعلمين   . وقد أعربوإتقانهاالكثير منهم قبل االنخراط في أي استراتيجية أو طريقة جديدة تحتاج وقتا لفهمها  

ضرورة إلى تطبيق بيداغوجيا جديدة أو استراتيجيات تعليمية حديثة، أو إلعطاء أدوار أكبر للمتعلمين، أو توزيع  ليسوا على استعداد بال

، أنه في الواقع الزال الكثير منهم يعاني من صعوبات  وأضافوامسؤولياتهم على الطالب بسبب تبني استراتيجيات التعلم املتمحورة حول الطالب.  

 . ذلك، أن هنالك العديد من الطالب يفضلون التعليم التقليدي إلىلتي يقدمها. أضف وقت املحاضرة ا إدارةفي 

هذه املدة إلى    "فاولر"دقيقة. ولقد قّصر    15-10أظهرت األبحاث أن متوسط اهتمام املتعلمين بمشاهدة الفيديوهات عادة يتراوح ما بين    ثانيا

تتمثل في نقص جودة الصوت في  "موراروس وآخرون "ستة دقائق بناء على تحليله لعدة بحوث. كذلك، هناك نقطة غاية في األهمية الحظها 

 بعض الفيديوهات، مع وجود ضوضاء خلفية مما جعل من الصعب بالنسبة للمتعلمين متابعة وفهم بعض املفاهيم.  

عدة تساؤالت مهمة: كيف يمكن االستفادة القصوى من وقت الصف ووقت التدريب املنهي لتلبية مطالب   " مزبيرغمان وسا"ثالثا، طرح 

التعليم املتخصص؟ كيف يتم التوافق مع الجداول الزمنية الصعبة للحصص، وأساليب التعلم املختلفة، والتغيير املستمر للمناهج؟  

 
ً
إذا لم يستخدم   " لوك " تي املتعلمون مستعدون أو شاهدوا الفيديوهات مسبقا؟ وبحسبما هي الضمانة بأن يأ " الشر ولويس"وتساءل أيضا

املتعلمون وقت املشاهدة بحكمة )مثال: املشاهدة الكاملة للفيديو والتكرار وتسجيل املالحظات والتساؤالت(، قد ال تكون هذه الطريقة  

 [2] ية."الفصل املقلوب" أكثر فعالية من املمارسات التعليمية التقليد

 وهي كاألتي:التحديات مجموعة من   وعليه يواجه هذا النموذج التعليمي

عدم مرونة عقلية األستاذ وصعوبة التغيير في منهجيته. وعدم امتالكه  للمهارات الخاصة بالتعامل مع البرامج لكي يتمكن من إنتاج مواد   -  

 للتعلم املعكوس.

 املحاضرات يتطلب جهًدا ووعًيا غير عاديين يقعان على عاتق املؤسسة أو الجهة املنتجة لهذه املحاضرات.   تسجيل -

هناك عناصر أساسية في نموذج التعلم املقلوب، منها العناصر املرتبطة بأدائها خارج حدود الصف والعناصر التي تؤدي داخل الصف، والتي    -

 فيما بينهما لضمان
ً

 فهم الطالب ودافعيتهم.  يجب أن يتكامال

؛ مما يتطلب مهارات جديدة في أداء املعلم. -
ً
 إضافيا

ً
 إن تقديم نموذج التعلم املقلوب يمكن أن يعني عمال

قد يشكو الطالب من افتقاد املعلم وجًها لوجه أمامهم، إذ يعتمد التعلم املقلوب على مشاهدة املحاضرة وال يتاح للطالب الفرصة لطرح   -

 ثنائها ويتزايد اإلحساس بهذا الفقد، ال سيما إذا شعروا بأن هذه املحاضرات املخصصة لهم متاحة ألي شخص على اإلنترنت.األسئلة أ
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عدم توفر التكنولوجيا املناسبة وباملستوى  و  غالًبا قد ال تتوافر املعدات ودرجة اإلتاحية لسرعة في استالم محاضرات الفيديو أو الوسائط -

كما قد يكون هناك تخوف لدى البعض من أن نمط التعليم املعكوس من املمكن أن   ،طلبة لتبني نمط التعليم املعكوساملناسب لجميع ال

يوسع الفجوة بين الطالب من األسر عالية الدخل واألسر متدنية الدخل كما أن قضية توافر اإلنترنت وسرعتها في كافة املناطق من األمور  

 [3].بعين االعتباراألساسية التي ينبغي أن تؤخذ 

ألن املحاضرات تبث في بيئة تعليمية أقل رسمية، فقد يكون بعض الطالب أقل انتباها ويتأثر االنضباط الذاتي باملقارنة مع التعليم   نظرا -

 املباشر الواقعي.

ي  يرى البعض أن التعلم املقلوب ال يزيد عن ترك الطالب يعلمون أنفسهم بأنفسهم وقد يصعب ذلك على بعضهم وقد يصبح املتعلم سلب  -

 كمستمع فقط باملنزل. 

عن املعلم،    ويمكن الرد على بعض تلك التحديات حيث ال ينبغي أن يبدو التعلم املقلوب وكأنه مجرد واجبات تعهد إلى الطالب لينجزوها بأنفسهم بعيًدا     

ى خبرات تعلم مهمة داخل الصف، حيث يفتح  بل إنها مثل أي منهج تربوي آخر تنطوي على الشراكة والتفاعل بين الطالب واملعلم الذي يركز بدوره عل 

 التعلم املقلوب الباب على أمام مثل هذه الخبرات. 

أيًضا من الخطأ قول عدم قدرة الطالب على التعلم بأنفسهم، فليس بمقدور الطالب التعلم بأنفسهم وحسب، بل أنهم قد تعلموا أهم    

 [12].مساعدة   بدون  واملش ي التحدث والقراءة، تناول الطعام - املهارات 

 

 خاتمة:

  مبررا لعدم وجود وسيلة أخرى لنقل املعرفة إلى املتعلم. غير أن قد كان  النموذج التقليديانتهاج  تقدم يمكن القول أن بناءا على ما     

التكنولوجيا حاليا، تسمح لنا بذلك وبطرائق ووسائل عديدة ومختلفة. ولهذا لم يعد هناك مبرر للتعايش مع النموذج التقليدي في التعليم  

نظر في أساليب التعليم املتداولة، بعد تراكم مختلف نتائج األبحاث املتعلقة بالتعلم. وظهور أساليب وطرائق  فقد حان الوقت للوالتعلم. 

ة تتفق والطبيعة الذهنية للمتعلمين وتحقق مردودية تعليمية أفضل. فالتقنيات أصبحت موجودة في كل مكان. فقد دخلت املدرسة  جديد

ة  والبيت على السواء. لذلك علينا أن نكون عمليين، وبدال من حظرها في الفصل الدراس ي أو البيت، فإنه ينبغي استخدام اإلمكانات اإليجابي

الذين يطمحون إلى منح تالميذهم تعليما متسما بالجودة في  ون املدرسف املرجوة.حفيز التالميذ على التعلم وتحقيق األهداف  التي تتيحها، لت 

” الفصل املقلوب أو املعكوس”، ملا توفره من دافعية فائقة لدى التالميذ وما تتيحه   مختلف مناطق العالم، انتقلوا إلى استخدام بيداغوجية 

التي أبانت عن فائدتها وجدواها في التربية  البيداغوجياتلهم من جو املتعة والفائدة. فهي مقاربة أدمجت في ممارستها العملية العديد من 

، والتعلم باالستكشاف، والتعلم بطريقة وبيداغوجية الذكاءات املتعددةوالتكوين، مثل البيداغوجية الفعالة، والبيداغوجية الفارقية، 

   املشروع، والتعلم الذاتي، إلخ، وهي كلها أساليب فعالة وحديثة في املمارسات التعليمية.  

 

 - - قائمة املراجع  

 *قائمة املراجع باللغة العربية:

ومستوى تجهيز املعلومات وتقبل    تطوير نموذج للتصميم التحفيزي للمقرر املقلوب وأثره على نواتج التعلم(."2015)أكرم فتحي مصطفى      [1]

االلكتروني والتعليم عن بعد، اململكة العربية  "، املؤتمر الدولي الرابع للتعلم لذوي االحتياجات الخاصة مستحدثات التكنولوجيا املساندة

 السعودية، الرياض.

.املؤتمر الدولي للتعليم  -بحث اجرائي-(. تبني طريقة الفصل املقلوب كشكل من أشكال التعلم املدمج2017بدر الفليج)   [2]

 املدمج،الرياض.الجامعة السعودية االلكترونية.

على   تنفيذه.متاح استراتيجيات - مميزاته-(.الصف املقلوب)مفهومه2015-10-1)متولي،محمد وحيد سليمانسعد  عالء الدين[  3]

:http//emag.mans.edu.ed./index.php?:2019-02-05تم االطالع عليه بتاريخ. 

الطالب املعلمين:     الصف املقلوب وتنمية املهارات التدريسية وتوكيد الذات املهنية لدى  استراتيجية  (.2017) علي محمد حسين سليمان [  4]

 .74-13.ص ص2(ج671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد)  دراسة تجريبية.
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-www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la  الرابط: متاح على  "، Flipped Classroomكل ما يحتاجه املدرس حول الفصل املعكوس  " (أ:  2014نجيب زوحى ) [  5]

classe-inversee /2019/02/04تم االطالع عليه بتاريخ. 

:classe-educ.com/la-www.new//http-متاح على الرابط::ماهو التعلم املقلوب)املعكوس(؟"،ب(2014زوحى) نجيب[  6]

inversee#.U1ri9Pl_uOs.:2019-02-05تم االطالع عليه بتاريخ. 

 متاح على الرابط:نسيج،مدونة  ،الصفوف املقلوبة تقلب العملية التعليمية:قصص وخبرات املعلمين(.2013هيـام حـايك) [7]

http://blog.naseej.com،2019/02/04بتاريخ/ تم االطالع عليه. 

 

 : باللغة األجنبية قائمة املراجع *

  ]8[     J. Bergmann and A. Sams, “Flip Your Classroom Reach Every Student in Every Class Every Day,” Get Abstr. Compress. 

Knowl., pp. 1–5, 2014. 

 ]9[      c.Little  (2015). The flipped classroom in further education:literature review and case study. Research in post-

compulsory education, 20(3), 265-279. 

 ]10[       K. Fulton, “Upside down and inside out : Flip your classroom to improve student learning,” Learn. Lead. with 

Technol., vol. 39, no. 8, pp. 12–17, 2012. 

  ]11[       Love,B.,Hodge, A.,Corritore,C.,&Ernst,D.C.(2015).Inquiry-based learning and the flipped classroom model. PRIMUS, 

25(8), 745-762. 

 ]12[    Mazur,AmberD;Brown,Barbara;Jacobsen,Michele(2015):"Learning Designs Using Flipped Classroom 

Instruction",Canadian Journal of Learning and Technology,v41 n2,p1-26. 

]13[ The Flipped Learning Network(2014): What Is Flipped Learning?" www.flippedlearning.org/definition.Retrived 02-02-

2019. 
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 مصر محمد حسن عثمان حسين 
 مستشار االتصال السياس ي بوزارة التربية والتعليم 

 الفرص عابدين رئيس وحدة تكافؤ 

 

 وتحديات املستقبل   بين الواقع  يالتعلم اإللكترون
 

 في ميدان التربية على مستوى العالم، فتوجهت بكافة وسائلها إلى االنتقال بالعملية التربوية من الن
ً
 حاسما

ً
ظرة  أصبحت التقنية تلعب دورا

تشويق وتمكين الطالب واملتعلمين  كعامل مساعد في تحصيل العلم ملا تتضمنه هذه التكنولوجيا من تفاعلية و   التقليدية إلى الشكل التفاعلي، 

 ن لحد كبير واملتساوية في أي مكان وأي زمان. من االستفادة بفرص التعلم النشط واملر 

التعليمي الرقمي من خالل الوسائل اإللكترونية ويمكن عرف التعلم اإللكتروني بأنه التعليم "الذي يتيح املحتوي  ما هو التعلم اإللكتروني؟

ن التعلم اإللكتروني يغطي مدي واسع من  التعليمي املقدم علي النصوص، الرسومات، األصوات، والحركات وعلي ذلك فإأن يشتمل املحتوي  

، الفصول الدراسية االفتراضية إلي جانب التعاون  التطبيقات والعمليات التي يتضمنها التعلم املبني علي الكمبيوتر، التعلم املبني علي الويب

 الرقمي.

كيف يمكن تحسين التنمية   : التحدي األول تحديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم املرتكزة علي التعلم  كان تحديد ستة ويصبح في اإلم

 املهنية املستمرة للمشتغلين بالتعليم  

 كيف يمكن إيقاف أو الحد من التزيد أو التكاثر املتشعب في نظم التعلم اإللكتروني  :التحدي الثاني

وتؤكد استقالليتها من البائعين     يمكن تأكيد القدرة علي تطوير نظم التعلم اإللكتروني بحيث تراعي التكنولوجيا املتقدمة  يف ك :التحدي الرابع

 واملتعهدين التجاريين؟ 

 لتطوير وإنتاج محتوي رقمي يتسم بالجودة العالية واالستمرارية؟  Sustainable كيف يمكن تطوير سوق تعلم مستدامة  :التحدي الخامس

 ويوص ي لتحقيق ذلك بالتالي: 

o  مترابطة لتمويل التعليم العام في اختيار وشراء املحتوي الرقمي املتاح بواسطة  توفير مجموعة من التوجيهات واإلرشادات عن مداخل

 مجتمع التعلم. 

o جنبية لواقع ثقافي مصري / عربي  مالحظة أن املحتوي اإللكتروني ال يترجم فقط من لغة أجنبية للغة العربية، بل يترجم أيضا من ثقافة أ

 اله تقاليده وثقافته املختلفة. 

 

ه الدعوة بناء علي التقدم  توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحور دافع لتكنولوجيا التعليم في تطوير التعليم املصري. وكانت هذإن  

ت  املذهل والتطور املتالحق الذي تشهده هذه التكنولوجيا بمعدالت لم تشهدها التكنولوجيات األخرى من قبل؛ إلي جانب أن كثيرا من املنظما

ها في العملية التعليمية  الدولية واملؤسسات البحثية في الدول املتقدمة بدأت في مناقشة أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدام 

 من خالل ندوات ومؤتمرات ومشروعات بحث وتطوير كما تستخدم بمعدالت مرتفعة في مجاالت األعمال والطب والصناعة والعلم، الخ. 

شار إمكانية  وها نحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وقد بدأنا نعترف بأهمية هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية بعد انت 

غلق فصول ومدارس وكليات وجامعات نتيجة لعدم االستقرار السياس ي وانتشار الشعب أو تفش ي األمراض املختلفة، حيث بزغت أهمية  

نه  تكنولوجيا التعليم وما يرتبط بها من التعلم عن بعد ببعديه التعلم اإللكتروني والتعلم املحمول كعامل مساعد في تحصيل العلم ملا تتضم

ذه التكنولوجيا من تفاعلية وتشويق وتمكين الطالب واملتعلمين من االستفادة بفرص التعلم النشط واملرن لحد كبير، املمكن أن يخلط  ه

 .  Blended Learning بتوجيه املعلمين شخصيا عن بعد فيما يطلق عليه التعليم املختلط

قة لتكنولوجيا االتصاالت وتوظيفها في العملية التعليمية انتشر التعلم  وفي الوقت الحالي بفضل تكنولوجيا التعليم املستعينة واملطب 

 اإللكتروني والتعلم باملحمول في توفير فرص التعلم العادلة واملتساوية للمتعلمين في أي مكان وأي زمان. 
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 ما هو التعلم اإللكتروني؟

قمي من خالل الوسائل اإللكترونية التي تتضمن الحاسبات اآللية  عرف التعلم اإللكتروني بأنه التعليم "الذي يتيح املحتوي التعليمي الر 

وبرمجياتها املتضمنة علي خواص التفاعلية والتي تتاح علي الخط وتوصل أيضا من خالل شبكات املعلومات والكمبيوتر كالشبكات  

وعة من املدارس أو املنطقة التعليمية أو  التي تنتشر علي نطاق مجم  Intranet في الفصول أو املدرسة وشبكات اإلنترانت  LANs املحلية 

املنتشرة في كل أرجاء العالم   Internetالتي تضم كل نظام التعليم الوطني، إلي جانب شبكة اإلنترنت Extranet الجامعة، وشبكات اإلكسترانت 

 " CD-ROM التفاعلي واألقراص املدمجة  حاليا ، باإلضافة إلي إمكانية البث عبر األقمار الصناعية، شرائط األوديو/الفيديو، التليفزيون 

ويمكن أن يشتمل املحتوي التعليمي املقدم علي النصوص، الرسومات، األصوات، والحركات فيما يخص الوسائل املتعددة الرقمية أو  

التغذية العكسية الفردية  الكمبيوترية ويغطي كل املواد الفكرية وأنشطة املمارسة التفاعلية التي تسمح للمتعلمين التعلم والتدريب وتقدير 

 املطلوبة.

لي  وعلي ذلك فإن التعلم اإللكتروني يغطي مدي واسع من التطبيقات والعمليات التي يتضمنها التعلم املبني علي الكمبيوتر، التعلم املبني ع

 الويب، الفصول الدراسية االفتراضية إلي جانب التعاون الرقمي. 

دد أنه مجموعة فرعية من التعلم عن بعد الذي بدوره يعتبر مجموعة فريدة من التعلم النشط واملرن  هناك تعريف آخر للتعلم اإللكتروني يح

 كما يوضح في الشكل التالي: 

  

 (: مجموعات التعلم املرن الفرعية 1شكل رقم )

ويعرف التعلم    كامتداد للتعلم اإللكتروني. mLearning هذا املنظور أنه من ضمن خواص التعلم املرن التعلم املحمول يوضح 

 Windows بأنه التعلم اإللكتروني الذي يتم من خالل األدوات الرقمية الكمبيوترية املحمولة املتمثلة في آالت النوافذ mLearningاملحمول 

CE حمولة أي الخلويةاملحمولة والهواتف امل Mobile Phones   ويمثل التعلم املحمول مجموعة فرعية من التعلم اإللكتروني الذي بدوره هو

 مجموعة فرعية من التعلم عن بعد.

 

 التحول من التعلم اإللكتروني للتعلم املحمول: 

 ا في الجدول التالي:يصاحب التحول من التعلم اإللكتروني للتعلم املحمول تغيير في املصطلحات املستخدمة كم

ر في مما سبق يتضح جليا أن االختالف التربوي الرئيس ي بين التعلم اإللكتروني والتعلم املحمول يتمثل في أن الدراسة تتم باستخدام الكمبيوت

عمل أو حتى في املنزل في حالة التعلم اإللكتروني، بينما تحدث الدراسة في التعلم املحمول في أي مكان يتواجد فيه املتعلم  الفصل أو امل

 باستخدام الهاتف املحمول. 
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 فوائد التعلم املحمول: 

 يمكن تلخيص فوائد ومزايا التعلم املحمول في التالي: 

 قدراتهم الكامنة، واكتساب املهارات،  تحسين ثقافات املتعلمين ومعارفهم، والتعرف علي •

التعريف باملجاالت التي يحتاجها املتعلمون من أجل مساندتهم ومساعدتهم في حل ومجابهة املشكالت التي قد يتعرضون لها في أي مكان وأي   •

 زمان، 

 تقاعس في االنخراط النشط في عملية التعلم،املساهمة في استبعاد ما هو مألوف بالفعل في نطاق خبرة التعلم وتحفيز املتعلم املتخاذل أو امل •

 مساعدة املتعلمين علي البقاء مركزين في التعلم ملدد طويلة، •

 املساعدة في زيادة الثقة في الذات أي النفس.  •

 

 تنفيذ التعلم املحمول: 

تعلم علي الخط من حيث إتاحة  يمكن تحديد غرض لنموذج يوضح أن األدوات املحمولة يمكن تطبيقها كعوامل مساندة للمتعلمين لتقدير ال

 املحتوي التعليمي والوصول إليه عبر اإلنترنت. 

 والشكل التالي يوضح عوامل النجاح الحرجة في إطار بيئة التعلم املحمول: 

  

 

 وتحدياته وسبل التغلب عليها: منظور التعلم اإللكتروني

 كيف يمكن دعم ومساندة تطوير التعلم اإللكتروني وتعميمه علي نطاق واسع في مصر؟ 

 تواجد قضيتين رئيسيتين يجب مجابهتهما وتحديد تحدياتهما: يرتبط بهذا التساؤل 

 كبير. التنفيذ أو التطبيق املبني علي نطاق واسع ينقصه التوقعات األصيلة املدعمة له لحد   •

ي  عدم وصول التعلم اإللكتروني إلي نقطة التقدم واالنتشار املناسبة حتى اآلن، علي الرغم من أن التكنولوجيات املصاحبة تتقدم وتنتشر إل •

 جانب أن استخدامات وتطبيقات ونماذج األعمال تغيير بتعمق كبير جدا. 

ز من قبل كل املهتمين بالتعليم وخاصة املشتغلين في مجال تكنولوجيا  وحتى يمكن التغلب علي هاتين القضيتين يحتاج إلي أداء وفعل مرك

 التعليم فيما يختص بالنقاط الخمسة التالية: 
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التطوير املنهي واستخدام املعلمين وأعضاء هيئة التدريس علي كافة تخصصاتهم ومستوياتهم في استخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات  •

 ة بمناهجها املختلفة املتنوعة. واالتصاالت في العملية التعليمي 

 والعربية نظرا ألهميتها القصوى.  الحاجة امللحة لتوفير معايير التعلم اإللكتروني املفتوح التي تتفق مع البيئة املصرية   •

مشتركة لكل مصممي برمجيات مقررات التعلم اإللكتروني التي يطلق عليها باللغة  Architecture أهمية توافر معمارية •

 . Courseware يزيةاإلنجل

 تطوير املحتوي الدراس ي أو التعليمي الرقمي من خالل توافر نماذج التطوير املستدامة ال الوقتية أو اآلنية فقط.  •

 واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعلم اإللكتروني. Networking ضرورة تطبيق استراتيجيات التكنولوجيا الشبكية •

تلك النقاط الخمسة السابقة، يصبح في اإلمكان تحديد ستة تحديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم املرتكزة علي   آخذين في االعتبار

 التعلم اإللكتروني وتحديد سبل وتوصيات مواجهتها: 

دريس، التربويين،  كيف يمكن تحسين التنمية املهنية املستمرة للمشتغلين بالتعليم وخاصة للمعلمين، أعضاء هيئة الت : التحدي األول 

 الذين سوف يتعاملون مع التعلم اإللكتروني وما يحتاجه هذا التعلم من تكنولوجيا معلومات واتصاالت؟   املخططين

 واملدخل ملجابهة هذا التحدي يرتبط بالتعامل مع عوامل التغيير املتمثلة في التالي: 

o  ،بناء بنية أساسية السلكية مرنة ومؤمنة 

o علم،تطبيق إطار كامل للت 

o  .تمكين األفراد من االنخراط في بيئة تعلم ثرية ونشطة لحد كبير 

 

كيف يمكن إيقاف أو الحد من التزيد أو التكاثر املتشعب في استخدام املعايير املختلفة واملتباينة في نظم التعلم اإللكتروني  :التحدي الثاني

 التي تنتشر حاليا علي نطاق واسع في الساحة التعليمية؟ 

 كن التغلب علي ذلك ومواجهة هذا التحدي يوص ي بما يلي:وحتى يم

o اختيار شكل تعلم مناسب للمحتويات التعليمية باللغة العربية قد يكون علي أساس معيار SCORM   النموذج املرجعي لوحدات املحتوي"

 واملطورين علي حد سواء.  ينشر باللغة العربية ويتاح للمعلمين املشارك فيه" بحيث يؤخذ به في بناء نموذج مصري / عربي  

o  البحث الدؤوب والجدي في بناء عالقة قوية متينة بين معيار SCORM   ومراكز التعلم اإللكتروني املصرية الحالية املنتشرة في معظم

 الكليات والجامعات املصرية الحالية.

o االتفاق والتوافق في إنشاء نموذج بيانات ومعايير املستودعات Repositories  د البيانات املرتبطة بوحدات التعلمأو قواعLearning 

objects . 

o العمل علي تنفيذ نموذج بيانات يسهم في إمكانية إعادة استخدام Reusability  .وحدات التعلم املختلفة 

o .ربط تطوير معايير التعلم املشتركة في نطاق معمارية البنية األساسية املشتركة للتعلم اإللكتروني 

o النتقال إلي املعمارية املوجهة نحو الخدمة ٍاالعتراف بأهمية اService Oriented Architecture   وتفهم تطبيق تلك املعمارية عند تصميم

 نظم وبرمجيات التعلم اإللكتروني وإتاحتها للمستخدمين. 

دمات التي سوف تدعم وتساند  كيف يمكن تفسير إطار معمارية صناعة برمجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقل الخ :التحدي الثالث

 ؟  Interoperableنظم التعلم اإللكتروني ومعاييرها املفتوحة لتأكيد أن بيئات التعلم اإللكتروني يمكن أن تتم بطريقة تشغيل متداخلة

استقالليتها من البائعين    وتؤكد   كيف يمكن تأكيد القدرة علي تطوير نظم التعلم اإللكتروني بحيث تراعي التكنولوجيا املتقدمة :التحدي الرابع

 واملتعهدين التجاريين؟ 

 لتطوير وإنتاج محتوي رقمي يتسم بالجودة العالية واالستمرارية؟  Sustainable كيف يمكن تطوير سوق تعلم مستدامة  :التحدي الخامس

 ويوص ي لتحقيق ذلك بالتالي: 

o تعليم العام في اختيار وشراء املحتوي الرقمي املتاح بواسطة  توفير مجموعة من التوجيهات واإلرشادات عن مداخل مترابطة لتمويل ال

 مجتمع التعلم. 



 األول  الكاملة للمؤمتر العلمي األعمال  
  دمجملركز التعلم امل               
 

 

162 

o   مالحظة أن املحتوي اإللكتروني ال يترجم فقط من لغة أجنبية للغة العربية، بل يترجم أيضا من ثقافة أجنبية لواقع ثقافي مصري / عربي

 اله تقاليده وثقافته املختلفة. 

ئة شبكية تكنولوجية يمكنها تقديم تسهيالت التعلم اإللكتروني بطريقة اقتصادية للمستخدمين  كيف يمكن بناء بي :التحدي السادس

املتعلمين، بحيث تكون مستقلة عن الوقت واملكان ومقدم األداة التعليمية، وفي نفس الوقت يمكن اعتبار متطلبات وتضمينات أخري للبنية  

 األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ 

 ذا الصدد يوص ي بالتالي: وفي ه

o  .يجب أن تبني البنية األساسية للتعلم اإللكتروني من منظور املستخدم النهائي أي املتعلم/الطالب واملدرس / عضو هيئة التدريس 

o  .زيادة فهم أدوار مقدمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومقدمي خدمات شبكة الكمبيوتر واإلنترنت املتنوعة 

o  يات الشبكية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث أن االستثمار يرتبط باملستقبل للتحقق منه، وتمثل املعمارية  تشجيع استراتيج

 نظما مفتوحة ذات استقاللية عن املوردين للتكنولوجيا. 

o  تأكيد التكنولوجيات الجديدة مثل التكنولوجيا الالسلكية وما يرتبط بها من تكنولوجيا بروتوكول Hi-Fi  اكتشافها املعاصر الذي   وفهم

 يمكن املستخدم النهائي من اإلفادة منها. 

o  اكتشاف الفرص املتاحة للمجتمع التعليمي لكي يراعي املدخل املبني علي الخدمة Service Oriented Architecture املوردة من املوردين

 لتلبية متطلبات تطوير التعليم املبني علي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

به  حيث يسهم هذا النوع من التعليم في توفير االتصال بين املتعلمين مع بعضهم البعض وبين املتعلم واملعلم. فالتعليم اإللكتروني له مطال

شاركة  ومرتكزات أساسية لتغيير التعليم التقليدي ممثلة في ) املنهج أو املقرر اإللكتروني الذي يعتمد على التفاعل في املوقف التعليمي، وامل

 وامل 
ً
 للمنهج الورقي الذي يقدم بصورة جامدة ونمطية واملعلم املعد تقنيا

ً
متلك  اإليجابية من املتعلم، ويقوم على فكرة الخطو الذاتي بديال

سياق التعليم   ملهارات العصر اإللكترونية، و املوجهة للموقف التعليمي والبيئة املفتوحة واملرنة والتفاعلية املتعددة االتجاهات.. فاملنهج في

اإللكتروني يجب أن يشمل على العروض اإللكترونية للدروس مدعومة باألنشطة املساندة التي تقدم املحتوى العلمي بأسلوب أكثر تفاعال  

تعليمية  الفيديو( والتي تخاطب الحواس عند املتعلم. وتوفير بيئة    -الحركة    -الصورة    -النص    -وواقعية من خالل الوسائط املتعددة )الصوت  

عال  تدعم خطوات تنفيذ إستراتيجية التعليم اإللكتروني تبدأ بالوعي الكامل بأهميته وضرورته لهذا العصر وعلى كافة املستويات. والتقدم الف

ية وتصميم  في توفير محتويات هذه البيئة من األجهزة واملصادر التعليمية وامللحقات املتنوعة وأنظمة الوسائط املتعددة والبرمجيات التعليم 

 
ً
 وفنيا

ً
 .املقررات االلكترونية واملتقنة تربويا

 علي كافة املؤسسات املختلفة أن تتو 
ً
افق  ال شك أن التطور العلمي املذهل الذي حققه اإلنسان في القرن العشرين قد أثر بفاعلية أصبح لزاما

ر التكنولوجي هدفا قوميا واحتياجا حقيقيا لنمو املجتمع  وأصبح التطو  أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها تكنولوجيا املعلومات،

 .وقدرات أفراده وحسن استخدام موارده وحمايتها

ومن هنا ظهر مفهوم املدرسة اإللكترونية كأساس لتطوير التعليم العام والذي يهدف إلى خلق مجتمع متكامل ومتجانس من الطلبة وأولياء  

 األمور واملعلمين واملدرسة وكذلك بين 

أجيال  املدارس بعضها البعض ارتكازا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحديث العملية التعليمية ووسائل الشرح والتربية وبالتالي تخريج  

 .أكثر مهارة واحترافية

يتم إيجاد فرص عمل   مما يغذى االقتصاد الوطني بالشركات املتخصصة التي تقدم خدماتها بشكل احترافي متميز لخدمة املشروع، وبالتالي

 .جديدة في ظل هذا املشروع القومي الراقي

 العودة لبداية املوضوع 
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 : مزايا مشروع املدرسة اإللكترونية كحجر الزاوية في تطوير منظومة التعليم
ً
 -: ثانيا

 -: يحتوي مفهوم املدرسة اإللكترونية علي املزايا الفلسفية اآلتية

 . مإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعلي

تلبية االحتياجات املباشرة لسوق العمل في مجال التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحديثة وأساليب الوصول للمعلومات 

 .ومعالجتها

 تهيئة املواطن للولوج في مجتمع املعلومات الحديث والتعايش معه وتحقيق متطلبات التحول إلى االقتصاد القائم على املعرفة

التدريب   -الدافعية الذاتية التعلم التفاعلي -التعلم التعاوني- الخبرات لتكنولوجية -لبة بالقيم واملهارات التالية: التعلم الفرديتزويد الط

 .التعلم مدى الحياة   -مهارات حل املشكالت- محاكاة بيئة العمل الحقيقية  -املهارات اإلبداعية- واملمارسة إلتقان املهارات األساسية 

 .تعليم أفضل وطرق تدريس أكثر تقدما تقديم وسائل

تطوير مهارات وفكر الطالب من خالل البحث عن املعلومات واستدعائها باستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واإلنترنت في أي مجال  

 .أو مادة تعليمية

ذلك بالنسبة لكافة مستويات التعليم , والذي  إمكانية تقديم دراسات وأنشطة جديدة مثل تصميم مواقع اإلنترنت والجرافيك والبرمجة, و 

 إيراديا للمنشأة التعليمية
ً
 .يمكن أن يمثل أيضا مصدرا

ل  إمكانية اتصال أولياء األمور باملدرسين والحصول علي التقارير والدرجات والتقديرات وكذلك الشهادات, وذلك من خالل اإلنترنت أو من خال 

 ها لهذا الغرض أجهزة كمبيوتر في املدرسة يتم تخصيص 

 . تطوير فكر ومهارات املعلم وكذلك أساليب الشرح لجعل الدروس أكثر فاعلية وإثارة مللكات الفهم واإلبداع لدى الطالب 

  إقامة اتصال دائم بين املدارس وبعضها لتبادل املعلومات واألبحاث ودعم روح املنافسة العلمية والثقافية لدى الطلبة . كما يمكن إقامة

ات علمية وثقافية باستخدام اإلنترنت مما يدعم سهولة تدفق املعلومات بين كافة أطراف العملية التعليمية وتحسين االتصال ودعم  مسابق

 .التفاعل فيما بينهم

ر الجديدة  االتصال الدائم بالعالم من خالل شبكة اإلنترنت باملدارس يتيح سهولة وسرعة اإلطالع على واستقطاب املعلومات واألبحاث واألخبا

 .املتاحة فضال عن كفاءة االستخدام األمثل في خدمة العملية التعليمية والتربوية

االعتماد على الشركات الوطنية املتخصصة في توريد األجهزة واملعدات والدعم الفني للمدارس اإللكترونية ينشط ويسرع اقتحام اإلنتاج  

الفائقة بما يدره هذا املجال الواعد من قيمة مضافة عالية ويتيحه من تطوير لقدرات   الوطني ملجال صناعة البرمجيات وأدوات التكنولوجيا 

 . مجاالت اإلنتاج األخرى 

في أي  وسيوفر هذا املشروع بيئة تعليمية تسمح للطلبة واملعلمين واإلدارة املدرسية وأولياء األمور واملجتمع بالتواصل والتفاعل في أي وقت و

 من املستخدمين في وقت واحد مما سيغير بيئة   مكان، كما أنه حل سيحقق 
ً
 كبيرا

ً
متطلبات التعلم اإللكتروني املباشر إذ سوف يغطي عددا

الصف التقليدية من بيئة محدودة املصادر إلى بيئة مفتوحة فاعلة مشوقة تساعد الطالب على التفاعل مع الدرس اإللكتروني بالصوت 

ير ذلك من أوجه التطبيق العملي للمعرفة في أي وقت مما سيسهم في رفع تحصيله العلمي من  والصورة وإجراء تجارب علمية تطبيقية وغ

 .خالل االستفادة من اإلمكانيات الهائلة التي توفرها تقنية املعلومات عبر البوابة التعليمية

م كما سيسمح للمعلم بالتفاعل مع الطلبة  التحول سيسمح لكل طالب أن يتعلم وفق قدراته مع مراعاة الفروق الفردية في سرعة التعلوهذا 

 للمعرفة وليس مجرد متلق لها وتأهيله ليكون  
ً
ومتابعتهم وتقويمهم بشكل فردي ويساهم في تنمية شخصية الطالب وتأهيله ليكون منتجا

 مع مجتمع املعلومات املبني على اقتصاد املعرفة
ً
 متكيفا

ً
 فاعال

ً
 .عنصرا

ة تحويل الكتاب املدرس ي إلى كتاب إلكتروني مرن تنتقل فيه الصورة الصامتة إلى حركة مع شرح ألي جزء  كما سيسهم هذا النظام في إمكاني

ة  من أجزاء املحتوى ويمكن للمعلم من تحديد معنى أي كلمة في املحتوى وتعميمها على الطلبة. وتوفر املنظومة إمكانية نقل املحاضرات الحي 

ة بالصوت والصورة في أي مكان لجميع املدارس املربوطة بالشبكة كما توفر إمكانية الدخول إلى أي  بكاميرات تمكن املعلم من الشرح للطلب

   موقع تعليمي لتعزيز الدرس وإثرائه باملصادر املختلفة من املعرفة املتوافرة على شبكة اإلنترنت. تفتح هذه املنظومة التعليمية للطالب
ً
مجاال
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 من التفاعل مع زمالئه ومعلم
ً
يه من خالل طرح األسئلة وإبداء الرأي وتبادل اآلراء واملعلومات واألفكار مع اآلخرين في مدرسته وفي املدارس  واسعا

 .األخرى وفي أي مكان في العالم مما يوفر له فرصة التعلم الذاتي حيث يكون لديه خيار جرب بنفسك

 

 : كيفية تنفيذ املدرسة اإللكترونية
ً
 -: ثالثا

 -: سية تحديد األهداف الرئي

 تطوير املنشأة التعليمية 

 إرساء قاعدة للتطوير املستمر للمناهج التعليمية 

 تطوير فكر ومهارات املعلم وبالتالي أساليب الشرح        

 تطوير مهارات الطلبة في استقطاب املعلومات واستخدامها        

 . تعليميةتأمين التواصل والتعاون املستمر بين أولياء أمور الطلبة واملؤسسات ال

 -:ولتحقيق هذه األهداف ينبغي التدرج في خطوات تراكمية وإنتشارية تتضمن اآلتي

في   تحويل العملية التعليمية إلي عملية ترتكز علي تعليم الكمبيوتر واملوضوعان املتعلقة بالكمبيوتر ) مثل تطبيقات الكمبيوتر واإلنترنت(

( ساعات أسبوعيا لكل طالب والشك أن التطور في تطبيق التعليم املبني علي  4ل حوالي )املدارس باملستويات التعليمية املختلفة وبمعد

  استخدام الكمبيوتر بكافة املستويات التعليمية واالستفادة من التطورات الحديثة في تقنية الكمبيوتر كوسيلة لتحسين العملية التعليمية 

اإلنجليزية سوف ينمي القدرات االبتكارية التي عانينا كثيرا منها بمناهج الحفظ   ملختلف املواد الدراسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة

 . واالستظهار التقليدية

عل  وال يقتصر مشروع املدرسة اإللكترونية علي تزويد املدارس بما تحتاجه من أجهزة الكمبيوتر وملحقاته ليعتاد الطلبة علي استخدام والتفا

تطوير املناهج وإبداع البرامج التعليمية في صورة أسطوانات ليزر أو مواقع ويب أو مزيج منهما وتزويد املدرسين  مع الكمبيوتر بل األهم من ذلك  

ببرامج تدريبية في التكنولوجيا والتعليم وأساليب الشرح الحديثة مما يدعم انتشار تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها بشكل سليم في تطوير 

 . هوم املدرسة اإللكترونيةمنظومة التعليم ككل ونجاح مف 

ع  وتأتي خطوات إنشاء الشبكات الالزمة لربط األنظمة الداخلية للمدارس املختلفة والربط بين املدرسة واملعلمين واآلباء والطلبة واملجتم

ية التعليمية وتعاونهم  باإلضافة للربط بين املدرسة وشبكة مدرسة أخري بل والجهات اإلشرافية وفق االحتياجات لتيسر ترابط أطراف العمل

الناجح فضال عن االستفادة من موارد الكمبيوتر املتاحة في املدارس اإللكترونية لخدمات املجتمع في ساعات ما بعد الدراسة مما يجعل  

 .املدرسة مجتمعا تقنيا متكامال لخدمة املجتمع

اإلدارة على حسن استخدام املوارد لتحقيق األهداف بكفاءة   ولقد أصبح بديهيا أن نجاح أي مؤسسة أو منشأة اقتصادية يقاس أوال بقدرة

جيا وإتقان وذلك ال يتحقق إال بإتباع واالعتماد على أحدث أساليب اإلدارة إلنجاز املهام واألعمال وبالتالي البد من االعتماد على تكنولو 

يتحقق الحلم الواعد. وأن أي منظومة إلكترونية تتعامل مع   املعلومات في اإلدارة املدرسية تطبيقا ملفهوم مشروع املدرسة اإللكترونية كي 

 -:الجانب التعليمي واملدرسة اإللكترونية البد أن تنقسم إلي شقين

 شق إداري   

 شق تعليمي

 -:  -الشق اإلداري : 

معالجة كافة البيانات واملعلومات  ويقوم الشق اإلداري باملنظومة بخدمة كافة األنشطة واملهام اإلدارية واملحاسبية عن طريق إدارة وتخزين و 

 .وطباعة التقارير املتنوعة وخاصة التقارير الخاصة بدعم القرار , وكذلك تحديث املوقع باإلنترنت تلقائيا

 أما الشق التعليمي  

على عملية استقطاب  ويقوم الشق التعليمي للمنظومة بخدمة املدرسين عن طريق إطالق قدراتهم اإلبداعية لشرح املواد واملناهج واإلشراف 

 املعلومات التي يقوم بها الطلبة. ويبدع الطالب أيضا في أساليب العثور على املعلومات املخزنة بسيرفر املدرسة أو باإلنترنت وربط تلك

 .املعلومات بعضها ببعض واستخدامها على أرض الواقع وذلك تحت اإلشراف املباشر للمعلم و/أو أولياء األمور 
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سبق يوفر مشروع املدارس اإللكترونية فرصة عظيمة لتحسين التعليم بصفة عامة وتخريج كوادر قادرة علي التعامل مع  لذلك ولكل ما 

ثقافي  التكنولوجيا الحديثة بكافة أوجهها , واستخدام هذه التكنولوجيا لرفع درجة ذكاء وأداء ومهارة هذه الكوادر وتحسين مستواهم العلمي وال

من مرحلة التعليم بالحفظ واالستظهار والدروس الخصوصية امللخصة إلى آفاق إكساب األجيال الناشئة مهارات التعلم   واملهاري , واالنتقال

 . الواعي املستمر واإلبداع واالبتكار وبالتالي تعظيم مكانة مصر القيادية في املجتمع الدولي

 

 : واقع املدرسة اإللكترونية في الدول العربية
ً
 -: رابعا

 على الحاسب اآللي  إن الحدي
ً
ث عن  "مدرسة املستقبل" وما يحمله هذا املفهوم من الدعوة إلى تجديد التعليم وتطويره كي يصبح أكثر اعتمادا

والتقنية، وما يصحب ذلك من وجود املدارس اإللكترونية والفصول اإللكترونية وغيرها، يذكر بالحركة التقدمية التي ظهرت في العشرينيات  

اض ي، والتي انبعثت من كلية املعلمين بجامعة كولومبيا. ومع االنتشار الذائع الصيت لهذه الحركة وأفكارها، وكثرة املؤيدين لها إال  من القرن امل

 بدأت تعلو في األوساط التربوية  
ً
  بإعادة النظر في كثير من الطروحات التي أدت إلى نشوء عيبين في نظام التعليم   - األمريكية خاصة    -أن أصواتا

 .العام األمريكي هما: انخفاض مستوى متوسط تحصيل الطالب، وارتباط قوي بين الطبقة االجتماعية واملستوى التعليمي

، ال يعني الدعوة إلى إقفال الباب  -بغض النظر عن مدى صحتها أو عدمه  -إن مثل تلك األصوات التربوية التي بدأت تعلو في الدول العربية 

ولكنها دعوة إلى الحذر من النظرة غير الواقعية في التطوير التربوي،    - فهو ضرورة، كما أشير إلى ذلك في املقدمة- التربوي  أمام التطوير واإلصالح  

وما يصحب ذلك من الطروحات التربوية الجذابة التي سرعان ما تفشل إذا وضعت تحت التطبيق الفعلي، وفي الظروف الفعلية التي تعيشها  

 .تصادية والسياسية، واالجتماعية والثقافية التي تحيط باملدارس من كل جهة، تؤثر فيها وتتأثر بهااملدارس، والظروف االق

معايير  والواقعية في التطوير التربوي التعني االنجذاب التام إلى الواقع الفعلي، وعدم استشراف املستقبل، أو الرقي بمعايير التعليم، )هناك 

 ويمكن الوصول  واقعية لكنها غير راقية، وهناك مع
ً
ايير راقية غير أنها غير واقعية، وهناك معايير راقية وواقعية يطمح إليها الطالب جميعا

ة؛  إليها(، ولكنها  تعني أن "يكون املخططون واقعيين في تصوراتهم املستقبلية، بحيث تعكس ما يمكن عمله في ضوء املوارد املتاحة واملحتمل

 على ورق يصعب تحقيقها في ضوء التحليل والتنبؤ الواقعيويجب أال تبنى على تفاؤالت مطلقة
ً
 .".، بحيث تكون حبرا

إن النظر إلى مدرسة املستقبل بواقعية يمنحنا الحكمة في التعامل مع املعطيات املختلفة لتطوير تلك املدرسة، وما يستحق أن يبدأ به  

وما يصلح ملجتمعنا وماال يصلح، وما ينبغي تغييره وماال ينبغي. وفي النهاية،   ألهميته، وما يمكن تأخيره، وما يمكن تطبيقه وماال يمكن تطبيقه،

ا  فإن "الجهات التي ستتفوق على غيرها في حقبة ما بعد عصر املعلومات هي تلك الدول التي توخت جانب الحكمة باستثمارها في تطوير رأسماله

  . ".الفكري 

العربي يتفاءل بمستقبل تعليمي زاهر في ظل االعتماد على التقنية بشكل عام، والحاسب اآللي  على الرغم من أن كثير من التربويين في الوطن 

بشكل خاص، وما يصحب ذلك من انتشار ما يسمى املدرسة اإللكترونية، واملكتبة اإللكترونية، والتعليم االفتراض ي، فإن آخرين يميلون إلى  

رع في تطبيق التقنية )الحاسب اآللي بشكل خاص( في التعليم العام، في ظل املعوقات  عكس ذلك، ويتوقعون انتكاسة وخيبة أمل، بسبب التس

لتأكيد فائدة استخدامه في   - حتى اآلن  –الكثيرة التي تحد من تطبيقه في مدارسنا، وكذلك في ظل عدم وجود البحث الكافي، واألدلة املقنعة 

 ما يسمى "التعلم عن بعد" التعليم العام )التركيز هنا على التعليم العام، حيث 
ً
صاحب تطبيق الحاسب اآللي في التعليم الجامعي، خصوصا

 .(كثير من النجاح

ومما يجعل بعض التربويين ال يتحمس أو يتسرع في قبول فكرة االعتماد بشكل كبير على التقنيات التعليمية هو ما يصحب تطبيق تلك  

تعليمية الضعيفة، وتغليب الجانب املعرفي على الجانب التربوي، والنقص في إشباع  التقنيات )الحاسب اآللي بشكل خاص( من النواتج ال

الحاجات النفسية والوجدانية والروحية للتالميذ، وصرف كثير من جهود الطالب وأوقاتهم في النواحي الشكلية والتنظيمية، على حساب  

 عن املبالغة في توفير البيئات االفتراضية من  
ً
خالل الحاسب اآللي، التي تقل معها معايشة الطالب للواقع الفعلي، واملمارسة  جودة العمل، فضال

 
ً
 .الطبيعية واملحسوسة لكثير من األشياء املمكن تعلمها واقعيا

ملترتبة  وثمة أمر آخر يقلق بعض التربويين يتعلق بالنواحي االقتصادية التي هي عماد التقنية، ووقود قوتها واستمرارها. فمع النفقات الكثيرة ا

 في املدارس، وما يصحب ذلك من نفقات الصيانة والتحديث وشراء البرامج، فإن بعضهم يخش ى من  
ً
على انتشار الحاسبات اآللية، وخصوصا

 عن التوسع في تطبيق التقنيات التعليمية، بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف املستمرة للحاسبات اآللية، ومن ثم خسارة 
ً
  التراجع الحقا
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ومية  ير من األموال، والجهود، واألوقات التي كان من املمكن  توجيهها لسد االحتياج من األوليات التي تفرض نفسها، مثل توفير املباني الحككث

 من املستأجرة، والبيئة التعليمية النظيفة اآلمنة، وغير ذلك من الدواعي الضرورية لنشر التعليم، والرقي بمستواه
ً
   .بدال

حديث عن النواحي االقتصادية، فإنه من املفيد اإلشارة إلى أن التوسع في استخدام الحاسب اآللي في التعليم يمكن أن يزيد من  وبمناسبة ال

التعلم  مستوى االرتباط بين الطبقة االجتماعية واملستوى التعليمي. بمعنى أن يتمتع التلميذ الذي يمتلك األجهزة التقنية املتطورة بمستوى من  

انه الذين ال يستطيعون ذلك. وال شك أن الفصول اإللكترونية، واملدارس اإللكترونية التي هي من أبرز خصائص مدرسة املستقبل  يفوق أقر 

مما  تتطلب قدرة شرائية عالية تساعد التالميذ في اقتناء الجديد والحديث من األجهزة التعليمية، وهذا ال يتوافر عادة إال مليسوري الحال، 

بما تحويه من تجهيزات تقنية عالية للتالميذ   -ن يفرض املستقبل على املجتمعات توفير نوعين من املدارس: مدارس إلكترونية يتوقع معه  أ

وأخرى مدارس عادية للتالميذ األقل ثراًء. والشك أن زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء في الوقت الحالي ينذر بش يء من ذلك، وهذا    -األغنياء 

 .لخطورة على املدى البعيد ما يعلمه املتخصصون في علم االجتماعفيه من ا

 فقد بدأت بعض الدول العربية في اتخاذ خطوات هامة لتطبيق مشروع املدرسة اإللكترونية فعلى سبيل املثال أنشأت اململكة العربي
ً
ة  وعمليا

بد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب "موجها إلى قطاع التعليم العام السعودية العديد من املشاريع في هذا املجال وأهمها "مشروع عبد هللا بن ع

بمراحله الدراسية املختلفة بهدف تنمية مهارات الطالب وإعدادهم إعداد جيدا يتناسب مع املتطلبات املستقبلية ، ورفع مستوى قدرات  

علوماتية بمحتواها العلمي املالئم الحتياجات الطالب واملعلمين  املعلمين في توظيف املعلومات في كافة األنشطة التعليمية ،مع توفير البيئة امل

 .راد املجتمع، وإتاحة مصادر التعليم املباشر ة ، لتكون نواة لصناعة تقنية املعلومات املتقدمة باململكة ، ونشر املعرفة بتقنية املعلومات بين أف

بط املدارس بالشبكة الوطنية وبناء شبكات محلية داخل كل مدرسة .  ويهدف املشروع إلى توفير حاسب آلي لكل عشرة طالب مع إكمال ر 

وتشمل مراحل التنفيذ األربع : مرحلة الدراسات واالستقصاء والتجارب مع بدء عملية بناء الشبكة ، ومرحلة التنفيذ واملتابعة والتطوير  

ل ربط املدارس وبناء شبكاتها بينما تتم في املرحلة الرابعة عملية  ( من الطالب ومرحلة استكما%50والتعديل ليتم توفير تقنية التعليم لحوالي )

 .املتابعة والتحديث والتعديل ملسايرة التطويرات التقنية العلمية في هذا املجال

 مع جهات استشارية متخصصة في
ً
 عقدا

ً
إنشاء  أما في مصر فقد تزايد االهتمام بمشروع املدرسة اإللكترونية من الحكومة التي وقعت مؤخرا

 . وتطوير برمجيات املدارس اإللكترونية

 قفزة نوعية في مجال التعليم اإللكتروني حيث تم اعتماد نظام التعليم املفتوح في الجامعات  
ً
وفى سورية فقد شهد التعليم العالي مؤخرا

 من العام الدراس ي الحالي، وتوجت بإصدار مرسوم بإحداث الجامعة االفتراضية الس 
ً
ورية التي تعتبر أول جامعة عربية في منطقة  السورية بدءا

الشرق األوسط تعتمد نظام التعليم عن بعد )التعليم اإللكتروني عن طريق الشبكة العاملية( وان كانت البداية تخص قطاع التعليم العالي 

 مثل املدارس اإللكترونية والف
ً
 .صول اإللكترونيةإال أن هذه الخطوة بال شك تمثل لبنة أساسية ملشاريع أكثر طموحا

وهناك العديد من الدول العربية األخرى مثل الكويت و اإلمارات العربية وسلطنة عمان وقطر والتي اتخذت خطوات مماثلة في هذا املجال  

 . وان كانت بمستوى اقل إال أنها تسير بوتيرة متسارعة

 

 : مستقبل املدرسة اإللكترونية 
ً
 خامسا

لتقنيات التعليمية أو ضرورتها في التعليم العام لم يحسم بعد، لكن الذي اليختلف عليه اثنان هو ذلك  إن الجدل حول فائدة استخدام ا 

التحدي الكبير الذي يواجه مدارسنا اليوم، وهو كيف تتغير املدارس لتواجه متطلبات املستقبل، بما في ذلك تسخير التقنيات املختلفة  

 
ً
 فاعال

ً
 فيما يسمى "طريق املعلومات السريعتسخيرا

ً
يقول البروفيسور الري كيوبان من   .(Information Superhighway) "، وتحتل موقعا

جامعة ستانفورد بوالية كليفورنيا: "إن التقنيات الجديدة التغير املدارس، بل يجب أن تتغير املدارس لكي تتمكن من استخدام التقنيات  

(. بمعنى، أن مدارسنا يجب أن تشتمل على بنية تحتية جيدة  2000مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،  الجديدة بصورة فعالة" )

  .، ونظام مرن، وإدارة وفاعلة، كي تكون مهيأة الستخدام التقنيات التعليمية بفاعلية، وليس مجاراة لآلخرين

 لالهتمام باملعلمين الذين هم حجر الزاوية في العملية التعليمية. وإذا  وباإلضافة إلى الحاجة إلى تغيير املدارس، فإن الحاجة ت
ً
بدو ماسة أيضا

، فال مناص من النظر إلى التعليم على أنه يقوم   - أي مدرسة  - كان هدف املدرسة 
ً
 وسلوكيا

ً
 ومهاريا

ً
، ووجدانيا

ً
 ومعرفيا

ً
هو بناء اإلنسان عقديا

ورة التركيز على املعلمين وتطوير أدائهم التدريس ي، وتعريفهم باالحتياجات اإلنسانية املتجددة  على أساس عالقات إنسانية مؤثرة، ومن ثم ضر 
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  للتالميذ، وسبل إشباع تلك االحتياجات بما يمنحهم االستقرار العاطفي والنمو العقلي والقوة البدنية، وهذا ما تقصر عن تحقيقه األجهزة 

 .التقنية املتطورة وحدها

سيكون أكبر وأكثر فاعلية. وفي  - بما في ذلك الفصول اإللكترونية، واملناهج اإللكترونية  - ظل استخدام التقنية التعليمية ودور املعلمين في 

في  هذا الصدد،  أن التقنية سوف تزيد، ولن تقلل من الحاجة إلى معلمين جيدين وأساليب تدريسية بارعة. وإننا بحاجة إلى زيادة استثماراتنا 

 ألهداف محددةاملوارد البشر 
ً
 مفيدا

ً
          .ية وفي التنمية املهنية للتربويين، ال في املناهج التقنية، مثل "التعلم في الوقت املناسب" بوصفه مفهوما

ن  كما يجب النظر في مدرسة املستقبل إلى برامج الحاسوب واإلنترنت على أنها وسائل معينة على التعلم الذاتي، وال يمكن االستغناء معها ع 

 أمام املعلمين الجيدين، يقول بيل جيتس )رئيس ومؤسس شركة ميكروسوفت(: "إن  
ً
املعلمين؛ بل إن النظرة العلمية تجعل املستقبل مشرقا

 لبعض املهن  – مستقبل التدريس 
ً
 للغاية. فمع تحسين االبتكارات الحديثة، املطرد ملستويات املعيشة، كانت هناك  - وخالفا

ً
– يبدو مشرقا

 
ً
زيادة في نسبة القوة العاملة املخصصة للتدريس، وسوف يزدهر املربون الذي يضفون الحيوية واإلبداع إلى فصول الدراسة،   -دائما

 املدرسين الذين يقيمون عالقات قوية مع األطفال، بالنظر إلى أن األطفال يحبون الفصول التي يدرس بها بالغون  
ً
وسيصادف النجاح أيضا

... إلخيعرفون أنهم يهتمون بهم 
ً
 مختلفا

ً
 مدرسين تركوا تأثيرا

ً
، ولقد عرفنا جميعا

ً
 حقيقيا

ً
 . "اهتماما

 من الوقت والجهد. وال شك أن الحاسبات اآللية وسيلة جيدة 
ً
 في حياتنا، ووفرت كثيرا

ً
  الشك أن التقنيات العلمية والتعليمية غيرت كثيرا

 -ليست للتعليم والتعلم، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة، كما أنها 
ً
الوسيلة األفضل. لذا، فمن الحكمة وضع استخدام الحاسب اآللي   -دائما

عليمية  في التعليم )العام( في موضعه، وعدم إعطائه أكثر من حجمه، ومراقبة آثاره اإليجابية والسلبية على املتعلمين واملعلمين، والعملية الت

  .على حد سواء

 -:التعليم في املستقبل متعددة ،  وتشمل ما يليوبالتأكيد إن انعكاسات أهمية التقنية في  

 .الحاجة إلى تدريب املعلمين وإعادة تدريبهم على استعمال التقنية بشكل خالق   

لبعض  الحاجة إلى املحافظة على العالقات البشرية ذات األهمية التقليدية في التعليم؛  وذلك ملواجهة اآلثار املحتملة املجردة من اإلنسانية  

 .اع التقنيةأنو 

الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة،واملناطق الغنية واملناطق الفقيرة في  -ال أن تضّيق – الحاجة إلى أخذ الحيطة من أن توسع التقنية 

 
ً
 .الدولة الواحدة أيضا

التربوية في سياقها القويم. ففي كل تجلياتها    وبعد اإلشارة إلى تلك االنعكاسات، ربما كان أهم هذه املضامين هو الحاجة إلى اإلبقاء على التقنية 

 للمشكالت االجتماعية والتربوية كافة
ً
 ناجعا

ً
 .يمكن أن تصبح التقنية أداة مهمة، غير أنها ليست عالجا

 حثيثة من أجل توفير فرص التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة، وتسعى لدمجهم في مؤسساتها التعليمية امل
ً
ختلفة،  بذل الكثير من الدول جهودا

ل  ويتمايز بعضها في درجة استخدامه لوسائل تكنولوجيا التعليم املتطورة، ومنها ما تشهده دولة اإلمارات العربية املتحدة من تطور في مجا

ال  استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم وتوفيرها للطلبة ذوي اإلعاقة، وما تبذله مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من جهود في هذا املج

ول  بخاصة، حيث يعود اهتمامها بتوفير تكنولوجيا التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة إلى بداية الثمانينات من خالل توفير أجهزة الحاسوب في الفص 

التعليمية والعمل على تدريب الطلبة من ذوي اإلعاقة على استخدام مهارات وبرامج الحاسوب بشكل عام. وأشير إلى ما يقدمه مركز حميد  

الطاير ملصادر التكنولوجيا املساعدة بجامعة زايد بأبوظبي، وكذلك مركز خلف الحبتور ملصادر التكنولوجيا املساعدة، والذي يهدف   مطر

إلى تشجيع وخدمة الطلبة ذوي اإلعاقة ليتمكنوا من استكماِل تعليمهم الجامعي وضمان تفوقهم الدراس ي واملنهي. باإلضافة إلى الكثير من  

 .راكز األشخاص ذوي اإلعاقة التي تهتم بتعليمهم وتهدف إلى توفير وسائل تكنولوجيا التعليم لهماملؤسسات وم

ابيات  إن تدريب الطلبة ذوي اإلعاقة على وسائل تكنولوجيا التعليم املختلفة، كأجهزة الحاسوب و)أي باد( وغيرها، قد أسهم في الكثير من اإليج

احية النفسية أم األكاديمية أم االجتماعية أم االقتصادية. فقد أثبتت دراسات كثيرة أن استخدام  التي تعود عليهم سواء أكان ذلك من الن

 له دور كبير في خفض التوتر. حيث تتوفر فيها كثير من البرامج املسلية واأللعاب الجميلة التي 
ً
تدخل   الوسائل التعليمية كالحاسب اآللي مثال

يذ، وبالتالي تخفف كثيًرا من حدة التوتر والقلق النفس ي لديهم، وبذلك يستخدم كثير من املعلمين هذه  البهجة والسرور في نفوس هؤالء التالم

 .الوسيلة كمعزز إيجابي في تعديل سلوكهم
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 خصبة لتوفير فرص ال
ً
 وأرضا

ً
عد تمهيدا

ُ
تعليم  فهل يمكن القول بأن هذه األلفة بين الطلبة ذوي اإلعاقة ووسائل تكنولوجيا التعليم الحديثة ت

 اإللكتروني لهم )عن بعد(؟ 

  وسوف أتناول بالحديث نبذة مختصرة عن وسائل تكنولوجيا التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة، ثم واقع التعليم اإللكتروني لهم واملأمول تحقيقه 

 .في املستقبل في هذا املجال

 :تكنولوجيا التعليم واحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة

عرف تكنولوجيا تعليم ال
ُ
طلبة ذوي اإلعاقة بأنها »النظرية والتطبيق في تصميم وتطوير واستخدام وإدارة وتقويم البرامج الخاصة باألفراد  ت

ذوي اإلعاقة لتيسير عملية التعليم والتعلم، والتعامل مع مصادر التعلم املتنوعة إلثراء خبراتهم وسماتهم وقدراتهم الشخصية« )عبد  

 .(2010العاطي

عرف التقنيا
ُ
ت )التكنولوجيا( التعليمية الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة بأنها: )أي مادة أو قطعة، أو نظام منتج، أو ش ئ معدل أو مصنوع  كما ت

 للطلب بهدف زيادة الكفاءة العلمية والوظيفية للطلبة ذوي اإلعاقة(. ونقصد بالتقنيات ليس فقط األجهزة أو اإللكترونيات، إنما ي
ً
قصد  وفقا

 .ليمية تساعد في تسهيل فهم املادة العلمية، حتى إن كانت السبورة والطباشير والكتاب، تعد تقنيات تعليمية مساعدةبها أي وسيلة تع

 :يقسم بعض الباحثين التقنيات التعليمية املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة إلى

 Data Show عليمي، والفيديو، وجهاز عرض البياناتالتقنيات اإللكترونية: ومن أمثلتها الحاسب اآللي وبرامجه املختلفة، والتلفزيون الت

 .والسبورة الذكية وغيرها من األجهزة اإللكترونية

الراض ي،  التقنيات غير اإللكترونية: ومن أمثلتها الكتاب، والسبورة، والصور، واملجسمات، وغيرها من األجهزة غير الكهربائية أو اإللكترونية. )

 .(179التعليم اإللكتروني ص 

 :سائل التعليمية والتكنولوجية املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقةالو 

 :( إلى أن الوسائل التعليمية تتمثل في2006أشار )سليمان، 

 :الوسائل التعليمية السمعية

 .(التسجيالت الصوتية: مثل )تعليم اللغات، تسجيل القصص والنصوص املقررة في املنهج، تعليم لفظ الكلمات

عد من أنسب الوسائل التعليمية السمعية للطلبة ذوي اإلعاقة البصريةالبرامج اإلذاعية الت
ُ
 .عليمية: ت

 .الكتب الناطقة: وهي عبارة عن تسجيل نص الكتاب على األشرطة الصوتية أو االسطوانات

 :الوسائل التعليمية اللمسية

 .Abacus العداد الحسابي

 .النماذج واملجسمات التعليمية

ئل التعليمية التي تؤخذ من البيئة دون إجراء أي تعديل أو تغيير عليها، حيث تساعد على دراسة املوضوعات غير  العينات: وهي إحدى الوسا

 .املتوفرة في املجتمع

 في مدراس الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
ً
 .الرسومات البارزة: وهي اكثر الوسائل انتشارا

 .شياء واألحداث بفاعليةالصور اللمسية: يمكن من خاللها تفسير العالقات بين األ 

 :الخرائط والكرات األرضية

 .اللوحات التعليمية

 :الوسائل التعليمية السمعية البصرية

 .التلفزيون التعليمي خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

 .الوسائل املتعددة الكمبيوترية الناطقة

 .شبكة املعلومات الدولية

 :الوسائل التعليمية من البيئة املحلية

 تاحف واملعارض امل
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 .الزيارات امليدانية أو الرحالت التعليمية

 

 :أهمية استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة

 .تشير الكثير من الدراسات إلى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية في مجال تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة

 :( إلى أن أهمية استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال تعليم ذوي اإلعاقة تتمثل في أنها2009وأشارت بلجون )

 في معالجة الفروق الفردية بين الطلبة ذوي اإلعاقة. فتتنوع طرائق وأساليب التعليم بما يناسب قدرات كل منهم
ً
 هاما

ً
 .تؤدي دورا

 .اط السلوكية املرغوب فيها وإكسابهم املفاهيم املعقدةتفيد في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة األنم

 .تساعد في التغلب على االنخفاض في القدرة على التفكير املجرد للطلبة ذوي اإلعاقة، وذلك بتوفير خبرات حسية مناسبة

 .هم على التعلمتقوم الوسائل التعليمية والتكنولوجية بدور هام في تشويق الطالب ذوي اإلعاقة وزيادة دافعيتهم وإقبال

 تربوي
ً
، والذي يعد مطلبا

ً
 وفعاال

ً
 مباشرا

ً
 تفرضه  تساعد على تكرار الخبرات وتجعل االحتكاك بين الطلبة ذوي اإلعاقة وبين ما يتعلمه احتكاكا

ً
ا

 .طبيعة اإلعاقة

 .تساعد على زيادة التحصيل وتكوين اتجاهات موجبة لألطفال ذوي اإلعاقة

 .اإلعاقة املهارات األكاديمية الالزمة لتكيفهم مع املجتمع املحيط بهم  تساعد على إكساب الطلبة ذوي 

 .املساعدة في نمو جميع املهارات )العقلية واالجتماعية واللغوية والحسية والحركية( لدى الطلبة ذوي اإلعاقة

 .بداعهمالتقليل من آثار اإلعاقة، ما يساعد الطلبة ذوي اإلعاقة على تحسين فرص تعلمهم وزيادة فرص إ

لية،  املشاركة الفعالة بشكل كامل في الفصول التعليمية العامة، وإثراء املنهج، وزيادة الحافز أو الباعث، وتشجيع التعاون وزيادة االستقال

 .وتدعيم التقدير الذاتي، والثقة بالنفس

من خالل املشاركة في األنشطة االجتماعية،   تقليل االعتماد على اآلخرين، مع جعل هؤالء األطفال مندمجين مع مجتمعهم والتواصل معه 

 .وتنمية مهاراتهم الحياتية

 :مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ووسائل التعليم اإللكترونية

ة  تبوأت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية دور الريادة في ادخال وسائل التعليم اإللكترونية في عملية تعليم وتدريب األشخاص ذوي اإلعاق

لوسائل التعليمية االلكترونية الحديثة ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى الدول العربية، حيث يعود اهتمامها بالتعليم  با

التكنولوجي الى بداية الثمانينات، كما واكبت على متابعة كافة التطورات الحاصلة في مجال التعليم وتوفير أفضل الخدمات التأهيلية  

 .(توحد – حركية ـ ذهنية  –ث الوسائل والبرامج العصرية ملنتسبيها من ذوي اإلعاقة على اختالفها )سمعية ـ بصرية والتدريبية بأحد

وتعتمد مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بتوجيهات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  

 = إضافة من املحرر( على  وبالتعاون مع قسم نظم املعلومات و 
ً
 مركز التقنيات املساندة الذي تأسس حديثا

ً
اقسام وفروع املدينة )ومؤخرا

طلبة  دراسة االحتياجات وتوفير الخدمات واألجهزة املساندة للطلبة من ذوي اإلعاقة من خالل سعي إدارة املدينة إلى توفير اإلمكانيات لكل ال

اقات الشديدة كالشلل الدماغي والحركي بتوفير أجهزة إلكترونية متخصصة وفق طبيعة وشدة اإلعاقة  ذوي اإلعاقة، وأيضا للطلبة ذوي اإلع

مثل لوحة مفاتيح الحاسوب بمفاتيح كبيرة واملاوس التي تركب على جبهة الرأس وهي وسائل مساندة ومساعدة على استخدام الحاسوب للطلبة 

 .(2013اكتوبر،  8من ذوي إعاقات الشلل الدماغي والحركي. )وام، 

من   وقد أوضحت منى عبد الكريم مدير مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أن اهتمام املدينة بالتعليم التكنولوجي يعود إلى بداية الثمانينات 

 .امخالل توفير أجهزة الحاسوب في الفصول التعليمية وتدريب الطلبة ذوي اإلعاقة على استخدام مهارات وبرامج الحاسوب بشكل ع 

رونية،  كما اتاحت املدينة كل اإلمكانيات املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة لالرتقاء بمستوياتهم التعليمية، حيث وفرت السبورات التفاعلية اإللكت

ة ذوي في جميع فصول مدرسة األمل للصم، وادخال نظام التعليم بالكمبيوتر اللوحي )أي باد( وفي سن مبكر لتطوير العملية التعليمية للطلب

 .(2013اإلعاقة، األمر الذي يسهم في تنمية ذكاء الطفل ليس كوسيلة للترفيه أو اللعب وإنما كوسيلة مهمة للتعلم.. )مجلة املنال، ديسمبر 

وصاحب استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم الحرص على تطوير الهيئة التدريسية، وتطوير الفصول التعليمية وضبط عملية االستخدام  

 .ح للتكنولوجيا بتوجيه أولياء األمور وتوعية الطلبة ذوي اإلعاقة، وتعزيز ثقافتهم باالستخدام االيجابي لألجهزة الذكيةالصحي
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إن مشاركة املدينة في معرض جيتكس الدولي بدبي وتقديم تجربتها في تطبيق التكنولوجيا ضمن إطار التعليم من خالل نموذج مدرسة األمل   

سة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية تنضم لبرنامج )محمد بن راشد للتعلم الذكي( وتجربة مركز الشارقة للتوحد، مع  للصم، كونها أول مدر 

 .برنامج فيجيوال بالنر، تهدف إلى الوقوف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال تعليم ذوي اإلعاقة

طلبة ذوي اإلعاقة من األهمية بمكان، فقد أثبتت عديد من الدراسات سواء  إذن يتضح أن استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم في تعليم ال

مت في  العربية منها واألجنبية فاعلية الوسائل التعليمية في عالج كثير من املشكالت السلوكية والنفسية للتالميذ ذوي اإلعاقة، كما أنها ساه

 .تت االنتباه واالندفاعية وفرط الحركةخفض سلوك النشاط الزائد وتحسن بعض السلوكيات املصاحبة له كتش

 فما هو دور التعليم اإللكتروني )عن بعد( في توفير فرص التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة؟ 

 :التعليم اإللكتروني

إن التطور التكنولوجي املتسارع، أسهم في نشر املعرفة والعلوم عبر شبكات اإلنترنت من خالل مؤسسات تعليمية متخصصة تقدم خدمات  

نشئت جامعات متخصصة في مختلف دول العالم تقدم برامجها األكاديمية التعليمية عبر اإلنترنت. فما هو مفهوم  ا
ُ
لتعليم اإللكتروني، فأ

نهم  التعليم اإللكتروني؟ وما هي خصائصه ومميزاته وأهدافه ؟ وما مدى االستفادة لتوفير فرص دراسة برامج أكاديمية للطلبة ذوي اإلعاقة تمك

 .حصول على شهادات جامعية وفق ضوابط تفرضها مؤسسات االعتماد األكاديمي في كل دولة، ومنها دولة اإلماراتمن ال

 .مفهوم التعلم: هو مجهود شخص ي ونشاط ذاتي يصدر عن املتعلم نفسه بمساعدة املعلم وإرشاده وتوجيهه

 
ّ
 (م. )عبد الرحمن، والدهيساتمفهوم التعليم: هو مجهود شخص ي من املعلم ملساعدة املتعلم على التعل

 

 :أنواع التعليم اإللكتروني

 :إلى أن أنواع التعليم اإللكتروني تتمثل في http: //e2learn.net/?p=13 (29/1/2014أشار موقع شبكة التعلم اإللكتروني )

 :(التعليم اإللكتروني املباشر: )املتزامن

ا بين املعلم واملتعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس املادة مثل املحادثة الفورية أو تلقي  وفيه يتم نقل املعلومات والدروس واالمتحانات وتبادله

 .الدروس من خالل ما يسمى بالدروس االفتراضية

 :(التعليم اإللكتروني غير املباشر )غير املتزامن

الذي يتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف  وفيه يحصل املتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراس ي مخطط، يحدد فيه الوقت واملكان  

رات  بعض أساليب التعلم اإللكتروني مثل البريد اإللكتروني، واالسطوانات املدمجة، ويعتمد على الوقت الذي يقضيه املتعلم للوصول إلى املها

 .التي يهدف إليها الدرس

 Blended Learning االلكتروني املدمج  التعليم

مج فيها التعليم اإللكتروني مع التعليم الصفي )التقليدي( فى إطار واحد، حيث توظف أدوات التعليم  هو أحد صيغ التعليم التى يند 

اإللكتروني، سواء املعتمدة على الكمبيوتر أو املعتمدة على الشبكات فى الدروس واملحاضرات، جلسات التدريب والتى تتم غالبا فى قاعات  

بالشبكات. والتعلم املدمج كذلك يمزج بين التعلم في الفصول التقليديه التي يلتقي فيها املعلم مع   الدرس الحقيقية املجهزة بإمكانية االتصال

 .الطالب وجها لوجه، والتعلم الذاتي الذي فيه مزج بين التعلم املتزامن وغير املتزامن

 :ناهجه، وعليه يمكن القول إنوبناء على ما سبق فإن االختالف بين أنواع التعليم السابقة هو في طرائق التدريس وليس م

 .التعلم اإللكتروني يشير إلى التعليم الذاتي

 .التعليم اإللكتروني املباشر عملية تفاعلية تزامنية بين املعلم واملتعلم

 .(أما التعليم اإللكتروني املدمج فهو مزيج بين التعليم التقليدي، والتعلم الذاتي )املتزامن وغير املتزامن

يم اإللكتروني بأشكاله السابقة متوافر على الشبكة العنكبوتية، وإلعتبارات ضمان وضبط الجودة فسيكون استخدامي  وحيث إن التعل

 .ملصطلح التعليم اإللكتروني لإلشارة إلى التعليم )املدمج واملتزامن(. الذي يخضع لشروط وضوابط مؤسسات االعتماد األكاديمي

 :تعريف التعليم اإللكتروني
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( في مدونته إلى أن هناك العديد من التعاريف للتعليم اإللكتروني، تنوعت بحسب طبيعة االهتمام والتخصص والغرض،  2009ري  أشار )الشه

 :فمنهم من نظر إلى التعليم اإللكتروني كطريقة تدريس، ومنهم من قدمه كنظام متكامل له مدخالته وعملياته ومخرجاته كما يلي

 :يسالتعليم اإللكتروني كطريقة تدر 

( هو )تقديم املحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة  6، ص2003تعريف العريفي )

 .(في الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة مخزونة في الحاسب اآللي أو عبر شبكة اإلنترنت

تعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من  ( هو )طريقة لل113، ص  2005تعريف املوس ى واملبارك )

صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي. املهم  

 .(م بأقصر وقت وأقل جهد وأكثر فائدةواملقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعل

( هو )تقديم محتوى تعليمي )إلكتروني( عبر الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى املتعلم بشكل يتيح  24، ص2005تعريف زيتون )

تزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا  له إمكانية التفاعل النشط مع هذا املحتوى ومع املعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير م 

 من خالل تلك الوسائط
ً
 عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا

ً
 .(التعلم في الوقت واملكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال

 :التعليم اإللكتروني كنظام

النترنت، أو شبكة محلية، أو األقمار الصناعية،  ( هو )نظام تقديم املناهج / املقررات الدراسية عبر شبكة ا38، ص 2002تعريف الشهري )

 .(أو عبر االسطوانات، أو التلفزيون التفاعلي للوصول إلى املتعلمين

( هو )نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من  3، ص  2003تعريف غلوم )

 .(: أجهزة الحاسوب واإلنترنت والبرامج اإللكترونية املعدة إما من قبل املختصين في الوزارة أو الشركاتخالل مجموعة من الوسائل منها 

( للتعليم اإللكتروني بأنه )منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو املتدربين في أي  289، ص  2004تعريف سالم )

قنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل )اإلنترنت، القنوات املحلية، البريد اإللكتروني، األقراص املمغنطة،  وقت وفي أي مكان باستخدام ت

دون أجهزة الحاسوب.. الخ( لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراس ي أو غير متزامنة عن بعد 

 على التعلم الذاتي والتفاعل بين املتعلم واملعلمااللتزام بمكان محدد ا
ً
 .(عتمادا

بأنه: نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيات االتصال واملعلومات.  (E-Learning) وقد عرفت ويكيبيديا التعليم اإللكتروني

كترونية، وتوفر سبل اإلرشاد والتوجيه وتنظيم االختبارات وكذلك  يعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض املقررات عبر الشبكات اإلل

 .إدارة املصادر والعمليات وتقويمها

 

 :خصائص التعليم اإللكتروني

ر التعلم اإللكتروني بيئة تعلم تفاعلية قائمة على املتعة في التعلم، وعلى مجهود املتعلم في البحث واالستقصاء والتعاون 
ّ
 .يوف

 .املكان والزمان للمتعلم  يمتاز باملرونة في

يشجع على التعلم املستمر مدى الحياة بتكلفة أقل من التعليم التقليدي، سواء أكان ذلك بهدف الحصول على درجة علمية أم شهادة معترف 

 .بها أو غير ذلك

 .سهولة تحديث املادة التعليمية اإللكترونية على الشبكة العاملية للمعلومات

 .إمكاناته وقدراته الذاتية يسير فيه املتعلم وفق

 

 :مسوغات الحاجة إلى التعليم اإللكتروني

 :تتمثل مسوغات التعليم عن بعد في

 :مسوغات جغرافية

 لوصوله إلى املؤسسة التعليمية التي يرغب في الدراسة فيها
ً
 كبيرا

ً
 .حيث قد يكون املوقع الجغرافي الذي يقطنه الدارس معيقا

 :مسوغات سياسية
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ديد من الدول النامية عدم استقرار واضطرابات وصراعات وحروب، إضافة إلى هجرات الجماعات داخل البلد الواحد أو من  حيث تشهد الع

 .بلد إلى آخر، تفرض اللجوء إلى التعلم عن بعد

 :مسوغات اجتماعية وثقافية

التغيرات االجتماعية والثقافية املطلوبة، وتواجه  تعليم املرأة أصبح من األهمية بمكان بحيث ينظر إليه كاستراتيجية وطنية هامة إلحداث 

 يتمثل في كيفية تعليم املرأة إلى جانب قيامها بواجباتها البيتية أو بدورها في الحياة العملية، فاملرأة بحاجة 
ً
إلى نمط من   الدول النامية تحديا

يم عن بعد(. إضافة إلى املوظفين والعاملين في املؤسسات  التعليم يسمح لها بنوع من املرونة حضور املحاضرات والدراسة والذاتية )التعل

 .العامة والخاصة الذين فاتتهم فرص التعليم من قبل، وتوجد لديهم دافعية لتطوير أنفسهم

 :مسوغات اقتصادية

 أمام العديد من أفراد املجتمع، كم
ً
ا أن التعليم الجامعي في إن كلفة التعليم في بعض الدول في ازدياد مستمر، وهذه الزيادة ستصبح عائقا

 .املجتمعات الفقيرة أصبح صعب املنال، وإذا نظرنا إلى كلفة التعليم عن بعد باملقارنة مع التعليم التقليدي نجد أنها أقل بكثير

 :مسوغات نفسية

 لوجودهم بين أقرانهم في مجموعات كبيرة، داخل الصفوف الدر 
ً
 في التعلم نظرا

ً
اسية، وهذا الضعف يفقده  قد يظهر بعض املتعلمين ضعفا

 من أهم األسباب الهامة في ذلك يعود إلى الفشل  
ً
الثقة بالنفس وبقدرته على التعلم، ولقد دلت الدراسات عن أسباب التسرب أن واحدا

خاصة وفي الوقت الدراس ي وشعور املتعلم بأنه غير قادر على االستمرار. والتعليم عن بعد يتيح الفرصة للمتعلم بالتعلم الذاتي وبسرعته ال 

 
ً
 .املناسب يخلصه من رواسب الفشل ويستعيد ثقته بنفسه تدريجيا

 

 :أهداف التعليم اإللكتروني

 :يهدف التعليم اإللكتروني إلى

 .تقديم الخدمات التعليمية ملن فاتتهم فرص التعليم

 .إيجاد الظروف التعليمية املالئمة والتي تناسب حاجات الدارسين لالستمرار في التعلم

 .يسهم في تعليم املرأة خاصة في املجتمعات النامية

 .يسهم في محو األمية وتعليم الكبار

، تحول  
ً
 لظروف جغرافية كالبعد مثال

ً
يسهم في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة خاصة الذين يجدون صعوبة في االنتقال لظروف اإلعاقة أو نظرا

 .دون التحاقهم بمؤسسات التعليم

 :تروني توافر جملة من املتطلبات املادية وغير املادية من أهمهاويتطلب التعليم االلك

بة  وفير اإلمكانات املادية واملتمثلة بأجهزة الحاسوب وملحقاتها وأجهزة العرض االلكترونية وشبكة لالتصال عبر االنترنت والفضائيات ومكت

 .الكترونية وقاعات وأثاث

 (Learning Management System) إدارة

 .ت التعليمية والتي توفر تطبيقات إلدارة التعلمالبرمجيا

(Operation Management and Control) املحتوى اإللكتروني، و أنظمة التحكم والسيطرة واملتابعة للشبكة. 

 .لتعليميةتدريب األستاذ الجامعي والطالب على حد السواء على مهارات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى البرمجيات ا

 .توفير الكوادر الفنية املتخصصة بتشغيل وصيانة األجهزة املتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والتدريب عليها

وجود تخطيط ومنهجية مدروسة لتطبيق التعليم االلكتروني من خالل االستفادة من تجارب الدول والجامعات املتقدمة في هذا املجال.  

 .(2005)زيتون 

 

 :عليم اإللكتروني للطلبة ذوي اإلعاقةالت 
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إن املشكالت النفسية الناجمة عن بعض اإلعاقات السمعية أو الجسمية قد تحول دون استمرارية املتعلمين من هذه الفئة في التعليم 

 على توفير الفرص التعليمية املناسبة لهم. كما يجد بعض األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 
ً
صعوبات جمة في الوصول  التقليدي وتؤثر سلبا

الءمة ألنه  إلى املدرسة أو املعهد أو الجامعة. خاصة في الدول النامية التي ال تيهئ الخدمات املناسبة لهم. فنجد أن التعليم عن بعد هو األكثر م

م بحسب ظروفهم الخاصة
ّ
 .يمكّن هذه الفئة وغيرها من التعل

بعد عبر وسائل االتصال املناسبة بهدف توصيل الخدمات التعليمية إلي املتعلمين الذين  خالل التعلم من بعد يتم نقل التعلم وإدارته من 

يحتاجون إليها، واملتواجدين في أماكن متباعدة ويسمح التعلم عن بعد للفرد بأن يتعلم بصرف النظر عن موقعه الجغرافي، فهو وسيلة جيدة  

بين األفراد املتباعدين مكانيا وثقافيا واجتماعيا في بيئة تعليمية مشتركة لتحقيق   لتوجيه التعلم للجميع، مثل الطلبة ذوي اإلعاقة، فيربط

أهداف محددة مما ساهم في توسيع وتعميق الدعم للطالب ذوي اإلعاقة، الذين ال يستطيعون االنتفاع من التعليم النظامي باملؤسسات  

اإلعاقة وخاصة ذوي اإلعاقات الحركية والبصرية والسمعية في املجال   التعليمية فجاءت خدمات االنترنت املتنوعة ملساعدة الطلبة ذوي 

  التعليمي. وقد أتاحت االنترنت فرص وإمكانيات الوصول إلي مصادر املعلومات واملعرفة بما يدعم كفاءة وفعلية العملية التعليمية وإمداد 

 سبهماملعلمين والطالب ذوي اإلعاقة باملواد واملعارف التي تعزز تعلمهم وتك

 

 التوصيات  و  الخاتمة

  بداياته  في والتعليم التربية  مجال في الحاسب استخدام يزال وال التعليمي الحاسوب تطبيقات في ضخمة ثورة هناك  كان املاض ي العقد خالل

  تزداد التي
ً
 وأخ  التعليم في اإلنترنت استخدام إلى التعليم في الحاسب فمن عدة  أشكاال يأخذ أخذ بل يوم، بعد يوما

ً
  التعليم  مفهوم ظهر  يرا

  و  التعليم من النوع لهذا ومزايا خصائص هناك  أن كما. وفعالة جيدة بطريقة للمتعلم محتوى  لتقديم التقنية على يعتمد الذي اإللكتروني

  املعلم ومساعدة الدراس ي، للتحصيل العام املستوى  تحسين  في الحاسب إمكانية إلى إضافة والجهد الوقت اختصار في والفوائد املزايا أهم

 .جذابة  تعليمية بيئة توفير في والطالب

  حيث العربية الدول  في بداياته في الزال االستخدام إن إال ذلك نجاح أثبتت التي األولية والنتائج التعليم من النوع لهذا األهمية تلك ورغم

  في  وتتمثل فنية  أم املحتوى  لصياغة موحد معيار اداعتم  بعدم تتمثل تقنية أكانت سواءً  والتحديات العقبات بعض  التعليم هذا يواجه

 .التعليم من  النوع هذا   صناعة في التربويين مشاركة عدم في وتتمثل تربوية أو االختراق على والقدرة الخصوصية 

 :يلي ما عمل يجب العربي  الوطن في  اإللكتروني التعليم  صناعة   نجاح لضمان بأنه القول  يمكن  أخيرا

 .التعليم من  النوع  هذا مع  للتفاعل املجتمع أفراد  لدى ة االجتماعي  التعبئة

 .التعليم هذا صناعة في التربويين  مساهمة  ضرورة

  املطلوبة  االتصاالت خطوط  توفير  وكذلك  املدربة البشرية  الكوادر  إعداد في تتمثل والتي  التعليم  من  النوع  لهذا التحتية البنية توفير  ضرورة 

 .آلخر مكان  من يمالتعل  هذا نقل على تساعد التي

 .التقنية  من القصوى  لالستفادة واإلداريين  واملعلمين الطالب  لتدريب برامج وضع

 .التعليم  لهذا الالزمة  البرامج   إنتاج

 . املكثفة بالدورات بااللتحاق لهم  تسمح ال  املادية  حالتهم ألن قصيرة  دورات يتلقون  الذين  الطلبة ملساعدة املادي الدعم   برامج زيادة

 .حلها ومحاولة اإللكتروني بالتعليم التحاقها  عند العاملة األم  تواجهها التي الصعوبات  في ثالبح

 .أكبر  بشكل لهم وشرحه اإللكتروني  بالتعليم املجتمع تثقيف

 .زبائن أو  كمستهلكين ال  التقليديين الطالب  مثل املراسلة طريق   عن الطالب معاملة

 . الرؤية هذه  عناصر أحد  االلكتروني التعليم  يكون  وان  التعليمية  العملية بخصوص قبلية املست رؤيتها  تحدد إن العربية  الدول  علي

 . منها بالخبراء واالستعانة  ظروفها لنفس املشابهة األخرى  النامية  الدول   تجارب تدرس أن العربية  الدول   علي أيضا ويجب

 . االلكتروني  عليمالت استخدام  تكلفة  يخفض مما البرامج بث لتتبادل بعضها مع  تتعاون  أن

  عربية  مواقع وبناء االلكتروني التعليم استخدام في ترغب  التي  للدول  واالستشارات الفني  الدعم يقدم  أن لالتصاالت العربي االتحاد علي

 .عربية بحث ومحركات عربية وخوادم
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 العربية  البيئة  مع تتناسب عربية شغيلت ونظم  عربية برمجيات أنتاج  إلي  الرامية  الجهود احتضان للبرمجيات العربي االتحاد علي

 

 املراجع  قائمة

 -سعود امللك جامعة املستقبل مدرسة: لندوة مقدمة عمل ورقة- ضرورة أم ترف... االلكتروني التعليم- املحيسن هللا عبد بن إبراهيم.د  .1

 .هـ 1423 رجب 16-17

 في املستقبل  مدرسة  ندوة إلى مقدمة  عمل ورقة-عوائقه..فوائدة..خصائصه.. هومةمف -  اإللكتروني التعليم-  املوس ى العزيز عبد بن هللا  عبد   .2

 . سعود امللك جامعة هـ17/8/1423-16 الفترة

 . 1999 – 2العد  – 19 املجلد – للتربية العربية  املجلة –  االنترنت عصر في املعلم  دور  – دروزة نظير أفنان 

 1998 – العربي  الفكر  دار –  القاهرة – علم والت التعليم  تكنولوجيا – البغدادي  رضا محمد  

 . 1993 – الشروق  دار  –  عمان – والتعليم التعلم  عملية في التكنولوجيا  – الكلوب  الرحيم  عبد بشير 

 . العربية  النيل مجموعة –  الجمل  مهدي  هاني ترجمة – االنترنت  عبر التعلم  – ساملون  جيلي 

 .1999عشر الخامس العدد - الخامس املجلد –  والتعليم   التربية مجلة – بعد عن التعليم–  الدين  جمال نجوي  

 .1984  - الكويت-السابعة  السنة–التعليم مجلة–بعد عن والتعليم  الصناعي القمر – الفرا   عمر هللا عبد

 لطالب لعربيا امللتقي انعقد م2004 القاهرة – الكتب عالم – واالتصاالت املعلومات عصر في التعليم تكنولوجيا – زيتون  الحميد عبد

  من  الفترة في,  اليمنية بالجمهورية صنعاء  جامعة  رحاب في"  اإلنسانية العلوم في  ودوره االلكتروني التعليم "  عنوان  تحت العربية الجامعات 

  28 قيامللت هذا وحضر ,  العربية الجامعات طالب لتدريب العربي املجلس أنشطة  ضمن  سنويا ينعقد امللتقي وهذا ,  2005 سبتمبر 17-20

  الدكتور  إشراف وتحت  رزيق  نوال الطالبة إعداد   وكان املؤتمر في قدم بحث  أفضل جائزة علي الجزائر وحصلت,  عربية دول  تسع من مشارك 

 . "الجزائر لحالة  خاصة  التفاته – اإلنسانية العلوم في اإللكتروني التعليم دور "  بعنوان  رضا  حدو جاو
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 الجزائر محمد زبير 
علوم  صادية والتجارية و كلية العلوم االقت .. ادارة اعمال. علوم التسيير-أ- محاضر استاذ 

 .جامعة خميس مليانة .التسيير

 

يوسف  

 بوكدرون 
 الجزائر

, ادارة اعمال, قسم علوم التسيير, كلية العلوم  -أ - استاذ جامعي, استاذ محاضر 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة خميس مليانة

 

 التطور التكنولوجيالتعليم االلكتروني بين الضرورة االقتصادية ومتطلبات 

 

 ملخص 

وثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وما نتج عنها من تزايد كبير في حجم املعلومات جعلت من أساليب التعليم التقليدي  ثورة املعرفة    إن

من   وعن تحمل التكاليف الكبيرة التي تترتب عنها ،من جهة العلمية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية والتربويةعاجزة عن مسايرة التغيرات 

 .مع هذه املستجدات والتأقلم التوجه نحو التعلم االلكتروني ملواكبة  إلى الدول  ب أدىمما   جهة أخرى،

تطرح الورقة هذا النوع من  كما  مفهومه وأساليبه،  من خالل اإلشارة إلى  االلكترونيالتعليم إلى تناول موضوع الورقة البحثية  وتهدف هذه 

والوضع االقتصادي واملالي الذي تعاني منه عديد الدول النامية،  التعليم كتحد يواجه التعليم املعاصر في ضل ثورة تكنولوجيا املعلومات، 

 .  بشكل عام والجزائر بشكل خاص ي البلدان العربيةومتطلبات هذا النوع من التعليم والعوائق التي تواجهه ف

 : التعليم، التعليم االلكتروني، التعليم العالي. الكلمات املفتاحية

 

 مقدمة 

كان اعتماد االقتصاد، منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين على العمل ورأس املال، ومنذ منتصف القرن العشرين أخذ  

يتغير بوضوح نحو االعتماد على املعلومات واملعرفة، بديال عن رأس املال والطاقة، باعتبارهما العاملين األساسين لتوليد الثروة.  هذا املنحى 

حاليا   كما أدى التطور التكنولوجي إلى التحول من العمل الفيزيائي إلى العمل القائم على املعرفة لتوليد الثروة، فالتكنولوجيا واملعرفة هما

 امالن الرئيسيان في اإلنتاج. الع

 لالتصاالتهذه الثورة كان  ،أورباالصناعية في ونتائجها الثورة  وتأثيراتها  أهميتهاثورة علمية وتكنولوجية فاقت في  اليومكما يشهد العالم 

التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا    أفرزتهما    وأعظم   أهم هي   االنترنتشبكة    أنالعديد من الدراسات    أكدت  ، حيث دور بارز فيها  واملعلومات

التعامل   أنماطفي ظرف زمني قصير جدا، وبشكل جذري في جميع  األهميةبالغ  تأثير إحداث في  أسهمت(، والتي TIC) تاملعلومات واالتصاال 

 . التفكير والحياة وأساليب 

يفرض توجهات   خالل حاجاته ملهارات ومؤهالت جديدة التعليم، وبدأ سوق العمل، من  طرأت مؤخرا تغييرات واسعة على مجال كما

التعليمية خضعت هي األخرى إلعادة نظر لتواكب املتطلبات الحديثة   واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد الجديد. لذا فإن املناهج

اإللكتروني وحلوله لن تكون ناجحة   مجال التعليم  التعليم اإللكتروني والتعليم املباشر الذي يعتمد على اإلنترنت. لكن  والتقنيات املتاحة، مثل

 غير مباشرة.   التعليم التقليدي الحالي، فهذا األخير يحقق الكثير من املهام بصورة مباشرة أو  إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في

 لبعض
ً
قد طرحت مناهجها بشكل مباشر   والجامعات التقليدية كانت% من املعاهد  48الدارسات واألبحاث املتخصصة، تبين أن نسبة   ووفقا

، وفي املقابل هنالك جامعات ال تقدم خدماتها ومناهجها سوى  2000في العام  70 % ، في حين ارتفعت النسبة إلى1998على اإلنترنت في العام 

 طريق اإلنترنت مثل جامعة إنجل وود وكولو وكابيال. ومن املتوقع أن تحقق صناعة   عن
ً
 من   التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت نموا

ً
مليار    6.3كبيرا

 .2004  مليار دوالر في العام 23إلى أكثر من   2002دوالر في العام 

ل  كما تعاني الدول العربية حديثة العهد من التعليم االلكتروني مثل اليمن والسودان وليبيا على سبيل املثال من صعوبات عديدة في التعام

هناك العديد من التجارب التي    أن  إالاجتماعية،    أوثقافية    أوعديدة سواء اقتصادية    ألسبابتحقيق الجودة في التعليم االلكتروني  مع عملية  
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تطوير التعليم االلكتروني في العديد من الدول، فصاغت خططا   إلىتسترشد بها في مؤسسات التعليم العالي، فهناك تجارب سعت  أنيمكن 

املتاحة، وطبقا لبرامج ثقافية وتعليمية استخدمت التعليم االلكتروني ووظفته   اإلمكاناتتنفيذ ملتصقة بالواقع وتسير وفق واقعية قابلة لل

 1كوريا. نامية مثل سنغافورة و  وأخرى ،  األمريكيةوالواليات املتحدة   األوربيعلى نحو جيد، فهناك دول متقدمة كدول االتحاد  

 

 االلكتروني التعليم ماهية  أوال: 

تطور التقنيات التعليمية بشكل سريع لتلبية   إلى  أدىتزايد االهتمام بالتقنيات الحديثة الرتباطها بحاجات املجتمع وخاصة التعليمية منها،    إن

العالقة بين التقنية  الحاجات املتزايدة إلى تعليم يتجاوز املكان والزمان واإلمكانيات املادية والفروق في قدرات وحاجات األفراد، لتتصف 

ة  الحديثة في الجيل الثالث من أجيال نقل املعلومات بإدخال الوسائط التفاعلية، وفي الجيل الرابع الذي أكد أهمية ربط الوسائط التفاعلي

ديدة لقدرات  املتعددة بتقنية االتصال بالشبكات التي أدخلت مناهج تربوية جدية كالتعلم االلكتروني الذي عبر بشكل عام عن أشكال ع

 2الشبكات وبرمجياتها على تطوير التعلم.

 

 االلكتروني مفهوم التعليم   -1

، كمصطلحين مترادفين مع بعضهما البعض، حيث  Learningوالتعلم     Educationيستخدم العديد من الباحثين والكتاب مصطلحي: التعليم  

-eشيوعا وقبوال لهذا الشكل الجديد من التعليم هو مصطلح التعلم االلكتروني )  األكثراملصطلح    أنانه من الالفت للنظر    إلىيشير الباحثين  

learning) ( وليس مصطلح التعليم االلكترونيe-education)  السيطرة على عملية التعليم نفسها )  أوالرقابة  أن إلىوسبب ذلك يعودthe 

control of the education process متدربين(،   أوتالميذ  أو )سواء كانوا طلبة  كأفراداملستهلكين  أيدي إلىالتربويين  أيدي( قد انتقلت من

(  self-serviceوهره نوعا مبتكرا من الخدمة الذاتية )( يمثل في جe-learningالتعلم االلكتروني ) أو( Distance learningفالتعلم عن بعد )

هذه الخدمة    إلىاملنتفع يوجه نفسه    أن في حدود ضيقة جدا، بمعنى    إالبمجهوداته الخاصة دون مساعدة من مزودها  التي يحصل عليها املنتفع  

االستجابة لهذه الحاجات    إال ، وما على مزود الخدمة  ته وطموحاتهابه ورغتحقق له حاجات  أنهاواختياره، حيث تنتقي الخدمة التي يرى    بإرادته

 3والرغبات والطموحات وبالشكل الذي يحقق رضا املنتفع. 

فقد تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التعليم االلكتروني فتناوله الباحثون من زوايا مختلفة كل حسب اختصاصه واهتماماته، فقد  

ورؤيتها عرف على انه التعليم باستخدام املعلومات الرقمية االلكترونية في هيئاتها املتعددة مع استخدام التقنيات واألنظمة الخاصة بمعالجتها  

اءتها، وأصحاب هذه الرؤية يعتبرون أن مصطلح التعليم االلكتروني مرادف ملصطلح التعلم الرقمي، أي التعلم من خالل االستعانة  وقر 

  4باألقراص املدمجة، والكتب االلكترونية، واملقررات االلكترونية. 

  األمثل التعليم الذي يقوم على االستخدام    أساليبمن    لوبأس"    بأنهالتعليم االلكتروني     European Comission  األوربيوتعرف لجنة االتحاد  

مصادر املعرفة   إلىلتكنولوجيا الوسائط املتعددة التفاعلية وشبكة االنترنت من اجل تحسين وتطوير نوعية وجودة التعليم، بتسهيل الوصول  

 . 5والخدمات والتعاون والتبادل عن بعد"

وتنفيذه الكترونيا عبر تقنية املعلومات واالتصاالت املتاحة داخل   وإعدادهنظام تعليمي يتم تخطيطه  بأنهالتعليم االلكتروني   Ismailويعرف 

الطالب   إلىويمكن عن طريقه استخدام الوسائط االلكترونية من قبل مؤسسات التعليم الجامعي لنقل املحتوى التعليمي شبكة االنترنت، 

املجتمع ورفع كفاءة جودة العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص    أفرادعملية التعلم لكل    إتاحةداخله بهدف    أوي،  خارج الحرم الجامع 

 6التعليمية وتدريب الطالب على العمل بايجابية واستقاللية.

ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات  بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكات  كما عرفه البعض  

ا  واليات بحث ومكتبات الكترونية وكذلك بوابات االنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي، املهم هو استخدام التقنية بجميع أنواعه 

 7في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت واقل جهد واكبر فائدة.

 8مفاهيم حول التعليم االلكتروني يتضح األتي: واستنادا إلى كل ما تقدم من  

وتجميع   خزن  خاللها من  يمكن  والتي  التعليم، مجال في الحديثة  اإللكترونية الوسائل استخدام إلى يشير  مفهوم هو اإللكتروني التعليم  إن -

  املختلفة الدراسية باملواد املتعلقة املعلومات وتوصيل
ً
 .التعليم لنظام املطلوبتين والفاعلية الكفاءة  تحقيق إلى وصوال
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 الالزمة للتعامل  العملية  بالخبرة  تمتعهم  ضرورة مع التعليم، بعملية  القيام عاتقهم على يقع الذين  األشخاص  بكافة اإللكتروني التعليم يتعلق  -

 .التعليم عملية  في استخدامها يمكن  التي الحديثة التقنية  الوسائل مع

تمثل   والتي التعليم،  عملية في منها واالستفادة استخدامها يمكن التي املتطورة التقنية الوسائل بكافة الحديثة اإللكترونية الوسائل تتعلق -

  الرئيسة ا تهمرتكزا أحد الحواسيب 
ً
 وكذلك لتشغيلها الالزمة والبرامجيات  والبرمجيات ا به تربط أن  يمكن  التي  واملعدات األجهزة كل  عن  فضال

 (. واإلنترنت واإلكسترانت اإلنترانت )املختلفة الحاسوبية الشبكات  مثل جالامل هذا في استخدامها يمكن التي االتصال وسائل كافة

 وتجميع  استدعاء خاللها من يمكن والتي التعلم، مجال في الحديثة اإللكترونية الوسائل استخدام إلى يشير مفهوم هو اإللكتروني التعلم إن  -

 .بالتعلم الراغب الشخص قبل من املختلفة الدراسية باملواد املتعلقة املعلومات وخزن 

 الحديثة  التقنية الوسائل  مع للتعامل الالزمة العملية بالخبرة تمتعهم ضرورة مع بالتعلم، الراغبين األشخاص بكافة اإللكتروني التعلم يتعلق  -

 .التعلم عملية في استخدامها يمكن التي

علينا في هذا املقام توضيح أوجه االختالف القائم بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني والذي يمكن بيانه من خالل الجدول  كما يجب   

 التالي:

 (: أوجه االختالف بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني 01الجدول رقم ) 

 التعليم االلكتروني  التعليم التقليدي 

في العملية التعليمية وهو الناقل للمعلومة   هو املتحكم علمامل

 .للمتعلم )الطالب(

الطالب هو املتحكم في العملية التعليمية اما املعلم فيكتفي  

 بتوجيه الطالب 

 .الطالب مشاركين في العملية التعليمية )تعليم ايجابي( . الطالب فقط متالقين )تعليم سلبي(

الطالب يتلقى املعلومات بالطريقة التي يريدها وفي الوقت والزمان  . في قاعة التعليم املكان والزمان محددين مسبقا

 املناسب له. 

 . تفاعل بين الطالب واملعلم .تفاعل قليل بين الطالب

استخدام عدد قليل من الوسائل املساعدة واالكتفاء بالشرح  

 .اللفظي

واستخدام أنماط  استخدام كل ما هو متاح من وسائل مساعدة 

 . تعليمية مختلفة

 . يهتم كثيرا بمهارات االتصال . ال يهتم كثيرا ملهارات االتصال لدى الطالب

 . ال يحتاج إلى مكونات مادية . يحتاج إلى مكونات مادية

يحتاج الى ادوات متنوعة لتطبيق مبادئه وهي متوفرة على ارض  

 الواقع.

 االنترنت في بيئة افتراضية. يحتاج الى وسائل وادوات متوفرة على 

االمتحانات يتم اجراؤها عن طريق حضور الطلبة في قاعة االمتحان  

 وفق زمن محدد.

االمتحانات يتم اجراؤها عن بعد عبر االنترنت متفاعل عبر الشبكة  

 وفق زمن محدد.

، 03، مجلة البديل االقتصادي، العدد التعليم العالي التعليم االلكتروني ودوره في تحقيق الجودة في مؤسسات عطالوي محمد، املصدر: 

 .117ص 

 

 مراحل تطور التعليم االلكتروني -2

 القرآنية  املدارس طريق عن  املسلمون  به فعمل التاريخية أصوله له بعد عن والتعليم  بعد عن التعليم  أشكال  من شكل االلكتروني التعليم

  يكون  فقد الدرس مكان في أال اآلخرين الطلبة  مع يرتبط ال الطالب إن حين في الكتاتيب  وحلقات
ً
  أو عنهم متخلفا

ً
 يستطيع انه ثم عليهم  متقدما

 يسمى بما بريطانيا في 1963 عام من التعليم النوع هذا عن اإلعالن بدأ فلقد الحديث العصر في أما يدرسها، التي  واملواد املعلم أن يختار

  إلى  إضافة التعليم، عملية في األساسيان  العنصران هما والتلفزيون  اإلذاعة  إن معتبرين  بعد فيما  املفتوحة  بالجامعة سميت ثم الهواء جامعة

 دول  أخذت الحين ذلك ومنذ التخصصات مختلف من طالب ألف 25 فاستقبلت 1981 عام الجامعة بهذه الدراسة بدأت ولقد املراسالت

 .بعد عن للتعليم جامعات  افتتاح في بريطانيا نحو تنحوا  العربية  ومنها الدول  الثالث والعالم املتقدم العالم في أخرى 
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 الرسائل  نقل سرعة في الحديثة التقنيات قدرة تنامي  خالل من املاض ي القرن  من الثمانينيات بداية مع حديثا االلكتروني التعليم مفهوم وظهر

  الحديثة  األجهزة االلكترونية استخدام تعلم أولهما الفهم، من مستويين يتعدى ال  فاالصطالح  ذلك مع وصورة(، والدراسات )صوتا والبحوث

 من  منهجية دروس استقبال وثانيهما والتحويل والتبديل، اإلضافة عمليات عن فضال املعلومات، وخزن  وبث تسلم  على قدرتها من  واإلفادة

 األولية.  الترتيبات أجراء بعض بعد ما، اختصاص  في اكاديمية شهادة على محددة للحصول  مواعيد  وفي مستمر،  بشكل  تعليمية  مؤسسة

رامجها  وب االلكترونيةزة  األجه مع التعامل فهم مسألة زالت ما  اذ النامية، البلدان في الشائع املستوى  االلكتروني التعليم من األول  املستوى  ويعد

 من  املاضيين  العقدين مدى على املفهوم هذا تطور  وقد االلكتروني، التعليم من الثاني املستوى  باتجاه األولى  العقبة  تشكل وإمكاناتها وأنظمتها

 عن اقامتهم بعد منها التقليدي التعليم ملواصلة عديدة عوائق تمنعهم الذين العالم، بقاع شتى في الطلبة من الكثير  حاجات ليلبي الزمن

 اللغة عوائق عن فضال ،راسةالد اجل من  بها التفريط يمكن ال رى أخ بأعمال الرتباطهم او واإلقامة  السفر تكاليف وارتفاع الكبرى، الجامعات

 . والتقاليد العادات مختلف مجتمع في والعيش

 وصورة، صوت  من  املتعددة وشبكاته ووسائطه حاسب من الحديثة  االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة هو  اإللكتروني فالتعليم

 استخدام  هو  املقصود املهم  الدراس ي،  الفصل في أو  بعد  عن كان  سواءً  اإلنترنت وكذلك بوابات  إلكترونية،  ومكتبات بحث، وآليات  ورسومات، 

الدراسة   من مشتق  جزء بعد هي والدراسة عن فائدة، وأكبر  جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم املعلومة  إيصال في أنواعها  التقنية بجميع

 نتعلم  أن هو االفتراض ي: والتعليم ،)املعلومات مصدر  (املعلم عن مكان بعيد من  املعلومات يتلقى املتعلم فإن الحالتين  كلتا وفي اإللكترونية

 . والتقنيات اإلنترنت بواسطة  زمان وال مكان يحدها  ال  بعيدة مواقع من املفيد

 

 التعليم االلكتروني  أبعاد -3

  اإلداريةواملهام  األنشطةبخدمة كافة  اإلداري والتعليمي، ويخص الجانب  اإلداري يعد التعليم االلكتروني نظاما متكامال يتضمن الجانبين 

 9الجانب التعليمي فيختص بالعملية التعليمية كما يلي:  أما واملحاسبية،  

 التالية: : ويشمل الجوانب اإلداري الجانب  -أ

 املوارد البشرية. إدارةنظام  - شؤون الطلبة. إدارةنظام  -

 نظام الحضور واالنصراف.  -  املكتبات.  إدارةنظام  -

 املخازن واملشتريات.  إدارةنظام  - نظام متابعة الدرجات والنتائج.  -

 نظام البرامج الدراسية.  - نظام متابعة االنتقاالت.  -

 حسابات.املالية وال  اإلدارةنظام  -

 .باإلنترنتموقع تفاعلي  -

 :اآلتية: ويشمل الجوانب  الجانب التعليمي -ب

 نظام الدروس االلكترونية.  -

 نظام االختبارات االلكترونية للطلبة. -

 وسائط متعددة املناهج.  -

 

 ثانيا: ايجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني 

ولإلجابة عن هذا  ؟ تعليم اإللكتروني: هل يجدر للمرء استثمار وقته وماله في الفي هذا الجانب من البحث هو السؤال الذي يطرح نفسه 

، كما يوجد بعض املعلمين والعاملين باملجال األكاديمي والذين  يؤيدون االستثمار في التعليم االلكترونيهناك الكثيرون ممن التساؤل فان 

 يساهم فيها التعليم اإللكتروني في مجال التعليم. القيمة التي  حول يساورهم الشك 

 ايجابيات التعليم االلكتروني  -أ 

 10إن تبني وتطبيق التعليم االلكتروني سيساهم في تحقيق العديد من املزايا واملنافع التي يمكن حصرها فيما يلي: 
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في عدة اتجاهات   األطراف خالل سهولة االتصال ما بين هذه   االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة واملدرسة، وذلك من إمكانية زيادة   -

 مثل مجالس النقاش، البريد االلكتروني، غرف الحوار.

: كاملنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر في  املساهمة في وجهات النظر املختلفة للطالب -

قوية وسديدة   وأراءمتين عند املتعلم وتتكون عنده معرفة    أساس الخاصة بالطالب مما يساعد في تكوين    راءاآل املواضيع املطروحة ودمجها مع  

 وذلك من خالل ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار. 

وقت ودون حرج، خالفا لقاعات التدريس التقليدية   أي في  برأيه اإلدالء االتصال تتيح لكل طالب فرصة  أدوات أن: بما باملساواة اإلحساس -

، لكن هذا النوع  األسبابغيرها من  أوالخجل،  أوضعف صوت الطالب نفسه،  أولسبب سوء تنظيم املقاعد،  أماالتي تحرمه من هذه امليزة 

املتاحة من بريد الكتروني ومجالس النقاش  االتصال    أدوات وصوته من خالل   رأيه إرسال   بإمكانه ألنه من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب 

في التعليم يجعل الطالب يتمتعون   األسلوبفائدة لدى الطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق الن هذا  أكثروغرف الحوار. هذه امليزة تكون 

 مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية. أكثروالبحث عن الحقائق  أفكارهمبجرأة اكبر في التعبير عن  

  أوقات وقت وذلك خارج  أسرعفي  إليه التعليم االلكتروني سهولة كبيرة في الحصول على املعلم والوصول  أتاح: املعلم إلى سهولة الوصول  -

، وهذه امليزة مفيدة ومالئمة للمعلم  يرسل استفساراته للمعلم من خالل البريد االلكتروني أنبمقدوره  أصبحالعمل الرسمية، الن املتدرب 

عند وجود استفسار    أووتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم،    أن يظل مقيدا على مكتبه،بدال من    أكثر

 وقت ال يحتمل التأجيل.  أيفي 

: من املمكن تلقى املادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم من تناسبه الطريقة املرئية، ومنهم من  تحوير طريقة التدريس إمكانية -

تطبيق املصادر   إمكانية، فالتعليم االلكتروني ومصادره تتيح لعلميةااملقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقة  أوتناسبه الطريقة املسموعة 

 بالنسبة للمتدرب.  األفضلحوير وفقا للطريقة بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالت

الدرس،   أوكتابته وتجميعه للمحاضرة  أثناءاملهمة  األفكار يركز على  أن : التعليم االلكتروني يتيح للمتعلم التعليم أساليب مالئمة مختلف  -

تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة    ألنهاوكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم املهام لالستفادة من املادة وذلك  

 والعناصر املهمة فيها محددة.

ؤالء الذين يقومون بالتعليم عن طريق  بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العلمية فه إضافية: هذه امليزة على التكرار اإلضافيةاملساعدة  -

تكرار املعلومات التي تدربوا عليها وذلك كما   أعادوا  أنهميضعونها في جمل معينة، مما يعني  فإنهم أفكارهميعبروا عن  أن أرادوا  إن التدريب، 

 يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان معين. 

الذين   أو املزاجيين  لألشخاص (: هذه امليزة مفيدة األسبوعفي  أيام 7ساعة في اليوم  24)  األسبوع أيام توفر املناهج طوال اليوم وفي كل  -

ومسؤوليات شخصية،   أعباءمساءا، كذلك الذين يتحملون   األخر  أويفضل التعلم صباحا يرغبون التعليم في وقت معين، وذلك الن بعضهم 

 فهذه امليزة تتيح للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم. 

الحصول على املعلومة التي يريدها في الوقت    بإمكانه  أن : هذه امليزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك  املناهج  إلى االستمرارية في الوصول    -

 بالضجر. إصابتهراحة الطالب وعدم  إلىا يؤدي  املكتبة، مم وإغالق فتح  بأوقاتالذي يناسبه، فال يرتبط 

: البد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في العمل الجماعي بالنسبة للتعليم التقليدي،  عدم االعتماد على الحضور الفعلي   -

التنسيق   أصبحفي مكان وزمان معين، لذلك لتواجد ة وفرت طرق االتصال دون الحاجة لفلم يعد ذلك ضروريا الن التقنية الحديث اآلن  أما

 . اإلزعاجالتي تسبب  األهمية ليس بتلك 

يف املعلومات  علم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنامل إعطاءالتقييم الفوري على  أدوات : وفرت سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب -

 بصورة سريعة وسهلة للتقييم. 

الوصول الفوري   إمكانيةتوفير عنصر الزمن مفيد وهام جدا للطرفين املعلم واملتعلم، فالطالب لديه  إن: االستفادة القصوى من الزمن -

 إلى، وهذا يؤدي األستاذمكتب  أواملكتبة  أوقاعات الدرس  إلىللمعلومة في املكان والزمان املحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البيت 

 ما يحتاجه الطالب عبر خط االتصال الفوري.   إرسال  بإمكانهاالحتفاظ بزمنه من الضياع الن    بإمكانهالزمن من الضياع، وكذلك املعلم    حفظ
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منه وقت كبير في كل محاضرة    تأخذ التي كانت    اإلدارية  األعباء: فالتعليم االلكتروني يتيح للمعلم تقليل  بالنسبة للمعلم  اإلدارية  األعباءتقليل    -

عن   األشياءواستالم كل هذه  إرسالمن املمكن  أصبحفقد  فقد خفف التعليم االلكتروني من هذا العبء،مثل استالم الواجبات وغيرها، 

 معرفة استالم الطالب لهذه املستندات.   إمكانيةااللكترونية مع   األدواتطريق  

عنها   إحصائياتتقوم بتحليل الدرجات والنتائج واالختبارات وكذلك وضع  أدوات ت: التعليم االلكتروني وفر تقليل حجم العمل في املدرسة  -

   مسجل الكلية. إلىملفات وسجالت الطالب   إرسال  أيضا وبإمكانها

ل النفقات على املدى البعيد  املزايا والفوائد السابقة الذكر فان لتطبيق التعليم االلكتروني دور كبير في خفض التكاليف وتقلي إلى باإلضافة

  التأسيس تكاليف مرتفعة، وقد يكون ذلك صحيحا بالنسبة لتكاليف  إلىتوحي بان التعليم االلكتروني يحتاج  األولىالنظرة  أن رغم من "فبال

. لذلك فهو يعمل على خفض تكاليف  Running Costsتكاليف تشغيل مرتفعة  إلىانه ال يحتاج  إال على املدى القصير،  capital costs األولى

 11".التعليم االلكتروني يوفر الوقت، والوقت يعني املال أن. كما % 7.5النفقات على املدى البعيد بنسبة 

 

 سلبيات التعليم االلكتروني  - ب

الحاجة    أمساالندفاع الكبير لتبني التعليم االلكتروني قد يحرم الطالب مهارات هو في    أن  إالعلى الرغم من املزايا العديدة للتعليم االلكتروني  

للمحتوى  إليها مثل االستماع والكتابة والتفاعل مع الزمالء، والتحدث والحوار واملناقشة إلى غير ذلك من األمور. وبذلك فان الدراسة املتأنية 

يتم ذلك من قبل فريق تربوي متخصص في اللغة والبرمجة، يقرر من خالل ذلك متى يذهب   قبل إعداد األنشطة التعليمية ضرورية جدا، لو

يات  املعلم بطالبه إلى مختبر الكمبيوتر ومتى يبقيهم في غرفة الصف ليتعلموا على يديه أبجديات االستماع والحوار. وفيما يلي ذلك لبعض سلب

 12التعليم االلكتروني:

 من االهتمام بالجانب املهاري والجانب الوجداني. أكثر تعليم االلكتروني على الجانب املعرفي لل األكبر قد يكون التركيز  -

املواجهة الفعلية بل تكون من  قد ينمي التعليم االلكتروني االنطوائية لدى الطالب لعدم تواجدهم في موقف تعليمي حقيقي تحدث فيه  -

 محل عمله.   أوله متعددة حيث يوجد الطالب بمفرده في منز   أماكنخالل 

 ال يركز التعليم االلكتروني على كل الحواس بل على حاستي السمع والبصر فقط دون بقية الحواس. -

قيام الطالب بممارسة نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية في التعليم النظامي ولكن يصعب ممارسة مثل تلك نشاطات في التعليم   -

 االلكتروني.

 .باإلنترنتومعامل وخطوط اتصال  أجهزةبنية تحتية من  إنشاء إلىيحتاج تطبيق التعليم االلكتروني  -

 يتطلب تدريب مكثف للمعلمين والطالب على استخدام التقنيات الحديثة قبل بداية تنفيذ التعليم االلكتروني. -

نوعية معينة من املعلمين املؤهلين للتعامل مع املستحدثات التكنولوجية املستخدمة في هذا النوع من   إلىيحتاج تطبيق التعليم االلكتروني  -

 وتصميم البرمجيات التعليمية. إعدادمتخصصين في  إلى أيضامؤهلة للقيام بالعملية، ويحتاج   إداريةهيئة   إلىالتعليم، وكذا يحتاج 

الحاسوب، تكاليف تصميم البرمجيات وتطويرها   أجهزةلتطبيقه مثل تكاليف  األولية تكلفة التعليم االلكتروني وخاصة في املراحل ترتفع  -

 . باإلنترنتوتحديثها، تكاليف خطوط االتصاالت والصيانة املستمرة ورسوم االتصال 

 بين املعلم والطالب، والطالب بعضهم البعض بتواجدهم في مكان واحد.   يةاإلنسانوالعالقات    اإلنسانيالتواجد    إلىيفتقر التعليم االلكتروني    -

الدروس من الكتاب املدرس ي بدال من االعتماد الكلي على مازال عدد من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في حضور املحاضرات ومتابعة    -

         سوب لفترات طويلة قد يكون مرهقا للبعض.التقنيات الحديثة فقد تسبب لهم بعض القلق وامللل، فالجلوس أمام الحا

 

 مقومات ومعوقات التعليم االلكتروني ثالثا: 

 وفي ،هدافاأل  لتحقيق مختلفة عناصر تضافر يتطلب الحياتية، النواحي  من العديد على أثار له ومعقد واسع مفهوم اإللكتروني التعلم يعتبر

  الداعمة  والجهات  املعنية الوزارات  مع  شراكة خالل من  اإللكتروني التعلم متطلبات  ير توف إلى  التعليمية املؤسسات  تسعى السياق هذا 

 كما قد يواجه تطبيقه العديد من العقبات واملعوقات التي يجب تجاوزها. والعام، الخاص والقطاع 
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 مقومات التعليم االلكتروني  -أ 

 13فيما يلي:  إيجازهاعملية تطبيق وتبني التعليم االلكتروني والتي يمكن   إلنجاحهناك العديد من املتطلبات والشروط التي يجب توفيرها  

 عليها ستقوم التي والهيكلية  البعض، ببعضها  الجامعات  تصل التي اإللكتروني الربط شبكة  البنية هذه  تشمل :الفني والدعم التحتية البنية  -

 ستوفر التي البرمجيات ثم ومن  والتصفح، لالتصال ستستخدم التي  الحاسوب وأجهزة اإللكتروني الربط أجهزة تحدد  والتي الشبكة

 .التعليمي املحتوى  مع التعامل ستسهل التي التعليمية  التطبيقات

 .التفاعلي التعليم في البيانات  وتبادل والتطبيقات  املناهج تنزيل سرعة لضمان عالي، تدفق ذات تكون  أن املفروض من والتي الشبكات  •

 حواسيب  وأجهزة التخزينية والسعة الحسابية القدرة عالية  خوادم أجهزة رتسخي  خالل  من  املعالجة مركزية على  ساسباأل  تعتمد الهيكلية •

 اقتصادية وجدوى  فاعلية يثبت أنه إال السعة، عالية تعليمية شبكة في إنشاء ركبي مبدئي استثمار يتطلب االنظمة من النوع هذا طرفية،

 .البعيد املدى  على

 .للشبكة واملتابعة والسيطرة التحكم وأنظمة اإللكتروني، املحتوى  وإدارة التعلم إلدارة تطبيقات توفر التي التعليمية البرمجيات  •

 على فقط يعتمد ال الذي  متكامل إلكتروني  تعليم نظام إلى الوصول  متطلبات أهم  من الكفء البشري  العنصر رتوفي يعتبر  :البشرية املوارد  -

 وصيانته االطراف  املترامي النظام عمل متابعة على القادرة املؤهلة البشرية الكوادر من كاف عدد يستوجب بل املادية العناصر جميع رتوفي

 على قادرين واملتعلم  املعلم من كل يكون  أن  يتطلب بل  فحسب هذا ليس الشبكة،  داخل  االتجاهات جميع في املعلومات انسياب وضمان

 للمعلم رالتفكي نمط في جذريا راتغيي يتطلب التعليمي النظام هذا وعليه التعليمية،  العملية يخدم وبشكل بوعي التكنولوجية استخدام

 ىالفوض  لتجنب  رالتغيي  هذا إلدارة وأنظمة أسس ووضع الجديد النظام نحو  والتحول  رللتغيي إستراتيجية وضع ويستوجب والطالب،

 . رالتغيي عملية  تدعم  التي والحوافز  املستمر، التدريب عبر  واالقتصادية التقنية راتاملتغي  حسب تعديلها يتم الجهود، وتبعثر  والتشتت

 للتعلم الوطنية إلستراتيجيةا تنفيذ خطوات  تدعم التي البيئة توفر من بد ال السابقة، املتطلبات جميع رتوفي من بالرغم :الحقيقية اإلرادة  -

 باملواطن  اء وانتها نالسياسيي من  ءابتدا املستويات جميع على  املفهوم هذا وأهمية  لضرورة  الكامل بالوعي البيئة هذه  وتتمثل  اإللكتروني،

  فئاتها  بمختلف التعليمية املؤسسات في قواعده وإرساء النظام  هذا  إلنجاح الجميع قبل  من والتعاون  الدعم توفر إلى إضافة  العادي،

 جزءا   تعد التي التشريعية املتطلبات  وبالخصوص النظام، هذا مثل يفرضها  التي الجديدة املعطيات مع والتعامل القبول  وضمان ومستوياتها، 

 .املهمة إلنجاح توفره الذي القانوني نظرا للغطاء املمكنة البيئة  من

لنجاح النظام في   األساسيةللمعلمين مجموعة من املعايير الخاصة بتطبيقات التعليم االلكتروني تمثل املتطلبات  األمريكي كما وضع االتحاد 

 14ومنها:  أهدافهتحقيق  

تنبع هذه املقررات    أن ، حيث يتم وضع املقررات ومراجعتها واملوافقة عليها مقدما بشرط  األكاديمياملؤسسة التعليمية هي مصدر الضبط    أن  -

 العلمية ويتم تدريسها بواسطة املؤسسة التعليمية.  األقساممن  

 الكليات واملؤسسات التعليمية لتلبية متطلبات التعليم االلكتروني. إعداد -

االلكترونية للمقررات بدءا من تخطيط املنهج   باألوعية  أوالوسيلة، سواء كان النقل حيا  إمكانيةاملقررات وتصميمها بما يتفق مع  إعداد -

 واملساعدات املرئية واملواد املكتبية والتفاعل مع الطالب. 

مواجهة  مساعدة الطالب على فهم متطلبات املقررات والنجاح فيها مع ضرورة توضيح هذه املتطلبات في البداية، مثل: مهارات الكمبيوتر و  -

 واملراسالت االلكترونية مع املؤسسة، وتدريب الطالب على مواجهة املشكالت.الصعوبات الخاصة، 

 الخاصة بكل منها.   واألدواتغير متزامن، وذلك بالوسائل  أمدعم التفاعل الشخص ي مع الطالب سواء كان متزامنا   -

  واإلداري ظامي، واملقصود بهذا عدد الطالب املستفيدين من الدعم املالي  يجب تحديد حجم الصف الدراس ي كما هو معمول به في التعليم الن  -

 الذي يحقق اكبر درجة من التفاعلية.

 تغطية املواد التعليمية للمقررات بالعمق الكافي الذي يتساوى مع املقررات التي يتم تدريسها في الصف الدراس ي التقليدي.  -

 ة في التعليم االلكتروني.تشجيع التجريب في تنوع املوضوعات املقدم  -

تحقيق التكافؤ في تقديم فرص البحث، مما يتطلب تشجيع البحث املستقل في املقررات ذات العالقة بالفرص املتاحة نفسها للطالب   -

 .اآلخرين
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ئص البيئة االلكترونية  التقييم املقارن للطالب مع الوضع في االعتبار اتفاق معايير االنجاز بين كل الطالب في كل النظم ومراعاة خصا -

 ومتطلباتها. 

 في التعليم االلكتروني.القدرة على االبتكار والتطوير  -

 يجب أن تكون برامج تخرج الطالب في التعليم متحدة مع البرامج التقليدية في املتطلبات الزمنية. -

 وتكرارها لألفراد بواسطة املرشدين االكادميين. التكافؤ في الرعاية والنصح واإلرشاد لطالب التعليم االلكتروني،  -

 التقويم املستمر لتقديم املقررات عند كل املستويات.  -

 

 عوائق وعقبات التعليم االلكتروني -ب

  إيجاز التي يمكن  القرار بتبنيه وتنفيذه منوط بالكثير من العقبات والعوائق أن  إال على الرغم من املميزات التي يقدمها التعليم االلكتروني 

 في:  أهمها

  والتأثير األكاديمية باألمانة الضرر  إلحاق شأنها من والتي اإلنترنت شبكة على والخاطئة املضللة املعلومات من لكثيرر اتوف -
ً
 نوعية على سلبا

  وتشكل  لها حدود ال بأعداد وهي "اللصقو  للنسخ"  الجاهزة واألوراق بالبحوث تكتظ االنترنت شبكة وألن .الطالب عليها يحصل التي املعرفة

 تبدو بحيث االنترنت من بحوثهم وانتحال الغش  الطالب يستطيع األساس هذا وعلى بأسرها،  الشبكة على املنشورة املواد من كبيرة نسبة

  األكاديمية الناحية من  سليمة
ً
  .أمانة بكل إعداده يتم بحث كأي تماما

ً
 االنترنت على االنتشار واسعة والبحوث  املعلومات هي هنا العقبة إذا

  .تعليمية مؤسسة أي في األكاديمية  يدمر أن يمكن كمفهوم التوجه وهذا املعرفة واكتساب الجهد بذل من بدال سهال مالذا توفر  إن يمكن والتي

 على واملحافظة البقاء فيراغبة  ال املدارس جميع على  يتعين األكاديمية. األمانة زاءإ متسامحة غير صارمة سياسة بوضع العقبة هذه تذليل يتم

 من  كل  ضد رامةالص  شديدة  سياسة  بوضع وذلك األكاديمية  األمانة قضايا عينها نصب تضع أن االنترنت عصر في التعليمية  مخرجاتها جودة

 وجود ال إنه حيث اإلنترنت، بشبكة املولعين و الهواة وتدخالت األمن إلى االفتقار إن .االنترنت استخدام عند املرعية القواعد بمخالفة يقوم

 يخصصه ما  بمقدار يتعلق واألمر  بأخرى  أو بطريقة  فتحه يمكن قفله يتم ش يء أي  أن وهو  بسيط لسبب  اإلنترنت  عالم في باألمن يعرف ملا

 املؤسسات في محصورة ليست الصدد هذا في واملشكلة مزعجة قضية يعتبر اإلنترنت في األمن فإن ولذلك املواقع، الختراق وقت من الهواة

 موارد  تملك التي  الكبرى  الشركات حتى  بل  فقط التعليمية

  الهجمات هذه مثل من تسلم ال لها حدود ال خبراتو  وتقنيات
ً
 .أيضا

 ضرورة  مع الجامعة أو املدرسة معلومات إلى بالوصول   له يسمح ال ومن له يسمح من تحديد على القدرة هو الصارمة  األمن بسياسة املقصود

 حاسوبيبرنامج   عن عبارة وهو (   (Firewallالنار  جدار مثل التقنية الوسائل باستخدام العلمي التنفيذ  موضع ووضعها السياسة بهذه تزاماالل

 من العديد وهنالك منها، والخروج الشبكة إلى الدخول تراقب  وهي بالحواسيب املولعين مثل الخارجية التهديدات ضد الشبكة لحماية يعمل

 يسمح ال  ومن له يسمح  من  قضية في الوضوح ضرورة  هو األهم ولكن الغرض هذا  تخدم أن يمكن التي االتصال وخدع  الحاسوبية التقنيات 

 بالتعليم يتعلق ش يء كل على السيطرة يمكن فإنه التقنية والكفاءة الرقابة بخاصية تتميز التعليمية النظم أن  طاملا الشبكة. إلى بالدخول  له

 .األكاديمية األمانة ذلك كل  وفوق  التعليم  ونوعية موارد ذلك في بما اإللكتروني

 ظل وفي الشبكة لهذه التحتية البنية ضمن التعليم إدخال فإن ولذلك االتصال ووسائل األجهزة حيث من التقنية معقدة أداة اإلنترنت -

  إدخال  في النظر إمكانية  الفتراض  الش يء بعض مبكرا يزال ال  الوقت فإن العالم، في املدارس  معظم منه تعاني الذي املوارد وشح التمويل  نقص

 إن هو بالذكر الجدير ومن القريب، املستقبل في العالم نطاق علىالدراسية  القاعات  معظم  في اإلنترنت شبكة وتوفير اإللكتروني التعليم

  هكذا ة(األمريكي والتعليم التربيةوزارة  عن) هذا  يومنا حتى باإلنترنت متصلة غير األمريكية  املدارس بعض
ً
  يعتبر  حقائق من ذكر ملا وتبعا

 .لالتصاالت التحتية والبنى التقنيات  وتوفر للموارد االفتقار

 يكون  حيث الشبكة هذه خالل من التعليم ٕوإدارة   اإللكتروني التعليم ألغراض اإلنترنت باستخدام يقومون  الذين للمدرسين العلمي املستوى   -

 طالح  هو وما صالح هو ما بين التمييز على والحرص بواسطتها البحوثراء  إج ذلك في بما  املطلوبة بالفاعلية األداة هذه استخدام باستطاعتهم

 .والتربويين املدرسين تدريب و تعليم يجب لذلك  .والحديثة القديمة املعلومات بين  وكذلك والخاطئة  املوثقة املعلومات  من
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 الصف في األخرى  واإلنسانية االجتماعية والقضايا  التدريس وسائل على التدريب بجانب اإلنترنت واستخدام التقنية  مجال في التدريب ويشمل

 .االلكتروني التعليم مع التعاطي  على راتهمقد تحسين من  يمكنهم  بما

 تجدان سوف الكترونيا املعرفة واكتساب  اإلنترنت مع التعامل  بأن  املرء يظن أن  باإلمكان  ليس املجتمع، جانب من  واملقاومة الرفض هي -

 لتطال  الشكوك هذه وامتدت بل التعليمية بالعملية أإلنترنت تقرن  عندما الشكوك من فالكثير أخرى  جديدة فنية وسائل  أي مثل القبول 

 إذا: قائال 2001 يوليو 16 في اإلخبارية  MSNBC قناةراسل مل صرح الذي كولومبيا جامعة رئيس مثل  األمريكية الجامعات بعض رؤساء حتى

 التعليم. هو  الشاغل شغلنا فنحن اإلنترنت هو  الشاغل  شغلهم أإللكتروني التعليم  بنظام  الدارسون  كان

  بالفعل االنترنت  شبكات تواجه الحياة في جديدة  فكرة كل  مثل  ومثلها
ً
 قضية تمثل  حيث  العربي العالم في خاصة كبيرا اجتماعيا  رفضا

 .ذويهن أو  أمورهن أولياء إقناع بمحاولة األمر   يتعلق عندما السيما حقيقيا  تحديا لإلنترنت الطالبات استخدام

 االستعانة يجب  ولذلك وعائالتهم الطالب أمور  أولياء  مع التعامل  املطاف  نهاية  في التربويين  على  يتعين  لذا ملزم،  واجب  هو  املجتمع تعليم

 .أفضل مستقبل نحو املجتمع  خدمة على وقدرتها التقنية هذه مثل  أهمية عن املجتمعات  لتعليم رئيسية راتيجية كإست  اإللكتروني بالتعليم

 

 خاتمة

 الفكري  النتاج ضبببخامة عن الناتج املعرفي، االنفجار مشبببكلة  تجاوز  على قدرتها من أهميتها تكتسبببب االلكتروني التعليمرامج  باليوم   أصببببحت

 املتنوعة  للتخصبببصبببات املوضبببوعية بالجوانب الشببباملة اإلحاطة عن التقليدي التعليم رامجب وعجز املختلفة،  واإلنسبببانية العلمية الحقول  في

 العملية تطوير في االلكتروني، التعليم رامجب من االسبببببببببتفادة اليوم، املؤسبببببببببسبببببببببات التعليمية املختلفة  وتحاول  املحددة، الزمنية املدة خالل

 االتصبببببببببال وتامين ،راتواملختب األجهزة توفير مسبببببببببتوى  على خاصبببببببببة االتجاه، هذا في  تحققت قد مهمة خطوات وجود من بالرغم التعليمية

 تم التي الوسبببببائل من الكثير  أن على فضبببببال عموم،ال في السبببببائدة هي التعليم في التقليدية األسببببباليب الواقع يؤكد أن  أن إال االنترنت، بشببببببكة

  .حقيقي بشكل استثمارها يتم أن قبل استهلكت االلكتروني، التعليم راضألغ تجهيزها

إلى ضببط التكاليف، تحسبين الجودة، التركيز مباشبرة على لقد أحسبت مؤسبسبات التعليم في الوقت الحالي بالضبغوط االقتصبادية لذا اتجهت  

حاجات الزبون واالسببتجابة لضببغوط املنافسببة، حيث وجدت أن تقنية املعلومات لديها القدرة على حل معظم هذه املشبباكل، فيمكنها أن تغير 

، فتيسبببببببببببببر وتركز على املتعلم، كمبا توفر املبال من خال
ً
ل عمليبة الريي ببالعمبل، وزيبادة التركيز على دور الطبالبب واملؤسبببببببببببببسببببببببببببببة التعليميبة أيضببببببببببببببا

يتفاعلوا  سبببببببلبيين للمعرفة بل أصببببببببح بإمكانهم بفضبببببببل تقنيات التعليم االلكتروني الحديث أن محتويات املنهج، حيث لم يعد الطلبة متلقين

تأهيل خاص لهذا النوع من التعليم، وذلك في ويشببببببببببباركوا بعملية التعليم والتعلم، كذلك تأهيل مدرسببببببببببب ي التعليم االلكتروني والذي يحتاج إلى 

خطوة نوعية باتجاه االقتصبببببببببباد املعرفي الذي تسببببببببببعى الدول النامية إلى امتالك وسببببببببببائله وتقنياته للحاق بركب األمم املتقدمة ودخول عصببببببببببر 

ني، إال أنها لم تغفل عدد من العيوب رغم أن الكثير من الدراسات خلصت إلى منافع التعليم االلكترو  .التنافس البناء وصنع إنسان املستقبل

 والتي لم تقلل من أهمية تطبيقه، واستخدامه كرافد للتعليم التقليدي . 

 هناك عديد من العقبات التي تواجه الدول العربية في سببببببيل نشبببببر التكنولوجيا وتوظيفها واالسبببببتفادة منها، فتكلفة اسبببببتخدام االنترنت عالية

تهتم بشبكل كاف  بالتكنولوجيا الحديثة واسبتخدام الحاسبوب وغير   بدخل الفرد، كما أن النظم التعليمية ال  وأسبعار الحاسببات عالية مقارنة

لتي ذلك من التقنيات األسبببببباسببببببية، كما أن البنية التحتية ألنظمة االتصبببببباالت متدنية في الكثير من البلدان العربية إلى غير ذلك من العقبات ا

 أمام نشببببببببر اسببببببببتخدام ا
ً
 يعاني من تردي مسببببببببتوى أداء منظومته تشببببببببكل عائقا

ً
لتكنولوجيا في مجتمعاتنا العربية. إن العالم العربي خصببببببببوصببببببببا

التعليمية، وهو في أشبببببببببببد الحاجة إلى تعليم حقيقي يشبببببببببببجع على تنمية القدرات وعلى حل املشبببببببببببكالت واالبتكار واكتشببببببببببباف وإنتاج املعرفة عن 

دراسبببببببة سبببببببوق العمل. ويجب على البلدان العربية، إضبببببببافة إلى تحسبببببببين البنية التحتية طريق ربط تخطيط التعليم بتخطيط القوى العاملة و 

لالتصببببببببببببببباالت والتكنولوجيببا، أن تتجببه إلى امتالك هببذه التقنيببات وتوظيفهببا وتطويرهببا، من خالل تببأهيببل وتببدريببب املورد البشبببببببببببببري القببادر على 

وتشبببببببببجيع االنخراط في التخصبببببببببصبببببببببات العلمية والهندسبببببببببية، وتحفيز اسبببببببببتيعاب هذه التقنيات وتوظيفها من خالل نظام تعليمي قوي وناجح،  

البحث العلمي ودعمه، وتشجيع استخدام االنترنت واستقطاب العقول املهاجرة وتوفير كل ما من شأنه أن يبقي على هذه العقول الستثمارها 

التنمية. حيث يواجه   إسبببببببببببببتراتيجيةن تغيير جوهري في في إنتاج املعرفة وتوظيفها، إلى غير ذلك. لذلك لن يسبببببببببببببتطيع الوطن العربي التقدم بدو 

العالم العربي مشببببببببباكل داخلية مريعة تفاقمها تحديات ثورة املعلومات واملعرفة. وهذا يتطلب من الحكومات العربية أن تضبببببببببطلع بدور جديد 
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بني املؤسببببببببسببببببببات ال
ب
صببببببببمم وت

ب
حاضببببببببنة للرؤية الجديدة، وأن تضببببببببع نظام عاجل يمكنها من مغالبة الصببببببببعوبات واغتنام ثمار ثورة املعرفة، بأن ت

 الحوافز املناسب لتطوير رأس املال املعرفي لرعاية وتنظيم االقتصاد املبني على املعرفة.

 

 التهميش 

، مجلة العلوم تصور مقترح لتطبيقات التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي العربية في ضوء االتجاهات العامليةرضا عبد البديع السيد عطية،    1

 . 40، ص 2017، جوان 24االجتماعية، العدد 
، رسالة ماجستير غير منشورة للحصول على واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس اململكة األهلية بمدينة الرياضمشاعل عبد العزيز العبد الكريم،    2

 .13، ص 2008اآلداب في التربية تخصص وسائل وتكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 
، 02، مجلة أداء املؤسسات الجزائرية، العدد دور التعليم االلكتروني في زيادة كفاءة وفاعلية التعليم املحاسبيزياد هاشم السقا، وخليل إبراهيم الحمداني،    3

 . 47، ص 2012
، مجلة العلوم -مع اإلشارة لجهود الجامعة الجزائرية –جودة التعليم االلكتروني في التعليم العالي كأحد متطلبات عصر املعرفة سامي قريش ي، وشريفة رفاع،   4

 . 223االجتماعية واإلنسانية، العدد العاشر، ص 
5[en Instances et Savoirs et Dimensions Clés.  Learning : Cadre Théorique, Définition,-JEZEGOU, Annie. Créer de la Présence a Distance en E 

ligne]. 2010, Vol. 8. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-distance-et-savoirs-2010-page-257.htm 
، اململكة العربية السعودية–ية بمدينة جدة االتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى معلمي ومعلمات املدارس الثانو زكريا يحي الل وعلياء عبد هللا الجندي،    6

 .19،  ص 2010مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، املجلد الثاني، العدد الثاني، يوليو 
 . 18، ص 2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 1، طالتعلم االلكتروني الرقمي السيد أبو خطوة، حسن عبد العاطي،   7
 .48، ص مرجع سابقزياد هاشم السقا، وخليل إبراهيم الحمداني،   8
، مداخلة ضمن فعالية املؤتمر الدولي  تفعيل نظام التعليم االلكتروني كآلية لرفع مستوى األداء في الجامعات في ظل تكنولوجيا املعلوماتزهية ملوش ي،   9

 .100، مركز جيل البحث العلمي، ص 2016ابريل  24-22الحادي عشر حول التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية، 
 . 22- 20، ص مرجع سابقمشاعل عبد العزيز العبد الكريم،   10
 .102، ص مرجع سابقزهية ملوش ي،   11
 . 299-298، ص ص 2004، مكتبة الرشد، الرياض، تكنواوجيا التعليم والتعليم االلكترونيسالم احمد،    12
 . 176-175، مجلة األفاق للدراسات االقتصادية، العدد األول، ص ص ي: الواقع والتحدياتالتعليم االلكترونرفيق يوسفي،    13
 . 29- 28، ص ص مرجع سابقزكريا يحي الل وعلياء عبد هللا الجندي ،    14
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 الجزائر راضية قراد 

أستاذة جامعية / أستاذ محاضر أ/ علوم االعالم  

واالتصال / قسم علوم االعالم واالتصال / كلية العلوم  

 االنسانية واالجتماعية / جامعة تبسة الجزائر 

 

 الجزائر عابدي لدمية 

أستاذة جامعية / أستاذ محاضر أ/ االعالم واالتصال /  

قسم علوم االعالم واالتصال / كلية العلوم االنسانية  

 واالجتماعية / جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر

 

 التعليم االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي بين التربية اإلعالمية والتحصيل الدراس ي

  

 امللخص: 

جتماعي من بين أهم وسائل الترويج للتربية اإلعالمية فيما يخص الرفع من كفاءة التحصيل الدراس ي للمتعلمين  التواصل ال تعتبر شبكات   

 له املتعلم في املستقبل.باعتباره عامال أساسيا للحكم على مدى ما يمكن أن يحص  

دعامة بناءة للتربية  اإلجتماعي في التحصيل الدراس ي من خالل اعتبارها إن الهدف من هذه املداخلة هو معرفة دور شبكات التواصل  

سرعة توفير املعلومات واختصار الجهد والوقت في الحصول عليها، وتبادل األفكار ومناقشتها مع ذوي الختصاص، واتاحة  من ناحية  اإلعالمية  

 له أثناء التحصيل الدراس ي التقليدي هذا من جهة.  الكتب اللكترونية التي تساعد املتعلم على تغطية العجز الذي يتعرض

على اإلنتاجية الدراسية   يؤثر سلبااستخدام هذه الشبكات ها، حيث أثبتت الدراسات أن كثرة ومن جهة أخرى اعتبارها دعامة هدامة ل 

 ت التربوية.والتحصيل الدراس ي كالنوم أثناء الدرس واملراجعة، وضعف التركيز وتشتت الذهن وغيرها من املشكال 

 ، التحصيل الدراس ي. الجتماعيالتربية اإلعالمية، التعليم اللكتروني، شبكات التواصل  الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة :  

ت جميع مستوياته كالرؤى واألهداف والوسائل، فمع النمو املطرد في خطط التنمية  يخضع النظام التربوي التعليمي اليوم لتغيرات مس   

جهات  الجتماعية والقتصادية للدول ثم الحاجة إلى تنفيذ هذه الخطط عبر مخرجات تعليمية قوية تتحول لديها املعرفة إلى مهارة، وتزداد التو 

لتطوير التعليم ودعم املتعلمين ليس فقط من أجل الحصول على املعرفة أو تكدس املعلومات ولكن لتطوير املهارات الالزمة لالندماج في  

  ( 1)جتمع مع ما يستلزمه هذا من مواكبة الثورة التقنية املعاصرة من خالل ترسيخ مفهوم التعلم والتدريب مدى الحياة.امل

إن تغير مفهوم العملية التعليمية في هذا العصر مرتبط باستخدام شبكة النترنت ومواقع التواصل الجتماعي جعل من التحصيل الدراس ي   

وف مختلفة عن سابقتها، فيتخطى املتعلم بذلك كل الحواجز الفيزيائية من األبعاد الزمانية واملكانية للمؤسسات  لدى املتعلم يتحقق في ظر 

 .الورقية    التعليمية وتشجيع التحصيل الدراس ي عن طريق هذه املواقع، حيث أصبحت هذه املواقع هي البديل املفترض للمكتبات

ليا، مربيا، موجها، شاغال، ومستقال يظهر كل يوم بوجه جديد، وفي كل فترة بأسلوب مبتكر،  وبهذا أحكم اإلعالم سيطرته على العالم مس 

وفي كل مرحلة بتقنية مدهشة متجاوزا حدود الزمان واملكان مما جعل التربية بوسائلها املحدودة، وتطورها التدريجي الحذر تفقد سيطرتها  

التطور من مفهوم التربية والتعليم األكاديمي إلى مفهوم التربية اإلعالمية والتحصيل الدراس ي اللكتروني  وانتقلنا من خالل هذا    ،(2)على أرضيتها

  من خالل إمكانية استخدام شبكة النترنت ومواقع التواصل الجتماعي في عملية التعليم، ويتضح بذلك أهمية التربية اإلعالمية واعتمادها 

توى تحصيل املتعلمين حيث يكون ذلك عن طريق إتقان استخدام هذه املواقع مع إمكانية التحليل  كمقرر بديل للتدريس والرفع من مس

، ألن اإلعالم مجال خصب   كير العليافد املتعلم على اكتساب مهارات التوالتركيب والتقويم والحكم على مضامينها، فالتربية اإلعالمية تساع

ى مستوى التحصيل الدراس ي إما باإليجاب أو بالسلب، فاستخدام مواقع التواصل الجتماعي  لتفعيل مهارات التفكير وهذا يمكن أن يؤثر عل

 ( 3)للتحصيل الدراس ي لدى املتعلمين وربطه بأهمية التربية اإلعالمية يستدعي تعلم مهارات التفكير العليا اآلتية:
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 وهي مهارة أساسية في التربية اإلعالمية   مهارة التفكير والناقد:  -أ

 ترتبط بشكل وثيق بأحد مخرجات التربية اإلعالمية وهو إنتاج املضامين اإلعالمية.  التفكير اإلبداعي: مهارة  - ب

   ( 4)ترتبط بأحد مخرجات التربية اإلعالمية، وهو اتخاذ قرار التعرض النتقائي وحسن الختيار مهارة اتخاذ القرار: - ت

من مشكالت عديدة على مستوى العالم، ومنهج التربية  ل عام ألنها تعاني  ة اإلعالم بشكترتبط بصناع  مهارة  وهيمهارة حل املشكالت:   - ث

 .( 5)اإلعالمية يوفر حالت واقعية لتكون ميدانا لستخدام مهارة حل املشكالت

بمختلف صوره  تسعى إلى تفعيله وتطبيقه التي التعليمية  تطبيقاته الشغل الشاغل للمؤسساتلقد أصبحت برامج التعليم اللكتروني و  

وأشكاله، ومن هنا تظهر مبررات اختيار موضوع التربية اإلعالمية والتحصيل الدراس ي وهي الرغبة في الكشف عن مدى فاعلية شبكات  

يعاني من صعوبات التعلم في املؤسسات التعليمية، فرغم ما أحدثته شبكات  ي الدراس ي للمتعلم الذ التواصل الجتماعي في التحصيل

 م عمل املعلم في املؤسسة التعليمية إل أن السؤال الذي يطرح نفسه:  جتماعي من صخب وانتعاش فكري يدع  التواصل ال 

 ما هو دور شبكات التواصل الجتماعي في التحصيل الدراس ي للمتعلم باعتبارها أحد أهم ركائز التربية اإلعالمية؟ 

 قمنا بطرح األسئلة الفرعية اآلتية:  ثحي 

 كات التواصل الجتماعي في دعم التربية اإلعالمية ورفعها ملستوى التحصيل الدراس ي للمتعلم؟ )اآلثار اإليجابية(.ما مدى مساهمة شب  .1

 ما هي اآلثار السلبية لستخدام شبكات التواصل الجتماعي في التحصيل الدراس ي للمتعلم واملساعدة على هدم منظومة التربية اإلعالمية؟ .2

 

 أهمية الدراسة : 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التعليم بصفة عامة و أهمية التعليم اللكتروني بصفة خاصة عن طريق مواقع التواصل الجتماعي فقد    

تي  أثبتت العديد من الدراسات أن التعليم اللكتروني الفعال يساهم في مساعدة األطفال والشباب والكبار على اكتساب املعارف واملهارات ال

ي بناء مجتمعات أكثر رقيا وتقدما، وهذا يكرس مهارات  لتحسين حياتهم العلمية واملعرفية والعملية و الضطالع بدور فاعل ف إليها اجون يحت

 التربية اإلعالمية التي تساعد على تحصيل دراس ي فعال . 

كترونية بمختلف طرقها وأساليبها ، باإلضافة إلى  لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الجانب األهم من حلقة العملية التعليمية الل

 بعض املفاهيم املتعلقة بالتربية اإلعالمية والتحصيل الدراس ي عن طريق مواقع التواصل الجتماعي. 

 

 أهداف الدراسة:  

 . التربية اإلعالميةدور شبكات التواصل الجتماعي في التحصيل الدراس ي للمتعلم باعتبارها أحد أهم ركائز التعرف على  -

مدى مساهمة شبكات التواصل الجتماعي في دعم التربية اإلعالمية ورفعها ملستوى التحصيل الدراس ي للمتعلم )اآلثار   الكشف عن -

 اإليجابية(. 

 . اآلثار السلبية لستخدام شبكات التواصل الجتماعي في التحصيل الدراس ي للمتعلم التعرف على   -

 

 منهجية الدراسة: 

أحد مداخل املنهج الوصتتتفي لستتتتقراء   Documentary Approachت الباحثتان في إعداد هذه املداخلة مدخل الدراستتتات الوثائقية استتتتخدم

والوصتتتتتتول إلى تحقيق   بعض الدراستتتتتتات الستتتتتتابقة واملؤتمرات والكتب واملقالت العلمية من أجل اإلجابة عن التستتتتتتاؤلت التي طرحتها الدراستتتتتتة

 .أهدافها
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 تحديد املفاهيم:      -1

 *   التحصيل الدراس ي:  

يقصد به "كل أداء يقوم به الطالب في املوضوعات املدرسية املختلفة والذي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبار وتقديرات   

 (6)املدرسين أو كليهما"

للمادة ونعني به بلوغ مستوى معين من الكفاية في الدراسة، ويحدد ف التحصيل الدراس ي على أنه "انجاز تعليمي أو تحصيل دراس ي  كما يعر   

 ( 7)ذلك اختبارات مقننة أو تقارير املعلمين"

ومما سبق يمكن تعريف التحصيل الدراس ي بأنه "مقدار املعلومات التي يحصل عليها الطالب خالل دراسته وتوجد هناك معايير لقياسه   

 خالل تقديرات املعلمين"  وتقديره عن طريق الختبارات أو من 

 *التربية اإلعالمية:           

تعرف التربية اإلعالمية بأنها "عملية توظيف وسائل التصال بطريقة مثلى من أجل تحقيق األهداف التربوية املرسومة في السياسة   

كافة أفراد  على وإنما يتعدى ذلك إلى التأثيرات التعليمية والسياسة اإلعالمية للدولة، ولذلك ل يقتصر تأثيرها على الطلبة في املدرسة، 

 ( 8)املجتمع"

الذي عقد تحت رعاية منظمة األمم    1999ومن أفضل التعريفات وأكثرها شمول هو تعريف التربية اإلعالمية حسب توصيات مؤتمر فينا عام  

 ل العالم، حيث تم تعريفها بما يأتي:  بلدا حو  33خبيرا من  41املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( وشارك فيه 

"تختص في التعامل مع كل وسائل اإلعالم التصالي وتشتمل الكلمات والرسوم املطبوعة، والصوت والصورة الساكنة واملتحركة التي يتم   

 
 
صالية التي تستخدم في مجتمعهم،  ن أفراد املجتمع من الوصول إلى فهم وسائل اإلعالم التتقديمها عن طريق أي نوع من أنواع التقنيات، تمك

 
 
 .(9)نهم من اكتساب املهارات في استخدام وسائل اإلعالم للتفاهم مع اآلخرين"والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل ومن ثم تمك

 * شبكات التواصل االجتماعي:         

  ف بأنها "املواقع املوجودة على النترنت التي تتيح ملستخدميها التواصلتعر   
 
د العالقات املرئي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توط

 ( 10)الجتماعية بينهم"

كما يعرفها أزهر راض ي بأنها: "منظومة من الشبكات اللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص، ومن ثم ربطه عن طريق   

 ( 11)ت والهويات نفسها"نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الهتماما

 *التعليم االلكتروني:           

فته دلل ملحس بأنه "منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريسية للمتعلمين  لقد تعددت مفاهيم التعليم اللكتروني فقد عر   

والتصالت التفاعلية مثل )النترنت، اإلذاعة، القنوات املحلية أو  درسين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات املعلومات م أو املت

لية  الفضائية للتلفاز، األقراص املمغنطة، الهاتف، البريد اللكتروني، أجهزة الحاسوب، املؤتمرات عن بعد ....( لتوفير بيئة تعليمية تفاع

ن بعد دون اللتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل  متعددة املصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراس ي أو غير متزامنة ع

 (12)بين املتعلم واملعلم"

 كما يعر   
 
ن املستخدم من تطوير  ف التعليم اللكتروني بأنه: "بيئة تعليمية قريبة من البيئة الحقيقية للمتعلمين، تستعمل املحاكاة لتمك

 ( 13)كون فيها التدريب الواقعي باهظ الثمن أو غير ممكن عمليا"مهاراته وخبراته خاصة في املجالت التي ي

 

 ثانيا: التعليم االلكتروني: 

م يظهر بمحض الصدفة بل جاء نتيجة حصيلة جهود تربوية وتقنية على مدى نصف لإن التعليم اللكتروني  مراحل التعليم االلكتروني:    -1

  مفهوم التعليم الذاتي  كتابه عن التعليم املبرمج  (Skinner)قرن، إن تاريخ التعليم اللكتروني يعود إلى الستينات امليالدية عندما ألف سكينر 

(Self learning)  ى التعليم  ر شبكة النترنت، تطور هذا املفهوم ليكون أكثر شمولية ويسم  ومع اختراع الحاسوب اآللي الشخص ي ثم ظهو

 اللكتروني.

 (14)وهناك أربعة مراحل لتاريخ التعليم اللكتروني وهي: 
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عصر املعلم التقليدي حيث كان التعليم تقليديا قبل انتشار أجهزة الحاسبات بالرغم من وجودها لدى  :1983املرحلة األولى: قبل عام   

 البعض وكان التصال بين املعلم والطالب في قاعة التدريس حسب جدول دراس ي محدد  

نية باستخدام الوندوز واألقراص املمغنطة  وهو عصر الوسائط املتعددة تميزت هذه الفترة الزم  :م1993إلى غاية    1984املرحلة الثانية: من    

 كأدوات رئيسية لتطوير التعليم. 

ظهور الشبكة العاملية لالنترنت ثم بدأ ظهور البريد اللكتروني وبرامج الكترونية أكثر   :م2000إلى غاية  1993املرحلة الثالثة: من عام  

 .ئة الوسائط املتعددةوواعدا لبي  الفالم الفيديو مما أضفى تطورا هائانسيابية لعرض أ

الجيل الثاني للشبكة العاملية للمعلومات حيث أصبح تصميم املواقع على الشبكة أكثر تقدما  وما بعدها:  2001املرحلة الرابعة: الفترة من  

    .وذو خصائص أقوى من ناحية السرعة وكثافة املحتوى 

 

  ( 15)اللكتروني شكلين أساسيين في التعلم هما :تأخذ أنظمة التعليم  أنماط التعليم االلكتروني:  -2

،  املعلم، والرد عليها في الحال  إلىبمعنى أن املتعلم يستطيع التفاعل واملشاركة في املناقشة ، وإرسال أسئلته تعليم الكتروني متزامن:  ✓

، وكذلك الحصول على التعليمات واملساعدة والتوجيه سواء كان من املعلم أو املتعلم  والستفادة من املعلومات املعروضة في نفس الوقت 

 .  عن طريق مؤتمرات الكمبيوتر بأنواعها كبديل للتفاعل املباشر

وهنا يستطيع املتعلم الدخول للمقرر عن طريق شبكة النترنت أو تشغيل البرمجة ، والتعامل معها حسب  تعليم الكتروني غير متزامن:  ✓

، ويمكن توظيف   الستفادة من أساليب عرض املادة التعليمية بما تحتويه من مؤثرات وحسب حاجته و  الذي يناسبه هو شخصياالوقت 

     ولكن ليس بالضرورة أن يتم الرد في نفس الوقت.الستفسارات لآلخرين وانتظار الرد    إرسال أو البريد اللكتروني في  مواقع التواصل الجتماعي  

 

 (16) :تتمثل فيمميزات التعليم االلكتروني:   -3 

تقفل  إمكانية التعلم في أي وقت وفي أي مكان للدرجة التي قيل عن الجامعات والكليات التي تقدم هذا النوع من التعليم الكليات التي ل  -

 تعليمها وكليات التعلم ذات األربع وعشرين ساعة. 

   .يساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات املحاضرات إذا ما استخدم بطريقة التعليم عن بعد -

 . توسيع فرص القبول املرتبطة بمحدودية األماكن الدراسية -

 التمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم بما يحول دون الحاجة إلى ترك أعمالهم وإيجاد بديل،   -

 األمية إضافة إلى تعليم ربات البيوت مما يساعد في رفع مستوى نسبة املتعلمين والقضاء على   -

 (17)وية من جوانب عديدة كما يلي: حيث أكد العديد من الباحثين على مميزات التعليم اللكتروني ، وفوائده للعملية الترب

-  
 
 . د القدرة على تغيير حالة الطالب من السماع إلى املشاركة، والقدرة على الستيعاب ، والتي تعتبر بحق مقدمات ومرتكزات العلم واملعرفةيول

-  
 
ويساعد على القضاء على الدروس الخصوصية التي تمارس بشكل خفي في بعض ن الطالب من الستذكار واملراجعة الذاتية يمك

 التخصصات.

املضغوطة فيستذكر منها متى    األقراصيكون متواجد مع الطالب في أي وقت ، وخالل اربع وعشرين ساعة سواء عبر النترنت أو عن طريق   -

 شاء وكيف شاء وبمساعدة من شاء فيكون له دورا بارزا في إلغاء الفروق الفردية بين الطالب.

، فتجعل بعض الطالب يفتحون غرف الحوار حول مقرر  وفي مجال التعليم يشغل أوقات الطالب بالنافع املفيد وتجعل حوارهم علمي  -

اء.  معين أو معلومة لم يتمكنوا من استيعابها ، هذا هو التحاور البن 

العمر الزمني للمعلومات املأخوذة منه لدى الطالب، ذلك ألن املعلومة التي يكون للطالب دورا ايجابيا في الحصول عليها    إطالةيساعد على   -

على المتحان ويستطيع جلبها واستدعائها من الفكر الباطن في أي وقت كان، وبشكل    اإلجابة دوم مدة أطول ، ول يزيلها النسيان فيتمكن من  ت

، وسالمة أسلوبه فينقل ما يحصل عليه بأسلوب مبسط وسهل  أبعد الحدود ، كما يرفع مستوى خبرته و تحصيله اللغوي  إلىسليم، وكامل 

 ائد للحوار. ما يجعله ق
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كونه مسايرا لروح العصر والتقنيات   إلى إضافةيعد أنموذجا مساندا ومكمال لجوانب القصور وعيوب ونواقص العليم التقليدي فهو  -

املبالغ املالية لوزارة التعليم في كثير من النواحي فما ينفق    إنفاق املتنامية فهو يساعد على تقليل أعداد الطلبة في الجامعات واملدارس ويخفف  

 على التعلم بواسطة النترنت يعتبر جزء بسيط جدا مما ينفق على أساليب التعليم العادي  

 تشويق املتعلم وإثارة دافعيته من خالل مؤثرات اللون والصوت والحركة والرسومات.  -

تروني بأنها تتناسب مع احتياجات كل متعلم من حيث التفاعل مع أستاذ املادة بالصوت والصورة كذلك تتميز أنظمة التعلم والتعليم اللك -

 عن طريق عرض كامل للمقررات الدراسية على الهواء مباشرة من خالل مناقشات تفاعلية تشجع التعلم الذاتي.

 

 (18) اف نذكر منها:يرتكز التعليم اللكتروني على مجموعة من األهدأهداف التعليم االلكتروني:   -4

   .خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات الكترونية جديدة والتنوع في مصادر املعلومات -

بالستعانة بقنوات   ملناقشات الهادفة واآلراء وا، من خالل تبادل الخبرات التربوية تعزيز العالقة بين أولياء األمور واملدرسة واملتعلمين -

 ، والتحدث، غرف الصف الفتراضية. E-mailالتصال املختلفة مثل البريد اللكتروني 

 .اكتساب املعلمين املهارات أو الكفايات الالزمة لستخدام تقنيات التصال واملعلومات -

لتعليمية املميزة ل يمكن إعادة تكرارها من  نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدروس تقدم في صور نموذجية واملمارسات ا -

أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجية، خطط الدروس النموذجية، الستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بها من وسائل  

 متعددة.

ع علم كمصدر للمعرفة مع ربط املوقتوسيع دائرة اتصالت الطالب من خالل شبكات التصالت العاملية واملحلية وعدم القتصار على امل -

 . يستزيد منها املتعلمالتعليمي بمواقع تعليمية أخرى 

 م. بينهق الفردية و تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفر  -

 

 مكونات منظومة إدارة التعليم االلكتروني:   -5

منظومة إدارة التعليم اللكتروني منظومة متكاملة العناصر متبادلة التأثير والتأثر تؤلف فيما بينها نظاما متكامال لتأليف املحتوى  ثل تم  

 (91)وعرضه وفيما يلي عرض ملكونات نظام التعليم اللكتروني: 

العملية التعليمية   إدارةنظام إدارة التعليم اللكتروني: هو النظام الذي يعتمد عليه نظام التعليم اللكتروني على شبكة النترنت في  -أ

الدورية    اإلجراءاتوتحليل عناصر املحتوى التعليمي وغيرها من    األداءومتابعة  الكترونيا، من حيث عرض املحتوى التعليمي، وتسجيل الطالب  

 املوقع التعليمي على شبكة النترنت.  إدارةالتي من شأنها 

الطالب: هو محور العملية التعليمية وهدف التعليم اللكتروني ، ومن ثمة يجب أن يوفر للطالب على موقع التعليم اللكتروني خدمات   -ب

 
 
لية بحيث يستطيع ام املباشر من التعليم الذاتي، وخدمات التعل لطالب الستفادة منه تبعا للجدول املعلن على موقع  خالل الفصول التخي 

 التعليم اللكتروني واملتجدد أسبوعيا.

  -ج
 
ال  م : وهو من العناصر الهامة التي يقوم عليها التعليم اللكتروني حيث ل يلغي التعلم من خالل النترنت دور املعلم بل يعتبره مسه  املعل

واملعلم الكترونيا هو الذي يتفاعل مع املتعلم الكترونيا   ، ليةي الفصول التخي  ومديرا له ومسيطرا عليه كما ف اه دا ألهدافه ومحتو للتعلم ومحد  

وغالبا ل يرتبط   ،التعليمي على حسن سير العملية التعليمية ، وقد يكون هذا املعلم داخل مؤسسة تعليمية أو في منزله  اإلشرافويتولى أعباء  

مل وإنما يكون تعامله مع املؤسسة التعليمية بعدد املقررات التي يشرف عليها ويكون مسؤول عنها ، وعدد الطالب هذا املعلم بوقت محدد للع

ا على إتاحة الفرصة أمام الطالب للمشاركة  وأصبح التركيز منصب  ر دور املعلم في عصر التكنولوجيا و املعرفة،  املسجلين عنده، وهذا يعني تغي  

والعتماد على الذات للتعامل مع الوسائل التكنولوجية و التصالت وكيفية استخدامها في العملية التعليمية ، وتزويد في العملية التعليمية 

الطالب بمهارات البحث الذاتي واستخراج املعلومة الالزمة باستخدام أسلوب التعليم اللكتروني بكل كفاءة وفعالية للتماش ي مع متطلبات  
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ت العديد من املؤسسات التربوية في دول العالم بدمج وسائط التعليم اللكتروني في مناهجها لتفعيل العملية  العصر ولتحقيق ذلك بدأ

 التعليمية. 

م من خالل موقع التعليم اللكتروني من محتويات تعلم ذاتي)مواد تعليمية،  املحتوى التعليمي ) الكتب واملقررات اللكترونية(: هو ما يقد   -د

والتفاعل معها في أي وقت ومن أي مكان ، كما يقصد باملقرر اللكتروني    إليهايستطيع الطالب الوصول    ألعاب ترفيهية تعليمية(  مواد اثرائية ،

 وتقديمها على جهاز الكمبيوتر.  إنتاجها واملواد التعليمية التي يعتمد في   األنشطةجميع 

 : إلىويمكن تصنيف املقررات اللكترونية 

تم العتماد عليها بشكل كلي في تقديم املادة التعليمية ، وتكون مقررات مساندة للمحتوى التعليمي التقليدي ) الكتاب  مقررات الكترونية ي ✓

 املدرس ي(. 

 مقررات يتم تقديمها على جهاز الكمبيوتر باستخدام برمجيات الوسائط املتعددة، ول يشترط أن يكون هناك اتصال بشبكة النترنت. ✓

من قبل املعلم باستخدام برمجيات خاصة كبرامج التأليف و الوسائط املتعددة و العروض التقديمية لتحقيق   مقررات يتم تجهيزها  ✓

 الحتياجات الخاصة للمتعلمين في الفصل.

 مقررات تأتي جاهزة من قبل شركات وهيئات خاصة بتأليف البرمجيات.  ✓

 وم واشتراكات خاصة للحصول على خدمات هذه املقررات. مقررات يتم نشرها مجانا على شبكة النترنت و أخرى تحتاج إلى رس ✓

 

 مبررات استخدام التعليم االلكتروني:   -2

إلى أن التعليم العصري الفعال يستلزم مزيدا من التوظيف للتكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتصال، وذلك ملواجهة  (  Harben )خلص 

 العديد من التحديات التي تبرر األخذ بهذه التقنيات الجديدة في التعليم والتي نتعرض لها فيما يلي: 

لتعديل وإضافة الجديد منها بصورة مستمرة يؤدي إلى تراكمية البناء املعرفي، إذ أن  إن نسبية املعرفة وقابليتها للتفكير وااالنفجار املعرفي:  -

 اقع ونقد األفكار القائمةشهرا، فالتقدم العلمي أساسه رفض الو  18كمية املعلومات واملعرفة تتضاعف في أقل من 
 
ل مبررا ودافعا  ، مما يشك

 .( 20)تعليمية والعتماد عليها في حل هذه املشكلةلتفعيل التكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتصال كوسائل 

ن حيث  ى التطور في مجال علم النفس التربوي إلى ظهور العديد من النظريات التي تبحث في سيكولوجية التعلم مأد  نقد نظريات التعلم:  -

املؤثرة فيه والعمليات املعرفية والعقلية املتحكمة فيه، والدوافع الفطرية واملكتسبة ومدى تأثيرها على   املكيفية حدوثه وشروطه والعو 

وأنماط التدريس وأنماط التفاعل بين املتعلم   ناتج التعلمعلى التعلم، وكذلك سيكولوجية املتعلم ذاته وخصائصه النفسية التي قد تؤثر 

 واملعلم.

ات  تطور مفهوم املنهاج من مجرد املعرفة واملعلومات التي يتلقاها املتعلم داخل حجرة الدراسة إلى الخبر اصره: تطور مفهوم املنهاج وعن -

 ى هذا التطور إلى تغيير النظرة ملكونات وعناصر املنهاج. وخارج املؤسسات التعليمية حيث أد    الهادفة التي يحصل عليها داخل 

لقد شهدت نهاية القرن العشرين تطور وسائل اإلعالم بسرعة فائقة نتيجة للتكنولوجيا املتقدمة،   اإلعالم:تطور التكنولوجيا ووسائل  -

ها أصبحت من خصائص العصر الذي نعيش فيه، وانعكس ذلك على العملية التعليمية ول تعالي إذا قلنا أن اإلمكانات الهائلة لوسائل حيث أن  

يرها على الفرد في جميع مراحل نموه أصبحت تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات التعليمية وفلسفتها في اإلعالم والتصال الجديدة ومدى تأث

 املجتمع. 

 (21)املتركزة في املدن على حساب املناطق النائية.عدم التوازن في التوزيع الجغرافي في املؤسسات التعليمية:   -

التعليم من نقص حاد من عدد املعلمين األكفاء في بعض التخصصات الدراسية فقد وصل  تعاني بعض أنظمة  نقص عدد املعلمين األكفاء:  - 

له   النموذج التقليدي للتعليم والتعلم إلى نقطة النهيار مع التوسع السريع للقاعدة املعرفية، فهناك عدد من الطالب أكثر بكثير مما يكفي 

  س  واحد،مدر 
 
معهم في   سين والتزامنعلمين من أن يعملوا باستقاللية كبرى مع حاجة أقل إلى املدر  ن املتفي حين أن التعليم اللكتروني يمك

 .( 22)املكان والزمان
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 دور التربية اإلعالمية في التعليم االلكتروني:  -5

شتراك جميع حواس  تمت اإلشارة سابقا إلى أن تكنولوجيا وسائل اإلعالم والتصال هي أحد أهم دعائم التربية اإلعالمية وهي تساعد على ا 

املتعلم في تحصيل الخبرة وهي بذلك تساعد على إيجاد عالقات راسخة بين ما تعلمه الفرد وما يترتب عن ذلك من بقاء أثر للتعلم، وتتمثل  

مستويات وهي:   وظائف التربية اإلعالمية من خالل استخدام تكنولوجيا اإلعالم والتصال في العملية التعليمية في النظر إليها من خالل أربع 
(23) 

 تشجيع اكتساب مهارات وسائل اإلعالم والتصال كفاية بحد ذاتها.  املستوى أ: 

 استخدامها لزيادة قدرات املتعلمين وتقويتها في حدود املنهج القائم.   املستوى ب:

  زيادة قدرات املتعلم كعنصر أساس ي ضمن إصالح منهجي متكامل ل يقتصر فقط على حدوث التعلم بل يمتد إلى ما تم   املستوى ج:
 
مه  تعل

 فعال.

 .  استخدامها كعنصر أساس ي من اإلصالحات التي تعمل على تعديل البنية التنظيمية للتعليم نفسه املستوى د:

 قد تم تحديدها في تقرير اليونسكو )التعليم ذلك الكنز املكنون( وقد صاغها على النحو اآلتي: ا غاياتها التربوية من منظور معلوماتي فأم  

ضاء املعلوماتي من مهارات الحوار عن بعد ومهارات  فالل التعامل مع الواقع وعوالم الأي اكتساب معارف ومهارات من خ تعلم لتعمل: -

 . الواقع ، والقدرة على التفاعل والتحاور مع فصائل الكائنات اآللية، والتعلم عن بعدهذا  التفاعل مع نظم الواقع الفتراض ي ومرونة التنقل في  

ملعلومات وكيفية إتقان أدوات التعامل واكتساب  صارت تعني كيف تعرف وليس ماذا تعرف أي الكيفية التي تحصل بها على ا  تعلم لتعرف: -

 (42)املعرفة يتم باستيعابها، تعميقها وتوظيفها في كل املرافق الحياتية 

ر،  يحداث التغين بأن األدوات التي بين أيدينا إل في هذا الشأ Onnell)(ويرى ( 52)يعني الشتراك في أداء املهمة التعليمية تعلم املشاركة:  -

فالكمبيوتر والنترنت يمكن أن يحدثا تحولت جذرية في التعليم وخاصة أنهما يساعدان في التعليم الجماعي والتعليم الحيوي، والتعليم  

  .(62)املستقل، وهذه األدوات تفوق التعليم التقليدي في قدرته على ربط املتعلمين ووسائل التعليم

 

 واصل االجتماعي: ثالثا: التحصيل الدراس ي من خالل مواقع الت

 ظاهرة تدني التحصيل الدراس ي في املواد املختلفة:   -1

جه القائمين على العملية التعليمية من معلمي وموجهين، وإداريين، وقيادات  امشكلة تدني التحصيل الدراس ي من املشاكل الهامة التي تو  

كل الجهود ملواجهتها بوضع   تة أهمية وخطورة تلك املشكلة وبذلاملتحضر تعليمية، باإلضافة إلى أولياء التالميذ، ولهذا أدركت األمم 

الستراتيجيات الكفيلة لحل تلك املشكلة من انعكاسات سلبية على شخصية املتعلم حاضرا، أو مستقبال، ولعل ما يزيد في حدة املشكلة أن  

س  تدني قد تعبر عن نفسها في صورة خروج عن النظام وإزعاج للمدر  مشاعر اإلحباط التي تالزم كثيرا من املتعلمين ذوي التحصيل الدراس ي امل

 ( 72).مية وقد يصل حد النحراف والجنوحواملؤسسة التعلي

 

 أنواع تدني التحصيل الدراس ي والعوامل املؤدية لذلك:   -2

 (28)هناك ثالثة أنواع من التدني في التحصيل الدراس ي وتتمثل في:  أنواع تدني التحصيل الدراس ي:  •

 .. تدني عام في التحصيل الدراس ي ويكون فيه املتعلم متدني التحصيل في جميع املواد1

 .. تدني في تحصيل بعض املواد املرتبطة بعضها ببعض كاملواد العلمية2

           .. تدني التحصيل في إحدى املواد الدراسية3

 وتقسم الى: العوامل املؤدية إلى تدني التحصيل الدراس ي في املواد املختلفة: •

 . أهمها املعلم، واملتعلم، واملنهاجعوامل مباشرة أساسية:   -1

 .أهمها األقران، واإلرشاد الطالبي، واملكتبة، والتقنيات التربويةعوامل مباشرة ثانوية:   -2

 . تقع خارج البيئة التعليمية، وسائل اإلعالم واملؤسسات املجتمعية عوامل غير مباشرة: -3

 (29)ويقسمها آخرون إلى: 
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 . عوامل ترتبط باملتعلم نفسه -1

 . عوامل ترتبط باملؤسسة التعليمية -2

   .عوامل ترتبط باألسرة والظروف الجتماعية -3

 

 والتحصيل الدراس ي: مبررات استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم   -3

أصبحت شبكات التواصل الجتماعي في العصر الحديث ضرورية تربوية ل يمكن الستغناء عنها، وفيما يلي بعضا من مبررات استخدامها  

 )30)تربويا في التحصيل الدراس ي: 

زة  ومؤسسات املجتمع املتمي   ،رادأصبحت ثقافة الشبكة الجتماعية اللكترونية مؤشرا للتقدم عن املجتمعات واألفمبرر اجتماعي:  •

 . أصبحت تنظر إلى هذه الثقافة كمؤشر للكفاءة 

الشبكات الجتماعية تمنح العاملين قدرات ومهارات تفيدهم في إتقان أعمالهم املختلفة، وتوفير الجهد والوقت واملال لذا نجد    مبرر منهي: •

 ورفع تحصيلهم في العمل ليتعاملوا مع مستحدثات العصر. أن أسواق العمل املتميزة ل تسعى دوما إلى تأهيل العاملين 

 . لتعديل والتغيير والعرض والتقويمز املتعلمين لإلبداع بما توفر لهم من نماذج وآليات تنفيذ وإمكانيات لإذ تحف    مبرر إبداعي: •

املجتمعات املتقدمة والنامية تسعى دوما للتطور التقني لينعكس ذلك عليها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهذه   لعل   مبرر معلوماتي: •

 الشبكات تأتي في قيمة التطور التقني. 

 . ة في املجال التعليمي بما تقدمه من أنماط تدريس، ومناهج دراسية الكترونيةيلشبكات التواصل الجتماعي فعال مبرر تعليمي: •

 

 موقع املتعلم في ظل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التحصيل الدراس ي:  4-

  في مناخات ثورة املعلوماتية برزت توجهات تربوية تركز على الدور النشط للمتعلم في عملتي التعليم، فلم يعد مجرد متلقي سلبي، بل أصبح  

 
 
زاد الهتمام بتنمية قدرة املتعلم على اختيار أساليبه التعليمية وممارسة مهاراته في  م ومن هنا متفاعال مع املادة التعليمية في مواقف التعل

التعليم الذاتي من جهة، والتعاون مع اآلخرين من أجل الوصول إلى املعرفة وبنائها وليس حفظها وتخزينها، إن املتعلم املستخدم لشبكات  

دته الدراسية تكون نتائجه محور الهتمام إليه هذا إن كان يدور حول املعلم، ولذلك  التواصل الجتماعي أستاذ لنفسه، فبقدر آدائه وفهم ما

 . )31)عليه أن يكون شخصا محاورا، باحثا مفكرا، يفهم

  تعلم هو الذي يختار لم يصبح ما يقوم به املتعلم أقل أهمية مما يقوم به املعلم، هذا األخير الذي يتحول إلى دور التوجيه واإلرشاد، فامل 

وهو أحد املهتمين بتكنولوجيا التعليم، إلى أن مرحلة النضج   (Epouver)حتاج إليها، وليست التي يختارها له املعلم، ويذهب يالخبرة التي 

ة  املعلوماتي للطالب تتم عند استقالليتهم وممارستهم للتعليم الذاتي إذ يجب أن يكونوا قادرين على التحرك بين مصادر املعلومات عن دراي

  ( 32).فهم وتوجيه ذاتي دون العتماد كثيرا على إرشادات املعلمو 

 

 ايجابيات وسلبيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التحصيل الدراس ي:   -3

 * االيجابيات:  

بأن الحياة سلسلة من التعليم والعمل   يؤمن هذا العصر فاإلنسان في  ،تيأن يتعلم املتعلم بنفسه من خالل التعلم بالعمل والتعلم الذا -

   .تطبيقالوالتدريب املستمر والتحصيل متوقف على مدى 

 تفاوتا كبيرا في معدلت التعلم لدى  املتعلمين. فهناكحسب سرعته وقدرته الخاصة فرد بال يتعلم -

 شكل فوري من خالل التغذية الراجعة.يتعلم الفرد أكبر قدر ممكن من الخبرات واملهارات حيث يقوم بتنظيم كل خطوة من خطواته ب -

 )33)يتعلم لدرجة اإلتقان عندما تتاح له الفرصة بأن يكون مسؤول عن تعلمه، وتكن له ثقة بنفسه. -

ات إمكانية مشاركة املتعلم باملؤتمرات الحية والحوار مع األكاديميين ومعرفة التطورات األكاديمية الحاصلة في العالم والشتراك بالدوري -

 خصصة. املت
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 وتتمثل في:*السلبيات واملخاطر: 

 .اإلباحية في الصور والكالم والصوت - 

 .املعلوماتية التحضيرية والعنصرية -

 . الطائفية الدينية- 

 . طرح كلمات بذيئة مثل السب على هذه الصفحات  -

 . نقص التنظيم املنطقي لبعض محتويات املعلومات املتوفرة على الشبكات -      

 .(34) الجلوس املتواصل أمام شاشات هذه الواقع له آثار صحية على املتعلم كالنوم داخل صفوف التدريس التعليمية، نقص النظر -

 . نقص النتباه وتركيز املتعلمين في الصفوف الدراسية  -

 يتم عرضه في الصف رغم القيمة العلمية والتواصلية له.عدم الهتمام بما  -

 

 أساليب املراقبة والتوجيه األسري الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في التحصيل الدراس ي:   -4

 (35)فيما يلي سنذكر خطوات تصفح شبكات التواصل الجتماعي اآلمن لألبناء ودور األسرة في ذلك :

  .ظاهر مفتوحضع كمبيوتر األسرة في موقع   .1

د عائلي(.  .2 ح املواقع الجتماعية )تعه   ضع ضوابط عائلية لتصف 

رهم من إعطاء بيانات شخصية .3
 
ه األبناء وحذ  . وج 

 .على األسرة أن تقرأ القواعد الخصوصية لكل موقع يستفسر عن معلومات شخصية قبل أن تعطي أسماء األبناء  .4

ترونية أو منتديات الحوار إذا كانوا غير مرتاحين لذلك، واطلب منهم تنبيهك في حال ورود  أن توجه األبناء بعدم اإلجابة عن أية رسالة الك .5

 . أمثالها

 .مواقع التواصل الجتماعي باملمارسات غير التربوية التي واجهتها األسرة أو واجهت األبناءو  أن تخبر األسرة الشركة املزودة لخدمة النترنت .6

و التربية اإلعالمية  ونحن في األلفية الثالثة بحاجة ماسة إلى التنسيق والتكامل والتضامن بين املؤسسات ذات العالقة بالتنشئة الجتماعية      

لت  انحو بناء ونماء األبناء وفق أحدث التجاهات التربوية ، ليتعاون الجميع من أجل تقدم ورفاهية املجتمع ، واستمرار نشاطاته في جميع مج

 : (36) الحياة في عالم متغير وسريع التغير ، عالم تدفق املعلومات والتقدم العلمي التكنولوجي ، وفيما يلي توضيح لدور كل مؤسسة

تمثل أداة املجتمع املهمة في بناء شتخصتية الطفل والشتاب ، حيث تستهم املدرستة والجامعة في تزويد األطفال والشتباب :  املؤسسسسة التربوية -1

نهم من العيش في عالم ستتتتتتتتتتريع التغير ، ولذلك تحتل هذه املؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة بعد األستتتتتتتتتترة بمجمو 
 
عة املعلومات واملهارات والتجاهات والقيم التي تمك

 الدور األساس ي في تحصين الشباب وبنائهم ، وهذا يتطلب أن تمارس الدور التالي : 

، والتركيز على تنمية مهارات املالحظة والتحليل والتمييز، وربط األستتتتتتتتتتتتباب تنمية مهارات الطلبة في مجالي التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي - أ

 بالنتائج وعدم الستهواء والتأثير السطحي السلبي.

قيام أجهزة اإلرشاد والتوجيه النفس ي بمهامها األساسية في دراسة سلوك الطلبة، ووضع البرامج لتوجيههم وتوعيتهم باملخاطر الناتجة عن  -ب

 واألخالقي املتمثل في أجهزة التصال وتكنولوجيا املعلومات )النترنت(.الغزو الثقافي 

تخصتتتيص أوقات للمناقشتتتة الحرة، يعرض فيها الطلبة مشتتتكالتهم وخبراتهم ووجهات نظرهم في األحداث التي يمرون بها أثناء استتتتخدامهم  - ج

 لالنترنت.

والعلمية وتحليل البرامج أو تقويم الخبرات التي مروا بها أثناء التعامل مع النترنت  تشجيع املعلمين والطلبة على القيام بالبحوث املسحية  -د

ومن هنا تبرز أهمية قيام املؤسسة اإلعالمية بدورها في حماية األفراد وتوجيههم في التحصيل الدراس ي من خالل جذب   : املؤسسة اإلعالمية  -2

بثها املحطات التلفزيونية واإلعالم املحلي، وتطوير برامج التصال املباشر مع الشباب والتنسيق مع  األفراد املتعلمين إلى البرامج املحلية التي ت

 املؤسسة التربوية والدينية في تقديم برامج مجازة تربويا وأخالقيا.
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فئاته، وهي امللجأ الذي يلوذ هي ضمير املجتمع واملؤثر األساس ي الذي يحظى بالقبول من طرف املجتمع بكافة أفراده و املؤسسة الدينية:  -3

غة إليه املجتمع كلما واجه أخطارا خارجية تتمثل في الغزو الفكري والقيمي واألخالقي األجنبي، األمر الذي يفرض على هذه املؤسسة تحديث ل

 , ملجتمع بشكل عامالتخاطب مع األطفال والشباب بشكل خاص، ومع ا

 تتزايد أهمية  :املؤسسة األمنية -4
 
نه  املؤسسة األمنية على ضوء مفهوم األمن الشامل الذي يهتم بتوفير البيئة اآلمنة للمواطن، والتي تمك

جية عن طريق مراقبة  يبالقيام بأعماله ونشاطاته في جو يسوده األمن والطمأنينة، ويتحدد دور املؤسسة األمنية في نطاق هذه اإلسترات

إجراء دراسات حول الجرائم واألخطار التي   كما يمكنها  ن توافر أجواء إيجابية في هذه املؤسسات، املؤسسات ومقاهي النترنت واألندية لضما

 .يتعرض لها الشباب ونشر املعلومات عن األحوال الجتماعية والثقافية والقتصادية لضحايا هذه األخطار

 

 خاتمة:

رفع تدني مستوى التحصيل الدراس ي لدى املتعلمين وذلك باللجوء إلى استخدام  لقد تزايدت الحاجة ضمن هذه املتغيرات إلى البحث عن  

داخل  شبكات التواصل الجتماعي التي يمكننا القول بأنها أحدثت تغييرات في كثير من املفاهيم واألفكار التي يتعامل بها األفراد والجماعات 

لمتعلمين تحصيل دراس ي أفضل ومرونة في الزمان واملكان وسرعة في الحصول  املجتمع، وهو ما انعكس مباشرة على نظم التعليم، فهي توفر ل

ن طريق  على املعلومات وتبادلها والتفاعلية بينهم كاملخاطبة والحوار، واملؤتمرات املرئية عن بعد.... وبهذا كانت التربية اإلعالمية فعالة ع

ن مهارات استخدامها  لم نحس    البية على عملية التعليم والتحصيل الدراس ي إذا تأثيرات سهاستخدام هذه الشبكات التي ل يمكن أن نغفل أن ل

 وكيفية التعامل معها.

ن  وإذا كان رفع مستوى التحصيل الدراس ي يعد من أهداف التعليم املهمة فإنه من الضروري تنمية املهارات عامة واملهارات البحثية للمتعلمي

التكنولوجية الحديثة، حيث لم   األساليببصفة خاصة ، ومن املهارات الواجب على املتعلم التسلح بها مهارات البحث والستقصاء بواسطة 

أصبح   اإلعالميةعلم مجرد ما يتلفظ به املتخصصون في مجال ما ، وإنما أصبح العلم مشاعا ملن يريد ، ففي ظل عصر العوملة والتربية يعد ال

فتعويد  ،تعليم مهارات التفكير إلى باإلضافةمن الواجب على املتعلم أن يجيد مهارات البحث عن املعرفة و املعلومات والستقصاء حولها ، 

لى حفظ أو تلقي املعلومة لم يعد هو الهدف من التدريس كما كان سائدا في فترات وفلسفات تعليمية سابقة بل اختلف الوضع  الطالب ع

مهارات تفكير تؤهله للحكم   وإتقانحيث أصبح الهدف األساس ي من التعليم هو تنمية املهارات التي تعود الطالب على التفكير فيما يتعلم، 

 على املعلومات الجديدة .   على ما يتعلم والحصول 

العوملة من أهم األسباب التي تحتم التعامل مع التربية اإلعالمية كعملية ليس لها  فالتغيرات املتسارعة التي تفرضها التقنيات التكنولوجية و 

طرأ على اإلنسان لذلك حدود أو زمان بل يجب أن تستمر مع اإلنسان كحاجة وضرورة تساعده على التكيف مع املستجدات البيئية التي ت

 وجب علينا تعليم التلميذ كيف يتعلم وتعليمه كيف يفكر. 
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 الجزائر فردي حماد
ية ات، قسم علوم التسيير ، كل أستاذ محاضر ، حوكمة الشرك 

 املركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر علوم التسيير،

 

 الجزائر يحياوي فاطنة 
أستاذ محاضر ، السانيات عامة ميدان العلوم االنسانية،املركز  

 الجامعي علي كافي تندوف الجزائر

 

 الجزائر نجاة وسيلة  بلغنامي
وم التسيير ، كلية علوم  أستاذ محاضر ، ادارة أعمال، قسم عل

 ركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر التسيير،امل 

 

 االفاق التعليم االلكتروني في الجزائر بين االنجاز و 
 

 ص : لخ امل

  ، حيث  من خالل وسائل تكنولوجيات املعلومات و االتصال الى  االنتقال إلى اإلقتصاد الشبكي الرقمي املفتوحلتقنية دى التقدم في وسائل اأ 

حجم    ،تكاليف التشغيل    للتقليل من  و االتصال  شبكة املعلومات  باعتماد االنترنت واصبح لزاما على مؤسسة الغذ ان تكون قادرة على  العمل  

 . عالية  تكنولوجيا االستثمارات التي تتطلب تعظيم  العمالة و 

باستعراض وتحديد   في املنظومة التعليمية  ماهية تكنولوجيات املعلومات و االتصال وفوائدها    و  الى ابراز دور   ورقة البحثيةتهدف هذه ال  عليه

ل إكساب الطالب مهارة التعامل مع شبكة  املكونات األساسية لها ونظم تشغيلها. ثم شرح أهميتها في مجال خدمات التعليم العالي من أج 

اللحاق بالركب املعلوماتي   نستعرض مالمحتقوم على بيئة تعليمية تفاعلية الكترونية في االخير    االنترنت لتقديم الخدمات املعلوماتية املختلفة

  ومكتبات إلكترونية، من خالل بعض االنجازات  على سبيل الذكر و ليس الحصر :   تجربة الجامعة الجزائرية في مجال هذا النوع من التعليمل

الجدد    لألساتذة( ، املرافقة االلكترونية    ARN، الشبكة الجزائرية للبحث )RN)  (COSELEA  شبكة املحاضرات املرئية ، نظام التعليم عن بعد

،  غيرها من الوسائط التعليمية  األوروبي(املمول من طرف االتحاد IDEالى جانب مرافقة سياسات اصالح هياكل التعليم العالي )مشروع

 .ملراحل التعليم العالي  حيث استخدمنا املنهج الوصفي  لبناء اإلطار النظري وأسلوب املقارنة  ،  و املواقع اإللكترونية  املؤتمرات املسموعة 
 

   اشكالية البحث :

  إليضاح في ضوء ما تقدم يمكن صياغة االشكالية التالية : كيف تؤثر تكنولوجيات املعلومات في رفع مستوى التعليم االلكتروني في الجزائر؟ و  

 بحثنا ، نقوم بطرح األسئلة الفرعية التالية :  إلشكالية لاكثر 

 ومات و التعليم االلكتروني ؟ ماذا نعني بتكنولوجيات املعل •

 ماهي مستلزمات التعليم االلكتروني ؟ •

 خدام تكنولوجيات املعلومات على مردودية و فعالية مؤسسات التعليم العالي  ؟ تسجراء ا ماهي الفوائد التي تجنيها املؤسسة من  •

 

   هيكل الدراسة :

 :  أساسية  ور امحثالث تقسيم هيكل دراستنا الى  ارتأيناعلى ضوء اإلشكالية املطروحة  

 خصائصها و اهم مكوناتها و مجاالت تطبيقاتها.  .تعرض فيها مفهومها دخل إلى تكنولوجيات املعلومات و االتصال نساملحور االول : م •

 . و مجاالت تطبيق تكنولوجيات املعلومات و االتصال في هذا القطاعلتعليم االلكتروني املحور الثاني متعلق بالتأصيل النظري ل •

 النجازات ، االفاق والتحديات. هم اتجربة الجزائر في ذلك بالتعرض أل يتضمن مقاربة وصفية ل:  املحور الثالث •
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   : أهمية البحث 

 :يمكن حصر أهمية هذا البحث في النقاط التالية

 التعليم االلكتروني و تكنولوجيات املعلومات و االتصال.  إعطاء تصور واضح ملفهوم •

 .الطلبة  تشكيل بيئة تعليمية تفاعلية الكترونية لترقية التعليم و التحصيل العلمي لدى •

لتناقل و تبادل الخبرات و إدارة الحوار  أسلوب حديث تعتمده مؤسسات التعليم العالي األصول املعرفية ب رالستثما بناء فرق عمل فعالة  •

 .على نحو أفضلو الحلقات التعليمية 

 

 :  نتائج الدراسة

 تتلخص نتائج البحث كما يلي : 

اة فعالة ومناسبة لدخول الجامعة إلى عالم املعلومات الجامعة من خالل اتاحة املعارف و املعلومات  الفكرية واملعرفية في البيئة تحديث •

 إلثراء الفكر اإلبداعي . واالستفادة من نظمها املتطورة كالجامعات االلكترونية و الجامعات االفتراضية  

 .ف األطراف في سبيل الوصول ملجتمع املعرفةبشبكات محلية ووطنية و دولية تربط بين مختل املنظومة التعليمية  تدعيم   •

ر  مؤشالتقنية ك إيجاد قيم و أهداف مشتركة بين مؤسسات التعليم من أجل ن أجل خلق و تكوين ثقافة تنظيمية مشتركة مبنية على  •

 الجودة.لنجاح و  ل

 التعليم االلكتروني  املكتبات الرقمية،تكنولوجيات املعلومات و االتصال، قواعد املعلومات،  : الكلمات املفتاحية 

 

 مقدمة : 

من أهم مقومات التقدم الحضاري منذ نشوء املجتمعات البشرية ، ومن هنا حرص اإلنسان على  و االتصال املعلومات تكنولوجيات تعد 

من جيل آلخر ليفيد ويستفيد ، وبعد أن كانت في وقت قريب الصناعة هي مصدر القوة في العالم أصبحت   استخدامها بل و تعداها بتطويرها

نولوجيات املعلومات و االتصال في االونة االخيرة من اهم مدخالت العملية التعليمية كنمط جديد يهدف الى إرساء قواعد املعرفة بين تك

ناهيك عن االرتفاع املستمر في تكاليف التعليم و تحت نطاق مبدأ  االساتذة الشريحة االولى و املستفيدين من طلبة على و مقدمي الخدمات 

تكافؤ الفرص التعليمية باملقابل عدم قدرة املؤسسات التعليمية على تغطية كافة الشرائح و نتيجة هذه املتغيرات اصبحت االتجاهات  

لتزايد  . على غرار ال حديثة : التعلم املستقل ، التعلم عن بعد ، التعلم املفتوح التعليمية تحفز لظهور أنماط جديدة أدى الى ظهور مداخ 

حركة طبع ونشر الكتب واملجالت وغيرها  لاإلنتاج الفكري  ازدهار املستمر في اعداد الطلبة الوافيدين الى الجامعات اليها كل سنة من جهة و 

حيث جاء اول تنبيه عام إلى  و حلقات التعليم  ل املعرفية و املوجودات الفكرية كبير في االصو  تضخم احداث  الى  من املنشورات الورقية

أن مقدار ما ينشر   الذي قال  (Smithsonia institute) سكرتير مؤسسة أطلقه جوزيف هنري  1851مشكلة تزايد النتاج الفكري اإلنساني  

 من املجلدات، وما لم ترتب هذه الكميات الضخمة بطريقة مالئمة، سيضل الباحثون  
ً
 من مصادر املعلومات يبلغ حوالي عشرين ألفا

ً
سنويا

% عن 7.8نسبة  ب  بزيادة، أي  2015مليون طلب براءة عام    2.9أودع املبدعون في جميع أنحاء العالم نحو  و    .سبيلهم بين أكداس اإلنتاج املعرفي

املؤشرات العاملية للملكية   وارتفاع للعام السادس على التوالي للطلب على الحماية ببراءات، وفقا لتقرير الويبو السنوي عن  2014 عام

، كما ارتفعت طلبات التصاميم الصناعية  2015ماليين طلب تقريبا عام    6% لتصل إلى  15.3بنسبة    وقفزت طلبات العالمات التجارية .الفكرية

بلغ معدل تزايده في الوقت الراهن قدر ثالث مرات نمو سكان  كما  . 1طلب  872 800% ليصل عددها إلى 2.3في جميع أنحاء العالم بنسبة 

، وأنه تصدر اليوم حوالي ثالثين ألف مجلة علمية وتكنولوجية تحتوي على 
ً
عجز  ، باملقابل   2مليون مقالة سنويا  1.2ما يزيد العالم تقريبا

فدقت هذه   .ه وتنظيمه وتسهيل اإلفادة منه بصورة فاعلةالوسائل التقليدية )املكتبات( في التحكم و السيطرة على اإلنتاج الفكري وضبط

 .املشاكل ناقوس الخطر لدى املهتمون بقضية توصيل املعرفة ، وتنبهوا إلى ضرورة وضع حل عاجل لها

 

 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
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 : املحور االول : مدخل إلى تكنولوجيات املعلومات و االتصال

ها نيخز وصولها و تساهمت التطورات التكنولوجيا في تعزيز إمكان السيطرة على املعرفة املوجودة كما أسهمت في تسهيل وتسريع وتبسيط كل  

كما   ةتحتاجها الجماعات املتفاعلة في مناطقة جغرافية مختلف ورش عمل مشتركة،التي كونت  وسائل االتصال  ها عبر ونقل تها ومشارك و 

طور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية األفراد، ومن بين التطورات التي تحدث باستمرار تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  الت ساهم 

واالتصال، وما تبلغه من أهمية من ناحية توفير خدمات االتصال بمختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير املعلومات الالزمة  

وسائل  ستخدم تي تالتعليم الحديثة المناهج أشكال  ثيعتبر احدالذي و من هنا ظهر ما يعرف بالتعليم االلكتروني  ات،لألشخاص واملنظم

بثورة تكنولوجيا االتصاالت، تلك التطورات التكنولوجيا   يقصد .باستخدام الحاسوب و الشبكة العامليةو االتصال  تكنولوجيات املعلومات

إلى  في مجاالت االتصاالت التي حدثت خالل الربع األخير من القرن العشرين والتي اتسمت بالسرعة واالنتشار والتأثيرات املمتدة من الرسالة 

 3. مجاالتالوسيلة، إلى الجماهير داخل املجتمع الواحد أو بين املجتمعات، وهي تشمل ثالث 

 ثورة املعلومات أو ذلك االنفجار املعرفي الضخم، املتمثل في الكم الهائل من املعرفة •

االتصال الحديثة، التي بدأت باالتصاالت السلكية والالسلكية، وانتهت باألقمار الصناعية   ثورة وسائل االتصال املتمثلة في تكنولوجيا  •

 واأللياف البصرية

 . ثورة الحسابات اإللكتروني التي امتزجت بوسائل االتصال واندمجت معها واالنترنت  •

 شغيل ونقل وتخزين أما مفهوم تكنولوجيا املعلومات فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا املستخدمة في ت

املعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيات الحسابات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس وغيرها من املعدات  

 4التي تستخدم بشدة في االتصاالت

 

 اوال : مفهوم تكنولوجيات املعلومات و االتصال  

تكنولوجيات ا املعلومات على اجهزة الحواسب و وسائل االتصال باستخدام اهم وسائلها )االلياف الضوئية ، االقمار الصناعية  يقوم مفهوم  

و  ( الى جانب تقنيات املعلومات الى جانب املعارف و املهارات و الخبرات االنسانية بغضرض الحصول على املعلومات و تداولها و استخدامها 

 5اتحاتها  

 

 6 :و قنوات االتصال نواع االتصاالتا :أثاني

 يمكن تقسيم االتصاالت بناء على أساس املسافة الفاصلة بين املصدر واملستقبل إلى نوعين هما؛ 

الغالب مباشر   فيوال تفصل بينهما حواجز وهذا االتصال يكون اتصال يتم بطريقة مباشرة بين شخصين أو أكثر ، هو :االتصال عن قرب •

 .وبطريقة شفوية تقليدية

هو مصطلح "يصف الطريقة التي يمكن بها إرسال و استقبال األنواع املختلفة من املعلومات عبر مسافات بعيدة ".   : االتصاالت عن بعد •

 ( خطوط التليفون ، الكابالت ، امليكروويف ، األقمار الصناعية ، أشعة الليزرو التي يمكن نقلها عبر قنوات ووسائط عديدة مثل ) البريد ، 

 7  :ولكي نقوم بهذه االتصاالت عن بعد وجب توفر قنوات االتصال و املتمثلة فيمايلي

راسل  تزامنيه حيث أن املهي وسيلة اتصالية من الوسائل التقليدية العتيقة ، وهى غير تفاعلية أو غير  :(سريع – البريد التقليدي )عادى  .أ 

نفس الوقت وليس هناك تغذية مرتدة فورية ولكي تكون الخدمة البريدية مرضية وجيدة يجب أن   واملستقِبل ال تكونان على طرفي االتصال فى 

 : تحقق املعايير اآلتية فى أدائها

 . عمومية : بمعنى أنها ميسرة لكل متصل •

 . الثبات والثقة : بمعنى أنها ال تخفق أبدا •

 . بمعنى أن مواعيد التسليم رتيبة النتظام :ا •
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 . انخفاض التكلفة : فال تؤدى إلى إرهاق املتصلين ماديا •

 . لسرعة :بطيئة السرعةا •

 .عن طريق التليفون العادي الوسائل لتوصيل املعلومات عن بعد فى صورتها الصوتيةأهم وأفضل   : واحد من طوط التليفــون خ .ب

هي مجموعة من األسالك املستخدمة لربط كل من الخادم و محطات العمل فيما بينها وبين بعضها وذلك لتكوين الشبكة وتكون   :لكابالتا .ت

 :مصنوعة فى العادة من مادة نحاسية وتتنوع لتشمل

 .التليفونيةمثل األسالك املستخدمة في خطوط االتصاالت   )Twisted Pair(  :كابالت األزواج املفتولة •

وهى تتمثل فى األسالك املستخدمة فى هوائيات البث التليفزيوني ومنها األسالك الرقيقة ، واألسالك   )Coaxial Cable(  :الكابالت املحورية •

 . املكتنزة أو الثخينة

 هذا النوع سوف نتحدث عنه بشكل منفصل نتيجة إلختالف طبيعته عن باقي الكابالتو Fiber Optic Cable ( 8( :كابالت األلياف البصرية •

بقدرة جيدة على القضاء    تتمتع  ها تتميز الكابالت بقدرتها على نقل كميات أكبر من املعلومات باملقارنة بالخطوط التليفونية العادية كما أن  حيث

 الذى يمكن أن يحدث فى الخطوط التليفونية العاديةعلى التشويش والتداخل  

مجال االتصاالت عن بعد" و يمكن أن تستخدم   من أحدث وأعظم الوسائل إلرسال واستقبال املعلومات فىتعتبر  9 : األقمار الصناعية .ث

،  ة األقمار الصناعية فى نقل البرامج التليفزيونية عبر مسافات كبيرة دون التأثر بالتضاريس ، وكذلك فى نقل املحادثات التليفونية الدولي

ت العلمية فى نفس الوقت واالستماع إلى املناقشات  وتبادل البيانات واملعلومات االلكترونية بين الحاسبات فى دول مختلفة ،ونقل وقائع املؤتمرا

  .العلمية

بقوته   شعاع الليزرأفضل القنوات املستخدمة لنقل البيانات واملعلومات فى أي شكل من أشكالها ، حيث يتميز ن م10  :األلياف الضوئية .ج

 يتم نقله من خالل األلياف الضوئية ونقائه وثبات تردده ، الذي

-On إلى أن ما " يشهده العالم من تقدم فى مجاالت الخطوط املباشرة - األقمار الصناعية وأشعة الليزر  -وترجع أهمية القناتين السابقتين

Line مليات نقل كميات البيانات والرسائل وبالتالي فهي فى  ع  يدفعه دفعا إلى استخدام األلياف الضوئية ، واألقمار الصناعية نظرا لتزايد

"، والليزر ، واألقمار الصناعية هما أفضل القنوات التي   تتميز بالسرعة والقوة وخلو الرسائل من الشوائب النقل الخارجي وسائطحاجة إلى 

 ظهرت حتى اآلن لتوصيل ونقل املعلومات طبقا ملواصفات السرعة ، والقوة ، والنقاء 

 

 التأصيل النظري للتعليم االلكتروني :  :املحور الثاني

التي تشير الى التعليم االلكتروني كجملة من االجراءات و املناهج املنظمة تعتمد على الحاسب اآللي لتقديم املحتوى التعليمي  املفردات  تعددت  

  من خالل استخدام وسائل و قنوات االتصال سواء املحوسبة او االتصال بشبكات االنترنت و غيرها من العناصر املتكاملة من املكنونات التي 

تتفرع فيه املادة التعليمية على نطاق واسع و تسمح بنقلها و تخزينها و يتم تقديمها من خالل جملة من االختبارات او عبر  يمية تشكل بيئة تعل

مراحل على حسب قدرة الطالب ، من هنا اصبح التعليم االلكتروني من أهم مؤشرات تقدم الدول .و من كل ما سبق ساهمت التكنولوجيات 

 ئة خصبة من خال مجموعة من الوسائل و التقنيات لتحقيق جزء متكامل ملناهج املحتوى العلمي االلكتروني.الحديثة في انشاء بي

 

 أوال :مفهوم التعليم االلكتروني  

التزام مشترك بين املتلقي و املعلم او املكون خالل فترة زمنية معينة تسمح لهم بالتكيف و التغيير من خالل  تقوم العملية التعليمية على شكل  

 . القدرة املكتسبة التي تسمح لهم بتشكيل ذاكرة تنظيمية جوهرها املعرفة 

معارفهم و تحصيلهم من معارف    ،وك املتعلمين  جملة من العمليات و االجراءات املنهجية املنظمة والتي تؤثر في سليعرف التعليم على انه  حيث  

حيث يقوم بنقل و تبادل املعلومات و الخبرات زائد املهارات بشكل منهجي منسق و منظم للطالب او املتكون او املتلقي   11و مهارات و كفاءات 

تصميم على إحداث التغيير  . و يمكن ان يكون على شكل ممارسة او عملية تمكن الفرد من القيام بال   12و هذا باستخدام مجموعة من االليات 

علمه، وهو العملية التي يسعى املعلم من خاللها إلى توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وينجز أعماله  الذي يرغب فيه من خالل 

http://www.mubashirnews.com/2016/02/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-1437-2016-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84/
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و يمكن تجرمته على شكل نظام لديه مدخالت ، مخرجات)مهارات ، رصيد معرفي ، ذكاء تعليمي ، قدرات ، استعداد ،   13 ومسؤولياته.

 14تشغيلية تشكل اركان التعليم املتمثلة فيما يلي :  التصرف السليم ، الكفاءة( و عمليات 

من خالل مروره بخبرات تعليمية تساهم  ،املعرفي   املعلم  و يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الكفاءات الفكرية و السلوكية لتحقيق االداء •

  في تغيير مواقفه عن أمٍر ُمعّين،

 الطالب و متعلق  بكل سمات و دوافع و ميول و اتجاته  •

) طرق التدريس ، االساليب املتبعة ، االنشطة ،   البيئة التعليمية و مؤشراتها التنظيمية باالضافة الى املادة الدراسية و مناهج تعليمها •

 الحلقات التدريبية ،التقويم ...الخ(

 15 كما يمكن تصنيف التعليم الى :

و التعليم  : التعليم الصناعي ، التعليم الزراعي  و يتضمن ثالث مجاالت اساسية  : فيه يكتسب الطلبة قدرات فنية أو مهنية    منهي فنيتعليم   •

التجاري حيث يتسنى للطالب اكتساب مهارات علمية مطلوبة في سوق العمل. و تخضع البرامج التعليمية في كل مرحلة من مراحل التعليم  

 الدراية الوصية. الشراف و رقابة 

: فيه يكتسب الطلبة مهارات حرفية : النسيج ،الغزل ، الحدادة،  او يقوم على كافة مراحل الدراسة من االبتدائي الى التعليم    تعليم أكاديمي •

 العالي تنتهي بكفاءات لنهاية مسار دراس ي  

من هنا عكف املعلمين او املؤطرين على استخدام  ، االكاديمي  مل يجمع بين املنهي وو هناك من يدمج بين النوعين السابقين ليشكل تعليم شا

العديد من الوسائل لبلوغ و تحقيق اهدافهم تتنوع بين الوسائل السمعية البصرية  لجذب انتباه الطالب املتلقي اضافة الى التكنولوجيات  

هو إيصال املعلومات إلى املتعلمين  يقوم على  و من هنا ظهر مفهوم جديد يطلق عليه التعليم االلكتروني ةاإلتاحالحديثة لسهولة االيضاح و 

حيث  من خالل دروس إلكترونية عن طريق األقمار الصناعية، وبالتالي إيصال املواد التعليمية دون الحاجة إلى تقابل املعلمين مع املتعلمين؛ 

كنولوجيا الوسائط املتعددة، والصور والرسومات، ومن املصطلحات املستخدمة والدالة على التعليم  يتم استخدام الفيديو، والصوت، وت

 من بين هذه املصطلحات نجد :   عن بعد

 ،  ((Home Study باإلنجليزية الدراسة في املنزل أو التعليم املنزلي  •

 ( (Independent Study الدراسة املستقلة •

 ،  ((Correspondence Study  الدراسة باملراسلة •

 ( (External Study الدراسات الخارجية  •

 ( (Electornic learning التعليم االلكتروني •

حيث  يصال املعلومة للمتعلم إل شكل من أشكال التعليم ظهر هذا املصطلح مع انتشار و تطور وسائل االتصال الحديثة  حيث هو أحدث 

يتم من خالله    1982يعود ظهوره اوال طي مصطلح التعليم عن بعد بالضبط اثناء اشغال املجلس الدولي للتعليم في مؤتمر بفنكوفر سنة 

استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب آلي وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة و آليات بحث ومكتبات الكترونية، وكذلك  

نت سواء كان ذلك عن بعد أو بشكل حضوري أثناء الفصل الدراس ي، وهو بذلك أسلوب من أساليب التدريس يعتمد على  بوابات االنتر 

أن التعليم   له يرى  ملفهوم اإلجرائي. أما 16استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد و أكبر فائدة 

االلكتروني يشمل كل الوسائل الحديثة املعتمدة في التعليم أي كل الوسائط االلكترونية من وسائل للعرض و صور و رسومات و حاسوب و  

ملحاضرات االلكترونية و  التي تساهم في نقل املعارف بأقصر وقت مثل الحاسوب ووسائل العرض و ا من صوت و صورة أدوات العرض 

 متعددة وسائل عبر العلمية املادة وتوصيل نقل  بإمكانية يسمح نظام عبارة عن    هوبر عدد من الطلبة او املتلقين بشكل سهل . حيث  الك   غيرها

حيث يكون املحتوى التعليمي   ".17نفسه تعليم  عن املسؤول هو فالطالب منتظم بشكل الدرس قاعات إلى الحضور ب الطالبالزام  دون 

  CD-ROMالصناعية او اتاحته في االسواق باستخدام   األقمار تقديمه عن طريق أو باستخدام وسائل الكترونية مثل  الشبكات العنكبوتية 

  رتو ظه  E- Learning يلكتروناال التعليم تطور  أساسه  على الذي االفتراض ي التدريس أو والبصرية السمعية األشرطة أو الليزرية األقراص

 18العديد من االجيال :  من العديد اثره 
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االلكتروني على أقراص مدمجة بطريقة تقليدية الى الطالب ) املراسلة البريدية هنا كان املحتوى    منذ بداية سنوات الثمانينات :  الجيل االول  •

 اقدم وسيلة اتصال و اقلها تكلفة ، الفاكس(  

مع بداية ظهور االنترنت و هنا تطورت عملية التفاعل بين املرسل و املستقبل لتصبح ادارة تشاركية بين مجموعة من الطالب   :  الجيل الثاني •

 مع معلم معين  

: اواخر التسعينات من القرن العشرين ، حقق تفاعل بيئة تعليمية على مستوى الخدمات الطالبية ، االدارية و االكاديمية   الجيل الثالث •

 كنمط مفتوح متزامن و غير متزامن باستخدام الشبكات العاملية للمعلومات لتوصيل املحتوى التعليمي و الخدمات التعليمية. 

 يم االلكتروني : و من أهم خصائص التعل

التواصل بين الطالب و املعلم في بيئة افتراضية دون الحاجة لقاعة او صف باستخدام برامج الذكاء االصطناعي التي تسمح لهم باالتصال   •

 املرئي و الصوتي و التحاور و التخاطب . 

 باالستعانة باستبيانات مساهمة الطلبة.قدرة املعلم على التشخيص الفوري ملدى فعالية املتلقي و استيعابه  •

او العودة لها في أي وقت المتصاص مرونة املعلم في امتصاص الغموض باستخدام وسائل توضيحية املتاحة عبر الشبكات العنكبوتية  •

 .الغموض و اعتمادها كمادة ارشادية

بزيادة فرص اتصال الطالب بينهم   ثراء جودة املشاركة لتسهيل التواصل و تفعيل حلقة النقاش و ااستخدام حلقات الجودة او فرق عمل  •

 .من جهة و بينهم و بين اآلساتذة

ان  تكنولوجيات التعليم التي تعمل على ادماج املواد و اآلالت القائمة على املواد التعليمية )مطبوعة ، مصورة( كمحصلة للتفاعل بين االنس •

 و االداة 

 19:  ، فهي تتجلى في مجملها في ثالث اصناف شهيرة  اإللكترونّي أنواع التعليم  أما فيما يخص 

يشترط فيه توفر طرفي االتصال في نفس الوقت ) املرسل و املستقبل ( أي  : وهو التعليم الذي  او التفاعلي التعليم اإللكترونّي املتزامن •

 أمامها عبر غرف املحادثة، أو الفصول  يكون فيه الطالب، واملعلم في نفس الوقت أمام الشاشات 
ً
اإللكترونّية ليتم نقاشهم مباشرة

ه يوفر وقت الذهاب إلى مكا 
ّ
  ن الدراسة االفتراضّية، وأكثر ما يميز هذا النوع من التعليم هو أّن الطالب يحصل على تغذيٍة راجعٍة فوريٍة، كما أن

  لذا يتطلب هذا النوع من التعليم بنية تحتية ، الفيديو، غرف املحادثة الفورية (مثل )الفصول االفتراضية ،اللوج االبيض ، املؤتمرات عبر 

 ّيٍة حديثٍة، وشبكة اتصاٍل جيدة. إلكترون

أن   أي  ،توفر طرفي االتصال في نفس الوقت وهو التعليم اإللكترونّي الذي ال يحتاج إلى : أو غير التفاعلي التعليم اإللكترونّي غير املتزامن •

ما يكون باالستفادة من الخبرات السابقة، أو عن طريق توفر املادة مع   الطالبلتزم ال ييكون 
ّ
املعلم في نفس الوقت أمام الشاشات، وإن

ال يستطيع  التعليمّية على األقراص املدمجة، وقد يكون التواصل عبر البريد اإللكترونّي، أوعبر املنتديات التعليمية، وفي هذا النوع من التعليم  

ه ينظم وقت دراسته حسب ما  الطال
ّ
ب الحصول على تغذيٍة راجعٍة، بل يمكنه فقط العودة إلى املادة التعليمّية في أي وقت هو يريده، كما أن

  يراه
ً
 (  امللفات االلكترونية ، املكتبات الرقميةمثل )االقراص املدمجة، القوائم البريدية ،  ،املحاضرات و املنشورات االلكترونية ،   .مناسبا

كون  ي نظام مفتوح كنمصادر تعليمية مسموعة ومتلفزة وتكنولوجية تعليم يعتمد على  هويجمع بين النوعين السابقين ف:  لتعليم املفتوحا •

بحيث يكون متزامًنا في وقت محدود فقط بينما يكمل الطالب تعليمه من خالل املصادر التعليمية   . وغير متزامن بين الطالب واملعلممتزامن 

لكل القادرين فكرًيا وعلمًيا بغض النظر عن عمره ومكان سكنه وجنسيته، كما يوفر حرية االختيار  و هو متاح  .التي يقدمها التعليم املفتوح

  أن يختار ماذا يتعلم وكيف يتعلم؟ ويراعي هذا النوع الوقت الخاص بالطالب واملكان الذي يناسبه، كما أنه يعد تعلًما ذاتًيا أي أن أنهللمتعلم  

 عدة مثل التعليم باملراسلة واالنتساب واملستقل واملنزلي وغير 
ً

 .هنابع من رغبة ملحة وداخلية من املتعلم نفسه، ويأخذ هذا النوع أشكاال

 

 : نيا :مساهمة تكنولوجيات املعلومات في التعليم االلكتروني ثا

باالستعانة بتكنولوجيات املعلومات و االتصال لتنظيم الدراسات العلمية و املهارات املهنة   قواعد املعلومات كإنشاء :انجاز قواعد املعلومات

 20  : من بين هذه االنواع نجد  املكتبية 
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 كالطب او الهندسة او االدب او الفن لفرع معرفي مثل :  وفقا لتخصص معينقواعد معلومات  .أ 

 معلومات في علوم التسيير  قاعدة •

 و في العلوم االقتصادية  •

 و في العلوم التقنية  •

 مثل :  انواع مصادر املعلوماتحسب نوع معين من   .ب

 قاعدة معلومات الرسائل الجامعية •

 قاعدة معلومات لبراءات االختراع •

 قاعدة معلومات ألعمال املؤتمرات  •

 املجالت علومات الصحف و ممثل قاعدة   عامة  او هيج .  

 ثالثة معايير مشابهة للحكم على نوع قاعدة املعلومات :  وهناك من يقسمها استنادا الى 

  :، وتندرج تحتها فئتان هما من حيث الوظيفة .أ 

  :  - LISA - International Bibliography of Social sciences ، مثل  الببليوجرافية •

  : يدخل في إطار هذه الفئة ثالثة أنواع فرعية هي : غير الببليوجرافية  •

  : ABI/Inform, Medical Library, Biology Journals، مثل  text databases -Fullقواعد البيانات النصية  ✓

  : Dow Jones Index ، مثل  Numerical databasesقواعد البيانات الرقمية ✓

  : Manuscripts Islamic ، مثل  databases Imagesقواعد بيانات الصورية ✓

  : ، وتندرج تحتها فئتان ، هماحيث التغطية النوعيةمن  .ب

  في مجال املكتبات واملعلومات :   LISAاملعلومات ، مثل  جميع أشكال مصادرتغطي  عامة •

  ProQuestصر على الرسائل الجامعيةالتي تقت Dissertation abstracts:معين من مصادر املعلومات،مثل وعتقتصر على تغطية ن نوعية •

- The Digital Dissertations database has moved! 

  : ، وتندرج تحتها ثالث فئات ، هي التغطية املوضوعية من حيث ج . 

في مجال    Sociological Abstract في مجال املكتباتLISA، في مجال التربية  ERIC : في العلوم الجتماعية أو أحد فروعها، مثل متخصصة  •

 علم االجتماع. 

اإلسالم   Index Islamicus في مجال اإلنسانيات بشكل عام   The Humanities Indexفي مجال اإلنسانيات أو أحد فروعها مثل متخصصة  •

 واملسلمين والعالم اإلسالمي 

قاعدة  ، Science Directفي الطب  MEDLINEفي الجيولوجيا   GEOREF في العلوم البحتة والتطبيقية أو أحد فروعها . مثل متخصصة •

 ScienceDirect.com  health, medical، مجلة في معظم التخصصات العلمية والتقنية والطبية 1700تحتوي على النص الكامل ألكثر من 

journal full text articles and books. . 

زويد املتعلم بالوسائل املسموعة  من خالل ت ة بالعرض و اإلعالم اآللي توفير قاعات خاصباالضافة الى قواعد املعلومات فهي تساهم في 

جلسات بين املتعلم واملعلم من أجل تحقيق أهداف  عقد  و ذلك لتوفير الجو املالئم ل  واملطبوعة والسمعية والبصرية إلكمال العملية التعليمية.

باختصار تساهم تكنولجيات املعلومات و االتصال  في تحقيق معايير جودة التعليم و املتمثلة في جملة من االساسيات  تعليمية واجتماعية.

 البد من توفرها و تكمن فيما يلي :

 التعليم    ملناهج تخطيطالجيد و التها بضرورة االعداد إدار  وكيفية الجودة سياسة  رسم  •

 .التعليم في الجودة تطبيقاملستخدمة في   املواردعلى ضوء  اإلجراءات  تنفيذ من والتأكد الدورية  املراجعة •

 .املختلفة التعليمية املؤسسات وبين  التنافس روح  واملعلمين و تنمية  الطلبة نظر في التعليمية املؤسسة وصورة سمعة تحسين •

 .التعليمية في املنظمات  املختلفة  والوحدات واإلدارات  األقسام بين  الفعال واالتصال الجيد الترابط تحقيق •
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 .التعليمية للعملية الجيد السير تعيق  التي املشكالت من  العديد حل في املساهمة •

 

 املحور الثالث : مقاربة وصفية لتجربة الجزائر : االنجازات ، االفاق والتحديات. 

  في ظل التحوالت التي شهدتها الجزائر من خالل تجسيد مشروع الجزائر االلكترونية على كافة األصعدة ، على غرار وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي شكل موضوع التعليم االلكتروني في اثراء الرصيد الفكري و دعم العملية التعليمية حيث يشكل جهاز التعليم العالي مؤشرا  

 التعليم من تطور تقني و معلوماتيالدول بما يشهده لتقدم 

( و ال  CNEPD(و تجربة  املركز الوطني للتعليم املنهي عن بعد )EEPADكانت تجربة ) فتراض ي الجزائر في التعليم اال   أول مبادرة استخدمتها  •

 . تزال جامعة التكوين املتواصل تشرف عليها حيث انشئت موقعا افتراضيا يقدم دروس للطلبة في بعض االختصاصات 

 (  FrancophonieAgence Universitaire de la) للفرانكفونية  الجامعية  الوكالة فتح مشروع •

 (  aboratif A DistanceLApprentissageفي ارضية التعليم االفتراض ي ) تكوين مؤطرين •

 تكوين اختصاصين في مجال تكنولوجيات املعلومات و االتصال لفائدة التعليم و التكوين   •

d’Etudes Supérieur Spécialisé en Utilisation des Technologies de l’Information et de laDiplôme ( mmunication pour Co

) l’Enseignement et la Formation 

     وزارة به قامت العملية هذه  تموين :بعد عن التكوين لتطبيق الالزمة باملعدات الجزائرية الجامعات  تجهيز •

  .دج مليون  وخمسون  مئة  وثالث تقدر بمليار   ميزانية خصصت التي العلمي والبحث العالي التعليم    

بين االساتذة و املتعلمين    التي تحتوي على دروس منظمة تسمح االطالع على مضامينها ناهيك عن التواصل   (aventالتعليم عن بعد )منصة   •

في مختلف مواقع الجامعات مباشرة لالستفادة من مختلف الخدمات التي تعرضها مختلف املؤسسات  ) الطلبة( ، و قد تم وضع هذه املنصة 

و من هنا توجب على كل طالب التسجيل باملنصة ) اسم مستخدم ، كلمة مرور،( عن طريق تفعيل بريده االلكتروني بعد التسجيل للولوج الى  

 املسجلين كيفية استخدام املنصة .  ملنصة فيديوهات تقدم شروحات الىكما تضمن امختلف الدروس املعروضة من طرف اآلساتذة.

 وبإمكان  .(مؤخر )متزامن غير  شكل في الخط،  عبر موارد إلى والوصول  موزع تسمح بإعداد- زبون  )صيغة في بعد عن للتعليم انشاء قاعدة •

 الطرق  مختلف استعمال لألساتذة القاعدة هذه وتسمح .مرافق وجود عدم أو  بوجود مكان، وأي وقت في أي النظام هذا إلى الوصول  املتعلم

 .وغيرها( نشاطات.تدريب، تطبيقية، دروس تمارين،  دروس،  )الخط عبر

 من . برنامج خالل  من  Tempus،  املعتمدة العالي التعليم إصالح  سياسات ومرافقة  بتمويل  األوروبي االتحاد فيه  يقومالذي   ideمشروع  •

 العالي التعليم ساتذةاوال لفائدة آ IDEتم تسخير ماستر حيث  املتوسط األبيض البحر وبلدان الشرقية وأوروبا الوسطى أسيا بلدان طرف

 . 21التكوين مؤسسات بقطاع واملهنيين  الثانوي  التعليم وأساتذة للطلبة  هيهوجثم تم ت .تخصصهم كان مهما  الجزائري 

 مراكز البحث . مراكز البحث: االنشاء العديد من مراكز البحث : •

مركز تطوير التكنولوجيات   .3 (CERIST) مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني  .2 (CDER). مركز تطوير الطاقات املتجددة1

مركز   .6 (CRAPC)كمياء-مركز البحث في التحليل الفيزيو  .5 (CRTI)مركز البحث العلمي والتقني في التلحيم و املراقبة .4 (CDTA)املتقدمة

مركز البحث    .8 (CREAD)مركز البحث في اإلقتصاد التطبيقي من أجل التطوير  .7 (CRSTDLA)البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية

مركز البحث في   .10 (CRSTRA)املناطق الجافةمركز البحث العلمي و التقني في   .9 (CRASC)في األنثربولوجيا اإلجتماعية و الثقافية

  (CRTSE) مـــركـــز الـــبـــحث فـي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا نـــصف الـــنـــواقل للطاقوية  .11 (CRBT)البيوتكنولوجيا

  ARN    بط املؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشبكة األكاديمية والبحثية ر  •

، إال تأكيد من وزارة التعليم مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية شاء مديرية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، املتمثلة فيان •

في تسيير وقيادة القطاع، مع   العالي والبحث العلمي على اختيارها الحازم في اعتماد تام لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، كمقلد نجاعة 

 جديدة. تسييرية ومقاربات مفاهيم تربوية اعتماد

 

https://www.mesrs.dz/ar/-/la-direction-des-reseaux-et-systemes-d-information-et-de-communication-universitaires-drsicu-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mesrs.dz%2Fles-directions1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DWMFJ9FQzN2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/nouv_paradigmes_a.php
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/nouv_approches_a.php
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 خاتمة : 

في ضوء الحاجة الى التكيف مع متطلبات العصر و تطلعات العصر للهدر من حدود املكان و الزمان في اطار ارساء قاعدة شاملة متكاملة  

خاصة بعد الثورة التقنية و الرقمية التي عصفت بكافة مجاالت الحياة : االدارية ،   تتفاعل مع املحيط للرفع من مدارك و معارف الطالب 

التجارية ، الصحية و التعليمية ، من هنا كان لزاما التفكير في انشاء مجتمع مثقف علميا و معلوماتيا تتماش ى مع مختلف التقنيات    الصناعية ،

 . التكنولوجية 

 على أفضل الطرق وأحدثها في مختلف نطاقات التعليم والنشر، وتكون الوسيلة الرئيسة في   من التعليم  يمتاز هذا النوع حيث 
ً
بارتكازه تماما

وبذلك يمكن تعريفه بأنه ذلك  إرسال واستقبال املادة التعليمية على الحاسوب وكل ما يتعلق بها من وسائط تخزينية وشبكاتها، وتتفاوت

 لقدراته وطاقاته ومهاراته باالعتماد على النظام التفاعلي املختص بتعليم الفرد 
ً
لتوفير بيئة إلكترونية   تكنولوجيا االتصال واملعلومات وفقا

طرائق  إدخال من خالل  بيد ان الجزائر بالرغم من تحقيقها بعض االنجازات .رقمية تقدم املقرر الدراس ي بواسطة الشبكات اإللكترونّية

من خالل  الى انها مازالت تفتقد الى الفعالية في مؤشرات جودة التعليم االلكتروني  ،     ومقاربات جديدة للتسيير، من أجل بعث حركية جديدة

و كخالصة لذلك ارتأينا تقديم مجموعة من التوصيات لتفعيل بيئة    تكامل البنية التحتية املبنية على الجاهزية االلكترونية و الكفاءة املهنية . 

 التعليم االلكتروني بالجزائر: 

 تعليمية. صات جديدة تساير التطورات التخص  من خالل ادراج  : الجامعة الفكرية واملعرفية في البيئة حديثضرورة ت •

الذي  (   learning -Mشروع في أنشطة التعليم عبر الهاتف النقال )املوبايلمن خالل الشروع في    متابعة التطبيق العملي للنظريات العلمية   •

 .ملباشرة لهمو لكن تحت اشراف املتابعة  إلى املعرفة الشاملة من شأنه التحول 

الستفادة من   لتعظيم االستفادة من املن ملواكبة الجيل الرقمي االهتمام بتعليم وتدريب الطلبة والباحثين بغية اعدادهم وتأهيلهم  •

 .  الفضاءات االفتراضية ومنصات التعليم االلكترونية

  

 املراجع : 

1  http://www.wipo.int/portal/ar   
  . 3.ع (2001،)املجلة العربية للمعلومات 2
32017-12-ICT in Education", www.unesco.org, Retrieved 16  Edited. 
42018. Edited.-9-ww.techopedia.com, Retrieved 27nformation and Communications Technology (ICT)",W I  
 املكتب:(.م.د).وميدانية تطبيقية  دراسة:والتلفزي  اإلذاعي اإلنتاج في االتصال تكنولوجيا  استخدام.محمد الباسط الوهاب،عبد عبد 5

 86 .ص. 2005 الحديث،  الجامعي

 . ،القاهرة Kteb INC، دار النشرأساسيات  االتصال  (،2014،) حيمد الطائي    6

، دار النشر: شمس للنشر و  تقنية املعلومات املصطلحات ـوسائل االتصال ـ التوظيف ـ الثقافة  (،2008د. فيصل هاشم شمس الدين ،)    7

 . التوزيع ،القاهرة

 .النشر: العبيكان للنشر و التوزيع ،مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض، دار  مدخل الى أنظمة االتصاالت (،2010سليمان القرطاس،)    8

 . مرجع سبق ذكره (،2010سليمان القرطاس،)    9

 . مرجع سبق ذكره (،2010)سليمان القرطاس،    10
11www.abahe.co.uk  لع عليه بتاريخ

ّ
 . بتصّرف 24-9-2017، اط

لع عليه بتاريخ www.uobabylon.edu.iq، "(، "مفهوم التدريس2011-4-17هاشم محيميد السلطاني ) أ.حمزة  12
ّ
. 24-9-2017، اط

 .بتصرف

 

https://weziwezi.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84/
http://www.wipo.int/portal/ar
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-260األردن: املناهج للنشر والتوزيع، صفحة   - (، املناهج الحديثة و طرائق التدريس )الطبعة األولى (، عمان2013محسن علي عطية )  13

 .. بتصّرف612
لع عليه بتاريخ www.uobabylon.edu.iq، "(، "اسماء تقنيات التعليم2011-12-11عويد حربي العرنوس ي )أ.ضياء  14

ّ
  .24-9-2017، اط

 .17األردن: املناهج للنشر والتوزيع، صفحة  -(، التعليم اإللكتروني )الطبعة األولى(، عمان2014هر حسن رباح ) 15
 في املستقبل  مدرسة  ندوة إلى مقدمة عمل  ورقة "عوائقه فوائده، خصائصه، مفهومه، :االلكتروني التعليم".العزيز عبد املوس ى،  16

 امللك  جامعة -/1423/08  16-17الفترة
  9ص سابق، مرجع املعلومات، لتكنولوجيا  االجتماعية  التطبيقات الطائي، جاسم حسن جعفر  17
 .ص . 2006الفكر، دار :عمان.املعلوماتية عصر في التعليم  تكنولوجيا  مستحدثات.محمد سالم وليد  الحلفاوي،.  18
  .112ص  2010.الثقافة، دار:عمان.تربوية رؤية.التعليم في اإلنترنيت  ودور  االلكترونية  املدرسة.الكريم عبد  محمد املالح، .19

 .20)15(،  أحمد جودت     20

21 www.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php 

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/-/-%22
http://www.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
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 الجزائر  سـميــة صــلعـــة

أستاذ محاضر قسم أ بمعهد العلوم االقتصادية والتجارية  

املركز الجامعي نور البشير البيض/    -وعلوم التسيير 

 الجزائر 

 

 الجزائر  نشاد حكيم 
إدارة أعمال و تسويق،   أستاذ محاضر قسم ب، تخصص

 سم علوم التسيير، املركز الجامعي نور البشر البيض ق

 

 الجزائر  وليد بيبي 

أستاذ محاضر صنف ب، تخصص: اقتصاديات النقود  

والبنوك واألسواق املالية، قسم علوم التسيير، معهد  

املركز  العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،  

 ض الجامعي نور البشير البي 

 

 

 التعليم اإللكتروني كآلية لتطوير التعليم العالي بالجزائر
 امللخص: 

تعد ثورة املعلومات التي ترجمت فيما يسمى باإلنترنت، أهم انجاز تكنولوجي تحقق، حيث استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات ويختصر الزمن  

ثقافة والتكنولوجيا وأصبح االتصال  ن تكنولوجيا االعالم واملعلومات والإلكترونية صغيرة في عصر االمتزاج بيويجعل من العالم أشبه بشاشة  

إلكترونيا وتبادل األخبار واملعلومات بين شبكات الحواسيب حقائق ملموسة مما أتاح سرعة الوصول إلى مراكز العلم واملعرفة واملكتبات  

  واالطالع على الجديد لحظة بلحظة.

حيـاة املجتمعـات ونظرا للتطورات املتالحقة واملتزايدة والتي يشهدها تطور   عامـة أحـد أهـم املجـاالت فييمثـل مجـال التعلـيم بصـورة     

م  واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في مختلف مجاالت الحياة كان لزاما  التفكـير في ضرورة إستخدامها واإلستفادة منها في مجال التعلي

 التعلم. و 

التعليم في إيصال املعلومة للمتعلم يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العاملية   و: " أسلوب من أساليبفالتعلم اإللكتروني ه

إكساب  تعلمية تفاعلية،  - ووسائطها املتعددة، ويهدف إستخدام التعليم االلكتروني في مجال عمليتي التعليم والتعلم إلى خلق بيئة تعليمية 

رات والكفاءات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات؛ نمذجة التعليم وتقديمه  تقنية، إكساب املتعلمين املهااملتمدرسين املهارات ال

اعلية  في صورة معيارية، ويهدف كذلك في مجال التعليم العالي إلى ترقية التعليم والتحصيل العلمي لدى الطلبة وإيجاد بيئة تعليمية تف

  الحديث عن تجربة الجامعة الجزائرية في مجال هذا النوع من التعليم.   لتعليم االلكتروني يقودنا إلىالكترونية وحديثنا عن ا

  يساعد التعليم اإللكتروني الكفاءات األكاديمية الوطنية والطلبة بصفة خاصة، وسيفتح لهم فرصة كبيرة لتطوير قدراتهم العلمية والعملية 

التقليدية التي ما تزال تعيق طريق تطور جامعاتنا، وفي التعليم العالي لقيود البيروقراطية واألنظمة براتهم وأفكارهم والتخلص من اوتقديم خ

تم إطالق املشروع الوطني للتعليم عن بعد، قصد تخفيف نقائص التأطير من جهة وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، تماشيا مع  

 يم،  ج طرائق جديدة للتكوين والتعلية، هذا املشروع في إطار إدمامتطلبات ضمان النوع

  ولهذا كان لزاما تولى مراكز البحوث الجامعية مراسلة الجهات الرسمية املسئولة عن التخطيط والرقابة املالية لدراسة املشاكل املتعلقة 

تنويعها؛ وكذلك تفعيل  والسعي لتطوير تلك املوارد و  باملوارد االقتصادية، لغرض تشخيص مشكالتها وتوجيه البحوث العلمية لحلها،

يات بين الجامعات العربية، وكذا االتفاقيات مع الجامعات األجنبية في مجال تبادل الخبرات واالستشارات، واملشاركة في املؤتمرات  االتفاق

امعات العربية في مواكبة  ترونيا، وبما يعزز من دور الجوالندوات العلمية، إضافة إلى التنسيق في إجراء البحوث املشتركة واإلشراف عليها إلك

 ورات على املستوى اإلقليمي والدولي في مجال التعليم اإللكتروني.التط
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 وجاءت اشكالية الورقة البحثية: 

 كيف يلعب التعليم اإللكتروني دورا في تطوير التعليم العالي بالجزائر؟ 

 واقع التعليم االلكتروني م عالي في الجزائر، بحث علمي،الكلمات املفتاحية: تعليم إلكتروني، تعلي

 

 املقدمة: 

لتي يشهدها تطور املتالحقة واملتزايدة واللتطورات  ونظرا   تمعــــــــاتملجــــــــاالت في حيــــــــاة املجيمثــــــــل مجــــــــال التعلــــــــيم بصــــــــورة عامــــــــة أحــــــــد أهــــــــم ا    

التفكـــــــــــــــير في ضــرورة إســتخدامها واإلســتفادة منها في مجال التعليم  كان لزاما  واســتخدام الوســائل التقنية الحديثة في مختلف مجاالت الحياة  

 .والتعلم

ـــــــال املعلومة للمتعلم  يعد التعليم اإللكتروني     ـــ ـــــــاليب التعليم في إيصـ ـــ ـــــــلوب من أسـ ـــ ـــــــبكة يعتمد على التقنيات الحديو  ،  أسـ ـــ ـــــــب والشـ ـــ ثة للحاسـ

ـــا إلى  العاملية ووســـــــــائطها املتعددة ــ ـــ ـــــاسـ ـــ ـــــاالت   ،نمذجة التعليم وتقديمه في صـــــــــورة معيارية ،خلق بيئة تعليمية ، ويهدف اسـ ـــ ـــــيع دائرة اتصـ ـــ توسـ

 .ومهارات العصر ياتإعداد جيل من الخريجين القادرين على التعامل مع التقن، درسيناملم عملية التفاعل بين املتعلمين و دع ،املتعلمين

الكفاءات األكاديمية الوطنية والطلبة بصــفة خاصــة، وســيفتح لهم فرصــة كبيرة لتطوير قدراتهم العلمية يســاعد التعليم اإللكتروني  حيث      

، وكذلك معاتالجاوالعملية وتقديم خبراتهم وأفكارهم والتخلص من القيود البيروقراطية واألنظمة التقليدية التي ما تزال تعيق طريق تطور 

  .اعتماد التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة استعمال التكنولوجيا كاملحاضرات املرئية

 ومما سبق نطرح اإلشكالية العامة للبحث وهي:   

 كيف يلعب التعليم اإللكتروني دورا في تطوير التعليم العالي بالجزائر؟ 

 البحثية من خالل التطرق إلى املحاور التالية: وسوف نعالج الورقة

 

 التعليم اإللكتروني؛ تعريفه، أهميته وآلية تطبيقه :املحور األول 

حيث استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات ويختصر   ، تكنولوجي تحقق أهم انجاز ،ثورة املعلومات التي ترجمت فيما يسمى باإلنترنت تعد   

والثقافة والتكنولوجيا وأصبح   أشبه بشاشة إلكترونية صغيرة في عصر االمتزاج بين تكنولوجيا االعالم واملعلومات الزمن ويجعل من العالم

 رعة الوصول إلى مراكز العلم واملعرفةشبكات الحواسيب حقائق ملموسة مما أتاح س االتصال إلكترونيا وتبادل األخبار واملعلومات بين

  واملكتبات واالطالع على الجديد لحظة بلحظة 

 : التعليم اإللكترونيماهية     .1

لتي يشهدها تطور  املتالحقة واملتزايدة واللتطورات ونظرا  تمعـاتملجـاالت في حيـاة املجيمثـل مجـال التعلـيم بصـورة عامـة أحـد أهـم ا     

التفكـير في ضرورة إستخدامها واإلستفادة منها في مجال التعليم   كان لزاما واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في مختلف مجاالت الحياة 

 والتعلم. 

أسلوب من أساليب التعليم في إيصال املعلومة للمتعلم يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العاملية   "   :لتعلم اإللكتروني هوا  " 

، أما التعليم عن بعد فهو  وساحات الحوار والنقاش والبريد اإللكتروني   ووسائطها املتعددة مثل األقراص املدمجة، والبرمجيات التعليمية

 1"ونية.جزء مشتق من الدراسة اإللكتر 

  الطالب لتعلم وتسخيرها  التعليم  في التكنولوجية  والوسائل التقنية  استعمال هو "   
 
  ذاتيا

 
 من بدءا املحاضرة، محور  وجعله  وجماعيا

   :للتعليم املادية املكونات عن  بالخروج  وانتهاء إلكترونية، وأجهزة  متعددة وسائط من الدراس ي   الصف داخل للعرض املستخدمة التقنيات 

 الفيديو وتقنيات اإلنترنت شبكة عبر التعليمية العملية داأفر  بين التفاعل يتم خاللها من التي ضيةااالفتر  والصفوف الذكية كاملدرسة

 . التفاعلي

 والتعلم املتمازج الشبكي التعلم املباشر الشبكي التعلم وهي مختلفة بيئات ثالث في يتم  اإللكتروني التعلم فإن التعريف هذا  على بناء   

 2". املساند الشبكي 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                
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مـع ضـرورة تمـتعهم بـالخبرة العمليـة الالزمـة للتعامـل مـع الوسـائل التقنيـة الحديثة    يتعلـق الـتعلم اإللكـتروني بكافـة األشـخاص الـراغبين بـالتعلم، 

 3. التي يمكن إستخدامها في عملية التعلم

 مقارنة التعلم اإللكتروني بالتعليم التقليدي : 01الجدول رقم 

 التعلم التقليدي  التعلم اإللكتروني  العنصر

املــادة العلميـــة )من حيث املحتـوى  والتصميـــم  

 وأسلوب العرض( 
 تقليدية ومحدودة ونمطية  متقنة ومشوقة ودسمة 

 محدود مدار الساعة وفي الوقت الحقيقي  على الوصــول 

 متفاوتــة ثابتـة الجـــودة

 صعـــب تلقائـي قياس النتائج 

 متفــاوت عال   االحتفاظ باملعلومات 

 عاليـــة منخفضة  الكلفــة النسبيـــة

 متفــاوت عال  في الغالب  الرضــــا

  املالءمـــة
 
 متفاوتــة عالية جدا

  املرونــة
 
 مقيــدة عالية جدا

  االعتماد على النفس 
 
 محــدود عال  جدا

 محلي/اقليمي  كونــي   نطــــاق الحوار 

 متفاوتــة عاليـــة فرص اإلبداع/االبتكار 

استثمار أساليب وتقنيات املعلومات واالتصاالت في بيئة التعليم االلكترونية)تجربة التعليم  بشير عباس محمود العالق،  املصدر:

كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة   ،إدارة املعرفة في العالم العربي، مداخلة مقدمة إلى املؤتمر الدولي السنوي الرابع حول االلكتروني( 

 .09ص: ،2004أفريل   28-26الزيتونة، األردن، 

 

 أهداف التعليم االلكتروني  .2

 4ستخدام التعليم االلكتروني في مجال عمليتي التعليم والتعلم إلى عدة نقاط : إيهدف  

 ؛جديدة ومتنوعة في مصادر املعلومات والخبراتمن خالل تقنيات الكترونية  -تفاعلية  ةتعلمي -خلق بيئة تعليمية   

 ؛ التعليمية الحديثة  ياتن املهارات التقنية الستخدام التقندرسيمت إكساب امل  

   ؛االتصاالت واملعلومات  ياتات الالزمة الستخدام تقن ءإكساب املتعلمين املهارات والكفا  

إذ إن الدروس تقدم صورة نموذجية كما يمكن إعادة املمارسات التعليمية املتميزة، ومن   نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية،  

أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجية، خطط الدروس النموذجية واالستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة، وما يتصل بها من وسائط  

 ؛متعددة

صال العاملية واملحلية وعدم االقتصار على التدريس باعتباره املصدر الوحيد   توسيع دائرة اتصاالت املتعلمين من خالل شبكات االت  

 ؛للمعرفة

درسين من خالل تبادل الخبرات التعليمية، واآلراء، واملناقشات، والحوارات الهادفة، باالستعانة املم عملية التفاعل بين املتعلمين و دع  

 ؛ ملحادثة الحية وغرف الصف االفتراضيةبقنوات االتصال املختلفة مثل البريد االلكتروني، ا 

 ؛خلق شبكات تعليمية لتنظيم عمل املؤسسات التعليمية وإداراتها  

 ؛ توفير مبدأ التعلم الذاتي والتعلم لإلتقان وفق االحتياجات الخاصة باملتعلمين  

 .ومهارات العصر وما فيها من تطورات هائلة ياتجيل من الخريجين القادرين على التعامل مع التقن  إعداد  
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 5  :واملجتمع  املعلم  دور  و   اإللكتروني التعليم تطبيق  آلية .3

 وبناء صورة   وهذا ما إذا جئنا للعالقة الحالية بين الطالب واألستاذ نرى أن األستاذ هو املحور الرئيس ي للعملية التعليمية    
 
علينا تغييره تماما

 وهو األهم أن يقود عملي
 
 جعل الطالب محور العملية التعليمية واملعلم هو القائد واملشرف واملوجه، وثانيا

 
ة التعليم  جديدة لهذه العالقة، أوال

 
 
وخبير    ، واملشرف على العملية التعليمية ثانياثالثة أفراد لكل منه وظيفته الخاصة ولكن يعملون في إطار واحد مشترك وهم املعلم أوال

  .
 
 الوسائط املتعددة ثالثا

الذي ال يقتصر فقط على طريقة توصيل   فاملعلم وحده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكتروني لعدة أسباب، أوال ألننا نحتاج إلى التغيير،    

املادة  املعلومة للطالب بل يشمل جانبين آخرين وهما املادة املطروحة في املنهاج ومالئمة الوسيلة املستخدمة في التعليم، فنحن ال نعتبر كون 

ا بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها هي أفضل! بل أساس   النجاح هو املنهاج ومن ثم تأتي الطريقة  التعليمية قد تم طرحها إلكتروني 

لع على أسلوب املعلم والوسيلة التي يستخدمها إن كانت ناجحة 
 
أم  هل هي تقليدية أم إلكترونية، وهنا يأتي دور املشرف على التعليم فهو يط

شرطة السمعية، ولكن يرى املشرف  ال، حيث يستطيع طرح طرق أخرى، فمثال يريد املعلم شرح مادة معينة عن طريق تكنولوجيا صوتية كاأل 

 لها
 
يعمل خبير الوسائط املتعددة على استعمال   ،أن طرحها بهذه الطريقة لن يصل بالطالب إلى املستوى املطلوب وأنها غير فعالة ويجد بديال

 الوسائل التكنولوجية املتاحة لعرض الدرس.

 وبناء على ذلك فقد تغير دور املعلم ونلخصه بثالثة أدوار:  

الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات املختلفة لعرض املحاضرة. من ثم يعتمد الطالب على هذه   

 التكنولوجيا لحل الواجبات وعمل األبحاث.  

 املعلمين في مختلف الدول.دور املشجع على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح األسئلة واالتصال بغيرهم من الطلبة و  

ويتيح   دور املحفز على توليد املعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب على استخدام الوسائل التقنية وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجونها، 

 . لهم التحكم باملادة الدراسية بطرح آراءهم ووجهات نظرهم

 

 6: املتطلبات املسبقة للتعلم اإللكتروني الفعال .4

ـــــيم االعتقـاد بـأن التعلم اإللكتروني يعني م  ـــ ـــــرات التقليـديـة من العـالم الواقعي من الخطـأ الجســـــ ـــ عـالم –جرد تحويـل الكتـب واملقـاالت واملحـاضـــــ

 عالم االفتراض ي من خالل  تقنيات االتصاالت الرقمية.الى ال –البالط والقرميد 

ــبكات ال تمثل ثورة في التعليم وإنما      ــاء من خالل اإللكترونيات والشـ ــيع نطاق التعلم عبر الوقت و الفضـ هي فالجهود الحالية الرامية الى توسـ

 يرةعبــارة عن محــاولــة لجني ثمــار التكنولوجيــا لتوفير فرص التعلم ألكبر عــدد ممكن من الراغبين وغير الراغبين في التعلم. وهــذه املرحلــة األخ

 .ها بالجيل الخامس من التعلممن مراحل )التعلم عن بعد( يشار إلي

 على ذلك نقول أن التعلم الحقيقي ال يعني الحفى على ظهر قلب )    
 
 Understanding( وإنما الفهم واالســتيعاب )  Memorisingوتأســيســا

and comprehension)،   أوقات محددة لالســــــــــتماع الى مدرس يلقي عليهم محاضــــــــــرة وفي التعليم التقليدي يأتي الطلبة الى قاعات الدرس في

ويكون تقييم املدرس لطالبه  ،ويعرضــــــهم بعد حين الى اختبارات للوقوف على مدى اســــــتيعابهم )وتذكرهم( للمادة الدراســــــية التي ألقاها عليهم

 في الغالب الى مدى قدرتهم على تدوين كل ما تذكروه وحفظوه على ظهر ق
 
 أو مســــــــتندا

 
ــــاقات ،  لب في كراس اإلجابةمعتمدا ـــ إال أنه في حالة املسـ

 تطبيقها في مجاالت أخرى ويطورون قدراتهم التي تمكنهم من إيجاد أجوبة وحلول . الفعالة، يتعلم الطلبة املبادئ واألفكار التي يمكنهم

ـــــــوم "Bransford et al.2000ويرى برانســـــــــــفورد وزمال ه )    ـــ كيف يتعلم الناس "، أن طوفان املعلومات الحالي قد جعل من  ( في كتابهم املوسـ

ــ " معرفة األشــــياء "، غير ذي جدوى  رس الطلبة اآلن كيفية و أســــاليب التعلم،   الهدف التعليمي القائل بـــــــــــــــ فاملؤســــســــات التعليمية ينبغي أن تد 

ت يحتاج الطلبة اليها لكي يحققوا طموحاتهم الى أقصــــاها كيفية االبتكار، وكيفية البحث الفعال عن معلوما  وكيفية توجيه أســــئلة ذات معنى

 في عالم يتسم بالتحوالت والتغييرات العاصفة.

ومن املؤكد أن التعلم اإللكتروني يتالءم وينســجم بشــكل أكبر مع الظروف والحاالت التي تتطلب الفهم واالســتيعاب وليس الحفى على ظهر    

 من تعلم يجاقلب، وفي الظروف التي تســــــــــــتد ي البحث وإ
 
  ،  جوبة آنيةأد أســــــــــــئلة مســــــــــــتقبلية بدال

 
وهكذا فإن التعلم الحقيقي يســــــــــــتغرق وقتا

 وممـارســـــــــــــة
 
ـــــع تعليمي  ،ويتطلـب جهـدا ـــ ـــــاعات في أي وضـــــ ـــ ـــــاد الجزتي في ثمـان ســـــ ـــ فهو بحـاجة الى  أن  ،فالطـالب ال يمكن أن يتعلم مبـادئ االقتصـــــ
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وينبغي أن تتوفر للطـالـب فرص كثيرة للممـارســـــــــــــة وفرص متنوعـة لتطبيق مـا  ،لـةينخرط عبر فترة زمنيـة طويلـة في بيئـة مشـــــــــــــوقـة ومحفزة وفعـا

 تعلمه في كل مرحلة من مراحل التعلم .

 

 املحور الثاني: واقع ومعوقات التعليم العالي بالجزائر

ـــــــباب  من  مجتمع  أي في العلمي  البحث  يعتبر     ـــ ــــــية  األسـ ــــــاســـــ ـــاركة  من له  ملا  والتنمية، العلمي للتقدم  والهامة  األســـــ ـــ  بجميع  التنمية في فعالة  مشـــــ

ـــــاديـة،  املختلفـة جوانبهـا ـــ ـــــنـاعيـة االقتصـــــ ـــ ـــــاعـد أنـه كمـا  والزراعيـة، والصـــــ ـــ ـــــاكـل  الحلول  إيجـاد على يســـــ ـــ  اإلنتـاجيـة، القطـاعـات  تواجههـا  التي للمشـــــ

 .والخدمات للمنتجات عالية جودة على والحصول  اإلنتاج وزيادة األداء تحسين في ويساعد

 الجزائر:النمو البحثي في  -1

   الجامعات  تعتبر    
 
ــــق  باملجتمع  العلم تربط  التي  فهي العلمي،  والبحث للعمل معقال ـــ ــــانية، املعرفة  تقدم  بهدف  العلمية  الجهود  وتنسـ ـــ  من  اإلنسـ

ـــــتـه  املجتمع  تنميـة في العلم ولجعـل  جهـة ـــ  من تقـدم مـا خالل من وتطويرهـا املعرفـة  تنميـة في هـام بـدور   الجـامعـات فتقوم أخرى،  جهـة من  ونهضـــــ

 املختلفة  املعرفة  وميادين التخصــــصــــات،  مختلف في  علمية  حلول   من  البحوث  هذه  إليه تصــــل وما  املختلفة،  املجتمع مشــــكالت  تتناول  بحوث

 .7أفضل واجتما ي وثقافي وصحي واقتصادي تكنولوجي مستوى  إلى به والنهوض املجتمع تطوير بهدف

 تقريبا 2003البحثي الجزائري منذ  النمو  :10الشكل رقم 

 
 ،www.arsco.org:  االلكتروني املوقع .02، ص  العربي  العلمي  املجتمع  منظمة  ،”بالجزائر  العلمي  البحث“  الربان،  محمد  بنت  موزةاملصدر:  

 .22:26على الساعة  17/09/2017ع: تاريخ اإلطال ، 2013/أيار/9

 :8تفسير وشرح املنحنى  

ــــب يبدو    ــــل 2003  من  ابتداء  البحثي  نتاجها  زاد  الجزائر  أن  املنحنى  حسـ ــــبق  مما  أفضـ ــــتمرت  سـ  عدد لكثرة ذلك ويرجع األعلى،  نحو الزيادة  واسـ

ـــــهـدهـا التي  التكنولوجيـة للطفرة  وكـذلـك  البـاحثين ـــ ـــــهـدهـا العـالم  شـــــ ـــ ـــــــــات وكـذلـك لإلنترنـت،  خـدمـات من  الجزائر  وتشـــــ  بـالـداخـل العلميـة للتربصـــــ

 .والوسائل التكنولوجيات ألحدث املخابر والستعمال العلمية البحث ومشاريع وامللتقيات الندوات ولكثرة والخارج

زاد اإلنتاج الجزائري عن نظيره  2006يبين أنه ومنذ  50وللمقارنة مع شـــــــقيقاتها من الدول املغاربية تونس واملغرب، فإن الشـــــــكل التوضـــــــيحي    

 : 9املغربي، ولكنه يقل عن اإلنتاج التونس ي

 : النمو في اإلنتاج العلمي الجزائري مقارنة مع املغرب وتونس02الشكل رقم 
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، www.arsco.org. املوقع االلكتروني:  03، ص  منظمة املجتمع العلمي العربي  “البحث العلمي بالجزائر”،موزة بنت محمد الربان،  املصدر:  

 .22:26على الساعة  17/09/2017ع: تاريخ اإلطال ، 2013أيار//9

 :10تفسير وشرح املنحنى 

حيث أن الجزائر تسـاوي أضـعاف تونس مرات   فمن خالل املنحنى يظهر أن الجزائر تفوق املغرب في األوراق املنشـورة ولكنها تقل عن تونس    

ـــــعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه في تونس من ـــــاحة وشـ االســــــتقالل، وكذلك يرجع تفوق تونس إلى   ذمسـ

 أن األوراق   االســــتقرار الذي عرفته املؤســــســــات عكس الجزائر التي مر ت بفترات عصــــيبة وفوضــــ ى وإفالس مادي، ولكن بالرغم من
 
كل هذا إال

 .العلمية تزداد وتتهاطل بهمم وسواعد الباحثين املجدين

 11 :إن املالحى لوضعية التعليم العالي والبحث العلمي في بالدنا يمكنه التوصل لإلستنتاجات التالية  

  بالنسبة للبحث العلمي .1

 إلعالم اآلخرين بنتائجها رغم وجود عدد ال بأس به 
 
 ؛من املخابر فإن نتائج البحوث تبقى غير مشجعة كما أنها ال تجد طريقا

 ؛تبقـى مخيبـة لآلمـال املنشودة االختراععدد الباحثين إال أن براءات  زديادغم توسع شبكة مراكز البحوث و إر  

ـــث وال   تطـــــوير للقيـــــام بنهضـــــة صـــــناعية وتكنولوجية على غرار تجربة كوريا كما يالحى عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة املعالم للبحــ

 ؛الجنوبية

 .لحد الساعة لم تكتسب الجزائر معهدا للبحث والتطوير ذو سمعة عاملية 

 :بالنسبة للتعليم العالي  .2

 بعد علميا باحثا جزائري  جامعيطالب   كل يصـــــــبح أن املســـــــتحيل من أنه نعلم ونحن والتكوين التعليم هو الجامعية الدراســـــــة من الهدف  

 الجامعات بقية بينما نشـــاطها من % 30 العلمي البحث يتعدى فيها ال تعليمة جامعات الجزائرية الجامعات من % 60 جعلنا ولهذا التخرج،  

 فيها عملية الجزائرية الجامعات في األبحاث حيث أن تمويل نشـــاطها،   من % 50 فيها يتعدى العلمي البحث فنســـبة التعليم غرار على األخرى 

 األبحاث تمويل هو هذا من الهدف الجزائريين و الباحثين من % 50 ســـــــــــوى  تغطي الجامعات ال في األبحاث تمويل منحة ألن كبير تنافس

 تم تكوين الغرض هذا في وملســاعدتهم  والدولية الوطنية والشــركات املؤســســات من ألبحاثهم تمويل إليجاد بقية الباحثين ودفع فقط املمتازة

 املعلومات   .والدولية والوطنية واملؤســـــــســـــــات املحلية الخاصـــــــة الشـــــــركات من األبحاث تمويل برامج عن املعلومات جمع مهمته وطني مكتب

معة  فيما أما أبحاثهم، لتمويل طلبات تقديم للراغبين في نصــــائح املكتب الوطني ويقدم الباحثين الجزائرية بين الجامعات في تداولها يتم املجَّ

 :12كالتالي وكانت التخصصات جميع تغطي وطنية لجان ست إنشاء تم فقد الدولة طرف الجزائرية من بالجامعات األبحاث تمويل يخص

 والطبية؛ الحية العلوم أبحاث لتمويل الوطنية اللجنة 

 والهندسة؛ اآللي اإلعالم أبحاث لتمويل الوطنية اللجنة 

 والبيطرية؛ الزراعية األبحاث لتمويل الوطنية اللجنة 

 والتاريخ؛ واالجتماعية األدبية األبحاث لتمويل الوطنية اللجنة 

 .والكيميائية الفيزيائية العلوم أبحاث لتمويل الوطنية اللجنة 

 املطالب مع مراعاة الوزارة تحددها نفس الســـنوية وميزانيتها العلمي والبحث العالي التعليمإشـــراف وزارة   تحت تعمل كانت اللجان هذه كل   

 .الجزائرية الجامعات األبحاث في تمويل بخصوص العلمي البحث لتطوير الوطني البرنامج في املسطرة

 :كالتالي الجامعات في األبحاث تمويل برامج تقسيم تم وقد

 ؛سنوات 8 و 6 بين ما تترواح التمويل مدة، املدى طويلة األبحاث تمويل برنامج 

 ؛سنوات 3 و 2 بين ما تترواحالتمويل  مدة ،املدى قصيرة األبحاث تمويل برنامج 

 شهرا؛ 12 و 3 بين ما تترواح التمويل مدة، تجريبية بأبحاث القيام تمويل برنامج 

 .سنوات 5 و 4 بين ما التمويل تترواح مدة)سنة 07 من أقل( الشبان الباحثين تمويل برنامج 

ــــجيع     الهدف عربية، غير واألخرى  إحداهما عربية جامعتين مع جزائرية جامعة كل توأمة تمت الجزائرية الجامعات في العلمي البحث ولتشـ

 تم كذلك واألســـاتذة،   العليا الدراســـات لطلبة مشـــتركة دورات تدريب إقامة وكذلك واألبحاث التعليم في الخبرات تبادل هو التوأمة هذه من
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ـــــع ـــــنويتين زيارتين لتمويل ميزانية وضـ ـــــمن تندرج هذه الزيارات   جزائرية،  جامعة كل إلى الدوليين أكبر العلماء إليها يد ى سـ  مكثف برنامج ضـ

 .والباحثين لألساتذة وأخرى  للطلبة موجهة الباحثين ومحاضرات مع لقاءات تتخلله

 البحث العلمي في الجزائر منذ االستقالل  تطور مؤسسات: 01الجدول رقم 

 تاريخ الحل الجهة الوصية تاريخ الهيئة الهيئة

 1968 فرنسية-جزائرية 1963 مجلس البحث

 1971 فرنسية-جزائرية 1968 هيئة التعاون العلمي

 1973 جزائرية 1971 املجلس املؤقت للبحث العلمي

 1983 التعليم العالي  وزارة 1973 الديوان الوطني للبحث العلمي

 1986 رئاسة الجمهورية 1982 محافظة الطاقات املتجددة

 1986 الوزارة األولى  1984 محافظة البحث العلمي والتقني

 1990 رئاسة الجمهورية 1986 املحافظة السامية للبحث

 1991 الوزارة األولى  1990 الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا

 1991 الوزارة األولى  1991 الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة

 1992 وزارة الجامعات 1991 كتابة الدولة للبحث

 1993 وزارة التربية 1992 كتابة الدولة للتعليم العالي والبحث

 1994 وزارة التربية 1993 كتابة الدولة للجامعات والبحث

 1999 وزارة التعليم العالي  1994 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 إلى اليوم وزارة التعليم العالي  1999 وزارة منتدبة للبحث العلمي

ـــــــــدر:  على الرابط:  حمتــا جــامعــة آكلي محنــد أولحــاج، البويرة، الجزائر.  ،البحثثث العلمي بثثالجزائر بين الواقع واملثث مول لخــذاري ســـــــــــــعــد، املصـــــ

https://www.nitrosystem.net :22:26على الساعة  17/09/2017، تاريخ اإلطالع. 

ــــل   ته بالشـــــراكة مع فرنســـــا، وابتداء  من خالل الجدول يظهر أن البحث العلمي ارتبط في بدايا  :13تفســـــير وشـــــرح الجدول  ــــبعينات انفصـ من السـ

ة تظهر طريقة جديدة لتســــــــــــير هذا  البحث العلمي بالجزائر عن فرنســــــــــــا ظاهريا، وأخذت الســــــــــــياســــــــــــات تتوالى على البحث العلمي، ففي كل مر 

    .والتقدمالقطاع الهام، وهو ملمح سلبي ألن التغييرات املستمرة على البحث العلمي تفقده الهرمية واالنتقال العمودي في البناء والتطوير 

 

 خصائص مخرجات التعليم العالي التي يحتويها سوق العمل في الجزائر: .3

على نشــــــر الثقافة واملعرفة والتقنية املعلوماتية ويجب االهتمام الكبير بتجارة العقل وتصــــــدير األفكار وتطوير البحث العلمي،   يجب التأكد   

ظم مرورا باملؤسـسـات البحثية، انتهاء بالتقنيات الـضرورية وحسـب اإلمكانيات وضـرورة وذلك من خالل توفير بنية تحتية التي تبدأ بالعقل املن

 .     14ربطه بحاجيات املجتمع التنموية

 15 مخرجات التعليم العالي التي يستقبلها سوق العمل بما يلي: تتميز اليد العاملة املؤهلة وخصوصا   

 تخريج عدد هائل من الطلبة مثقلين بكم معرفي هائل لكن ناقص ي الخبرة املهنية عند ولوجهم عالم الشغل؛ ✓

 وجود فوارق بين املكتسبات العلمية وما هو مجسد في سوق العمل؛ ✓

 بقدر اهتمامه بالحصول على شهادة تؤهله على وظيفة مستقبال؛عدم اهتمام الطالب بشكل عام بالتحصيل العلمي  ✓

 عدم إملام الطالب باملجاالت املهنية التي يمكن أن تتناسب وتخصصه، وهذا ما يؤدي إلى التركيز على تخصصات معينة دون أخرى؛ ✓

 املهنية من جهة أخرى. صعوبة االندماج في عالم الشغل نظرا لغياب مهارات االتصال والقيادة من جهة وغياب املهارات ✓

 

 

https://www.nitrosystem.net/


 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

213 

 في الجزائر كآلية تطوير التعليم الجامعي : التعليم اإللكتروني املحور الثالث

إلى ترقية التعليم والتحصيل العلمي لدى الطلبة و إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية الكترونية و حديثنا عن التعليم  التعليم اإللكتروني  يهدف

  . االلكتروني يقودنا إلى الحديث عن تجربة الجامعة الجزائرية في مجال هذا النوع من التعليم

 مزايا التعليم االلكتروني في البيئة الجامعية:  .1

 اإللكتروني العديد من املزايا يمكن تلخيصه في الشكل التالي:للتعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعمال املؤتمر  نظام التعليم اإللكتروني كآلية لرفع مستوى األداء في الجامعات في ظل تكنولوجيا املعلومات،    تفعيلزهية ملوش ى،  املصدر:  

 .103 :، ص2016أبريل  24-22طرابلس،  الدولي الحادي عشر: التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية،

 

 16التعليم االلكتروني في نجدة اإلصالح الجامعي:  .2

التعليم االلكتروني شكل من أشكال التعليم عن بعد أو كما يسمى أيضا بالتعليم الالحضوري طريقة للتعليم والتكوين باستخدام آليات   

وظهور تقنية االنترنت أحدث    .االتصال الحديثة كالحواسيب والشبكات والوسائط املتعددة، يمكن له أن يسهم في حل بعض هذه املشكالت

ة،  تغييرا كبيرا في مجال التعليم عن بعد، حيث انتقل موضوع التعليم عن بعد من املرحلتين التي كان فيها عبارة عن مجال قديم قليل األهمي

   Sherrone)و (Boettcher ويرى كل من شيرون وبوتر ، إلى مرحلة أصبح فيها أسلوبا ضروريا للتطور والتغيير في العديد من جامعات العالم

  :أن اإلسراع في تطبيق برامج التعليم عن بعد الذي تنتهجه بعض الجامعات وكلياتها يتم لثالثة أسباب رئيسية

 ؛لتطور االندماجي بين تقنيات االتصاالت والحواسيبا -

 ؛فترة طويلةحاجة العاملين في عصر املعلوماتية إلى اكتساب مهارات جديدة دون تعطيل حياتهم العملية ل -

    .الحاجة إلى تخفيض كلفة التعليم -

 :وهو ما قد يتحقق فعال إذا ما تم اعتماد تقنية التعليم اإللكتروني، الذي يتوفر على عدد كبير من الخصائص، نذكر منها

 ؛ علميم اإللكتروني تعليما مرنا يحدث في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيه أدواته وبالسرعة التي تناسب املتالتعل -

 

تنمية القدرة على 
التعلم المستمر 

واكتساب المعرفة 
وتوظيفها وإنتاجها 

وتبادلها
تنمية القدرة على 
البحث واالكتشاف 

واالبتكار

تمكين الطالب من 
يا  توظيف التكنولوج

المعلومات 
يةواالتصاالت بفعال

ة تنمية القدرة العقلي
واالبداعية دعما 
للتفوق والتميز

تعزيز القدرة على حل
المشكالت واتخاذ 
القرارات العقالنية

تنمية القدرة على 
الفهم والتفكير 
اط والتحليل واالستنب

والربط

تعزيز القدرة على 
إحداث التغيير 

والتطوير

مزايا التعليم 

اإللكتروني في 

 البيئة الجامعية
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التعليم اإللكتروني ال يقتصر فقط على تقديم املحتوى ولكنه يهتم بجميع عناصر املنهج )األهداف، املحتوى، األساليب واألنشطة،  -

 (؛التقويم

ثة  التعليم اإللكتروني ُيقدم املحتوى باالعتماد على الوسائط املتعددة ) الصوت الصورة، النص، الحركة( عبر الوسائط اإللكترونية الحدي -

 (؛)الحاسب، االنترنت

إلى بيئة تعلم تفاعلية بين املتعلم ومصادر   ) إلقاء من قبل املعلم وإنصات من املتعلم( التعليم اإللكتروني يغير صورة الفصل التقليدي -

 ؛التعلم املختلفة وبينه وبين زمالءه ومعلمه

 .التعليم اإللكتروني ال يلغي دور املعلم ولكنه يغير منه ويسانده، ويتيح مساعدته للمتعلم في أي وقت  -

 

 التعليم اإللكتروني والجامعة الجزائرية:  .3

األكاديمية الوطنية والطلبة بصفة خاصة، وسيفتح لهم فرصة كبيرة لتطوير قدراتهم العلمية والعملية  الكفاءات  يساعد التعليم اإللكتروني     

وفي التعليم العالي  ، وتقديم خبراتهم وأفكارهم والتخلص من القيود البيروقراطية واألنظمة التقليدية التي ما تزال تعيق طريق تطور جامعاتنا

ن بعد، قصد تخفيف نقائص التأطير من جهة وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، تماشيا مع  تم إطالق املشروع الوطني للتعليم ع

متطلبات ضمان النوعية، هذا املشروع في إطار إدماج طرائق جديدة للتكوين والتعليم، حيث يرمي إلى تحقيق أهداف تتوزع على ثالثة مراحل  

 17 :وهي 

مرحلة استعمال التكنولوجيا كاملحاضرات املرئية بصورة أخص المتصاص األعداد املتزايدة للمتعلمين، مع   يتقدمها : املرحلة االولى  -

 ؛ تحسين مستوى التعليم والتكوين وسيكون هذا على املدى القصير

لخط أو التعلم اإللكتروني،  يتم فيها اعتماد التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة خاصة »الواب«، ويقصد به التعلم عبر ا : املرحلة الثانية -

 ؛وذلك قصد تحقيق ضمان النوعية على املدى املتوسط

فهي مرحلة التكامل، وخاللها يصادق على نظام التعليم عن بعد ويتم نشره عن طريق التعليم »من بعد« بواسطة قناة   : املرحلة الثالثة   -

طاق الجامعي، حيث تستهدف جمهورا واسعا من املتعلمين من أشخاص  االستفادة منها بكثير الن و  املعرفة، التي يتعدى مجال استعمالها

يريدون توسيع معارفهم وآخرون يحتاجون ملعلومات متخصصة، وحتى املرض ى من نزالء املستشفيات واملوجودون في فترة النقاهة، وغيرهم  

 .تمع الراغبين في الحصول على مكاسب معرفية أكثرملجمن شرائح ا 

ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات املرئية والتعليم اإللكتروني موزعة على غالبية مؤسسات التعليم العالي،   

مؤسسة للتعليم العالي موقعا لإلرسال   13حيث ستكون  ، ARNوالدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث

ذا سيغطي مشروع التعليم عن بعد مؤسسات التعليم  بهمؤسسة أخرى ستكون موقع استقبال، و  64في حين أن  ،واحدواالستقبال في آن و 

مركز البحث العلمي والتقني النقطة املركزية    املنتشرة عبر التراب الوطني، منها جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا، فيما سيكون   77العالي الـ

باالضافة الى ذلك سيتم بث املحاضرات املرئية من جامعات بن يوسف بن خدة وهواري بومدين في الجزائر العاصمة، وسعد   ، للمشروع

ومنتوري بقسنطينة وفرحات  بورڤلة، وعبد الرحمان ميرة في بجاية والحاج لخضر من باتنة  دحلب وباجي مختار في عنابة، وقاصدي مرباح 

عباس بسطيف وكذا جامعتي السانيا بوهران وأبوبكر بلقايد من تلمسان، إلى جانب مركز تطوير التقنيات املتقدمة ومركز البحث في اإلعالم  

 .العلمي والتقني

 

 18الجزائرية: بالجامعة التعليم االلكتروني واقع  .4

لويات يغدو التعليم االلكتروني أحد أولويات الدولة الجزائرية من خالل" إطالق املشروع الوطني للتعليم اإللكتروني بالجامعة ضمن تقرير األو 

غير أن غياب التخطيط السليم والجدي وسياسة معلومات موحدة جعلت من   2006الذي تم إعداده في سبتمبر ،  2007والتخطيط لسنة 

غير  (      charlemagne-eأ.شارملان)  جزائرية تتبنى منصات مختلفة، فبالرغم من شراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملنصة الجامعات ال

أن املشروع توقف لضعف البني التحتية واملوارد البشرية وحتى التشريعية، حيث أن جامعات قسنطينة وحدها تحوي على عدد كبير من  
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غير أن املنصات املجسدة في أرض     Moodel )مودل) ،(  GANESHAو)غانيشا charlemagne-e) د وإ.شارملانأكوال (املنصات مثل منصة 

 .   Moodel )و)مودل(  GANESHAالواقع تتمثل في منصة )غانيشا 

لتي تعد أرضيات للتكوين  ا  (Moodle)  بالشرق الجزائري التعليم االلكتروني عبر منصات التعليم اإللكتروني 2كما تعتمد جامعة سطيف  

عن بعد قائمة على تكنولوجيا الويب، وهي بمثابة الساحات التي يتم بواسطتها عرض األعمال وجميع ما يختص بالتعليم اإللكتروني من  

مقرارت ونشاطات يمكن من خاللها تحقيق عملية التعلم باستعمال مجموعة من أدوات االتصال والتواصل هي بيئة تعلم منظمة في  

وكذلك    ،مجموعات من الطالب املتباينين في قدراتهم ينفذون مهام تعليمية وينشدون املساعدة من بعضهم البعض ويتخذون قرارهم باإلجماع

فهي أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة ) تضم مستويات معرفية مختلفة ( يتعاون طلبة املجموعة  

ويتميز التعليم   ،هدف أو أهداف مشتركة كحل يساهم نوعا ما في القضاء على املشاكل املوجودة في البيئة التقليدية الواحدة في تحقيق

  :بما يلي Moodle) موودل)االلكتروني ضمن منصة التعليم  

 .املرونة أي تكوين املتعلمين بمعزل عن الزمان واملكان -أ 

 فردنة عملية التعلم  -ب

 عقلنة التعلم   -ت

 .م النشطتشجع التعل  -ث

 توفير وسائل مساعدة للمتعلمين واملعلمين.    - ج

 

 الخاتمة: 

بما يتميز من إيجابيات ألغت العديد من املشاكل والعراقيل التي كانت سائدة   يعد التعليم االلكتروني أحد وأهم روافد التعليم الحديث،      

ستهدف جمهورا واسعا من املتعلمين من أشخاص يريدون توسيع معارفهم وآخرون يحتاجون ملعلومات يحيث في التعليم التقليدي، 

، وكذلك فالتعليم االلكتروني في الوسط الجامعي له  تمع الراغبين في الحصول على مكاسب معرفية أكثرملجوغيرهم من شرائح ا  متخصصة، 

تخفيف نقائص التأطير من جهة وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، تماشيا مع متطلبات ضمان  دور كبير في ترقية التعليم وتطويره، 

 . النوعية

 املتعلقة املشـاكل لدراسـة املالية والرقابة التخطيط املسـئولة عن الرسـمية الجهات مراسـلة الجامعية البحوث مراكز تولىولهذا كان لزاما   

 وتنويعها؛ املوارد تلك لتطوير والسعي العلمية لحلها، البحوث وتوجيه مشكالتها تشخيص لغرض باملوارد االقتصادية،

 في ةكواملشــــار   واالســــتشــــارات، الخبرات تبادل مجال في األجنبية الجامعات  مع االتفاقيات ذاكو  العربية، الجامعات بين االتفاقيات تفعيل 

 العربية الجامعات دور  من يعزز  وبما ،إلكترونيا  عليها واإلشـراف ةكاملشـتر  البحوث جراءإ في التنسـيق إلى إضـافة العلمية، والندوات املؤتمرات

 في مجال التعليم اإللكتروني؛ والدولي اإلقليمي املستوى  على التطورات بةمواك في

  رجال يتمكن حتى واإلنتاج األعمال وقطاعات التعليم قطاعات بين التواصل زيادة على العمل 

 يتمكن  تىح  وكذلك  األعمال،  رجال  تهم  التي  التخصصات في وذلك  والجامعات  التعليم  قطاعات في  تدرس  التي  املناهج  على  االطالع  من  األعمال

 .اإلنتاجية املؤسسات في املستخدمة التقنيات على االطالع من األخرى  التعليم وقطاعات العليا الدراسات وطالب بالجامعات األساتذة

 

ــــميح الزين،    - 1 ـــ ــــر التحول لعصثثثثثثثر التعلم الرقمي تقدم معرفي أم تقهقر م ه ي، أميمة سـ ـــ ــــر: التعلم في عصـ ـــ أعمال املؤتمر الدولي الحادي عشـ

 .13 :، ص2016أبريل  24-22طرابلس،  التكنولوجيا الرقمية،
 مجلة مركز بابل للدراســــــــات  التعليم اإللكتروني في العراق وأبعاده القانونية،حمد جاســــــــم محمد الخزرجي، عباس ســــــــلمان محمد علي،    - 2

 252:، ص2018، 01، العدد08االنسانية، مجلد 
مجلة أداء املؤســــســــات  دور التعليم اإللكتروني في زيادة كفاءة وفعالية التعليم املحاسثثثث ي،  زياد هاشــــم الســــقا، خليل إبراهيم الحمداني،    - 3

 .48، ص: 2012، 02الجزائرية، العدد 
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- 7:ص ،  جامعة بابل، صaff.uobabylon.edu.iqhttp://stمحاضــرات على موقع الجامعة  التعليم االلكتروني؛  عباس نوري خضــير،    - 4

8. 
ـــــماء العقاد-  5 ـــــوب   كلية تكنولوجيا املعلومات  جامعة بيرزيت، التعليم اإللكتروني والتحديات املعاصثثثثثثرة،  أسـ ـــــة أنظمة الحاسـ ـــــم هندسـ ، قسـ

 .06-05 :ص ص، http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/35.doc التحميل موقع

 
ـــــير عبــــاس محمود العالق،  - 6 ـــ واالتصثثثثثثثثثثثثثثثاالت في بيئثثثة التعليم االلكترونيثثثة)تجربثثثة التعليم اسثثثثثثثثثثثثتثمثثثار أسثثثثثثثثثثثثثثثاليثثثب وتقنيثثثات املعلومثثثات بشـــــ
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 ليبيا  عمر صالح محمود جمعة 

مدير عام مركز البحوث  و أستاذ دكتور مساعد 

هيئة أبحاث العلوم    -الهندسية و تقنية املعلومات 

 الطبيعية والتكنولوجيا 

 

 ليبيا  محمد ابراهيم بن رمضان 

  -رئيس قسم تقنية املعلومات و طالب دراسات عليا 

واحد خبرات املستودعات  سابقا الجامعة املفتوحة  

 الرقمية بليبيا

 

 

 اإللكتروني والتحديات املعاصرة في ليبياالتعليم 
 

 طرح فكرة التعليم اإللكتروني كحل أساس ي لتطوير املستوى التعليمي في ليبيا و السمو به إلى أرقى املستويات ليواكب التطور التكنولوجي

وحكوماته ألهمية هذا التعليم كتحدي    ى تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع ناجح فعال. وزيادة وعي املجتمع بمؤسساتهالهائل و العمل عل

مال  تكنولوجي معاصر، ونمر ايضا علي اهم املميزات للتعليم االلكتروني بين الحاضر و املستقبل  والتمييز بين التعليم والتعلم وكيفية استع

تمازج و التعلم الشبكي املساند وكيف يمكن  لتكنولوجية في التعليم والفرق بين التعلم الشبكي املباشر و التعلم الشبكي املالتقنية والوسائل ا

 استخدام تقنية التعليم اإللكتروني وكيفية استعمال الوسائط املتعددة وألة تطبيقها ، ودور عضو هيئة التدريس من ذلك  

و تطوير برامج التعليم اإللكتروني والي الي حد يستطيع توفير بيئة مناسبة للتعليم اإللكتروني  األخذ بعينه عند تخطيط  وماهي األمور التي يجب  

واجه  وهل يمكن من اقناع صنعوا القرار باالتجاه نحو التعليم االلكتروني واذا تم تطبيق ذلك ماهي االهداف الرئيسية واملعزفات التي سوف ت

 وليبيا بصفة عام . عضو هيئة التدريس  

ان اصعب مراحلة هو كيفية مواجه التحديات التي سوف نواجه من ناحية اقتصاديا بعدم توفير التقنية الكافية لتطبيق التعليم االلكتروني 

ي ليبيا و ما  ع التعليم االلكتروني فومدي تقبل االكاديمي بتطبيقها وهل سيتم القضاء علي املعوقات .ان الهدف من هذا البحث دراسة موضو 

ات التي تواجه تطبيقه في بالدنا. إن تطبيق هذا التعليم هو الحل األمثل ملعالجة الخلل الذي يحد من التطور في بالدنا ويبقيها على  هي التحدي

عات العربية  ملا سيضفيه على املجتم الهامش وخاصة في الظروف الحالية الذي بدء الطالب عن العزوف عن الدهب الي املؤسسة التعليمية ؛

 رتقاء في املستوى التعليمي والثقافياالخر من ا 

 

  قدمةم

هذه   ظلفي  اعضاء هيئة التدريس أين موقعناو  نالليبيي يشهدها العالم اليوم البد منا ان نسال انفسنا و الطلبة ل التطورات التيفي ظ

واعضاء  عتمد أساليب التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع الحياة العصرية وتفكير الطالب  بالدنا ت  ت، فما زالالعلمية والصناعات  التطورات

لكل نظام أي كان شكله ونوعه وطبيعته سواء كان تعليميا أم غير تعليمي بيئة خاصة به، ولكل    ،في عصر التكنولوجيا والتطور   دريسهيئة الت

بيئة مبادئ وأسس، ولكل مبدأ أو أساس نظرية تبنى عليه، ولكل نظرية فرضية، ولكل فرضية رؤية، ولكل رؤية زاوية أو منظور ينظر منها أو  

املستهدف سواء كان مفهوما ماديا أم معنويا. وللتعليم اإللكتروني بيئة خاصة مبنية على مبادئ تكنولوجيا التعليم، وما ترتبط    منه إلى الش يء

به من نظريات تربوية وعلمية مثل نظريات التعليم والتعلم، ونظريات مدخل النظم، وعلم االتصال ومفهومه ومبادئه وقنواته السمعية  

والتعلم عن بعد، والتعليم  ، بخصائص املتعلم في املقام األول  القنوات الفاعلة املتوافقة مع املوقف التعليمي، واملتعلقة  والبصرية وغيرها من 

ى هذا،  بمساعدة الحاسوب، والتعلم املعتمد على االنترنت، وغيرها من مبادئ التفريد الهادفة إلى التعلم لإلتقان في نهاية املطاف. وتأسيسا عل

(، بأنها مفتوحة،  2005، وترجمة كل من املوسوي، والوائلي، والتيجي )Khan( 2005التعليم اإللكتروني وطبيعته وفقا لــ خان ) فتوصف بيئة

وخلط  ومرنة، وموزعة. واستنادا إلى ما سبق، ورغم وضوح املعنى العام للتعليم اإللكتروني من خالل التعريف السابق، إال أنه الزال هناك لبس  

فهوم عند الكثير من الناس بما فيهم التربويين. فالكثير منهم يميل إلى ربط هذا النوع من التعليم )التعليم اإللكتروني( باألجهزة  في معنى امل

هزة،  التعليمية، والكمبيوتر، وشبكة املعلومات الدولية )االنترنت(، وغيرها من املستحدثات التكنولوجية، وما يرتبط بها من إلكترونيات، وأج
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وات، ومواد سمعية بصرية، ووسائط تكنولوجية متعددة، وغيرها، وليس هذا فحسب بل حصر مفهوم التعليم اإللكتروني في هذا اإلطار  وأد

تحديدا، وعدم إخراجه منه ألي سبب من األسباب. وهذه نظرة قاصرة ألن التعليم اإللكتروني في الواقع، وفي ضوء التعريف السابق، ليس  

د تعليم يقوم على العرض اإلليكتروني للمادة العلمية، بل هو تعليم له أساسه العلمي، و بيئته النظرية التي يقوم عليها  كذلك، فهو ليس مجر 

جمة  .. وحتى لو تمحور حول طرق العرض اإلليكترونية. فبيئة التعليم اإللكتروني الخاصة  تقوم في األساس على مبادئ تكنولوجيا التعليم النا

 . لي للعلوم التربوية أو النظريات التربوية، والتي تنصب على املادة العلمية ومدى توافقها مع خصائص الجمهور املستهدفعن التطبيق العم

 

   ف البحثا هدأ

و السمو به إلى أرقى املستويات ليواكب التطور التكنولوجي  ليبياطرح فكرة التعليم اإللكتروني كحل أساس ي لتطوير املستوى التعليمي في 

  ي بمؤسساته وحكوماته ألهمية هذا التعليم كتحد  املجتمعو العمل على تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع ناجح فعال. وزيادة وعي    الهائل

 تكنولوجي معاصر.

 

  مفهوم التعليم اإللكتروني

حيث ظهر ما   ،بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة التعليم اإللكتروني بدأ األثر اإليجابي لعصر التكنولوجيا بالظهور على العملّية التعليمّية        

هو نوع من التعليم يتباعد فيه  املعلم واملتعلم عن مكان التعليم وهو أسلوب من أساليب التعليم عن ُبعد, ويمكن  ف  ُيسّمى بالتعليم اإللكتروني

تقنيات االتصال والتكنولوجيــــا الحديثـة:   تعريفه بشكل عام بأنه منظومة تعليمية وطريقة للتعلم باستخدام أنظمة إلكترونية خاصة و

والتي جاءت هذه   الحاسـوب وشبكاته والوسائط املتعددة وبوابـات اإلنترنت، من أجل إيصــال املعلومـات للمتعلمين بشكل صوت وصورة 

 نوعية نحو اإلبداع والتفاعل وتنمية ا
ً
،  العملية كأسلوب لدعم هذه العملّية لألخذ بيدها ونقلها نقلة

ً
ملهارات والتخلص من بند التلقين نهائيا

  وتدخل في هذا النوع من أنواع التعليم عدٌد من الطرق واألساليب املتطّورة في التعليم كالحواسيب والوسائط التخزينية وشبكات اإلنترنت

مي ليحّفز عملية توطيد العملية  ساهمت التطورات التقنية في عصر الثورة التكنولوجية إلى ظهور هذا النمط التعلي ،بمختلف أشكالها

 ملا يمتلكه من طاقة وقدرة على االستيعاب والتعلم، باإلضافة إلى أّن الخبرات   ، التعليمية لدى الفرد
ً
م أن يواصل تعليمه وفقا

ّ
إذ يمكن للمتعل

م عن بعد، ويجدر  واملهارات السابقة تساهم في تعزيز هذا النوع من التعلم، ويمكن اعتبار التعليم اإللكتروني أنه بمث
ّ
ابة أحد أشكال التعل

فالتعليم   ،اإلشارة إلى أن الحاسوب وشبكات اإلنترنت جزٌء ال يتجّزأ من عملية التعليم اإللكتروني لتحفيز عملية نقل املعارف واملهارات 

م باالعتماد على  اإللكتروني هو عبارة عن منظومة تفاعلية ترتبط بشكل خاص بالسلك التعليمي، حيث يتّم تقديم املادة ا
ّ
لتعليمّية للمتعل

رض  ُسبل التكنولوجيا وما آلت إليه من وسائل متطورة، وتقوم هذه املنظومة بشكٍل أساس ّي باالعتماد على وجود بيئة إلكترونّية رقمّية تستع

 باإلضافة إلى االختبارات للُمستفيد منها املقّررات بواسطة الشبكات اإللكترونية، وتقّدم كل ما يحتاجه الفرد من إرشاد وتوجيه 

 

 صفات التعليم اإللكتروني 

 واملكان املناسبين لبدء العملّية التعليمّية.   يوفر الزمان .1

م على بذل الجهد والبحث عن املعرفة بنفسه دون أخذ املعلومات من أحد بأسلوب التلقين .2
ّ
 . ُيحّفز الطالب املتعل

 .ُيخّفض التكلفة املالّية املدفوعة .3

 . الخدمات التي تدعم التعليميقّدم العديد من   .4

 .يستخدم الوسائل الحديثة والتي تجذب املستخدم كالحواسيب الحديثة، ومواقع اإلنترنت املختلفة .5
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 الفصل األول: مدخل إلى التعليم اإللكتروني 

 اإللكتروني؟  التعليم هو ما: األول   املبحث

 
ا
: التعليم :أول

ً
والتعلم، حيث أن بالتعلم أنا أفكر أنا أبحث أنا أتعاون مع زمالئي وأجد لي  لنميز بين مصطلحين فحوى كل منهما مختلف تماما

. لنستطيع الخروج 
ً
 من قوقعة ال أسمع فيها سوى صوت أستاذي يتكلم وأنا املنصت غالبا

ً
  عالمي الذي نبنيه سوية أنا ومعلمي وأقراني، بدال

 كجزء ال يتجزأ من العملية التعليمية. فما هو التعليم اإللكتروني؟من قوقعة التعليم علينا العمل على تطبيق التعليم اإللكتروني 

 وجعله محور املحاضرة، بدءا من التقنيا
ً
 وجماعيا

ً
ت  هو استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعليم وتسخيرها لتعلم الطالب ذاتيا

، وانتهاء بالخروج عن املكونات املادية للتعليم: كاملدرسة  املستخدمة للعرض داخل الصف الدراس ي من وسائط متعددة وأجهزة إلكترونية

بناًء  الذكية والصفوف االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر شبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعلي. 

تعلم الشبكي املباشر، التعلم الشبكي املتمازج والتعلم الشبكي  على هذا التعريف فإن التعلم اإللكتروني يتم في ثالث بيئات مختلفة وهي ال

 املساند.  

هدف  نقل عملية التعليم من مجرد التلقين من قبل املعلم وعملية التخزين من قبل الطالب إلى العملية الحوارية التفاعلية بين الطرفين هي ال

روني يمكن الطالب من تحمل مسؤولية أكبر في العملية التعليمية عن  الذي نطمح الوصول إليه لتحسين مستوى التعليم. فالتعلم اإللكت

 من خبير. 
ً
 بدال

ً
 من متلق واملعلم موجها

ً
 بدال

ً
 طريق االستكشاف والتعبير والتجربة فتتغير األدوار حيث يصبح الطالب متعلما

 

م"انواع   "او بيئات : الثاني  املبحث
ّ
   اإللكتروني  التعل

  نالتعليم اللكتروني املتزام .1

 .، أو الصوت أو الفيديوChat وهو تعليم الكتروني يجتمع فيه املعلم مع الدارسين في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص

 ن التعليم اللكتروني غير املتزام .2

ع التعليمي، ثم يدخل  وهو اتصال بين املعلم والدارس، والتعلم غير املتزامن يمكن املعلم من وضع مصادر مع خطة تدريس وتقويم على املوق

الطالب للموقع أي وقت ويتبع إرشادات املعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع املعلم، ويتم التعليم االلكتروني  

 .باستخدام النمطيين في الغالب

 التعليم املدمج  .3

ها البعض، وبرنامج التعلم املدمج يمكن أن يشتمل على  التعليم املدمج يشتمل على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعض 

العديد من أدوات التعلم، مثل برمجيات التعلم التعاوني االفتراض ي الفوري، املقررات املعتمدة على االنترنت، ومقررات التعلم الذاتي،  

تعددة معتمدة على النشاط تتضمن التعلم في  وأنظمة دعم األداء االلكترونية، وإدارة نظم التعلم، التعلم املدمج كذلك يمزج أحداث م

 .الفصول التقليدية التي يلتقي فيها املعلم مع الطالب وجها لوجه، والتعلم الذاتي فيه مزج بين التعلم املتزامن وغير املتزامن

 

   اإللكتروني التعليم   تقنيات : الثالث  املبحث

 ة التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية  يشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجي

 
ا
مثل املؤتمرات السمعية والراديو قصير املوجات، أما الثانية  ي تنقسم إلى نوعين، األول تفاعلي : والتالتكنولوجيا املعتمدة على الصوت :أول

 فهي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية والفيديو. 

 
ا
يتنوع استخدام الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل للتفاعل املباشر وغير املباشر، ويتضمن   ...الفيديو(تكنولوجيا املرئيات )  :ثانيا

مع مع  األشكال الثابتة مثل الشرائح، واألشكال املتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو، باإلضافة إلى اإلشكال املنتجة في الوقت الحقيقي التي تج

   .يق الفيديو املستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوتاملؤتمرات السمعية عن طر 

 
ا
 وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعليم اإللكتروني، فهو يستخدم في عملية التعلم بثالثة أشكال وهي:  ...الحاسوب و شبكاته :ثالثا

 للمعرفة ووسيلة للت .1
ً
 علم مثل استرجاع املعلومات أو مراجعة األسئلة واألجوبة. التعلم بمساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصدرا

 .التعلم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب على توجيه وإرشاد املتعلم .2
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 . التعلم املبني على الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب واملتعلم فقط .3

 

 وعرفت كما يلي:   عددةالوسائط املتنتيجة لستخدام التقنيات السابق ذكرها نشأ مصطلح  

ط "هي االستعانة بوسيطين أو أكثر في عرض و تقديم الخبرات التعليمية للتالميذ عبر برامج يتحكم بتشغيلها الكمبيوتر. و تشمل هذه الوسائ

   .النص املكتوب والرسوم والصور الثابتة واملتحركة والصوت واملوسيقى بمؤثرات لونية مثيرة"

من خبرات التالميذ ودافعهم نحو التعامل مع املواد التعليمية. تتنوع أساليب استخدام الوسائط املتعددة ونذكر منها  تزيد الوسائط املتعددة  

الكتب اإللكترونية املتحدثة بحيث يعرض نص الكتاب على شاشة الكمبيوتر في نفس وقت عرض صور ثابتة وإصدار أصوات تعبر عن  

.  العبارات املكتوبة. وتعمل هذه التقنية
ً
 على تدعيم صحة قراءة التالميذ من خالل نطق الكلمات الصعبة صوتيا

 

   واملجتمع  املعلم   دور  و اإللكتروني التعليم  تطبيق آلية : الرابع   املبحث

و مفتاح  التعليمية، وه  للغاية لكونه أحد أركان العملية  في التعليم بشكل عام دور هام  "  املعلمعضو هيئة التدريس "  إن الدور الذي يتطلع به  

متفوقين    طلبةوالتربوية، وأساليب التدريس الفعالة، يستطيع أن يخّرج    بقدر ما يملك من الخبرات العلميةاملعرفة والعلوم بالنسبة للطالب، و 

في النهاية    اإللكتروني سيؤدي  الف ما يظنه البعض من أن التعليم اإللكتروني تزداد أهمية املعلم ويعظم دوره، وهذا بخ  تعليمومبدعين، وفي ال

عضو هيئة التدريس" يحتاج إلى ش يء بقدر حاجته إلى  لواقع فإن التعليم اإللكتروني ال وفي ا "   املعلمعضو هيئة التدريس "   إلى االستغناء عن 

 تخصصه،  في مجال   التزود بكل حديث  اإللكتروني املتمكن من مادته العلمية، الراغب في  قن ألساليب واستراتيجيات التعليم املاهر املت  "  املعلم

بأنه في كل يوم ال تزداد فيه خبرته ومعرفته    تروني يحتاج إلى املعلم الذي يعيالتعليم اإللكان  ،  ترونياإللك  املؤمن برسالته أوال ثم بأهمية التعليم

ى يصل إلى هذا املستوى  بشكل جيد حت " املعلمعضو هيئة التدريس" املهم جدا إعداد  منومعلوماته فإنه يتأخر سنوات وسنوات، لذا فإن 

كما أن األمر ليس   وهذا ال يمكن أن يأتي في ظرف أيام أو أشهر معدودة بل يحتاج األمر إلى عمل دؤوب وجهد  الذي يتطلبه التعليم اإللكتروني،

  علما إلكترونيا،كما يفهمه البعض من أن عدة دورات في الحاسب اآللي على بعض متواصل وتوعية دائمة التطبيقات يمكن أن تخرج لنا م

املعرفة في العملية   ولكنهم غير قادرين على توظيف هذهيجيدون استخدام الحاسب اآللي إلى درجة االحتراف    فهناك العديد من املعلمين الذين

تقليديا، يس يء   ومنهم من يوظفها توظيفا ،واستراتيجياته  ياإللكترون التعليمية والتربوية واملمارسات الفصلية، بسبب غياب فلسفة التعليم

إن املعلم لكي يصبح معلما  ، إلى التعليم اإللكتروني أكثر مما يفيده، وذلك عندما تستخدم التقنية مع نفس ممارسات التعليم التقليدي

م املعرفي  إلكترونيا يحتاج إلى إعادة صياغة فكرية أوال يقتنع من خاللها بأن طرق التدريس التقليدية يجب أن تتغير لتكون متناسبة مع الك

ع األمجاد  الهائل التي تعج به كافة مجاالت الحياة، وال بد أن يقتنع بأنه لن يصنع وحيدا رجال املستقبل الذين يعول عليهم املجتمع واألمة في صن

إتقان تطبيقها، حتى  إذا البد له من تعلم األساليب الحديثة في التدريس واالستراتيجيات الفعالة والتعمق في فهم فلسفتها و  .وتحقيق الريادة

إن اإلدارة الواعية املتفتحة واملدرس املخلص لرسالته   .يتمكن من نقل هذا الفكر إلى طالبه فيمارسونه من خالل أدوات التعليم اإللكتروني

بالدرجة األولى معلم  هم الذين يعون هذه املعاني، فيعلمون أن التعليم اإللكتروني ليس مجرد برمجيات وعتاد وأجهزة مبهرة للزائرين، بل هو 

 .يمتلك كل املواصفات التي ذكرت أعاله

 ونلخصه بثالثة أدوار    "  املعلمعضو هيئة التدريس" ادواره ...غير  توبناء على ذلك فقد ت

الب من ثم يعتمد الطو    حاضرةوالتقنيات املختلفة لعرض امل الحديثة  الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت   •

 على هذه التكنولوجيا لحل الواجبات وعمل األبحاث.  

التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح األسئلة واالتصال بغيرهم من الطلبة واملعلمين  ب  " املعلم عضو هيئة التدريس" دور  •

 في مختلف الدول.  

م الوسائل التقنية وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجونها، ويتيح  دور املحفز على توليد املعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب على استخدا •

 . لهم التحكم باملادة الدراسية بطرح آراءهم ووجهات نظرهم

 األمور التي يجب األخذ بها عند تخطيط و تطوير برامج التعليم اإللكتروني  

 ات جديدة أو تعديل.دراسة املقررات الحالية ومعرفة ما الذي يحتاج إلى تطوير وإضافة معلوم •
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 تحديد حاجات املتعلمين ومتطلبات املقرر الدراس ي قبل اختيار نوع التكنولوجيا املستخدمة.  •

 دراسة األبحاث السابقة حول التعليم اإللكتروني وأخذ نتائجها بعين االعتبار.   •

ير خطوط االتصاالت الفورية لحل املشكالت التي  تجهيز كل موقع بالتسهيالت التكنولوجية املحتاج إليها والوصول إليها بسهولة، مع توف •

 تواجه املتعلمين.  

 البدء مع عدد محدود من الطالب ملعرفة املشكالت التي تواجه عملية التطبيق والعمل على السيطرة عليها و معالجتها.  •

 عمل برامج تدريب للمعلم والطالب حول الوسائل التكنولوجية وكيفية استخدامها.  •

 عليم اإللكتروني إلى ما يلي  تحتاج بيئة الت

 توفر الوسائل التكنولوجية وسهولة وصول املعلمين والطالب إليها. •

 تكافل املؤسسات والجامعات مع املدارس وبناء قيادة شابة ودعم إداري إلعداد املعلمين.   •

 كبر قدر ممكن.  مساعدة الطالب و املعلمين من قبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بمهارة واالستفادة منها بأ •

 . التقييم املستمر لفاعلية التكنولوجيا املستخدمة و املنهاج املطروح ومواكبته للتطور املستمر •

 تجهيز الفصول املدرسية واملنشآت بمتطلبات دمج التقنية .من حيث الشبكة الداخلية وشبكة اإلنترنت ومختبرات حاسب عديدة.   •

 كفاءة عالية و تغطية لجميع مناطق الدولة. أن تقوم الحكومة ببناء شبكة اتصاالت ذات  •

 

 في ليبيا   أهمية التعليم اإللكتروني والتحديات التي تواجه تطبيقه: الفصل الثاني

   اإللكتروني التعليم أهمية:  األول   املبحث

؟ هناك الكثيرون  ليبياخص في او باأل  السؤال الذي يطرح نفسه: هل يجدر للمرء استثمار وقته وماله في التعليم اإللكتروني في الوطن العربي

ممن يعارضون ذلك، كما يوجد بعض املعلمين والعاملين باملجال األكاديمي والذين يساورهم الشك بشأن القيمة التي يساهم فيها التعليم  

 اإللكتروني في مجال التعليم.

نلقي نظرة على الحلقة التي تتكرر عبر األجيال والتي تتمثل باملراحل  وملاذا نحتاج إلى هذا التغيير، لفي ليبيا  علينا النظر إلى الوضع الراهن للتعليم  

، لكن  التالية: التعليم املدرس ي الذي يقوده املعلمون، الجامعي الذي يكمل املسيرة ويخرج أجياال إلى املجتمع لينتجوا ويبدعوا كال في تخصصه

، أو إلى شخص ال يمكن توظيفه أساسا لعدم قدرته على اإلنتاج و  لألسف ما إن يتخرج الطالب حتى يتحول إما إلى شخص عاطل عن العمل

خدمة املجتمع، لذا كان ال بد لنا أن نلقي الضوء على هذه السلسلة و نعمل على إصالح الخلل فيها والذي ينتج من عملية التعليم بشكل  

، و بهذا فإن العمل على تغيير وتطوير التعليم ومواكبته  أساس ي؛ حيث أن بناء أفراد مبدعين منتجين للمجتمع تبدأ منذ أول مرحلة تعليمية 

 للثورة العلمية هو االتجاه الذي علينا السير به لنسمو باملجتمع ألرقى املستويات. 

 1996هناك أربع دعائم تمثل أسس التربية الحديثة كما أوردها جاكويس ديلور في تقريره عن التعلم الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام 

  وهي:

 أن يتعلم الفرد كيف يعرف، أي التعلم للمعرفة. •

 أن يتعلم الفرد كيف يعمل، أي التعلم للعمل. •

 أن يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين و إدراك التفاعل معهم.  •

 أن يتعلم الفرد ليكون، من حيث تتفتح شخصيته على نحو أفضل وتوسيع قدراته وملكاته الذاتية. •

 فهو يتذكر املعلومات و يختزنها فقط من    في إطار
ً
التعليم التقليدي نرى أن هذه األسس األربعة ال يمكن تحقيقها لكون الطالب يتعلم سطحيا

يه  أجل االختبارات وال يستطيع تمييز املبادئ  من  البراهين ،كما أنه يعامل الواجبات املدرسية كتعليمات مفروضة عليه و ليست تمرينات عل

 بها لتعزيز الفهم  القيام 

 هذا يعود لكون هذا النمط من التعليم ساكنا غير تفاعلي.  

 لذا تتزايد أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات في املجال التربوي إضافة ألسباب كثيرة وهي:  



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                

 

 

222 

 انخفاض مستوى التعليم، إذ أن األنظمة التعليمية أصبحت غير قادرة على مواكبة التطور العالمي. •

 املناهج الدراسية مع تعدد مصادر املعرفة و سرعة تدفق املعلومات. تشتت  •

 أهمية التعلم الذاتي و تطوير قدرات الفرد على التفكير و اإلبداع.  •

ازدياد وعي الفئة العاملة من املجتمع اتجاه تطوير معرفتهم وخبراتهم ومعرفة الجديد دائما من تغيرات أو مؤتمرات عاملية حول مجال   •

 ملواكبة التطور الدائم في عصر السرعة. تخصصهم، 

 رغبة األشخاص الذين فاتتهم فرصة التعليم لظروف معينة باإللتحاق باملدارس و مواصلة التعليم.    •

  عدد الطالب الكبير في الصف الواحد لقلة املدارس، باإلضافة لعدم التوازن في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية نتيجة التركيز على •

 ناطق ذات الكثافة السكانية العالية.امل

 الحاجة لتقليل كلفة التعليم.  •

 

 املبحث الثاني: أهداف التعليم اإللكتروني  

 يهدف التعليم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد واملجتمع منها:

 يمية. تحسين مستوى فاعلية املعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد املواد التعل •

الوصول إلى مصادر املعلومات والحصول على الصور والفيديو و أوراق البحث عن طريق شبكة االنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح   •

 العملية التعليمية.

 توفير املادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب واملعلم.  •

التعليمية املميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة و يستفيد منهم جزء   إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، إذ أن النقص في الكوادر  •

 محدود من الطالب. كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية. 

في أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته املدرسية  تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس  •

دة. بالتالي بالرجوع إلى مصادر املعلومات املتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة االلكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة املتعد

 لفهم. الطالب يحتفظ باملعلومة ملدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة وا

بما  إدخال االنترنت كجزء أساس ي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع املستوى الثقافي العلمي للطالب، و زيادة الوعي باستغالل الوقت   •

 ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط املستوى األخالقي والثقافي.

رسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع املعلمين واإلدارة لكي يكونوا على اضطالع دائم على مستوى أبناءهم و  بناء شبكة لكل مد •

 نشاطات املدرسة. 

 تواصل املدرسة مع املؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة.    •

 

   :  اإلنترنت شبكة  على  العربي  املحتوى :  الثالث  املبحث

اإللكتروني عدة تحديات اقتصادية، تكنولوجية و مجتمعية، ولكن قبل الحديث عن تلك التحديات علينا تقييم وضع  محتوى    يواجه التعليم 

 اللغة العربية على االنترنت. 

وهذا يفتح  لتطوير التعليم االلكتروني باللغة العربية يجب أن نعمل على توفير مواد محوسبة تعليمية على شبكة االنترنت باللغة العربية ،  

املواقع العربية املنشورة في موقع تابع لشركة صخر، نالحظ    قضية املحتوى العربي الرقمي العلمي املوجود على االنترنت، لو نظرنا إلى تصنيفات 

ع  أن معظم هذه املواقع تتعلق باالقتصاد والتجارة وتكنولوجيا املعلومات ويليها مواقع التسلية والرياضة والتي تتساوى بدورها مع املواق

التعليمية؟ وبهدف الوقوف على قيمة هذا املحتوى العربي (. ولكن ما هو دور املواقع وعقائد ، مؤسسات ، أفراد ، مجالتاملجتمعية ) دين 

ة صخر  يجب أن نبحث في محتوى املواقع التعليمية، والتي قد تبين أن عددها قليل نسبيا باملقارنة مع غيرها من املواقع التي تظهر في دليل شرك

ن مواقع رسمية لجامعات مختلفة ، إذن هناك فرق واضح بين  والجدير بالذكر أيضا أن ثلثها مبني  باللغة االنجليزية وبعضها اآلخر عبارة ع 
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املحتوى العربي الرقمي الخاص بالتعليم وغيره و هناك أيضا صعوبة في الوصول للمحتوى العربي العلمي على االنترنت ، فمحركات البحث  

والوصول الصحيح للمعلومة وهنا قد يقول البعض   العربية  املختصة في املحتوى العربي ال تقارن بمحركات البحث األجنبية من قوة النتائج

لنستخدم املحركات األجنبية للوصول للمحتوى العربي التعليمي!  ولكن هذا ال يفيد حيث أن معظم النتائج تعود إلى صفحات عربية لم يعد 

 لها وجود. 

والتعليمي بشكل خاص وأيضا نالحظ وجود مشكلة  إذن نالحظ عدم انتظام في املحتوى العربي على االنترنت و ضعف في املحتوى بشكل عام 

حقيقية في الوصول الصحيح واملفيد لهذا املحتوى باستخدام محركات البحث،  وهنا يكمن التحدي في إضافة وتوفير محتوى تعليمي جديد  

و خالل إضافة محتوى تعليمي   على الشبكة حيث ال بد لنا أن نعمل على تنظيم املحتوى الحالي وإعادة هيكلته  بطريقة صحيحة وذلك قبل

 عربي جديد حتى نضمن سهوله الوصول  له من قبل املستخدمين العرب وغيرهم. 

 وهنا ال بد أن نتطرق ملعوقات املحتوى العربي التعليمي بشكل خاص على شبكة االنترنت.

 

   النترنت على  التعليمي  الليبي املحتوى  تطور  معوقات: الرابع   املبحث

: البنية األ 
ا

   : ليبياساسية لتكنولوجيا املعلومات في أول

فنحن نالحظ   في بالدنا هناك ترابط مباشر بين انتشار وقوة وسائل االتصال بشبكة االنترنت واملحتوى االلكتروني بشكل عام ، ولو نظرنا 

الغربية املتقدمة وهذا  العربية و ول تقنيات االتصال السريع و قلتها وعدم كفاءتها باملقارنة بالوسائل وحلول االتصال بالد ضعف انتشار 

وى  يلعب دور سلبي في نشر وزيادة املحتوى االلكتروني باللغة العربية ويؤدي إلى ضعف انتشار الكثير من التطبيقات التي تزيد من حجم املحت 

 .العربي املخصص التعليم االلكتروني

 

: ضعف األنشطة الثقافية
ا

 ثانيا

، إذ أن متوسط  معدل األمية يعادل حوالي محد  ليبياأن النشاط الثقافي في 
ً
% بين النساء  40و يتجاوز ال  ليبيا% بشكل عام في 30ود نسبيا

وهذا بدوره ينعكس على عدد الكّتاب و ترجمة الكتب األجنبية حيث    ليبيا% بين الرجال ، ومن زاوية أخرى هناك قلة في عدد القراء في  30وال  

كتاب سنويا  وهو خمس ما يترجم إلى اليونانية مثال ، وفي مقارنة أخرى   330تي تترجم إلى اللغة العربية يبلغ متوسط عدد الكتب العلمية ال

سبانية  فان عدد الكتب املترجمة إلى العربية منذ عصر املأمون حتى وقتنا هذا ال يتجاوز املائة ألف كتاب وهو يعادل ما تترجمه اسبانيا إلى اال 

 وهذا بدوره يقلل من املحتوى الرقمي التعليمي على حساب  في العام الواحد. بالتالي ف
ً
ان قلة ما يترجم يؤدي إلى قلة وضعف ما ينشر الكترونيا

 على التعليم االلكتروني.
ً
 املحتويات العربية األخرى من مواد ترفيهية واجتماعية وهذا بدوره يؤثر سلبا

 

 : اللغة العربية وجوانبها الفنية  
ا

 ثالثا

مصطلحاتها املختلفة املستخدمة في الدول العربية   و الخاصة باللغة العربية تنقسم إلى قسمين ، القسم األول هو اللغة نفسه  الجوانب       

هائلة    واملقصود هنا اللغات العامية وتأثيرها السلبي على التعامل الصحيح مع اللغة العربية ، فالكثير من املحتوى العربي الرقمي يتضمن كمية

الخليجية واملصرية واملغربية والشامية وغيرها و يزداد استخدام اللهجات في املنتديات  منه في الوطن العربي  العامي بلهجات مختلفة    من الكالم

ل  العربية املنتشرة بكثرة في شبكة االنترنت على حساب اللغة العربية الفصحى السليمة من األخطاء وهذا بدوره يؤكد على ضرورة إعادة تأهي

حتوى العربي و استخالص املحتوى العلمي والتعليمي املفيد . أما القسم الثاني فيتعلق بمقاييس استخدام اللغة العربية في الحاسوب  هذا امل

مي  وخاصة املعالجة الطبيعية للغة العربية مثل الترجمة اآللية والتي من شأنها أن تزيد من القدرة على الترجمة االلكترونية للمحتوى العل

ي والكتب األجنبية إلى العربية ، وفي الوقت الحالي ال يوجد نظام ترجمة آلية للغة العربية قادر على الوصول إلى نتائج صحيحة وقوية األجنب

تماما وهذا يدعونا إلى العمل على إيجاد نظام ترجمة قوي والتوصية بالبحث في هذا املجال. من أدوات معالجة اللغة العربية أيضا هنالك  

اإلمالئي والقواعدي  والتصنيف اآللي والتشكيل الحركي للكالم والتحليل الصرفي وتحويل ناتج املسح الضوئي للكتب والصحف   التدقيق

 املصورة إلى نصوص.

ريعة ومن الجوانب األخرى املتعلقة باملعالجة الطبيعية للغة العربية هي املعوقات املرتبطة بأمور البحث واسترجاع املعلومات بطرق فعالة وس
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   والحصول على املطلوب واملهم. إن عدم وجود أنظمة معالجة واسترجاع معلوماتي قوية، تحاكي اللغة العربية وتبنى عليها فهرست املواقع في

ا، أدى إلى صعوبة الوصول للنصوص التعليمية والعلمية واملحتوى العر  بي محركات البحث ورقمنة الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعديًّ

اللغات   االيجابي وبدوره هذا يؤثر في التعليم االلكتروني باللغة العربية. والجدير بالذكر هنا أن مشاكل اللغة العربية الفنية ال تعاني منها

     الالتينية وغيرها بقدر ما تعاني منه اللغة العربية وذلك يعود إلى البنية التشكيلية والصرفية الواسعة للغة العربية.

 

   بصفة عامة   –التعليم اإللكتروني  التي تواجه معوقات

واقع  تعّرض املواقع اإللكترونّية لخطر االختراق بأّي وقت؛ مّما يجعل العملّية التعليمّية غير آمنه بشكل تاّم، وعدم الثقة بما تعرضه امل .1

 .اإللكترونّية بشكٍل كامل

مين وقادة املياد .2
ّ
 .ين التعليمّية حول كيفّية التعامل مع وسائل التعليم اإللكترونّي الحديثالحاجة لبذل الجهد والوقت في تدريب املعل

 .فض العديد من املعلمين وقادة امليادين التعليمّية من إدخال وسائل التعليم اإللكترونّية إلى مجاالتهمر  .3

ة الوعي الكامل من ِقبل املجتمع حول مبادئ التعليم اإللكترونّي  .4
ّ
 .قل

ن من تغطية ا .5
ّ
 .بشكٍل كامل لتكلفة املالّية الالزمة للبدء في استخدام التعليم اإللكترونّي عدم التمك

 صعوبة إلغاء التعليم التقليدّي بشكٍل تاّم، واستبداله بشكٍل مباشر بالتعليم اإللكتروني .6

ة مراكز الصّيانة املستخدمة في حل املشاكل التقنّية وخاّصة في املناطق البعيدة .7
ّ
 .قل

ر األشخاص  .8
ّ
ة توف

ّ
 ذوي الخبرة والكفاءة في مجال إدارة ميادين التعليم اإللكترونّي قل

ر البنية التحتّية التي تخدم االتصاالت .9
ّ
ة توف

ّ
 .قل

 

 في ليبيا   التحديات الناتجة عن املستوى القتصادي واألكاديمي

 كة االنترنت. املشاكل التقنية والتي تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات وانقطاع الشبكة املفاجئ نتيجة لضعف شب •

عدم توافر األجهزة الكافية للطالب في املدارس، حيث يعتبر استخدام الحاسوب مكلفا كما أن التعليم الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى   •

 عال لتالءم البرامج املتطورة.

 لدول العاملية واملتطورة.  نقص الخبرة لدى األشخاص القائمين على البرامج التعليمية وعدم التحاقهم بالدورات و املؤتمرات في ا •

والطالب مع هذا النوع من التعليم بسبب تعودهم على التعليم التقليدي والخوف من التغيير. "ويذكر   اعضاء هيئة التدريسصعوبة تأقلم   •

ما اعتاد عليه، بل  ( ما يسمى ب)املقاومة الرافضة( ويقول الباحثان :" أن اإلنسان بطبيعته ال يحب تغيير 1999كل من )السلطان والفنتوخ،

ا  يقاوم ذلك بأساليب مختلفة، وال يكون ذلك باتباع سلوك مضاد نحو اإلنترنت، وإنما الوقوف موقفا سلبيا تجاه هذا التغيير. ويعود ذلك إم

الهتمام والالمباالة  إلى التمسك باألساليب التعليمية القديمة، أو عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات الحديثة، أو الشعور بعدم ا

 نحو التغييرات الجديدة.

 

 والعربية  الغربية الدول   في  اإللكتروني  التعليم  تطبيق تجارب:  الثالث الفصل

 : (California Distance Learning Program) بعد عن للتعلم  كاليفورنيا برنامج

للطالب حتى الصف الثامن ويتيح لهم اختيار مقررات تعليمية   ويعتبر من برامج التعلم االفتراض ي حيث يعرض برنامجا عن التعليم اإلبداعي

 عن طريق شبكة االنترنت حيث يسعى هذا البرنامج العتراف باالهتمامات املختلفة للطالب و أنماط التعليم الفردي لكل طالب على حدة ويقدم

البرنامج أصبح جزءا أساسيا من نظام املدارس العامة  خطط تعليمية خاصة لكل طالب تتناسب مع عمره واهتماماته والجدير بالذكر ان هذا  

 في والية كاليفورنيا  

   التجربة اليابانية

كمشروع متلفز يبث مواد دراسية تعليمية مختلفة للطلبة املدارس ومن ثم تطور املشروع خالل    1994وهي تجربة قديمة نسبيا ، بدأت في عام  

وذلك لتجربة أنشطة دراسية وتعليمية عن   باألنترنتهيز املدارس بوسائل االتصال املختلفة عام ليعرف باسم "مشروع املائة مدرسة" وتم تج
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  طريق الشبكة العاملية وتطور املشروع الحقا ليشمل جميع مدارس ومعاهد وجامعات اليابان و تعد اآلن اليابان من الدول التي تطبق أساليب

 .التعليم االلكتروني بنجاح وشمولية ملعظم مدارسها 

 

   مشروع التعليم اللكتروني في املدارس اإلعدادية املصرية

وهو مشروع عملت على تطبيقه وزارة التربية والتعليم املصرية وذلك بإدخال التعليم االلكتروني على معظم املدارس اإلعدادية في مصر عن  

تقويمية وتدريبية مختلفة ويتعامل معها الطالب من خالل  طريق إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبكة االنترنت من مواد تعليمية منهجية و 

 التعلم الذاتي. 

كما نذكر دور شبكة الجامعات املصرية التي تقدم خدماتها العلمية والتعليمية للجامعات واملدارس وتسمح بتوزيع عدد من املؤسسات التي  

 تحتوي على الحواسيب املضيفة. 

قاعه تدريبية مدرسية  بشبكة االنترنت وقد تم إدخال نظام   27فقد تم ربط  2006والتعليم في عام  وبناءا األحدث إحصائيات وزارة التربية

 مدرسة اعدادية وتجهيز كل مدرسة بخمسة أجهزة حاسوب وطابعة كمرحلة أولى. 7700التعليم االلكتروني في 

(. لكن  OLPC XOالب يوب )-عملية التعليمية وهو اإلكس أوو جدير بالذكر تطبيق عملي رائع وفعال إلدخال التكنولوجيا كجزء أساس ي في ال

  .
ً
 ما زال انتشاره في الدول العربية محدود ألسباب نذكرها الحقا

دوالر( موجه لألطفال وخاصة في املناطق النامية والفقيرة من    100( وهو جهاز حاسوب رخيص الثمن )   laptop $100وهو ما يعرف أيضا ب )

إتاحة الفرصة لهم للبحث والتجربة والتعبير عن أنفسهم عن طريق استخدام الحاسوب ، كما أن هذا الجهاز قادر  العالم، وذلك من أجل 

 على اإلتصال بشبكة اإلنترنت و بغيره من األجهزة عن طريق عمل شبكات محلية سريعة وهذا يعطي األطفال الفرصة أيًضا للتواصل اإللكتروني

 هذا الجهاز وجد ليكون أداة تعليمية ووسيلة تعليم الكتروني.  والتخاطب ، و الجدير بالذكر أن 

" و تم تصميمه ليتم بيعه لألنظمة التعليمية      One Laptop Per Child OLPCلقد تم تطوير هذا الحاسوب عن طريق منظمة غير ربحية تدعى " 

في تلك الدول، وعلى أن يتم توفير جهاز   االبتدائيةدارس الحكومية في الدول النامية من أجل  بناء شبكات تعليم إلكتروني لألطفال في امل

  حاسوب لكل طالب ليستعمل خالل دراسته اإلبتدائية وليكون هذا الجهاز املساعد واألداة التعليمية االلكترونية التي تتوازى في عملها مع 

تطبيقات ونشاطات ذات عالقة بالدروس التي يتلقاها    التعليم العادي . حيث يجب أن يكون الطفل قادرا باستخدام هذا الحاسوب على متابعة

في املدرسة و أن يكون قادرا على الحصول على نسخ إلكترونية من املواد الدراسية ، باإلضافة للقدرة على التواصل عن طريق شبكات محلية  

 و عن طريق الدخول إلى شبكة االنترنت .

وهو نظام مبني على قواعد وأسس أنظمة تشغيل لينوكس ويمكن    sugarغيل يسمى الجدير بالذكر هنا أن هذا الحاسوب يعمل بنظام تش

 و إمكانيات الجهاز التخزينية ال تتعدى مساحة جيجا واحدة.  pythonعمل تطبيقات إلكترونية عليه باستخدام لغة برمجة تسمى  

وطن العربي مازال في بداياته ويغلب عليه الكثير من املشاكل  إن استعمال هذا الحاسوب في تطبيقات التعليم اإللكتروني املوجه لألطفال في ال

والتحديدات املتعلقة في اللغة العربية والنقص الشديد في البرمجيات والتطبيقات العلمية الخاصة باألطفال. حيث ليس هناك تطبيقات  

.  بالتالي يجب  pythonل خاص ولغة برمجة عربية مبرمجه على هذا الحاسوب الخاص فكما ذكرت سابقا هذا الحاسوب يعمل بنظام تشغي

العمل على توفير وبناء تطبيقات تعليمية عربية تخدم أطفال املراحل اإلبتدائية حتى نستطيع اإلستفادة الكاملة من تطبيق مشروع حاسوب  

 لكل طفل في الدول العربية . 

 سطين وهما : وهنا ال بد لنا أن نقف عند تجربتين لتطبيق مشروع حاسوب لكل طفل في فل

 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - مشروع حاسوب محمول لكل طالب

عن إطالق مشروع حاسوب محمول لكل طالب بهدف تعزيز استخدام   2009 فبراير  25 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في تاريخ

باستخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات التربوية الحديثة وتمكين   التكنولوجيا في العملية التربوية وإحداث النوعية في العملية التعليمية

جهاز حاسوب من نوع   1000 الطلبة من الدخول إلى عالم التكنولوجيا في سن مبكرة، وقد استطاعت وزارة التربية و التعليم  الحصول على

OLPC – XO  Laptop    بدعم من مؤسسةAmerican Task Force on Palestine  توزيع بعضها على املدارس املستهدفة ، تقوم الوزارة    والتي تم

معلم في املرحلة التمهيدية من هذا    10000اآلن بتدريب املعلمين على استخدام هذه األجهزة، و يقدر عدد املعلمين املستهدفين للتدريب حوالي  
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لحصول على املزيد من أجهزة الحاسوب الرخيصة الثمن  وتسعى الوزارة دائما لتقدم ل  2009  مدى ثالث سنوات ابتداء من العام  البرنامج على 

 ".  جهاز حاسوب لكل طالب"  واملصممة خصيصا لبرامج 

 

 PaleXO    

وهي عبارة عن مجموعة من الشباب الجامعي الفلسطيني تتطوعوا لتكريس جزءا من وقتهم للعمل على توفير دعم تقني وإلكتروني و تطبيقات  

) والذي قد   OLPC - XOات تعليمية مختلفة تخدم مبادرة ومشروع حاسوب محمول لكل طالب و أجهزة ل عربية حرة و عمل دورات و كتيب 

كنت تكلمت عنه في الفقرة السابقة (، و هم يعملون جاهدين لنقل التعليم في فلسطين إلى مستوى جديد كليا ،  حيث يعمل فريق كبير من  

ة التعليم الفلسطينية ) بي إي آي ( ، على تحويل هذا املشروع لقصة نجاح فلسطينية ،  الطلبة الجامعيين بالتنسيق ودعم من  مكتب مبادر 

كما أن هذا الفريق يعمل على دعوة وتشجيع شباب جامعي في بلدان عربية مختلفة على العمل في بالدهم من أجل الوصول إلى مشروع وطني  

 .   بابي لخدمة غدا أفضلعربي يخدم التعليم اإللكتروني و يكون مثال على التعاون الش

 

 اإللكترونيحلول معّوقات التعليم  

  شر ثقافة التعليم اإللكترونّي بين الّناس بشكٍل أكبر، من خالل عقد ندوات توعوّية، ونشر منشورات تحتوي على فوائدن .1

م وسائل التعليم اإللكترونّي، واملحاضرات املجانّية التي تشرح أهميته .2
ّ
 .عقد دورات لتعل

 .ة من الخبرات الخارجّية، وخاّصة تجارب الدول املتّقدمة في مجال التعليم اإللكتروني وأخذ العبرةاالستفاد .3

 تحسين البنية التحتّية التي تخدم االتصاالت  .4

 

   والتوصيات والنتائج  الخالصة

   الخالصة

. إن تطبيق هذا التعليم هو  بالدناجه تطبيقه في و ما هي التحديات التي توافي ليبيا دراسة موضوع التعليم االلكتروني  هو هدف هذا البحث 

وخاصة في الظروف الحالية الذي بدء الطالب عن العزوف عن  ويبقيها على الهامش    ابالدنالحل األمثل ملعالجة الخلل الذي يحد من التطور في  

ستوى التعليمي والثقافي. بعملنا واجتهادنا بالتعاون  من ارتقاء في امل   االخر  ؛ ملا سيضفيه على املجتمعات العربيةالدهب الي املؤسسة التعليمية  

قدم لنا الكثير و حان الوقت للتغير، للنجاح ،   واجهتنا الصعاب ال بد أن نحاول فبالدناو املثابرة نستطيع أن نصل، نحقق أهدافنا مهما 

 للتطور.      

، والذي يشمل نمطين من األسئلة  املجتمع  حالتعليمية وبعض شرائ   تم تعميمه علي املؤسسات  بعمل استبيان حول التعليم اإللكتروني  قد قمنا

مية  األول حول مدى استخدام األفراد للتكنولوجيا، والثاني حول رأيهم بفعالية التعليم اإللكتروني وإمكانية تطبيقه على املدارس. وذلك أله

 رأي هذه الفئة فهم الجيل القادر على التغيير .    

 

   النتائج

 %  يمتلكون اتصال دائم مع اإلنترنت.96%،  100طالب بلغ عدد األفراد الذين يملكون أجهزة حاسوب ويستخدمون اإلنترنت    100من أصل    -1

    كان لهم نت هاتف محمول ;   4G ،18 %DSL ،55%% لديهم اتصال 27أما نوع االتصال فكان  -2

. % يستخدمونه نا3ساعات.  6% يستخدمون اإلنترنت يوميا بمعدل 97 -3
ً
 درا

 % ضعيف.2% متوسط، 33% مستوى استخدامهم متقدم مقابل 4-65

بوك في املرتبة    الفيس مثل  االجتماعيةاملواقع التي يزورونها حسب األكثر أهمية إلى األقل بالنسبة لهم وكانت مواقع الشبكة   رتب املشاركون   -5

 املواقع اإلخبارية. الثاني، محركات البحث في امل األولى، املواقع التعليمية في املركز
ً
 ركز الثالث أما املواقع الترفيهية في الرابع، وأخيرا

 أما األسئلة التي تدور حول تعريفهم للتعليم اإللكتروني ورأيهم حول إمكانية تطبيقه فكانت كما يلي: 
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% 40% التعلم بدون مدرس،  45،  مبسطةمجرد فكرة    % التعلم عن بعد51،  الفكرة  الم يتقبلو %62عَرفوا التعليم اإللكتروني ،  لم ي  %  69  -1

% االستماع إلى الدروس  20% قراءة الكتب اإللكترونية، 29قراءة الدروس على مواقع االنترنت،  %31مشاهدة الدروس مرئيا )فيديو(، 

 % إرسال الدروس على البريد اإللكتروني.  20صوتيا، 

 خالل املراحل الدراسية في املدرسة والجامعة.  % لم يسجلوا  65% سجلوا لبرنامج تعليم إلكتروني مقابل 35 -2

 % ال يرغبون بذلك. 39لبرنامج تعليم إلكتروني مقابل  بمعرفة % يرغبون 61 -3

 % يعتقدون العكس.38يعتقدون أن التعليم اإللكتروني أكثر مرونة من التعليم التقليدي مقابل  62% -4

 % يعتقدون العكس.33ليدي مقابل % يعتقدون أن التعليم اإللكتروني أفضل من التق67 -5

 % يعتقدون أن املعلمين قادرون على التأقلم مع التعليم اإللكتروني. 35 -6

 % يعتقدون العكس. 50% يعتقدون أن الطالب قادرين على االنتقال من التعليم العادي إلى التعليم اإللكتروني، باملقابل 50 -7

سن مبكرة وصفوف ابتدائية قادر على توجيه أطفالنا نحو استخدام علمي للحاسوب بشكل  %  يعتقدون أن التعليم اإللكتروني في 82 -8

 % يعتقدون العكس. 18دائم والتقليل املستمر من استخدامه في الترفيه باملقابل 

 غير قادرة على االنتقال.   % يعتقدون أنها95% يعتقدون أن املدارس بوضعها الحالي قادرة على االنتقال إلى التعليم اإللكتروني باملقابل 5 -9

 

 الستنتاجات 

ير موجهة إداريا نحو  من الواضح أن أغلب الطالب يستخدمون جهاز الحاسوب كجزء مهم في حياتهم اليومية لكن ضمن إطارات متنوعة غ 

املواد الدراسية. كما أن نسبة عالية  ساعات يوميا لكن ليسوا على ارتباط مباشر ب 10فهم يستخدمون اإلنترنت بمعدل  جانب تعليمي،

الغير فعال في تطبيق التعليم اإللكتروني ألننا بحاجة لشبكة اتصال قوية. ونرى أن هناك نظرة مستقبلية متفائلة     نت الهاتفتستخدم اتصال  

 . نستطيع تطبيق هذا التعليمنحو استخدام التعليم اإللكتروني وتطبيقه على املدارس بسن مبكرة. لكن في الوضع الحالي للمدارس ال 

 

 التوصيات  

 تشجيع البحث في مجال املعالجة الطبيعية للغة العربية وخاصة في الترجمة االلكتروني. .1

في تطبيق التعليم اإللكتروني في بيئة متمازجة مع التقليدي بحيث ال نستغني عن التقليدي بل يكونا مكمالن لبعضهما وخاصة لألطفال  .2

 سن مبكرة كي ال يؤثر على جوانب أخرى كتراجع مستوى الكتابة باليد.

وتوفير القدر املمكن من الوسائل اإللكترونية للمدارس واملنشئات  ليبيا العمل على إعادة تأهيل شبكات االتصال السلكي و ال سلكي في  .3

 التعليمية. 

لكترونية تتضمن برامج تدريب من أسئلة نظرية وصور وفيديو وشرائح  موحد من أجل توفير الكتب املدرسية بنسخ اال  ليبي تبني مشروع  .4

 عرض.

 تشجيع العمل الجامعي حول التعليم االلكتروني وخاصة الخريجين بالتركيز في مشاريع تخرجهم على هذا املوضوع.  .5

، الفكرة تكمن في توفير نظام دراس ي  قبتدائية كمرحلة أولى في التطبيبناء نظام رقمي متخصص في التعليم اإللكتروني للمراحل اال  فكرة .6

ى توثيق كامل  الكتروني يوازي املادة املعطاة في املراحل االبتدائية ويغذيها ويدعمها باألمثلة واملزيد من الشرح واملحاكاة الواقعية باالعتماد عل

 طفل واألهل. )فيديو ، فالشات ، ملفات صوتيه وأمثلة ( للدروس املعطاة في املدارس لتكون مرجع دائم لل

 

   املصادر واملراجع 

 الكتب  

 .   2009، عمان ، دار الثقافة, الحاسوب وطرق التدريس والتقويمقطيط، غسان ،  •

 .   2006، القاهرة ، عالم الكتب ،  التدريس بالتكنولوجيا الحديثةقنديل ، أحمد ،  •

 .2003، رام هللا، الشروق،  ماستخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية و التعليسعادة، جودت ،  •
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 :  املجالت

 .112-86، ص 124، التربية، ع.املعوقات التي تواجه تدريس الحاسوب ، 1998العمري ، أكرم ،  •

 85-68، ص  142،التربية ،  ع اإلنترنت وعناصر العملية التعليمية الحلقة الثانية ،   2002حسن ، محمد ،  •

، التربية    األكاديمية باعتبار تكنولوجيا الوسائط املتعددة  إلعداد املعلمين في التخصصات برامج مقترحة جديدة،  2002حمدان ، محمد ،  •

 .169-148، ص  140، ع.

 

 مصادر أخرى 

 املواقع اإللكترونية   •

•  discuss.php?d=4853/http://www.isdept.info/moodle/mod/forum 

• 1-http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO 

• http://laptop.org/en 

• m/1618359http://chams02.maktoobblog.co 

 ح -مشروع-تطلق-الفلسطينية - التربية-وزارة / •

• http://www.pei.ps 

• http://palexo.com 

• bic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdfwww.psso.org.sa/ara 

 

 امللحق 

 اإللكتروني  التعليم حول  استبيان 

 الفئة األولى : أسئلة عامة  

 نعم          ال    هل لديك جهاز حاسوب ؟ 

 نعم    ال  إذا كانت إجابتك نعم فهل تستخدم جهاز الحاسوب الذي لديك؟ 

    ال أعرف               ضعيف      متوسط    متقدم   سوب ؟ما هو مستواك في استخدام الحا 

 ال            نعم   هل تستخدم النترنت ؟ 

                                            ......نادرا للضرورة ..........بمعدل :أسبوعي  ........من الساعات...... بمعدل :يومي   إذا كانت إجابتك نعم فما معدل استخدامك لالنترنت ؟ 

 نعم      ال  هل لديك اتصال دائم مع النترنت ؟ 

 نت هاتف      4G   DSL     إذا كانت إجابتك نعم فما نوع هذا التصال ؟ 

 : نحن نستخدم النترنت لتصفح مواقع مختلفة ، رتب املواقع التالية من األكثر أهمية إلى األقل أهمية بالنسبة لك 

 

 

   مواقع إخبارية .1

 ( مثل فايسبوك )   قع الشبكات االجتماعيةموا .2

   مواقع تعليمية .3

 محركات بحث  .4

 مواقع ترفيهية  .5

     

http://www.isdept.info/moodle/mod/forum/discuss.php?d=4853
http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO-1
http://laptop.org/en
http://chams02.maktoobblog.com/1618359
http://www.pei.ps/
http://palexo.com/
http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdf
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 أسئلة عامة حول التعليم اللكتروني :  الفئة الثانية

 :   التعليم اإللكتروني بشكل عام هو استخدام الحاسوب في التعلم والتعليم في ضوء ذلك اجب عما يلي 

 .التعلم عن بعد -  (تستطيع إن تختار أكثر من إجابة) ني ؟ماذا يعني لك مصطلح التعليم اللكترو  

 االختيار  صطلح امل

  استخدام االنترنت للحصول على املعلومة

  التعلم بدون مدرس 

  قراءة الكتب اإللكترونية 

  قراءة الدروس على مواقع االنترنت

  (. فيديو) مشاهدة الدروس مرئيا

  إرسال الدروس على البريد اإللكتروني

  االستماع إلى الدروس صوتيا 

  التعليم بواسطة اإلنترنت

  غير ذلك 

 هل سبق أن قمت بالتسجيل في برنامج للتعليم اإللكتروني ؟  

 نعم          ال  

 نعم         ال    أثناء دراستك ، هل سبق أن استخدمت نسخ الكترونية من الكتب التي درستها ؟ 

 منظم للتعليم اإللكتروني ؟ هل ترغب في التسجيل في برنامج   

 نعم          ال              

 هل تعتقد أن التعليم اإللكتروني أكثر مرونة ومتعة من التعليم العادي؟ 

 ال    نعم              

 هل تعتقد أن التعليم اإللكتروني أفضل من التعليم العادي ؟  

 نعم           ال    

 لى التأقلم مع التعليم اإللكتروني؟هل تعتقد أن املعلمين قادرون ع 

 نعم         ال     

 هل تعتقد أن الطالب قادرون على االنتقال من التعليم العادي إلى التعليم اإللكتروني ؟ 

 نعم          ال    

 هل تعتقد أن املدارس بوضعها الحالي قادرة على االنتقال إلى التعليم اإللكتروني؟ 

 نعم           ال   

هل ترى أن التعليم اإللكتروني في سن مبكرة وصفوف ابتدائية في املدارس قادر على الوصول بأطفالنا إلى مستوى أعلى من التفكير و   

 اإلبداع ؟

 ال             نعم 

ل دائم ؟  هل ترى أن التعليم اإللكتروني في سن مبكرة وصفوف ابتدائية قادر على توجيه أطفالنا نحول استخدام علمي للحاسوب بشك  

 والتقليل املستمر من استخدامه في الترفيه ؟ 

 نعم           ال  
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 الجزائر شيخاوي جمال 
طالب دراسات عليا فلسفة الحضارة في الفكر  

 العربي االسالمي 

 

 الجزائر الطيب شيخاوي 

طالب دكتوراه تخصص أنظمة تعليمية ومناهج  

مدرس ي كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 

 

 التعليم االلكتروني وتحديات املستقبل
 

 ملخص: 

نتيجة للتطورات املتسارعة في السنوات القليلة املاضية  في مجاالت تقنيات الحاسوب، والوسائط املتعددة والشبكة العاملية للمعلومات 

يطلق عليه اليوم "تكنولوجيا املعلومات واالتصال"، وأدى استخدامها إلى اكتشاف إمكانيات جديدة لم تكن  والتكامل فيما بينها ظهر ما 

العالم إلى قرية صغيرة يمكن زيارة أي مكان به في ثوان  معروفة من قبل، ظهر أثرها بوضوح في جميع مجاالت الحياة اليومية، حيث حولت

تعددة والعالية السرعة، هذا ما أدى بمختلف القطاعات إلى اعتماد هذه التقنيات التي تسهل  وذلك من خالل قنوات االتصال امل معدودة،

استفاد وبصفة كبيرة من   من العمل وتعطي امتيازات أكثر تتمثل في الجودة والسرعة، ومن بين أهم هذه املجاالت نجد ميدان التعليم الذي 

األنماط الجديدة كالتعليم االلكتروني الذي شرعت العديد من الدول العربية في تطبيقه    هذه التكنولوجيا الحديثة،  مما نتج عنه العديد من 

فع بالتحصيل الدراس ي نحو األفضل،  لتعرف على التعليم االلكتروني ومساهمته في الدوالعمل به، وعلى ضوء هذا جاءت هذه الورقة البحثية ل

وتوليد املعرفة واالبداع، كما تطرقت   التفاعل في العملية التعليميةدور املعلم و مدى  باإلضافة إلى بيئات وتقنيات التعلم االلكتروني وبيان 

 توفير املادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب ووزيادة الخبرة  ةفاعليال تحسين مستوى هذه الدراسة إلى أهمية التعلم االلكتروني في 
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بر التحديات واملعوقات التي تواجه هذا املشروع الحضاري وأهم اآلراء والطرق لتذليلها  ، كما أماطت هذه الدراسة اللثام على أك واملعلم

 ومواجهتها.

 ، الشبكة.: التعليم، التعليم االلكتروني، االنترنتالكلمات املفتاحية

 

 :  مقدمة

الثورات العلمية والصناعية، فما   أن يسأل نفسه أين موقعه في خضم هذه  العالم اليوم البد للطالب العربي في ظل التطورات التي يشهدها 

 لتطور. زال العالم العربي يعتمد أساليب التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع الحياة العصرية وتفكير الطالب واملعلم في عصر التكنولوجيا وا

الوقت الراهن لم يضفي الجديد على املحتوى التعليمي لألجيال ألنه وحده ال يستطيع مواكبة الفكر العصري،  كما أن التعليم التقليدي في

 املية.  كما أن العالم العربي  يحتاج لنقلة بالكم و النوع لطالب القرن الواحد و العشرين، حيث أن مستوى التعليم متدن جدا مقارنة بالدول الع

خاصة بل هو يشمل جميع دول املنطقة، لذا وجدت أن التوجه إلى  تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم  الجزائروهذا ال يقتصر على 

 التقليدي كالتعليم اإللكتروني لها القدرة على تحسين و دعم و بناء جيل متميز هو من أهم التحديات التي يجب علينا العمل عليها. 

 

 :  البحث  من  هدف ال

طرح فكرة التعليم اإللكتروني كحل أساس ي لتطوير املستوى التعليمي في العالم العربي و السمو به إلى أرقى املستويات ليواكب التطور   هو

التكنولوجي الهائل و العمل على تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع ناجح فعال. وزيادة وعي املجتمع بمؤسساته وحكوماته ألهمية هذا  

 تكنولوجي معاصر. تحد  التعليم ك

 

 التعليم اإللكتروني  مدخل إلى األول:   املبحث

 األول: ما هو التعليم اإللكتروني؟ املطلب

 
ا
: التعليم والتعلم، حيث أن بالتعلم أنا أفكر أنا أبحث أنا أتعاون مع زمالئي وأجد لي  :أوال

ً
لنميز بين مصطلحين فحوى كل منهما مختلف تماما

 من قوقعة ال أسمع فيها سوى صوت أستاذي يتكلم
ً
. لنستطيع   )التعليم( عالمي الذي نبنيه سوية أنا ومعلمي وأقراني، بدال

ً
وأنا املنصت غالبا

 ؟لخروج من قوقعة التعليم علينا العمل على تطبيق التعليم اإللكتروني كجزء ال يتجزأ من العملية التعليمية. فما هو التعليم اإللكترونيا

 وجعله محور املحاضرة، بدءا من التقنيا
ً
 وجماعيا

ً
ت  هو استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعليم وتسخيرها لتعلم الطالب ذاتيا

ستخدمة للعرض داخل الصف الدراس ي من وسائط متعددة وأجهزة إلكترونية، وانتهاء بالخروج عن املكونات املادية للتعليم: كاملدرسة  امل

بناًء  الذكية والصفوف االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر شبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعلي. 

ذا التعريف فإن التعلم اإللكتروني يتم في ثالث بيئات مختلفة وهي التعلم الشبكي املباشر، التعلم الشبكي املتمازج والتعلم الشبكي  على ه

 املساند.  

الهدف  نقل عملية التعليم من مجرد التلقين من قبل املعلم وعملية التخزين من قبل الطالب إلى العملية الحوارية التفاعلية بين الطرفين هي 

الذي نطمح الوصول إليه لتحسين مستوى التعليم. فالتعلم اإللكتروني يمكن الطالب من تحمل مسؤولية أكبر في العملية التعليمية عن  

 من خبير
ً
 بدال

ً
 من متلق واملعلم موجها

ً
 بدال

ً
 .(1)طريق االستكشاف والتعبير والتجربة فتتغير األدوار حيث يصبح الطالب متعلما

 

م اإللكتروني  املطلب
ّ
 : الثاني: بيئات التعل

 
ا
 وتقدم املادة التعليمية بشكل مباشر بواسطة الشبكة، بحيث أن الطالب   :التعلم الشبكي املباشر : أوال

ً
تلغي هذه البيئة مفهوم املدرسة كامال

يمكن    يعتمد بشكل كلي على اإلنترنت والوسائل التكنولوجية للوصول للمعلومة و تلغي العالقة املباشرة بين األستاذ و الطالب. لكن هذه البيئة 

 على التعل
ً
 م، وذلك ألهمية املعلم والتفاعل املباشر بينه وبين الطالب.  أن تؤثر سلبا

 
ا
والذي يعتبر أكثر البيئات التعليمية اإللكترونية كفاءة إذ يمتزج فيه التعلم اإللكتروني مع التعليم التقليدي   :التعلم الشبكي املتمازج :ثانيا

 فحسب بل هو جزء رئيس ي في املحاضرة،  
ً
بشكل متكامل ويطوره بحيث يتفاعل فيه املعلم والطالب بطريقة ممتعة لكون الطالب ليس مستمعا
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 على ذلك لنأخذ مثال قر 
ً
اءة الطالب للدرس قبل الحضور إلى املحاضرة على أقراص قام املعلم بتحضيرها تحتوي على املادة بأشكال  وتطبيقا

متنوعة كاستخدام الصوت لبعض منها والصور لبعضها اآلخر. وبهذا يكون الطالب قد أخذ تصورا عن الدرس و عند قيام املعلم بالشرح  

 تطرح للمرة األولى على ذهن الطالب فقد أخذ مرحلة أولية في التصور والتفكير وأصبح قادرا  يناقش الطالب بما لديه من أفكار،كون املادة ال 

 على تطوير تفكيره والتعمق أكثر بالدرس.  

تعمل هذه البيئة على خلق روح اإلبداع وتحفز على التفكير و تحمل املسؤولية  للمتعلمين ،كما أن تنوع الوسائل التكنولوجية و كيفية  

ا و االستفادة منها و كيفية طرحها من قبل املعلم تتيح للطالب حرية اختيار الطريقة التعليمية؛ إذ أن تلقي املعلومة لدى البعض  استخدامه

 عن طريق مشاهدة الصور ومشاهد الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.   

 
ا
 .(2)استخدام الشبكة من قبل الطلبة للحصول على مصادر املعلومات املختلفة: وفيه يتم التعلم الشبكي املساند :ثالثا

 

   :  الثالث: تقنيات التعليم اإللكتروني املطلب

هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية و التي تندرج تحت ثالث تقنيات  يشهد

 رئيسية وهي: 

 
ا
لثانية  : والتي تنقسم إلى نوعين، األول تفاعلي مثل املؤتمرات السمعية والراديو قصير املوجات، أما االتكنولوجيا املعتمدة على الصوت :أوال

 فهي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية والفيديو. 

 
ا
يتنوع استخدام الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل للتفاعل املباشر وغير املباشر، ويتضمن   :(الفيديو)تكنولوجيا املرئيات  :ثانيا

مع مع  األشكال الثابتة مثل الشرائح، واألشكال املتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو، باإلضافة إلى اإلشكال املنتجة في الوقت الحقيقي التي تج

 . (3)املستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوتاملؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو 

 
ا
 : وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعليم اإللكتروني، فهو يستخدم في عملية التعلم بثالثة أشكال وهي:  الحاسوب و شبكاته :ثالثا

 التعلم املبني على الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب واملتعلم فقط،  -أ 

 للمعرفة ووسيلة للتعلم مثل استرجاع  -ب
ً
 املعلومات أو مراجعة األسئلة واألجوبة. التعلم بمساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصدرا

 .  (4)التعلم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب على توجيه وإرشاد املتعلم -ت

 

 وعرفت كما يلي:   الوسائط املتعددةنتيجة الستخدام التقنيات السابق ذكرها نشأ مصطلح  

عرض و تقديم الخبرات التعليمية للتالميذ عبر برامج يتحكم بتشغيلها الكمبيوتر. و تشمل هذه الوسائط   "هي االستعانة بوسيطين أو أكثر في

 . (5) النص املكتوب والرسوم والصور الثابتة واملتحركة والصوت واملوسيقى بمؤثرات لونية مثيرة"

الوسائط املتعددة من خبرات التالميذ ودافعهم نحو التعامل مع املواد التعليمية. تتنوع أساليب استخدام الوسائط املتعددة ونذكر منها    تزيد

الكتب اإللكترونية املتحدثة بحيث يعرض نص الكتاب على شاشة الكمبيوتر في نفس وقت عرض صور ثابتة وإصدار أصوات تعبر عن  

.  العبارات املكتوبة.
ً
 وتعمل هذه التقنية على تدعيم صحة قراءة التالميذ من خالل نطق الكلمات الصعبة صوتيا

 

 .الرابع: آلية تطبيق التعليم اإللكتروني و دور املعلم واملجتمع  املطلب

 وبناء صورة  إذا جئنا للعالقة الحالية بين الطالب واألستاذ نرى أن األستاذ هو املحور الرئيس ي للعملية التعليمية، وهذا ما 
ً
علينا تغييره تماما

 و هو األهم أن يقود ع
ً
 جعل الطالب محور العملية التعليمية واملعلم هو القائد و املشرف و املوجه، وثانيا

ً
ملية  جديدة لهذه العالقة؛ أوال

، وامل
ً
،  التعليم ثالثة أفراد لكل منه وظيفته الخاصة ولكن يعملون في إطار واحد مشترك وهم املعلم أوال

ً
شرف على العملية التعليمية ثانيا

  .
ً
 وخبير الوسائط املتعددة ثالثا

علومة  فاملعلم وحده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكتروني لعدة أسباب، أوال ألننا نحتاج إلى التغيير؛ الذي ال يقتصر فقط على طريقة توصيل امل

ج و مالئمة الوسيلة املستخدمة في التعليم، فنحن ال نعتبر كون املادة التعليمية  للطالب بل يشمل جانبين آخرين وهما املادة املطروحة في املنها

قد تم طرحها إلكترونًيا بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها هي أفضل! بل أساس النجاح هو املنهاج ومن ثم تأتي الطريقة هل هي  
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لع على أسلوب املعلم والوسيلة التي يستخدمها إن كانت ناجحة أم ال، حيث  تقليدية أم إلكترونية، وهنا يأتي دور املشرف على التعليم فه
ّ
و يط

يستطيع طرح طرق أخرى، فمثال يريد املعلم شرح مادة معينة عن طريق تكنولوجيا صوتية كاألشرطة السمعية، ولكن يرى املشرف أن طرحها  

 لها. يعمل خبير الوسائط املتعددة على استعمال الوسائل  بهذه الطريقة لن يصل بالطالب إلى املستوى املطلوب وأنها غير فعال
ً
ة ويجد بديال

 التكنولوجية املتاحة لعرض الدرس.

 

 ونلخصه بثالثة أدوار:   دور املعلموبناء على ذلك فقد تغير 

 :
ا
الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات املختلفة لعرض املحاضرة. من ثم يعتمد الطالب على هذه    أوال

 التكنولوجيا لحل الواجبات وعمل األبحاث.  

:
ا
 الطلبة واملعلمين في مختلف الدول.    دور املشجع على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح األسئلة واالتصال بغيرهم من  ثانيا

 :
ا
دور املحفز على توليد املعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب على استخدام الوسائل التقنية وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجونها،  ثالثا

 .(6)ويتيح لهم التحكم باملادة الدراسية بطرح آراءهم ووجهات نظرهم 

 

 األمور التي يجب األخذ بها عند تخطيط و تطوير برامج التعليم اإللكتروني:  

 دراسة األبحاث السابقة حول التعليم اإللكتروني وأخذ نتائجها بعين االعتبار.   •

 املقررات الحالية ومعرفة ما الذي يحتاج إلى تطوير وإضافة معلومات جديدة أو تعديل.  دراسة •

 تحديد حاجات املتعلمين ومتطلبات املقرر الدراس ي قبل اختيار نوع التكنولوجيا املستخدمة.  •

 عمل برامج تدريب للمعلم والطالب حول الوسائل التكنولوجية وكيفية استخدامها.  •

هيالت التكنولوجية املحتاج إليها والوصول إليها بسهولة، مع توفير خطوط االتصاالت الفورية لحل املشكالت التي  تجهيز كل موقع بالتس •

 تواجه املتعلمين.  

 .(7) البدء مع عدد محدود من الطالب ملعرفة املشكالت التي تواجه عملية التطبيق والعمل على السيطرة عليها و معالجتها •

 

 تحتاج بيئة التعليم اإللكتروني إلى ما يلي:  

 توفر الوسائل التكنولوجية وسهولة وصول املعلمين والطالب إليها. •

 تكافل املؤسسات والجامعات مع املدارس وبناء قيادة شابة ودعم إداري إلعداد املعلمين.   •

 ستفادة منها بأكبر قدر ممكن.  مساعدة الطالب و املعلمين من قبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بمهارة واال  •

 .(8) التقييم املستمر لفاعلية التكنولوجيا املستخدمة و املنهاج املطروح ومواكبته للتطور املستمر •

 تجهيز الفصول املدرسية واملنشآت بمتطلبات دمج التقنية .من حيث الشبكة الداخلية وشبكة اإلنترنت ومختبرات حاسب عديدة.   •

 ء شبكة اتصاالت ذات كفاءة عالية و تغطية لجميع مناطق الدولة. أن تقوم الحكومة ببنا •

 

 تطبيقه  تواجه التي والتحديات  اإللكتروني التعليم   أهمية: الثاني  املبحث

 : األول: أهمية التعليم اإللكتروني املطلب 

  السؤال الذي يطرح نفسه: هل يجدر للمرء استثمار وقته وماله في التعليم اإللكتروني في الوطن العربي؟ هناك الكثيرون ممن يعارضون ذلك،

كما يوجد بعض املعلمين والعاملين باملجال األكاديمي والذين يساورهم الشك بشأن القيمة التي يساهم فيها التعليم اإللكتروني في مجال  

 يم.التعل

املراحل  علينا النظر إلى الوضع الراهن للتعليم وملاذا نحتاج إلى هذا التغيير، لنلقي نظرة على الحلقة التي تتكرر عبر األجيال والتي تتمثل ب

 في تخصصه،  الجامعي الذي يكمل املسيرة ويخرج أجياال إلى املجتمع لينتجوا ويبدعوا كال إلى التالية: التعليم املدرس ي الذي يقوده املعلمون،
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لكن لألسف ما إن يتخرج الطالب حتى يتحول إما إلى شخص عاطل عن العمل، أو إلى شخص ال يمكن توظيفه أساسا لعدم قدرته على اإلنتاج  

ل  و خدمة املجتمع، لذا كان ال بد لنا أن نلقي الضوء على هذه السلسلة و نعمل على إصالح الخلل فيها والذي ينتج من عملية التعليم بشك 

، و بهذا فإن العمل على تغيير وتطوير التعليم ومواكبته  جتمع تبدأ منذ أول مرحلة تعليميةأساس ي؛ حيث أن بناء أفراد مبدعين منتجين للم

 للثورة العلمية هو االتجاه الذي علينا السير به لنسمو باملجتمع ألرقى املستويات. 

 1996ا جاكويس ديلور في تقريره عن التعلم الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام هناك أربع دعائم تمثل أسس التربية الحديثة كما أورده

 وهي: 

 أن يتعلم الفرد كيف يعرف، أي التعلم للمعرفة. •

 أن يتعلم الفرد كيف يعمل، أي التعلم للعمل. •

 يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين و إدراك التفاعل معهم.  أن •

 .(9)أن يتعلم الفرد ليكون، من حيث تتفتح شخصيته على نحو أفضل وتوسيع قدراته وملكاته الذاتية •

 فه
ً
و يتذكر املعلومات و يختزنها فقط من  في إطار التعليم التقليدي نرى أن هذه األسس األربعة ال يمكن تحقيقها لكون الطالب يتعلم سطحيا

كما أنه يعامل الواجبات املدرسية كتعليمات مفروضة عليه و ليست تمرينات عليه   ،البراهينت وال يستطيع تمييز املبادئ من أجل االختبارا

 القيام بها لتعزيز الفهم  

 هذا النمط من التعليم ساكنا غير تفاعلي.   هذا يعود لكون 

 إضافة ألسباب كثيرة وهي:    أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات في املجال التربوي لذا تتزايد 

 مستوى التعليم، إذ أن األنظمة التعليمية أصبحت غير قادرة على مواكبة التطور العالمي.  انخفاض •

 تشتت املناهج الدراسية مع تعدد مصادر املعرفة و سرعة تدفق املعلومات.  •

 أهمية التعلم الذاتي و تطوير قدرات الفرد على التفكير و اإلبداع.  •

تطوير معرفتهم وخبراتهم ومعرفة الجديد دائما من تغيرات أو مؤتمرات عاملية حول مجال  ازدياد وعي الفئة العاملة من املجتمع اتجاه  •

 تخصصهم، ملواكبة التطور الدائم في عصر السرعة. 

 رغبة األشخاص الذين فاتتهم فرصة التعليم لظروف معينة باإللتحاق باملدارس و مواصلة التعليم.    •

دارس، باإلضافة لعدم التوازن في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية نتيجة التركيز على  عدد الطالب الكبير في الصف الواحد لقلة امل •

 املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

 الحاجة لتقليل كلفة التعليم.  •

 

 : الثاني: أهداف التعليم اإللكتروني  املطلب

 مستوى الفرد واملجتمع منها:يهدف التعليم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على  

 تحسين مستوى فاعلية املعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد املواد التعليمية.  •

الوصول إلى مصادر املعلومات والحصول على الصور والفيديو و أوراق البحث عن طريق شبكة االنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح   •

 العملية التعليمية.

 ية بصورتها اإللكترونية للطالب واملعلم. توفير املادة التعليم •

إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، إذ أن النقص في الكوادر التعليمية املميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة و يستفيد منهم جزء   •

ة عن طريق الصفوف االفتراضية  محدود من الطالب. كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمي
(10). 
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تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته املدرسية   •

دة. بالتالي بالرجوع إلى مصادر املعلومات املتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة االلكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة املتعد

 لطالب يحتفظ باملعلومة ملدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم. ا

بما  إدخال االنترنت كجزء أساس ي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع املستوى الثقافي العلمي للطالب، و زيادة الوعي باستغالل الوقت   •

 ال تؤدي إال إلى انحطاط املستوى األخالقي والثقافي. ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع

بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع املعلمين واإلدارة لكي يكونوا على اضطالع دائم على مستوى أبناءهم و   •

 نشاطات املدرسة. 

   تواصل املدرسة مع املؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة.  •

 

   :  املحتوى العربي على شبكة اإلنترنتالثالث:  املطلب

يواجه التعليم اإللكتروني عدة تحديات اقتصادية، تكنولوجية و مجتمعية، ولكن قبل الحديث عن تلك التحديات علينا تقييم وضع  محتوى  

 اللغة العربية على االنترنت. 

وهذا يفتح  ، شبكة االنترنت باللغة العربيةلتطوير التعليم االلكتروني باللغة العربية يجب أن نعمل على توفير مواد محوسبة تعليمية على 

حظ  نظرنا إلى تصنيفات املواقع العربية املنشورة في موقع تابع لشركة صخر، نال   العلمي املوجود على االنترنت، لو قضية املحتوى العربي الرقمي  

ى بدورها مع املواقع  أن معظم هذه املواقع تتعلق باالقتصاد والتجارة وتكنولوجيا املعلومات ويليها مواقع التسلية والرياضة والتي تتساو 

 دين وعقائد ، مؤسسات ، أفراد ، مجالت(.  املجتمعية )

 ولكن ما هو دور املواقع التعليمية؟  

العربي يجب أن نبحث في محتوى املواقع التعليمية، والتي قد تبين أن عددها قليل نسبيا باملقارنة مع  وبهدف الوقوف على قيمة هذا املحتوى 

ة عن مواقع رسمية  باللغة االنجليزية وبعضها اآلخر عبار جدير بالذكر أيضا أن ثلثها مبني غيرها من املواقع التي تظهر في دليل شركة صخر وال

حتوى العربي  ح بين املحتوى العربي الرقمي الخاص بالتعليم وغيره و هناك أيضا صعوبة في الوصول للم، إذن هناك فرق واضلجامعات مختلفة

، فمحركات البحث العربية  املختصة في املحتوى العربي ال تقارن بمحركات البحث األجنبية من قوة النتائج والوصول  العلمي على االنترنت

خدم املحركات األجنبية للوصول للمحتوى العربي التعليمي!  ولكن هذا ال يفيد حيث أن معظم  الصحيح للمعلومة وهنا قد يقول البعض لنست

 .11النتائج تعود إلى صفحات عربية لم يعد لها وجود

إذن نالحظ عدم انتظام في املحتوى العربي على االنترنت و ضعف في املحتوى بشكل عام والتعليمي بشكل خاص وأيضا نالحظ وجود مشكلة  

ية في الوصول الصحيح واملفيد لهذا املحتوى باستخدام محركات البحث،  وهنا يكمن التحدي في إضافة وتوفير محتوى تعليمي جديد  حقيق

تعليمي   على الشبكة حيث ال بد لنا أن نعمل على تنظيم املحتوى الحالي وإعادة هيكلته  بطريقة صحيحة وذلك قبل و خالل إضافة محتوى 

 الوصول  له من قبل املستخدمين العرب وغيرهم.   ةسهولعربي جديد حتى نضمن 

 وهنا ال بد أن نتطرق ملعوقات املحتوى العربي التعليمي بشكل خاص على شبكة االنترنت.

 

 . الرابع: معوقات تطور املحتوى العربي التعليمي على االنترنت  املطلب

: البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات في الوطن  
ا
   :العربيأوال

، ولو نظرنا للبلدان العربية فنحن  نت واملحتوى االلكتروني بشكل عامهناك ترابط مباشر بين انتشار وقوة وسائل االتصال بشبكة االنتر 

عب نالحظ ضعف انتشار تقنيات االتصال السريع و قلتها وعدم كفاءتها باملقارنة بالوسائل وحلول االتصال بالدول الغربية املتقدمة وهذا يل

د من حجم املحتوى العربي دور سلبي في نشر وزيادة املحتوى االلكتروني باللغة العربية ويؤدي إلى ضعف انتشار الكثير من التطبيقات التي تزي

 لتعليم االلكتروني .لاملخصص 
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: ضعف األنشطة الثقافية
ا
 :ثانيا

، إذ أن متوسط  معدل األمية يعادل حوالي 
ً
% بشكل عام في الوطن العربي و يتجاوز ال  40أن النشاط الثقافي في الوطن العربي محدود نسبيا

% بين الرجال ، ومن زاوية أخرى هناك قلة في عدد القراء في الدول العربية وهذا بدوره ينعكس على عدد الكّتاب و 27% بين النساء وال 50

خمس ما يترجم إلى اليونانية كتاب سنويا  وهو    330ة الكتب األجنبية حيث يبلغ متوسط عدد الكتب العلمية التي تترجم إلى اللغة العربية  ترجم

مه  ج، وفي مقارنة أخرى فان عدد الكتب املترجمة إلى العربية منذ عصر املأمون حتى وقتنا هذا ال يتجاوز املائة ألف كتاب وهو يعادل ما تتر مثال

 وهذا بدوره يقلل من املحت 
ً
وى الرقمي  اسبانيا إلى االسبانية في العام الواحد. بالتالي فان قلة ما يترجم يؤدي إلى قلة وضعف ما ينشر الكترونيا

 على التعليم االلكتروني.
ً
 (12)التعليمي على حساب املحتويات العربية األخرى من مواد ترفيهية واجتماعية وهذا بدوره يؤثر سلبا

 

 : اللغة العربية وجوانبها الفنية : 
ا
 ثالثا

و مصطلحاتها املختلفة املستخدمة في الدول العربية   الجوانب الخاصة باللغة العربية تنقسم إلى قسمين ، القسم األول هو اللغة نفسه        

كثير من املحتوى العربي الرقمي يتضمن كمية هائلة  واملقصود هنا اللغات العامية وتأثيرها السلبي على التعامل الصحيح مع اللغة العربية ، فال

املنتشرة  من الكالم العامي بلهجات مختلفة منها الخليجية واملصرية واملغربية والشامية وغيرها و يزداد استخدام اللهجات في املنتديات العربية  

ا بدوره يؤكد على ضرورة إعادة تأهيل هذا املحتوى  بكثرة في شبكة االنترنت على حساب اللغة العربية الفصحى السليمة من األخطاء وهذ 

. أما القسم الثاني فيتعلق بمقاييس استخدام اللغة العربية في الحاسوب وخاصة  املحتوى العلمي والتعليمي املفيدالعربي و استخالص 

لترجمة االلكترونية للمحتوى العلمي األجنبي  املعالجة الطبيعية للغة العربية مثل الترجمة اآللية والتي من شأنها أن تزيد من القدرة على ا

ما وهذا  والكتب األجنبية إلى العربية ، وفي الوقت الحالي ال يوجد نظام ترجمة آلية للغة العربية قادر على الوصول إلى نتائج صحيحة وقوية تما

معالجة اللغة العربية أيضا هنالك التدقيق اإلمالئي    يدعونا إلى العمل على إيجاد نظام ترجمة قوي والتوصية بالبحث في هذا املجال. من أدوات 

 (13).سح الضوئي للكتب والصحف املصورةوالقواعدي  والتصنيف اآللي والتشكيل الحركي للكالم والتحليل الصرفي وتحويل ناتج امل

 الجوانب األخرى املتعلقة باملعالجة الطبيعية للغة العربية هي املعوقات املرتبطة بأمور البحث واسترجاع املعلومات بطرق فعالة وسريعة  ومن

   والحصول على املطلوب واملهم. إن عدم وجود أنظمة معالجة واسترجاع معلوماتي قوية، تحاكي اللغة العربية وتبنى عليها فهرست املواقع في

ا، أدى إلى صعوبة الوصول للنصوص التعليمية والعلمية واملحتوى العربي مح ركات البحث ورقمنة الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعديًّ

ت  اللغا االيجابي وبدوره هذا يؤثر في التعليم االلكتروني باللغة العربية. والجدير بالذكر هنا أن مشاكل اللغة العربية الفنية ال تعاني منها

         الالتينية وغيرها بقدر ما تعاني منه اللغة العربية وذلك يعود إلى البنية التشكيلية والصرفية الواسعة للغة العربية.

  

 :التحديات الناتجة عن املستوى االقتصادي واألكاديمي

 تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات وانقطاع الشبكة املفاجئ نتيجة لضعف شبكة االنترنت.  املشاكل التقنية والتي  •

عدم توافر األجهزة الكافية للطالب في املدارس، حيث يعتبر استخدام الحاسوب مكلفا كما أن التعليم الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى   •

 عال لتالءم البرامج املتطورة.

 ائمين على البرامج التعليمية وعدم التحاقهم بالدورات و املؤتمرات في الدول العاملية واملتطورة.  نقص الخبرة لدى األشخاص الق •

اإلنسان بطبيعته  و  وف من التغيير. صعوبة تأقلم املعلمين والطالب مع هذا النوع من التعليم بسبب تعودهم على التعليم التقليدي والخ •

بأساليب مختلفة، وال يكون ذلك باتباع سلوك مضاد نحو اإلنترنت، وإنما الوقوف موقفا سلبيا  ال يحب تغيير ما اعتاد عليه، بل يقاوم ذلك 

، أو  تجاه هذا التغيير. ويعود ذلك إما إلى التمسك باألساليب التعليمية القديمة، أو عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات الحديثة

 .(14)ييرات الجديدةالشعور بعدم االهتمام والالمباالة نحو التغ
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 :خاتمة

د  إن تطبيق هذا التعليم هو الحل األمثل ملعالجة الخلل الذي يحد من التطور في البالد العربية ويبقيها على الهامش مفندة تحت اسم البال 

نصل،  أن  النامية؛ ملا سيضفيه على املجتمعات العربية من ارتقاء في املستوى التعليمي والثقافي. بعملنا واجتهادنا بالتعاون و املثابرة نستطيع 

 للتطور.       ونحقق أهدافنا مهما واجهتنا الصعاب ال بد أن نحاول فالوطن قدم لنا الكثير و حان الوقت للتغير، للنجاح 

 

 : توصياتال

 تشجيع البحث في مجال املعالجة الطبيعية للغة العربية وخاصة في الترجمة االلكتروني. •

التقليدي بحيث ال نستغني عن التقليدي بل يكونا مكمالن لبعضهما وخاصة لألطفال في سن  تطبيق التعليم اإللكتروني في بيئة متمازجة مع   •

 .مبكرة كي ال يؤثر على جوانب أخرى كتراجع مستوى الكتابة باليد 

دارس  ال سلكي في الوطن العربي وتوفير القدر املمكن من الوسائل اإللكترونية للمتأهيل شبكات االتصال السلكي وال العمل على إعادة •

 واملنشئات التعليمية. 

تبني مشروع عربي موحد من أجل توفير الكتب املدرسية بنسخ االلكترونية تتضمن برامج تدريب من أسئلة نظرية وصور وفيديو وشرائح   •

 .عرض

 . تشجيع العمل الجامعي حول التعليم االلكتروني وخاصة الخريجين بالتركيز في مشاريع تخرجهم على هذا املوضوع •

، الفكرة تكمن في توفير نظام دراس ي  بتدائية كمرحلة أولى في التطبيقبناء نظام رقمي متخصص في التعليم اإللكتروني للمراحل اال  فكرة •

  ى توثيق كامل الكتروني يوازي املادة املعطاة في املراحل االبتدائية ويغذيها ويدعمها باألمثلة واملزيد من الشرح واملحاكاة الواقعية باالعتماد عل

 ( للدروس املعطاة في املدارس لتكون مرجع دائم للطفل واألهل. )فيديو، فالشات، ملفات صوتيه وأمثلة
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 العراق  طائي رائد ابراهيم فتحي ال
تدريس ي في جامعة املوصل .. كلية التربية البدنية وعلوم  

  الرياضة .. دكتوراة .. اختصاص طرائق تدريس

 

 

 تحليلية للواقع والطموح لتكنولوجيا التعليمرؤية  التعليم اإللكتروني ومدايات تطبيقاته في البيئة التعليمية
 

فجار املعرفي، واإلقبال املتزايد على التعليم، وتوسيع  عليم الحديثة، فهو يساعد في حل مشكلة االنيعد التعليم اإللكتروني من أهم أساليب الت

فرص القبول في التعليم، والتمكن من تدريب وتعليم العاملين تحت مسميات املعلمين والتدريسيين وتأهيلهم إلتقان التعليم االلكتروني  

بة املتعلمين، وصوال الى انتاج مخرجات تعليمية فعالة  هذا النوع من التعليم مما يسهم في رفع نس  ممارستهم له  ، وتعليم الطلبة وتفاعلهم معو 

 وناجحة تخص الطلبة . 

تدريسية وطلبة وادارات  ويحمل التعليم اإللكتروني القدرة الواسعة للوصول لكال من املصادر واألفراد، فقد أصبح متاح لألفراد من كوادر  

 الفرص التعليمية التكنولوجية.   وتهيئة عدد كبير من

يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية املعلومات، لذا أصبح من الضروري مواكبة العملية     

 املدرسين وبعد املسافات. ثل كثرة املعلومات وزيادة عدد الطالب ونقصالتربوية لهذه التغيرات ملواجهة املشكالت التي قد تنجم عنها م

علهم  ومع ظهور الثورة التكنولوجية في تقنية املعلومات، والتي جعلت من العالم قرية صغيرة زادت الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين وتفا

فهوم التعليم اإللكتروني،  دة املصادر للبحث والتطوير الذاتي، فظهر م ورغبتهم  في التواصل التكنولوجي، وحاجة الطالب لبيئات غنية متعد

من أساليب التعليم في إيصال املعلومة للمتعلم، يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العاملية ووسائطه والذي هو أسلوب 

 ، فصول افتراضية(. املتعددة ) أقراص مدمجة، برمجيات تعليمية، بريد إلكتروني، ساحات حوار ونقاش

 لكتروني من خالل :رقة املعده للتعليم االسيتم التطرق في هذه الو 

 

 : أهداف التعليم االلكتروني ومديات تحقيق تطبيقاته في البيئة التعليمية . 
ً
 أوال

 سيتم تحديد كثير من تلك االهداف التي تحقق رسالة التعليم االلكتروني من خالل مظلة تكنولوجيا التعليم .  

تفاعلية بأفضل األساليب التي تساعد في مواجهة العديد  ملية التعليمية الجامعية بالتكنولوجيا الإذ يهدف التعليم اإللكتروني إلى دعم الع 

ظام التقليدي، مثل ازدحام قاعات التدريس، ونقص اإلمكانيات، واألماكن، وعدم القدرة على توفير جو يساعد  من التحديات التي تواجهه الن

 ق الفردية بين املتعلمين. على اإلبداع، وعدم القدرة على مراعاة الفرو 

 وني ضرورة حتمية ال بديل عنه. وهناك مجموعة من املتطلبات والحاجات التي فرضها علينا العصر الحالي والتي تجعل التعليم اإللكتر 

 يسعى التعليم اإللكتروني لتحقيق األهداف التالية:    

 جديدة والتنوع في مصادر املعلومات والخبرة.  خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية -1

 . تعزيز العالقة بين املجتمع املحلي والجامعة وبين الجامعة والبيئة الخارجية -2

دعم عملية التفاعل بين الطالب واملدرسين واإلداريين عبر تبادل الخبرات التربوية واملناقشات والحوارات الهادفة باالستعانه بقنوات   -3

 ختلفة. االتصال امل

 إكساب املدرسين املهارات التقنية الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.  -4

 ة التعليمية بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية املستمرة واملتالحقة. تطوير دور املدرس في العملي -5

م وأولياء األمور واملجتمع ككل نحو تقنيات املعلومات وخاصة التعليم  تنمية االتجاهات اإليجابية للمتعلمين والقائمين على عملية التعلي -6

 اإللكتروني وبذلك يمكن إيجاد مجتمع معلوماتي متطور. 
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مكانيات  تغيير دور املدرس في هذا النوع من التعليم من دور امللقن إلى دور املرشد واملوجه وامليسر في ضوء ما يوفره التعليم اإللكتروني من إ  -7

 به مجموعة من املهارات تمكنه من التعامل مع املستحدثات التكنولوجية. وإكسا

  

 : صعوبات توظيف وتطبيقات التعليم االلكتروني 
ً
من وجهة نظر االساتذة والطلبة واالمكانيات والدعم الفني لالدارات املدرسية  ثانيا

 والجامعية . 

 : طرح بعض من استراتيجيات واساليب وطرائق التدريس 
ً
تطبيقات   الحديثة التي تنضوي تحت مظلة التعليم االلكتروني على وفق  ثالثا

 تكنولوجيا التعليم . 

 : مهارات وتطبيقات اعداد ب 
ً
رامجيات الشرائح التعليمية االلكترونية ومدى اتقانها من قبل القائم على التدريس وتوفيرها داخل البيئة  رابعا

 الصفية التعليمية . 

ل وسائل التدريب املهيئة في تنفيذ تلك البرامجيات االلكترونية من خالل تنفيذها للمحتوى  ملعلم االلكتروني من خاليتم التطرق الى اعداد ا

ي تحويل املنهج االعتيادي الى منهج الكتروني بوسائل عديدة منها البوربوينت ومقاطع الفيديو والصور الثابتة املتحركة وبرامجيات  التعليمي ا

يديوي على ان تكون عملية ادارة تلك البرامجيات االلكترونية تغلفها صفة التفاعلية ويكون دور املدرس فيها موجه ومرشد  النت واليوتيوب الف

 للدرس االلكتروني التفاعلي  بعيدا عن االلقاء التقليدي . ومدير 

 

 : املعلم االلكتروني الواقع والطموح . 
ً
 خامسا

 سية بطريقة التعليم االلكتروني . اعله وتحويله الى مدير للعملية التدرياملعلم االلكتروني وكيفية امكانية تف  ماهو

مي  مدى اتقان الكوادر التدريسية في املؤسسات التعليمة للوسائل التكنولوجية وتحويلها الى ارض الواقع بطموح معين مقارنة بالواقع التعلي

 تجاه التعليم االلكتروني .فاعل الطلبة واالدارات مع دور املدرس االعتيادي ومدى تحقيقه وت

 : كيفية تحويل التعليم التقليدي الى التعليم االلكتروني ومدى تفاعل املناهج الرسمية  مع  تكنولوجيا التعليم  
ً
 سادسا

 ) دراسات ورؤى في البيئة التعليمية في العراق تحت اتجاهات التعليم االلكتروني  ( . 

 

   :  قدمةامل

  وتوسيع   التعليم،  على  املتزايد   واإلقبال  املعرفي،  االنفجار  مشكلة  حل  في  يساعد  فهو  الحديثة،  التعليم  أساليب  أهم  من  اإللكتروني  التعليم  يعد

إلتقان التعليم االلكتروني   وتأهيلهم تحت مسميات املعلمين والتدريسيين العاملين  وتعليم تدريب من والتمكن التعليم، في القبول  فرص

وصوال الى انتاج مخرجات تعليمية فعالة    املتعلمين،  نسبة   رفع  في  يسهم  مماالطلبة وتفاعلهم مع هذا النوع من التعليم    وتعليم  ،    وممارستهم له

 وناجحة تخص الطلبة . 

  متعددة   غنية  لبيئة  واالنطالق  التقليدية  الفصول   جدران  حدود  لتتجاوز   والتعلم  التعليم  عملية  مفهوم  توسيعويعرف التعليم االلكتروني بأنه  

  بعد عن التفاعلي  التعليم  لتقنيات يكون  املصادر
ً
  دورا

ً
 .  واملتعلم  املعلم من كل  دور  صياغة  تعاد بحيث فيها أساسيا

من كوادر تدريسية وطلبة وادارات   لألفراد متاح  أصبح فقد واألفراد، املصادر من لكال للوصول  الواسعة القدرة اإللكتروني التعليم ويحمل 

 . التكنولوجية  التعليمية  الفرص  من  وتهيئة عدد كبير

  العملية  مواكبة الضروري  من أصبح  لذا املعلومات، وتقنية والتكنولوجي العلمي التقدم عن  الناجمة السريعة بالتغيرات العصر هذا يتميز    

 .املسافات وبعد املدرسين  ونقص الطالب  عدد وزيادة املعلومات كثرة  مثل   عنها تنجم  قد  التي املشكالت ملواجهة التغيرات لهذه التربوية

وتفاعلهم    اآلخرين  مع  الخبرات  تبادل  إلى  الحاجة  زادت  صغيرة  قرية  العالم  من  جعلت  والتي  املعلومات،  تقنية  في  التكنولوجية  الثورة  ظهور   ومع

  اإللكتروني،  التعليم  مفهوم  فظهر  الذاتي، والتطوير للبحث  املصادر  متعددة غنية  لبيئات  الطالب وحاجة  ،ورغبتهم  في التواصل التكنولوجي

 ووسائطه العاملية والشبكة  للحاسب الحديثة التقنيات على يعتمد للمتعلم، املعلومة إيصال في التعليم أساليب من أسلوب هو والذي

      (. افتراضية فصول  ونقاش، حوار  ساحات إلكتروني،  بريد تعليمية، برمجيات مدمجة، أقراص  ) املتعددة
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 : أهداف التعليم االلكتروني ومديات 
ً
 تحقيق تطبيقاته في البيئة التعليمية . أوال

 للتعليم االلكتروني من خالل :  الورقة املعده يتم التطرق في هذهس

 سيتم تحديد كثير من تلك االهداف التي تحقق رسالة التعليم االلكتروني من خالل مظلة تكنولوجيا التعليم .

  العديد مواجهة في تساعد  التي  األساليب  بأفضل التفاعلية بالتكنولوجيا  الجامعية التعليمية العملية  دعم  إلى اإللكتروني التعليم يهدف إذ  

  يساعد   جو  توفير   على  القدرة  وعدم   واألماكن،   اإلمكانيات،   ونقص  التدريس،   قاعات  ازدحام   مثل   التقليدي،  النظام  تواجهه   التي   التحديات  من 

 . املتعلمين  بين الفردية  الفروق مراعاة  على القدرة وعدم اإلبداع،  على

 . عنه بديل ال  حتمية  ضرورة اإللكتروني  التعليم  تجعل والتي  الحالي العصر علينا فرضها التي   والحاجات املتطلبات  من مجموعة  وهناك 

     

 : التالية األهداف لتحقيق اإللكتروني  التعليم يسعى 

 . والخبرة املعلومات مصادر  في والتنوع جديدة إلكترونية تقنيات  خالل  من تفاعلية تعلمية تعليمية  بيئة خلق -1

 . الخارجية  والبيئة الجامعة  وبين والجامعة  املحلي املجتمع بين العالقة تعزيز -2

  بقنوات باالستعانه الهادفة والحوارات واملناقشات التربوية الخبرات تبادل عبر  واإلداريين واملدرسين الطالب بين التفاعل عملية دعم -3

 . املختلفة االتصال 

 . الحديثة  التعليمية التقنيات الستخدام الالزمة  التقنية  املهارات املدرسين إكساب  -4

 . واملتالحقة املستمرة  والتكنولوجية العلمية التطورات يواكب  بحيث التعليمية  العملية  في املدرس  دور  تطوير -5

  التعليم وخاصة املعلومات تقنيات  نحو  ككل واملجتمع  األمور  وأولياء  التعليم عملية  على والقائمين للمتعلمين  اإليجابية  االتجاهات  تنمية  -6

 . متطور  معلوماتي  مجتمع إيجاد  يمكن وبذلك اإللكتروني

  إمكانيات   من  اإللكتروني  التعليم   يوفره  ما  ضوء  في  وامليسر  واملوجه  املرشد  دور ى  إل  امللقن  دور   من  التعليم  من   النوع  هذا  في  املدرس  دور   تغيير  -7

 . التكنولوجية املستحدثات مع  التعامل  من تمكنه املهارات  من  مجموعة وإكسابه 

  واملجتمع  الفرد مستوى  على األهداف من  العديد تحقيق إلى من خاللها هدفيكذلك ان للتعليم االلكتروني اهداف اخرى ممكن االشارة اليها 

 : منها

 . التعليمية املواد إعداد في لديهم  الخبرة وزيادة  املعلمين  فاعلية  مستوى   تحسين •

  وإيضاح  شرح في واستخدامها االنترنت شبكة طريق عن البحث  أوراق و والفيديو الصور  على والحصول  املعلومات مصادر إلى الوصول  •

 .  التعليمية العملية

 .  واملعلم للطالب اإللكترونية  بصورتها التعليمية  املادة توفير •

  جزء  منهم يستفيد و معينة مدارس على حكرا يجعلهم املميزة التعليمية الكوادر  في النقص أن إذ مميزين، ألساتذة دروس توفير إمكانية •

  االفتراضية  الصفوف   طريق  عن  التعليمية  القطاعات  بعض  في  والتدريبية  األكاديمية  الكوادر   في  النقص  تعويض  يمكن  كما.    الطالب  من   محدود

. 

  املدرسية  بواجباته القيام على يساعده كما وقت، أي في للدرس الرجوع يستطيع حيث بالدرس أكثر والتعمق الفهم على الطالب تساعد •

 بالتالي. املتعددة باألمثلة مدعمة لطالبه األستاذ يزودها  التي االلكترونية للمادة أو  االنترنت  شبكة على املتنوعة املعلومات  مصادر إلى بالرجوع

 .  والفهم والصورة بالصوت مدعمة  أصبحت ألنها أطول   ملدة باملعلومة يحتفظ الطالب

  الوقت باستغالل  الوعي زيادة و للطالب، العلمي الثقافي املستوى  برفع جمة فائدة له  التعليمية العملية  في أساس ي  كجزء االنترنت  إدخال •

 . والثقافي األخالقي املستوى  انحطاط   إلى إال  تؤدي ال  مواقع  على إهداره من  بدال  اإلبداع  على القدرة لديهم  ينمي بما

  و أبناءهم مستوى  على دائم اضطالع  على يكونوا  لكي واإلدارة املعلمين مع األمور  أولياء خاللها من  يتواصل  بحيث مدرسة لكل  شبكة بناء •

 .  املدرسة   نشاطات

 .  وسهلة منظمة بطريقة والحكومية  التربوية املؤسسات  مع  املدرسة  تواصل •

 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                

 

 

242 

 : صعوبات توظيف وتطبيقات التعليم االلكتروني من وجهة نظر األساتذة والطلبة واألمكانيات والدعم الفني لألدارات املدرسية  
ً
ثانيا

 والجامعية . 

  أجله،   من   وضعت  التي   األهداف  وبين  بينه  تحول   قد   تحديات  معوقات  يواجه  أنه  إال  املتعددة،  ومزاياه  التعليم  من  النوع  هذا  أهمية   من   بالرغم

  لدى   الكافية  القناعة  توفر  وعدم  ومزاياه،  أهدافه  من  تحد  بسلبية  إليه  النظر  وبالتالي  املجتمع  في  التعليم  من  النوع  بهذا  الوعي  قلة  أبرزها  ومن

  للتعليم الرئيسية بالتقنيات يتعلق فيما التعليمية املؤسسات منه تعاني التي  الكبير والنقص  املادية، اإلمكانيات وعجز واملتعلم، املعلم

 .اإللكتروني

  والسرية  الخصوصية توفر وعدم  اإللكتروني، التعليم  إدارة  في الخبراء  توافر وقلة وأساليبه،  اإللكتروني التعليم أنظمة  وضوح  عدم كذلك 

 .واالمتحانات املحتوى  اختراق يتم  حيث

  املعدات  توافر وعدم معها،  املناسب  التدريب توافر وعدم  الفعالة، القيادة توافر  بعدم تمثلت والتي اإللكتروني التعليم  معوقات أبرز  إن  

 االلكتروني في البيئة التعليمية . أدت الى حدوث صعوبات في توظيف التعليم التعليم  من اللون   هذا ملثل  الفني والدعم  الالزمة، واألدوات

  املادية  وامكاناتها او مؤسسة تعليمية جامعة كل ظروف حسب متباينة اإللكتروني التعليم وصعوبات توظيف معوقات أن سبق مما ويتبين

  يتوافر  وبما اللوجستية،  والخدمات اإللكتروني، التعليم  مع  للتعامل  املعدة البشرية  امكاناتها  وكذلك  اإلنترنت، شبكة  وتوافر املختبرات  حيث

  التعليم  فلسفة  تبني  في  املؤسسات التعليمية  وتوجه  األخطاء  لتدارك  الصيانة  على  والقدرة  واملعنوية،  املادية،  والحوافز  تدريبية،  طاقة  من  فيها

 .البداية  من اإللكتروني

 التعليم االلكتروني في البيئات التعليمية بما يلي : ويمكن تحديد وتشخيص بعض املعوقات والصعوبات في توظيف 

  وفقا  املستمر التدريب إلى يحتاج التعليم من النوع هذا أن املستويات،حيث كافة في واإلداريين املتعلمين ودعم لتدريب املستمرة الحاجة -1

 . التقنية لتجدد

 .التعلم  من النوع بهذا املجتمع  ألفراد كافي وعي وجود عدم -2

 . االلكتروني التعليم إدارة في الخبراء توافر قلة -3

 . املؤسسات التعليمية  بعض في  األجهزة  صيانة  توفير صعوبة -4

 .املعلمين لدى االلكتروني التعليم أسلوب إلى  التقليدي  التعليم  أسلوب من التحول   فكرة تغير صعوبة -5

 .بكفاءة االنترنت الستخدام التدريب  من كاف بقدر يتمتعون  الذين التربويين  املعلمين  إلى  االفتقار -6

  وعدم  التعليمي املجال في خبراتها وقلة للبرمجيات واملنتجة  املنفذة  الشركات مبالغة نتيجة  االلكتروني التعليم ملشاريع املرتفعة التكاليف -7

 .  التعليمية املؤسسات  احتياجات تقدير استطاعتها 

 ومرونة مقرؤئية ضعف ومشكلة الحاسوب فيروسات مشكلة باالنترنت،أيضا باالتصال املتعلقة واألدوات والصيانة الفني للدعم الحاجة -8

  .بالكتاب مقارنة  الحاسوب شاشة استعمال

 االلكتروني . التعليم  أنظمة  إلدارة  متخصصين   وجود إلى الحاجة  -9

 :  باملستهدفين في العملية التعليمية االلكتروني تتعلق  التعليم بتطبيق  تصعوباتوهناك  

  / 
ً
 :  املتعلمين   ناحية من  أوال

 . الحديثة   التعلم طريقة  إلي  التقليدية التعلم  طريقة  من التحول  صعوبة /  أ

 . املجردة والعين الجسدية باللغة يعرف ما إلي تحتاج اإلنجليزية اللغة  فمثال املواد بعض في تطبيقه صعوبة / ب

 .  الطلبة  بعض لدى الحاسوب أجهزة   علي الحصول  صعوبة  / ج

 . واللبس الجيد  الفهم  عدم إلي أحيانا  املعلمين بعض توجيه يؤدي قد د

/ 
ً
 :  املعلمين   ناحية من ثانيا

 .  الذاتي التعلم  علي مدربين  أو متعودين  غير  متعلمين مع  التعامل  صعوبة/    أ

 .  اآللي الحاسب  استخدام  مهارة  من الطالب  تمكن من  التأكد   صعوبة / ب

 .  املواد بعض تعقد درجة  / ج
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 .  املالية  والتكلفة الجهد  / د

 .  األخرى  التعليمية  املصادر  من  املعلمين استفادة وصعوبة"  الطبع حقوق "  مشكلة / هـ

 . االلكتروني التعليم أنظمة إلدارة متخصصين وجود إلى  الحاجة /و 

 :  ها بما يليمديات التعليم االلكتروني وفق محاور تم تحديدكذلك يمكن تحديد صعوبات تطبيق 

 

 الجامعية :  باإلدارة تتعلق صعوبات/   االول  املحور   :: 

   . اإللكتروني   التعليم متطلبات  لتمويل املادية  اإلمكانيات قلة  -1

    الطلبة . لعدد الحاسوب  أجهزة عدد كفاية عدم -2

  اإللكتروني .   التعليم  استخدام دون  يحول  الجامعة في الطلبة  أعداد كثرة -3

    اإللكتروني .   التعليم لعمليات املتاحة املختبرات عدد قلة - 4

   . اإللكتروني  التعليم  مجال في املتخصصين  األساتذة عدد قلة -5

  اإللكتروني التعليم يعتبر  السائد  اإلدارة نظام -6
ً
 .   أمرا

ً
    ثانويا

  حديثة .  وأجهزة أدوات من  يلزم بما واملخبترات القاعات  تجهيز  عدم -7

   اإللكتروني .   التعليم  مستخدمي لتطوير  التدريبية  الدورات توفير عدم-8

 اإللكتروني .  التعليم   لتطوير الخبرات تبادل في الجامعات  بين التعاون  عدم -9

  الدراسية  القاعات في متخصصين  فنيين وجود قلة - 10

 

 باألساتذة :  تتعلق صعوبات/  الثاني  املحور  ::

    واإلنترنت .  الحاسوب باستخدام  األساتذة خبرة قلة -1 

  عبر  للطلبة الكبيرة األعداد متابعة في األساتذة معاناة -4 التدريس. عملية في دورهم يلغي اإللكتروني التعليم بأن األساتذة بعض اعتقاد -2

 اإللكتروني .   التعليم  أدوات

    .  االستاذة عاتق على تقع التي األعمال كثرة -5

   .  اإللكتروني التعليم استخدام نحو السلبية  املعلمين  اتجاهات -6 

 .  اإللكتروني التعليم منظومة الستخدام التدريبية  ت راالدو  في نقص -7

    .  بالبيت  حاسوب جهاز  األساتذة  بعض امتالك عدم -8

    . اإللكتروني التعليم  بأهمية األساتذة اقتناع  عدم -9 

    .  التدريسية  األعباء بسبب اإللكتروني التعليم مجال في تدريبية  بدورات  االلتحاق صعوبة -10 

 .  الدرس  محتويات جميع لعرض  املحاضرة  وقت كفاية عدم -11 

  

 :    بالطلبة تتعلق صعوبات/   الثالث  املحور   ::

    . اإللكتروني التعليم بأهمية  الطلبة  وعي ضعف -1 

   .  اإللكتروني التعليم على للطلبة  املناسب التدريب  توافر عدم -2 

    .  املعلم  قبل من  املباشر والتحفيز  الدعم إلى الطلبة  افتقار -3 

  . األساسية  الحاسوب   رات مها امتالك  في الطلبة لدى الضعف -4 

    . االلكتروني  التعليم في الستخدامها  اإلنجليزية اللغة امتالك في الطلبة لدى الضعف -5

    .  البيتفي   حاسوب لجهاز  الطلبة بعض امتالك  عدم -6 

    .  البيت في الطلبة بعض عند االنترنت توفر عدم -7 
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    .  اإللكتروني  التعليم في  الطلبة لدى  الرغبة  ضعف -8 

    . اإللكتروني التعليم لفكرة  الطلبة تقبل  عدم -9 

   .  الطلبة بين  اإللكتروني  التعليم يفرضها  التي   واالنطوائية العزلة -10  

   . اإللكتروني التعليم  إلى التحول  من  والرهبة الخوف   حاجز وجود -11 

   . اإلنترنت الستخدام الكافي  الوقت الطالب  لدى ليس -12  

      . الطلبة بين ضعيفة التفاعل عملية  يجعل مما  اإللكتروني التعليم  ظل  في اإلنسانية العالقات محدودية -13 

  ومدى  اإللكتروني التعليم بأسس املعرفي اإلملام ضعف -15 .واالخالقية االجتماعية الجوانب  على  اإللكترونية للمواقع السلبي التأثير -14 

    .  استخدامه  عند  الفعلي  التطبيق

    . ضعيفة ممارسته عملية  يجعل مما  اإللكتروني التعليم نحو االيجابية االتجاهات ضعف -16 

   .  الدراسية  املادة  تخص الكترونية تطبيقات اجراء  عن عزوف يولد مما اإللكتروني التعليم  أنماط مع  التفاعل ضعف -17 

  . اإللكتروني التعليم  من  الطالب يحتاجها  التي  املعرفة  مصادر في املتضمنة املعلومات  صحة في الوثوق  قلة -18 

   

 :  الجامعي  الدراس ي   باملنهاج تتعلق صعوبات/  الرابع  املحور   :: 

    .  التقليدي  التعليم  إلى  يميل الجامعي  األستاذ  يجعل الجامعي الدراس ي   املنهاج حجم  كبر -1 

 .    إلكترونية  كبرمجيات وتوظيفها  الدراس ي املنهاج مفردات تطبيق  صعوبة -2 

    .  اإللكتروني  التعليم  أساليب من أكثر التقليدية  لألساليب الجامعي الدراس ي   للمنهاج التعليمي  املحتوي  مالئمة  -3

    . اإللكتروني  التعليم إلى  اللجوء  من  يحد  التقليدية التدريس اساليب  على الجامعي   الدراس ي   املنهاج تركيز -4 

  . اإللكتروني التعليم لتوظيف الداعمة  التعليمية  األنشطة قلة -5 

   . الجامعي  الدراس ي املنهاج  يتضمنها التي  التقليدية  املوضوعات  طبيعة  -6

  

 :   املحاضرات  قاعات في   الفني  والدعم  التحتية بالبنية تتعلق صعوبات / الخامس   املحور  ::

    . الكلية   او الجامعة  داخل  االلكترونية االجهزة فيها توفر التي  واملختبرات القاعات توافر قلة -1 

    .  املحاضرات  أثناء  القاعات في الطالب أعداد مع  مقارنة الدراسية  القاعات  مساحة ضيق -2 

   . الحاسوب   ألجهزة دورية بصورة الصيانة  خدمات في النقص  -3 

    .  الطلبة  عدد مع يتناسب  بما  األجهزة عدد قلة -4 

    . اإللكتروني التعليم ومواد البرمجيات في الحاصل النقص  -5 

    .  والطالب  األستاذ  بين صوتية  محادثة  إجراء في صعوبة -6 

    .  الحاسوب على البرمجية  وتشغيل تحميل صعوبة -7 

   . واإلنترنت الحاسوب  أجهزة في األعطال   كثرة -8 

  . اإللكتروني التعليم  مجال  في للطلبة تدريبية دورات  وجود عدم -9 

 . اإللكتروني  التعليم  الستخدام وملحقاتها  الحاسوب  أجهزة مالئمة  عدم -10

   . الجامعة  داخل اإلنترنت  شبكة ضعف -11

  . اإللكتروني التعليم تقنية استخدام أثناء الكهربائي  التيار انقطاع  -12 

   . االلكترونية التقنية   املشكالت لحل  متخصصين فنيين توافر عدم -13

    . اإللكتروني للتعليم دروس تنفيذ  عند  االلكترونية  االجهزة  تطبيقات مع  القاعات  داخل الجلوس اماكن  مة مالئ عدم -14
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 :  طرح بعض من استراتيجيات واساليب وطرائق التدريس الحديثة التي تنضوي تحت مظلة التعليم االلكتروني على وفق  
ً
تطبيقات  ثالثا

 تكنولوجيا التعليم . 

 عند تنفيذها في بعض من البيئات التعليمية االلكترونية والتي تنطبق عليها مسميات  
ً
التعليم  من االستراتيجيات املهمة والتي القت نجاحا كبيرا

ت  اشبك  مع وجود واملوبايل والتاب االلكتروني مع وجود جيل متعلم وله القدرة على التعامل في اجهزة ووسائل وادوات الكترونية كالحواسيب 

 وباقي البرامجيات التي تعني بالالكترونيات وتوفرها في املنزل وتتعامل معها االسرة داخل البيت .  النت وصفحات الفيسبوك  

  :::                                                 ( لتلبي احتياجات تنفيذ التعليم االلكتروني .   flipped classroom وجدت استراتيجية الصف املعكوس او املقلوب )  

  التقليدي  الصف استراتيجية  بين سريعة مقارنة سنعقد ( املقلوب)  املعكوس الصف ماهية على  للتعرف :  (املقلوب) املعكوس  الصف  ماهية 

 . منهما كل في والطالب املعلم  من كل  دور  ببيان التعليمية  العملية في املعكوس  الصف  واستراتيجية

  ببعض  وتكليفه املختلفة  املعارف الطالب بتلقين يقوم حيث لها، األساس ي واملحرك التعليمية العملية قائد هو املعلم التقليدية، الصفوف في

 . البيت في الواجبات وحل  املعلم من  املعارف هذه تلقي هي الطالب  وظيفة بينما املنزل   في الواجبات

  على  ويجيب الصف في الدرس إلى يستمع الطالب كان  أن  فبعد التقليدي،  التعلم نظام قلب على  فتقوم (  املقلوبة )  املعكوسة الصفوف  أما 

  الوسائل  بكل فيه ويستعين املقرر  الدرس فيه ويشرح املعلم يسجله  مرئي فيديو خالل من البيت في الدرس إلى سيستمع البيت في األسئلة

 في تعلمه ما كل بتطبيق الطالب فسيقوم الدراس ي الصف في أما. إليه وجذبهم للطالب الدرس لتوضيح املتاحة والبصرية السمعية التقنية

  ومساعد  موجه  إلى ملقن من الصف في املعلم دور  بذلك فتحول  ، املختلفة والفعاليات األنشطة من عدد خالل من معلمه أمام عمليا البيت

  داخل   طالبه  مع  التفاعل  في  الوقت  من  مزيد  قضاء  من  املعلم  يتمكن ”و  إليه،  يحتاج   ملن   الدعم  ويقدم  األنشطة  سير  على  يشرف  للطالب  ومحفز

  الصف
ً
  من  بفاعلية للتقنية مستخدم و باحث إلى وتحول  التعلم عملية في الرئيس ي املحور  فأصبح الطالب أما ، املحاضرات إلقاء من بدال

 .الطالب  بقية  وبين بينه  والتعاون  التواصل  ومهارات الخبرة  وبناء الذاتي والتعلم الناقد  التفكير  معزًزا  الدراسية  الفصول  خارج  التعلم خالل

 
  الحديثة   للتقنيات  املعلم  توظيف  على  تقوم  تعليمية  استراتيجية  بأنه(  Flipped Classroom)  املقلوب  أو  املعكوس  الصف  تعريف  يمكننا  وبذلك

  ما  يطبقون  ثم الصف خارج مكان أي في الطالب إليه يستمع مسجل  درس صورة في الطالب مع والتواصل والتحفيز  التدريس طرق  لتطوير

 . األدوار وتبادلت انقلبت  قد والبيت الصف  مهام تكون  وبذلك الصف داخل عمليا التسجيل  من تعلموه

  العربية،  الدول  معظم  استثنينا  إذا  اللهم  عامة، التدريس  ميدان على  بالجديد ليس  مفهوم flipped classroom املعكوس  أو املقلوب الفصل

  التعليم،  بمستقبل وصف فقد . التعليم تقنيات في الرائدة  العربية  واملدونات املواقع بعض  في املعكوس التعليم عن  مؤخرا  نسمع  بدأنا  حيث

  بمبادئ  املساس  دون   التعليم  تكنولوجبا  إلى  األسهل  الطريق  اعتبروه  حيث  التدريس،  استراتيجيات  و  طرق   بتطوير  املهتمين   من   العديد  طرف   من

  لبناء  أساسية ركيزة أخرى  جهة من بينهم فيما املتعلمين  بين و  جهة من املعلم و املتعلم  بين  املباشر التفاعل يعتبر والذي التقليدي، التعليم

 .التعلم
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 ؟ (   املعكوس )   املقلوب  التعلم ماهو   

  تسمح   بطريقة  اإلنترنت  شبكة  و  الحديثة  التقنيات  استخدام  إلى  يرمي  تربوي   نموذج  هو  ،(  املعكوسة)    املقلوبة  الفصول   إطار  في  املقلوب  التعلم

  آخر  مكان أي  في أو  منازلهم  في الطالب عليها ليطلع الوسائط، من غيرها أو صوتية  ملفات  أو فيديو مقاطع طريق  عن الدرس بإعداد للمعلم

  واملشاريع  للمناقشات املحاضرة وقت ُيخصص حين في. الدرس حضور  قبل اللوحية أجهزتهم أو الذكية هواتفهم أو حواسيبهم باستعمال

 و دقائق 10 إلى 5 بين ما مدته فيديو مقطع بإعداد  املعلم يقوم حيث التعليم من النمط هذا في أساسيا عنصرا الفيديو ويعتبر. والتدريبات

 . االجتماعي  التواصل  شبكات أو الـويب مواقع  أحد في الطالب مع  يشاركه

م حيث الحصة، أثناء املعلم لوقت األمثل االسـتغالل كبير حد إلى يضمن املقلوب الفصل مفهوم فإن   وهكذا  في الطالب مستوى  املعلم يقي 

م   ثم   الحصة   بداية   أنشطتهم   على  يشرف   ثم    ومن .  املهارات  و  املعارف   وتثبيت   املفاهيم   توضيح   على  التركيز   خالل   من   الصف  داخل   األنشطة  ُيصم 

  العـلمي والتحصيل الفهم مستويات تكون  وبالتالي منهم  للمتعثرين املناسب  الدعم  ويقدمُ 
ً
، عالية

ً
  بين  الفردية الفروقات راعى املعلم  ألن  جدا

 . املتعلمين

 

 :  املقلوب الصف   إيجابيات  

 .الحصة لوقت الجيد  االستغالل يضمن –

  مرة من أكثر  الدرس إعادة للطالب يتيح –
ً
 .الفردية  فروقاتهم على بناءا

 . املساعدة  و التحفيز و للتوجيه أكثر  الفصل  املعلم يستغل –

 . املعلم و الطالب  بين أقوى   عالقات يبني –

 .التعليم  مجال في الحديثة  للتقنية األفضل  االستخدام على يشجع –

 .  معلوماته مصادر  عن  باحث إلى  الطالب يتحول  –

  .الطالب  بين التعاون  و التواصل  ومهارات  الخبرات بناء و الذاتي  التعلم و  الناقد التفكير  يعزز  –

 
 

 : مهارات وتطبيقات اعداد برامجيات الشرائح التعليمية االلكترونية ومدى اتقانها من قبل القائم على 
ً
التدريس وتوفيرها داخل  رابعا

 البيئة الصفية التعليمية . 

من املراحل املهمة في تنفيذ التعليم  عداد املعلم االلكتروني من خالل وسائل التدريب املهيئة في تنفيذ تلك البرامجيات االلكترونية ان إ 

االعتيادي الى منهج الكتروني بوسائل عديدة منها البوربوينت ومقاطع  اي تحويل املنهج من خالل تنفيذها للمحتوى التعليمي  االلكتروني , 

على ان تكون عملية ادارة تلك البرامجيات االلكترونية تغلفها صفة   وبرامجيات النت واليوتيوب الفيديوي  املتحركة ة الفيديو والصور الثابت

 ي التفاعلي  بعيدا عن االلقاء التقليدي .التفاعلية ويكون دور املدرس فيها موجه ومرشد ومدير للدرس االلكترون

  استخدام   لها  خال   من   يتم   برمجيات  عن  عبارة  وهى  العالم،  في  حدثت  التي  التكنولوجية  الثورة  نواتج  من   نتاجا  املتعددة  الوسائط  برمجيات  عدت

  الوسائل  هذه وربط متكامل نظام في والصوت واملتحركة الثابتة والصور  الخطية والرسومات املكتوبة النصوص وتقديم مزج في الكمبيوتر

 .  فاعلية أكثر  التعليمية العملية  يجعل مما   بنفسه ويتفاعل ويبحر ويتحرك ينتقل أن   للمتعلم يمكن بحيث ببعضها
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  لجعل  فعالة طرقا  اإلنترنت، شبكة خالل من لكترونيةوالدروس إال اإللكتروني التعليم  مقررات في املقدمة  املتعددة الوسائط عروض وتقدم

 النص  حدود  على تخطى  القدرة  تعطى  كترونيةإالل  الدروس  عليها  تشتمل  التي  الوسائط  في  والتعدد  ديناميكية وفاعلية،  أكثر  التعليمي  املحتوى 

  انتشار  في  التوسع  من  تحد  التي  املعوقات  بعض  توجد  ولكن  شاشات الكمبيوتر،  عبر  إلى  طريقها  عن  املحتوى   تقديم   يمكن  التي  العناصر  كأحد

  وتنوع   تعدد  ظل   في  وخاصة   ،   املخصصة واتقانها لتصميمها   للبرامج   إنتاجها   على  القائمين   املعلمين   إتقان  ضرورة   ومنها   هذه الوسائط   واستخدام 

 . ذلك في املستخدمة   البرامج

 للعملية  املخطط  دور   إلى  لها   الشارح  للمعلومات  امللقن  دور   من  تحول   حيث  السابق  في  دوره  عن  يختلف  الكومبيوتر  وجود  في  املعلم  دور   كان  وملا

  الزمنية املخصصة  ،والفترة ومتنوعة كثيرة بها  يلم ان الطالب على التي والنشاطات واملعرفة املعلومات من ان  انطالقا لها واملصمم التعليمية

  للمعلومات  شارحا كونه  من  أكثر   ومقيما  ومنظما ومرشدا ومحلال ومديرا  وموجها مخططا  املعلم  دور  أصبح  لذلك قليلة ذاته  الوقت  في لتعلمها

 للطالب . مختبرا 

البرمجيات   كمية  على ،وال واملعدات  األجهزة نوع على  األولى بالدرجة تعتمد ال  إلى املدارس  الحاسوب إدخال فشل او نجاح  تقييم عملية  ان  

  االستخدام  طريقة  وكذلك استخدامها او عدم األجهزة  استخدام الن ،وذلك املعلم أهمها عوامل  عدة  على تعتمد  ،وإنما  ومستواها املتوفرة

في   الحواسيب استخدام لعملية سابقا متطلبا يعتبر املعلمين  وتأهيل تدريب  فان ولهذا.او أسلوبه  املعلم على كليا  يعتمد املادة  تقديم وأسلوب

 . املدارس

  عامل  الحاسوب يكون  ،بحيث  الخبرة  على املبنيين   والثقة  بالقوة تزويده هو  الحاسوب  حقل  في املعلم  وتدريب  إعداد  من   األسمى الهدف  ويكون 

  املنهي   خالل اإلعداد  وفعال   جيد  بشكل   وتدريبه  املعلم   هذا  إعداد   من  البد  وبرامجه  الجهاز   هذا  طاقات وخصائص  يستغل   وحتى  للمعلم   مساعد

  التكنولوجيا   معلم   مجال   في  يهمنا   ،وما االلكتروني    العصري   دور املعلم  مع   تتناسب  التي  واألكاديمية   التربوية  املهارات  من   العديد  وإكسابه  للمعلم

  إعداد البرمجيات  على املعلمين تدريب من البد  لذلك الحاسوب برمجيات مع  التعامل على بقدرة تخصصه ويتمتع مجال من متمكن يكون  ان

  املعلم  يستطيع بحيث  التقويم  مستوى  على او  وإعداد السيناريو والتجهيز  واإلعداد  التصميم  مستوى  فعلى التنفيذ مستوى  على يكن لم  ان

 املوضوعة .   لألهداف تحقيقها  مدى  من  استخدامها والتأكد  قبل  التعليمة  البرمجية تقويم

  ان  كما الذاتي للتعلم للطالب تقديمها  او الصف في البرمجيات  استخدام هذه  عند مراعاته ويجب مهما يعتبر التعليمية البرمجيات  تقويم  إن

  ما  املستوى غالبا ضعيفة برمجيات باستخدام تتعلق بخبرات  يمرون  الذين املعلمين  ان إلى تشير  بالبرمجيات التعليمية املهتمة الدراسات 

  في يعتمدون  تربويين غير أشخاص من البرمجيات تصمم اغلب ان لوحظ ،وإذ التعليمية البرمجيات ضد سالبة  اتجاهات لديهم يتكون 

 .  التربوي   اإلطار في الفكر  هذا  توظيف على من اعتمادهم أكثر الجمالي الفني  الفكر على  تصميمهم

  البرمجية   تحديد على املعلم قادرا   يكون  حتى  البرمجيات  وتقويم  تصميم  مهارات  على  املنهي  اإلعداد   مرحلة  في تدريب املعلمين املهم  من  انه  لذلك

  التعليم في البرمجيات  هذه  على  االعتماد  وان خاصة  ، املستوى  البرمجيات املتدنية الطالب تجنيب و  منها  املرجو الهدف  تحقق  والتي املفيدة 

 . يوم بعد يوما  يتزايد

  بواسطة  املعدة التعليمية  املواد  تلك نعرفها بأنهاويستخدم املعلم االلكتروني مفردة البرامجيات التعليمية في عمله التعليمي والتي يممكن ان 

من   العديد خالل من  و املتعلم  وفاعلية وإثارة تشويق تضمن منطقيا  متتابعة صغيرة إلى أجزاء العمل تقسيم مبدأ  على وتعتمد  الحاسوب

 . مسبقا معدة  أهداف تعليمية لتحقيق وتسعى  وحركة  ونص وصوت صورة من  املتعددة  الوسائط ذات البدائل

 اتقانها وتنفيذها كتصاميم تعليمية والتي يمكن تعريفها على انها :
ً
  تصميم معايير هي وكذلك تكون تلك البرامجيات على شكل مهارات محاوال

  التعليمي  التصميم نماذج في املتمثلة والتربوية الفنية البرمجية  جوانب املعايير هذه  وتشمل  جيدة تعليمية برمجية إلنتاج الالزمة البرمجيات 

 . التعليمي التحكم  ، التفاعل  واجهة  ، الفني   التصميم  ،عناصر

 

 : التعليمية العملية في  االلكترونية   برمجياتال أهمية

  فإنها   وعمل  ورأي  سمع  إذا  ،بينما  ويسمعه  يراه  مما  %  40  ويتذكر  يسمعه  مما%   20  تذكر  يستطيع  انه  اإلنسان  على  املختلفة  الدراسات  بينت 

 .  يتعلمه  ما مع  اإلنسان مع  التفاعل  في حالة النسبة هذه  تزداد بينما % 70 إلى ترتفع

 :  يلي بما التعليمية العملية  في التعليمية البرمجيات أهمية  تلخيص  ويمكن
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 .املطلوبة املادة  عرض وعملية التعليمية العملية  تسهيل - 1

 . التعليمية  املادة لعرض مختلفة   بنماذج التعليمية املواد إنتاج   يمكن - 2

 .الجماعي العمل وتحفيز التعليمية  املادة  مع اكبر  بشكل  التفاعل   على الطلبة  تحفيز - 3

 . املحاكاة  طرق  باستخدام وذلك يدويا عملها يصعب التي   املشاريع  عمل تسهيل - 4

 . املطروحة للمواضيع  املتعلم  استيعاب من  يزيد الذي  األمر  واألفالم القصص  عرض يمكن - 5

 . التشعبية الوصالت  خالل من فاعل بشكل  االنترنت استخدام إمكانية  - 6

 وسهل التقبل .  أكثر متعة التعلم  تجعل املتحركة  والصور   واملوسيقي األلوان ان  - 7

 يوفر التعليمية  العملية في التعليمية  البرمجيات  استخدام  ان يتضح سبق ملا وتلخيص

 .  لديهم حاسة  من أكثر وتخاطب  التالميذ  أذهان إلى الواقع نقل تحاول  بديلة او حقيقية  خبرات 

  وأثبتت   التعليمية،  املراحل  ملختلف  و  الدراسية  املواد  مختلف  في  عملية التعليم  في  الوسائط  متعددة  البرمجيات  فعالية  الدراسات  أثبتت  وقد 

  تقدم أن أنها يمكن  البرمجيات هذه
ً
 التحصيل  وتزيد وفعاليته، كفاءاته رفع  في وتسهم التعليم، ملشكالت مبتكرة   حلوال

حسن  إذا وذلك املتعلمين؛ لدى  واالتجاهات املهارات  وتنمي
ُ
  املتغيرات  تراعي جيدة  بطريقة تصمم  لم  إذا ولكن,  وتوظيفها  وإنتاجها تصميمها أ

  يكون  قد بل  لدى املتعلمين، سلبية آثار إلى وتؤدي جودته من تقلل قد بل التعلم، عملية إلى الكثير تقدم فلن التربوية والفنية،  والعوامل 

  فاعلية وأكثر  أسرع التقليدي  التعليم
ً
  تثبت  حتى للبرمجية  الجيد اإلعداد الضروري   من انه  , رديئة التصميم التفاعلية  الوسائل من واقتصادا

    في املتعلمين . فاعليتها

 

 وانتاجها :   الجيدة التعليمية البرمجية  تصميم معايير :: 

  مناسبة  بطريقة املنتج  إخراج  في تساعد  والتي  االنتاج،  ضوئها عملية  في  تتم املعايير التي  مراعاة  يجب  تعليمية ،  برمجية  وانتاج  تصميم  عند

 .  منها التربوية املرجوة األهداف تحقيق  نضمن حتى لتعلمها وذلك الذاتية دافعيته واثارة  الطالب استخدامها،  على  يسهل

وانتاج   تصميم عند املعاييريجب على املعلم االلكتروني والذي يقوم باعداد البرامجيات التعليمية للمادة او املنهج التعليمي املقرر ان يراعي  

 :يأتي ما  املعايير هذه  ومن  التعليمية البرامجيات

  الدرس  تحديد التعليمية  البرمجية  إنتاج  عملية حيث تتطلب  برمجته املراد  الدرس ا اي له برمجية  إعداد املطلوب التعليمية  املادة تحديد  - 1

 .املناسبة  التعديالت  واقتراح  رأيهم  لكي يقوموا بأبداء  املتخصصين  على  وعرضه  الورق  على  واعداده  الحاسوب،  لخال  من  له  برمجية  إنتاج  املراد

  املحتوى   معرفة  املتعلم   على   يسهل   حتى  البرمجية   في بداية  وطباعته  برمجته  املطلوب  الدرس   عنوان   تحديد  يجب  حيث   : الدرس  عنوان  حديدت  -2

 .تعلمه املطلوب

 إجرائية  صياغة  للدرس هدافأل ا  صياغة يجب  حيث: السلوكية  هدافأل ا  تحديد -3

 . وقياسها حظتهاال م عملية تسهل حتى واضحة

 مثل عمر  الخصائص  معرفة ألن  :ومراعاتها وصفاتهم الطلبة خصائص تحديد -4

 املختصين  االقتصادية تساعد  وحالته االجتماعية،  وبيئته ذكائه، ومستوى  الطالب

 األهداف  تحقيق  في يساهم  مما الطالب  ملستوى   مناسبة تعليمة برمجية  إنتاج في

 .املرجوة

  وتثير  نشاطه وتذكى املتعلم تشوق  التي املثيرات بعض على البرمجية تشتمل أن فيجب: الطالب يجذب مناسب بشكل البرمجية تصميم - 5

 املثيرات   بتنوع وذلك انتباهه، 

 يساعد  مما املحتوى،  تقديم في واألصوات  والفيديو والرسومات  الصور، مثل  والوسائط

 .املعروضة التعليمية  املادة فاعلية في

 . والفتور  امللل إلى يؤدى     الذي  اللغوي   والحشو التكرارات  عن  نبعد بحيث: ق شي  بأسلوب رمجيةالب صياغة  -6
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  له  ويكون  لخدمته،  البرمجية  إمكانات كل خر تس : بحيث  البرمجية  إنتاج محور  هو املتعلم يكون  أن  -  7
ً
  دورا

ً
  مادة تقديم طريق عن  فعاال

 . وأنشطة وأسئلة تدريبات وأمثلة على تحتوى  تعليمية

  يجب  كما وأهدافها، وموضوعها البرمجية كيفية استخدام يوضح  الذي  االستخدام دليل مثل: الالزمة  املناسبة املساعدة وسائل تحديد - 8

 .إليها احتياجه   عند للطالب تقديم املساعدة في دور  للمعلم يكون  أن

 بين  والتنقل:  عرضها في التحكم   إمكانية للطالب تتيح  بحيث البرمجية تصميم  - 9

 وأن  كامل،  بشكل  البرمجية من  الخروج  أو  آخر،  إلى  تدريب من  والخروج   محتواها

 .الذاتية  سرعته وفق املتعلم  يسير

  الحواس  تعددت فكلما الطالب، وملستوى  التعليمية هدافلأل  ومراعاتها  وكفايتها: البرمجية في ختبارات اال و  والتدريبات املثيرات تنوع - 10

 . آثرا  أبقى التعليم  كان  كلما التعلم،  عملية في املستخدمة

 

 : املعلم االلكتروني الواقع والطموح .  
ً
 خامسا

  بالنسبة   والعلوم  املعرفة  مفتاح  وهو  التعليمية،  العملية  أركان  أحد  لكونه  للغاية  هام  دور   عام  بشكل  التعليم  في  املعلم  به  يضطلع  الذي  الدور   إن

 التعليم وفي ومبدعين، متفوقين طالبا يخر ج أن  يستطيع الفعالة، التدريس  وأساليب والتربوية،  العلمية الخبرات  من يملك ما وبقدر للطالب،

  عن  االستغناء إلى النهاية في سيؤدي  اإللكتروني التعليم أن من  البعض  يظنه ما بخالف وهذا  دوره، ويعظم املعلم أهمية تزداد اإللكتروني

 .املعلم

  املتمكن   اإللكتروني،  التعليم  واستراتيجيات  ألساليب  املتقن   املاهر  املعلم  إلى  حاجته   بقدر  ش يء  إلى  يحتاج  ال  اإللكتروني  التعليم  فإن  الواقع  وفي

م  بأهمية ثم  أوال  برسالته املؤمن  تخصصه، مجال في حديث  بكل التزود  في الراغب  العلمية، مادته من
 
 . املستمر التعل

  فإن  لذا وسنوات، سنوات يتأخر فإنه ومعلوماته ومعرفته خبرته فيه تزداد ال يوم كل في بأنه يعي الذي املعلم إلى يحتاج اإللكتروني التعليم

  أو  أيام ظرف في يتأتي أن  يمكن  ال وهذا اإللكتروني، التعليم يتطلبه  الذي املستوى  هذا إلى يصل حتى جيد بشكل املعلم إعداد جدا  املهم  من

 . دائمة وتوعية متواصل وجهد دؤوب عمل إلى األمر   يحتاج بل معدودة أشهر 

  فهناك  إلكترونيا، معلما لنا تخرج  أن يمكن التطبيقات بعض على  اآللي الحاسب في دورات عدة أن  من  البعض يفهمه كما  ليس  األمر أن  كما

 العملية  في املعرفة هذه توظيف  على قادرين غير  ولكنهم االحتراف درجة إلى اآللي الحاسب  استخدام يجيدون  الذين املعلمين من العديد

 . واستراتيجياته اإللكتروني التعليم فلسفة غياب  بسبب الفصلية، واملمارسات والتربوية التعليمية

  التعليم  ممارسات نفس مع التقنية  تستخدم عندما وذلك يفيده، مما أكثر  اإللكتروني التعليم  إلى يس يء تقليديا، توظيفا  يوظفها  من ومنهم

 .جميلة بمساحيق عجوز   وجه يلطخ كمن بذلك فيكون  التقليدي،

  لتكون  تتغير  أن  يجب التقليدية التدريس طرق  بأن  خاللها من  يقتنع أوال  فكرية صياغة  إعادة إلى  يحتاج  إلكترونيا معلما يصبح لكي املعلم إن

  عليهم  يعول  الذين املستقبل رجال  وحيدا  يصنع لن  بأنه  يقتنع أن بد  وال  الحياة، مجاالت كافة  به  تعج  التي الهائل  املعرفي الكم  مع متناسبة

 .الريادة  وتحقيق األمجاد صنع  في واألمة  املجتمع

  نقل  من  يتمكن حتى  تطبيقها،  وإتقان  فلسفتها فهم  في  والتعمق الفعالة  واالستراتيجيات التدريس في الحديثة األساليب  تعلم من  له  البد إذا

 .اإللكتروني التعليم  أدوات   خالل من  فيمارسونه طالبه إلى  الفكر  هذا

  برمجيات  مجرد ليس اإللكتروني التعليم  أن  فيعلمون  املعاني، هذه  يعون  الذين هم  لرسالته  املخلص  واملدرس  املتفتحة  الواعية  اإلدارة  إن 

 .أعاله ذكرت  التي املواصفات كل يمتلك معلم  األولى بالدرجة هو  بل  للزائرين، مبهرة وأجهزة وعتاد

 بطريقة التعليم االلكتروني .  ماهو املعلم االلكتروني وكيفية امكانية تفاعله وتحويله الى مدير للعملية التدريسية 

تعليمي  مدى اتقان الكوادر التدريسية في املؤسسات التعليمة للوسائل التكنولوجية وتحويلها الى ارض الواقع بطموح معين مقارنة بالواقع ال

 رات مع دور املدرس تجاه التعليم االلكتروني .ا االعتيادي ومدى تحقيقه وتفاعل الطلبة واالد
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 اإللكتروني؟  التعليم في  املعلم  دور  هو  ما ::   

 .  التعليمية التربوية  العملية في املعلم دور  نلغي االلكتروني  التعليم  و الحاسب  تقنية بإدخال أننا  املوضوع، عنوان يقرأ من ذهن إلى  يتبادر قد

  العملية  يدير عالية  كفاءة ذو مبدع  شخص فهو  صعوبة وأكثر  أهمية  أكثر  دوره يصبح  بل املعلم  دور  إلغاء يعني ال  اإللكتروني فالتعليم

  البحثي  املشروع ومدير القائد مهام من  مزيجا املعلم مهنة أصبحت لقد. والتقنية التقدم طموحات تحقيق على ويعمل باقتدار التعليمية

 . واملوجه والناقد

  املعلم  دور  يكون  ولكي
ً
  والخبرة التخصص بين  املعلم  يجمع  أن  يجب فعاال

ً
  مؤهال

ً
  تأهيال

ً
  جيدا

ً
  ضوء  في تجربته  لصقل  الالزمة الخبرة ومكتسبا

 . الفني  التوجيه دقة

  بين  ما التكامل لتحقيق الطرق  أفضل تعلم على ملساعدتهم زمالئهم من واملستمر بل فحسب الرسمي التدريب إلى املعلمون  يحتاج وال

  أن  املعلم  على  التكنولوجيا  من  القصوى   لالستفادة  الصحيحة  الوجهة  طالبه  توجيه  في  مهما  املعلم  دور   يصبح  ولكي.  تعليمهم  وبين  التكنولوجيا

 :يلي بما يقوم

  إلى  الطالب إلى املعلم من  واحد اتجاه وفي ثابت بشكل املعلومات انتقال  فيه يتم مكان من به الخاصة الصف غرفة تحويل على يعمل أن -1

  صفوف   مع  وكذلك  صفوفهم   كل  في  مجموعات  شكل  على  رفقائهم  مع  الطالب  يقوم  حيث  الطالب  حول   وتتمحور   بالديناميكية   تمتاز  تعلم  بيئة

 .اإلنترنت  عبر العالم  حول  من أخرى 

 .املتعلمين الطالب  واحتياجات صفات حول  عمليا  فهما يطور  أن -2

 . للمتلقين واملتباينة  املتنوعة والتوقعات االحتياجات االعتبار بعين تأخذ تدريسية مهارات يتبع أن -3

 .له  الشخص ي  التعليمي  الدور  على  تركيزه استمرار   مع التعليم  لتكنولوجيا عمليا  فهما يطور  أن -4

 . التعليمي  للمحتوى  حاذق وموجه كمرشد بكفاءة يعمل أن -5

 بطريقة  اإلنترنت  تصفح  يعني  ال  اإللكتروني  فالتعليم,  السابق  من  صعوبة  أكثر  يصبح  وسوف  لألبد  يبقى  سوف  املعلم  دور   أن  هو  فيه  الشك  ومما

 . املعلم أدوار أهم   من يعتبر وهذا اإللكترونية  املعلومات الستخدام وبتوجيه محددة بطريقة ولكن  مفتوحة

 . واالبتكار اإلبداع  من تمكنه وبمرونة جديد كل على منفتحا  يكون  أن  عليه  يجب لذا التعليمية العملية  جوهر  هو املعلم  وألن

 

 **  واملجتمع   املعلم دور  و  اإللكتروني التعليم تطبيق **  

  تغييره علينا ما  وهذا التعليمية، للعملية الرئيس ي املحور  هو األستاذ أن نرى  واألستاذ الطالب بين الحالية للعالقة جئنا إذا
ً
  صورة  وبناء تماما

  العالقة؛ لهذه جديدة
ً
  املوجه، و  املشرف و القائد هو  واملعلم التعليمية العملية  محور  الطالب جعل  أوال

ً
  عملية  يقود أن األهم هو و وثانيا

، املعلم  وهم  مشترك  واحد  إطار  في يعملون  ولكن  الخاصة  وظيفته  منه لكل  أفراد ثالثة التعليم
ً
، التعليمية  العملية  على  واملشرف  أوال

ً
  ثانيا

  املتعددة  الوسائط وخبير 
ً
 .  ثالثا

  املعلومة   توصيل  طريقة  على  فقط  يقتصر  ال  الذي   التغيير ,  إلى  نحتاج  ألننا  أوال  أسباب،  لعدة  اإللكتروني  التعليم  لتطبيق   يكفي  ال   وحده  فاملعلم

  التعليمية   املادة  كون   نعتبر  ال  فنحن  التعليم،  في  املستخدمة   الوسيلة  مالئمة  و  املنهاج   في  املطروحة   املادة  وهما  آخرين   جانبين  يشمل  للطالب بل

  هي  هل  الطريقة تأتي ثم ومن  املنهاج  هو النجاح  أساس بل! أفضل هي وأهميتها  ومستواها  مضمونها  عن  النظر بغض إلكترونًيا طرحها  تم قد

لع  فهو  التعليم  املشرف على  دور   يأتي  وهنا  إلكترونية،  أم  تقليدية
 
  حيث   ال،  أم  ناجحة  كانت  إن  يستخدمها  التي  والوسيلة  املعلم  أسلوب  على  يط

  طرحها   أن  املشرف   يرى   ولكن  السمعية،  كاألشرطة  صوتية   تكنولوجيا  طريق   عن   معينة  مادة  شرح   املعلم  يريد  فمثال   أخرى،   طرق   طرح   يستطيع

  ويجد فعالة غير وأنها املطلوب املستوى  إلى بالطالب يصل لن الطريقة بهذه
ً
  الوسائل  استعمال على املتعددة الوسائط خبير  يعمل. لها بديال

 .الدرس  لعرض املتاحة  التكنولوجية

 وبناء
ً
 :  أدوار بثالثة ونلخصه املعلم دور  تغير  فقد ذلك على ا

 
ً
  هذه  على  الطالب  يعتمد  ثم  من.  املحاضرة  لعرض  املختلفة  والتقنيات  اإلنترنت  شبكة  يستخدم  بحيث  التقنية  الوسائل  باستخدام  الشارح:  أوال

 .  األبحاث وعمل الواجبات   لحل التكنولوجيا

 
ً
 .  الدول   مختلف  في  واملعلمين  الطلبة  من  بغيرهم  واالتصال   األسئلة  طرح   تشجيع  طريق  عن   التعليمية  العملية  في  التفاعل  على  املشجع  دور :  ثانيا
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ً
  ويتيح   يحتاجونها،  التي   التعليمية  البرامج  وابتكار   التقنية  الوسائل  استخدام   على  الطالب  يحث  فهو  واإلبداع   املعرفة  توليد   على  املحفز   دور :  ثالثا

 .  نظرهم ووجهات آراءهم  بطرح الدراسية  باملادة التحكم  لهم

  بطريقة  اإلنترنت تصفح يعني  ال  اإللكتروني فالتعلم,  السابق  من  صعوبة  أكثر يصبح  وسوف لألبد  يبقى سوف املعلم دور  أن  فيه  الشك  ما

  املعلم دور  يصبح  ولكي. املعلم أدوار  أهم من يعتبر وهذا اإللكترونية املعلومات الستخدام  وبتوجيه محددة  بطريقة  ولكن مفتوحة
ً
  في  مهما

  كما   اإللكتروني  التعلم  في  املعلم  دور   إيجاز  ويمكن:  يلي  بما   يقوم  أن  عليه  التكنولوجيا  من  القصوى   لالستفادة  الصحيحة  الوجهة   طالبه   توجيه

 :يلي

 
 :  للعمليات ميسر ـ1

  في  املستهدفة التربوية العمليات بعض حدوث من التحقق هو اإلنترنت عبر  التعليمية املقررات  تقديم  نظم خالل من للمعلم األكبر الدور  إن

  للعملية  ميسر هو بل للمعلومات ملقنا  ليس اإللكتروني التعلم نظم في فاملعلم البعض بعضهم مع وتفاعلهم لنشاطهم الطالب ممارسة  أثناء

 . تعلمهم  مسار  في  يتدخل  أن  دون   بأنفسهم  التعلم  مواد  اكتشاف  للمتعلمين  ويتيح  اإلرشادات  يقدم  حيث  ،Educational Facilitator  التعليمية

 :  للمحتوى  مبسط ـ2

  املعارف الطالب إكساب على التركيز  يكون  بحيث , املاض ي  في عليه  كانت عما تختلف املعرفي الدور  هذا  طبيعة ولكن , معرفي دور  للمعلم

  من  تمكنهم بحيث  واتجاهات وقيم عملية مهارات من املعارف هذه من يرتبط  وما, للعلم املستمر املعرفي للتدفق املناسبة واملفاهيم والحقائق

  املستقبل وتصور , بتفصيالته الحاضر فهم  على  الطالب هؤالء يعين  هذا ألن , به  املرتبطة والتقنيات املعرفي التدفق هذا مع  الصحيح  التعامل 

  مجتمع  هو الذي املعلوماتية مجتمع  في التعايش من  تمكنهم معلوماتية ثقافة الطالب إكساب يتم وبذلك, صناعته في واملشاركة  باتجاهاته

 .املستقبل

 : باحث ـ3

  جهده تقويم  عليه بل , قرارات باتخاذ املعلم  قيام يكفي ال
ً
  للمعلم  الفرصة يتيح انه كما , الغاية هذه تحقق  وسيلة اإلجرائي والبحث, أيضا

  والناقدة  التأملية الرؤية يكسبه كما, التغيير  واحتماالت باالختيارات  دراية على ويكون , ومنهجيته البحث طرق  في واملهارة املعرفة الكتساب

 .كليتها في التدريس ولعملية , ألدائه

 وبالتالي, مشكالت من يخلو ال الشبكات عبر فالتدريس, واملنهجية املنظمة املنهي  النمو فرص أفضل من يعتبر اإلجرائي للبحث التوجه وهذا

  املعلم يسعى عندما
ً
 عليه بالنفع يعود ذلك فإن, دراستها في العلمية املنهجية متبعا ونتائجها أسبابها على الوقوف بغية, املشكلة  لبحث تلقائيا

 
ً
  تتطلب التي,  برمتها التعليم  عملية وعلى, أوال

ً
  تطويرا

ً
 . بها املحيطة  للظروف املستمر التطور  نتيجة, مستمرا

 

 

 : تكنولوجي. 4
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 في املعلم ودور , املعلومات في وفرة فهناك, يتغير أو ينتهي أن يجب للمعلم التقليدي الدور  فإن, التكنولوجيا مجال  شهدها التي التطورات مع

  للعالم   وإدراكهم   رؤيتهم   في  وتضمينه ,  الناقد  والتحليل ,  األنسب  الختيار ,  املعلومات  محيط  في  اإلبحار   على   املتعلمين  مساعدة  هو   الوفرة  هذه  ظل

 . حولهم من

  من  فاعل  بدور  القيام  هو  عمله  واملطلوب, الطالب تعليم طرق  وكذلك, املعلمون  خاللها  من  يتدرب  التي  الطرق  تغيير  في تسهم  والتكنولوجيا  

 . التغير  هذا إلحداث املعلم  إعداد على  القائمين جانب

 :  التعليمية  للخبرات مصمم ـ5

  فهذه   واهتماماته،  وميوله  خبراته  مع   يتناسب   بما  بعضها   على  واإلشراف  التربوية،  والنشاطات  التعليمية   الخبرات  تصميم  في  أساس ي  دور   للمعلم

 إلى  اجتماعية أم رياضية أم ثقافية أنشطة  كانت سواء االفتراضية، أو الصفية الدراسات قاعات داخل الطالب يكتسبه ملا مكملة  األنشطة

 . النشاطات  تلك بعض على اإلشراف  في إيجابي بدور  يسهم أن املعلم وعلى التربوية، األنشطة  من  ذلك غير

 :  التعليمية  للعملية مدير. 6

  التعلم  نظم في أما الصف، داخل يحدث ما  كل في األمور  بزمام واإلمساك الصف نظام ضبط في دوره املعلم يمارس التقليدي التعليم في

  على  االفتراضية اللقاءات ومواعيد  الشبكية، باملقررات امللتحقين أعداد يحدد حيث بأكملها، التعليمية  للعملية مديرا  فاملعلم اإللكتروني

 . التعليمية العملية  عناصر من  وغيره التقويم  وطرق  املحتوى،  عرض وأساليب  الشبكة،

  أو  الفردي املستوى  على  ذلك كان  سواء واقتدار، بفاعلية عمل  خلية  منها يجعل  االفتراضية  الفصول  في القيادي بدوره  يقوم الذي  واملعلم

 . املثمر الجاد للعمل الوقت طيلة  بيدهم  ويأخذ املنشودة،  األهداف  لتحقيق الطالب اهتمامات فيكرس  الجماعي،

 :  ومستشار ناصح ـ7

  جديد كل مع ومتجددة مستمرة و دائمة صلة ذا يكون  أن وعليه للمتعلمين،  واملشورة النصح تقديم هو املعلم بها يقوم التي  األدوار أهم من

   يظل  أن   فعليه  مستجدات،  من  مجتمعه  على  يطرأ  وما   تدريسه  طرائق  وفي  تخصصه،  مجال  في
ً
   استطاع،  ما  للعلم  طالبا

ً
  يدور   ما   كل  على   مطلعا

  يصعب  فيما  املشورة  لهم  ويقدم  املختلفة،  واستفساراتهم  طلبته  احتياجات  يلبي  أن  يستطيع  حتى  مستحدثات،  من  والعالمي  املحلي  مجتمعه  في

 .واملعرفة العلم نور  إلى  بيدهم ويأخذ عليهم،

 :  القول  خالصة

  مستشار  ، للتعلم الالزمة للتسهيالت وموفر تعليم،  مهندس  إلى  للمعلومات ناقل مجرد  من التعليم  تكنولوجيا ظل  في تغير املعلم دور  فإن

مية   -التعليمية  للعملية  ومدير  ومرشد   ،   وموجه  للبرامج  ومصمم  الوسائل  في  متخصص
ُّ
  للبرنامج  ومطور   ،  التعليمية  لألهداف  مخطط  إنه  ،  التعل

 .  التعليمي

 

 : كيفية تحويل التعليم التقليدي الى التعليم االلكتروني ومدى تفاعل املناهج الرسمية مع  تكنولوجيا التعليم . 
ً
   سادسا

 فالعملية  ،  وغيرها  والسكن  الصحة  مثل  أخرى   اجتماعية  خدمات  جانب  إلى  املعاصرة   املجتمعات  لحياة  الـأساسية  املقومات  من  التعليم  يعتبر

  نعتقد   وال   الحاضر  وقتنا   حتى  مستمر  وهو  التربوية  املنظومة   بداية  منذ  موجود  التقليدي  التعليم .  نتائجه  من  الكثير  تحقيق  إلى  تسعى  التعليمية

 . بديل لها يتوفر أن   يمكن ال  إيجابيات  من  له ملا  بالكلية  عنه االستغناء  كنيم أنه

  املدرسة  ظهرت أن إلى املنزل  أعمال  في أمها والبنت األب ملهنة االبن بتوارث  بدأت  والتي األولى نشأته ومنذ  التقليدي التعليم أن املعروف من

 . آخر إلى  جيل من عليه واملحافظة  الحضاري   التراث نقل في ودورها  والتقاليد واألنظمة 

  وتلقين  نقل في دوره  ويتمثل  التعلم  أساس  هو  املعلم فيكون  ،  املعرفة إنتاج على ترتكز  التي  التقليدية الثقافة على  التقليدي  التعليم يعتمد

 .جهد  أي  دون   املعلم  من   املعلومة  تلقي  على  يعتمد  سلبي  عنصر   الطالب  ويعتبر.    واملكان  الزمان  نفس  في  الطالب  جميع  يستقبل  حيث  ،  املعلومة

  ونماذج أساليب عن  بالبحث  مطالبا التعليم وأصبح الحياة جوانب جميع على تأثيرا  لها  كان  كبيرة وتكنولوجية علمية ثورة يعيش العالم إن

  زلنا  فما العلمية، الثورات  هذه خضم في موقعه أين  نفسه  يسأل  أن  واملتعلم للمعلم والبد  التحديات من  العديد ملواجهة جديدة تعليمية

  التعليم   أن  كما.  والتطور   التكنولوجيا   عصر  في  واملعلم  املتعلم   وتفكير  العصرية  الحياة   مع  تتوافق  ال   التي   التقليدية  التدريس  أساليب  على  نعتمد
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  تأخر  إلى  يؤدي  فهو  العصري   الفكر   مواكبة  يستطيع  ال  وحده  ألنه  لألجيال  التعليمي  املحتوى   على  الجديد  يضفي  لم  الراهن  الوقت  في  التقليدي

 . واملتعلمين  املعلمين في املتجدد  ريوالتفك   اإلبداع وقتل

  في  ماسة   حاجة  من   صاحبه   وما  التعلم   في  الراغبين  أعداد  ألزدياد  نتيجة  كبيرا   توسعا   ومستمر  مضطرد   وبشكل  والتعليم   التربية  قطاعا  شهد إذ ي

  من  واضحا عجزا  املتوفرة الحالية الخدمات  أظهرت  حيث جميعا  هؤالء لتشمل توفيرها الواجب والتعليمية  التربوية الخدمات حجم توسيع

 .  والبشرية واملادية  املكانية   محدوديتها خالل

  أبنية، )  مادية  إمكانيات   من   تحتاجه  ملا  وذلك  التعليمية  العملية  على  عبئا  كثيرة  احيانا  في  أصبحت   التقليدي  التعليم  في  حاليا   املتبعة  أآلليات  أن

  الى  التعليمية  التربوية  بالقيادات  يدفع  وهذا ...(    متعددة  لتخصصات   كفوءين  يسين   تدر  توفير)  بشرية  إمكانات   وكذلك(  الخ..   مناهج  مختبرات، 

  أن . التعلم بصفوف  امللتحقين عدد في التوسع هذا لتواكب  والتعليمية  التربوية الخدمية  بالعملية للنهوض وعملية سريعة  حلول  عن  البحث 

  ذات  أجياال  ينتج  سوف  التعليمية  العملية  لخدمة أمثل  بشكل  وتوظيفها  واألتصاالتية املعلوماتية الثورة  ميزات استغالل  في الهائل  التقدم

 . االختصاصات مختلف في واإلبداع   التفاعل  على أكثر  قابليات مع  تقني علمي تحصيل

  إعادة  من  البد  االلكترونية  واألنظمة  الرقمية املصادر  وتوفر املجاالت  كل في أحدثته   الذي  والتطور  واالتصاالت املعلومات  تقنيات ثورة  ظل في

  هذه  مع يتعايش والذي والتأهيل الىالتدريب  يحتاج الذي  الجديد  الجيل تطلعات مع  لتتواكب التقليدية  التعليمية  التدريب أساليب  في النظر

  ،  للجميع التعليم وصول  ضمان) من  يصاحبه وما األولى بالدرجة  واملكان الزمان عاملي التقنية الثورة هذه وفرت  لقد.  آني بشكل التقنيات

 (.العلمية  للمادة مستمر تحديث ، التعليم  تكاليف تخفيض

  يشكل  بات قد  اإللكتروني التعليم   أنعلى  والتربويين الخبراء  آراء  جمعتألقد 
ً
  بديال

ً
  أساسيا

ً
  ومنافسا

ً
  ظل   في التقليدية التعليمية   للمناهج  قويا

  يقل  ال جيل وإنشاء التحديات، مواجهة علينا تفرض  اآلن العالم  يعيشها  التي التكنولوجية  فالثورة العالم،  يشهدها  التي  اإللكترونية الطفرة

  أقرانه عن
ً
  علميا

ً
  أن  وخاصة الحالي، عصرنا في التعليمية املسيرة لتطوير ملحة ضرورة هجعل الذي األمر  للعاملية، للوصول  وينافس وتقنيا

  يعتبر حاليا الطالب
ً
  مستخدما

ً
  على التفوق  إلى أوصلته  حتى اليومية حياته أسلوب في وأثرت عمره مع تزامنت التي املعلوماتية للثورة بارعا

  املواصفات  عالية تعليم مخرجات على للحصول  خاصة تعليمية مناهج وصممت إلكتروني صف إلى التقليدي الصف تحول  لذلك معلميه،

  مؤهلين وطالب
ً
  اختلفت  اآلراء نجد الوقت ذات  في ولكن  الناشئة، مجتمعاتنا في القرار  ألصحاب كبير  وتحد املجاالت  شتى  في للمنافسة عامليا

   السؤال   ليبقى  التعليم،  من  النوع  لهذا  ومعارض  مؤيد  بين
ً
  التقليدي   التعليم   سيعيد  أم  وأساليبه؟  بالتقليدي  اإللكتروني  التعليم  يطيح  هل  قائما

 بمكانته؟ ليحتفظ أنظمته   هيكلة

 

 ::   التقليدي التعليم و  اإللكتروني التعليم بين  مقارنة :: 

  املقارنة  وجة عن طريق بينهما التالية  املقارنة إجراء خالل  من التقليدي  والتعليم اإللكتروني التعليم من كل بين  االختالف أوجه عرض يمكن

 :  بما يلي

 :                                                                         املستخدم التعليم  أسلوب -1

  املناقشات  وأسلوب  الوسائط، متعددة اإللكترونية العروض على يعتمد حيث  التكنولوجية، املستحدثات يوظف : اإللكتروني التعليم

 .الويب  وصفحات

 .األحيان بعض في  إال  التكنولوجية  األساليب أو الوسائل  من  أى  يستخدم فال الكتاب  على يعتمد : التقليدي التعليم

 :  التفاعل  -2

  معها  والتعامل اإللكترونية، العروض في اإلبحار للمتعلم املتعددة الوسائط استخدام يتيح حيث التفاعلية، على يقوم : اإللكتروني التعليم

 .  بالتفاعلية الويب  عبر  املناقشات  له وتسمح يريد، كما

  وسيلة  باعتباره والكتاب، املتعلم بين دائما يتم ال لكن  واملتعلم، املعلم بين فقط يتم انه حيث التفاعل، على يعتمد  ال: التقليدي  التعليم

 . االنتباه تجذب  ال تقليدية

 : التحديث   إمكانية -3

 .  النشر بعد يتم  أن  يمكن  انه  حيث التقليدية،  كالطرق  الويب  على النشر  عند  مكلف وغير  سهولة،  بكل  تحديثه يمكن : اإللكتروني التعليم
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 . النشر بعد أخرى  مرة فيه والتعديل  جمعه يمكنك ال  الكتاب طبع  عند ألنك متاحة  غير  هنا التحديث  عملية : التقليدي التعليم

 :  اإلتاحة  -4

  التعليم   ففرص  لذا  مكان،  أي   من   اإلنترنت  على  الدخول   يمكن  حيث  مكان،  أي  في  متاح  باملرونة  يتمتع  لذا  وقت،  أي  في  متاح :    اإللكتروني  التعليم

 .  العالم عبر  متاحة له

 . التعليم منطقة أو  إقليم في املوجود  علي مقتصرة فيه التعليم فرص  أن  كما  مصممة، وأماكن   الجدول، في محدد وقت له  : التقليدي التعليم

 :  التعلم مسئولية  -5

  املكان  و  يناسبه،  الذي  والوقت  سرعته  وحسب  واهتماماته،  لقدراته  وفقا  املتعلم  يتعلم  حيث   الذاتي،  التعليم  على  يعتمد  :  اإللكتروني  التعليم

 . بالئمه الذي

 .  فقط الدراس ي الفصل  في إال  معه التعامل  يمكن  وال  وقت، أي في متاح  غير فهو  لذا املعلم،  على يعتمد : التقليدي التعليم

 :  التعليم  تصميم -6

 . التعليم خالل من  اكتسابها  يمكن تعليمية خبرات على بناء التعليمية العملية  تصميم يتم : اإللكتروني التعليم

   ( One Size Fits All )الجميع  يناسب واحد  نظام على مسبقا،  محدد هيكل وضع  خالل  من  التعليمية العملية  تصميم يتم : التقليدي التعليم

 :  التعليم نظام -7

  بالتعلم  للمتعلم يسمح  حيث موزع، و مرن  مفتوح نظام فى يتم  :  اإللكتروني التعليم
ً
  متى؟  على  اإلجابة يحقق أى  مكانه،  وفى لسرعته وفقا

 .  مختلفة  أماكن فى واملحتوى  واملتعلم املعلم  من  كل يعنى التوزيع  أن كما. أين؟ كيف؟

 ومتى؟  أين؟ على  اإلجابة أى  والزمان  للمكان التحديد  يجب حيث مغلق، نظام فى يحدث : التقليدي التعليم

 

 :  التقليدي والتعليم  االلكتروني التعليم  بين  االختالف   جوانب::   

 .  التعلم  عملية أساس  هو املعلم  ويكون  املعرفة  إنتاج على تركز والتي  التقليدية  الثقافة على  يعتمد :التقليدي  التعليم -1

  محور  هو يكون  أن الطالب وتساعد املعرفة معالجة على تركز والتي الرقمية الثقافة هي الثقافة من جديد نوع يقدم:  االلكتروني التعليم

 املعلم   وليس التعليمية العملية

  اكتساب على والطالب املعلمين وتدريب تحتية بنية من االلكتروني التعليم تكلفة  نفس إلى التقليدي التعليم يحتاج ال: التقليدي التعليم -2 

 دون  تقليدية تعلم بيئة في الطالب أذهان إلى  املعرفة بنقل يقوم الذي هو املعلم ألن مساعدين إلى أيضا بحاجة  وليس التقنية الكفايات

 . للمعلم مساعدين أو حديثة إلكترونية بوسائط االستعانة

  املعلمين  وتدريب برمجيات وإنتاج حاسبات من التحتية البنية لتجهيز تطبيقه بداية في وخاصة عالية تكلفة إلى يحتاج: االلكتروني التعليم 

  بين  تفاعلية بيئة  لتوفير  مساعدين إلى  أيضا وبحاجة  الكترونيا العلمية  املادة وتصميم  التكنولوجيا  هذه  مع التعامل كيفية  على  والطالب

 .  بينهم  فيما  املتعلمين   بين وكذلك أخرى   جهة من املتعلمين وبين جهة  من  واملساعدين  املعلمين

  االلكتروني  التعليم  يلتزم ال :  االلكتروني التعليم   . والزمان املكان  نفس في التقليدي  التعليم  الطالب جميع يستقبل : التقليدي التعليم  -3

 .  التعلم  عملية الستقبال  محدد  وقت أو معين  بمكان ملتزم غير  املتعلم  بل الزمان  أو املكان  نفس في تعليم بتقديم

  أسلوب  على يعتمد  ألنه  واالستقصاء البحث في جهد  أي دون  املعلم  من  املعلومات تلقي على  يعتمد  سلبيا  الطالب يعتبر : التقليدي التعليم  -4

 . واإللقاء  املحاضرة

 .التعلم  تفريد مفهوم وعلى الذاتي التعلم  على يعتمد  ألنه العلمية املادة تعلم في وفاعليته املتعلم نشاط إلى يؤدي: االلكتروني  التعليم 

  بين   يجمع  وال   أخرى   أعمار  دون   معينة  أعمار  ويقبل  األسبوع  أيام  طوال  وانتظام  املدرسة  إلى  الحضور   املتعلم  على  يشترط:  التقليدي  التعليم  -5

 . والعمل الدراسة 

  مع  متكامال  يكون  أن  يمكن  فالتعليم ,  املصانع في وعمال  بيوت  ربات من  املجتمع في الفئات  لكافة التعليم  فرصة  يتيح : االلكتروني التعليم  

 . العمل
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  وغير  الصور  بعض ذلك عن زادت وإن  تحريرية نصوص به مطبوع  كتاب هيئة على للطالب التعليمي املحتوى  يقدم:  التقليدي التعليم -6

  نصوص  هيئة في يقدم حيث  التعلم على للطالب دافعية وأكثر   إثارة  أكثر العلمي املحتوى  يكون :  االلكتروني التعليم.  الفنية  الدقة فيها  متوافر

 .مرئي الكتروني كتاب إلكتروني  مقرر  هيئة  في ويكون  ومحاكاة ومخططات ورسومات  فيديو ولقطات ومتحركة ثابتة  وصور  تحريرية

  وقت  ألن  املعلم على األسئلة لطرح الفرصة  التالميذ بعض  ويأخذ الدراسية  الحصة بوقت املعلم  مع  التواصل  يحدد : التقليدي التعليم  -7

 . للجميع يتسع ال  الحصة

  مختلفة  وسائل طريق عن ذلك ويتم عنها االستجواب يريد التي  األسئلة  وطرح وقت أي  في املعلم  مع التواصل حرية  يتيح :  االلكتروني التعليم 

 . وغيرها املحادثة وغرف  اإللكتروني البريد  مثل

 . للمعلومة وملقن ناقل هو  املعلم  دور : التقليدي  التعليم -8

     .االستشارة  وتقديم واملساعدة والنصح   واإلرشاد التوجيه  هو  املعلم  دور :  االلكتروني  التعليم 

 . الطالب يقطنه الذي  السكن  أو املدرسة  أو  الفصل في املوجودين على الزمالء يقتصر : التقليدي  التعليم -9

  .الزمالء على التعرف في صعوبة  أو بعيد مكان هناك  فليس العالم أنحاء من مختلفة أماكن  من  الطالب زمالء يتنوع :  االلكتروني التعليم

  األجنبية  اللغات الطالب تعلم ضرورة :  االلكتروني التعليم .  الطالب فيها يعيش التي الدولة  لغة هي  املستخدمة اللغة: التقليدي التعليم -10

  أو  أمريكا  في الكترونية جامعة إلى العربي الطالب ينضم فقد عامليين أساته من املحاضرات إلى واالستماع العلمية املادة تلقي يستطيع حتى

 .بريطانيا

 . بشرية بطريقة أي  املواجهة  طريق  عن الشهادات واستصدار واملتابعة  واإلدارة التسجيل يتم : التقليدي التعليم -11

   .بعد عن الكترونية  بطريقة والشهادات واالختبارات  والواجبات واملتابعة واإلدارة التسجيل يتم :  االلكتروني  التعليم 

  من  محددة غير أعداد بقبول  يسمح:  االلكتروني التعليم. املتوافرة لألماكن وفقا دراس ي عام كل محدودة أعداد يقبل: التقليدي التعليم -12

   .العالم أنحاء كل  من الطالب

 . واحدة شرح بطريقة بالكامل  للفصل الدرس  ويقدم املتعلمين بين الفردية الفروق  يراعي ال:  التقليدي التعليم -13

 .  الفرد الحتياجات  وفقا التعليم  تقديم على يقوم فهو املتعلمين بين الفردية الفروق  يراعي:  االلكتروني التعليم

  حفظ  على فالتركيز  األخرى  الجوانب  حساب على  للمتعلم  املعرفي الجانب على ويركز  واالستظهار  الحفظ  على يعتمد:  التقليدي  التعليم  -14

  وطرق   واإلبداعي  الناقد  والتفكير  وحلها  املشكالت  تحديد  مهارات  املعرفي  الجانب  في  يهمل  و  واتجاهاته  وقيمه  مهاراته  نمو  حساب  على  املعلومات

 . املعرفة  على الحصول 

 .والناقدة  اإلبداعية  القدرة  املتعلم لدى  وينمي  املشكالت حل  طريقة  على يعتمد :  االلكتروني  التعليم 

 . دور  لها  ليس الراجعة  التغذية:   التقليدي التعليم -15

 . الفورية الراجعة بالتغذية االهتمام:  االلكتروني  التعليم 

 . طويلة لسنوات تغيير دون  ثابتة التعليمية املواد  تبقى: التقليدي التعليم -16

 .  جديد هو  ما بكل الكترونيا  املقدمة التعليمية   املواد تحديث سهولة:  االلكتروني  التعليم 

 .للتعلم األساس ي   املصدر هو  املدرس: التقليدي التعليم -17

 . التعليم ملصادر  ومسهل موجه  هو  املدرس:  االلكتروني  التعليم 

 

 ؟  الـكتروني منهج رقمي  إلى الرسمي   الورقي  املنهج  تحويل  ::

 
ً
 :  فنيا

  للمادة  الوصول   في  سهولة  هناك  أصبح  حيث  املادة  معلم اومعلمة   حياة  في  نوعية  نقلة  هو  إلكترونية  مقررات   إلى   التقليدية   املقررات   تحويل   إن

  املادة  في  املتخصصين  وأفكار   آراء  الستقبال   الفرصة  واتاحة  العلمية  للفائدة  ونشر  أوسع  انتشارا  له  يتيح  مما  وقت  أي   وفى  مكان   أي  من   العلمية

 .  وتكنولوجية علمية نهضة حدوث في يسهم مما العلمية
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ً
املالي للميزانية املالية املتاحة في انتاج املناهج الورقية وكلفها العالية على عكس تخزينها وتحويلها  ير من مصروفات الدفع ثتوفر ك : ماديا

 الكترونيا وبمبالغ  بسيطة ممكن التقليل من تكاليفها. 

 ؟  املقرر  وتفعيل نشر بعد  التدريس  هيئة عضو به يقوم ما

  يجب  بل اإللكتروني املقرر  تنفيذ  من  االنتهاء بمجرد ينتهي  ال  التدريس هيئة  ضو ع فدور  املقرر  نجاح  مراحل أهم  من  االنتاج بعد ما مرحلة إن

  يتأكد  حتى اإللكتروني املقرر  استخدام على وحثهم  وإرشادهم الطالب بتوجيه يقوم وأن  التدريب  منسق  مع املقرر  هذا  تفعيل يتابع  أن عليه

 منه  املرجوة األهداف   تحقيق من

  كيفية  على والطالب التدريس هيئة أعضاء تدريب في هام دور  له ولكن فقط إنتاجها علي اإللكترونية املقررات إنتاج مركز دور  يقتصر  وال

 .  الطالب وأيضا املادة أساتذة من لكل بإعدادها التدريبي  املنسق يقوم التي   العمل  ورش طريق عن وذلك املقررات هذه استخدام

  في  تتمثل التعليم من النوعين هذين فغاية. الوسيلة في ويختلفان الغاية في يتفقان االلكتروني والتعليم التقليدي التعليم أن ،نجد الختام في

  الوسيلة هذه بلوغ في املستخدمة  الوسائل  حيث من  أما الجيد،  والتأهل املتقدمة باملعرفة تتميز عال مستوى  على مخرجات  على الحصول 

   ينهض التقليدي  التعليم أن حين في انه نجد فإننا
ً
  في  يستعين معلم من العلم لتلقي الدراسة  قاعات  إلى الحضور  في الطلبة انتظام على اساسا

  تعليمية  ملراحل وفقا انتقالهم ويتم لسنهم، وفقا تحديدها يتم صفوف في وينتظمون  قراءتها يلزم مطبوعة محددة بمراجع تعليمهم عملية

 (.   التعليمي  السلم  ) محددة

  املستخدمة  الوسائل  وتتنوع منتظمة، بصورة الدراسة لقاعات الحضور  في الدارسين انتظام إشكالية تالفي االلكتروني التعليم في يتم حين في

 .  االلكتروني  التعليم نظام في الدارسين   إلى املعرفة نقل في
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 ر ئالجزا أمال بكوش 

محاضرة , تخصص قانون خاص, قسم  أستاذة 

م اإلدارية,  القانون الخاص, كلية الحقوق و العلو 

 . جامعة عنابة

 

 

 الجزائر نموذجا   رهانات جودة التعليم العاليالتعليم السيبراني و 
 

 مقدمة: 

بديلة تمكن كل أطراف العملية التربوية و التعليمية بالتزود بكم   فضاءاتقد استحدثت الوسائط التعليمية و  السيبرانية  البيئةن أال مرية 

رفع تحدي  إلى    األكاديمية ، فسارعت الكثير من املنظومات  التي شكلت ثورة نوعية في املجال البحثي عامة و األكاديمي خاصةهائل من املعطيات  

من خالل    ،و االستجابة لرهانات التطور التقني في مجال التعليم العالي و البحث العلمي  ،  )   ( Virtual Learningما يوسم  بالتعليم االفتراض ي  

 في هذا الصدد. املأمولة للتوقعات املشروعة و  استجابة  ،االعتماد على تقنيات ووسائط متعددة و إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية الكترونية 

الل  من خ،  هنة على الجودة و استقطاب األطر املرا أنه عمل علىعن هذه التحوالت ، بل   منأى الجزائر في التربية و التعليم فيلم يكن قطاع    

على ديناميكية و آلية التكوين الجامعي فقط و إنما على فلسفته الغائية ال  ما انعكس  و هو    ،نظرة استشرافية ملواجهة تحديات املستقبلتبني  

التعليم الحديثة من خالل العمل على ضمان  أنماط و طرائق املشكالت التي تالزم واكبة مما اقتض ى تبني استراتيجيات مستحدثة مل ،كذلك

 جودة نوعي للتعليم العالي و الخدمات الجامعية . 

مط جديد في تحسين جودة التعليم نك  من خالل هذا املقال الوقوف على دور االنفتاح على التعليم االلكترونيسنحاول    استصحابا لهذه الرؤية

 على وجه الخصوص .  الجزائرالعالي عامة و التعليم الجامعي في 

و ما هي أفاقه املستقبلية    ،مدى فعالية التعليم السيبراني في تحقيق جودة التعليم العالي  ما  من خالل االجابة على اشكالية محورية تتمثل في   

 ؟

 التعليم السيبراني.  ، الرقمنة  ،، تكنولوجيا االتصال ، الوسائط التكنولوجيةنيالتعليم االلكترو الكلمات املفتاحية :

 

 اإلطار املفاهيمي للتعليم السيبراني و جودة التعليم العالي . املطلب األول: 

 .  للتعليم السيبراني مقاربة مفاهيميةول: الفرع األ 

فمن   ،ما بينها من الناحيتين الشكلية واملوضوعيةواختلفت في ، هذا النمط التعليمي املستحدثل  الفقهية و املؤسساتية سميات املتعّددت 

عن التعليم االفتراض ي و تارة عن التعليم عن بعد و أحيانا عن التعليم   فالفقه يتكلم تارة  ،صطلحاتتنّوعت املفقد الناحية الشكلية 

نجد مفهوم التعلم عن بعد، التعلم   سيبرانيال من بين أهم املفاهيم ذات الصلة بالتعلم  كما أن  ، أو التعليم املتعدد الوسائط االلكتروني

الصورة والصوت) ،  ،الدروس املتزامنة أو املسجلة، تقنيات الفيديو  باستخدامالتعلم عن طريق شبكة األنترنت  املباشر، التعلم املفتوح،

 وغيرها من االساليب التعليمية املستحدثة . تقنيات العرض اإللكتروني ( 

السيبرانية   البيئةفقد آثرنا توظيف مصطلح التعليم السيبراني كونه ضرب من ضروب التعليم التي تتم في  في خضم هذا التعدد في املسميات

  أصناف الخصوصية التي تميزه عن  منهذا النمط التعليمي  بحيث يكون االنطالق في تعريف ، االلكترونية الوسائطباستخدام جملة من 

 . التي يعتمد عليها  الوسائل مجرد   ال من   ،تتم ممارسته فيها البيئة التعليم التقليدية و املتمثلة في

نه يظل متمايزا عن  أغير   اإللكترونية كالحواسيب و التطبيقات و البرامج  الوسائطذلك ان التعليم التقليدي قد يعتمد بدوره على جملة من   

نظام يسمح بإمكانية نقل املادة العلمية عبر وسائل متعددة دون حاجة الطالب الحضور إلى قاعات  هذا األخير باعتبار ,التعليم االلكتروني

 1في زمان محدد . الدرس بشكل منتظم 

  ، افتراضية  بيئة ذلك أن األول و إن تم في     virtual التعليم السيبراني و التعليم االفتراض ي   التحّرز وعدم الخلط بين كما أنه يتعين من جهة اخرى    

   يوحي به املصطلح .قد فإنه يظل في كنهه و جوهره تعليما حقيقيا ال افتراضيا كما 
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د في املسميات الذي ينّم عن وجود أزمة في املصطلح حيث عرفه    ،التعليمي  األسلوبلهذا    تباينت التعريفات الفقهيةفقد      ،إلى جانب هذا التعدُّ

شكل من أشكال التعليم و إيصال املعلومة للمتعلم يتم من خالله استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب آلي وشبكاته  »  :    نه "أالبعض ب

ووسائطه املتعددة من صوت وصورة و آليات بحث ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات االنترنت سواء كان ذلك عن بعد أو بشكل حضوري  

ناء الفصل الدراس ي، وهو بذلك أسلوب من أساليب التدريس يعتمد على استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم  أث

 2«  بأقصر وقت وأقل جهد و أكبر فائدة

ووسائط متعددة صورة و صوت و  طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب و شبكاته  »   بينما عرفه اخرون بأنه:    

رسومات و اليات بحث و مكتبات الكترونية و كذلك بوابات األنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي ، واملهم املقصود هو استخدام  

  3«   التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم في أقصر وقت

ذلك النوع من التعليم القائم على شبكة الحاسب اآللي ، و فيه تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم   » بأنه:  وقريب منه ما عرفه به بعض آخر 

موقع خاص بها و ملواد أو برامج معينة ، و يتعلم املتعلم عن طريق الحاسب اآللي و فيه يتمكن من الحصول على التغذية الرجعية ، و يجب  

التعليمي ، و بذلك نصل باملتعلم إلى التمكن من ما يتعلمه ، و تتعد برامج التعليم املقدمة  أن يتم وفق جداول زمنية محددة حسب البرنامج 

 4. «من برامج تعليمية على مستويات متنوعة كبرامج الدراسات العليا أو البرامج التدريبية املتنوعة 

التعلم املدعومة إلكترونًيا، و التي تشتمل على مجموعة من أدوات  مصطلح عام يشير إلى جميع أنواع   »بأنه :  في تعريف أشمل يرى أخرون و 

التعليم و التعلم التي تستخدم الوسائط االلكترونية ، وفي السنوات األخيرة اقتصر هذا املصطلح على املسافات التي تقدم عن طريق شبكة  

ت املرئية و مجموعة املناقشة و غرف الدردشة واأللواح البيضاء  الويب أو الخط االلكتروني املباشر، و تستخدم البريد االلكتروني واملؤتمرا

 5.  «  االلكترونية على األنترنت

طريقة ابتكارية إليصال بيئات التعلم امليسرة التي تتصف بالتصميم الجيد و  » :  أنه  هو و لعل الراجح في تعريف هذا النمط التعليمي  

الخصائص و املصادر املتوافرة في العديد من    في أي مكان و زمان ، عن طريق االنتفاع منبالتفاعلية و التمركز حول املتعلم ألي فرد و 

 . 6  «من األنماط األخرى من املواد التعليمية املناسبة لبيئات العلم املفتوح و املرن    ،التقنيات الرقمية سويا

االلكترونية و استقبال املعلومات و اكتساب املهارات و التفاعل بيم الطالب و املعلم    الوسائطذاك التعليم الذي يعتمد على استخدام    هوأو   

االلكترونية و شبكات املعلومات و  الوسائلو  7و إنما باالعتماد على  تكنولوجيا االعالم و االتصال  ،بغير حاجة الى تجهيزات و هياكل مادية 

 س االلكترونية و املكتبات االلكترونية  غيرها . التعليم االلكترونية كالدرو   ووسائلاالتصاالت 

نه يتعين البحث كذلك عن تعريف ها  إف في تحسين جودة التعليم  العالي  تشكل  حجر الزاوية  ملا كانت تكنولوجيات الغعالم و االتصال  و

قنيات او النظم املختلفة  تأو االدوات او ال  الوسائلمجموع  حيث يقصد بهذه األخيرة    ،  ولية ال بد من توضيحها في إطار البحثأباعتبارها فكرة  

و التي يتم من   ،الشخص ي او التنظيمي التي يتم توظيفها ملعالجة املضمون أو املحتوى املراد ايصاله من خالل عملية االتصال الجماهيري او

او املطبوعة او  الرقمية تم تخزينها و استرجاعها في    املرئيةاو املرسومة او املسموعة او    خاللها جمع البيانات املسموعة او املكتوبة او املصورة

 8الوقت املناسب  

حيث تتمثل هذه   ،أو هي مجموعة املعرفة العلمية و التكنلوجية و الهندسية و االساليب و  الفنون الالزمة لتحويل املدخالت الى املخرجات

اسب  املخرجات في الرامج املتطورة و التي تتضمن النظم الخبيرة و الذكاء االصطناعي و قواعد البيانات باالعتماد بشكل اساس ي على برامج الح

 9اآللي.

 مقاربة مفاهيمية لجودة التعليم العالي .الفرع الثاني: 

تلقين لها  قدمة إلرضاء املستفيدين منه من مقدمين للخدمات التعليمية و املالخدمة التعليمية امل خصائصتتمثل جودة التعليم العالي في 

سلوبا لوصف كافة االنظمة و املوارد و البيانات املستخدمة من قبل  أو يعد ضمان جودة التعليم العالي  ،10بطريقة مباشرة أو غير مباشر 

و يتضمن ذلك التدريس و كيفية تعلم الطالب و املنح   ،الجامعات و معاهد  التعليم العالي للحفاظ على مستوى نوعي مطابق ملعايير الجودة

 11الدراسية و البحوث و غيرها . 
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و   ،دة املتفق عليها عامليانظام الجودة نظام دولي موحد ملعايير الجو  عتبريإذ  ،يستلزم تكريس نظام جودة فعال توفر نظام معياري للجودة

يزات  د به في مجال التعليم العالي جودة عناصر العملية التعليمية املكونة من الطالب و االستاذ و املادة التعليمية و أماكن التعلم من تجهص يق

 و كذلك اإلدارة و الهياكل التنظيمية و تقنيات التمويل .  ،مادية كمراكز البحوث و املخابر العلمية و مراكز الحاسوب

و  تستهدف انظمة تحسين الجودة النوعية للتعليم العالي تالفي الوقوع في االخطاء و العمل على تحسين جودة الخدمات التعليمية و االدارية 

ها و التركيز على مصادر االنشطة و بالتالي منع ظهور  على تصميم العمليات و مراقبت التأكيدومن خالل  ،التسييرية للمؤسسات التعليمية 

 12خدمات تعليمية غير مطابقة ملعايير الجودة.  

ارساء املؤسسات التعليمية لقاعدة متينة لبناء نظام   ،نظم و برامج جودة نوعية قوية ملناهج و اساليب التعليم العالي  لتأسيس كما يتعين 

في تنفيذ برامج أولية و متابعة تطويرها من خالل ضمان استمراريتها و تتابعها في تغطية ما يشوبها   ءالبدمن خالل  ،جودة شاملة و متكاملة

 و تجاوز ما يعتريها من عثرات .  نقائصمن 

هداف نظام الجودة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي في إيجاد نظام شامل لضمان  أهم  أأهداف نظام الجودة في التعليم العالي: تتمثل  

الى توحيد الهياكل التنظيمية التي ترتكز على جودة  باإلضافة  ،التعليمية من تحيين و تطوير مناهجها  املؤسساتيمكن  ،تقديم تعليم نوعي 

من خالل تشجيع التطور و التحسين   وكفاءاتهء املوظف فرصة لتطوير امكانياته إعطا و املهنية مع 13و تطوير املهارات االدارية ، الجامعة

 14املستمر و تقديم الخدمة األفضل . 

و التي يمكن تحديد اهمها في تقديم لغة   ،يقتض ي تحقيق االهداف املتقدمة االلتزام بمتطلبات املعايير الالزمة لتقييم جودة التعليم العالي        

  ، تحديد مستويات معيارية متوقعة و متفق عليها لألداء التربوي في كل جوانبه  ،و هدف مشترك ملتابعة و تسجيل و تحصيل الطالب15مشتركة  

و عرضها بشكل متكامل على  أعضاء هيئات   16جاد العديد من املرتكزات البيانية و املعلوماتية التشخيصية لتحيين و تطوير املقررات إي

سلوب  أمع  قاربفكر متجدد و متب 17التدريس هيئاتو تشجيع تمتع اعضاء  ،توفير سبل محاسبة املجتمع للمؤسسة التعليمية ،التدريس 

 الشباب . الطلبة تفكير  

تبدوا اهمية التعليم السيبراني في تحسين جودة التعليم العالي في ثالث ابعاد أساسية تتمثل في تقديم املحتوى باالعتماد على وسائط و 

و حاجة القائمين على العملية التعليمية الى اكتساب   ،من خال استغالل التطور اإلدماجي بين تقنيات االتصاالت و الحواسيب  18متعددة

 19مهارات جديدة دون تعطيل حياتهم العملية  لفترة طويلة و كذا الحاجة الى تخفيض كلفة التعليم. 

 

 . في الجزائر  للتعليم العالي  جودة  و تحسين   سيبرانيالتعليم ال واقع  املطلب الثاني: 

التي كان يستخدمها جنود الجيش   بالكتب املبرمجة،  ما يسمه العديد من التربويين  السيبرانية في البيئةتمثلت باكورة أسلوب التعليم في 

  املعتمد على التعليم  الضرب من  ان هذا  غير أن اتجاها جديرا باالعتبار يرى في املقابل ،  1940منذ سنة  األمريكي كبرامج تعليمية 

في شيكاغو و موسكو في مطلع الستينات ، إال أنه لم يولد والدة حقيقية إال مع الجامعة املفتوحة في بريطانيا عام  فعليا  بدأ    املتعددة   الوسائط

 عن بعد .  يم ألساسيتان في التعلو التلفزيون الوسيلتان ا  يةالبريداملراسالت   من خالل االساليب التعليمية املعتمدة على م ،  1980

  باألولوية تنتهجها الدولة بمنح تماهيا مع السياسات التي  ،و قد التحقت  الجامعات الجزائرية مؤخرا بركب الحداثة في مجال التعليم العالي 

من خالل توفير تكوين نوعي كفيل   إال يتأتىال و أن ذلك  ، لفردلهو استثمار استثمار خير بأن  ها، إيماًنا مناملشاريع التنموية  ضمن للتعليم

 .الرهانات املستقبلية محليا و دوليا   كافة املستجدات و بمواكبة 

تزويد    وتهيئة الكوادر البشرية ،  من خالل  ،  للجامعات الرقميةإعداد البنية التحتية  شرعت الجامعات الجزائرية في  تحقيقا لذلك املسعى فقد   

الى تحيين املقررات و املناهج من    باإلضافة  ،وقواعد البيانات   بخطوط األنترنت ومراكز الحوسبة و املعلومات  ؤسسات الجامعية  و املعاهد  امل

 خالل ادراج مقاييس  متعلقة بإجادة استخدام التقنية في مجال الدراسة و البحث .

 

 .   الجزائر أهم تطبيقات التعليم السيبراني في الفرع األول:  
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من   ،حيث اطلقت هذه املؤسسة ما يسمى باملدرسة الرقمية  ، EPAD في تعميم التعليم السيبراني في تجربة  الجزائريةتمثلت باكورة التجربة 

وقد    ، خالل اطالق برامج خاصة بالطلبة على شبكة االنترنت موجه في بدايته للمقبلين على اجتياز شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم االساس ي

 و تتمثل في فضاء بيداغوجي  افتراض ي للتعلم عن بعد. ،درسة االفتراضية اسم "تربيتك"اطلق على هذه امل

على العملية التربوية و املستفيدين منها من طلبة و أولياء أمور و نتيجة لحسن سير املدرسة    القائمينو قد لقيت هذه التجربة اصداء جيدة بين  

 . ابناهمبمتابعة تمدرس  لألولياءفضال عن سماح هذا النظام  ،ملا تقدمه االقسام التقليدية اضافةو تعمق التعليم الذي يشكل 

 : في مقدمتها  و املشاريع التكوينية و مشاريع التكوين املنهي     تجارب جملة من القد تلتها 

 افتراضيا  موقعا أنشئت التي ، املتواصل التكوين جامعة عليها اإلشراف تتولىالتي    (CNEPD) بعد عن املنهي للتعليم الوطني تجربة املركز  أوال:

 عن مشاريع تكوين متخصصة لعل أهمها : جملة  فضال   ،التخصصات بعض في لطلبتها مكملة دروسا خالله من  تبث

  20ACOLADاالفتراض ي املسماة   التعليم أرضية  من خالل    ،االفتراض ي التعليم ميدان  في مكونين  املتعلق بتكوين    Transfert AUFمشروع    •

  ، اختصاصيين في استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت لفاىدة التعليم و التكوين املتعلق بتكوين  ،  DESS UTICEFمشروع تكوين  •

 21.  (CERIST)بالتعاون بين جامعة لوي باستور بستراسبورج و مركز الدراسة  و البحث في املعلومات و التقنية 

 22املتعلق بافتتاح فرع تكوين في املاستر في مجال التبصر و التصور في ميدان التصميم باعتماد اجهزة الحاسب االلي .  AUFمشروع  •

بالتعاون بين وزارة التعليم    QUALILEARNINGاملتعلق بتكوين اختصاصيين تربويين و تقنيين في استعمال ارضية    ،   COSELEARNمشروع   •

 .للتنمية و التعاون رية السويسرية العالي و املدي

جامعة التعليم املتواصل   باملشاركة بين  ، لتكوين في إطار املاستر املنهي اختصاصيين و مكونين في مجال التعليم عن بعد  FORTIFمشروع  •

 و منظمة اليونيسكو و منظمات بحثية فرنسية .  الجزائرية 

 

 ونظام  املرئية املحاضرات  شبكة (  و الذي يطلق عليه   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من قبل    املشروع الوطني للتعليم عن بعد   ثانيا:

ت  تبن ،مع متطلبات ضمان الجودة  و التماش ي التأطير  نقائصقصد تدارك ب .)العلمي والبحث العالي  التعليم لوزارة االلكتروني التعليم

و يستهدف هذا املشروع   ، تتضمن اجراءات بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين ، جديدة للتكوين و التعليم  طرائق  الجامعة الجزائرية

 تحقيق أهدافه من خالل ثالث مراحل. 

و تحسين مستوى التكوين   ، قصد استيعاب اعداد كبيرة من املتعلمين املرئيةاملحاضرات  ،املرحلة االول: تتمثل في استعمال التكنولوجيا 

 خالل وقت مقتضب .

الخط او التعلم  املرحلة الثانية: تتضمن االعتماد على التكنولوجيا البيداغوجية الحديثة لسيام الشبكة العنكبوتية من خالل التعلم عبر 

 االلكتروني و ذلك قصد تحقيق ضمان النوعية على املدى املتوسط .

و تعميمه من خالل قناة املعرفة   ،تتم خاللها املصادقة على نظام التعليم املفتوح او التعليم عن بعد ،املرحلة الثالثة: تسمى بمرحلة التكامل 

مدركاتهم و   الذين يرغبون في توسيع، و انما تستهدف قطاعا اوسع من املتعلمين  ، معيالتي يتعدى استعمالها و االستفادة منها املجال الجا

 معارفهم املتخصصة . 

و التي   ،لى غالبية مؤسسات التكوينموزعين ع ،و التعليم االلكتروني املرئيةو يرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة املحاضرات 

 ARNيمكن الولوج اليها عن طريق الشبكة الوطنية للبحث 

 

 . وطني للتعليم عن بعدالبرنامج ال ثالثا:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي هدفين   تأكيد  2006اده في سبتمر دالذي تم اع  2007ولويات و التخطيط لسنة ير األ ر تضمن تق 

قامة نظام للتعليم عن  إعالم املتكامل للقطاع و استراتيجيين فيما يتعلق بتوظيف تكنولوجيات االعالم و االتصال يتمثالن في ضبط نظام اإل 

 بعد كدعامة للتكوين الحضوري.
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من   ،االنية و املستقبلية  االهتمامات لقصير و املتوسط  البعيد تعكس داف املسطورة تم تحديد مخططات على املدى اه و تحقيقا لهذه اال 

و تزويدها باملخابر البحثية االفتراضية و و قاعات تدريس متعددة   ،معية تدمج كل املؤسسات الجا ، املرئيةقامة شبكة للمحاضرات خالل إل

 موصولة بشبكة خاصة للمحاضرات املرئية.   الوسائط

-server )موزع  -زبون (كما أنه من املزمع تدعيم هذا النظام بنظام التعليم االلكتروني الذي يرتكز على قاعدة للتعليم عن بعد في صيغة 

client)(  مما يمكن االستاذ من استعمال    ، يسمح بالوصول الى املوارد عبر الخط في شكل غير متزامن بغير حاجة ملرافقة في اي وقت و اي مكان

 مختلف الطرق عبر الخط . 

  . ARN  23للبحث  الجزائريةالشبكة رابعا: 

 . لدعم نظام التعليم عن بعد  Algerian Research Networkللبحث  الجزائريةتم اطالق الشبكة 

 

 . ide@اديا   مشروع امسا:خ

 العالي التعليم إصالح  سياسات و مرافقة  بتمويل األوروبي الذي يقوم من خالله االتحاد ، Tempusيتمثل هذا املشروع في أحد آليات برنامج   

حيث يمثل هدا املشروع مرافقا لتطوير التعليم عن بعد في  ،الدول املتوسطية   الشرقية وأوروبا الوسطى أسيا بلدان طرف من املعتمدة

 االقتصادية للحاجيات االستجابة نهأش من منهي متخصص تعليم اقتراح اجل  من الجارية لإلصالحات يجلب دعما مباشرا  ، الجزائري 

 والصناعية  التي يفرضها سوق العمل محليا و دوليا . 

 

 . 24  ( COSELEARN)    بعد عن  التعليم مشروعسادسا: 

 التكوين حول  البرنامج هذا يتمحور  QUALILEARNINGالسويسرية  العلمي  واملؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة بين للتعاون  هو برنامج  

 كأساتذة توظيفهم وتم خبيرا ( 34 ) وثالثون  أربعة تكوين من ومكنت 2007 سنة في منه األولى املرحلة انتهت وقد بعد، عن التعليم مبادئ في

 .جزائرية جامعية مؤسسات عدة في مهندسين أو

 في اختصاصيين تكوين وتضمنت2009 سنة من  مارس التي انطلقت في شهر  (COSELEARN)بعد  عن التعليم برنامج من الثانية املرحلة أما

 : إلى عموما تهدف كانت فقد االلكتروني، التعليم

 .والتقني البيداغوجي للدعم  الدائمة الفرق  وتطوير تقوية إنشاء، -

 بيئة توفير خالل  من السيما الطالبية، األعداد كثافة في زيادة في املتمثل التحدي رفع في املساهمة  -

 عدة على  مجانا الحصول  فرصة الطلبة آلالف وتمنح الشريكة،  الجامعات تجمع  التي  للعمل تكنولوجية

 ..(...ألخ الوثائق، تخزين  املشتركة، األجندة االلكتروني، العنوان  ) منها خدمات،

 

 . CARO)-(FPD   25مشروع   سابعا: 

 استراتيجية  وتنفيذ االفتراض ي،و   )حضوري( التقليدي املزدوج التعلم فكرة طرح في ويتمثل بجاية جامعة من  مبادرةأنش ى هذا املشروع ب

بدء بخلق نموذج تعليمي يدمج تعليما تقليديا اساس ي مع تعليم ذاتي افتراض ي و انتهاء الى تحقيق    ، مراحل   سبعة ىعل االفتراض ي التعلم إدخال

 . عملية تعليمية متكاملة

 

 : و سبل مواجهتها  الجزائر  السيبراني في  العالي  ميالتعلتعميم  تحديات الفرع الثاني:

ال تزال تواجه العديد من العقبات التي تحول دون   فإنها ،لنمط التعليم السيبراني الجزائريةالجامعة  تعميم رغم الخطى املتسارعة في مجال 

 جملة من املشاكل لعل أهمها: س هذه التحديات أو تقف على ر  ،تحقيق فاعلية قصوى لهذا النمط في تحقيق جودة العليم العالي

 

 . تقنية أوال: مشاكل 

 .تمثل في صعوبة اعتماد معيار موحد لصياغة محتوى بيداغوجي متفق عليهت  •
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 مما ينعكس ، على انتشار و تناقل البيانات و املعلومات و تحميلها  و معالجتها سيئةو هو ما يؤثر بصور جد  األنترنت ،  سرعة ضعف •

  التي  ، وهذا ما تفتقر إليه الجزائر و ثابثة سرعة تدفق عالية على جودة التعليم الرقمي الذي يتوقف وجودا و عدما على   بصورة حتمية 

 .تعتبر من بين األضعف في العالم و ،اإلحصائياتسرعة التدفق حسب آخر تتذيل قوائم التصنيفات املتعلقة ب

 

 . فنية  ثانيا: مشاكل 

 و التالعب في محتواها و مضمونها.  من االعتداءات السيبرانية  اإللكترونيةتتمثل في صعوبة تحصين الجامعات 

 .وجود متخصصين في هذا املجال فتقارشكل دائم وعدم تنظيمها، نظرا ال مواقع الجامعات وعدم تحيينها ب هيكلة ضعف •

 

 

 .تربوية بيداغوجية و صعوبات ثالثا: 

و إن كان هذا العزوف ال   ،نماط التعليمية املستحدثة في قلة اقبال و مشاركة التربويين و تفاعلهم مع هذه األ أهم هذه الصعوبات   تتمثل  

 ي. بقدر ما يعزى إلى غياب الدعم و التأطير الهيكل ،سلوب التعليميبنجاعة هذا األ قلة وعي األستاذ يعزى بالضرورة ل

 .ذلك بعدم تسخير كل اإلمكانات لهذا النوع من التعليم قلة اهتمام الجامعة بهذا النوع من التعليم، وعدم تفعيله من طرف الدول و •

التي تقتض ي قدرا  الطريقة التقليدية  و ميله نحو ،من اجادة لوسيلة االعالم اآللي  هيقتضي ملا هذا النوع من التعلم  عن الطالب  عزوف •

 بدال عن البحث .  بالتلقيو االكتفاء   الجاهزةو قدرا اكبر من االعتماد على املحاضرات و املراجع التقليدية   ،اقل من االستقاللية

  بدأ بحشد التعبئة  الجهود مجموعة من  تضافريقتض ي  نجاح صناعة التعليم السيبراني ابتغاء ضمان  بيانها إن تجاوز العقبات املتقدم

ير البنى التحتية لهذا االسلوب  فرصد  االمكانيات املادية  و تو ب و انتهاء ،و للتفاعل مع هذا النوع من التعليم لإلقبال تشجيعا االجتماعية 

ارساء برامج لتدريب  و و املتمثلة في إعداد الكوادر البشرية املدربة و توفير خطوط االتصاالت املطلوبة التي تساعد على تعميمه  ،التعليمي 

 الستفادة القصوى من التقنية . من أجل ا  التدريس و االداريين  هيئاتالطالب و اعضاء 

 

 الخاتمة 

نتيجة العتماده على تكنولوجيات التعليم  التي أصبحت من الضروريات   ،راهنوقت اليعد التعليم اإللكتروني من أهم أنماط التعليم في ال

التي   من وسائط التعليم الحديثة  من خالل اتاحة االستفادة  ،وتحسين الجوانب املختلفة للتعليم  ، األساسية لتطوير النظم التربوية والتعليمية

 فضال عن اقتصاد التكاليف املادية و البيداغوجية .  ،التعليميةفي العملية وقت و الجهد لتوفر الكثير من ا

مما يشكل دافعا للمؤسسات التعليمية لرصد    ، وسيلة مثلى لتحقيق جودة التعليم  املستحدث    كل هذه املميزات تجعل من هذا النهج التعليمي  

 هذه الصناعة و تذليل ما يواجهها من عقبات .  إلنجاح املطلوبة   مكانياتكافة اإل 

 

  .2004تكنولوجيا التعليم و التعليم التكنولوجي ، القاهرة   سالم أحمد محمد ،  1
، جامعة التكوين املتواصل و املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة،  في: تاريخ وجغرافيا »وحدة تطبيقات وبرامج تعليمية« بوربعة فاطمة:   2

  .281، دت، ص2ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،ج
التعلم االلكتروني مفهومه ، خصائصه ، فوائده ، عوائقه . ورقة عمل مقدمة )لندوة مدرسة املستقبل ( كلية   ،   املوس ى عبد هللا العزيز  3

 2002أكتوبر  24-23التربية جامعة امللك سعود 
 

5learning -2004 internet web site http :/www.cognitivedesignsolutions.com.e march  learning retrived 22-. E Grove . Anoly  

هيفاء املبيرك ، طريقة املحاضرة في التعليم الجامعي باستخدام التعليم االلكتروني مع نموذج مقترح ورقة عمل لندوة  قريب منه ما أوردته 

  . 2002كتوبر  أ 24-23مدرسة املستقبل كلية التربية جامعة امللك سعود 
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من التصميم إلى استراتيجيات التعليم ،ورقة عمل مقدمة إلى املؤتمر الدولي للتعليم   أل محي عبد هللا يحي ، الجودة في التعليم االلكتروني  6

 . ،مسقط ، عمان 2006مارس  29-27عن بعد 
ان تكنولوجيا االعالم و االتصال هي مجموع الوساىل و األدوات أو التقنيات او النظم املختلفة التي يتم توطيفها ملعالجة املضمون او    7

ا ,  املحتوى الذي يراد توصيله الى مختلف الجهات املعنية, باالعتماد على عدة مراحل انطالقا من الحصول على باليانات من البيىة و مراقبته

لجة  عملية معالجة البيانات و التي تتضمن التنظيم و التبويب و التخزين و الترميو و التحليل وصوال الى النتاىج املترتبة على مرحلة املعا ثم

لالستفادة منها في الوقت و الشكل املناسبين. أنظر الشيشاني عامر, شرف الدين طيبو أثر تكنولوجيا املعلومات و تكنولوجيا االتصاالت 

  تطورة في اكساب ميزة تنافسية, دراسة ميدانية على الشركة األردنية لالتصاالت الخلوية موبايل كوم, رسالة ماجستير في إدارة االعمال,امل

 19, ص  2004جامعة أل البيت, األردن, 
 

ية الرسمية, رسالة ماجستير في إدارة  القضاة حنان أحمد, أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على التطوير اإلداري في الجامعات األردن  9

اللبان شريف درويش, تكنولوجيا االتصال املخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية,    .47 ,ص2007االعمل, جامعة آل البيت, األردن, 

 .  102, ص  2000الدار املصرية اللبنانية , القاهرة, 
الفاعوري رفعت, ضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي, مؤتمر إرادة الجودة الشاملة في املؤسسات التربوي, جامعة الطفيلة التقنية,    10

 . 2007األردن, 
لجودة و قراقيش جهاد, علي الجبر, معوقات تطبيق معايير الجودة في الجامعات الخاصة االردنية, املؤتمر العلمي الدولي الثالث حول ا  11

 . 2007التميز في منظمات األعمال , كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير, جامعة سكيكدة, الجزاىر, ,  

 و ما بعدها   274, ص  2005ضياء الدين زاهر, إدارة النظم التعليمية للجودة الشاملة, دار السحاب للنشر, مصر,   12 
 

 

 . 23, ص 2008البيالوي حسن و ىخرون, الجودة الشاملة في التعليم, دار املسير, عمان, األردن,   15
هواري معراج, نموذج مقترح لتحسين جودة التعليم االلكتروني عن طريق حوسبة املقررات , مجلة لواحات للبحوث و الدراسات, املركز    16

 . 55, ص 2008, سنة  3الجامعي غرداية, العدد 
 .230, ص 2010عملن , االردن, سنة رافدة عمر, درويش الحريري, سعد زناد, القيادة و إدارة الجودة في التعليم العالي, دار الثقافة,   17
 الكتاب  دار:بيروت ، األيوبي عمر ترجمة ،-  "للتعلم السهلة و السريعة الطريقة – االنترنت مبادئ " .جيري  ، هونيكوت   18

 20ص.م1996العربي،
 

 .  59, ص  2005محمد الهادي محمدو التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنات , القاهرة , الدار املصرية اللبنانية, سنة   19
20 ACOLAD : Apprentissage COLlaboratif A Distance ( االفتراض ي التعليم  أرضية ) http://dessuticef.u-strasbg.fr   
21 DESS UTICEF : Diplôme d’Etudes Supérieur Spécialisé en Utilisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement et la Formation : http://dessuticef.u-strasbg.fr   
22 AUF : Agence Universitaire de la Francophonie : http://www.auf.org   . 

   learning/arabe/pg_nationale_arab.php-www.mesrs.dz/eاملشروع الوطني للشبكة الجزاىرية للبحث متاح على الرابط االتي :     23
24 programme de coopération entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la 

fondation suisse QUALILEARNING, Visite le 23-04-2009.-Accessible sur : http://www.mesrs.dz/e-learning/coselearn.php . 
learning  -http://www.univعلى   متاح .-بجاية جامعة CARO)-(FPDافتراض ي   /قليدي ت مزدوج تعليم  مشروع .الهادي بوزيدي،  25

bejaia.dz/e 

http://dessuticef.u-strasbg.fr/
http://dessuticef.u-strasbg.fr/
http://www.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
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 الجزائر  بدرالدين زواقة 
 - االتصال و االعالم  استاذ

 الجزائر –جامعة باتنة 
 

 

 

 - التمثالت و االستخدامات: الرقمي )االلكتروني( و انماط الشخصية القرآني  التعليم

  

 النفس علم بتطور  ان ذلك الشخصية، انماط و االلكتروني  القرآني  التعليم بين  موضوعية و  منهجية ملقاربة محاولة  البحث يمثل

 باستعمال  االخرين مع  تواصلهم و  لألشياء ادراكهم في  يختلفون  و  يتميزون االشخاص ان املعلوم من اصبح البشرية والتنمية السلوكي

 . حواسهم 

 : هي  و التمثيلية،  باألنظمة يسمى  بما االنماط هذه تتعلق  و •

o السعي  النمط. 

o البصري  النمط. 

o الحس ي  النمط. 

 املجاالت  شتى و  املستويات  جميع  في    القراء  و املتعلمين  لجمهور  الواسعة  االستخدامات  خالل  من  نجاحا الرقمي التعليم  حقق قد  و

 التعليم عالقة لرصد البحث هذا فكان ،"التمثل " ب يسمى نفسيا مفهوما عنها نتج التعليمي الجهاز و املتعلم بين وطيدة عالقة فنشأة

 .التمثل و االستخدام و التملك  نظرية حيث من الشخصية بأنماط الرقمي

 :التالية الخطة وفق البحث يكون  و

 تمهيد •

 مصطلحات  و مفاهيم •

 الرقمي التعليم و االتصال نظرية •

 .الشخصية انماط خالل من الرقمي للتعليم االستخدامات و التمثالت  •

 : خاتمة •

  نتائج •

 توصيات •

 

ذلك ان   الحضاري للوجود اإلنساني و االتصال البشري.اهدافه عملية إنسانية بامتياز تتعلق بالبعد يعتبر التعليم بكل أبعاده ووظائفه و      

كل االمم و الحضارات تفاعلت مع املنظومة التعليمية و أبدعت في طرق التعليم و التدريس و تميز الفالسفة في رصد هذه العملية من خالل  

الظواهر التعليمية و محاولة فهم العالقة بيت العلم  فهم كنهها و أبعادها ووسائلها و أساليبها ومنها ظهرت نظريات التعلم التي تحاول تفسير 

 .و التعلم و التعليم

  لحضارية،ومن خالل هذه التراكمات النظرية و التجارب املتعددة التي تواكب التطور اإلنساني في جميع امليادين املدنية و املجاالت ب و اآلفاق ا 

  التي تتلخص في محورين أساسيين

 .تطور نظريات االتصال- ١

 ظهور تكنولوجيا االتصالي تطورها - ٢
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 مقتض ى اجتماعي ومسلك حضاري ينسجم مع احتياجات االنسان من خالل تحقيق معانيفريضة شرعية و كان التعليم كضرورة إنسانية و 

 .االستخدام- ١

 .التملك- ٢ 

  .التمثل -٣

 :تصال ومنهافهم نظريات االالوسائط املتعددة من خالل لوسائل االعالم الحديثة و 

 .نظرية الحتمية التكنولوجية-١

 .االستخداماتنظرية اإلشعاعات و -٢

 

 :مفهوم األنماط البشرية اوال:

و قد قرر علماء    سواء أكان شخصيا او جمعيا او جماهيريا او رقميا.  تتعلق األنماط البشرية بفهم كيفية تجاوب كل انسان مه املنتوج االتصالي 

النفس السلوكي و رواد التنمية البشرية من خالل االفتراضات املسبقة للبرمجة اللغوية العصبية ان البشر يتميزون من خالل نظم التمثيل  

 الى ثالث أنماط أساسية 

 .النمط السمعي - ١

 في متنوعة صوت طبقات يستخدم ما عادة هذا صاحب ،و حديثهم في يستخدمونها التي الكلمات انتقاء الى  يميلون  النمط هذا أصحاب

 عن لألصوات  أكثر اهتماما  يعطي ، مقاطعتهم  بدون  لآلخرين  اإلنصات على الشديدة  بقدرته  ويتميز  متزن  ، مريحة بطريقة  يتنفس ، التحدث 

 استخدام من ويكثر .للموقف تحليله وعلى يسمعه ما أساس على قراراته يأخذ ، أحداث من به يمر وما تجاربه خالل واألحاسيس املناظر

  .(صمت ، موسيقى  ،  صدى ، إيقاع  ، كالم نبرة، ، صوت ، اسمع  )عبارات

 
 

 .النمط البصري -٢

 الصوري بالنمط يسمى لهذا و ، صور  هيئة على العالم يرون  ما عادة أساس ي  بشكل البصر على يعتمدون  الذين  النمط من النوع هذا يمثل

 للصور  كبيرا اهتماما ويعطي والحيوية بالنشاط يتميز الحركة دائم وسريعة قصيرة أنفاسا يأخذ ، عال وبصوت بسرعة يتحدث الشخص ،هذا

 تخيله  أساس على أو شخصيا  يراه ما  أساس  على  قراراته يأخذ  ، أحداث من  به يمر  وما تجاربه خالل واالحاسيس لألصوات منه أكثر واملناظر

 .لإلحداث

 .(شكل ، أرى  ،  الصورة ، واضح ، أتخيل ،  "شايف  "منظر،  أالحظ، ، )عبارات  استخدام من يكثر كما
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 .النمط الحس ي-3

 ويتحدث بالهدوء عادة يتميز  النمط  هذا  يمثل الذي  الشخص  و األحاسيس، و للمشاعر  األساسية  استجابتهم  تكون  النمط هذا  أصحاب

 أحاسيسه على بناء قراراته يأخذ ، والصور  األصوات  عن واألحاسيس للشعور  أكبر اهتماما ويعطي وعمق ببطيء ويتنفس ، منخفض بصوت

 ،  بارد ضغط، ،  أحس ، أشعر )عبارات استخدام من  يكثر وهو  .،  قرارته على وبالتالي أحاسيسه على اآلخرون يؤثر  أن املمكن  من  يكون  وقد

 .(ناعم هادئ،  مريح، حار،

 
املالحظة املستفيضة و التجربة الواسعة من جهة ومن جهة اخرى التوصل الى فهم كيفية عمل عقل االنسان  وذلك جراء البحث الدقيق و 

ِ  املخ و   تمايز فص ٌي

 

يمثل التعليم الرقمي احتياجا واقعيا و إشباعا موضوعيا و تطلعا : لألنماط البشرية استيعابه( و  اإللكترونيالتعليم الرقمي )  ثانيا:

ية  استشرافيا لإلنسان املعاصر ،و قد اعتمدت املؤسسات التعليمية في العالم هذا نوع من التعليم باعتباره مظهرا حضاريا يحقق مصاهر املدن

 :الحديثة ومنها

 .السرعة- ١

 .الدقة-٢

 .الفاعلية- ٣

 .التأثير- ٤

و يتميز التعليم الرقمي عن التعليم التقليدي كونه يتجاوب مع األنماط البشرية و األنظمة التمثيلية ليكون رائدا في األهمية  .  االستشراف- ٥

 :و عظميا في التأثير وواسعا في االستيعاب ،حتى أضحى مؤسسا من خالل

 التعليم عن بعد- ١

 تلفز التعليم امل- ٢

 الغرف الصوتية- ٣

 الدوائر التلفزيونية - ٤
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و التعليم الرقمي الذي انتقل من مفهوم االستخدام الى التملك الى   .  الى غير من ذلك من اساليب التعليم الرقمي  ......املكتبات االفتراضية - ٥

  :بسيط يحقق اشباعات التمثل ،و سر ذلك تحكمه الدقيق و استيعابه لألنماط البشرية ،فهو باختصار

 .النمط الحس ي :من خالل تقنيات اللمس و التعامل املحسوس مع الوسائل و الوسائط-١

  .النمط البصري: من خالل النظر و الصور و املشاهد- ٢

 .النمط السمعي:من خالل سماع الدروس و املحاضرات و تسجيلها- ٣

 

 .خاتمة و توصيات ثالثا:

التطور،و قد حقق التعليم الرقمي   ومهارة وممارسة ، يتصف بالتكيف مع الواقع و املرونة في التعامل مع مسيرة  فنا يعتبر التعليم علما و 

واسع و تمثل   كبير و تملك   نقلة نوعية ونقطة انعطاف هامة في تاريخ االنسانية ومسيرة العملية التعليمية ، من خالل ما حققه من استخدام  

هو   و سبب هذا االنتشار الواسع   .  لكا اساسيا للمؤسسات التعليمية التي تريد مواكبة العصر و مسايرة الجماهير مس شخص ي ،فكان ومازال  

األساسيين في    استيعابه لألنماط البشرية و األنظمة التمثيلية ،يمكننا تطوير األداء الرقمي للتعليم. اذا أدركنا هذا االعتبار املهم في املتعاملين

ان املصمم للبرامج االكترونية و الحقائب التعليمية يجب ان يراعي هذه األبعاد التي كانت مسميات و االن   .  عليمية وهم املتعلمون العملية الت

و يمكننا إدراج عنصر مهم في عملية التقييم و هو مراعاة التمايز بين   .   من خالل التنظير و التأسيس للتنمية البشرية اصبح اسما و علما

  .تعلمين في أنماط هم البشريةامل
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 الجزائر  بن عياد جليلة

تخصص ملكية  )دكتوراه( ،" أ " أستاذة محاضرة

علوم السياسية جامعة  فكرية ، كلية الحقوق و ال

 بومرداس الجزائر  امحمد بوقرة

 

 

 الحماية القانونية للمصنف االلكتروني في القانون الجزائري 
 

 امللخص  

املصنف الرقمي هو أحد مفرزات التكنولوجيا الحديثة ، الذي تزامن ظهوره مع ظهور الحاسب اآللي و تشمل هذه األخيرة على العديد من  

حماية بموجب قانون حق املؤلف و الحقوق املجاورة باعتبارها نوع  املصنفات التي ترد على دعامة الكترونية ، و هذه املصنفات كرست لها 

 و هي تختلف عنها من حيث تعريفها إلى أنها تشترك معها في بعض الخصائص.من املصنفات األدبية و الفنية التي تتمتع بالحماية القانونية 

بشخصيته و يتفرع إلى حقوق أدبية و مادية و هي نفسها الواردة على  حق املؤلف على مصنفه املنشور على الحاسب اآللي متصل أشد االتصال  

 تع بحماية قانونية مهما كان نوعها .املصنفات األدبية و الفنية لكونها من بين أنواعها ، كما أنها تتم

 

 مقدمة : 

و الطلبة ، هذا التوسع   األعمالو الباحثين ، رجال       لقد ساهم التطور التكنولوجي في تيسير الحياة و عملية تبادل املعلومات بين العلماء 

ال   جذريا ، كما ساهم ظهور االنترنت في جعل العالم قرية صغيرة ، كون استعماله اإلنسانكان سببه اختراع جهاز الكمبيوتر الذي غير حياة 

 يقتصر على فئة معينة أو مجال معين ، فالفقير و الغني كالهما سواسية أمامه و الجميع ال يستطيع االستغناء عنه كل حسب مجاله و درجته  

منها مثال املصنفات الرقمية ،  من قبل الكثير من املصطلحات الجديدة و التي لم تكن موجودة بقواميسنا  افظهور هذه التكنولوجيا صاحبته

 . قمية و إن اختلفنا في أنواعها إال أننا ال نختلف بكونها تعيش في بيئة الر 

 حقوق امللكية الفكرية بما فيها الناشئة في بيئة الرقمية. أنواعو من أجل النهوض بالتجارة و الصناعة و األدب أخذت الدول تعتني بجميع  

، و الجزائر   أمام االعتداءات الكثيرة و املستحدثة حمايتها تكمن في طريقة  اإلشكاليةفاملصنفات الرقمية أصبحت ضرورية في حياتنا لكن  

 نطرح السؤال التالي :  ألجل هذااملجاالت لذلك يجب حمايتها    ا للمصنفات الرقمية في شتىاال كبير م قي دول العالم عرفت استعمثلها مثل با

 التي اقرها املشرع الجزائري في ظل قانون حق املؤلف و الحقوق املجاورة كافية لحماية املصنفات الرقمية ؟  الحمايةهل 

 لإلجابة على اإلشكالية سنقوم بتقسيم البحث إلى محورين : 

 الحقوق املخولة للمؤلف في البيئة الرقمية  ر األول:  نتناول في املحو  

 صور حماية املصنف الرقمي   و نتناول باملحور الثاني :

 

 الحقوق املخولة للمؤلف في البيئة الرقمية   املحور األول :

هذا األمر ، فيعرفه  كما فعلت بعض التشريعات ، إال أن الفقه و كعادته لم يتخلف عن    03/05لم يعرف املشرع الجزائري املصنف في القانون  

ختلفة و هو  املنشاوي بأنه " ابتكار الذهن البشري " و يعرفه ابراهيم الوالي " ... اإلنتاج الذهني املبتكر الذي يصدر عن املؤلف في املجاالت امل 

 الوعاء الذي يحتوي ابتكار املؤلف "

متع بالحماية ، فالبد من توافر العمل الذهني من جهة ، و من جهة  من خالل هذين التعريفين على األقل ، نستنتج بأنه ليس كل عمل تأليفي يت

و لكن في شكل     أخرى أن يحمل هذا العمل الطابع االبتكاري ، و املصنف الرقمي ال يختلف عن باقي املصنفات فهو كذلك مجهود فكري ،

يسمى صاحب املنتوج الرقمي باملؤلف مهما كان مضمون أو   و ي ، و أن يحمل الطابع االبتكاري عمل ذهن إنتاجرقمي إنما يشترط فيه أن يكون  

 ذلك بحقوق تسمى حقوق املؤلف   محتوى املصنف الرقمي ، و يتمتع بعد

 

 



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

269 

 :    الحق املعنوي للمؤلف  أوال : 

 1عنها   ينشأ الحق األدبي للمؤلف على مصنفه بعد نشر املصنف ألن املصنف قبل نشره يكون ممتزجا بشخصية املؤلف بما ال يمكن فصله

ذهنية تنتمي إلى بيئة املعلوماتية الناتجة عن أدواتها التي جعلت منها مصنفات الكترونية أو رقمية و   إبداعيةاملصنفات الرقمية هي مصنفات  

لفكرية  هي تمثل التعبير عن النشاط الذهني الشخص ي ملؤلفها ، و يطلق عليها املصنفات املعلوماتية لتساير التقدم في األداء ملصنفات امللكية ا

 .2ت لتتوافق مع الحاجات املشروعة ملستخدمي تلك الشبكة الدولية عبر الحواسيب و شبكة املعلوما 

فالحق املعنوي يتسم بطبيعة خاصة، كونه يتألف من مجموعة من العناصر الشخصية التي ال تخص حمايتها املؤلف و خلفه أو ممثليه  

 .3و علمائه   ألدبائهالفكرية   اإلبداعاتفحسب ، بل املجتمع باسره ، و الذي يتكون من مجموعة من 

يعتبر الحق املعنوي للمؤلف احد الجوانب الهامة في امللكية الفكرية فهو ينصب على حماية شخصية املؤلف كمبدع للمصنف ، و يتضمن  

 الذهني.    إنتاجهسلطات تمكن املؤلف من حماية  أو للمؤلف عدة حقوق تمثل امتيازات  األدبيالحق 

يتمتع بذات الخصائص التي تتمتع بها الحقوق اللصيقة    األدبيالحق    أنلمؤلف يتبين لنا  ل  األدبيو بالنظر إلى هذه الطبيعة و الهدف من الحق  

ة بصفة عامة بحكم كونها حقوق غير مالية ، و ال يمكن تقويمها بالنقود ، لذلك فهي ال تقبل التصرف فيها و ال الحجز عليها كما ال  يبالشخص 

 .4تقبل التقادم و ال تنتقل إلى الورثة  

 

 : باألبوة_ الحق  1

 .5يذكر اسم املؤلف في كل نسخة عند وضعه للتداول   أن" و يقصد به الحق في  األبوةالحق في نسبة املصنف للمؤلف يعرف باسم " حق 

مسبقا كما    إذنيتحصل على    أنيقوم كل شخص ينشر مصنف غيره على موقعه االلكتروني ان يذكر اسم املؤلف و    أنهذا الحق يقتض ي    إن 

الحقيقي للمؤلف املنشور عليه من شأنها إلحاق    األصلروابط النص التي تصل املستخدم بالصفحات الداخلية ملوقع آخر و تمنع معرفة  أن

 ه في املحيط الرقمي أو اإللكتروني .الضرر بالحق املعنوي للمؤلف على مصنفات

تتصل اتصاال وثيقا بشخص مبدعها و يعبر عن عالقته الفكرية باملصنف بأبوته له ، و هذا الحق غير قابل للتصرف فيه و   األدبيةالحقوق 

كر  يترتب على ذلك بطالن كل تصرف يتم بشأنه فالتصرف فيها أو التنازل عنه باطل ، و معنى هذا أن تنسب الفكرة االبتكارية إلى الشخص املبت

 .6يتعلق بشخصه و اسمه و سمعته و شهرته و له حق الدوام   األدبيللنور من عدمه ، ألن الحق   اإخراجهو له وحده حق  

 

 _ الحق في احترام املؤلف :  2

شر املصنف بموقع غير الئق ، تسمح  املطالبة بحق احترام املؤلف إذا نحتى أن له  7ن موافقة مؤلفه إن هذا الحق يمنع تعديل املصنف دو  

ر  الرقمية بتحوير النص أو الصورة أو املوسيقى و إبراز األثر الفكري بصورة مغايرة لتلك التي وجد عليها في حين يعود للمؤلف وحده حق نش

و االتصال    لإلعالمسائل الحديثة  مصنفه و السماح باستثماره و يعد خرقا للحق املعنوي للمؤلف كل ترقيم أو بث للمصنف عبر االنترنت أو الو 

   إذا تم ذلك بدون موافقة املؤلف .

تغيير طبيعته ، يسهل الترقيم التالعب باملؤلفات ،  أو  يتعرض هذا الحق في ظل الترقيم الحديث إلى انتهاكات عديدة ، كتحوير معنى املؤلف ،

 تشكل انتهاكا لحق احترام املؤلف .  أنها ع غالبا ، و الشك هي أمور تق اإلشاراتو تركيب      و زيادة الصور ،  األلوانفتغيير  

استقامة حق املؤلف في احترام مؤلفاته املتعددة الوسائط يشكل أمرا صعبا في ظل شبكة االنترنت ، لذلك اعتبر املنتجون و الناشرون أن    إن

 .8املجال      تنازالت في هذا  إجراءما إلى  ا ز إن املؤلفين سيضطرون لحق املؤلف املعنوي هو عامل عدم ثبات و عدم اطمئنان و انه يبدوا 

للورثة حق الحفاظ على تراث مؤلفهم ، كما منحهم حق نشر املصنف في حالة وفاة املؤلف قبل نشره إال إذا أوص ى   أوكل املشرع الجزائري    إن

 .9املؤلف بخالف ذلك 

 

 _ الحق في سحب املصنف الرقمي :  3

جديدة من شأنها أن تبرر هذا    أسبابقرر نشره إذا طرأت    أنللمؤلف حق تقرير نشر مؤلفه فان له كذلك حق سحبه من التداول بعد    أنكما  

للمؤلف يتقدم على حقوق الناشر املالية بشرط تعويض الناشر   األدبيبحقوق الناشر املالية غير ان الحق  إضرارا في ذلك  أن السحب و لو 
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، غير أن   03/05من األمر  24املادة  أكدتهو هذا ما  ، 10الحق   بها في حالة التعسف في استعمال هذا اإلضرارالتي حصل عن حقوقه املالية 

القانون استوجب على املؤلف ملمارسة هذا الحق أن يدفع تعويضا عادال عن األضرار التي تلحق من عمله هذا باملستفيدين من الحقوق  

  إمكانية أن املشرع الجزائري لم يتطرق في نصوصه لوضع املصنفات الرقمية ، ألن النصوص جاءت عامة بمعنى    شارةاإل و تجدر  املتنازل عنها ،  

 .11تطبيقها على املصنف الرقمي  

، تشكل صالحية استثنائية و خارجة عن املألوف في األوقات العادية و هي تطرح صعوبات أكبر في ظل   سحب املصنف الرقمي حق إن ممارسة 

 التقنيات الحديثة .  

 

 :  للمؤلف  ثانيا : الحق املادي

تمكنه من الحصول على تعويض مادي لقاء استغالل عمله   أنهامنه ، أي  األرباحتولد للمؤلف حقوق مادية منذ نشره مؤلفه تسمح له بجني 

 .12الفكري  

يتمتع مؤلفو املصنفات املبتكرة بعدد من الوسائل التي تمكنهم من استغالل مصنفاتهم من طرف الغير و ذلك بقصد الحصول على عائد مالي  

و ذلك عن طريق استنساخ املصنف بأية وسيلة ،   03/05من األمر  27مستأثرا بهذا الحق وفقا للمادة  ليتمتع املؤلف بحق استغالل مصنفه

  وضع أصل املصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير ، إبالغ املصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية ، الترجمة ، 

التحوالت املدخلة على املصنف املؤلف و التي تتولد عنها مصنفات مشتقة ، و كل عمل مشروع   االقتباس و إعادة التوزيع ، و غير ذلك من 

 .13من شأنه الحصول على عائد مالي منه ، و نقتصر على هذه الصور ألنها ممكنة بالنسبة لبرامج الحاسوب و قواعد البيانات  

 

 حق النسخ: _ 1

األولى يعد من أهم الحقوق التي تتفرع عن الحق األدبي للمؤلف ، و يقصد بحق النشر حق املؤلف  حق املؤلف في تقرير نشر املصنف للمرة 

لى أن  في أن يحدد وحده و بإرادته املنفردة اللحظة التي يتم نشر املصنف فيها ، و يالحظ ان لهذا القرار في أغلب األحيان أثر مالي بالنظر إ

 . 14للمؤلف على مصنفه حقا ماليا 

النسخ إلى املؤلف وحده ، و هو حق مانع ، أي بعبارة أخرى ، يمنع النسخ و بأية وسيلة كانت من قبل الغير ، لذلك تعتبر أعمال   يعود حق

 النسخ دون إذن املؤلف الخطي ، جرائم تعرض مرتكبها للعقوبة .  

له إلى الغير بصورة مباشرة فيما يعرف باسم الحق في  يتحقق حق املؤلف املالي عمال في استغالل مصنفه فيما يقرره املشرع له من الحق في نق

ة  التمثيل ، أو نقله بصورة غير مباشرة فيما يعرف باسم الحق في النسخ أو الترجمة أو فيما يمكن من صور االستغالل الحالية أو املستقبلي

 .15كما هو الشأن في الترخيص باالستعمال في شأن الحق الوارد على برامج الحاسب اآللي 

 

 _ حق النقل إلى الجمهور:  2

  إن نقل املصنف إلى الجمهور يخول صاحبه حقا استئثاريا ، ال يجوز بدون موافقته على التنازل عن هذا الحق ، نقل مؤلفه إلى الجمهور ، و  

 إال اعتبر مثل ذلك العمل تعديا على حق املؤلف معاقبا عليه قانونا .

 

 :و التوزيعأ_ حق النشر  3

موجودة في ذاكرة   أصلية تزداد أهمية حق التوزيع مع تزايد أهمية بيئة الترقيم ، حيث يبعثر النقل الرقمي النسخ عن بعد ، فكل نسخة 

 .16الحاسوب ، قد ينتج عنها عدد غير محدود من النسخ إذا تم إيصالها بشبكة االنترنت 

 

 :_ حق التتبع  4

في حالة   األصلييعرف الحق في التتبع بالحق املمنوح للمؤلف طوال حياته و للورثة بعد وفاته للحصول على نسبة معينة من ثمن تأليفه الفني  

 .17بيعه أو إعادة بيعه  
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وحة التي رسمها أو العمل املنحوت  و يستند حق التتبع إلى اعتبارات العدالة إزاء مؤلفي املصنفات الفنية ، إذ غالبا ما يبيع الرسام أو النحات الل

  هذا املصنف نتيجة لبيوع متعاقبة و أو الفاقة و الرغبة في الحصول على موارد مالية ، ثم يصبح فجأة    بثمن بخس تحت ضغط الحاجة

حصول املؤلف على نسبة من ثمن إعادة بيع مصنفه أو ثمرة إبداعه و مجهوده الذهني في   اإلنصاف مقتضيات السوق ذا قيمة فكان من باب 

متخصصة و مواقع  كل مرة يتغير مالك هذا املصنف ، إذ نتيجة للبيوع املتكررة التي قد تؤدي إلى إثراء الوسطاء و البائعين ، ظهرت أسواق 

 . 18انترنت لبيع تلك املصنفات  

 

 حماية املصنف الرقمي صور   املحور الثاني :

  لم تكن حماية املنتوج الرقمي بالفكرة السهلة املنال ، بل كانت نتيجة مخاض عسير بين فقهاء متشبثين بالفكر التقليدي و آثاره و آخرين 

ينادون بضرورة تحديث النصوص القانونية لتتماش ى و النظرة الجديدة للواقع االفتراض ي ، الذي فرض نفسه من خالل أداة تعرف بالحاسب  

 .19ذا األخير الذي يعد نتاج ثمرة تطور صناعي كبير وصل إليه العقل اإلنساني في القرن املاض ي  اآللي ، ه

لقد وضع املشرع الجزائري طبقا لقانون حقوق املؤلف و الحقوق املجاورة صنفين من الحماية ، الحماية املدنية و التي تقام بموجب دعوى  

صاحب املنتوجات   أمام بل ترك املجال  األخرى دعوى جزائية ، كما انه لم يكتف بواحدة دون مدنية ، و الحماية الجزائية التي تقام بموجب 

 .20ل إليه  و الرقمية ، و الذي يرى أن أحد حقوقه قد تم انتهاكه بأن يسلك الطريق الذي يراه أنجع و أيسر و أحسن و أضمن ملا يرغب في الوص 

 

 الحماية املدنية :  :  أوال 

  يتمتع اي حق بالحماية املدنية وفقا للقواعد العامة للمسؤولية ، و عندما يحصل اي اعتداء على حق املؤلف تقع املسؤولية على املعتدي و 

معينا لقيام املسؤولية ، بل اكتفى بمنح املؤلف حقا لرفع   أساسانجده نصا عاما دون ان يحدد    05  –  03من األمر    143بالرجوع إلى نص املادة  

 .21العامة للمسؤولية    للقواعد عوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من أضرار و بذلك ترفع هذه الدعوى املدنية طبقاد

 و عالقة سببية بينهما .     على العموم يجب ملباشرة الدعوى املدنية أن تتوافر العناصر اآلتية : خطأ ، ضرر 

 .22يكون الخطأ تقصيريا إذا وقع من شخص ال تربطه عالقة تعاقدية مع املؤلف بشأن املصنف محل االعتداء  الخطأ :  – 1

أو شرفه أو اعتباره ، و ملا     _ الضرر : هو األذى الذي يصيب حقا أو مصلحة مشروعة لشخص سواء اتصلت بجسمه أو ماله أو عاطفته 2

 .22 أو إزالته          رر فإن الجزاء املترتب عليها ال يخرج عن تعويض هذا الضرر كانت املسؤولية املدنية تقوم على فكرة الض 

، و ال يوجد خالف حول هذا الركن من املسؤولية ، ألنه تطبيق للقواعد    ال يمكن قيام املسؤولية دون وجود عالقة السببية  قة سببية :_ عال  3

ق املؤلف املعنوي يحق للمؤلف املطالبة بالتنفيذ العيني ،    و له أيضا أن يطلب فسخ العامة في املسؤولية املدنية في حالة االعتداء على ح

   العقد و استرداد نسخ الكتاب من الناشر مع التعويض إذا كان الناشر هو الذي دفعها للطبع ، و له أيضا حق طلب التعويض 

 لقاض ي املوضوع . _ التعويض : هو أثر من آثار قيام املسؤولية و يخضع تقديره  4

 

 _ التدابير التحفظية :  ثانيا

التحفظية للمؤلف للمحافظة على حقه املعتدى عليه ، حتى يتم الفصل في دعواه و ذلك لتجنب استمرار االعتداء و تفاقم   اإلجراءاتتتقرر 

 23األضرار الناجمة عنه  

املصنفات االلكترونية عرضة دائما لالعتداء ، خاصة و ان الوسائل   أنطبيعة شبكة االنترنت تهدد املؤلفات التي تنشر في الشبكة ، و بما  إن

التكنولوجية الحديثة تسهل من االعتداء عليها و تجردها من الحماية لذلك وجب التفكير في وسائل تقنية لحماية املصنفات قبل وقوع  

 عليها . االعتداء 

ما ينادى به اليوم ، هو التوصل إلى طريقة تقنية قادرة على منع تحويل الخدمات إلى الخارج في بعض الحاالت ، و بالفعل فإن العلماء   أكثر إن  

 .24التقنيين يبحثون عن " عقبة تقنية " يعمل بها فور الشعور أو االشتباه بحصول أي تعديل على حقوق املؤلف  

تحفظية سابقة لوقوع الجريمة خاصة و أن االعتداءات التي تطال املصنفات الرقمية هي في  إجراءاتية إن املشرع الجزائري لم ينص على أ

   تزايد كبير  
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املعمول بها في قانون   اإلجراءاتمختلفة عن    اإلجراءاتو تبقى هذه    اإلداريةاملدنية و    اإلجراءاتفي القانون الجزائري تم تنظيم الحجز في قانون  

و وضع عائدات هذه            حماية حقوق املؤلف فالغاية من الحجز التحفظي على املصنفات ، هو وقف التعدي و منع تداول املصنفات املقلدة

 .25املصنفات املقلدة تحت تصرف املحكمة ، ضمانا للتعويض  

على مجموعة من اإلجراءات التحفظية الهدف منها الحفاظ على حق املؤلف    149و    148و    147و    146ألجل ذلك نص املشرع الجزائري في املواد

  من استمرار فعل التعدي او خوفا من ضياع األدلة املتعلقة بفعل التعدي ، إذ أعطى ملالك الحق املتضرر أو من يمثله حق تقديم طلب لرئيس 

 املحكمة املختصة قضائيا من أجل :   

ترمي إلى االستنساخ غير املشروع أو لألداء املحمي أو تسويق دعائم مصنوعة بما يخالف حقوق املؤلفين و   ــ إيقاف كل عملية صنع جارية 

 الحقوق املجاورة .  

 ــ القيام و لو خارج األوقات القانونية بحجز و اإليرادات املتولدة من االستغالل غير املشروع للمصنفات و األداءات .

 صنع الدعائم املقلدة .ــ حجز كل عتاد استخدم أساسا ل

و هذا حتى ال يتحول طلب الحجز  رئيس الجهة القضائية املختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل املدعى  ليمكن  و نظرا لخطورة اإلجراء فإنه  

 . إلى إجراء تعسفي 

ة بحجز نسخ دعائم املصنفات  القيام بصفة تحفظيكما يمكن لألعوان املحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة  

دة شريطة وضعها تحت حراسة الديوان . آل أو ا 
ّ
 داءات املقل

 و يخطر فورا رئيس الجهة القضائية املختصة بناء على محضر مؤرخ و موقع قانونا يثبت النسخ املقلدة املحجوزة .

 .23( أيام على األكثر من تاريخ إخطارها 3ة )تفصل الجهة القضائية في طلب الحجــــز التحفظي خـــالل ثالث

نشر املصنف و وضعها تحت يد القضاء   إعادةالتحفظية تهدف إلى توقيع الحجز على املصنف ، و على نسخه و املواد املستعملة في    فاإلجراءات

. 

 : الجرائم الواقعة على املصنف الرقمي في نطاق حق املؤلف   ثالثا 

بكة  لقد أظهر استخدام شبكة االنترنت مشكالت قانونية متعددة ، من بينها ما يتعلق بكيفية حماية املصنفات األدبية و الفنية املتاحة عبر ش

 .26االنترنت  

حق مؤلفي املصنفات الرقمية ، و   املادية التي تشكل اعتداءا على مجموعة السلوكيات 03/05من األمر  152و  151لقد حددت املادتان 

املالحظ أن املشرع الجزائري قد ادخل جميع جرائم االعتداء على حقوق املؤلف تحت وصف التقليد و إن كان ال ينطبق عليها جميعا هذا  

 .27ال تعد اعتداءا على حق املؤلف  أفعال الوصف ألن هناك من االفعال تعد شبيهة لتقليد فقط ، كما هناك 

 .28التي تندرج ضمن هذه الجنحة    األعمالجنحة التقليد و اكتفى بالنص على   03/05فاملشرع الجزائري لم يعرف في األمر 

 

 التقليد :  نحة _ ج 1

 التقليد ، و لربما في هذه األخيرة له عذرهكعادته يتهرب التشريع عن إعطاء مفهوم واضح و محدد ألي نوع من الجرائم ، و يفعل ذلك مع جنحة  

نظرا لتنوع هذه الجريمة و تمددها بحسب تنوع تلك التصرفات التي يراها املشرع الجزائري أنها غير مشروعة   ، و الذي نراه مقبول إلى حد ما

ـــة بالخصوص و هذه األخيرة تزداد و تتطور و تتشكل هي كذلك بحسب التطور العلــــــمي في مجال املعلوماتي  .29ــ

و في مجال املصنفات الرقمية فتشكل جريمة التقليد نسخ كل منتوج فكري في شكل رقمي دون إذن صاحبه و املشرع الجزائري حدد جنح  

 و هي كما يلي :   152و  151التقليد في املواد 

 الكشف غير املشروع للمصنف .  _ 

 املساس بسالمة املصنف .   _ 

 في شكل نسخ مقلدة.استنساخ مصنف  بأي أسلوب من األساليب   _ 

 تبليغ املصنف بأي منظومة معالجة معلوماتية .  _ 

 و جريمة التقليد تتكون من ركنين أساسيين هما : 
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 بية .الركن املادي : و يتحقق بوقوع التقليد فعال و ذلك بقيام املعتدي بارتكاب فعل جرمه القانون فيما يتعلق بحقوق املؤلف املالية و األد

التي تشكل مضمون حق املؤلف كثيرا بالترقيم و بالوسائط املتعددة ، فلم ينقص أيا من حقوقه املعنوية أو املادية عندما   لم تتأثر القواعد 

يراد بها حماية املؤلف باعتباره خلقا ذهنيا لصيقا   أدبيةتنشر في شبكة االنترنت ، فالحقوق املعنوية للمؤلف ما زالت تخول صاحبها مزايا 

الحقوق املادية فتخول صاحبها مزايا مالية تتيح له االستئثار بثمرة جهده املادية ، فيكون   أماله ابوته و الهيمنة عليه ،  بشخصيته ، و تكون 

 . 30له احتكار استغالل مصنفه 

 .  أدبياعنويا و ترتكب الجريمة بإرادة فاعلها و ترتبط به ارتباطا م أن النفس ي للجريمة ، فالبد   أوالركن املعنوي : و هو الجانب الشخص ي 

ب  يتطلب القانون في هذه الجرائم قصدا جنائيا خاصا هو نية اإلضرار باملؤلف و االعتداء على حقوقه التي كفلها القانون ،  و ذلك إلى جان

 .31القصد الجنائي العام و هو إدراك املتهم و علمه بما يرتكبه 

 

 املشابهة للتقليد :   نح_ الج 2

 155و  151بحق املؤلف ، و قد ضمنها املشرع في املواد  أساسامشابهة لفعل التقليد و تمس  أخرى  أفعال إلى جانب االعتداء املباشر ، هناك  

 32، و قد أعطاها املشرع الجزائري وصف جنحة التقليد ،إال أن الجاني ال يرتكب فعال يشكل التقليد   05-03من األمر 

 رتكبا لألفعال املماثلة لجنحة التقليد كل من يقوم باألعمال اآلتية : يعد م 151حسب املادة   

 استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف .   _ 

 بيع نسخ مقلدة ملصنف .  _ 

 تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة ملصنف  .   _

 الرفض العمدي لدفع املكافأة املستحقة للمؤلف     _ 

 

 العقوبات املقررة :  _ 3

لقد دعم املشرع الجزائري قانون حقوق املؤلف و الحقوق املجاورة بجزاءات ردعية على كل من يقدم على أفعال تعد خرقا لحقوق املؤلف و   

 أصحاب الحقوق املجاورة . 

الخاصة لحماية  مما سبق تتضح الرؤيا بما ال يدع مجاال للشك في اعتبار برامج الحاسوب من املصنفات التي تطبق عليها قواعد القانون 

من طرف  حقوق امللكية الفكرية ، و مناط تشديد العقوبات و توسيع دائرة حمايتها دوليا و محليا يعود إلى قيمتها املالية و تزايد الطلب عليها 

 .33األشخاص الطبيعية و املعنوية  

 

 العقوبات األصلية :  –

هي العقوبة التي قررها نص القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها و في قانون حقوق املؤلف و الحقوق املجاورة اقر املشرع   األصليةالعقوبة 

 يدفعها املحكوم عليه لخزينة الدولة .34و الغرامة ، حيث جمع بين عقوبة سالبة للحرية و غرامة    عقوبات جد صارمة تتمثل في الحبس

" و " بدال من " أو " االختيارية ، دون   مة باستعمال ابتين الحبس و الغر القاض ي الفاصل في املنازعة بالحكم بكال العقو كما أن املشرع أجبر 

ترك املجال للسلطة التقديرية للقاض ي في إمكانية الجمع من عدمه ، و يكون املشرع الجزائري في ذلك قد جانب الصواب ، ألنه في حال حكم  

 .35تين فإنه سيعرض حكمه للنقض  القاض ي بإحدى العقوب

 و يرجع سبب توقيع العقوبتين معا ) الحبس + الغرامة ( نظرا  لخطورة  هذا النوع من الجرائم على املجتمع و االقتصاد .   

راءات الجزائية  من قانون االج 592إال أنه بإمكان القاض ي أن يحكم بجعل الحبس أو الغرامة أو كالهما معا موقوفة النفاذ طبقا لنص املادة 

 . 36دون أن يتعرض حكمه للنقض 

ــــــــر إلى ثالث 6أعاله ، بالحبس من ستة ) 152و  151فيعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه في املادتين  ــــــ ــ ــ ( أشهـ

ـــة من خمسمائة ألف دينـــ3) ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــوات و بغرامــ ـــــ ــــــــار )( سنـ ـــ دج ( سواء كان النشر قد حصل في الجزائر  1.000.000دج ( إلى مليون دينـــــــار )500.000ـ

 أو في الخارج . 
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أعاله ، كل من يرفض عمدا دفع املكافأة املستحقة للمؤلف  153كما يعد مرتكبا لجنحة التقليد و يستوجب نفس العقوبة املقررة في املادة 

 مجاورة آخر خرقا للحقوق املعترف بها بموجب الحقوق املنصوص عليها في هذا األمر . أو ألي مالك حقوق 

 و هي :   شروط العود  عود فتضاعف العقوبة مرتين و هذا متى توفرتو إذا كان املقلد في حالة ال

 . سبق الحكم بإالدانة بموجب حكم نهائي حائز لقوة الش يء املقض ى فيه في جريمة التقليد _ 

 الشخص بنفس الجرم خالل مدة خمس سنوات .  متابعةإعادة   _ 

 

 العقوبات التكميلية :  –

مع  ان العقوبة التكميلية هي العقوبة التي ال تتقرر إال مع العقوبة األصلية ، فال يمكن تطبيقها حيث ال توجد عقوبة أصلية ، و هي تستحق 

 الحكم .  العقوبة األصلية بنص القانون و دون حاجة إلى ذكر لها في

 فيما يلي :  05/ 03من األمر  157تتمثل العقوبات التكميلية حسب املادة 

 الرقمي  مصنفلغير الشرعي ل ــ مصادرة املبالغ التي تساوي مبلغ اإليرادات أو أقساط اإليرادات الناتجة عن االستغالل

 لنسخ املقلدة . ــ مصادرة و إتالف كل عتاد أنش ىء خصيصا ملباشرة النشاط غير املشروع و كل ا

تعليق   كما يمكن للجهة القضائية املختصة ، بطلب من الطرف املدني ، أن تأمر بنشر أحكام اإلدانة  كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعّينها ، و

هذه األحكام في األماكن التي تحددها و من ضمن ذلك على باب مسكن املحكوم عليه و كل مؤسسة أو قاعة حفالت يملكها ، على أن يكون  

 . 27على نفقة هذا األخير شريطة أن ال تتعدى هذه املصاريف الغرامة املحكوم بها ذلك 

( أشهر للمؤسسة التي يستغلها املقلد أو شريكه أو أن تقرر  6كما يمكن الجهة القضائية املختصة أن تقرر الغلق املؤقت مدة ال تتعدى ستة )

 الغلق النهائي عند االقتضاء .

أو قيمــة ذلك كلــه و كذلك اإليرادات أو أقساط      القضائية املختصة في جميع الحاالت  بتسليم العتـاد أو النســخ املقلدةكما  تأمر الجهة 

 اإليرادات موضوع املصادرة للمؤلف أو ألي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر الالحق بهم . 

طبيقها حتى على املؤلفات  حقوق املؤلف ، قد يكون من السهل تالوقائية التي يمكن اتخاذها كوسائل لحماية    اإلجراءات  أن هذه  اإلشارةتجدر  

الرقمية إذا كانت على شكل أسطوانات أو أقراص ممغنطة ، و لكن الصعوبة تكمن في تطبيقها على تلك املؤلفات عندما تكون على شبكة  

 .37  أنواعهاا لتحقق االعتداءات على مختلف االنترنت حيث يبقى املجال واسع 

 

 الخاتمة: 

عاية  نظرا للتطورات السريعة في مجال املعلوماتية ، فإن أهم و أخطر الجرائم في هذا املجال تركزت على االختراق ، القرصنة ، التهديد ، الد 

 اإلرهابية و االختالسات املالية و هي جرائم عابرة للحدود صعب متابعتها تضر باملجتمع و االقتصاد مباشرة .  

 اية إال أن حقوق املؤلف ال تزال من املواضيع التي تثير الكثير من الجدل خاصة مع ظهور املصنفات الرقمية . ففي الجزائر رغم وجود حم

جعل باب الت الحياة كافة و في أغلب  الوظائف ،م الحاسب اآللي في مجااتخدع الجزائري رغم إقراره  حماية لحقوق املؤلف إال أن  اس فاملشر 

كثيرة ، لهذا رغم املحاوالت التشريعية التي قام بها املشرع الجزائري ملواجهة كل أنواع االعتداءات الواقعة على  االعتداءات عليه مفتوحة و 

 املصنفات الرقمية  إال أن هذا لم ينجح بسبب نقص النصوص الخاصة باالعتداءات في مجال املعلوماتية .

مة و حقوق املؤلف بصفة خاصة يظهر اهتمام املشرع الجزائري في اسباغ  من خالل النصوص القانونية الخاصة بامللكية الفكرية بصفة عا

و بما أن امللكية الفكرية مرتبطة ارتباطا كبيرا باألخالق فإنه يتعين توعية املجتمع و األفراد على ما تحمله   الحماية على املبتكرات الذهنية ، 

و ذكرها على سبيل    لى إدخال جميع الجرائم التي قد تمس باملصنفات الرقمية إ باإلضافةامللكية الفكرية من أهمية في جميع جوانب الحياة 

 املثال .   الحصر ال على سبيل
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 االقتراحات:  

 حماية املصنفات الرقمية  من االعتداء    و باالعتماد على الدراسة و النتائج السابقة ، فسنركز على موقف املشرع الجزائري الذي اتخذه حيال 

عن طريق حق املؤلف تتطلب ضرورة إدماج تطبيقات اإلعالم اآللي ضمن املصنفات املحمية ، و   للمصنفات االلكترونية إن إضفاء حماية 

و لكن رغم هذا   كتوبة ضمن املصنفات األدبية امل برامج الكمبيوتر و قواعد البيانات   03/05ث ادمج من خالل أمر هذا ما فعله املشرع حي 

مع التطور التكنولوجي السريع في مجال املعلوماتية فإنه يجب    اش ىجود بعض املفاهيم الخاصة بحقوق املؤلف ال تتماإلدماج إال انه و نظرا لو 

: 

 فيما يتعلق بحماية املصنفات الرقمية .  _ إجراء تعديل لبعض أحكام قانون حق املؤلف

 االعتداء ، مثلما فعلت بعض الدول في قوانينها . _ النص على اجراءات تحفظية لحماية املصنف الرقمي قبل وقوع 

 .  املصنفات الرقمية ووضع نظام خاص بإيداع   _ إجراء تعديل 

 _ تحديد املصنفات الرقمية املشمولة بالحماية بصفة دقيقة . 

 سنة بعد وفاة املؤلف( نظرا للتطور السريع للمعلوماتية .   50_ تقصير مدة الحماية )

 ين في ميدان امللكية الفكرية لتتبع االعتداءات و الجرائم الواقعة في مجال امللكية الفكرية .  _ تكوين أعوان متخصص 

 .   قضاة متخصصين في امللكية الفكرية  _ تكوين

 . حاربة جميع االعتداءات الواقعة على امللكية الفكرية تكافل دولي ملوجود  _ ضرورة

 

 هوامش : ال

  100.1، ص  2008( عبد هللا عبد الكريم عبد هللا ، الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية ، دار الجامعة الجديدة ،  

الجزائية للحق املعنوي للمؤلف على املصنفات الرقمية ، مجلة العلوم االنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة  ( دنيازاد قالتي ، الحماية  

  319.2ص  2016جوان 

  3178، ص  2010العدد االول  2( م .م ميثاق طالب غركان ، الحق املعنوي للمؤلف و حمايته القانونية ، مجلة رسالة الحقوق ، السنة  

  100.4( عبد هللا عبد الكريم عبد هللا ، نفس املرجع ، ص  

  188.5، ص  2009ة الجديدة ، االسكنذرية ، ( شحاتة غريب شلقامي ، امللكية الفكرية في القوانين العربية ، دار الجامع 

  6 98، ص 2014(محمود محمد لطفي صالح ، املعلوماتية و انعكاساتها على امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية، دار الكتب القانونية ،  

  7 03/05من األمر  25( انظر املادة  

  119.8ص  بعة صادر ،ى شبكة االنترنت ،مطتقديم البروفيسور عبد السالم شعيب  ، حماية حقوق التأليف عل   ( دياال عيس ى ونسه 

صنفات الرقمية في ظل قانون حق املؤلف ، مجلة التواصل في العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة  ( راضية مشري ، الحماية الجزائية للم 

  140.9، ص  34العدد  2013باجي مختار عنابة ، جوان 

  112.10، ص 1985( محمد حسنين ، الوجيز في امللكية الفكرية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  

  11.  140( راضية مشري ، املرجع السابق ، ص  

  1259ص  ، املرجع السابق ، ( دياال عيس ى ونسه 

  141.13ص  ، املرجع السابق ، ( راضية مشري  

  102.14، ص  عبد الكريم عبد هللا ، املرجع السابق ( عبد هللا  

  111.15، ص  الكريم عبد هللا ، نفس املرجع ( عبد هللا عبد  

  72.16، ص  ، املرجع السابق  ( دياال عيس ى ونسه 

  481.17ص  2001( فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، ابن خلدون للنشر و التوزيع ، وهران الجزائر  

،ً   2014 _ 2013،  1جستير ، جامعة الجزائر ( مسعودي سميرة ، الحق املالي للمؤلف في ظل القانون الجزائري و القانون املقارن ، مذكرة ما  

  18 24ص 
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   2مجلة الحقوق و العلوم السياسية جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، العدد قانونية للمصنفات الرقمية ، بد الرحمان خلفي ، الحماية الع(  

  12.19، ص  2014جويلية ، 

  20  14ص   ( عبد الرحمان خلفي ، نفس املرجع ، 

  21225( كمال سعدي مصطفى ص  

  75.22، ص  2003/  2002 ،       1( حواس فتحية ، حماية املصنفات املنشورة على االنترنت ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، جامعة الجزائر  

  114.23(عبد هللا عبد الكريم عبد هللا ، املرجع السابق ، ص  

  24136ص  عيس ى ونسه ، املرجع السابق ، ( دياال 

  2586ص  ، املرجع السابق ،  ( مسعودي سميرة 

  13.26، ص   2018مارس  16( سامية كسال ، الحماية القانونية للمصنفات الرقمية " دراسة مقارنة " ، مجلة االجتهاد القضائي ، العدد  

  27. 141ص   رجع السابق (راضية مشري ، امل 

  74.28، ص  2014( نسرين شريقي تحت اشراف د: مولود ديدان ، حقوق امللكية الفكرية ، دار بلقيس الجزائر 

  140.29، ص  السابق  املرجع  ( عبد الرحمان خلفي ،  

  30. 57، ص  ، املرجع السابق عيس ى ونسه  دياال ( 

  31. 9، ص رجع السابق ( محمد حسنين ، امل 

  32.  106ص  املرجع السابق ،   ( مسعودي سميرة ، 

لفقيه محمد و كريم كريمة ، الحماية الجزائية لقانون امللكية الفكرية للمصنف االلكتروني في بيئة االنترنت و مدى استفادة املصنف  ( 

  3317ص  ،   22الصحفي من هذه الحماية ، مجلة الصورة و االتصال العدد 

  34هي عقوبة أصلية و ليست تكميلية .  03/05من األمر  153( إن الغرامة املنصوص عليها في املادة  

  35. 205( عبد الرحمان خلفي ، املرجع السابق ص  

  36  205، ص  نفس املرجع عبد الرحمان خلفي ، (  

  37138ص ، املرجع السابق ، ( دياال عيس ى ونسه  



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

 

 

277 

 الجزائر  حمدي ريمة 
ماي   8أستاذ مؤقت قسم العلوم االجتماعية جامعة 

 قاملة الجزائر  1945

 

 موقتة أستاذة  الجزائر  موساوي دنيا زاد

 

 النشر العلمي االلكتروني ودوره في ترقية البحث العلمي لدى الطلبة املقبلين على التخرج 

 قاملة ) الجزائر(. 1945ماي  8دراسة ميدانية بجامعة  
 

 امللخص: 

األنترنت أحد الروافد املهمة بآفاقها ومنافذها املساهمة في تطوير صناعة املعلومات وإعادة هيكلتها وتوسيع دائرة الحصول عليها،  تعتبر   

ر تقنيات  وإتاحتها للمستهلكين عبر ما يسمى بالنشر اإللكتروني، الذي فرض نفسه على الساحة التعليمية كمنافس للنشر الورقي التقليديعب

  .جديدة ومعاصرة

لتخرج،  ويهدف البحث الحالي إلى إبراز دور النشر اإللكتروني في تنمية وترقية البحث العلمي لدى طالب علم النفس علم االجتماع املقبلين على ا

علم النفس وعلم االجتماع.،  طالب وطالبة مقبلين على التخرج في جامعة قاملة بقسم    115وقد استخدمنا املنهج الوصفي على عينة تتكون من  

بنود كأداة لجمع البيانات في هذه   10( والذي شمل 2013وقد تمثلت أداة الدراسة في استبيان للباحثة هناء عبد الحكيم كاظم وآخرون )

 .الدراسة

ور الذي يجب أن تلعبه الجامعات  وفي األخير أردنا أن نلفت االنتباه من خالل التوصيات املقترحة بهذه املداخلة املتواضعة إلى أهمية الد  

دف  ومراكز البحوث في مجال تنمية وتطوير املحتوى الرقمي على الشبكة العاملية، وإلى ضرورة أن يسلك الباحثون واألكاديميون هذا الطريق به 

 إثراء الحقل األكاديمي وزيادة املخزون املعرفي والثقافي.

 .التخرج على  املقبلين الطالب العلمي، البحث  لكتروني،اإل العلمي  النشر :املفتاحية الكلمات 

 

Abstract: 

  The Internet is one of the important contributors to the development of information and expand access to it, and making it 

available to consumers through so-called e publishing. E publishing has imposed itself on the educational scene as a paper-

based competitor, publishing traditional scientific information such as books and scientific journals  through new and 

contemporary technologies . 

     The current research aims to highlight the role of electronic publishing in the development of scientific research among 

students of psychology and sociology next to graduation. We used the descriptive approach as appropriate for the subject 

of our research with a sample of 115 students coming to graduate at the University of Guelma Department of Psychology 

and Sociology, Where 65 were distributed in the Department of Psychology and 50 in the Department of Sociology. The 

study tool consisted of a questionnaire by researcher Hana Abdel Hakim Nadem et al. (2013), which included 10 items as 

a data collection tool in this study. 
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    Finally, we wanted to draw attention from the recommendations suggested in this modest intervention to the importance 

of the role that universities and research centers should play in the development of digital content on the Internet and the 

need for researchers and academics to rely on them to enrich the academic field and increase knowledge and cultural 

resources. 

 

   : مقدمة*

أن نرى انتاجا   عد غريبا علينا ونحن في مجتمع انفجار املعلومات، لذلك لم ياالجتماعيالثقافي و  النسقهد العصر الحالي تغيرا رهيبا في يش

، هذا األخير الذي يعتمد على أدوات ما يعرف باملجتمع الرقمي من تكنولوجيا النشر اإللكترونيجديدا يولد من رحم الثقافة الرقمية وهو 

ي تغيير مجرى الحياة في كافة امليادين، وقد ساهم التطور  الحواسيب واالتصاالت وخاصة شبكة األنترنيت التي مثل ظهورها الحدث الفيصل ف

حة  السا  ىنفسها علفي فرض  مليات النشر اإللكتروني  ع  حيث ساعدت األنترنيت  ،ألنترنيت في تطور النشر اإللكترونيشبكة ا لالكبير واملتسارع  

 ومعاصرة.  كالكتب واملجالت العلمية عبر تقنيات جديدة الذي يتميز بنشره للمعلومات العلمية التقليدية  ي التعليمية كمنافس للنشر الورق

لذا أردنا أن نلفت االنتباه من خالل هذا البحث املتواضع إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعات ومراكز البحوث العربية عموما  

 حدث أ حيث الكتروني، النشر أهمية  من  ذلك أهمية تنبع و   ة العاملية.كوالجزائرية خصوصا، في مجال تنمية وتطوير املحتوى الرقمي على الشب

 لطلبةبالنسبة ل العلمي البحث ويعد ،لجمهور املستفيدا إلى وإيصالها وبث املعلومات  املعارف نشر عملية وتحسين تطوير في هائال تطورا

املحتوى الرقمي   بعالمكثيرا  تأثرت تي ال املجاالت إحدى  الجامعات في مشاريع ومذكرات تخرجهم إلعداد التخرج علىمنهم  املقبلين خاصة

 في ودورها االلكتروني بالنشر  واملتعلقة  املنشورة النظرية  الدراسات  محدودية بسبب  الدراسة  هذه  أهمية  برزت هنا  ومن  االلكتروني، النشر و 

 ميقس طالب لدى  العلمي البحث قية وتر  تنمية في االلكتروني النشر  دور  إبراز  إلى الحالي البحث  نسعى من خالل حيث  .العلمي البحث تنمية 

 الجزائر. -قاملة-1945ماي  8بجامعة  التخرج  على  املقبلينوعلم االجتماع   النفس علم

 

 للدراسة: الجانب النظري  ➢

 مشكلة الدراسة: -1

التخرج الستكمال  يكلف طلبة السنة الثانية ماستر خالل السداس ي الثاني من السنة الجامعية بإنجاز مشاريع التخرج أو ما يعرف بمذكرات 

أصبحت   ، ملعلومات العلمية التقليدية كالكتب واملجالت العلميةانيل شهادات التخرج، وكما يعتمد الطلبة في انجاز بحوثهم العلمية على 

 معلومات  من تحمله ملا نظرا  البحث عمليات   في التخرج  على  املقبلين الطلبة  قبل من تستخدم  التي  املهمة  املراجع من الكترونيااملتاحة    املصادر

مساهمة النشر اإللكتروني في تنمية البحث العلمي  التعرف على مدى  أردنا   ،العلمي البحث  في-املصادر اإللكترونية-أهميتها لتزايد   ونظرا ،حديثة

قبلين على التخرج  طلبة قسمي علم النفس وعلم االجتماع املمن قبل  املنشورة الكترونيا  املصادر    من خالل معرفة مدى استخداملدى الطلبة  

 عن األسئلة التالية:  التي يستخدمونها وذلك من خالل اإلجابة  مصادر املعلوماتأشكال  كذا التعرف علىو بجامعة قاملة 

 التخرج؟ إعداد بحوث في الكترونيا املنشورة املصادر التخرج  على املقبلين  قسمي علم النفس وعلم االجتماع طلبة  يستخدم هل-1

 بحوثهم؟ إعداد في التخرج  على وعلم االجتماع املقبلين  النفس علم ميقس طلبة  يستخدمها  التي  املعلومات صادر م أشكال  هيما-2

فذ املعتمدة من طرف طلبة قسمي علم النفس وعلم االجتماع املقبلين على التخرج في الحصول على مصادر املعلومات  اماهي املن-3

 اإللكترونية؟ 

 

   أهداف الدراسة:-2

 إلى تحقيق األهداف التالية:   لبحثيسعى هذا ا

 النشر اإللكتروني في تنمية البحث العلمي لدى الطلبة املقبلين على التخرج. أهمية على الضوء تسليط-
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معرفة مدى االستفادة من النشر االلكتروني عبر شبكة األنترنيت في بحوث طلبة قسمي علم النفس وعلم االجتماع املقبلين على التخرج  -

 -الجزائر-قاملة 1945ماي  8بجامعة 

علم النفس وعلم  التعرف على مدى االختالف في استخدام مصادر املعلومات االلكترونية املستخدمة في البحث العلمي لدى طلبة قسمي-

 -الجزائر-قاملة 1945ماي  8االجتماع املقبلين على التخرج بجامعة 

 فاهيم الدراسة: اإلجرائي ملتحديد ال-3

ونقصد به في الدراسة الحالية كل املعلومات العلمية املتخصصة املتاحة على شبكة األنترنيت من كتب ومقاالت  ر اإللكتروني:  مفهوم النش-1.3

 ورسائل جامعية...  توتقاري علمية وأطروحا

ين على التخرج في إعداد  الخطوات العلمية التي يتبعها الطلبة املقبل  نقصد بالبحث العلمي في الدراسة الحالية مفهوم البحث العلمي: -2.3

 مذكراتهم.

 هم طلبة سنة ثانية ماستر منقسمي علم النفس وعلم االجتماع بجامعة قاملة.: الطلبة املقبلين على التخرج مفهوم -3.3

 

 اإللكتروني:العلمي  النشر   مفهوم-4

 :  Spring ف سبرينغتعري

ل وثيقة ذات بناء معين تمكن من انتاجها في شكل نسخة ورقية كما يمكن  للمعلومات في شك ويرى أن النشر اإللكتروني هو االختزان الرقمي"

 (1)."عرضها الكترونيا، وهذه الوثيقة تتضمن معلومات في شكل نص ي أو رسوم أو صور يتم توليدها عن طريق استخدام الحاسب اآللي 

 Feeney (1975:) ف فينايتعري

  (2). من خالل الشبكات"  on lineتاح للمستفيدين الوصول إليها على الخط املباشر " نشر املواد على شكل قاعدة بيانات مرقمنة، حيث ي

 النشر  وبرامج الحاسبات تستخدم  جديدة تقنيات عبر  الورقية يدية لالتق مية لالع وماتلاملع نشر بأنه اإللكتروني ميلالع النشر  كما يعرف

 يمكننا  آخر بمعني اهنشر و  وتوزيعيا ميةلالع وماتل املع طباعة في اإللكتروني ميلالع

 ) برمجيات أو  اهحقات لوم  جهزةأ ر( سواءالكمبيوت إمكانات كافة استخدام  يعني اإللكتروني ميلالع النشر أن  القول 

 ى لع  نشره يتم حيث إلكترونية  بطريقة منشور  محتوى  إلى يديةلتق بطريقة املنشور  ميلالع املحتوى  تحويل في

 ت.اإلنترن شبكة لخال من أو  (DVD-CDROM-VDC)ليزر  أقراص

 :يديةلالتق النشر  بطرق  واملقصود 

 .الورقية الكتب ❖

 محتوى  وأي واألناشيد والدروس رت ا واملحاض الخطب مثل  كاسيت أشرطة عمى املقدمة الصوتية املادة ❖

 .صوتي كاسيت أشرطة عمى يقدم عموًما ثقافي

 ية لوالتسجي ميةلالع مواألفال  املحاضرات  مثل كاسيت فيديو أشرطة  عمى املقدمة  املرئية املسموعة املادة ❖

 ( 3) .هاوغير  فزيون لالت وبرامج فزيونية لالت قاءاتلوال         

 

 أنواع النشر اإللكتروني: -5

 يقسم النشر اإللكتروني إلى نوعين:

ني مثل األقراص وهو عبارة عن نشر ملف مخزن بطريقة مقروءة من طرف اآللة على وسيط معلوماتي إلكترو  النشر خارج األنترنيت: •

 . (…CD, DVD) املدمجة 

وهو عبارة عن نشر ملف الكتروني مخزن بطريقة مقروءة من طرف اآللة على وسيط معلوماتي يمكن الوصول    النشر عبر األنترنيت: •

 (4)إليه عن طريق األنترنيت، مثال كتاب أو مجلة إلكترونية أو صفحة ويب...

 لى:إنشر االلكتروني يقسم الدكتور عبد اللطيف صوفي الهذا و 
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 وفيه يكون النشر االلكتروني مأخوذا عن النصوص املطبوعة واملنشورة وموازيا لها، أي انه ينتج نقال عنها.النشر االلكتروني املوازي:  •

 (5) وني.ال بالشكل االلكترإ وفيه ال يكون النشر عن نصوص مطبوعة، بل يكون الكترونيا صرفا، وال يوجد  النشر االلكتروني الخالص: •

 أشكال وهي:   4هناك أيضا من الباحثين من يقسم النشر اإللكتروني إلى و 

 .ورقي شكل في نشره  دون  للمؤلف اإللكتروني الشكل يأخذي: أول إلكتروني نشر •

 .للمؤلف الورقي النشر يسبق ق:مسب  الكتروني نشر •

 .الوقت نفس في والكتروني ورقي شكل في املؤلف نشر ي: مواز  إلكتروني نشر •

 بشكل املؤلفات مختلف على الحصول  النشر من الشكل هذا ويتيح الكترونيا ورقي شكل في مؤلفات نشر إعادة ي:الكترون نشر إعادة •

 (6. )املدمجة األقراص على وحفظها  بنسخها القيام ثم امللفات نقل بروتوكول  أو اإللكتروني البريد عبر  طلبها بمجرد فوري

 

 ني:مزايا وعيوب النشر اإللكترو-6

 املزايا:  -1.6

 نذكر منها:  للباحثينيوفر النشر اإللكتروني جملة من املزايا والفوائد 

توفير الوقت وذلك من خالل اختصار جهد الباحث ألن النشر اإللكتروني يغنيه عن القراءة الكاملة للمحتوى ويمكنه من الحصول على  -

 املقاطع أو املحتويات التي يريدها مباشرة.

 لتعديل في املحتوى إما باإلضافة أو الحذف ألن النشر االلكتروني يمكن املؤلف من التعديل في نصه دون عناء أو جهد. إمكانية ا -

 السعة الكبيرة في تخزين املعلومات التي تتميز بها الوسائط االلكترونية.-

 ملعلومات واألرشيف التي تقدم أرصدتها على شكل إلكتروني.يتيح النشر اإللكتروني للباحثين إمكانية االطالع على محتويات املكتبات ومراكز ا  -

سهولة الرجو إلى املصادر الببليوغرافية املستخدمة من قبل املؤلفين ألن النص االلكتروني يتوفر على حواش ي يمكن للباحث النقر عليها  -

 (7للحصول على املصدر الببليوغرافي املستخدم ثم العودة إلى النص األصلي.)

 

   يوب:الع-2.6

 واملشكالت منها:  لسلبياتصادف ظهور وتطور النشر اإللكتروني جملة من ا

 القانوني.  حقوق امللكية الفردية، مختلف التشريعات لم تستطع بعد ضمان حماية حقوق املؤلفين أمام القرصنة والنسخ غير -

 .ونيلالستفادة من خدمات النشر اإللكترارتفاع تكلفة األجهزة الالزمة 

 م قراصنة املواقع بإدخالها. فيروسات التي يقو خطر ال -

املتسللين إلى برامج الحاسوب وهي اعتداءات     S'HACKERخطر تخريب البيانات املتوفرة داخل مواقع الناشرين من طرف القراصنة   -

 (8أصبحت تشكل خطرا كبيرا على النشر اإللكتروني وحماية محتويات األوعية الحاملة للمعلومات.) 

 

 لبحث العلمي: مفهوم ا-7

وسيلة لالستقصاء املنظم والدقيق بغرض اكتشاف عالقات جديدة باإلضافة إلى تطوير وتصحيح أو تحقيق  " يعرف البحث العلمي بأنه

 ( 9) ."معلومات جديدة، وذلك باستخدام خطوات املنهج العلمي واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث وجمع املعلومات

ملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى )الباحث( من أجل تقص ي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تعرف بـ  ع ": يعرف بأنهكما 

)مشكلة البحث( عن طريق اتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إلى نتائج صالحة للتعميم على املشكالت املماثلة  

 (10. )"تسمى )نتائج البحث(
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منظم، مضبوط وإمبريقي،  "يعرفه على أنه  (Kerlinger1973)  لنجر ثنا عن مفهوم البحث العلمي عند الباحثين الغرب فنجد كير أما إذا بح 

وهذه هي خصائص البحث العلمي، وهو استقصاء ناقد لفرضيات تتعلق بظاهرة طبيعية. وهذه الخصائص فيها اختالف إذ ليس بالضرورة 

 ."أن يكتشف فرضيات كما يمكن أن يصمم لجمع معلومات وصفية حول ظاهرة معينة مكنأن يستقص ي البحث فرضياته، إذ ي

 ."على أنه استفسار منظم جرى تصميمه كي يزودنا بمعلومات لحل املشكلة "فإنه يعرف البحث العلمي  Emory)  (1976أما أموري

إلى اكتشاف حقائق جديدة أو توضيح وفحص حقائق قديمة،  الفهم املنظم والذي يهدف  "البحث العلمي على أنه    (Young 1977)  ويعرف يونج

 (11)."وتحليل العالقة بينها وأسبابها، وتطوير أدوات ومفاهيم ونظريات جديدة والتي من شأنها تسهيل دراسة السلوك اإلنساني

ت األفراد أو الجماعات في مواقعهم  محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو حلول لألسئلة أو املشكال " على أنه   (Tuckman )توكمان ويعرفه

 (12)".ومناحي حياتهم

 

 األساسية والتي تتمثل في:بمجموعة من الصفات العلمي يتميز البحث من أجل تحقيق أهدافه ال بد أالبحث العلمي:  أساسيات -8

 املوضوعية  ❖

 األمانة العلمية  ❖

 اتباع خطوات مناهج البحث العلمي ❖

 البساطة والوضوح.  ❖

 الدقة والجدية.  ❖

 لتناسق. ا ❖

 عدم تكرار املعلومات. ❖

 (13)األكاديمية. عاة القواعد العامة في الكتابةامر  ❖

 

 :للطالب أهمية البحث العلمي -9

جديدة من املعرفة والتعبير عن آراءه   عن الحقائق واكتشاف آفاق ى التنقيب لا تعويد الطالب عهنما الغاية من إا الطالب هان البحوث التي يكتب

 : بحاث فيداف الرئيسية لكتابة األ ه األ خيص  لبحرية. ويمكن ت

 . ومات الطالب في مواضيع معينةلثراء معإ-

 .اهبشأن صدار احكام إى النفس في دراسة املشكالت و لاالعتماد ع-

 .البحوثمية املعتمدة في كتابة  لساليب والقواعد العاتباع األ -

 .جديدةلى نتائج إوصول لل هاومات والربط بينلالتعود عمى استخدام الوثائق والكتب ومصادر املع -

 (14).ى معالجة املواضيع بموضوعية ونظام في العمللالتعود ع-

 

 الجانب التطبيقي للدراسة:  ➢

من خالله وصف  حاولناوالذي  ،طبيعة الدراسةلملالئمته نظرا ، املنهج الوصفي التحليليفي الدراسة الحالية  نا اعتمد منهج الدراسة: -10

وتحليل البيانات وهو أحد أشكال تفسير العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق  الظاهرة موضوع الدراسة  

بنى  جمع البيانات واملعلومات املقننة، وال يتوقف عند جمع املعلومات والبيانات بل يمتد التحليل والربط والتفسير للوصول على استنتاجات ي

 عليها التصور املقترح.
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 االت الدراسة: مج-1.10

 . املقبلين على التخرج(الطلبة ) قسمي علم النفس وعلم االجتماع ب طلبة السنة الثانية ماستراملجال البشري: -1.1.10

ماي    8كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة قسمي علم النفس وعلم االجتماع بتم إجراء الدراسة على مستوى املجال املكاني: -2.1.10

 . الجزائر-ملةقا- 1945

 .2018/2019 خالل السنة الجامعيةتم إجراء الدراس ي املجال الزماني: -3.1.10

 

علم االجتماع  قسم علم االجتماع  و   طالب  65وبلغ عددهم  علم النفس  ستر بقسم  وزع االستبيان على طلبة سنة ثانية ما  عينة الدراسة: -2.10

  طالب وطالبة.  115عليهم االستبيان وزع  ليكون العدد الكلي للطلبة الذين طالب 50وبلغ عددهم 

 

 خصائص عينة الدراسة: -3.10

 ( يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير الجنس: 01جدول رقم) 

 النسبة املئوية  العدد   الجنس 

  %84.35 97 أنثى 

 % 15.65 18 ذكر

 %100 115 املجموع 

من إجمالي عدد أفراد العينة، كما يتضح   %84.35اإلناث ويمثلون نسبة  فرد من أفراد العينة هم من 97يتضح من خالل الجدول أعاله أن 

من أفراد العينة، ويرجع هذا الفارق في العدد لصالح اإلناث في أفراد العينة إلى الفرق   %15.65طالب هم من الذكور ويمثلون نسبة  13أن 

ناث في الجامعة يفوق عدد الطلبة من الذكور وخاصة عندما يتعلق  الطبيعي بين عدد الطلبة في الجامعة حيث يالحظ أن عد الطالبات من اإل 

 األمر بتخصص العلوم اإلنسانية واالجتماعية حيث نجد دائما التوجه األكبر لهذه التخصصات يكون من قبل اإلناث أكبر منه عند الذكور. 

 

 : التخصص( يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير 02جدول رقم) 

 ة املئوية النسب العدد التخصص 

 %56.52 65 علم النفس 

 34.48% 50 علم االجتماع 

 %100 %115 املجموع 

عينة هذه الدراسة أما   من 56.52%ويمثلون نسبة  تخصص علم النفسفرد من أفراد العينة هم من طلبة  65يتضح من خالل الجدول أن 

 . د العينةمن أفرا % 34.48طالب ويمثلون نسبة  50فعددهم  قسم علم االجتماعطلبة 

 

 حول  (2013ن )خرو آو  كاظم الحكيم عبد هناء الباحثةلجمع البيانات في الدراسة الحالية اعتمدنا على استبيان  أداة جمع البيانات:-4.10

 (15) .( بنود10والذي ضم عشر ) لكترونيإلا  النشر

 

كلية العلوم اإلنسانية  م النفس وعلم االجتماع املقبلين على التخرج بقسمي علقمنا بإجراء هذه الدراسة على طلبة  حدود الدراسة:-5.10

 : أن قاملة )بالشرق الجزائري( وال بد من اإلشارة إلى 1954ماي  8واالجتماعية بجامعة 

نظرا  ملة، الجزائر قا 1945ماي  8 بجامعة واالجتماعية اإلنسانية  العلوم كليةنتائج هذه الدراسة ال تتعدى حدود املنطقة التي أجريت بها  -

 الختالف الثقافات وإمكانية تأثير هذا االختالف على النتائج. 
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 . وهي االستبيان املستخدم في البحثنتائج هذا البحث تتحدد بأداة الدراسة الحالية  -

 

 : تحليل بنود االستبيان: نتائج الدراسة -6.10

 .العلمية البحوث إعداد في  االلكتروني النشر على  االعتماد ( 01رقم)  البند

 : بحوث التخرجعلى النشر االلكتروني في إعداد  العتماد الطلبةالنسب املئوية التكرارات و : يوضح ( 03) رقم الجدول 

 النسبة املئوية التكرار  االعتماد على النشر االلكتروني

 %11.31 13 ال أعتمد عليه 

 %30.43 35 أعتمد عليه جزئيا 

 %58.26 67 أعتمد عليه كليا 

 %100 115 املجموع 

  بنسبة  األولى باملرتبة جاءقد  العلمية البحوث إعداد في االلكتروني النشر على كليا االعتماد أن يتبين لنا (03) رقم من خالل تحليل الجدول 

 % 13 بلغتو  االعتماد  عدملبديل  هي  نسبة أقل  كانت حين  في % 25 نسبته  بلغتذي وال عليه  جزئيا  االعتماد الثانية  املرتبة في يليه % 62

 البحث  ومواقع محركات استخدام سوء، وكذلك صحيح بشكل املصادر املتاحة الكترونيا استخدام في الطلبةبعض  خبرة ذلك بقلةويفسر 

  .املطلوبة العلمية املعلومات  على  للحصول  االلكتروني العلمي

 

  .املستخدمة االلكترونية املعلومات مصادر أنواع (:02رقم )  البند

  عداد بحوثهم:إالتي يعتمد عليها الطلبة في  لكترونيةاإل املعلومات مصادر نواع ( يوضح التكرارات والنسب املئوية أل 04) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باملرتبة تأتي الكترونيا املنشورة الكتب بأن االلكترونية املعلومات مصادر أنواع باختيار واملتعلق (04) رقم الجدول  تحليل خالل من تبين

 أو لندرتها  نظرا  االنترنت شبكة خالل من تخصهم مجال  في الحديثة  الكتب  على  االطالع في الطلبة رغبة  إلى يرجع وهذا % 31.30 بنسبة  األولى

 .يورق بشكلأحيانا  توفرها عدم  إلى إضافة أسعارها  ارتفاع

 وسرعة  معلوماتها بحداثة املعلومات مصادر باقي عن تتميز الدوريات نإف  معروفهو   وكما % 25.22  بنسبة لدورياتا الثانية  املرتبةفي   تليهال 

 .خاللها من  الباحثين يستطيع لذا  نشرها

 مجاالت  جميع في بسرعة وبثها املعلومات لنشر سيلةتمثل و  العلمية التقاريرأن  ذلكو  % 21.22ثم تأتي التقارير في املرتبة الثالثة بنسبة  

 . املعرف مجاالت جميع  في والتكنولوجيا العلم إليه  يتوصل ما حدثأ  على االطالع وتتيح  والتكنولوجيا العلوم

 خطوات  ملعرفة الطلبة يستخدمها  التي  املصادر األطروحات تعتبرو %   14.78 وبنسبة  (دكتوراه –ماجستير)  األطروحات الرابعة باملرتبة تليهاو  

 .التخرج لمذكرات وبحوثل إعدادهم  أثناء العلمي البحث وأساليب 

أنواع مصادر املعلومات االلكترونية  

 املستخدمة 

النسبة   التكرار 

 املئوية

 %04.35 50 املوسوعات 

 %31.30 36 الكتب 

 %14.78 17 األطروحات

 %21.22 29 التقارير 

 %25.22 25 الدوريات

 %02.61 03 مواد سمعية وبصرية

 %100 115 املجموع 
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 من  كمصدر بأهميتها  مقارنةضئيلة  ة جد نسب وهي  % 04.35 تمثل  سوعاتاملو نسبة استخدام  أن االستبيان  تحليل خالل من  تبينكما  

 كاألفالم، والبصرية  السمعية املواد أما باللغة العربية. الكترونيا ة استخدامها إلى عدم توفرهاقل سبب ويعود االلكترونية املعلومات مصادر

  صادرم من كمصدر بأهميتها مقارنة ضعيفة نسبة أيضا وهي % 02.61بلغت استخدامها  نسبة فأن الخرائط الصور، الصوتية، األشرطة

  .العلمية املادة وترسيخ  توضيح على الطلبة تساعد التي  االلكترونية املعلومات

 

  .االلكتروني النشر مصادر على  الحصول  منافذ :( 03رقم )  البند

  :االلكتروني النشر مصادر على  الحصول  نافذ (: يوضح التكرارات والنسب املئوية مل05الجدول رقم) 

 النشر مصادر على الحصول  منافذ

 االلكتروني

 النسبة املئوية التكرار 

 %34.78 40 حواسيب الطلبة الشخصية  

 %27.82 32 مراكز ومقاهي األنترنيت 

 %11.30 13 املكتبات 

 %4.36 05 مراكز معلومات 

 %21.74 25 األصدقاء 

 %100 115 املجموع 

 نسبة  بلغت االلكتروني النشر مصادر على الحصول  ملنافذ  نسبة أعلى  نأ ه أعال  الجدول  خالل من  يتضح

 . تنترناأل   شبكة خالل من باختصاصاتهم  املتعلقة  البحث مواقع إلىللدخول   الشخصية  لحواسيبهم الطلبة استخدامتمثل نسبة    هيو   34.78%

 . الطلبة إقامة مناطق من بالقرب  األماكن هذه بتواجد  ذلك ويفسر %27.82 نسبةوب الثانية  باملرتبة نترنتاأل  ومقاهي مراكز  تليها ثم 

 الدورياتو  قاالت املو  للكتب وهو ما يفسر بتبادل الطلبة وزمالئهم  %21.74 في املرتبة الثالثة بنسبة باألصدقاء االستعانةثم جاءت نسبة  

 مع األصداء والزمالء من داخل الكلية ومن خارجها.  اإللكترونية نظرا لسهولة تبادل املصادر اإللكترونية على عكس الوسائط التقليدية

 توافرهاندرة  و  االنترنت شبكة وخطوط كالحواسيب االلكتروني  النشر تقنيات محدودية نظرا  %11.30ثم تأتي املكتبات في املركز الرابع بنسبة  

 .العلمي البحث ومراكز املكتبات الجامعية في

 مرتبطة املعلومات مصادر  غلبأألن  وذلك 4.36%بلغت  حيثواألخيرة  الخامسة  باملرتبة ءتجا املعلومات بمراكز االستعانة  نسبة أما 

 . منها واالستفادة استخدامها الطلبة على يتعذر مما  الحكومية واملؤسسات بالجامعات

 

  .االلكتروني البحث ومواقع  محركات (: 04البند رقم ) 

 املئوية  النسبة التكرار البحث ومواقع  محركات(: يوضح 06الجدول رقم ) 

 التكرار  النسب املئوية محركات ومواق البحث 

Google 75 65.22% 

Yahoo 40 34.78% 

 %100 115 املجموع 

 قسم علم النفس وعلم االجتماع  طلبة قبل من  استخداما  األكثر هو Googleمحرك البحث أن يتضح لنا لجدول أعاله تحليلنا لمن خالل 

 الطلبة  قبل من استخداما  األكثر  املحركين  هذين اعتبار على  %34.78بنسبة    Yahooم يأتي بعده محرك البحث  ث   65.22 بنسبة  بجامعة قاملة

 .  العلمية االختصاصات  مختلف في ومهمة  حديثة معلومات من  توفره ملا نظرا  والباحثين

  .الكترونيا املنشورة املصادر  إلى  الوصول  كيفية  :( 05رقم )   البند

 :املئوية النسبة التكرار الكترونيا املنشورة املصادر إلى  الوصول  كيفيةح (: يوض07الجدول رقم) 
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 املنشورة  املصادر  إلى الوصول  كيفية

 الكترونيا 

 النسبة  التكرار  

 %75.65 87 مباشرة 

 %24.35 28 عشوائيا 

 %100 115 املجموع 

 %75.65بنسبة   قدرتو  األولى  باملرتبة تجاء مباشر  بشكل نيةااللكترو املصادر إلى الوصول  نسبة أن  يتضح  (07)  رقمتحليل الجدول    خالل من

  على  والتركيز الخ ...موسوعات تقارير،  مقاالت، كتب،  أشكالها وتحديد  مصادر املعلومات الرقمية بموضوع  الطلبة معرفة على ذلك ويدل

 البحث،  بموضوع صلةال ذات  املوضوعات

ضعيفة مقارنة بنسبة  ورغم أنها نسبة  % 24.35 وبنسبة الثانية املرتبة في جاءت ائيعشو  بشكل الكترونيا املنشورة املصادر اختيار  أما  

 دون  ةعشوائي بطريقة املصادر يختاروناملقبلين على التخرج  الطلبة من عددهناك  أن  الوصول إلى املصادر بشكل مباشر إال أنها تشير إلى

 املعلومات على الحصول  في الطلبة  تضييع جهد ووقت إلى  ؤدي ي مما بحث ال  أغراض  تخدم  التي  املوضوعات تحديد أو املصدر  نوع  معرفة

 .بدقة وسرعة املطلوبة

 

 .االلكتروني النشر مصادر على  الحصول  في  بهم يستعان الذين األشخاص (:06رقم )  البند

مصادر النشر   ى عل للحصول  عين بهم الطلبةيست الذين ألشخاص(: يوضح النسب التكرارات والنسب املئوية ل08الجدول رقم) 

 اإللكتروني: 

 

 اهتمام  على يدل وهذا  %39.13 بنسبة  األولى املرتبة  في جاءت األساتذة على االعتماد نسبة أنأعاله   (08)  رقم لجدول اتضح من خالل تحليلنا ل

خاصة للطلبة املقبلين على   توجيهاتهم تقديم بحوث التخرج من إعداد في تشجيعهمو  لطلبةا بدعم قسم علم النفس وعلم االجتماع أساتذة

 . لبحوثهم املالئمة  ملصادرا  واختيار الصحيحة العلمي البحث وأساليب  طرق  التباع  التخرج

 الباحثين من زمالئهم إلى الطلبة يلجأ حيث عالية نسبة وتعتبر %28.70ثم تأتي نسبة االعتماد على الباحثين اآلخرين في املرتبة الثانية بنسبة 

 ضعيفة نسبة تعتبرو  %14.78 لغتب املكتبين على االعتماد نسبة تليهاو اإللكترونية  املعلومات من حاجاتهم وسد  والخبرات املعلومات لتبادل

مثل الحواسيب املخصصة   االلكتروني النشر  تقنيات  قلة إلى باإلضافة املكتبات الجامعية مكتبة  في املصادر اإللكترونية قلة إلى ذلك ويعود

 .العلمي البحث  مهمة  سهيلوت املعلومات مصادر  الستخدام  الطلبة وإرشاد توجيه في املكتبيين  دور  يقتصر لذا  ،...االنترنت خطوط ،للطلبة

 املصادر اختيار  في املتفوقين خاصة  بزمالئهم يستعينون  الطلبة من راكثي أن يؤكد وهذا  %17.39 بلغت الزمالء على االعتماد نسبة أما

 . بحوثهم انجاز  في تساعدهم التي املتخصصة العلمي البحث ومواقع االلكترونية

 

 

 

 بهم يستعان  الذين األشخاص

 النشر مصادر على للحصول 

 االلكتروني

النسبة  

 املئوية

 التكرار 

 %28.70 33 باحثين آخرين 

 %39.13 45 أساتذة 

 %14.78 17 مكتبيين 

 17,39% 20 زمالء

 %100 115 املجموع 
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  .االلكتروني النشر يوفرها التي املعلومات حداثة  (:07رقم )  البند

 :التي يوفرها النشر االلكتروني املعلومات حداثة (: يوضح التكرارات والنسب املئوية ل 09الجدورل رقم ) 

 يوفرها  التي املعلومات حداثة

 كتروني لالا   النشر

النسبة   التكرار 

 املئوية

 %56.52 65 حديثة جدا 

 %30.43 35 حديثة

 %13.05 15 قديمة

 %100 115 املجموع 

 االلكتروني النشرطلبة قسمي علم النفس وعلم االجتماع بجامعة قاملة يؤكدون أن  من    %56.52   أن(  08) رقم الجدول  تحليل  خالل من يتضح

 . حديثة جدا معلومات مصادر يوفر

 للتطورات ومواكبة ديثةح مصادر معظمها اإللكترونية  املصادر على أن يدلمما  حديثة مصادر على الحصول  يؤكون  %30.34تليها نسبة 

 . ديثةالح  والتقارير العلمية  الدوريات توفره ما  ي، خاصة املعرفوامليادين  املجاالت  كافة في العلمية

إال أن هذه   % 12.53 بلغت ضعيفة نوعا ما حيث نسبتها فكانت  االلكتروني النشر يوفرها التي  القديمة باملصادر املتعلق لبديلل سبة بالن أما  

  .معينة موضوعات في قديمة معلومات  مصادريقدم  أحيانا االلكتروني النشر أن  ؤكدالنسبة ت

 

  .االلكتروني النشر مصادر على  الحصول  مشاكل  :( 08رقم)  البند

 .االلكتروني النشر مصادر على  الحصول   التي تواجه الطلبة في  شاكل امل يوضح (: 10الجدول رقم ) 

 النشر مصادر على الحصول  مشاكل

 االلكتروني

النسبة   لتكرار ا

 ويةاملئ

 %19.13 22 االلكترونية  املواقع عناوين

 %24.25 28 مباشر  بشكل املواقع إلى الوصول  طرق 

 %29.56 34 ضعف شبكة األنترنيت 

 %9.56 11 خلل في الحاسبات 

 %17.39 20 مشكالت تكنولوجية 

 %100 115 املجموع 

لتليها مشكلة   % 29.25بنسبة جاءت في املرتبة األولى  ضعف شبكة األنترنيت  لة مشك أن  (09) رقم  الجدول  تحليل  خالل  من  يتبين لنا   

 البحث  محركات استخدامخبرة الطلبة في   قلة على  يدلذلك  و  %24.25الثانية بنسبة  جاءت في املرتبة   مباشر بشكل املواقع إلى الوصول  طرق 

 قواعد باستخدام الطلبة معرفة عدم إلى إضافة  ةعشوائي طريقةب البحث إلى مما يؤدي لتخصصاتهم املالئمة البحث مواقع إلى للوصول 

 . منها واالستفادة  املعلومات إلى الوصول  تسهل  التي و  البيانات من كبيرة كميات  على تشتمل التي البيانات

 لكثرة وذلك والباحثين الطلبة معظم  منها يعاني املشكلة وهذه %19.13بنسبة  االلكترونية املواقع عناوينمشكلة  لثالثةا املرتبة في جاءتثم 

 التي  واملوضوعات االلكترونية البحث  مواقع عناوين تحديد يجب  لذا العامة واملتخصصة واألجنبية،  العربية :منهاف االلكترونية املواقع وتنوع

  ة.املطلوب املعلومات على  للحصول  ها علي تشتمل

ورغم أنها نسبة ضئيلة مقارنة بنسب املشكالت األخرى التي تعترض   %09.56 ةبنسفي املرتبة األخيرة ب لحواسيبا  في الخلل مشكالت وتأتي

 على يتعذرالطلبة أثناء بحثهم عن مصادر املعلومات االلكترونية املتخصصة حول مواضيع بحوثهم إال أنها تعبر على أنه في بعض األحيان 

 . استعمالها دةاعإو  لصيانتها وقتا ويتطلب املختبرات أو الجامعة في املتوفرة أو  الشخصية سوء الحواسيب استخدام الطلبة
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 الورقية  األصول  ذات االلكترونية املصادر على  االعتماد (:09رقم)  البند

 : الورقية األصول  ذات املصادر على  االعتماد مدىالتكرارات والنسب املئوية  يوضح(: 11الجدول رقم) 

 املصادر  على االعتماد مدى

 الورقية  األصول  ذات

النسبة   ار التكر 

 %املئوية

 %63.48 73 نعم

 %36.52 42 ال 

 %100 115 املجموع 

 املصادر  يفضلون  الطلبة من كبير عدد أن  على  تؤكد  النسبة  وهذه %63.48قد بلغت    بنعم  اإلجابة نسبة  أن   (11)  رقم  جدول ال خالل من    يتبن

 أن هذه  على يدل  وهذا  %36.52 ال ـ: ب اإلجابة نسبة  بلغت حين  في بدقة نها م والتأكد  إليها للرجوع وذلك يةورق لائبد  لها يتوفر التي  االلكترونية

وسهولة    الورقية باملصادر مقارنةتكلفتها    انخفاض  يرجع لعدة أسباب أهمها وذلك  االلكترونية املصادر استخدام يفضلون  الطلبة من النسبة

 .تحميلها..

 

 : العلمي البحث  تطوير في  االلكتروني لنشرا  من االستفادة مدى في  الطلبة رأي  بيان (:10رقم)  البند

أكدوا على   التخرج  على املقبلينوقسم علم االجتماع  النفس علم  قسم طلبةكل   من خالل تحليل إجابات الطلبة حول هذا البند اتضح لنا أن

في غالب األحيان   الطلبة يستطيع ال والتي  ،مذكراتهم انجاز  في الحديثة  املعلوماتب تزودهماألنترنيت   شبكة  عبر  الكترونيا  املنشورة املصادر أن

 تتميزااللكترونية   املصادر  أن  إلى ضافة باإل  ا،أثمانه الرتفاع  وذلكأو الشراء   املكتبات من  االستعارة  طريق   عن  التقليدي  بالشكل  عليها الحصول 

 .املطلوبة املعلومات إلى الوصول  في الطالب وجهد وقت توفير على يساعد مما عليها  الحصول  في السرعةب

 

 الخاتمة: *

تكاليف  بفي وقت قصير و  ونشرها املعلومات بثب يسمح إذ كبيره بسرعة يزداد األنترنيت شبكة عبر  االلكتروني النشر  أن مما ال ريب فيه 

لى الرغم  وع الورق،  على  التقليدية املعتمدة  تقنيات النشر ظل  في بسهولة توفيره يمكن ال فعال اتصال  وسط تمثل شبكات الويبو  بسيطة،

من   التخرج على املقبلين  الطلبة احتياجات لتلبية مهما رافدا يشكل ولكنه الورق  على املعتمد  النموذج يلغي ال من أن الشر اإللكتروني 

 ، املعلومات واملصادر العلمية الحديثة املتاحة

 شكل  إلى املتوفرة   الوثائق كتحويل باملكتبة ستناط جديدة  مهام وأن  الطلبة لفائدة  الناتجة  األوضاع  مع والتكيف التغير تقبل  عليهم  ملكتبيين او 

 العلمي البحث تنمية في كثيرا ذلك يساهم  حيث  وغيرها، الطلب عند والطباعة الرقمية املحتويات وإعارة الستعارة آلية  ووضع الكتروني

 .واجتماعية اقتصادية معرفية، علمية خدمات من يقدمه ملا وذلك الجامعات، وظائف أهم ضمن  من كونه الطلبة، لدى  الجامعي

خصوصا،   واملكتبيين تلعبه الجامعات يجب أن الدور الذي أهمية  وفي األخير أردنا أن نلفت االنتباه من خالل هذه الدراسة املتواضعة إلى

ون واألكاديميون هذا الطريق  يسلك الباحثوإلى ضرورة أن  ومراكز البحوث عموما في مجال تنمية وتطوير املحتوى الرقمي على الشبكة العاملية،  

 .وزيادة املخزون املعرفي والثقافيبهدف إثراء الحقل األكاديمي 

 

 قائمة املراجع: 
 .205، مصر: مكتبة الدار العربية، ص1، ط املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على أعقاب قرن جديد(: 2000محمد فتحي عبد الهادي)-1
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 رجل الضبط الجنائي من منسوبي الشرطة    بأعمالحقوق اإلنسان املتعلقة  

 بها في تغيير الصورة الذهنية عنهم  االلتزاموأهمية  
 

 ملخص 

بحقوق اإلنسان والعمل الشرطى وبخاصه في خالة إستخدام الشرطة للقوة وفي  تنأولنا في هذه االطروحه موضوع في غاية األهمية  يتعلق   

مرحلة جمع االستدالالت وحالة الطواريء, حأولنا من خالل ذلك تعلم معرفة كيفية تحديد الخطوات املناسبة لحماية وإحترام حقوق  

 اإلنسان في العمل الشرطى. 

تها خالل ممارستها لعملها هو التدريب واملراقبه واالنظباط من جانب الضباط املعهود  ان افضل ضمان ضد اساءة إستخدام الشرطة لسلطا    

اليهم ممارسة هذه السلطات , ان ثقه الجمهور في الشرطة والعالقة الجيدة لها مع املجتمع ش ئ اساس ى ليس فقط لشرعية عمل الشرطة ولكن  

 ايضا لضمان اداء دورها بفاعلية.

ن الصورة الذهنية لدى الجمهور عن رجل االمن , ومدي رضاه عن اسلوب تعامل رجل االمن , حيث يتضح انه كلما  وهناك عالقه وطيده بي   

 تحسنت الصورة الذهنية لدى الجمهور عن رجل االمن كلما تحسن رضاه عن اسلوب تعامله

abstract 

      In this thesis we try to approach a very important subject about human rights related with police work especially in use 

of force , in the stage of collecting of evidences and emergency case , we try to learn how to identify the appropriate steps 

for protecting and respecting human rights in police work. 

     The best safeguard against any abuse of  power in practice is the training , supervision and discipline of officers who are 

entrusted with the exercise of those power , Public confidence in the police and good relation with the community are 

fundamental both to the legitimacy of the police but also to the ability to police effectively. 

There are a relationship between the mental image with the police  about the security man and the extent of satisfaction 

with the handling of the security man where it is clear that  the better the mental image with the public about the security 

man , the better satisfied with the handling 

 

 مقدمة وتقسيم 

يثة  لم تبدأ املسيرة الفلسفية والقانونية لحقوق اإلنسان في غفلة من التاريخ , فهناك اصول واسس راسخة سابقة بنت عليها الحضارة الحد 

ن  مفاهيمها عن حقوق اإلنسان , إالمر الذي يحدو بنا الى القول ان القيمة التاريخية ملضامين حقوق اإلنسان ال تقل باى حال من االحوال ع

 القيمة املوضوعية لها. 

ى بعضا من حقوق اإلنسان  وقد جاءت الفكرة بصورتها البدائية حيث كانت املدينة منذ نشأتها  يطبق فيها بعض القواعد العرفية التي تحم    

, والتي تدافع عن كرامته من اجل العيش في رغد ونبذ العنف , وبعدما تغيرت املدينة واتسع نطاقها تطورت تلك الحقوق وتحولت من الشكل  

 العرفي الى نصوص قانونية مدونة يحرص عليها اإلنسان والدولة من اجل ضمان تلك الحقوق.

القديمه ظهرت مرحلة تدوين بعض القواعد التي هى نتاج القواعد العرفية , ومن امثلتها التاريخية قانون  وبعد ان تقدمت الحضارات    

(, وكذا مباديء جورج في العهد 1( ق.م التي اكدت في العديد من نصوصها على أهمية صون وحماية حقوق اإلنسان )1750-1792حمورابى )

 عقيد دكتور  مصر ايمن سيد محمد مصطفى
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ناك قوه عاملية تكتنف جميع الخالئق البشرية , وان سلوك البشر يجب ان يحكم وفقا لهأووفقا  االغريقى الروماني , والتي اشارت الى ان ه

 JUS GENTIUM ))  (2)للقانون الطبيعى والقانون الوضعية

لجش , وكذلك قانون  كما ان فكرة الحرية التي جاء النص عليها ألول مرة في التاريخ اإلنسانى في االصالحات التي اشار اليها )أوروكاجينا( حاكم       

 (3أورنمو الذي يعد من اؤائل القوانين املدونة في تاريخ البشرية)

( ق.م الذي حكم اثينا والذي تمتع املواطنون إبان فترة حكمه بحق املسأواة  429-444اما في الحضارة الرومانية فقد ظهر في عهد بريكليس )        

   Platoلسفي للقانون الطبيعى الذي عبر عنه العديد من الفالسفة االغريق الرومان كان من أولهم امام القانون والحرية , ثم ظهر املفهوم الف

( ق.م الذي اكد على ان العدالة والفضيلة والحقوق  322-384)Aristutleالذي وضع معيار عالمى للسلوك واالخالق , كما ان الفيلسوف 

 (4ن القانون الطبيعى هو الذي تقره الطبيعة والدولة لكل البشر) فا  Uplainمفاهيم تتغير وفقا للظروف, ووفقا للفقيه

اما على صعيد شريعتنا االسالمية السمحاء والتي حرصت على حماية حقوق اإلنسان والدعوى الى السالم ونبذ العنف , والتي وضعت من       

 -اجل ذلك العديد من الضوابط إلستخدام القوة لعل من أهمها : 

بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العقيدة " ولقد كرمنا بنى آدم وحملنأهم في البر والبحر ورزقنأهم من الطيبات  إحترام اإلنسان  ▪

 (5وفضلنأهم على كثير ممن خلقنا تفضيال " )

 (6حماية الحق في الحياة " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في االرض فكانما قتل الناس جميعا )  ▪

وامللكية الخاصة فقد قال رسول اإلنسانية صلى هللا عليه وسلم " من اخذ من اخيه بيمينه فقد أوجب هللا له النار وحرم  حماية االموال  ▪

 عليه الجنة" اخرجه مسلم والنسائي

 (7حمايه العرض " ويل لكل همزة ملزه" ) ▪

جيش " انطلقوا باسم هللا وباهلل ال تقتلوا شيخا  حظر قتل املدنيين فقد قال الرسول صلي هللا عليه وسلم فيما رواه انس عن وصيته لل  ▪

 (8فانيا وال طفال وال أمراة وال تغلوا وال تخونوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان هللا يحب املحسنين") 

( كما أوص ى الرسوال الكريم " فكوا  9حماية ضحايا الحروب وحسن معاملة االسير " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا " )  ▪

اى االسير" وامر بعدم التمثيل بالجثث " اياكم واملثلة " وهذه االمثلة انما هى لقطرة من فيض التعاليم االسالميه السمحاء والقواعد    –العاني  

يه , من قبل حفنة ممن يدعون االسالم والذين  النبيلة التي ارستها الشريعة االسالمية السمحاء والتي تتعرض في األونة األخيرة الكبر حملة تشو 

 اعملوا الذبح والقتل والحرق والتدمير بدعوى االسالم وهو منهم براء.

اما على صعيد العصور الوسطى فقد تمثلت حقوق اإلنسان في العديد من الوثائق التي صدرت في عدة دول غربية لعل من أهمهاالعهد       

م التي  1648م ,والتي اشتملت على العديد من الحقوق املدنية والحريات , ومعاهدة وستفاليا 1215صدرت عام  االعظم أو املاجنا كارتا  التي 

انهت حرب الثالثون عام بين الكاثوليك والبروتستانت والتي اشتملت على العديد من النصوص التي اضحت جزء من القانون الدولى 

 (11ات الدستورية والقانونية التي صدرت في العديد من دول العالم ) ( ,  هذا بجانب العديد من اإلعالن10اإلنسانى) 

اما في الوقت املعاصر فقد دخلت حقوق اإلنسان في مرحلة جديدة من مراجل تطورها اتسمت فيه هذه الحقوق بالطابع الدولى بعد ان       

والتي بدأت تخفف من وطأتها    Sovereigntyرة السيادة كانت مسألة داخلية بحتة , كانت العديد من الدول تتحلل من إلتزامها بدعوى فك

رتكبت  وتزامن ذلك مع انشاء عصبة االمم بعد الحرب العاملية األولى والتي تنأول ميثاقها بنود حقوق اإلنسان , وتأكد ذلك عقب الفظائع التي ا 

( وتمثل في اإلعالن  12من فقراته على إحترام حقوق اإلنسان) في الحرب العاملية الثانية وتأسيس االمم املتحدة وميثاقها الذي اكد في العديد 

( وغيرها والتي ال  13م )1966م , والعهد الدولى للحقوق االقتصادية , والعهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية 1948العالمى لحقوق اإلنسان 

 يتسع املجال لذكرها. 

 -( :14لنقاط لعل من أهمها) وتبدو أهمية حقوق اإلنسان لرجل الشرطة في العديد من ا

 أن رجال الشرطة ملتزمون حال آداء عملهم بمراقبه ومالحظة حالة حقوق اإلنسان , ويجب عليهم بشتى السبل عدم إنتهاكها  •

 أن إلتزامهم بحماية حقوق اإلنسان انما يتاتي من منطلق انهم اى رجال الشرطة هم في االساس حماه هذه الحقوق. •

 هم محميين بموجب حقوق اإلنسان ان رجال الشرطة انفس •
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  ويعد العمل الشرطى احد هذه الضوابط  القانونية التي وضعها املشرع لكفالة حياة امنة مطمئنة , ومجتمع يسوده  االستقرار واالمن , وهو    

 -عمل ذو أهمية عظيمة في مسار الدعوى الجنائية للدواعي اآلتية :

 في اعقاب وقوع الجريمة , أو اكتشافها , أو االبالغ عنها.  انه يشكل املرحلة االفتتاحية التي تحدث ▪

إلى ساحة  انه عمل يمتد إلى مرحلتي جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائى , وفيها يتم تجميع االدلة واسناد التهم التي يساق بناء عليها املتهم   ▪

 القضاء .

اءات التي تنطوى على املساس بحرية الفرد وحقوقه كالقبض والتفتيش  ان رجال الضبط الجنائي  استثناء يناط اليها العديد من اإلجر  ▪

 للمساكن , والحبس االحتياطي والتي تعد اساسا من إجراءات التحقيق. 

ان معظم القضايا املطروحة على املحاكم الجنائية من جنح ومخالفاتال تنطوي أوراقها اال على محاضر االستدالالت التي يباشرها رجل   ▪

 يتم على اساسها رفع الدعوى الجنائية دون تحقيق قضائي.الشرطة , و 

 عدم تمتع رجال الشرطة في مرحلة جمع االستدالالت بالضمانات التي تكفل استقاللهم بعكس القضاه واعضاء النيابة.  ▪

 

 أهمية البحث 

موضوع استحوذ على اهتمام العديد من الباحثين في مجال العلوم القانونية واإلنسانية   تأتى أهمية هذه الدراسة كمحأولة فقهية لتنأول      

التي تعني بدراسة حقوق اإلنسان االساسية املتعلقة بالعمل الشرطى , والتي تنبع من طبيعة العمل الشرطى الذي اعطى له القانون حق  

خاللها جاهدين تسليط الضوء على أهم حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمل  استعمال القوة والحرمان من الحرية الشخصية والتي نحأول من

 الشرطى , حتى يكون عمل الشرطة مكتمل من حيث إطار الشرعية .

ها  ونحأول التركيز على هذا الجانب ملحأولة استفادة الزمالء من العاملين بجهاز الشرطة من خالل هذه الدراسة , وخاصة وانها تتنأول في شق    

اني الدور الفعال إللتزام رجال الشرطة في عملهم بمراعاة حقوق اإلنسان في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى العام الذي  الث

يعود سيكون له مردود ايجابي في تفاعل املواطنين مع عمل الشرطة وتقديرهم له , والقيام بدور ايجابي في معأونة رجال الشرطة , إالمر الذي س 

 لنفع على جهاز الشرطة , ويعمل على نجاح دورها املنوط به اليها بموجب الدستور والقانون في حفظ االمن والنظام العام. با

ن من  ولعل من أهم االسباب التي دعتنا إلى التركيز على هذا املوضوع ما الحظناه في األونة األخيرة , من حدوث بعض اإلنتهاكات لحقوق اإلنسا    

بجهاز الشرطة , إالمر الذي يوقعهم تحت املسئولية الجنائية , وبخاصة مع تنامي وتصاعد صون حماية حقوق اإلنسان   بعض العاملين

 وحرياته االساسية. 

 

 - اهداف البحث :

 -تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :    

 بيان حقوق اإلنسان املتعلقة بإستخدام الشرطة للقوة  ❖

 حماية وإحترام حقوق اإلنسان بشأن عمل الشرطة تعلم كيفية تحديد الخطوات املناسبة ل ❖

 بيان حقوق اإلنسان في مرحلة قيام الشرطة بجمع االستدالالت , وما قد يستتبعها من إعتقال وحرمان من الحرية الشخصية  ❖

 بيان دور الشرطة وحقوق اإلنسان في حالة الطواريء  ❖

يب وتعليم ووضع البرامج للقائمين على تنفيذ القانون سواء من رجال  دور املنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية في تدر  ❖

 الشرطة ,أو غيرهم. 

 األثر اإليجابي إللتزام رجال الشرطة بحقوق اإلنسان وأهميته في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة وتطوير عمل جهاز الشرطة.  ❖

 

 - تساؤالت الدراسة : 

 - جابة على التساؤالت االتية:نحأول من خالل هذه الدراسة البحثية اال    

 ماهى حقوق اإلنسان االساسية املرتبطة بالعمل الشرطى ؟  ❖
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ماهى طرق االستفادة من البرامج التي تقوم بوضعها املنظمات الدولية سواء الحكومية , أو غير الحكومية املعنية بعمل الشرطة في تطوير  ❖

 قوق اإلنسان؟ تدريب وتنمية قدرات العاملين بجهاز الشرطة في مجال ح

 ماهى أنجح السبل نحو ايجاد شرطة فعالة تلتزم بحقوق اإلنسان؟ ❖

الدور الذي يقوم به ذلك في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى   أهمية إلتزام رجال الشرطة في عملهم بحقوق اإلنسان , وماهو  ❖

 الجمهور 

 ماهو األثر الفعال نحو تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة بشكل إيجابي ومردود ذلك على عمل جهاز الشرطة ورفع كفأته ؟  ❖

 

 - مشكلة البحث :

منسوبي الشرطة في ممارسة عملهم بحقوق اإلنسان وحرياته االساسية واألثر  يهتم البحث بدراسة ضرورة إلتزام رجال الضبط الجنائي من       

الذي يحدثه هذا اإللتزام في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى العام وجمهور املتعاملين معهم إالمر الذي يكون له مردود  

البحث هى قلة املراجع التي تنأولت موضوع الربط بين إلتزام رجال  اإليجابي في نجاح مهمة رجال الضبط الجنائي , ولعل من أهم إشكاليات 

الضبط الجنائي من منسوبى الشرطة بحقوق اإلنسان اثناء ممارستهم ملهام وظيفتهم وبين األثر الذي يحدثه ذلك في تغيير الصورة الذهنية  

 ندرة في الدراسات املتعلقة بالصورة الذهنية لهم .  لهم فهناك العديد من الدراسات التي تنأولت حقوق اإلنسان والشرطة ولكن هناك 

  

 - منهجية البحث:

لفكرة حقوق   يعتمد منهج الدراسة في هذه الورقة البحثية على املنهج التاريخى من خالل إستعراض موجز قدر االمكان للتطور التاريخى     

  اإلنسان منذ بداية ارهاصاتها والتي عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ , إلى أن وصلت الى الشكل الحالي في عصرنا الحديث , وكذا املنهج 

ية لرجل  اإلستقرائي التحليلي بإستعراض وجمع وتحليل حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمل الشرطى , ودور اإللتزام بها في تحسين الصورة الذهن

 الشرطة , بإستعراض أهم الجوانب االيجابية والسلبية التي تمكننا من الوصول إلى أهم التوصيات.

 

 - الدراسات السابقة :

هناك العديد من الدراسات التي تنأولت الشرطة وحقوق اإلنسان نذكر منها علي سبيل املثال مؤلف صادر في مجلة موارد من مطبوعات       

ية برنامج شمال افريقيا  بعنوان الشرطة وحقوق اإلنسان , وكذا ندوة بعنوان الشرطة وحقوق اإلنسان باكاديمية نايف منظمة العفو الدول

م , ودراسة للدكتور معجب بن معدى الحويقل بعنوان حقوق اإلنسان واإلجراءات االمنية , اكاديمية نايف  2001للعلوم االمنية العربية عام 

, وبخصوص موضوع الصورة الذهنية نجد دراسة للمقدم دكتور أحمد الدسوقى  بعنوان  الصورة الذهنية    2006عام  للعلوم االمنية العربية  

لرجل الشرطة لدى الرأي العام املصري , صادر من اكاديمية الشرطة , ورقة عمل   بعنوان الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأي العام  

الشرفان بعنوان وسائل اإلعالم والصورة الذهنية لرجل الشرطة , اال أن هناك قلة في الدراسات التي  املصرى  , ودراسة للمقدم عديل أحمد 

 تربط بينهما.

 

 - خطة الدراسة : 

نستهل الدراسة بإستعراض مقدمة تاريخية لنشأة وتطور حقوق اإلنسان من فجر التاريخ حيثما كانت في شكل قواعد عرفية تعتبر شأن      

إلى أن وصلت إلى الشكل الحالي في شكل قواعد قانونية مكتوبة تتمتع بطابع عالمى بحيث يعد اي إنتهاك لها إخالل بالسلم  داخلى للدول , 

 واالمن الدوليين في بعض الحاالت التي قد تستوجب تدخل املجتمع الدولى ملنعه بالقوة إن لزم إالمر.

ل الشرطى , والذي نحأول من خالله التركيز على حقو اإلنسان املتعلقة بإستخدام  ويلى ذلك إستعراض ألهم حقوق اإلنسان املتعلقة بالعم   

 الشرطة للقوة , وكذا مرحلة جمع االستدالالت , وما قد ينجم عنها من إعتقال وحرمان من الحرية الشخصية. 

دور ذلك في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة  واخيرا نستعرض في الجزء األخير من الدراسة أهمية إلتزام رجل الشرطة بحقوق اإلنسان , و    

 - , ثم خاتمة ملا إنتهت إلية الدراسة وأهم التوصيات الناتجه عنها, وبناء عليه فقد رأينا تقسيم دراستنا لتكون على النحو التالى:
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 - حقوق اإلنسان االساسية املرتبطة بالعمل الشرطى ويشتمل على : - املبحث األول :

 مبادىء حقوق اإلنسان املتعلقه باستحدام الشرطة للقوة  -: املطلب األول   

 الشرطة وضمانات حقوق اإلنسان في مرحلة جمع االستدالالت - املطلب الثانى :  

 -إلتزام رجل الشرطة بحقوق اإلنسان ودوره في تغيير الصورة الدهنية وتطوير              جهاز الشرطة ويشتمل على :  -املبحث الثاني :

 دور املنظمات الدوليه  -لب األول : املط   

 إلتزام رجل الشرطة بحقوق اإلنسان ودوره في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة  - املطلب الثاني :  

 

 حقوق اإلنسان االساسية املرتبطة بالعمل الشرطى:  املبحث األول 

 تمهيد

م في الوقت نفسه يلعبون دور اساس ى في حماية حقوق اإلنسان ,  قد يكون رجال الشرطة ممن يقدمون على إنتهاك حقوق اإلنسان , ولكنه   

ومن ثم فإن العمل الشرطى يحتل مكانا في صميم النطاق الواسع لخطاب حقوق اإلنسان , والواقع إن التطورات في كيفية نظر املنظمات  

 لحقوق اإلنسان.  املعنية بحقوق اإلنسان للشرطة وتعاملها عكست التطورات التي طرأت على الخطاب األوسع 

, ومن شأن التعامل مع أفراد جهاز الشرطة    ويمكن لألستراتيجيات الرامية الى منع إنتهاكات حقوق اإلنسان أن تترأوح ما بين املواجهة والتعأون    

 الى املفهوم العام بأن
ً
 عن مجاالت لألهتمام املشترك استنادا

ً
  باعتبارهم حماة حقوق اإلنسان أن تمثل فرصة سانحة لزيادة التعأون بحثا

 بيد , فمبادىء حقوق اإلنسان ال تعيق العمل الشرطى, بل
ً
انها على العكس من ذلك توفر ألفراد  حقوق اإلنسان والعمل الشرطى يسيران يدا

 لدعاة حقوق اإلنسان , بل عليهم  
ً
الشرطة حيز ملمارسة مهامهم إستخدام صالحياتهم بشكل قانوني , ويجب أال يصبح أفراد الشرطة خصوما

 بدال من ذلك أن يصبحوا شركاء لهم ويسعون الى تحقيق اهداف مماثلة . 

 على املنظمات   
ً
املعنية بحقوق اإلنسان أن تنتهج نهجا يتفهم لغة الشرطة وواقعها ومخأوفها وأخطار العمل الشرطى ,   ومن هنا اضحى لزاما

 مكتفيا باألنتقاد من موقعه الخارجى , وهذ النهج الذي نبتغي
ً
ه  الذي سيكون بال شك النهج األكثر فاعلية من النهج الذي ينحى نفسه جانبا

 في تعامله مع بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان , وتبنى السياسيات اإلصالحية التي تتوافق مع  يتطلب أن يكون جهاز الشرطة اكثر ايجاب
ً
يا

 املعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

من نظام اإلجراءات الجزائية هم االشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي   24يمكن تعريف رجال الضبط الجنائي حسب نص املادة    

علومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام ,وتتعلق أهم املجاالت التي يجب فيها إعمال حقوق اإلنسان والتي تتعلق  الجرائم وجمع امل

باعمال رجال الضبط الجنائي من منسوبى جهاز الشرطة في إستخدام القوة , وكذلك في أعمال رجال الضبط الجنائي في مرحلة جمع 

 اض أهم هذه السلطات على النحو التالى : االستدالالت , وسوف نقوم بإستعر 

 حقوق اإلنسان االساسية املتعلقة بإستخدام الشرطة للقوة. -املطلب األول :

    الشرطة وضمانات حقوق اإلنسان في محلة جمع االستدالالت  -املطلب الثانى :

 

 مباديء حقوق اإلنسان املتعلقة بإستخدام الشرطة للقوة : املطلب األول 

تهدف املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان الى وضع الضوابط على الدولة القوية وعلى أجهزة السلطة فيها من اجل حماية الفرد من       

 سان  اإلنإنحراف الدولة بسلطتها , ووتجلى هذه املواثيق في العهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية وغيره من املعاهدات املبرمة في إطار حقوق  

لهذا السبب فإن املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان املتعلقة بالشرطة تركز على سلطات الشرطة بصورة مشروعة , ولكن في إالمر ذاته ال     

يمكن تقييم مدى مشروعية إستخدام الشرطة لسلطاتها إال بعد إستخدامها مادامت الشرطة تتطلب درجه من السلطة التقديرية التي تحدد  

 من املسائلة , مع االقرار في الوقت ذاته أن لرجال الشرطة حقوق  اسلوب 
ً
ما تفعله أو تحجم عن فعله , وهذا بالطبع يتطلب اسلوبا ناجحا

 (15ايضا )

 

 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                
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   -إستخدام الشرطة للقوة : - أوال :

 بإستخدام القوة وذلك من خالل املعدات واآلليات التي تحوزها لتتمكن من مم    
ً
ارسة هذه القوة مثل االسلحة , والهروات  ترتبط الشرطة دوما

 , والقيود الحديدية  وغيرها , هذه الوسائل تتباين من بلد ألخر حسب الظروف الواقعية املحيطة بها. 

 (16وقد اعطى القانون للشرطة حق إستخدام القوه من اجل حفظ السلم , ولكن شريطة اال يتعسفوا وال يسيئوا إستحدام هذه السلطة)   

"( و مدونة االمم املتحدة لقواعد السلوك  17على الصعيد الدولى تعد مدونة االمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين)       

 إستخدام  واملبادىء األساسية بشأن إستخدام األسلحة النارية من جانب املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين  امليثاقان الرئيسان الذان تنأوال 

 الشرطة للقوة واالسلحة النارية . 

وينبغى االشارة إلي " انه ال يجوز التذرع بوجود ظروف استثنائية مثل زعزعة االستقرار السياس ى , وحالة الطوارىء لتبرير أى خروج على      

 ة العسكرية , ومسئولى امن الدولة. املبادىء األساسية  , بل إن هذا إالمر ال يسرى فقط على الشرطة املدنية بل ايضا على الشرط

 

 -(:18)  مبادىء حقوق اإلنسان املتعلقة بإستخدام القوة واالسلحة النارية

 - تتجلى أهم هذه املبادىء االساسية لحقوق اإلنسان بشأن إستخدام القوة واالسلحة النارية بصفة عامة في اآلتى :

فيجب أن يكون إستخدام القوة متناسب مع الهدف املشروع املرجو تحقيقه , ومع خطورة الجريمة ,إال  ( Proportionality) ( )19-:  التناسب

 أن هذا يتطلب توفير اآلتى :

 مثل لجان فض املنازعات والتسوية واإلقناع والتفأوض . بدائل إلستخدام القوة  -

 واملالبس الواقية .  مثل األسلحة غير الفتاكة , الوسائل التكنولوجية   -

مثل الدروع , والقمصان الواقية من الرصاص , ووسائل النقل املصفحة , واسلحة التعجيز غير القاتلة  توفير معدات الدفاع عن النفس  -

(20) 

رطة التي بدورها  ويقصد باملشروعية أن يتوافق إستخدام الشرطة للقوة وصحيح القانون , أى تلتزم بالقوانين الوطنية ولوائح الش  املشروعية

 يجب أن تكون متوافقة مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان, ويجب أن يتسم كل من الهدف ووسيلة تحقيقه باملشروعية. 

 فالبد من ضمان للمسائلة عن إستخدام القوة واألسلحة النارية, والبد من توافر إجراءات كافية لإلبالغ عما يحدث ومراجعتها. املسائلة 

يحب أن يكون إستخدام القوة واألسلحة النارية إجراء استثنائي , فيجب أوال إستخدام وسائل غير عنيفة أوال , وال تستخدم القوة  الضرورة 

 (.21األ إذا عجزت الوسائل األخرى عن تحقيق الهدف املنشود) 

 سلحة النارية جريمة جنائية بحيث يعد أي تعسف أو إنحراف إلستخدام القوة واال  تجريم إستخدام الوسائل غير املشروعة 

 بعد الحادث فيجب تقديم املساعدة واملعونة الطبية إلى اي شخص مصاب أو متضرر وإبالغ اقاربه. تقديم املساعدة  

 حاملى األسلحة النارية من رجال الشرطة . اختيار وتدريب  

 

 قيق الشرطة وضمانات حقوق اإلنسان في مرحلة جمع االستدالالت والتح : املطلب الثانى

بمجرد وقوع الجريمة تبدأ الشرطة مهمتها في الكشف عن مرتكبيها وجمع التحريات واالستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى , وتلتزم     

 الشرطة اثناء قيامها بتلك اإلجراءات التقيد بحدود تتمثل في حماية الحقوق والحريات. 

ستدالالت املتهم ومامور الضبط القضائي , وكلما توافرت الضمانات لحقوق اإلنسان في ويكون االطراف بصفة اساسية في مرحلة جمع اال     

 هذه املرحلة كلما اقترب التشريع الداخلى من قواعد الحماية الدولية , فاإلنسان في هذه املرحلة يحتاج إلي اكبر قدر من الضمانات وذلك

 -( :22المرين) 

 م وامن املجتمع يبلغ ذروته في هذه املرحلة هو أن الصراع بين حقوق املته   -األول  :

 أن املتهم في هذه املرحلة يكون بين ايدى السلطة املكلفة بحفظ االمن وجمع ادلة الدعوى  -الثاني :

ا عبارة  ومرحلة جمع االستدالالت  هى املرحلة السابقة على الدعوى الجنائية , فهى املرحلة التمهيدية والتحضيرية للخصومة الجنائية النه     

  عن جمع املعلومات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية , وبالتالى إعداد العناصر 
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ة ونسبتها الى  ( , ويرى البعض في تعريفه لها " انها عملية تجميع القرائن واالدلة التي تثبت وقوع الجريم23الالزمة للبدء في التحقيق االبتدائي)

 (24فاعلها )

فهذه املرحلة هى إذن من أهم مراحل العدالة الجنائية , ودور الشرطة فيها محوري وفعال , وتتأتى أهميته من استهدافه إحترام القيم      

اعمال السلطة للوصول    اإلنسانية والشرعية الدستورية والقانونية ضمانا لكفالة الحقوق والحريات االساسية للفرد واسباغ املشروعية على

ت  الى مرتكبي هذه الجرائم تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة , واستيفاء حق الدولة في العقاب , وهو ما يتطلب العديد من االعتبارا

 (25وثيق الصلة بحقوق اإلنسان وحرياته االساسية حال قيام الشرطة بعملها في هذه املرحلة )

 -( :26ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن االستدالل يهدف إلى)     

 جمع االدلة والقرائن واملعلومات التي تكشف حقيقة واقعة ما وإثبات اركانها.  ▪

 إجراءات تمهيدية سابقة على الدعوى الجنائية , وتوضع امام سلطة التحقيق   ▪

 تهدف إلى تمكين سلطة التحقيق من إتخاذ قرارها  ▪

 يجب أن تتم في إطار املشروعية  ▪

 أن مهمة مامور الضبط القضائي باجراء التحريات تكون فور علمهم بوقوع الجريمة وتظل حتى بعد قيام النيابة العامة باجراء التحقيق  ▪

 

 - املعايير الدولية لحقوق اإلنسان اثناء االستدالل والتحقيق: 

 - جدير بالذكر انه وردت ضوابط إحترام حقوق اإلنسان بالنسبة للشرطة في املصادر الدولية التالية :ال 

 م .1984ديسمبر 10اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لالمم املتحدة بتاريخ  -

 م .1966ديسمبر  16ملتحدة في العهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية املعتمد من الجمعية العامة لالمم ا -

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لالمم   -

 م.1984ديسمبر  10املتحدة في 

 م.1979ديسمبر 17لعامة لالمم املتحدة في  مدونة قواعد سلوك املوظفين املكلفين بانفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية ا -

م 1955القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء التي اعتمدتها مؤتمر االمم املتحدة ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في جنيف  -

 م.1977م و1957وأقرها املجلس االقتصادي واإلجتماعي لالمم املتحدة عام 

املتهم أن ال تبدأ اية اجراءات ملامورى الضبط القضائي في التحري وجمع االستدالالت عن أيه جريمة إال بسموغ   يعد أول حق من حقوق     

 قانوني , وهذا يعطى الشرعية لتحريك اإلجراءات الجنائية ضد املتهم , فال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني.  

ملتهم في مرحلة التحري قبل محاسبته في مرحلة املحاكمة الن مرحلة التحري هى التي  فمن األهمية أن ينصب إالمر أوال على حماية حقوق ا   

 ( 27ي ) يحتاج فيها املتهم لحماية حقوقه , الن الحماية لو جاءت متاخرة قد ال تفيد املتهم كثيرا بعد أن تكون حقوقه قد اهدرت في مرحلة التحر 

من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق   11, 10املحمى وفقا للمادة   -:innocence presumption ofافتراض البراءة  •

(يترتب على هذا الحق أن يقع عبء إثبات التهمة على عاتق اإلدعاء 28املدنية والسياسية والعديد من املعاهدات الدولية واالقليمية االخرى , ) 

 , وأن يكون الشك لصالح املتهم 

للمتهم أن يستفيد من حق الصمت ملا تقتضيه مصلحته، وله وحده حق تقرير الوقت املناسب الستعماله  وال   الحق في إلتزام الصمت   •

يجوز أخذ رفض اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه كقرينة تستغل ضده في اإلثبات، هذا ما نادي به املشاركون في الحلقة الدراسية لالمم  

لبحث حقوق اإلنسان في الدعوى الجنائية، حيث أقروا بأن للمتهم الحرية الكاملة في أن يرفض إعطاء  1960قدة في فيينا عام املتحدة املنع

 (29أية معلومات أو بيانات تطلب منه ، وغير ملزم بالبت في موضوع إدانته)

يتعرض أي شخص اثناء إستجوابه للعنف أو التهديد ,   وغيره صنوف املعاملة الالإنسانية أو املهينة , فيجب أال الحظر املطلق للتعذيب  •

سطة  أو اساليب إستجواب تتنافي مع قدرته على إتخاذ القرار أو من حكمه على االمور, ويجب األ تستخدم املعلومات التي يتم الحصول عليها بوا

 للقانون الوطنى. (, كما إنه يجب إعتبار التعذيب جري30التعذيب , أو أي من اشكال القهر امام املحكمة) 
ً
 مة قانونية وفقا
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والحقن الطبية، وجهاز كشف   الحديثة بطرق غير مشروعة لإليقاع باملتهم كالتنويم املغناطيس ي ، نبذ فكرة استعمال الوسائل الفنية  •

له،  الكذب، فكل األساليب التي تؤثر على اإلرادة الحرة لإلنسان يجب أن تستبعد، وكل إعتراف أو إقرار صادر عن املتهم نتيجة لذلك ال قيمة 

 باغتصاب اإلقرارات وانتزاعها عنوة أو في حين غف
ً
 ال يسمح مطلقا

ً
 ( .31لة من صاحبها) فمبدأ إحترام حقوق اإلنسان ولو كان متهما

(, فيجب تحديد الجريمة التي يجرى التحقيق بشأنها باعتبارها  32ضد نفسه أو اإلعتراف بأنه مذنب)   حق الفرد في عدم ارغامه على الشهادة •

 جريمة جنائية بموجب القانون الوطنى , كما يحب إستخدام اساليب تحقيق متوافقة مع القانون.

د يحصل القائمون على التحقيق الجنائي على معلومات تتعلق بالحياة الخاصة لألفرد يمكن أن تضر  فقالحق في الخصوصية والسرية,  •

 بهم , لذا يجب الحرص الشديد في الحفاظ على هذه املعلومات , وعدم إفشائها. 

 الحق في املحاكمة العادلة •

 الحق في االستعانة بمحامى للدفاع عنه  •

 

 -واألحتجاز :ثانيا سلطة اإلعتقال  

(, وحرمان  33تعتبر الحق في الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي حرصت املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان على النص عليها)   

من  (, كما انها تعد 34( يعد من أشد إجراءات التدخل التي يمكن للدولة أن تتخذها قبل شعبها ) (Deprivation of libertyالشخص من حريته 

 أشد الوسائل املستخدمة من جانب الدولة ملحاربة الجريمة والحفاظ على امنها الداخلى , إال أن هذا الحق ليس مطلقا. 

 

 مبادىء حقوق اإلنسان األساسية الخاصة باإلعتقال أو األحتجاز

عتقال يجب أال يكتسب صفة  عدم التعسف فيجب أال يتم حرمان أى شخص من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون , كما أن اإل  •

املشروعية إال إذا وافق صحيح القانون واملواثيق الدولية, ويعد غير مشروع متى تم هذا اإلجراء مع شخص ملمارسته لنشاط له الحق في  

 إستخدامه بموجب القانون سواء الوطنى ام الدولى. 

 (36( ويترتب على ذلك ضرورة الفصل فال الحجز بين هذا املحتجز وبين الذين سبقت إدانتهم) 35افتراض البراءة )  •

 (37الحق في املعلومات فيجب إعالم الشخص املحتجز أو املعتقل باسباب إعتقاله وحقوقه والتهم املوجهة اليه بلغة يفهمها ) •

 (38الحق في األتصال بمحامى  توكيلة للدفاع عنه )  •

 (39حظر التعذيب أو أى من صنوف املعاملة الإلنسانية) •

 الحق في املحاكمة العادلة •

 (40الحق في املحاكمة دون تأخير, فيجب األ تطول مدة احتجازه )  •

 الحق في األتصال بالعالم الخارجى بأن تتاح له الزيارات من جانب أسرته.  •

 (41عويض ) الحق في الشكوى في حالة التعذيب مع االحتفاظ بحقه في الت •

 (42اإلشراف الدولي واألقليمي على اماكن اإلحتجاز واإلعتقال) •

منع األستهداف العنصرى أو العرقى , فيجب أال تكون أسباب اإلعتقال متعلقة بالعنصر أو العرق ,أو االنتماء العرقى ,ام العنصرى , ام   •

 الدينى ,ام السياس ى. 

 

 - الشرطة وحالة الطوارىء : 

أنه من الضرورى فرض حالة الطوارىء , تجيز مواثيق حقوق اإلنسان في حالة الطوارىء الحد من حقوق اإلنسان , في حالة  قد ترى الدولة ب   

 الطوارىء التي تهدد حياة االمم مثل الحروب أو القالقل املدنية , أو الكوارث الطبيعية. 
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 - عدم التقيد بحقوق اإلنسان في حالة الطوارىء :

( من العهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية " على إنه يجوز للدولة إعالن حالة الطوارىء وعدم التقيد بإلتزاماتها بموجب  4تنص املادة )   

" , ويجب أن يكون  
ً
عدم التقيد  العهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية في حالة الطوارىء األستثنائية التي تهدد حياة االمة املعلن قيامها رسميا

 هذا ملتزم بمبدأ التناسب بحيث أنه ال يسمح به إال في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع . 

إبالغ  كما إنه يجب أن تتماش ى مع اإللتزامات األخرى بموجب القانون الدولى , واأل تتسم بالتمييز , كما يجب على الدولة الطرف في هذا العهد     

 للمراجعة , وان  الدول األخرى األطراف عن طري 
ً
ق االمين العام لالمم املتحدة باألحكام التي لن تتقيد بها , ويجب أن يكون عدم التقيد خاضعا

 بفترة زمنية . 
ً
 يكون محددا

(  , وعدم 1/2/ 8( , وحظر العبودية )م7( , وحظر التعذيب م )6وهناك العديد من الحقوق التي ال يجوز عدم التقيد بها الحق في الحياة م )    

لدين  ( , والحق في حرية الفكروالوجدان وا16( , واإلعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان م)15االدانة بجرائم لم تكن كذلك وقت ارتكابها م)

 ( , والحق في عدم التعرض للسجن حالة العجز عن الوفاء بإلتزام بإلتزام تعاقدى  18م)

 (.11م )

 -ويجب على الدولة حين تلجأ بشكل قانوني الى عدم التقيد بحقوق اإلنسان اإللتزام باملبادىء اآلتية :   

• .
ً
 ومؤقتا

ً
 أن يكون عدم التقيد استثنائيا

• .
ً
 أن يكون ضروريا

 مع التهديد  أن يكون مت •
ً
 ناسبا

 إحترام الكرامة اإلنسانية املتأصلة في البشر.  •

 إحترام الحقوق التي ال يجوز عدم التقيد بها والتي سبق اإلشارة اليها. •

  

إلتزام رجل الضبط الجنائي من منسوبي الشرطة بحقوق اإلنسان ودوره في تغيير الصورة الذهنيةعنهم وتطوير عمل  : املبحث الثانى 

 الشرطة 

 - مقدمة:  

يعد إلتزام رجل الضبط الجنائي من منسوبي رجال الشرطة باملبادئ االساسية لحقوق اإلنسان وحرياته االساسية والتي تم إستعراضها في      

تقهم وكذلك  الجزء األول من هذه الدراسة  أمرا في غاية األهمية وعامال اساسية في نجاح جهاز الشرطة في القيام بأداء الرسالة امللقاة على عا

يمثل عامال اساسيا في تغيير الصورة الذهنية لرجال الضبط الجنائي من منسوبي جهاز الشرطة  وتطوير عمل الشرطة وهو إالمر الذي  

 سنحأول القاء املزيد من الضوء عليه في الشق الثانى من هذه الدراسة البحثية 

الشرطة وتطوير ادائه ,كما نتطرق ايضا في هذه الجزئية التطرق الى دور املنظمات   تزايدت في األونة األخيرة الدعوى املنادية بتطهير جهاز   

الدوليه سواء الحكوميه أو غير الحكوميه في تطوير ورفع الوعى بحقوق اإلنسان لرجل الشرطة , مردود ذلك من دور إلتزام رجل الشرطة  

شرطة وتطويره , إالمر الذي سينعكس بدوره بال أدنى شك على تغيير  بحقوق اإلنسان في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة ولجهاز ال

 الصورة الذهنية لرجل الشرطة. لذلك راينا تقسيم دراستنا لهذ املبحث على النحو التالى: 

 دور املنظمات الدوليه  -املطلب األول :

 وره في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة. إلتزام رجال الضبط الجنائي من منسوبى الشرطة بحقوق اإلنسان ود -املطلب الثاني :

 

 دوراملنظمات الدوليه : املطلب األول 

 - دور منظمة العفو الدولية :

الجيدة في تدريب وتعليم حقوق اإلنسان للمسئولين   نقطة للمارسة 12م أصدرت منظمة العفو الدولية  منشورها بعنوان 1998في عام     

( , وعلى الرغم من أن هذا الدليل    ينطبق على جميع املسئولين الحكوميين ال على الشرطة وحدها إال أنه يتضمن مبادىء مهمة  43الحكوميين) 

اإللتزام بها من املسئولين الحكوميين , وكان املبدأ  للتدريب على حقوق اإلنسان حتى تصبح آداة فعالة من أدوات زيادة الوعي بحقوق اإلنسان و 
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األساس ى الذي تجتمع على تأكيده  هذه املبادئ كلها هو عدم اعتبار التدريب على حقوق اإلنسان نشاطا يقدم مرة واحدة فقط , بل ينبغى 

 ة العملية , واألهم من ذلك املتابعة العملية.تطويعه وادراجه في مناهج التدريب حتى تتكامل معها , واقامة الروابط بينها وبين املمارس

تضمن   م أصدر الفرع الهولندى ملنظمة العفو الدولية تقرير بعنوان توصيات منظمة العفو الدولية بشأن العمل الشرطى , 2004في عام     

 (.44مراجعة لتوصيات املنظمة ,واقترح إضافة ثالثة مبادىء إلى املبادىء األثنى عشر) 

والجدل يدور بين مدربى الشرطة حول ضرورة معالجة حقوق اإلنسان وأخالق الشرطة في نموذجين منفصلين إلتاحة قدر اكبر من التركيز       

 املوضوعين في دروس متكاملة تتناول جوانب هذا العمل الشرطى. على هذين املوضوعين , ام إذا كان من األفضل إدماج  

كما يجب أن يتجلى في تدريب الشرطة الصفات التي يريدها املرء توافرها في الشرطة , وما إذا كنا نريد شرطة تستجيب لحاجات املجتمع      

ألشخاص الذين يعتبرون حلقات أتصال أو اختيار أفراد  فيجب تمكين أفراد الشرطة من التواصل مع ذلك املجتمع من خالل املدربين , أو ا

 شرطة ممن يقيمون داخل ذلك املجتمع. 

م  وتقدم منظمة العفو الدولية تقاريرها التي تعدها والتي تستمدها من املعلومات الخاصة باألوضاع الفعلية لحقوق اإلنسان في بلدان العال   

 ملتطلبات  أجمع , والتي يتم تقيمها من املعلومات الخاصة
ً
باألوضاع الفعلية لحقوق اإلنسان في بلدان العالم اجمع , والتي يتم تقيمها وفقا

 حقوق اإلنسان حسبما نص عليها القانون الدولى . 

 لسياستها الجديدة عن طريق العاملين بها بإجراء بحوث في البالد التي ينتمون اليها , وعرفت تحت م   
ً
 وفقا

ً
سمى  كما تقوم املنظمة مؤخرا

 على املستوى املحلى باألضافة  45األنشطة بشأن بلد العضو)
ً
 مؤثرا

ً
( , وتهدف هذه األنشطة إلى املسهمة في جعل منظمة العفو الدولية عنصرا

 (46الى تعظيم االمكانات الحثية للمنظمة ) 

نتهاكات لحقوق اإلنسان , والتي تعتبر جرائم  باإلضافة إلى البحوث تقوم املنظمة كذلك شن حملة ملحاكمة املشتبه في ضلوعهم بارتكاب إ   

بموجب القانون الدولى وذلك من خالل ما تستقيه من معلومات من البحوث , وعادة ما يرتبط اسم منظمة العفو الدولية باسلوب كتابة  

 الرسائل إلى السلطات في جميع انحاء العالم.

ي في العديد من البالد مثل أسبانيا , وسلوفانيا وفنزويال , وبيرو , والواليات املتحدة  كما قام عدد من فروع املنظمة باألرتباط بالعمل الشرط   

إالمريكية في إطار برنامج العمل الشرطي وحقوق اإلنسان, وساعد الفرع الهولندى الفروع األخرى على تطوير كثير من هذه املشروعات  

بالشرطة على مستوى الفروع وليس عن طريق االمانة الدولية للمنظمة , وينطوى األرتباط على البحث عن نقاط أتفاق ال   (ويكون األرتباط47)

 إختالف , كما يتطلب جهودا دءوبة للخروج ببرنامج عمل مشترك .

 

 - الشرطة واملنظمات غير الحكومية :

 من الشرطة واملنظمات غير الحكومية   م أصدر املنبر األوربى املعنى بالعمل الشرطى2004في عام    
ً
وحقوق اإلنسان الذي يشارك فيه كال

  املعنية بحقوق اإلنسان , وناقشت مزايا ارتباط هذه املنظمات بعمل الشرطة , وكذا املساوىء الناجمة التي تجعل تعاون الشرطة واملنظمات 

 -:غير الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان أكثر كفاءة وتتمثل في اآلتى 

 بناء الثقة.  •

 اإلتفاق على اهداف وأنشطة الشراكة . •

 اإلتفاق على قواعد اإلرتباط والشراكة   •

 تحديد املجاالت التي تعمل فيها املنظمات غير الحكومية. •

 املعايير التي البد أن تتمتع املنظمة الغير حكومية باألستقرار والقدرة على تحقيق قيمة مضافة للشرطة.  •

 إلرتباط لدى كل من الطرفين. األتفاق على مكانة ا •

 االتفاق على مراقبة ومراجعة الترتيبات لقياس الفعالية. •

 توفير املوارد للشراكة.  •

 - وباختصار فإن قيام األرتباط يتطلب تفكيرا دقيقا حول وضع دور كل طرف موضع التنفيذ , وهناك قواعد أساسية لألرتباط تتمثل في اآلتى:   
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 الشرطة معرفة وفهما لعمل  •

 عمل تحليل سياقي وذاتي •

 وجود نقطة اتصال ثابتة على املستوى املؤسس ى داخل الشرطة واملنظمة.  •

 ماهى االهتمامات املشتركة , وهل هناك برنامج عمل مشترك.  •

إلدخال مبادىء  ايضاح الدور الذي تلعبه املنظمة الغير حكومية , فعلى على سبيل املثال تدعم املنظمة العفو الدولية الجهود الرامية  •

 حقوق اإلنسان في ممارسات الشرطة بينما تقوم في الوقت ذاته بتوجيه النقد في حالة إنتهاك حقوق اإلنسان. 

 التأكد من توافق الجميع على األدوار املوكلة اليهم  •

 بناء الثقة يتطلب وقتا  •

 في بناء الثقة وتعزيز تعأون املجتمع واملسأهمة في فض النزاعات    خالصة القول فإن إحترام   
ً
الشرطة لحقوق اإلنسان في املجتمعات دورا هاما

ناء  والشكأوى بشكل سلمى, كما وأن النظر الى الشرطة باعتبارها تؤدى وظيفة اجتماعية بالغة األهمية , والنزاهة في إقامة العدل يساعد في ب

ة قادرة على منع الجريمة ومكافحتها من خالل األخذ بزمام املبادرة في تطبيق املعايير الدولية, والحصول على الدعم  الثقة بحيث تصبح الشرط

 (48من وسائل اإلعالم واملجتمع الدولى والنظام السياس ى) 

 

 لذهنية لرجل الشرطة إلتزام رجال الضبط الجنائي من منسوبى الشرطة بحقوق اإلنسان ودوره في تغيير الصورة ا: املطلب الثاني

 - أهمية حقوق اإلنسان لضابط الشرطة: 

  لعمل جهاز االمن حيث يناط     
ً
 وشرعيا

ً
 دستوريا

ً
تشكل مبادىء ومفاهيم حقوق اإلنسان أهمية خاصة لضباط الشرطة باعتبارها اساسا

عمل على حفظ االمن في إطار التوازن بين ضرورة  لرجل الشرطة الحفاظ على الحقوق والحريات بكافة مستوياتها من خالل إنفاذ القوانين , وال

حماية املصلحة العامة بمفرداتها, وما يستتبعه ذلك من إجراءات امنية , وبين مقتضيات الحقوق والحريات الفردية, ومن ثم يجب على ضباط  

 .
ً
 واعيا

ً
 الشرطة ضرورة اإلملام بكل مبادىء وقواعد حقوق اإلنسان وفهمها فهما

اط بهيئة الشرطة الحفاظ على النظام العام بمدلوالته الثالث , االمن العام , والصحة العامة , والسكينة العامة  , وتقديم  وحيث أنه ين   

(فلذلك تلتزم الشرطة بتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح   من واجبات في إطار الحفاظ على امن املواطن وصيانة  49املساعدة للجمهور ) 

 أن يلقن القائمون على تنفيذ القانون الضوابط التي تحول بينهم وبين التعسف واإلحراف بالسلطة ) كرامته , ك
ً
(, ولعل من أهم هذه  50ان لزاما

 بإعداده لتحمل رسالة االمن , التي هى من أ
ً
 من اختيار العاملين بهيئة الشرطة, مرورا

ً
عظم  الضوابط ترسيخ مبادىء وقيم حقوق اإلنسان بدءا

 (51ت التي تفي بمطلب حيوى بدونه ال ترقى الشعوب وال تزدهر)الرساال 

 

 - مفهوم الصورة الذهنية لرجل الشرطة :

القرارات , وتشكيل    يقوم مدلول الصورة الذهنية على مجموع الخبرات السابقة من لحظة امليالد , وتطلع بدور حيوى في تكوين اآلراء وإتخاذ    

ن  سلوك األفراد , وتعرف الصورة الذهنية " بانها الصورة العقلية التي تتكون في أذهان الناس عن املنشأت واملؤسسات املختلفة , وقد تتكو 

ثائق , أو على الشائعات  هذه الصورة من التجربة املباشرة , أو غير املباشرة , وقد تكون عقالنية أو غير الرشيدة , وقد تعتمد على االدلة والو 

 (.52واألقوال غير املوثقة , ولكنها في نهاية إالمر تمثل وواقع صادق بالنسبة ملن يحملونها في رءوسهم) 

وتتسم الصورة الذهنية بالعديد من السمات والخصائص منها عدم الدقة , لكونها مجرد انطباعات قد ال تصاغ بالضرورة على أساس علمى      

, كما انها قابلة للتغيير وال تتسم بالجمود , وتتسم كذلك بالتعميم , وتجاهل الفروق الفردية , فهى تبنى أساسا على درجة من  , أو موضوعى 

درجات التعصب, وتسهم كذلك في التنبؤ بالسلوك والتصرفات املستقبلية للجمهور تجاه القضايا باألزمات املختلفة , كما انها تتخطى حدود 

فالفرد ال يقف في تكوينه للصورة الذهنية عند حدود معينة , بل يتخطاها لتكوين صورة عن امن بلده في العالم الذي يحيا   الزمان واملكان

 فيه , وقد تتخطاها البعد من ذلك إلى ما وراء العالم الذي يحيا فيه.

عن غيره من االعمال األخرى , حيث أنه يعتمد في  وتتأتى أهمية الصورة الذهنية في عمل جهاز الشرطة من طبيعة اختالف العمل الشرطى    

يتم  املقام األول على التفاعل مع الجماهير بكافة أطيافها وخصائصها , فالشرطة تتعامل , مع جميع فئات الجمهور باعتبار أن العمل الشرطى   
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ثقافية واالقتصادية والحضارية في ضوء األحتكاك  في معظمه على مرأى ومسمع من الجماهير, والتي تختلف في رغباتها وصفاتها ومستوياتها ال

ة املباشر بينها وبين اجهزة الشرطة . والذي يتولد عنه ردود افعال الجماهير تجاه جهاز الشرطة, تنقسم اتجاهات ردود األفعال هذه إلى عد

 - اتجاهات على النحو التالى :

بحيث يتكون لدى الجمهور من املتعاملين مع جهاز الشرطة انطباعات ايجابية إالمر الذي ينعكس في شكل التعأون من  اتجاهات إيجابية   •

 جانب الجمهور مع  اجهزة الشرطة في أداء املهام املوكلة اليها. 

ين , ويتجسد هذا اإلتجاه في حالة هذا األتجاه ال يصل إلى درجة اإليجابية وال ينخفض إلى السلبية , فهو اتجاه بين ب اتجاهات حيادية  •

 الالمباالة , وعدم االكتراث من جانب بعض األفراد في مجال التعأون مع الشرطة في مكافحة الجريمة. 

يتخذ الجمهور في هذا اإلتجاه املوقف املعارض الدائم لجهاز الشرطة , وقد يتخذ مواقف هدامة واستخفاف وتهوين من  اإلتجاه العدائى  •

وجهودها, بل وقد يضع العراقيل امامها ويتستر على الجريمة , أو يدلى معلومات مضللة , وقد تصل إلى حد التصادم الذي نراه  عمل الشرطة 

  في التظاهرات للتعبير عى هذا اإلتجاه العدائى , وقد تصل هذه املظاهرات إلى درجة من العنف تجبر رجال الشرطة على مبادلتها بالعنف من
ً
عا

 المالك العامة أو الخاصة , ولعدم شيوع حالة الفوض ى. لحدوث الضرر ل

والسؤال الذي نحن بصدده في هذا الشأن , ما هو السبيل نحو تغيير الصورة الذهنية لدى الجمهور تجاه رجال الشرطة , واملحافظة عليها      

الشرطة , ويساعد في تحقيق االمن واستقرار املجتمع   في اإلتجاه اإليجابي إالمر الذي سيكون له بال أدنى شك انعكاساته اإليجابية على عمل

 ورفاهيته . 

 

 - األجهزة املعنية بتغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الجمهور العام : 

يا , وقد أراء مجموعة من الناس أو االعتقاد السائد لدى غالبية أفراد الجمهور تجاه امر ما , أو ظاهرة أو قضية من القضا  يمثل الرأى العام   

 تكون اجتماعية , أو اقتصادية , أو سياسية , وقد تكون ذات طابع  محلى , أو قومى , أو إقليمى , أو دولى .

 

 - والجدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل واملحددات التي تسهم في تكوين الرأى العام منها ك   

وهو من املحددات األساسية بما يشمله من تعاليم وقيم وأسس أخالقية , بجانب النواحى الروحية والوجدانية التي يبثها في الفرد  الدين  -

 وتوثر في تشكيل الرأى العام.

بجانب ما يكتسبه    , كاملدارس والجامعات واملعاهد التي تسأهم في تشكيل سلوك الفرد واتجاهاته التربوية والنفسية ,   املؤسسات التعليمية  -

 من معلومات وخبرات. 

 للمجتمع والذي يسأهم بشكل كبير في تكوين الرأى العام. املوروث الثقافي  -

 

تلعب وسائل اإلعالم دور مهم في تغيير الصورة الذهنية للجمهور تجاه جهاز الشرطة ,   ( 53اجهزة اإلعالم ودورها في تغيير الصورة الذهنية) 

 (.54يما يتعلق بامور االمن , وهو بذلك تضع أسس مؤشرات تقييم العمل الشرطى القائم على حقوق اإلنسان)إذ تؤثر في الرأى العام ف

  فعلى سبيل املثال تشير معظم الصحف إلى املتهمين على إنهم مجرمين , وهى بذلك تقوض الحق األساس ى في افتراض البراءة , وعادة ما يتقبل     

طة مع شخص يوصف بأنه مجرم , ولكنهم يدينون ضحايا عنف الشرطة مع آخرين, باالضافة إلى التوصيف  االفراد العنف الذي تمارسه الشر 

املوضوعى للجريمة , وبصفة عامة فإن الصحفيين ال يعرفون إال عن مبادىء حقوق اإلنسان مما يؤدى إلى تجاهل جوانب حقوق اإلنسان في  

 القضايا الفردية . 

الضغوط التي يعانيها الصحفيون بسبب ندرة املصادر التي يتعين عليهم الرجوع اليها , لذلك يجب على منظمات  يتفاقم هذا الوضع بتفاقم     

مهور  حقوق اإلنسان األهتمام باألرتباط واالتصال بوسائل اإلعالم , بما في ذلك كيفية تأثير وسائل اإلعالم على مفاهيم وتصورات وتوقعات الج 

 أن تدريب الصخفيين على حقوق اإلنسان . , وقد يكون مجديا في هذا الش
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زة  كما أنه يبدو من الضرورة وجود قنوات إتصال دائمة بين أجهزة الشرطة املعنية " االدارة العامة لإلعالم والعالقات " , وبين مختلف اجه     

هات الصورة الذهنية من اإلتجاه العدائى إلى اإلعالم ملحأولة تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى العام بما يسأهم في تحول اتجا 

  اإلتجاه اإليجابي , على أن يكون ذلك بشكل متوازى مع تطوير وإصالح جهاز الشرطة ,وتدريب  رجال الشرطة على أهمية إحترام حقوق اإلنسان 

 , ومنع اإلنتهاكات لهذه الحقوق 

 

 ( N.G.O) ()55دور منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية

تقوم املنظمات غير الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان بدور هام في نشر حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومراقبة ورصد أى إنتهاكات لهذه      

بعين  الحقوق والحريات , وتحديد الجهة القائمة عليها , واظهار السلبيات وكيفية تالفيها من خالل التقارير التي تصدرها , والتي يجب اخذها 

 تذروه الرياح. ا
ً
 العتبار , وعدم اعتبارها تقارير ليست ذات جدوى , وتصبح هشيما

(, فهناك العديد من العناصر  56ومن هذا املنطلق يبدو أهمية ارتباط املنظمات غير الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان بعمل الشرطة )    

 - هذا االرتباط وتتمثل في العناصر األتية:  املشتركة بين الشرطة وهذه املنظمات التي يبدو من خاللها أهمية 

أن كل من الطرفين لديه رسالة مجردة ال يمكن الوفاء بها بالكامل فرسالة الشرطة تسعى الى توفير االمن للجميع بينما تسعى هذه   ▪

 املنظماتإلى فكرة قيام عالم خال من اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان. 

أن عمل الطرفين يتعلق بامور خالفية حيث يتعامل كل من الطرفين في موضوعات تتنأول الخير والشر , وكألهما قد يحكم على ما حوله   ▪

 بشكل اختالفي.

أن التكامل والتعأون بين الطرفين حول ترسيخ مفهوم حقوق اإلنسان والعمل على منع إنتهاكات حقوق اإلنسان يعود بالنفع على الطرفين   ▪

يث يسأهم ذلك في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الجمهور بما يؤدى بالشك إلى تطوير منظومة عمل جهاز الشرطة , ويحقق  ح

 بالشك الهدف الذي من أجله أنشأت هذه املنظمات, وهو العمل على حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية , ومنع أية إنتهاكات لها. 

 - أنشطة املنظمات غير الحكومية بخصوص الشرطة تنقسم إلى نوعين:وبصفة عامة فإن     

 : األنشطة املعينة بإنتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها رجال الشرطة.النوع األول 

 :األنشطة املعنية بإصالح عمل الشرطة كمنظمة النوع الثانى

تامة بالشرطة وقوانينها والنظم الخاصة بها وخططها وبرامجها , وما  وفي كل من النوعين يجب ان تكون املنظمات غير الحكومية على معرفة    

 يجب عمله من أجل تحقيق وتطوير وتحسين عمل جهاز الشرطة.

وتشمل املجموعة األولى من األنشطة الكشف عن اإلنتهاكات التي ترتكبها الشرطة , والضغط على الحكومات إلتخاذ إجراءات ضد الشرطة ,     

ع الثانى فاننا نجب ان نحتاط المر في غاية األهمية  وهو نقص الخبرات لدى هذه املنظمات فيما يخص أصالح وتطوير جهاز  كما أنه في النو 

ظمات  الشرطة إالمر الذي يجعل الحصول  على  التأييد الالزم لهذه البرامج أمرا صعب املنال في بيئة الشرطة , وهناك تحديات شديدة امام املن

 , أو  املحلية غير الحك
ً
ومية املعنية بحقوق اإلنسان التي تعمل في بيئة يشعر اهلها بعدم االمن ألرتفاع معدالن الجريمة سواء أكان ذلك واقعيا

(
ً
 (57تحليليا

  لهذا يجب على هذه املنظمات العمل باسلوب ال يفقدها الدعم العام لدى الجمهور , وهذا بالشك يتعلق بوضع أستراتيجيات مناسبة القناع    

 الجمهور بأن تبنى الشرطة للحلول الوسط لن يؤدى إلى زيادة األحساس باالمن . 

كما اننا يجب أن نالحظ أن النقد املتواصل للشرطة قد يؤدى إلى مردود سلبى يباعد بين الشرطة وبين االصوات املعارضة ,وهذا إالمر قد     

يصل إالمر إلى وصف املناديين باإلصالح داخل الشرطة بانهم مرقة , وقد يقوض يدفع الشرطة إلى عدم الرغبة في اإلقرار باإلنتهاكات , وقد 

 (58رغبة ضباط الشرطة في مسائلة ضباط شرطة أخرين , فكشف اإلنتهاكات ال يؤدى بشكل  آلى إلى اإلصالح ) 

 -(:59أساسيين )  كما أنه من األهمية بمكان ضرورة اتباع أساليب جديدة في مجال حقوق اإلنسان يقوم على محورين   

 هو وضع معايير حقوق اإلنسان من خالل دراسة االتفاقيات واملعاهدات املعنية بهذا إالمر. - األول:

 أهمية مراقبة اإللتزام بهذه املعايير. -الثانى:
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 - دور التدريب والتعليم في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة :

 لألصالح , وكقاعدة عامة يجب     
ً
 وضروريا

ً
اساسيا

ً
ينظر الى التدريب والتعليم عادة كاساس لسلوك أفراد الشرطة في املستقبل , ويعد شرطا

ادماج حقوق اإلنسان في جميع مناهج وتدريب الشرطة , ويجب ان يتجلى في تدريب الشرطة الصفات التي يتمناها الفرد في الشرطة , وما إذا  

نامل في شرطة تلبى حاجات املجتمع املحلى فيجب من أجل ذلك تمكين أفراد الشرطة من التواصل مع ذلك املجتمع من خالل املدربين  كنا 

 الذين هم حلقة الوصل بين رجال الشرطة واملجتمع, أو بحسن اختيار وتدريب رجال الشرطة. 

 

 ( 60املوضوعات التي يجب أ يتضمنها التدريب ) 

 الحياد في أفعال الشرطة أهمية  •

 عدم التمييز  •

 أهمية التجأوب مع املجتمعات املحلية  •

 الوعى بالقضايا الثقافية وقضايا املرأة الحساسة  •

 مراعاة اإلجراءات الصحيحة إلستخدام القوة, واإلعتقال واالحتجاز  •

 التناسب واملشروعيةواملسائلة والضرورة  •

 إستخدام الوسائل الخالية من العنف •

 تحقيق , بما في ذلك تقنيات املقابالت الشخصية مهارات ال •

 حقوق املحتجزين واملشتبه فيهم  •

 ضحايا الجريمة " يجب أن يدرج العنف ضد املرأة في التدريب األساس ى للشرطة.  •

 األقليات ".  -األطفال -الجماعات املستضعفة وحقوقها النوعية " النساء •

 والحق في عدم إطاعة األوامر في هذا الشأن.   الحظر املطلق للتعذيب , •

 أهمية اإلشراف واملسائلة •

 تأثير القيادة في إرساء شرعية إحترام حقوق اإلنسان  •

 مؤشرات اإلشراف وتقييم اآلداء  •

وق اإلنسان  كما أنه يجب االشارة إلى ضرورة قيام مدربو الشرطة املحليون بزيارة اكاديميات الشرطة في الدول املتقدمة في مجال حق    

 لألستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا املجال , وسبل ومناهج التدريب التي يعتمدون عليها في اإلرتقاء بحقوق اإلنسان. 

في نفس الوقت يجب دعوة مدربين أجانب لتدريب مدربو الشرطة املحليين من خالل املحاضرات الدورية املنتظمة الكسابهم املهارات     

برات الالزمة في مجال التدريب على حقوق اإلنسان إالمر الذي سينعكس بالشك بشكل إيجابي على خلق جهاز شرطة بمفهوم  األساسية والخ 

ي  جديد يراعى حقوق اإلنسان وحرياته األساسية , والعمل على إحترامها وصيانتها ومنع أية إنتهاكات لها , إالمر الذي سيسأهم بشكل فعال ف

 جهاز الشرطة لدى الرأى العام .تغيير الصورة الذهنية ل

 

 - املسائلة والتأديب :

كما سلف وأوضحنا فان رجال الشرطة يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة في إستخدام صالحياتهم , وبخاصة متى وإلى أى مدى يستخدمون     

بد من تحقيق وتفعيل مسئولية الشرطة امام  القوة , ومتى يعتقلوت ويفتشوا , ولتحقيق التوازن بين هذه الصالحيات ومنع اإلنحراف بها  فال 

 القانون والدولة ومواطنيها. 

ان املسئولية والشفافية يجب أن يكونا متالزمين , فعمل الشرطة يجب أن يكون معلنا ويخضع للمراقبة , ويقتض ى العمل الشرطى املراعى      

همية اإلحساس بمراقبة اآلخرين من خارجها, ويجب أن يتضمن مسائلة لحقوق اإلنسان إن تقر الشرطة باعتبارها أفراد , وباعتبارها هيئة بأ

 - الشرطة ما يلى :
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أن يكون رجال الشرطة على مختلف رتبهم مسائلين بخصوص سلوكهم امام املشرفين عليهم , ويجب أن يكون كذلك متفقا مع القانون   •

واملدونات املهنية لألخالق واالنضباط , وإذا وقع سلوك إجرامى يجب ان مسائلة جميع أفراد الشرطة املسئولون عن ارتكابه امام   الوطنى 

 املحاكم الجنائية؟ 

 مسئولية الرؤساء من الضباط من خالل ابالغ التقارير واالشراف واإلجراءات التاديبية تجاه مرءوسيهم.  •

امام املجتمع كله بخصوص نجاحها في الحفاظ على االمن , والسيطرة على الجريمة , بما في ذلك الهيئات   أن تكون هيئة الشرطة مسائلة •

 البرملانية, وأجهزة بصورة ديمقراطية , وأجهزة اإلعالم , واملنظمات غير الحكومية. 

مح على األقل بقيامه , ومن األفضل أن  لن يتحقق فاعلية أى نظام للمسائلة إال إذا كان يدعمه نظام قضائى مختص , ومناخ سياس ى يس •

 يسانده آليات التاحة املسائلة إلى الجمهور " نظام تلقى الشكأوى من أفراد الجمهور " 

 

 -(:61ان تتركز مجاالت املسائلة في عمل الشرطة على اآلتى )  يجب   -مجاالت املسائلة في عمل الشرطة :

 مسائلة داخلية  •

)أ( السلطة التنفيذية  , وتشمل امام مختلف الوزارات بما في ذلك الوزارة املسئولة مسئولية   -مسائلة امام الدولة بسلطاتها الثالثة , وهى: •

 والعدل في اغلب التشريعات . –مباشرة عن العمل الشرطى "الداخلية 

 السلطة القضائية " املسائلة القانونية " -)ب( :

 ام الجمهور  املسائلة ام  -)ج( :

 املسائلة الخارجية املستقلة اإلشراف.  -)د( :

 

 - اقتراح تفعيل املسائلة في تغيير الصورة الذهنية: 

يوجد في جهاز الشرطة جهاز للمسائلة تحت مسمى اإلدارة العامة للتفتيش وغيرها حسب اختالف املسميات اال انه يختص بالتحقيق في    

 -تتعلق بالعمل الشرطى  , ومن اجل تفعيل دور هذه اإلدارة في آداء دورها املنوط بها فاننا نرى اآلتى :الشكأوى في القضايا الهامة التي  

استقالل هذه االدارة عن وزارة الداخلية , على أن تتكون من ضباط مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة املهنية , ومؤهلين علميا في مجال   -أوال :

 حقوق اإلنسان. 

 هذه اإلدارة الى األجهزة الرئيسة اآلتية  ان تنقسم  -ثانيا:

جهاز يختص بتلقى شكأوى الجمهور املتعاملين مع جهاز الشرطة بشأن أية إنتهاكات لحقوقهم وحرياتهم االساسية , التي كفلها لهم القانون   (أ)

 كانوا ام افراد
ً
 والتي وقعت من افراد عاملين بجهاز الشرطة ضباطا

جهاز يختص بالتحقيق في اإلنتهاكات املتعلقة بحقوق اإلنسان التي يرتكبها رجال الشرطة بما يفعل دور املحاكم التأديبية واملسائلة   (ب)

 للجميع. 

جهاز يختص باالرتباط مع الجهات واملنظمات املعنية بحقوق اإلنسان لفحص التقارير التي نقوم بإعدادها هذه الجهات , ودراسة   (ت)

لتي تنتهى اليها ووضعها موضع األعتبار , والرد على تقارير هذه الجهات بشان اية إنتهاكات لحقوق اإلنسان تقوم برصدها ردا ال  التوصيات ا

 يهدف إلى مجرد نفيها والتنصل منها , ولكن ردا يتميز بالشفافية. 

ر العمل في جهاز الشرطة , وتفعيل حقوق  قسم يختص بالبحوث والدراسات امليدانية واالستقصائية الستبيان السبل املثلى لتطوي (ث)

اإلنسان وحرياته األساسية دون اإلخالل بعمل الشرطة ودورها الرئيس ى وى منع الجريمة والحفاظ على االمن , ودراسةاتجاهات الرأى العام 

التدريبية واملناهج في هذا الشأن , على   في عمل الشرطة , ودراسة احدث املواثيق الدولية واملعاهدات املعنية بحقوق اإلنسان , واعداد البرامج 

 (62مختلف املستويات الثقافية واالجتماعية للعاملين بجهاز الشرطة.)
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 الخاتمة والتوصيات 

فما اصبت فيها فمن هللا عز وجل , وما اخطأت فمن نفس ي    تنأولنا في هذه الورقة البحثية التي اسأل املولى عز وجل أن يكون قد وفقنى فيها ,    

 والشيطان , موضوع حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمل الشرطى , وأهمية إلتزام رجل الشرطة بها في تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة. 

اريخ حيث تبين لنا ان فكرة حقوق اإلنسان بدأت  واستهللنا هذا التنأول بإستعراض مقدمة تاريحية لتطور فكرة حقوق اإلنسان منذ فجر الت   

منذ ان عرف اإلنسان العيش في جماعات , وان كانت عبارة عن مجموعة من القواعد العرفية الى ان تطورت الى وضعها الحالي في شكل نصوص 

داخلى يمكن للدولة التحلل منها استنادا    قانونية مكتوبة  , وتطورها الى ان وصلت الى شكلها الحالي بحيث لم تعد مسالة حقوق اإلنسان شأن

  الى فكرة املسأواة في السيادة بين الدول  , بل اضحت ذات طابع دولى تضاءلت امامه فكرة املسأواة في السيادة , واصبجت بعض اإلنتهاكات 

 ولو بالقوة في بعض االحيان . لحقوق اإلنسان في بعض الحاالت تهديدا لحالة السلم واالمن الدوليين تستوجب تدخل املجتمع الدولى 

قبل التطرق للتوصيات ، والتي ال سبيل بدونها من أجل تصحيح الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى العام وترك إنطباع جيد          

عان التفكير فيها  التي يجب ام -أو باألحرى بعض اإلعتبارات واملسلمات  -نود عرض بعض النتائج   0000وإيجابيمستمر عن جهاز الشرطة 

لنحو  بإعتبارها هامة وضرورية  للوصول للهدف املنشود في هذا الصدد ، وتلك اإلعتبارات واملسلمات أو كما سبق ذكره " النتائج " نجدها على ا

 - التالى :  

اق املجتمع العام ، ولذا فال  إن جهاز الشرطة جزء من بنيان املجتمع أو اإلطار العام للمجتمع ، وال يمكن تحسين صورته بمعزل عن سي     .1

 في الصورة ما لم تتغير صورة املجتمع ككل أو تتغير محدداته ومعاييره وقيمه 
ً
وبمعنى آخر فإن صورة الشرطة هى صورة   0000تتوقع تحسنا

   0مركبة يتضمن بنيانها صورة املجتمع بمؤسساته املختلفة

 0للشرطة ما لم يكن لدى أفرادها الرغبة في التغيير واإلقتناع التام بضرورته أنه ال يمكن إحداث أى تغيير في مالمح الصورة الذهنية  .2

 أنه ال يمكن تحسين الصورة الذهنية لجهاز الشرطة ، ولرجالها لدى الجمهور املصرى ما لم تتحسن املحددات املكونة لهذه الصورة-3

 ليس الوصول إلى الصورة املثالية " -4
ً
" فتلك غاية من الصعب تحقيقها ، ولم تتحقق على مدار   Ideal Imageإن الهدف املنشود لنا جميعا

" أو الصورة الوظيفية التي تساعد   Desired Imageالجنس البشرى حتى لألنبياء والرسل ، وإنما الهدف هو الوصول إلى الصورة املرغوبة " 

 0جهاز الشرطة على أداء مهمته وتحقيق وظيفته بأفضل شكل ممكن

 بين كافة القطاعات  إن الو  -5
ً
 على كافة األصعدة وتنسيقا

ً
 على كافة املستويات ، وتعأونا

ً
صول ملا سبق ال يخص جهة معينة بل يتطلب تكاتفا

 0، وتلك منظومة شاملة وأن أى خلل في هذا التكاتف والتعأون من شأنه أن يقلل من فاعلية هذه الرؤية وأن يضعف من نتائجها 

 يحتاج إلى ميزانية أو مخصصات مالية كبيرة ، وإنما يحتاج إلى جهود عظيمة ، وإلى إقتناع تام وإيمان كامل من  إن تحقيق هذا الهدف ال  -6

 منفذيها بضرورتها وبأهميتها. 

 لتغييرها  -7
ً
وطاملا    إن تحقيق هذا الهدف يتطلب فترة زمنية طويلة ، فالصورة الذهنية بحكم كونها تراكمية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا

 0أنه ال يوجد حدث كبير أو طارئ يهز أركان الصورة القديمة فسوف تظل ثابتة وتتغير ببطء وبالتدريج

الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى الجمهور ينبغى قياسها بشكل مستمر ، فإذا ما اتضح وجود سلبيات في هذه الصورة فإن هذا يمكن   -8

تضافر جهود العديد من الجهات واألجهزة املعنية ، ويأتى في مقدمتها وسائل اإلتصال الجماهيرى ) الراديو  تغييره ، ويأتى هذا التغيير عن طريق  

   0الصحف( ، ورجال الشرطة أنفسهم وما يقومون به من جهود وتفاعل إيجابي مع أفراد الجمهور    –التليفزيون  –

 

 - أهم التوصيات املستقاة من الدراسة:

 التدريب املستمر لرجال الشرطة على مباديء القانون الدولى اإلنسانى , وحقوق اإلنسان , وبخاصة املتعلقة بالعمل الشرطي  ▪

 تعديل مناهج التدريس بالكليات واملعاهد الشرطية املنوط بها تخريج رجال الشرطة بحيث تتوسع وتتعمق في دراسة حقوق اإلنسان. ▪

عها املنظمات الدولية املعنية بعمل الشرطة في رفع كفاءة رجال الشرطة حول ضرورة معالجة حقوق  االستفادة من البرامج التي تض  ▪

 اإلنسان واخالق الشرطة. 
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تفعيل االرتباط بفروع هذه املنظمات والعمل الشرطى على النحو املوجود في العديدمن بلدان العالم مثل اسبانيا , وسلوفانيا والواليات   ▪

إطار برنامج العمل الشرطي وحقوق اإلنسان خاصة وان هذه املنظمات تدعم الجهود الرامية الدخال مباديء حقوق   املتحدة إالمريكية في

 اإلنسان في ممارسات الشرطة , وتقوم في الوقت ذاته بتوجيه النقد في حالة وجود إنتهاك لحالة حقوق اإلنسان. 

لف وسائل اإلعالم ملحأولة تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى  ضرورة وجود قنوات اتصال دائمة بين اجهزة الشرطة وبين مخت ▪

 الجهمور. 

تفعيل التواصل مع االئتالفات العاملية املعنية بعمل رجال الشرطة على النحو السابق إستعراضه في ائتالف التوس الذي يقوم بزيارات   ▪

 الخبرات  ملختلف مراكز الشرطة في شتى دول العالم إالمر الذي يسأهم في تبادل

اتباع  اساليب جديدة في مجال حقوق اإلنسان يقوم على محورين األول هو وضع معايير حقوق اإلنسان من خالل دراسة االتفاقيات   ▪

 املعنية بهذا إالمر , واملحور الثانى يعتمد على مراقبة اإللتزام بهذه املعايير 

اده تشكيل الهيئه املنوط بها هذا إالمر على النحو الذي تم إستعراضه  تفعيل دور مسائلة رجال الشرطة حال إنتهاك حقوق اإلنسان واع ▪

 , ونحيل اليها إالمر لعدم التكرار.  في هذه الدراسة

 - التوسع في اجراء املزيد من الدراسات والبحوث حول : ▪

 مدى رضاء الجمهور عن اسلوب تعامل رجال االمن , ودور القيم االخالقية في طبيعة عمل رجال االمن  -

 ر العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية لرجل االمن. دو  -

 

 قائمة املراجع 

   -أوال املراجع باللغه العربية : 

العام , ورقة عمل مقدمة إلى احدى دورات البرنامج اإلنمائى لالمم املتحدة    الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى  -أحمد الدسوقى :  -        

 , مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان , اكاديمية مبارك لالمن , وزارة الداخلية , مصر 

في حمايتها , اكاديمية   : حقوق اإلنسان في ضوء املواثيق الدولية واالقليمية والتشريعات الداخلية , ودور الشرطة أحمد جاد منصور  -

 م.2006الشرطة , القاهرة ,

 م.1994حقوق وضمانات املشتبه فيهم في مرحلة جمع االستدالل , دار النهضة العربية , القاهرة  -:اسامة عبد هللا فايد -

رجال الشرطة للوسائل املستخدمة للتحقيق الجنائي، بحث منشور بمجلة الفكر   : حقوق اإلنسان ومشروعية إستخدام  حسن ربيع  -

 .1993الشرطي ، املجلد األول، العدد الرابع ، مارس 

, دراسة ميدانية في مدينة الرياض , رسالة   الصورة الذهنية لرجل االمن كما يدركها الجمهور السعودى -: ساير مصلح حامد املطيرى  -

 ه.1433 -م2012يف العربية للعلوم االمنية , الرياض ماجستير , جامعة نا

 .م1997جدية التحريات كمسوغ الجراء التحقيق , كلية الدراسات العليا , اكاديمية الشرطة , القاهرة , - : سعود محمد موس ي -

يق , دراسة تطبيقية على  الضوابط املهارية في محاضر جمع االستدالالت واثرها في توجيه مسار التحق - سعيد ظافر ناجى القحطانى : -

 .ه1425قضايا متنوعة بمدينة الرياض , رسالة ماجستير , كلية الدراسات العليا , جامعة نايف العربية للعلوم االمنية , الرياض ,

اإلنسان  الشرطة وحقوق اإلنسان في مرحلة التحري في الجريمة , ورقه عمل مقدمة ضمن اعمال ندوة الشرطة وحقوق    -:  عباس ابو شامه -

 .م2001, مركز الدراسات والبحوث , اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية , الرياض ,

, مطابع   1دور الشرطة في مجال حماية حقوق اإلنسان وضماناتها في ضوء القوانين الدولية والوضعية ,ط - : طارق عبد العزيز حمدى -

 م2012الشرطة ,

 1955قديمة , تاريخ الفرات القديم , طبعة بغدداد . مقدمة في تاريخ الحضارات ال -طه باقر : -

 م2002اإلنسان هو االصل , مدخل الى القانون الدولى اإلنسانى , مركز القاهره لدراسات حقوق اإلنسان , القاهره    -:  عبد الحسين شعبان -
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قة عمل مقدمة الى ندوة " دور وزارة الداخلية  الحماية الوطنية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته االساسية , ور   - :عبد العظيم مرس ى وزير   -

 2003في حماية حقوق اإلنسان وصون حرياته االساسية" , مركز بحوث الشرطة , اكاديمية الشرطة , القاهرة ,

 حماية حقوق اإلنسان في اطار االمم املتحدة , دار النهضة العربية , بدون رقم طبعة وسنة نشر.  -: عصام محمد أحمد زناتي -

التحريات كاجراء من اجراءات البحث عن الحقيقة , رسالة دكتوراه , اكاديمية الشرطة املصرية , كلية الدراسات   -عماد عوض عوض :  -

 .2004العليا , القاهره ,

 . اإلجراءات الجنائية في التشريع املصرى , دار النهضة العربية , القاهرة , بدون سنه نشر ورقم طبعة  -: مامون محمد سالمة .  -

 م.2000ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل، منشورات ذات السالسل، الكويت، الطبعة الثانية,  محمد على الحلبي:  -

م 1990القواعد الفنية والشرطية للتحقيق والبحث الجنائي , اكاديمية نايف للعلوم االمنية , الرياض    -:محمد فاروق عبد الحميد كامل   -

 .196ه , ص  1420, 

 م , بدون رقم طبعة. 2008شريعة حمورابي , دار الوراق للنشر املحدودة , لندن , - : محمود االمين -

 .1989: حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية ، مؤسسة نوفل ، الطبعة األولى،  مصطفي العوجي  -

 - مصادر اخرى: 

 م.2005قرارات اجتماع املجلس الدولى ,  57السابع والعشرون ملنظمة العفو الدولية , النشرة   اجتماع املجلس الدولى -

 م 2008فبراير  27دور وزارة الداخلية في تدعيم حقوق اإلنسان , مركز بحوث الشرطة , أكاديمية الشرطة , مصر, في  - -

النارية , منظمة العفو الدولية , منشور بمجلة موارد , من اصدارات  مبادىء حقوق اإلنسان األساسية املتعلقة بإستخدام القوة واألسلحة   -

 2012,  ربيع 18منظمة العفو الدولية , العدد 

م , العمل الشرطى من أجل حماية حقوق اإلنسان , استقصاء ملمارسات الشرطة في بلدان مجموعة التنمية  2002منظمة العفو الدولية  -

 م1997في الجنوب األفريقى , 

  

 - ا املراجع االجنبية : ثاني

-Aparna Srivastava , Role of police in a changing society , A.P.H. Publishing Corporation , New Delhi , India , 1999. 

- Bayley D. , Democratizing the police   abroad ": What to do and hoe to do it ? , 2001 , No.26. 

- Cavallaro , Crime , public order and human rights /, J.L , No.19, 2003. 

-Cees De Rover , police and security force , ICRC , No.835 , 1999. 

-- Dinah Shelton , An introduction to the history of international human rights law , George Washington University , Law 

school , Working paper No. 346 , August 2007. 

-  Elizabeth Noell Neumann, Spiral of silence, Public opinion, social skin, Second ed., University of Chicago Press, 1993. 

 - Emily Howie , Anna Brown and Philip Lynch , Upholding our rights : Towards best practice in police use of force , Human 

Rights Centre , , Melbourne , Australia ,  Sep.2011 

- Gregory J. Walters , Introduction human rights in theory and practice , Saint Paul University press, Ottawa, Canada , 1995 

- Jacek Dwrozecki , Police task of agent for the protection of human rights in Poland , Societas et ivrisprvdentia , Vol.11 , 

Issue 2014. 

- James Vadack , Human Rights friendly police , A myth or reality , A.P.H. Publishing , New Delhi , India, 2002 

-- Kamalax G. Tadsad , Hurish Romaswamy , Human Rights and police administration , First publishing , Concept 

publishing  company , New Delhi , India , 2012. 
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-  Mahesh K. Nalla :- Democratic policing: Comparison of police officers , Perception of their role and function in transition 

societies , Journal of criminal justice and security , No.4,Year 11, 2009 

- Mervat Rishmawi, Use of force and firearms by law enforcement officials: International Human Rights law aspects , E- 

magazine , Vol.18, Amnesty international 

- Micheline R. Ishay , The history of human rights from ancient times to the globalization era , University of California press 

, U.S.A , 2009 

- Ralph Crawshaw , Stuart Cullen and Tom Williamson , Human Rights and policing , Second edition , Martinus Nijhoof 

Publishers ,Netherland , 2007 , P.17. 

- Sankar Sen IPS , Human Rights and law  enforcement , First published  , Concept publishing company , New Delhi , India , 

2002. 

-Wolfgang Benedek , Understanding human rights , Manual on human rights education , Human security Network , 

Austrian Development corporation , 2012 

-Violence and use of force , ICRC , July 2011 

A12 point guide for good practice in the training and education for human rights of government official , Act 30/001/1, Feb. 

, 1998 

 - مواقع على شبكة املعلومات الدولية: 

www. Altus.org. 

.www.newtactics.org 

Com.za,organs. www.policeaccountability 

www.icd.gov.za. 

وان السماء نادته من اجل الشعب ورضائه , وانه   يعرف حمورابي نفسه في مقدمة قانونه بان اسم حمورابي يعني االمير الذي يخاف هللا ,  -- 1
د. محمود   -يقيم العدل ف االرض ويقتلع جذور الشرررررررررر واالشررررررررررار حتض ال يضرررررررررن د القوح الضرررررررررعي  , للم  د  ن شرررررررررر عة حمورابي راجع  

  م , بدون رقم نبعة.008شر عة حمورابي , دار الوراق للنشر المحدودة , لندن , -االمين  
2 - " A universal force pervades all human creation and that human conduct should therefore by judged 

accordingly to the law of nature  and the jus gentium ( law lf nations) " see :- Aparna Srivastava , Role of 

police in a changing society , A.P.H. Publishing Corporation , New Delhi , India , 1999. p.15. 
( ق م هو احد سرررررلله ملو  لجل اوولض واررررراحب اقدم اارررررلا اجتما ض واقتارررررادح معروف حتض االن , 2351-2342أوروكاجينا )  - 3

 -راجع د. نه باقر  التي كانت سائدة في ذل  ال مان, للم  د  -حيث ا اد العدل والحر ة للمواننين وا ال  ن م المظالم وقضض  لض المسأويء  
 .537, ص1955مقدمة في تار خ الحضارات القديمة , تار خ الفرات القديم , نبعة بغدداد . 

4 - Micheline R. Ishay , The history of human rights from ancient times to the globalization era , University of 

California press , U.S.A , 2009, PP.64-66. 
 . 32سورة االسراء , آية  - 5
 . 32سورة المائدة , آية   - 6
 . 1سورة ال م ة , آية  - 7
 2247سنن ابو دأوود , برقم    - 8
 . 8سورة اإلنسان ,آية  - 9

10 - Dinah Shelton , An introduction to the history of international human rights law , George Washington 

University , Law school , Working paper No. 346 , August 2007 , p.5. 

 

http://www.newtactics.org/
http://www.policeaccountability/
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والية امر كية , وكذا دستور الواليات المتحدة إالمر كية  13م , الذي ش د استقلل 1776ا لن فرجينيا  من أهم هذه اإل لنات , - 11

م ,  1809م , والسو دح  1789م , وكذا اإل لن الفرنسض لحقوق اإلنسان  1919م ,  1869م ,  1789م , وتعديلته ا وام 1787
م , وحرات كل 1874م , والسويسرح 1850م , وبروسيا 1849, والدانماركي م 1831م , والبلجيكض 1814م , والنرو جض 1850واالسباني

 - هذه اإل لنات  لض ارساء العديد من الحقوق االساسية للنسان , راجع  
- Micheline R. Ishay , Op cit ,p.67. 
12- Wolfgang Benedek , Understanding human rights , Manual on human rights education , Human security 

Network , Austrian Development corporation , 2012, pp.32-33 
13- Gregory J. Walters , Introduction human rights in theory and practice , Saint Paul University press, 

Ottawa, Canada , 1995 

حماية حقوق اإلنسان في انار االمم المتحدة , دار الن ضة العربية , بدون   - وكذا راجع مؤل  استاذنا الدكتور  اام محمد أحمد  ناتي   -
 رقم نبعة وسنة نشر 

اإلنسان هو االال , مدخل الض القانون الدولض اإلنسانض , مرك  القاهره لدراسات حقوق اإلنسان , القاهره  - وكذا د.  بد الحسين شعبان  -
   م.2002

14 - Jacek Dwrozecki, Police task of agent for the protection of human rights in Poland, Societas et 

ivrisprvdentia, Vol.11, Issue 2014, p.24. 
بجانب منظمة العفو الدولية   "'N.G.Oللشرنة وحقوق اإلنسان الذي تشار  اج  ة الشرنة ومنظمات غير حكومية  نشر المنبر اووربض -1

 - تحت ر اية المجلس اووربض نشرة بعنوان وفراد الشرنة حقوق ايضًا , حيث ناقل الحقوق اوتية  
الحقوق الخرراارررررررررررررررة  -حق في حر ررة التعبير وتيو ن الجمعيررات ال-الحقوق في مكرران العمررل  -الحق في الحيرراة -الحقوق اثنرراء الخرردمررة     -

 الحقوق الخااة اإلجراءات الجنائية أو التاديبية –بظروف العمل المناسبة .   
16 - Sankar Sen IPS , Human Rights and law  enforcement , First published  , Concept publishing company , 

New Delhi , India , 2002. p.50. 
م, الجدير 1979المؤرخ في كانون اوول ديسرمبر   169/34ا تمدت هذه المدونة وتم نشررها بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم   -1

م تقر ر بعنوان اوسررررررررلحة النار ة والعمل الشرررررررررنض , ووضررررررررعت معايير لمنع اسرررررررراءة 2004بالذكر ان منظمة العفو الدولية اارررررررردرت في  ام  
ال شرررران ا في ذل  شررررأن المبادحء االسرررراسررررية , وذكرت في ديباجت ا   أن الشرررررنة تؤدح خدمة اجتما ية  ظيمة وتقر باوخنار التي االسررررتعم

ضنروا يواج  ا أفراد الشرنة في تأدية واجب م  , كما ايدت  لض واجب الر اية الذي يضمن رفاهية افراد الشرنة , وتيفل تقديم المشورة للذين ا
 -القوة واوسلحة النار ة , راجع   إلض إستخدام

-Mervat Rishmawi, Use of force and firearms by law enforcement officials: International Human Rights law 

aspects , E- magazine , Vol.18, Amnesty international. 

1-Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials Adopted by the Eighth 

United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 

August to 7 September 1990 
19 - Emily Howie , Anna Brown and Philip Lynch , Upholding our rights : Towards best practice in police use 

of force , Human Rights Centre , , Melbourne , Australia ,  Sep.2011 , p.13   
ض الجدير بالذكر في هذا الاردد انه من خلل تجربتض الشرخارية خلل رحلتض لجمع المادة العلمية بالواليات المتحدة إالمر كيه تم التوجة ال   -3

م بمدينة هيوسرتن التابعة لوالية تيسراس حيث تبين لنا من خلل ال  ارة التي قمنا ب ا اليتسراب م  د من 2012 ام  ادارة االمن في شر ر فبراير 
الخبرات  ن احدث الوسرائل لمكافحة الجر مة  ن تسرلير رجال الشررنة الميدانيين بنو ان من االسرلحة احدهما ناري واالخر يحمل نفس الشركل 

ر قاتله تمكنه من السينرة  لض الشخص المراد القبض  لية دون االضرار به حال  دم حمله اسلحة , وهو ما ولينه يعنض شحنه ك ربائية  غي
 نامل ان تحذو حذوه الج ات المعنية في بلدنا .

21 - Ralph Crawshaw , Stuart Cullen and Tom Williamson , Human Rights and policing , Second edition , 

Martinus Nijhoof Publishers ,Netherland , 2007 , P.17. 

- Violence and use of force, ICRC, July 2011, p.17. 
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الحماية الوننية الدولية لحقوق اإلنسان وحر اته االساسية , ورقة  مل مقدمة الض ندوة   دور و ارة الداخلية   -العظيم مرسض و  ر    د. بد  - 22

 .6, ص 2003في حماية حقوق اإلنسان واون حر اته االساسية  , مرك  بحوث الشرنة , اياديمية الشرنة , القاهرة ,
نسررران في ضررروء المواثيق الدولية واالقليمية والتشرررر عات الداخلية , ودور الشررررنة في حمايت ا , اياديمية حقوق اإل جاد منارررور    أحمدد.  - 23

 .13, ص  2006الشرنة , القاهرة ,
اإلجراءات الجنائية في التشر ع المارح , دار الن ضة العربية , القاهرة , بدون سنه نشر ورقم نبعة, و رح  -د. مامون محمد سلمة    - 24
 ر ان ا   مجمو ة من اإلجراءات التم يدية السابقة  لض الد وح الجنائية التي ت دف الض جمع المعلومات  ن جر مة ارتيبت بالفعل , ويقوماخ

 نائيةب ا مامور الضبط القضائي و رسل ا الض سلنة التحقيق كض تتخذ بناء  لي ا القرار فيما إذا كان من الجائ  أو اليلئم تحر   الد وح الج
د. اسامة  بد هللا فايد  حقوق وضمانات المشتبه في م في مرحلة جمع االستدالل , دار الن ضة العربية , القاهرة    -ام ال   راجع  

 -, وللم  د من التعر فات يرجض مراجعة كل من   24م,ص1994
 24م , ص 1997اياديمية الشرنة , القاهرة ,جدية التحر ات كمسوغ الجراء التحقيق , كلية الدراسات العليا ,  -سعود محمد موسي   -
م ,  1990القوا د الفنية والشرنية للتحقيق والبحث الجنائي , اياديمية ناي  للعلوم االمنية , الر اض  -محمد فاروق  بد الحميد كامل   -

 . 196ه , ص   1420
ثرها في توجيه مسررررار التحقيق , دراسررررة تنبيقية  لض الضرررروابط الم ار ة في محاضررررر جمع االسررررتدالالت وا  -سررررعيد ظافر ناجض القحنانض    -

ما    38ه , ص 1425قضرايا متنو ة بمدينة الر اض , رسرالة ماجسرتير , كلية الدراسرات العليا , جامعة ناي  العربية للعلوم االمنية , الر اض ,
 بعدها.

,   1ات ا في ضوء القوانين الدولية والوضعية ,ط دور الشرنة في مجال حماية حقوق اإلنسان وضمان -د. نارق  بد الع    حمدح   - 25
 . 142م , ص  2012منابع الشرنة ,

من اجراءات البحث  ن الحقيقة , رسالة دكتوراه , اياديمية الشرنة المار ة , كلية الدراسات  التحر ات كاجراء  - ماد  وض  وض   -26
 . 249, ص 2004العليا , القاهره ,

الشررررررنة وحقوق اإلنسررررران في مرحلة التحري في الجر مة , ورقه  مل مقدمة ضرررررمن ا مال ندوة الشررررررنة وحقوق   -د .  باس ابو شرررررامه    - 27
 وما بعدها. 122م , ص2001سات والبحوث , اياديمية ناي  العربية للعلوم االمنية , الر اض ,اإلنسان , مرك  الدرا

28 - Ralph Crawshaw , op.cit ,pp. 34-35 

مشرار إليه  د. محمد  لض الحلبي  ضرمانات الحر ة الشرخارية أثناء التحري واالسرتدالل  منشرورات ذات السرلسرل  اليو ت  النبعة    ( رررررررررررررررر 29)
 .202الثانية  ص 

من اوتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب , وفي هذا الشأن حرات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  لض أن توضر أن كل من  15مادة  – 1
أو بارتياب ا يجب  يتورنون في التعذيب , أوالمعاملة القاسية أو الإلنسانية أو الم ينه بتشجيع اوفعال المحظورة أو إالمر ب ا أو باجا ت ا

  ا تبارهم مسئولين, وبناء  ليه يجب  دم معاقبة الذين يرفضون تنفيذ إالمر بارتياب هذه الجر مة أو اخضا  م وية معاملة سيئة . 
 ر لم  د من التفاايل حول هذا الموضوع راجع    (31)

رجال الشررنة للوسرائل المسرتخدمة للتحقيق الجنائي  بحث منشرور بمجلة الفكر الشررني     د. حسرن ربيع   حقوق اإلنسران ومشررو ية إسرتخدام
 .وما بعدها 134  ص  1993المجلد اوول  العدد الرابع   مارس 

 /   من الع د الدولض للحقوق المدنية والسياسية, 14/3المادة   -2
 

من الع د الدولض للحقوق المدنيه والسررررررررراسرررررررررية,   22,  14,11,10,9اإلنسررررررررران , والموادمن اإل لن العالمض لحقوق   29,9,3راجع المواد  - 33
 514  ص  1989د. مانفي العوجي   حقوق اإلنسان في الد وح الج ائية   مؤسسة نوفل   النبعة اوولض   -وكذا  

34 - Kamalax G. Tadsad , Hurish Romaswamy , Human Rights and police administration , First publishing , 

Concept publishing  company , New Delhi , India , 2012. p.64. 
 من الع د الدولض للحقوق المدنية والسياسية.  14/2م   - 35
 /أ من نفس الع د السابق1/2م - 36
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 من نفس الع د 14,  9المادتان  - 37

 من نفس المرجع 3/ 14م- 38

 - ثامنه من المعايير الدولية للشرنة  والتي تم النص  لي ا  لض النحو التالض   جاءالنص  لي ا في القا دة ال   - 39
" All detainees must be treated humanely , Don’t inflict  , Instigate or tolerate any act of torture or ill-treatment , 

in any circumstances , and refuse to obey any order to do so " review ,International police standards .10 Basic 

human rights standards  for law enforcement officials , Geneva centre democratic control of arm force , 

Switzerland , Amnesty International.  
 

 /ج من نفس المرجع3/ 14م   - 40

 . 14, 13اوتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المواد - 41
أوربا تخضرع للفحص من جانب لجنة منع التعذيب والمعامله والعقوبة الإلنسرانية يذكر أن البلدان الواقعة في نناق الوالية القضرائية لمجلس    -7

الم ينررة وتتولض هررذه اللجنررة من خلل ال  ررارات فحص معرراملررة االشررررررررررررررخرراص المحرومين من حر ت م ب رردف تررد يم حمررايت م إذا ل م إالمر من 
 التعذيب أو العقوبة أو المعاملة الإلنسانية .

43r good practice in the training and education for human rights of government A12 point guide fo  -

official , Act 30/001/1, Feb. , 1998. 

 -= وهذه المبادحء جاءت  لض النحو التالض  
 التقييم السابق لحالة حقوق اإلنسان له أهميته الحيوية المنلقة-
 نر ق   ادة المسائلة. يجب أن يكون تعليم حقوق اإلنسان خنوة  ن-
 يجب أن يلت م المسئولين بتنفيذ برامج التدر ب با تباره  نارًا جوهر ًا من  ناار م نت م.-
 يجب التنسيق بين برامج التدر ب وغيرها من أنشنة حقوق اإلنسان في المؤسسة والمجتمع.-
 يجب أن تن ض المنظمات غير الحكومية بدور أساسض في جميع مراحل برامج التدر ب-
 البد من التحديد الدقيق للجما ت التي يست دف ا التدر ب , وال دف من الدورة التدر بية.-
 البد أن يرتبط المدربون باورة ما بالجما ات المست دفة.-
 ة والحقائق الدينية يجب أن تحترم اساليب التدر ب الثقافه المحلي -
 يجب أن يكون التدر ب ذو توجه  ملض  -
 يجب ادماج المتابعة في برامج التدر ب. -
 البد من التقييم المستمر لتأثير البرنامج ومراجعته . -
 - هذه المبادحء جاءت  لض النحو التالض    -1

يجب أن يتضمن برامج التدر ب  لض حقوق اإلنسان المواثيق الدولية , واالقليمية , والوننية , وأن    تضع مثل هذه المعلومات في  -1-      
 سياق حقوق اإلنسان الخاص بالبلد. 

 يجب ادماج حقوق اإلنسان في شتض البرامج التدر بية. -2-      
 ًا مستمراً يجب يغدو التدر ب والتقييم نشان-3-      

 لض سرربيل المثال ل ذه االنشررنة أارردر الفرع السررويسرررح للمنظمة تقر رًا  ن إسرراءة إسررتخدام الشرررنة لسررلنات ا بما في ذل  إخلء بعض  – 1
 المنانق من أجل تنو رها.

 م. 2005لض ,  قرارات اجتماع المجلس الدو  57اجتماع المجلس الدولض السابع والعشرون لمنظمة العفو الدولية , النشرة  -2
م وضرررع فرع المنظمة بالنمسرررا اسرررتراتيجية لرفع و ض افراد الشررررنة 1997  امالنمسرررا حيث انه بحلول    فيثلة الناحجة ل ذا اورتباط ممن اال- 3

بين ارفوف أفراد الشررنة  ن نر ق  اإلنسرانفرع المنظمة مجمو ة شررنية م نية كان هدف ا تحسرين الو ض بحقوق  , وانشرضء  اإلنسرانبحقوق 
التغلب  لض التوتر المحتمل بين الشرررررنة ومنظمة العفو  فيحقوق م , واسرررر مت هذه المجمو ة   إنت ا دراسررررة حاالت تعرض في ا  ملئ م إلض  

 تحدث بين المنظمة والشرنة. التي, والخلفات  اإلنسانالدولية مع التركي   لض حقوق 
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 .48دور الشرنة في بناء المجتمعات الديمقرانية , مجلة موارد , اادارات منظمة العفو الدولية , مرجع سابق , ص  - بد هللا خليل   -1

49
 - Mahesh K. Nalla , Democratic policing: Comparison of police officers , Perception of their role and 

function in transition societies , Journal of criminal justice and security , No.4,Year 11, 2009 , p.523. 

- Cees De Rover , police and security force , ICRC , No.835 , 1999. 
50 - James Vadack , Human Rights friendly police , A myth or reality , A.P.H. Publishing , New Delhi , India, 

2002, P.16 
 .3م, ص  2008فبراير  27دور و ارة الداخلية في تد يم حقوق اإلنسان , مرك  بحوث الشرنة , أياديمية الشرنة , مار, في  - 51
 

الاورة الذهنية لرجل الشرنة لدح الرأح العام , ورقة  مل مقدمة إلض احدح دورات البرنامج اإلنمائض للمم   -مقدم دكتور / أحمد الدسوقض   52
سرررررررراير ماررررررررلر حامد -المتحدة , مشررررررررروع د م القدرات في مجال حقوق اإلنسرررررررران , اياديمية مبار  للمن , و ارة الداخلية , ماررررررررر , وكذا  

كما يدرك ا الجم ور السرررعودح , دراسرررة ميدانية في مدينة الر اض , رسرررالة ماجسرررتير , جامعة ناي   الارررورة الذهنية لرجل االمن  -المنيرح  
 وما بعدها. 14ه , ص 1433 -م2012العربية للعلوم االمنية , الر اض 

 
53-Cavallaro , Crime , public order and human rights /, J.L , No.19, 2003 , p.   155.  

 ندما  اإل لمة الاررمت ان وسررائل امدو  Spiral of silenceوليه نظر ة نكر االلمانية الي ابيث ض  لض الجم ور تذاإل لمير ية التاثأهم ن    -2
لما   اإل لمتد مه وسررررائل   الذياإلتجاه   فياتجاهات معينة وخلل فترة محددة , فان القسررررم اويبر من الجم ور سرررروف يتحر  نحو تتبنض أراء 

تد م ا وسائل اوتاال ,   التيمعظم اوحيان مع اوفكار    فيبما يتناسق و نسجم   امل ا من قوة وتاثير  لض الجم ور , وبالتالض يشكل الرأح الع
الشررخارريات , بحيث يؤدح ذل    أواحيانا إلض احدح القضررايا    امواالتاررال الجماهيرح تنحا  بشرركل    اإل لمض من ا , فوسررائل وال سرريما المرئ

, اما اوفراد المعارضرين ل ذه , وذل  بحثا  ن التوافق االجتما ض   اإل لمتتبناه وسرائل   الذيالض تاثير  لض القسرم االيبر من الجم ور للتجاه 
تل  الشررخاررية فان م يتخذون موق  الاررمت تجنبا الضررن اد الجما ة اليبيرة المؤثرة , أو خوفا من الع لة االجتما ية , وبالتالض القضررية , أو  

فإن م وان كانوا يؤمنون باراء معارضررررة لما تعرضرررره وسررررائل اإل لم , فان م يحجبون ارائ م الشررررخاررررية ويكونون أقل رغبة في التحدث  ن هذه 
ر ن , اما الذين لدي م آراء متوافقة ومتناغمة مع ما تتبنيه وسررائل اإل لم , فان م يكونوا أيثر نشررانًا وجرأة في اإل لن  ن هذه اآلراء امام اآلخ

م يعبر االراء والتحدث بشرأن ا للحارول  لض القبول اوجتما ض , ونظرًا ون قسرمًا كبيرًا من الجم ور يعتقد أن الجانب الذي تؤ ده وسرائل اإل ل
رأح ن اوتجاه السررائد في المجتمع , فإن الرأح العام الذي تتبناه وسررائل اإل لم يظل اوقوح , وربما يسرربب ذل  ضررغط  لض المخالفين ل ذا ال 

فيلجأون الض الاررررررررررررمت, فاننا يحاررررررررررررل أثض   لولبض   ي داد ميًل تجاه الجانب الذي تتبناه وسررررررررررررائل اإل لم بغض النظر  ن الموق  الحقيقض 
 ور .للجم 

 -= للم  د  ن هذه النظر ة راجع 
- Elizabeth Noell Neumann, Spiral of silence, Public opinion, social skin, Second ed., University of Chicago 

Press, 1993.  
م ما يعرف بائتلف التوس , وهو ائتلف  المض من ست 2006يذكر أنه من االمثلة الناحجه لمثل هذا النوع من المنظمات تيون في  ام    -1

قارات العالم , ويقوم بتنظيم   ارات اسررررربو ية لمراي  الشررررررنة لتقييم نو يةالمتاحة , وقد  اروا بالفعل ما يقرب  منظمات غير حكومية يعمل  بر 
 –مرالي  را  –ليبر را  –التفيرا  –كور را الجنوبيرة   -كنردا –غرانرا  –البرا  رل  –بلرد من بلردان العرالم من را   المرانيرا  23مرك ا للشرررررررررررررررظرة في    450من 

الواليات  -روسررررريا –شررررريلض   –جنوب افر قيا  –المكسررررري   –المجر   -هولندا –ال ند   –المملية المتحدة   –النيجر  –بيرو  –بنين   –سرررررير لنكا 
 –سررؤال في خمسررة  مواضرريع  رئيسررة   هض التوجه نحو المجتمع المحلض    20المتحدة إالمر كية   وكان كل فر ق يقوم بال  ارة يمأل اسررتمارة ب ا 

احوال الحج    و  دف اسرربوع  وار مراي  الشرررنة إلض تحقيق اواهداف  –المسررائلة    -الشررفافية –المسررأواة والمعاملة   –حوال المادية للمرك  او
 -اوتية 
 اتاحة الفراة وفراد الجم ور لملحظة مراي  الشرنة لدي م , و  ادة التعرف  لض  مل الشرنة. -
 ة من ال  ارات في تحسين خدمات ا.اتاحة الفراة للشرنة لألستفاد -
 اتاحة الفراة للشرنة لمعرفة اساليب الممارسة الجيدة , ووضع مرك  الشرنة بالنسبة لغيرهه من مثيلت ا في العالم=-

 -=للم  د  ن نشاط هذا اوئتلف راجع الموقع اوليترونض  
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-www. Altus.org. 
نبر اووربض المعنض بالعمل الشرررررررنض وحقوق اإلنسرررررران الذي يشررررررار  فيه كل من الشرررررررنة م , أارررررردر الم2004الجدير بالذكر أنه في  ام  – 1

ومنظمات غير حكومية , التي ناقشرررررررت م ايأومضرررررررار ارتباط المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسررررررران و مل الشررررررررنة , وجاءت هذه 
لحكومية المعنية بحقوق اإلنسررررررررران أيثر فا لية وكفاءة , وتتمثل في النشررررررررررة بمجمو ة من النقاط التي تجعل تعأون الشررررررررررنة والمنظمات غير ا

 -اآلتض  
 بناء الثقة  -
 اإلتفاق  لض أهداف وأنشنة الشراية -
 اإلتفاق  لض قوا د اإلرتباط الشراية -
 تحديد المجاالت التي تعمل في ا المنظمات غير الحكومية  -
 المعايير التي البد أن تتمتع المنظمات غير الحكومية باالستقرار والمسائلة والقدرة  لض تحقيق قيمة مضافة للشرنة  -
 اوتفاق  لض مكان اورتباط لدح كل من النرفين. -
 االتفاق  لض آليات اوتاال -
 االتفاق  لض مراقبة ومراجعة الترتيبات لقياس الفعالية -
 توفير الموارد للشراية -

57 - Cavallaro, Op. cit, P. 32. 
58- Bayley D. , Democratizing the police  abroad ": What to do and hoe to do it ? , 2001 , No.26 , P.40. 

للم  د  ن مشروع االساليب الجديدة في مجال حقوق اإلنسان والذي تديره جما ات منعددة من المنظمات الدولية والممارسين , وتشجيع  -3
 - ستخدام مجمو ه كبيرة من اوساليب الممكنة والمشاركة في ا من خلل الموقع اآلتض  لض شبكة المعلومات الدولية  إ

- www.newtactics.org. 
من أجل حماية حقوق اإلنسان , استقااء لممارسات الشرنة في بلدان مجمو ة التنمية في   م , العمل الشرنض2002منظمة العفو الدولية    -1

 م.1997الجنوب اوفر قض , 
بلد افر قض , وهو يشمل خرائط تنظيمية ل يئات الشرنة في تل  البلدان . الض جانب هيايل   16لمتابعة مسائلة الشرنة واإلشراف  لي ا في    -1

 -التنفيذح , ويقدم اآلليات المستقلة إن وجدت , يرجض متابعة الموقع اآلتض  لض شبكة المعلومات االليترونية   المسائلة في إنار العمود
www.policeaccountability. Com.za,organs 

 
 الجدير بالذكر انه من االمثلة المشررررررفة ل ذا النظام في القارة السرررررمراء إدارة الشررررركأوح المسرررررتقلة في جنوب أفر قيا  , وهض مارررررلحة حكومية  -1

م للتحقيق في الشرركأوح من المعاملة الوحشررية والجنائية  وسرروء السررلو  من جانب أفراد هيئة الشرررنة في جنوب أفر قيا , أو 1997أنشررات  ام  
ة رنة البلدية , وهض مسررتقلة  ن هيئة الشرررنة في قيلم ا بفا لية وكفاءة في التحقيق فيما يرتيبه أفراد هيئة الشرررنة من سرروء سررلو  أو نتيجالشرر 

  أو تورط –وفاة شخص بسبب احتجا ه   –االغتااب   -التعذيب  -الفساد  –السرقة    –تورط في أنشنة جنائية كالعدوان    -الفعال ا   إنلق نار
الشررررررنة في كل  مل , أو تاررررررف محظور بموجب قوانين ,أو لوائر هيئة الشررررررنة , بل وحتض االسرررررتياء و دم الرضرررررا من  مل ج ا  رجال 

 الشرنة بسبب تدنض مستوح الخدمة , أو التقا س  ن مسا دة ,أو حماية الضحايا في العن  اوسرح , 
 -  للم  د  ن نشاط هذا الج ا  يرجض متابعة الموقع اوليترونض 

-www.icd.gov.za.  

http://www.newtactics/
http://www.policeaccountability/
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   الجزائر صليحة بن سباع 

 الجزائر لبنى ذياب 

دكتورة في علم النفس تنظيم و عمل بكلية العلوم  

االجتماعية و االنسانية بجامعة محمد ملين دباغين سطيف  

 الجزائر  2

 

 

 تحديات التعلم االلكتروني في التعليم العالي 
 

 : امللخص  

م يقوم أساسا على استخدام الحاسوب واإلنترنت ويكون بين الطالب والبرنامج ويمكن أن يكون تفاعل بين ال       
ّ
م اإللكتروني هو تعل

ّ
طالب إن التعل

م اإللكتروني لتشمل النص والصورة والفيديو والصوت واأللعاب، ويمكن أن تثري برامج 
ّ
وعضو هيئة التدريس. وقد تطورت أدوات التعل

PowerPoint  م
ّ
 الفيديو والعالم االفتراض ي. اإللكتروني ومؤتمرات  تجربة التعل

وقد أوجد التقدم التكنولوجي واستخدام اإلنترنت تحديات لنمط التعليم التقليدي املتمركز على املحاضرة. وقد استعرض بعض أهم        

وعدم توفير التدريب املناسب لها، وعدم توافر املعدات واألدوات الالزمة.    معيقات تطبيق التعلم اإللكتروني ومنها: عدم توافر القيادة الفعالة،

 ( أن أكبر عائق أمام فاعلية التعلم اإللكتروني يكمن في ضعف البنية التحتية لشبكة اإلنترنت في بعض الدول.2002وترى الخليفة )

 التعلم ، الحاسوب ، التعلم االلكتروني ، التعليم العالي .   :الكلمات املفتاحية  

 

 : التعليم االلكتروني/ 1

تقنية االنترنت، ويضيف إلى ذلك أدوات يتم فيها    وهو تعليم قريب من مفهوم التعليم املعتمد على االنترنت ولكنه يختلف عنه في انه  يستخدم

...الخ وفيه تنقية تمكن املعلم واملتعلم    Blackboardأو     WebCTالتحكم في تصميم و تنفيذ عملية التعليم والتعلم، فيكون هناك برنامج مثل  

 من إدارة التعليم والتعلم والتقييم. 

 

 :مبررات استخدام التعليم االلكتروني/ 2

 منها: 
ً
 هناك مبررات عدة جعلت من التعليم االلكتروني ضروريا

 املختلفة والحاجة إلى الوصول إلى تلك املعرفة بسرعة.االنفجار املعرفي الهائل ودخول املعرفة في مختلف مجاالت الحياة ومناحيها   -

 زيادة أعداد املتعلمين والصعوبة في توفير املباني واملستلزمات الالزمة للتعليم وفق األسلوب التقليدي.   -

 استعمال هذا النوع من التعلم تعليما داعما للتعليم االعتيادي ملا يوفره من مصادر ومعلومات متنوعة ومتعددة. -

حاجة من فاتهم التعليم االعتيادي إلى التعليم االلكتروني جعلت هذا النوع من التعلم معوضا لهم عما فاتهم إذ أصبحوا بموجبه قادرين   -

 على التعليم من دون قيد الدوام وااللتحاق املباشر في املؤسسة التعليمية  

 

 :خصائص التعليم االلكتروني /3

 يتفرد بها عن سواه من أنماط التعليم وأدناه عرضا لها: للتعليم االلكتروني خصائص 

 عليها. يوفر التعليم االلكتروني بيئة تفاعلية بين املعلم واملتعلم واملتعلمين وبين هؤالء مع زمالئهم من خالل الوسائط والتقنيات التي يقوم -

اتي( ويمكن أن يتعلم مع زمالئه في مجموعات صغيرة التعليم  يعتمد التعليم االلكتروني على مجهود املتعلم في تعليم نفسه)التعلم الذ -

 االلكتروني وأداخل الصف في مجموعات كبيرة. 
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ى يتميز التعليم االلكتروني باملرونة في املكان والزمان حيث يستطيع املتعلم أن يحصل عليه من أي مكان في العالم، وفي أي وقت يشاء وعل -

 م األسبوع. ( ساعة في اليوم وطول أيا24مدار)

 يستطيع املتعلم التعلم من دون االلتزام بعمر زمني محدد, فهو يشجع املتعلم على التعلم املستمر مدى الحياة.  -

 يحتاج املتعلم في هذا النمط من التعليم إلى توافر تقنيات معينة مثل الحاسوب وملحقاته, واالنترنيت والشبكات املحلية.  -

 يمية واملواقع االلكترونية عن طريق الشبكة العاملية للمعلومات. سهولة تحديث البرامج التعل -

  1إمكانية قياس مخرجات التعلم باالستعانة بوسائل تقويم مختلفة   -

 

 / أهمية التعليم االلكتروني : 4  

تتكرر عبر األجيال والتي تتمثل باملراحل  علينا النظر إلى الوضع الراهن للتعليم وملاذا نحتاج إلى هذا التغيير، لنلقي نظرة على الحلقة التي 

، لكن  التالية: التعليم املدرس ي الذي يقوده املعلمون، الجامعي الذي يكمل املسيرة ويخرج أجياال إلى املجتمع لينتجوا ويبدعوا كال في تخصصه

ه أساسا لعدم قدرته على اإلنتاج و  لألسف ما إن يتخرج الطالب حتى يتحول إما إلى شخص عاطل عن العمل، أو إلى شخص ال يمكن توظيف

خدمة املجتمع، لذا كان ال بد لنا أن نلقي الضوء على هذه السلسلة و نعمل على إصالح الخلل فيها والذي ينتج من عملية التعليم بشكل  

ير وتطوير التعليم ومواكبته  أساس ي؛ حيث أن بناء أفراد مبدعين منتجين للمجتمع تبدأ منذ أول مرحلة تعليمية ، و بهذا فإن العمل على تغي

 للثورة العلمية هو االتجاه الذي علينا السير به لنسمو باملجتمع ألرقى املستويات. 

 1996هناك أربع دعائم تمثل أسس التربية الحديثة كما أوردها جاكويس ديلور في تقريره عن التعلم الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام 

 وهي: 

 أي التعلم للمعرفة.  أن يتعلم الفرد كيف يعرف، •

 أن يتعلم الفرد كيف يعمل، أي التعلم للعمل. •

 أن يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين وإدراك التفاعل معهم.  •

 .2أن يتعلم الفرد ليكون، من حيث تتفتح شخصيته على نحو أفضل وتوسيع قدراته وملكاته الذاتية •

 فهو يتذكر املعلومات و يختزنها فقط من  في إطار التعليم التقليدي نرى أن  
ً
هذه األسس األربعة ال يمكن تحقيقها لكون الطالب يتعلم سطحيا

يه  أجل االختبارات وال يستطيع تمييز املبادئ  من  البراهين ،كما أنه يعامل الواجبات املدرسية كتعليمات مفروضة عليه و ليست تمرينات عل

 القيام بها لتعزيز الفهم  

 هذا يعود لكون هذا النمط من التعليم ساكنا غير تفاعلي.  

 لذا تتزايد أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات في املجال التربوي إضافة ألسباب كثيرة وهي:  

 انخفاض مستوى التعليم، إذ أن األنظمة التعليمية أصبحت غير قادرة على مواكبة التطور العالمي. •

 تشتت املناهج الدراسية مع تعدد مصادر املعرفة و سرعة تدفق املعلومات.  •

 ع. أهمية التعلم الذاتي و تطوير قدرات الفرد على التفكير و اإلبدا  •

ازدياد وعي الفئة العاملة من املجتمع اتجاه تطوير معرفتهم وخبراتهم ومعرفة الجديد دائما من تغيرات أو مؤتمرات عاملية حول مجال   •

 صهم، ملواكبة التطور الدائم في عصر السرعة. تخص 

 رغبة األشخاص الذين فاتتهم فرصة التعليم لظروف معينة باإللتحاق باملدارس و مواصلة التعليم.    •

ى  عدد الطالب الكبير في الصف الواحد لقلة املدارس، باإلضافة لعدم التوازن في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية نتيجة التركيز عل •

 املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

  3الحاجة لتقليل كلفة التعليم •
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 اهداف التعليم اإللكتروني: / 5

 يهدف التعليم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد واملجتمع منها:

 التعليمية. تحسين مستوى فاعلية املعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد املواد  •

الوصول إلى مصادر املعلومات والحصول على الصور والفيديو و أوراق البحث عن طريق شبكة االنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح   •

 العملية التعليمية.

 توفير املادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب واملعلم.  •

كوادر التعليمية املميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة و يستفيد منهم جزء  إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، إذ أن النقص في ال •

محدود من الطالب. كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية  
4. 

الرجوع للدرس في أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته املدرسية  تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع  •

دة. بالتالي بالرجوع إلى مصادر املعلومات املتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة االلكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة املتعد

 وت والصورة والفهم. الطالب يحتفظ باملعلومة ملدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالص 

بما  إدخال االنترنت كجزء أساس ي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع املستوى الثقافي العلمي للطالب، و زيادة الوعي باستغالل الوقت   •

 ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط املستوى األخالقي والثقافي.

ء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع املعلمين واإلدارة لكي يكونوا على اضطالع دائم على مستوى أبناءهم و  بنا •

 نشاطات املدرسة. 

  5تواصل املدرسة مع املؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة.   •

 

 /انواع بيئات التعليم االلكتروني :6

والتي   ظهور التعليم االلكتروني مجموعة من املصطلحات واملفاهيم املرتبطة به ،ولعل من  أبرزها مفهوم بيئات التعليم االلكتروني،تزامن مع  

 يمكن تصنيفها إلى نوعين هما  : 

ن حوائط و أسقف  البيئات الواقعية : وهي عبارة عن أماكن دراسة موجودة على أرض الواقع ، تتكون من مكونات البيئة التقليدية م -1

 وتجهيزات ، إال انه  يتوفر  فيها تجهيزات خاصة بالتعليم االلكتروني من أجهزة حاسب وبرمجيات واتصاالت .  

 ومن أمثلة البيئات الواقعية للتعليم االلكتروني ، ما يلي :  

التصاالت الالزمة الستخدام  التعليم االلكتروني ،  الفصل الدراس ي :  ويقصد به الفصل الدراس ي العادي  املزود  باألجهزة  والبرمجيات و ا  -أ

 وينقسم إلى نوعين :  

فصل دراس ي الكتروني كامل :وهو الفصل املزود بأجهزة حاسب بعدد الطالب  وجهاز للمعلم مزود ببرنامج أداة الصف بحيث يصبح هذا   -

 ومتصل بالشبكة الداخلية في املدرسة .     ( Server )الجهاز عبارة عن 

صل دراس ي الكتروني جزئي : وهو الفصل الذي يتوفر فيه فقط جهاز حاسب للمعلم متصل بالشبكة الداخلية في  املدرسة وجهاز عرض  ف -

 البيانات وشاشة عرض مستقلة في مقدمة الفصل الدراس ي  . 

االنترنت في التعليم من خالل توفر معمل الحاسب : ويقصد به  احد الفصول الدراسية الذي يتوفر فيه بيئة مثالية لتوظيف الحاسب و  -ب

عدد كاف من أجهزة الحاسب اآللي  وملحقاتها وشبكة اتصاالت جيدة في مكان  واحد ، مرتبة بشكل مدروس  ويشرف على  هذا املعمل معلم  

 الحاسب أو فني مختص.  

للمعلم متصلة    ( Server )ف  وملحقاتها  وجهاز  الفصل الذكي : هو عبارة عن معمل يتوفر  فيه  عدد من أجهزة الحاسب  بعدد طالب  الص   -ج

مع بعضها من خالل شبكة محلية ، مما يمكن املعلم من التواصل مع طالبه  ومن التحكم  فيما يشاهدوا على شاشات أجهزتهم   ويالحظ بأنه 

 . 
ً
 يختلف عن معمل الحاسب بإمكانية إدارته الكترونيا
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لتي تحاكي من حيث مكوناتها  ووظائفها بيئة التعليم الفيزيقية املادية التقليدية ، وتكون في  الوقت  نفسه  البيئات االفتراضية : وهي البيئات  ا  -2

 بسيطة من حيث إمكانية استخدامها  وسهولة الدخول  إليها ، وتوجد هذه البيئات على مواقع معينة على الشبكة العاملية للمعلومات. 

 ( إلى نوعين هما :   147، ص  2003ر ، هاشم  ) وتنقسم البيئات االفتراضية كما تذك 

وتتألف من مجموعة متكاملة غير قابلة للتعديل من األدوات الالزمة اإلدارة عملية التعليم    ( Integrated packages )الحزم املتكاملة -أ

 والتعلم.  

   ( power point )توليفة من البرامج املنفصلة مثل برنامج  و في هذا النوع من البرامج يتم استخدام ( Single softwar )البرامج املنفردة -ب

 التي يمكن االستفادة منها إلنشاء بيئة تعليم االلكتروني.   –املنفصلة  –وغيرها من التطبيقات التقنية ( Red pesentor )  وبرنامج

 ومن أمثلة البيئات  االفتراضية للتعليم االلكتروني ما يلي  :   

ي  : هو عبارة عن غرفة اإللكترونية في جهاز الحاسب ، يلتقي من خاللها الطلبة واملعلم عن طريق االنترنت وفي أوقات الفصل االفتراض  -أ

 متزامنة أو غير  متزامنة للعمل على تقديم الدروس وأداء الواجبات وانجاز املشاريع . 

 وينقسم الفصل االفتراض ي إلى نوعين :   

املتزامن : وهو الفصل الذي يلتقي فيه الطالب مع املعلم في الوقت نفسه عن طريق االنترنت ، مما يتيح للطالب مناقشة  الفصل االفتراض ي       -

ل  زمالءه ومعلمه  ويتعاون مع زمالءه وينجز  التكليفات املوكلة  إليه ويتلقى التغذية الراجعة  الفورية من معلمه . ومن أهم أدوات الفص 

 للوح األبيض  التشاركي .  االفتراض ي املتزامن ا

الفصل االفتراض ي غير املتزامن : وهو الفصل الذي يدخل إليه الطالب دون وجود املعلم في الوقت نفسه ، فهو يدخل إلى الصفحة الرئيسية      -

وإرسالها إلى املعلم عن  للصف االفتراض ي ويتنقل عبر محتويتها كما يريد ، و يقرأ بعض املقررات ، ويحصل على التكليفات  ثم يقوم بحلها 

 طريق البريد االلكتروني .  

االفتراض ي : و يقصد  به  معمل يحاكي املعمل التقليدي من خالل توفر أدوات  ووسائل يتمكن الطالب من تحريكها باستخدام    املعمل -ب

 6.(     www.aghandoura.comالفارة  وإجراء التجارب عليها في واقع يشبه الواقع التقليدي )انظر املعمل االفتراض ي للعلوم على املوقع

 

 والعربية  الغربية  الدول  في  اإللكتروني التعليم   تطبيق تجارب  / 7

 : (California Distance Learning Program) برنامج كاليفورنيا للتعلم عن بعد/ 7-1

ويعتبر من برامج التعلم االفتراض ي حيث يعرض برنامجا عن التعليم اإلبداعي للطالب حتى الصف الثامن ويتيح لهم اختيار مقررات تعليمية  

 عن طريق شبكة االنترنت حيث يسعى هذا البرنامج العتراف باالهتمامات املختلفة للطالب و أنماط التعليم الفردي لكل طالب على حدة ويقدم

عليمية خاصة لكل طالب تتناسب مع عمره واهتماماته والجدير بالذكر ان هذا البرنامج أصبح جزءا أساسيا من نظام املدارس العامة  خطط ت

 . 7في والية كاليفورنيا 

 

 / التجربة اليابانية: 7-2

ة املدارس ومن ثم تطور املشروع خالل  كمشروع متلفز يبث مواد دراسية تعليمية مختلفة للطلب  1994وهي تجربة قديمة نسبيا ، بدأت في عام  

عام ليعرف باسم "مشروع املائة مدرسة" وتم تجهيز املدارس بوسائل االتصال املختلفة باالنترنت وذلك لتجربة أنشطة دراسية وتعليمية عن  

بان من الدول التي تطبق أساليب  طريق الشبكة العاملية وتطور املشروع الحقا ليشمل جميع مدارس ومعاهد وجامعات اليابان و تعد اآلن اليا

 . 8التعليم االلكتروني بنجاح وشمولية ملعظم مدارسها 

 

 :  مشروع التعليم االلكتروني في املدارس اإلعدادية املصرية/ 7-3

وهو مشروع عملت على تطبيقه وزارة التربية والتعليم املصرية وذلك بإدخال التعليم االلكتروني على معظم املدارس اإلعدادية في مصر عن  

  طريق إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبكة االنترنت من مواد تعليمية منهجية وتقويمية وتدريبية مختلفة ويتعامل معها الطالب من خالل 

 م الذاتي. التعل
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كما نذكر دور شبكة الجامعات املصرية التي تقدم خدماتها العلمية والتعليمية للجامعات واملدارس وتسمح بتوزيع عدد من املؤسسات التي  

 تحتوي على الحواسيب املضيفة. 

قاعه تدريبية مدرسية  بشبكة االنترنت وقد تم إدخال نظام   27فقد تم ربط  2006األحدث إحصائيات وزارة التربية والتعليم في عام  وبناءا

 .9مدرسة اعدادية وتجهيز كل مدرسة بخمسة أجهزة حاسوب وطابعة كمرحلة أولى   7700التعليم االلكتروني في 

(. لكن  OLPC XOالب يوب )-دخال التكنولوجيا كجزء أساس ي في العملية التعليمية وهو اإلكس أوو جدير بالذكر تطبيق عملي رائع وفعال إل 

  .
ً
 ما زال انتشاره في الدول العربية محدود ألسباب نذكرها الحقا

دوالر( موجه لألطفال وخاصة في املناطق النامية والفقيرة من    100وهو جهاز حاسوب رخيص الثمن )  (   laptop $100وهو ما يعرف أيضا ب )

العالم، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لهم للبحث والتجربة والتعبير عن أنفسهم عن طريق استخدام الحاسوب ، كما أن هذا الجهاز قادر  

ن طريق عمل شبكات محلية سريعة وهذا يعطي األطفال الفرصة أيًضا للتواصل اإللكتروني على اإلتصال بشبكة اإلنترنت و بغيره من األجهزة ع

 .  10والتخاطب ، و الجدير بالذكر أن هذا الجهاز وجد ليكون أداة تعليمية ووسيلة تعليم الكتروني

" و تم تصميمه ليتم بيعه لألنظمة التعليمية      One Laptop Per Child OLPCلقد تم تطوير هذا الحاسوب عن طريق منظمة غير ربحية تدعى " 

، وعلى أن يتم توفير جهاز  11الحكومية في الدول النامية من أجل  بناء شبكات تعليم إلكتروني لألطفال في املدارس اإلبتدائية في تلك الدول 

الجهاز املساعد واألداة التعليمية االلكترونية التي تتوازى في عملها مع  حاسوب لكل طالب ليستعمل خالل دراسته اإلبتدائية وليكون هذا 

التعليم العادي . حيث يجب أن يكون الطفل قادرا باستخدام هذا الحاسوب على متابعة تطبيقات ونشاطات ذات عالقة بالدروس التي يتلقاها  

اد الدراسية ، باإلضافة للقدرة على التواصل عن طريق شبكات محلية  في املدرسة و أن يكون قادرا على الحصول على نسخ إلكترونية من املو 

 و عن طريق الدخول إلى شبكة االنترنت .

وهو نظام مبني على قواعد وأسس أنظمة تشغيل لينوكس ويمكن    sugarالجدير بالذكر هنا أن هذا الحاسوب يعمل بنظام تشغيل يسمى 

 و إمكانيات الجهاز التخزينية ال تتعدى مساحة جيجا واحدة.  pythonرمجة تسمى  عمل تطبيقات إلكترونية عليه باستخدام لغة ب

شاكل  إن استعمال هذا الحاسوب في تطبيقات التعليم اإللكتروني املوجه لألطفال في الوطن العربي مازال في بداياته ويغلب عليه الكثير من امل 

البرمجيات والتطبيقات العلمية الخاصة باألطفال. حيث ليس هناك تطبيقات  والتحديدات املتعلقة في اللغة العربية والنقص الشديد في 

.  بالتالي يجب  pythonعربية مبرمجه على هذا الحاسوب الخاص فكما ذكرت سابقا هذا الحاسوب يعمل بنظام تشغيل خاص ولغة برمجة 

ة حتى نستطيع اإلستفادة الكاملة من تطبيق مشروع حاسوب  العمل على توفير وبناء تطبيقات تعليمية عربية تخدم أطفال املراحل اإلبتدائي

 لكل طفل في الدول العربية . 

 وهنا ال بد لنا أن نقف عند تجربتين لتطبيق مشروع حاسوب لكل طفل في فلسطين وهما  

 

 : وزارة التربية والتعليم الفلسطينية- مشروع حاسوب محمول لكل طالب/ 7-4

عن إطالق مشروع حاسوب محمول لكل طالب بهدف تعزيز استخدام   2009 فبراير  25 والتعليم العالي في تاريخأعلنت وزارة التربية 

كين  التكنولوجيا في العملية التربوية وإحداث النوعية في العملية التعليمية باستخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات التربوية الحديثة وتم

جهاز حاسوب من نوع   1000 التكنولوجيا في سن مبكرة، وقد استطاعت وزارة التربية و التعليم  الحصول علىالطلبة من الدخول إلى عالم 

OLPC – XO  Laptop    بدعم من مؤسسةAmerican Task Force on Palestine    والتي تم توزيع بعضها على املدارس املستهدفة ، تقوم الوزارة

معلم في املرحلة التمهيدية من هذا    10000ألجهزة، و يقدر عدد املعلمين املستهدفين للتدريب حوالي  اآلن بتدريب املعلمين على استخدام هذه ا

وتسعى الوزارة دائما لتقدم للحصول على املزيد من أجهزة الحاسوب الرخيصة الثمن   2009 البرنامج على مدى ثالث سنوات ابتداء من العام

 .  12"   البجهاز حاسوب لكل ط"  واملصممة خصيصا لبرامج 

 

 :ايجابيات التعليم االلكتروني /8

 من أهم ايجابيات التعليم االلكتروني املباشر : 

 خفض نفقات التعلم بشكل هائل باملقارنة بالتعليم االلكتروني وحدة. -1
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 الكافية ملقابلة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى املتعلمين باختالف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم.  املرونة -2

 االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام.   -3

 املعرفة اإلنسانية ورفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة املنتج التعليمي وكفاءة املعلمين.  إثراء -4

 التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما هو جديد في العلوم .  -5

 بات املتعلم والبرنامج التعليمي املقدم . يحسن من فاعلية التعليم  وذلك من خالل توفير تناغم وانسجام أكثر ما بين متطل  -6

من متعلم إلى  أن استخدام التعليم االلكتروني املدمج أصبح أحد املتطلبات الرئيسة لهذا العصر وذلك لتغير أولويات ومتطلبات التعليم  -7

ول على املحتوى املناسب وبالشكل  آخر ، ولذا يجب على املنظمات واملؤسسات أن تستخدم طرق تعلم مزيج في استراتيجيات التعلم للحص 

 والوقت املالئم لألفراد . 

 يظم التعليم االلكتروني املباشر أو املدمج وسائط تقديم متعددة -8
ً
 .، وتعزز تعلم السلوك وتطبيقه، ومصممة ليكمل بعضها بعضا

 متعددة من أدوات التعلم ، مثل :   -9
ً
البرامج التعاونية املباشرة ، واملقررات اإللكترونية   تتضمن برامج التعليم االلكتروني املدمج أشكاال

 م . املعتمدة السرعة على املتعلم نفسه ، وأنظمة دعم األداء اإللكتروني امللحقة في البيئة املبنية على مهام العمل ، وأنظمة إدارة التعل

 لوجه ( والتعليم  ةأنشطة مختلفة تعتمد على األحداث التعليمييولف التعليم االلكتروني املدمج  -10
ً
، بما في ذلك الفصول التقليدية ) وجها

 املعتمد في سرعته على املتعلم نفسه    اإللكتروني املتزامن، والتعلم الذاتي السرعة

 

 الخاتمة : 

أدى تطور وتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقنيات التعليم الذي شهده العالم في السنوات القليلة املاضية لخلق بيئة تعليمية  

ي  الكترونية متكاملة تعتمد على شبكة فائقة التطور من خاللها يتم تقديم وتطوير كل العمليات األكاديمية واإلدارية للطالب بشكل الكترون

ن ، وهيأ لتطور موازن في طرائق التدريس يغني التجربة التعليمية ويسهل الفهم ويحفز على اإلبداع والتجديد . فمع التعليم عن بعد  متزام

يمكن للطالب من اإلفادة القصوى من هذه التكنولوجيا املتاحة لجذب الطالب وإبقاءه متواجدا وبشكل مستمر مع أفضل األساتذة  

لرائدين في مجاالتهم دون تكبده عناء السفر واملشقة والتعب , وسوف تهيء له الحقيقة االفتراضية عبر شبكة االنترنت  واملختصين العامليين ا

 التفاعل مع مجموعة دولية من الطالب واألساتذة لديهم ثقافات وانتماءات قوية مختلفة 

سية واملؤسسات التعليمية املطبق في كافة دول العالم وفق األنظمة  فالنموذج التعليمي القديم املتمثل في الطالب واألساتذة والقاعات الدرا  

تي  القانونية واملالية واالجتماعية وغيره الخ . قد حل محله نموذجا ومنهجا جديدا تمثل بالتعليم عن بعد والتعلم مدى الحياة والتعليم ذا

 التوجيه من قبل الطلبة من خالل تقنية املعلومات و االتصاالت .

 

 ة املراجع : قائم

 .2005، ، القاه الهادي، محمد ، التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية  •

   . 2009,، عمان ، دار الثقافة1،طقطيط، غسان ، الحاسوب وطرق التدريس والتقويم  •

املدارس املصرية على التحصيل الدراس ي للطالب واتجاهاتهم نحوها ، مصر ، املؤتمر  أثر تجربة التعليم اإللكتروني في ، زين الدين ، محمد      

 . 2006العلمي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس، 

 .، الكويت 2007مارس  19/19عبدهللا بن عبدالعزيز،متطلبات التعليمااللكتروني،بحث مقدم في لتعليم االلكتروني : افاق و تحديات ، •

 مواقع االنترنات :

  http://www.isdept.info/moodle/mod/forum/discuss.php?d=4853 

http://staff.uobabylon.edu.iq/lectures.aspx?id=824                       

 

 

 

http://staff.uobabylon.edu.iq/lectures.aspx?id=824
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1 http://staff.uobabylon.edu.iq/lectures.aspx?id=824 
 120،ص 2005، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية   ،1،طالهادي، محمد ، التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  2
 املرجع نفسه   3
 34،ص  2009عمان ،، دار الثقافة, ، 1الحاسوب وطرق التدريس والتقويم، طقطيط، غسان ،  4
 املرجع نفسه   5
 ، الكويت . 2007مارس  19/19التعليمااللكتروني،بحث مقدم في لتعليم االلكتروني : افاق و تحديات ،لبات ط،متعبدهللا بن عبدالعزيز - 6
اإللكتروني في املدارس املصرية على التحصيل الدراس ي للطالب واتجاهاتهم نحوها ، مصر ،  أثر تجربة التعليم  :زين الدين ، محمد ،  7

 . 2006املؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس، 
8  http://www.isdept.info/moodle/mod/forum/discuss.php?d=4853 

 ،نفس املرجع السابق .  2006زين الدين ، محمد ، 9
10  http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO-1 
11 http://laptop.org/en 
12  http://chams02.maktoobblog.com/1618359/ وزارة-التربية-الفلسطينية-تطلق-مشروع-ح/ 

 

 

http://staff.uobabylon.edu.iq/lectures.aspx?id=824
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 الجزائر زرفاوي امال 
  بسكرة  –جامعة محمد خيضر  قسم علم اإلجتماع كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 علم اجتماع االتنظيم  -تبسة – استاذ مؤقتة بجامعة العربي التبس ي 

 الجزائر مخلوف سعاد
"   استاذ محاضر " أ  1-باتنة جامعة  قسم علم النفس كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 علم النفس العيادي 

 

 تحديث التعليم عبر وسائل االتصال الحديثة
 

 ملخص :  

  يقتض ي عصرنا الحالي تطوير اساليب و تقنيات  التعليم لتواكب التطور الهام في عالم املعرفة لفتح أفاق جديدة عن طريق استخدام الوسائل 

عصر  و تكنولوجيات املعلومات الجديدة لتزويد رواد التربية بمعارف و مهارات و كفايات تؤهلهم ملزاولة العمل و تطويره استجابة ملتغيرات ال

حيث يسمح أيضا بتجاوز الزمن ، اذ يستطيع كل فرد ان يدرس من مكانه و سهولة االتصال باالساتذة و املكتبات ، و هو خطوة  للقضاء  ،

على التعليم التلقيني ، و هذا يخلق لنا مجتمع جديد ، بتفكير جديد ، و من خالل هذا تبنى قنوات معرفة حديثة تساعد على خلق مجتمع  

 جديد   

Résumé : 

Notre époque actuelle nécessite le développement de méthodes et de techniques pédagogiques pour faire face à l’important 

développement du monde de la connaissance et ouvrir de nouveaux horizons grâce à l’utilisation de nouveaux moyens et 

technologies de l’information afin de fournir aux pionniers de l’éducation les connaissances, aptitudes et compétences qui 

leur permettent de travailler et de se développer en réponse aux changements de l’époque, Chaque individu doit étudier 

depuis son lieu de résidence et entrer en contact avec les enseignants et les bibliothèques, ce qui constitue une étape pour 

éliminer l’éducation spontanée, ce qui crée une nouvelle société avec une nouvelle façon de penser, grâce à laquelle nous 

adoptons des canaux de connaissance modernes qui permettent de créer une nouvelle société. 

 

 مقدمة :  

هناك اتفاق شبه عام بين رواد التربية بان جامعات ومدارس املستقبل سوف تكون جامعات ومدارس الكترونية، ومن ثم الجامعات واملدارس  

ث سيصبح هناك مراكز التعليم تعمل سبعة أيام في األسبوع ،وملدة  كما نعرفها اآلن  لن تكون موجودة أو سيقل عددها في الدول املتقدمة ،حي

 سا في اليوم ،وذلك لن يحدث إال من خالل تكنولوجيا االتصال.24

ستتيح تكنولوجيا االتصال للطالب رؤية وسماع هيئة التدريب من خالل الكمبيوتر،عن طريق فصول الكمبيوتر التعليمية ،إال أن هذا األخير  

من خالل اقتراح كل من *داث واندرسون وبريند* الستخدامه في برمجة املواد  1959*الكمبيوتر*بدء استخدامه الفعلي في التعليم عام

ن كان االهتمام األمريكي قد بدء في الخمسينات لتدريب املعلمين على استخدام الكمبيوتر في املدارس إال أن استخدامه في  التعليمية، وا

  NDPCMI كان في بداية الستينات وفي انجلترا ادخل الكمبيوتر من خالل البرنامج الوطني   platoالجامعات األمريكية وتجهيز معامل الكمبيوتر  

بعام    INRPى املدارس التعليم العالي ،وفي استراليا ادخل الكمبيوتر إلى املدارس من خالل املعهد الوطني للتعليم بالحاسوب إل 1973في عام 

من  خالل مشروع كيمبالند وهكذا انتشر استخدام الكمبيوتر في عمليتي   1986،بينما في مصر ادخل الكمبيوتر إلى املدارس في عام 1970

 الدول املختلفة .التعليم والتعلم في 

 ولتوضيح ماهية الكمبيوتر التعليمي وطرق استخدامه في تحديث التعليم سيتم مناقشة العناصر التالية: -

I. انعكاساتها على التعليم الجامعيالعاملية و اإلقليمية و  التغيرات. 

II. .تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر وتوظيفها في التعليم 

III. اسة . استخدام الكمبيوتر في حجرات الدر 
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IV. . أهمية تكنولوجيا املعلومات وإثرها على تكوين طالب الغد 

V. .رؤية مستقبلية لتطوير املعلومات التواصلية بالجامعة 

 

VI.-:التغيرات العاملية و اإلقليمية وانعكاساتها على التعليم الجامعي 

يجب أن يكون مفهوما أن أي تقدم او انتعاش اقتصادي يتوقف على مستوى التعليم و البحوث وكذلك على عدد الحاصلين على مؤهالت  

 ولى والدين يمكنهم استخدام املعلومات واملعار ف بفاعلية . أعلى من الدرجة الجامعية األ 

ح من  أن التغير السريع في االبتكارات التكنولوجية وفي صناعات التكنولوجية الرفيعة يتجاوز بكثير البطء الشديد في التطوير التعليم ، وأصب

  ور التط   املألوف أن يغير الفرد عمله مرات عديدة أثناء فترة عمله إما لتقدم هذا العمل واختفاء الحاجة إليه او لظهور أعمالجديدة اقتضاها

. إال أن هذا   (1)التكنولوجي ،وفي أحيان كثيرة فقد تتغير الوظائف نفسها بتغير أدواتها التكنولوجية وغير مثال على ذلك انتشار الكمبيوتر

األخير قد بين على آلة فون،نسبة إلى العالم املجري*جون فون نيومان*وهو مهندس الكمبيوتر االول وتضم املنضومة التي اخترعتها وحدة  

. ويمكن أن تسهم تكنولوجيا التعليم في تطوير التعليم    (2)املعالجة املركزية ووحدة الذاكرة ووحدة تخزين البيانات وملحقات اإلدخال واإلخراج

 الجامعي في مجاالت التالية: 

I.-1-(3)التوسع في تقديم الخدمات التعليمية:ويتمثل ذلك فيما يلي: 

 ة من الطالب.التعامل الفعال مع األعداد املتزايد-ا

 جعل التعليم عملية مستمرة وزيادة  فرص التعليم غير نظامي من : -ب

 تعليم الكبار ومتابعة الخريجين .  -

 تحقيق مبدأ  املرونة في التعليم . -

 تعليم املعوقين وتنمية املوهوبين .  -

I.-2- (4)يليتحسين نوعية التعليم وزيادة كفاءة العملية التعليمية : ويتمثل ذلك فيما  : 

 مواجهة النقص ف عدد املدرسين املؤهلين تربويا.-ا

 زيادة مجال الخبرات التي يمر بها الطالب و ربطها بمواقع العمل واإلنتاج. -ب

 معالجة اللفظية و التجريد.  -ج

 مقابلة الفروق الفردية . -د

 تشجيع النشاط الذاتي و تعويد الطالب على التعلم الذاتي.-ه

I.-3- ( 5)لعلمي : ويتمثل ذلك فيما يلي تنمية البحث ا: 

كامل  تقليل األعباء التعليمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مما يمكنهم من اجراء البحوث العلمية والتفرغ لها واإلشراف ال   -ا

 على البحوث التي يجريها طالب الدراسات العليا . 

 ن مما يزيد من عدد املشتغلين بأمور البحث العلمي .تنمية  مهارات التفكير العلمي عند الدارسي -ب

 زيادة مجاالت البحث العلمي .  -ج

  وهكذا عززت هذه التطورات في مجال التكنولوجيا واالتصاالت واألخذ بنمط التعليم الجامعي باعتباره يعتمد في جوهره على تقنيات املعرفة 

واملعلومات ،حيث يشهد مجتمع املعرفة توسعا كبيرا في األخذ بهذا النمط من التعليم ،ألنه يقوم على االستخدام املتكامل لسائر وسائط 

ة ،وفي الوقت نفسه يتغلب على عديد من عقبات التعليم الجامعي العادي ،كما يقدم خدماته لألفراد من مختلف األعمار ،حيث يمكن  التقني

ت  من خالله إيصال الخدمة التعليمية إلى األفراد الذين ال يستطيعون مداومة الحضور في الجامعات ،ويتم إيصال املعلومات من خالل التقنيا

ى صورها وانواعها وأهمها الحاسوب *الكمبيوتر* وهو تعليم يحرر املتعلم من القيود ويوفر فرص التعليم الجامعي بمزيد من  املعاصرة بشت

 .(6)الطالب والعاملين ،ومن ثم تلبية زيادة الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي 
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II.- تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر وتوظيفها في التعليم 

صال التعليمية إال أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تكنولوجيا  على الرغم من الفوائد العديدة الستخدام الكمبيوتر كتكنولوجيا لالت

االتصال بالكمبيوتر ويجب على املعلمين العمل على دمج تكنولوجيا الكمبيوتر بالفصول والقاعات الدراسية لالرتقاء بالتعليم وإكساب  

 : (7)باستخدام الكمبيوتر توفر للطالب مايلي الخريجين قدرة تنافسية عاملية من حيث املعلومات واملهارات ، فاالتصاالت

II.-1- . مصادر معلومات واسعة ومتنوعة باإلضافة إلى مصادر التعليم الرسمية 

II.-2-  . تعزز التصاق فيما بينهم كمجموعة اتصال عاملية 

II.-3-  . تقليل القلق من التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت بالكمبيوتر لدى الطالب بالجامعة 

II.-4- . فردية تجميع املعلومات والدراسة على أساس فردي وبالسرعة الذاتية للطالب 

II.-5- . اكتشاف عناصر املوضوعيات من خالل استكشاف املزيد من املواقع و املصادر التي تتناولها 

 :فها بالتعليم سيتم مناقشة ما يليية تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر وتوظي ولتوضيح أهم 

 التحديات التي تواجه تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر لدى الطالب . -

 بالكمبيوتر.استخدام تكنولوجيا االتصال   -

 :يوتر لدى  الطالبأوال: التحديات التي تواجه تكنولوجيا االتصال بالكمب 

من خالل املقارنة بين األسلوب التقليدي في تدريس املقررات العلمية وبين األسلوب الحديث باستخدام أنظمة املعلومات نالحظ أن األخير  

  يوفر الكثير من الجهد والوقت غير انه في الوقت نفسه يحتاج إلى أنظمة  متابعة مستمرة وبأسلوب علمي مرتب لتكتمل الفائدة كما يجب على

عة أن تعرف الفوائد والعيوب في النظام الواحد لالتصال املباشر وغير املباشر ثم بعد ذلك تحدد القرار املناسب وطبقا لظروف هذه  الجام

الجامعة وحالة طالبها وهناك العديد من التحديات التي يجب على املعلمين التغلب عليها بغرض توفير اتصال فعال بالكمبيوتر داخل حجرات  

 :   (8)بينها الدراسة ومن

يجب أن يتم تعريف الطالب بالتوقيت املناسب الستخدام الكمبيوتر في التعليم   متى وكيف نستخدم تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر ؟: -أ 

وجيا ، فاألكثر أهمية من كيفية عمل  الكمبيوتر كأداة االتصال هو متى يجب استخدامه ؟ ومن ثم يأتي الفهم الكامل لكيفية الدخول إلى تكنول

 الكمبيوتر واختيار األدوات التكنولوجية املساعدة في االتصال وتطوير املعرفة املتعلقة باستخدامها . 

قد نجد بعض الطالب في الوقت الحالي لديهم مهارات عالية في استخدام تكنولوجيا   تنويع خبرة الطالب في طرق االتصال بالكمبيوتر : - ب

فهناك الكثيرون الذين ال يحسنون استخدام الكمبيوتر ويحاولون دائما معرفة أي ش يء عن   الكمبيوتر إال أنها تظل حاالت فردية ،

وحيد  استخداماته العامة أو التعليمية الخاصة ، من هنا تكون أهمية وجود خطة مبدئية يبني عليها املعلم دمج الطالب مع الكمبيوتر لكي يتم ت

 عمل على زيادة توقعات الطالب من استخدام الكمبيوتر في االتصال املتنوع األشكال . مستوى خبرات الطالب التكنولوجية وتنويعها مع ال

من يتحدث عن الكمبيوتر من خالل استخدامه الشخص ي له نجد انه يتحدث عن  فكرة الطالب عن الكمبيوتر وطريقة تحدثهم عنهم :  -ج

من   hard wareلومات أو قد  يتحدث عن املكونات املادية للكمبيوتر عالقته به من خالل استخدامه في األلعاب والترفيه وأساليب حفظ املع

لوحة املفاتيح والشاشة واألقراص ، لذا يجب أن يوضح املعلم للطالب أهمية التطبيقات التعليمية للكمبيوتر وبرمجياته التعليمية ودور  

الكمبيوتر في االتصال والتفكير لتطوير مهاراتهم في هذا الجانب    في نقل املعلومات، من هذا تأتي أهمية تعلم الطالب استخدام   serverالخادم  

 والتحدث عنه ومن ثم يأتي دور تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر في تعزيز تعلمهم . 

يتصور بعض الطالب أن استخدام الكمبيوتر في االتصال هو عمل إضافي  تصورات الطالب في استخدام الكمبيوتر وعالقته بالدراسة : -د

ر مرتبط بالدراسة في الفصول التعليمية ومن ثم يعارض بعضهم املشاركة في استخدام الكمبيوتر كتكنولوجيا اتصال تعليمي ، لذا يجب  غي

على املعلم توضيح للطالب الفرص التعليمية التي يوفرها الكمبيوتر ، وان استخدامه يجب أن يرتبط مباشرة بما يتم تعلمه في الفصول  

 ك من أسباب تعلم استخدامه . الدراسية وان ذل

 ثانيا:استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر في التعليم : 

 : ( 9)يهدف استخدام الكمبيوتر كأداة لالتصال في التعليم إلى ما يلي 
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االتصاالت بواسطة  يؤدي تنمية املعلومات األساسية لدى الطالب عن مساعدة الطالب في بناء خطة لالتصال بواسطة الكمبيوتر:  -أ 

وكيف  الكمبيوتر إلى تيسير اكتساب املعلومات اإلجرائية وتطبيقها علميا ،مما يساعد الطالب في التغلب على التحديات املتصلة بالسؤال : متى  

 نستخدم تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر؟. 

 وملساعدة الطالب لبناء خطة لالتصال بواسطة الكمبيوتر يجب مراعاة ما يلي : 

 معرفة الطالب ألنواع أجهزة الكمبيوتر وطرق تشغيلها األساسية . -

 تزويد الطالب بالبرامج الشائعة والتي يتوقع أن يتعامل معها الطالب عند استخدام الكمبيوتر في االتصال .  -

 تزويد الطالب باملخططات والرسومات البيانية والخرائط الخاصة بأجهزة وشبكات الكمبيوتر .  -

 الطالب لطرق استخدام الكمبيوتر كأداة اتصال في تعلمه اليومي .   معرفة -

 معرفو الطالب للموقع املركزي للكمبيوتر في الجامعة وكيفية االستفادة منه عند وضع خطته .  -

 تزويد الطالب باملراجع واملواقع على االنترنت التي تساعده على وضع خطته .  -

 توفير االتصال املباشر للطالب مع األستاذ من خالل خدمات االنترنت املختلفة ملناقشتة في جوانب خطته في أي وقت يريده .  -

يجب العمل على مساعدة الطالب الكتساب املهارات األساسية  تنمية مهارات الطالب في استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر: -ب

 صال بالكمبيوتر وتنميتها . الستخدام  تكنولوجيا االت

 : تصال بالكمبيوتر يجب إتباع مايليولتنمية مهارات الطالب في استخدام تكنولوجيا اال

 تعريف الطالب بنظام تشغيل الكمبيوتر وطرق استخدامه في االتصال .  -

  Wordستخدام برنامج محرر النصوصالتدريب املعمق للطالب على استخدام طرق االتصال و تغيير كلمة السر وفتح شبكات االتصال وا -

 -     E-mailفي 

 التركيز على التفاعل التطبيقي للطالب مع املهارات وتزويده بالتغذية الراجعة .  -

 توجيه الطالب الستخدام خدمة االتصال املباشر بالكمبيوتر .  -

 صغيرة .توفير فرص التعليم التعاوني باستخدام الكمبيوتر من خالل عمل الطالب كمجموعات  -

 تشجيع الطالب على االتصال بشبكات الجامعات املحلية والعاملية لالستفادة منها في دراستهم اليومية.  -

 تشجيع الطالب على االحتفاظ بالكتب املطبوعة ملساعدتهم في دراستهم العلمية وربطها بالواقع العلمي والتعليمي في الكليات .  -

كتبات املحلية للبحث عن النشرات العلمية والكتب التعليمية املتعلقة باستخدام الكمبيوتر في تشجيع الطالب على مراجعة ومسح امل -

 االتصال .

 إعطاء الفرصة للطالب الستكشاف خدمات االنترنت التعليمية واستخدامها .  -

 .ئه في قوائم البريد االلكترونياشتراك الطالب مع مجموعة من زمال  -

هنا تأتي أهمية مساعدة الطالب على توظيف الكمبيوتر في تعلمهم  تمكين الطالب من استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر في تعلمهم اليومي :-ج

 اليومي ،ولتمكين الطالب من استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر في تعلمهم اليومي يجب إتباع ما يلي : 

 يوتر وتنفيذها عمليا لنقل املعلومات .تجربة الطالب لطرق االتصال بالكمب -

 تشجيع الطالب على األنشطة التعليمية التجريدية باستخدام الكمبيوتر .  -

 . ول والقاعات الدراسية التقليديةاستخدام معمل الكمبيوتر كبديل للفص  -

 عدم اقتصار األنشطة واالتصاالت بالكمبيوتر على رؤية املعلم وتصوره لها . -

 الب في مشاريع تعليمية بواسطة االتصال بالكمبيوتر مع طالب آخرين . اشتراك الط -

 .....أخ.  yahooاستخدام الطالب لبوابات البحث على االنترنت مثل: ياهو  -

 دمج تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر مع الواجبات و التمارين الدراسية التي ينفذها الطالب يوميا .  -

تعتبر أساليب التقييم التقليدية مثل: اختبارات الورقة والقلم   استخدامهم لتكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر : تقييم مهارات الطالب في  -د

أساليب غير مناسبة لتقييم أداء الطالب في استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر ،حيث أن قياس االداءات  التي ينفذها الطالب عمليا  
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تناسب قياس مستويات الطالب في استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر ،ومن أساليب تقييم استخدام  يجب أن يتوفر لها أساليب تقييم  

 تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر ما يلي : 

 تحليل تقارير عن استخدامهم للكمبيوتر في تعلمهم اليومي .  -

 فحص األشكال التخطيطية التي ينفذها الطالب على الكمبيوتر . -

 لطالب على أسئلة من خالل شبكات االتصال املحلية والعاملية . إجابات ا -

 استمارات تحليل تفاعل الطالب مع طرق االتصال بالكمبيوتر . -

 استمارة إعداد الصفحات الشخصية ونشرها على الشبكة .  -

 ومات بالكمبيوتر . املناقشة الشفهية للطالب في تنفيذ التطبيقات التكنولوجية ملواقف اتصال محددة وتجميع املعل -

 

III.- استخدام الكمبيوتر في حجرات الدراسة 

يجب على املعلم التخطيط الستخدام الكمبيوتر في حجرات الدراسة ، بحيث يعكس ذلك الفلسفة التعليمية للمعلم و نمطه الشخص ي في 

مشاهدة  توظيف الكمبيوتر بما يتناسب مع املادة التعليمية ويأتي ذلك بداية من تنظيم حجرة الدراسة الستخدام الكمبيوتر ، مع مراعاة أن 

الطالب لحماس املعلم في استخدام الكمبيوتر بالتدريس لتحقيق األهداف التعليمية سوف يساعدهم على تعلم مهارات استخدامه لكي يكونوا  

 :  (10)ناجحين في مستقبلهم و الستخدام الكمبيوتر في حجرة الدراسة يجب مراعاة مايلي

III.-1- : وتنظيم حجرة الدراسة معبرا عن رؤية املعلم للعملية التعليمية داخلها وأسلوب التدريس  يعتبر تجهيز   تجهيز وتنظيم حجرات الدراسة

 الذي يستخدمه فيها ومن ثم يجب على املعلم االهتمام أوال با لظروف الطبيعية و تجهيزات حجرة الدراسة وتتمثل فيما يلي : 

 الحرارة.تهوية حجرة الدراسة من حيث درجة  -ا

 الكمبيوتر.حجرة الدراسة ال تنعكس على شاشة جهاز  إضاءة -ب 

 الشاشة.اإلضاءة الخارجية الصادرة من النوافذ ال تنعكس على   -ج

 الكمبيوتر. ثاث املصمم خصيصا ألجهزة ستخدام األويفضال  معها،يوتر يجب أن يتناسب األثاث املخصص لوضع أجهزة الكمب -د

III.-2-  تبدأ مسؤولية أخصائي تكنولوجيا التعليم من توزيع أجهزة الكمبيوتر في حجرات  رات الدراسة :  ادوار أخصائي تكنولوجيا التعليم في حج

وار  الدراسة ، باإلضافة إلى العمل املستمر على حل املشكالت التي تواجه أجهزة الكمبيوتر حتى ال يتوقف استخدام الطالب لألجهزة وتتمثل اد

 أخصائي تكنولوجيا التعليم فيمايلي :

 يم  كل جهاز كمبيوتر و ملحقاته على املنضدة املخصصة له .  تنظ -ا

 أسبوعيا. تنظيف األجهزة وملحقاتها  -دقة و بساطة توصيل أسالك أجهزة الكمبيوتر و ملحقاتها داخل الحجرة .ج  -ب 

 تعريف الطالب باملشكالت البسيطة التي تتعرض لها االجهزة أثناء االستخدام .  -د

 الستقالل في تشغيل االجهزة  بأنفسهم الن دلك يزيد من ثقتهم في استخدامها.   توجيه الطالب إلى ا -ه

III.-3-  : من فوائد وضع  الجدول الزمني الستخدام الكمبيوتر ما يلي :   وضع جدول زمني الستخدام الكمبيوتر في حجرة الدراسة 

 واحد. يقلل من تجمع أكثر من طالب حوله في وقت  -ا

 الفردية.لتنفيذ ما تعلموه في الدروس التعليمية وتنفيذ املشروعات  يوفر للطالب وقت كافي  -ب

 يخفف العبء الواقع على األستاذ في العمل مع الجميع الطالب .  -ج

 الدراس ي . ة الكمبيوتر في جميع أوقات اليوم يشجع الطالب على مراقبة استخدام أجهز   -د

III.-4- كون هناك معاونة من اآلخرين لحل املشكالت الفنية و مساعدة الطالب علميا مما  : يجب أن تتقديم املساعدة الفنية والعلمية للطالب

 :  يوجد تعلما و استخداما ناجحا للكمبيوتر التعليمي ، و هنا يجب التنسيق بين املصادر التي يمكنها مساعدة املعلم والتي تتمثل فيمايلي 

 الكلية. أخصائي تكنولوجيا التعلم في    -ا

 لبعض. حيث يمكن أن يكونوا معلمين لبعضهم  ونظرائهم، زمالء الطالب  -ب

 الكمبيوتر.عملية في استخدام  األمور املتطوعين ممن لديهم  أولياء -ج
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III.-5-  : البداية  يعتبر العمل الجماعي بين املعلمين لتوظيف الكمبيوتر بالتعليم هو  تدريب الطالب على التعليم الجامعي في توظيف الكمبيوتر

ملساعدة الطالب في العمل كجماعات صغيرة و استخدام الكمبيوتر في دراستهم ، و يمثل ذلك أهمية كبرى في وجود عدد قليل من أجهزة  

 الكمبيوتر ال تتناسب مع إعداد الطالب .

تطيع كل طالب استخدام  بحيث يس الكمبيوتر،فيجب وضع جدول بين املعلمين ملساعدة جميع الطالب في جميع الفرق على استخدام 

 األدنى.كما يجب تقليل زمن عدم استخدام أجهزة الكمبيوتر إلى الحد   له،الكمبيوتر في وقت محدد ال يكون زمالئه مستخدمين 

  ولكي يتمكن كل معلم استخدام الجهاز في مادته الدراسية يجب عليه بصورة جماعية مع زمالئه لكي يدخلو الجهاز في دروسهم اليومية ،  -

 مما يساعد الطالب على تنمية القدرات اإلبداعية لديهم و تنفيذ التجارب العملية و غيرها من األنشطة باستخدام الكمبيوتر . 

 

IV.-  أهمية تكنولوجيا املعلومات وإثرها على تكوين طالب الغد 

درجات املرونة وسرعة التفكير و قابلية التنقل كنتيجة النفجار املعرفة وسرعة تغيير   الفرد أقص ىأن تربية الغد ال بد أن تسعى الكتساب 

 املفاهيم. 

ثورة املعلومات باعتبارها من أهم خصائص العوملة تتطلب ترسيخ مقومات التفكير العلمي ومناهجه وتداخل نتاجه من التخصصات ،حتى    أن

ه من  يتحقق التحرير من انغالق التفكير أالجتراري البنكي ،وهو ما يستلزم االنعطاف بالعملية التعليمية لكي تكون أداة تجديد الواقع وتطوير 

 مه وتحليله ونقده وحل مشكالته وصوال إلى اإلبداع في تقديم البدائل . خالل فه

رير  أن استمرار منهج الحفظ و اإلتباع والطاعة املعرفية في عصر الثورات العلمية والتكنولوجية ، معناه احتمال ماال يحتمل ، وال بد من تح

هاغاندي :"إنني ال أريد أن ترتفع جدران بيتي ،وال أن يحكم إغالق نوافذي  التعليم من كل القيود التي تعطل مسيرة التفكير العلمي ، يقول امل

 .(11)إنني أريد أن تهب ثقافة كل ارض حول بيتي بأقص ى قدر ممكن من الحرية ،ولكنني ارفض أن تقتلعني ريح أي منها من جذوري "

وتسهم تكنولوجيا املعلومات في تحديث وزيادة فعالية التعليم لتحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية الشاملة املستدامة وتتمثل هذه   -

 : (12)املساهمات التي توفرها التكنولوجيا املعلوماتية والتعليمية املرتبطة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العوامل التالية 

IV.-1- : معظم األبحاث والدراسات تؤكد أن التكنولوجيا التعليمية املبنية على الكمبيوتر وشبكات املعلومات التي توظف   زيادة فعالية التعليم

 بطريقة مالئمة تسهم في جودة املخرجات التعليمية وزيادة فعالية التعليم .  

IV.-2-  : التعويضية التي يجب أن تقدمها املؤسسات التعليمية و الهيئات واملنظمات   يمكن أن تلعب برامج التعليمتحقيق العدالة و املساواة

نطبق  املهتمة بالتعليم والتدريب دورا أساسيا و جوهريا في تحقيق مبدأ العدالة و املساواة في اكتساب الحق للتعليم ومن جهة أخرى يمكن أن ي

الكمبيوتر الذي يتزود به األسر خارج جدران املعاهد والكليات على الرغم من  هذا الحق في التعليم و الوصول إلى مصادر التعليم على ملكية 

 تعاون دخولها و تباين مواقعها . 

IV.-3- : يالحظ أن تكلفة الكمبيوتر اليوم اقل مما كانت عليه في املاض ي وهذه التكلفة الزهيدة تجعل من املنظمات و الهيئات   قلة التكلفة

 املسؤولة عن التعليم العالي أن تسعى جاهدة إلى إدخال هذه التكنولوجيا إلى مؤسساتها  و االستفادة منها . 

IV.-4-  : تها لتحقيق االستخدام الفعال للتكنولوجيا التعليمية في املعاهد  و الكليات مايلي :  من التحديات التي يجب مجابهمجابهة التحديات 

التعلم لفائدة   كفاءةتكنولوجيا الحديثة لزيادة  تنمية و تدريب املدرسين و أعضاء هيئة التدريس الكتشاف الفرص التعليمية التي تقدمها ال  -ا

 الطالب.

 العالية.التعلم التي تتسم بالجودة تأكيد تطوير و إمداد برمجيات محتوى   -ب

ويلعب التعليم العالي الدور األساس ي في تهيئة و استغالل مورد املعلومات واستخدام تكنولوجيا املعلومات في ذلك ، حيث أن العديد من  

تراكم   –ارة بث و تطبيق املعرفة الدراسات تشير إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التعليم العالي منها الجامعات في خلق و إبداع و إد

 في الوقت الحاضر .    –املعلومات 

فمهما كان شكل مدرسة املستقبل فان تكنولوجيا املعلومات ستكون الجزء الرئيس ي منها ، حيث يستخدم الطالب برامج الكمبيوتر وشبكات    -

 على متابعة العملية التعليمية . املعلومات في دراستهم ، و استخدام الكمبيوتر بطريقة منظمة ملساعدة الطالب
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  الطالب، بل سيكون لها دور كبير في مدرسة املستقبل ولن تكون مجرد وسيلة يستخدمها  فقط، فلم تعد أجهزة الكمبيوتر تستخدم للترفيه 

 ألنها ستصبح عصب التعليم الذي من خالله يستطيع الطالب التعلم و التفاعل مع جميع  نواحي الحياة املختلفة . 

 

V.- رؤية مستقبلية لتطوير املعلومات التواصلية بالجامعة 

  أن التقدم الذي ال بد أن يكون شاهدا على الحضارة منذ آالف السنين كان مبنيا على اإلنجاز العلمي والتكنولوجي لصنع تلك الحضارات فان 

ة قد ساهمت في بدايات تأسيس الحضارة بقسط كبير في تطوير العلم في دول الشرق والغرب التي نهلت من أسسها  الحضارة العربية اإلسالمي 

  اولويات تلك الحضارة اإلسالمية وطورتها وأضافت إليها إنجازات هائلة مبنية على البحث العلمي والتكنولوجي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه 

 علمي واملعرفي .  اآلن من آفاق هائلة من التقدم ال 

يق  ولتفعيل البحث العلمي والتنمية االقتصادية والتكنولوجية ال بد من وضع اولويات محددة للمجاالت التي يلزم البدء بها لكي تسهم في تحق

التنمية ولذا فان من  الناحية املادية  من خالل تطبيق نتائج العلم واملعرفة في االستخدام والتطبيق في تصنيع هذه التكنولوجيا وإدخالها في 

 املهم أن نبحث عن مجاالت التميز العلمي   التي تخدم احتياجاتنا في كل املجاالت : 

 أوال : أن قطاع اإلنتاج جذور البحث العلمي في تطوير الصناعات القائمة و بناء صناعات جديدة .

 . ة تعمل على تحسين وضعية املواطنتوخى بناء تكنولوجيا وطنيثانيا :أن التعليم مدخل هام ألحداث التغيرات داخل مكونات املجتمع الذي ي

  أن التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يرتبط بالواقع املجتمعي املعاش لألقطار العربية من اجل تطوير املجتمع من جهة وتطوير آليات 

توجب إحداث نظام تعليمي عقالني جديد داخل املؤسسات  البحث العلمي ،لذلك علينا أن نبدأ  بالتعليم لغرض التطوير املجتمعي ،من هنا ي

 .    (13) التعليمية الجماعية واملهتمة بالبحث العلمي من جهة و إعادة النظر في البرامج التطبيقية الجديدة الالزمة تطبيقا في التعليم الجامعي

تكييف التكوين الجامعي إلى املتطلبات الجديدة لسوق  إن ربط الجامعة املحيط هو من االولويات الهامة حيث يتعلق ليس فقط بضرورة -

لى  العمل املتغيرة باستمرار نتيجة تطور التكنولوجيا و االتصال لكن كذلك ضرورة تكيف هذا التكوين الجامعي و التعليم العالي بصفة عامة إ

 متطلبات املجتمع املختلفة املهنية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية . 

ين التكوين الجامعي حتى يصبح يتماش ى مع عالم الشغل واملحيط بصفة عامة مرتبطة بعملية تحسين عملية التكوين هي في ربط وان تحس

راجعة  العمل املتغير وان التغيرات التي تصاحب حياتنا املعاصرة تفرض علينا مواكبة مناهجها التعليمية ملثل هذه التغيرات ، فمن املهم جدا م

 لسياسية تحديدا وجميع العلوم إجماال بما يمكن أن تساعد على مواكبة العصر من الناحية العلمية . مناهج العلوم ا

ا التقنية  وان التأخير في مجارات العصر يمكن أن يترك أثارا سلبية ال يحمد عقباها ، فلقد بات وبما ال يخفى على احد اآلثار السلبية التي تجلبه

 التكنولوجيا  وحضارتها واستخدامها . الوافدة على تعب جاهل بأولويات 

أما خصائصه األساسية فتتمثل بحسن التخطيط و اإلدارة وتوفير الطاقات البشرية والوسائل املادية الالزمة لضمان النجاح واالستجابة  

  لحاجات املجتمع والتطوير ، ويحتل البحث العلمي في الجامعات ركنا أساسيا من أركان الوظيفة العلمية للجامعة لكونه يسهم في رفع حركة 

بكل ما هو جديد لتطوير وتجاوز العقبات التي تعترضه إضافة لكون اإلدارة الفعالة في تطور معارف أعضاء الهيئة التدريسية وخبرتهم  املجتمع  

 .(14)العلمية 

لجتها  وما أشارت إليه البحوث فالبد من وقفة لإلشارة إليها بغية العمل على التصدي لها ومن ثم التوصل لبعض الحلول التي قد تسهم في معا

 . وفقا للصورة املستقبلية الستثمار الوقت وتقليص الفجوة الزمنية ملواكبة التطور العلمي والعمل على  تطوير املجتمع من منظور مستقبلي 

 

 خاتمة :  

ة  أدى توسع شبكة املعلومات العاملية إلى ظهور ما يعرف باالقتصاد الكوني للمعلومات وبهذا أضحت منجزات العقل اإلنساني  والخبرة البشري

لكة  ستهمتاحة لألفراد واملؤسسات ، إال أن هذه الثورة املعرفية اتيحت بشكل اكبر للبلدان املتقدمة املصنعة للتقنية دون سواها من البلدان امل

، لذا نالحظ أن هذه األخيرة قد غدت متلقية غير متفاعلة ومستخدمة ال مشاركة ، األمر الذي أدى إلى تدفق وانسياب املعلومات في شكل  

 أحادي وكما هو حال اليوم تحديدا في العالقة بين املعلم وهو املصدر املباشر للمعلومة وبين الطالب املتلقي لها .  
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ب املراحل الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات بشكل عشوائي والنقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس وتكدس فالعدد املتزايد من طال 

الطلبة في مجموعات كبيرة شكلت في مجملها باإلضافة إلى بعض العناصر األخرى مجموعة معيقات للرفع من مستوى التحصيل العلمي في  

تكنولوجيا املعلومات في الجامعة ستوفر الوقت والجهد وعن طريق تطويع تلك التقنيات لخدمة   مراحل التعليم الجامعي ، إال أن استخدام

 املعلومات من حيث معالجتها وتخزينها واسترجاعها ستوفر أيضا الخدمة املناسبة للمجتمع بصفة عامة.  
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 الجزائر بوضياف جهاد
كلية   االقتصادية،لوم الع قسم  خصص مالية بنوك وتامينات، ت طالبة دكتوراه، 

 جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 

 الجزائر العيفة رحيمة 
طالبة دكتوراه، محاسبة، العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  

 وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
 

  ة قسم العلوم االنسانية امعة بسكر مستخلف بجأستاذ  الجزائر نورهان قرون

 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال كركيزة أساسية لعملية التدريب االلكتروني "عرض أمثلة وتجارب"

 

 :امللخص

أحد أهم وأحدث املواضيع والتي تكتس ي أهمية خاصة نظير ارتباطها بأهم مفاتيح تحقيق النجاح،   بالتحليل النظري الدراسة تستهدف هذه 

 ألهم مصادر استدامة امليزة التنافسية. أال وهو موضوع التدريب االلكتروني للموارد البشرية والذي يعرف بعضا من 
ً
النقص في  ومصدرا

ولقد حاولنا من خالل هذه املعالجة الربط بين املتغير وأهم ركائزه للتنديد بأهمية التكنولوجيا   أدبيات إدارة األعمال رغم أهميته الكبيرة.

 وضرورة إرسائها للتوجه نحو التدريب اإللكتروني كبديال للتقليدي. 

 واالتصال، التدريب االلكتروني، املوارد البشرية. تكنولوجيا املعلومات : الكلمات املفتاحية

Abstract 

This study aims at theoretical analysis, one of the most important and latest topics, Which is particularly important as it 

relates to the most important keys to success, and a source of the most important sources of sustainable competitive 

advantage.  

The subject of electronic training for human resources,  Which knows some of the lack of business management literature, 

despite its great importance, We have tried through this treatment to link the variable and its main pillars  To denounce the 

importance of technology and the need to establish it To move towards electronic training as a substitute for traditionalism.  

We have also presented a set of leading examples of e-training All of which rely on information and communication 

technology as a backbone of the theoretical analysis of the subject. 

Keywords: Information and Communication Technology, Electronic Training, Human Resources. 

 

 :مقدمة

بخطى   ويتسارع ومزال ينمو حتى يومنا هذا،  واالتصال لقرن العشرين تقدما هائال في مجال تكنولوجيا املعلومات امن  األخيرشهد العقد   

لوجية الحديثة التي جعلت  كنو املعرفة واملزيد من الوسائل الت تصنيع آليات،   وافرز هذا العصر العديد من األمسمن  أكثر واسعة وسريعة

  إلى ولعبت تكنولوجيا االتصاالت متمثلة في االنترنت دورا كبيرا في نقل الثورة املعلوماتية والتكنولوجيا من الشمال   ،العالم قرية كونية صغيرة

  واإلعالمية االقتصادية والسياسية والتربوية والثقافية    األنظمة  على كافة بثقله    القيوكل ذلك  ،  غرب في نفس اللحظةالجنوب مرورا بالشرق وال

 لكل املجتمعات. واإلعالنية واالجتماعية 

واسع لتقنيات  ما يسمى بعصر املعلومات ظهر اصطالح التدريب االلكتروني وذلك نتيجة االنتشار ال  إلىوفي خضم التحول من العصر الصناعي  

على انه   األخيرويعرف هذا  ،برامجها عبر االنترنت إطالقاملعلومات واالتصاالت والتي مكنت الجامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية من 

العملية   غير تقليدي يعتمد استخدام مواقع شبكة االنترنت لتوصيل املعلومات للمتدرب لالستفادة من   active trainingنظام تدريب نشط 

 موقع التدريب.  إلىالتدريبية بكافة جوانبها دون االنتقال  

 . التدريب االلكترونيعملية  دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأحد دعائم تبحث في: وعليه جاءت هذه الورقة البحثية التي 
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وملعالجة موضوع البحث واإلحاطة بمختلف جوانبه قمنا بدراسة وصفية من خالل التحليل النظري ألدبيات كال املتغيرين ثم عرض بعض 

األمثلة والتجارب، من خالل تحليل مضمون الصفحات وبعض القنوات وغيرها كمنصة إدراك للتعلم االلكتروني، منصة رواق التعليمية،  

google classroom  ، هارات قوقل، قناة  مzamericanenglish   ثالث  باليوتوب...الخ، من وسائل التدريب االلكتروني، وقمنا بتقسيما البحث ل

 :كاآلتي محاور 

 مفاهيم عامة حول التدريب االلكتروني. :األول املحور  

 عموميات حول تكنولوجيا املعلومات واالتصال.  :املحور الثاني

 تدريب االلكتروني.لعملية ال كركيزة أساسيةتكنولوجيا املعلومات واالتصال  دور  :املحور الثالث

للبحث هو إبراز الدور الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصال   الهدف الرئيس يمن خالل املحاور املذكورة واإلشكال املطروح يظهرا جليا أن 

نه تعرض ألحد أهم الوظائف الحديثة في مجال تسيير املوارد البشرية وفي كونه في أ أهميته وأهميتها في مجال التدريب االلكتروني، كما تكمن 

يعرض أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال واستخداماتها، كما يعتبر البحث ذا أهمية  باعتباره إضافة علمية وعملية بعرضه أمثلة عن  

 التدريب االلكتروني بمختلف الوسائل املتوفرة الكترونيا.

 

I.واالتصال:  تكنولوجيا املعلومات 

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات :  .1

  املوارد البشرية، و   املتفاعلة يشمل على األجهزة والبرمجيات،و   تعرف تكنولوجيا املعلومات بأنها: " نظام مكون من مجموعة من املوارد املرتبطة  

 1عتمدة على الحاسب". التي تستخدم نظم املعلومات امل ، واالتصاالت ، والشبكات ،  البياناتو 

نقدها بشكل إلكتروني  و  استرجاعها وطباعتهاو   تخزينهاو  معالجتهاو  ينظر إليها بأنها :"مجموعة من األدوات التي تساعدنا في استقبال املعلومات 

 2سواء كانت بشكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو وذلك باستخدام الحاسوب." 

وسائل التي  تستخدم لجمع املعلومات وتصنيفها وتحليلها وخزنها أو توزيعها، وتصنف تحت عنوان أوسع  ال دوات و األ وتعرف أيضا بأنها " 

 3شمل وهو )التقنيات املستندة إلى الحاسوب( لعالقتها املباشرة بنشاطات العمليات في املؤسسة". أو 

استقبال املعلومة ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وطباعتها ونقلها شكل الكتروني سواء اكانت  " بأنها مجموعة من االدوات التي تساعدنا في 

 4بشكل نص او صوت او صورة او فيديو وذلك باستخدام الحاسوب" 

 

 :أهمية تكنولوجيا املعلومات 

 :5وتنحصر أهمية تكنولوجيا املعلومات باآلتي

غيرها، ففي ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات يؤدي و  ...املال األعمال، التجارة  الصناعة،القضاء على جميع حواجز الوقت في عالم  -

لسماح باالتصال املباشر بين أجهزة الحاسوب بعضها مع بعض بما يسمح بتبادل  االتوسع في استخدام شبكات الحاسب الذي من شأنها 

 .املدخالت واملخرجات خالل تلك الشبكة

خدمة ألصحاب الوحدة أو  ،جتماعية واتساع نطاق األهدافاإل و  قتصاديةاملعلومات جاء لتلبية التطورات اإل إن تطور في تكنولوجيا -

 .خدمة لعموم شرائح املجتمع

 .يؤدي استخدام تكنولوجيا املعلومات إلى تحسين جودة العمل من خالل الدقة العالية وخفض التكاليف واختصار الوقت وتقليل املخاطر -

 .املساهمة في إمكانية إيجاد منتجات أو خدمات جديدة -

 .دعم املوقف التنافس ي للمؤسسة -

 تكنولوجيا املعلومات : خصائص  .2

 :6لقد تميزت تكنولوجيا املعلومات عن غيرها من التكنولوجيات األخرى بمجموعة من الخصائص     

 يستطيعون  االتصال عملية في الوقت، فاملشاركين نفس في مرسل أو مستقبل يكون  أن  يمكن  التكنولوجيا لهذه املستعمل أن أي :التفاعلية 

 .األنشطة التفاعل بين من نوع بخلق يسمح  ما وهو األدوار  تبادل
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 .الوقت نفس في النظام باستخدام غير مطالبين فاملشاركين  املستخدم يناسب  وقت أي في الرسالة استقبال إمكانية وتعني :الالتزامنية 

 جهة  ألي يمكن فال األحوال كل في عملها باستمرارية تتمتع مثال فاألنترنت املعلومات، تكنولوجيا باستقاللية تسمح خاصية وهي :الالمركزية

 .العالم بأكمله مستوى  على  األنترنت تعطل أن

 .الصنع فيه تم  الذي البلد أو الشركة عن النظر  بغض الصنع، املتنوعة االتصالية األجهزة بين الربط إمكانية  وتعني  التوصيل: قابلية

 كثيرة اتصال وسائل طريق  عن مكان مكان إلى   من  أي  تنقالته أثناء خدماتها  من يستفيد أن  للمستخدم يمكن أنه  أي  :والحركية التحرك  قابلية

 .الخ...النقال، الهاتف النقال،  اآللي الحاسب من

 .مقروءة أو مطبوعة رسالة إلى املسموعة الرسالة كتحويل ألخر،  وسيط من املعلومات نقل إمكانية  وهي التحويل: قابلية

 يعني ما  وهذا  كبيرة،  جماهير  إلى بالضرورة توجيهها  معينة بدل  جماعة أو  واحد فرد إلى  االتصالية  الرسالة توجيه إمكانية وتعني  الجماهيرية:

 من شخص  سواء  لالتصاالت، املختلفة  األنواع بين  بالجمع  تسمح أنها كما املستهلك إلى املنتج مباشرة من  تصل حيث  فيها،  التحكم إمكانية

 .مجموعة إلى مجموعة  من أي الكل إلى الكل من أو واحد،  شخص إلى واحد

 هذا  من قوتها تكتسب بحيث العالم، من محدودة غير مساحات فأكثر أكثر لتشمل للتوسع الشبكة هذه قابلية وهو  واالنتشار: الشيوع

 .االنتشار

 مناطق  مختلف عبر  تنتشر ومعقدة  مختلفة مسارات  املعلومات تأخذ حيث  التكنولوجيا  هذه فيه تنشط  الذي املحيط وهو  والكونية: العاملية

فيسمح   املعلوماتي، املال رأس يحركها التي التجارية املعامالت سهولة إلى بالنظر الكترونيا، خاصة يتدفق بأن املال لرأس تسمح وهي العالم،

 الدولية.  الحدود عبر  واالنتقال  املكان  عائق بتخطي لها

 ثانيا : مكونات تكنولوجيا املعلومات 

تشغيلها، وتتضمن بشكل عام  و  القدرة على إدارتهاو  فاعلية تكنولوجيا املعلومات بطبيعة املكونات التكنولوجية املستخدمةو  تتأثر كفاءة

 خمسة مكونات أساسية هي: 

  إخراج البيانات و  معالجةو  املستخدمة في إدخالو  امللموسة في النظام(تتضمن كافة املكونات املادية )األجهزة و  املكونات املادية )األجهزة(: .1

 تتكون من: و  املعلوماتو 

  تقوم بتلقي البيانات من الوسط الخارجي إلى وحدة املعالجة املركزيةو   بين املستخدم،و   هي حلقة الوصل بين الحاسوبو    وحدات اإلدخال: -أ 

القلم الضوئي، الصوت، الفأرة، قارئ الحروف الضوئي، عصام التحكم   ، اتيح تتكون من وسائل اإلدخال املباشرة مثل: لوحة املفو 

 اليدوي،..إلخ . 

تمثل هذه الوحدة الجزء الرئيس ي من منظومة الحاسوب التي يتم فيها معالجة جميع البيانات الداخلة لتوليد و  وحدة املعالجة املركزية: -ب 

 املنطق، وحدة التحكم، وحدة الذاكرة الرئيسية .  و   التي تتكون من وحدة الحسابو  املخرجات املطلوبة

وحدة اإلخراج: تؤدي مهمة إيصال الحاسب للوسط الخارجي لنقل النتائج املتولدة عن عمليات املعالجة من وحدة املعالجة املركزية إلى   -ج 

 ة، الوسائل املمغنطة، املصغرات الفيلمية ...إلخ .  أهم هذه الوسائل الشائعة: الشاشة املرئية، الطابعة، األشكال البيانيو   الجهات املستفيدة،

تستخدم ألغراض خزن مخرجات نظام املعلومات لفترات طويلة بسبب محدودية الطاقة االستيعابية  و   وحدة الذاكرة الثانوية )املساعدة(:  -د  

 قراص املغناطيسية . من أهم الوسائط الشائعة : األشرطة املغناطيسية واألو  الذي يحتم إضافة الذاكرة الثانوية

 التي يمكن تصنيفها إلى:  و  التعليمات الخاصة بمعالجة املعلومات،و   البرمجيات : هي عبارة عن جميع املجموعات .2

 يساند عمليات نظام الحاسوب. و  والذي يدير، نظام البرمجيات : مثل برامج نظام التشغيل -أ 

لجة املباشرة ألجل اإلستخدام الشخص ي )بواسطة املستخدم النهائي( مثل  هي عبارة عن البرامج التي تقوم باملعاو  تطبيقات البرمجيات:  -ب

 برامج التخزين، برنامج الرواتب، برنامج معالجة الكلمات.  

ظهور العديد من الشركات العمالقة و  االتصاالت: يرتبط مفهوم االتصاالت في الوقت الحاضر بوسائل نقل االتصاالت الحديثة املتطورة .3

بعض األجهزة املتصلة  و  معالجات االتصاالتو  يتضمن مفهوم االتصاالت شبكات االتصاالت واملحطات و  تتعامل مع هذا املجال املهم،التي 

اإلجراءات  و  تعرف على أنها التركيبة التي تشمل التسهيالت للتقنيات و  ببعضها البعض بواسطة وسائل االتصاالت متعددة والبنية التحتية

الكوادر املتخصصة ووسائل االتصال التي تربط بين هذه األجهزة  و  البرمجياتو  اند االتصاالت من خالل إستخدام األجهزةالقانونية التي تس
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املعدات مثل: خطوط الهاتف، املايكروويف، الكابالت األقمار  و  تشمل االتصاالت األجهزةو  لنقل املعلومات بين مواقع ووحدات متفرقة

ات الطرفية، أجهزة ربط الشبكات، وتعد الشبكة العاملية للمعلومات)األنترنت( إحدى شبكات االتصال  االصطناعية  لالتصاالت، املحط

 .7العاملية  

لكنها تبقى غير مرتبة بحيث ال تصلح للتوصيل  و   تخزينها، و  املبادالت التي يتم تسجيلهاو  النشاطات   ، الحوادث  ، البيانات : تشير إلى األشياء .4

يمكن أن تأخذ  ،  و إسترجاعهاو   ي قاعدة للبيانات التي تحتوي على بيانات مرتبة بشكل معين بحيث يسهل الحصول عليهاتخزن فو   إلى معنى معين

 البيانات عدة أشكال أهمها :  

 حروف مثل املعامالت التجارية .  و  التي تتكون من أرقام و  البيانات العددية الهجائية : -أ 

 التي تستعمل في االتصاالت الكتابية .  و  البيانات النصية : -ب

 ما شابهها .  و  األشكال البيانيةو  البيانات البيانية : الصور  -ت

 البيانات الصوتية : كصوت اإلنسان .   -ث

يكاد  ،  و متخصصين ومستخدمين نهائيين للنظامو  تشغيل تكنولوجيا املعلومات من إداريينو  هم األفراد الذين يقومون بإدارة و  األفراد :  .5

تشغيل نظام املعلومات تفوق أهمية املستلزمات  و  يتفق أغلب املتخصصين في مجال نظم املعلومات على أهمية العنصر البشري في إدارة

 يمكن تصنيفهم إلى :  ،  و كذلك يعزى إليهم أسباب أغلب حاالت الفشل في النظام،  و املادية على نحو كبير

هؤالء  ،  و املتخصصون في تقنيات االتصاالت،  و صيانتهاو   تشغيل األجهزة  امختصو   ،  املبرمجين  ،  مصممي النظمو   املتخصصون : من محللي -أ 

 يطلق عليهم برأس املال الفكري في النظام . 

املوظفون املستخدمون ألنظمة املعلومات كمستفيدين ملنتجات النظام   ، مسؤول قاعدة املعلومات ، اإلداريون : يشارك في إدارة النظام -ب

 8مستهلكين(.   ، مدراء ، كتبة الحسابات ، مهندسين ،  رجال البيع  ، اسبين)من املح

 

II. اإلطار املفاهيمي للتدريب االلكتروني 

وم  أصبح تداول مصطلح التدريب اإللكتروني في اآلونة األخيرة شائعا في أوساط الشركات واألعمال لتعدد استخدامه في تلك املجاالت. فما مفه

 االلكتروني .و  ؟ كيف يتم؟ وما الفرق بين التدريب التقليدي اإللكترونيالتدريب  

 مفهوم التدريب اإللكتروني. -1

غير تقليدي يعتمد استخدام مواقع شبكة اإلنترنت لتوصيل املعلومات    Active Trainingبأنه نظام تدريب نشط اإللكترونييعرف التدريب 

املكاني  للمتدرب واالستفادة من العملية التدريبية بكافة جوانبها دون االنتقال إلى موقع التدريب ودون وجود املدرب واملتدربين في نفس الحيز 

 .9املدرب واملتدربين( وإدارة العملية التدريبية بأسرع وقت وأقل تكلفة   -دربين املت  - مع تحقيق التفاعل ثالثي األبعاد )املحتوى التدريبي الرقمي

الكترونية عن بعد ليكون قابال   وإدارةتلك املظلة التي توفر التعليم بما يتضمن من معلومات وتدريب  :تعرفه كذلك أنظمة سيسكو على انه 

 .10ه للدخول اليه من قبل هؤالء الذين يحتاجونه، عندما يحتاجون

وتوضح رنا حمدي ان العصر الحالي شهد ثورة مذهلة في مجالي العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتها في الحياة العملية فلقد احدثت تلك الثورة  

في جميع العمليات التعليمية وبخاصة ما يتعلق بطرائق التدريب سواء على   أثرتاملعلوماتية نقلة نوعية او ما يعرف بالتحوالت العاملية التي 

املتخصصين في مجال التدريب الى توضيف و  ستوى اكاديميات التدريب او على مستوى املؤسسات بحد ذاتها، وهو ما دفع بعض املهتمينم

ومع ظهور شبكة االنترنت ازداد االهتمام    TRAINING -Eمجموعة من التقنيات في تطوير البرامج التدريبية وظهر ما يعرف بالتدريب االكتروني  

ه الشبكة في تطوير برامج التدريب وظهر مايعرف بمفهوم التدريب االلكتروني عبر االنترنت وتطويعه للحد من الفوارق  باستخدام هذ

 .11االجتماعية والثقافية، وتخطي قيود الزمان واملكان وندرة املوارد البشرية
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 :أنواع التدريب االلكتروني-2

 :12ثالث لهما، وهيتتحدد انواع التدريب االلكتروني بنوعين ال 

هو النشاط الذي يتم في الوقت الحقيقي، تحت قيادة املدرب حيث يتواجد هو وجميع املتدربين في نفس الوقت ويتواصلون مباشرة    :املتزامن    -

 مع بعضهم البعض.

 املتدربين بنفس الوقت وال ان يتواجدوا بنفس املكان.و  في هذا النوع ليس من الضروري ان يتواجد املدرب  :الالمتزامن -

 :لباحثين نوعا ثالثا ألنواع التدريب اإللكتروني وهوفيما يضيف بعض ا

 اي الدمج بين التدريب الشبكي والتدريب الغير شبكي  :التدريب املتمازج او املدمج  -

 بكي وهو نوع من التدريب الحديث الذي يدمج بين التدريب التقليدي والتدريب االلكتروني. 

 

 :خصائص التدريب االلكتروني-3

ا  يتيح التدريب االلكتروني تكافؤا في الفرص التعليمية بين املتدربين ويرفع من مستويات االلتحاق بمستوى التدريب، وبذلك فهو يفتح افاق 

  خرى جديدة يتمكن الطالب من خاللها من إشباع رغباته وفق قدراته وإمكاناته، مما يدفع بالفرد الى التفكير باالتحاق به مقارنة مع الفرص اال 

ب  املتاحة، كما ان التدريب االلكتروني على عكس التدريب التقليدي الذي يركز على املدخالت، فانه يركز على العمليات واملنتجات، فاملتدر 

  رات منتج للمعرفة وليس مستهلكا لها فقط وهذا يتطلب الكثير من املهارات التي ينبغي اتقانها اثناء التدريب، وبمعنى ىاخر فان للمتدرب خيا

 :13اكثر عما كان عليه الحال في السابق، ومن خصائص هذا التدريب مايلي 

 املشاركة االيجابية للمتدربين؛  -

 التدريب؛  أثناءتقديم املساعدة  أشكالتفعيل كافة  -

 قدرة املتدرب على التحكم في عملية التدريب؛  -

 املدرب؛و  املستمر بين املتدربو   التفاعل النشط -

 وموقع املتدرب؛ تلقي التدريب حسب وقت  -

 مي؛يراجعة فورية للمتدرب حول تقدمه التعل تغذية إعطاءيساعد على   -

 . أداءهيمكن املتدرب من تقويم ذاته ومهاراته ومراقبة  -

-  

 :الفرق بين التدريب االلكتروني والتدريب التقليدي-4

نوعية هائلة غيرت في جميع مجاالت الحياة، ومن هذه املجاالت  لقد احدثت التطورات التي شهدتها مجاالت تقنية امللعومات واالتصاالت نقلة  

التدريب حيث احدثت هذه التغيرات فروقا واختالفات كبيرة بين مفهوم التدريب التقليدي والتدريب االلكتروني، ويبرز هذا االفرق    مجال 

 :نواحي متعددة يمكن ايجازها في النقاط التالية 

 التدريب االلكتروني  التدريب التقليدي  وجه االختالف 

 يكتفي املدرب بتوجيه املتدرب املتحكم في العملية التدريبية والناقل للمعلومة املدرب 

 مشارك ومتحكم في العملية التدريبية ) تدرب ايجابي( متلقي فقط ) تدرب سلبي(  املتدرب 

 املعلومة باملكان يتلقى املتدرب  محددين مسبقا في قاعة التدريب املكان والزمان 

 والوقت املناسبين 

 بين املدرب و  تفاعل بين املتدربين وكذلك بينهم قليل بين املتدربين  التفاعل 

 انماط التدريب املختلفة و  استخدام املتاح من وسائل االكتفاء بالشرح اللفظيو  وسائل قليلة الوسائل 

التدريب االلكتروني في تطوير مهارات التدريس لدى معلمي اللغة االنجليزية بمحافظة   إسهامصالح بن مرزوق عوشة السناني، درجة  :املرجع 

 .28، ص2012ينبع، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية، كلية التربية، جامعة ام القرى، السعودية 
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III. تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التدريب االلكتروني: تأثير 

   14وسائل  تكنولوجيا املعلومات واالتصال املستعملة في التدريب االلكتروني: 

 اإللكتروني: ال شك أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال قد ساهمت بمختلف أنواع األجهزة الداعمة لسيرورة التدريب األجهزة واملعدات  .1

ومختلف االمثلة االلكترونية والتي تساهم في عرض الدروس،  أجهزت العرض،  ،االنترنت ، صلا و التمن أهمها أجهزة الكمبيوتر، أجهزة 

 املداخالت، والت تساهم في عرضها ونشرها...الخ. 

 : الشبكــــات وأدوات التواصل .2

 التدريب االلكتروني ومن أهمها: هناك العديد من األدوات التي تساهم في تعزيز 

تتألف من مجموعة من املكونات التي تسهل عملية التدريب االلكتروني ملا تمتاز به من سرعة في تبادل املعلومات واملعارف ومن   االنترنت: -

 اكبر فوائد االنترنت انها تعمل على تسهيل التفاعل بين األفراد ومن تلك املكونات  نذكر منها: 

هو تبادل الرسائل والوثائق باستخدام الحاسوب في"ويعتبر من أكثر خدمات االنترنت استخداما وذالك راجع إلى سهولة    كتروني: البريد االل -

ني  استخدامه، حيث يؤكد خبراء االنترنت أن البريد االلكتروني يعد السبب األول الشتراك كثير من الناس في االنترنت ويعد البريد االلكترو

 للرسائل البريدية الورقية وألجهزة الفاكس  وذلك للميزات التالية:  أفضل بديل عصري 

 سرعة وصول الرسالة حيث إرسال رسالة إلى أي مكان في العالم خالل لحظات   -

 إن قراءة الرسالة من املستخدم عادة  ما تتم في وقت قد هيأ نفسه للقراءة والرد عليها أيضا  -

 اء جميع الحواجز اإلدارية(ال يوجد وسيط بين املرسل واملستقبل )إلغ -

 كلفة منخفضة لإلرسال   -

 يتم اإلرسال واستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن.  -

رغم أن املؤشرات السمعية غير جديدة إال أنها لم تكن بالكفاءة العالية التي عليها في الوقت   املؤتمرات السمعية أو الصوتية أو املرئية:

كما أن تطور الخدمات الخلوية أصبحت توفر إمكانية  ، االتصاالت عن بعد أصبحت تقدم مثل هذه الخدمةحيث إن شركات  ، الحاضر

ت  تحقيق مثل هذه املؤتمرات على الهواتف الخلوية )بين عدد محدود من األفراد(والتي قد تتكرر الحاجة ملثل هذه اللقاءات السمعية في أوقا

 الخدمة.متقاربة مما يتطلب االشتراك في مثل هذه 

في وقت  أما املؤتمرات املرئية فهي لقاء مباشر بين مجموعة كبيرة أو صغيرة من األفراد من أماكن مختلفة لتبادل الوثائق أو املعلومات واآلراء

يمكن  واحد "في هذه الحالة يجب استخدام أستوديو متخصص ونظام سطح املكتب واللوحات البيضاء" او في اوقات مختلفة وفي هذه الحالة  

ومن اجل نجاح مثل  هذه املؤتمرات  فان ذلك يتطلب ربط الجماعة املعنية باملؤتمر    WANأو شبكة موسعةLANاستخدام شبكة محلية   

 بتسهيالت املؤتمر من حيث الوثائق املتقاسمة وأخيرا تسجيل وقائع املؤتمر ليسهل الرجوع إليه عند الحاجة. 

 النترنت من خالل شبكة محلية خاصة . وهي تغير عام في البروتوكوالت واألدوات املعمول بها في ا  شبكة املعلومات الداخلية:  

هي الشبكة املكونة من مجموعة من شبكات االنترنت ترتبط ببعضها البعض عن طريق االنترنت وتحافظ على    شبكة املعلومات الخارجية:  -

 منح أحقية الشراكة على بعض امللفات والخدمات فيما بينها. و  خصوصية كل شبكة املعلومات الداخلية

 15(2نولوجيا املعلومات واالتصال على التدريب االلكتروني:)مراحل تأثير تك

 قياس االحتياجات التدريبية  املرحلة األولى: -

 تنفيذ العملية التدريبية  املرحلة الثانية: -

أوقات العمل  أتاحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال بمختلف مكوناتها وعن طريق بيئتها االفتراضية تنفيذ العملية التدريبية بسهولة ضمن 

 ساعة مع إلغاء الحدود الجغرافية.  24الرسمية وخارجها كذلك على مدار 

 تقييم كفاءة العملية التدريبية  املرحلة الثالثة: -



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                
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والبرنامج  تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصال إمكانية التقييم املستمر لكفاءة العملية التدريبية من خالل التفاعل بين كل من املستخدم 

وإمكانية قياس تدفقه قبل وبعد العملية التدريبية  ملعرفة قيمتها    ،  كما تتيح شبكة العمل الداخلية استخدام أساليب تدفق العمل،  التدريبي

 . الفنية

 

 مثلة وتجارب: مجموعة من األ  عرض

" أو كما يسميه البعض العالم  إدراكااللكتروني املنتشر تحت مسمى "رح  أو الفضاء ص ، هذا  المنصة إدراك للتعليم والتدريب االلكتروني

  إلى  باإلضافة، والذي يتواجد وينتشر في مختلف وسائل التواصل االجتماعي، مؤسسة امللكة رانياالتعليمي االفتراض ي وهي إحدى مبادرات 

واسعة االنتشار ومسوق لها وموزعة بشكل    إدراك   تواجده بموقع الكتروني خاص تحت نفس املسمى أيضا بصفحة يوتوب ...الخ، تعتبر منصة

  جيد، الذي جعلها مركز جذب الكثير من الكفاءات واملوارد البشرية الراغبة في التطوير والتنمية الذاتية، حيث أنها تهتم بصقل املهارات 

تعزيز املعارف لدى املتعلم أو املتدرب،  حيث تمكن املتدرب من إتقان معارف معينة واإلحاطة بجوانبها على املستوى العلمي أو  الشخصية و 

املتفوقين وإجازة الناجحين، هذا   بمكافأة املنهي، ثم تعرضه لالختبار أو تطبيق ما تم تعلمه من خالل تقديم مشروع معين، كما تقوم املنصة 

 16لتحفيز وخلق روح املبادرة واملثابرة واملنافسة. ما يميزها ا

 

 17  :تعليم اللغة االنجليزية من الصفر بالصوت والصورة  zAmericanEnglish وتطبيق  قنـــــــاة 

  إتقانها من بدايات تعلم اللغة االنجليزية حتى باملتلقي تدعمه وترافقه تطبيق تعلم اللغة االنجليزية من الصفر هو بمثابة مدرسة خاصة   

محمول أندرويد، وهذه أهم نقاط مساهمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال في ، هو تطبيق مجاني يتطلب فقط هاتف وتحدثها تماما كأهلها

 التدريب االلكتروني،    

للتعلم الجاد وعدم استغاللها ألي   إبقائها املمارسة من خالل غرف الدردشة والتي لها قوانين صارمة تضمن  وأيضا من التعلم  يمكنالتطبيق 

   خر آغرض 

التي    دروسكل مستوى يحتوى على العديد من ال على شهادة موثقة باجتيازه    يحصل املتعلمام كل مستوى  التطبيق مقسم ملستويات وبعد إتم

دروس  ،دروس القراءة ،كاملة خاصة ب تعلم الكلمات دروس حيث يحتوي  تماما عن اي مصدر خارجي التي تغنيو  ، تنمي مهارات مختلفة

 .األخرى   دروسوالعديد من ال االستماع لتقوية مهارة االستماع   درس, ألفالماالتعلم من خالل   ،املحادثة  ،شرح القواعد ،الصوتيات

 

   TED :18  مؤتمرات

 TED  واملتميزة للعالم  العاملية التي تهدف لتعريف ونشر االفكار الجديدة  املؤتمراتتيد سلسلة من . تصميمو  وترفيه لتكنولوجيا هي اختصار

   ."خاصة شعارها "أفكار تستحق االنتشار غير ربحيةوهي مؤسسة  "األمريكية مؤسسة سابلنج "وترعاها

كان تركيز تيد املبكر على    مونتري، كاليفورنيا، في 1990قد بدأ املؤتمر السنوي في عام  .كحدث ملرة واحدة 1984تأسست تيد في عام 

 مع نشأتها في وادي السيليكون. وتعقد الفعاليات اليوم في لونغ بيتش ولونغ   التصميم و  التكنولوجيا
ً
سبرنغ في الواليات املتحدة األميركية  متوافقا

،  لثقافةاوأوروبا وآسيا مترافقة مع بث حي للمحادثات التي تتناول مجموعة واسعة من املواضيع في مجال البحث واملمارسة العملية للعلم و 

 بطريقة سرد القصص
ً
 وإثارة لالهتمام.   18يعطى املتحدثون  ويتم ذلك غالبا

ً
دقيقة كحد أقص ى لعرض أفكارهم في أكثر الوسائل ابتكارا

، املربي  بيل غيتس،  ريتشارد داوكينز،  جوردون براون ،  آل غور ،  مالكوم جالدويل،  جين غودال،  بيل كلينتون تتضمن قائمة املتحدثين السابقين  

الحالي هو كريس أندرسون، صحافي    TEDأمين   بجائزة نوبل، والعديد من الفائزين وسيرجي برين بيجالري  غوغل ، مؤسسا سلمان خان 

  .الحاسب البريطاني السابق وناشر املجالت

ملساعدة الفائزين بها على تحقيق حلمهم في تغيير العالم.   $ 100،000ن تيد قيمتها جوائز سنوية م 3، تم منح 2009إلى عام  2005من عام 

 فقط في سبيل ضمان أن تيد ستتمكن من تحقيق أقص ى قدر من  2010لكن ابتداًء من العام 
ً
 واحدا

ً
، تغيرت عملية االختيار لتشمل فائزا

  .بته في املؤتمر السنوي الرئيس يالجهود يمكن بذلها في تحقيق رغبة الفائز. ويكشف كل فائز عن رغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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وقد تم ترجمة    2006وذلك منذ عام   TED.com"تتوفر مؤتمرات تيد للمشاهدة املجانية على اإلنترنت برخصة التشارك اإلبداعي على موقع

أكثر من ألٍف وخمسمئة محاضرة.    2011املقاطع الي مختلف اللغات من بينها اللغة العربية. بلغ عدد املحادثات املتاحة على اإلنترنت في نوفمبر  

ما يظهر      ،2011قفز هذا الرقم إلى خمسمئة مليون بحلول يوليو   .كانت هذه املحاضرات قد شوهدت خمسين مليون مرة  2009وبحلول يونيو  

 ينمو باستمرار
ً
 . جمهورا

 

 GOOGLE :19مهارات 

ر برنامج "مهارات من
ّ
  اه على تنمية مسار  هباملهارات الرقمية الالزمة ملساعدت املتلقي دورات تدريبية مرنة ومخّصصة لتزويد "Google يوف

املهارة املراد تلقيها أو تعلمها، ثم   اختيار أو أي مهارات أخرى قد تساعده في حياته بصفة عامة، ويكون ذلك أوال بـ التجاري   ه الوظيفي أو نشاط

يج هذه التعلم بالوتيرة والطريقة املناسبة للمتلقي فقد يتم التعلم من خالل الهاتف، أو جهاز الكمبيوتر أو اللوح الذكي، ليتم في األخير تتو 

 معترف بها دوليا. العملية بشهادة  

 

 : الصةالخ

يث  في ظل التغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي تؤثر بدرجة كبيرة على أهداف واستراتيجيات املؤسسة، تزداد الحاجة إلى تحد 

باستقطاب وتعيين العاملين فقط، وإنما يتعين عليها إعداد برامج  ، حيث ال يكفي أن تقوم املؤسسة  العاملين إلكسابهم مهارات جديدة  مهارات

الصناعي إلى مجتمع املعرفة والذي يقوم على ، وبالتحول من املجتمع تدريبية تساعد على تطوير مهارات العاملين وتحسين قدراتهم املعرفية

الوسائل وطريقة التدريب في حد ذاته أمر ال بد منه، لذلك ظهر ما  تكنولوجيا املعلومات واالتصال، بات  التفكير في طريقة البرامج التدريبة و 

 يسمى بالتدريب اإللكتروني والي يتماش ى مع متطلبات العصر.

وقد تم التفصيل في    دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأحد دعائم عملية التدريب االلكتروني،  هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على  و 

بأمثلة من الواقع للتدريب االلكتروني والذي يوظف تكنولوجيا   االستعانةلإلحاطة باإلطار املفاهيمي للدراسة، كما تم  غيرات أدبيات املت

، ومن خالل هذه األمثلة الحظنا استعمال مختلف وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال في عملية التدريب مما جعل  املعلومات واالتصال

على املؤسسات إرساء قاعدة نقترح  منه الكترونيا، وال يمكن للتدريب االلكتروني أن يقوم ما لم تتوافر  تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  لذلك  

 قبل التوجه نحو التدريب اإللكتروني.من التدريب التقليدي لزمات التحول تكنولوجيا وتوفير مست

 :كاآلتي ملجوعة من النتائج  هذه الدراسةولقد خلصنا من خالل  

 التدريب اإللكتروني أداة مهمة وفعالة في تنمية الكفاءات البشرية. -

 التدريب اإللكتروني أداة موفرة للوقت والجهد ومذيبة للحدود املكانية.  -

 التدريب اإللكتروني هو التدريب األنسب في العصر الحالي كوننا نتجه إلى املعلوماتية والرقمية في كل مجاالت الحياة.   -

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور بالغ األهمية في  دعم عملية التدريب االلكتروني.   -

وي كفاءات لنشر وعرض املحتوى التعليمي بطرق متطورة  تكنولوجيا املعلومات واالتصال سمحت بإعطاء فرصة ملدربين ومدرسين ذ -

 وفعالة تسهل االستيعاب على املتلقي.

 املنصات والجهات التدريبية التي تم التعرض لها تعتبر من أنجح الجهات التدريبية عربيا.   -

 

 ـــائمة املراجع: ق

ـــــام الدين،  1 ـــ ، املنظمة العربية للتنمية تكنولوجيا املعلومات على الخصــــــــــــائص النوعية والكمية للموارد ال شــــــــــــريةأثر التقدم في ليلى حســـــ

 .9، ص2011اإلدارية ،مصر، 
 . 5، معهد اإلدارة ، جامعة العراق ، ص  توظيف تكنولوجيا املعلومات في إبتكار املعرفة ،سناء عبد الكريم الخناق   2
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مؤســـــــســـــــة (،  تكنولوجيا املعلومات في منظمات األعمال )االســــــتخدامات والتطبيقاتغســـــــان قاســـــــم داود الالمي، أميرة شـــــــكرولي البياتي،   3

 .16، ص2009ردن، الوراق للنشر والتوزيع، األ 

 29، ص2005، دار وائل ،األردن، مدخل استراتيجي -نظم املعلومات االستراتيجية الزعبي,حسن علي،  4
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شـهادة املاسـتر   ، دور تكنولوجيا املعلومات في تحسـين عملية املراجعة الخارجية،سـعيد سـهامحاج  5

إشــــراف كردودي ســــهام، قســــم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصــــادية والتجارية تخصــــص تدقيق محاســــبي،في العلوم املالية واملحاســــبية،

 .16-15ص ، ص2012/2013محمد خيضر بسكرة،عة وعلوم التسيير، جام
ــمير طاجين،   6 ، مذكرة مقدمة كجزء من تكنولوجيا املعلومات واالتصـــال وأثرها على املزيل الترويجي في املؤســـســـات الخدمية الجزائريةسـ

ــتر،   ــ ــهادة املاسـ ــ العلوم االقتصـــــادية والتجارية إشـــــراف فاروق إبراهيمي، قســـــم العلوم التجارية، كلية تخصـــــص تجارة دولية ، متطلبات نيل شـ

 .56-55،ص ص2012/2013وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،
  . 8 – 7، ص ص مرجع سابقسناء عبد الكريم الخناق،   7
، مذكرة مقدمة كجزء من ، دور تكنولوجيا املعلومات في تعزيز امليزة التنافســــــــــــية للمؤســــــــــــســــــــــــة الجزائرية في الســــــــــــوق املحليةريقط منال 8

التجارية وعلوم و   إشراف جودي حنان، قسم العلوم التجارية ، كلية العلوم االقتصادية  تخصص تجارة دولية ،تطلبات نيل شهادة املاستر،م

 .63ص، 2012/2013التسيير، جامعة بسكرة، 
ــــاف، 9 ، جامعة مراحل تصـــــميم التدريب االلكتروني، دورية متخصـــــصـــــة في التعليم االلكتروني تصـــــدر عن مركز التعليم املفتو  عبلة عسـ

 .http://www.qou.edu/newsletter/no_2/etraining.jspالقدس املفتوحة، متوفرة بموقع 

ـــــن العطـار،    10 ـــ ـــــبـل التغلـب كـالـة الغوف في محـافظـات  زةمعوقـات تطبيق التـدريـب االلكتروني اثنـاخ الخـدمـة بمـدار  و نـاهض حســـــ ـــ ، وســـــ

 .31، ص2015عليها، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في اصول التربية، تخصص ادارة تربوية  من كلية التربية ، الجامعة االسالمية بغزة، 

ـــــن،   11 ـــــر محمد حسـ الفتراضــــــ ي لدي معلمي الحاســــــب فاعلية نمط التدريب االلكتروني في تنمية مهارات ادارة بيئة الفصــــــل اهبة هللا نصـ

 .555م، ص2018مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، مصر، العدد الثاني والعشرون، يونيو  االلي،

متطلبــات التــدريــب االلكتروني ومعوقــاتــه بمراكز التــدريــب التربوي بمــدينــة الريــاض من وجهــة نظر حمــد بن محيــا املطيري بتصـــــــــــــرف،   12

 .32-31 :، ص2012شهادة املاجستير في قسم تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة امللك سعود، السعودية، ، رسالة مقدمة لنيل املدربين

النـدوة التـدريـب االلكتروني وتطبيقـاتـه في تطوير املوارد ال شــــــــــــريـة في قطـاع التعليم في دول الخليل العر ي، علي بن شـــــــــــــرف املوســـــــــــــوي،    13

ــال في التعليم ـــ التدريب، كلية التربية قســــــــــم تقنيات التعليم، جامعة امللك ســــــــــعود، الســــــــــعودية، و   االولى في تطبيقات تقنية املعلومات واالتصـــــ

 .4:، ص2010افريل  12/14

ادارة املعرفة في املؤســــســــة االقتصــــادية الجزائرية ،مداخلة مقدمة ضــــمن املنتدي الخامن للمؤســــســــات بعنوان ادارة  لحمزة ،منير ا  14 

ـــــية في الجزائر ،يومي التعلم وتنمية املورد ال شــــــري  جامعة باجي مختار عنابة،مجمع بن باديس  2008- 12- 8و7،تحدي كبير من اجل تنافسـ

 5-4،ص

" ASMIDALدراسة ميدانية في مؤسسة "   ،سماخ ونا ،اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التدريب االلكترونيأ ابو بكر بوسالم،   15

 "FERTIALفرع "
مـــداخلـــة بمؤتمر التـــدريـــب من أجـــل التشـــــــــــــغيـــل  ،التــدريــب اإللكتروني ودوره في تنميــة الكفــاخات ال شــــــــــــريــة، إكن لطفي ونورهـــان قرون  16

  .2018ديسمبر  10/ 9والتنمية، جامعة بني سويف، مصر، 

 17  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zamericanenglish&hl=fr  21:40الساعة  2019جانفي  24يوم 

    18   wikipedia.org/wikittps://ar.h   21:00الساعة  2019جانفي  24يومم 
19   ndigital.withgoogle.com/maharatgooglehttps://lear   11:23، الساعة 2019جانفي  26يوم 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zamericanenglish&hl=fr
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle?ds_kid=43700035116838510&gclid=CjwKCAiAs8XiBRAGEiwAFyQ-eu7Ll99Q8H-zxwJeu9aG77LMvxRdPA0NfQuL2o0I1M4fCX3vyWtSfxoCvVkQAvD_BwE
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 مصر سيد  رحاب فايز أحمد
أستاذ تكنولوجيا املعلومات املساعد/ قسم علوم املعلومات  

 جامعة ب�� سو�ف  اآلداب�لية 

 

 فلسط�ن  فرج إبرا�يم أبو شمالھ 
أستاذ دكتور مساعد محاضر غ�� متفرغ �� جامعة القدس  

 املفتوحة 

 

  

  تطو�ر�ار الطلبة وسبل �ة نظمن وج معاتدرجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��ا
 

  م��ص البحث باللغة العر�ية: 

   املتطلبات املادية، وال�شر�ة    الطلبة  نظر  وج�ة  من  ا��امعات  ��  اإللك��و�ي  التعلم  دمج  متطلبات  توافر  درجة�دف �ذا البحث إ�� تحديد)

�ات، واتبع الباحثان املن�� الوصفي التحلي��، وتم تطو�ر  الفنية، واإلدار�ة، واملالية، ومتطلبات السالمة واألمان)، وعالق��ا ببعض املتغ� 

) لتقابل  1، 2، 3تحديد القيم ( �ن درجة املوافقة (كب��ة، متوسطة، قليلة)، وتم) فقرة تب 70) محاور، وتحتوي ع�� (5اس�بانة �شتمل ع�� (

 وطالبة من طلبة ا��امعات،  149م�ونة من (التقديرات السابقة ل�ل فقرة من فقرات االس�بانة، وتم تطبيق�ا ع�� عينة عشوائية 
ً
) طالبا

  بحث. ) إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للSPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (واستخدم الباحثان 

  :أظ�ر البحث عدة نتائج أ�م�ا 

 %)، و�و بدرجة متوسطة.64.017بوزن �س�� ( اءج الطلبة  نظر وج�ة من  ا��امعات �� اإللك��و�ي التعلم  دمج متطلبات  توافر درجة .1

 كما ي��: .2
ً
  السالمة   املادية،  ،الفنية  ال�شر�ة  املتطلبات  ترت�ب متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة جاء تنازليا

   .اإلدار�ة  ،املالية  ، واألمان

  نظر وج�ة من ا��امعات �� اإللك��و�ي التعلم  دمج متطلبات توافر درجة ��) α≤0.05( مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجدال ت .3

 أدبية).، ومتغ�� ال�لية (علمية،  )إناث ذ�ور،(  ا���س  متغ�� إ�� �عزى  الطلبة

 الية،  و�� ضوء نتائج البحث أو��� الباحثان بأ�مية توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات خاصة املتطلبات اإلدار�ة، وامل

حس�ن وتطو�ر و�شر ثقافة التعلم اإللك��و�ي �� املؤسسات التعليمية العر�ية، واس�ثمار مستحدثات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وت

  العملية التعليمية التعلمية �� الوطن العر�ي.

  

  Abstractم��ص البحث باللغة اإلنجل��ية: 

 The aim of this research was to determine the degree of availability of e-learning integration requirements in universities 

from the point of view of students (material, technical, administrative, financial, and safety requirements) and their relation 

to some variables. The researchers followed the descriptive analytical approach, The results of the questionnaire containing 

(5) axes and contain (70) paragraphs showing the degree of approval (large, medium, low). The values (3, 2, 1) were based 

on a random sample of  (149) Students from universities, and the researchers used the statistical package program for social 

Sciences (SPSS) to conduct the statistical analysis needed for research . 

 •The research showed several results, the most important of which are : 

1. The degree of availability of e-learning integration requirements in universities from the students' point of view was 

relatively high (64.017%), which is a medium degree . 



  ال ا  ا اول   
                ا ا   
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2. Ordering the requirements for integrating e-learning in universities from the perspective of students came down as 

follows: Physical, technical, administrative, financial and safety requirements . 

3.  There are no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) in the degree of availability of the requirements of 

integrating e-learning in universities from the point of view of students attributed to the gender variable (male, female) and 

the variable of college (scientific, literary). 

 •In light of the results of the research, the researchers recommended the importance of the availability of e-learning 

integration requirements in universities, especially the administrative and financial requirements, the dissemination of e-

learning culture in Arab educational institutions, the investment of (ICT) innovations and the improvement and 

development of educational learning in the Arab world . 

  

  مقدمة البحث: 

من حيث   واملعلومات تاج إ�� املعارفو�ذلك ف�� تح ،�س�� دول العالم إ�� تحقيق التقدم والر�� وا��ضارة،...، �� القرن ا��ادي والعشر�ن

د ال�وادر ال�شر�ة  ، ومن �نا يأ�ي دور ا��امعات �� تزو�اإلنتاجية وا��دمية   امتالك�ا واس�يعا��ا وإنتاج�ا وإدار��ا واس�ثمار�ا �� �ل املؤسسات

ا املعلومات واالتصاالت، والتعلم  ات، و�شر البحث العل��، وخدمة ا��تمع وتنميتھ، وتوظيف مستحدثات تكنولوجيباملعارف واملعلوم

تعلم  ودعم الوالصفوف االف��اضية، والوسائط التفاعلية، وتطو�ر الب�ية التحتية والتكنولوجية، املدمج، وتكنولوجيات شب�ات االن��نت، 

التحس�ن والتطو�ر والتجو�د ��  لك��و�ي �� جميع مجاالت ا��ياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واملسا�مة ا��ادة �� اإل

  تحقيق التنمية الشاملة املستدامة. و أداء األفراد وا��ماعات واملؤسسات، 

 �� مجاالت ال�شغيل اإللكوقد ش�د العقد األخ�� من القرن املا��� (القرن العشر�ن) ت
ً
 واسعا

ً
 واستخداما

ً
 مذ�ال

ً
��و�ي للبيانات قدما

 ل�افة النظم التقليدية   ،استخدام ا��اسب اإللك��و�ي، ل�شمل تطبيقات عملية عديدةواملعلومات، فقد امتدت مجاالت 
ً
وتطو�را

السر�ع ع�� أع�� درجة ممكنة من الكفاية، لدرجة جعلت من   للمعلومات، واالنتقال ��ا إ�� مرحلة التخز�ن واالس��جاع وال�شكيل اإللك��و�ي

نية، وجعلت من ا��اسبات اإللك��ونية ما �عت�� أعظم اخ��اع ش�ده العالم ع�� اإلطالق.  �ذا ا��ال ما أطلق عليھ الثورة الصناعية الثا

  )297: 1986(توفيق، 

عرفة ��دمة  ية ال�� تدل ع�� س�� اإل�سان الدؤوب إ�� تطو�ر حقول املش�د العصر ا��ا�� العديد من التطورات واإلنجازات العلم وكذلك

  –باب ال�� ��ر�ا هللا لھ �� �ذه املعمورة. ومن اإلنجازات ال�� حقق�ا اإل�سان  اإل�سان، ورقيھ، واالستفادة من األس
ً
 ملموسا

ً
وأس�مت إس�اما

 Informationأو ما يطلق عليھ اسم (  ،ة نقل املعلومات من م�ان إ�� آخرما يتعلق بمجال صناعة تقنية املعلومات، و�خاص  -�� ر�� ب�� ال�شر

Superhighway كث��ة ومث��ة وجديدة للتعلم والتعليم،  ) أي الطر�ق فائق الس 
ً
رعة للمعلومات. وقد فتحت تكنولوجيا شبكة اإلن��نت آفاقا

الطلب، وتحاول أن تطبق مف�وم التعلم �� أي وقت، وأي م�ان،   ف�� تحاول أن ���ع التعليم ع�� �ل املستو�ات، وتقدم مف�وم التعلم عند

 من املا��� (وذلك لتطو�ر مف�وم التعلم مدى ا��ياة، و�عم
ً
). ومع �ل ذلك فإن  Abdul-Hamid, 2002ل ع�� جعل مش�لة �عد املسافة ضر�ا

ستفادة من معطيات التكنولوجيا �� �ذا املضمار،  التعلم اإللك��و�ي ما يزال بحاجة إ�� أبحاث الستكشاف جوانب استخدام جديدة لھ، واال 

فردية، وتخطيط املوج�ات للتعليم عن طر�ق اإلن��نت وغ��ه من أدوات التعلم  الو�حتاج املعلمون للعمل �� فرق لتطو�ر أ�داف التقنية 

  )130: 2007ا��ديثة و�خاصة اإللك��ونية م��ا. (ا��والدة واملشاعلة، 

،  لوم تتطور �سرعة فائقة، وعلينا أن نبذل قصارى ج�دنا لنبقى مواكب�ن ل�ذا التطور كنولوجيا والعوملة، فالعونحن �ع�ش اليوم عصر الت

ر  و�خاصة االنفجار ال��بوي سواء أ�ان �� اإلقبال ع�� التعلم عن �عد أم �� مادتھ ووسائلھ، وقد ازداد �� السنوات األخ��ة اال�تمام بدو 

  ية ملا ل�ا من أ�مية بالغة �� ر�� الطلبة وتقدم�م، بحيث يصبحون قادر�ن ع�� مواكبة العصر وتطوراتھ. ومن التكنولوجيا �� العملية التعلم

 للتعليم العام والتعليم العا�� ع�� حد سواء، و�ذلك يتوج
ً
 م�ما

ً
ب ع��  أبرز �ذه الوسائل ما يطلق عليھ التعلم اإللك��و�ي، الذي �ش�ل نظاما

�ذه    وف�� األطر ال�شر�عية والتنظيمية لتوف�� التوسع �� �ذا النوع من التعليم، كما يتع�ن عل��ا ���يع تطبيقا���ومات وإدارة ا��امعات ت
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م  النظم ع�� توف�� النفاذ الس�ل إ�� شب�ات االتصاالت ا��ديثة، وتأم�ن مقومات النوعية لتطبيق مثل �ذه الدراسة التجر��ية، من أجل �عمي 

  )55: 2006خدامھ �� برامج ال��بية املستديمة. (ا��يلة، �ذا النوع من التعليم، واست

لك��و�ي وكذلك التنمية امل�نية املستديمة للمدرس�ن من األ�داف القومية للتعليم  و�عد التوسع �� استخدام التكنولوجيا والتعلم اإل

مشروع التعلم اإللك��و�ي �� املدارس املصر�ة. و�ذا   ). لذلك تقوم وزارة ال��بية والتعليم بإدخال 9، 2003املصري (وزارة ال��بية والتعليم، 

ك��ونية، وذلك ملالحقة ركب التطور �� �ذا ا��ال ع�� مستوى العالم. وقد بدأ �ذا  املشروع �و جزء من املشروع القومي بإ�شاء ح�ومة إل

واإلن��انت   ،ع �عليمية متم��ة ع�� شب�ات اإلن��نتاملشروع بإدخال التعلم اإللك��و�ي �� معظم املدارس اإلعدادية ل�ي �س�م �� إضافة مواق

ترف��ية) ال�� يتم إدار��ا من خالل أنظمة الفصول   -تقو�مية -إثرائية  -(من��يةبالصوت والصورة، إضافة للم�ونات التعليمية املتعددة 

) مدرسة إعدادية. وقد قامت  ��7700و�ي  �� عدد (و�تعامل مع�ا الطلبة من  خالل التعلم الذا�ي. وقد تم إدخال نظام التعلم اإللك  ،التخيلية

 بتحميل عدد (
ً
 من منا� ) 22الوزارة أيضا

ً
 �عليميا

ً
� املرحلة اإلعدادية ع�� خادم شبكة اإلن��انت ا��اص بالوزارة، وكذلك تحميل عدد  من��ا

  )15-14: 2005) لعبة �عليمية. (ا��مل، 55(

  ��و�ي:  الفوائد ال�� يتمتع ��ا التعليم اإللك  ) إ�� مجموعة من 295: 2004و�ش�� (سالم،      

  يوفر التعليم اإللك��و�ي ثقافة جديدة �� الثقافة الرقمية ال�� تركز ع�� معا��ة املعرفة، و�� �ذه الثقافة �ستطيع املتعلم التحكم ��  - 

،
ً
  و�و ما يتوافق مع نظر�ة التعليم البنا�ي.  �علمھ عن طر�ق بناء عاملھ ا��اص بھ عندما يتفاعل مع الب�ئات األخرى املتوفرة إلك��ونيا

 ملقدرة املتعلم ع�� التحصيل.  يوف - 
ً
 ر التعليم �� أي وقت وأي م�ان وفقا

 �س�م �� تنمية التفك�� وإسراع عملية التعليم.   - 

 �ساعد التعليم اإللك��و�ي �� إتاحة فرص التعليم ل�افة فئات ا��تمع.   - 

 �ساعد ع�� خفض ت�لفة التعليم.   - 

  لب ع�� االستقاللية و�حفزه ع�� االعتماد ع�� نفسھ. الطا �ساعد - 

�عا�ي ال�شر�ة أجمع من االنفجار املعر�� وتكدس املعلومات وعدم القدرة ع�� مالحقة �ل جديد �� العلم. �ذا باإلضافة إ�� ضعف  و 

 ال ونظر  التحصيل الدرا���، وتد�ي مستو�ات األداء �� الكث�� من ا��امعات وال�ليات واملدارس. 
ً
ن�شار التقنيات ا��ديثة، وضرورة االستفادة  ا

و���يع�م ع�� اإلبداع واالبت�ار   م��ا، وملواكبة روح العصر �� املدارس والعمل ع�� إكساب تالميذنا امتالك ناصية العلم والتفاعل معھ، 

ث التعلم االلك��و�ي كبديل للتعليم  الباحناول توقد والتفك�� السليم وحل املشكالت واتخاذ القرارات السليمة وتوف�� ا���د والوقت. 

  )6: 2011. (أبو شمالة، التقليدي

�واجھ التعليم العا�� �� الوطن العر�ي تحديات حقيقية وخاصة الز�ادة امل�سارعة �� �عداد الس�ان والذي �ع�� إن الذين يبحثون عن  و 

طن العر�ي ال تتوسع �ش�ل �اف لتوف�� الطلب ع�� التعليم العا��، � الو مية �التعليم بمستو�اتھ ا��تلفة سوف يزداد إال إن املؤسسات التعلي

يم  حيث إن الدول العر�ية تحتاج إ�� ب�ئات �عليمية أك�� استجابة للتحديات ال�� تواج��ا، والتعليم اإللك��و�ي �ساعد �� توف�� فرص التعل

مما يفرض علينا تقديم تدر�ب للمعلم�ن ل�س فقط ع��   ، الطلب ع�� التعليم ور�ما ي�ون البديل املتاح أو املطروح ملواج�ة ال��ايد �� ،العا��

 �عديل و�غ�� طرق  ،كيفية البحث �� الوسائط ال��بو�ة
ً
  ،تنظيم وتوصيل املعارف. و�ؤدي �ذا التحول إ�� اعتماد املتعلم ع�� نفسھبل أيضا

ي  علم �� جماعة. فالتحول إ�� طرق وأساليب التعليم اإللك��و�مل مسؤولية عمليات �علمھ وتطو�ر اإلحساس بمسؤولية �ونھ متوأن يتح

  )207: 2005التعليمية. (عيادات،  يخلق الكث�� من التحديات للمعلم�ن ومؤسسا��م 

  ، �ايد من الطلبة خالل النصف الثا�ي من القرن العشر�نلقد خطت مصر خطوات رائدة �� مجال التعليم العا�� وجعلھ �� متناول عدد م� و 

ل �ناك الكث�� مما يجب عملھ اذا ان تحديات جديدة و�امة أصبحت ��دد الكث�� من املؤسسات والبلدان بالتخلف عن الركب  ما زا لكن 

�� إعداد املواطن�ن �ش�ل أفضل من ذي قبل  العال�� إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة ملواج�ة �ذه التحديات. لذلك فإن التحدي اليوم يكمن 

و�ذا �و التحدي األك�� الذي يواجھ مصر نحو ال��وض بالتعليم العا��.   ،العمل العال�� الذي ي�سم باملنافسة املضطردةللمشاركة �� سوق 

ة واإلقليمية والعاملية �� �افة  إن عملية التطو�ر الشامل للتعليم �� مصر تنطلق من رؤ�ة وا��ة لطبيعة التحديات واملتغ��ات ا��لي

ات امل��ايدة للعوملة وعصر املعرفة وثورة االتصاالت وما حدث من طفرات تقنية ومعرفية. ورغم  لطبيعة التأث��  مع دراسة واعية ،ا��االت
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ً
، ولقد استعرض الكث�� من  ا���ود املبذولة من قبل ا���ات عن التعليم العا�� �� مصر إال أن املردود من �ذه املؤسسات ما زال محدودا

توصلت �ذه الدراسات إ�� عدم ارتباطھ  � مصر ومدى ارتباطھ بحاجات وطموحات ا��تمعات العاملية. و الباحث�ن واقع التعليم العا�� �

��ر�ج�ن من  �يعاب اكما ا�سم الواقع �غياب التعاون ب�ن �ذه املؤسسات ح�� التعليم العا�� ع�� اس ،بحاجات ا��تمع وخطط�ا التنمو�ة

ام �ذا الواقع الذي �ع�شھ مؤسسات  مة ل�م مما يدفع بالكث�� م��م إ�� الدراسة �� ا��ارج. وأماملدارس الثانو�ة أو ح�� توف�� التخصصات الالز 

�ا��امعات    التعليم العا�� أصبح من الضروري التفك�� باعتماد نماذج وصيغ ونظم �عليمية مختلفة كتلك ال�� �عتمد�ا نظم التعليم عن �عد

واالنتقال    ،يلزمھ االبتعاد عن طر�ق التعليم التقليدية   االف��اضية، لذلك فإن التعليم العا��ومؤسسات التعليم املستمر وا��امعات    ، املفتوحة

  ) 75: 2004إ�� استخدام أساليب التعليم ا��ديثة والتعليم اإللك��و�ي. (محمود، 

��و�ي: رؤ�ة نحو التطو�ر) أنھ ال غرو  ملؤتمر األول ملركز التعليم املدمج (مستقبل التعليم اإللكوقد جاء �� بروشور (أو �شرة أو مطو�ة) ا

من ج�ة، وا��رك الفعال لسوق العمل من ج�ة  قدم ا��تمعات ية م��ا بوجھ خاص، من أ�م آليات توالعمل ،وجھ عام�� أن �شر املعارف ب

ؤسسات العلمية واملعا�د البحثية  �� ش�� نوا�� ا��ياة من ج�ة ثالثة. األمر الذي ي��ر ظ�ور املثانية، واملعيار األقوم للتطبيقات العملية 

يجاد ضرب أمثل ل�شر املعارف ووضع املنا��  ��ضارة اإل�سانية، وس�� قادة الفكر من الفالسفة واملص���ن إل واملنابر الثقافية منذ فجر ا

  التعليمية والقواعد البحثية ال�� توجھ األذ�ان لسبل االك�شاف واالبت�ار. 

 أل 
ً
 ع�� ما سبق، ونظرا

ً
ملواطن اإل�سان الصا��، وأ�مية التعليم والتعلم �� حياة اإل�سان،  �مية ا��امعات �� بناء الوطن واوتأس�سا

 مع التطلعات ا
ً
ت، واالنفجار املعر�� �� العلوم �افة، و�سارع املعلومات وتطور�ا ال�ائل ��  ��ديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال وا���اما

 مع الدعوة  
ً
والتعلم اإللك��و�ي،  والتعلم املدمج،  للتعلم الذا�ي، والتعلم عن �عد، والتعلم املفتوح، والتعلم مدى ا��ياة،  العلوم �افة، وتمشيا

فر املتطلبات املادية، وال�شر�ة الفنية، واإلدار�ة، واملالية، ومتطلبات السالمة واألمان للتعلم اإللك��و�ي، وتلبية الحتياجات سوق  ورغبة �� توا

 العمل، 
ً
متطلبات ا��ودة الشاملة �� التعليم والتعلم، وتحقيق مواصفات ا��ر�ج وفق أحدث اس��اتيجيات وطرق وأساليب  ملواكبة وتطلعا

ورغبة �� املشاركة �� املؤتمر األول ملركز التعلم املدمج (مستقبل التعليم اإللك��و�ي: رؤ�ة نحو التطو�ر)؛ جاءت التعلم والتقو�م، التعليم و 

  وسبل تطو�ر�ا).  درجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة(عنوان فكرة �ذا البحث �

  

 مش�لة البحث وأسئلتھ:  

  وتم تحديد مش�لة البحث باألسئلة التالية: 

 ما درجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة؟  .1

 ا��امعات؟ ج التعلم اإللك��و�ي �� ما سبل تطو�ر متطلبات دم .2

التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر  ) �� درجة توافر متطلبات دمج  �α≤0.05ل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( .3

 الطلبة �عزى إ�� متغ�� ا���س (ذ�ور، إناث)؟ 

تعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر  متطلبات دمج ال  ) �� درجة توافر�α≤0.05ل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( .4

 الطلبة �عزى إ�� متغ�� ال�لية (علمية، أدبية)؟

  

  ث:  فروض البح

) �� درجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر  α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (ال  .1

 .��س (ذ�ور، إناث)الطلبة �عزى إ�� متغ�� ا�

اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر  ) �� درجة توافر متطلبات دمج التعلم α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (ال  .2

 .لمية، أدبية)الطلبة �عزى إ�� متغ�� ال�لية (ع
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 أ�داف البحث:  

  �دف �ذا البحث إ��: 

(املتطلبات املادية، ال�شر�ة الفنية، اإلدار�ة،  لك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة تحديد درجة توافر متطلبات دمج التعلم اإل .1

 ومتطلبات السالمة واألمان).املالية، 

 ترت�ب ا��اجة لتوافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة.  .2

درجة توافر متطلبات دمج  متوسط تقديرات عينة البحث ل) �� α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( الكشف عن وجود  .3

 .متغ�� ال�لية (علمية، أدبية)، و متغ�� ا���س (ذ�ور، إناث)زى إ�� التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات �ع

  تقديم مجموعة من التوصيات واملق��حات لتحس�ن وتطو�ر سبل تطو�ر دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات. .4

  

  ث:  أ�مية البح

  تكمن أ�مية �ذا البحث فيما ي��:

، و�و  .1
ً
 مفيدا

ً
 وحيو�ا

ً
 م�ما

ً
 متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات. ي�ناول البحث موضوعا

قد يفيد �ذا البحث ا��امعات �� توف�� متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات، �� تحس�ن وتطو�ر أدا��ا، وتحقيق معاي�� إدارة   .2

، وعاا��ودة ا
ً
، وعر�يا

ً
.لشاملة، وا��صول ع�� أر�� الدرجات واملراتب �� تص�يفات ا��امعات محليا

ً
 مليا

  قد يفيد �ذا البحث أعضاء ال�يئات اإلدار�ة واأل�اديمية، �� تحس�ن وتطو�ر أدا��م ال����� وامل��، واتباع أفضل االس��اتيجيات والطرق  .3

 واألساليب ا��ديثة. 

دى ا��ياة، وامتالك  ، والتعلم م واملعلومات قت وا���د واملال �� ا��صول ع�� املعارف ا��امعات �� توف�� الو  قد يفيد �ذا البحث طلبة  .4

 الكفايات املعرفية، والنف��ركية، والوجدانية الالزمة لتوف�� فرص العمل املناسبة. 

امل�رة، وتحقيق   امل�ني�ن والفني�ن واملتخصص�ن قد يفيد �ذا البحث ا��تمع �� تلبية احتياجات سوق العمل من املتعلم�ن واملتدر��ن .5

 خدمة ا��تمع وتنميتھ. 

ث باحث�ن آخر�ن لتناول عملية دمج التعلم اإللك��و�ي، �� ا��امعات بدراسة متطلبات أخرى، ومن ج�ة نظر عينات  قد يحث �ذا البح .6

  بحثية مختلفة. 

  

  حدود البحث:  

 ا��امعات.  حد املوضوع: متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� .1

 ا��د ال�شري: طلبة (الطالب، والطالبات) �� ا��امعات.  .2

 ا��امعات. ا��د املؤس���:   .3

 ا��د امل�ا�ي: ا��امعات �� العالم العر�ي.  .4

  م.2019م إ�� ش�ر ف��اير/ 2018ا��د الزما�ي: من ش�ر د�سم��   .5

  

  مصط��ات البحث:  

�امعات باستخدام تقنيات املعلومات ا��ديثة واالتصاالت،  �� يوظف�ا طلبة ا� لتعلم والبحث العلللتعليم وا�و طر�قة التعلم اإللك��و�ي: 

جيا شب�ات اإلن��نت، و�س�م �� إنتاج املعرفة وإدار��ا واس�ثمار�ا، و�ساعد �� اك�ساب املعلومات وامل�ارات واالتجا�ات املطلو�ة، وتكنولو 

  بأقصر وقت، وأقل ج�د، وأقل ت�لفة، وأك�� فائدة. 

ة الفنية، واإلدار�ة، واملالية، والسالمة  �� �ل ما يجب توافره من العناصر وامل�ونات املادية، وال�شر�لك��و�ي: التعلم اإل متطلبات دمج

، باالعتماد ع�� تقنية املعلومات ا��ديثة واالتصاالت، وتكنولوجيا شب�ات اإلن��نت، �ش�ل  التعلمية واألمان �� العملية التعليمية 
ً
إلك��ونيا

  � توافر كفاءة وفاعلية �ذه العملية، وتحقيق األ�داف املرجوة �� ا��امعات. يؤدي إ�
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�� مؤسسات أ�اديمية �عليمية �عمل بإشراف وزارة ال��بية والتعليم العا�� والبحث العل��، وتمنح الطلبة ش�ادة الدبلوم ا��امعات: 

  لطلبة، و�س�م �� إعداد ال�وادر ال�شر�ة املتعلمة واملتدر�ة، و�شر املتوسط، والب�الور�وس، واملاجست��، و�عض�ا يمنح ش�ادة الدكتوراه ل

بحث العل��، وخدمة ا��تمع وتنميتھ، وتوظف التعلم الور��، والتعلم اإللك��و�ي �� �عليم و�علم الطلبة، و�س�� للتم�� والر�ادة،  ال ثقافة

  والعر�ية والعاملية. وا��صول ع�� أع�� الدرجات واملراتب �� التص�يفات ا��امعية ا��لية  

  

  الدراسات السابقة:  

  ة من الدراسات السابقة ذات العالقة، و�عرض فيما ي�� �عض�ا:تمكن الباحث من االطالع ع�� مجموع

قيادات األ�اديمية بجامعة النيل�ن �� تطو�ر كفايات التعليم اإللك��ونية لدى  الدراسة التعرف ع�� دور ال�دفت  ):2018دراسة (ج��،  .1

واالس�بانة �أداة ��مع املعلومات، تمثل مجتمع الدراسة من جميع أعضاء  �يئة التدر�س. استخدم الباحث املن�� الوصفي التحلي��،    أعضاء

) مفردة تم اختيار�م بالطر�قة العشوائية ال�سيطة، وتمت  75)، وت�ونت عينة الدراسة من (�1307يئة التدر�س با��امعة البالغ عدد�م (

 ل��نامج ا��زم اإلحصائية (معا��ة بيانات ا
ً
لت الدراسة إ�� أ�م النتائج: للقيادات األ�اديمية دور �� تطو�ر  )، وقد توصSPSSلدراسات وفقا

كفاءات التعليم اإللك��و�ي لدى أعضاء �يئة التدر�س با��امعة بدرجة متوسطة �ش�ل عام ��ميع مجاالت الدراسة، للقيادات األ�اديمية  

�� مجا�� ا��اسب اآل�� والشب�ات واالن��نت، و�درجة   التعليم اإللك��و�ي لدى أعضاء �يئة التدر�س بدرجة عالية دور �� تطو�ر كفاءات 

  متوسطة �� مجاالت ثقافة التعليم االلك��و�ي، وتصميم املقررات االلك��ونية، واالختبارات االلك��ونية، وجود فروق ب�ن استجابات أفراد

)، توجد فروق ذات داللة  0.05ستوى الداللة (ة ع�� مستوى �ل مجاالت الدراسة عند حساب مر�ع �اي عند م العينة ��ميع فقرات االس�بان

م  احصائية ملتغ�� املؤ�ل �� مجال االختبارات اإللك��ونية لصا�� الدكتوراه، و�� متغ�� الدورات التدر��ية �� مجا�� ا��اسب اآل�� وتصمي 

غ�� املؤ�ل �� مجاالت ا��اسب اآل�� والشب�ات  رتان، ثالث فأك��)، ال توجد فروق ذات داللة احصائية ملتاملقررات االلك��ونية لصا�� (دور، دو 

ة  واالن��نت وتصميم املقررات االلك��ونية وللمجاالت ك�ل، و�� متغ�� سنوات ا����ة ع�� مستوى �ل ا��االت، و�� متغ�� الدورات التدر��ي

الباحث مجموعة من التوصيات أ�م�ا ال��ك��  االن��نت واالختبارات االلك��ونية وا��االت ك�ل، وقدم �� مجاالت ا��اسب اآل�� والشب�ات و 

ع�� تطو�ر كفاءات التعليم االلك��و�ي لدى أعضاء �يئة التدر�س با��امعة، دعم إدارة ا��امعة توج��ا الرس�� نحو تطبيق التعليم  

عليم االك��و�ي �� ا��امعة �ش�ل  ال�شر�ة والتقنية الالزمة بما �ساعد ع�� سرعة تطبيق التااللك��و�ي بضرورة توافر اإلم�انيات املادية و 

  فعال.

 

�دفت الدراسة ا��الية إ�� الكشف عن الصعو�ات ال�� تواجھ استخدام التعليم اإللك��و�ي �� �لية ال��بية   ):2018دراسة (شرف،  .2

م الباحث بتصميم  والطلبة، وتصور مق��ح لعالج�ا. ولتحقيق أ�داف الدراسة قابجامعة األق��� من وج�ة نظر أعضاء ال�يئة التدر�سية 

) فقرة ل��صول ع��  30) فقرة ل��صول ع�� البيانات ا��اصة بأعضاء ال�يئة التدر�سية، والثانية م�ونة من (30اس�بانت�ن األو�� م�ونة من (

،  73د�م (ال�يئة التدر�سية �� �لية ال��بية بجامعة األق��� بلغ عد  البيانات ا��اصة بالطلبة، حيث قام بتطبيق�ا ع�� عينة من أعضاء
ً
) عضوا

. وقد اعتمد الباحث ع�� املن�� الوصفي. و�عد التحليل االحصا�ي للبيانات توصلت الدراسة إ��  120وعينة من الطلبة بلغ عدد�م (
ً
) طالبا

�يئة التدر�سية  ��و�ي �� �لية ال��بية بجامعة األق��� كما يرا�ا أعضاء ال النتائج التالية: أن الصعو�ات ال�� تواجھ استخدام التعليم اإللك

%). أن الصعو�ات ال�� تواجھ استخدام التعليم اإللك��و�ي �� �لية ال��بية بجامعة  63.69) و��سبة قدر�ا (3.52جاءت بمتوسط قدره (

). و�وجد اتفاق ب�ن الطلبة وأعضاء ال�يئة التدر�سية عند  %65.87) و��سبة قدر�ا (3.29الق��� كما يرا�ا الطلبة جاءت بمتوسط قدره (

�� الصعبات ال�� تواجھ استخدام التعليم اإللك��و�ي �� �لية ال��بية بجامعة األق��� جاءت ب�سبة قدر�ا  ).  α≥0.05مستوى داللة إحصائية (

)96.(%  

 

  � املرحلة الثانو�ة بمحافظاتلبات دمج التعلم االلك��و�ي ��دف �ذا البحث إ�� التعرف ع�� درجة توافر متط  ):2013دراسة (أبو شمالة،   .3

) من معل�� املرحلة الثانو�ة م��م  172املن�� الوصفي التحلي��، وتم اختيار عينة عشوائية عدد�ا (البحث    من وج�ة نظر املعلم�ن، واتبع  غزة
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)82) ،
ً
) فقرة بحسب تدر�ج ثال�ي، واستخدم الباحث برنامج  68ع�� () محاور تحتوي  5) معلمة، وتم استخدام اس�بانھ �شتمل ع�� (90) معلما

  ) �� إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للبحث. SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

  أظ�ر البحث عدة نتائج م��ا: 

 متوسطة.  ) و�� بدرجة%60.514درجة توفر متطلبات دمج التعلم االلك��و�ي �� املرحلة الثانو�ة بوزن �س�� ( - 

(املتطلبات املادية، متطلبات السالمة واألمان،  �ان ترت�ب درجة توافر متطلبات دمج التعلم االلك��و�ي �� املرحلة الثانو�ة كما ي��:  - 

 املتطلبات اإلدار�ة، املتطلبات ال�شر�ة الفنية، املتطلبات املالية).

رات عينة البحث لدرجة توافر متطلبات دمج التعلم  وسط تقدي) ب�ن متα≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( - 

 ملتغ��ات البحث: (ا���س، التخصص �� الثانو�ة العامة، عدد سنوات ا��دمة).  االلك��و�ي �� املرحلة الثانو�ة �عزى 

  بات املالية، وال�شر�ة الفنية، اإلدار�ة. أو��� الباحث �عدة توصيات م��ا اال�تمام بدمج التعلم االلك��و�ي �� املرحلة الثانو�ة، وتوف�� املتطلو 

 

إ�� صعو�ات توظيف التعليم اإللك��و�ي �� ا��امعات الفلسطي�ية �غزة كما  �دفت �ذه الدراسة التعرف  ): 2012دراسة (العواودة،  .4

املستوى الدرا��� للطلبة.  يرا�ا األساتذة والطلبة. ومعرفة أثر ا��امعة، ا���س، التخصص ل�ل من األساتذة والطلبة وكذلك معرفة أثر 

 وطالبة، من  1028) محاضر ومحاضرة و(208لدراسة من (استخدم الباحث �� �ذه الدراسة املن�� الوصفي التحلي��، وت�ونت عينة ا
ً
) طالبا

ظ�رت نتائج الدراسة  أساتذة وطلبة ا��امعات الفلسطي�ية (األز�ر، اإلسالمية، األق���) وقد قام الباحث ب�ناء أداة للدراسة و�� اس�بانة، وأ 

  اآل�ي: 

%، �� ح�ن بلغت  67.28لغت �سب��ا من وج�ة نظر األساتذة تواجھ ا��امعات الفلسطي�ية صعو�ات �� توظيف التعليم اإللك��و�ي و� -

  %�70.98سب��ا عند الطالب 

و�ي �� ا��امعات الفلسطي�ية  توجد فروق ذات داللة إحصائية �� استجابات األساتذة والطالب حول صعو�ات توظيف التعليم اإللك�� -

 �غزة، و�انت الفروق ال�لية لالس�بانة لصا�� الطالب.

داللة إحصائية �� درجة صعو�ات توظيف التعليم اإللك��و�ي �� محال صعو�ات تتعلق با����ة �� مجال التعليم   توجد فروق ذات -

ية واألدبية لصا�� ال�ليات األدبية، �� ح�ن لم تكن �ناك فروق  اإللك��و�ي، ومجال صعو�ات تتعلق بامل��اج ا��ام�� ب�ن التخصصات العلم

ت تتعلق باإلدارة ا��امعية، ومجال صعو�ات تتعلق بالب�ية التحتية والدعم الف�� �� قاعات ا��اضرات،  ذات داللة إحصائية �� مجال صعو�ا

 ر األساتذة.  ومجال صعو�ات تتعلق بالطلبة، وكذلك �� الدرجة ال�لية لالس�بانة من وج�ة نظ

توجد فروق ذات داللة إحصائية �� درجة صعو�ات توظيف التعليم اإللك��و�ي �� مجال صعو�ات تتعلق باإلدارة ا��امعية، ومجال   -

صعو�ات تتعلق بالب�ية التحتية والدعم الف�� �� قاعات ا��اضرات ولقد �انت الفروق لصا�� ال�ليات العلمية �� ا��ال األول ولصا��  

ا��ال الثا�ي، �� ح�ن لم تكن �ناك فروق ذات داللة إحصائية �� مجال صعو�ات تتعلق بالب�ية التحتية والدعم الف�� ��  ت األدبية �� ال�ليا

قاعات ا��اضرات، ومجال صعو�ات تتعلق بالطلبة، ومجال صعو�ات تتعلق باملن�� ا��ام��، وكذلك �� الدرجة ال�لية لالس�بانة من وج�ة  

   نظر الطلبة.

  ئج الدراسة يو��� الباحث بأن ت�ب�� ا��امعات فكرة توظيف التعليم اإللك��و�ي. �� ضوء نتاو

 

�دف �ذا البحث إ�� تحديد درجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� مدارس مرحلة التعليم األسا���    ):2011دراسة (أبو شمالة،   .5

لي��، وأعد الباحث ل�ذا الغرض اس�بانة �شمل ع�� خمسة مجاالت،  �� الوصفي التحبمحافظات غزة، وسبل تطو�ر�ا. واستخدم الباحث املن

 ومعلمة، وتم استخدام  97و�انت عينة البحث عشوائية عدد أفراد�ا ( ) فقرة, باإلضافة إ�� خمسة أسئلة مفتوحة. 67و�شمل ع�� (
ً
) معلما

عامل ألفا كرونباخ، واختبار "ت" باستخدام برنامج  باط ب��سون، ومال�س��، ومعامل ارت سطاملتوسط ا��سا�ي، واالنحراف املعياري، الو 

)SPSS .لتحليل إحصائيات نتائج البحث (  

  أظ�ر البحث عدة نتائج م��ا: 
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لك��و�ي �� مدارس مرحلة التعليم األسا��� بمحافظات غزة من وج�ة نظر املعلم�ن �ان بمتوسط اإلدرجة توافر متطلبات دمج التعلم  - 

  ) و�و يقع �� املستوي املتوسط. %59.13و�وزن �س�� ()، 3( ) من1.77حسا�ي (

م  ) ب�ن متوسط تقديرات عينة البحث لدرجة توافر متطلبات دمج التعلα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( - 

) لصا�� الو�الة، وملتغ�� املرحلة  ح�ومة ملتغ�� ا���ة املشرفة (و�الة، ى لك��و�ي �� مدارس مرحلة التعليم األسا��� بمحافظات غزة. �عز اإل

ملتغ�� عدد سنوات ا��دمة (أقل من عشر سنوات، عشر سنوات فأك��) لصا�� املعلم�ن ذوي  التعليمية (ابتدا�ي، إعدادي) لصا�� ابتدا�ي، و 

 ا��دمة عشر سنوات فأك��. 

م  نة البحث لدرجة توافر متطلبات دمج التعلرات عي) ب�ن متوسط تقديα≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( - 

  ، أد�ي).�ملتغ�� ا���س (معلم، معلمة)، وملتغ�� التخصص (عل� ى �عز  لك��و�ي �� مدارس مرحلة التعليم األسا��� بمحافظات غزة.اإل

  .لك��و�ي �� مدارس مرحلة التعليم األسا���م اإلكشف البحث عن مجموعة نقاط لتطو�ر متطلبات دمج التعل - 

  لك��و�ي �� املدارس.م اإل� الباحث �عدة توصيات م��ا: ضرورة توف�� املتطلبات املالية الالزمة إلعداد الب�ية التحتية لدمج التعلأو�� 

  

�دفت إ�� الكشف عن معوقات استخدام التعلم اإللك��و�ي ال�� يواج��ا معلمو مدارس مدير�ة ال��بية  ):2011دراسة (ياس�ن وم��م،  .6

 ومعلمة، م��م  186ملنطقة إر�د األو��، وأثر �ل من ا���س، واملؤ�ل العل�� وا����ة العملية �� ذلك، و�لغت عينة الدراسة (والتعليم 
ً
) معلما

)  28لطر�قة العشوائية، واستخدم الباحثان املن�� الوصفي التحلي��، واستخداما اس�بانة م�ونة من () معلمة اخت��وا با79) معلم، و(107(

  فقرة. 

أظ�رت النتائج أن جميع فقرات األداة ش�لت معوقات للتعلم اإللك��و�ي، و�ان �ناك فروق ذات داللة إحصائية �� متوسطات تقديرات د  وق

بمعوقات التعلم اإللك��و�ي �عزى ملتغ�� ا���س، كما وأظ�رت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   املعلم�ن ع�� أداة الدراسة، واملتعلقة

برامج التدر�ب  لتعلم اإللك��و�ي، �عزى ملتغ�� املؤ�ل العل��، وعدد سنوات ا����ة. وأوصت الدراسة إ�� تدر�ب املدرس�ن �� �� معوقات ا

  لتوف�� التقنيات ا��ديثة، وتفعيل م�مات مراكز مصادر التعلم.   اإللك��و�ي، توف�� ا��صصات املالية الالزمة

 

لم اإللك��و�ي �� جامعة القدس املفتوحة وتحديد الصعو�ات ال��  �� ���يص واقع التع�دفت �ذه الدراسة إ ): 2010دراسة (دياب،  .7

  ك��و�ي واق��اح حلول لتجاوز�ا.  يواج��ا الطلبة �� �علم مقرر الر�اضيات وطرائق تدر�س�ا باستخدام تقنيات التعلم اإلل

� جمع أك�� كمية من البيانات من خالل توظيف اس�بانة  وقد استخدم الباحث �� �ذه الدراسة املن�� الوصفي التحلي�� حيث اعتمد ع�

 وطالبة حول الصعو�ات ال�� تواج��م �� �علم �130من الطلبة �� املناطق ا��مسة ��م�ا (الستطالع رأي عينة  
ً
ذا املقرر، كما اعتمد  ) طالبا

  ام تقنيات التعلم اإللك��و�ي.  ع�� أداء مقابلة لعدد من املشرف�ن األ�اديمي�ن الذين يقومون بتعليم املقرر باستخد 

و�عد محاكمة صدق وثبات األدوات وتطبيق�ا تم جمع البيانات وتحليل�ا حيث توصل إ�� أن �ناك صعو�ات يواج��ا الطلبة �س�ب طبيعة  

نيات لدى  درا���، وصعو�ات �س�ب ضعف الب�ية التحتية التكنولوجية وصعو�ات �س�ب نقص ا����ة وامل�ارة �� استخدام التقاملقرر ال

  �س.  الطلبة واملشرف�ن ولكن بدرجات متفاوتة، وأنھ ال توجد فروق �� درجة الصعو�ة �عزى إ�� متغ�� ا��

�� تذليل الصعو�ات ال�� تواجھ الطلبة �� �علم املقررات الدراسية باستخدام  وقد أوصت الدراسة �عدد من التوصيات أ�م�ا ضرورة العمل ع

  س�ن الب�ية التحتية التكنولوجية �� ا��امعة.  تقنيات التعلم اإللك��و�ي وتح

  

للكشف عن معوقات استخدام منظومة التعلم اإللك��و�ي من وجھ نظر معل��   الدراسة �دفت ):2010دراسة (ال�ر��� وآخرون،  .8

 و 47وت�ونت عينة الدراسة من (�� األردن، املرحلة الثانو�ة �� لواء ال�ورة، 
ً
لطر�قة العشوائية خالل الفصل  معلمة) تم اختيار�م با 58معلما

املن�� الوصفي التحلي��، وت�ونت أداة الدراسة من اس�بانة م�ونة من  )، واستخدم الباحثون 2008/2009الدرا��� األول للعام الدرا��� (

  ) فقرة، موزعة ع�� أر�عة مجاالت. 36(
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ألو��، تل��ا املعلوقات املتعلقة باإلدارة، ثم املعوقات املتعلقة بالب�ية  وقد أظ�رت نتائج الدراسة أن املعوقات املتعلقة باملعلم�ن جاءت باملرتبة ا 

�ات األساسية، وجاءت املعوقات املتعلقة بالطلبة �� املرتبة األخ��ة. وأو��� الباحثون بإعادة النظر بالدورات التدر��ية ال��  التحتية والتج��

  وتج���ا��ا الفنية والتكنولوجية �� املدارس. تقدم�ا وزارة ال��بية والتعليم وتحس�ن الب�ية التحتية 

 

�ذه الدراسة إ�� تحديد تصور مق��ح لتنمية املعرفة بمستحدثات تكنولوجيا التعليم �دفت    ):2009دراسة (أبو شمالھ، ومنال سطو��،   .9

واشتملت عينة الدراسة    الشاملة.  واالتجاه نحو استخدام�ا �� مجال �عليم الر�اضيات لدي املعلم�ن بمصر وفلسط�ن �� ضوء معاي�� ا��ودة

 ومعلمة من معل�� الر�اضيات �� املرحلة ا2000ع�� (
ً
ألساسية �� �ل من و�الة الغوث الدولية واملدارس ا��اصة بالقا�رة، وزارة ال��بية  ) معلما

) اإلحصا�ي إلجراء التحليالت  SPSSتم االستعانة ب��نامج (و  والتعليم بمحافظات غزة، القا�رة؛ وتم استخدام املن�� الوصفي التحلي��.

  س االتجا�ات.  واإلحصاءات الالزمة لبيانات أدا�ي الدراسة: اس�بانة، ومقيا

  أظ�رت الدراسات عدة نتائج م��ا:

) 1.96متوسط مدي معرفة معل�� الر�اضيات باملرحلة األساسية بمستحدثات تكنولوجيا التعليم �� ضوء معاي�� ا��ودة الشاملة بلغ ( - 

  ).%65.33بوزن �س�� ( )3من (

) ب�ن متوسط درجات معرفة معل�� الر�اضيات بمستحدثات تكنولوجيا التعليم  α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( - 

 �عزي ل���س لصا�� املعلم�ن، و�عزي ل���ة املشرفة لصا�� الو�الة وا��اصة.  

ي�� ا��ودة  ة نحو استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم �� ضوء معامتوسط مستوي اتجا�ات معل�� الر�اضيات باملرحل األساسي - 

 ).%81) بوزن �س�� (5) من (4.05ملة بلغ (الشا

) ب�ن متوسط درجات اتجا�ات معل�� الر�اضيات نحو استخدام مستحدثات  α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( - 

 ت �عزي ل���س وكذلك ا���ة املشرفة.تكنولوجيا التعليم  �� مجال �علم الر�اضيا

رفة معل�� الر�اضيات بمستحدثات تكنولوجيا التعليم �� ضوء معاي�� ا��ودة الشاملة، و��ن  يوجد ارتباط طردي ضعيف ب�ن مدي مع - 

 اتجا�ا��م نحو استخدام�ا. 

 اليب التقو�م. تم تحديد تصور مق��ح ل�ل من: جودة املنا�� الدراسية، جودة أداء �يئة التدر�س، جودة أس - 

  ملق��حات.   و�� ضوء نتائج الدراسة تم تحديد مجموعة من التوصيات وا

 

 �� مساق التعلم اإللك��و�ي �� س��يالن�ا، واشتملت   ):Anderson, 2008دراسة  أندرسون (  . 10
ً
�دفت إ�� تحديد أك�� التحديات بروزا

، وتم جمع املعلومات من عام (1887عينة الدراسة ع�� (
ً
) و�غطي �ذه الدراسة آراء الطلبة وأعضاء �يئة التدر�س،  2007 -2004) ��صا

خدام الطر�قة الكمية لتحديد أك�� العوامل أ�مية، وتبع�ا تحليل نو�� لشرح س�ب أ�مية �ذه العوامل، حددت الدراسة سبعة  وتم است 

علم، املدخالت (الب�ية التحتية والر�ط مع شب�ات  تحديات رئ�سة �� ا��االت التالية: مساعدة الطلبة، املرونة، فعاليات التعليم والت

)، ا��لية (اللغة) واالتجا�ات. وقد أظ�رت نتائج الدراسة وجود  ا��اسوب)، الثقة األ�ا
ً
ديمية (نوعية الطلبة، واملواضيع ال�� تدرس سابقا

اإللك��و�ي، كما وأظ�رت أن الطلبة يواج�ون   العديد من التحديات ال�� تواجھ �ل من الطلبة وأعضاء �يئة التدر�س �� استخدام�م للتعلم

  التدر�س.  تحديات أك�� من أعضاء �يئة

  

) �201دفت إ�� تقييم وضع التعليم اإللك��و�ي �� ا��امعات ال�ور�ة وال�� تمثلت �� ( ):Leem and Lim, 2007دراسة ليم وليم (  . 11

) من ا��امعات  %85لية �عليمية، حيث أو��ت الدراسة أن () جامعة مح11) جامعة خاصة و(163) جامعة ح�ومية و(27جامعة، م��ا (

 �� الفصول الدراسية، كما و�ي�ت الدراسة أن أقل من  %67ب�نما ( ،دمة التعليم اإللك��و�يال�ور�ة �ستخدم خ
ً
) �ستخدمون ا��دمة فعليا

 لفن�� املعامل
ً
 ماليا

ً
لتدر�س، وقد �ان  ديم ا��وافز ألعضاء �يئة اب�نما �ان �ناك ضعف �� تق ،نصف ا��امعات استطاعت أن تقدم دعما

 إضافية%43(  ،�ئية التدر�س  م�افآت �عدة طرق تقدم ألعضاء 
ً
) من مجموع ا��امعات تخفض  %21ب�نما (  ،) من �ذه ا��امعات تقدم نقاطا
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لدراسة أن ثل�� مجموع  ) من ا��امعات تقدم فن�� معامل أو مساعدين، �ذا وأو��ت ا%40و( ،العبء التدر���� ع�� عضو �يئة التدر�س

 أو محاضرات للمتعل
ً
م�ن ع�� التعليم االلك��و�ي، كما وأوصت الدراسة إ�� ممارسة �عض الطرق ال�� تؤدي إ�� رفع ا��امعات تقدم تدر�سا

وكذلك   لك��و�ي،س با��وافز لدعم خدمة التعليم اإلعم أعضاء �يئة التدر�وذلك عن طر�ق د ،مستوى املنافسة ب�ن ا��امعات ال�ور�ة

وكذلك املنح اإلضافية،   ،ضع املعاي�� لتقييم مستخدمي ا��دمة من أعضاء �يئة التدر�س كتقديم ا��وافز �ال��قيات أو تجديد العقودو 

 ز�ادة
ً
  ي.لك��و��يئة التدر�س مع ب�ئة التعليم اإلفرصة للتفاعل مع أعضاء  لك��و�ي من أجل إعطاء العدد متعل�� دعم نظام التعليم اإل  وأخ��ا

 

�دف �ذا البحث إ�� بناء مقياس لوضع معاي�� وا��ة لتقو�م مواقع التعلم اإللك��و�ي ��  ):2007دراسة (ا��والدة واملشاعلة،  . 12

بما ي�ناسب مع طبيعة مبحث ال��بية اإلسالمية، والتحقق  مبحث ال��بية اإلسالمية �� املرحلة الثانو�ة، وقد عمل الباحثان ع�� بناء املقياس 

ما معاي�� تقو�م موقع التعلم اإللك��و�ي ��  حث الرئ�س اآل�ي:وثباتھ، وقابليتھ للتطبيق، وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال الب من صدقھ

  مبحث ال��بية اإلسالمية للمرحلة الثانو�ة؟ 

، وقسم الباحثان املقياس إ�� ثالثة مجاالت، األول: معاي) م93وقد بلغ عدد املعاي�� �� املقياس (
ً
�� تصميم التدر�س، والثا�ي: معاي��  عيارا

  ر املوقع)، والثالث: معاي�� خدمات الدعم واإلسناد. تصميم وسائط التدر�س (عناص 

كندال. وقد خلص الباحثان  ع�� معامل    )0.78وقد دلت النتائج ع�� أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق، و�درجة ثبات مقبولة بلغت (

اإللك��و�ي �� مبحث ال��بية اإلسالمية للمرحلة الثانو�ة،  م املقياس �� صورتھ ال��ائية لتقو�م مواقع التعلم إ�� توصيات، م��ا: استخدا

  واالستفادة منھ �� تطو�ر مواقع التعلم اإللك��و�ي ا��اصة ��ذا املبحث. 

  

�� التحصيل املباشر واملؤجل لطلبة    �دفت �ذه الدراسة إ�� استقصاء أثر التعلم اإللك��و�ي وج�س الطلبة  ):2006دراسة (ا��يلة،   . 13

 وطالبة، �م (  60ق تكنولوجيا التعليم مقارنة بالطر�قة االعتيادية. وقد ت�ونت عينة الدراسة من  �لية العلوم ال��بو�ة، �� مسا
ً
  21طالبا

ً
) طالبا

م، وقد تم اختيار  2004/ 2003درا��� األول ة �لية العلوم ال��بو�ة امل��ل�ن �� مساق تكنولوجيا التعليم �� الفصل ال) طالبة من طلب39و(

 من مجتمع الدرا
ً
) شعب صفية، حيث ش�لت إحدا�ما ا��موعة التجر��ية واألخرى ا��موعة الضابطة. درست  5سة البالغ (شعبت�ن عشوائيا

تم بناء  و  ابطة بالطر�قة االعتيادية.ب�نما درستھ ا��موعة الض  ولوجيا التعليم باس��اتيجية التعلم اإللك��و�يا��موعة التجر��ية مساق تكن

اختبار تحصيل ت�ون بصورتھ ال��ائية من مئة فقرة اختيار من متعدد تم التحقق من صدقة وثباتھ إذ بلغ معدل ثباتھ باستخدام معادلة  

  ).0.88ب��سون (

املباشر واملؤجل ب�ن طلبة   لتحصيل ) �� اα≤0.05تحليل التغاير املصاحب وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (أظ�رت نتائج 

ا��موعة التجر��ية ال�� درست بالتعلم اإللك��و�ي، وطلبة ا��موعة الضابطة ال�� درست بالطر�قة االعتيادية �عزى إ�� طر�قة التعلم،  

 لصا�� الطلبة الذين �علموا 
ً
داللة إحصائية �عزى ألثر  وإ�� ج�س الطلبة لصا�� اإلناث. ولم تظ�ر الدراسة وجود فروق ذات  ، إلك��ونيا

وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء املز�د من الدراسات ال�� تبحث �� أثر التعلم اإللك��و�ي �� التفاعل ب�ن طر�قة التعلم وج�س الطلبة. 

  �تلفة. تحصيل طلبة ا��امعة �� املساقات ا�

  

  التعليق ع�� الدراسات السابقة:  

)، 2011)، (أبو شمالة،  2012)، (العواودة،  2013الة،  )، (أبو شم2018ط�ن مثل دراسة (شرف،  أجر�ت �عض الدراسات السابقة، �� فلس .1

وفلسط�ن، وأجر�ت دراسة  )، (وكذلك الدراسة ا��الية �� �ل من مصر 2009)، �� ح�ن أجر�ت دراسة (أبو شمالة وسطو��، 2010(دياب، 

) 2006)، (ا��يلة،  2007)، (ا��والدة واملشاعلة،  2010، (ال�ر��� وآخرون،  )2011) �� السودان، وأجر�ت دراسة (ياس�ن وم��م،  2018(ج��،  

 ) �� �ور�ا.Leem and Lim, 2007ليم وليم ( ) �� س��يالن�ا، وأجر�ت دراسة��Anderson, 2008 ح�ن أجر�ت دراسة أندرسون ( �� األردن،

) املن�� 2006التحلي��، �� ح�ن اتبعت دراسة (ا��يلة،  اتبعت غالبية الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة ا��الية املن�� الوصفي .2

 . �التجر�� 
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) 2010استخدمت غالبية الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة ا��الية االس�بانة �أداة للدراسة، �� ح�ن استخدمت دراسة (دياب،  .3

) مقياس اتجا�ات باإلضافة  98إلضافة لالس�بانة، أداة املقابلة للمشرف�ن األ�اديمي�ن، واستخدمت دراسة (أبو شمالة وسطو��، با

. 2006لالس�بانة، واستخدمت دراسة (ا��يلة، 
ً
 تحصيليا

ً
 ) اختبارا

العينة �� دراسات أخرى من املعلم�ن وأعضاء   �انت العينة �� �عض الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة ا��الية من الطلبة، �� ح�ن �انت .4

 ال�يئات التدر�سية. 

تم تنفيذ الدراسة �� �عض الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة ا��الية �� ا��امعات، �� ح�ن تم تنفيذ �عض�ا اآلخر �� مدارس التعليم   .5

 العام.

وإعداد أداة البحث (االس�بانة)، و�� استخدام األساليب   استفاد الباحث من الدراسات السابقة �� اتباع من�� الدراسة، و�� تصميم .6

 اإلحصائية املناسبة، و�� تفس�� النتائج، ومناقش��ا 

  

  : البحث إجراءات

  من�� البحث: 

  
ً
 دقيقا

ً
اعتمد البحث ع�� املن�� الوصفي التحلي��، الذي يفيد �� ف�م أفضل وأدق ��وانب وأ�عاد الظا�رة موضوع البحث حيث يصف�ا وصفا

.  و�
ً
 وكميا

ً
  ع�� ع��ا كيفيا

  مجتمع البحث: 

  . ا��امعاتطلبة يت�ون مجتمع البحث من جميع  

  عينة البحث: 

  , وموزع�ن حسب ا��دول التا��:  ا��امعاتلبة ط) من 149تم اختيار عينة عشوائية عدد�ا (

  عينة البحث أفراد  خصائص  ) 1جدول رقم ( 

  املئو�ة %  ال�سبة  العدد   البيانات ال��صية  م

  �س ا�� 1
 46.3 69  ذكر

 53.7 80  أن�� 

  ال�لية  2
 52.3 78 علمية

 47.7 71 أدبية

  %100  149  العدد الك�� 

  أداة البحث: 

,  2, 3القيم (  وتم تحديد, تب�ن درجة املوافقة (كب��ة، متوسطة, قليلة), ) فقرة70() محاور، تتضمن خمسةاس�بانة �شتمل ع�� (تم استخدام 

  ابقة ل�ل فقرة من فقرات االس�بانة. ) لتقابل التقديرات الس1

  التدر�ج, كما �و مب�ن �� ا��دول التا��: ثال�يوقد تم حساب درجات املوافقة بحسب مقياس 

  التدر�ج  ثال�يمقياس  ) 2دول رقم ( ج

 الوزن ال�س��  املتوسط ا��سا�ي
 املوافقة  درجة الرق��  الرمز 

 إ��  من إ��  من

 قليلة 1 %55.55أقل من   %33.33 1.66أقل من   1

 متوسطة  2 %77.77أقل من  %55.55 2.33أقل من  1.67

 كب��ة 3 100% 77.77% 3 2.34
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  صدق أداة البحث: 

  ا��كم�ن: صدق  

من سالمة الصياغة اللغو�ة لالس�بانة، وضوح �عليمات    التحقق ) من ا��كم�ن من ذوى االختصاص, من أجل  7تم عرض االس�بانة ع�� عدد (

من صدق   التحقق البحث، و�ذلك تم  ا داة لقياس األ�داف املرتبطة ��ذاالس�بانة، ومدى صالحية �ذه األ  ��اور اء الفقرات االس�بانة، انتم

  ا��كم�ن.

  

  ثبات أداة البحث: 

  ألفا كرونباخ:  باستخدام معادلةالثبات  

ألفا كرونباخ, كما �و مب�ن ��  ستخدام معادلةمعامل االرتباط ��اور االس�بانة بامن ثبات أداة البحث من خالل حساب قيمة  التحققتم 

  ا��دول التا��: 

  ألفا كرونباخ  باستخدام معادلة معامل االرتباط ��اور االس�بانة ) 3جدول رقم ( 

 االارتباط معامل  ا��ور  م

 0.694  املتطلبات املادية   1

 0.857  املتطلبات ال�شر�ة الفنية   2

 0.735  املتطلبات اإلدار�ة   3

 0.782  ات املالية املتطلب  4

 0.679  متطلبات السالمة واألمن   5

 0.871  االس�بانة ك�ل   

في  ت, و دالة إحصائياثبات  تمعامال  �ألفا كرونباخ � معامالت االرتباط ��اور االس�بانة باستخدام معادلةي�ب�ن من ا��دول السابق أن 

  بأغراض البحث. 

  

  األساليب اإلحصائية املستخدمة:

املتوسط ا��سا�ي, االنحراف  فا كرونباخ، معادلة أل) (SPSSئلة البحث تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (ولإلجابة ع�� أس

  ) �� إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة. T-Testاملعياري, الوزن ال�س��, اختبار  

  نتائج البحث 

  نتائج السؤال األول: 

  ينص السؤال ع�� ما ي��:

 ؟ الطلبةجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر در  ما

  : ةول التالياتم اإلجابة ع�� �ذا السؤال باستخدام املتوسط ا��سا�ي واالنحراف املعياري والوزن ال�س��, كما �و مب�ن �� ا��د 

  االس�بانة  ��اور   واالنحراف املعياري والوزن ال�س�� ا��سا�ي املتوسط ) 5جدول رقم ( 

 املوافقة  درجة ال��ت�ب  ال�س��  الوزن  املعياري  االنحراف  ا��سا�ي املتوسط  ا��ور  م

 متوسطة  2 63.503 0.454 1.905  املتطلبات املادية   1

 متوسطة  1 70.828 0.443 2.125  املتطلبات ال�شر�ة الفنية   2

 متوسطة  5 60.578 0.439 1.817  املتطلبات اإلدار�ة   3

 متوسطة  4 61.057 0.530 1.832  املالية  املتطلبات  4

 متوسطة  3 63.423 0.516 1.903  السالمة واألمن متطلبات   5

 متوسطة  64.017 0.372 1.921 االس�بانة ك�ل  
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  وقد تب�ن من ا��دول السابق أن:

  متوسطة), و�و بدرجة (64.017جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة متطلبات دمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر.( 

  و�و بدرجة 63.503جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة دمج التعلم اإللك��و�يل  املادية تطلباتاملدرجة توافر ,(

 ).متوسطة(

  و�و 70.828(جاء بوزن �س��  �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة دمج التعلم اإللك��و�يل ال�شر�ة الفنية تطلباتاملدرجة توافر ,(

 ). متوسطةبدرجة (

 و�و بدرجة  60.578جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة دمج التعلم اإللك��و�يل اإلدار�ة  تطلبات املفر درجة توا ,(

 ).متوسطة(

  و�و بدرجة 61.057جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة دمج التعلم اإللك��و�يل  املالية تطلباتاملدرجة توافر ,(

 ).متوسطة(

   و�و بدرجة  63.423جاء بوزن �س�� (  �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة  دمج التعلم اإللك��و�يل  السالمة واألمن  متطلباتدرجة توافر ,(

 ).متوسطة(

  ملستحدثات  التحتية الب�ية وضعف املالية، املوارد قلة حيث  من ا��امعات �� الصعبة األوضاع  إ�� الن�يجة �ذه �� الس�ب  الباحثان و�عزو 

  .والروت�ن  األوراق،  استخدام ع�� واإلدار�ة األ�اديمية  ا��االت  أداء �� ا��امعات   �عض واعتماد واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا

  وعدم ا��امعات، �� التدر�سية ال�يئات  أعضاء لدى اإللك��و�ي، التعلم الستخدام االحتياجات  بحسب  التدر�ب ضعف إ�� باإلضافة �ذا

  . البيوت �� االن��نت شب�ات وقلة والبيوت، املنازل  أو  ا��امعات �� سواء اإللك��ونية  ا��واس�ب توف�� من  الطلبة �عض تمكن

)، (أبو شمالة،  2013)، (أبو شمالة، 2018، (ج��، )2018شرف، ( دراسة مثل  السابقة الدراسات  �عض نتائج مع  الدراسة �ذه  ن�يجة وتتفق

)، �� ح�ن اختلفت ن�يجة �ذه الدراسة مع دراسة (العواودة، Leem and Lim)، ودراسة ليم وليم (2009شمالة وسطو��، (أبو  )،2011

2012(.  

  

  : الثا�ي السؤالنتائج 

  :ي�� ما  ع�� السؤال ينص

  ا��امعات؟  �� اإللك��و�ي التعلم  دمج متطلبات  تطو�ر سبل ما

توافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات من وج�ة نظر   درجةا السؤال، تم تحديد ول�ي يتمكن الباحثان من اإلجابة ع�� �ذ

الطلبة، �� �ل فقرة من فقرات �ل محور من محاور االس�بانة بحسب متوسطات تقديرات الطلبة، والوزن ال�س�� لذلك، كما �و مو�� �� 

  ).10) إ�� رقم (6ول من رقم (اا��د 

  املادية تطلباتامل لفقرات محور   واالنحراف املعياري والوزن ال�س�� ا��سا�ي املتوسط ) 6جدول رقم ( 

 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 املوافقة 

1 
 من أج�زة ا��اسوب لدمج  

ً
 مناسبا

ً
يتوافر �� ا��امعة عددا

 اإللك��و�ي �� ا��امعة. التعلم 
 متوسطة  11 58.613 0.684 1.758

2 
 ع�� الشبكة  

ً
 إلك��ونيا

ً
يتوافر �� ا��امعة موقعا

 العنكبوتية.
 متوسطة  1 74.944 0.734 2.248

3 
 ع�� الشبكة  

ً
يتوافر �� ا��امعة منتدًى إلك��ونيا

 العنكبوتية.
 متوسطة  8 60.179 0.694 1.805

4 
ا��امعة منافذ لالتصال والتواصل بالشبكة  يتوافر �� 

 عدة أماكن. العنكبوتية �� 
 متوسطة  9 59.284 0.837 1.779
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 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 املوافقة 

5 

يتوفر �� ا��امعة شبكة حاسو�ية داخلية تر�ط اإلدارة  

ا��امعية بأعضاء ال�يئات األ�اديمية (التدر�سية)،  

 والطلبة.

 متوسطة  6 65.324 0.907 1.960

6 
والتواصل ب�ن ا��امعة ووزارة ال��بية  يتوافر االتصال 

.والتعليم العا�� التا�عة ل
ً
 �ا إلك��ونيا

 متوسطة  2 73.826 0.722 2.215

7 
يتوافر االتصال والتواصل اإللك��و�ي ب�ن  ا��امعة  

 وا��امعات األخرى. 
 متوسطة  3 72.260 0.701 2.168

8 
)  scannerيتوافر �� ا��امعة أج�زة ما�� إلك��و�ي (

  بمواصفات مناسبة . 
 متوسطة  5 69.351 0.653 2.081

 متوسطة  7 64.206 0.754 1.926 ة طا�عات �افية و�مواصفات مناسبة. يتوافر �� ا��امع 9

10 
يتوافر �� ا��امعة برامج �عليمية جا�زة خاصة بدمج  

 التعلم اإللك��و�ي. 
 قليلة 14 52.573 0.583 1.577

11 
ا��امعة برامج تدر��ية �� مجال دمج التعلم  يتوافر �� 

 اإللك��و�ي.
 قليلة 12 55.481 0.703 1.664

12 
) مع  LCDsيتوافر �� ا��امعة أج�زة عرض إلك��ونية (

  شاشة للعرض.
 متوسطة  4 70.470 0.801 2.114

13 
 Smart Whiteيتوافر �� ا��امعة سبورة بيضاء ذكية (

Board .( 
 متوسطة  10 59.284 0.778 1.779

 قليلة CD-Write.( 1.597 0.716 53.244 13يتوافر �� ا��امعة نا�� أسطوانات مدمجة (  14

 متوسطة  63.503 0.454 1.905 ا��ور ك�ل  

  وقد تب�ن من ا��دول السابق أن:

  و�و بدرجة 63.503جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة املتطلبات املادية لدمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ,(

 ).متوسطة(

 إلك ، و�� ()2(رقم  أع�� فقرة 
ً
 ع�� الشبكة العنكبوتيةيتوافر �� ا��امعة موقعا

ً
), و�� بدرجة 74.944, جاءت بوزن �س�� ()��ونيا

 ).متوسطة(

 و�� 52.573, جاءت بوزن �س�� ()برامج �عليمية جا�زة خاصة بدمج التعلم اإللك��و�ييتوافر �� ا��امعة ، و�� ()10(رقم  أد�ى فقرة ,(

  ).قليلةبدرجة (

  ال�شر�ة الفنية  تطلباتامل لفقرات محور   عياري والوزن ال�س��واالنحراف امل ا��سا�ي املتوسط ) 7جدول رقم ( 

 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 املوافقة 

1 
خطة تطو�ر�ة لدمج التعلم   ا��امعةتوفر إدارة 

 .ا��امعةاإللك��و�ي �� 
 متوسطة  9 69.351 0.642 2.081

2 
  أعضاء ال�يئات التدر�سية و�� ب�ن ال ا��امعةتوفر إدارة 

 بأ�مية دمج التعلم اإللك��و�ي ف��ا.
 متوسطة  3 74.273 0.594 2.228
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 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 املوافقة 

3 
م�ارة استخدام ا��اسوب   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 و�رمجياتھ. 
 متوسطة  8 70.022 0.778 2.101

4 
م�ارة استخدام   أعضاء ال�يئات التدر�سيةيتوافر لدى 

 ا��اسوب و�رمجياتھ. 
 متوسطة  4 74.049 0.624 2.221

5 
التعامل مع الشبكة   ا��امعة يتوافر لدى إدارة 

 العنكبوتية.
 متوسطة  2 76.286 0.729 2.289

6 
التعامل مع   أعضاء ال�يئات التدر�سية يتوافر لدى 

 الشبكة العنكبوتية.
 متوسطة  1 77.629 0.739 2.329

7 
-eك��و�ي (استخدام ال��يد اإلل ا��امعة يتوافر لدى إدارة 

mail .( 
 متوسطة  4 74.049 0.761 2.221

8 
استخدام ال��يد  أعضاء ال�يئات التدر�سيةيتوافر لدى 

 ). e-mailاإللك��و�ي (
 متوسطة  6 71.812 0.733 2.154

9 
استخدام نا�� األقراص   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 ). CD-Writeاملدمجة (
 متوسطة  12 68.456 0.804 2.054

10 
استخدام نا��   أعضاء ال�يئات التدر�سية لدى يتوافر 

 ). CD-Writeاألقراص املدمجة (
 متوسطة  13 67.562 0.744 2.027

11 
استخدام تقنيات ا��اسوب   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . ا��ام��و�رمجياتھ �� تنفيذ اإلشراف اليومي ع�� العمل  
 متوسطة  15 63.758 0.805 1.913

12 
مدر��ن مؤ�ل�ن لتدر�ب   امعةا��يتوافر لدى إدارة 

 اإلدار��ن ع�� استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
 متوسطة  10 68.680 0.660 2.060

13 
أعضاء  مدر��ن مؤ�ل�ن لتدر�ب   ا��امعةيتوافر لدى إدارة  

 ع�� استخدام تقنيات املعلومات.  ال�يئات التدر�سية
 متوسطة  14 66.443 0.621 1.993

14 
م��مجون لتصميم برامج التعلم   ا��امعةيتوافر �� 

 اإللك��و�ي.
 متوسطة  11 68.680 0.690 2.060

15 
فنيون قادرون ع�� صيانة أج�زة   ا��امعةيتوافر �� 

 ا��اسوب واألج�زة اإللك��ونية. 
 متوسطة  7 71.365 0.637 2.141

 متوسطة  70.828 0.443 2.125 ا��ور ك�ل  

  ا��دول السابق أن:وقد تب�ن من 

  و�و 70.828جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة املتطلبات ال�شر�ة الفنية لدمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ,(

 ). متوسطةبدرجة (

 و�� �77.629س�� (, جاءت بوزن )التعامل مع الشبكة العنكبوتية أعضاء ال�يئات التدر�سيةيتوافر لدى ، و�� ()6(رقم  أع�� فقرة ,(

 ). متوسطةرجة (بد

 استخدام تقنيات ا��اسوب و�رمجياتھ �� تنفيذ اإلشراف اليومي ع�� العمل   ا��امعةيتوافر لدى إدارة ، و�� ()11(رقم  أد�ى فقرة

  ).متوسطة), و�� بدرجة (63.758, جاءت بوزن �س�� ()ا��ام��
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  اإلدار�ة  تطلباتامل محور لفقرات   واالنحراف املعياري والوزن ال�س�� ا��سا�ي املتوسط ) 8جدول رقم ( 

 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 املوافقة 

1 
 لدمج التعلم  العا�� ال��بية والتعليم  وزارةتوفر 

ً
خططا

 .ا��امعاتاإللك��و�ي �� 
 متوسطة  2 66.890 0.663 2.007

2 
مج التعلم  الدعم لد العا�� ال��بية والتعليم وزارةتوفر 

 .ا��امعاتاإللك��و�ي �� 
 متوسطة  11 57.942 0.597 1.738

3 
يتوافر تحديد االحتياجات التدر��ية املطلو�ة لدمج التعلم  

 .ا��امعاتاإللك��و�ي �� 
 متوسطة  1 69.351 0.712 2.081

4 
م�ارة إدارة الوقت ال�� يحتاج   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . ا��امعاتي �� إل��ا دمج التعلم اإللك��و�
 متوسطة  3 63.535 0.661 1.906

5 
 لدمج التعلم   ا��امعة يتوافر لدى إدارة 

ً
 إجرائيا

ً
دليال

 .ا��امعاتاإللك��و�ي �� 
 متوسطة  4 62.192 0.852 1.866

6 
ال��بية والتعليم   ووزارة ا��امعةت�سيق ب�ن إدارة اليتوافر 

 لدمج التعلم اإللك��و�ي.العا�� 
 متوسطة  7 59.284 0.579 1.779

7 
خطة اس��اتيجية لدمج التعلم   ا��امعة يتوافر لدى إدارة 

 .ا��امعاتاإللك��و�ي �� 
 متوسطة  13 56.823 0.683 1.705

8 
حوافز للمتم��ين �� مجال   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . ا��امعاتالتعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  9 59.060 0.831 1.772

9 
�شر�عات ولوائح ل�س�يل   العا��التعليم  ال��بية و   وزارةتوفر 

 .ا��امعاتدمج التعلم اإللك��و�ي �� 
 قليلة 14 55.034 0.636 1.651

10 
القدرة ع�� التوفيق ب�ن دمج   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 .
ً
 و�عليميا

ً
 التعلم اإللك��و�ي و��ن التعلم التقليدي إدار�ا

 متوسطة  10 59.060 0.659 1.772

11 

القدرة ع�� التوفيق ب�ن التعلم   ا��امعةى إدارة يتوافر لد

اإل�سانية للطلبة  و��ن ا��وانب  ا��امعاتاإللك��و�ي �� 

 واملعلم�ن. 

 متوسطة  4 62.192 0.852 1.866

12 
ب�ئة عمل مناسبة لدمج التعلم   ا��امعةتتوافر �� 

 اإللك��و�ي.
 متوسطة  7 59.284 0.715 1.779

13 
العا�� ال��بية والتعليم  وزارة ل يتوافر تقو�م مستمر من قب

 . ا��امعاتلضمان جودة دمج التعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  6 59.508 0.653 1.785

14 
تتوافر لدى ا��امعة خطط اس��اتيجية لتطو�ر العملية  

 التعليمية التعلمية. 
 متوسطة  11 57.942 0.672 1.738

 متوسطة  60.578 0.439 1.817 ا��ور ك�ل  

  ن من ا��دول السابق أن:وقد تب�

  و�و بدرجة  60.578جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة املتطلبات اإلدار�ة لدمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ,(

 ).متوسطة(
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 اءت بوزن �س��  , ج)ا��امعاتيتوافر تحديد االحتياجات التدر��ية املطلو�ة لدمج التعلم اإللك��و�ي �� ، و�� ()3(رقم  أع�� فقرة

 ).متوسطة ), و�� بدرجة (69.351(

 جاءت بوزن  )ا��امعات�شر�عات ولوائح ل�س�يل دمج التعلم اإللك��و�ي ��  العا��ال��بية والتعليم  وزارةتوفر ، و�� ()9(رقم  أد�ى فقرة ,

  ).قليلة), و�� بدرجة (�55.034س�� (

  

  املالية تطلباتامل لفقرات محور   لوزن ال�س��واالنحراف املعياري وا ا��سا�ي املتوسط ) 9جدول رقم ( 

 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 املوافقة 

1 
الدعم املا�� ال�ا�� لتوف��   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . ا��امعاتالب�ية التحتية لدمج التعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  11 58.613 0.768 1.758

2 
م��انية �افية لصيانة أج�زة   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 ا��اسوب والشب�ات باستمرار. 
 متوسطة  7 60.403 0.701 1.812

3 
الدعم املا�� ال�ا�� لتحديث   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 أج�زة ا��اسوب واملعدات الالزمة.
 متوسطة  12 57.271 0.727 1.718

4 
عم املا�� ال�ا�� لتحديث  الد  ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 ال��مجيات املساندة أثناء التعلم اإللك��و�ي.
 متوسطة  5 61.745 0.672 1.852

5 
األموال الالزمة لتصميم برامج   ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . ا��امعةالتعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  8 60.179 0.750 1.805

6 
تطو�ر برامج  األموال الالزمة ل ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . ا��امعةالتعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  4 62.416 0.824 1.872

7 
الدعم املا�� الالزم لالستعانة  ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 باملدر��ن املؤ�ل�ن لتدر�ب اإلدار��ن.
 متوسطة  3 63.311 0.769 1.899

8 
الدعم املا�� الالزم لالستعانة  ا��امعةيتوافر لدى إدارة 

 . أعضاء ال�يئة التدر�سيةر��ن املؤ�ل�ن لتدر�ب  باملد
 متوسطة  1 67.562 0.753 2.027

 متوسطة  6 61.521 0.795 1.846 يتوافر الدعم املا�� الالزم لتغطية االحتياجات التدر��ية.  9

 متوسطة  10 59.732 0.808 1.792 يتوافر الدعم املا�� الالزم ��فز اإلدار��ن.  10

 متوسطة  8 60.179 0.694 1.805 . أعضاء ال�يئة التدر�سيةا�� الالزم ��فز  يتوافر الدعم امل 11

12 
يتوافر لدى إدارة ا��امع الدعم املا�� الالزم للتفاعل مع  

  اإللك��ونية البحثية. املواقع العر�ية  
 متوسطة  13 56.376 0.687 1.691

13 
يتوافر لدى إدارة ا��امعة الدعم املا�� الالزم للتفاعل مع  

  واقع العاملية اإللك��ونية البحثية. امل
 متوسطة  2 64.430 0.684 1.933

 متوسطة  61.057 0.530 1.832 ا��ور ك�ل  

  وقد تب�ن من ا��دول السابق أن:

  و�و بدرجة 61.057جاء بوزن �س�� ( �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة املتطلبات املالية لدمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ,(

 ).طةمتوس(

 أعضاء ال�يئة التدر�سيةالدعم املا�� الالزم لالستعانة باملدر��ن املؤ�ل�ن لتدر�ب  ا��امعةيتوافر لدى إدارة ، و�� ()8(رقم  أع�� فقرة( ,  

 ). متوسطة), و�� بدرجة (67.562جاءت بوزن �س�� (
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                ا ا   
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 جاءت بوزن �س��  ) مع املواقع العر�ية اإللك��ونية البحثية  يتوافر لدى إدارة ا��امع الدعم املا�� الالزم للتفاعل ، و�� ()12(رقم    أد�ى فقرة ,

  ).متوسطة ), و�� بدرجة (56.376(

  السالمة واألمن  متطلباتلفقرات محور  واالنحراف املعياري والوزن ال�س�� ا��سا�ي املتوسط ) 10جدول رقم ( 

 الفقرة م
  املتوسط 

  ا��سا�ي

  االنحراف

  املعياري 

  الوزن

  ال�س�� 
  ال��ت�ب

 درجة

 وافقة امل

1 

ال��بية   وزارة�عليمات وا��ة من  ا��امعة يتوافر لدى 

تتعلق بالتعديات ع�� سالمة وأمن  العا�� والتعليم 

 املعلومات. 

 متوسطة  6 64.877 0.812 1.946

2 
تتوافر �شر�عات �عاقب ع�� اخ��اق قواعد بيانات دمج  

 .  ا��امعاتالتعلم اإللك��و�ي �� 
 طة متوس 4 65.548 0.748 1.966

3 
تتوافر أنظمة حماية آلية متطورة ��ماية بيانات دمج  

 .  ا��امعاتالتعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  12 57.942 0.525 1.738

4 
  أعضاء ال�يئة التدر�سية تتوافر معاي�� وضوابط لدى 

 .  ا��امعاتخاصة بدمج التعلم اإللك��و�ي �� 
 متوسطة  10 62.192 0.684 1.866

5 
مج مختلفة الستعادة البيانات واملعلومات  تتوافر طرق و�را

 �� حالة تلف�ا أو �عطيل أج�زة ا��اسوب.  
 متوسطة  14 56.823 0.693 1.705

6 
أعضاء  ز�ادة ثقة  ا��امعاتيوفر دمج التعلم اإللك��و�ي �� 

 �� التعامالت اإللك��ونية.   ال�يئة التدر�سية
 متوسطة  3 67.785 0.757 2.034

7 
ز�ادة ثقة الطلبة   ا��امعات اإللك��و�ي �� يوفر دمج التعلم 

 �� التعامالت اإللك��ونية.  
 متوسطة  1 69.351 0.663 2.081

8 
انخفاض عمليات    ا��امعاتيوفر دمج التعلم اإللك��و�ي ��  

 ال��و�ر والغش.
 متوسطة  7 64.653 0.700 1.940

9 
يتوافر االحتفاظ ب��� إضافية من املعلومات اإللك��ونية  

 .ا��امعاتبدمج التعلم اإللك��و�ي ��  ا��اصة
 متوسطة  11 61.969 0.678 1.859

10 

أعضاء ال�يئة  تتوافر متطلبات السالمة واألمان �� أداء 

وطلب��م �� دمج التعلم اإللك��و�ي مقارنة بأدا��م    التدر�سية 

 . �� التعلم التقليدي

 متوسطة  8 63.535 0.774 1.906

11 
مان خاصة �� ب�ئة العمل  تتوافر معدات السالمة واأل 

 . ا��ام��
 متوسطة  5 65.101 0.747 1.953

12 
تتوافر مستو�ات أمان وسر�ة عند استخدام دمج التعلم  

 اإللك��و�ي.
 متوسطة  9 62.416 0.607 1.872

13 
دورات تدر��ية متخصصة   ا��امعة يتوافر لدى العامل�ن �� 

 �� أمن وحماية البيانات واملعلومات املتوفرة.  
 متوسطة  13 57.494 0.796 1.725

14 

ا��افظة ع�� أمن   ا��امعةيتوافر لدى العامل�ن �� 

وخصوصية البيانات واملعلومات املتوفرة �� نظام دمج  

 التعلم اإللك��و�ي.  

 متوسطة  2 68.233 0.756 2.047

 متوسطة  63.423 0.516 1.903 ا��ور ك�ل  
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  وقد تب�ن من ا��دول السابق أن:

 و�و بدرجة  63.423جاء بوزن �س�� (  �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة  متطلبات السالمة واألمن لدمج التعلم اإللك��و�يفر  درجة توا ,(

 ).متوسطة(

 جاءت بوزن �س��  )ز�ادة ثقة الطلبة �� التعامالت اإللك��ونية ا��امعاتيوفر دمج التعلم اإللك��و�ي �� ، و�� ()7(رقم  أع�� فقرة ,

 ).متوسطة و�� بدرجة (), 69.351(

 جاءت  ) تتوافر طرق و�رامج مختلفة الستعادة البيانات واملعلومات �� حالة تلف�ا أو �عطيل أج�زة ا��اسوب، و�� ()5(رقم  أد�ى فقرة ,

 ). متوسطة), و�� بدرجة (56.823بوزن �س�� (

لبات دمج ، و�ل من ��مھ األمر، �عز�ز نقاط القوة �� متطو�ذا يتطلب من ا���ات املسؤولة، �� وزارة ال��بية والتعليم العا��، وا��امعات

 ، وتطو�ر التعلم اإللك��و�يل�شر ثقافة التعلم اإللك��و�ي ،التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات، ومعا��ة نقاط الضعف أو التخفيف من حد��ا

  �� ا��امعات. 

اإللك��و�ي، وتزو�د داد منا�� دراسية ت�ناسب مع دمج التعلم و�ضاف إ�� ذلك حث مدارس التعليم العام ومعدي ومصم�� املنا�� ع�� إع 

املعلم�ن بدورات تدر��ية بحسب احتياجا��م ملساعد��م ع�� اتباع اس��اتيجيات وطرق وأساليب �عليمية �علمية �س�م �� �عز�ز التعليم  

التعليم العام  مكنوا من �عليم وتدر�ب الطلبة �� مدارس والتعلم اإللك��و�ي، والتعليم املفتوح، والتعلم عن �عد، والتعلم مدى ا��ياة، ليت 

  ع�� التعلم اإللك��و�ي �� املدارس، ومن ثم تم�يد الطر�ق إ�� التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات لدى الطلبة. 

  

  : الثالث نتائج السؤال 

  ينص السؤال ع�� ما ي��:

�� ا��امعات من وج�ة   اإللك��و�يمتطلبات دمج التعلم درجة توافر ) �� α≤0.05( داللة �ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  (ذكر، أن��)؟   ا���س �عزى ملتغ��  نظر الطلبة

  وتمت صياغة �ذا السؤال بالفرضية التالية:  

من وج�ة  �� ا��امعات  متطلبات دمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ) �� α≤0.05(داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  (ذكر، أن��).   ا���س  �عزى ملتغ��  نظر الطلبة

  ), كما �و مب�ن �� ا��دول التا��: T-Testتم اختبار �ذه الفرضية عن طر�ق اختبار ( 

  

  الفروقات بال�سبة ملتغ�� ا���س  ) 11جدول رقم ( 

 العدد   ا���س  ا��ور 
  املتوسط 

 ا��سا�ي

  االنحراف

 املعياري 

  قيمة

"T " 

  قيمة

"Sig." 

مستوى  

 الداللة 

 املتطلبات املادية 
 0.449 1.910 69 ذكر

 غ�� دالة 0.904 0.121
 0.462 1.901 80 أن�� 

 املتطلبات ال�شر�ة الفنية 
 0.423 2.037 69 ذكر

 دالة 0.024 2.286-
 0.449 2.201 80 أن�� 

 املتطلبات اإلدار�ة 
 0.444 1.820 69 ذكر

 غ�� دالة 0.948 0.065
 0.437 1.815 80 أن�� 

 املتطلبات املالية 
 0.537 1.853 69 ذكر

 غ�� دالة 0.653 0.451
 0.527 1.813 80 أن�� 

 متطلبات السالمة واألمن 
 0.516 1.907 69 ذكر

 غ�� دالة 0.928 0.091
 0.520 1.899 80 أن�� 
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 العدد   ا���س  ا��ور 
  املتوسط 

 ا��سا�ي

  االنحراف

 املعياري 

  قيمة

"T " 

  قيمة

"Sig." 

مستوى  

 الداللة 

متطلبات دمج التعليم 

 اإللك��و�ي 

- 0.369 1.908 69 ذكر

0.384 
 غ�� دالة 0.701

  0.376 1.931 80 أن�� 

  1.984) = 0.05) وعند مستوى داللة (147" ا��دولية عند درجة حر�ة (Tقيمة " * 

  2.626) = 0.01) وعند مستوى داللة (147" ا��دولية عند درجة حر�ة (T* قيمة " 

  وقد تب�ن من ا��دول السابق أن:

 " قيمةT من قيمة " أك�� " ا��سو�ةT �� فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  , و�ذا يدل ع�� وجود ا�يالثا��ور " ا��دولية

)α≤0.05 �� ( ولصا�� (اإلناث) ا���س�عزى إ�� متغ��   �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة متطلبات دمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ،. 

 " قيمةT من قيمة " أقل" ا��سو�ةT �� وجود عدم , و�ذا يدل ع�� الثا�يا��ور ��اور، باست�ناء االس�بانة ك�ل، و�� جميع ا" ا��دولية

  �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة   متطلبات دمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر  ) ��  α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 .ا���س�عزى إ�� متغ�� 

البات) سواء �انوا من الذ�ور أو اإلناث لد��م وج�ات نظر متقار�ة ��  جة إ�� أن الطلبة (طالب، طو�مكن أن �عود الس�ب �� �ذه الن�ي

حيث إن متوسطات أعمار�م متقار�ة، و�ستخدمون التعلم   ،التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات دمج متوسطات تقديرا��م لتوافر متطلبات

  ا��امعات.  ولوائح و�شر�عات ن اإللك��و�ي سواء �� ا��امعات أم املنازل بدرجات متقار�ة، و�حسب سياسات وقوان�

ا��امعات أم املنازل  �ذا باإلضافة إ�� أن الظروف الطبيعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ا��يطة بالطلبة سواء �� 

.
ً
 أم إناثا

ً
  متقار�ة وم�شا��ة بالرغم من �و��م ذ�ورا

)، �� ح�ن 2010)، (دياب،  2011)، (أبو شمالة،  2013أبو شمالة،  مثل دراسة (   وتتفق ن�يجة �ذه الدراسة مع نتائج �عض الدراسات السابقة

 ).2006)، (ا��يلة، 2009الة وسطو��، )، (أبو شم2011اختلفت ن�يجة �ذه الدراسة مع دراسة (ياس�ن وم��م، 

  

  : الرا�ع نتائج السؤال 

  ينص السؤال ع�� ما ي��:

�� ا��امعات من وج�ة   متطلبات دمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ) �� α≤0.05( داللة ى �ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 

  )؟ علمية، أدبية(  ال�لية�عزى ملتغ��  نظر الطلبة

  وتمت صياغة �ذا السؤال بالفرضية التالية:  

�� ا��امعات من وج�ة   اإللك��و�ي متطلبات دمج التعلمدرجة توافر ) �� α≤0.05(داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  ). علمية، أدبية(  ال�لية�عزى ملتغ��  نظر الطلبة

  ), كما �و مب�ن �� ا��دول التا��: T-Testتم اختبار �ذه الفرضية عن طر�ق اختبار ( 

  ال�لية الفروقات بال�سبة ملتغ��   ) 12جدول رقم ( 

 املعياري  االنحراف ا��سا�ي املتوسط  العدد   ال�لية  ا��ور 
  مةقي

"T " 

  قيمة

"Sig." 
 مستوى الداللة 

 املتطلبات املادية 
 0.446 1.936 78 علمية

 غ�� دالة 0.387 0.867
 0.465 1.871 71 أدبية

 املتطلبات ال�شر�ة الفنية 
 0.440 2.190 78 علمية

 غ�� دالة 0.061 1.890
 0.439 2.054 71 أدبية

 غ�� دالة 0.721 0.358 0.420 1.830 78 علمية املتطلبات اإلدار�ة 
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 املعياري  االنحراف ا��سا�ي املتوسط  العدد   ال�لية  ا��ور 
  مةقي

"T " 

  قيمة

"Sig." 
 مستوى الداللة 

 0.461 1.804 71 أدبية

 املتطلبات املالية 
 0.536 1.846 78 علمية

 غ�� دالة 0.728 0.348
 0.527 1.816 71 أدبية

 متطلبات السالمة واألمن 
 0.512 1.957 78 علمية

 غ�� دالة 0.180 1.348
 0.519 1.843 71 أدبية

 متطلبات دمج التعليم اإللك��و�ي
 0.369 1.957 78 علمية 

 غ�� دالة 0.216 1.243
 0.374 1.881 71 أدبية

  1.984) = 0.05) وعند مستوى داللة (147" ا��دولية عند درجة حر�ة (T* قيمة " 

  2.626) = 0.01) وعند مستوى داللة (147" ا��دولية عند درجة حر�ة (T* قيمة " 

  وقد تب�ن من ا��دول السابق أن:

 " قيمةTسو�ة أقل من قيمة "" ا��Tداللة إحصائية , و�ذا يدل ع�� عدم وجود فروق ذات  جميع ا��اور و��    " ا��دولية �� االس�بانة ك�ل

 . ال�لية�عزى إ�� متغ��   �� ا��امعات من وج�ة نظر الطلبة متطلبات دمج التعلم اإللك��و�يدرجة توافر ) �� α≤0.05عند مستوى داللة (

�ذه الن�يجة إ�� أن الطلبة سواء �انوا يدرسون �� �ليات علمية أم أدبية لد��م وج�ات نظر متقار�ة �� متوسطات   و�مكن أن �عود الس�ب ��

تقديرا��م لتوافر متطلبات دمج التعلم اإللك��و�ي �� ا��امعات حيث إن متوسطات أعمار�م متقار�ة، و�ستخدمون التعلم اإللك��و�ي سواء  

  ا��امعات.ولوائح و�شر�عات  ت متقار�ة، و�حسب سياسات وقوان�ن امعات أم املنازل بدرجا�� ا��

�ذا باإلضافة إ�� أن الظروف الطبيعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ا��يطة بالطلبة سواء �� ا��امعات أم املنازل  

  أدبية. متقار�ة بالرغم من دراس��م �� �ليات علمية أم 

، �� ح�ن اختلفت ن�يجة  )2011)، (أبو شمالة، 2013أبو شمالة، مع نتائج �عض الدراسات السابقة مثل دراسة ( وتتفق ن�يجة �ذه الدراسة 

  .)�2012ذه الدراسة مع دراسة (العواودة، 
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 دور الرقمنة واإلدارة االلكترونية في تثمين إدارة املوارد البشرية

 

ــــــــــخص  :امللـــــ

مما الشك فيه أن التطور التكنولوجي في عالم الرقمنة اإللكترونية للموارد البشرية في مختلف املنظمات أصبح أمرا حتميا وضروريا وهذا   

  ، وهذا لتمكين أصحاب القرار اإلستراتيجي من املعرفةفي الوقت املعاصر في مجال إدارة املوارد البشرية واملتالحقة لطبيعة التغيرات السريعة 

املصداقية   املؤسسةمما يعطي من تغيرات في محيطها الداخلي والخارجي على حد سواء  املؤسسةالشاملة والدقيقة ملا يحصل داخل 

 فعال ودقيق. على نظام معلوماتباالعتماد القرارات الرشيدة والشفافية في اتخاذ  

 الكلمات املفتاحية : 

 . القرارات  الرشيدة ،نظام معلومات فعال  ارة املوارد البشرية ،إتخاذإدالتطور التكنولوجي،عالم الرقمنة اإللكترونية، 

Abstract:   

            There is no doubt that the technological development in the world of electronic digitization of human 

resources in various organizations has become inevitable and necessary because of the nature of the rapid and 

successive changes in the field of human resources management in contemporary time. This is to enable strategic 

decision makers to know the comprehensive and accurate changes within the organization Both internal and 

external, giving the organization credibility and transparency in making informed decisions based on an efficient 

and accurate information system. 

 

ـــــة:داملق ـــــــ ـــــ ــ  مــ

بها   و إزدياد املوارد البشريةالنشاطات املختلفة للمؤسسة في وسع في العصر الحالي من ت إن التطورات الراهنة التي يفرضها املحيط التنافس ي

التأقلم والتفاعل مع هذه التغيرات  شاطاتها من الالزم على كل املؤسسات بمختلف نكان  ، صاحبت هذه املستجداتو كذا التعقيدات التي 

هذا لتحسين الفعالية داخل  برمجيات اإلتصاالت الحديثة و وهذا من خالل إستعمال تكنولوجيا نظام املعلومات والرقمنة اإللكترونية و 

املهمة  من أجل التحكم والسيطرة الكاملة على كل تفاصيل املوارد البشرية للمؤسسة التي تهم  و املؤسسة ،وتوفير املعلومات الدقيقة 

كما أنها سهلت عميلة اإلتصاالت وتبادل  ، املسؤولين إلتخاذ القرارات الرشيدة ومساعدتهم في تقليص اإلنحرافات وتصحيحها في وقت وجيز 

لي قد ساعد ال ا اإلعالم ن الرقمنة واإلعتماد على تكنولوجيتخفيض التكاليف وربح الوقت ،إبين الرؤساء املرؤوسين مما ساهم في املعلومات 

  وارد البشرية وخاصة في تسيير وظائف إدارة املوارد البشرية كالتوظيف للمترشحين وتكوينهم وتدريبهم في التخلي عن األنظمة التقليدية إلدارة امل

إعطاء التفاصيل املهمة عن كل  و وتقييم أداء العمال ، في التعويضات ودفع األجور  عدالة،وكذا ترقيتهم للمناصب األعلى وتحقيق ال
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عملية التخطيط اإلستراتيجي وتحديد الرؤية الصحيحة ألهداف   مما ساهم فيوارد البشرية ملستقبلية إلدارة ااإلحصائيات والتنبؤات امل 

ت  اصلة في عالم تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة والتحكم بها ملواكبة التطورا املؤسسة ،وعليه أصبح من الضروري اإلهتمام بالتطورات الح

 التي فرضتها البيئة التنافسية . 

   سنحاول في دراستنا هذه طرح التساؤالت التالية: منه و

 وارد البشرية ؟ امل أهمية الرقمنة اإللكترونية في إدارةكمن تفيما 

 التساؤالت التي ينبغي اإلجابة عنها نذكر من بينها : وضمن هذه اإلشكالية تندرج العديد من  

 دور الرقمنة في تسيير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ؟ ما هو  •

 هي أهميتها في اإلدارة املعاصرة ؟ ما •

 هي التحديات التي تواجه تطبيق الرقمنة اإللكترونية للموارد البشرية؟  وما •

 

 :اإللكترونية للموارد البشريةاإلدارة  :أوال 

  للمفهومين  املعنى نفس إلى الباحثين من الكثير يشير بحيث اإللكترونية واإلدارة اإلدارية الرقمنة بين الربط يتم ما  : كثيرا .تعريف الرقمنة1

  أفضل ،للمواطنين  خدمات  تحقيق على تعمل ،  املعلومات لعصرنة إدارية  إستراتيجية: "  بأنها  وتعرف  اإللكترونية  اإلدارة  هي اإلدارية  فالرقمنة

  الكتروني  إطار في املتاحة املعنوية و والبشرية املادية املوارد توظيف  خالل من  املتاحة  املعلومات ملصادر أمثل استغالل  مع ،  املؤسسات و

  بأنها   االلكترونية   اإلدارة   عرفت   املطلوبة،كذلك  بالجودة  و  املستهدفة   للمطالب  تحقيقا   و  والجهد   املال   و  للوقت  أمثل  استغالل  اجل   من   حديث

  استخدام  وبدون  متناهية ودقة عالية  بسرعة تنفذ إلكترونية وخدمات أعمال إلى التقليدية اإلدارية والخدمات األعمال كافة تحويل عملية"

  الخدمات   تقديم  في  الحديثة  اإللكترونية   الوسائل  استغالل "  في  تتمثل   Management  Paperless  اإللكترونية   اإلدارة  أن  نقول   هنا   ومن    الورق

  ووسيلة   ورق  بال  إدارة   بأنها  اإللكترونية   يعرف بعض املختصين اإلدارة   كما   ،   الجهد  و  الوقت  وتوفير  اإلدارية   املعامالت  تسهيل  أجل   من  اإلدارية

 (2017)عبد السالم،  التكنولوجية الوسائل  على أساسا وتعتمد السلطة وكفاءة أداء لرفع ،

 

  األحيان بشكل بعض في يطرح كما األخرى  املصطلحات من  بالعديد اإللكترونية  اإلدارة مصطلح  ما يربط كثيراهوم اإلدارة اإللكترونية : مف 1.1

اإللكترونية،التجارة اإللكترونية،النشر اإللكتروني ،التعليم اإللكتروني ،التسويق   األعمال عدد منها مثل الحكومة اإللكترونية ،  مع مترادف

املداخل الفكرية لإلدارة املعاصرة    ،إلى غير ذلك من املصطلحات التي تتشارك في طابعها الرقمي ،ونظرا إلختالف النظريات  وتروني......إلخاإللك

إختالف   واملمارسون للعمل اإلداري لم يتفقوا على مفهوم موحد ملصطلح اإلدارة اإللكترونية وذلك إلختالف املنظور وفإن علماء اإلدارة 

خاصة شبكات  ستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و الوجهة لذا سنحاول أوال فهم مصطلح اإلدارة اإللكترونية،فهي عبارة عن إ

 نفس  وفي  دارية الخاصة بمؤسسة ما ،بغية تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة الكفاءة وفاعلية األداء باملؤسسةاألنترنيت في جميع العمليات اإل 

  واملفكرات  واألدلة  والبريد اإللكتروني  الورق اإللكتروني و  يستخدم  ال   حيث   ورق  بال  إدارة   اإللكترونية  األخر على أن اإلدارة   البعض   يؤكد   السياق 

  نها بكو  اإللكترونية اإلدارة   عن يعبرون إذ  آخرين  حثين با التوجه   هذا مع  ويتفق  اللية  املتابعة ت وتطبيقا ونظم الصوتية  والرسائل   اإللكترونية

املعلومات الضرورية للوصول إل تحقيق أهداف اإلدارة    تقنيات   جميع  على  باإلعتماد  اإلدارية ،  املؤسسة مهام وأنشطة    جميعت  عملية  عن  عبارة

إدارة  الجديدة في تقليل إستخدام الورق ،وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين واإلنجاز السريع والدقيق للمهام واملعامالت،لتكون كل 

ه ويعبرون عن اإلدارة اإللكترونية على أنها "هي  جاهزة لربطها مع الحكومة اإللكترونية الحقا،ليأتي باحثون آخرون يؤكدون على هذا التوج

ية جميع عمليات التحول إلى نداء األعمال املؤسسية إلكترونيا عن طريق إعادة هيكلة أداء تلك األعمال بما يحقق التطور في األداء إلقتصاد

 (2018)ودادبورصاص،   .املرونة،حسن إستغالل املوارد 

 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية :  2.1

 األهداف اإلدارية:  -أ 

 .  عمليات  من بها يتعلق ما  و اإلدارية اإلجراءات  كلفة تقليل -1
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 املؤسسات.  و و الشركات املواطنين  مع  تعاملها خالل من  اإلدارة  عمل  كفاءة زيادة -2

 و محدودة تبقى العمالء معامالت تخليص إلى بالنسبة التقليدية قدرة اإلدارة  أن  إذ واحد وقت في العمالء من أكبر  عدد  استيعاب  -3

 . طويلة صفوف  في االنتظار إلى  األحيان   من  كثير في تضطرهم

  و  الشخصية العالقات تأثير  من الحد إلى يؤدي مما  ممكن حد  أقص ى  إلى منه  التخفيف  أو  املعاملة  طرفي بين  املباشرة  العالقة عامل  إلغاء -4

 .العمالء بأحد املتعلقة  املعامالت إنهاء في النفوذ

 به.  التخصص  و العمل  تقسيم تسهيل و  الجامد  بمفهومها البيروقراطية على القضاء -5

 الحديث.  بمفهومها الشاملة الجودة مبدأ  على التأكيد  -6

 األخطاء  تصحيح   على   واملقدرة   الوثائق  مع  التعامل   في   ليونة  من   يحمله  ما   مع   كترونياإل  أرشفة   بنظام  واستبداله   األرشيف الورقي  نظام  إلغاء  -7

 (2017)عبدالسالم،  كان. وقت أي  في منها االستفادة و ممكن وقت أقل  في جهة من  ألكثر  الوثائق نشر و بسرعة الحاصلة 

 تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن املحسوبية  -8

 تحقيق السرعة املطلوبة إلنجازات إجراءات العمل وبتكلفة مالية مناسبة   -9

 (2009)أحمد محمد، زيادة حجم اإلستثمارات التجارية والتسويقية -10

 .إلكترونيا الرقابة  مستوى  ،ورفع املناسب الوقت وفي  بدقة القرار   ألصحاب املعلومات توفير -ب

  العمل  على  الجهات ، والتأكيد  وفي جميع  اإلدارات  بين للمعلومات املستمر التدفق خالل من  والبيروقراطي  اإلداري  الجمود تقليل -ت

 (2014)بن سليمة،  . اإلستراتيجي

 اإلقتصادية :  األهداف اإلجتماعية و -ث

 .   اليومية   العمل  تعقيدات على  والقضاء  البيروقراطية   محاربة  -1

 والبيروقراطية.  والفساد  املحسوبية  ومحاربة  الشفافية مفهوم تعميق -2

 . التقني  العصر  معطيات  مع التعامل  على للمجتمع الجيدة  القدرة -3

 .  واالبتكار  اإلبداع  حيث من املوظفين حقوق  على  الحفاظ -4

 .  ومكان  زمان كل  في للمجتمع  الجيدة الخدمات ، وتوفير تقريب اإلدارة من ملجتمع -5

 . وسريعة جيدة نوعية ذات  خدمات وتقديم االستثمار  وجذل االقتصادي  االنتعاش  تحسين -6

، لحفظها واإلنجاز السريع للخدمات وبتكلفة   والخزائن امللفات كميات  خفض حيث من الخدمة أداء وتكاليف التشغيل تكاليف تقليل -7

 مالية مناسبة. 

 الزبائن في وقت واحد ،ودون حضورهم لإلدارة . كبير من  إستيعاب عدد  -8

  التطور   مواكبة  و  ،  الخدمات  أداء  تحسين  مجال   في   خاصة  للمنظمات   التنافسية  القدرات  تعزيز  وزيادة  ،  باملوظفين  املرتبطة  األخطاء  تقليل -9

 (2008)نعيم حسن عماد،   النامية. الدول   وبين بينها   والعلمية  االقتصادي   الفجوة تضييق  على يساعد  مما    املتقدمة للدول  التكنولوجي

 

   تعريف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية : :ثانيا

ستخدام الواعي لتكنولوجيا املعلومات في ممارسة وظائف  منهجية إدارية جديدة  تقوم على اإل  تعبر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على

 (2017)خالصةزواوي،  املوارد البشرية ،وتعتمد على أنظمة الحاسوب وشبكات االتصال في تنفيذ إستراتيجيات وسياسات املوارد البشرية .

من القوى العاملة والحفاظ عليها وحثها على العمل  املؤسسة  البشرية بمفهومها الضيق فإنها تهتم بتوفير احتياجات  املوارد دارة إ  ىإذا نظرنا إل

ستخدام  اإل ، أما من حيث مفهومها الواسع فهي تهتم بشؤون    ، راضية ومنتجة  ، فتتشكل بذلك يد عاملة محفزة  وتنمية مهاراتها لتحقيق ذلك

 (2013)باس ي،  ملؤسسةمستوياتها التنظيمية باع مثل للموارد البشرية بجمياأل 

  األجنبية دبية  األ فيطلق عليه في الدراسات  فس املعنى ،تحمل ن له تعريفات ومسميات E-MRH البشرية  للموارد كترونيةاإلل دارةاإل إن مفهوم 

 HR.آخر يسمى  وبمصطلح e-HRM ،e-HR  Virtual HRM  ،HR Intranet Web–Based HRالبشرية اإللكترونية  اردو املمصطلح إدارة 

Portals،أوMRH   ،(2014)مؤيد عبد القادر 
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قبل التطرق إلى مفهوم نظام اإلعالم للموارد البشرية البد من تعريف نظام اإلعالم املوارد البشرية   مفهوم نظام اإلعالم للموارد البشرية : .1 

بحيث يعرف نظام اإلعالم بأنه آلية تسمح بجمع وتصنيف ومعالجة و    SIRHأي بشكل عام باعتباره الركيزة لفهم نظام اإلعالم املوارد البشرية  

صورة إلكترونية إضافة إلى بناء وإنتاج معلومات جديدة من املعلومات السابقة واملوجودة أصال في   استرجاع املعلومات املخزنة في ملفات

النظام بعد معالجتها ،فمن خالل تعريف نظام اإلعالم يتضح لنا أنه يتكون من مفهومين أساسيين للنظام واملعلومة فالنظام هو مجموعة من  

بعض ضمن عالقات محددة أو آليات عمل معينة  من أجل تحقيق هدف معين  أما املعلومة فهي  العناصر واإلجراءات التي تعمل مع بعضها ال

مجموعة معطيات تمثل بشكل واضح من طرف األفراد أما في مجتمع املعلوماتية يقصد باملعلومة مجموعة املعطيات التي تكون مخزنة  

كي تكون مفيدة وعملية يجب استعمالها بشكل جيد وأن تتوفر لى املعايير  ومعالجة  ومرسلة بواسطة دعم ،كما تجدر اإلشارة بأن املعلومة ل

 التالية : 

 :بحيث يجب أن تكون املعلومة متاحة في كل وقت ودائما في تجدد مستمر أي مسايرة لألحداث املوجودة في املؤسسة. البعد الزمني ➢

محتوى املعلومة : محدد وواضح ويمكن التحكم فيه ،أما شكل املعلومة يجب أ يكون بطريقة يسمح بفهمها وهذا يكون بواسطة تقنيات   ➢

 تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 

   وعمليات التشغيل واملخرجاتنظمة متفاعلة تتمثل في املدخالت ومنه فإن نظام اإلعالم للموارد البشرية يعمل وفقا مل

التقارير  وتقديمها  النتائج املتمثلة في املعلومات و خزين وتشغيل البيانات و إستخالص تتمثل في إجراءات عمل النظام في جمع وت ✓

 للمستخدمين . 

بكفاءة ذ القرارات الخاصة بإستخدام العنصر البشري  لومات التي يحتاجها املديرون إلتخايهدف نظام اإلعالم املوارد البشرية  إلى توفير املع ✓

   )حراتي( وفاعلية ليؤدي دوره في تحقيق األهداف التنظيمية.

 

 :تحول إدارة املوارد البشرية إلى إدارة إلكترونية للموارد البشرية  .2

، و أهم سبب في انتقال    والقوى املحركة لها افقة للعوملة ،  ت من الظواهر الرئيسية املر ال تصاإلا   تعتبر التطورات التقنية ، وتقنيات املعلومات و 

فصارت املعلوماتية مطبقة نظاميا على كافة امليادين وعلى مستوى جميع املؤسسات ، لتحقيق    ، صاد املوارد إلى اقتصاد املعرفة  العالم من اقت

لكترونية على كل من الوظائف ،املهام و املحتويات  اإلفراد إذ صبغ طابع  األ لي ونظم  ال، نظم الحاسب  املالية  التكامل بين النظم امليكانيكية و

وتوفير  ، ،تأهيله وتطوير خالفا ملا كان عليه سابقا من جهة تفعيله خلق ثورة إدارية استوجبت وكذا العالقات املتعلقة باملوارد البشرية ، مما

كترونية للموارد  لاإلدارة اإل ارة املوارد البشرية إلى ر لتحول إدالخبنية تحتية تساهم في ذلك من جهة أخرى ؛ هذا ما يمكن وصفه بالوجه 

 (2015)طويهري، ة البشري

 

 اإلدارة اإللكترونية بين الرؤية اإلدارية والرؤية التكنولوجية :  .3

بيانات    تبادل  أو    روتينية  عمليات   كونها   عن    ال تخرج  بأنها  الكثيرين  يراود  الذي  الذهني   نطباع اإل   ذلك  على   تقتصر  ال   االلكترونية  اإلدارة  إن        

  الرضا  تحقيق بهدف وتحسينها  الخدمة وتعزيز للمعلومات وشامل تكامل مدخل  أنها تمثل بل ، لكترونيإ تسوق   عملة أنها أو ، إلكترونية

 للجميع. 

من   كل  أشار  فقد  و األسس  املبادئ   في ال  في املمارسات التقليدية   اإلدارة  منطق مغادرة  علينا  يفرض  التكاملية  لإلدارة  هذا   التكاملي  املدخل  إن 

(clock  و(gold smith   التسعينات  منصف كثيرا في تطرح أصبحت  إلى املقولة الجديدة األكثر رواجا وهي "موت أو نهاية اإلدارة"هذه املقول  

، وتكنولوجيا   إدارة  كونها منها تكنولوجية أكثر هي اإلدارة االلكترونية أن هو املقولة  هذه  عليه تقوم الذي األساس أن  ، إذ  مختلفة وتبريرات

 : هما  رؤيتان  تحكمه  السابق  املنطق  فان وعليه للتكنولوجيا ،  ةموجه إدارة منها  أكثر   لإلدارة ةموجه

 ( Managérial vision) :الرؤية اإلدارية -أ 

 وتدير توجه الذي  األساس  هي اإلدارة أن  على  الرؤية العشرين،إذ تؤكد هذه  القرن  في لإلدارة  الروحي ( األبPeter druckerأيضا ) أبرزها  من  

ليس التكنولوجيا وإنما    اقتصاد  أو   دولة   ألي  النابض  القلب  فان   لها،ولهذا   مساعدة  أو وسيلة  كأداة   التكنولوجيا  باستخدام  واملنظمات  األفراد

 . املؤسسة
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 ( Technologique vision) الرؤية التكنولوجية:  -ب

   الرؤى  هذه تعكس وعموما  ، مجاالت الحياة اإلنسانية  مختلف في اإلدارة في  املعلوماتية  التكنولوجيا  تطبيق  مزايا   إظهار  الرؤية  هذه  تحاول     

اتجاهات   تحدد أداة مجرد  تعد لم  اإلدارة فالتكنولوجيا  فيها  بما ش يء كل  ويوجه القدرات يمنح   الذي   األساس  بوصفها بالتكنولوجيا  اإلعجاب 

  لتسبق   موجه فكرة فهي عمله، ينبغي عليها وما اإلدارة واتجاهات املوارد ، تخصيص خيارات تحدد التي هي ، وإنما  ستخدامهاو إ تطويرها

 : هو الفكرة  هذه رواد  من  اإلدارة و  دور  من يقللون  الرؤية  هذه دعاة فان  اإلدارة . وعليه

( Backma  2001سنة.) 

 :  يلي ما إلى نصل  التكنولوجية  لإلدارة  اإلدارية والتكنولوجية الرؤيتين  تقدم واستعراض ما  خالل  من        

 مقولة نهاية اإلدارة.   طرح في البعض  ساعد  مما ،  لإلدارة جوهريا تحديا مثلت األعمال  االنترنيت وشبكات   إن -1

 للتكنولوجيا.    موجهة  إدارة  هي   مما   أكثر   املوجهة إلدارة  للتكنولوجيا   تجسيدا   االلكترونية  اإلدارة  ظل   في  حتى  ظهرت(  اإلدارة   نهاية )   مقولة   إن -2

  إدارة  مقابل الذاتية واإلدارة  الصفقات تكلفة  وخفض  ، املديرين و اإلدارة تقادم مبررات  إلى  طرحها في استندت(  اإلدارة نهاية) مقولة  إن  -3

 الغير. 

وليس على ساسطغيان الواحدة على األخرىأساس    واإلدارة التكنولوجيا  بين  والتعاون  التوازن  على  تقوم تكاملية رؤية  إلى املاسة   الحاجة  إن -4

 (2014)بن سليمة،  طغيان الواحدة على األخرى 

 

 أهداف نظم املعلومات اإلدارية :  ثالثا:

 تحقيقها  وتتمثل تلكك األهداف في ما يلي : هداف تسعى نظم املعلومات إلىاأل مجموعه من  كهنال

يؤدي إلى تحقيق التنسيق  ، وبما    املعلومات  و  دفق البياناتسمح بتينظام متكامل بما    فيمع بعضها البعض    املؤسسةية في  ربط النظم الفرع -1

 أنشطة تلك النظم. بين 

 هذا الهدف   قيقتحفي ، ومن ثم املساهمة  بالهدف العام للمنظمة املؤسسةة بيربط أهداف النظم الفرع ياملساعدة ف -2

ر الت الل من خ نظيمية الت  توياتاملس  في جمع  رار قصنع واتخاذ ال  ليةعم فياملساندة  -3
ٌ
  رارات قال  ك لتل الالزمة  مات تضمن املعلو   تيال قارير توف

 .ت املناسبقيالتو  في

 . الشكل املناسب و قيتالتو  املكان و  يابة فرقط واليالتخطالالزمة ألغراض  ر املعلومات  يتوف -4

 .حفظها انات واملعلومات وبية تداول اليبة على عملقالر ا -5

  والتنبؤ  نات واملعلومات تحديث البيا، و قة للمنظمة بد تينيةت الرو ياعن العمل قاريربعدة طرق منها انتاج الت املؤسسةة ي تحٌسن انتاج -6

ةقاملست باملشكالت
ٌ
 . بل

 (2016)منور محمد يوسف،  .تالخطط واملشروعا  فيذما تنتجه من معلومات مرتدة عن تنالل من خ  املؤسسةداء  أتطٌور  -7

 

 أهمية نظم املعلومات املوارد البشرية: :رابعا

،والتي تمكن  إلى حواسيب آلية  من وسائل إتصالبل الحاجة    للموظفين  كافية  بحاجة  البشرية،لسنا  للموارد   اإللكترونية  اإلدارة   ظل   في  بما أننا 

 كل موظف عام من قضاء أعماله املكلف بها بيسر وسرعة قصوى .

ة تنافسية  ز إلى املعلومات وتحقيق ميمن خالل تسهيل الوصول  (  هوبكنز    )   تعتبر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ذات أهمية قصوى حسب

 وارد البشرية تلعب دورا مهما يمكن تلخيصها كما يلي : بل ،إذن اإلدارة اإللكترونية للمفي املستق املردوديةوكذا السيطرة على التكاليف ورفع 

اتهم  اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية هي ذلك املدخل اإلداري الذي يقوم على توفير وتداول املعلومات بين العاملين  على إختالف مستوي •

 داخل التنظيم  وإشراكهم في عمليات إتخاذ القرار وبالتالي تنمية درجة اإلحساس باملسؤولية نحو املؤسسة  

اليومية  ة املعلومات إتجاه املوظفين على تنظيم الخدمة املجانية لهم ،كما تعمل على معالجة املطالب الفردية  تساعد على األتمتة  وال مركزي •

 إلدارة املوارد البشرية. 
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ملؤسستهم ،وإعادة  اإلداري للحداثة وشعورا بالتقدير.تحسين صورة املؤسسة بفضل إستخدام أجهزة الكمبيوتر  ويتكون لدى الطاقم  •

 .ادل القائمة على التكنولوجيا الجديدة وتعزيز التعاون بين الفرق واإلدارة اإللكترونية خلق عالقات لتب

تحسين العالقات بين املوظفين داخل التنظيم من إدارة عليا ،مستخدمين الحاسب اللي ،و املتعاملين خارج املؤسسة فيتحول املدير من   •

 تطبيق وأداء املعلوماتية. الشخص املكلف بإدارة العاملين إلى الشخص املسؤول عن 

)طويهري،    تمكين املستخدمين من اإلتصال ببعضهم البعض والتنسيق معا  من خالل غرف الحوار والدردشة بالنقاش ومؤتمرات الفيديو . •

2015) 

 دور نظم املعلومات في إتخاذ القرار: .1

املناسبة لصنع القرار اإلداري بعملية ترشيد صنع القرار ،حيث يعتمد بدرجة كبيرة على مدى موثوقية  تسمى عملية البحث عن املعلومة 

مصدر املعلومة  التي تعطي الصورة الواضحة  والصحيحة ملتخذ القرار عن العمل الذي سيقوم به ،كما أشارت عدة دراسات إلى أهمية  

ومة تؤدي إلى فشل القرارات ،فنظم املعلومات تزود املؤسسة باإلتصالت وأدوات التحليل  املعلومات لعملية صنع القرار ،حيث أن غياب املعل

املؤسسة    التي تمكنها  من أداء دورها فقد أدت إلى زيادة املعرفة وتعدد البدائل أمام متخذي القرار وتقليل حالة عدم التأكد التي تحيط في بيئة

كمية  وقابلة للتحقق  من صحتها وبالتالي تزداد درجة فاعليتها في صنع القرار الصحيح بالوقت   ،كما أن أهم ما يميز هذه املعلومات  هو أنها

 (2015)فيروز،  املناسب . 

 

 لنشر ومشاركة املعارف في املؤسسة: األنترنيت كأداة .2

باألنترنيت وذلك إعتمادا على شبكة األنترنيت وتكنولوجيا الويب أن التطور شبكات املعلومات للمنظمات بتأسيس شبكات خاصة تعرف 

داخل املؤسسة ،فهي تسمح للعاملين  من الحواسب املتوفرة  الخاصة للتعامل مع أنواع مختلفة  ،حيث يمكن من خالل هذه الشبكة الداخلية  و 

يستطيع مستخدمو   دد محدد من املوظفين ،بحيث ال باإلتصال معا واملشاركة  في املعلومات بشكل إلكتروني كما يمكن إقتصارها في ع

األنترنيت العاديين الوصول إلى املعلومات املخزنة فيها وبحيث يمكن تعريف شبكة األنترنيت  على أنها شبكة خاصة  تستخدم تكنولوجيا 

األنترنيت ال تحتاج إلى حواسيب خاصة ،حيث    االنترنيت  لتبادل املعلومات  ما بين  املعدات املعلوماتية غير املتجانسة داخل املؤسسة،فشبكة

يعتبر األنترنيت اليوم من  (hiperlink)  ،  ع إمكانية إستخدام الصلة الفائقةتعتمد على نفس تكنولوجيا البرمجيات املستخدمة في الويب م

كترونية للموارد البشرية ألنها أداة لإلعالم و التكنولوجيا الحاضرة بكثرة في الكثير  من املؤسسات ،حيث يعتبر م األدوات املهمة لإلدارة اإلل

 (2016)مرادزايد،  اإلتصال ،ولنشر املعرفة ،داخل املؤسسة.

 

املؤسسة وتحتوي على   أنترانت ضمن تكون  والتي  البشرية املوارد نترانتأ  تشكيل من البد : للموارد البشرية اإلدارة اإللكترونية  تطبيقات -أ 

  املؤسسة   ،سياسات  بمراجعة  للمستخدم  يسمح  مما   ،  القسم   عمليات  ومواصفات  وثائق  بين  الربط  مع   نشر كتب للمستخدمين على األنترنيت

  للمستخدم ، وكذا   واملعرفية  الفكرية    القدرات   بتطوير  يسمح   بما   ا ملتوفرة  الخدمات  ،و وتعلم  بالعمل  الخاصة   التعيينات  معرفة   إلى  والوصول 

 للمؤسسة العام الهدف   تحقيق في مساهمته

 

  املؤسسة وأعمال زبائن بين اإللكترونية  التجارة قنوات  عمل  تسهيل إلكسترانتا الجوهري  العمل : البشرية املوارد اكسترانت  تطبيقات - ب

 :  مختلفين  نموذجين على تعتمد  وهي البشرية املوارد   خدمات  وسوق  البشرية  املوارد

  املوارد  خدمات إلدارة  بفعالية املعلومات يستعملون  الذين الباعة  مع  العاملة القوة بيانات في باملشاركة البشرية املوارد إلدارة  يسمح  األول   -

 البشرية. 

 البشرية.   املوارد إدارة  بيانات وقاعدة خدمات بإدارة ويقومون  الواسعة املسؤولية موقع في هم فقط الباعة  يكون  والثاني  -

 

  نقطة  لوصف مرة ألول  الكلمة  هذه ، واستخدمت  8199 عام في البشرية املوارد بوابة فكرة ولدت :  البشرية املوارد بوابة إدارة تطبيقات - ج

الداخلية  فتح املعلومات املخزنة    من   املنظمات  تمكن  التي  التطبيقات: "  بأنها  تعريفها   ويمكن  ،   باملؤسسة  املعلومات الخاصة  إلى  متكاملة  وصول 
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  إلى  بالوصول  البشرية املوارد بوابات والخارجية وتوفر للمستخدمين بوابة واحدة من املعلومات الشخصية الالزمة إلتخاذ القرارات وتسمح

  العالم  في قيادية بشرية موارد أنترنت بوابات أكبر من موتورز جنرال شركة وتعتبر  وأدوات أنظمة إلى وتحتاج  ، املعلومات مصادر نقاط كل

 (2017)خالصةزواوي،   .البشرية  املوارد  لبوابة أجيال  ثالثة اقترحت وقد

 

 أهمية املورد البشري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية :  -د

العلوم  وحقول  النظام إدارة في واملتخصصين العاملين  في يتمثل  واملعرفي والذي الفكري  املال  رأس البشري أحد أهم مكونات املورد يعتبر

العامل األهم ، في تحقيق امليزة التنافسية املؤكدة ،ومصدر اإلبتكار واإلبداع التنظيمي    هم حيث  اإلتصال وتكنولوجيا  والتطبيقية النظرية

باملنظمات بصفة عامة وخاصة في  كترونيةاإلل اإلدارة بمسأندة والتكنولوجي ،فاألفراد العاملين هم األشخاص  املالئمين الذين يقومون 

)عمر أحمد هاشم الشريف   الرقمية في أداء وظائف ومهام تكنولوجيا ونظم املعلومات الحديثة  لبناء وتحقيق األهداف املطلوبة املؤسسة

 (2013أسامة محمد هشام، 

 

 وظائف إدارة املوارد البشرية :تأثير الرقمنة اإللكترونية على :خامسا

 إستقطاب العاملين :  .جذب و1

إستقطاب العاملين في حفظ املعلومات الخاصة باملترشحين للوظائف ،وتحديد املترشح املناسب لشغل   يساعد نظام املعلومات على جذب و

 ؤسسة عدة فوائد وهي:لنظام أي أن نظام اإلستقطاب باملالوظيفة ويحقق هذا ا

 علومات الخاصة بالعمل ،كإسم العامل ورقم ضمانه الصحي ،ومؤشرات أخرى للمترشح للوظيفة. املإسترجاع   ✓

 (.  اإلختبار......إلخ توثيق جميع اإلجراءات الخاصة بعملية اإلستقطاب )مثل املقابلة و ✓

 . توثيق جميع البيانات األساسية حول فرص العمل املتوفرة  ✓

 .املقابلة ،وإعداد التقارير الضرورية عن املترشحين للوظائفات األساسية للقائمين بتوفير املعلوم ✓

 . توفير املعلومات الالزمة لتقويم عملية اإلستقطاب وتحديد تكاليف اإلعالنات عن الوظائف ✓

 . توفير معلومات عن نتائج اإلختبارات للمترشحين للوظائف ✓

أكثر   سؤول من تحديد املصادر التي تهيأيمتلكون أعلى املهارات ،وبذلك يتمكن امل زيادة عدد املترشحين املؤهلين بالدرجة الكبيرة والذين  ✓

 . العاملين نجاحا في املستقبل 

 . زيادة معايير اإلختبار سواء كانت تلك املعايير موضوعية مرتبطة بالعمل ،أم معايير ذاتية لبعض أسماء الشخصية  ✓

 

  املوارد   في إدارة  التي   في  رئيسيا   محورا  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  كترونيةاإلل  الحكومة  تقنيات  تمثل  .التوظيف اإللكتروني :2

  البشرية  املوارد إدارة  وظائف  جوهر  التوظيف،التي تمثل   عملية  وإدارة  تحسين  على املعلوماتية  أنظمتها خالل  من  تساعد  فهي  ، تمثل  البشرية 

 (BRILLMAN ،2003) .اإللكترونية  الحالة إلى التقليدية  الحالة من  بتحويلها

 

  للعمل   املؤهلين  األفراد  ترغيب  و  الشاغرة ،  الوظائف  عن   اإلعالن  يقتض ي  الذي  النشاط   ذلك  التوظيف  يمثل  مفهوم التوظيف اإللكتروني :  1.2

 (2007)عليان، أسس اإلدارة املعاصرة الطبعة األولى، املوضوعة من قبل اإلدارة   األهداف  تحقيق بغرض املؤسسة في

  جذري    تحول   حيث حصل    E-HRMاملوارد اإللكترونية    إدارة   استخدام  فيها  يتم  أن  يمكن  التي  املجاالت  أهم  من  اإللكتروني  التوظيف   يعتبر  و 

  بداية منذ الغربية الدول   في ينتشر اإللكتروني التوظيف وبدأ  ICTاإلعالم واالتصاالت  تكنولوجيا على اعتمادا التوظيف طرق   في عالمي

  ممارسة  هو االنترنت عبر  التوظيف  أو اإللكتروني فالتوظيف   ،  والخاص  العام القطاع  لدى  للعمالة  الرئيس ي املصدر  وأصبح  التسعينيات

  جذب أكبر  من املوظفين الجدد ،فيمكن وتقييم تعيين  مقابالت وإجراء البشرية جذب املوارد ، العمل عن للبحث اإلنترنت شبكة واستخدام

 في اإلنترنت فيها بما واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  استخدام شامل بشكل وهو. االختيار عملية من ويوسع املحتملين  املوظفين من عدد

 (2012)دحيمان،  البشرية الالزمة. املوار   د توفير إجراءات
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على أنه عملية التكوين بإستخدام شبكة    CISCO SYSTEMSتعددت تعريفات التكوين اإللكتروني،حيث تعرفه شركة     التكوين اإللكتروني :.3

في  االنترنيت املعتمدة على بث ونشر املحتويات  في أشكال مختلفة ،إدارة العملية التكوينية ومجموعة املتدربين عبر الشبكة ،وجود مختصين 

والتعليم  ويتم ذلك بطريقة سريعة   تطوير وتنمية املحتويات فعملية التكوين اإللكتروني تزيد من إمكانية وصول املوظفين إلى التكوين 

 نية . وبتكاليف منخفضة باإلضافة إلى إشراكهم في العملية التكوي

(QUEANT, 2003) 

من خالل وجود عالقة مباشرة  ما بين املكون  واملتكون مزودا بأجهزة   Synchrone) ويمكن للتكوين اإللكتروني من أن ينظم بطريقة  متزامنة )

 كمبيوتر مرتبطة ببعضها البعض أو بإستخدام التكنولوجيا  القاعة اإلفتراضية  

( (ClasseVertuelles synchrone  املحاضرات عن بعد،(PATRICE, 2014) 

 

 : ي عدة نظم فرعية نذكر أهمها م املعلومات املوارد البشرية الللنظامعلومات املوارد البشرية :تطبيقات نظام .4

للمساعدة في التنبؤ     من األفراد للمستقبلظام اإلدارة في تحديد احتياجاتها هذا الن يساهم العاملة : القوى  لتخطيط  الفرعي .النظام1.4

 باألجور والتخطيط وتحليل وتقديم الوظيفة ،وأصناف القوى العاملة . 

أداء العاملين مما يساعد املؤسسة في ربط نظم التقييم   حول  معلومات البشرية املوارد معلومات نظام يوفر:  النظام الفرعي لألداء .2.4

بخصائص ومواصفات كل وظيفة  وتساهم  في تحديد  وضع الحلول ملشاكل األداء ،بحيث أن البرمجيات  الخاصة بالتقييم يمكن أن تجدد  

في أداء  العمال مما يساعد إدارة املوارد  املوجودة  الفروقاتنوع الطريقة املناسبة للتقييم  بحيث تساهم تحديد  أو توفير معلومات حول 

 .البشرية  في تصحيح مشاكل هؤالء العمال

نظام بتوفير معلومات عن العملية التدريبية التي ستقوم ،وقامت بها املؤسسة سابقا واألفراد الذين  يهتم هذا ال:    النظام الفرعي للتدريب  .3.4

 منها والفترات  واألماكن  التي تمت فيها   اإستفادو 

إستقصاء األجور إضافة إلى تحديد الحوافز فوائد   وتحديد  األجور والرواتب وتتضمن تقويم  الوظائف  :النظام الفرعي لإلستحقاقات .5.4

 (2018)أيوب،  .،كما يوفر معلومات حول معدالت الدفع )حدود الراتب  والتغيير من فترة إلى أخرى(

 

 التحديات التي تواجه عملية الرقمنة اإللكترونية للموارد البشرية: سادسا:

مجموعة من التحديات والتي م املمكن أن تؤثر على نجاحها أو فشلها ومن ضمن    e-HRM  أنظمة إلى   التحول  عند  البشرية   املوار  إدارة تواجه

   هذه التحديات نذكر ما يلي:

   الخاصة  اإلدارة  عكس نظم ، فعلى   مكانتها وتحسين  املعلومات وتكنولوجيا البشرية املوارد  قسمي بين  الحدود إلغاء -1

فيها تعد نظم اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية   بذاتها،وكان إستخدامها مقتصرا على العاملين  مستقلة كانت التي  السابقة باملوارد البشرية

 متاحة للجميع كمما يمكنها إحداث تكامل بينها وبين مختلف الجوانب  الخاصة بنظم املؤسسة.  

  نظم  إدخال يتسبب  اإلدارة فقد  عمل  طبيعة فهم ىإل البشرية باملوارد العاملين العمالء ، وحاجة  إلى البشرية املوارد قسم  تركيز  تحويل -2

  التي  األمور  بعض  هذه وتعد البشري   بالعنصر اهتمامها من  قللت قد اإلدارة  ة وربما يشعر املوظفين أن  املباشر االتصال  نقص في الكمبيوتر

 . وتنفيذه النظام تخطيط عند  االعتبار  في أخذها يجب

  إلى تقليدي من النظام نتيجة لتحويل الخدمة جودة مستويات النخفاض احتمال فهناكمستوى جودة الخدمة ،  على الحفاظ -3

  املعايير  التوافق مع الخاصة االحتياجات ذوي  قبل ومن ، العاملين كافة قبل من النظام إلى الوصول  ضمان ، املعلومات إلكتروني،تأمين

  (2017)عبدالقادر،  .دولية بيئة في العمل  عند خاصة  الثقافية   الجوانب اختالف مراعاة   ، صفحات الويب  بناء عند  خاصة  عليها املتعارف 

 

 واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية بالجزائر: :سابعا

  لجزائر إحدى الدول النامية التي تحاول تنفيذ هذا املشروع ، حتى تتمكن من االستفادة من االيجابيات التي يدرها هذا املشروع سواء على ا

الحكومة أو على املتعامل ، حيث أطلقت من خالل وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ، أحد امللفات الكبرى وهو مشروع برنامج  
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، الذي تم التشاور فيه مع املؤسسات واإلدارات العمومية واملتعاملين االقتصاديين العموميين والخواص   2013-2008ر اإللكترونية الجزائ

والجامعات ومراكز البحث ، والجمعيات املهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ، إذ شارك أكثر من ثالث مائة  

وقد أصدرت الدولة الجزائرية العديد من التشريعات القانونية  ،محورا  13ألفكار ومناقشتها خالل ستة أشهر ،وتتضمن شخص في طرح ا

 : التي تنص على التعامالت اإللكترونية مثل

امة خدمات  املتعلق بضبط شروط وكيفية إق 98/257 املعدل ملرسوم رقم  2000 أكتوبر  14 املؤرخ في 2000/307 املرسوم التنفيذي رقم-

 .  االنترنت واستغاللها

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية  2001 ماي 09 املؤرخ في 01/123 املرسوم التنفيذي رقم-

 . الكهربائية ، وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية

 املعدل بموجب القانون رقم  1966 يونيو 08 لعقوبات املؤرخ فياملتضمن قانون ا 156 /66 األمر رقم-

مكرر   394 ، ومتضمن في القسم السابع املساس بأنظمة املعالجة اللية للمعطيات ويشمل املواد من  2011 أوت 02 املؤرخ في 14–11

 .7 مكرر  394 إلى

 

 :معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائرثامنا:

إطالق الجزائر ملشروع الحكومة اإللكترونية ، إال أنه لم يتجسد على أرض الواقع ملجموعة من الصعوبات تجلت في األسباب  على الرغم من 

 : التالية

عجز قطاع البريد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تلبية طلبات العمالء على إيصال الهاتف الذي يعد أهم القنوات التي يتجسد   -1

 . بر االنترنتعبرها التواصل ع

التأخير في استكمال البنية التحتية لالتصاالت ، وتباينها من منطقة ألخرى وتأسيسا عليه فإن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية مع دول  -2

 . العالم املتقدم في هذا املجال

عالمي ال يزال ضعيفا في الجزائر مقارنة  محدودية انتشار االنترنت في الجزائر ، حيث أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار   -3

 . % 5.33  % ، مقارنة بالجزائر التي ال تتعدى سوى 14.36حتى بالدول املجاورة ، إذ تبلغ في املغرب على سبيل املثال 

عامالت املالية  تعميم الت  التعامالت املالية اإللكترونية ، ال تزال في بدايتها ، رغم مرور عدة سنوات على شروع السلطات الجزائرية -4

ن  اإللكترونية على مستوى مختلف املؤسسات املالية والتجارية ، إال أن هذه التجربة ال تزال متعثرة ، فعلى سبيل املثال إن فئات واسعة م 

ناجمة عن  املتعاملين االقتصاديين ، وكذا املواطنين يتخوفون من استعمال البطاقة املغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة األخطاء ال

 .جهاز السحب اإللكتروني ، والتأخير الكبير في تحيين حساباته

إلى وضع   ، وذلك من خالل غياب التشريعات املناسبة ، حيث تحتاج األعمال اإللكترونية  محدودية الجانب التشريعي في هذا املجال -5

جوانب التقنية املستخدمة في هذه التطبيقات ، لتحقيق األمن  أنظمة وتشريعات تتناسب مع طبيعتها ، مما يستلزم الدقة والوعي التام بكافة  

 املعلوماتي

 . لالستثمار في تقنيات املعلومات ، خاصة على املدى البعيد ، وإذا كان على بشكل واسع على مستوى الدولة  الباهظة التكلفة   -6

 .  لتغلب عليها، واملتمثلة في البيروقراطية السلبية وعدم إمكانية ا سيطرة املفاهيم التقليدية -7

، والتي تمتلك نفس األنواع من األجهزة   عالقة بنشاط الحكومة اإللكترونيةياب التنسيق بين األجهزة واإلدارات األخرى ذات الغ -8

 . والبرمجيات ، بحيث تتم املشاركة وتبادل املعلومات بين هذه الفئات

لكترونية شكل معوق في طريق التحول للعمل اإللكتروني واملجتمع  ضعف الوعي االجتماعي باملميزات والفوائد من تطبيقات الحكومة اإل -9

  . املعلوماتي

صعوبة وتعقيد إعادة هندسة العمليات املتعلقة بالحكومة اإللكترونية على مستوى األجهزة الحكومية في حاجة إلى استراتجيات خاصة  -   10   

 : وموجهة والتي تتجلى في
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 . ، وبالتالي التوقف عن التحقيق النجاحات الجزئية ، أو عن االصطدام ببعض املشاكل إعادة الهندسةستمرار في عملية  عدم اإل -أ

 . وليس من القاعدةيهم اإلدراك بجميع جوانب العمل عدم تبني التغيير والبدء به من القيادات العليا الذين يملكون الصالحيات ، ولد -ب

  .، املال ،الجهد الطاقات البشرية  واالستعداد وغير ذلك ، واملتمثلة في الوقت إليها عملية التغييرالتي تحتاج  عدم توفر املوارد املتعددة-ج

 (2016)عبد املؤمن، 

 

ـــة : ــ ـــ ـــــــ ــ ــ  الخالصـ

تمية  من خالل ما سبق ذكره يتضح أن اإلدارة اإللكترونية ونظام املعلومات للموارد البشرية أو ما يصطلح علية برقمنة املوارد البشرية يعد ح

البد من اإلهتمام بها في املؤسسات سواء الخاصة أو العامة منها ،وهذا لتحسين وتسهيل األعمال اإلدارية الخاصة بالعنصر البشري داخل  

وفقا لنظام دقيق ، ورغم املجهودات التي تقوم بها الجزائر كدولة  له ؤسسة ،لضمان تكوينه وتدريبه وترقيته وتحقيق العدالة في األجور امل

 الحديثة في مجال اإلعالم و اإلتصال لكنها لم تصل إلى األهداف املرجوة ،لعدة أسباب ثقافية ومالية و تكنولوجية.  تطلعاتتسعى إلى النامية 

 

ـــــيات: ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  التوصــ

 .ستفادة القصوى منهاتكنولوجيا املتطورة وحثهم علي اإل علي أساليب التعامل والتكيف مع الاملوارد البشرية باملؤسسات  دريبت •

 . . ا يتالءم مع بيئة العمل الحكوميوتوحيدها بمالتي تهم تكنولوجيا املعلومات توضيح القوانين والتشريعات والتوجيهات  •

 .  القضايا املتعلقة بالخصوصية والسرية الشخصية و   الرقمنة حول أهمية  ين توعية املوظف  •

 . اإلتصال  ألداء املوظفين وفقا للبرامج الحديثة لإلعالم و  التقييم املستمر واملتواصل •

 .اإللكترونيتحقيق الشفافية في املعلومات عن كل املوظفين وفق النظام   •

 .استخدام املعايير الدولية في األنشطة الخاصة بالحكومة اإللكترونية •

 . التحكم في عملية األرشيف اإللكتروني لكل املعلومات املتعلقة باملوارد ابشرية وتأمينها  •

 توسيع و تفعيل اإلستخدام لشبكة األنترنيت لتطوير رقمنة املوارد البشرية.  •

 للمؤسسات الخاصة والعامة نحو الرقمنة للموارد البشرية . التوجه الرسمي  •

 

 : شـــــــــــــــــــــــــــ الهوام
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ريم  

 بوش
 الجزائر

قسم علوم االتصال،كلية علوم   أستاذة محاضرة أ:دكتورة،تخصص وسائل اإلعالم و املجتمع،

 3اإلعالم و االتصال،جامعة الجزائر

 

 

  االجتماعي في ترقية البحث العلمي لدى األساتذة الجامعيين بالجزائر دور مواقع التواصل 

 دمين لهذه املواقعدراسة مسحية على عينة من األساتذة املستخ

 

 امللخص 

ظهور شبكات التواصل االجتماعي   خصوصا معلنظر الجزائريين بصورة ملفتة لانتشر استخدام شبكة االنترنيت من قبل        

لتي  مثل:الفايسبوك،التويتير،و املدونات.هذه األخيرة استطاعت أن تفتح مجاال للتواصل و تبادل اآلراء و املعلومات.و لعّل من أهم الفئات ا

،ملا  هم العلمينتاجكم طبيعة عملهم كون هذه املواقع تسمح لهم بالتعريف بإالجامعيين بح           فئة األساتذة باستعمال هذه الشبكاتتهتم 

ينشرون معلومات حول   أن الكثير من األساتذة توفره من سرعة في نقل املعلومات و سهولة كبيرة في التواصل.و قد الحظنا في اآلونة األخيرة

لدى    البحثحثنا هذا ليبين مدى مساهمة الشبكات االجتماعية في ترقية  اء بج   نطالقا مما سبق.ااملواعيد العلمية و الفكرية املهمة كامللتقيات

و االتصال بلغ عددها أربعين مفردة.و قد    من خالل دراسة ميدانية على عينة من أساتذة كلية علوم اإلعالم  الجامعي الجزائري األستاذ 

و توصلنا من خالل ذلك إلى أن األستاذ الجامعي يفضل استخدام  .ينةالتي وزعناها على مفردات الع ك على أداة االستمارةاعتمدنا في ذل

    الفايسبوك كموقع للتواصل و البحث و التبادل العلمي أكثر من املواقع األخرى.

  مواقع التواصل االجتماعي،فايسبوك،تويتير،مدونات الشبكات اإلجتماعية،  الكلمات املفتاحية:

 

Résumé 

L’utilisation d’Internet par les Algériens a été remarquable, notamment avec l’émergence des réseaux sociaux tels que 

Facebook, Twitter et les blogs, qui ont permis d’ouvrir un espace de communication et d’échange de points de vue et 

d’informations. L’un des groupes les plus importants souhaitant utiliser ces réseaux est la catégorie des enseignants 

universitaires. Ces derniers  sont conscients de la nature de leurs travaux car ces sites leur permettent de définir leur 

production scientifique en raison de la rapidité du transfert de l'information et de la facilité de communication .Nous avons 

constaté récemment que de nombreux professeurs publient des informations sur des dates des rencontres scientifiques et 

intellectuelles importantes telles que des forums. Sur la base de ce qui précède, notre recherche indique la contribution des 

réseaux sociaux à la promotion de la recherche par le professeur d’université algérienne à travers une étude de terrain sur 

un échantillon de 40 professeurs de la Faculté de la communication et des sciences de la communication. Et nous nous 

sommes appuyés sur le formulaire que nous avons distribué sur l’échantillon, ce qui a permis au professeur d’université de 

préférer utiliser Facebook comme site de communication, de recherche et d’échange scientifique plus que d’autres sites. 

Mots-clés: réseaux sociaux, sites de communication sociaux, Facebook, Twitter, blogs 
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 مقدمة 

األساتذة الجامعيين الجزائريين بمختلف مستوياتهم العلمية على استخدام شبكات التواصل االجتماعي باختالف أنواعها  لقد أقبل الكثير من  

و هذا ألغراض عدة أهمها التواصل و التعارف و اكتساب معارف جديدة و معلومات في مجال تخصصهم و في مجاالت علمية أخرى باإلضافة  

 ة الهامة و التعريف باملنتوج العلمي الجديد سواء في مجال النشر أو اإلبداع. إلى اإلعالن عن املواعيد العلمي

فهو  و باعتبار األستاذ الجامعي الجزائري باحثا علميا فهو مجبر بالتحكم بتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال،و كونه من نخبة املجتمع 

لحديثة حتى يكون  فعال من الناحية العلمية.سيما في مجال الشبكات التواصل  مطالب باإلطالع على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا ا

 االجتماعي التي أصبحت أكثر املواقع استخداما من مختلف فئات املجتمع ملا توفره من سرعة و سهولة في التواصل و نشر املعلومات.

مدى استخدام األستاذ الجامعي الجزائري ملواقع التواصل االجتماعي و قد وقع اختيارنا  تكمن أهمية الدراسة في توضيح و انطالقا من هذا 

  . 3على أساتذة من كلية علوم اإلعالم و االتصال من جامعة الجزائر 

و  العلمي لدى أساتذة كلية علوم االعالم و االتصال؟ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي في ترقية البحث و منه نطرح سؤالنا املحوري:

 لإلجابة عن هذا السؤال اتبعنا الخطة التالية:

 ما هو واقع استخدام األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي لترقية البحث العلمي؟ -1

 االجتماعي؟ما هي الدوافع العلمية التي تجعل األستاذ الجامعي يقبل على استخدام مواقع التواصل -2

 ؟استخدام مواقع التواصل االجتماعي ما هي تطلعات األستاذ الجامعي لترقية البحث العلمي عبر  -3

 

 منهج البحث 

إن اختيار منهج البحث في دراسة أي ظاهرة اتصالية ال يتم عشوائيا و ال يخضع لرغبة الباحث.كما ال يكون اختيار املنهج اعتباطيا و ال   

 الباحث في اختيار املنهج.لكن طبيعة الدراسة هو الذي يفرض نوع املنهج املالئم للدراسة. يخضع لرغبة 

الجزائريين،هذا ما يجعل   و نظرا لتمحور دراستنا حول دور مواقع التواصل االجتماعي في ترقية البحث العلمي لدى األساتذة الجامعيين 

بر املسح من املناهج املناسبة للدراسات الوصفية التي تعنى بجمع الحقائق و  دراستنا تعد من الدراسات الوصفية التحليلية.لذلك يعت

   1استخالص داللتها طبقا ألهداف الدراسة.و هو محاولة منظمة للحصول على معلومات من جمهو معين. 

  2الظاهرة و مسبباتها  و هي وصف الحقائق و الوقائع الحالية و كيفية حصولها في املجتمع،و منه فإن الوصف يمثل العالقة بين 

 

 أدوات البحث 

 و املالحظة.  اعتمدنا في هذا البحث على االستبيان 

و اإلعالمية،و هي تستخدم اجمع أكبر    امليداني في العلوم االتصالية    يعد أداة أساسية من أدوات جمع البيانات التي يتطلبها البحث  االستبيان:

  3الدراسة،و هي تستخدم أكثر في البحوث الوصفية التي تتطلب جمع بيانات عن املشكلة أو املوضوع.قدر من املعلومات عن الظاهرة موضوع  

محاور و بعد   3االستبيانية،و منه استمارة بحثنا تضمنت  االستمارة و لتصميم استمارة االستبيان قمنا بتحويل تساؤالت الدراسة إلى محاور 

 محور من محاور الدراسة.ذلك قمنا بصياغة األسئلة الفرعية لكل 

أسئلة.أما   5و احتوى على  سؤاال،حيث تعلق املحور األول بواقع استخدام األستاذ الجامعي الجزائري  18و قد تضمنت استمارة االستبيان 

ث الذي تضمن تطلعات  أسئلة.أخيرا املحور الثال 4املحور الثاني تناول دوافع استخدام األساتذة الجامعيين ملواقع التواصل االجتماعي و ضّم 

 . أسئلة 9األستاذ الجامعي لترقية البحث العلمي من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و احتوى على 

الستبيان  من نفس الشهر بعدها عرضنا ا 30و استمر هذا التحضير إلى غاية 2018ديسمبر 13انطلقنا في تصميم االستمارة االستبيانية في 

   مباشرة بعد عملية التحكيم وزعنا االستمارة على املبحوثين،  مللحق(على التحكيم)أنظر ا

  4ترتكز املالحظة على رؤية الفعل و كشف كل العناصر املكونة له و تعتمد على حواس الفرد و الوسائل األخرى املتاحة. املالحظة:
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 عينة الدراسةو    مجتمع البحث

و يمثل هذا املجتمع الكل أو املجموع األكبر       هو املجتمع األكبر أو مجموع املفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة   

و في بحثنا يتمثل مجتمع البحث في أساتذة   5للمجتمع املستهدف الذي يهدف الباحث إلى دراسته و يتم تعميم نتائج الدراسة على كّل مفرداته

 .  3جامعة الجزائر

و يجب على العينة أن  6. تشير العينة إلى مجموعة جزئية منتقاة من مجتمع الدراسة فهي مميزة من حيث أن لها نفس خصائص هذا املجتمع

وزعنا االستبيان بطريقة قصدية.أما حجم العينة فقدر    و قد 7تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة فهي جزء من أفراد املجتمع األصلي.

 أستاذا.  40ب 

 

 تحديد املصطلحات 

هي مجموعة أشخاص أو جماعات تتواصل عبر مواقع إلكترونية تسمى شبكات التواصل االجتماعي،من  الشبكات االجتماعية: -1

  8املواقع االجتماعية أن تكون ذات طابع مختلف مثل العالقات العائلية و عالقات العمل.أهمها:الفايسبوك و التويتير و يمكن لهذه  

في بيئة مجتمع افتراض ي،،يجمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو فئة   التواصل بين األفرادو هو مصطلح يطلق على مجموعة املواقع التي تتيح 

معينة في نظام عالمي لنقل املعلومات.و جاء تعريف الشبكات االجتماعية كخدمة الكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء و تنظيم ملفات  

   9شخصية لهم،كما تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرين. 

 أهم شبكات التواصل االجتماعي األكثر انتشارا و استخداما من طرف األشخاص املبحرين على االنترنيت:الفايسبوك و التويتير. و من  

.و هو موقع    10أو املحادثات الصاعدة         من أشهر الشبكات االجتماعية حيث دعم عملية التواصل من خالل الدردشة القصيرة  الفايسبوك: 

القات بين املستخدمين.يمكنهم من تبادل املعلومات و امللفات و الصور الشخصية و مقاطع الفيديو و التعليقات.مل  يساعد على تكوين ع

.يقطع حاجز الزمن و املكان.بدأ الفايسبوك على يد أحد طالب جامعة هارفارد،يدعى مارك زوكر بيرج الذي صمم  هذا يتم في عالم افتراض ي

   11و صورهم و آراءهم و أفكارهم.        جامعة،إذ مكنهم من تبادل ملفاتهم في الاملوقع بهدف التواصل مع زمالئه  

هو موقع يسمح للمستخدم بإرسال رسائل سريعة تسمى التغريدات سواء باستخدام الكمبيوتير أو عن طريق الهاتف الذكي من خالل  تويتير:

بزبون تويتير. و من املالحظ أن تويتير استطاع أن يجذب أكبر النجوم في  الرسائل القصيرة و كذلك بواسطة أحد التطبيقات الذي يعرف 

و يقدم التويتير خدمة تدوين مصغر و التي تسمح ملستخدميه بإرسال   12مجاالت مختلفة و كذلك السياسيين و على رأسهم باراك أوباما.

أو برامج املحادثة الفورية.و تظهر       ل رسالة قصيرة حرف للرسالة الواحدة.و ذلك عن طريق إرسا  140تغريدات عن حالتهم بحد أقص ى 

من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف املستخدم الشخص ي،و كذلك يمكن  التحديثات في صفحة املستخدم و يمكن لألصدقاء قراءتها مباشرة 

   13. التحديثاتاستقبال الردود و 

.فاملدونات هي مواقع شخصية تدون  1999برجر.إال أن انتشارها على نطاق واسع بدأ عام على يد جون  1997ظهرت املدونات عام املدونات:

فيها آراء و مواقف األفراد حول مسائل متنوعة.و تكون مؤرخة و مرتبة زمنيا و منظمة تنظيما ذاتيا تساعد األفراد على التفاعل من خالل  

 14املشكالت االجتماعية و السياسية.  املشاركة من خالل تبادل األفكار و املعلومات فضال عن حل 

 

 الدراسة امليدانية

 املحور األول 

يستخدمون االنترنيت بصفة منتظمة،إذ سمحت لهم   %67.5من خالل نتائج الدراسة الحظنا أن نسبة كبيرة من املبحوثين و التي تقدر ب -

على التظاهرات العلمية التي تنظمها مختلف الجامعات   هذه الوسيلة التواصل مع طلبتهم و تسهيل عملية اإلشراف ضف إلى ذلك اإلطالع

من املبحوثين الذين يستخدمون االنترنيت بصفة غير منظمة على األغلب يعود إلى استعمال   %32.5كالندوات و امللتقيات العلمية.أما نسبة 

 األستاذ لوسائل أخرى. 

و كذلك االطالع على البريد االلكتروني       الستخدام االنترنيت لتحقيق غرض علمي    يلجئون من خالل الدراسة الحظنا أن األساتذة الجامعيين  -

هذا ما يشير أن اهتمام األستاذ باالنترنيت له  %41.60و بلغت في الثاني %43.82ين السببين،إذ بلغت في األول حيث تقاربت النسبة بين هذ
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أما للترفيه على النفس فحصلنا على نسبة أقل  هدف علمي أكثر من أي ش يء آخر كالبحث عن اإلصدارات الجديدة في مجال الكتب و املجالت.

و هذا يعود إلى أن األستاذ ليس لديه الوقت الكافي للتسلية و يرى أن استخدام االنترنيت هي   %14.60ب بكثير من النسبتين األوليتين قدرت 

 وسيلة للبحث العلمي أكثر منه وسيلة للترفيه.

من األساتذة يهتمون بمواقع التواصل االجتماعي،هذا   %92.5الحظنا من خالل الدراسة أن النسبة األكبر من املبحوثين و التي قدرت ب -

هذا ما   %7.5باعتبارها مهمة في مجال عملهم كباحثين أكاديميين.أما نسبة املبحوثين الذين ال يهتمون بهذه املواقع فكانت ضئيلة إذ قدرت ب 

 أكد لنا االهتمام الذي يوليه األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي. 

يفضلون استخدام شبكة التواصل االجتماعي لتبادل اآلراء و املعلومات مع أشخاص آخرين    %72.5نسبة كبيرة من املبحوثين تقدر ب  هناك     -

فيما يخص مساهمة مواقع التواصل االجتماعي بالتعريف  %17.5و هي أعلى نسبة باملقابل نجد النسبتين املتبقيتين ضئيلتين قدرت ب 

ذة    و أقل نسبة كانت من نصيب الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لالستفادة من االنتاجات العلمية و باملنتوج العلمي لألسات

بالدرجة األولى من أجل تبادل اآلراء و .فاألستاذ الجامعي من خالل عينة الدراسة يعتمد على مواقع التواصل االجتماعي %10قدرت ب 

  املعلومات.

يرون أن استخدام األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي ضروري جدا.و باملقابل نجد أن نسبة  %90وثين تقدر ب  نسبة كبيرة من املبح   -

و لم نسجل أي نسبة فيما يخص خيار غير ضروري و هو يعني أن األستاذ الجامعي  %10ضئيلة جدا يرون أنها ضرورية نوعا ما و قدرت ب 

يّهمه أمر استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصفة كبيرة جّدا.أما الذين يجدون أنها ضرورية نوعا ما فقد يعتمدون على مواقع أخرى  

 كاملدونات و املنتديات.  

 

 املحور الثاني

في حين نجد االعتماد على املواقع األخرى كان ضئيال جّدا إذ نجد    %82.5تملك حسابا على الفيسبوك و ذلك بنسبة    نسبة كبيرة من املبحوثين-

و من نستنتج أن الفايسبوك هو    %  5يملكون حسابا على التويتير أما فيما يخص املدونة االلكترونية فل تسجل سوى تكرارين بنسبة    12.5%

 و ذلك ملا يتميز به من سهولة و سرعة في نقل املعلومات مع تميزه بعنصر التواصل املباشر مع األشخاص.ذة  من يحظى باهتمام من قبل األسات

يملكون موقعهم التواصلي منذ سنتين    %27تليها نسبة    %  65نسبة كبيرة من املبحوثين يملكون موقع تواصلي منذ أكثر من سنتين إذ قدرت ب  -

ملوقع التواصل االجتماعي  كأقل نسبة على اإلطالق .و من هنا نقول أن امتالك األستاذ الجامعي من خالل عينة الدراسة  % 7.5لتأتي نسبة 

عمال و سريع و آني في نقل  دليل على اإلقبال املكثف له،إذ يصبح يشكل أحد عناصر األساسية لترقية البحث العلمي باعتباره سهل االست

 املعلومات و تبادل اآلراء و األفكار.

.بالنسبة للذين  ت النسب بين الذين أجابوا بنعم و الذين أجابوا ال حول حتمية امتالك األستاذ الجامعي ملوقع للتواصل االجتماعيلقد تباعد    -

.هذا دليل أن األساتذة يؤيدون فكرة حتمية امتالك األستاذ  %  22.5بة  في حين الذين أجابوا ال قدرت النس   %  77.5أجابوا نعم قدرت النسبة ب  

 الجامعي لحساب على أحد مواقع التواصل االجتماعي. 

بينما الذين يرون أنها  العلمي،و هي أكبر نسبة.   من أفراد العينة يرون أن مواقع التواصل االجتماعي تسهل عملية التبادل % 62.5نجد أن   -

و هي أقل نسبة كون هذه   %10في حين بلغت نسبة الذين يرون أنها حتمية تكنولوجية  % 27.5تمكن من التواصل االجتماعي بلغت نسبتهم 

البحث   أصبحت أكثر من وسيلة اجتماعية فهي بالنسبة لألستاذ سهلت له عملية التبادل العلمي ما يجعله يساهم بذلك في ترقيةاملواقع 

         .العلمي 

 

 املحور الثالث 

و هذا دليل   %40.62معظم األساتذة يرون أن مواقع التواصل االجتماعي تساعدهم على تحسين مستواهم العلمي حيث بلغت نسبة هؤالء - 

اره  على أن األستاذ الجامعي يسعى دوما الكتساب أفكار و أراء جديدة من خالل هذه التكنولوجيا، فهاته املواقع حتما ستساعده على تبليغ أفك

واصل االجتماعي  و التعريف بإنتاجه و كذا تلقي آراء و انتقادات تساعده على تحسين مستواه العلمي.أما األساتذة الذين يعتقدون أن مواقع الت
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بأن املواقع االجتماعية تسهل عملية تبليغ   % 26.56.و ترى نسبة % 32.81تجعلهم معروفين في الوسط األكاديمي و العلمي فبلغت نسبتهم 

 ،و هي أقل نسبة ألن أغلبية الطلبة يتصلون بأساتذتهم عن طريق البريد االلكتروني. الطلبة ألفكاره العلمية

ن أجابوا بنعم حول أهمية مواقع التواصل االجتماعي بالنسبة لألستاذ الجامعي مقارنة بالوسائل األخرى،و هي أعلى نسبة  من املبحوثي   %  67.5-

فإنما يدل على أّن هذه املواقع مهمة من الناحية العلمية  و هذا إن دّل على ش يء  % 32.5مقارنة بالذين أجابوا ب ال و التي قدرت نسبتهم ب 

 % 23.07ألخرى.أما فيما يخص تبريرات الذين أجابوا ب نعم:فهناك من يرى بأنها سريعة من حيث تبادل املعلومات بنسبة مقارنة بالوسائل ا

 % 7.69.و كذلك  % 23.7و الذين يعتقدون بأنها تخدم أهل االختصاص قدرت نسبتهم % 15.38و منهم من يرى بأنها األكثر انتشارا بنسبة 

   من املبحوثين يرون بأنها تساعد على اختصار عامل الوقت و مسايرة التطور التكنولوجي و التطلع إلى كل ما هو جديد.   

أما الذين أجابوا ب ال    % 55.فبلغت نسبة الذين أجابوا بنعم بالنسبة ألهمية مواظبة األستاذ الجامعي على استخدام املواقع االلكترونية-

هذا تفسيره أن األستاذ الجامعي يدرك أهمية امتالكه لحساب غي أحد مواقع التواصل االجتماعي وكون األستاذ مطالب بإتقان كل ما   % 45

غم ذلك فإن الذين ال  هو جديد خاصة في املجال التكنولوجي إذ هذا يساعده على التعاون في املجال العلمي و تبادل املعلومات و اآلراء.لكن ر 

 و النشر الورقي و االلكتروني.  يركزون على املراضية عليها و النشاط من خاللها،فهناك ما هو أهم من ذلك كحضور امللتقيات و تنظيم الندوات

 15.62نسبة  التكنولوجيا الحديثة أما إتقانمن املبحوثين قالوا أنهم يتوجب عليهم  % 43.75لقد تنوعت خيارات الذين أجابوا بنعم حيث  -

 40.62أجابوا أن مواقع التواصل االجتماعي ضرورية بالنسبة لهم.أما الذين يعتقدون بأنها أصبحت وسيلة عاملية لالتصال فقدرت نسبتهم %

فقين على ضرورة امتالكهم لحساب  .وحسب النتائج نرى أن الخيارين األول و الثالث متقاربين من حيث النسبة و هذا معناه أن املبحوثين مت %

 واحد على األقل على إحدى مواقع التواصل االجتماعي. 

الجزائري ملواقع التواصل االجتماعي من كثيفة إلى متوسطة،أما االستخدام ضعيف تكاد تكون فيه  إن نسبة استخدام األستاذ الجامعي -

مام األستاذ الجامعي بمواقع التواصل االجتماعي ألهميتها العلمية و  و هو دليل على اهت  % 57.5النسبة منعدمة.بلغت النسب حول ذلك 

مثلها   % 15.أما أضعف نسبة قدرت ب % 22.5املهنية بالنسبة له.و نرى أن استخدام األستاذ للمواقع التواصلية بصفة متوسطة بلغ نسبة 

 إجابة واحدة. موقف األساتذة الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بصفة ضعيفة من خالل

  % 30من املبحوثين فكروا في امتالك أكثر من موقع و هي نسبة كبيرة جّدا مقارنة بالذين الذين هم ضّد هذا األمر إذ بلغت نسبتهم  72% -

.معنى هذا أن األساتذة مهتمين بامتالك أكثر من صفحة تواصلية و في أكثر من موقع ملا له من أهمية علمية و مهنية و اجتماعية على حد  

 سواء.

منهم يرون بأن امتالكهم ألكثر من موقع يساعدهم على التعريف بأفكارهم العلمية.أما   % 33.55ما يخص الذين كانت أجوبتهم نعم و في-

أنها مهمة لتبادل املعلومات و اآلراء.و من هنا نستنتج أن   % 35.55يظنون أن التطور التكنولوجي يحّتم عليهم ذلك.و ترى نسبة  % 28.88

 ستخدام املوقع ألن الواقع العلمي و املنهي في ظل التطور التكنولوجي يحّتم ذلك. األستاذ يحتاج ال 

 32.5.و ترى نسبة  مهمة بصفة كبيرة بالنسبة لألستاذ الجامعيترى أن مواقع التواصل االجتماعي    %  62.5نسبة كبيرة من املبحوثين قدرت ب  -

فهي جد ضئيلة   % 5ما الذين يظنون بعدم أهمية هذه املواقع فقد بلغت نسبتهم أن مواقع التواصل االجتماعي ال تعد ذات أهمية كبيرة أ %

 من خالل تكرارين فقط. 

 

 نتائج الدراسة 

من األساتذة يهتمون بمواقع التواصل االجتماعي.و هذا    %92.5توصلنا من خالل دراستنا إلى أن نسبة كبيرة من املبحوثين و التي تقدر ب-

و هذا ما أكد لنا الدرجة   %7.5ال يهتمون بها فكانت ضئيلة قدرت ب  أهميتها في مجال أبحاثهم و عملهم.أما نسبة الذينألنهم يدركون مدى 

   علومات مع زمالئهم.الكبيرة من االهتمام التي يوليها األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي بالدرجة األولى من أجل تبادل اآلراء             و امل

يجدون أن استخدام األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي ضروري جدا.و    %  90ما وجدنا أن نسبة كبيرة جدا من املبحوثين تقدر ب  ك-

يرون بأنها ضرورية نوعا ما.و لم نسجل أي نسبة فيما يخص خير غير ضروري و هو ما يعني أن   % 10باملقابل نجد أن نسبة ضئيلة جدا 

يهمه أمر استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصفة كبيرة جدا.أما الذين يرون أنها ضرورية نوعا ما.فقد يعتمدون على   األستاذ الجامعي

 نتديات و املدونات.ملوسائل تكنولوجية أخرى كا



 لكرتوني رؤية حنو التطوير مستقبل التعليم اإل  
 2019فرباير  28 -26               

 

377 

الجامعيين مقارنة باملواقع  و من خالل إجابات املبحوثين الحظنا أن الفايسبوك هو من يحظى باهتمام بالغ من حيث إقبال األساتذة -

 التواصلية األخرى و ذلك ملا يتميز به من سهولة و سرعة في نقل املعلومات مع توفر عنصر التواصل املباشر مع األشخاص.

ال و فامتالك األستاذ الجامعي لحساب على مواقع التواصل االجتماعي دليل على اإلقبال املكثف له على هذه التكنولوجيات الحديثة لالتص -

و    التي أصبحت تشكل أحد العناصر األساسية لترقية البحث العلمي بالنسبة له باعتبارها سهلة االستعمال و سريعة و آنية في نقل املعلومات

    تبادل األفكار و اآلراء.

ملواقع التواصل االجتماعي   تقاربت النسب فيما يخص الذين أجابوا ب نعم و الذين أجابوا ب ال حول مدى حتمية امتالك األستاذ الجامعي-

بتسع تكرارات لكن هذا ال يمنع من أن نسبة الذين أجابوا نعم فلقت نسبة الذين أجابوا ال بكثير و هذا    %22.6مقابل    %  77.5.و ذلك بنسبة  

ا مواقع سهلت عملية  دليل أن األساتذة يؤيدون فكرة حتمية امتالك األستاذ الجامعي حساب على أحد مواقع التواصل االجتماعي باعتباره 

 التواصل و االتصال. 

أصبحت أكثر من وسيلة اجتماعية فهي بالنسبة لألستاذ الجامعي تسّهل له التبادل العلمي ما تجعله  توصلنا كذلك إلى كون هذه الشبكات -

 يساهم بذلك في ترقية البحث العلمي .

و من جهة أخرى تحصلنا على نسبة قليلة جدا و عددهم تسعة يجدون أن مواقع التواصل االجتماعي هي شبكات للتسلية و الترفيه كونها  

يكتفي  متاحة لكل فئات املجتمع على اختالف فئاتهم و مستوياتهم العلمية      و املعرفية وبالتالي يستطيع األستاذ الجامعي االستغناء عنها و

مال البريد االلكتروني       أو الهاتف النقال فهي وسائل توفر الوقت أكثر من غيرها،كون مواقع التواصل االجتماعي تتطلب البقاء أما  باستع

 ساعات طويلة دون فائدة علمية باإلضافة إلى كون هذه التقنيات وسائل اجتماعية شبابية أكثر من كونها وسائل علمية.الحاسوب  

غم  يرى أن أغلب املبحوثين أن مواقع التواصل االجتماعي أهم وسبة تكنولوجية لالتصال من الناحية العلمية مقارنة بالوسائل األخرى على الر -

من وجود العديد من الوسائل التقنية و التكنولوجية الحديثة لالتصال.فالكثير من األساتذة يعتمدون في حياتهم العلمية و العملية على  

 كاملدونات االلكترونية. ئل أخرى يستخدمونها أكثر من مواقع التواصل االجتماعي بالنظر إلى حداثتها وسا

من خالل ما تقدم نرى أن املهتمين بمواقع التواصل االجتماعي من األساتذة لهم أسباب متعددة تجعلهم يعتقدون بأنها أهم وسيلة لالتصال -

 .تساعدهم على خدمة و ترقية البحث العلمي

تحكم  أقر غالبية األساتذة املبحوثين بأهمية امتالكهم لحساب في أحد مواقع التواصل االجتماعي و املواظبة على استخدامها ألنهم مطالبين بال-

بكل ما هو حديث خاصة من الجانب التكنولوجي باعتبار ذلك يساعدهم في أبحاثهم و دراساتهم.لكن رغم ذلك فإن نسبة معتبرة منهم ترى أن  

ما هو أهم من  األستاذ الجامعي و على الرغم من أهمية مواقع التواصل االجتماعي في حياته املهنية إال أنه ال يجب االعتماد عليها إذ أن هناك 

امتالكهم  ذلك كحضور امللتقيات العلمية و الندوات العلمية و املشاركة فيها و النشر االلكتروني  أو الورقي.كما اتفق أفراد العينة على ضرورة  

 لحساب واحد على األقل في إحدى مواقع التواصل االجتماعي،ففي ظل التطور التكنولوجي السريع تعد أكثر من كونها ضرورية بالنسبة لهم. 

ية  و من خالل دراستنا هذه توصلنا إلى أن األساتذة املبحوثين مهتمين بامتالك أكثر من صفحة تواصلية و في أكثر من موقع ملا لها من أهم -

علمية و مهنية و اجتماعية على حد سواء ذلك ألن امتالكهم ألكثر من موقع تواصلي يساعدهم على التعريف بأفكارهم و أبحاثهم و  

ولوجي يحّتم عليهم ذلك.منهم من اعتبرها مهمة لتبادل املعلومات و اآلراء.و انطالقا دراساتهم.أما البعض منهم فأرجع ذلك إلى أن التطور التكن 

 ك نستنتج أن األستاذ الجامعي يحتاج الستعمال هذه الشبكات الن الواقع العلمي و املنهي في ظل التطور التكنولوجي يحّتم عليه ذلك.من ذل

ا  مواقع التواصل االجتماعي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لألستاذ الجامعي كونها سهلت عليه عملية التواصل و تبادل املعلومات و البحث م-

مجاال لنشاطاته العلمية كما مكنته من الحصول على مواعيد علمية هامة كتواريخ انعقاد املؤتمرات و الندوات و امللتقيات العلمية   وفر له

   وطنية كانت أو دولية باإلضافة إلى تسهيل التواصل مع الطلبة ألغراض علمية و عملية.
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 ملحق 

 3جامعة الجزائر

 علوم اإلعالم و االتصال كلية 

 قسم االتصال 

 استمارة بحث حول: 

 دور مواقع التواصل االجتماعي في ترقية البحث العلمي لدى األساتذة الجامعيين بالجزائر

 دراسة مسحية على عينة من األساتذة املستخدمين لهذه املواقع 

 إعداد الدكتورة:ريم بوش 

 في الخانة املناسبة.   × شكرا لتعاونكم معنا،و نعدكم أن املعلومات املقدمة ستوظف ألغراض علمية بحتة.الرجاء وضع إشارة مالحظة:

 

 

 واقع استخدام األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي لترقية البحث العلمياملحور األول:

 

 هل أنت من مستخدمي االنترنيت بصفة  -1

 منتظمة 

 

 غير منتظمة 

 

 ملاذا تستخدم االنترنيت؟ -2

 لتحقيق غرض علمي 

 

 للترفيه عن النفس 

 

 لإلطالع على بريدك االلكتروني 

 

 هل أنت من املهتمين بمواقع التواصل االجتماعي؟ -3

 نعم

 

 ال 

 

 إذا كانت اإلجابة بنعم هل يعود هذا االهتمام إلى كونها -4

 العلميتساعدك على التعريف بإنتاجك 

 

 تبادل اآلراء و املعلومات مع أشخاص آخرين 

http://www.compuhot.com/directory.asp
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 االستفادة من اإلنتاجات العلمية 

 هل ترى أن استخدام األستاذ الجامعي ملواقع التواصل االجتماعي؟-5

 ضروري جدا 

 ضروري نوعا ما 

 غير ضروري 

 الدوافع العلمية التي تساعد األستاذ الجامعي على استخدام مواقع التواصل االجتماعي  املحور الثاني:

 باعتبارك أستاذ جامعي ما هو نوع الحساب الذي تملكه؟ -6

 فايسبوك 

 تويتير 

 مدونة الكترونية

 ؟منذ متى تملك موقعك التواصلي-7

 أقل من سنة 

 

 سنة 

 سنتين 

 أكثر من سنتين 

 موقع للتواصل االجتماعي  ككونك أستاذا جامعيا يتحتم عليك امتال هل تظن أن -8

 نعم

 ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم هل يعود ذلك لكونها -9

 حتمية تكنولوجية  

 تمكنك من التواصل االجتماعي  

 تسهل عليك التبادل العلمي 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي تطلعات األستاذ الجامعي لترقية البحث العلمي من خالل  املحور الثالث:

 برأيك هل مواقع التواصل االجتماعي تساعد األستاذ الجامعي على؟ -10

 تحسين مستواه العلمي

 تبليغ الطلبة بأفكاره العلمية 

 تجعله معروفا في الوسط العلمي

 رى بالنسبة لألستاذ الجامعي؟ أهم من الوسائل األخ هل تعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة حديثة لالتصال-11

 نعم

 ال 

 إذا كانت إجابتك بنعم وضح ذلك.................................................................-12

 كون األستاذ الجامعي في الجزائر ينتمي إلى النخبة هل عليه املواظبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي؟-13

 نعم

 ال 

 إذا كانت إجابتك بنعم هل يعود ذلك إلى؟-14
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 التوجب في التحكم التكنولوجيات الحديثة لالتصال

 مواقع التواصل االجتماعي ضرورية بالنسبة له 

 كونها أصبحت وسيلة عاملية لالتصال

 كيف ترى استخدام مواقع التواصل االجتماعي لألستاذ الجامعي في الجزائر؟ -15

 كثيف 

 متوسط 

 ضعيف

 كونك أستاذ جامعي هل تفكر في امتالك أكثر من حساب للتواصل االجتماعي -16

 نعم

 ال 

 إذا كانت إجابتك بنعم.هل سبب ذلك يعود؟-17

 للتعريف بأفكارك العلمية على أكثر من مستوى 

 التطور التكنولوجي يحتم عليك ذلك

 

 مستوياتها لتبادل املعلومات و اآلراء مع شرائح املجتمع بمختلف  

 هل ترى أن مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة علمية حديثة أصبحت مهمة جدا في حياة األستاذ الجامعي بصفة؟ -18

 كبيرة

 متوسطة 

 ال أهمية لها 
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 الجزائر مهية زينب 

أستاذ مؤقت في علوم اإلعالم واالتصال بقسم  

اإلعالم واالتصال كلية العلوم االنسانية  

 واالجتماعية جامعة تبسة 

 

 

 دراسة ميدانية على عينة من األولياء بوالية تبسة: دور موقع يوتيوب في تعليمية اإلمالء لألطفال املتمدرسين

 

 امللخص باللغة العربية: 

،وقد اعتمدت الباحثة لجل ذلك املنهج الكمي اإلمبريقي،  طفال لإلمالءفي تعليمية ال  موقع يوتيوب  دور تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن     

كل  من أولياء تالميذ الصف الول الذين يستخدمون موقع يوتيوب ،ب  قصديةاستمارة استبيان على عينة    عبر املنهج الوصفي، حيث تم توزيع

 مدرسة التهذيب ومدرسة قرفي عبد اللطيف بوالية تبسة . :من 

ستخدام أبنائهم ملوقع يوتيوب في تعلم اإلمالء قد  أن الولياء ومن خالل مالحظتهم ال وقد انتهت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:      

م من خالل اليوتيوب وسيلة دعم ومساندة ملهام املعلم  ساعدهم في كتابة كثير من الكلمات الجديدة عليهم ،وكذا فإن الولياء يعتبرون التعل

 .وليس بديال له

 . الطفل،املدرسة ،اإلمالء،  تعليمية ،موقع يوتيوب الكلمات املفتاحية: 

 

Sommaire: 

L'objectif de cette étude est de révéler le rôle de YouTube dans l'enseignement de la dictée aux enfants. Le chercheur a adopté 

cette approche quantitative selon une approche descriptive: un questionnaire a été distribué à un échantillon aléatoire de 

parents d'élèves de première année utilisant YouTube. dans chaque école ,l'école d'Abd ELatif et l'Ecole d'Atahdib dans la 

wilaya de Tebessa. 

       L'étude a conclu sur une série de résultats, dont le plus important est que les parents, grâce à l'observation de l'utilisation 

de YouTube par leurs enfants pour apprendre l'orthographe, les ont aidés à écrire de nombreux nouveaux mots, et que 

l'apprentissage via YouTube est un moyen d'aider et de soutenir les tâches de l'enseignant. 

Mots-clés: site YouTube, éducatif, dictée, enfant, école. 

 

 قدمة: امل

تهان به بين نشاطات اللغة العربية ؛فهو املسؤول عن صحة الكتابة وسالسة التعبير ،ومن دونه ما كان اإلنسان العربي لإلمالء مقام ال يس

بة  ليحافظ على موروثه اللغوي شعرا ونثرا ؛فتراكم العلوم وتسارعها يوما بعد يوم يحتاج لتدوين وتقييد ،وهذا ال يتأتى إال عن طريق الكتا

يعتقد   وافيا ،ويصل إلى الجيال الالحقة بقصده الحقيقي لن كل زيادة أو نقصان تؤدي إلى تغيير املعنى .وفي حين الصحيحة ليكون املعنى

عمل  البعض من املربين أن اإلمالء نشاط ثانوي ال يعدو عن كونه محاكاة ملا هو مكتوب ،إال أن هذا الخير تجاوز هذا الهدف بكثير إذ نجده ي

،كما يساهم  ملناسبة ووضعها في تعبير صحيح تغذية عقله وتهذيب لغته ،وأن تكون لديه الجاهزية النتقاء الكلمات ا على مساعدة املتعلم في

،إذن هو نشاط عقلي يعتمد على الداء ؛يقوم من خالله املتعلم بكتابة الحروف والعبارات   في تكوير ميوالته االجتماعية والنفسية واملهارية

 بالطريقة التي اتفق عليها علماء اللغة.

  شهدت املنظومة التعليمية تطورا كبيرا تبعا لتطور الوسائط التكنولوجية ودخولها ميدان التعليم ،فقد اقتحمت الهرم التربوي ،وعليه كان 

نفتاح على ما تقدمه النترنت من دروس فعالة لها دور في تحسين إنتاجية التعليم.ولنها تزودنا بمواقع عديدة تبث فيديوهات تعليمية  لزاما اال 
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ملختلف املستويات ،فأصبح املتعلم يلجأ إليها ليعمق فهمه حول موضوع استصعب عليه استيعابه ،وبذلك تعددت مصادر املعرفة ولم يعد  

 .ينما كان وفي الوقت الذي يناسبه ا على ما يقدمه املعلم في القسم فقط ،بل أصبح ينوع من مصادر تعلمه أالتلميذ معتمد 

مرية  ومن أهم املواقع التي تعرض فيديوهات تعليمية نجد موقع يوتيوب ،باعتباره من بين أكثر املواقع شعبية لدى الطفال في هذه املرحلة الع

رات سمعية وبصرية ،إضافة إلى سهولة التعرض ،واالستخدام ،التي جعلته  مصدرا من  مصادر التعلم لديهم  ملا يتمتع به من خصائص ومثي ،

 خاصة في ظل الكم الهائل من املعارف التي يقدمها للمستخدم . 

ط الضوء ومن هذا التأثير البالغ الهمية للفيديوهات التعليمية التي يقدمها موقع اليوتيوب للغة العربية عامة ولإلمالء خاصة ،ارتأينا أن نسل

 من التساؤل الرئيس ي التالي:   انطالقا،على هذا الجانب من البحوث الذي أصبح يحتاج الكثير من االهتمام والدراسة املتعمقة

 املتمدرسين؟طفال ع يوتيوب في تعليميىة اإلمالء لأل دور موقما هو   ➢

 ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة تساؤالت فرعية:     

 ما هي عادات وأنماط استخدام الطفال املتمدرسين بوالية تبسة ملوقع يوتيوب ؟  •

 ما أهمية موقع يوتيوب في تعليمية اإلمالء لألطفال املتمدرسين بوالية تبسة؟  •

 

 ة الدراسة: أهمي ▪

ناقش موضوعا هاما في مجال التعليم ،حيث أصبح هناك لغويون يبذلون جهدا ال يستهان به في رفع ا تتنبع أهمية هذه الدراسة من كونه     

ع هذه املضامين وتتعلم من خاللها.خاصة وأن  والهم منه أن شريحة كبيرة من الطفال تتفاعل م فيديوهات لتعليم اإلمالء في موقع اليوتيوب،

 تحيط الطفل من كل جوانب حياته ،فالفضل أن يتم استغاللها في تعلمهم أشياء مفيدة.  االنترنتتكنولوجيا 

 

 أهداف الدراسة:  ▪

تحديدا بوالية تبسة ،ويندرج  وتيوب في تعليم الطفال املتمدرسين  لإلمالء ،و موقع اليإن الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو معرفة دور      

 واملتمثلة في :  تحت هذا الهدف الرئيس ي مجموعة من الهداف الفرعية التي تتحقق باإلجابة على التساؤالت املطروحة،

 التعرف على عادات وأنماط استخدام الطفال املتمدرسين بوالية تبسة  ملوقع يوتيوب. -

 معرفة أهمية موقع يوتيوب في تعليمية اإلمالء لألطفال املتمدرسين بوالية تبسة.  -

 

 أوال: تحديد مفاهيم الدراسة: 

 :موقع يوتيوب -1

 1الفيديو التي يضعها املستخدمون بأنفسهم بعد التسجيل في املوقع. يعرف بأنه تطبيق يسمح بتحميل ومشاركة أفالم      

وهو يسمح بالتدرج في تحميل   كما يعرف بأنه :موقع إلكتروني يسمح ويدعم نشاط تحميل وتنزيل ومشاركة الفالم بشكل عام ومجاني،     

 2م خاصة يسمح فقط ملجموعة معينة بمشاهدتها.وعرض الفالم القصيرة من أفالم عامة ؛يستطيع الجميع مشاهدتها إلى ،إلى أفال 

وهو موقع ويب يسمح ملستخدميه برفع التسجيالت املرئية مجانا  ،3 (web2.0)أحد أهم أدوات الجيل الثاني للويب  ويعرف أيضا بأنه     

 4. ومشاهدتها عبر البث الحي ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك

 

 التعليمية: -2

هي ارتباط التعليم والتعلم ببعضهما ارتباطا عضويا ضمن عالقة تفاعلية ،حيث يشكالن معا كال متكامال ال يقبل التجزئة ،يرتبط هذا       

 5الكل بعالقة منطقية بين نشاطات كل طرف. 

لتعلم التي يخضع لها التلميذ بعناية  في قوله :هي الدراسة العلمية لطرائق التدريس ولتقنياته ولشكال تنظيم حاالت ابشير أبرير كما عرفها 

 6للوصول إلى تحقيق الهداف املنشودة سواء على املستوى العقلي أو االنفعالي أو الحس ي الحركي. 
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 اإلمالء:-3

 لغة:  -3-1

 7ورد في لسان العرب من مادة :"ملل" أمل الش يء :قاله وأماله كأكمله...     

،استملئ الكتاب سأله أن يمليه  عنهة ما هو مقروء :"أملي:إمالء عليه الكتاب :قال له ،فكتب وفي تعريف لغوي آخر لإلمالء بمعنى كتاب

 8عليه.واإلمالء جمع أمال وأمالي :ما يملى من القوال :المالي :القوال وامللخصات وما يملى وهو جمع اإلمالء مصدر أملي الكتاب. 

 :اصطالحا-3-2

 9يعرف اإلمالء في االصطالح بأنه "رسم الكلمات العربية عن طريق التصوير الخطي لألصوات املنطوقة".

  أوهو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصبح عادة يعتادها املتعلم ويتمكن بواسطتها من نقل آرائه ومشاعره وحاجاته ،وما يطلب إليه

 10نقله إلى اآلخرين بطريقة صحيحة.

 

 لطفولة : ا-4

تلك الفترة التي يقضيها صغار الكائنات الحية في النمو واالرتقاء ،حتى يحققوا مجموعة من املهام والواجبات  : يمكن تعريف الطفولة على أنها 

الكبار  التي تميز هذه املرحلة العمرية ويصبحوا أكثر اعتمادا على أنفسهم في تدبير شئون حياتهم وتأمين إشباعاتهم بعد أن كانوا يعتمدون على  

ونقصد بالطفولة في دراستنا هذه مرحلة الطفولة املتوسطة ،أو مرحلة الخيال الحر كما يطلق  .11بصفة خاصة  بصفة عامة وعلى الوالدين

 12سنوات ،ويتميز الطفل في هذه املرحلة ب:  08سنوات إلى 06عليها البعض،ويتراوح سن الطفل في هذه املرحلة بين 

 اكتساب بعض الخبرات املتعلقة ببيئته املحدودة . -

 سعة الخيال لديه.-

 يكون سلوكهم مدفوعا بميولهم وغرائزهم . -

 

 اإلطار النظري للدراسة: ثانيـــا:

 وب: ـموقع يوتي -1

 استخدام الطفل لليوتيوب:   -1-1

عليه من    وقد شكل هذا املوقع نقطة جذب لألطفال، ملا يتوفر ،web2.0 (11)13)(أحد أهم أدوات الجيل الثاني للويب   يعتبر موقع يوتيوب     

إضافة إلى تنوع وتكامل عناصر التجسيد الفني   . تسمح له بتقديم املعارف واملعلومات والسلوكيات بقالب مثير وجذاب، خصائص تقنية

- "الفيديو"، ولغتها التعبيرية، كما ساهمت الصورة املتحركة امللونة املرتبطة بالصوت املسموع  ،وشكلها ،ومضمونها ،وبساطة بنيتها ،ملادته

ملا يتمتع به من "محسنات   ، نتباه الطفالعلى تعزيز مقدرته على االستهواء وجلب ا-لذي يرى فيه الطفل أساليب تعبيرية واضحة وسهلة ا

الش يء املتحرك الذي   يستهويهومنذ اليام الولى خاصة وأن الطفل  ،14"لكترونيةلق عليه مصطفى حجازي "البالغة اإلما أطأو  "،لكترونيةإ

وأيضا الحرية في   ،إضافة إلى الحرية في االختيار والتنقل من فيديو إلى آخر . -يثيره الصوت والحركةأي: - ،يقع تحت حسه السمعي والبصري 

التي تصبح أسهل مع  و اختيار الوقت املناسب للمشاهدة، ناهيك عن سهولة التعرض واالستخدام فال يكلف الطفل سوى بضع خطوات 

  في مرحلة الطفولة املبكرة،خاصة  ،ي أوساط الطفاليوتيوب يحتل موقعا مهما فالكل هذه الخصائص جعلت  .االستخدام املتكرر للموقع

التي ال تؤهلهم الستخدام املواقع   ،العلمية  هممستويات وخاصة    ،والجسمية   ،العقلية  قدراتهممن حيث    وذلك الحترامه خصائص هذه املرحلة،

 . التي تتطلب من الطفل إتقانه ملهارات القراءة والكتابة  ،الخرى 

 

يعتبر موقع يوتيوب من املواقع التي تقدم الفيديو التعليمي ،حيث يتم تنزيل دروس مجانية في   :يوتيوب في مجال التعليمأهمية موقع -1-2

كافة التخصصات واملجاالت على قناة يوتيوب التعليمية ،وهكذا يستطيع أي طالب في أي مكان في العالم االستفادة من هذه الدروس .وتتمثل  

 :15أهميتها في  
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 لفيديو التعليمي املتعلمين على التدريب على املالحظة الدقيقة.يساعد ا •

 تزيد من الدافعية للتعلم وتحفز املتعلمين ملا تعرضه من مقاطع مشوقة. •

 يجمع الفيديو التعليمي بين الصوت والصورة والحركة وغيرها مما يساعد على بقاء أثر التعلم.  •

 د في إنجاح عملية التعلم وزيادة التحصيل الكاديمي والتفكير املنطقي. سهولة اإلعادة والتكرار واإليقاف املؤقت ؛تساع •

 تخاطب مقاطع الفيديو حاستي السمع والبصر ،مما يزيد من سرعة التعلم.  •

 16من املواقع الكثر زيارة من طرف الطفال ،ويعود اإلقبال على هذا املوقع لألسباب التالية:  ويعتبر اليوتيوب

 موقع اليوتيوب سهل االستخدام. -

 موقع اليوتيوب يعرض مقاطع الفيديو بجودة عالية.  -

 موقع مجاني.  -

 17بكثرة في العملية التعليمية ،ويجب على املعلمين مراعاة التالي عند عرض فيديو من موقع اليوتيوب:  ولذلك يستخدم اليوتيوب

 عدم إعطاء الطالب الحرية بالدخول ملوقع اليوتيوب من دون مراقبة وتوجيه.   •

 والتقاليد.مشاهدة الفيديو قبل عرضه على الطالب ،للتأكد من مناسبته للدرس وخلوه من املشاهد املخلة بالدين  •

 حقوقهم. استخدام إعدادات الخصوصية عند تحميل الفيديو التعليمي الخاص باملعلم أو الطالب لحفظ   •

 

 اإلمالء:-2

منزلة عالية بين فروع اللغة العربية لنه الوسيلة الساسية إلى التعبير الكتابي ،وال غنى عن هذا التعبير ،فهو الطريقة الصناعية   لإلمالء     

ية وال يتيسر له االتصال بهم عن  نية واملكانه ،ملن تفصله عنهم املسافات الزم التي اخترعها اإلنسان في أطوار تحضره ،ليترجم بها عما في نفس

 18ريق الحديث الشفوي. ط

 

 أنواع اإلمالء:لإلمالء أربعة أنواع ،نذكرها كما يلي:-2-1

:أن   بالدرجة الولى.ويعنى به هو أبسط أنواع اإلمالء وأسهلها على التلميذ ،لذلك هو مخصص لتالميذ الصف الول اإلمالء املنقول:-2-1-1

عليها بعد أن يقرؤوها ويفهموا معناها ويتدربوا بواسطة النظر   ينقل التالميذ القطعة من كتابهم أو عن اللوح ،أو عن بطاقة كبيرة كتبت

والقراءة ،التعرف على بعض مفرداتها ،وتهجيتها ، وقد يملي عليهم القطعة جزءا جزءا وهم يتابعونه فينظرون إلى ما يمليه عليهم ومن ثم  

وقد يلجأ إليه بعض الطلبة   كتبون .وهذا النوع من اإلمالء يناسب التالميذ في نهاية الصف الول ،ويناسب تالميذ الصفين الثاني والثالث، ي

 19الضعفاء في صفوف أخرى. 

 20"،:"عرض القطعة على التالميذ لقراءتها وفهمها وتهجي بعض كلماتها ثم حجبها عنهم ،وإمالئها عليهم بعد ذلك  ويعنى به   اإلمالء املنظور:-2-1-2

 ،ويستخدم في السنتين الثالثة والرابعة. يركز هذا النوع على حاسة النظر واملالحظة الجيدة 

هذا النوع من اإلمالء على حاسة السمع :ومعناه أن يستمع التالميذ إلى القطعة وبعد مناقشتهم في معناها   يركز اإلمالء املسموع: -2-1-3

فاملالحظة ليست موجودة في اإلمالء املسموع إال في عملية التصحيح   21، ،وهجاء كلمات مشابهة ملا فيها من الكلمات الصعبة تملى عليهم

 وع يناسب تالميذ الصف الخامس. ،ليتدارك التالميذ أخطائهم. وهذا الن

يعتبر اإلمالء االختياري  بمثابة اختبار ،ووسيلة لقياس مدى تحسن مستوى التالميذ من جهة ،ومدى فهمهم   ختياري: اإلمالء اال -2-1-4

مسبق ،أو إطالع أو  للقواعد التي قدمت لهم في حصص سابقة في نشاط اإلمالء من جهة أخرى. ،ولذلك تملى عليهم القطعة دون تحضير 

 22تذليل للكلمات الصعبة مع شرحها من طرف املعلم. 

وال يخص هذا النوع مرحلة معينة بل ال بد من استخدامه في كل الصفوف بين الفينة والخرى ،لنه يكشف عن مدى فهم التالميذ ومواطن  

 ضعفهم في القواعد اإلمالئية. 
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بل له جوانب عديدة يسهم في تنميتها   ة إذ ال يقتصر تدريسه على صحة رسم الكلمات فقط،: لإلمالء أهداف عدأهداف تدريس اإلمالء-2-2

 23 ها:،ومن

التمكن من رسم الحروف واللفاظ بشكل واضح ومقروء ،وتنمية املهارة الكتابية بحيث ال يقع القارئ للمادة املكتوبة في االلتباس بسبب   -

ذلك ،وهذا المر يتطلب إعطاء كل حرف من الحروف حقه من الوضوح .فال يهمل الكاتب سن الصاد أو الضاد ،وال نقطتي الياء ،وال يرسم  

 كما يتطلب وضع النقاط على الحروف في مواضعها الصحيحة. ال الفاء قافا،الدال راء و 

 القدرة على كتابة املفردات اللغوية التي يستدعيها التعبير الكتابي ،ليتاح االتصال باآلخرين ،من خالل الكتابة السليمة.  -

 املفردات والنماط اللغوية ،من خالل نصوص اإلمالء التطبيقية. تحسين الساليب الكتابية وإنماء الثروة التعبيرية ،بما يكتسب من   -

 تنمية دقة املالحظة واالنتباه.  -

 24كذلك من الهداف البارزة في تدريس اإلمالء والتي يهدف إليها املعلم واملنظومة التربوية ككل هي أن اإلمالء:

 يعود التلميذ على النظافة والترتيب فيما يكتب.  -

 حصيلة التلميذ اللغوية ،من خالل املفردات الجديدة. ينمي  -

 يجب اتقان املرء مواقف اإلحراج في حياته املدرسية والعامة ويشعره بش يء من القدرة والثقة.  -

 

 اإلطار امليداني للدراسة : -ثالثا

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: -1

الذي نعتبره مناسبا لطبيعة مثل هذه املواضيع التي تقوم على  املنهج الوصفي،  تم االعتماد على    قصد اإلحاطة باملوضوع، ونظرا لطبيعته،       

والية  وقرفي عبد اللطيف ب ،تالميذ الصف الول إبتدائي بمدرستي :التهذيبمن أولياء أمور  قصديةعينة دراسة الجمهور،  وقد قمنا باختيار 

حاولنا ربط محاورها بإشكالية وتساؤالت  ؛كأداة رئيسية لجمع املعلومات    ستبيانأداة استمارة اال   ىباإلعتماد عل،  ولي  60والبالغ عددهم  ،تبسة  

وبعد إعدادها وقبل الشروع في توزيعها على  ، ة واملفتوحة والتصنيفية املفتوحةالدراسة واعتمدنا فيها على طرح أسئلة تنوعت بين املغلق

اعتمدنا كذلك على املقابلة  ، كما مفردات العينة، قمنا بتوزيعها على مجموعة من الساتذة بقسم اإلعالم واالتصال بجامعة تبسة لتحكيمها

 وب.يتيستخدمون موقع يو كأداة مساعدة في التعرف على ما إذا كان املبحوثين 

 

 تحليل بيانات الدراسةتفريغ و -2

 . عادات وأنماط استخدام الطفل ملوقع يوتيوب ملحور األول:  ا ❖

 .على موقع يوتيوب بشكل يوميالطفل د الساعات التي يقضيها  عد:يوضح توزيع 01جدول رقم *

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %36.66 22 أقل من ساعة 

 56.67% 34 من ساعة إلى ساعتين 

 06.67% 04 من ساعتين إلى ثالث ساعات  

 - - أكثر 

 %100 60 املجموع 

زت  نجد أن أعلى، يايوم وقع يوتيوببعدد ساعات استخدام التالميذ ملحسب النتائج الكمية للدراسة امليدانية املتعلقة      
ّ
في املدة  نسبة ترك

لتمثل أفراد العينة الذين   %06.67،وتأتي نسبة  أقل من ساعة واحدة    ممن يقضون  %36.66تلتها نسبة ، %56.67ب من ساعة إلى ساعتين؛

يقضون من ساعتين إلى ثالث ساعات يوميا .صحيح أنها أقل نسبة لكنها تبعث القلق لن أكثر من ساعتين وثالث ساعات بعيدا عن أفراد  

وقع حول ذاته ما يفقد  قجعل الطفل يتت  هم ،ويساهم في ظهور العزلة التي  السرة من شأنه أن يقلص من التفاعل بين الطفال وباقي أفراد أسرت

طير على تصاعد ظاهرة إدمان  إن هذه النسب مؤشر خ.  السرة خصوصيتها بكونها جماعة أولية يتم فيها االتصال بشكل مباشر ولفترات طويلة
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، وقتا طويال جدا بالنسبة للطفل، خاصة إذا كان ذلك  هذا الحجم الساعي عتبر النترنت عموما وموقع يوتيوب على وجه الخصوص، بحيث ي

 لكونه يحدث بشكل يومي . 

 .نوع الوسيلة التي يفضل الطفل ممارسة اللعاب اإللكترونية عليها: يوضح 02جدول رقم *

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %18.34 11 الحاسوب 

 %51.66 31 الهواتف الذكية 

 %30 18 لكترونية اللوحات اإل

 - - اآليباد 

 - - أخرى 

 %100 60 املجموع 

 %51.66باستخدام الهواتف الذكية وذلك بنسبة الدخول ملوقع يوتيوب يتضح من خالل الجدول أعاله أن أغلبية عينة الدراسة تفضل      

وكذا حركية هذه الجهزة ،خاصة  ،    واستخدامهماوذلك لسهولة تداولهما    بواسطة اللوحات اإللكترونية،  استخدامه   %30،بينما يفضل نسبة

أما نسبة  .هواتف ولوحات إلكترونية خاصة بهملكون تلطفال يممن اعالية وأن هذه الشريحة من مميزاتها الحركة والنشاط.ما جعل نسبة 

غالء بنفسر انعدام استخدام جهاز اآليباد من طرف العينة  و   ، للدخول ملوقع يوتيوبمن العينة يعتبرون الحاسوب جهازهم املفضل     18.34%

 غير قادرين على تلبية حاجات أبنائهم املتكررة في ظل الوضع االقتصادي الراهن.حيث أصبح الوالدان في السرة الجزائرية ثمنه ، 

 .حين تصفهم ملوقع يوتيوب طفال يوضح الطريقة التي يفضلها ال :03جدول رقم*

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %33.33 20 منفردا 

 %20 12 مع أصدقاء

 %46.67 28 العائلةأحد أفراد  مع 

 - - أخرى 

 %100 60 املجموع 

كالوالدين في  ، موقع يوتيوب تحت إشراف أحد أفراد العائلة ستخدمون يمن عينة الدراسة  %46.67 نسبة حسب ما يظهره الجدول فإن      

ة إلى طبيعة شخصية الطفل  وتعود هذه النتيجمن الطفال يستخدمون موقع يوتيوب لوحدهم %33.33أما نسبة  الغالب أو اإلخوة،

بشكل فردي لالستمتاع لفترات طويلة   استخدام الجهزة اإللكترونيةيحبون  هم النفسية، فالطفل أناني بطبعه لهذا فإن معظم  وخصائصه

تشجع على   في ظل صغر حجمها  خاصة وأن الجهزة التكنولوجية الحديثةإزعاج من الطرف الثاني، دون  هونيريد  الفيديو الذي واختيار نوع 

 . أصدقائهماستخدامه مع  منهم  %20بينما يفضل  .الفردانية في االستخدام

 يتم من خالل البدائل التالية: اليوتيوب   لفيديوهات اإلمالء عبر موقعالطفل  تعرضما إذا كان  :يوضح 04جدول رقم *

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %41.67 25 توجيه من والديه  

 %33.33 20 رغبة منه 

 %25 15 توجيه من املعلم 

 100% 50 املجموع 

كان انطالقا من توجيه الولياء لبنائهم وحثهم على ضرورة   أن تعرض أطفالهم لفيديوهات اإلمالء عبر اليوتيوب %41.67يرى نسبة        

تعتبر فيديوهات تعليم اإلمالء هي أكثر الفيديوهات  حيث استغالل شغفهم بالتكنولوجيا في أشياء تفيدهم بما فيها الفيديوهات التعليمية 
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وهذا ش يء إيجابي حيث يعبر عن التفكير   %33.33اني بنسبة ،ثم تأتي رغبة الطفال في الترتيب الث مناسبة لألطفال في هذه املرحلة الدراسية

تعبر عن توجيه املعلم لتالميذه للتعرض لفيديوهات تعليمية اإلمالء عبر    %25السليم للطفل وحبه إلكتشاف املزيد في مادة اإلمالء،أما نسبة  

     اليوتيوب.

 

 . في تعليمية اإلمالء لألطفال املتمدرسين  أهمية موقع يوتويب:نياملحور الثا ❖

 تعليمية اإلمالء عبر موقع يوتيوب.  مثل فوائد:ي05جدول رقم *

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %35 21 من تجاوز حاالت عدم الفهم في القسم  همكنت

 %18.33 11 عتبر آداة فاعلة في تدعيم املنهج الدراس ي ت

 %46.67 28 كلمات جديدة تشبع حاجة الطفل في تعلم كتابة 

 - - أخرى 

 100% 60 املجموع 

هي إشباع حاجة أطفالهم في تعلم كتابة املزيد من الكلمات وهذا ما يعكس   أن أهم فوائد دروس اإلمالء عبر اليوتيوب %46.67نسبة  يرى      

  طبيعة هذه املرحلة العمرية لألطفال والتي تميل إلى حب اإلطالع واالستكشاف خاصة وأن الطفال يخوضون تجربة جديدة  باعتبارهم في أولى

؛فباعتبار  زون حاالت عدم الفهم في املدرسة علم اإلمالء فإنهم يتجاو ترى أنهم باستخدامهم ملوقع اليوتيوب لت %35،أما نسبةحياتهمسنوات 

م اإللكتروني عبر اليوتيوب يتمتع بخاصية  يفإن التعل،وكذا من حيث قابليتهم لالكتساب .أن التالميذ يتفاوتون من حيث قدراتهم العقلية 

تيح إمكانية تطبيق املصادر بطرق  فاليوتيوب بذلك يناسب التلميذ ،تكييف طريقة التدريس ؛فمن املمكن تلقي املادة العلمية بالطريقة التي ت

وعديدة وفقا للطريقة الفضل للمستخدم )التلميذ( ،مما يساهم في مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ ،وكذا تجاوز العوائق   مختلفة

أن تعرض   %18.33روفه ،واستعدادته وقدراته . ويرى نسبةالنفسية لديه والتي تعيقه في التعليم التقليدي،حيث تتم عملية التعلم وفقا لظ

  الطفال لدروس اإلمالء عبر اليوتيوب يزيد من درجة اعتمادهم على أنفسهم ،ذلك أن التعلم الرقمي ينمي قدرة املتعلمين على إدارة الذات 

   تلميذ من مجرد كونه متلقي للمعلومات إلى باحث عنها.ويزيد من وعيهم من خالل قدرتهم على االختيار وإدارة العملية التعليمية ،فقد خرج ال

 .تعليمية أطفالهم لإلمالءدور موقع يوتيوب في حول رأي الولياء  :06جدول رقم *

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %46.67 28 فعال

 %53.33 32 متوسط الفعالية 

 - - غير فعال 

 100% 60 املجموع 

يقرون بفعالية تعليم اإلمالء عبر موقع يوتويب،كما  من املجموع الكلي لفراد العينة،  %46.67من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة      

بأنه متوسط الفعالية ؛ ويرجع ذلك إلى استفادة أطفالهم من هذا املوقع في تعلم اإلمالء وقواعد الكتابة من خالله ،ناهيك    %53.33يرى نسبة  

 كر التي تحققت من جراء استخدامه . فوائد السالفة الذعن ال

 تعلم اإلمالء  .مدى تحقيق موقع يوتيوب لسرعة فهم و  :07 جدول رقم*

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %71.67 43 نعم

 %28.33 17 ال 
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 %100 60 املجموع 

من الولياء أن فيديوهات تعليمية اإلمالء لألطفال عبر اليوتيوب تحقق سرعة الفهم والتعلم لديهم وهذا ما يؤكد ما   %71.67يرى نسبة        

مما   %70ومما يراه ويسمعه ،  %50مما يراه ،و %30مما يسمعه ،و %20مما يقرأه ،و %10أن اإلنسان يتعلم  ويليام جالسرتوصل إليه 

 للمتعلم مساحة يرى ويسمع فيها   وفر مما يعلمه لشخص آخر.وموقع يوتيوب  %95به ،مما يجر  %80يناقشه مع اآلخرين ،و

 .مدى انسجام الطفال مع دروس اإلمالء عبر اليوتيوب  :08 جدول رقم -

 النسبة  التكرار  البدائل 

 90% 54 نعم

 %10 06 ال 

 %100 60 املجموع 

 

تسمح له بتقديم املعارف واملعلومات والسلوكيات بقالب  ، عليه من خصائص تقنية  ملا يتوفر نقطة جذب لألطفال،يوتيوب شكل موقع      

ولغتها التعبيرية، كما ساهمت   ، وشكلها ،ومضمونها ، وبساطة بنيتها ،إضافة إلى تنوع وتكامل عناصر التجسيد الفني ملادته . مثير وجذاب

على تعزيز مقدرته على  -لذي يرى فيه الطفل أساليب تعبيرية واضحة وسهلة  ا- لفيديو"،  "االصورة املتحركة امللونة املرتبطة بالصوت املسموع  

وتوفير بيئة تعليمية جذابة ال تعتمد على عنصري املكان أو الزمان  ناهيك عن سهولة التعرض واالستخدام ،، االستهواء وجلب انتباه الطفال

دائي قد انسجموا مع الفيديوهات التعليمية عبر موقع يوتيوب الخاصة بتعليم  نجد أن أطفال الصف اإلبتوإنطالقا من كل هذه الخصائص  ،

ملهارات الكتابة من   وكذا إكتسابهم وذلك قد يظهر من خالل طلبهم املتزايد لتكرار تعرضهم ملثل هذا النوع من املضامين ،%90بنسبة اإلمالء 

فتعبر عن عدم انسجام الطفال   %10أما نسبةبما كانوا عليه قبل اعتمادهم على هذا املوقع.  ةخالل هذا املوقع وتحسن نوعية خطهم مقارن

س واستيعابه له  مع الفيديوهات التعليمية لإلمالء وقد يعود ذلك لكون هذه الوسيلة التعليمية الجديدة ال تفهم نفسيته وال قدر فهمه للدر 

ن  على عكس املعلم في القسم ،كما أن الوتيرة الثابتة لسير الفيديو من ناحية الصوت تجعل التلميذ يشرد ويحيد عن متابعة الدرس بينما يكو 

أو شرد  مستوى ارتفاع الصوت حسب الحاجة وهذا ما ينبه التلميذ إذا غفل عن الدرس  يغير منالذي انتباهه أكثر عند املعلم في الصف ،

 ذهنه في التفكير بأشياء أخرى. 

 .التلميذ بتعلمه لإلمالء عبر اليوتيوب  اكتفاءإمكانية  رأي أفراد العينة حول  : يوضح 09 جدول رقم*

 النسبة  التكرار  البدائل 

 %100 60 نعم

 - - ال 

 %100 60 املجموع 

،إضافة إلى قدرته على تحسين املستوى العام للتحصيل الدراس ي ومساعدة  املحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة فعالة يوتيوب يقدم موقع      

في توفير بيئة تعليمية جذابة ال تعتمد على املكان أو الزمان ضمن مناهج محددة وفاعلة .فقد أكدت العديد من الدراسات إلى   تعلم املعلم وامل

اب املتعلمين للمادة التعليمية .وإكساب املتعلمين مهارات متنوعة  أن التعليم اإللكتروني عبر مختلف الوسائط يساعد على سهولة استيع

وتيوب ،مثل:اتخاذ القرارات ،وحل املشكالت ،والتواصل بين الفراد والقيادة ،والعمل الجماعي.وبالرغم من كل هذه املزايا التي يحققها موقع ي

من الولياء يرون أن موقع يوتيوب ال يمكن أن يحل محل التعليم   %100في التعليم بصفة عامة وفي تعليم اإلمالء بصفة خاصة إال أن نسبة

وهذا ما يثبت دائما فعالية االتصال املواجهي   وأن التلميذ ال يمكن أن يكتفي بتعلم اإلمالء فقط من خالل موقع يوتيوب. الواقعي التقليدي

   في التعليم واإلقناع وخلق جو من التفاعل.
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 . كون تصلح بأن ت ، موقع اليوتيوبعبر اإلمالء ت تعليمية  إذا كانما يوضح :10جدول رقم *

 النسبة  التكرار  البدائل 

 - - املعلم  وسيلة بديلة عن

 %100 60 وسيلة إيضاح ومساعدة فقط 

 - - أخرى 

 %100 60 أخرى 

يرون أن دور موقع يوتيوب في تعليم اإلمالء ال يخرج عن كونه وسيلة إيضاح   %100أظهرت نتائج الدراسة أن أغلبية املبحوثين بنسبة      

ظر عن كونه يركز على التلقين إال أنه يستعين  بغض النالتعليم التقليدي  من منطلق أن  التراديجيتالومساعدة فقط وهذا ما يدعم فكرة 

خر فإن املنظور اإللكتروني املعاصر  الشكال على الوسائل الحديثة من أجل تدعيم العملية التعليمية وإنجاحها ،من جانب آبشكل من 

أي أن العالقة بين التعليم  وبغض النظر على تعدد النماط التفاعلية والقوالب التعليمية التي أتى بها .غير أنه يعتمد على التلقين . للتعليم 

 الطرق التقليدية في التعليم بالتقنيات الرقمية.أن تعزز  هي عالقة تكامل أي   باملدرسة التقليديوالتعليم   بر اليوتيوب  ع اإللكتروني

 . في تعليمية اإلمالء موقع يوتيوب سلبيات استخدام الطفال :يوضح  11جدول رقم -

 

 البدائل 

 املجموع  ال نعم

 % ت % ت % ت

 100 60 %66.67 40 %33.33 20 العزلة واإلنطواء 

 100 60 %70 42 %30 18 نشر الفكار الهدامة 

 100 60 %58.33 35 %41.67 25 تدهور العالقات السرية

تراجع مستواه في اإلمالء نتيجة تعدد أساليب  

 التعليم 
01 1.67% 59 98.33% 60 100 

 100 60 %83.33 50 %16.67 10 انتشار المراض الجسدية 

 - - - - - - أخرى 

رات كونها أكبر من عدد  ،وذلك لحل مشكل التكرا  %100*تمت تكملة الجدول بالخيار الباقي املكمل لكل إجابة، من أجل الحصول على جدول 

 .70ص ،أنظر: دليو فضيل، )د.س.ن(أسس البحث وتفنياته في العلوم االجتماعية، قسنطينة،ديوان املطبوعات الجامعيةاملفردات

 %33.33وإنطواء الطفل بنسبة  وزاد من عزلة، أدى إلى تدهور العالقات السريةأن استخدام أطفالهم ملوقع يوتيوب  %41.67يرى نسبة       

دعوة واضحة لالقتصاد في الكالم ،العتماده على الصورة والحركة ،مما يجعل الطفل يميل إلى الصمت أثناء  فيه ذلك أن موقع يوتيوب ،

  قيما دخيلةيحمل ذلك أن موقع يوتيوب أن اليوتيوب موقع غير آمن لألطفال إذ يعمل على نشر الفكار الهدامة      %30. كما يرى نسبةتعلمه

فالبرغم من استخدام الطفل موقع يوتيوب لتعلم اإلمالء إال أنه يجد نفسه أحيانا  ئري بصفة خاصة،  على الطفل العربي بصفة عامة، والجزا

  يشاهد برامج ومضامين أخرى ،من خالل خاصية التتابع في عرض الفيديوهات املتاحة في القائمة التي يعرضها املوقع والتي قد ال تتناسب مع

 سن الطفل وتقاليده وقيمه. 

 

 العامة للدراسة: النتائج -3

 يستخدم أغلب الطفال املتمدرسين بالصف الول إبتدائي ،موقع يوتيوب بمعدل ساعة إلى ساعتين يوميا.  ➢

 يفضل أغلب الطفال املتمدرسين بالصف الول باملدارس اإلبتدائية محل الدراسة الولوج ملوقع يوتيوب باستخدام الهواتف الذكية.  ➢

 الم .   وأمن الطفال املعنيين بالدراسة موقع يوتيوب تحت إشراف أحد أفراد العائلة والذي قد يكون في الغلب الب   %46.76يستخدم  ➢

 اإلمالء بتوجيه من آبائهم.  عنيون بالدراسة لفيديوهات تعليميتعرض أغلب الطفال امل ➢



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26               

 

 

 

391 

سة ملوقع يوتيوب لتعليمية اإلمالء إشباع حاجاتهم في تعلم تتمثل أهم الفوائد التي تحققت من خالل استخدام الطفال املعنيين بالدرا ➢

 كتابة املزيد من الكلمات.  

 أقر معظم الولياء بفعالية موقع يوتيوب في تعليمية اإلمالء .  ➢

 فهم وتعلم اإلمالء .ياء بأن موقع يوتيوب يحقق سرعة يرى أغلب الول ➢

 ر موقع يوتيوب وذلك ملا يتوفر عليه من خصائص تتالئم وسنهم وقدراتهم. أقر أغلب الولياء بانسجام الطفال مع دروس اإلمالء عب  ➢

 بتعلم اإلمالء عبر اليوتيوب فقط.بالرغم من دور اليوتيوب وفعاليته في تعليمية اإلمالء ،إال أن كل الولياء يرون أنه ال يمكن اكتفاء أبنائهم   ➢

 يرى أغلب الولياء أن تعلم اإلمالء عبر موقع يوتيوب ما هو إال وسيلة مساعدة وداعمة للتعليم.  ➢

 أكد الولياء أن أهم سلبيات استخدام موقع يوتيوب في تعليمية اإلمالء تتمثل في تدهور العالقات السرية ،والعزلة واالنطواء.  ➢

 

 الخاتمة:  

استغالله لالرتقاء التحدي الذي على دول العالم العربي  وخاصة موقع يوتيوب ماعياالجتل التواصمواقع تعليم اإلمالء باستخدام عد ي     

  على الصوت والصورة  اعتمادهقناعية في ظل تع به املوقع من قدرات تفاعلية وإ،خاصة في ظل ما يتم  اللغة العربية تعليمبمستوى أفضل ل

مي التحصيلي للمتعلم فإنه ال ينقصه ،وإن  ي ؤدي إلى تحسين املستوى التعلالتعلم اإللكتروني ،إذا لم يهذا النوع من والقاعدة هنا تقول أن ؛

لضمان تحقيق أقص ى   أعطى نتائج غير فعالة ،فاملشكلة تكمن في التطبيق ال في التعلم اإللكتروني ،لذا فمن املهم تقديم التوصيات التالية 

 : ال سواء مادة اإلمالء ،أو مواد أخرى استفادة من هذا املوقع في تعليم الطف

للتعرف على مدى مالئمة هذه الطريقة في التعلم   في تعليم اإلمالء وبعد تطبيقها دراسة مستويات التلميذ قبل إستخدامه ملوقع يويتوب ➢

 من عدمها. 

 ،واإللتزام بمبدأ املرافقة ال املراقبة. في التعلم  أثناء استخدام أطفالهم ملوقع يوتيوبينبغي على الوالدين أن يساعدا طفلهما  ➢

 . إدراج مادة في البرنامج الدراس ي خاصة بتعليم كيفية استخدام التكنولوجيات الحديثة للتعليم ➢

 

  : هوامشال

  112.1الرياض،دار الزهراء ،.ص-(.التعليم اإللكتروني .2013عبد العال.،فخري أحمد محمود)مبارز منال -1

  .79،عمان ،دار املعتز للنشر والتوزيع.ص1(.التكامل بين اإلعالم التقليدي والجديد،ط2017علي حجازي إبراهيم.)-2

مجلة الجامعة  تأثير االتصال عبر االنترنيت في العالقات االجتماعية )دراسة ميدانية في املجتمع القطري ( (،2008)حلمي خضر ساري  -3

  .302، ص ،)عدد الول والثاني( 24مجلد  دمشق،

   2019/17:02-02-07تاريخ اإلطالع http://ar.Wikipedia.org متاح على الرابط -4

  .126،الجزائر ،مطبعة  ع/بن، ،ص1الكفاءات ،ط(،مقاربة التدريس ب2005خير الدين هني)-5

(مفاهيم التعليمية بين التراث والدراسات اللسانية الحديثة ،د،ط،جامعة باجي مختار عنابة الجزائر ،مختبر  2009بشير أبرير وآخرون)-6

  .34اللسانيات واللغة العربية ،.ص

،مادة ملل ،بيروت،دار الكتب  1(لسان العرب ،ط2003لنصاري(،)ابن منظور )جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ا-7

  العلمية ،بيروت . 

  .755لويس املعلوف )د.س.ن(املنجد في اللغة واإلمالء بيروت،دار املشرق ،ص-8

  ..206(مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية ،الردن ،دار صفاء ،.ص2011زهدي محمد عبيد)-9

  .206(تدريس اللغة العربية ،مفاهيم منظرية وتطبيقات عملية،الردن ،دار الفكر ،ص2002وليد أحمد جابر)-10

  .10ص  ،و التوزيع،القاهرة،كنوز للنشر 1(،سيكولوجية الطفولة والمومة مشكالت وحلول،ط2012محمد بن محمود آل عبد هللا ) -11

 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                

 
 

 

 

392 

 

  20،القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب،ص.1الم املعاصر )رؤية نقدية تحليلية(،ط(أدب الطفال في الع2000اسماعيل عبد الفتاح )-12

13-Wantz ,Melissa:social media, the classroom and the first amendment ,a guide for middle school and hight 

teachers ,puplished by the first amendment centre and Jons ,and James L ,Knight foundation ,p18. 

  .85(حصار الثقافة بين القنوات اإللكترونية والدعوة الصولية ،بيروت ،املركز الثقافي العربي ،.ص1998حجازي مصطفى)- 14

  .50،ص2010د ،(وسائل وتكنولوجيا التعليم الرياض،مكتبة الرش2010سالم أحمد محمد )- 15

16- Cornner,Celina(2012):Advantages and Disadvantages of Youtube .From http://www.daily 

dealmedia.com/789advantages and disadvantages-of-venturing-to-Youtube-marketing. 05/02/2019. 

17-Bhasker Santosh(2013), tips for Teachers who wish to use  Youtube in Classroom.From http://edtechreview-

in/news/611tips-for teachers Youtube in classroom 06/02/2019.. 

  .9(:اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية،)د.م.ن(مكتب غريب،.ص1974عبد العليم إبراهيم)- 18

 . 208وليد أحمد جابر:مرجع سابق،ص- 19

  .131(تدريس اللغة وفقا لحدث الطرق التربوية، الردن،دار املسيرة.ص2010علوي عبد هللا طاهر)- 20

  .186ء والترقيم،الردن،دار املناهج ،.ص(تعلم النحو واإلمال2007عبد الرحمان هاشمي)- 21

  .129(التدريس الفعال بواسطة الكفاءات )د.ع.ن(مطبعة الشهاب ،.ص2007علي وحيدة،) - 22

  .07(،اإلمالء امليسر، الردن،دار أسامة ،ص 1998أبو خليل زهدي)- 23

  .07وليد أحمد جابر ،مرجع سابق،ص- 24



 لكرتوني رؤية حنو التطوير مستقبل التعليم اإل  
 2019فرباير  28 -26               

 

 

 

393 

 الجزائر عمراوي صالح الدين 

قسم علم    تخصص ديموغرافيا، أستاذ محاضر أ ،

كلية العلوم االنسانية   االجتماع والديموغرافيا، 

 الجزائر 1واالجتماعية جامعة باتنة

 

 1بجامعة باتنة استاذ مؤقت  الجزائر مقعاش يوسف 

 

 

 الحديثة واالتصالم انات الجامعة الجزائرية وتحدياتها في ظل تكنولوجيات اإلعال ره

 1دراسة حالة بجامعة باتنة 

 

   : امللخص

 من خالل املؤسسات ،    بين فرصا إلدراج املعارف وتبادلها    واتاحت  رهانات وتحدياتفرض  التطور الحديث لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال    ان

لترقية     األساسية  الدعامة تعتبر  فهي  كانية ،الزمانية وامل   تجاوز الحواجز  ساعد علىأن استخدام التكنولوجيات الحديثة  األمور رجح  كثير من  ال

أخذت على عاتقها مواكبة تكنولوجيات اإلعالم   قد العريقة الجامعيةاملؤسسات لذلك نجد ، املشتركةالتعليم الجامعي وتحقيق األهداف 

وذلك من خالل الرفع من كفاءة الطابع البيداغوجي   ،لي من نظم التعليم العا  عاليةجودة  وإرساءلتطوير كفاءتها وقدراتها  ة الحديث  واالتصال 

في ظل  ات الجزائريةالجامع التحديات التي تواجهعن واقع و  نتساءللهذا  ،واكبة التطورات املعاصرةمل مورد بشري مؤهلوالتعليمي وإعداد 

 ة(، ملعرف1ة جامعة باتندانية بجامعة جزائرية ) ة مي دراسسنقوم بإجراء   ل عن هذا التساؤ   ةو لإلجابالحديثة ؟    واالتصال تكنولوجيات اإلعالم  

التعليم  في املؤسسة الجامعية الجزائرية    رقية جودةو دورها في ت  تقنياتهاو الحديثة    واالتصالتكنولوجيات اإلعالم    درجة استخدام والتحكم في

 قات التي تصادف الهيئة التدريسية في ظل املعو 

 التعليم الجامعي،  األستاذ،،  االعالم واالتصالوجيا تكنول: الجامعة ،الكلمات املفتاحية 

 

   مقدمة

و املتداخلة التي تعكسها، قد   املدرجة التقنياتاالتصال الحديثة كما ونوعا، وكذلك اإلعالم و الذي أحدثته ثورة تكنولوجيات  التغيرإن        

هذا   على املعلومات التي يتطلبها منطق العصر، وفي الولوجين لتام  حتميةفرضت علينا اللجوء إلى تكنولوجيا االتصال املعاصرة، كنتيجة 

االتصال بما  اإلعالم و ،وعلى رأسها تكنولوجيا    ةداالستثمار في هذه التكنولوجيات الجدي  إلىواملؤسسات  العالم    دول ثير من  السياق اتجهت الك

ه تكنولوجيا  تأحدثالعصرية، ونتيجة التطور الهائل الذي  ه املؤسسات الجامعية ملواكبة التطوراتتوهذا ما انتهج عاليةتوفره من سرعة 

نفس املسار في   1ومنها جامعة باتنةاالتصال الحديثة في جميع املجاالت عموما وفي نشاط املؤسسات خصوصا انتهجت املؤسسة الجامعية 

م  ه التتكنولوجيا في ميدان التدريس،واستخداوتسهيل مهمة االستاذ الجامعي ملواكبة هذ توفير هذه التكنولوجيات الحديثة لتسهيل مهمتها

 . ارقى التقنيات املتعلقة بهذه التكنولوجيا الحديثة

 

 اهداف الدراسة:  ➢

 . واالستاذ الجامعي بصفة خاصة الجامعية  االتصال الحديثة في مسيرة املؤسساتاإلعالم و  تكنولوجيا تأخذهمعرفة الدور الذي  -

استخدام هذه التكنولوجيات في  ميكانيزمات االتصال الحديثة انطالقا من و الم اإلعاستخدام تكنولوجيات  واقع الكشف عن  -

، و دورها في بين األستاذ والطالب الجامعيمساهمة هذه التكنولوجيا في تفعيل العالقة  أهمية املبحوثين، و على مدى تاثيرهاالتعليم العالي و 

االتصال الحديثة و  اإلعالم و ابراز الجدوى من تكنولوجيا  ،معلوماتحسن للالتي تصادف السير ال املشاكل والعراقيلالقضاء على مختلف 
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محاولة اثراء البحوث العلمية    الهيئة التدريسية،في املؤسسة الجامعية الجزائرية في ظل املعوقات التي تصادف    التعليم  دورها في تسريع وتيرة  

 نظرا لحداثة املوضوع و عامليته.  املجالفي هذا  

 

 اسة: الدر اهمية  ➢

 : التالية  اهمية الدراسة في النقاط تندرج          

 .في تسريع وتيرة الهيئة التدريسية في مجال البحث العلمياالتصال الحديثة اإلعالم و تكمن اهمية تكنولوجيا   -1

مؤسسات افة ار كعلى غر 1بالتحديد جامعة باتنةو وباعتبارها شريان النمو االقتصادي واالجتماعي املؤسسة الجامعية الجزائرية  -2

التعليم العالي و ذلك عن طريق تفعيل  املرموقة املكانة الولوج الى إلىاالتصال الحديثة تسعى اإلعالم و لتكنولوجيات  وباستخدامهاالدولة 

 االتصال الحديثة.اإلعالم و تكنولوجيا ب

رهانات  بــ  دراسة، ونظرا ملوضوع الدراسة املتعلقان العينة جزء من املجتمع املراد تحديد خصائصه بما يتماش ى و طبيعة ال :عينة الدراسة

وقع اختيارنا على العينة  حيث 1الجامعة الجزائرية وتحدياتها في ظل تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال الحديثة دراسة حالة بجامعة باتنة 

 . ذتااس  50و الذين بلغ عددهم  1جامعة باتنة بمختلف درجاتهم في   االساتذةفي املتمثلة القصدية و 

 

 أداة الدراسة 

حول تكنولوجيات اإلعالم    توجهاتهم،ومعرفة  1على عينة من األساتذة الجامعيين لجامعة باتنة  استمارة استبيانوسنقوم في دراستنا بإجراء    

 .1جامعة باتنة في تقنياتها و استخدامهم لهذه التكنولوجيات  في مجال التعليم الجامعي في  التحكمواالتصال الحديثة ومدى قدرتهم على  

 تقسيم هذه الدراسة الى :  ارتأينابدراستنا   أكثر  ولإلحاطة

 أوال:تحديد املفاهيم

 تفريغ استمارة و تحليل بيانتها ثانيا:

 

 تحديد املفاهيم  :أوال

ني الصحة و البلوغ  العربية مصطلح االتصال في قاموس املحيط و لسان العرب، على انها مشتقة من "وصل" و الذي يعورد في اللغة  االتصال :

 .1غه و يعني  ايضا املواصالت و البالغ الغاية، فوصل الش يء الى الش يء، و صوال و توصل اليه اي انتهت اليه و بل

اإلعالمية التي تبدأ بمعرفة املخبر الصحافي بمعلومات ذات أهمية،اي معلومات جديرة بالنشر والنقل  يعرف اإلعالم بأنه تلك العملية  االعالم  

صحيفة أو وكالة أو إذاعة أو   تتوالى مراحلها بتجميع املعلومات من مصادرها ونقلها والتعاطي معها وتحريرها ثم نشرها أو إرسالها عبر حيث 

 .2محطة تلفيزيون،إلى طرف مهتم بوثائقها

 

 تكنولوجيا االتصال:  

ة و التنظيمية املستخدمة  حة و االدوات و الوسائل املادية و االداري"جمل املعارف وامليزات املتراكمة و املتا على أنهااملعجم االعالمي  عرفت في 

   ،3ألفراد و املجتمعات في جميع املعلومات و معالجتها و انتاجها و تخزينها و استرجاعها و نشرها و تبادلها، اي توصيلها الى ا

 تكنولوجيا االتصال الحديثة: 

ت و تطبيقات متنوعة مثل تشخيص املعارف  وصولة بالكمبيوتر، و لها اثار عدة تشمل مجاال يعرفها فضيل دليو قال انها، تعني اسسا تلك امل    

 املعلومات وانتاجها وتحويلها عبر مختلف شبكات اإلتصال وهي استخدام التكنولوجيا ملعالجة ،4عمموا ة تنظيم املؤسسات خصوصا 
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 تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة 

 :بمعنى (NTIC ) اسم تحت حاليلا عصرنا في استخدامها  شاع

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 اإلعالم ميدان في الحاصلة  التطورات  نتيجة   اإلنسانية  املجتمعات حياة  وعلى الوجود إلى ظهرت  التي  واألدوات  الوسائل  تلك  "أنها على  تعرف     

جديدة في جل امليادين   مبتكرات ثانية  وكل دقيقة كل  نعيش  فنحن ،  اليومية ومتطلباته اإلنسان اتجيحا زيادة نتيجة  وهذا  واالتصال،

ركيز
ً
 وهذا واالتصالية اإلعالمية الشركات بين جدا درجة كبيرة إلى محتدم فيه التسابق  أصبح الذي واالتصال اإلعالم ميدان على هنا  ،والت

وسع مفهومها ليشمل "الوسائل االلكترونية املستخدمة في االنتاج و التسجيل  ك من و هنا "5لإلنسان واألفضل  عن الجديد  بحثا

تستخدم اآليات الضوئية ذات الكفاءة العالية في حل الرسائل و املعلومات ،  الكهرومغناطيس ي، و الذي باستخدام الشبكات االرضية التي 

 ، هذا باإلضافة الى استخدام الحاسوب و ما يتصل به من تقنيات

 

 : تفريغ استمارة و تحليل بيانتهاثانيا

 املحور االول: البيانات الشخصية

 متغير الجنس:  

 الجنس. ( يبين توزيع املبحوثين حسب 1جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  الجنس 

 %42 21 ذكر

 %58 29 انثى 

 %100.00 50 املجموع 

و تبدو  من املبحوثين    %58  اإلناثنسبة    تغبلبينما    %42يث بلغت نسبة الذكور  توزيع املبحوثين حسب متغير الجنس ح  يبين   أعالهالجدول     

بصفة   العالي والبحث العلميبصفة خاصة و التعليم التعليم  مجال الى اقتحام النساء و نسبة االناث اكبر من نسبة الذكور و يعود السبب 

 . عامة

 متغير السن: 

 بجديات البحث العلميا في هذا للتحكمتم تقسيمه الى فئات عشرية و       

 املبحوثين حسب السن. ( يبين توزيع 2جدول رقم) 

 النسبة املئوية  التكرار  السن 

 %14 07 35-25من 

 %26 13 45-35من 

 %44 22 55-45من

 %16 8 مافوق  55من

 %100 50 املجموع 

الذين   األفراد أن وانطالقا من هذا الجدول يتبين لنا  معيين الجا  لألساتذةالسمات الديمغرافية في العينة املدروسة  أهمالسن من  يعد       

سنة    45-35بين    أعمارهم بينما تأتي املرتبة الثانية للفئة التي يتراوح    ،  %  44في نسبة مقدرة بــ  الصدارة  سنة يحتلون    55-45بين    أعمارهمتتراوح  

و ذلك نظرا ألقدميتهم في هذا املجال    %16سنة و ذلك ما نسبة    55ق تفوق أعمارهم فو في حين نجد ان االفراد الذين    ،  %26و ذلك ما نسبته  

و ذلك ما نسبته  سنة  35-25بينما الفئة التي يتراوح عمرها  ،اإلداريةرتهم بو خ التدريسعلى عاتقهم في مجال  و تحملهم للمسؤوليات امللقاة

الجامعيين في الجامعة الجزائرية يمرون بعدة   األساتذةان غالبية ى الفي ميدان التعليم العالي ،ويعود ذلك  حديثين،وذلك نظرا لكونهم  14%

 في قطاع التعليم العالي .  للتوظيفمراحل 
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 متغير املستوى التعليمي: 

مساعد  استاذ و استاذ ،و هي في الجامعة الجزائرية املعمول بها لالستاذ الجامعي حسب الدرجات العلمية تم تقسيمه الى ثالث مستويات        

 .اختالف الدرجات في سلم تصنيف اساتذة التعليم العاليو هذا نظرا الى  محاضرأستاذ   و،

 : الدرجة العلمية في مهنة االستاذ الجامعي ( يبين توزيع املبحوثين حسب  03جدول رقم) 

 النسبة املئوية  التكرار  ستوى التعليمي امل 

 %38 19 استاذ 

 %42 21 مساعد استاذ 

 %20 10 محاضر أستاذ 

 %100 50 ع جمو امل

و معرفة درجة الوعي لدى   الثقافيو  العلمياملستوى  التعرف على القدرات العلمية للمبحوث سواء علىلنا املستوى التعليمي  يتيح    

ذين  لاو  %38 درجة االستاذ مانسبته  ليهاتو  %42ما نسبته مساعد درجة استاذ حتل وت درجات علمية 3و يتوزع افراد العينة على ،املبحوثين

تقلدهم مناصب ادارية  لوهذا يعود    %20واملتمثلة في نسبة  محاضرين  ،اما عن الدرجة الثالثة فاملتمثلة في اساتذة  التطبيقاتيتابعون حصص  

 ورؤساء مخابر البحث العلمي الى غير ذلك من املهام املنوطة اليهم .

 الجامعة ة في االتصال الحديثاالعالم و املحور الثاني: مستوى استخدام تكنولوجيا 

 االتصال الحديثة االعالم و   بتكنولوجيا( يبين اهتمام املبحوثين 4جدول رقم ) 

 %النسبة املئوية  التكرار  االهتمام درجة 

 %86 43 نعم

 %14 7 ال

 %100 50 املجموع 

صال الحديثة و ذلك نظرا لإليجابيات التي  تاال االعالم و   بتكنولوجياان قراءة معطيات الجدول اعاله تظهرا درجة اهتمام كبيرة للمبحوثين          

االتصال  اإلعالم و تكنولوجيات  بـاملبحوثين كانت ايجابية و ذلك باهتمامهم الكبير  ت ايجابامن %86توفرها فأظهرت املعطيات ان ما نسبته 

و هذا يعود الى ان بعض   %14ا نسبته و مو ه االتصال الحديثة االعالم و  بتكنولوجيا الحديثة اما بقية املبحوثين الذين ال يكنون اهتماما 

 .أبجدياتهاو ال يتحكمون في  الحديثة  هذه التكنولوجيااملبحوثين ال يجيدون استعمال او استخدام 

 

 االتصال الحديثة االعالم و وسائل بعض ( يبين مستوى استخدام املبحوثين ل5جدول رقم) 

 دائما غالبا احيانا  نادرا ابدا

 املستوى 

 

 

 الوسيلة

 ال نعم  ال م نع ال نعم  ال نعم  ال
 نعم 

 

% 

 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت

% 

 
 ت % ت % ت % ت

 الهاتف 1 2.32 2 28.57 - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 20.93 9 100 7 20.93 9 57.14 4 18.60 8 14.28 1 16.27 7 
جهاز 

 الحاسوب

- - - - - - 39.53 17 - - 37.20 16 42.85 3 46.51 20 28.57 2 58.13 25 
شبكة  

 االنترنت 

- - - -   39.53 17 - - 41.86 18 - - 34.88 15 28.57 2 23.25 10 

مواقع 

التواصل 

 االجتماعي

 املجموع 43 100 7 100 43 100 7 100 43 100 7 100 43 100 7 100 43 100 7 100



 لكرتوني رؤية حنو التطوير مستقبل التعليم اإل  
 2019فرباير  28 -26               

 

 

 

397 

 مالحظة: النسب داخل الجدول مرجحة 

  ارقامو  ،يتم استخدامهاالنسب املعدومة بمعنى كل وسائل االتصال الحديثة التي تم التطرق اليها  ال توجد ه انالسابق  دول الجيبين لنا         

مقارنة مع  اليزال مستخدما في الجامعة االتصال الحديثة فبعض هذه الوسائل كالهاتف االعالم و الجدول تظهر تباينا في استخدام وسائل 

  عاملو هذا   استخدامها من قبل االستاذ الجامعيفي نسبة  تاخذ حصة االسداالخرى ة كجهاز الحاسوب و الشبكات  الوسائل االخرى الحديث

 للوسائل لهباستعما االستاذ كل العراقيل التي كانت تواجه  أماطتتكنولوجيات الحديثة التي لل االستاذ الجامعيمواكبة  يشير الىايجابي 

تأتي في صدارة  ومواقع التواصل االجتماعي الحاسوب و الشبكات االتصالية الجدول اعاله تبين لنا ان جهاز  التقليدية. و النسب املوجودة في

جامعة باتنة  ان وهذا يدل على  %2.32أتي في مؤخرة الترتيب بنسبة يالهاتف  مابين %97.68نسبة تقدر بالترتيب من حيث نسبة االستخدام 

 ستخدامه لها في ميدان التدريس واملهام البيداغوجية . في توفيرها لهذه التكنولوجيا وا  ن اهتماما واسعا لألستاذ الجامعيتك 1

 : التدريس (يبين مستوى استخدام املبحوثين لجهاز الحاسوب في 6جدول رقم )  -

 النسبة املئوية  التكرار  استخدام جهاز الحاسوب 

 %88 44 دائما

 10% 5 غالبا

 %2 1 أحيانا

 0%0 00 نادرا

 %00 00 أبدا 

 %100 50 املجموع 

منصة التواصل    و ذلك نظرا الن جهاز الحاسوب يعتبر  التدريسيعتمدون على جهاز الحاسوب في  غالبية  املبحوثين    فانمن خالل الجدول          

الجدول ان   يفجودة املو  النسب تبين" و 1على جميع الجهات في جامعة باتنة الجامعي  لألستاذ وحلقة وصل بالشبكات اإلعالمية واالتصالية

من    %2لبا أما  امن املبحوثين يستخدمون جهاز الحاسوب غ   %10اما    ةمن املبحوثين يستخدمون جهاز الحاسوب بصفة دائم  %88مانسبته  

  الكبيرة  للتقنياتاالتصال الحديثة و ذلك نظرا  االعالم و املتطورة في تكنولوجيات    الوسائل، و يعتبر الحاسوب من  املبحوثين يستعملون أحياء

ملا له من فوائد في تسريع   الجامعة توفير هذه الوسيلة لجميع املوظفين داخل بجامعة باتنة على عاتقها  هو هذا ما أخذت والعلمية التي يوفرها 

 .التلقين املعرفي للطالب الجامعيوتيرة 

 استخدام املبحوثين لجهاز الحاسوب انماط ( يبين 7جدول  رقم) 

 املجموع  ال نعم مجاالت استخدام 

 % ت % ت % ت

 100 50 20 10 80 40 التلقين العلمي للطالب

متابعة الجديد في مجال  

 التخصص 

15 30 35 70 50 100 

اضفاء صبغة التكنولوجيات  

 التدريس الحديثة في مجال 

45 90 5 10 50 100 

 100 50 44 22 56 28 اخرى 

 في وقت وجيز. التلقين العلمي و ذلك بتسهيل يعد بمثابة الدعامة االساسية في مهنة االستاذ الجامعي إن جهاز الحاسوب       

من املبحوثين    %30بينما للطالب  التلقين العلميفي  %80يستعملون جهاز الحاسوب ما نسبته من خالل الجدول تبين ان املبحوثين      

يستعملون جهاز الحاسوب في  من املبحوثين    %90مانسبته   لجديد في مجال التخصص،في حينمتابعة ايستعملون جهاز الحاسوب في القيام ب

 إضفاء صبغة التكنولوجيات الحديثة في مجال التدريس، 
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 1الجامعي في جامعة باتنة  ذلألستابمثابة الرفيق الدائم  ميدان التدريسبان استخدام جهاز الحاسوب في  القول هنا بمكن  وعلى

 جامعة باتنةاالتصال الحديثة قي االعالم و عوائق استخدام املبحوثين لتكنولوجيا درجة بين ( ي8جدول رقم) 

 %النسبة املئوية التكرار  درجة عوائق استخدام تكنولوجيا االتصال 

 %28 14 نعم

 %72 36 ال

 %100 50 املجموع 

  %28واجه يبينما ، صعوبات   يواجهون ال االتصال الحديثة الم و االعفي استخدام تكنولوجيات  املبحوثينمن   %72الجدول اعاله ان  يبين      

 االتصال الحديثة  االعالم و تكنولوجيات ال يتحكمون في استخدام املبحوثين  على ان   يدل من مفرادت العينة صعوبات في ذلك و هذا ما 

 الجامعة االتصال في احداث تغيير في  االعالم و تكنولوجيا   فاعلية( يبين  9جدول رقم)  

 %النسبة املئوية التكرار  مستوى التغيير 

 %76 38 كثيرا 

 %16 08 قليال 

 %92 46 املجموع الجزئي 

 %8 4 لم تحدث ابدا 

 %100 50 املجموع 

االتصال الحديثة ساهمت في احداث  االعالم و في ان تكنولوجيات  يرون% 92مانسبته  من خالل الجدول اعاله تبين ان اغلبية املبحوثين      

في حين راي    الجامعة على مستوى    العلمي  لرقي بالعملوا  في العمل املعرفيمن تسهيالت    االتكنولوجيو ذلك نظرا ملا توفره هذه    الجامعةفي    تغير

 ان تكنولوجيات االتصال لم تحدث تغيرا.  %08بعض املبحوثين و املقدرة بنسبة 

 االتصال الحديثة و االعالم  التغير بعد ادخال تكنولوجيات  سبل ( يبين  10جدول رقم) 

 املجموع  ال نعم نمط التغيير 

 % ت % ت % ت

 %100 46 %17.39 08 %82.60 38 االساتذة معارف زيادة 

 %100 46 %13.04 6 %86.95 40 التعليم   اساليبر يتطو 

 100% 46 %47.82 22 %52.17 24 تجهيزات 

 _ _ _ _ _ _ اخرى 

  تطوير تغيير على مستوى    احدثتاالتصال الحديثة  االعالم و تكنولوجيات    اعتمادثين يرون ان  من املبحو %  86.95ان نسبة    اشارت بيانات       

  معارفهم   زيادةو التي ساهمت في    %82.60و هذا ما اكده املبحوثين بنسبة    االساتذةمعارف  زيادة  الثاني فيتجلى في    العنصراما  ، التعليمأساليب  

التغيير من خالل التجهيزات الحديثة    ارساءاالتصال الحديثة ساهمت في  االعالم و تكنولوجيات  بان ادخال    يرون  من املبحوثين    %52.17اما    ،

 و خاصة الشبكات االتصالية و اجهزة الحواسيب املتطورة.

 1جامعة باتنةاالتصال الحديثة في االعالم و الستخدام تكنولوجيا   الدرجة العلمية للمبحوثين( يبين مدى مسايرة 11جدول رقم ) 

 العلمية   الدرجة

 

 درجة املسايرة

 املجموع  محاضراستاذ  مساعد  استاذ استاذ

 % ت % ت % ت % ت

 %76 38 %18 9 34% 17 24% 12 كثيرا 
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 العلمية   الدرجة

 

 درجة املسايرة

 املجموع  محاضراستاذ  مساعد  استاذ استاذ

 % ت % ت % ت % ت

 %20 8 %2 1 4% 2 10% 5 قليال 

 %4 4 % - 4% 2 4% 2 لم تساير 

 %100 50 %20 10 %42 21 %38 19 املجموع 

 لي: من خالل الجدول اعاله يتضح لنا ماي

االتصال الحديثة في املؤسسة  االعالم و في مسايرتها الستخدام تكنولوجيات  اخذت الحصة الكبيرة املساعدالدرجة العلمية لالستاذ  -

بين الكثير و القليل فيما يرى بعض املبحوثين انها ال تساير و هو ما اقره املبحوثين ما   %38الجامعية و هو ما اقره املبحوثين ما نسبته 

 . %4نسبته

الحديثة و هو ما اكده املبحوثين بنسبة  االتصال  االعالم و تحتل املرتبة الثانية في مدى مسايرتها الستخدام تكنولوجيات  اما درجة االساتذة   -

 من املبحوثين.  %4، في حين يرى بعض املبحوثين انها لم تساير و هو ما اكده   34%

االتصال الحديثة في املؤسسة املذكورة و االعالم و مسايرتها الستخدام تكنولوجيات تحتل املرتبة الثالثة في مدى  استاذ محاضراما درجة   -

 بين الكثير و القليل.  %20املبحوثين بنسبة هو ما اكده 

 1جامعة باتنةفي  في اداء االستاذ الجامعي ملهامه االتصال الحديثة و فعاليتها االعالم و املحور الثالث: تكنولوجيا -

 باداء االستاذ الجامعي ملهامه االتصال الحديثة  االعالم و تكنولوجيا  ةفاعلي( 12جدول رقم) 

ــة  التكرار  املبحوثين رأي  ــة املئويـــ  النسبـ

 %74 37 كثيرا 

 %20 10 قليال 

 %94 47 املجموع الجزئي 

 %6 3 لم تفعل 

 %100 50 املجموع 

الجامعي  اداء االستاذ كثيرا االتصال الحديثة فعلت االعالم و ان تكنولوجيا ب أكدومن املبحوثين  %74اعاله ان  أكدت بيانات الجدول               

من   %20يرى  في حين وفرت لالستاذ الجامعي جميع االمكانيات الالزمة الداء مهامه، 1التفعيل لكون جامعة باتنةو يعود هذا في أداء مهامه ،

داء االستاذ  ال يرون انها لم تفعل هذه التكنولوجيا الحديثة    %6ملبحوثين ما نسبته  وعلى غرار هذا فيرى بعض ا  قليال،املبحوثين يرون انها فعلت  

 . الجامعي الداء مهامه

 في ميدان التدريس االتصال الحديثة  االعالم و تفعيل تكنولوجيات  سبل ( 14جدول رقم ) 

 مجاالت تفعيل تكنولوجيا االتصال الحديثة لالتصال 
 املجموع  ال نعم

 % ت % ت % ت

 %100 47 %31.91 15 %68.08 32 ة مهارات االستاذ الجامعي زياد

 %100 47 %36.17 17 %63.82 30 القدرات العلمية للطلبةالرفع من  

 %100 47 %46.80 22 %53.19 25 لدى جمهور الطلبة زيادة الثقة  

 %100 47 %61.70 29 %38.29 18 لتدريس تسريع وتيرة ا 

 - - - - - - تذكر  اخرى 
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من املبحوثين  %  68.08  أشارت نسبة، و االستاذ الجامعي في ميدان التدريس  ألداء  دعامة اساسيةاالتصال الحديثة  االعالم و تكنولوجيا    تعد      

املبحوثين انها  من  %63.82في حين يرى  وزادت من مهارة االستاذ الجامعي،االتصال الحديثة فعلت االعالم و الذين اكدوا ان تكنولوجيا 

  الطلبة الجامعيين، ساهمت في زيادة الثقة مع جمهوره %53.19ـ في حين يرى بعض املبحوثين و املقدرة ب من قدرات الطلبة،رفع ساهمت في 

 .%38.29ما نسبته  التدريساما املبحوثين الذين يرون انها ساهمت في تسريع وتيرة 

 ام االستاذ الجامعي أداء مه( يبين سليبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في 14جدول رقم ) 

 املئوية النسبة  التكرار  االراء

 %6 3 كثيرا 

 %64 32 قليال 

 %70 35 املجموع الجزئي 

 %30 15 منعدمة

 %100 50 املجموع 

تخلو من   الى ان هذه التكنولوجيات ال ذلك نظرا لاليجابيات التي تقدمهاو مكانة مرموقة االتصال الحديثة و  اإلعالمتكنولوجيات  تحتل          

ات قليلة فيما بي االتصال الحديثة سلاالعالم و من املبحوثين ان لتكنولوجيا  %64من خالل الجدول اعاله اذ يرى  ماملسناهسلبيات و هذا ما 

 . اتايرون انه الوجود للسلبيات بتمن املبحوثين   %30من املبحوثين ان هناك سلبيات كثيرة، في حين  %6يرى 

 أداء مهام االستاذ الجامعي االتصال الحديثة في و   االعالمتكنولوجيات  تخداماس( سليبات  15جدول رقم) 

 

 اهم السلبيات 

 املجموع  ال نعم

 % ت % ت % ت

 %100 35 %42.85 15 %57.14 20 تعدد مصادر املعلومات 

 %100 35 %20 7 %80 28 سبل الحوار بين االستاذ والطالب تقليص 

 %100 35 %57.14 20 %42.85 15 لمي فرص البحث العتقليص 

 %100 35 %71.42 25 %28.57 10 غرس سمة الكسل لدى الطالب

 - - - - - - تــــــذكــــر  رى ـــاخ

تعدد من املبحوثين يرون ان الستخدام تكنولوجيات االتصال الحديثة سلبيات و تتمثل في  %57.14 ما نالحظه من خالل الجدول تبين ان      

سبل الحوار بين  من املبحوثين يؤكدون ان من سلبياتها ساهمت في تقليص  %80في حين يرى  وغياب شفافية مصداقيتها،علومات املمصادر 

ساهمت في غرس سمة  ضف الى ذلك ان من سلبياتها  قلصت فرص البحث العلمي،من املبحوثين يرون انها % 42.85اما  االستاذ والطالب،

 من املبحوثين.  %28.57 ا مانسبته الكسل لدى الطالب الجامعي وهذ

 1التدريس بجامعة باتنةاالتصال الحديثة في  االعالم و الستخدام تكنولوجيات املبحوثين ( تقييم  16جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  املبحوثين و تقيمهم اراء 

 %52 26 ممتاز

 %22 11 جيد 

 %6 3 متوسط

 %8 4 ضعيف

 %12 6 ممتنع 

 %100 50 املجموع 



 لكرتوني رؤية حنو التطوير مستقبل التعليم اإل  
 2019فرباير  28 -26               

 

 

 

401 

 

من املبحوثين    %52حيث يرى  1جامعة باتنةالتدريس باالتصال الحديثة في  االعالم و تقييم املبحوثين الستخدام تكنولوجيات    أوضحت نتائج     

من املبحوثين  % 6من املبحوثين انها جيدة اما % 22في حين يرى  ممتازة التدريس  االتصال الحديثة فياالعالم و ان استخدام تكنولوجيات 

عن  من املبحوثين ان استخدامها ضعيف، اما املمتنعين % 8االتصال الحديثة متوسطة في حين يرى االعالم و ان استخدام تكنولوجيا   نفيرو

استخدام تكنولوجيات  والنتيجة التي توصلنا اليه في الجدول ان  ،    %12االتصال الحديثة هو  اإلعالم و   الستخدام تكنولوجيا  فتقييمهم  االجابة 

 . %80نسبته بو ذلك  1جامعة باتنة بفي مهنة التدريس التصال الحديثة ممتازة ا االعالم و 

 

 لدراسة ا: النتائج  رابعا

 نتائج االستمارة   •

االتصال الحديثة جانبا كبيرا من اهتمام املبحوثين حيث بلغت نسبة املبحوثين بوسائل االتصال الحديثة  االعالم و اخذت تكنولوجيات  -1

،ومن  ال يتقنون استخدامهاهذه التكنولوجيات الحديثة و هذا يعود لكون هؤالء املبحوثين  ل اهتمام    يعيروا أيم  من املبحوثين ل   %14  أما  86%

تليها  وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال الحديثة التي يهتم بها املبحوثين فقد اتت في مقدمتهم الشبكات االتصالية وفي مقدمتها االنترنت ،

اهتمامهم البالغ بجهاز الحاسوب الذي يساعدهم في تقديم الدروس واملحاضرات للطلبة  ،كما ادرج املبحوثين الشبكات االتصالية االخرى 

 في تسريعها.   تساهم الجامعيين،الى غير ذلك من االعمال االخرى التي 

و   التخصصجديد في مجال متابعة ال و  من قيل االستاذ الجامعي في التلقين العلمي للطالبو تستخدم هذه التكنولوجيات بصفة عامة   -2

 و تبادل املعلومات فيما بينهم وتوفير فضاء جماعي. اضفاء صبغة التكنولوجيات الحديثة في مجال التدريس

من املبحوثين ال    %72فقد تبين لنا ان    1االتصال الحديثة في جامعة باتنةاالعالم و استخدام املبحوثين لتكنولوجيا    عوائقاما فيما يخص    -3

 . من املبحوثين يواجهون عوائق%28 أما   استخدامهم لهذه التكنولوجيا اثناءق من  عوائ تصادفهم

و ذلك نظرا ملا   %76و ذلك ما نسبته  1جامعة باتنةفي  احداث  تغيير منظومة التعليمفي االتصال الحديثة االعالم و تساهم تكنولوجيات  -4

بعد ادخال هذه التكنولوجيات الحديثة في زيادة   بل التغييرتكمن سو  ياملعرفو في التحصيل العلمي احدثته هذه التكنولوجيات من تسهيالت 

و هي كلها إيجابيات ساهمت في احداث تغير في  %  86.95بنسبة    التعليم ر اساليب  يبإضافة الى تطو %  82.60و ذلك ما نسبته    االساتذة معارف  

 . 1مؤسسة جامعة باتنة 

يقرون   %94االعالم واالتصال ومدى فعاليتها في ادائه فقد اثبت املبحوثين ان مانسبته اما اداء مهام االستاذ الجامعي في ضل تكنولوجيا  -5

من املبحوثين انها لم تفعل مهام االستاذ الجامعي،اما فيما يخص مجاالت  %6في مدى نجاعة الية التفعيل لهذه التكنولوجيا ،في حين يرى 

والرفع من القدرات العلمية للطلبة،كما تساهم في زيادة الثقة لدى  دان التدريس ، التفعيل فتتمثل في زيادة مهارات االستاذ الجامعي في مي 

 جمهور الطلبة،وتساهم في تسريع وتيرة التدريس . 

يواجهون   %6اما مايخص مدى العراقيل والسلبيات التي تواجه االستاذ الجامعي من خالل هذه التكنولوجيا الحديثة ،فقد تبين ان  -6

اليجدون في استخدام هذه التكنولوجيا سلبيات ،وتتجلى  %30اجابو بانهم يجدون سلبيات قليلة،اما  %64مانسبته سلبيات كثيرة في حين 

لب ،وتساهم في تقليص فرص البحث العلمي،كما ان هذه التكنولوجيا ساهمت في  هذه السلبيات في تقليص سبل الحوار بين االستاذ والطا

 داقية. تعدد مصادر املعلومات والتي تفتقر للمص 

فقد اكد املبحوثين ان مانسبته   اما عن اراء املبحوثين حول تقيميهم الستخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في ميدان التدريس  -7

فيقرون بانها ضعيفة وذلك لكون بعض املبحوثين من كبار السن الجيدون    %8تساهم بصفة ممتازة في ميدان التدريس في حين  80%

 . رأيهمعن التعبير عن  امتنعوا %12ه التكنولوجيا اما  استخدام هذ
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 خاتمة

  الطريقة و التحول من  العلميبالتحصيل و الرقي  التعليمفي تسريع وتيرة  مرموقة االتصال الحديثة مكانة االعالم و تكنولوجيا  احتلت        

على مستوى    ولوجها لعصر الرقمنةو خاصة بعد    1جامعة باتنة  وبالتحديد  املؤسسة الجامعية الجزائريةفي  العصرية    الطريقةالى    الكالسيكية

 .  الرقمنة واكبة  مل التعليم العالي والبحث العلمي

 :  التوصياترح بعض نط يمكن ان ومن خالل دراستنا هذه وما توصلنا اليه           

 .جامعيلدى االستاذ ال توسيع دائرة االهتمام بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة *     

  والباحثين في هذا املجال. لالساتذةتكثيف تربصات تكوينية 

  .إدراج نظم عصرية وكفاءات متخصصة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة 

 

 واملراجع قائمة املصادر  

 .09.ص 1998ديليو، مقدمة في وسائل االتصال الجماهيري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر  فوضيل 1-

سامي ذيبان،الصحافة اليومية واإلعالم"املوضوع التقنية التنفيذ"اإلعالم الحديث في النظرية والتطبيق"مدخل نظري وعملي الى علم   -2 

  35،ص1982للطباعة والنشر،بيروت،،دار املسيرة 1االعالم،ط

 .166، ص2004محمد منير حجاب، املعجم اإلعالمي، دار الفجر ، القاهرة، 3-

 .147سائل االتصال و تكنولوجياته، منشورات جامعة متوري، الجزائر ، ص فوضيل دليو، و 4-

     -5   103 102،ص2006العربي،عمان،محمد جمال الفار،املعجم االعالمي،دار املشرق 

 

 .09.ص 1998جزائر ديليو، مقدمة في وسائل االتصال الجماهيري، ديوان املطبوعات الجامعية، ال  فوضيل(1)
التنفيذ"اإلعالم الحديث في النظرية والتطبيق"مدخل نظري وعملي الى علم  سامي ذيبان،الصحافة اليومية واإلعالم"املوضوع التقنية  -  2

  35،ص1982،دار املسيرة للطباعة والنشر،بيروت،1االعالم،ط
 .166، ص2004محمد منير حجاب، املعجم اإلعالمي، دار الفجر ، القاهرة،  (3)
 .147متوري، الجزائر ، ص فوضيل دليو، وسائل االتصال و تكنولوجياته، منشورات جامعة (4)

  5-    103 102،ص2006محمد جمال الفار،املعجم االعالمي،دار املشرق العربي،عمان،
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قـزادري 

 حياة
 الجزائر 

/ كلية علوم االعالم واالتصال/ قسم  3محاضرة)أ( علوم اإلعالم واالتصال. جامعة الجزائرأستاذة 

 علوم االتصال. 

 

 

 ضوابط ومعايير الجودة في التعليم االلكتروني 
 

 : ملخص املداخلة

الهائل في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسرعة انتشار األنترنيت بمختلف تطبيقاتها ساهم بشكل كبير في تضاعف املعرفة   إن التطور      

اإلنسانية خاصة املعرفة العلمية والتكنولوجية وبصفة سريعة. وهو ما سمح بتطوير العملية التربوية وإدخال عدة مفاهيم جديدة عليها، 

ن بعد والجامعة االفتراضية والتعليم االلكتروني واملدرسة االلكترونية واملكتبة الرقمية وغيرها من املفاهيم والتطورات  مثل مفهوم التعليم ع 

  الحديثة التي أصبحت تشكل معالم البيئة الرقمية الحديثة. وهذا ما دفع إلى االهتمام املتزايد خالل السنوات األخيرة باستخدام التعليم 

فتوفير الجودة في التعليم   ومقررات تتسم بالنوعية والجودة. امعات وعلى املستوى العالمي، وذلك من أجل توفير برامجااللكتروني في الج

لنجاح العملية  االلكتروني يمثل مسألة غاية في األهمية بالنسبة ألي برنامج أو مقرر أكاديمي أو دراس ي، باعتبار أن الجودة شرط أساس ي 

لجودة في التعليم مسألة ضرورية للتعليم االلكتروني بصفة خاصة.وعليه فإن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد بشكل  التعليمية، وعليه تصبح ا 

 ليها عامليا. أساس ي على االلتزام بمعايير الجودة املتفق ع

 تعليم الكتروني/ معايير الجودة/ تعليم/عملية تعليمية/ جودة التعليم/ تحسين التعليم.  الكلمات املفتاحية: 

 

 امللخص باللغة األجنبية: 

     Le développement  formidable des TIC et la diffusion rapide d'Internet dans ses diverses applications ont beaucoup 

contribué à la  multiplication des connaissances humaines, et notamment du savoir scientifique et technologique et  d’une 

façon rapide. Ce qui a permis le développement du processus éducatif et l'introduction de plusieurs nouveaux concepts, tels 

que le concept d'enseignement à distance, université virtuelle, e-learning, école électronique, bibliothèque numérique et 

autres concepts et développements modernes qui sont devenus les caractéristiques de l'environnement numérique 

moderne. Cela a conduit à une attention accrue au cours des dernières années pour l'utilisation du e-learning dans les 

universités et au niveau mondial. Afin de fournir des programmes et des cours typique et de qualité. Ce qui est très important 

pour tout programme ou cours académique du e-learning et le succès de tout système éducatif dépend principalement du 

respect des normes de qualité internationalement reconnues.                                                                 

 

 مقدمة: 

، وال يتأتى ذلك إال من  تكوين رأسمال البشري بمثابة الدعامة األساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة يعد        

م واالندماج في محيط عالمي يمتاز باملنافسة في جميع املجاالت، وكذ
ّ
لك من  خالل جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من التأقل

 ة.  خالل مواكبة التطورات والتحّوالت التي يشهدها العصر الحالي خاصة مع تنامي اقتصاديات املعرفة وتحديات العومل

وبفضل ثورة املعلومات وتكنولوجيات االتصاالت استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات ويختصر الزمن ويجعل العالم أشبه بشاشة         

بين شبكة الحواسيب، وهو ما أتاح له سرعة وسهولة  ألكترونية صغيرة. حيث أصبح بإمكانه االتصال الكترونيا وتبادل األخبار واملعلومات 

لى مراكز العلم واملعرفة واملكتبات واالطالع على املستجدات، وهو ما أثر على مفهوم وعملية التعليم بشكل كبير. فبعد ثورة ضخمة  الوصول إ
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 في تطبيقات الحاسوب التعليمي واستخداماته في مجال التعليم واستخدام األنترنيت أيضا في التعليم، ظهر مفهوم التعليم اإللكتروني ويعد

ساليب الحديثة في مجال التربية والتعليم يقوم على استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب آلي وشبكاته ووسائطه املتعددة  من أهم األ 

 من صوت ورسومات وآليات بحث ومكتبات الكترونية وكذا بوابات األنترنيت سواء كان ذلك في الفصل الدراس ي أو عن بعد. 

إليصال املعلومة للمتعلمين بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر   التقنية بجميع أنواعها بطريقة جّيدة وفعالة فهي عملية تعتمد على استخدام      

 فائدة بحيث نتمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء املتعلمين. 

فالتعليم اإللكتروني يسمح باختصار الوقت والجهد والتكلفة، باإلضافة إلى إمكانية الحاسوب في تحسين املستوى العام للتحصيل الدراس ي       

م في القيام بعملية تعليمية ناجحة. وال يتحقق ذلك إال من خالل ما يتّبعه املسؤولون حول سير
ّ
م واملتعل

ّ
لعملية  ا  لدى املتعلمين ومساعدة املعل

والتنسيق واملتابعة    التعليمية من أساليب إدارية لتسيير املؤسسة التعليمية وأنشطة وممارسات في إطار عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ 

على  وفقا لنظم تقود إلى تحسين األداء واملحافظة على مستوى الجودة املطلوب. وعليه فإن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد بشكل كبير وأساس ي  

 التزامه بمعايير جودة متفق عليها عامليا. 

 وهذا ما نهدف إلى توضيحه في هذه الورقة البحثية من خالل اإلجابة على التساؤل املحوري التالي:

 ما هي ضوابط ومعايير الجودة التي يجب اعتمادها في التعليم االلكتروني؟

 التساؤالت الفرعية التالية:وال يتسنى ذلك إال من خالل اإلجابة على 

 ؟ وسماته وأهميته وأهدافهوني؟ وما هي أشكاله  ما املقصود بالتعليم اإللكتر -1

 ؟ وما أهميتها؟ ما املقصود بالجودة في التعليم االلكتروني -2

 ما هي معايير وضوابط الجودة بالنسبة للتعليم االلكتروني؟ -3

الجودة في  مواصفات؟ وما هي املقترحات لتطوير في الدول العربية ة في التعليم االلكترونيما هي صعوبات الوصول إلى مواصفات الجود -4

 التعليم اإللكتروني؟

 ولإلجابة عل هذه التساؤالت وجب التطّرق إلى النقاط التالية: 

 تعريف التعليم اإللكتروني وأشكاله.  -1

 أهمية التعليم اإللكتروني. -2

 اإللكتروني.أهداف التعليم   -3

 سمات وخصائص التعليم اإللكتروني. -4

 مفهوم الجودة في التعليم اإللكتروني وأهميتها.  -5

 . وأهميتها الجودة بالنسبة للتعليم اإللكتروني  تعريف معايير -6

 ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكتروني.  -7

 وني.صعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة في التعليم اإللكتر -8

 مقترحات لتطوير الجودة في التعليم اإللكتروني في الدول العربية. -9

 

 : تعريف التعليم اإللكتروني -1

 العديد من التعاريف في التعليم االلكتروني وتنوعت سوف نورد منها ما يلي: لقد وردت

املتعددة من صوت   ووسائطه عرفه عبد هللا املوس ى بأنه:" طريقة للتعليم باستخدام أليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكات         

وكذلك بوابات األنترنيت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي. املهم املقصود هو  وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات الكترونية،

 (.2001) املوس ى،اعها في ايصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقا جهد وأكبر فائدة."بجميع أنو  استخدام التقنية 

م والخدمات،  ويعرفه      
ّ
عبد الرحمان املديرس بأنه:" تعليم يستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل الوصول إلى مصادر التعل

م، أو بي
ّ
م واملعل

ّ
مين بعضهم البعض، ويسهم في تحسين نوعية التعليم.وإحداث التعاون والتبادل بين املتعل

ّ
 (.4،ص:2004)املديرس،ن املتعل
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م سواء كا    
ّ
َمة عبر جميع الوسائل االلكترونية املعينة في عملية التعليم والتعل

َّ
ن ذلك عبر  فالتعليم االلكتروني عبارة عن تقديم املادة املَتعل

 (.2011)عبد اللطيف،.الشبكة االلكترونية، أم وسيلة الكترونية كالحاسب اآللي وشبكاته، أم الهاتف النقال أو املحمول وغيرها

م بشكل يتيح له إمكانية  ويعرفه      
ّ
حسن زيتون:" بأنه تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى املتعل

 
ّ
م ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة، وكذا إمكانية إتمام هذا التعل

ّ
في  م التفاعل النشط مع هذا املحتوى ومع املتعل

م أيضا مالوقت واملكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال عن إمكانية إدارة هذا ال
ّ
، 2005ن خالل تلك الوسائط")زيتون، تعل

 (.9ص:

م عن طريق آليات االتصال الحديثة من كمبيوتر وشبكات ووسائوعليه يمكننا تعريف التعليم اإللكتروني بأنه     ط ذلك التعليم الذي ُيَقدَّ

م بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة
ّ
. بمعنى استخدام تطبيقات الحاسوب والشبكة  متعددة بجميع أنواعها لتوصيل املعلومة للمتعل

م بشكل متزامن أو غير متزامن لتقديم املحتوى اإللكتروني ) محاضرات، دروس، نقاشات، تمارينات،  
ّ
اإللكترونية في عملية التعليم والتعل

م وتيسير حدوثها في أي وقت ومكان.اختبارات( لتد
ّ
 عيم عمليات التعل

اآلخرين على  بأدوات التعليم اإللكتروني املتزامن تلك األدوات التي تسمح للمستخدم باالتصال املباشر باملستخدمين ويقصد 

بالدخول إلى النظام في الوقت نفسه حيث يقومون  وفيه يقوم جميع الطلبة املشتركين في نظام التعليم اإللكتروني ( 2003)منصور، الشبكة،

م مًعا. 
ّ
 باملناقشة والتفاعل والتعل

)املوس ى،  ر مباشر،مع املستخدمين اآلخرين بشكل غي  وبأدوات التعليم اإللكتروني غير املتزامن تلك األدوات التي تسمح للمستخدم بالتواصل

املكان نفسه حيث يدخل الطلبة إلى نظام التعليم اإللكتروني في أي وقت، كل حسب  وهو ال يحتاج إلى وجود الطلبة في الوقت نفسه أو    (2002

 ة. حاجته والوقت املناسب له أو من خالل بعض تقنيات التعليم اإللكتروني كالبريد اإللكتروني واملنتديات وغيرها من األدوات غير املتزامن

 

 :أهمية التعليم اإللكتروني -2

اإللكتروني من املستحدثات التكنولوجية التي أثبتت أهميتها وفعاليتها في إكساب الطالب مختلف املعارف واملهارات  التعليم يعتبر    

 (.2002)املوس ى، واالتجاهات العلمية، وقد حاولنا تجميع هذه األهمية في النقاط التالية:

وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف في عدة اتجاهات   زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبينهم وبين الجامعة -1

 مثل: البريد االلكتروني وغرف الحوار والدردشة ومجالس النقاش.

والحوار تتيح الفرص لتبادل   املساهمة في تبادل وجهات النظر بين مختلف الطلبة، فاملنتديات الفورية كمجالس النقاش وغرف الدردشة -2

 في مختلف املواضيع املطروحة بين الطلبة وهو ما يساعد فيتكوين املعارف واآلراء القوية والسديدة لدى الطلبة.وجهات النظر 

 اإلحساس باملساواة بين مختلف املستخدمين مما يتيح للطلبة فرصةاالدالء بالرأي دون حرج أو انزعاج أو خجل أو غيرها من األسباب.  -3

م أن يرسل استشاراته  سهولة التواصل مع األستاذ وا -4
ّ
لوصول إليه في أسرع وقت وحتى خارج أوقات العمل الرسمية حيث بإمكان املتعل

 لألستاذ في أي وقت وفي أي مكان عبر البريد االلكتروني.

م دون التقّيد بالوقت  -5
ّ
ص الطالب من الحضور الفعلي لتمّيزه باملرونة واإلتاحة مما يساعد الطالب على التعل

ّ
 واملكان. يخل

مية.  -6
ّ
 يسهل ويعدد طرق تقييم الطلبة باإلضافة إلى التكرار الذي يساهم في تسهيل وترسيخ الفهم بالنسبة للعملية التعل

مية، فالقدرة على التفاعل تتجاوز عملية نقل املحتوى ذي االتجاه ا  -7
ّ
لواحد  باإلضافة إلى أنه يعمل على توفير سمة التفاعلية في العملية التعل

مية.إ
ّ
حيث يسمح بالتفاعل بين املتعلمون وبينهم وبين املحتوى واملصادر واملوارد التعليمية   لى التواصل بين األطراف املعنية بالعملية التعل

مين. 
ّ
 االلكترونية ومع املعل

م التعاوني والتشاركي  يساعد أيضا التعليم االلكتروني على بناء املقررات الدراسية في ضوء معايير علمية محددة، كما أنه  -8
ّ
يهّتم بالتعل

م الفردي، وهذا ما يخلق أنماط جديدة من التعليم تشجع الطالب على اإلقبال على العملية التعليمية.
ّ
 باإلضافة إلى اهتمامه بالتعل

رها لعناصر متعددة في العملية التعليمية  
ّ
كاملرونة في الوقت واملرونة في املحتوى  وعليه فإن أهم ما يميز  التعليم االلكتروني هي املرونة التي يوف

    بشروط االلتحاق، واملرونة املتعلقة باملنهج بالتسليم وتوفير اإلمدادات.واملرونة املتعلقة 
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 :أهداف التعليم اإللكتروني -3

فت نفسها عناء ذلك، وهذا من 
ّ
منطلق الفوائد الكثيرة التي  إن الستخدام املؤسسات للتعليم االلكتروني مبتغى وأهداف واضحة، وإال ملا كل

 (.4،ص:2015،األحمدي):كما يلي هداف التعليم اإللكترونيهم أ أل يما يلي تجميع  يوفّرها هذا التعليم، وف

م واإلبداع.  -1
ّ
 االرتقاء بمستويات التعليم، والتعل

 تخفيض تكلفة التعليم. -2

 لتنّوع في مصادر املعلومات والخبرة.خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة وا -3

 تعزيز العالقة بين أولياء األمور واملدرسة، وبين املدرسة والبيئة الخارجية.  -4

اآلراء  دعم عملية التفاعل بين الطالب واملعلمين واملساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية واآلراء واملناقشات والحوارات الهادفة لتبادل    -5

 بقنوات االتصال املختلفة كالبريد اإللكتروني واملحادثة والفصول االفتراضية. االستعانةو 

 إكساب املعلمين املهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.  -6

 إكساب الطالب املهارات والكفاءات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال واملعلومات. -7

 ة معيارية. نمذجة التعليم وتقديمه في صور  -8

م في العملية   -9
ّ
 التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية املستمرة واملتالحقة. تطوير دور املعل

م كمصدر للمعرفة مع ربط املوقع   -10
ّ
توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العاملية واملحلية وعدم االقتصار على املعل

 التعليمي بمواقع تعليمية أخرى كي يستزيد الطالب. 

 خلق شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل املؤسسات التعليمية.  -11

 تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.  -12

 

 :سمات وخصائص التعليم اإللكتروني -4

مختلفة وفقا ملا توفره كل وسيلة من الوسائل التكنولوجية املستخدمة ويمكن توضيح أهم سمات  يتّسم التعليم اإللكتروني بعدة سمات 

 (.672، ص:2018، )العيدي وبوفاتحالتعليم اإللكتروني فيما يلي:

 تعليم عدد كبير من الطالب دون قيود الزمان واملكان. -1

 تعليم أعداد كبيرة في وقت قصير. -2

 التقييم الفوري والسريع والتعّرف على النتائج وتصحيح األخطاء.  -3

م الذاتي.   -4
ّ
 تشجيع التعل

 تعدد مصادر املعرفة، والتعامل مع آالف املواقع. -5

 سهولة وسرعة تحديث املحتوى املعلوماتي اإللكتروني.  -6

 توفير النفقات املالية.   -7

 

 : وأهميتهامفهوم الجودة في التعليم اإللكتروني  -5

وعليه وبناء على هذا التعريف فالجودة (  321)آبادي، صمن جاد، يجود، ُجودة، وَجودة صار جّيدا وأجاد أتى بالجّيد.  الجودة في اللغة العربية

دم الش يء أو الخدمة على مستوى جّيد واستجاد املستفدون الش يء أو الخدمة بمعنى وجدوه جّيدا وحاز على رضاهم، وه
ُ
ذا ما  تتحقق إذا ق

أصبح مصطلح الجودة في التعليم االلكتروني كثير التداول في أدبيات    يقارب املعنى اإلصطالحي لها خاصة بخصوص تحقيق رضا العاملين. وقد

 
ّ
 م رغم صعوبة تحديد تعريف دقيق له.التعليم والتعل

من قبل املؤسسة التعليمية التي    قيق األهداف املرجوة وقد اكتفى بعض الباحثين التربويين بتقديم وصف للجودة على أنها قدرة النظام في تح 

تتبناها بشكل جيد، مع العلم أن تحقيق األهداف متوقف ومرتبط بالعديد من العوامل أهمها جودة املدخالت املادية وحتى البشرية وكذلك  
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لحاجيات املجتمع التكنولوجية واالقتصادية، مجموعة الطرق املعتمدة في استثمار هذه املدخالت. هذا باإلضافة إلى ضرورة تلبية النظام 

 (.2004)الحنيطي، فجودة النظام تعني قدرته على تحقيق وضمان التوازن بين الكم والكيف.

  والجودة في التعليم عبارة عن نظام شامل متكامل يتناول جوانب النظام التعليمي املختلفة من املدخالت والعمليات واملخرجات بقصد تحسين 

 (.30، ص:2014)الحارثي، منتجاتها.

عن الجودةعلى أنها:" الخصائص الكلية لكيان نشاط أو عملية، منتج منظمة، نظام، فرد أو مزيج   ISOوتعبر املنظمة العاملية للمعايير

 (. ISO)أنظر موقع منها"

كان هذا   العميل كلمااملنتج مطابقة ملتطلبات  كما عرفها محفوظ أحمد جودة على أنها:"مدى املطابقة مع املتطلبات، فكلما كانت مواصفات 

 (.19، ص:2008املنتج ذو نوعية جّيدة")جودة، 

 (.Détrie,2001, p20)على أنها:"التطابق مع املواصفات" Philip Détrie وفي أبسط تعريف يعرفها فيليب ديتري  

ملين وفقا لقدرة  ( على أنها:"تلبية رغبات املستع  Agence Française de Normalisation) AFNORقدمت الجمعية الفرنسية للمعيارية كما 

 (.p73Peignier,2004 ,املنتج على ذلك")

 American National Standardsوتعرف الجودة أيضا بأنها املطابقة ملتطلبات أو مواصفات معينة. بينما يّعرفها املعهد األمريكي للمعايير

Institute .(.21، ص:2006)طعيمة،بأنها جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادًرا على الوفاء باحتياجات معينة  

 ترتكز على أربعة ثوابت تتمثل فيما يلي: وعليه فإن الجودة 

 الجودة هي التطابق مع احتياجات املستفدين.  -1

 اكتشاف األخطاء.الجودة هي املنع والوقاية وليس مجرد   -2

3-  
ّ
 ة من العيوب. معيار الجودة هو الالخطأ أو الخل

دة  إن مقياس الجودة هو التكلفة، وفي هذا املجال فقد تفسر تكلفة الجودة بأنها التكلفة الناشئة عن األخطاء ثم التكلفة املترتبة على إعا -4

 تفدين. إصالحها ومنع حدوث الخطأ مرة أخرى بهدف التوافق مع متطلبات املس

وتمثل الجودة أحد أهم املتطلبات بالنسبة للتعليم بشكل عام والتعليم اإللكتروني بشكل خاص حيث تزايد االهتمام بجودةالتعليم 

وتأهيل  اإللكتروني في اآلونة األخيرة وتزايدت معه جهود إيجاد معايير لهذه الجودة نظرا ألهمية ذلك في تحسين مخرجات العملية التعليمية، 

 خريجيها للمنافسة في مختلف ميادين العمل ووفق معايير دولية. 

محدد  فالجودة في التعليم اإللكتروني إذن هي تركيبة متكونة من جودة التصميم وجودة األداء وجودة املخرجات، بمعنى أن يكون التصميم 

عايير املعلنة واملحددة وأن يكون املنتج التعليمي والخدمات محققة  املواصفات التي يجب مراعاتها في التخطيط والعمل وأن يكون اآلداء وفق امل

للمعايير واملواصفات املتوقعة. وعليه يمكن القول أن نجاح نظام التعليم االلكتروني مرتبط بمالءمة الخرجات لألهداف املحددة وفي ضوء 

 تحقيقه ملعايير الجودة املعتمدة.

ُيعتمد عليها كمقياس للجودة أو اإلنجاز مثال نسبة عدد أعضاء التدريس في يانات يمكن قياسها و وتقاس الجودة بمؤشرات وهي تتمثل في ب

جامعة من الجامعات الذين يحملون شهادة الدكتوراه، ويمكن االستناد إليها كمؤشر لجودة هيئة التدريس. وكذلك نسبة الخّرجين الذين  

ر لعالقة البرامج بالعمل التخّصص ي...لذلك يتطلب األمر وضع العديد من املؤشرات  يعملون في مجال تخّصصهم يمكن االستناد إليها كمؤش

 (20،ص:2006)طعيمة، لتقييم اإلنجاز.

 وعليه تتطلب الجودة في التعليم اإللكتروني توافر مجموعة خصائص ومواصفات أهمها: 

م من الحصول على املعارف  استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وكل أنواع املعارف  -1
ّ
بطريقة فعالة، أي بالطريقة التي تساعد املتعل

نه من اإلنتاج واإلبداع. 
ّ
 واملهارات والتقنيات التي تمك

م.توفير املواد والوسائل التعليمية واملعلمين وكافة البرمجيات املعتمدة  -2
ّ
 في عملية التعليم والتعل

نظام التعليم اإللكتروني تقييما باستمرار في ضوء مختلف املستجدات الثقافية واالجتماعية   تتطلب البرامج التعليمية املعتمدة في -3

 الستخالص التغذية الرجعية للقيام بإدخال اإلصالحات والتطوير.

 التطوير في أداء أعضاء هيئة التدريس وفي شروط القبول بالنسبة للطالب ما يساهم في التأثير على نوعية املخرجات. -4



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
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 كل املعيقات.  االهتمام بالنظام اإلداري والفني بشكل مستمر والعمل على تلخيصه من  -5

 

 : الجودة بالنسبة للتعليم اإللكتروني وأهميتهاتعريف معايير   -6

 (.639،ص:1982ه الش يء.)أنيس،بأنه ما ُيقدر به غيره، ويعني أنموذجا متصورا ملا يجب أن يكون علي يعرف املعيار لغوّيا

واصفات  املعايير كلمة تشير إلى الحد األدنى من املواصفات املطلوب تحقيقها لتطوير نظام إلكتروني تعليمي، ويعتبر هذا الحد األدنى هوأقل امل

وني كي يلحق باملستوى األعلى، ولكي يؤدي وظيفته في العملية التعليمية وتحدد املعايير املخرجات املرغوبة  الواجب توافرها لدى النظام اإللكتر

 (.108،ص:2011)الحلفاوي،متمثلة فيما ينبغي أن يقوم به النظام اإللكتروني.

ات النابعة من األفراد أو املجموعات، ومعيار  ، وهي ليست مرحلة منتهية، حيث أنها ترتبط باإلبتكارات واإلبداعوهي محكات للحكم على الجودة

بحيث يصبح املعيار نموذجا يحقق الجودة والكفاية واملشاركة أو هو   ISOالجودة مواصفات تعليمية تم تأسيسها بواسطة هيئة معينة مثل 

 (.94،ص:2011)الحلفاوي،اتفاق على كيفية عمل ش يء ما، أو كيفية تنفيذ عمل ما، ومن ثم الحصول على نفس النتيجة املتوقعة من تنفيذه.

م اإلل
ّ
 كتروني وإنتاجها بما يضمن جودتها. فاملعايير هي بنود أو عبارات تصف أو تحكم عملية تصميم مقررات التعل

م اإللكتروني، وهي تهدف إلى ضمان أن الناتج
ّ
التعليمي    وتعّرف املعايير على أنها مجموعة اإلجراءات واألسس املعلنة التي يقوم عليها نظام التعل

 (.2017)النجدي،النهائي يفي أو يتجاوز متطلبات التقنية املطلوبة.

مين، وأطراف معنيين  ويعّرفها عبد 
ّ
م اإللكتروني كي يتوافق وتوقعات املتعل

ّ
الرحمان املديرس على أنها بنود وعبارات تصف خصائص التعل

 (.2017)النجدي،أخرين.

وير تعّرف معايير جودة النظم التعليمية اإللكترونية على أنها إجراءات نموذجية لألداء ومقاييس للتقويم وإرشادات باعثة ومحركة للتطكما 

يا في والتحسين فضال عن كونها أداة مساعدة على اتخاذ القرار... وتنبع  
ّ
أهمية معايير الجودة لألنظمة اإللكترونية من قدرتها على إشراكنا عمل

 (.95،ص:2011)الحلفاوي،املعلومات وبشكل كفء بدون خوف من فقد البيانات أو سوء الفهم.

 اإللكتروني هي عبارات تصف كيف يجب أن تكون عليه عملية التعليم اإللكتروني.فاملعايير في التعليم  

 

ب من  وتعد املعايير بمثابة عقد اجتماعي بين املعلمين والسلطات التربوية، وأيضا بين اآلباء والطالب من جهة وبين السلطات التربوية والطال  

يها اجتماعيا. وقد أصبح تحقيق جودة التعليم محل اهتمام املسؤولين على جميع  جهة ثانية، موضوعه متطلبات التعليم والتوقعات املتفق عل

 (.9-7،ص:2009)عطوة،إلى النقاط التالية:التعليم جودة املطلوب، وترجع أهمية معايير  املستويات قصد الوصول إلى املستوى العالمي

 لكل من املؤسسات التعليمية واألفراد.تمثل أساسا إلصالح التعليم، حيث تحدد مواصفات الجودة واالمتياز  -1

 تحدد البرامج التعليمية التي تستحق االعتماد التربوي وتضمن استمرار جودتها وجودة مخرجاتها.  -2

تعمل كمصدر مرجعي ألعضاء هيئة التدريس والقيادات التعليمية وصانعي وواضعي السياسات التعليمية ومنّفذيها من أجل استخدامها   -3

 اء ببرامج التعليم وتقييمها وتحديد مقدار ما ينجز من تقّدم واتجاهه على جميع املستويات.في االرتق

 توّجه الجهود املبذولة في تطوير املناهج، واملمارسات التدريبية ونظم التقييم لعقود قادمة تساعد في الحكم على جودة التعليم وتصف ما -4

م من أجل ت
ّ
مين وفرص نجاحهم. يجب أن يكون عليه التعليم والتعل

ّ
 حسين مخرجات التعليم وتزيد من قدرات املتعل

        

 (.13: ص2016) العنزي وخلف هللا،أما بخصوص أهمية معايير جودة التعليم اإللكتروني فيمكن حصرها في النقاط التالية:

م املتاحة لهم، والتي   االختيار الصحيح املتعلمون بحاجة إلى عدد من املعايير التي تساعدهم على   -1
ّ
من بين األنواع العديدة من فرص التعل

 تختلف من حيث النفقات والجودة ومدى اإلتاحة. 

نهم من تلبية احتياجات املتعلمين،    -2
ّ
وتشجعهم على االلتحاق بهذه املؤسسات، وتكون  تحتاج املؤسسات التعليمية والجامعات إلى معايير تمك

 هذه الخدمات فعالة ومؤثرة وذات كفاءة.

 املؤسسة التعليمية. تمثل املعايير أساسا للمصلحة التربوية من حيث تحديد مواصفات الجودة لكل من الطالب و  -3

 تقلل من حدة الخالفات حول ما يتم تدريسه وما يجب تحقيقه. -4
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م، من أجل تحسين املخرجات التعليمية. تساعد في الحك -5
ّ
 م على جودة التعل

 

 : ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكتروني -7

تعتمد إدارة مؤسسات التعليم اإللكتروني على معايير الجودة للتعليم بصفة عامة وللتعليم اإللكتروني بصفة خاصة، وتعمل على اعتماد  

 ما يلي: ك هذه املعايير  في املؤسسة وقد عمدنا إلى تصنيفمعايير تمكّنها من مراعاة جودة التعليم اإللكتروني 

 معايير تربوية:  -1

م وتقويمه والتغذي الراجعة وتتمثل في وهي مرتبطة 
ّ
باألهداف التعليمية واملحتوى التعليمي،واملتعلمين واألنشطة واستراتيجية بيئة التعل

 النقاط التالية: 

 تصميم منظومة متكاملة للتعليم اإللكتروني: -أ        

التي تنوي تفعيلها قبل الشروع في تقديم برامج التعليم اإللكتروني فعلى املؤسسة التعليمية أن تصمم وتجرب أنظمة التدريس واإلدارة للبرامج  

لتعليم  بغرض توفير كافة متطلباته والحفاظ على املستوى املطلوب من الجودة وااللتزام باملعايير. كما يجب توفير امليزانية املطلوبة لبرامج ا

م وبما يحافظ على معايير الجودة املعمول بها.  املزمع تقديمها ولطيلة املدة التي سيقضيها الطالب في اإللكتروني
ّ
 التعل

 

 مراعاة معايير الجودة في مختلف مراحل تصميم البرامج واملقرر اإللكتروني:   -ب

يجب أن تحرص مؤسسات التعليم اإللكتروني على أن تكون البرامج واملقررات مكافئة للدرجات املمنوحة وملتزمة بالضوابط واملعايير  

هناك قابلية للمراجعة والتطوير والتحديث ملحتويات املادة بشكل دوري وأن يتم تحسين املادة  ا يجب أن تحرص على أن تكون املعتمدة. كم

على التكّيف لتلبية احتياجات املؤسسات  كما يجب أن تحرص  التعليمية واستراتيجيات التدريس والتقييم بناء على التغذية الراجعة.

مين 
ّ
مين مع مراعاة الف واملتعل

ّ
مهمو  روقات بين املتعل

ّ
وآليات   ، باإلضافة إلى مراعاة وضوح األهداف التعليمية عند تصميم املحتوى  أنماط تعل

 . القياس والتقييم

 

 إدارة برامج التعليم اإللكتروني وفقا ملعايير الجودة وبما يحقق الدرجة املمنوحة:    -ج     

ر للطالب فرصا عادلة للوصول إلىيجب أن تحرص 
ّ
املستويات املطلوبة  املؤسسة على أن يتم تقديم برامج التعليم اإللكتروني بطريقة توف

تحسين الخدمات بشكل مستمر، باإلضافة إلى إشراف فعال ومتابعة دورية لتحتية و إلنجاز متطلبات التخّرج. وذلك من خالل تطوير البنية ا

 ومستمرة وتقويم دائم للنظام التعليمي ومخرجاته. 

 

م في نمو -د   
ّ
م الذاتي وتمكين املتعلمين من التحك

ّ
 مستواهم التعليمي:   دعم التعل

والواضحة بخصوص طبيعة برنامج التعليم ومتطلباته، وكذا العالقة بين  أن توفر لطالبها املعلومات الكاملة يجب على املؤسسة التعليمية 

مع البرنامج، وذلك من خالل تقديم إرشادات عامة حول ما يحتاجه   التحصيل واإلنجاز والتقييم والساعات املعتمدة وعن كيفية التفاعل

م وتسهيل إمكانية الدخول للمكتبات اإللكترونية والكتب العلمية، وه
ّ
ذا إلعانة الطالب على اتخاذ القرارات السّوية حول دراستهم  املتعل

 وتقييم مسارهم الدراس ي وفقا ملعايير واضحة األداء. 

 

    مراجعة سالمة إجراءات التقييم املستخدمة في برامج التعليم اإللكتروني:  -ه

إجراء التقييم والتصحيح واإلعالن عن النتائج وبشكل  ييم مناسبة لنمط الدراسة وظروفها، وعلى املؤسسة أن تضمن  يجب أن تكون طرق التق 

م وبما يتناسب مع معايير الجودة املتفق عليها، بحيث يكون التقييم الختامي للبرامج ومكوناتها يتناسب مع إنجازات الطالب،
ّ
كما    موثوق ومنظ

مما يسمح لها بتعديلها متى ما لزم األمر وباالعتماد على  تعمل املؤسسة على املراجعة املنهجية والدورية لسالمة إجراءات التقييم وممارساته 

 التغذية الراجعة. 
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 : معايير تكنولوجية تقنية -2

التفاعلية، وأساليب التصفح، وتصميم   وتتضمن معايير النصوص، والصور والرسومات الثابتة والفيديو والرسوم املتحركة...إلخ والروابط

وذلك من   تعد من العوامل الهامة التي يجب توافرها في معايير الجودة في التعليم اإللكتروني،واجهات املوقع، واملساعدة والتوجيه والبحث. و 

والكتب العلمية،  واملعّبرة عن املعلومات  خالل الدعم التقني والتدريب على استخدام األدوات التكنولوجية وكذا توفير املكتبات اإللكترونية 

م وإيجاد الحلول لها
ّ
، وينبغي مالءمة   املوثوق بها، وخدمات استشارية إدارية ملعالجة مختلف الصعوبات التي يمكن أن تنشأ خالل عملية التعل

مين، ومراعاة سهولة استخدام النظام. كأن يتم عرض اسم النظام 
ّ
لى الصفحة الرئيسية وأن يدل اسمه على  بوضوح عالنظام ألغراض املتعل

الهدف منه. باإلضافة إلى العوامل التي تساعد على سهولة االستخدام كواجهة التفاعل التي ينبغي أن تتسم بالبساطة وأن تكون عناصرها  

مين حتى يسهل عليهم التفاعل
ّ
مون خطة دراستهم، كما يعمل  ، مع ضرورة توافر مشرف دائم يتابع معه الطالب واملتعواضحة ومفهومة للمتعل

ّ
ل

 . على تقديم النصح لهم واملشورة بشأن اختيارهم للمقررات

 

 : في الدول العربية صعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة في التعليم اإللكتروني -8

البلدان العربية منها ما هو مادي ومنها ما  هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق معايير الجودة بالنسبة للتعليم اإللكتروني في  

 هو تقني ومنها ما هو بشري، وقد قمنا بتجميعها في النقاط التالية:

بمعنى عدم توافق عناصر نظام التعليم اإللكتروني مع متطلبات التقويم     عدم وجود توافق واتساق بين احتياجات املستخدمين واملّوردين -1

 في:وفق معايير الجودة، ويظهر ذلك 

 عدم الثقة في مجال التعليم اإللكتروني. •

م.  •
ّ
 عدم توافر املوارد املناسبة لعملية التعليم والتعل

 عدم تكييف التعليم اإللكتروني مع مختلف الثقافات والبيئات.  •

م  •
ّ
 اإللكتروني.عدم إشراك الطالب في األنشطة لضمان الجودة وعدم تحديد املمارسات الجّيدة في مجال التعل

 عدم تحديد أساليب واضحة لقياس الكفاءة ومختلف القّيم التربوية ملناهج التعليم اإللكتروني.  •

 عدم امتالك سياسات وإجراءات رسمية ملراجعة جودة نظام التعليم اإللكتروني وتطويره ورصد فعاليته، وإن ُوجدت فإنها غير محدثة.  •

ر هذا النوع من التعليم في بعض  •
ّ
 جامعات الدول العربية وإن وجد فإنه يفتقد ملعايير الجودة العاملية.عدم توف

 ضعف تغطية األنترنيت في بعض الدول العربية. •

 

 عدم مالءمة جودة العملية التعليمية املقدمة للمتعلم عن طريق التعليم اإللكتروني مع مستوى جودة الخدمة التي يرغب فيها والتي تتالءم -2

 بّين ذلك من خالل ما يلي: مع تطلعاته وتوقعاته ويت

 عدم توافر برامج مصمّمة جّيدا وإن وجدت فهي تفتقد للمراجعة الدورية مما يجعلها بعيدة عن ضمان الجودة. •

م، وعدم إتاحة الفرصة لكل منهما لتطوير العملية التعليمية وعدم تشجيعهم على تنمية مهاراتهم.  •
ّ
م واملتعل

ّ
 عدم استقاللية كل من املعل

 رصد إنجازات الطالب بالقدر املطلوب. عدم  •

 

 عدم مالءمة األوضاع القائمة في نظام التعليم اإللكتروني مع معايير الجودة، ويتمثل ذلك في النقاط التالية:  -3

املستخدمة في  على مجموعة متنوعة من األدوات التقنية  هعدم توافر أو نقص املوارد املادية مثل املكتبات أو مرافق الحوسبة املحتوا •

 التعليم اإللكتروني.

عدم اهتمام املؤسسة التعليمية بالتدابير األمنية اإللكترونية املناسبة من كلمة السر والتشفير ونظم الحماية األخرى وكذا الصيانة  •

 الصحيحة. 
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م املتاحة للطالب ومختلف  عدم توفير املؤسسة التعليمية للمعلومات حول البرامج التي تؤديها واملؤهالت التي تمنحها وفرص ال •
ّ
تعل

 السياسات واملبادئ التوجيهية. 

 مع نظام التعليم اإللكتروني وفق معايير الجودة، ويظهر ذلك فيما يلي:  تبني واعتماد طرق وأساليب تقويم ال تتوافق  -4

 عالية التدريس.انعدام التغذية الراجعة أو عدم االهتمام بها وعدم تفعيل آليات الوصول لردود الفعل حول اآلداء وف •

ي  عدم تقييم الطالب رغم أنه من أهم العناصر في عملية التعليم اإللكتروني لتأثيره العميق على الطالب من ناحية دراستهم وأدائهم الوظيف •

 الحقا. 

ع لنتائج فورية وليست على املدى البعيد.  -5
ّ
 الرغبة والتطل

 

 : العربيةمقترحات لتطوير الجودة في التعليم اإللكتروني في الدول  -8

 جودة التعليم اإللكتروني ارتأينا تقديم املقترحات التالية: ولتطوير

 تكثيف الجهود  توجيهها لنشر ثقافة الجودة في التعليم اإللكتروني وذلك من خالل عقد مؤتمرات وندوات علمية ذات صلة باملوضوع. •

اإللكتروني خاصة مع  رواج وتنامي املنافسة في تطبيق مثل هذا النوع من التعليم  ضرورة زيادة االهتمام بتطوير معايير الجودة في التعليم  •

 عربيا ودوليا.

 يجب أن تستوفي واجهة نظام التعليم اإللكتروني معايير الوصول ملختلف مجموعات املستخدمين. •

مين  في إطار التعليم اإللكتروني ومتابعتهم خالل حيل •
ّ
 تهم املهنية ومسيرتهم الحياتية. ضرورة القيام بدراسات حول املتعل

مين عن مستوى أداء األكادميين واملدّرسين بحيث تكون   •
ّ
يجب أن يكون ملؤسسات التعليم اإللكتروني طرق متنوعة تحقق بها رضا املتعل

 هذه الطرق متاحة للجميع.

 لكتروني ومدى تطبيقها ملعايير الجودة.ضرورة متابعة الهيئات الرسمية في وزارات التربية والتعليم العالي ملؤسسات التعليم اإل •

 يجب أن يكون ملؤسسات التعليم اإللكتروني إجراءات واضحة وصريحة مرتبطة بها من أجل التأكد من التّوصل ملعايير الجودة. •

م.  •
ّ
مين وبيئة التعل

ّ
 يجب أن تكون هناك استمرارية في عملية التقييم وأن يشمل كل من املتعل

م ودعم الطالبومناسبة لكل برنامج  يجب إتاحة مصادر كافية  •
ّ
 .للتعل

   يجب أن تعتمد املؤسسة أنظمة الكترونية وتجهيزات تكنولوجية تضم تدابير أمنية الكترونية مناسبة وقابلة للتعديل وسهلة االستخدام. •

 

 :خالصة

للمعايير العاملية للجودة، إلنجاح تجربة التعليم اإللكتروني في  جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهمية تجويد التعليم اإللكتروني وذلك بمطابقته  

صياغة مجموعة معايير قابلة للتنفيذ   الدول العربية باعتبارها تجربة حديثة في العديد من هذه الدول. ومن أجل املحافظة على التمّيز تمت

إلى صعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة في التعليم اإللكتروني في    واملتابعة من أجل تطوير الجودة في التعليم اإللكتروني بعدما تم التطّرق 

هذه  الدول العربية. وذلك من خالل تحديد اإلجراءات الالزمة للوصول إلى معايير الجودة العاملية، والتأكيد على التقويم املستمر والدائم ل

 
ّ
مين واملتعل

ّ
مين واملشرفين والعاملين، باإلضافة إلى جودة كل من املدخالت والعمليات  املعايير وذلك باالعتماد على التغذية الراجعة من املعل

دة لدى  التعليمية واملخرجات، مع تسخير االمكانيات املادية والبشرية واإلدارية الالزمة لتحقيق معايير الجودة، مع العمل على نشر ثقافة الجو 

 ت علمية وتدريبية لرفع مستوى األداء والتقليل من األخطاء.من خالل إقامة مؤتمرات ودورا  جميع العاملين في هذا املجال

 

      :قائمة املراجع
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راشد بن غازي  

 الهويل 
 استاذ محاضر ادارة املوارد البشرية قسم ادارة االعمال جامعة شقراء  السعودية 

 

 الجزائر عسلي نورالدين 
قسم علوم التسيير كلية العلوم االقتصادية  ادارة االعمال استاذ محاضر درجة أ 

 والتجارية وعلوم التسيير جامعة املسيلة 

 

 

 وأفاقمتطلبات  -االلكتروني مفي ظل تطبيق التعل الجامعات العربية أداء تطوير 

 لتجربتي مصر والسعودية اإلشارةمع 

 

 

 ملخص املداخلة باللغة العربية:  

ترقية جودة تعمل على  إستراتيجيةفق يئة الداخلية املتاحة و البباستغالل كل موارد   أدائهارفع مستوى  إلىتسعى الجامعات في الوطن العربي 

يمثل   أصبح األمرفان  ، واالتصال اإلعالم التغيرات املتسارعة لتكنولوجيا ، وفي ظل بيئة خارجية تتسم بتزايد مخرجاتها التعليمية والبحثية

التي   الطرق الحديثة أهماحد هو التعلم االلكتروني الجامعات العاملية وتحليل تجاربها فان  إلىوبالنظر  في املواجهة. األصعبالتحدي 

يتطلب تحليل    الجامعات العربية  أداءتطوير    إن ،تواها في الترتيب العالميوترقية مس  أدائهارفع مستوى  اجل    من  الجامعات العامليةاعتمدتها  

التعليمية ملمارسة التعلم االلكتروني   العملية أطرافتهيئة والتعلم االلكتروني  إستراتيجيةتبني استراتيجي للبيئة التي تعمل بها والى 

 .ممكن حد  ألقص ىواالستفادة منه 

  بتوافر املتطلبات لتطبيق  العربية الجامعات أداءتطبيق التعلم االلكتروني في تطوير  إسهاممدى  إلىل هذه املداخلة سوف نتطرق من خال

 واالشارة لتجربتي مصر والسعودية في هذا امليدان.    التعلم االلكتروني

 . LMS التعلم نظام ادارة   األداء، الجامعات،،  االلكترونيالتعلم املفتاحية:  الكلمات 

 

Abstract 

Universities in the Arab world are seeking to improve their performance by exploiting all available internal environment 

resources in a strategy that promotes the quality of their educational and research outputs. In an external environment 

characterized by rapid changes in information and communication technology, this is the most difficult challenge in the 

confrontation. In view of the international universities and the analysis of their experiences, e-learning is one of the most 

modern methods adopted by international universities in order to raise the level of their performance and upgrade their 

level in the world ranking. The development of the performance of Arab universities requires a strategic analysis of the 

environment in which they work and to adopt an e-learning strategy and prepare the parties to the educational process To 

practice e-learning and make use of it to the fullest extent possible . 

Through this article, we will discuss the extent to which the application of e-learning in the development of the performance 

of Arab universities, the availability of requirements for the application of e-learning and reference to the experiences of 

Egypt and Saudi Arabia in this field . 

Keywords: e-learning, universities, performance, LMS . 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                

 

 

 

414 

 مقدمة 

يعتبر ، و واالتصال والشبكات وهذا ما يدفع باتجاه تبني التعلم االلكتروني في التعليم العالي املعلومات تكنولوجيا يشهد العالم تطورا كبيرا في

تحقيق الرفاهية املجتمعية والتطور االقتصادي فقد حقق التعليم العالي   إلىالدول التي تسعى    أولوياتتطوير قطاع التعليم العالي من ضمن  

، الجزائر ، مصر تقدما ملحوظا كما ونوعا، ورافق ذلك واإلمارات  واألردنلعربية مثل السعودية في بعض البلدان ا األخيرة في السنوات العشر 

وتخصيص موارد مادية ومالية ضخمة ، رغم ذلك فان   اإلداريةالهيئة  أعضاء وأيضاهيئة التدريس وأعضاء الطلبة  أعدادتطورا ونمو في 

في تطبيق التعلم االلكتروني ال يزال محتشما   متأخرةهذه الجامعات تبقى  أنمعات، كما في ذيل الترتيب العالمي للجا  تأتيالجامعات العربية 

  إلى صعوبة التحول من طريقة التعلم التقليدية  إلى باإلضافةتقانية واملالية والبشرية ال املعوقاتيواجه عدة معوقات حددها علي وليد في  إذ

 .   (2013)حازم و حسيب، طريقة التعلم االلكتروني

 تحسين جودة ونوعية ( فيالتقليدي وااللكترونيالتجارب العديدة من الجامعات في دول مختلفة نجاح استخدام التعلم املدمج )  أثبتتوقد 

  أمرا التعليم واملعرفة يعد    إلىالنفاذ    أن ويرى محمد يجياوي  ،  (2015)محمدي،  رغبات الطالب املختلفة    إرضاءالوقت ذاته    ، فيالتعليمي  األداء

،  (2007)يحياوي، األعمال إجراءاملجتمعي وكفاءة  األداءوالثقافية وكوسيلة للتطوير  واالجتماعية التنمية االقتصادية جوهريا لتحقيق

يساعد على بناء شخصية  ألنه مؤسسات التعليم العالي  املفاهيم الهامة في احد ابرز التعلم االلكتروني هو  أن إلىمصطفى  إيمانوتوصلت 

 .(2013)محمد و حنان،  الطالب املبدعة باستخدام النظرية البنائية في التعلم والتي تساعد على التعلم النشط 

لكتروني في تطوير أداء الجامعات العربية يعتمد باألساس على ما يتيح هذا النمط من التعلم لكل أطراف العملية  إن دراسة إسهامات التعلم اال

من الضرورة بمكان  ة االنترنت في التعليم العالي فأصبح  شبكومع تزايد استخدام  التعليمية من تسهيالت ووسائل تجعلها أكثر انسيابا وجدوى،  

  الصوتية والفيديو مثل امللفات  األشكال فاعلية من االستخدام في عرض املواد التعليمية بالعديد من  واألكثر  األمثل  الوصول للشكل 

 .(2010)القصاص، والنصوص املكتوبة وغيرها

 

 اإلشكالية طرح 

املتالحقة ومن اجل توفير فرص تعليمية  والتكنولوجيةات العلمية التطور م مطالب عدة فرضتها عليها تواجه مؤسسات التعليم العالي اليو 

تغيير بيئات التعليم الجامعي، وقد تنوعت الجهود واملبادرات في مجال دمج    فيمرنة وبتكلفة اقل ومحتوى تعليمي مناسب ملهام العمل يتجسد  

بتحويل التعلم عن بعد من التعليم   وغيرها ومروراوالتسجيل  قبول وال اإلدارةالتكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي بدءا من عمليات 

-Eظهور الجامعات االلكترونية ) إلى أدىاالفتراض ي على االنترنت وهذا ما  أوالتعلم االلكتروني   إلى( واملقرراتالتقليدي )املطبوعات، 

University الجامعي االفتراض ي   الحرم ة في كوريا الجنوبية وفي كندا هناك  جامعة افتراضي  15من  أكثر( ففي كوريا الجنوبية على سبيل املثال

 بركب التطّور التعليمي، سعت بعض ا جامعة افتراضية ، 11من  أكثرالذي يضم 
ً
م اإللكتروني عن  لدول العربية لالستفادة من التعلولحاقا

م عن ُبعد، واملركز الوطني  ُبعد؛ فأنشأت سوريا، وتونس، واملغرب، الجامعة االفتراضية، كما أنشأت  
ّ
اململكة العربية السعودية عمادات التعل

مميزات تشجع على   ملا تتمتع به من  العربية املجتمعات  استخدام التعلم االلكتروني في أهمية  أن ويرى رضا عبد البديع ، للتعليم اإللكتروني

طريقة   أفضلالتعلم االلكتروني يعد  أن 2001في تقرير  ألوربيا املجلس  وأشارالتقليدية، وطرق التعلم  أساليبغيره من  استخدامه من

، تشير معظم تجارب  برامج تعليمية وتفعيل طرق التعلم الذاتي يقدمه من  لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة التعلم من خالل ما

ول االتحاد األوربي( أن ذلك ينعكس في تطوير جودة مخرجات  التعلم االلكتروني املطبق في الدول املتقدمة مثل )الواليات املتحدة، استراليا، د

 . العملية التعليمية 

  التعليمي لجامعاتها وهذا ما يظهر في الترتيب العالمي للجامعات بمختلف  األداء فيتأخر من  العربيةوتعاني بعض البلدان 

  تأخر املشتركة هو    األسبابمن ضمن    أنويبقى    أخرى   إلىدولة    تختلف من  أسبابعدة    إلىاملقاييس)ويبسمتريك، التايمز، شنغهاي( ويعود هذا  

 تبني التعلم االلكتروني  في منظومتها التعليمية .  العربية عننظم التعليم العالي في الدول 
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 :  السؤال الرئيس ي

 العربية؟الجامعات    أداءلم االلكتروني ضمن مجموعة الجوانب املؤثرة في تطوير تطبيق التع أهميةما  -        

 

 : الفرضية البحث

الجامعات في الوطن العربي فضال  أداءتطوير  فعال في سهم بشكلبرامجه ي  فبمختل التعلم االلكتروني  أنفرضية مفادها  ينطلق البحث من

 وجود معوقات يجب تجاوزها. عن

 

 الدراسة   أهداف

 .وأبعادهالضوء على مختلف مفاهيم التعلم االلكتروني وخصائصه   إلقاء

 .LMSالتعلم   إدارةالتعرف على نظم  -

 عرض بعض تجارب في تطبيق التعلم االلكتروني. -

 .تقديم بعض االقتراحات لتفعيل تطبيق التعلم االلكتروني في الجامعات العربية.  -

 

 الدراسة أهمية 

مجال التعليم العالي في وقت تهتم فيه كل الجامعات في العالم  التعلم االلكتروني وضرورة تطبيقه ال سيما في أهمية الدراسة من  تنبع أهمية

ويضاف لكل ما سبق حاجة الجامعات  واالتصال الحديثة،  اإلعالمورفع مهارات املتعلمين باستخدام كل وسائل التكنولوجيا  أدائهابتحسين 

حسنة تسهم    سمعةواكتساب  العالمي.  ترتيبهاواملجتمعي لتحسين    أدائها بمختلف أقسامه األكاديمي واإلداري تطوير   إلىالوقت    العربية في هذا

 تطوير حياة املجتمع العربي. في

 

 منهج الدراسة

الجامعات لذلك يعد املنهج الوصفي   أداءفي تطوير  وإسهامهالتعلم االلكتروني  تطبيق حول يعتمد البحث الحالي على جمع البيانات وتحليلها 

 التحليلي املنهج املناسب في ذلك، من خالل جمع املعلومات والبيانات وعرضها في شكل مبسط ومنطقي.

 مفاهيم أساسية حول التعلم االلكتروني:  -1

 : E-learningتعريف التعلم االلكتروني في  1-1

وردت العديد من التعاريف للتعلم االلكتروني منذ أول مرة ظهر فيها،  التعلم لذلك  الحديثة في األنماط من   وتحقيقا لهذا أنشأت اململكة يعد 

نذكر منها: هو مصطلح عام يشير إلى جميع األشكال املدعومة الكترونيا والتي تتضمن مجموعة من أدوات التعليم والتعلم التي تستخدم  

(، chris, 2004(، واألسطوانات املمغنطة، والسبورة الذكية والويب، والبريد االلكتروني )2013، يالوسائط التعليمية، )العربالحاسوب و 

وتعرفه الجامعة االلكترونية السعودية بأنه: أسلوب من أساليب التعليم يعتمد في تقديم املحتوى التعليمي وإيصال املهارات واملفاهيم  

ت املعلومات واالتصاالت ووسائطها املتعددة بشكل يتيح له التفاعل النشط مع املحتوى واملعلم والزمالء بصورة متزامنة  للمتعلم على تقنيا

خالل    في الوقت واملكان والسرعة التي تناسب ظروف املتعلم وقدرته، وإدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل إلكتروني، من 

في توصيل   التقنية الحديثة  اإلمكانيات ال يعني مجرد استغالل  فهو (، https://www.seu.edu.saونية املخصصة لذلك )األنظمة االلكتر

 ،(2007)حمدان، والتعلمالتعليم ثورة في عالم  عبارة عن فحسب بل هو  إليهم الراغبين عبر االنترنت وتقديمها  إلىالعلمية  املعرفة واملادة

أيضا على أنه هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية في تحقيق األهداف   التعلم االلكترونيويعرف 

بال  التعليمية وتوصيل املحتوى التعليمي إلى املتعلمين وتتمثل هذه الوسائط في األجهزة اإللكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر وأجهزة االستق

وقدم براون وزميله أبسط   ،وما أفرزته من وسائط أخرى كاملواقع، واملنتديات، وغيرها االنترنتل شبكة من األقمار الصناعية، أو من خال

جية  تعريف للتعليم االلكتروني بأنه نوع من التعليم حيث لغة التدريس فيه هي تكنولوجيا الكمبيوتر، أي استخدام الحاسب اآللي في عملية منه

https://www.seu.edu.sa/
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هو مفهوم أوسع من التعلم    التعلم االلكترونيكما أن  ،(Brown, voltz.2005ممارسة، تقييم، مشاركة )   تتكون من أربع مراحل كاآلتي، عرض،

  عبر االنترنت، ويشمل مجموعة واسعة من التطبيقات والعمليات التي تستخدم جميع وسائل اإلعالم االلكتروني املتاحة لتقديم تعليم وتدريب 

 .(2013)بوالفلفل و عادل، أكثر مرونة

املصادر التي تناولت مفهوم التعلم اإللكتروني نجد تنوع في عناصر هذا املفهوم، ويعود هذا االختالف والتنوع  من خالل اإلطالع على العديد من  

لكون التعلم اإللكتروني هو موضوع حديث لم تتضح معامله، وكل باحث يعرفه حسب وجهة نظره وتخصصه، والعتماد التعلم اإللكتروني  

 )الوسائل والوسائط( وجانب تربوي )عالقة املعلم باملتعلم واملحتوى(. على جانبين أساسيين هما الجانب التقني 

 

 :خصائص التعلم اإللكتروني 1-2

يمكن لبرنامج التعلم اإللكتروني املصمم جيدا أن يقدم خصائص عديدة تؤدي إلى التعلم، ولكن ينبغي دمج هذه الخصائص بشكل مجد في  

م املنشودة فيه. فكلما زاد عدد املكونات التي يقوم برنامج التعلم اإللكتروني بدمجها، ازدادت  برنامج التعلم اإللكتروني لتحقيق أهداف التعل

عدد خصائص التعلم التي يمكنه تقديمها. ولكن فعالية خصائص التعلم اإللكتروني تعتمد بشكل كبير على مدى النجاح في تضمينها في 

ألي خاصية من خصائص التعلم اإللكتروني يمكن أن تتحسن بالتعامل مع قضايا مهمة  تصميم برامج التعلم اإللكتروني. فالجودة والفعالية  

(. وفيما يلي أمثلة لبعض ميزات التعلم  1-3مفتوحة ومرنة وموزعة )ستناقش الحقا في جدول  تعليميةضمن االتجاهات املختلفة لبيئات 

مة، والذاتية في التحكم، وسهولة االستخدام، والدعم اإللكتروني املباشر،  اإللكتروني: التفاعلية، واألصالة، والتمركز حول املتعلم، واملالئ

البحث  والحفاظ على أمن املقررات، وفاعلية التكلفة، والتعاون، والبيئات الرسمية وغير الرسمية، والخبرات املتعددة، والتقويم اإللكتروني، و 

 .(2005)خان، ل بين مختلف الثقافات، والخلو من التمييز العنصري، إلخ.اإللكتروني، وسهولة الوصول من مختلف أنحاء العالم، والتفاع 

 

 أنواع التعلم اإللكتروني:  1-3

إدارة  ولتمييز التعلم اإللكتروني عن باقي أنواع التعلم مثل التعليم عن بعد، والتعليم التقليدي، فإن التعلم اإللكتروني هو استخدام برامج 

وللتعليم اإللكتروني أشكال  ، علمنظم التعلم واملحتوى واستخدام االنترنت بكل وسائطها في توصيل املهارات واملعلومات من املعلم إلى املت

 :(2012)الخصاونة، متعددة أهمها

املعلم مع املتعلم في آن واحد ويتم بينهم اتصال متزامن بالنص أو الصوت، أو وهو تعلم إلكتروني يتواصل فيه املتزامن:  التعلم االلكتروني

 الفيديو.

وهو اتصال بين املعلم واملتعلم يمكن املعلم من وضع مضاد مع خطة تدريس وتقويم على املوقع التعليمي، ثم  غير املتزامن:    التعلم االلكتروني

 ملعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع املعلم. يدخل الطالب للموقع في أي وقت. ويتبع إرشادات ا

ويشتمل على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعضها، وعلى العديد من أدوات التعلم مثل:   املدمج: التعلم االلكتروني

مقررات التعلم الذاتي وأنظمة دعم األداء اإللكتروني، وإدارة  برمجيات التعلم التعاوني االفتراض ي الفوري، املقررات املعتمدة على االنترنت، و 

  نظم التعلم، ويمزج التعليم املدمج أحداثا متعددة معتمدة على النشاط تتضمن التعلم في الفصول التقليدية والتعلم الذاتي، وبين التعلم

 املتزامن وغير املتزامن. 

 

 : تروني في ظل اقتصاد املعرفة دور التعلم اإللك  -2

الجامعات، فاملؤسسات    إلىفي زيادة فرص التعليم للجميع والحصول على مؤهالت ودرجات علمية دون الذهاب    التعلم اإللكتروني  أهميةبرز  ت

تتزايد عندما    التعلم اإللكتروني أهمية فان  آخر بدون حواجز، ومن جانب  ومستمر االلكترونية االفتراضية هي بمثابة مركز تدريب مفتوح 

الكفاءات البشرية ورفع مستواها املعرفي وتنميتها بما ينتج عنه تحقيق التنمية   بإعدادوالتي تقوم  التعليم العاليباملؤسسات  األمر يتعلق 

 .(2007)حمدان،   االقتصادية واالجتماعية والثقافية الشاملة للمجتمع
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 في ظل اقتصاد املعرفة.  التعلم االلكتروني(: دور 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .155، ص2011، 1محمد نايف محمود، االقتصاد املعرفي، األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، طاملصدر: 

 

وتعرف بأنها نظام إلكتروني إلدارة وتوثيق وتتبع واإلبالغ عن سير املقررات الدراسية أو البرامج التدريبية،  نظم إدارة التعلم اإللكتروني:  -4

تدربين وتوفير إمكانية التعليم والتدريب التعاوني، وإتاحة املشاركة والتواصل بين املتعلمين واملهام وإدارة كامل العملية  والطالب أو امل

 .(2018)شعدو، ة الكترونيةالتعليمي

، وتعني تصميم برنامج يستخدم  Learning Management System. وهي اختصار لعبارة:  LMSوعموما فإن نظام إدارة التعلم اختصارا تسمى  

مختلف الوسائل والبرامج اإللكتروني من أجل إدارة ومتابعة العملية التعليمية وضبط إجراء العمليات بين كل األطراف املستفيدة ذات  

 م اإللكتروني.العالقة بالتعل

نظام يسمح بتقديم املقررات واملحتوى العلمي بطريقة منظمة وسهلة  :  (2015)محمدي، ويرى محمدي أن أنظمة التعلم واملحتوى بأنها:

للطلبة للدخول وتصفح املادة العلمية واملحاضرات  التصفح ويتيح إدارة هذه املقررات التعليمية ومتابعة الطلبة وعملية التعلم. ويفتح املجال  

املسجلة وحضور املحاضرات املباشرة باستخدام مختلف تقنيات االتصاالت )جهاز الحاسوب واألجهزة املتنقلة(. تشترك معظم أنظمة إدارة  

ة وتقديم املحتوى والتتبع واالتصال وسجل  التعلم واملحتوى في كثير من الخصائص التي يمكن إجمالها في الوظائف التالية: التسجيل والجدول 

( ونظام ساكاي  moodle( ونظام مودل )BlackBoardالدرجات واالختبارات والواجبات، ومن أشهر أنظمة إدارة التعلم: نظام بالك بورد )

(Sakai( ونظام جسور )Jusur .ونظام تدارس ) 

 

تنمية قدرة الطالب على التعليم المستمر 
نتاجها  واكتساب المعرفة وتوظيفها وا 

تعزيز القدرة على إحداث 
 التغير والتطور

التحليل والربط لتنمية القدرة 
 على الفهم واالستنباط

تعزيز القدرة على حل 
 القراراتالمشكالت واتخاذ 

في  التعلم االلكترونيدور 
 اقتصاد المعرفة

تنمية القدرة على البحث 
 واالكتشاف واالبتكار

تمكين الطالب من توظيف 
تقنية المعلومات واالتصاالت 

 بفاعلية

تنمية القدرات العقلية 
واإلبداعية دعما للتفوق 

 والتميز
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 LMSالتعلم االلكتروني  إدارة  أنظمةمميزات  

 . وإدارتهاالطالب  بياناتإدراج التسجيل: ويعني 

 الجدولة: وتعني جدولة املقرر ووضع خطة لتدريسه. 

 املحتوى للطالب.  إتاحةالتوصيل: ويعني 

 تقارير عن ذلك. وإصدارالطالب  أداء التتبع: ويعني متابعة

 والبريد االلكتروني ومشاركة امللفات. االتصال: ويعني التواصل بين الطالب من خالل الدردشات ومنتديات النقاش  

 ية التقييم. وإجراء عملالفروض واالختبارات املتزامنة وغير املتزامنة  إجراءوالتقييم: وتعني   االختبارات 

 

 مقاربات التعلم اإللكتروني:   -5

على فلسفة التعلم عن بعد الذي يرتكز على التعلم الذاتي للدارسين، أي تحويل عملية التعليم إلى تعلم والذي يعتمد    التعلم االلكترونييقوم  

ملهارات  فيها الدارس على الذات بدرجة عالية، وتغيب فيه العالقة املباشرة بين املعلم واملتعلم، وهنا يتعاظم دور الوسيط االتصالي في تحقيق ا

وهذا يعني أن الواقع اإللكتروني التعليمي يستند في فلسفته إلى  ، شبكة االنترنت بخصائصها املتطورةالتعلم الذي يتمثل في الالزمة لعملية 

- مبدأ برمجة التعليم وتفريده-عدد من املبادئ تختلف في مفهومها عن املبادئ التي ينطلق منها التعليم التقليدي وهي: مبدأ ديمقراطية التعليم

 ومبدأ تطوير التعليم واستمراريته.  -الدوافع الذاتيةمبدأ إثارة 

قدم علم التربية ثالث نظريات لتفسير عملية التعلم وكيفية حدوث التعلم بين املعلم واملتعلم، ومن خالل ظهور التعلم اإللكتروني فإن  

اسوب في العملية التعلم سيضيف آليات جديدة،  الوسائل والوسائط اإللكترونية قد وجدت مكانا بين هذه املقاربات الثالثة، فاستخدام الح

 أن: (2007)حمدان، 2006وتفسير متميز، وترى مها عبد العزيز العبد الكريم 

 (: Computer Assisted-Instruction ACAISالنظرية السلوكية ويمثلها التعليم املعان بالحاسوب )  5-1

املعان بالحاسوب بالنظرية السلوكية، حيث يتمثل دور الحاسوب في توصيل املعلومات التي قدمها املعلم من خالل برامج  يرتبط التعليم 

مباشرة ذات أدوات عملية طبقا الحتياجات الفصل الدراس ي، وتسمح هذه البرامج بوضع األهداف التعليمية في صورة مهام تؤدي إلى القيام  

قود املتعلم لإلملام باملوضوع محل الدراسة، فعلى سبيل املثال يقوم الحاسوب باسترجاع املعلومات املتعلقة  بمجموعة من األنشطة التي ت

 باملوضوعات التي يطرحها املعلم، وبالتالي يسهل على املتعلم مراجعتها، وزيادة درجة تحصيله لها.

 

 (: Intelligent Tutoring Systemالنظرية اإلدراكية: ويمثلها نظم التوجيه الذكية )  5-2

يسمح هذا االتجاه بوجود مجال لالكتشاف، والتطبيق، واإلضافة، واالبتكار من قبل املتعلمين، ونظم التوجيه الذكية تعتمد على تحديد  

أجل  أهداف التعليم ووضعها في صورة مهام وتقديمها في صورة تسمح بالتفاعل بين املتعلم، وبرامج الحاسوب في ضوء مستوى معلوماته من  

مساعدتها على اإلملام باملوضوع محل الدراسة، فعلى سبيل املثال، يقوم الحاسوب بخدمة املعلم من خالل عرض املشكالت على املتدربين،  

 والتعرف على آرائهم تجاهها. 

 

 CSCL Computer Supported Collaborativeالنظرية التركيبية أو البنائية، ويمثلها التعليم باملشاركة املدعم بالحاسوب )  5-3

Learning  :) 

خرى فإن تشير "تشيلز" إلى أن "الفكرة الرئيسة في هذا التوجه هو أن املتعلم يبني أو يكون معنى ال يتعلمه بناء على خبراته الخاصة، وبعبارة أ 

ل اشتقاق املعنى من الخبرة التعلم يحدث ألن املعرفة الشخصية للفرد تم بناؤها بواسطة متعلم نشط ومنظم ذاتيا، ويحل املشكالت من خال

 والسياق الذي تحدث فيها تلك الخبرة "لذا فمن املفترض على البنية التعليمية أن تيهئ للمتعلم فرصة أكبر لتحمل مسؤولية تعلمه.
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 مفهوم الجودة في نظام التعلم اإللكتروني:  -6

املتميزة باستخدام كافة عناصر مكونات نظام التعلم اإللكتروني بغرض تحسين  وتعرف بأنها مجموعة املبادئ والسياسات والهياكل التنظيمية  

 األداء والخدمات املقدمة لتحقيق أعلى معيار لألداء والتحقق من مدى تطابق األداء والخدمات املقدمة مع املعايير املستهدفة. 

 

 :  التعلم االلكترونيضوابط الجودة في  6-1

مارسات التعلم من بعد، وتقوم املؤسسة التي تنوي تقديم برامج دراسية عن طريق التعلم من بعد بتطوير  تحكم القواعد العامة للتعليم م 

ن  وإدارة هذه البرامج بما يتناسب مع األسس املتعارف عليها للتعليم، مع األخذ في االعتبار خصوصيات ومتطلبات هذا النمط غير التقليدي م

روحة عن طريق نظام التعلم عن بعد أحد املكونات اإلستراتيجية لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية،  التعليم. وتعد البرامج والدرجات املط

 :(2010)الهنداوي، كما يجب أن تصمم وتطور أنظمة التعلم من بعد بحيث تسهم في 

 تصميم البرامج واعتمادها ومراجعتها.: املعايير األكاديمية ومعايير الجودة في مراحل االول الضابط 

تحرص املؤسسة التعليمية على أن تكون املعايير األكاديمية للدرجات املمنوحة لبرامج التعلم عن بعد مكافئة للدرجات التي تمنحها   •

 املؤسسة بالطرق املعتادة وملتزمة بالضوابط واملعايير املعتمدة في البلد.

التعلم من بعد ومكوناتها بالتوافق الواضح ما بين أهداف التعلم من جهة وإستراتيجيات التدريس  تحرص املؤسسة على أن تتسم برامج  •

 من بعد ومحتوى املادة العلمية وأنماط ومعايير التقويم من جهة أخرى. 

ملطلوبة إلنجاز  تحرص املؤسسة التعليمية على أن توفر برامج التعلم من بعد للطالب فرصا عادلة ومعقولة للوصول إلى املستويات ا •

 متطلبات التخرج. 

بين القواعد األكاديمية للتعليم العالي  تطور املؤسسة التعليمية إجراءات للموافقة على برامج التعلم من بعد التي تحقق التوازن  •

 واملتطلبات الخاصة للنمط املعتمد للتعلم من بعد.

 آلية للتقييم أو التحقق الخارجي. تتضمن إجراءات املوافقة على برامج التعلم من بعد لدى املؤسسة •

 تخضع برامج التعلم من بعد املعتمدة واملطبقة في املؤسسة لعمليات الفحص واملراجعة وإعادة االعتماد بشكل دوري.  •

 

 : ضبط الجودة واملعايير في إدارة برامج التعلم من بعد. الثاني الضابط

 بعد باألسلوب الذي يحقق املعايير األكاديمية للدرجة املمنوحة.تقوم املؤسسة التعليمية بإدارة تقديم برامج التعلم من  •

تحرص املؤسسة التعليمية على أن يتم تقديم برامج التعلم من بعد بحيث توفر للطالب فرصا عادلة ومعقولة للوصول إلى املستويات   •

 املطلوبة إلنجاز متطلبات التخرج.

املشاركين في النظام بحيث تستخدم التقويم واملراجعة والتغذية الراجعة بشكل مستمر لتطوير  يمثل التعلم من بعد نشاطا يمارسه جميع   •

 كافة مكونات التعليم والتعلم باإلضافة إلى التقنيات املستخدمة.

 

 : تطوير ودعم الطالب. الثالثالضابط 

حكم في نموهم التعليمي، ولذا يجب على املؤسسة أن  تعطي املؤسسة اهتماما واضحا لتطوير ودعم التعلم الذاتي وتمكين املتعلمين من الت 

 تضع أهدافا واقعية وطرقا عملية لتحقيقها ووسائل للتحقق من بلوغ األهداف.

طبيعة برنامج التعلم من بعد ومتطلباته، العالقة بين التحصيل واإلنجاز والتقييم، التقدم األكاديمي وتجميع الساعات املعتمدة،   •

 التعلم من بعد وكيفية التفاعل معه. خصائص نظام 

كما يجب أن تقدم هذه املعلومات بحيث تعين الطالب على اتخاذ القرارات حول دراستهم وتقييم مسارهم الدراس ي حسب معايير واضحة   •

 لألداء.
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 : تقييم الطالب. الرابع الضابط 

من بعد مناسبة لنمط الدراسة، ولظروف الدراسة بهذا النمط  تبين املؤسسة ما يثبت أن طرق التقييم الختامي املستخدمة لبرامج التعلم   •

ولطبيعة التقييم املطلوب كما تثبت املؤسسة أن إجراءات التقييم والتصحيح وإعالن الدرجات تجري بشكل موثوق ومنظم، وأن هذه  

 اإلجراءات تلتزم بمعايير األكاديمية.

 مكوناته بقيس بشكل مناسب إنجاز الطالب للكفايات املوضوعة للبرنامج أو املكون. تثبت املؤسسة ما يبين أن التقييم الختامي للبرامج أو  •

 

 .7/123في جودة التعليم العالي:  التعلم االلكترونيدور  -7

في تحقيق معايير النوعية والجودة في عملية التعلم والتعليم، واستيعاب التطورات املتزايدة في املعرفة، ويلي  التعلم االلكترونييساهم 

م على  احتياجات الطلبة، ويتيح الفرص التعليمية ألكبر عدد ممكن من األفراد، وينامي مهارات التفكير لدى الطلبة، ويعزز التعلم الذاتي القائ

أداة فعالة للتعليم   التعلم االلكترونياالجتماعية، ويساهم في تربية أجيال لديهم القدرة على التواصل مع اآلخرين، و   أسس نشطة، ويعزز القيم

 والتدريب ويعمل على تكاملها في هيكل تنظيمي موحد ومتكامل باإلضافة إلى تقديمه حلوال متكاملة وجذرية للعديد من املشكالت التي يعاني

كما له القدرة على سرعة تطوير وتغيير املناهج والبرامج على االنترنت بما  ، (2017)عطالوي، االعتيادي بصورته الحالية منها التعليم الجامعي

 يواكب خطط الوزارة ومتطلبات العصر، دون تكاليف باهظة.

دورا كبيرا في تحسين وتطوير العملية التعليمية بما يزيد في تحسين األداء املرتقب وحل جميع املشاكل املتراكمة    التعلم االلكترونيحيث يلعب  

، إضافة إلى كونه يمنح فرصا كبيرة لتبادل  مة في تحقيق جودة التعليم العاليوبالتالي هذا ما يؤدي بتحقيق األهداف املنشودة من خالل املساه

دام العديد من التقنيات التربوية ومساعدات التعليم وتشجيع التعليم الذاتي والتقييم الفوري وتصحيح األخطاء بعد الحوار والنقاش واستخ

ألدوات  معرفة نتائج الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتعدد وتنوع مصادر املعلومات واملعرفة واالستخدام السهل وامليسر لألجهزة وا

الطلبة وسهولة تغيير وتطوير املادة العلمية فيه بسهولة في ضوء التغييرات واالكتشافات العلمية الجديدة. وبذلك فقد   وتبادل الخبرات بين

وتقنياته املتعددة ضرورة من ضرورات التعليم الجامعي في الوقت الحاضر، حيث اعتبر االهتمام به واالستفادة من   التعلم االلكترونيأصبح  

)بوتردين و سمية،  هرا أساسيا وفاعال من مظاهر االهتمام والعناية بتعزيز العملية التعليمية في املؤسسات الجامعيةإمكانياته الكبيرة مظ

2010). 

 

 :(2016)زهيةملوش ي، إسهام التعلم اإللكتروني في تحسين بينية التعليم الجامعي  -8

 تحسين جودة البرامج واملقررات واملصادر: -اوال

تصميم البرامج واملقررات واملواد التعليمية اإللكترونية على أساس معايير عاملية مقبولة، وبتفاصيل دقيقة، توضح كيفية أداء املهمات  

 learningالتعليمية، وفي ضوء إطار عمل للتوصيل القياس ي للمقرر. كما يمكن تصميم املوديل مرة واحدة، في شكل عناصر )كيانات( تعلم 

objects ،.واستخدامها مرات عديدة، في برامج أخرى 

 

 تحسين جودة التعليم ونواتج التعلم: -ثانيا

 التعلم االلكترونيما زال التعليم التقليدي يطبق النظريات السلوكية، التي تقف عند حد تقديم املعلومات من جانب املعلم وحفظها أما 

، الذي يكون فيه املعلم  Active Learning، ويطبق مبادئ التعلم النشط الفعال فيقوم أساسا على النظريات املعرفية البنائية واالجتماعية

 عامال نشطا في بناء التعلم، مما يساعد في تحسين جودة التعليم.
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 تحرير املتعلمين من القيود التي يفرضها نظام التعليم التقليدي: -ثالثا

ي يفرض التعليم التقليدي قيود كثيرة على املتعلمين، تشمل االنتظام في الحضور الفعلي، وااللتزام بجدول محدد، ومواعيد محددة، والعمل ف

فليس فيه قيود، ألنه يتصف باملرونة، إذ يمكن للمتعلم أن يعمل في أي وقت، ومن أي   التعلم االلكترونياملشروعات وفق جدول محدد. أما 

 وتنفيذ املشروعات دون الحضور الفعلي، وااللتقاء وجها لوجه. مكان، 

 

 نشر التعليم الجيد وعاملية التعلم: -رابعا

ليس له حدود في السعة، وال في املكان، وال الزمان، إذ يوفر بيئات تعليمية في أي مكان وأي زمان، وألي فرد، لذلك يمكنه   التعلم االلكتروني

علمين، تصل إلى املاليين، وال يمثل ذلك مشكلة، ألنه ليس له شروط ومتطلبات، وال يتقيد بمشكالت اإلمكانيات  استيعاب أعداد كبيرة من املت

املتاحة، أو سعة الفصول. لذلك فهو يساعد على نشر التعلم، وتوفير فرص عديدة ومتنوعة للتعليم والتدريب، يستطيع كل فرد الوصول  

 إليها.

 

 واملنهي لألساتذة الجامعيين: تطوير األداء األكاديمي  -خامسا

املتعلمون من طلبة فقط، بل األساتذة أيضا، فهم يدخلون فيه بمعارف ومهارات واتجاهات، ويخرجون منه   التعلم االلكتروني ال يستفيد من  

ب أن يكونوا كذلك فسيزيدون بمعارف ومهارات واتجاهات جديدة، وألنه تعلم يتميز بثراء املعلومات وتوفير املصادر املتعددة، فإن األساتذة يج

من املعلومات، ويوسعون مجال معرفتهم ومهاراتهم، كي يتمكنوا من توجيه طالبهم، واإلجابة عن كل أسئلتهم، مما يساعد على تطوير أدائهم  

 األكاديمي.

 

 تقليل األعباء على األساتذة وحجم العمل باملؤسسة التعليمية: -سادسا

الكثير من األعباء واملهمات التعليمية واإلدارية التي تثقل كاهل األساتذة في التعليم التقليدي، فاملقررات واملواد   االلكترونيالتعلم يوفر 

التعليمية واالختبارات موجودة على الخط، والرسائل واإلعالنات يمكن إرسالها للطالب في أقل من ربع ساعة، واالختبارات تصحح وترسل  

 النتائج آليا.

 

 توفير الوقت وتسريع التعلم: -سابعا

يوفر وقت التعلم، وتسرعه، ألنه غير محدد بمكان أو زمان، لذلك يمكن للمتعلمين الوصول إلى املواد التعليمية، وقراءتها   التعلم االلكتروني

الطلبة مباشرة، باستخدام البريد على الخط، في أي وقت ومن أي مكان، بسهولة وسرعة كما يمكن لألستاذ إرسال الرسائل واإلعالنات إلى 

وحة  اإللكتروني، والتأكد من وصولها، ويوفر الوقت كما أنه ال يتطلب من املتعلمين االنتظار في مكان معين، وفي وقت معين، والسرعة فيه مفت

 ملن لديه إمكانيات. 

 

 خفض التكاليف وتقليل النفقات على املدى الطويل: -ثامنا

يحتاج إلى تكاليف مرتفعة، وقد يكون ذلك صحيحا بالنسبة لتكاليف التأسيس األولى   التعلم االلكترونيى توحي بأن  بالرغم من أن النظرة األول

capital costs على املدى القصير، إال أنه ال يحتاج إلى تكاليف تشغيل مرتفعة ،Runing Costs   لذلك فهو يعمل على خفض تكاليف النفقات

 يوفر الوقت، والوقت يعني املال. التعلم االلكتروني. كما أن  %7.50على املدى البعيد، بنسبة من 

سوف يزيد املنافسة بين مؤسسات التعليم وبالتالي إعادة النظر في التعلم اإللكتروني كأسلوب   التعلم االلكترونيويضيف رضا بعد البديع أن  

)السيد،   قراص املدمجة، وصفحات الواب، والبريد اإللكتروني، وغيرهاتدريس ي يتميز باملعايير األكاديمية املتطورة بأنماطها املختلفة من األ

2017). 
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 نظم دعم أداء التعلم اإللكتروني:-9

إسهامه في تحسين  خان أبعاد التعلم اإللكتروني والتي تمثل القضايا التي يرى أن لها تأثير على أداء التعلم اإللكتروني وفي  يقدم الدكتور بدر

 أداء التعليم بصفة عامة والتي يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

 : األبعاد النهائية إلطار التعلم اإللكتروني. 2-1جدول 

 األوصاف  أبعاد التعلم اإللكتروني

املتعلقة بالتعلم  إن البعد املؤسس ي يهتم بقضايا الشؤون اإلدارية، والشؤون األكاديمية وخدمات الطالب  املؤسس ي 

 اإللكتروني.

 تعني إدارة التعلم اإللكتروني صيانة بيئة التعلم وتوزيع املعلومات. اإلدارة

يبحث البعد التقني للتعلم اإللكتروني في القضايا التكنولوجية للبنية التحتية في بيئات التعلم اإللكتروني   التقني 

 برمجيات. ويتضمن هذا تخطيط البنية التحتية واألجهزة وال

يعني البعد التربوي للتعلم اإللكتروني بالتدريس والتعلم ويخاطب هذا البعد القضايا التي تتعلق بتحليل   التربوي 

املحتوى، وتحليل الجمهور، وتحليل الهدف، وتحليل الوسائط وطريقة التصميم، والتنظيم وطرق  

 وإستراتيجيات التعلم اإللكتروني.

االعتبارات األخالقية للتعلم اإللكتروني بالتأثير االجتماعي والسياس ي، والتنوع الثقافي، والتنوع  تتعلق  األخالقي

 الجغرافي، والتحيز، وتنوع املتعلمين، والتوزيع الرقمي، ونظم التصرف، واملسائل القانونية.

ويشمل بعد تصميم الواجهة: تصميم   يشير تصميم الواجهة إلى النظرة العامة لبرامج التعلم اإللكتروني، تصميم الواجهة 

 املوقع، تصميم املحتوى، التصفح، واختبار املوصيلية وإمكانية االستخدام.

يقوم بعد دعم مصادر التعلم اإللكتروني بالبحث في الدعم اإللكتروني واملصادر اإللكترونية املطلوبة لتقوية  دعم املصادر 

 التعلم املفيد. 

 تعلم اإللكتروني: تقويم املتعلمين وتقويم بنية التعليم والتعلم. ويتضمن التقويم لل التقويم 

من أجل تطبيق التعلم اإللكتروني البد من توافر متطلبات من خالل شراكة بين مختلف الجهات الداعمة للتعليم الجامعي سواء من القطاع  

 :(2018)يوسفي، العام أو الخاص وتتمثل هذه املتطلبات فيما يلي

تشمل هذه البنية شبكة الربط اإللكتروني التي تصل الجامعات ببعضها البعض، والهيكلية التي ستقوم  البنية التحتية والدعم الفني: - اوال

البرمجيات التي ستوفر  عليها الشبكة والتي تحدد أجهزة الربط اإللكتروني وأجهزة الحاسوب التي ستستخدم لالتصال والتصفح، ومن ثم 

 التطبيقات التعليمية التي ستسهل التعامل مع املحتوى التعليمي.

 الشبكات والتي من املفروض أن تكون ذات تدفق عالي، لضمان سرعة تنزيل املناهج والتطبيقات وتبادل البيانات في التعليم التفاعلي.-

سخير أجهزة خوادم عالية القدرة الحسابية والسعة التخزينية وأجهزة حواسيب  الهيكلية تعتمد باألساس على مركزية املعالجة من خالل ت-

ى  طرفية، هذا النوع من األنظمة يتطلب استثمار مبدئي كبير في إنشاء شبكة تعليمية عالية السعة، إال أنه يثبت فاعلية وجدوى اقتصادية عل

 املدى البعيد. 

 التعلم وإدارة املحتوى اإللكتروني، وأنظمة التحكم والسيطرة واملتابعة للشبكة.   البرمجيات التعليمية التي توفر تطبيقات إلدارة-

 

يعتبر توفير العنصر البشري الكفء من أهم متطلبات الوصول إلى نظام تعليم إلكتروني متكامل الذي ال يعتمد فقط  املوارد البشرية: -ثانيا

كوادر البشرية املؤهلة القادرة على متابعة عملي النظام املترامي األطراف  على توفير جميع العناصر املادية بل يستوجب عدد كاف من ال

وصيانته وضمان انسياب املعلومات في جميع االتجاهات داخل الشبكة، ليس هذا فحسب بل يتطلب أن يكون كل من املعلم واملتعلم قادرين 

هذا النظام التعليمي يتطلب تغييرا جذريا في نمط التفكير للمعلم  على استخدام التكنولوجية بوعي وبشكل يخدم العملية التعليمية، وعليه 
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والطالب. ويستوجب وضع إستراتيجية للتغيير والتحول نحو النظام الجديد ووضع أسس وأنظمة إلدارة هذا التغيير لتجنب الفوض ى  

 املستمر، والحوافز التي تدعم عملية التغيير. والتشتت وتبعثر الجهود، يتم تعديلها حسب املتغيرات التقنية واالقتصادية عبر التدريب  

 

بالرغم من توفير جميع املتطلبات السابقة، البد من توفر البيئة التي تدعم خطوات تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية  اإلدارة الحقيقية: -ثالثا

املستويات ابتداء من السياسيين وانتهاء باملواطن  للتعلم اإللكتروني، وتتمثل هذه البيئة بالوعي الكامل لضرورة وأهمية هذا املفهوم على جميع  

 العادي، إضافة إلى توفر الدعم. 

 :(2005)خان، وتتمثل نظم دعم األداء اإللكتروني في العناصر التالية

 التصميم التعليمي والذي يتضمن نظريات التعليم والتعلم، واألساليب التعليمية.-1

 مكونات الوسائط التعليمية مثل النص والرسوم البيانية، التسجيل الصوتي والفيديو. -2

(، وحوار االنترنت الجماعي  chatأدوات االنترنت: والتي تنقسم إلى غير متزامنة مثل البريد اإللكتروني، واملنتديات واملتزامنة مثل الدردشة )-3

IRC  .ومحركات البحث، وغيرها 

، وأيضا األقراص الصلبة  Windowsة التخزين أو تتمثل في األطر الحاسوبية ذات األنظمة املشغلة لواجهة املستخدم مثل  الحواسيب وأجهز -4

 واملرنة واملدمجة. 

أو واسعة   LAN( خدمات االتصال سواء كانت سلكية أو ال سلكية Modemمزودو الخدمة واالتصاالت: ويتجسد في الناقل للمعلومات )-5

 . WANالنطاق 

ونظام إدارة محتوى    LMSبرمجيات التأليف واإلدارة وبرمجيات تخطيط املصادر املؤسسية ومعاييرها، مثل لغة الكتابة، نظام إدارة التعلم،  -6

 .HIMLالتعلم، برمجيات تحويل وكتابة لغة 

ات الكتابة الهامشية للخوادم، نظام (، لغAttpالخوادم والتطبيقات املرتبطة بها، تشمل الخوادم الحاسوبية لنظام نقل النص الفائق )-7

 البرامج الالسلكية.

 

 Electronic performance support systems (EPSS) نظام دعم األداء اإللكترونية 

زيادة  مساعدة املنظمة على تقليل تكلفة تدريب املوظفين مع  EPSSs يمكن لـ .هو أي برنامج كمبيوتر أو املكون الذي يحسن أداء املستخدم

النوع من النظام ، لن  باستخدام هذا  . التدريب املوظفين من أداء املهام بحد أدنى من التدخل الخارجي أو تمكين  يمكنهم .اإلنتاجية واألداء

يتمكن املوظف ، وخاصة املوظف الجديد ، من إنجاز أعماله بسرعة أكبر وبدقة فقط ، ولكن ، كمزايا ثانوية ، سيتعلم املزيد عن الوظيفة  

 .وعن أعمال صاحب العمل

من قاعدة   EPSS الذي يفصل بين املستودع وجوانب البنية التحتية و (Raybould ،July/August 1997) ل من قب EPSSنشأ هذا املفهوم  

املعرفة ، أو محتوى املحتوى ، أو قدرات التتبع  لتزويد قاعدة   EPSS عم LMS نظام إدارة التعلم ويتفاعل في الواقع ،   .املعرفة التي يحتوي عليها

 ناك وجهات نظر مختلفة حول مكونات وخصائصهومن جهة اخرى    .EPSS تنفيذ LMS نظامعمليات  إذ تسبق   EPSS األخرى التي قد تتطلبها

EPSS. على سبيل املثال  من وجهة نظر Barker(Barker  وAshok ،1995) فإن EPSS ها: لديها أربعة مستويات وظيفية ، والتي ينبغي جمع 

 واجهة املستخدم )واجهة الكمبيوتر البشرية( وقاعدة البيانات  ✓

 (أدوات عامة )نظام مساعدة ، وثائق ، نظام استرجاع النص ، عوامل ذكية ، مرفق تعليمي ، أدوات محاكاة وموارد اتصال ✓

 أدوات الدعم الخاصة بالتطبيقات ✓

 (ل التطبيق املستهدف )املدارس ، وإعدادات األعمال الخاصة ، والجيش ، وما إلى ذلكمجا ✓

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment
https://en.wikipedia.org/wiki/Training
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
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 وتحسين االداء: في الجامعات  التعلم االلكترونيعرض تجربتي مصر والسعودية في مجال دعم  -10

تشجع على استخدامه عن غيره من أساليب التعلم  تتزايد أهمية استخدام التعلم اإللكتروني في الجامعات العربية نظرا ملا يتمتع به من مميزات  

التقليدية، ورغم ما تعانيه الدول العربية من مشاكل وتخلف إال أن تطبيق التعلم اإللكتروني ومع ارتفاع تكلفته سوف يسهم في حل هذه  

 املشاكل وإحراز التقدم والتطور في مختلف امليادين. 

وني في الدول العربية يحتاج إلى وجود إستراتيجية واضحة املعالم بحيث ال يصبح تقليدا أو تظاهرا  ويرى العديد من الباحثين أن التعلم اإللكتر

 باستخدام التكنولوجيا وإنما ينبغي أن يتجسد في تطوير أداء الجامعة واملجتمع، وترقية الحياة املجتمعية. 

 

 :التعلم االلكترونيفي تطبيق  تجربة مصر  10-1

استند على نفس   التعلم االلكترونيمن خالل مفهوم الجودة لذلك فإن تطبيق  التعلم االلكترونيتقوم الرؤية املصرية لتحقيق تطبيق 

في ظل تنامي املنافسة بين مؤسسات التعليم    التعلم االلكترونياملرتكزات التي أقرتها هيئة الجودة املصرية، كما زاد االرتباط بين جودة التعليم و 

القطاع الخاص في مجال التعليم، من حدة التوجه نحو استقطاب أكبر عدد من املتعلمين وبجانب توجيه اهتمام أكبر نحو إعداد الخريجين  و 

 .(2017)السيد، للمنافسة في سوق العمل الذي تحول سريعا من اقتصاد العمل إلى اقتصاد املعرفة 

في مؤسسات التعليم العالي في مصر، فتم إنشاء املركز القومي للتعلم اإللكتروني إلى   التعلم االلكترونينتيجة لتلك الرؤية تزايدت تطبيقات 

، وبعدها تم ضم املركز  ICTPكأحد املشروعات الرئيسية املمولة من مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي  2005عام 

، وقد أنش ئ املركز بغرض  2009وحدة أساسية ضمن وحدات مركز الخدمات اإللكترونية واملعرفية بأمانة املجلس األعلى للجامعات عام ك

 النهوض بجودة التعليم العالي في مصر من خالل إدراج التعلم اإللكتروني كأحد األنماط األساسية للتعليم بالجامعات املصرية.

 في مؤسسات التعليم العالي في مصر. لم االلكترونيالتعومن أهداف تطبيقات  

 (.2010في مؤسسات التعليم العالي في مصر لتحقيق األهداف اآلتية: )املجلس األعلى للجامعات،  التعلم االلكترونياستهدفت تطبيقات  

 نشر ثقافة التعلم اإللكتروني بالجامعات املصرية.  ✓

 تصميم وإنتاج املقررات اإللكترونية. تطوير معايير قياسية لتقييم جودة  ✓

 تطوير املحتوى التعليمي املصري في ضوء أحدث إستراتيجيات التعلم اإللكتروني. ✓

 التحقق من جودة تطبيقات التعلم اإللكتروني في الجامعات املصرية. ✓

 تراتيجيات التدريس.تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة لتوظيف أساليب التعلم اإللكتروني في إس  ✓

 تطوير أدوات رقمية لتصميم وإنتاج وإدارة املقررات اإللكترونية.  ✓

 تطوير مستودعات للعناصر التعليمية الرقمية القابلة إلعادة االستخدام لتكون األساس في بناء املقررات ألي تخصص علمي.  ✓

 لتطوير تطبيقات وأدوات التعلم اإللكتروني. الشراكة مع املؤسسات والهيئات املصرية واإلقليمية الدولية ذات الصلة ✓

 تقديم االستشارات الفنية للهيئات واملؤسسات التعليمية. ✓

 دعم البحث العلمي في مجال التعلم اإللكتروني وذلك بتوفير كافة إمكانات املركز للباحثين واملهتمين باملجال.  ✓

  التعلم االلكتروني بعقد اتفاق تحالف مع املؤسسة األوروبية لضمان جودة  كما قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بمصر  

EFQUEL  التعلم االلكترونيبهدف وضع نموذج مشترك ملعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي في مجال. 

وضعت وزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي خطة تسعيان من خاللها إلى الوصول  ومن اجل تطوير اداء الجامعات املصرية فقد 

أيضا على وضع ضوابط محفزة لتوطين وإنتاج املعرفة لتطوير املنظومة من خالل سن تشريعات  الخطة تعتمدلتحسين الترتيب العالمي و 

، منها مشروع قانون وكالة الفضاء املصرية وحوافز العلوم والتكنولوجيا،  تكارواالبجديدة لتحسين أداء منظومة البحث العلمى والتكنولوجيا  

مؤشر  فيمؤشر البحث والتطوير  في الدوليترتيب مصر البحثي للجامعات املصرية حيث بلغ  األداءوهذا ما انعكس على وغيرها من القوانين.

 2016، وبذلك ارتفع ترتيب مصر متقدما مركزين عن عام  2017لتقرير عام    دولة، وفقا  115من بين    52، حيث احتلت املرتبة  العالمياالبتكار  
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جميع القطاعات    في  2015مصر خالل عام    في عدد الباحثين املصريين    إجماليكشف أن    العلمين مؤشر البحث  أكما    .54املرتبة    فيحيث كانت  

 .2016ؤشرات العلوم والتكنولوجيا مل السنوي وفقا للتقرير   ألف 127البحثية بلغ 

 

 : التعلم االلكترونيتجربة السعودية في تطبيق   10-2

الجامعي آلالف  تعتبر اململكة العربية السعودية من الدول العربية السباقة في تبني التعلم اإللكتروني وذلك من أجل توفير فرص التعلم 

جهود الجامعات ويبني فكرا للتعلم  الطلبة، لذلك تم تأسيس املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد والذي كان هدفه هو توحيد

تحقيق عدد من   اإللكتروني يستمد الجميع منه ويفيء بظالله كافة أبناء املجتمع يهدف املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى

 (.1434، السعودية األهداف الرئيسية: )وزارة التعليم العالي

 نشر تطبيقات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة.  ✓

 اإللكتروني، والتعليم عن بعد.اإلسهام في توسيع الطاقة االستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي، من خالل تطبيقات التعلم  ✓

 تعميم الوعي التقني، وثقافة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، إسهاما في بناء مجتمع معلوماتي.  ✓

 اإلسهام في تقويم مشروعات وبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. ✓

 دعم األبحاث والدراسات في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. ✓

 وضع معايير الجودة النوعية لتصميم املواد التعليمية الرقمية، وإنتاجها، ونشرها.  ✓

 تقديم االستشارات للجهات ذات العالقة في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.  ✓

 بناء البرمجيات التعليمية وتعميمها لخدمة العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص.  ✓

 املشروعات املتميزة في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي. تشجيع  ✓

 عقد اللقاءات، وتنظيم املؤتمرات، وورش العمل، التي تسهم في تطوير التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. ✓

 واإلشراف عليه وتتولى توظيفه. أصبح لكل مؤسسة تعليمية برنامج للتعليم اإللكتروني تعنى بتطويره بذلك و 

مجاالت: الفيزياء، واألحياء، والكيمياء،  بلغت عدد البحوث املنشورة في    إذالبحثي للجامعات السعودية    األداءهذه الجهود في تحسن    أثمرتوقد  

في سنة    9231من  أكثر  إلى والفضاء والرياضيات، والطب اإلكلينيكي، والبحوث الطبية البيولوجية، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم األرض 

ما على صعيد إجمالي مخرجات البحث العلمي، فقد   ، (https://data.albankaldawli.org)2003سنة  1719كانت ال تتجاوز  أنبعد  2016

ل العالم، واألولى أدى هذا النمو إلى دفع مكانة اململكة ثماني درجات إلى األعلى، من املرتبة التاسعة والثالثين إلى املرتبة الحادية والثالثين بين دو 

 
ً
 .عربيا

اإلبداع واالبتكار، وبث روح التنافسية إلثراء العملية التعليمية   من مبدأ تحفيز وتشجيع املؤسسات التعليمية، وتنمية فكروانطالقا 

 للمتميزين في مجال التعلم اإللكتروني، ولتعميق مفاهيم التميز واإلبداع من خالل تبني معايير التميز في تطبيق
ً
التعلم   اإللكترونية، وتقديرا

جائزة التعلم  مخرجات العملية التعليمية، انطلقت فكرة اإللكتروني وتحقيق تكامل الجهود بين املؤسسات التعليمية لتحسين

   اإللكتروني
ً
 متقدما

ً
للنهوض بمستوى التعلم في اململكة العربية السعودية ليواكب التقدم العالمي في مجال التعلم االلكتروني وليكون لنا مقعدا

 .األممفي علٍم تقاس به نهضة 

 .م مرافقة للمؤتمر الدولي األول للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد2009نشأت جائزة التميز عام 

 فروع جائزة التميز في التعلم االلكتروني في نسختها الرابعة

 .السعوديةجائزة التميز الرقمي للجامعات   : الفرع األول / فرع الجامعات -    

 .ألعضاء :جائزة التميز الرقمي للجامعات السعودية ذات العضوية بمنصة شمسالفرع الثاني / فرع ا -     

 .التعليمجائزة التميز الرقمي إلدارات  الفرع الثالث / فرع إدارات التعليم: -     

 .التميز الرقمي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الربحي والتطوعي : جائزة الفرع الرابع / فرع الشركات واملؤسسات -     

http://award.elc.edu.sa/
http://award.elc.edu.sa/
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الذي يدمج بين   جامعة حكومية إلكترونية، تعتمد أسلوب التعليم املدمج، وهي الجامعة السعودية اإللكترونية إنشاءكما تم          

 عصرًيا عن  املباشر "وجًها لوجه" وبين الحضور  الحضور 
ً

لجميع شرائح   طريق التقنية، باستخدام تقنيات متطورة لتوفر تعليًما متميًزا وتأهيال

وتشهد الجامعة تطورا  تسهم في زيادة كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي،  املجتمع، وفق أعلى معايير الجودة وأفضل املمارسات العاملية، و 

ومن ضمن   أستاذ 196الهيئة التدريسية  أعضاءطالب من الجنسين وبلغ عدد  14485بلغ عدد الطلبة املسجلين   1438ملحوظا ففي سنة 

الذاتي وتقديم املعلومات وغيرها من مهارات املعلوماتية الحديثة،  تقديم نموذج تعليم عال مرن ومتميز، يدعم مهارات التعلم    :الجامعة  أهداف

يئات  ومبني على أفضل نماذج التعليم املستند إلى تطبيقات وتقنيات التعلم اإللكتروني، ونقل وتوطين املعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وه

دعم رسالة    والىملية متعددة، وتوطينه بما يناسب املجتمع السعودي.عاملية وأعضاء هيئة تدريس عامليين، بمحتوى تعليمي راٍق من مصادر عا

 ومفهوم التعلم اإللكتروني والتعليم املدمج مدى الحياة لكافة أفراد املجتمع السعودي. 

 

 :(2013)محمد و حنان، التعلم اإللكتروني جودة متطلبات تطوير  -11

 االعتماد وضمان الجودة: متطلبات تطبيق نظام - 11-1

 في الجامعات العربية يقترح العديد من الباحثين جملة من املتطلبات التي يجب توافرها نذكر منها:  التعلم اإللكتروني جودة تطويرومن اجل 

 واإلداريين والعاملين بالجامعات.القيام بحمالت التوعية وذلك لنشر ثقافة ضمان الجودة واالعتماد بين جميع أعضاء هيئة التدريس  -

 القيام بتدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس العاملين في التعليم عن بعد.  -

 وفير قاعدة بيانات يمكن االعتماد عليها في حساب مؤشرات األداء.ت -

 ترونية. االهتمام بتوصيف املقررات والبرامج اإللكترونية والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات اإللك -

 . التعلم االلكترونيتوفير األدلة اإلرشادية للمؤسسات بخصوص معايير اعتماد   -

 البد من طرح بعض التوصيات أهمها ما يلي: التعلم االلكترونيوفي النهاية ولكي نحقق ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات وبرامج  

 وتنفيذها بدقة من قبل املؤسسات اإللكترونية حتى تضمن مخرجات عالية الجودة.إتباع معايير الضمان والجودة للتعليم اإللكتروني  ✓

تدريب أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث أن تكنولوجيا التعلم لم تعد حكرا على   ✓

سواء في  التعلم االلكترونيمنها، حتى يستطيع استخدام  قسم معين أو تخصص معين، بل يجب على كل عضو هيئة تدريس أن يكون متمكن 

 الجامعة التقليدية كوسيلة تربوية أو في الجامعات اإللكترونية. 

 والتعليم عن بعد.  التعلم االلكترونينشر ثقافة  ✓

 نشر ثقافة االعتماد والجودة بين جميع العاملين بالتعليم العالي والتعليم عن بعد. ✓

 ارين العاملين في الجامعات اإللكترونية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.تدريب املوظفين واملستش  ✓

م بدال من التعليم، وتحقيقا  
ُ
علم اإللكتروني في اململكة العربية السعودية هدف إستراتيجي وهو توجيه النظام التعليمي إلى التعل لهذا أنشأت  للتَّ

معة اإللكترونية السعودية، وعمادات التعليم عن بعد، وعلى الرغم من عناية اململكة بالتعلم اململكة املركز الوطني للتعلم اإللكتروني، والجا

 اإللكتروني إال أن املطلوب من مؤسسات التعليم العالي هو اإلسراع في االستفادة من تطبيقاته، وعدم التأخر في ذلك والقضاء على معوقات

 تطبيقه في مجاالت التعليم قاطبة.

 

 الخاتمة  

العناصر الرؤية املستقبلية في التطبيقات   أهميعتبر تطبيق التعلم االلكتروني كجزء مهم من برامج تحقيق جودة التعلم وكعنصر من احد 

تطبيقها ثقافيا وحضاريا واقتصاديا مع الدول العربية وفي  تجارب الدول املتشابهة العمل على االستفادة من ينبغيالتعلم االلكتروني، ولذلك 

في عدم مطابقة طرائق التدريس    أساسا التحديات التي تواجه تطبيق التعلم االلكتروني تتجسد    أهم   جامعاتها، ويبقى ان  للتعلم االلكتروني في

مج ، نتيجة  وبرا  أجهزةالحالية مع مفهوم التعلم االلكتروني وعدم قدرة الجامعات العربية مواكبة التغيير السريع في تكنولوجيا املعلومات من  

اتجاهات )مواقف( هيئة التدريس   أن  إلى أخيراالتغير السريع جدا مع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا الحديثة في التعلم االلكتروني ، ويضيف 
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ل مع  هيئة التدريس للتعام أعضاءال تتوفر املهارات الالزمة لدى  إذ،  آخرتمثل عائق  ومقاومتهم للتغيير نحو استخدام التعلم االلكتروني

 .(2015)محمدي، غير مؤهلين لذلك التعلم االلكتروني وهم

وتطوير محتوى    االلكتروني،من اجل تطوير مهاراتهم حول التعلم    املادية واملعنوية  باملكافآتهيئة التدريس    أعضاءتشجيع    فان   أخرى   جهة   من

تكون العالقة   أنولد عيس ى انه يجب    ويؤكدوبالتالي تحسين ترتيبها العالمي،    الجامعة،   أداء  دعم  الرقمي املنشورة عبر االنترنت سوف يسهم في

  وأبحاثها ة خبراتها  وتعاونية حيث تقدم الجامع  عالقة تبادلية واالقتصاد والصناعة في املجتمع هي    اإلنتاجالتعليم العالي ومواقع    مؤسساتبين  

واالقتصاد باملقابل االستفادة من املوارد املالية ، ويلعب التعلم االلكتروني  هنا دورا كبيرا   اإلنتاج التكنولوجية واملعرفية لدعم وتعزيز مواقع 

 .(2014)عيس ى، في تنسيق الجهود واستمراريتها

 

 التوصيات

 البد من طرح بعض التوصيات أهمها ما يلي: التعلم االلكترونيوفي النهاية ولكي نحقق ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات وبرامج  

العربية نظرا لفوائده   ل و لدى الدالتي تواجه استخدام التعلم االلكتروني في النظام التعليم الجامعي  التحديات علىالتغلب  ضرورة -1

 ومميزاته العديدة. 

وضع استراتيجيات تعليمية تعتمد على التعلم االلكتروني  أوتصميم  انية  عندسفر عنها البحوث والدراسات امليد أمراعاة التحديات التي  -2

 والتدريسية.   اإلدارية  هيئتين أعضاءمن قبل 

ولوجيا املعلومات تكن ال سيما في تطور ما يحدث من بشكل مستمر للتعليم الجامعي، ليواكب باستمرار  وتعديالتمراجعات  إجراء -3

 واالتصال. 

هيئة التدريس من اجل التعامل مع التعلم االلكتروني وذلك حسب   ألعضاءلوطن العربي مشروع تدريبي ا الي فيتبني وزارات التعليم الع -4

 الدراسية. ومقرراتهم تخصصاتهم 

 تطوير مستودعات للعناصر التعليمية الرقمية القابلة إلعادة االستخدام لتكون األساس في بناء املقررات ألي تخصص علمي.  -5

 ات الصلة لتطوير تطبيقات وأدوات التعلم اإللكترونيالشراكة مع املؤسسات والهيئات املصرية واإلقليمية الدولية ذ -6

 االستراتجي للجامعات.  األداءاملزيد من الدراسات والبحوث حول فعالية التعلم االلكتروني في دعم   إجراء  -7
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 في االرتقاء بجودة التعليم في الدول العربيةودة التعليم الجامعي االلكتروني وأثر االلتزام بها معايير ج

 

 امللخص:  

فتح آفاق جديدة لتعزيز التعلم وإثراء املعرفة خارج حدود وقد يبرز التعليم االلكتروني كأحد الروافد الهامة في التعليم الجامعي حاليا،    

ية، ما يمكن الطلبة واملهنيين من تعزيز املهارات واكتساب معارف ومؤهالت جديدة تدعم تطلعاتهم في تحقيق  الفصول الدراسية التقليد

 التقدم الوظيفي وبناء مستقبل منهي ناجح. 

في ظل    ، واسعا  يشهد إقباالوفي الدول العربية بدأ هذا النظام   ويعد التعليم اإللكتروني الجامعي النموذج السائد في نظم التعليم املتطورة ،    

   .تسارع وتيرة التحول اإللكتروني واالنتشار الواسع لإلنترنت

من تحديات في تطبيق هذا النظام، فإن السبيل األمثل للتغلب عليها يتطلب االلتزام بمعايير جودة متفق  الجامعات العربية ومع ما تواجهه 

 . ؟ االرتقاء بجودة التعليم في الدول العربية فيالتعليم الجامعي االلكتروني معايير جودة أثر االلتزام بنتساءل عن وعليه  .عليها عامليا

وتهدف الدراسة إلى إبراز أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام التعليم الجامعي االلكتروني، وتحديد معايير جودة التعليم الجامعي  

نموذج  تصور جل إنجاح محاوالت الدول العربية لالرتقاء بجودة التعليم ، مع االلكتروني الواجب االلتزام بها على ضوء النماذج العاملية، من أ

 مقترح في هذا الشأن. 

 

 .العربيةجامعات  : معايير الجودة، التعليم الجامعي االلكتروني، جودة التعليم، ال الكلمات املفتاحية

 

Research title: 

Quality Standards of E-University Education and the Impact of Adherence to them In Improving the Quality of Education in 

Arab Countries 

Summary: 

E-Education (Electronic Education) is emerging as one of the important tributaries in university education. It has opened up 

new horizons to enhance learning and enrich knowledge beyond the boundaries of traditional classrooms, which will enable 

students and professionals to enhance skills and acquire new knowledge and qualifications that support their aspirations 

for career advancement and the building of a successful career. 
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Furthermore, e-university education is a predominant model in advanced education systems. In Arab countries, on the other 

hand, this system has become popular, with the rapid pace of electronic transformation and widespread Internet 

penetration. As Arab universities face challenges in implementing this system, the best way to overcome them requires 

adherence to internationally agreed quality standards. Therefore, we wonder the impact of the commitment to quality 

standards of e-university education in improving the quality of education in the Arab countries. 

The aim of the study is to highlight the most important challenges facing the application of the electronic university 

education system and to determine the quality standards of e-university education, which should be adhered to, in the light 

of international models, in order to make the Arab countries succeed in improving the quality of education. 

Keywords: quality standards, e-university education, quality of education, Arab universities. 

 

 مقدمة: 

في مجال تكنولوجيا التعليم إلى ظهور كثير من املستحدثات التكنولوجية أصبح توظيفها في العملية التعليمية ضرورة   صلالتطور الحاأدى   

والذي زاد استخدامه  ،  (E-Learning)ملحة، لالستفادة منها في رفع كفاءة العملية التعليمية، ومن بين تلك املستحدثات التعليم االلكتروني 

 تعليم بها.  ال جودة حسينفي مؤسسات التعليم العالي بالدول املتطورة، وأسهم إيجابا في ت

 

 إشكالية البحث: 

يتزايد االهتمام بوسائل تحسين جودة  ، الجامعات وتدني مستوى خريجي في الدول العربية مع تزايد مشكالت مخرجات العملية التعليمية    

إال أن   ،في الجامعات العربيةيشهد إقباال واسعا التعليم الجامعي االلكتروني، حيث بدأ هذا التوجه ومن بينها تطبيق نظام  التعليم الجامعي،

االلتزام بمعايير جودة متفق عليها عامليا. وعليه نتساءل  ، ضرورة السبيل األمثل للتغلب عليها  تطبيقه يواجه جملة من التحديات، ما يجعل

 . ؟االرتقاء بجودة التعليم في الدول العربية فيمعايير جودة التعليم الجامعي االلكتروني ام بأثر االلتز عن 

 

 أهمية وأهداف البحث: 

كيفية توظيف التعليم االلكتروني كنظام حديث يجسد فكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تكمن أهمية الدراسة في كونها تبحث في 

معايير جودة تطبيق في الدول العربية وما يقتضيه ذلك من ضرورة االلتزام ب تحسين جودة التعليم الجامعيفي العملية التعليمة، وبما يسهم 

 ،  التعليم الجامعي االلكتروني 

 ونسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، من أهمها: 

 الجامعي االلكتروني كأنموذج( في ) نظام التعليم  واالتصال  املعلومات تكنولوجيا استخدام ثرأ معرفة -

 التعليمية. العملية جودة تحسين

 .العالم العربيفي  تطبيق نظام التعليم الجامعي االلكترونيعيق  إبراز أهم التحديات التي ت -

حاوالت الدول العربية  تحديد معايير جودة التعليم الجامعي االلكتروني الواجب االلتزام بها على ضوء النماذج العاملية، من أجل إنجاح م  -

 . لالرتقاء بجودة التعليم

 

 : منهجية البحث

معايير جودة  تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل نظام التعليم الجامعي االلكتروني، وتحديد األثر الناجم عن االلتزام ب

 التعليم الجامعي االلكتروني في االرتقاء بجودة التعليم في الدول العربية.

 ة البحث: خط 

 . مفاهيم حول التعليم االلكتروني ومستلزمات تطبيقه 1
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 . التعليم الجامعي االلكتروني والتحديات التي تواجه تطبيقه في الدول العربية 2

 بالدول العربيةالتعليم الجامعي االلكتروني   املطلوب االلتزام بها في  جودةالمعايير  . 3

 جامعي االلكتروني في االرتقاء بجودة التعليم. . أثر االلتزام بمعايير جودة التعليم ال 4

 

 أوال: مفاهيم حول التعليم االلكتروني ومستلزمات تطبيقه 

-Eيعد قطاع التعليم منعزال عن االنتشار العالمي للتكنولوجيا الرقمية التي أنتجت نمطا جديدا يطلق عليه “التعليم اإللكتروني لم   

Learning" (*)هي مستلزمات تطبيقه؟. وما ، ؟ ه. فما مفهوم 

 

 ماهية التعليم اإللكتروني:  -1

فتح آفاق جديدة  و برز كأحد الروافد الهامة في التعليم الجامعي حاليا،  يعد التعليم اإللكتروني التوجه العالمي الحديث في مجال التعليم ، وقد  

 .لتعزيز التعلم وإثراء املعرفة خارج حدود الفصول الدراسية التقليدية

 

 تعريف التعليم اإللكتروني: -1-1

 االلكتروني، وسنحاول ذكر بعضها فيما يلي: لتعليملقد تعددت املفاهيم وتنوعت ملصطلح ا

 وشبكة الكمبيوتر أجهزة خالل  من متابع تفاعلي تعليم هو الخط  على التعليم أو االلكتروني التعليم √

 1(. املرن ) بعد عن  والتعليم( لتشاركيوا التفاعلي) الحضوري التعليم ايجابيات  بين  يجمع ،األنترنت

التعليم اإللكتروني : طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ،   √

املقصود هو استخدام    ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي املهم

  2.التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

نوع من التعليم يعتمد على استخدام الوسائط املتعددة وشبكات املعلومات واالتصاالت )االنترنيت( التي   بأنه Mank, 2005) ( عرفه مانك √

لكتروني ويتم التعليم عن طريق االتصال والتواصل بين املعلم والطالب، وعن طريق التفاعل بين الطالب  أصبحت وسيطا فاعال للتعليم اال

 3ووسائل التعليم اإللكتروني األخرى، كالدروس االلكترونية واملكتبة االلكترونية والكتاب االلكتروني وغيرها.

 

واملفاهيم للمتعلم على تقنيات  في تقديم املحتوى التعليمي وإيصال املهارات يعتمد ، أساليب التعليممن أحدث يعد فالتعليم االلكتروني 

في   ، بشكل يتيح له التفاعل النشط مع املحتوى واملعلم والزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة ،املعلومات واالتصاالت ووسائطهما املتعددة

 .إدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل إلكترونيو   ،الوقت واملكان والسرعة التي تناسب ظروف املتعلم وقدرته

دول العالم الثالث  الذي ما زال مطبقا في مؤسسات التعليم بو   Behaviorism النموذج التربوي التقليدي املبني على النظرية السلوكية  وعكس  

 الدول العربية، ويقوم على التلقين وتحديد النتائج مسبًقا.   هاومن

، وتقوم على فكرة أن أفضل طريقة للتعليم Constructivismيستند إلى نظرية حديثة في التعليم وهي النظرية البنائية   االلكتروني التعليمإن  ف

هي الطريقة التي يقوم الطالب فيها ببناء معرفته بنفسه اعتماًدا على التجربة وإتاحة الفرصة له بتكوين رؤيته الخاصة لألمور من خالل  

،  Creative Thinkingواإلبداعي    Critical Thinkingنقاش والتحاور والتعلم الذاتي لتنمية القدرات العقلية عند الطالب مثل التفكير النقدي  ال

مما  املوجه واملرشد واملحفز للطالب،  ، ليصبح يتغير دور األستاذ من كونه مصدر للمعلوماته مما يتيح تخريج طالب مفكرين ومبدعين. وفي

  4الطالب وليس األستاذ محور العملية التعليمية. عل من  يج

تقديم تعليم  ، وخاصة في التعليم الجامعي بهدف االلكتروني كنمط جديد من التعليم والذي يطبق في مختلف املستويات وقد ظهر التعليم 

ث التطورات في مجال تكنولوجيا املعلومات عال متميز موجه لقاعدة كبيرة من الطلبة واملستفيدين معتمدا بالدرجة األساسية على أحد

 5واالتصال. 
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وأن   ،% من الجامعات األمريكية تطبق التعليم اإللكتروني 95أن ، ويكفي أن نشير إلى  في نظم التعليم املتطورة ةالسائديعد من بين النماذج  و 

 املقررات الدراسية التي يدرسها الطالب.   % من مجموع 30لـ  تصل التي تدرس بطريقة التعليم اإللكترونيالجامعية نسبة املقررات الدراسية 

خدمة اإلنترنت الستخدام الطلبة كجزء أساس ي   2000% من املدارس األمريكية يتوافر فيها منذ أكثر منذ عام  98وعلى مستوى املدارس فإن 

 % من املدارس تقدم   57في عملية التعليم، وهناك ما يقارب 

ا كبيًرا في هذا    كما أنت وهم في بيوتهم. مقررات للطلبة عبر اإلنترن
ً
 كثير من دول شرق آسيا قطعت شوط

(، بل وحتى  2001املجال مثل ماليزيا وسنغافورا والهند وأندونيسيا والصين وكوريا )جميع مدارس كوريا يتوافر فيها خدمة اإلنترنت منذ عام 

 6. برامج وخطط في هذا املجال رس يتوفر فيها خدمة اإلنترنت( وتايالند لديها % من املدا  22دول فقيرة مثل بنغالديش وسيريالنكا والفلبين )

 

 أهمية وفوائد التعليم االلكتروني: -1-2

 في يساعد والطالب، كما  األستاذ مستوى  رفع إلى يؤدي الذي التقليدية غير التعليمية الطرق  إحدىباعتباره  اإللكترونيتبرز أهمية  التعليم 

 ر املعرفي واإلقبال املتزايد على التعليم، ويوسع فرص حل مشكلة االنفجا 

، كما يمكن من تدريب وتعليم العاملين دون ترك أعمالهم، ويساعد في كسر الحواجز النفسية بين املعلم واملتعلم وإشباع حاجات  هالقبول في

 وخصائص املتعلم ورفع العائد من االستثمار بتقليل تكلفة التعليم.  

 7لتعليم االلكتروني، أنه يساهم في: ومن أهم مزايا ا

 . العملية التعليمية  والزمان في تجاوز قيود املكان -

  .ثانية زيادة االتصال بين الطلبة من جهة، وبين الطلبة واملؤسسات التعليمية من جهة -

 لها الحصول عليه -
ً
 .توفير التعليم لفئة لم يكن متاحا

 .توفير الجهد والوقت واملال -

 . األعباء اإلدارية للمدرس تقليل  -

 .املساهمة في وجهات النظر املختلفة للطلبة -

  .بأسرع وقت املدرس  ىسهولة كبيرة في الحصول عل أتاح التعليم االلكتروني -

 التعبير عن ن الدارسين منـكيمز الخوف والقلق لديهم وتــحاج في العملية التعليمية وكسر الفرص عــيز تو  رفع شعور الطلبة باملساواة في -

 .أفكارهم

 . بأشكال مختلفة املعلومات مصادر متنوعة من إتاحة فرصة كبيرة للتعرف على  -

 املستجدات والتواصل مع والعلوم التكنولوجيا في املستمر والتقدم العصر مواكبة  في واملتعلم للمعلم الدافعية االلكتروني التعليم يكسب   -

 8ملجاالت.ا  شتى في

يزات التي يحققها على املستوى األكاديمي، بدأت معظم الجامعات العاملية تتجه نحو استخدام هذا النوع من التعليم بتوفير  وإدراكا منها للمم

 ي.التقليد التحاقهم بنظام التعليم صعب فرص التعليم ألشخاص قد ي

 

 : اإللكتروني ليمللتع  التعليمية البيئة  -2

رية ،  سييالظروف املادية والتدريسية والت ، وتعرف بأنها جملة منالتي يحدث فيها ذلك التعليميتوقف نجاح أي تعليم على البيئة التعليمية 

ي قلب والتي تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف التعلم جنبا إلى جنب مع املنهاج واملعلم وطرق التدريس الحديثة التي تفعل دور املعلم وتجعله ف

 9العملية التعليمية.

 10  :املكونات التالية  من اإللكتروني ليمللتع تعليميةال البيئة تتكون و 

 :وتشمل،  Major players أساسية  مكونات -أ

 :التالية الخصائص توافر فيه  ويتطلب)املعلم( :  األستاذ -1

 .الحديثة التعليم تقنيات واستخدام التدريس على  القدرة - 
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 .اإللكتروني دوالبري اإلنترنت ذلك في بما اآللي الحاسب استخدام معرفة -

 : التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب، )املتعلم( الطالب -2

م مهارة -
ُّ
 .الذاتي التعل

 .اإللكتروني والبريد اإلنترنت ذلك في بما اآللي الحاسب استخدام معرفة -

 :التالية الخصائص ه علىتوافر  يتطلب، (The Technical Support Officier) التقني  الدعم طاقم  -3

 .اإلنترنت ومكونات اآللي الحاسب في تخصص ال -

-TCP/IP Networking  ،Data Communications Networking- LAN & WANS  ،WWW, E  :مثل اآللي الحاسب  برامج بعض معرفة -

mail, and FTP Server Expertise  ، Operating System Programs Used on Sever (Unix, Lynix, Windows NT) . 

 . (The Central Administration)املركزي  اإلداري  قمالطا -4

 

 ،   (Servers)الخدمية األجهزة: وتشمل Major items of equipments   أساسية تجهيزات  -ب

 The Internet)األنترنت   استعمال،    (The Learner s Workstation) املتعلم   عمل محطة ،  ( (The Teacher s Workstationاملعلم عمل محطة

Access) . 

 11وتصنف بيئات التعليم االلكتروني إلى نوعين، وهما: 

: وهي عبارة عن أماكن دراسة موجودة على أرض الواقع ، تتكون من مكونات البيئة التقليدية من حوائط وأسقف  البيئات الواقعية -أ

ات واتصاالت، ومن أمثلتها الفصل الدراس ي ، حيث  يتوفر فيها تجهيزات خاصة بالتعليم االلكتروني من أجهزة حاسب وبرمجي  ه وتجهيزات، إال أن

 يمكن التمييز بين: 

   .متصل بالشبكة الداخلية  للمؤسسة   serverفصل دراس ي إلكتروني بالكامل، به أجهزة حواسيب ، و  -1

البيانات وشاشة    وجهاز عرض فصل دراس ي إلكتروني جزئي، به جهاز حاسب للمعلم فقط متصل بالشبكة الداخلية للمؤسسة التعليمية،    -2

 عرض مستقلة في مقدمة الفصل الدراس ي. 

 بيئة مثالية لتوظيف الحاسب واالنترنت يشرف عليه مختص.  فصل دراس ي تتوفر فيهمعمل الحاسب:  -3

شبكة  للمعلم متصلة مع بعضها من خالل    serverعدد من أجهزة الحاسب بعدد طالب الصف وملحقاتها و  هالفصل الذكي: معمل يتوفر في  -4

 محلية، ويختلف عن معمل الحاسب بإمكانية إدارته إلكترونيا.

 

: وهي التي تحاكي من حيث مكوناتها ووظائفها بيئة التعليم الفيزيقية املادية التقليدية ، وتكون في الوقت نفسه بسيطة    البيئات االفتراضية   -ب

 12ينة على الشبكة العاملية للمعلومات ، ونجد فيها نوعين: استخدامها والدخول إليها ، وهي توجد على مواقع مع إمكانية من حيث 

ومن   .(Red presentor، وبرنامج    power point)مثل برنامج   Single softwarالبرامج املنفردة ، Integrated packages الحزم املتكاملة  

 أمثلتها: 

لتقديم الدروس وأداء الواجبات  االنترنت    برن خاللها الطلبة واملعلم عالفصل االفتراض ي: غرفة إلكترونية في جهاز الحاسب اآللي ، يلتقي م  -1

 الفصل متزامنا أو غير متزامن.  هذا   وإنجاز املشاريع، وقد يكون 

املعمل االفتراض ي: يقصد به معمل يحاكي املعمل التقليدي من خالل توفر أدوات ووسائل يتمكن الطالب من تحريكها وإجراء التجارب   -2

 اقع يشبه الواقع التقليدي.عليها في و 

 على عناصر دعم هذا النوع من التعليم، وتتمثل في: اإللكتروني ليمللتع التعليمية البيئةكما تشتمل  

 الشبكة  العاملية(، بعد، املنتديات عن امللفات، االتصال اإللكتروني، نقل اإلنترنت بخدماتها األساسية ) البريد الحاسوب، شبكة أجهزة 

 ، مؤتمرات الفيديو..الخ. اإللكتروني ، الكتابCDقراص املدمجة الداخلية، األ

 

 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                

 

 

 

434 

 التعليم اإللكتروني:  أنواع  -3

 يمكن التمييز بين األنواع التالية للتعليم اإللكتروني ، وهي:

 : (Synchronous e-learning) ن املتزام التعليم اإللكتروني .أ

املتعلم واملعلم في نفس الوقت  ومواضيع األبحاث بين راتاضاملح لتوصيل وتبادل " نترنتاال "  أسلوب وتقنيات التعليم املعتمدة علىيرتكز على   

 . Chatting Rooms   املحادثة غرف ،Videoconferencing مؤتمرات عبر الفيديو ، Virtual Classroom اإلفتراضية   الفصول  :الفعلي عبر

 13كلفة والجهد والوقت.الت وتقليل تغذية راجعة فورية حصول املتعلم على ه: ايجابيات 

 

 :Asynchronous e-Learning)) اإللكتروني غير املتزامن التعليم. ب

،  وأماكن تتناسب مع ظروفه  قاتأو فيه   يــينتق طـمخط يدراس  امجـنق بر ــعلى دورات أو حصص وففيه م ـلـل املتعـر، يحص ـمباش رـغيأي ال

القوائم   ،  (www) (World Wide Web)العاملية الشبكة ،  (E-mail) االلكتروني ريدالب :التعليم اإللكتروني وأدوات ب توظيف بعض أساليوب

 (CD).   مدمجة  أقراص ،   File Exchangeامللفات نقل، Discussion Groupsمجموعات النقاش ،  (Mailing list)البريدية 

مادة التعلم ودراستها والرجــــوع   ادةـوإع التعليميةة ادـإلنهاء امل ناسب له ت والزمان املالوقم ـاملتعليختار م ـالتعلي ن ـم ذا النوعـهفي   :إيجابياته

ـــــا   .ي وقتأ في إليها إلكترونيـ

 14  املحاضر مباشرة عدم استطاعة املتعلم الحصول على تغذية فورية راجعة من :  هسلبيات

 

 :  Blended Learningاملدمج  التعليم. ج

التعليم اإللكتروني )التعليم على الخط،   بأنه مزج أو دمج أو خلط Learning Blended) )  ى التعليم الخليطأو كما يسم  املدمج  ليم  يعرف التع 

بين مداخل التدريس التقليدية )أنشطة التعلم الصفية   والويب( مع التعليم التقليدي في الفصول الدراسية العادية )وجها لوجه( أو الخلط

 15. (االنترنتية نولوجيا االتصاالت واملعلوماتوجها لوجه( وتكنولوجيا التعليم )تك

للتعليم العام والتعليم الجامعي التقليدي الذي يعتمد على املحاضرة  مهما    ويعتبر رافدا،  مكمال ألساليب التعليم العاديةيعد    املدمج  ليمالتعف

 أو
ً
 .ملعرفة وتحقيق األغراض املعروفة من التعليم والتربيةغاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتوصيل ا واإللقاء ، إذ أن تقنية املعلومات ليست هدفا

 

 :اإللكتروني التعليم تطبيق مستلزمات -4

 يلي:  ما ،االلكتروني التعليمنظام   تطبيق مستلزمات أهم  من

 للعملية  والالزمة تلفةاملخ  والبرمجيات واألجهزة بالشبكات للتعليم التابعة واإلدارات  املدارس تجهيز  في واملتمثلة التحتية البنية توفير -1

 التعليمية؛

وتوفر شبكة   عالية, وبرمجيات خاصة، سعة ذات ومعدات وأجهزة قوية خوادم تشتمل علىلبنية التحتية، و إلمكانيات املادية لا توفير -2

 16  .إنترنت ذات سرعة عالية

  .التقنية هذهتثمار األمثل لسلال  يؤهلهم بما  ،واإلداري  التعليمي والكادر  واملتعلم للمعلم الالزم التدريب  -3

 لسير تنظيًما  يشكل ما وكل وقرارات وأنظمة قوانين من ذلك يشمل وما التعليم من النمط هذا مع يتوافق بما التعليمي النظام تأهيل -4

 ، التعليمية العملية

 دراسة ، كما تقتض ي املبكرة مراحلها في جاربالت  هذه  نشأة  ملتابعة وذلك التجديد تواكب  دراسات إلى والحديثة املستجدة  التجارب  تحتاج -5

  واتجاهاته البشري  العنصر وحاجات امليدان حاجات ملعرفة الواقع

  على  يعتمد املشروع فنجاح،  التجربة  تلك تقويم  إلى وصوال  املرجوة  ألهداف ، ومراحل تحقيق ا املطبقة  البرامج فاعلية  وكذلك  ،  األهم  وهو

 .ان امليد في األولى ونشأته تأسيسه

 داخل االتجاهات جميع في انسياب املعلومات وضمان وصيانته األطراف املترامي النظام عمل متابعة على تأهيل املوارد البشرية القادرة  -6

 17التعليمية.  العملية يخدم وبشكل  بوعي التكنولوجيا استخدام على قادرين املعلم واملوظف  يكون  أن  يجب بل فحسب،  ذلك الشبكة، وليس
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 توافر اإلرادة الحقيقية الداعمة لتبني مثل هذه النماذج الحديثة. -7

 جميع على املفهوم  هذا وأهمية لضرورة الكامل الوعيفي  وتتمثل . اإللكتروني التعليم ستراتيجيةإ تنفيذ خطوات تدعم ممكنة  بيئةتوفير  -8

 . العادي باملواطن  وانتهاءً  السياسيين  من ابتداءً  املستويات

تها  فئا بمختلف التعليمية املؤسساتب اإللكتروني التعلم قواعد وإرساء النظام، هذا إلنجاح الجميع قبل من والتعاون  دعمالتوفير  -9

  .النظام هذا يفرضها التي   الجديدة املعطيات مع التعامل وضمان ، ومستوياتها

  املمكنة البيئة كجزء من  ، التشريعية املتطلبات -10
ً
  18.املهمة إلنجاح توفره الذي القانوني للغطاء نظرا

 

 دول العربية التعليم الجامعي االلكتروني والتحديات التي تواجه تطبيقه في ال  ثانيا:

في ظل   ،يشهد إقباال واسعا يعد التعليم اإللكتروني الجامعي النموذج السائد في نظم التعليم املتطورة ، وفي الدول العربية بدأ هذا النظام  

 إللكتروني واالنتشار الواسع لإلنترنت.  تسارع وتيرة التحول ا 

 التعليم الجامعي االلكتروني في الدول العربية؟ ، وما التحديات التي تواجه تطبيقه؟.واقع   فما هو  

 

 : عليم الجامعي أهمية استخدام التعليم االلكتروني في الت -1

معرفة املتعلم في جوانبها الشخصية وتلبية لحاجاته العصرية، فهو يجسد نقلة نوعية في ، و املراحل التعليمية هرم العالي قمة التعليمتبر يع

يتأتى باإللقاء والتلقين وتقديم  ذلك لن    إال أن  يسعى لتزويده بكافة الخبرات واملكتسبات الضرورية لحياة أفضل حاضرا وتكوين منهي مستقبال.

 مية وتقديم التعليم األنسب لكل طالب. يا لتطوير العملية التعلبعض الخبرات للمتعلمين، بل باالستفادة من تكنولوجيا العصر ، وتوظيفه 

أحد أوجه استخدامات التكنولوجيا  ك التعليم االلكتروني، تبرز أهمية التعليم الجامعي في الدول العربيةوفي ظل القصور الذي يعاني منه 

 وذلك لألسباب التالية: ،لتعليم الجامعيالحديثة وتوظيفها في مجال ا

 املالئمة، والطريقة املناسبة  باالستجابة التغير عوامل من مواجهة يتمكن لكي الوحيد الضمان هو الفرد عند اإلبداعية عنان القإط أن . 1

 . نظام التعليم الجامعي االلكتروني يعتبر أحد هذه الطرق  ولعل

 متابعته،  في والرغبة التعلم،  على اإلقبال  من لق جوايخ ما التعليم، نشاطات في الفرد مشاركة على ينبني االلكتروني  الجامعي التعليم أن . 2

 .عنه النفور  من جوا تخلق والتي  التعليم في التسلطية الطرق  بخالف

يعمل  و  التعلم، لعملية مناسبة واتجاهات دافعية يخلقكما أنه  الحياة، مدى تعلمه يعني ، ما  التعلم كيفية مهارة يكتسبفيه أن املتعلم  .3

 19. متعلمة كذات ذاته تطويرل فردال مساعدة  على

وبين الطلبة فيما بينهم ، وإن ضرورة اللحاق بالتعليم االلكتروني الجامعي   العملية التربوية تحتاج إلى التفاعل بين طرفيها املعلم واملتعلمأن  .  4

 .ال تعني االستغناء عن الجامعة التقليدية أو املدرس التقليدي

كرة الجامعات االلكترونية، نظرا لتزايد عدد الطالب الوافدين، وضيق الخيارات أمامهم، فمثل هذه  هناك حاجة ماسة لتجسيد فذا فول

 أفق االختيار بإدخال التعليم الجامعي االلكتروني.الجامعات ستفتح لهم  

 

 :ومزاياها الجامعة االلكترونية  -2

اديمية تهدف إلى تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطالب في أماكن  هي مؤسسة أكحاليا، و   الجامعة اإللكترونية أحد أنماط التعليم العالي 

 20إلقامتهم بواسطة شبكات األنترنت، من خالل إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة متطورة. 

لكتروني والتعلم املدمج، وتمنح شهادات  بيئة قائمة على تقنيات املعلومات واالتصاالت والتعلم اإلوتعمل الجامعة االلكترونية على توفير 

دورات في التعلم املستمر والتعلم مدى الحياة، وتعتمد في نظامها التعليمي على التعلم عن ُبعد   وتقدمالبكالوريوس، والدراسات العليا، 

مع املعرفة، وتلبية حاجات سوق  بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وال تستوجب الحضور إلى مقرها، وتتمثل رؤيتها في بناء اقتصاد ومجت

  .العمل
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 21: الجامعة االلكترونيةومن أهم املزايا التي تحققها  

 .اإلسهام في رفع املستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد املجتمع -1

 .سد نقص أعضاء هيئة التدريس واملدربين املؤهلين في بعض املجاالت، وتجاوز ضعف اإلمكانات -2

 .ما يساعد في تقليل الفروق الفردية بين املتدربينمصادر تعليمية متنوعة ومتعددة، توفير م -3

ن فاتهم التعليم املنتظم، خاصة -4
َ
 .يكونوا أكثر إفادة ملجتمعهمل، العاملين  خلق فرص وظيفية أعلى مل

 .حصول املتعلم على الدراسة حسب األوقات املناسبة له -5

 .ذي يرغب املتعلم في تقديمهتلقي التعليم حسب املجهود ال -6

 حسب الحاجة -7
ً
ن من إعادة دراسة املادة والرجوع إليها إلكترونيا

ُّ
 .التمك

 .حصول املتعلم على تغذية راجعة فورية -8

 .تقليل التكلفة -9

 .االستغناء عن الذهاب إلى مقر الدراسة -10

 :22مرده االعتبارات التالية تعليم االلكتروني، النظام التعليم التقليدي إلى من نظام تحول سعي الجامعات للو 

 ، أهدافها التعليمية تماشيا وعصر املعرفةالرغبة في تجديد  -1

 ، الجامعة الفكرية واملعرفية في البيئة تحديث -2

تعلمين للتعامل بشكل  تتيح فرصة للم ، والتي بدورها طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة ، باعتبارهالتعليم االبتكاري دعم  -3

 23مبدع وخالق مع املواقف التعليمية من حيث تقديم حلول مبتكرة.

 ، جعل التكنولوجيا جزء من منظومتها التعليمية التعلمية -4

املعايير    نها جملة منأوالتي تصف ب  ،أحد ركائز جودة التعليم  تشكل   إدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي، فدخل للجودة التعلميةم  -5

في جميع عناصر العملية التعليمية، سواء منها ما يتعلق باملدخالت أو العمليات أو املخرجات والتي تلبي   جب توفرهاوالخصائص التي ي

 24االستخدام الفعال لجميع العناصر املادية.  عبر احتياجات املجتمع ومتطلباته ورغبات املتعلمين وحاجاتهم وتحقيق تلك املعايير

 

 : تطبيقه قع التعليم الجامعي االلكتروني في الدول العربية وتحدياتوا -3

إقباال واسعا في  جعله يشهد ممكنة،  فرصة للتعليم بأعظم الفوائد وأقصر وقت وأقل تكلفةلتعليم الجامعي االلكتروني وإتاحته الا مزاياإن 

وتعزيز دور التعليم العالي العربي في تنمية صناعات املعرفة من   ربية الع واجهة الضغط املتزايد للطالب على الجامعاتهذا ملو  ،العالم العربي

 اإللكتروني. خالل التعليم

 ويمكن اإلشارة إلى أوجه تبني هذا التوجه في بعض الدول العربية: 

درسة الثانوية االلكترونية  في اململكة العربية السعودية ، يشهد التعليم االلكتروني انتشارا واسعا في جميع مستويات التعليم على غرار امل -

 . التجريبية االفتراضية على النت، مدارس األندلس األهلية بجدة

: جامعة امللك عبد  على غراربعض مؤسسات التعليم العالي  استخدام التعليم االلكتروني بوفي التعليم العالي اتخذت اململكة خطوات جادة في  

 25املدينة العاملية.  العزيز بجدة، جامعة امللك خالد بأبها، جامعة

م ، وتقدم شهادات جامعية من جامعات أوروبية وأمريكية معترف بها دوليا،  2002عام  تم استخدام الجامعة االفتراضية السورية  سوريا:  في    -

 وتوفر الدعم واملساعدة للطالب بإشراف تجمع افتراض ي شبكي. 

توفير التعليم  ، بهدف تطوير التعليم نحو االقتصاد املعرفي كجزء من مشروع  2002 في مبادرة التعليم اإللكترونيأطلقت  :في األردن -

لتعاون مع شركة "سيسكو" وجهات حكومية وهيئـات  با  مهمـة  نتائجحققت  مستوى املدارس والجامعات وبمسارين متوازيين، و  اإللكتروني على

 دولية ومنظمات املجتمع املدني. 

، كما تم افتتاح شبكة معلومات  2007/2008للتعليم اإللكتروني اعتبارا من العام الجامعي تم إنشاء الجامعة املصرية  :في مصر -

 املصرية بعد تطويرها و إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية. الجامعـــات
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قطاع التعليمي  الخاص، وهو موجه للالتعليم اإللكتروني معتمد من جهات حكومية وعلى مستوى القطاع  املتحدة: في اإلمارات العربية -

مبادرة التعليم اإللكتروني التي أطلقتها أكاديمية   األكاديمي وكذلك لقطاع الشركات وسوق العمل وخاصة في إمارة دبي، ومن أمثلة ذلك

التقني    راالبتكااملعلومات، ومعهد   "إتصاالت" و توفر مجموعة من التخصصات املتعلقة بالعلوم اإلدارية واإلشرافية والبرمجيات وتكنولوجيا

 التعليمية عبر االنترنيت. يوفر بعضا من البرامجالذي في جامعة زايد  

 ضمن  بالجامعة اإللكتروني للتعليم الوطني املشروع إطالق "خالل من الجزائرية الدولة أولويات دح أ االلكتروني التعليمشكل  :الجزائرفي  -

 الجزائرية الجامعات من جعلت موحدة معلومات وسياسة والجدي السليم التخطيط غياب، لكن 2007  لسنة والتخطيط األولويات تقرير

 26مختلفة.  منصات تتبنى

 عليها  اإلشراف تتولى قائمة، والتي الزالت االفتراض ي، التعليم ميدان  في تجربة أول   (CNEPD)بعد  عن املنهي للتعليم الوطني املركز تجربة وتعد

 املتواصل.  التكوين جامعة

تجارب الدول العربية في هذا املجال ال تزال  الدول التي تبنته، إال أن بوالنتائج األولية التي أثبتت نجاحه  االلكتروني  ليم التع ورغم أهمية

 تكافؤ العمل، عدم وسوق  التعليم بين تام شبه انفصال في املتمثلة املتعددة التعليمية  األزمة ملظاهر فباإلضافة العهد ومحتشمة.  حديثة

 الهدر  الخريج، مستوى  تدني العلمي، فعالية البحث عدم األساتذة، سلبية التعليم، مداومة عن عزوف التعليم، مسارات عددت التعليم، فرص

ن التعليم اإللكتروني في الدول العربية يصطدم على أرض  فإ  التعليمية. اإلدارة ضعف  التدريس، وطرق  املناهج تخلف الضخم، التعليمي

 :، ومن أهمهابالعديد من املعوقات الواقع

 نتيجة  وتحديثات تعديالت إلجراء بحاجةنها املدارس، نجد أ  أو الجامعات في التعليمية واملقررات املناهج فالكثير من  :املعايير تطوير -1

 .شهر أحيانا كل بل  سنة، كل املختلفة  للتطورات

  األنظمة في وضوح عدم من يعاني التعليم اإللكتروني الزال حيث :التعويضية  والحوافز األنظمة  -2

 التي العقبات إحدى هي التعليم لبيئة التشجيعية الحوافز قضية في البت عدم أن بشكل واضح. كما التعليم فيها يتم التي واألساليب والطرق 

 27.اإللكتروني  التعليم تعوق فعالية

 لسرعتها  -3
ً
 ُملّحة   عدم القدرة على مواكبة آخر التطورات على املقاييس العاملية؛ نظرا

ً
الفائقة في التعليم اإللكتروني، فيتطلب األمر ضرورة

 بأول على املقررات اإللكترونية. 
ً
 بوجود تعديل متواصل أوال

 غياب الوعي الكافي حول هذا النوع من التعليم املستحدث.  -4

 عدم اعتمادية الشهادات املحصول عليها من مواقع التعليم اإللكتروني.  -5

 28ق املواقع املتخصصة في التعليم وانتهاك السرية والخصوصية. احتمالية اخترا -6

 توظيفه. أو  هق تطبي ويقاومون  برفض بعض أعضاء هيئة التدريس للتحديث متعلقة معوقات -7

 لتطبيق هذا النظام. مؤهلة وغير اعيةو  غير  تكون قد  ي ، والتالتعليمية باإلدارة متعلقة معوقات  -8

 29الالزمة.  والبشرية املادية مكاناتاإل  توفير  التمويل ، وعدم نقص

 حياتهم األبناء، مستقبل تمس ألنها الجديد التعليمي املستحدث يرفض قد ، ف ومنظماته، بأفراده ومؤسساته باملجتمع متعلقة معوقات -9

 وغيرها.  اباتوالكت اللقاءات خالل من والصحافة والتلفزيون  كاإلذاعة اإلعالم وسائل خالل من الرفض هذا ويظهر .  األسرية

 .عديدة انسداد مستويات، مما سيقود إلى الطلبة تفاعل وعدم غياب املرافقة ،   -10

انعدام الوعي باإلضافة إلى  ،    فضال عن ذلك، فإن التعليم اإللكتروني يفتقد إلى وجود إطار تشريعي محدد ينظمه ويدعم تواجده واالعتراف به 

 30بهذا النمط التعليمي. 

مفقود في مناهجنا بالدول  لألسف ذلك  وجود فلسفة ورؤية تعليمية، و التعامل مع هذه التحديات ملواجهتها ، يفرض  إليه أن    وما يجب اإلشارة

استخدام التكنولوجيا الحديثة من دون رؤية وفلسفة تعليمية واضحة  ، وحتى أن  العربية على مستوى املدارس أو على مستوى التعليم العالي

 لن تؤدي الغرض املطلوب منها، بل ربما تكون عبًئا إضافًيا على عملية التعليم. م االلكتروني من خالل اعتماد التعلي
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 بالدول العربية التعليم الجامعي االلكتروني  في   االلتزام بهاطلوب امل جودةل ا معايير : لثاثا

، فإن السبيل األمثل للتغلب عليها يتطلب االلتزام  تروني نظام التعليم الجامعي االلكمع ما تواجهه الجامعات العربية من تحديات في تطبيق  

 ها. نتطرق إلى أهملذا سوف عايير جودة متفق عليها عامليا. و بم

  

 ماهية جودة التعليم العالي:  -1

 . الراهن الوقت في املعاصرة والجامعات  العالي للتعليم الرئيسية املتطلبات احد عام بشكل الجودة تمثل

 التعليم العالي:ة التعريف بجود -1-1

في  في باريس، بأن مفهوم الجودة – 1998أكتوبر  9العالي الصادر عن األمم املتحدة املنعقد في  ( من إعالن مؤتمر التعليم11ورد في املادة )

 بحوث العلمية، الطالب،ال املناهج الدراسية، البرامج التعليمية،  :31العالي التعليم العالي متعدد األبعاد يشمل جميع وظائف وأنشطة التعليم

 املباني واملرافق واألدوات، توفير الخدمات للمجتمع املحلي، تحديد معايير للجودة معترف بها دوليا.

 تحقيق النتائج املستهدفة من األداء، وانخفاض نسبة األخطاء في األداء، وتخفيض تكاليف    :فمفهوم الجودة يتضمن معاني عديدة لعل أبرزها

 الخدمات في الوقت املناسب واملكان املناسبة للمستفيدين. أداء الخدمات للمستفيدين، والتحسين املستمر في األداء، وتقديم  األداء، وتسريع

32 

 تتعلق بالخدمة التعليمية والتي تستطيع أن تفي باحتياجات الطالب، أو هي جملة فالجودة في التعليم هي مجمل السمات والخصائص التي 

التعليمية، وبما يتناسب مع رغبات املستفيد ومع قدرات   قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين نوعية الخدمة  الجهود املبذولة من 

 .التعليمي وسمات وخصائص املنتج

الجودة   يستحوذ مفهوم جودة األداء الجامعي على اهتمام مختلف املستويات اإلدارية في املنظمات عامة ومنها التعليم العالي، وذلك ألهميةو 

 . 33بوصفها سالح تنافس ي ُيمكن املنظمة من البقاء والنمو 

 عملية  الدراس ي، املقرر  الطالب، )األستاذ، املختلفة بعناصرها  التعليمية عمليتها  جودة تحسين تحدي العالي التعليم مؤسسات  مواجهة و 

 يفرض عليها مواكبة   .34املتفاعلة مع بعضها و  ٕوالقيادة اإلدارية ( التدريس

 األولىراتب امل احتالل في، تترجم العالمي املستوى  أو املحلي املستوى  نتائج على سواء كبير  تأثير لها والتيالعاملية  ت راوالتغي  ت راالتطو  تلفمخ

 . منتجاتها تميز تثبت عاملية شهادات  وضمان

 35 :يمر نظام الجودة في التعليم اإللكتروني باملراحل التاليةو 

 التعليمي،   ملنتج ا  استعمال تطلباتتقدير احتياجات وم. 1

تحديد الخصائص النوعية “للمنتج التعليمي”. من خالل   .2

 تجارب واختبارات متعددة.

 النهائي، املعايرة أو التقييم لخصائص النوعية في شكلها .3

النهائية للتقييس  التقييس الفعلية والتي تعتمد فيها النماذج  -4

ئية، ومن تم تقديمها  وكذلك املواصفات القياسية النها

 .التقييس الجهوية أو الدولية ملؤسسات

  االلكتروني  التعليم في الجودة دورة

 

 . واعتماده كمنتج تعليمي قياس ي يفي شكله النهائ املصادقة على املواصفات القياسية للمنتج التعليمي. 5

 

 :  التعليمية العملية  جودة عناصر -1-2

ثة: املدخالت ، العمليات التعليمية التحويلية  ، والتي ترتبط بمكوناتها الثالالتعليمية العملية جودة على أساساترتكز  العالي التعليم  جودة  إن

 36واملخرجات. 

https://i0.wp.com/drgawdat.edutech-portal.net/wp-content/uploads/2015/09/ELQC.png
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ومفهوم الجودة ال يشير فقط لضمان جودة املخرجات بل أيضا لضمان جودة كافة عناصر املدخالت ، ولتحقيق األهداف املحددة بأعلى   

 37كفاءة ممكنة. 

 تعريفها تحديدها، تم  قد املؤسسة التعليمية رسالة مع  ملتوافقةا األكاديمية املعايير  أن من بالتحقق خاصة عملية هي  وضمان جودة التعليم

 العلمي، البحث التعلم،  فرص  جودة مستوى  وأن  العالمي، أو القومي على املستوى  سواء  لها املناظرة املعايير مع  يتوافق  نحو  على  وتحقيقها 

 38.التعليمية املؤسسة   تقدمها التي  الخدمات من النهائيين تفيديناملس أنواع  كافة توقعات تفوق  أو مالئمة  وتنمية البيئة املجتمعية املشاركة 

 االختالالت كل ومنهجية  نظمية بصورة تدارك العالي التعليم في الجودة ضمان  من الهدف ليكون 

 39األخطاء. من  الوقاية منطق  إلى العالج ملنطق مسلك فهي ،الالجودة مصدر

االلكتروني خيارا استراتيجيا، تفرضه طبيعة الحراك التعليمي املبني على العلم واملعرفة والتطور والبحث العلمي  تعد جودة التعليم ولذا 

  واإلدارية متكاملة وواضحة، تتظافر فيها كافة الجهود البشرية ، وتهيئة الظروف املادية والفنية    ستراتيجيةإلى إ  ومتطلبات العصر، وهذا يحتاج

 .لتقويمية، وإيجاد التشريعات القانونية، والبيئة التنظيمية، التي تكفل لهذا النوع من التعليم كل مقومات النجاحالتقنية وا واألنشطة

 

 : التعليمية العملية جودة معايير -1-3

 مؤشرات   إيجاد جهود معه وتزايدت األخيرة اآلونة في وعربيا عامليا العالي التعليم بجودة االهتمام  تزايد

 . القطاع هذا مخرجات تحسين  في أهمية  من لذلك ملا لجودة،ا معايير لهذه و 

وقد برز مفهوم املؤشر من حاجة املؤسسات التعليمية إلى التوافق والتكيف مع متطلبات نظم الجودة وما يتطلبه ذلك من ضرورة توافر  

 بيانات ومعلومات واضحة حول مستويات الجودة القائمة.

: االلتزام برسالة الجامعة وتحقيق أهدافها، االلتزام بمعايير  40فيما يلي الجودة واالعتماد األكاديمي،  معاييرمؤشرات و تتمثل فوائد تطبيق و 

  جودة عالية في األداء، ضمان مخرجات متميزة تتناسب مع متطلبات الجودة، تحقيق مستوى أداء مرتفع لجميع العاملين.

 تتفق  جميًعا أنها  إال  تطبقها التي  باختالف الدول  واتساعها وعمقها وصياغتها دها إعدا في واالعتماد  الجودة توكيد ومعايير  ؤشرات م وتختلف

 والتوجهات. واملضمون  املحتوى  في

 اتساع في املساهمة  يعني العالي التعليم في التقليدية  الوسائل قاء، فإن بواالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا التعليم ومع التطور الحاصل في 

العملية التعليمية في ظل التوجه نحو  جودة لقياس جديدة معايير وجود من البد لذلك املعلومات، وعصر الجامعية بين املؤسسات الفجوة

 .تبني نظام التعليم االلكتروني

 

  :االلكتروني التعليم جودة معايير -2

 رار. والعمل على تطويرها باستم ، عايير لجودتهم بتحقق التعليم الجامعي االلكتروني مرهون  نجاح نإ

 أهمية تطوير معايير للتعليم االلكتروني وااللتزام بتطبيقها: -2-1

إيجادا،   ،اإللكتروني ال يمكن فهمها دون فهم املشاكل التي يعاني منها املشتركون في التعليم  إن الغرض من تطوير معايير التعليم اإللكتروني

 
ً
، ووصوال

ً
 . وعرضا

واألدوات من   قررات التي يحتاجونها، ومؤلفو املقررات يجدون صعوبة في الجمع بين املحتوى امل فالدارسون ال يمكنهم بسهولة العثور على 

  موردين مختلفين، ومديرو املقررات ال يمكنهم نقل املقررات وكل منها

جون ملقررات مصممة  يمكنهم أخذ املقررات فهم يحتا يحتوي مئات امللفات، من نظام إدارة تعليم إلى نظام آخر، والدارسون ذوو اإلعاقة ال

 .قد عالجت منظمات املعايير هذه املشاكل بطرق عديدة، ووضعت معايير تعزز بناء التعليم اإللكترونيو  .خصيصا لهم

 عليه تحت رقم فقد نشرت منظمة 
ً
 مصادقا

ً
في مجال تكنولوجيا املعلومات بشأن   (ISO/IEC 24751:2008) املعايير العاملية األيزو معيارا

   الوصول في مجال التعليم اإللكتروني، والتعليم، والتدريب، وهو يتكون من ثالثة أجزاء، فردي، وسهولة التكيف ال
ً
وهو يقدم إطارا ونموذجا

، باإلضافة إلى مقياس “الوصول للجميع” بناًء على
ً
 .االحتياجات والتفضيالت الشخصية، ووصف املوارد الرقمية مرجعيا

حاجات املتعلم أو تفضيالته مع التعليم أو التعلم   ياجات املتعلمين في سياق “العجز” نتيجة لعدم تطابق هذا املعيار يهدف إلى تلبية احت و 
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 عندما يقدم الدرس معو  .املعطى
ً
الصوت، في حين أن الفرد الذي ليس لديه املعرفة   على سبيل املثال، فان الفرد الضرير ال يكون معوقا

 .أصحاء يستمعون إلى الدرس في بيئة صاخبة، يعتبرون معوقين وإن كانوا الذين األساسية الالزمة لفهم الدرس، أو

مصادق عليه من قبل منظمة املعايير العاملية   درجة معيارل بأن ما هو متعارف عليه بمعايير التعليم اإللكتروني ال ترقى ى ير  بعضكان ال وإن

نظام إدارة   إلى أن مجال التعليم اإللكتروني وما يشتمل عليه من  همفي نظر   إرشادات أو مقاييس يعود ذلك األيزو، وال تزال بمثابة مواصفات أو

، بينما املعايير ترتكز على االستقرار، وهي  هتغييرات متالحقة ومتسارعة في تعلم، واملحتوى التعليمي ال يزال في مرحلة نمو أدت إلى إحداث

 41.بعد لم يصل إليها التعليم اإللكتروني درجة

 :معايير تسهم في تحقيق جودة التعليم الجامعي االلكتروني، ما يليتطوير واستعمال  ومن أهم أهداف

 .إدارة التعليم أو تغيير في نظام التشغيل : عدم الحاجة لتعديل املكونات التعليمية مع كل تغيير في برمجيات Compatibility التوافقية  -

، ضمن مجموعةلمكونات ال: Re-usability االستخدام إمكانية إعادة  −
ٌ
كبيرة من أجهزة الحاسوب، والبرمجيات،   لتعليمية املعدة مسبقا

 .املتنوعة ومنصات التعليم اإللكتروني، ونظم التشغيل

 .البحث، والفهرسة، والتعقب للمكونات التعليمية حسب الطلب القيام بعملياتو : Accessibility إمكانية الوصول   −

واستخدامها بواسطة عدة أدوات تطوير مختلفة، دون  تطوير املكونات التعليمية، والتعديل عليها، نية: إمكاDurability االستمرارية  −

 42.التي تم التطوير بواسطتها االضطرار إلى استخدام نفس النظم

ة الدولية املوحدة .  املواصفات القياسي ويتحتم على مصممي هذه املعايير االلتزام بالصيغ القياسية في إعدادها فضال عن وصفها باستعمال 

 . العاملية حتى يمكن استعمالها ضمن أنظمة إدارة التعلم

على   (LMSs) إدارة التعليم  ومشاريع ساهمت في وضع معايير لبرمجيات التعليم اإللكتروني، وعملت أغلب برمجيات منظماتوقد ظهرت عدة 

 دعم بعض هذه املعايير ، ولعل أبرزها: 

 ، وهو أهم معايير التعليم اإللكتروني، والذي يتيح للمحاضر وضع محتويات (ADL SCORM) املتطور ومعيارها سكورم  مبادرة التعليم املوزع    -

 إلى أي نظام تعلم آخر يدعم هذه املعايير. تعليمية في حزمة، لتسهيل نقلها، واستيرادها، ومشاركتها، وإعادة استخدامها، وتصديرها

عن بعد وتوزيعه في أوروبا، وقد أقرته املفوضية األوروبية،   غير ربحية تمثل تحالف شبكات تأليف التعلممؤسسة مهنية     (ARIADNE)أريادن   -

التي تدعم فهرسة املكونات   وإعادة استخدام املواد الرقمية التربوية، وهو بهذا يوفر البنية التحتية التكنولوجية  وهو يتعلق باملشاركة

  43.التعليمية وإدارتها وتخزينها

 

 :التعلم اإللكتروني جودةمعايير  أهم  -2-2

 : 44، وهيمجاالت تسعة في صنفها  األدبيات، من للعديد مسح  على بناء التعلم اإللكتروني جودة معايير , Frydenberg)(2005فريدنبرج   لخص

 ..الخ(سياسات فني،  ودعم تقنية  وبنية مالي )التزام Institutional Commitmentاملؤسس ي  االلتزام  -1

 إنهاءه. وبعد تعلمه وأثناء االفتراض ي لصفل الدخول  قبل  Student’s Servicesالطالب  خدمات  -2

  املحتوى،  عرض التعلم، )أهداف Instructional Design and course developementاإللكتروني املقرر  وتطوير التعليمي  التصميم  -3 

 .(مالتعلي  وتقنيات التعلم نشاطات التقويم، التفاعالت،

 وخدمة  املساعدين، املدرسين وتوفير والطالب، املدرس بين  الفعال االتصال )تشجيع Instruction and Instructorواملدرسين  التدريس -4

 منه(.  االنتهاء وبعد تقديمه وأثناء املقرر  تقديم قبل  املدرس دعم

  التقنية،  واملتطلبات ، املقرارات وتنقيح الطالب، تقدم ومتابعة واإلدارة، االتصال واملسؤوليات، واإلجراءات التوصيل )السياسات نظام  -ـ5

 وغيرها(.

 .عملياته وإدارة اإللكتروني التعليم نظام بمدخالت الخاص  التمويل -6

  . الكترونيا تعلما تطبق التي الدولةب بها املعمول  والقوانين  بالنظم  بالتقيد الخاصة  القانونية التنظيمات -7

 .التفاعلية التقنيات على التأكيد مع النظام بمكونات ةالخاص التقنية  -8
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 رضا ومدى التعلم،  مخرجات  تشمل محددة معايير  وتطبيق متنوعة،  طرق  باستخدام  االلكتروني التعلم  جوانب بجميع  الخاص  التقويم  -9

 . التكلفة واإلتاحة، التعلم،  مصادر وخدمات التدريس، وهيئة الطالب

التعليم االلكتروني تعتمد على  التكنولوجيا الرقمية والتي تقدم كخدمة الكترونية ، فإن جودة كتروني يعتمد على وكون التعليم الجامعي االل

  تعتمد على عدة معايير، ومنها:بدورها جودة الخدمة االلكترونية ، والتي 

 للعميل،  والنتائج السرعة ودقة التوقيت، في املعالجة وإظهار البيانات واملعلومات   -أ

 الدقة في املعلومة أو البيانات املقدمة للعميل،  -ب

 االعتمادية، على املصدر أو الخدمة في سرعة معالجة البيانات ودقة املعلومات املقدمة للعميل؟. -ج

 األمن : أمن املصدر األساس ي، أمن وسيلة االتصال، أمن حفظ املعلومات. -د

توجيهية لتطوير املحتوى اإللكتروني، والتصميم التعليمي،   ، وهي مجموعة قواعد لكترونيالتعليم اإل معايير تتعلق بدمج ونشركما أن هناك 

 45.التعليم اإللكتروني وكذلك األنظمة التي تدعم

 

 أثر االلتزام بمعايير جودة التعليم الجامعي االلكتروني في االرتقاء بجودة التعليم  رابعا: 

املطبقة عامليا،  ته  االلتزام بمعايير جوديقتض ي  الجامعات العربية،  ب  االلكترونيالجامعي    تعليمالنظام  تطبيق  مشاكل    علىتغلب  المحاولة  إن    

 . والقضاء على مشاكل التنميةاالرتقاء بجودة التعليم لدهم  

 

 النماذج العاملية في تطبيق معايير جودة التعليم االلكتروني: الستفادة من  مكانية اإ -1

جودة متفق عليها عامليا، وعلى ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة   بمعايير التزامهيمي يعتمد بشكل كبير على من املؤكد أن نجاح أي نظام تعل

 م إلى إعالن مجموعة من التوصيات ، أهمها: 2001لالستجابة لتطور متطلبات املهارة . ولتحقيق ذلك فقد أفضت القمة األوربية عام 

 نترنت، الهاتف املحمول( للجميع، ضرورة توفير االتصاالت املعلوماتية )اال  -

 تنمية متطلبات التعليم االلكتروني، -

 ريبات عبر الوسائل املعلوماتية،د إجراء الت -

  املعرفة. في عصر ندماج لال  الالزمة تطوير مناهج تعليمية مرنة تستوعب الجميع، وتزودهم باملهارات -

 املجتمعات املختلفة. توسيع فكرة منتديات ومواقع متخصصة ونشرها لتصل إلى  -

  46.للحفاظ على الجودة في التعليم، وال سيما في مجال التعليم االلكتروني  في العالم وتوجد نماذج مختلفة

لجامعات االلكترونية  في توحيد املعايير بايمكن أن تكون مفيدة   األوربية منها ، والتي تتميز بمعاييرها املوحدة، والتي  النماذج املقترحة  بين  ومن  

 47: ومن بينهاالعربية، 

 :(*)(  EFQMنموذج التميز األوربي )  -أ

 والالزمة لتطوير وتحسين أداء  EFQM يعتبر نموذج التميز األوروبي
ً
عن املؤسسة  صدر املؤسسات، من املداخل اإلدارية الحديثة نسبيا

 كنموذج للتميز املؤسس ي،  أصبح، و ( EFQMاالوروبية للجودة ) 
ً
ناه العديد من الدول منها اململكة العربية السعودية تتبو معروفا عامليا

 48..أملانيا وكولومبيا واألردن وقطر واسبانيا وبلغاريا وبريطانيا واالمارات والدنمارك وايطاليا وفرنسا وروسيا وبولندا وفرنسا وتركيا وسويسرا و 

 : املمكنات والنتائج.على تسعة معايير، تتوزع على مجموعتين  EFQMويقوم نموذج التميز األوروبي
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  EFQM  : يوضح معايير نموذج التميز األوروبي ( 01)  الشكل رقم 

 
 

، اطلع عليه بتاريخ:    /HTTP://WWW.IDMC.AE/USERFILESمتاح على املوقع:  ،   EFQM  نموذج التميز األوروبي: أمجد غانم، مقدمة لاملصدر

08/02/2019. 

 

 :  Open and distance learning quality councl (  ODLنموذج )  -ب

 يعد من أول الجهود املبذولة في مجال جودة التعليم املفتوح بأوربا، أنشأته وكالة ضمان الجودة في عام

توح في كليات املراسلة، وقد حددت م بطلب من الحكومة البريطانية وتدعيمها، وركزت الوكالة على فحص ومراجعة برامج التعليم املف1969 

كترونية  مجموعة من املعايير تهدف إلى ضمان نوعية جيدة من التعليم من خالل التعليم االلكتروني ، وتناولت هذه املعايير إلى جانب البنية االل

 ر.للتعليم وذلك على النحو التالي: نواتج التعلم، الدعم والخدمات املناسبة، املؤسسة املانحة للمقر 

إلنشاء منظومة تعليمية  ، وباألخص النماذج األوربية على أسس تكنولوجية تتوافق مع املعايير الدولية وال شك أن تطوير الجامعات العربية 

 تحسين ، سيساهم في في تقديم الخدمات التعليمية بنظام إلكتروني وعلى أعلى مستوى من الجودة  واإلقليميرائدة على املستوى الدولي 

    .دولية معايير  وفق املختلفة ميادين العمل في للمنافسة  خريجيه وتأهيل قطاع التعليم العالي، تمخرجا

 

 التعليم:  جودةثر االلتزام بمعايير جودة التعليم الجامعي االلكتروني في تحسين أ  -2

التخطيط السليم وإعداد الجيد لبرامجه   سهم وبفعالية في تحقيق جودة التعليم إذا وجد ياإللكتروني أن  الجامعي التعليم نظاميمكن ل

 سهم ولحد كبير في تحسين مخرجات التعليم بشقيها الكمي والنوعي.وأن يومناهجه، 

املؤسسة الجامعية التي تعتمد الدراسة فيها على  يختلف شكلها عن الجامعة التي تقوم الدراسة فيها على أساس فكرة التعليم االلكتروني، ف

التقليدية، وذلك ألن استخدام تكنولوجيا املعلومات في العملية التعليمية ، تؤدي إلى فعاليتها وإثراء نوعية التعليم ،   العملية التعليمية

 .فاستخدام التعليم االلكتروني قد يزيل بعض العمل املجهد غير املنتج في جمع املعلومات والبيانات

البرامج التي تتفق وحاجة الطالب بسهولة ويسر، وذلك من حيث عرض املادة   وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم يمكن إعداد

العلمية ، وتحديد نقاط ضعف الطالب ، ومن ثم إمكانية طرح األنشطة العالجية التي تتفق وحاجة الطلبة، كما يمكن عن طريق التكنولوجيا  

 49.بيت وتقريب املفاهيم العلمية للمتعلمالحديثة تقليل زمن التعلم وزيادة التحصيل العلمي ، باإلضافة إلى تث

أصبحت   فقد بمخرجاتها،  املتعاملين معها ونجاح األولى بالدرجة نجاحها  التعليم الجامعي االلكتروني وارتباط مؤسسات  أهمية منطلق ومن

جودة التعليم   تحسين  جه عام نحوولذا نالحظ أن هناك تو   .للمجتمع وتنمية العلمي للبحث  خدمة  خريجيها  بجودة االهتمام على  مجبرة الدول  

 الحالي. العصر رهان العالي التعليم  جودة أصبحت فقد  باقتصادياتها، والنمو الجامعي للرقي

 

 

http://www.idmc.ae/userfiles/
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 : ثر في دعم التحول نحو مجمع املعرفةاأل  -3

  الدولة، سواء تعتمد عليها  التي  القطاعات أهم من املعرفة اقتصاد ظل  في العالي التعليم قطاع  يعتبر

إلى اقتصاد املعرفة، من خالل تطوير جامعاتها واالرتقاء  املتقدمة، والولوج   األخرى  الدول  مواكبة  أو  اقتصادها وتطوير املحلية  أهدافها  يقلتحق

 .الرائدة الجامعات مصافبها إلى 

رية عاملة ومؤهلة في مجال علوم  كوادر بش توفير وعي املعلوماتي في املجتمع و لا نشر دعم التعليم الجامعي االلكتروني، سيسهم بال شك في و 

 .الحاسب اآللي ونظم املعلومات

وقدرة املجتمع في تعدد صناعاته وأداء خدماته وتطويره للتطبيقات الحديثة عبر استخدامات الحواسيب وشبكات املعلومات واالتصاالت  

 . ترونية ولتقنياتها الحديثةومواكبة للثورة االلك  لتحول نحو مجمع املعرفةا من أهم املؤشرات على، تعد ونشرها 

من أهم الدعائم  تعد هي ، و ستخدام الحواسيب والتقنية الحديثة املرافقة للنظام املعلوماتيلتعليم االلكتروني يعتمد أساسا على ا فا

ية، ومرتكزها األساس ي  بما فيه من أنظمة تعليمية ومناهج دراسية مفتاح التنمالجامعي االلكتروني األساسية في التعليم ، لهذا يعد التعليم 

 . أحد األهداف السامية التي تسخر لها الدولة إمكانياتها بغية تطويره وشحنه بشتى علوم املعرفة والتكنولوجيا املتطورة 

 

 الخاتمة: 

 في أهمية  من لذلك ملا  ، الجودة معايير لهذه إيجادنحو   هود الجامعي االلكتروني، أسهم في تزايد الج  التعليم بجودة اهتمام الدول العربية إن   

 . القطاع هذا مخرجات  تحسين

 ومن خالل هذه الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالية: 

“التعليم  سهمت في انتشار نظام عن االنتشار العالمي للتكنولوجيا الرقمية التي أ العالي في الدول العربية لم يعد منعزالقطاع التعليم أن  -1

جح في تخطي الحواجز الزمنية واملكانية للعملية التعليمية، وخلق أسواقا وفرصا استثمارية لم يستطع  ، والذي ن " e-learningاإللكتروني 

 . التعليم التقليدي الوصول إليها

ما في  ملواجهة متطلبات العصر ب اتكيفية تهيئة الجامعتتعلق ب واجه تحديات كبيرة، يفي الجامعات العربية  التعليم االلكترونيأن إدخال  -2

 البيئة التعليمة.  يتماش ى وخصوصية الحديثة  لتقنيات فعال ل ذلك توظيف

أن يتوفر فيها بنية تحتية جيدة،  ، يستوجب قادرة على توظيف املستحدثات التكنولوجية بفاعليةأن تأهيل الجامعات العربية لتكون  -3

 .يشكل منطلقا لتحسين جودة التعليم فيها ونظام تعليمي متكامل 

نشاء منظومة تعليمية رائدة على املستوى الدولي  ، سيمكن من إتوافق مع املعايير الدوليةيالجامعات العربية ب عتماد تعليم الكترونيا أن -4

سيساهم في إعداد قادة املستقبل، والذين سيكون لهم تأثير إيجابي على املستويين االقتصادي  و على أعلى مستوى من الجودة ، ، و واإلقليمي

 ي في الدول العربية.واالجتماع

 وعلى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج ، يمكن صياغة التوصيات التالية: 

 وإقتصادية، علمية فوائد  من له ملا فاعليته وزيادة العالي التعليم  مؤسسات مستوى  على اإللكتروني التعليم إدخال في اإلسراعضرورة  -1

 .بيقهوتط انتشاره في  األفقي االنتشار على واالعتماد

  املركزي  املستوى  وعلى ومؤسسات التعليم العالي( لجامعات) ا  املحلي املستوى  على اإللكتروني التعليم في متخصصة مستقلة إدارة إنشاء -2

 .تطبيقه ملتابعة ( العالي التعليم اتوزار )

سة وتطوير معايير جودة التعليم الجامعي  ات العربية، يناط بها دراجامعفي ال كلياتال جميع مستوى  على العمل على تشكيل فرق عمل  -3

 االلكتروني وشروط تطبيقاتها في الجامعات العربية. 

   .العالي التعليم مؤسسات مستوى مزاياه على و  وأهميته،  وثقافته، اإللكتروني التعليم بمفهوم الوعي نشر -4

يير جودة التعليم الجامعي االلكتروني، وبما يسهم  ن االلتزام بمعاتجارب الجامعات االلكترونية الرائدة في توفير بيئة تمكن م االستفادة من   -5

 في االرتقاء بجودة التعليم في الدول العربية. 

 جودة التعليم الجامعي االلكتروني.ضرورة تشكيل هيئة عربية تعنى بتطوير وتوحيد معايير  -6
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حماده عبد الرازق على  

 حماده
 مصر

استاذ القانون العام املساعد بكلية العلوم االدارية واالنسانية كليات القصيم  

 االهلية 

 

 معوقات التعليم املفتوح في وطننا العربي

 

 العربية   مللخص باللغةا

ه وسلم  تنبع أهمية التعليم املفتوح من اهتمام الشريعة اإلسالمية الغراء بالتعليم دون التقيد بسن معين، وقد تجلى ذلك في قوله صلى هللا علي

التعليم    " اطلبوا العلم من املهد إلى اللحد " فاإلنسان مطالب بالتعلم مدى الحياة، لذا كان لزاما على الدولة أن توفر أشكال عديدة من وسائل

عن طريق ما يسمى بالتعليم املفتوح الذي ال يتطلب من   كان الخروج من التعليم إلى التعلمفتناسب العمر واملهنة وموقع السكن والعمل، 

  بل يستطيع أن يدرس من مسكنه وال يحول العمل الطالب مشاركة أستاذه من حيث الزمان واملكان، فال يطالب بالتواجد طيلة فترة الدراسة،  

 في استكمال تعليمه. ه وال السن وال الدرجات العلمية بينه وبين حق

وجعلت من التعليم املفتوح والتعليم عن بعد أمر ال  التي تدخلت العديد من العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها وكان هناك 

ستيعاب هذا الكم الهائل من أعداد الطالب بسبب الزحف العمراني  مناص منه، كما أن القدرة االستيعابية للجامعات التقليدية ال تقوى على ا

واجد  وتفاقم نسبة السكان في دول العالم كافة ودولنا العربية خاصة، لذا كان لزاما على الدولة أن تتحول من النمط التقليدي الذي يتطلب الت

    . مكانيا وال زمانياالشخص ي للطالب في الجامعة إلى نظام أخر أكثر مرونة ال يتطلب التواجد ال

الوصول للتفاعلية الكاملة    اإللكترونية وقد أدي ذلك إلىالتعليمية    وقد تقدمت الوسائل التكنولوجية تقدما متسارعا، وتقدمت معها الوسائل

لذا تحول املعلم في ظل   ان، دون أن يحول بينهما حاجز الزمان أو املكبين املعلم وتلميذه إلى الدرجة التي يستطيع فيها املعلم توجيه تلميذه 

 التعليم املفتوح من مجرد التلقين إلى التوجيه وكلف الطالب هو األخر بتعليم نفسه بنفسه فيما يعرف بالتعلم الذاتي. 

  لنوع من ا ورغم املزايا التي يحققها التعليم املفتوح إال أن هناك بعض املعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق تحقيق األهداف املنشودة لهذا

لوضع تلك الحلول موضع  الالزمة إلزالتها، ويضع اآللية الالزمة  التعليم، لذا فإن موضوع هذا البحث يتناول تلك املعوقات ويضع الحلول 

     السباق.ميدان   يسبقه فيحتى يحقق التعليم املفتوح التفاعلية الكاملة ويحقق األهداف املرجوة وينافس التعليم التقليدي أن لم  التنفيذ 

 

Abstract 

The importance of open education stems from the interest of the Islamic Sharia in education without being restricted to a 

certain age. This was manifested in the words of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): "Seek knowledge 

from the cradle to the grave." Man is required to pursue lifelong learning. It was therefore necessary for the State to provide 

many forms of education suitable for age, occupation, accommodation, and work. It was the movement from education to 

learning through the so-called open education that does not require the student to share his teacher in terms of time and 

place. He is not required to be present throughout the period of study, but can study from his home. Work, age or scientific 

degrees do not present any obstacles to man's right to complete his education. 

     Many social, cultural, political and other factors made open education and distance education inevitable. The capacity of 

the traditional universities is not able to absorb this large number of students due to urbanization and the increase in 

population in all countries of the world in general, and in Arab countries in particular. Therefore, the State had to move from 

a traditional style that required a student's personal presence at the university to a more flexible system that did not require 

presence in time or place. 
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The technological advances have progressed rapidly and electronic educational methods have been introduced. This has led 

to full interaction between the teacher and his student to the point that the teacher can guide his student without the barrier 

of time or place between them. Therefore, in open education, the teacher's role changed from mere indoctrination to 

guidance. The learner is instructed teach himself in a self-learning situation. 

     Despite the advantages achieved by open education, there are some obstacles that stand in the way of achieving the 

objectives of this type of education; so the subject of this research addresses these obstacles and develops solutions to 

remove them, and sets the mechanism to put these solutions into effect, for open education to achieve full interactivity, and 

achieve the desired goals and compete traditional education, if not precede it in this regard. 

 

   مقدمة:

وطننا العربي، فعن طريقه  را واقعا في عاملنا املعاصر يناسب ظروف شريحة عريضة من أبناء أموأصبح نفسه لقد فرض التعليم املفتوح 

ية،  يستطيع الطالب إكمال تعليمه الجامعي دون النظر العتبارات السن أو الزمان أو املكان، وال يكلف الطالب باالنتقال إلى املؤسسة الجامع

بين املعلم واملتعلم يكون  فهو تعليم يعتمد على التعلم الذاتي ال على التلقين وذلك عن طريق املحتوى اإللكتروني املتجدد، واالتصال فيه 

 اتصاال غير مباشر، وكلما زادت التفاعلية بين الطالب واملعلم كلما حققت تلك النوعية من التعليم األهداف املنشودة منها. 

ل  غير أن ثمة بعض املعوقات التي قد تحول دون تلك األهداف، لذا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم تلك املعوقات ووضع الحلو 

 الالزمة لحلها وإزالتها. 

  

وما هي املقترحات   العربي،يثير هذا البحث مسألة أهم املشاكل واملعوقات التي تواجه التعليم املفتوح في عاملنا  البحث: اإلشكالية التي يثيرها 

 تنفيذها  املعوقات وكيفيةالالزمة إلزالة تلك 

 

 التالية: اإلجابة على األسئلة  إلىالبحث   يهدف هذا: البحثاألسئلة التي يثيرها 

 ومبرراته؟ ما هو تعريف التعليم املفتوح وما هي مزاياه -1

 املفتوح في عاملنا العربي   تواجه التعليمما هي أهم املعوقات التي -2

 املفتوح؟التعليم   التي تواجه الحلول املقترحة إلزالة املعوقات  ما هي-3

 املقترحة إلزالة تلك املعوقات؟  كيف يتم تنفيذ الحلول -4

 

 خطة البحث: 

    .املبحث األول: ماهية التعليم املفتوح

   .املبحث الثاني نماذج مشرفة من التعليم املفتوح في عاملنا العربي

   املفتوح.املبحث الثالث: أهم املعوقات التي تواجه التعليم  

    .التي تواجه التعليم املفتوحاملبحث الرابع: الحلول املقترحة إلزالة املعوقات 

    .املبحث الخامس: آلية تنفيذ الحلول املقترحة إلزالة املعوقات التي تواجه التعليم املفتوح

 الخاتمة  

 التوصيات   
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 املفتوح: ماهية التعليم   األول:ملبحث  ا

تعجز عن استيعابها   كبيرة قد لقد اكتسب التعليم املفتوح أهمية خاصة كصيغة تعليمية قادرة على استيعاب املزيد من املتعلمين وبأعداد 

مرونته من حيث شروط القبول والبرامج ونظم الدراسة وطرق التدريس والوسائل التعليمية املستخدمة   إلى إضافة  التقليدية، الجامعات 

   . وأدوات ووسائل التقويم

الوقت الذي تعاني   العربي، فيأحد الحلول املمكنة ملواجهة تزايد الطلب االجتماعي على التعليم في وطننا  كل ذلك جعل من التعليم املفتوح    

لذا لزم التوسع في التعليم املفتوح   ؛توافر املوارد إلنشاء مؤسسات تعليمية جديدة اإلمكانيات، وعدم من ضعف  العربية  الدول معظم فيه 

ما علينا أن نوضح املقصود بالتعليم املفتوح ونفرق بينه وبين  اكان لز ف بكل صوره وبرامجه لتلبية تلك الحاجات التعليمية على طلب التعليم،

 من مفاهيم ونظم ثم نوضح مزاياه ومبرراته في املطالب التالية: ما يشتبه به 

 

 املطلب األول: تعريف التعليم املفتوح:  

والذي ُيتيح فرصة الّدراسة ألّي شخص مهما كان سّنه، أو عمله، طاملا    ؛أحد أنواع التعليم في املرحلة الجامعّية  بأنه   عليم املفتوحيعرف الت  

 
 
خص لديه الُقدرة العقلّية والعلمّية على استكمال التعليم الجامعي، وقد ُسّمي بالتعليم املفتوح ألنه ليس له قيود للتعل

ّ
م كما هي  أّن هذا الش

 .الحال مع أنظمة التعليم التقليدّية

    فيه، وقادر علية يتيح فرص متابعة الدراسة والتعلم لكل راغب    تعليميفهو نظام  
ً
 وعقليا

ً
،علميا

ُ
بغض النظر عن سنة ومكان إقامته    ومعرفيا

 املنتظمة. ومدى تفرغه للدراسة  

 

 .(1) وحديث تعليم نظامي ويتميز التعليم املفتوح بأنه 

احتياجات الطلبة ضمن نظام التعليم املفتوح، وجداول ولقاءات وجاهية، وامتحانات وواجبات  باعتبار وجود بيئة تعليمية تلبي   نظامي فهو-

 . منزلية، ومعايير وشروط االلتحاق أسوة بأنظمة التعليم التقليدي

و يوظف  ، إذ يستند على مرتكزات التعلم الذاتي واستقاللية املتعلم، باعتبارها أهم مهارات القرن الحادي والعشرين، فهحديث وهو

 م. واته ووسائله كافة لخدمة املتعلالتكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وبخاصة التعلم اإللكتروني بأد

وع املحددات االجتماعية والثقافية،
ّ
فيتميز بعدم التواصل املباشر   فالتعليم املفتوح نظام تعليمي عصري يتجاوز حدود الزمان واملكان، ويط

   .وتلميذه حيث يفصل بينهما حاجز املكان والزمانبين املعلم 

 

 املطلب الثاني: تمييز التعليم املفتوح عن غيره من أنظمة التعليم األخرى  

   التعليم املفتوح والتعليم التقليدي: –1

  الحاسم فيوهو العامل  ،بالطالباألساسية  االتصال  فيه هو نقطة يكون املعلم التقليدي؛ الذيالتعليم  عن  التعليم املفتوح يختلف  

  باملعلم وجها لوجه.املؤسسة التعليمية والتقائهم  إلىيشترط حضور الطالب  فهو فشلهم،نجاحهم أو 

التعليم التقليدي مثل وسائل التعلم والقبول ومستوى املناهج واملساقات واملكان    العقبات التي يفرضهايحرر الطالب من  فالتعليم املفتوح    أما

   .على أن يعلم نفسه بنفسه ومدى مقدرتهوالزمان 

 

 : بعدالتعليم املفتوح والتعليم عن  -2

أي   وفي ، أي مكانأن يتعلم الفرد في   بعد يقتض يفالتعليم عن  ، بعد وجهان لعملة واحدةأن التعليم املفتوح والتعليم عن (2) من يرى هناك  -

يعمل على توفير الخدمة   ؛ لتعليم املفتوح هو في الدرجة األولى تعليم عن بعد، لذا قيل أن ا  طاملا توافرت لديه القدرة على التعلم وقت

   .موبدون اتصال مباشر بين الدارس واملعل ،  غبهوفي الوقت الذي ير ، التعليمية للطالب في أماكن تواجده 
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سواء من حيث الفلسفة    ،  مختلفان عن بعضهما البعضعن بعد  التعليم  التعليم  املفتوح  و    أنيري  –  ونحن نرجحه  -(3)  ثانيوهناك اتجاه    -

، فإذا كان  هو أحد أساليب  تنفيذ التعليم املفتوحوبمعني أخر  ، فالتعليم عن بعد هو مجموعة فرعية من التعليم  املفتوح  ، أو الطريقة 

    .فإن التعليم املفتوح يركز على كيفية التعلم وأهدافه ، ليهإالتعليم عن بعد يركز على طريقة االتصال باملتعلم والوصول  

املكان والزمان عن   بعيد فيفيها كل أو أغلب التدريس من شخص  تربوية يتمعملية  بأنه ؛بعدعن  اليونسكو التعليموقد عرفت منظمة   

   .أو مطبوعا  إلكترونياسواء أكان  خالل وسيط املتعلم؛ من

  .واملعلوماتبأنه عملية اكتساب املعارف واملهارات بواسطة وسيط لنقل التعليم   ؛عن بعدبينما تعرفه الجمعية األمريكية للتعليم 

عبر  املادة العلمية للطالب  إيصالتعليمي يقوم على فكرة  بأنه نظام ؛بعداملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التعليم عن  كما عرفته

 .(4)املعلم املتعلم بعيد عن   يكون  ، حيثمختلفةاتصاالت تقنية وسائل 

 

 مزايا التعليم املفتوح:   الثالث:املطلب 

 يحقق التعليم املفتوح املزايا التالية: 

 والشخصية. كالبعد املكاني والعوائق األسرية واالجتماعية  ،التقليديعلى العديد من العوائق التي تواجه التعليم  يؤدي إلى التغلب -1

 وأجهزة. التحتية للمؤسسات التعليمية من مباني  ى يؤدي إلى التغلب على نقص البن  -2

   .يقدم بديل أرخص للدراسة ألنه ال يحتاج إلى مؤسسات أو مباني أو أجهزة -3

   . ال يمنع الطالب من الجمع بين الدراسة والعمل -4

   . املرونة في اختيار املقررات واملحتوى وتحديد مواعيد الدراسة -5

 .(5) والذين تكون لديهم صعوبة في االنتقال، عاقات الخاصة  وسيلة ميسرة لتعليم املعاقين وأصحاب اإل  -6

   . يتغلب على زيادة أعاد الطالب وعدم قدرة املؤسسات التعليمية الحكومية على استيعابهم -7

   .يزيد من قدرة الطالب على التعلم الذاتي  -8

   .اضطرابات سياسيةأكثر قدرة على جذب الطالب الذين يعيشون في مناطق نائية ومنعزلة أو بها  -9

   .وسيلة سهلة لتعليم كبار السن -10

 .(6) تحسين جودة الخدمات التعليمية من خالل إثراء العملية التعليمية باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة وتفريد التعلم  -11

   .إمكان استخدام طرق تدريس متنوعة تشجع على التعاون بين الدارسين خارج الجامعة واملعلمين بها -12

 

   :بررات التعليم املفتوحاملطلب الرابع : م

 :(7)يلي التعليم املفتوح نوضحها فيما  إلى ض ي اللجوء ت تقهناك عدة مبررات  

 وثقافية:  مبررات اجتماعية -1

إما ألن مجموعهم لم يؤهلهم   التقليدية،بإحدى الجامعات الحكومية  االلتحاقاملجتمع لم يحالفهم الحظ في  أبناءفهناك فئات عديدة من 

إلى نفقات    الجامعات يحتاجبتلك    ألن التعليم أو    ،   أعداد الطالب املؤهلين  الجامعات ال تكفيعدد املقاعد املخصصة بتلك    أو ألن، بها    لاللتحاق

   .هؤالء الطالب في توفيرها يعجز

حيث تقف العادات والتقاليد واملخاوف   اإلناث،ال سيما فئة  ، من الطالب بتلك الجامعات  عدد كبير اللتحاق مانعا  البعد املكانييكون  وقد

تتطلب وخصوصا إذا ما كانت تلك الدراسة  ،  يحول دون انتقالهن للدراسة في مكان بعيد    حاجزا؛أمورهن  أولياء    من قبلالبنات    املشروعة على

  منازلهن عن طريق ما يسمي بالتعليم املفتوح يتعلمن من بحيث ؛بعدفليس أمام هؤالء سوى اتباع منهج التعليم عن  ، لذااملنزل  خارج املبيت

  .مكانهم للدراسة  االنتقال منوال يكلفهن أو غيرهم عناء  املنزل،املبيت خارج  كاهلن حرجفيرفع عن  ،

  يعول منه للرزق  لنفسه مصدرالذا يكون الطالب قد استطاع أن يدبر  لعمل،واوال يمنع التعليم املفتوح أن يجمع الطالب ما بين الدراسة 

يمارسه   على ماما يدرسه من الناحية النظرية  الطالب تطبيقناهيك عن محاولة  إلى جنب،فضال عن التحصيل العلمي جنبا  ،وأسرتهنفسه 

 التعليم. بين سوق العمل ومخرجات  ، ويوفقمعا عليه وعلى املجتمع   ذلك بالنفع لية، فيعودمالعمن الناحية  
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   وجغرافية: مبررات بشرية  -2

فأعداد الطلبة قد تكون هائلة جدا بحيث تفوق القدرة االستيعابية للجامعات التقليدية  ، وال يجب أن يحرم الطلبة من استكمال تعليمهم     

يسد التعليم املفتوح هذا النقص في أن  لفنية واملالية التي تكفي الستيعابهم  في تلك الجامعات، هنا يجبا اإلمكانيات بسبب عدم توافر 

ووسائل التعلم الحديثة هي الجامعة    االفتراضيةوتكون الغرف  ،  محل الكتب الورقية    اإللكترونيةة والفنية ، وتحل الوسائط  يانيات املاداإلمك 

، كما أن الطالب  هو  الذي يختار   االنتقال عناء  يث  يقيم الطالب دون أن تكلفه هو ح   إلى التي تنتقل بكل ما فيها من معلومات ومقومات 

فيما يعرف بسياسة   ، ويترك هذا النوع من التعليم قدرا للطالب من أن يعلم  نفسه بنفسه ،الوقت  املناسب للتعليم دون أن  يفرض عليه 

    .ما يحقق له مهارات التعلموهو ؛ م الذاتيالتعل

لبعدها الشديد عن مناطق   ما إاليها، لكانت هناك مناطق نائية يصعب الوصول  لة،للدو املترامية  االعتبار امتداد الحدودوإذا ما أخذنا في 

مية  أل ا  انتشارملنع  هنا يكون التعليم عن بعد هو أكبر حائط صد    ها،اليتشكل صعوبة في الوصول  وجود الجامعات أو أن تضاريسها الجغرافية  

   . الطلبة والهيئة التدريسية رغم بعدهم مكانيا وزمانيا التفاعل بينويتحقق   ،بعدتتم الدراسة عن  املناطق، بحيث في تلك 

 

 ونفسية: مبررات اقتصادية -3

وطاملا أن التعليم املفتوح هو أقل   أعبائه،ستطيع كل فئات املجتمع تحمل تفال  التكاليف،وقت الحالي باهظ فالتعليم التقليدي أصبح في ال

   .الطالب النظامين بأقرانهم من للحاق  ظروفهم االقتصادية عقبةيكون أكثر مالئمة لتلك الشرائح التي تقف   فإنه ؛الجامعيكلفة من التعليم  

  أولت الدولة اهتمامها للتعليم   كلمافي الدولة جيدة     االقتصاديةفكلما كانت الظروف  وال شك أن هناك عالقة  طردية بين االقتصاد والتعليم  ،

في  معظم دولنا العربية     االقتصاديةم كما ونوعا وكيفا ، غير أن الظروف  جودة التعلي  إلىما يؤدي  وهو    ،   يادة امليزانية املخصصة له  فتقوم بز   ،

التقليدي  ، لعدم توافر املوارد املادية  الالزمة , هنا يتدخل التعليم  ويقلل من نسب انتشار التعليم    ،   سيئة  ،وهذا يؤثر على العملية التعليمية

فيكون أقل كلفة من التعليم الجامعي ، فتجد فيه معظم تلك   ، مؤسسات أو مباني أو وسائل تعليمية مكلفة   إلىاملفتوح الذي ال يحتاج 

      .الشرائح ضالتها املنشودة

والتعليم املفتوح   له، علومة التي يحصل عليها الطالب بمجهوده أكثر ثباتا لديه من تلك التي يتم تلقينها صبح من املتعارف عليه أن املأ كما أنه 

الحديثة  يساعد على تطوير القدرة والذات في استخدام وسائل التقنية التكنولوجية  بما  ؛الذاتي يسمي بالتعلمما  عن طريق بناء يحقق ذلك

النفسية السلبية التي يشعر بها الطالب   املعوقات ويزيل ، الحديثفي العصر  التطورات التعليميةوبما يواكب أحدث  ، التعليميةالعملية  في

  .ليديةالجامعات التق  بإحدىالذي حالت الظروف بينه وبين التحاقه 

 

 سياسية: مبررات -4

الدور  أمثلة ذلكإغالق الجامعات التقليدية، ومن  إلىوالتي قد تؤدي في ذروتها  العربية،في دولنا  االضطرابات السياسةال يخفي وجود بعض 

العملية  ممارسة  تتم؛ االحتالل ممارسات قوات الجامعة بسبب إغالق أبواب  ما تمفإذا  ، املفتوحةاملتميز الذي تقوم به جامعة القدس 

  .التعليم عن بعدالتعليمية عن طريق  

 

 املفتوح: تطور التعليم   الخامس: مراحل املطلب 

 :(8) يلي مر التعليم املفتوح بعدة مراحل نوضحها فيما  

إلى  كانت تفتقر  ، لكنهاالطالبإلى املادة العلمية بالبريد اإللكتروني  إرسال تعتمد على  وكانت تلك املرحلة؛ : التعليم باملراسلة األولى املرحلة 

    . بين الطالب ومعلمه التفاعلية

اإلذاعي والتلفزيوني   اإلرسال   إلىاملواد املطبوعة    التعلم من   املرحلة مصادر تلك    تعددت فيوقد  ؛  اإللكترونيةبالوسائل    التعليم   : الثانيةاملرحلة  

  تحققت   املمغنطة، وقداستخدام الحاسب اآللي واألقراص    فضال عن  ،املختلفةقنوات تعليمية متخصصة في مراحل التعليم    التعليمي وإنشاء

    .بالقدر املنشود أنها لم تكن  التعليم غيرالتفاعلية في  بعضاملرحلة في تلك 
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مؤتمرات الفيديو على   تفاعلية؛ مثل األدوات األكثراستخدام  األسلوب على هذا املرن؛ ويعتمدالتفاعلي مرحلة التعليم  املرحلة الثالثة:

   .املتقدمة وبنوك املعرفةإدارة التعلم   املحاكاة وأنظمة   اإلنترنت وأنظمة

التواصل بين   الدردشة، وإمكانية  االفتراضية وغرفالغرف  على نظامهذا األسلوب  ويعتمد الكامل مرحلة التعليم التفاعلي  املرحلة الرابعة: 

 . كبيرمكاني وزماني  ومعلمه رغم وجود حاجزلطالب ا

استخدام   عن طريق ومعلمه؛ وذلكالكاملة بين الطالب  إلى التفاعلية  متسارعة ومتنامية للوصول خطوات  املفتوح يخطووما زال التعليم 

 .(9)األبعاد  الجوال ثالثية االجتماعي وتعليمالتعلم  األبعاد وأنظمة الوسائل ثالثية 

 

   للتعليم املفتوح في عاملنا العربينماذج مشرفة  الثاني:املبحث  

 : املفتوحة  جامعة القدس-1 

 1975بدأ التفكير في إنشاء الجامعة عام  
ً
من احتياجات الشعب الفلسطيني للتعليم العالي في ظل أوضاعه السكانية واالجتماعية   م، انطالقا

قامت منظمة اليونسكو بإعداد دراسة الجدوى ملشروع   ؛وبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية ،اإلسرائيليواالقتصادية تحت االحتالل 

م أقر املجلس الوطني الفلسطيني املشروع، غير أن  1981وأقرها املؤتمر العام لليونسكو، وفي عام  ،م1980الجامعة التي استكملت عام 

  .م1985االجتياح اإلسرائيلي للبنان حال دون املباشرة في تنفيذه حتى العام 

م، بموافقة رسمية من وزارة الخارجية األردنية، وتركز العمل خالل الفترة الواقعة  1985مقر مؤقت في عمان أواخر العام  افُتتح للجامعةو 

( على إعداد الخطط الدراسية والكليات، واعتماد التخصصات العلمية، وإنتاج املواد التعليمية، وخاصة املطبوعة والكتب  1991-1985بين )

  .عليمية املساندة السمعية منها والبصريةالطالبية والوسائط الت

 ومراكز   فلسطين، متخذةم باشرت الجامعة خدماتها التعليمية في 1991عام وفي 
ً
 لها، وأنشأت فروعا

ً
 رئيسا

ً
من مدينة القدس الشريف مقرا

 تلو دراسية في املدن الفلسطينية الكبرى، ضمت في البداية املئات من الطلبة، ثم أخذت أعداد امللتحقين  
ً
أن أصبح   عام، إلىبها باالزدياد عاما

 في نهاية الفصل الدراس ي  56,000عددهم ما يقارب )
ً
. وقد خرجت الجامعة الكوكبة األولى من  2017/2016من العام األكاديمي  األول ( ملتحقا

سطين تعاظم االنتفاضة الشعبية  م، وكانت هذه املرحلة في غاية الصعوبة، إذ شهدت منذ بداية ميالدها على أرض فل1997طلبتها عام 

سببت لها أزمات مالية في أحلك   م، كما عانت من آثار حرب الخليج التي1987الفلسطينية التي تفجرت ضد االحتالل اإلسرائيلي في العام 

 .((10األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية للشعب العربي الفلسطيني 

 

  :اإللكترونيةالجامعة السعودية -2

بيئة قائمة على تقنيات املعلومات واالتصاالت والتعلم اإللكتروني   العالي، وتوفروهي مؤسسة جامعية حكومية تمثل أحد أنماط التعليم 

ملتطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة    العمل، وملبيةوالتعليم املدمج، وتمنح درجات علمية في برامج وتخصصات متوائمة مع احتياجات سوق  

 .الحضارية عاملًياوإيصال رسالتها   ،اململكةومجتمع املعرفة في  ،اقتصادواإلسهام في بناء 

/ب بتاريخ  37409بناء على األمر السامي الكريم رقم  – هللا  رحمه - زعبد العزيبن  عبد هللاصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين امللك  وقد

إنشاء الجامعة السعودية اإللكترونية كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة، وأن تكون مكملة  بهـ،  1432/9/10

الجامعة كلية العلوم اإلدارية واملالية، وكلية الحوسبة واملعلوماتية،  ، وتضمالعاليملنظومة املؤسسات التعليمية تحت مظلة مجلس التعليم 

وتمنح الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى تقديم دورات    والدراسات النظرية. صحية، وكلية العلوموكلية العلوم ال

 في التعلم املستمر والتعلم مدى الحياة. 

وتهدف للحصول على   ،  جامعةوتقع الجامعة في مدينة الرياض، وتوسعت في افتتاح مراكز تعليمية في املناطق وفًقا للخطة املعتمدة لل            

بما يساعد على رفع جودة مخرجاتها، كما تقدم الجامعة تعليًما عالًيا مبنًيا على أفضل نماذج التعليم    ؛االعتمادات األكاديمية داخلًيا وخارجًيا

باشر، والحضور عن طريق التقنية،  املستند إلى تطبيقات وتقنيات التعلم اإللكتروني والتعليم املدمج، الذي يدمج بين التعليم بالحضور امل

ة  ونقل وتوطين املعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخلًيا وعاملًيا، وبمحتوى تعليمي راق من مصادر ذات جود
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الحياة لكافة أفراد املجتمع  أكاديمية، وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات املجتمع السعودي، إضافة إلى دعمها لرسالة ومفهوم التعلم مدى 

 .(( 11السعودي

 

   :الجامعة املصرية األهلية للتعليم اإللكتروني-3

جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم   ؛ كأول 2008لسنه  233بالقرار الجمهوري رقم  (( 12م إنشاء الجامعة املصرية للتعلم اإللكتروني األهلية ت

عالية،  اإللكتروني في تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى جودة، بأسعار مناسبة، وتعمل على إمداد سوق العمل بعناصر لها مهارات 

بالتحسين املستمر للبيئة  وعلى دراية بأحدث ما وصل إليه العلم في مجاالت التخصص. كما تلتزم الجامعة    ،مع التكنولوجيات العالية  وتتعامل

 .بما يجعلها قادرة على تلبية االحتياجات املستقبلية للمجتمع والصناعة ؛التعليمية

  تعتمد سياسة الجامعة التعليمية على نظام تعليمي يمتزج فيه عناصر التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد مع الدراسة وجها لوجه في إطار و 

 على وذلك اع  ،نظام تعليمي متكامل
ً
 التالية:الدمج بين األساليب  تمادا

 لوجه( بين الطالب واألستاذ في مراكز دراسية للجامعة موزعةاملدراسية الفصول الو  أسلوب املحاضرات-1
ً
جغرافيا في القاهرة   باشرة )وجها

 ط وغيرها.  وطنطا وأسيو 

 .املعلومات واالتصاالت ومن خالل برنامج إدارة التعلمالفصول الدراسية االفتراضية باستخدام تكنولوجيا  أسلوب -2 

 .مؤتمرات الفيديو املرئية يقوم بها األساتذة للطالب في املراكز الدراسية أسلوب الدراسة عن طريق-3

الجامعة بتطويرها  ذاتي من خالل شبكة اإلنترنت وشبكة معلومات الجامعة للمقررات الدراسية اإللكترونية التي قامت العلم الت أسلوب-4

 .وإعدادها لطالبها

فاألول يسمح باالتصال املباشر بين الطالب واألستاذ من   ،اإللكترونيوهذا النظام التعليمي يجمع بين مميزات التعليم التقليدي والتعليم 

والثاني يكسب الطالب مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة ومهارات االتصال والبحث عن املعلومة    ،زمالؤه من جهة أخرى والطالب و   ،جهة

  ، م اإللكتروني األهلية محور العملية التعليميةيواملعرفة باإلضافة إلى مهارات العرض، وعلى هذا يصبح الطالب في الجامعة املصرية للتعل

املدرس هو محور العملية التعليمية وهذا النظام املتميز في التعليم يكسب الطالب املعارف   بعكس النظم التقليدية للتعليم التي تجعل

 .واملهارات التي تؤهله وتزيد من فرص التحاقه بسوق عمل تنافس ي وعالمي

 

   اإللكترونية:جامعة حمدان بن محمد -4

العربّية املّتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، املرسوم   صدر صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلماراتأ

 لكي تصبح هذه الجامعة ذات مكانة   (( 13السامي بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الذكية 
ً
كمؤسسة للتعليم اإللكتروني في دبي لم ندخر جهدا

 .رفيعة

م وكسب الخبرات التعليمية التي تجمع ما بين البرامج والدورات األكاديمية وغير  الجامعة الوتوفر  
ّ
  كما  ،األكاديميةعديد من طرق وفرص التعل

م مدى الحياة"، برامجها املهنية عن طريق مسارات محددة للدراسة   ومن الجامعة م تقد
ّ
خالل التركيز على أهمية احتياجات الدارس "للتعل

البيئة،  تتناسب مع التقدم في املسار الوظيفي في القطاعات املتعددة، ومنها: إدارة األعمال والجودة، واألعمال املصرفية، والّرعاية الصحية، و 

 التعليم اإللكتروني. والتعلم الذكي، و 

 

 املفتوحة: الجامعة العربية -5

تعود فكرة إنشاء جامعة مفتوحة في العالم العربي كمشروع غير ربحي إلى مبادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز آل 

مبادرته إلنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي عن م  1996في عام  هحين أعلن سمو  للتنمية،سعود رئيس برنامج الخليج العربي 

 وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في املجاالت العلمية واالجتماعية والثقافية. ،تعليمي غير تقليدي
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انطلقت بتعاون التي    (( 14على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية املفتوحة   م؛ لتترجم  2002وتطورت تلك املبادرة في عام 

طالب في ثمانية دول  38000أكثر من  السعودية-وتحتضن الجامعة العربية املفتوحة  ،مشترك مع الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة

 .طالب أكثر من نصفهم من اإلناث 15890عربية وقد احتفلت بتخريج ما يزيد على 

 

 املعوقات التي تواجه التعليم املفتوح:  الثالث: أهماملبحث  

تلك   مهنا أه نطرح  منه وسوف هناك مجموعة من املعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل أن يحقق التعليم املفتوح األهداف املنشودة 

   :(15) املعوقات

 . يثري العملية التعليمية ويصبغها بالحيوية والنشاط املباشر الذيالتعليم املفتوح يفتقد املناقشات الجماعية والحوار    -1

وهذا أمر متوقع في ضوء ظروف غالبية امللتحقين بهذا   ،أعلى من التعليم التقليديانقطاع  املفتوح من معدالتالتعليم  تعاني برامج -2

   .مانهم من التعليم التقليديإلى حر أدت  التعليم، والتي 

  أنيمكن  واإلرجاع، بلمثل التلقين واالستظهار  التعليم التقليديتواجه  التحصيل التي التعليم املفتوح يمكن أن يقع في نفس مشاكل  -3

    .توسط املعدات الجامدة بين املعلم واملتعلم التقليدي بسبب يعاني منها أكثر من التعلم  

  وفنيين، وخبراء  تربويينفرق متكاملة تضم  إلىصعب ومركب ويحتاج  املفتوح هو أمروالفعالة في التعليم  التعليمية املشوقةتطوير املواد  -4

   .أعلى إلى تكلفة  واملسموعة تحتاج املرئية  مواد التعليم املفتوح تعديلوتحديث  إنتاج كما أن  

إن  لذا قيل  خطأ،  الحديثة، وهذااملعرفة الجيدة للتربويين بالتكنولوجيا لعدم  الفنيين، نظرا  املفتوح يقع على عاتقمواد التعليم  إعداد  -5

فالتعرف على احتياجات   يكون،  يجب أن  ذاتها، والعكسالتعليمية العملية  من محتوى املفتوح يركز أكثر على التكنولوجيا واملعدات  التعليم

    .استخدام األجهزة واملعدات الحديثة  املعلمين واملتعلمين يجب أن يكون له األولوية عن

ومرونة   وإدارة أرقيأنظمة أكفأ  إلىنسق أعقد من التعليم التقليدي ويحتاج  إلىالتعليم املفتوح  التنظيمي واإلداري يحتاج وعلى الصعيد   -6

    .لتدريب املستمرفي القيادات التعليمية وا

  ، الثانيةتعليما من الدرجة    التعليم تجعلهفهناك نظرة دونية لهذا    التعليم،املجتمعي بهذا    هو االعتراف  أهم معوقات التعليم املفتوحولعل   -7

التعليم املفتوح وخريج التعليم   بين خريج بل أن بعض الجهات ال تساوي  التقليدي،فقط من وقفت الظروف حائال بينه وبين التعليم  يرتاده

   .ومن أمثلة ذلك نقابة املحامين املصرية التي رفضت أن ينضم لجدولها حاملي التعليم املفتوح لديها،التقليدي عند التقدم للعمل 

قليلة منهم فقط هي من تجيد استخدام   التدريسية، وقلة كما أن غالبية أعضاء هيئة التدريس تعودوا على النظام التقليدي في العملية -8

     .(16) التعليم اإللكتروني والوسائط اإللكترونية التي تحقق التفاعلية بين املعلم واملتعلم 

  ضمان استمرارية كما أن  املفتوح،طريق التوسع في التعليم  كبيرا في العربية تحديااملوارد املالية ال سيما في غالبية الدول  ويعتبر توفير -9

املناهج  مواكبة تطور  إلىويحتاج أيضا  الهيئة التدريسية،التدريب املستمر ألعضاء  إلىفالتعليم املفتوح يحتاج  أكبر،تدفقها يعتبر تحديا 

 املفتوح. التوسع في نظم التعليم   في طريق ائقاتقف ع مادية قدإلى موارد    وكل هذا يحتاج ،األساليب والنظم التدريسية وتطوير

 

    تواجه التعليم املفتوحي زالة املعوقات التاملقترحة إل  حلول ال  الرابع:املبحث  

بل هو ضرورة حتمية تفرضها حاجات فردية ومجتمعية ومجموعة من  ،لم يعد التعليم املفتوح مسألة اختيار لكي نقبله أو نرفضه   

وإذا كان هناك مجموعة من املعوقات التي تقف في طريق التوسع أمام تلك النوعية من التعليم ، فينبغي علينا  ،التغيرات العاملية واملحلية 

تطاعت تلك الدول التغلب على املعوقات والصعوبات التي  وكيف اس ،دراسة تجربة الدول األوربية التي سبقتنا في مجال التعليم املفتوح

وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية  من خالل توفير   ،واجهتها في تطبيق صيغ التعليم املفتوح بهدف تخفيف الضغط على التعليم التقليدي

لتكنولوجية الحديثة في إكساب مهارة التعلم  واالستفادة من الوسائل ا  ،فرص التعليم للفئات التي حرمت من التعليم الجامعي لسبب أو ألخر

 و عليه فإن  أهم  الحلول املقترحة إلزالة املعوقات التي تواجه التعليم املفتوح تتمثل فيما يلي :  ،

األخذ بالصيغ املستحدثة ومن بينها نظام التعليم املفتوح أصبح ضرورة ملحة في   التقليدي، فلعلالتعاون بين التعليم املفتوح والتعليم  -1

وجود نوع من التعاون    أن األمر يستوجب   التقليدي إالبين التعليم املفتوح والتعليم    االختالففإذا كان هناك العديد من أوجه    املعاصر،عاملنا  
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مواتية ألن يحدث هذا   أصبحت الفرصة  الشعب، أبناءرها بين يدي فئات عريضة من وسائل التكنولوجيا وانتشا ومع تقدم  بينهما، والتكامل 

 .(17)التكامل األغراض املنشودة منه 

املؤسسة    االنتقال إلىعناء    يكلف نفسه فإذا كان التعليم عن بعد يقتض ي أن يدرس الطالب في مكانه عن طريق الوسائط اإللكترونية دون أن   

فال مانع من انتقال الطالب للدراسة في املؤسسة التعليمية    جوانبه،التعليم املفتوح يستوجب تغيير هذا النمط في بعض    فإن نجاح  التعليمية،

الخلط  فهذا    املؤسسات التعليمية،  االختبارات فيوال مانع من أن تكون الدراسة عن طريق الوسائط اإللكترونية بينما يتم    املسائية،ي الفترات  ف

    .نوع من التفاعلية واالرتباط بين الطالب واملؤسسة التعليمية يحقق

فلماذا ال يكون هناك بعض املناهج التي تتم    األخر،التي حققها التعليم    ات التعليم باإلنجاز كما أن هذا التعاون يستوجب استفادة كل نوع من  

فهذا يحقق لطالب التعليم التقليدي التدرب على استعمال وسائل التكنولوجيا   ؟!!،دراستها إلكترونيا في املؤسسات التعليمية التقليدية 

 العمل.الحديثة وتأهيل نفسهم لسوق 

ويجب على عضو   والتجدد،بل تتسم بالتطور   معين،تقف عند حد  الحديثة ال التدريسية، فالتكنولوجيا التدريب املستمر ألعضاء الهيئة   -2

جميع األحوال    املؤسسة، وفيالذي يقع على عاتق    التدريب املستمر الهيئة التدريسية أن يكون مواكبا لهذا التطور وال يكون ذلك إال عن طريق  

 التدريسية. الهيئة   وفعال لتلكتدريب جاد  دون منح تقف املوارد املالية عائقا  يجب أال

املقررات الدراسية    املقررات، فإعدادمتابعة ومراجعة تطوير تلك    أو فيوصياغتها    املقررات الدراسية في وضع    في سواءاتباع سياسة الفريق    -3

وأساتذة  ولوجيا التعليم ومتخصصين في اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني يتواله فريق يضم متخصصين في تكن بل  ، بعينهال يتواله شخص 

     .رات بطريقة فرديةتلك املقر فاتباع سياسة الفريق يحقق جودة املقررات إذا ما قورن ذلك بإنتاج  وتربويين، أكاديميين 

تنويع مصادر تمويل أنظمة التعليم املفتوح وعدم االعتماد على رسوم الدراسة كمصدر وحيد ذلك أن عدم وجود سياسة مالية معينة   -4

فالظروف املادية الصعبة تمنع  االقتصادية،يما في الدول النامية التي تنقص فيها املوارد  ساليكون بمثابة حجر عثرة أمام التعليم املفتوح 

على اإلعانات التي  فال تعتمد فقط    التعليم املفتوح،، لذا فيجب أن تتنوع مصادر تمويل أنظمة  ج التعليم املفتوح وتمنع التوسع فيهاتنفيذ برام

 .   تقدمها الدولة

برامج خدمة املجتمع    والعائد منكان لزاما أن تقوم الجامعات املفتوحة بتنوع مصادر التمويل لتشمل الدعم الحكومي والرسوم الدراسية  لذا  

ما فرضت رسوم معينة على التعليم املفتوح فإنها وفي جميع األحوال ستكون أخف وطأة من الرسوم التي    التعليمية، فإذاوالعائد من بيع املواد  

كما أنه ال يتطلب مؤسسات   مصاريف،التعليم املفتوح ال يتطلب االنتقال للدراسة وما يتطلبه ذلك من  التقليدي ألنفرضها في التعليم  يتم

 .(18) تعليمية وأجهزة ذات تكلفة باهظة وهذا يجب أنه يؤخذ في الحسبان 

ويكون في صورة   ، ئنات تعليمية تعكس مفاهيم علمية مستقلةتبني مشروع تطوير املحتوى العربي التفاعلي للمناهج الجامعية بصورة كا  -5

 العربية.قواعد بيانات علمية مشتركة تستفيد منها سائر الجامعات  

نماذج تنظيمية حديثة مثل نموذج املوردين الذي يجمع املنظمات التي تنتج   إنتاجقد يسهم في  وهذا  ،التعليم الحديثةاستخدام تقنيات  -6

   .برامج التعليم املفتوح التي تقدمالجامعات  كات معا ومثل عقود الشر  ،ل شبكات البث اإلذاعيبرامج التدريب من خال 

تختلف قلبا وقالبا عن البيئات   الجديدة، والتيضرورة تحول دور الهيئة التدريسية في الجامعات املفتوحة لتناسب البيئة التعليمية    -7

      :(19)يلي هيئة التدريس ما  أعضاءالتقليدية ومن أهم التغييرات في دور 

واملهنيين والفنيين العاملين في الجامعة ال سيما في مجال تصميم املواد التعليمية   األكاديميين كعضو ضمن فريق متكامل يشمل  العمل- أ 

   .وتنفيذ عمليات التعلم

  .بعادذروته عند استخدام التكنولوجيا ثالثية األ إلىوصل   املعلم واملتعلم والذي التفاعل بين    تحقيق-ب

  .الطالب وقواعد املعرفة ملقن إلى منظم وموجه بين عضو الهيئة التدريسية من مجرد  تحول دور -ج

والتعامل مع الوسائل   ،هارات جديدةم ام عضو الهيئة التدريسية بتطوير نفسه ومالحقة أحدث صيحات التكنولوجيا الكتساب ضرورة قي-د

  الحاسوب، وتحميل لديه القدرة على تصميم برمجيات  كونفرانس، ويكون خبرة بنظام الفيديو  أكثر أريحية، فيصبحالتعليمية الحديثة بكل 

   .واستخدام الغرف االفتراضية ،الدروس على شبكة اإلنترنت
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وقت،  أي بحيث تمكن الدارسين من ترك الدراسة في  الحياة، مدى  حقيقيتعليم  أجل تحقيق الدراسية من  مرونة املناهج ضرورة تحقيق  -8

  العالم، كما  أخرى عبر إلى  جامعة الواحد، ومن في الوطن  من جامعة ألخرى  إمكانية نقلها املناهج  ويراعي في مرونة ، اليها في أي وقت والعودة

 .(20) رورة ربط الحياة النظرية بالحياة العملية وض  ، تتطلب املرونة السماح للطالب باالنتقاء بين املقررات الدراسية

فال يمكن الفصل بين أنظمة التعليم املفتوح ومؤسسات املجتمع    املدني،  ومؤسسات املجتمع ضرورة التعاون بين جامعات التعليم املفتوح    -9

  بين املصانع والجامعات لذا فيجب أن يتم التعاون الكامل  ،التعاون كبير كانت الفائدة التي تعود على املجتمع أكبر كان هذا املدني، فكلما

 واإلنتاجية. وقت العمل  ذلك علىيؤثر  أن فيها دون  لتعليم العاملين املفتوحة،

ملصداقية التعليم املفتوح وضمان   األساس يهي الضمان  جودة، فالجودةللوجود معايير وهذا يتحقق ب املفتوح،ضمان جودة التعليم    -10

  .(21) ثقة املجتمع  فإنها ستفقدوإذا لم تولى املؤسسة التعليمية اهتمام واضح بمعايير وإجراءات الجودة  استمراريته، 

أعلى   إلى تأمين تهدف مؤسسة أكاديمية  املفتوح، وهيفتلك هي أفضل صيغ التعليم  االفتراضية،صيغة الجامعة اإللكترونية  تبنى   -11

    .بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على شبكة اإلنترنت إنشاءمن خالل   ،مستويات التعليم العالي للطالب في أماكن إقامتهم 

خالل الوسائل التكنولوجية   املعلم واملتعلم منبين  االتجاهبذلك التفاعل ثنائي  ويقصد  ،التعليماتباع سياسة التفاعلية الكاملة في  -12

   .ثالثية األبعاد الحديثة والتكنولوجيا

تمنع ظاهرة التسرب التعليمي  ومنح مكافآت أخرى  تفوقهم، في  على االستمرارتشجعهم  املتميزين،وضع حزمة من املكافآت للطلبة  -13

  التعليم من الذي رسب في أحد فروع  يسمح للطالبن مادية وقد تكون من نوع أخر كأاملكافآت قد تكون  الدراسة وهذهوانقطاع الطلبة عن 

 . ميل إليهأخر ي  ميوله والتوجه نحو فرعتغيير 

 إلى تطوير املقررات وتوجيههااملوارد املادية التي يستنزفها وضع تلك  العربي لتوفيرمستوى العالم  املقررات علىامليل نحو ظاهرة توحيد   -14

 باستمرار. محتواها 

للتعليم املفتوح يتولى توحيد أسس التعليم املفتوح وتوحيد املقررات ووضع حقائب تدريبية للعاملين واألكاديميين  إنشاء اتحاد عربي  -15

 0بالجامعات املفتوحة 

 

      :تنفيذ الحلول املقترحة إلزالة املعوقات التي تواجه التعليم املفتوح آلية املبحث الخامس: 

  أجل الوقوف على بينها من وكيفية التنسيق والتفاعل فيما  ، نموذج علمي يشمل اإلطار التنفيذي ملنظومة الجامعات اإللكترونية إنشاء -1

 عالجها. أوجه القصور وكيفية 

اإلثرائية،   املواد الرقمية، و  التفاعلية، واملكتبات االفتراضية، والوسائل والغرف  اإللكترونية، توفير الوسائل التعليمية الحديثة كاملناهج  -2

  .وأخرى والنظر في تطويرها بما يتواكب مع املتغيرات التكنولوجية بين لحظة  ،منتظم للطلبة وبشكل

من كيفية   دورات تمكنهم واملتالحق وتنظيمالتقني السريع  مواكبة بالتقدم دورات تدريبية تجعلهم على التدريسية، وعمل تطوير الهيئة  -3

للهيئة التدريسية في نجاح    ياملحور إذ ال يخفى الدور    التربوية،  موجهين للعمليةوبما يمكنهم ليكونوا    ، استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة

أهمية    يدية، بل تأتيالتقلالنظم    كما فيالتلقين    التعليم املفتوح فهو لن يقف عند حد  املعلم في نظاموتزداد أهمية    التعليمية،وتطوير العملية  

 الطلبة.بينه وبين    يحقق التفاعلية وقيادتها، بماالتعليمية  توجيه العمليةدوره في 

املساعدة للطالب واملراجعين وأولياء األمور والهيئة    أوجهتقديم    والتقنية ليستطيعوااإلدارية    قدرتهم من الناحيةتدريب اإلداريين وتطوير    -4

   . التدريسية

املمنوحة ليست    أن شهادتهالتعليم املفتوح على أنه تعليم سطحي من الدرجة الثانية أو    إلىحتى ال يتم النظر    إعالميا املجتمع  البد من تهيئة   -5

    . بقوة شهادات التعليم التقليدي

بيانات ويجب أن يصل التطوير    اتصال ومراكزوأجهزة ووسائل    من شبكاتللعملية التدريسية    التي تلزمتطوير البنية التكنولوجية التحتية   -6

 يأتي:  إلى ما
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على أجهزة الحاسوب الخادمة ذات مواصفات فنية عالية قادرة على استيعاب أكبر عدد من   بيانات متطور يحتوي  وجود مركز  -

   .املستخدمين

التقليدية مع الجامعات  االتفاقولو تم ذلك عن طريق  االختبارات حتىيؤدون فيها  اكن للطلبةمأتوفير البنية التحتية التي تضمن وجود  -

 . مرافقها الستعمال 

الذي يجمع   إدارة التعلمعلى نظام  تحتوي وجهة التعامل مع الطلبة ويجب أن  التعلم باعتبارهاإدارة  اإللكترونية، ونظامتطوير البوابة  -

 .املوجه بين التعلم الذاتي والتعلم  

ويجب توفير املواد العلمية اإللكترونية في  األبعاد،ثالثية  تطبيق التقنيةومواكبة أحدث النظم في  ،اعليتطوير املحتوى اإللكتروني التف -

الجودة والدقة وفق أحدث   عالي املحتوى بشكل  يصمم هذا أن كما يجب  مكان،الوصول اليها في كل وقت وفي أي  رقمية بحيث بمكن صورة 

   .املعايير اإللكترونية العاملية

    .االفتراضيةفي ذلك أنظمة التواصل الصوتي واملرئي وتوفير نظم الفصول   الذاتية بما التواصل والفصول توفير أنظمة  -

  .األكاديمي والنظام املالي واإلرشادوالتسجيل  ذلك القبول في  اإللكترونية بماتطوير نظام الخدمات  -

تساعد الطالب في البحث العلمي    واملطويات التي واألبحاث املحكمة والدوريات    اإللكترونيةالعديد من الكتب    لكترونية تشملإتوفير مكتبة   -

     في هذا الصدد. مع كبرى املكتبات اإللكترونية والعربية ويجب التعاون  التعلم،وتنويع مصادر 

   ومعلمه. بين الطالبالتفاعلية   التدريبية بما يحققالهيئة   اإللكتروني ورفع كفاءةاستخدام النظام   على كيفيةالطلبة   وإعدادتدريب  -

 

 : الخاتمة

النهوض بالعملية التعليمية ال سيما في عاملنا العربي، فهناك أماكن عديدة طالتها يد  يلعب التعليم املفتوح وما زال دورا مهما ومحوريا في 

عدم استقراراها وهددت أمن وسالمة املتعلمين في الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، لذا برز الدور املحوري للتعليم    املؤامرات التي عملت على

الب  املفتوح في نقل العملية التعليمة بأسرها إلى   حيث يقيم الطالب وحيث تناسب ظروفه، وتغير دور املعلم من مجرد ملقن إلى موجه بين الط

 ووسائل املعرفة.

أن ثمة بعض املعوقات التي تواجه التعليم املفتوح وتحول دون أن يحقق األغراض املنشودة منه، وقد وضعنا يدنا في هذا البحث على أهم    غير

تلك املعوقات ووضعنا الحلول واملقترحات الالزمة ألزالتها، غير أن تنفيذ تلك الحلول واملقترحات يحتاج إلى تكريس الوقت والجهد من  

 وأوالي األمر، حتى نحقق الوحدة بين عاملنا العربي في أسس وقواعد هذه النوعية من التعليم وهو ما أوصينا به في نهاية هذا البحث.   املسؤولين

 

 : التوصيات

إنشاء مجلس أعلى للتعليم املفتوح على مستوى كل دولة، يناط به تحديد األهداف ورسم السياسات العامة ببرامج ومراكز التعليم املفتوح   •

 وذلك على غرار املجلس األعلى للجامعات التقليدية.  

سس التعليم املفتوح وتطويرها من جميع  إنشاء االتحاد العربي للتعليم املفتوح تحت مظلة جامعة الدول العربية ويعهد إليه بوضع أ •

 وخطط التعليم املفتوح على مستوى عاملنا العربي.   توحيد مناهجو الجوانب، 

تعمل تحت مظلتها الجامعات اإللكترونية  توقيع اتفاقية عربية تحت مظلة الجامعة العربية توحد األسس التي يقوم عليها التعليم املفتوح و  •

 واالعتماد. واملفتوحة وبما يضمن لها الجودة 

  والعالجات الالزمة الخطط  السلبيات ووضععلى  املفتوح والوقوفيتعلق بتجارب الدول العربية في التعليم  العربية فيماتبادل الخبرات  •

ويجب أن ينصرف ذلك  ،الواقععلى أرض  العاملية ومحاكتهاعلى أحدث النظم  فاألكاديمية للوقو ويدخل تحت ذلك تبادل الخبرات  زالتها،إل 

  األجنبية.بينها وبين الجامعات املفتوحة   املفتوحة،إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين الجامعات العربية 

باإلداريين والفنيين في الجامعات املفتوحة    التعليمية وكذااملناهج  بوضع وتطوير    التدريسية، واملكلفينوضع حقائب تدريبية ألعضاء الهيئة   •

 . ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية التي تحقق التفاعل بين الطالب واملعلم 
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 وضع خطة للعمل على تنويع مصادر تمويل التعليم املفتوح بما يزيل العب عن كاهل املساندة الحكومية.  •

   .التدريسية  وتطوير الهيئةاملحتوى اإللكتروني تطوير   األكاديمي عند  واالعتماد  معايير الجودةمراعاة   •

 

 املراجع:  بأهم قائمة

 العلمية:  الرسائل   -1   

حسن حسني الشندويلي، التعليم من بعد لذوي االحتياجات الخاصة، استراتيجية مقترحة على ضوء التجارب العاملية، رسالة دكتوراه،    د. •

 .م 2004كلية البنات، جامعة عين شمس، 

        م.1992والبحوث التربوية، القاهرة  نجوى يوسف تخطيط التعليم املفتوح في مصر، رسالة دكتوره، غير منشورة، معهد الدراسات د. •

البنات جامعة عين  رسالة ماجستير مقدمة لكلية  القاهرة،بجامعة  التعليم املفتوحالكفاءة التعليمية بمركز  العرب،ياقوت عز  زة أ. ع •

  م.2001 شمس،

وفاء مجيد محمد املالحي الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي املفتوح في مصر في ضوء املتغيرات املحلية والعاملية املعاصرة رسالة  أ.  •

 2006ماجستير، كلية التربية بدمياط، جامعة املنصورة ،

 

 : العلمية الكتب-2

الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن    إصداراتسلسلة    العربية،  بعد والتشريعاتالتعليم املفتوح والتعليم عن    الصريع،د. طالب   •

 م  2007 بعد،

 م.2004كتبة امللك   فهد الوطنية، د. عادل الجندي وآخرون، التعليم عن بعد وتقنياته في األلفية الثالثة، اململكة العربية السعودية، م •

منشورات الشبكة العربية للتعليم عن بعد والتعليم    بعد،    والتعليم عن  التعليم املفتوحالجودة النوعية في    الحنيطي، معاييرعبد الرحيم   •

 2004عمان  املفتوح، 

 م   2005الكتب عالم  القاهرة، في منظومة التعليم عبر الشبكات،   الشبكات،  للتعليم عبرتطوير كفايات املعلم  زين،محمد محمود  •

 

 األبحاث: -3

د. الهاللي الشربيني، نظام التعليم املفتوح وإمكانية تطبيقه في جامعة املنصورة، ورقة عمل تم عرضها في ندوة دور كليات الهندسة في  •

 م 2000التعليم املفتوح، كلية الهندسة جامعة املنصورة، 

دراسة تحليلية، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر منتدى اإلصالح العربي مؤتمر  د. ضياء الدين زاهر، اإلنفاق على التعليم املصري وتمويله  •

 م. 2004ديسمبر  10-8الذي عقد في مكتبة اإلسكندرية في الفترة من  إصالح التعليم في مصر، 

دور الجامعة في تنمية  التعليم عن بعد ودوره املأمول في مؤسسات التعليم العالي والتدريب ورقة بحثية مقدمة لندوة  ،د. سعاد الفريح  •

 م. 2002مارس  20-18الفترة من بالرياض في  امللك سعودفي جامعة   مستقبلية، املقامة ، رؤيةالبشريةاملهارات  

د. سعيد أحمد سليمان، رؤية لواقع تجربة التعليم عن بعد بكلية التجارة جامعة اإلسكندرية في ضوء األسس واملبادئ الحاكمة لهذا    •

 .م 1995عد املنظمة ملؤسساته، مجلة كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، املجلد الثامن العدد األول، املفهوم والقوا

املؤتمر العلمي للوزراء    إلىبحث مقدم    واإلبداع،التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي نحو التطوير    الشرهان،د. صالح عايد    •

 م  2004املسؤولين ع التعليم  العالي ، يناير 

د. منال رشاد عبد الفتاح، التعليم املفتوح أهم االتجاهات العاملية املعاصرة، مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية، جامعة    •

 .م 2003املنوفية، 
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خذ بنظام التعليم عن بعد في عاملنا العربي، مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية د. عبد العزيز بن عبد هللا السنبل، مبررات األ   •

 .م 2001، سبتمبر 137والثقافة والعلوم باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، العدد 

 .  جامعة املجمعة التربية،كلية  السعودية،عات معايير مقترحة لقياس جودة التعليم اإللكتروني في الجام  الحربي،عواد  عبد هللاد.  •

د. محمد طه حنفي، تصور مقترح لجامعة مصرية مفتوحة، في ضوء خبرات كل من إنجلترا واليابان، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد    •

  2006األربعون، 

 

 اإللكترونية: املواقع -4

      :                         http://www.qou.eduاملوقع اإللكتروني لجامعة القدس املفتوحة •

   :     http://www.hpmeu.ac.aeاملوقع اإللكتروني لجامعة حمدان بن محمد اإللكترونية  •

   :               https://www.seu.edu.saاملوقع اإللكتروني للجامعة السعودية اإللكترونية  •

   :                 https://www.aou.edu.omوحة  املوقع اإللكتروني للجامعة العربية املفت  •

   :               http://www.eelu.edu.egاملوقع اإللكتروني للجامعة املصرية اإللكترونية  •

للوزراء  املؤتمر الرابع     إلى، بحث  مقدم  ( د. صالح عايد الشرهان، التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي، نحو التطوير واإلبداع    1)

 9، ص 2014املسؤولين عن التعليم  والبحث العلمي  في عاملنا العربي  ، يناير ،  

، 2004د. عادل الجندي وآخرون، التعليم عن بعد وتقنياته في األلفية الثالثة، اململكة العربية السعودية، مكتبة امللك   فهد الوطنية،  ( 2)

الهاللي الشربيني، نظام التعليم املفتوح وإمكانية تطبيقه في جامعة املنصورة، ورقة عمل تم عرضها في ندوة دور كليات الهندسة    ، د.22-20ص

، وراجع أيضا د. صالح عايد الشرهان ، التعليم املفتوح والتعليم عن  2،3ص  م، 2000في التعليم املفتوح، كلية الهندسة جامعة املنصورة، 

   3، جامعة الخليج للتكنولوجيا ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص  بعد في الوطن العربي نحو التطوير واإلبداع  

، ص 1992املفتوح في مصر، رسالة دكتوره، غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، القاهرة نجوى يوسف تخطيط التعليم  ( 3)

17-18        

 ، االستراتيجية العربية للتعليم عن بعد  2005تونس  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(  4)

االحتياجات الخاصة، استراتيجية مقترحة على ضوء التجارب العاملية، رسالة دكتوراه،  ( د. حسن حسني الشندويلي، التعليم من بعد لذوي  5)

   17م، ص  2004كلية البنات، جامعة عين شمس، 

ص   ( د. عبدهللا عواد الحربي ، معايير مقترحة لقياس جودة التعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية ، كلية التربية ، جامعة املجمعة  ,  6)

16 

للتربية ( د. عبد العزيز بن عبد هللا السنبل، مبررات األخذ بنظام التعليم عن بعد في عاملنا العربي، مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية  7)

 84م، ص  2001، سبتمبر 137والثقافة والعلوم باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، العدد 

 8هان ، التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي نحو التطوير واإلبداع، املرجع السابق ، ص ( د. صالح عايد الشر  8)

( د. سعيد أحمد سليمان، رؤية لواقع تجربة التعليم عن بعد بكلية التجارة جامعة اإلسكندرية في ضوء األسس واملبادئ الحاكمة لهذا   9)

   129م ص  1995جلة كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، املجلد الثامن العدد األول، املفهوم والقواعد املنظمة ملؤسساته، م

    http://www.qou.edu                      :املوقع اإللكتروني لجامعة القدس املفتوحة ( 10)

   :        https://www.seu.edu.saاملوقع اإللكتروني للجامعة السعودية اإللكترونية  ( 11)

   :        http://www.eelu.edu.egاملوقع اإللكتروني للجامعة املصرية اإللكترونية  ( 12)

   :        https://www.aou.edu.omاملوقع اإللكتروني للجامعة العربية املفتوحة   ( 13)

   :        http://www.hpmeu.ac.aeاملوقع اإللكتروني لجامعة حمدان بن محمد اإللكترونية  ( 14)
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الة  ( د. وفاء مجيد محمد املالحي الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي املفتوح في مصر في ضوء املتغيرات املحلية والعاملية املعاصرة رس 15)

  141، ص 2006جستير، كلية التربية بدمياط، جامعة املنصورة ،ما

 19، املرجع السابق ، ص  ( د. صالح عايد الشرهان ، التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي نحو التطوير واإلبداع   16)

رة، مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية، جامعة  د. منال رشاد عبد الفتاح، التعليم املفتوح أهم االتجاهات العاملية املعاص  ( 17)

  50م، ص  2003املنوفية، 

د. ضياء الدين زاهر، اإلنفاق على التعليم املصري وتمويله دراسة تحليلية، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر منتدى اإلصالح العربي مؤتمر    ( 18)

 60م ص   2004ديسمبر  10-8في الفترة من الذي عقد في مكتبة اإلسكندرية  إصالح التعليم في مصر، 

( د. محمد طه حنفي، تصور مقترح لجامعة مصرية مفتوحة، في ضوء خبرات كل من إنجلترا واليابان، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد   19)

  26، ص 2006األربعون، 

ة بمركز التعليم  املفتوح بجامعة القاهرة ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية البنات  جامعة  عين   أ. عزة ياقوت عز العرب ، الكفاءة التعليمي  (  20)

        140م  ، ص 2001شمس ، 

د. سعاد الفريح التعليم عن بعد ودوره املأمول في مؤسسات التعليم العالي والتدريب ورقة بحثية مقدمة لندوة دور الجامعة في تنمية   ( 21)

   (  2002مارس  20-18رؤية مستقبلية ،املقامة في جامعة امللك  سعود بالرياض في الفترة  من    ية  املهارات البشر 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                

 

 

 

462 

 الجزائر  بن عمارة  محمد 
جامعة ابن   والعلوم السياسية الحقوق كلية  أستاذ القانون املدني 

 الجزائر تيارت خلدون 

 

 في الوطن العربي اإللكتروني تحديات النشر 
 

 ملخص : 

  الرقمنة  في العالم  من  الحاجات  األساسية  للحياة  العلمية   ،و بالرغم من اإليجابيات الكثيرة التي  تحققها من حيث إنشاء  مرافق تعتبر             

إال أننا نالحظ تأخر واضح في   رافق التقليدية  ،  عامة رقمية متخصصة و سهولة  الوصول اليها و ما تكلفه من  نفقات قليلة  مقارنة  مع امل

النشاء     تبني هذه املساعي بالنسبة للجزائر و سائر  الدول العربية  كما و نوعا ، ما يالحظ السير  البطيء في إرساء القواعد األولية األساسية

سؤولين و املهنيين من أجل النهوض بمثل هذه املشاريع   وتصميم املرافق الرقمية ،  و هذا كله  ناتج  عن عدم وجود مساعي جادة لدى امل 

 العمالقة  التي من شانها  تحقيق  تنمية  ثقافية  و اقتصادية  و اجتماعية  . 

ن التطبيق  عليه قمنا بانجاز  هذه الدراسة محاولة منا إللقاء الضوء على أهم العراقيل واملعوقات املادية، البشرية والقانونية التي تحول دو و 

 الفعلي والفعال ملشروع رقمي متكامل وواضح املعالم في الجزائر  و هو ما ينطبق  تماما  مع باقي الدول العربية  . 

 

Resume : 

         La numérisation dans le monde est l’un des besoins fondamentaux de la vie scientifique et, malgré ses nombreux 

avantages en termes de création d’installations numériques spécialisées, d’accès facile et de coûts faibles par rapport aux 

installations traditionnelles, nous notons un net retard dans l’adoption de ces efforts pour l’Algérie. Et dans les autres pays 

arabes, on constate une lenteur dans l’établissement des règles de base pour la construction et la conception de base des 

installations numériques, résultat du manque d’efforts sérieux de la part des fonctionnaires et des professionnels pour 

promouvoir de tels méga-projets Adéquat et économique et social. 

 Cette étude tente de faire la lumière sur les obstacles les plus importants, tant humains que juridiques, qui 

empêchent la mise en œuvre effective et effective d'un projet numérique intégré et bien défini en Algérie, comme c'est le cas 

dans d'autres pays arabes. 

 

 مقدمة: 

ة و  يعيش العالم  اليوم ثورة  علمية  عظيمة بواسطة الرقمنة  ، فاصبحت الكرة  االرضية  مجرد قرية صغيرة  ينتقل فيها الخبر  بسهولة  تام

 في  لحظات و هو ما يعبر عنه بمشهد القرن . 

في املجتمع  ،  نجد انها  احدثت  حراكا  كبيرا  في الوسط  االجتماعي  و الثقافي  و  السياس ي  و االقتصادي  ،   بالنظر  الى ما تخلفه  الرقمنةو 

حيث أصبحت املعلومات القوة الفاعلة والعصب املحرك لكل مناحي الحياة وأداة لقياس التخلف والرقي؛ وبازدياد كم هذه املعلومات وسرعة  

مع    سرعة معالجتها ونقلها؛ وفي ظل هذه التحوالت وجدت املكتبات نفسها في مواجهة مشكلة عدم التأقلم والتكيف  تدفقها ازدادت الحاجة إلى  

من شأنها توفير املعلومات الصحيحة والدقيقة للمستفيدين من    ميكانزمات هذا املحيط املتسم بالتغير، مما طرح عليها عبء إيجاد آليات و

 وتحقيقها لغاياتها املنشودة.أجل ضمان استمرارية املكتبة 

  و من اجل  تسليط  الضوء  على  املوضوع  نقسم  ورقة بحثنا  الى محاورين  نتطرق في املحور االول  الى  التحديات التي تواجه املكتبات

 بتوصيات  نراها مناسبة .  الجامعية في عصر املعلوماتية ثم  معوقات تطبيق مشاريع الرقمنة باملكتبات الجامعية في  محور  ثاني  و نختم 
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 املحور  األول  : 

 الوطن العربي في  اإللكترونيالنشر  تحديات      

الشعوب واملجتمعات التي تحيى حياة قوامها العلم، إذ  تثقيف لتكوين  و الدور الذي تقوم به ال يخفى على احد أهمية املكتبات  الرقمية  و 

على أن املكتبات تعد أداة من أهم األدوات التي يمكن  ال يختلف اثنان . وقد الكتب بالرقمنة  و تتصل حياتها الثقافية والعلمية اتصاال وثيقا 

دون تفرقة ودون  اإلنسانية وخبراتها لتكون في متناول الجميع االستعانة بها في نشر الثقافة بين أفراد املجتمع؛ إذ يحفظ فيها نتاج املعرفة

 . ووصولها في  اقرب  وقت ممكن  قد ال تتجاوز املدة ثواني   مقابل

( من جهة،  من بين املرافق الحضارية التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في عمليتي التعليم العالي )الجامعيالرقمية  وتعد املكتبة الجامعية 

وتطوير البحث العلمي من جهة أخرى، فلم تعد املكتبات مجرد أماكن لحفظ اإلنتاج الفكري ووضعه تحت تصرف طالبيه، بل أصبحت عبارة  

عن خلية نشطة جديدة ومتجددة ومركزا هاما في عمليات معالجة املعلومات؛ كما أصبحت تعد من بين الوسائل البيداغوجية األساسية و  

   علمي. للدراسة الجامعية والبحث الاملدعمة 

التي تركز على  الورقية   التقليدية  ا وأضحى ال مكان للمكتبة ومفهومها ورسالته غيرت النظرة نحو املكتبة ت و في  ظل التحديات العصرية       

 هذه التحديات في: تواكب التطورات الحديثة؛ ويمكن حصر التي ال  اذ أصبحت  املصادر املطبوعة دون غيرها 

 الرقمية العاملية   :اوال 

وخاصة بظهور خدمات   ورا من التي كانت تقوم بها سابقا ، مطالبة بتأدية وظائف جديدة وتحقيق مطالب أكثر تط أصبحت املكتبات اليوم   

خصوصا    االنترنت السريعة واملتجددة، باإلضافة إلى تحدي املكتبات االلكترونية والتي جلبت بخدماتها املتميزة أغلب زبائن املكتبات الجامعية،

ذي يصل إلى كل أقطار العالم؛ بتوفرها على املقتنيات املكتبية بصورة الكترونية. وزاد الخطر مع إمكانية النشر االلكتروني السهل والسريع و ال

ا  وكذا ظهور الوسائط املتعددة والتي يمكنها احتواء مئات الكتب التي قد تعجز بعض املكتبات الصغيرة على احتوائها، زد على ذلك صغر حجمه

 وإمكانية االطالع عليها بسهولة )على اعتبار أنها منظمة بشكل يسهل استغاللها(.  

وخاصة الكتب االلكترونية والدوريات االلكترونية و   يوم بتوفير هذا الشكل من الحوامل ، ن املكتبات الجامعية مطالبة اللهذا فا       

 األطروحات االلكترونية وغيرها من التقنيات التي قربت الباحثين من بعضهم البعض وجعلت العالم قرية صغيرة. 

 

   لالنترنيتاملنافسة املتزايدة   : ثانيا 

تعد اإلنترنت خير وسيلة للداللة على تلك التحوالت الكبرى التي عرفتها املكتبات، حيث جعلت املستفيد العادي قادًرا على التحكم في        

 د باالرتباط بالشبكة.برمجيات قد تكون معقدة، مثل تلك التي تستخدم للمالحة في شبكة الويب وتبسيط عملية االشتراك التي تسمح للمستفي

املنطلق أصبحت   ومن هذا  ،   وتساهم كل هذه التطورات واإلنجازات اإليجابية في انتشارها بين جمهور كبير من املستفيدين وتبنيهم لها      

بظهور خدمات االنترنت السريعة  مطالبة بتأدية وظائف جديدة وتحقيق مطالب أكثر تطورا من التي كانت تقوم بها سابقا. وخاصة  املكتبات 

التي جلب بخدماتها املتميزة أغلب زبائن املكتبات الجامعية، لتوفرها على املقتنيات املكتبية بصورة سهل والسريع وبظهور  واملتجددة، 

ذلك صغر حجمها وإمكانية   الوسائط املتعددة والتي يمكنها احتواء مئات الكتب التي قد تعجز بعض املكتبات الصغيرة على احتوائها. زد على

 االطالع عليها بسهولة على اعتبار أنها منظمة بشكل يسهل استغاللها.

تبحث عن أنجح وأسهل الطرق للّتكيف مع هذه املعطيات  كبيرة جعلت من املكتبات  إن العوامل السابقة الذكر أحدثت ضغوطات       

مطالبة بأن تقوم بتغييرات واسعة   ، وعليه فاملكتبات الجديدة وكذا ملواجهة التحديات التي فرضها العصر الذي يمتاز باالنفجار املعلوماتي

املكتبية املقدمة وحتى في محتوياتها العلمية وكيفية    على جميع املستويات، سواء على مستوى نوع وشكل األوعية املعلوماتية أو نوع الخدمات

 ووقت الوصول إليها.  

وهنا وجدت املكتبات الجامعية نفسها مطالبة باللجوء إلى خيار الرقمنة وبناء املكتبات واملستودعات الرقمية قوامها الكتاب الكتروني         

كترونية إضافة إلى إنتاج وتوليف مصادر معلومات جديدة، وإنشاء قنوات للتواصل والتحاور بين  والدوريات االلكترونية و األطروحات االل

  مجتمعى املكتبيين والقراء، واقتفاء أثر املعلومات والبحث عنها أينما وجدت؛ وال تقتصر أهمية املكتبات الرقمية على إتاحة أساليب غير 
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األهمية لتشمل استعراض املتطلبات املستقبلية الالزمة لتحديث املكتبات التقليدية،  مسبوقة لتطوير املكتبات فحسب، وإنما تمتد هذه 

 ت. وبخاصة فيما يتعلق بتنمية الجوانب املهنية للعاملين باملكتبات ومراكز املعلومات بهدف صياغة نموذج جديد ألخصائي املكتبات واملعلوما

 .   من خالل العمل على رقمنة أرصدتهات ج التي تحصدها املكتبابين النتائ ومن               

إن نشر النسخ التي يتم رقمنتها في املكتبات الجامعية، يسمح بحفظ أصول الوثائق املعارة بكثرة خاصة تلك التي   حفظ النسخ األصلية:        ·

ين كما تسمح الرقمنة أيضا بالحصول  تدهورت حالتها املادية؛ إضافة إلى تخفيض الضغط على املجموعات املعارة وتخفيض تكاليف التخز 

 وبسرعة على طباعة ورقية للوثيقة في الحين. 

هذه الوثائق بكثرة من خالل التبادل   النسخة املرقمنة يسمح للمستخدمين باستعمال  انتشار  تحسين الوصول إلى األرصدة املرقمنة:        ·

 ناهيك عن التحديث املتوفر والفوري. السريع للبيانات بين املتعاملين وتخفيض تكاليف املراسالت

أي ال يكون حكرا على الباحثين بل يكون متاحا لكل فئات املستعملين وحتى من غير املحيط   ديمقراطية الوصول إلى التراث بشكل عام:        ·

 الجامعي. 

ى، مكتبات جامعية، مراكز بحث، جامعات،  وهذا من أجل تحقيق تكاملية مع مؤسسات أخر التعاون على املستوى الوطني والدولي:        ·

مخابر بحث، مؤسسات صناعية وتجارية ومنظمات عمومية وهذا من خالل القضاء على مشكلة تشتت الوثائق ونذرتها خاصة إذا علمنا أن  

 عملية تبادل هذه الوثائق أي اإلعارة بين املكتبات الجامعية تكون جد سهلة وهذا باستخدام البريد اإللكتروني.

ويتم هذا من خالل مضاعفة وزيادة منافذ اإلطالع على هذه املصادر إضافة إلى املساعدة  تسهيل الوصول للمصادر املرقمنة )عن بعد(:        ·

 . على البحث من خالل اكتشاف محتويات وثائق ذات نتائج علمية كبيرة

 

 الثانياملحور  

 الوطن العربي في  اإللكترونيالنشر معوقات 

إن مجّرد وجود إستراتيجية متكاملة للتحول إلى النمط الرقمي ال يعني أّن الطريق ممهدة لتطبيق و تنفيذ هذه اإلستراتيجية بسهولة و                

 سالسة و بشكل سليم و ذلك ألّن العديد من العوائق و املشاكل ستواجه تطبيق الخطة ومن بين هذه العوائق نجد: 

 

 التنظيمية والتشريعيةاملعوقات :   اوال 

 :وتتمثل أهم املعوقات التنظيمية والتشريعية في 

 انعدام التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرامج التحول الرقمي.     .1

 غياب املتابعة من قبل السلطات العليا لتطبيق مشروع الرقمنة في اإلدارات الصغرى.     .2

 واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط الجامعة حتى تمتلك نفس األنواع من األجهزة والبرمجيات.  غياب التنسيق بين األجهزة     .3

 قلة املعرفة الحاسوبية لدى اإلداريين الذين يملكون قرار إدخال هذه التقنية داخل الجامعة واملكتبات الجامعية.     .4

 ندرة توفير التدريب املتخصص بشكل واسع .      .5

 ضعف برامج التوعية اإلعالمية املواكبة لتطبيق مشاريع التحول الرقمي في البنيات التعليمية.    .6

 االفتقار إلى وجود جهة مركزية لتبني مشروعات الرقمنة على مستوى الدولة مما يؤدي إلى ضعف توافق األنظمة.     .7

 ا يتطلب جهد ووقت طويل.صعوبة إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تتناسب والعمل الرقمي مم    .8

 

 :وتتمثل في:18. املعوقات التقنية2.3

 صعوبات ومشكالت تشغيل الحاسب اآللي في البنيات الجامعية.    .1

 ندرة وجود مواصفات ومعايير موحدة لألجهزة املستخدمة داخل الجامعة الواحدة.     .2

 املكتبات الجامعية نظرا للتطور السريع لها.تقادم أجهزة وبرامج الحاسب اآللي املستخدمة في     .3

 ضعف البنية التحتية للكثير من الجامعات ونقص جاهزيتها الستقبال مثل هذه التقنية.     .4
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 ضعف البنية التحتية لشبكات االتصال في الكثير من املناطق.     .5

 رة التصنيعية وقلة الخبرات الفنية املؤهلة أو هجرتها. ضعف قطاع التقنيات الحديثة في الدول النامية وذلك ملحدودية القد    .6

 

 : وتتمثل في   املعوقات البشريةثانيا   :    

 ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلومات على املستوى االجتماعي والتنظيمي داخل الجامعة.    .1

 . قلة البرامج التدريبية في مجال التقنية الحديثة املتطورة في الجامعة    .2

 تنامي شعور بعض املديرين وذوي السلطة بأن التعيير يشكل تهديدا للسلطة.    .3

 ندرة تقديم الحوافز للعاملين للتوجه نحو النمط الرقمي.     .4

 والرهبة والخوف الذي يمتلك بعض املديرين واملوظفين عند استعماله.   ضعف املعرفة الكافية بتقنيات الحاسب اآللي    .5

 الثقة في حماية وسرية املعلومات والتعامالت الشخصية داخل البيئة الرقمية. ضعف      .6

مقاومة العاملين لتطبيق التقنية وضعف الرغبة بها، وعزوفهم عن استخدمها وضعف القناعة لديهم بسبب مخاوف نفسية وصحية      .7

  إضافة إلى ميل اإلنسان ملقاومة التغيير.

 

  مثل في ما يلي وتت  معوقات مالية  ثالثا  :   

 زة. قلة املوارد املالية املخصصة لتنمية البنية التحتية الالزمة لتطبيق املشروع الرقمي وخاصة إنشاء الشبكات وربط املواقع وتطوير األجه     .1

 قلة املوارد املتاحة للجامعة بسبب االرتباط بميزانيات ثابتة ومحددة لإلنفاق.     .2

 املخصصات املالية املوجهة لعمليات التدريب والتأهيل من أجل تطبيق املشاريع الرقمية.قلة       .3

 التكلفة العالية للبرمجيات واألجهزة اإللكترونية.     .4

 

 و توصيات خاتمة 

املعلومات بصورة تحقق سهولة التداول والبث  نستنتج ان النشر االلكتروني يعتبر اسلوبا جديدا في اتاحة ونشر  من خالل كل ماسبق

يات   واالسترجاع وكذلك موفرة للجهد والوقت مؤمنة الشمولية والدقة  ،  و من اجل  تذليل  الصعوبات  و رفع العراقيل  نورد  جملة  من التوص

 نراها مجدية  في  رفع التحدي  منها  : 

 مالت اإللكترونية التي تفرضها البيئة الرقمية. تطوير التشريعات والقوانين ملواكبة التعا        ·

 نشر الثقافة املعلوماتية واإللكترونية والتوعية الشاملة في األوساط املكتبية، وتوضيح الغايات من تبني مثل هذه املشاريع .        ·

 توفير األدلة واإلرشادات التوضيحية الالزمة والكفيلة بشرح آليات التعامل مع التقنيات الحديثة.        ·

 املادية والبرمجية املالئمة وضمان تحديثها باستمرار حتى تحدث األثر املطلوب منها . توفير البنية التحتية         ·

 الالزمة لتطبيق مشاريع الرقمنة، والبحث عن مصادر للتمويل الذاتي. توفير مخصصات مالية كفيلة بتوفير البنية القاعدية         ·

 ة إمكانيتها املتاحة. تقوية الربط بالشبكة العاملية واالستفادة من كاف        ·

 توحيد املعايير والبرمجيات املطبقة لتسهيل عمليات التشابك فيما بعد.         ·

التقليل من مقاومة املوظفين لتطبيق مشاريع الرقمنة، من خالل إقامة الندوات واملحاضرات لتعليم مفاهيم الرقمنة وتقبل التغيير          ·

 نحوها وتقليل تخوفهم اتجاهها. 

وضع برامج تدريبية تعمل على رفع كفاءة املوظفين وتأهيلهم على النحو املناسب في مجال التعامل مع أجهزة الحاسب، ومختلف األجهزة          ·

 الالزمة للقيام بمشروع رقمي . 

 عنوية التي تشجعهم على إتقان عملهم. تشجيع العاملين على استخدام تطبيقات الرقمنة ومنح املتميزين في استخدامها الحوافز املادية وامل         ·

 

 



 األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي األول   
 ملركز التعلم املدمج                
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