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  اية اهللا ــو ما كان له أن يكون لوال رع، ما كان هلذا البحث أن يؤتى أكله 

  و لك احلمد، د حىت ترضى ــــفلك احلم، و عونه  سبحانه   و تعاىل 

  .اهللا  اــــــت  يــــإذا رضي 

  :كما ال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل املشرف ؛ األستاذ 

  بطـوش كمـال .د

و كان مثال ،  على ما أبداه يل من مالحظات و توجيهات قيمة و دقيقة 

ارك اهللا ــفب، ق ـــــاألستاذ الذي جتتمع فيه صفة العلم و اخلل

  .م و أدامه اهللا خادما للعل، ه ــفي

املكتبة وو عمال اإلدارة ، كما نتوجه  بتشكراتنا إىل أساتذة قسم علم املكتبات 

و على  املساعدات املستحقة للبحث اليت ، على روح التعاون اليت حتلوا  ا 

  قدموها لنا  إلجناز هذه الرسالة 

دون أن ننسى أن نتقدم بالشكر اجلزيل إىل مركز اإلعالم العلمي و التقين 

  ئر العاصمة الذي قدم لنا يد املساعدة و أمدنا بكل ما حنتاجه يف حبثنا  باجلزا

  .و لكل هؤالء أقدم رساليت هذه عربون عرفان و امتنان 
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  المقدمـــــــــــــــــــة
هو التحول ، بع األخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشريةشهد الر     

  فائقة التطور في  والتكنولوجياوتمثّل بثورة العلوم ، الثالث بعد ظهور الزراعة والصناعة

  .كترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائيةيالمجاالت اإلل

فهي مكّنت  ،لريادة في هذا التحولوكان لثورة المعلومات واالتصاالت دور ا    

اإلنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح عامل التطور المعرفي أكثر 

لقد باتت المعلومات موردا . المادية والطبيعية، تأثيرا في الحياة من بين العوامل األخرى

ي الجديد في بل إنها المورد االستراتيج، أساسيا من الموارد االقتصادية له خصوصيته

فمع التطور الهائل ألنظمة المعلوماتية ،المكمل للموارد الطبيعية، الحياة االقتصادية

  .إلى أحد أهم جوانب تطور االقتصاد العالمي تحولت تكنولوجيا المعلومات

وقد أحدثت هذه الثورة جملة من التحوالت التي طالت مختلف جوانب حياة     

 -ية أو عالقات العمل أو ما يكتنفه من عالقات إنسانية سواء بنيته االقتصاد، المجتمع

الذي ال يسعى إلى مواكبة التطور العلمي ، وكذلك اإلنسان، فالمجتمع .إلخ.. مجتمعية

. الجديد والمساهمة فيهالمجتمع والتكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزا عن ولوج 

كثر أهمية لالنتقال من التخلف إلى والدولة التي ال تدرك أن المعرفة هي اليوم العامل األ

  .التطور ومن الفقر إلى الغنى ستجد نفسها حتما على هامش مسيرة التقدم

إن المجتمع الجزائري إذا ما أراد االنضمام إلى مسيرة هذا المجتمع عليه أن يتحمل    

مسؤولية تطوير بنية أساسية للمعلومات واالتصاالت بالجامعة الجزائرية تتماشى 

رادة السياسية التعليمية التي تم التعبير عنها في العديد من المناسبات مع ما يتطلبه واإل

ذلك من تخطيط استراتيجي بعيد المدى يأخذ بعين االعتبار التطورات التكنولوجية 

المتسارعة والحاجات المستقبلية باالستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في تخطيطها 

  لعربي أو العالمي،خاصة وأن المجتمع الجزائري قد فوجئ هو على الصعيد اإلقليمي ا

  



 

 

 

اآلخر  كغيره من المجتمعات العربية  بالمعطيات الجديدة مما حدى ببعض مؤسساته 

إلى اإلسراع باعتماد التوجهات العالمية بدون تركيز سياسات شاملة في تكنولوجيا 

نهجية والقانونية الالزمة،ألن المعلومات واالتصاالت،و دون أن تكون لديه األرضية الم

  .النهضة الشاملة في جميع المجاالت تتطلب أن نستوعب جميعا آليات التغيير

ولكن يجب أن نتساءل لماذا البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة    

بالذات؟لقد أصبحت العالقة اليوم بين الجامعة والتنمية عالقة وطيدة ،وأصبح للتعليم 

الي دور أكبر مما كان عليه في الماضي،فهو المسؤول عن قطاعات المجتمع الع

األخرى،وعن عالم الشغل،ووظيفة البحث العلمي موكلة بالدرجة األولى للجامعات التي 

أناط لها المجتمع ليس فقط مهام التأطير والتكوين العلمي للطالب،و إنما البحث عن 

ديات المفروضة عليه،والمتمثلة أساسا في الربط حلول للمشاكل التعليمية ومواجهة التح

بين االحتياجات الوطنية وبين مسايرة أشكال وصيغ التقدم العالمي في الميدان 

أصبح أكثر تنافسية في الدول )بفعل العولمة(العلمي،خاصة وأن سوق البحوث العلمية 

غائبة أو متخلفة  المتقدمة،وال وجود لجامعاتنا الوطنية في هذا السوق؛وهذا ما سيجعلها

عن الركب مالم يتم تدارك األمر والتفكير في تطبيق استراتيجيات جديدة للنهوض 

بمستواها العلمي وإدماجها في معركة التنمية الوطنية بكل أبعادها االقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية

ا لدعوات لقد شكلت التحديات التكنولوجية والمعلوماتية بأبعادها المختلفة منطلق    

عديدة بضرورة إصالح النظام التعليمي،بجميع مدخالته ومخرجاته خصوصا في ضوء 

تكنولوجيا المعلومات  اعجز النظام التعليمي الجامعي في مواجهة التحديات التي أفرزته

واالتصاالت،وهذه األخيرة التي أحدثت تطورات في وظيفة الجامعة ودورها وحتى 

العالي بالمراسلة،التعلّم المستمر،التعلّم  مة كالتعليمفهومها،وظهرت مفاهيم جديد

الذاتي،والتعليم عن بعد هذا األخير الذي ظهر نتيجة الطلب المتزايد على التعليم في 

  مختلف المراحل التعليمية والحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في العلوم 

  



 

 

 

نظمة رديفة أو مساعدة والتكنولوجيا،وهذا ما جعل المجتمعات المعاصرة تبحث عن أ

لألنظمة التقليدية،فبرزت مؤسسات حاولت تبني برامج التعليم عن بعد مسخرة 

تكنولوجيا المعلومات الحديثة قدر المستطاع وبذلك أسهمت الوسائل السمعية البصرية 

والحواسيب،وشبكات المعلومات واألقمار الصناعية في تعليم الطلبة في منازلهم وأماكن 

  .عملهم

إن محاولة الدمج أو االلتحام بين تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد البد أن      

ومن .تكون داخل إطار يضمن االستثمار الجيد لهذا التزاوج وتحقيق األهداف المرجوة

هذا المنطلق تبرز أهمية النظر في وضع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متكاملة 

حسين التكامل بين الجامعات على المستوى الوطني في العناصر تهدف ال فقط إلى ت

إنجاز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والدمج الحقيقي لهذه التكنولوجيا 

في عملية التعليم والتعلم ولكن أيضا لتحقيق احتياجات مجتمع مندمج في منظومة 

  .مجتمع المعلومات والمعرفةالعالمي مما يساهم في االنصهار باقتدار في  داالقتصا

إن أي فكر جديد أو محاولة للتطوير تخضع غالبا للبحث والتقصي والمناقشة،وإن     

هذا البحث سيكون محاولة بسيطة لتسليط الضوء على بعض الجوانب التي تساعد في 

 ةوضوح الرؤية حول توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد وفق إستراتيجي

ويصب في المحاوالت المختلفة التي تنظر إلى االستراتيجية من نواحي مختلفة محكمة ،

لنُكون رأي علمي يستند إلى فلسفة سليمة ويقوم على أسس ومبادئ صحيحة،ألنه حسب 

رأينا البد من االنتقال التدريجي لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وفقا لخطة معدة بشكل 

جتمع من النواحي المختلفة وتكون بتكلفة معقولة وذات محكم تلبي االحتياجات الفعلية للم

  .مردود منتظر عالي

نهدف من خالل هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات     

وانعكاساتها على تحقيق الجودة في التعليم العالي مع إبراز ألهم  ةفي العملية التعليمي

مكن اتباعها في هذا المجال مع األخذ بعين االعتبار الوسائل واالستراتيجيات التي ي

  .حقائق الموقف التكنولوجي وتداعياته المستقبلية



 

 

 

للوصول إلى تحقيق الهدف من الدراسة سنقسم البحث إلى خمس فصول ارتأينا أنها 

  :يتحقق الغرض وهي كالتال

الدراسة  سنعرض من خالله إجراءات الدراسة والمتكونة من أساسيات :الفصل األول•

والمتمثلة في اإلشكالية وأهداف الدراسة وفروضها وأهميتها،ثم إجراءات الدراسة 

من خالل عرض منهج البحث وأدوات تجميع البيانات مرورا بحدود الدراسة  ةالميداني

  .وتحديد المجتمع األصلي وصوال إلى ضبط المصطلحات

جيا المعلومات  خصص ألساسيات استراتيجية توظيف تكنولو :الفصل الثاني•

وسنتحدث من خالله عن مبادئ التخطيط و أهداف هذه االستراتيجية ثم التطرق آلليات 

  .تنظيم عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات

سنتطرق من خالله إلى عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات على  :الفصل الثالث•

  .المستويين العملية التعليمية والمواقف التعليمية

سنعرض من خالله أهم متطلبات عمليات توظيف تكنولوجيا : صل الرابعالف •

المعلومات في التعليم عن بعد والمتمثلة أساسا في مراكز تكنولوجيا المعلومات 

والتعليم،نظم جمع المعلومات واسترجاعها،مراكز مصادر التعلم ،وأخير تكنولوجيا 

  .االتصال عن بعد

عرف على اآلفاق المستقبلية لتوظيف تكنولوجيا سيتم من خالله الت: الفصل الخامس•

المعلومات والمعتمدة أساسا على رباعية من المحاور وهي محور تطوير االستراتيجيات 

محور تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،محور التشريع والتمويل واالستثمار، 

  .وأخيرا محور التحديات المستقبلية للتعليم العالي

قد اعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المراجع الهامة استطعنا من خاللها و     

التعرف على بعض جوانب عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات ،وستظهر هذه المراجع 

  .في الدراسات السابقة وفي قائمة المراجع



 

 

 

المهتمين يجد فيها  ننتمنى في األخير أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة وا    

بالموضوع ما يحفزهم على المزيد من االهتمامات بتأثيرات العوامل التكنولوجية في 

تطوير التعليم العالي وتحسينه لصالح المجتمع الجزائري الذي ما زال يفتقر إلى تدفق 

  .حر ومتوازن للمعلومات

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 
  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ــل األول الفصـــــــــــــــــ



 

 

 

 إجـــــــــــــــــــراءات الــــــــــــدراسة
  أســـــاسیــات موضـــــــوع البـــــــحث .     1
في الربع األخير من القرن الماضي تحوالت في أسـاليب التعلـيم    يشهد التعليم العال     

اجهتـه والتـي   وأنماطه ومجاالته وقد أتى هذا التطور استجابة لجملة من التحديات التي و

المعرفـي   رتمثلت في تطور تكنولوجيا المعلومات والتعليم وزيادة اإلقبال عليه واالنفجـا 

العظيم وظهور ظاهرة العولمة ونمو صناعات جديدة تطلبت توجيه االستثمار في مجاالت 

المعرفة والبحث العلمي ،هذا األخير أصبح من أهم الحلول التي يمكن اعتمادها للخـروج  

الحات االرتجالية والعشوائية والتجارب التي تثقل وترهق ميزانيات التعليم العالي من اإلص

دون الوصول إلى النتائج المرجوة ،ومن هذا المنطلق سنحاول أن نقدم األرضية العلميـة  

  . المنهجية التي تساعد في الخروج بنتائج علمية قدر اإلمكان

  وعأھمیــــــــــــة المـــــــــــوض 1.1     

  :تظهر أمهية املوضوع حمل الدراسة من خالل ثالث أبعاد أساسية

 )االستثمـــار البشـري( االستثمـــار في مجـــال التربیة والتعلیــم:البعـد األول•

وهو ما اصطلح على تسميته صناعة البشر ،وهذه الصناعة لن تعرف طريقها إلى    

ي يقع على عاتقها إعداد جيل بمواصفات المجتمع إال إذا استطاعت نظمنا التعليمية الت

هذا العصر الخروج من الجمود التعليمي القائم على التلقين واستظهار المعلومات إلى 

حيوية التعلّم الناتج عن االكتشاف والتقصي والتحليل واالستنتاج وصوال إلى حل 

أنواعها  تطوير نوعي في مصادر التعلّم بمختلف ثالمشكالت،وهذا ال يأتي إالّ بإحدا

  .وأشكالها،وتوظيف ما وصل إليه التقدم في تكنولوجيا المعلومات

  

 األمثل لتكنولوجیـا المعلومـات في العملیة التعلیمیة راالستثمـا:البعـد الثـاني•



 

 

 

حيث تمثل تكنولوجيا المعلومات أحد أهم البدائل التي يمكن للمنظومة التعليمية أن     

ن خالل تطوير عملياتها ومخرجاتها الكمية تعتمد عليها لتطوير عناصرها م

والنوعية،والبد أن يساير هذا االستخدام تغييرا واضحا في مفهوم هذا االستخدام ضمن 

العملية التعليمية لتحقيق أداء أفضل و إسهام فعال في حل المشكالت بفعالية 

ل وعمق،خاصة وأن النهضة التكنولوجية المفاجئة فرضت مسؤولية أساسية على ك

  .لتسخيرها لخدمة أغراضها وأهدافها ةالمجتمعات ألن تضع القواعد أو النظم الالزم

  التوظیـف المنھـجي لتكنولوجیـا المعلومـات في التعلیـم :البعـد الثـالث •

التطوير واإلصالح التي كانت تتم وفق تصورات دون أسس علمية  تإن حركا     

االستمرارية في كثير من األحيان وذلك  منطقية  قد باءت بالفشل والتراجع ،وعدم

الفتقارها أو عدم اعتمادها على أسلوب البحث العلمي،فهي البد أن تنطلق من واقع 

يتمثل في مناهج تطبق وتعليم قائم،ومن الضروري دراسة هذا الواقع دراسة علمية في 

لى ضوء الصورة العصرية المرغوبة في التعليم وأولويات التطوير قبل اللجوء إ

توظيف تكنولوجيا المعلومات وذلك من خالل وضع خطة شاملة ومتكاملة تضم كل 

  .العوامل التي لها عالقة بالموضوع

  أھـــــــداف البحــــــــــث   2.1

نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقيق هدف أساسي وهو وضع تصور الستراتيجية    

عن بعد مبنية على دراسات ومعطيات وطنية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم 

  .مستقبلية لنتائج توظيف هذه التكنولوجيا

  

  إشكـــــــالیة البحـــــــــث     3.1

تتجه دول العالم اليوم على اختالف مستوياتها إلى تطوير وتحديث نظامها التعليمي      

نوع فعال من معتمدة ومستعينة في ذلك بأحدث االبتكارات التكنولوجية من أجل تقديم 

التعليم تستجيب له كل أطراف العملية التعليمية وتشترك فيه لزيادة كفاءته 



 

 

 

بين التعليم وتكنولوجيا المعلومات من أهم القضايا  موفعاليته،خاصة وأن قضية االلتحا

المطروحة على الساحة الدولية  ونحن نستشرف إطاللة قرن جديد ونتطلع إلى إحداث 

االنطالق فيها تحتاج إلى إعداد إنسان يتعامل بكفاءة واقتدار في نقلة مجتمعية ،نقطة 

عالم رقمي اللغة وتكنولوجي االتجاه،ولتأمين احتياجات المجتمع من القوى البشرية التي 

تستلزمها متطلبات العصر لمواكبة التغيرات في شتى المجاالت،خاصة عندما برزت 

ارد البشرية التي تنتج هذه المعرفة هي المعرفة كأهم مصادر القوة وأصبحت تنمية المو

العامل الحاسم في تحديد قوة المجتمعات،وأصبح االستثمار في مجال التربية والتعليم 

  .عائدا تاكثر االستثمارا

ونظرا للرغبة الملحة والشديدة إلعالن االنتماء إلى لغة العصر، فقد سعت بعض      

إلى خوض هذه التجربة، وقد قطعت شوطا المؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها 

ال بأس به في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم،سواء فيما يتعلق 

كمادة تعليمية ضمن مناهج التعليم أو فيما يتعلق باستخدامها في إدارة شؤون  اباستخدامه

ضافة إلى البحث الطلبة والمعلمين،و أخيرا فيما يتعلق باستخدامها كوسيلة تعليمية،باإل

عن أساليب جديدة يمكن أن تسهم من خاللها هذه التكنولوجيا في تحقيق ودعم أهداف 

  .المناهج التعليمية

ولكن هل كانت هناك إلتفاتات جادة ويقظة لجدية وأهمية الرؤى والتنبؤات     

لى المستقبلية التي طرحت لتصور التطورات الممكنة في حقل التربية والتعليم بناءا ع

  .المعطيات المسبقة لتطور التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا االتصال الحديثة؟ 

بتكنولوجيا  ةوهل نظمنا التعليمية ستجدي في حل مشاكلنا التعليمية باالستعان     

المعلومات في ظل غياب خطة متكاملة تأخذ في عين االعتبار أن أي حركة تحديث أو 

  .ائم؟تطوير البد أن تنطلق مما هو ق

وهل نحن بحاجة إلى بلورة سياسات واستراتيجيات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات     

والتطويرية في مجاالتها،ونشر استخدامها  ةالبحثي دوإقامة الخطط والمشاريع لدفع الجهو

لهذه التلقائية والعفوية؟وهل  ففي المنظومة التعليمية،وهل يجوز ترك عملية التوظي



 

 

 

ل من حيث ما سيكون عليه التعليم في القرن الواحد والعشرين حتى سننظر إلى المستقب

  .نبني استراتيجيتنا على هذا األساس؟

إذن إذا كان التعليم هو المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة،فيجب رسم خريطة واضحة      

لتطويره تراعي استراتيجية التعليم في القرن الواحد والعشرين،فإن لم نتعلم كيف نسخر 

وى العلم والتكنولوجيا فلن تكون أمامنا أي فرصة في تحقيق طموحنا في التنمية التي ق

  .نصبو إليها

  تســـــــــاؤالت البحــــــــــث  4.1

كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات من أن تحول سياسات التعليم الراهنة إلى       -

  .سياسات متقدمة تتفاعل مع تكنولوجيا المعلومات؟

خاذ القرار في مجال وضع استراتيجية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات ستمليه هل ات -

فلسفة أو سياسة التعليم،أو تحكمه الموارد واإلمكانيات المتاحة من بشر وأماكن 

  .ومعدات؟

هل يجب أن تتضمن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات محور االتصاالت والتعليم عن  -

  .بعد؟

من سياسات التعليم التقليدية إلى سياسات واستراتيجيات التعليم ما هي تكاليف التحول  -

عن بعد المتقدمة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات؟وهل هذه التكاليف مادية أم 

  .زمن هذا التحول؟ وبشرية؟وما ه

ما هي المشكالت المتوقعة و أثرها على االستراتيجية التي سيتم وضعها،وأثرها على  -

ير في العملية التعليمية ؟و ما هي سبل العالج لتحقيق منظومة متوازنة استمرار التطو

  لها مدخالت ومخرجات تحقق األهداف االستراتيجية؟

ما دور المؤسسات التعليمية في التخطيط لهذه االستراتيجية؟وهل هي مسؤولية فردية  -

  .أم تمتد إلى القيادات التنفيذية؟



 

 

 

 ث    فرضیــــــــــــــات البــح.  5.1

هي تفسير مؤقت ال يزال بعيدا وبمعزل عن الحقيقة "وانطالقا من كون الفرضية    

وامتحان الواقع،ثم إذا درس وامتحن الواقع أصبح بعد ذلك إما فرضا خطأ وزائف،يجب 

فقد حاولنا  .)1(رفضه وتعديله،أو صحيحا يصلح أن يكون قانونا يفسر مجرى الظواهر

كرد وتفسير مؤقت على هذه التساؤالت، تحتمل الخطأ تبني مجموعة من اإلجابات 

  :والصواب وهذا ما تحدده نتائج الدراسة

التخطيط لوضع استراتيجية وطنية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد  -  

  .مرتبط بالسياسة التعليمية السائدة،ومحكوم باإلمكانيات المتاحة المادية والبشرية

 يجية توظيف تكنولوجيا المعلومات محور االتصاالت الرقميةتتضمن استرات -  

والتعليم عن بعد،،والنظر إلى المستقبل البعيد في إطار خطة استراتيجية على المستوى 

  .الوطني تراعي تحديات المستقبل البعيد والقريب

توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد دون توافر الحد  وإن إدخال أ -  

دنى من البنى التحتية الالزمة ودون أن يسبقه عمليات التجريب والتحليل الدقيق يعد األ

  .مجازفة حقيقية

  

  الدراســـــــات الســــــابقة   6.1

-محمد محمد مندورة" التخطیط االستراتیجي لنظم المعلومات :"الدراسة األولى 
  )1(محمد جمال الدین درویش

                                                
مكتبة :مصر.دليل الطالب في كتابة األبحاث ولرسائل الجامعية:مناهج البحث العلمي.محمد الشريف،عبد اهللا  (1) 

 . 38.ص.1996ومطبعة اإلشعاع الفني،
جامعة الملك :السعودية.التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات.ش،محمد جمال الدينمندورة،محمد،دروي  (1)

  .1994سعود،



 

 

 

 اس سليم وصلب يشكل قاعدة لبناء نظم المعلوماتإلى وضع أس هذه الدراسة تهدف   

وعناصر هذا األساس هي اتباع المنهج العلمي عند تطوير نظم . ألي مؤسسة

على عمليات التخطيط البعيد المدى، وعمل الدراسات التحليلية في  والتركيزالمعلومات، 

 ويتكون  .التطوير، وأخيراً وضع منهج واضح للمتابعة والتقويم مراحلكل مرحلة من 

وينقسم الكتاب في مضمونه إلى . من مقدمة وخمسة عشر فصالً قصيراً وخاتمة الكتاب

األول يسعى إلى تقديم مفاهيم االستراتيجيات والتخطيط االستراتيجي : أساسيينقسمين 

الخطط اإلستراتيجية، ويشمل ذلك الفصول من الفصل الثاني إلى الفصل  تطويروطرق 

الثاني فإنه يهدف إلى إيضاح كيفية تطوير خطط استراتيجية لنظم القسم  أما  .التاسع

. اعتماداً على المفاهيم التي تم شرحها في القسم األول المؤسسات  فيالمعلومات 

  . الفصل العاشر إلى الخامس عشر منويشمل ذلك الفصول 

الشك  اممف ،التخطيط االستراتيجي للمعلوماتية أهميةفقد تحدث في هذه الدراسة عن    

دة للمعلومات له عالقة مباشرة بنمو وتطوير العمل أن تطوير وبناء نظم جي فيه

حيث أن الحاجة إلى إنتاج معلومات أصبحت من المتطلبات األولية  ، ؤسسةبالم

هذا وقد أصبحت تقنية . وليس فقط هدفا لتحسين الكفاءة  واالستمرار،واألساسية للبقاء 

تقدمه من دعم كبير في إجراء  امؤسسة لمفي أي  المعلوماتالحواسيب عصب نظم 

المستويات اإلدارية في كافة األنشطة والقرارات التي  ومساعدةوتنفيذ العمليات المختلفة 

 ةألي مؤسستقنيات الحاسوب وتطوير نظم المعلومات  إدخالأجل  ومن. يتطلبها العمل

تتسق مع الخطة االستراتيجية  بعيدة المدى للمعلوماتية استراتيجية  فإنه يلزم توفر خطة

لنفسها عدد من المؤسسة وعادة ما تضع . ها وغاياتهايحقق أهداف اللمؤسسة وبمالعامة 

من بينها الخطة االستراتيجية المعلوماتية والخطة االستراتيجية  االستراتيجيةالخطط 

اتيجية البشرية والخطة االستراتيجية للتدريب وغيرها من الخطط االستر القوىلتنمية 

خالل هذه الدراسة  نيهدف م كما .مجملها إلى تطوير العمل واألداء فيالتي تهدف 

تحقق تكامل نظم المعلومات وتزامن تطويرها بما لاستراتيجية للمعلوماتية  خطة وضع

ومن المهم في عمليات التخطيط اإلستراتيجي تحديد أهداف نظم . ةأهداف المؤسسيحقق 



 

 

 

، فالهدف من بناء نظم المعلومات هو مساعدة المؤسسة بأهداف وربطهاالمعلومات 

يكتب له  نبعيد المدى فإن تطوير النظم ل طيطوبدون التخ،أهدافهاتحقيق  ىالمؤسسة عل

االستراتيجي للمعلومات مفهوم حديث  التخطيط مفهومف. له أمولةالمالنجاح بالصورة 

. ؤسسةكبير على األداء في الماإليجابي ال وتأثيرهنسبياً، وال يتضح للكثيرين أهميته 

منهج علمي سليم في تطوير نظم  واتباعولكن وضع خطة استراتيجية معلوماتية 

  .نتائج جيدةالمعلومات سيحقق بإذن اهللا تعالى 

  : )1(توظیف تكنولوجیا التعلیم للدكتور فتح الباب عبد الحلیم سّید: الدراسة الثانیة

ن أراد أن يخطط لتوظيف تكنولوجيا التعليم هذا الكتاب عبارة عن دليل علمي لم   

التخطيط السليم ويعمل حسابا لكل المتغيرات والظروف المتصلة بهذا التوظيف وهو 

يضع بين يدي متخذي القرار أو المخطط صورة تكاد تكون ناطقة لمشروعات في 

يات قسم الكتاب إلى أربعة فصول رئيسية األول تناول أساس.توظيف تكنولوجيا التعليم 

التوظيف وذلك من خالل توضيح مفهوم تكنولوجيا التعليم من حيث دورها ووظيفتها 

وما يمكن أن تؤديه وما يتصل بذلك من مفاهيم في العملية التعليمية،أما الثاني فقد 

خصص لعمليات توظيف تكنولوجيا التعليم أي النظر في التنظيمات والعمليات التي 

تكنولوجيا ،بينما عالج الفصل الثالث ما يتطلبه توظيف يمكن اإلفادة بها في توظيف ال

تكنولوجيا التعليم أو االستعدادات،في حين نجد الفصل الرابع يتحدث عن الحلول 

والعقبات التي تعتبر أمور واقعية تعرض للتنبيه في توظيف التكنولوجيا إلى جميع 

لتوقف وذلك حرصا المتغيرات والبدائل واخذ الحذر مما يعترض محاوالت التوظيف ل

  .على تحقيق النجاح والتقدم

 Building Learning Communities In Cyber Space: Effective الثالثةالدراسة 

Stratégies For The On-line classroom.                                       

                                                
  (1) سيد،عبد الحليم فتح الباب.توظيف تكنولوجيا التعليم.مصر:الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم،1997.



 

 

 

                                                 Rena M. Palloff -   Keith  Pratt تأليف

هو منخرط حاليا أو يفكر باالنخراط في التعليم على  كتاب جدير بالقراءة لكل من       

عن خبرة عملية يقوم المؤلفان بمعالجة القضية  اًوبناء. الهواء أو التعليم عن بعد

 على مجتمعات تعليم في البيئة الشبكية أو ما المحورية الخاصة بكيفية بناء والحفاظ

  دليالً إرشادياً لكل جانب من جوانب وضع يسمى بالتعليم عن بعد ويحتوى الكتاب

  .الهواء على للتعليم التعليمية البرامج

البرنامج  ويقدم المؤلفان رؤية عامة ودقيقة لعملية التعليم عن بعد تشتمل على اختيار    

ويبين . على العملية ككل رالتعليمي وتصميم البرنامج والكثير من القضايا الفنية التي تؤث

       الممارسة األكاديميةمع الكتاب كيف يمكن بناء بيئة تعليم افتراضية تساعد الطالب على

  .يبالمجتمع الدراس ستعزيز اإلحسا

  الكثير من دراسات الحالة واألمثلة العملية من البرامج الناجحة  ويحتوي الكتاب على

  .التعليم عن بعد

استراتيجية ثبت نجاحها لمواجهة التحديات الناشئة في هذا  ويقدم المؤلفان    

تشتمل على دمج الطالب في الموضوع والدعوة إلى المشاركة  وعــالموض

غير المشاركين وفهم المؤشرات الدالة على وقوع  مل مع الطالبـوالحضور والع

  .اعل الشخصيـالهواء تتكيف مع التف أزق وبناء مجتمعات علىــالطالب في م

العمل في نظم المعلومات مع خمسة  اء على العديد من السنوات التي أمضياها فيـوبن

وجهات نظر المؤلفان يقدم  وام من الخبرة العملية في مجال التعليم عن بعدــأع

  .منفذ بالكمبيوتر اد القراء عبر خطوات تصميم برنامجـمصممة إلرش

   ليم عن بعد ومدى تطوره مع تطوراريخاً موجزاً ألصول التعـان تـكما يقدم المؤلف

  .وسائل االتصال وأجهزة الكمبيوتر واإلنترنت



 

 

 

العملية لكثير من الطالب ومدى استجابتهم  كما يحتوي الكتاب على خالصة التجارب   

ناهج التـي  ــكما أن هناك الكثير من الم .واإلنجازات التي حققوها في هذا المضمار

  ل ــإدارة البرامج التي تبين أن المؤلفين أق لياً وتطبيقاتيمكن للقراء تبنيها جزئياً أو ك

  .التعلم اهتماماً بالجوانب الفنية من نتائج

 االت مضطربة أو يمنعـوإذا كان هناك اعتقاد بأن التعليم عن بعد يؤدى إلى اتص    

 ن المجموعات النقاشيةن سهولة تكوبيناالتفاعل بين المعلمين والطالب فإن المؤلفين ي

 ويؤكدان أن التعليم على الهواء يعزز وال يمنع االتصال الفعال بين المجموعات وكذلك

  .بين المعلمين والطالب

مجموعة  تحدث عن :للدكتور عالء صادق:تكنولوجیا التعلیم عن بعد:الدراسة الرابعة

   :التي تميز بها التعليم عن بعد وأهمها ةمن العناصر الهام

مكونين رئيسيين في بيئة التعلم عـن   يؤكد أن هناك تعلم عن بعدالعالقة بين المعلم و الم

و يتم الحوار في الغالب . dialogueو الحوار  subject matterالموضوع الدراسي : بعد

بين المتعلم و المعلم و يكون من مسؤولية األخير التشجيع عليه و استغالله لتحسين نواتج 

كذلك مـن خـالل   والتي يمكن أن يقترحها المعلم  عملية التعلم من خالل األنشطة المختلفة

  .عمليات التقويم المستمر

أهم التعريفات للتعليم عن بعد  نتحدث من خالل هذا العنصر ع  مفهوم التعليم عن بعـد

   .وناقش نقاط االختالف والتشابه بينها

ـ   في أن االستفادة من أنواع التفاعل يرى  التفاعل  عن بعـد د برامج التعلـيم عـن بع

لمتعلم ا نفهو يمك. يتطلب توفير التكنولوجيا المناسبة التي تدعم هذه األنواع من التفاعل

استخدام تكنولوجيـا  ب  learner-content interactionالتعليمي  ىالتفاعل مع المحتو من

  .كالمؤتمرات الصوتية و الفيديوية و الويب two-wayاتصال تفاعلية ذات اتجاهين 

  ولوجيا التعليم عن بعـد خصائص وسائط و تكن



 

 

 

استخدام وسائط نقل المعلومـات   ىنظم التعليم عن بعد تعتمد بشكل كبير عليؤكد أن      

و في هـذا المجـال يؤكـد    . التعليمي للطالب عن بعد ىتكنولوجيا االتصال لنقل المحتوو

،  médiumأهمية التمييز بين مصـطلحي وسـيط    ىالعديد من علماء التعليم عن بعد عل

أنه طريقة أو اكثر لتقـديم المعرفـة    ىحيث يعرف الوسيط عل. technologyكنولوجيا ت

توزيعـه  و هذا الوسيط يمكن أن يتم حمله. باالستعانة بأسلوب أو أكثر من أساليب االتصال

سبيل المثال، يعتبر النص المكتوب أحد الوسائط المستخدمة لتقـديم   ىفعل. بأشكال مختلفة

هذا النص المكتوب يمكن  نقله باستخدام أشـكال مختلفـة    ،آلخريناللغة و االتصال مع ا

  ).تكنولوجيا(كالكتاب المطبوع و األقراص المدمجة 

  :مشروع المدرسة اإللیكترونیة:االنترنیت في التعلیم:الدراسة الخامسة 

  )1(العزیز بن عبد اهللا السلطان عبد و القادر بن عبد اهللا الفنتوخ عبد

في السنوات األخيرة بشكل مذهل وسريع جداً وأصـبحت   االنترنيت شبكةنظرا لتطور    

حـاول   ،فهي غنية بمصادر المعلومات إلى درجـة الفيضـان  . أجمع للعالمكتاباً مفتوحاً 

في التعليم العام في المملكة  االنترنيتمشروع يستفيد من شبكة  فكرةعن المؤلفان التحدث 

استخلصا ي استفادت من اإلنترنت في التعليم والتجارب الت ض،فعرضا بعالعربية السعودية

في  تؤثرالتي يمكن أن  ألوضاعل اعرضتثم . من مالحظات إيجابية وسلبية  نما يمك منها

ـ المقترحة والتي من  ةخطالعرض  تم  وبعد ذلك ،هذا الموضوع فكـرة   تخاللها طرح

ضعها علـى  ودرسي لنقل المدرسة التقليدية من المبنى المت، حيث " المدرسة اإللكترونية"

 . اإلنترنت شبكة

 االنترنيتلتنظر في كيفية االستفادة من شبكة الدراسة هذه  جاءتهذا المنطلق  من      

ثم  ،حاسوبيتحدث فيها عن المراحل التي مر بها التعليم من منظور تم الف ،في التعليم

التعليم في  االنترنيتظر بعين فاحصة إلى تجارب بعض الدول في إدخال شبكة الن

                                                
مشروع المدرسة :ترنيت في التعليماالن.الفنتوخ،عبد القادر بن عبد اهللا،السلطان،عبد العزيز بن عبد اهللا (1) 

  http://www.abergs.org/fntok/fntouk0.htm:متواجدة على االنترنيت: اإللكترونية

http://www.abergs.org/fntok/fntouk0.htm


 

 

 

للتعامل مع التقنية في التعليم على  والطالبموضوع تقبل واستعداد المعلم  تفبحث ،العام

 . اهذه التكنولوجياآلثار التي يمكن أن تحدثها 

  )1(عبد العظیم الفرجاني:التكنولوجیا وتطویر التعلیم:الدراسة السادسة

ميدان التعليم في  هاشهدالتي  التكنولوجيا في الطفرةالضوء على  الكتاب يلقي   

التعليم أفرزتها جهود البحث  لتطوير عديدة نظماهناك  أن مبينًا، مختلف دول العالم

 نطاقهذه النظم التي تتم على  تطبيقاتأن  كما ،التعليمالعلمي في ميدان تكنولوجيا 

طرأت  التيالتغيرات  لمواجهة وذلك، منها في تطوير نظم التعليم االستفادةواسع يمكن 

  .االتصاالت وثورة ،المعرفي والطوفان ،السكاني االنفجارمنها  المجتمععلى 

تشكلت الدراسة من تسع فصول كان أهمها بالنسبة لدراستنا الفصل األول حيث    

الطوفان المعرفي  لمواجهة عنها غنىأن تطوير التعليم ضرورة ال  المؤلف أوضح

من التحديات التي  وغيرهاالسكاني  وثورة المعلومات والتكنولوجيا وكذلك االنفجار

الراهنة عاجزة عن  بحالتهاتواجه التربوي والمؤسسات التعليمية التقليدية وجعلتها 

  :الثالث الذي تحدث فيه عن إضافة إلى الفصل،المواجهة والتصدي

  :بعد عن التعليم -1

مع  لوجه وجهاقدر ممكن من المواجهة  بأقلالمتعلم  استقاللية على يقوم وهو    

خصيصاً  والمنتجة، ممكن من المواد التعليمية القابلة للتعلم الفردي قدر وبأكبر ،المعلم

 ،بوسائل إعالمية ترسل والتي ،الجودةعالية من  درجة على والمتضمنة ،التعلم لتبسيط

عدد من الدارسين من  أكبر وتعلم ،ميزتين هما التعلم الفردي من ناحية يكسبها مما

  .ىناحية أخر

  : المستقل لتعليما - 2

   :المفتوحة الجامعة - 3

                                                
  (1) الفرجاني ،عبد العظيم.التكنولوجيا وتطوير التعليم.مصر:دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع،2002.



 

 

 

أساليب ونظم تطوير التعليم من كما استعرض الكاتب في الفصل الرابع      

أن هذه  المؤلف ويبين ،وإنتاج وتدريس البرامج التعليمية وتصميم التعلم استراتيجيات

هدم النظام ي الاألساليب قابلة للمناقشة والحذف واإلضافة ما دام التعديل في حدود ما 

  .التعليمي

 التعليمالكتاب مرجع أكاديمي يوضح كيفية توظيف التكنولوجيا في تطوير يعتبر      

نظم التعليم المفتوح كما يشير إلى أن  .الحديثةكاستراتيجية متكاملة جديدة في التربية 

ها من هي جميع تواالنترنيوالبرمجة التعليمية  لإلتقانوالتعليم عن بعد والتعلم الذاتي 

نقلة تعليمية ملحوظة تحقق المعادلة الصعبة في  تكفلأدوات التطوير الحقيقية التي 

  .الكيفاستيعاب الكم مع المحافظة على 

 إجراءات الدراســــة المیدانیــــة  . 2

يتناول هذا الفصل الجانب المنهجي للدراسة،فكما هو معلوم المعرفة العلمية تقوم     

فالبحث تجربة " اسيتين هما البناء النظري والبناء المنهجيعلى وجود دعامتين أس

  )1("ميدانية في إطار معرفي ومنهجي للوصول إلى نتيجة

والبناء المنهجي يقوم على مجموعة االتجاهات العقلية والتجريبية التي تساعد     

 الباحث على تحليل المعطيات الميدانية والنظرية،وعليه فان هناك اتساقا بين هذين

البناءين،فاإلجابة على التساؤالت المطروحة تتحقق من خالل تدعيم الخلفية النظرية 

بالدراسة الميدانية،فإذا كانت قيمة البحث تكمن فيما يتوصل إليه من نتائج ذات قيمة 

علمية فذلك لن يتحقق إالّ من خالل جمع البيانات الدقيقة باعتماد أنسب الطرق 

  .واألدوات المنهجية

نقوم بعرض أوال أساسيات الدراسة من خالل عرض إشكالية البحث وأهميتها س      

وأهدافها باإلضافة إلى تساؤالت البحث وفرضياته ،ثم عرض الدراسات السابقة،ثم نقوم 

                                                
 مقناة التعلي.إعداد شيرين صالح.برنامج رسالة علمية.وكيل كلية اإلعالم القاهرة:علم الدين،محمود سليمان (1)

  19.20الساعة 7.10.2004يوم .العالي القاهرة



 

 

 

بعرض اإلجراءات المتبعة في هذا البحث ابتداءا بمنهجية البحث ومبرراتها،وعرض 

فية تفريغ البيانات ،ثم كيفية تحديد المجتمع و كي تقنيات جمع البيانات وطرق استخدامها

األصلي و أخيرا تحديد العناصر البنائية الواجب دراستها أال وهي الجانب المكاني 

  .والبشري إلى جانب المجال الزمني

  منھــــج البــــــــحث   1.2

إن الدقة المطلوبة في البحث العلمي تفرض على الباحث أن يقدم وصفا دقيقا     

العمود الفقري في تصميم البحوث ألنه "جراءات في دراسة للظاهرة،ويعتبر المنهجلإل

الخطة التي تحتوي على خطوات تحديد المفاهيم وشرح المعاني اإلجرائية،إطار 

الدراسة،واختيار المنهج ووسيلة جمع البيانات،وتحديد مجتمع البحث،وتوضيح مجاالت 

  )1("الخ....الدراسات

تيار المنهج المالئم يعتمد أساسا على الظاهرة المدروسة والموضوع والواقع أن اخ    

المراد بحثه،ويركز المهتمون بمنهج البحث على أن الباحث ليس حرا في اختياره 

للمنهج،و إنما طبيعة الظاهرة موضوع الدراسة وخصائصها المميزة،وطبيعة العالقة 

لى تحقيقها،كلّها تعمل مجتمعة التي تربط متغيراتها واألهداف التي يصبو الباحث إ

  .لتفرض على الباحث المنهج المالئم

إن دراسة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في التعليم يتطلب استخدام المسح     

مسوح شاملة ومسوح "وتنقسم المسوح إلى .بالعينة،كمنهج أساسي في دراسة الموضوع

سة عدد محدود من الحاالت أو المفردات بالعينة أو بطريقة العينة التي يكتفي فيها بدرا

  .(1) "في حدود الوقت والجهد واإلمكانيات المتوفرة لدى الباحث

                                                
المكتب الجامعي الحديث :بيروت.الخطوات المنهجية العداد البحوث االجتماعية:البحث العلمي.شفيق،محمد  (1)
  .79.ص.1985،

 . 82.ص.المرجع نفسه  (1)



 

 

 

لوصف الظاهرة "ويعتبر هذا المنهج هو أحد المناهج الرئيسية في البحوث الوصفية    

المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها 

  .(2)" ها للدراسة الدقيقةوتحليلها وإخضاع

  أســـــالیب تجمیـع البیانــات   2.2

لقد تعددت وسائل جمع البيانات والمعلومات لتعدد طبيعة مصادرها والبيانات     

وتستخدم هذه األدوات منفردة أو مجتمعة حسب ما تقتضيه طبيعة "والمعلومات ذاتها،

  .(3)"  البحث أو الظاهرة 

قنيات المنهجية فرضتها طبيعة الموضوع المدروس،وطبيعة إذن فالوسائل والت    

المشكلة البحثية،فقد حاولنا قدر اإلمكان التحكم اكثر في هذه التقنيات و استعمالها بشكل 

والذاتية للخروج بنتائج ذات قيمة  زجيد لتحقيق الدقة العلمية وتجنّب األخطاء كالتحي

في جمع البيانات الميدانية والطرق التي علمية،ونعرض فيما يلي التقنيات المستعملة 

  .انتهجت في تطبيقها 

  المقـــــــــابلة    1.2.2

تعتبر المقابلة ذلك التفاعل اللفظي المنظم بين الباحث والمبحوث لتحقيق هدف     

معين،وبما أنها استجابة ألسئلة معينة فهي تسمح للمبحوث بتخطي اإلجابة المجردة عن 

بدون مقابلة أي مواجهة الباحث والمبحوث .)1(الحرية الكاملة في اإلجابةتلك األسئلة إلى 

بقصد جمع الحقائق والبيانات المتعلقة بموضوع البحث ال يستطيع الباحث التعرف على 

وتحليلها تحليال علميا يساعده على التوصل  االحقائق وال يستطيع تبويبها وتصنيفه

ف موضوع الدراسة،فهي عملية اجتماعية صرفة للنتائج النهائية التي يستعملها في كش

                                                
  .80.ص.المرجع نفسه (2)

  .54.ص.1998دار الفكر للطباعة والنشر،:عمان.منهجية البحث العلمي.يلف،مهدي،الطراونة،تحسينالزو (3)
  .227.ص.1987المكتبة الفيصلية،:مكة.مدراسات الجمهور في بحوث اإلعال.عبد الحميد،محمد (1)



 

 

 

تحدث بين شخصين ،الباحث الذي يستلم المعلومات ويجمعها ويصنفها والمبحوث الذي 

  .)2(يعطي المعلومات إلى الباحث بعد إجابته على األسئلة الموجهة إليه من قبل المقابل

ينة المسؤولين عن ونوع المقابلة المعتمدة هي المقابلة المقننة،وقد طبقت على ع    

 formation deتنظيم دورات التعليم عن بعد من خالل مشروع تكوين المكونين 

formateurs  الموجودين بمركز اإلعالم العلمي والتقنيcerist  على مستوى الجزائر

في إنجاز هذه المقابلة على دليل المقابلة  دوقد تم االعتما.العاصمة وجامعة قسنطينة

ا بإعداده وتنظيمه بطريقة تسمح لنا بالحصول على المعطيات التي المقننة الذي قمن

تفيدنا في البحث،ودليل المقابلة هو مذكرة أو مخطط يضم قائمة المحاور أو العناصر 

المرتبطة بموضوع الدراسة،وتتضمن هذه المحاور مجموعة من األسئلة التي تحرر قبل 

 .)3(تسمح بالسير الحسن لهابداية المقابلة مرتبة ومتسلسلة تسلسال منطقيا 

وتكون المقابلة المقننة عندما يتقيد المبحوث بالسؤال الذي يطرحه الباحث وال      

يخرج عن إطاره ولكن في الوقت نفسه يفسح له المجال للتعبير عن رأيه،واختيارنا لهذه 

 ةقشاألداة كان للضرورة المنهجية التي فرضتها طبيعة الدراسة ،وحتى ال تسير المنا

  .)4(أثناء المقابلة بال نظام وال هدف

تضمن الدليل جملة من األفكار المحورية التي تشكل مرتكز دراستنا،والتي راعينا     

فيها صفتي االرتباط واالنسجام بينها وبين الدراسة والمشكلة البحثية،وقد احتوى الدليل 

 الدراسة سؤال موزعين على أربع محاور أعدت انطالقا من تساؤال 30على 

ومؤشراتها،وحاولنا قدر اإلمكان أن تغطي هذه األسئلة كل األهداف التي يرجى البحث 

  :تحقيقها وهي كآالتي

                                                
لنشر، دار الطليعة للطباعة وا:بيروت.األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي.الحسن، احسان محمد (2)
  93.ص.1994،

(3) Claude, Jean Combessie. la méthode en sociologie -approches .paris :édition la 
découverte,1996.p.26. 

الدار المصرية :القاهرة،المحاورات في مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات.خليفة،شعبان عبد العزيز (4)
  131.ص.1997اللبنانية،



 

 

 

وضم  أساسيات استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد: المحور األول•

وتناولت األسئلة كل الجوانب المتعلقة )  13        01  (سؤاال   13 يحوال

ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات من حيث التخطيط لالستراتيجية وأهميتها وأهدافها با

  .وعلى المبادئ األساسية المعتمدة في العملية التخطيطية

واحتوت  عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد: المحور الثاني•

ات تكنولوجيا المعلومات دارت حول استخدام)    18           14( أسئلة  05على  

التعليمي التقليدي إلى النظام  النظامفي التعليم عن بعد وعن صعوبة التحول من 

 .التعليمي الحديث

متطلبات عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد :المحور الثالث•

تضمن أسئلة حول متطلبات توظيف ) 25         19( أسئلة  07واحتوى على 

 .تكنولوجيا المعلومات المادية منها والتقنية والمالية

واحتوى  آفاق ورؤى مستقبلية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي:المحور الرابع•

تدور حول المحاور التي تبنى عليها الرؤية )  29         26( أسئلة  05على  

 . المستقبلية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات

تحديد األيام التي ستجرى فيها المقابلة واالماكن المناسبة داخل مركز االعالم  تم   

العلمي والتقني بالجزائر العاصمة وجامعة قسنطينة وقد حاولنا قد االمكان اجراء كل 

مقابلة على انفراد حتى ال يكون هناك تداخل في االجابات وتكون صريحة،ثم قمنا 

اصيل والمعلومات التي اعطوها بكل دقة وامانة دون بتدوين االجابات وتجميع كل التف

  .أي حذف او تغيير وقمن بتسجيلها في وقتها خوفا من تأثير الذاكرة على تحريفها 

بعد االنتهاء من مرحلة المقابالت الرسمية وجمع المعلومات والبيانات المحصل عليهـا     

االسئلة المطروحةثم حساب القيم انتقلنا الى مرحلة تفريغ البيانات وتبويبها حسب مواضيع 

  .العددية للتكرارات 

  ) استمارة االستبانة (االستمــــــارة  2.2.2



 

 

 

إلى جانب المقابلة اعتمدنا كذلك االستمارة كوسيلة أساسية لجمع البيانات حيث     

طبقت على عينة األساتذة ،وهي ليست مجرد أسئلة يوجهها الباحث إلى المبحوثين، 

وتعتبر من اكثر األدوات انتشارا .)1(حقيقة هي منبهات لفظية مدروسة بعنايةوإنما في ال

في البحوث أو الدراسات الميدانية وبناءا على هذا فإنه بالنسبة لبحثنا فقد استعملت لجمع 

  .اكبر قدر من المعلومات

  :ولقد مرت استمارة البحث بمراحل قبل وصولها إلى المرحلة النهائية

 :ستمارةمرحلة إعداد اال*

تم تحديد نوع المعلومات التي نرغب في جمعها،أي تصميم االستمارة في ضوء  - أ

اإلطار العام للبحث وذلك بناءا على خطة تضمن احتواءها على جميع النقاط الرئيسية 

  :والفرعية ،فقمنا بتحديد المحاور الرئيسية التي يتضمنها البحث وكانت كالتالي

  .جيا المعلومات في التعليم عن بعدمحور عمليات توظيف تكنولو -

  .محور آفاق ورؤى مستقبلية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي -

  :تم تحديد شكل األسئلة وصياغتها  وكانت كالتالي - ب

 08محور عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد وتضمن  -

  .أسئلة

حول تطبيق برامج التعليم عن بعد والمبادئ المعتمدة في تدور )  08         01(  من 

هذا النوع من التعليم وكيفية تنظيمه باإلضافة إلى مميزات استخدام تكنولوجيا 

  .المعلومات في هذا النموذج التعليمي

                                                
ديوان المطبوعات :الجزائر.محاضرات في منهجية البحث االجتماعي.خير اهللاعصار، (1) 

 . 73.ص.1982الجامعية،



 

 

 

محور آفاق ورؤى مستقبلية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي،احتوى  -

تدور حول االهتمام بالبنية التحتية لتكنولوجيا ) 19         09( سؤال   11على 

المعلومات وحول التغيرات التكنولوجية التي حدثت،باإلضافة إلى االستثمار في مجال 

.                                                               تكنولوجيا المعلومات والتحديات المفروضة على التعليم العالي

  مرحلة التحكيم والتجريب*

لضمان نجاح االستبيان كأداة أساسية لجمع المعلومات فالبد من اتخاذ خطوتين 

 :ضروريتين

فقد عرضنا االستبيان على مجموع من األساتذة إلعطاء : تحكيم االستبيـــان  -

صياغتها ومدى موافقته مع و ةالرأي حوله من حيث اإلطار العام له ونوع األسئل

  .مختلف جوانب الدراسة

قمنا باختيار عددا محدودا من أفراد العينة وطلبنا منهم : تجريب االستبيـــان  -    

 .اإلجابة على االستبانة للتأكد من وضوح معنى األسئلة

  مرحلة التعـــديل*

تي شكلت نوعا تعتبر هذه المرحلة أساسية جدا ومن خاللها تم تعديل بعض األسئلة ال

  .من الغموض لدا العينة التي تم التجريب معها،و ألغيت أيضا بعض األسئلة

  :مرحلة التوزيـــع*

استغرقت هذه المرحلة مدة شهر حيث تم توزيع االستبانة على أفراد العينة وكانت 

 :بطريقتين

فراد العينة إلى مختلف األماكن التي تتواجد بها أ لحيث تم االنتقا :عن طريق الباحث -    

وذلك رغبة منا في إيجاد فرصة للتفاعل بين الباحث ومجتمع البحث واإلجابة على 

  .بعض األسئلة إذا ما كان هناك غموض أو التباس



 

 

 

حيث تم االتفاق مع بعض األشخاص الموثوق بهم لتوزيع : عن طريق المندوبين -  

 .لوقت من ناحية أخرىاالستبانة وذلك التساع الحيز الجغرافي لمجتمع البحث وضيق ا

  مرحلة التحليل والتفريغ*

تمت هذه العملية بسهولة كون األسئلة تقريبا مغلقة مما ساعدنا على تصنيفها وحساب 

  .تكرار اإلجابات

  الوثـــائق والسجــــــالت 3.2.2

وقد حاولنا  ةتعتبر الوثائق من األدوات التي تمكننا من الحصول على البيانات اإلحصائي   

صول عليها لالستفادة منها في البحث، فالبعض حصلنا عليه من خالل مركز اإلعـالم  الح

العلمي والتقني بالجزائر العاصمة وقسنطينة ،والبعض اآلخر حصلنا عليـه مـن موقـع    

  .اإلعالم العلمي والتقني بالجزائر العاصمة وجامعة قسنطينة

  طرق تحلیــــــــل البیــــــانات    3.2

هم المعطيات التي توصلنا إليها استخدمنا بعض الطرق وتقنيات التحليل البراز أ    

وحساب النسب المئوية  ةفاعتمدنا على الطرق اإلحصائية كتكوين الجداول اإلحصائي

للقيم العددية للتكرارات ،واستعملت أيضا الدوائر النسبية في بعض الحاالت للتوضيح 

  .اكثر

  .ين خالل االستمارة فاتبعنا أسلوب التحليل الكمبالنسبة للبيانات المحصل عليها م -

بالنسبة للبيانات المحصل عليها من خالل المقابلة فتم تحويلها من بيانات كيفية إلى  -

بيانات كمية معتمدين على أسلوبين للتحليل أحدهما كمي من خالل عرض الوصف 

تداء من تحليل الرقمي لها،واآلخر نوعي من خالل تحويل تلك األرقام وتفسيرها اب

  .مضمون اإلجابات و أبعادها المختلفة ويظهر هذا خاصة في الفصل األول

    حدود الدراســــة المیدانیــــــة 4.2
  )المكانیة(الحــدود الجغرافیــة 1.4.2



 

 

 

لقد كانت لدينا رغبة ملحة أن تغطي هذه الدراسة كل جامعات الشرق الجزائري     

 formationاألساتذة المسجلين في دورات تكوين المكونينولكن بعد االطالع على قائمة 

de formateurs  لم نجد سوى أساتذة ممثلين لثماني جامعات بالشرق الجزائري وهي

  :كالتالي

 جدول رقم 01 عینة الدراسة حسب الجامعات

 النسبة  عدد األساتذة  الجامعة  النسبة  عدد األساتذة الجامعة

 %11.53  3  بجاية جامعة  %30.76  8 جامعة قسنطينة

 %7.69  2  جامعة جيجل  %07.69  2 جامعة سطيف

 %11.53  3  جامعة ورقلة  %11.53  3 جامعة باتنة

 %11.53  3  جامعة عنابة  %7.69  2 البواقي مجامعة أ

 %100  11     15 المجموع

  

من أفراد العينة  %30.76يظهر من خالل الجدول أن جامعة قسنطينة اشتملت على      

على مكانة هذه الجامعة واجتهادها باستمرار الحتالل الريادة بين الجامعات، وهذا يدل 

لما ال وهي تمثل صرحا جامعيا قدم الكثير إلى مجال البحث العلمي ومازال يقدم ،وهي 

أيضا من الجامعات التي تعمل باستمرار لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال 

الملتقيات العلمية التي برمجت في السنوات تكنولوجيا المعلومات والدليل على ذلك 

األخيرة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي شهدت حضورا من الدول 

  .العربية واألجنبية

وكانت جامعات  .%11.53وظهرت جامعات عنابة وباتنة وورقلة وبجاية  بنفس النسبة 

  .%7.69سطيف وأم البواقي وجيجل ممثلة بنسبة 
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30.76

7.67

19.23
7.67

7.67

7.67
7.67

11.53

جامعة قسنطینة جامعة سطیف جامعة باتنة جامعة ام البواقي
جامعة بجایة جامعة عنابة جامعة جیجل  جامعة ورقلة 

  

ما بالنسبة لعينة المسؤولين على تنظيم الدورات التكوينية أهذا بالنسبة لعينة األساتذة 

فتمت الدراسة بمركز اإلعالم العلمي والتقني بالجزائر العاصمة وجامعة قسنطينة وهذا 

ينية نظرا لكون هذا المركز هو المسؤول بالدرجة األولى على تنظيم هذه الدورات التكو

  .إضافة إلى جامعة قسنطينة

  الحــــــدود البشریـــــة  2.4.2 

وتشمل على أفراد العينة والمتمثلة في األساتذة المسجلين بدورة تكوين المكونين    

أستاذ حسب قائمة األساتذة  130بثماني جامعات من الشرق الجزائري وبلغ عددهم 

  :ني كما هو موضح في الجدول التاليالعلمي والتق مالمحصل عليها من مركز اإلعال

        

 جدول02 :نسبة أفراد العینة حسب الكلیات

  النسبة عدد األساتذة الكلية الرقم

  %46.15 12 كلية الهندسة 1

 %3.84 01 األرض والتهيئة العمرانية 2

 %19.23 05 العلوم االقتصادية والتسيير 3



 

 

 

 %11.53 03 العلوم القانونية واإلدارية 4

 %15.83 04 العلوم االجتماعية واإلنسانية 5

 %3.84 01  كلية اآلداب واللغات  6

 %100 26    المجموع

 

من التمثيل لدى %46.15كما هو واضح في الجدول ،كلية علوم الهندسة أخذت اكبر نسبة 

أفراد العينة وهذا يدل على االهتمام  الذي تلقاه تكنولوجيا المعلومات لدى هذه الفئـة دون  

بينمـا  . يرها مع العلم أن التسجيل في الدورة التكوينية لم يشترط أي نوع من التخصصغ

وتأتي بعدها كلية العلوم اإلنسانية . %19.23نجد كلية االقتصاد وعلوم التسيير ممثلة بنسبة

  .%15.83واالجتماعية بنسبة 
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3.8419.23

15.83
3.84

46.15

11.53

كلیة الھندسة األرض والتھیئة العمرانیة
العلوم االقتصادیة والتسییر العلوم القانونیة واإلداریة
العلوم االجتماعیة واالنسانیة كلی   ة اآلداب واللغ    ات 

  

  تعينة الدراسة حسب التخصصا: 03جدول رقم 

 النسبة التكرار 

 %26.92 07 االعالم االلي



 

 

 

 %11.53 03 الميكانيك

 %7.69 02 االلكترونيك

 %7.69 02 علم المكتبات

 %3.84 01 اللغة الفرنسية

 %3.84 01 علم االجتماع

 %3.84 01  علم االرض

 %3.84 01  تاريخ

 %11.53 03  تسيير 

 %7.69 02  محاسبة

 .%11.53 03  حقوق

 .%100 26 المجموع

،وربما %26.92يبدو من خالل الجدول أن تخصص اإلعالم اآللي ظهر بأعلى نسبة   

هذا إلى قدرتهم على التحكم في الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة الجانب التقني یعود 

بينما نجد أيضا أن تخصص الميكانيك هو أيضا من التخصصات التي تهتم بالوسائل .لها

وبنفس النسبة مثلت  ،%11.53ظرا لطبيعة التخصص وهذا بنسبةالتكنولوجية وهذا ن

العينة تخصص المحاسبة وهم يستعملون كثيرا الوسائل التكنولوجية في العملية 

بينما تفاوتت التخصصات األخرى في النسب ،منها علم المكتبات الذي ظهر .التعليمية

ديثة ويشهد له بين مختلف مع العلم أن هذا التخصص يتبنى التكنولوجيا الح%7.69بنسبة 

  .التخصصات بالنشاط الدائم في هذا المجال 



 

 

 

شكل رقم  03  :       العینة حسب التالصصات

26.92

11.53

7.697.693.843.843.84
3.84

11.53

7.69
11.53

االعالم االلي المیكانیك االلكترونیك علم المكتبات
اللغة الفرنسیة علم االجتماع علم االرض تاریخ
تسییر  ومحاسبة حقوق

  

  الحـــــدود الزمنیـــــــة 3.4.2 

استغرقت عملية إنجاز الدراسة قرابة السنة والنصف ويمكن تقسيم هذا المجال إلـى      

  :مراحل

  .لي أربعة اشهرواستغرقت حوا:مرحلة التفكير في موضوع الدراسة•

  

  :اشهر موزعة كما يلي14استغرقت حوالي : مرحلة التجسيد العملي لموضوع الدراسة•

 .اشهر 7واستغرق حوالي :تحديد اإلطار النظري للدراسة - 

االستطالعية،و إعداد استمارة  توتم خاللها القيام بالزيارا : الدراسة الميدانية - 

بحث عن  الوثائق الخاصة بالمعلومات اإلحصائية االستبانة ودليل المقابلة المقننة وال

 .اشهر4واستغرقت حوالي 

 .واستغرقت حوالي شهرين  : تطبيق االستمارة ودليل المقابلة  - 

    .ودامت شهر: كتابة المذكرة و إخراجها بالشكل النهائي  - 



 

 

 

  العّینـــــــــــة       5.2

مناص منها كمصدر الستقاء  تشكل العينة في البحث العلمي دعامة أساسية ال    

المعلومات والمعطيات من الواقع،من منطلق أن العينات تسمح بالحصول في حاالت 

كثيرة على المعلومات المطلوبة مع اقتصاد ملموس في الموارد البشرية وفي الوقت 

  )1(ودون أن يؤدي ذلك إلى االبتعاد عن الواقع المراد معرفته

أفراد البحث أو مؤسسات البحث من الكثرة والتضخم  ففي كثير من األحيان يكون    

بحيث ال يمكن أخذهم جميعا في االعتبار عند إجراء الدراسة ألسباب علمية لذا فانه من 

األوفق عمليا ومن األجدى علميا أن تأخذ عينة فقط من األفراد أو المؤسسات لنشكل 

حددها طبقا لمواصفات وطرق منها مجتمع البحث ويصبح هذا المجتمع هو العينة التي ن

  .مسلم بها

  :ولدينا في هذه الدراسة عينتين

عينة األساتذة المسجلين في مشروع تكوين المكونين مع العلم أن هذا المشروع انطلق -

  .)1(من طرف الوزير المنتدب المكلّف بالبحث العلمي 2001رسميا في شهر جوان سنة 

المشروع والذين لهم عالقة مباشرة عينة األشخاص المسؤولين عن تنظيم هذا -

بالمشروع مع العلم أن هذا المشروع له أهداف أخرى غير مرتبطة فقط بالعملية 

التعليمية ولكن الورشة رقم ثالثة والمتعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد هي اكثر ما 

  .)2(يهمنا 

  تحـــــــــدید المجتمــع األصــــــلي      1.5.2

                                                
يوم دراسي حول مذكرات التخرج قسم علم :التحليل اإلحصائي للبيانات في العلوم االجتماعية.دليو،فضيل (1) 

  .142.ص.2000جامعة منتوري،.االجتماع

  3انظر الملحق رقم (1)

  4ق رقم انظر الملح (2)



 

 

 

مختلف (الشرق الجزائري نكون مجتمع البحث من أساتذة ثماني جامعات ميت     

 2001 يالمسجلين في دورات تكوين المكونين  خالل سنت) المعاهد واألقسام

  : استاذ موزعين على ثالث ورش أساسية130وبلغ عددهم حوالي 2002و

  44:الورشة األولى -

 51:الورشة الثانية -

 technologies éducatives :création et(أستاذ35حوالي : الورشة الثالثة -

gestion d’un enseignement ouvert et distant ( 

 أستاذ 26من األساتذة بالشرق الجزائري فإننا نحصل على % 20إذا أخذنا نسبة

بكيفية تصميم الدروس التفاعلية هي التي تخدم  ةأن الورشة الثالثة المتعلق ظوكما هو مالح

وبالتالي فعند توزيع االستمارات اخترنا األساتذة المسجلين في .أهداف وتساؤالت البحث

 35استمارة وزعت  26هذه الورشة كعينة مقصودة تخدم أغراض البحث وبدال من توزيع 

وقد كان توزيع االستمارات .استمارة حسب عدد األساتذة المسجلين في الورشة الثالثة

  :كالتالي

  يبين توزيع االستمارات 04جدول رقم 

 النسبة التكرار 

 %8.57 03 المسترجعة راالستمارات غي

 %91.42 32 االستمارات المسترجعة

 %100 35 المجمـوع

استمارة وقد تم استبعاد بعض االستمارات لالحتفاظ بالنسبة  32إذن تم استرجاع  

  .%91.42المسترجعة  تإذن بلغت نسبة االستبيانا.والعدد المرغوب فيه



 

 

 

شكل رقم 04:نسبة االستمارات المسترجعة

8.57%

91.42%

االستمارات غیر المسترجعة االستمارات المسترجعة
 

أما بالنسبة لفئة المسؤولين عن تنظيم دورات تكوين المكونين فقد حاولنا قدر 

المستطاع أن نتعرف عليهم جميعا مع العلم أن هؤالء المسؤولين هم الذين يقومون 

في مؤسسات  ءوقد كان هناك العديد من المكونين األعضا) المكونين(بعملية التكوين 

  ولكن ما يهمنا هنا هو المؤسسات الجزائرية والتي.)1(وع مختلفة مساهمة في المشر

كانت ممثلة في مركز اإلعالم العلمي والتقني وجامعة قسنطينة وكان هناك حوالي  

  :مكون موزعين على الورش كما يلي 20

  7:الورشة األولى  -

 8:الثانية ةالورش -

 أعضاء  5:الورشة الثالثة -

مكونين ،وهذه هي العينة التي  07صل على من المكونين  فنح %35حاولنا اخذ نسبة 

تمت معها المقابلة وعند إجراء المقابلة تم التركيز على المسؤولين على الورشة رقم 

ألنها تخدم عناصر البحث اكثر من غيرها مع العلم أن المكونين في هذه ) 3(ثالثة

  .الورشة هم نفسهم المسؤولين عن تنظيم الدورات التكوينية

                                                
  .5انظر الملحق رقم  (1)



 

 

 

  

 الجدول رقم 05 نسبة عّینة المقابلة

 النسبة من العينة  عدد المكونين 

 cerist  06 85.71%أعضاء من 

  %14.28  01  جامعة قسنطينة

  %100  07  المجموع

 

 جدول رقم06  جنس افراد العینة
 النسبة التكرارات 

 %76.92 20 ذكر

 %23.07 6 أنثى

  %100  26  المجموع

شكل رقم    05 :    جنس افراد عینة الدراسة

76.92

23.07

ذكر انثى
 

 جدول 07 :عینة الدراسة حسب الشھادات العلمیة
 النسبة التكرارات 



 

 

 

 %23.07 06 دكتوراه

 %76.92 20 ماجستير

 / / أخرى

 %100 26 المجموع

من أفراد العينة متحصلون على شهادة % 23.07يبدو من خالل الجدول أن 

من أفراد العينة % 76.92بينما نجد أن نسبة .أساتذة 06الدكتوراه وعددهم 

ويتضح هذا من خالل الشكل .أستاذ 20حصلون على شهادة الماجستير وعددهم مت

 :التالي

  
  
  
  

شكل رقم 06   :   عینة الدراسة حسب الشھادة العلمیة

23.07

76.92

دكتوراه ماجستیر
 

 جدول رقم 08 : أفراد العینة حسب الدرجة العلمیة

 النسبة التكرارات 

 %38.46 10 أستاذ مساعد



 

 

 

 %42.30 11 أستاذ مكلف بالدروس

 %19.23 5 أستاذ محاضر

من عينة الدراسـة هـم أسـاتذة     %42.30حظ من خالل الجدول نجد أن نسبةكما هو مال

أستاذ ،مع العلم أن الورشة رقم ثالثة الخاصة بالتعليم عـن   11مكلفين بالدروس وعددهم 

 من %38.46بينما نجد أن نسبة.بعد والتعليم المفتوح تقتصر فقط على األساتذة الجامعيين

من أفراد العينة  %19.23أساتذة،في حين نجد أن  10 العينة هم أساتذة مساعدين وعددهم 

 .أساتذة 5هم أساتذة محاضرين وعددهم 

 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم   07 :    عینة الدراسة حسب الدرجة العلمیة

38.46

42.3

19.23
0

استاذ مساعد استاذ مكلف بالدروس استاذ محاضر استاذ التعلیم العالي

 

        ضبـــــط المصطلحـــــــــات3.1 

  تكنولوجـــــــیا المعلــومـــــــات     1.3.1 



 

 

 

 الحاسوب تكنولوجيا إنف (Digital Révolution) الرقمية الثورة بدأت عندما"   

 هائلة تكنولوجيا لتكون اندمجت قد االتصاالت وأجهزة البصرية -السمعية واألجهزة

  .)1("المعلومات تكنولوجيا تسمى

 الحديثة اإلليكترونية الوسائل من سلسلة إدخال شهد قد المعلومات عصر حلول إن   

 الزمان حواجز بموجبها يتألغ ،عن بعد التعليم في سيما وال العالي التعليم حقل في

 أصبح فقد .األرضية الكرة من واسعة وأجزاء مناطق إلى بالتعليم ودفعت والمكان

 بعضاً بعضهم يواجه بحيث إليكترونية بطريقة بعد عن ومدرسيهم الطلبة ربط باإلمكان

 في محاضراتهم بإلقاء المدرسون يقوم بأن ذلك ويتم.في القسم، حاصل هو كما ويناقشه

 بوساطة والصوت الصورة منها ترسل خاصة بأجهزة ومزودة للتعليم خاصة غرفة

 القمر إلى ثانية بثها يجري ومنه التلفازي البث مركز إلى اإلليكترونية األمواج

 األرض إلى ثانية مرة يعود هناك ومن الدولة، تمتلكه أو فيه تشارك التي الصناعي

 األخرى والمراكز العلمية المعاهد سطوح على والمثبتة المستقبلة الصحون وتلتقطها

   . البالد تهم التي

 أداة هي وإنما التعليم في األول الهدف ذاتها حد في ليست الجديدة التكنولوجيا وهذه"   

 ال أن يجب لذا ومتطلباته، التعليم احتياجات لسد التربوية التعليمية المشكالت لحل

  )1("  العلم ميادين في استثمارها ةكيفي معرفة دون التكنولوجيا عجلة وراء نندفع

 التعلیــــــــــم عن بعـــــــد   2.3.1 

 يواجه للسوق المتباينة والظروف التكنولوجيا مجال في السريعة المتغيرات ظل يف     

 ، الميزانيات في الزيادة بدون متزايدة تعليمية فرص بتقديم يتعلق فيما تحدياً التعليم نظام

 برامج تطوير طريق عن التحدي هذا على التعليمية المؤسسات نم العديد وتتغلب

                                                
التعليم المفتوح وتكنولوجيا  :الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد .تيسير زيد،الكيالني (1)

متواجدة على . 17/05/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.الحادي والعشرين المعلومات عشية القرن
  bic/papers.htmlhttp.//www.anobed.org/Ara.:االنترنيت

  .المرجع نفسه. تيسير زيد،الكيالني (1)

http://www.anobed.org/Ara


 

 

 

 مسافة هناك يكون عندما" بعد عن التعليم" أن نقول يمبدئ بشكل و ، بعد عن للتعليم

 من كل بين الفجوة مأل أجل من تكنولوجيا وتستخدم ، والمتعلم المعلم بين فاصلة مادية

 من النوعيات هذه تستطيع و ، وجهل وجهاً يحدث الذي االتصال يحاكي بما الطرفين

 هذه تصل أن يمكن كما الجامعي، التعليم طريق في للكبار فرصة تقدم أن البرامج

 بعد أو الوقت ضيق بسبب التعليمية الفرصة هذه من حرموا الذين لهؤالء البرامج

 لللعما المعرفة قواعد تحديث في البرامج هذه تساهم كما ، البدنية اإلعاقة أو المسافة

 .)2("عملهم أماكن في

تنبع أهمية تحديد مفهوم للتعليم عن بعد في كونه نقطة بداية جيدة للتعرف علي     

المتخصصون وفي البداية، يالحظ المهتمون . نظم التعليم عن بعد  مكونات أو عناصر

م يوالتعل Distance Educationالتعليم عن بعد "في استخدام مصطلحي  لبساً أن هناك

 .)Learning Open" )1 حالمفتو

 بعد عن التعليم وسائل العالم أنحاء مختلف في الجامعات من العديد استخدمت"   

 ولهذه ، تياالنترن شبكة على مباشرة ميةيالتعل البرامج توصيل ومنها المختلفة بصورها

 إلى لوجه وجهاًً تتم التي التقليدية التعليم عملية تحويل في أثرها و قوتها التطورات

 مجال في السريع النمو في اآلخذة الطرق من أصبحت التي بعد عن التعليم برامج

  .   لفاعليتها وذلك الحوسبة

   عن للتعبير تستخدم التي عليها المتعارف اإلنجليزية المصطلحات من العديد توجدو 

  ,distance learning ,distance education, distributed learning التعليم عن بعد منها

                                                
زيارة .]على الخط المباشر[. ؟.. عنه خلفية لديه من..  بعد عن التعلم .رباح، القويعي (2)
: متواجدة على االنترنيت.15/05/2004يوم

 mela.net/vb/shouwthread.php?t=71636http.//www.sha 
متواجدة .12/04/2004:زيارة يوم:]على الخط المباشر[   األسس النظرية للتعليم عن بعـد.صادق،عالء  (1)

 http://www.almualem.net/index.html  : على االنترنيت

http://www.almualem.net/index.html


 

 

 

remote learning. " )2(.. 

  )3(:فهي بعد عن التعليم تعريف عند تراعى أن يجب التي المعايير عن أما   

 دراسية فصول المسافة بهذه نعني وقد( والمتعلم المعلم بين تفصل مسافة وجود -1

  ).األميال آالف بعضها عن يفصلها مختلفة قعامو أو المدرسة نفس في مختلفة

  .الطباعة أو الفيديو أو الصوت أو الكمبيوتر تكنولوجيا طريق عن ينالتلق يتم أن -2

 قنوات عبر الطالب مالحظات المعلم يتلقى بأن والتفاعل التواصل يحدث و -3

  .الحق لوقت يؤجل قد أو المحاضرة وقت في هذا يتم وقد ، االتصال

المختلفة أن استعمال أشكال التعليم عن بعد  ىاألولوهناك ملحوظتين أساسيتين "

القائمة فيه  التقنيةوالتركيز النسبي على أي منها، في أي مجتمع، رهن بالتشكيلة 

  . وبمقوماتها المجتمعية، بما في ذلك البنية األساسية والتنظيمية

والثانية، أن استخدام األشكال األكثر فعالية من التعليم عن بعد، تلك التفاعلية باستخدام 

في المجتمعات  حتىثرة على نوعية التعليم، حديث نسبيا الحواسيب والشبكات، والمؤ

وأن هذه األشكال هي في الوقت نفسه األكثر كثافة تقنيا، واألعلى تكلفة، . المتقدمة

 .)1( "واألكثر حاجة لبني تحتية

فإذا كان عصرنا الحاضر هو عصر المعلومات فان التعليم عن بعد بما يحققه من     

التدريب لكل من يتطلع إليهما دون التقيد بزمان أو مكان إتاحة المعلومات و فرص 

يخلق من مواطن هذا العصر المواطن الفعال القادر علي صقل مهاراته و تنمية قدراته 

أصبح باإلمكان أن يتفاعل الطالب و األستاذ عن و لقد . المعرفية على نحو متواصل

ابيا يحقق للطالب الفهم التام طريق ما يسمى بمؤتمرات الوسائط المتعددة  تفاعالً إيج

                                                
  .المرجع السابق.رباح، القويعي (2)

(3) Florida Center for Instructional technology.Ateachers guide to distance learning .[on 
.http://www.fcit.coedu.usf.edu:.page consultee en:14/02/2004.disponible sur  ]line–  

متواجدة على .08/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.التعليم عن بعد .محمد علي ، لقضاة ا (1)
bin/fc/fastcounter-ntral.com/cgihttp://www.member.bce-االنترنيت

login?3269787 

http://www.fcit.coedu.usf.edu
http://www.member.bce


 

 

 

يحقق لألستاذ وعياً باحتياجات الطالب و نقاط الضعف و القوة و التقييم المستمر و

لمستواهم العلمي بما يضمن توجيههم التوجيه الذي يحقق الهدف من العملية التعليمية 

  .بأعلى كفاءة ممكنة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ــانيالفصل الثــــــ

  تكنولوجیـا المعلومـات فـي التعلیـم عن بعـداستراتیجیـة أساسیـات 

  

 : مبادئ التخطیط الستراتیجیة تكنولوجیا المعلومـــات - 1



 

 

 

إن الخطة مجموعة من التدابير المحددة تتّخذ من أجل تنفيذ هدف معين،وهو أيضا     

ات للوصول إلى أهداف والقرار تعملية منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءا"

محددة،وعلى مراحل معينة،وخالل فترة زمنية معينة،ومستخدمة كافة اإلمكانات المادية 

  )1(والبشرية والمعنوية المتاحة حاليا ومستقبال أحسن استخدام

  :هذا يعني أن مفهوم التخطيط يحده عنصران   

محددة،  تتدابير وإجراءا وضع وثانيهماوجود هدف، أي غاية نريد الوصول إليها،  أولهما

ووسائل مرسومة من أجل بلوغ هذا الهدف، فمنطلق التخطيط في حد ذاته هو الروح 

العلمية التي قوامها تُدرس األشياء لمعرفة قوانينها بغية التأثير في مجراها،فمعرفة الشيء 

قط، بل يجعلنا قادرين على التنبؤ وهذا األخير ليس مقصودا لمجرد التنبؤ أو التوجيه ف

  .ليمكّننا من تغيير مجرى األحداث وتسييرها تسييرا مالئما لألهداف المرجوة

إن عملية التخطيط ال تبدأ من العدم، و إنما تنطلق من واقع يتمثل في مناهج    

تطبق،وتعليم قائم،ومن الضروري دراسة هذا الواقع دراسة علمية في ضوء الصورة 

لويات التطوير، قبل اللجوء إلى استخدام أو توظيف العصرية المرغوبة في التعليم وأو

تكنولوجيا المعلومات ،وذلك من خالل وضع خطة شاملة ومتكاملة تضم كل العوامل التي 

 ومن الواجب أن توضع هذه الخطة في صورة مراحل متعاقبة على.لها عالقة بالموضوع

ة لتحقيقها والزمن المحدد أن يحدد لكل مرحلة أهدافها والطرق والوسائل واألساليب الالزم

ومن خالل سؤال طرح عن مراحل التخطيط لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في . لها كذلك

 :التعليم عن بعد كانت النتائج كما يلي 

  في التعليم عن بعد تمراحــل التخطيــط لتوظيف تكنولوجيا المعلوما:  09جدول رقم

 النسبة التكرار 

 %43.75 7 دالتخطيط قبل التعليم عن بع

 %31.25 5 التخطيط أثناء التعليم عن بعد

                                                
  290.ص.2001دار النهضة العربية،:القاهرة.تصميم البرامج التعليمية.احمد خيري كاظم.ترج.كمب،جيرولد (1) 



 

 

 

 %25.00 4 التخطيط بعد التعليم عن بعد

 %100 16  المجموع

  

ترى أن مرحلة  التخطيط قبل  % 43.75يتّضح من خالل البيانات المحصل عليها أن نسبة  

  :ترتكز خاصة علىالتعليم عن بعد هي أولى المراحل والتي  

وهذا يتم بعد تحليل دقيق للحاجات التعليمية وتتّخذ ) المحتوى(لومات اختيار مصادر المع -

  .القرارات حول ما سيدرس وألي فترة

إن إدارة وقت المشروع أو العملية التعليمية عن بعد مهمة  معقدة على :توزيع الوقت  -

 .الرغم من أنها تبدو على السطح مهمة بسيطة ومباشرة

و موضوع هام جدا البد أن يأخذ بعين االعتبار، أما عن ترتيب الحيز المكاني فه -

 . فطريقة تصميم الحيز المكاني تؤثر في أنماط االتصال والتواصل

تخطيط أثناء التعليم عن بعد والتي تولي اهتماما بمرحلة ال % 31.25كما نجد أن نسبة   

 ترتكز على عرض المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات ،وتعتبر عملية عرض

المعلومات من العمليات الهامة التي توليها عملية التخطيط أهمية كبيرة وتتبع في تنفيذها 

عدة أساليب لضمان وصولها للطرف المتعلّم في الوقت المناسب مهما تتفرق أماكنهم 

تولي  فقط التي  % 25.00ونسبة .وقد عبر عنها أحد أفراد العينة بالمرحلة التفاعلية.وتتباعد 

بعد التعليم عن بعد وترتكز على مراجعة الفهم والتأكّد منه  طخطيتا بمرحلة الاهتمام

إذن فالهدف .وتحقيق التفاعلية بين عناصر العملية التعليمية،من خالل توفير تغذية راجعة

  .من التخطيط هو تسهيل عملية التنفيذ والتعديل والتغيير والتحسين

تكنولوجيا المعلومات تؤكّد خطوطا  فوظيإذن فاالتجاهات الحديثة في التخطيط لت   

عريضة وتصر عليها،فهي تؤكد وجود مشكلة تعليمية،وتحددها تحديدا دقيق بقدر اإلمكان 

  :مستعينة في ذلك باإلجابة على بعض األسئلة 

  .هل هذه المشكلة التعليمية تستحق أن تأخذ األولوية في اإلنفاق عليها ؟ -



 

 

 

 .تها بتكنولوجيا المعلومات ؟ما هي أبعاد هذه المشكلة وما صل -

 .ما هي عناصر العملية التعليمية التي ستخدمها تكنولوجيا المعلومات ؟ -

هل يمكن أن نحل هذه المشكلة دفعة واحد بمشروع واحد وفي زمن محدد؟  -

 .أو أن يكون حلّها وفق جدول زمني متعدد المراحل ؟

7

5
4

0

2

4

6

8

شكل رقم 08 :  مراحل التخطیط لتوظیف تكنولوجیا المعلومات

التخطیط قبل التعلیم عن بعد التخطیط أثناء التعلیم عن بعد
 التخطیط بعد التعلیم عن بعد

لتخطيطية تتم دراسة كل الظروف والعوامل التي تؤثر في إذن فمن خالل المرحلة ا

كل مراحل وضع االستراتيجية ولهذا فان عملية التخطيط في حد ذاتها ال بد أن 

ومن خالل سؤال طرح عن المبادئ .ترتكز على مجموعة من المبادئ الهامة

  :يتّضح ما يلي ةالمعتمدة في التخطيط لالستراتيجي

  المعتمدة في التخطيط الستراتيجية تكنولوجيا المعلوماتالمبادئ :  10جدول رقم  

 النسبة التكرارات 

 %15.78 3 تحديد المفاهيم األساسية

 %26.31 5 معرفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 %31.57 6 تحديد الوسائل الفعالة للنفاذ للمعلومات



 

 

 

 %26.31 5 تحديد تأثيرات تكنولوجيا المعلومات

 %100 19  عالمجمو

  

تحديد إن أهم المبادئ التي تعتمد في التخطيط لتوظيف تكنولوجيا المعلومات هي     

الوسائل للنفاذ إلى المعلومات وذلك يعود إلى قناعة منهم أن الوسائل التكنولوجية 

الحديثة هي حديث الساعة وهي األمر الذي نسعى إلى االستفادة منه ولهذا البد أن 

في حين ترى  من العينة % 31.57وهذا ما عبرت عنه نسبة  ياتيكون ضمن األولو

وتأثيراتها  مبدأين  معرفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أن %26.31نسبة 

مهمين أيضا فهما  يحددان مدى االستعداد لخوض التجربة انطالقا من قاعدة 

خطيط لتوظيف فقط تراعي في الت %15.78بينما نجد نسبة . تكنولوجية متينة

  . تكنولوجيا المعلومات مبدأ تحديد المفاهيم األساسية
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09: مباديء التخطیط لتوظیف تكنولوجیا المعلومات شكل رقم 

تحدید المفاھیم األساسیة معرفة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
تحدید الوسائل الفعالة للنفاذ للمعلومات تحدید تأثیرات تكنولوجیا المعلومات

  

  

 :تحدید المفــــــاھیم   1- 1



 

 

 

يطلق على الشيء، واصطالحا  ايقصد بالمفهوم رأي أو فكرة حول شيء معين أو اسم"   

العصر وتبدل ظروفه المفهوم هو مصطلح تجريدي قابل للتبدل والتحول تبعا لتغير 

 .)1("الموضوعية

فإذا كان تحديد المفاهيم أمرا الزما في البحوث العلمية والمناقشات فإنه يصبح ألزم في    

وقد أكّد الدكتور ."التخطيط لوضع االستراتيجيات التي تحتاج إلى درجة كبيرة من الدقة

طوير التعليم ضرورة محمد محمد الهادي في مؤتمر حول توظيف تكنولوجيا المعلومات لت

 .)2(" توضيح وتحديد المفاهيم ومعانيها كشيء مسلم به ألي استراتيجية أو سياسة مستقبلية

ومن خالل مقابلتنا ألفراد العينة طرح عليهم سؤال حول أهم المفاهيم األساسية المعتمدة في 

  :التخطيط الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات فكانت النتائج كما يلي

  المفاهيم األساسية المعتمدة في التخطيط لتوظيف تكنولوجيا المعلومات: 11رقم جدول

 النسبة التكرار 

 %11.11 2 االستراتيجية

 %38.88 7 تكنولوجيا المعلومات

 %33.33 6 استراتيجية تكنولوجيا المعلومات

 %16.66 3 التعليم عن بعد

 100% 18 المجموع

الدليل الموضوعي لمعرف عناصر االستراتيجية  إن تحديد المفاهيم يمكن أن يكون

وخطوات عملية التوظيف من خالل رؤية واضحة لمكونات المفاهيم لتجني االلتباس او 

  .الوقوع في الخطأ نتيجة التداخل في المصطلحات

                                                
المكتب الجامعي :بيروت.الخطوات المنهجية العداد البحوث االجتماعية:البحث العلمي.شفيق،محمد (1)

 . 57. ص.1985الحديث،
المؤتمر العلمي الثاني لتطوير نظم .نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر.محمد الهادي، محمد   (2)

  .ص.1995المكتبة األكاديمية ،:القاهرة . 15/12/1994- 13.المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات،القاهرة
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شكلر رقم 10: المفاھیم المعتمدة في التخطیط لتوظیف تكنولوجیا 
المعلومات

االستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات التعلیم عن بعد

  

  

  

  :االستراتیجیـــــة   1- 1- 1

االستراتيجية في معناها الواسع هي خط عام إن )*(زكي حسين الوردي"يرى الدكتور    

لرسم المسار الشامل لعمل قطاع ما، وذلك عن طريق ترجمة أهداف أو برامج ذلك القطاع 

إلى واقع بتهيئة الدليل اإلداري التّخاذ القرارات وتنفيذها،أي أن وضع استراتيجية 

في استقرار عمل واضحة،وثابتة في أي قطاع من قطاعات المجتمع تساعد إلى حد كبير 

إن االستراتيجية غالبا ما تترادف مع التخطيط ،لكن التخطيط .)1("ذلك القطاع وضبط مساره

يتضمن عدة عمليات من بينها انتقاء األهداف واختيارها ووضعها،أما االستراتيجية فهي 

  .)11جدول رقم( % 11.11كيفية الوصول إلى تلك األهداف وهذا ما عبرت عنه نسبة

                                                
 .أستاذ قسم المكتبات وعلم المعلومات بجامعة صنعاء  * 

على [.في عصر المعلومات اأهمية وضعها وصياغته:االستراتيجية الوطنية للمعلومات.حميري،صادق طاهرال(1)
 : على العنوان التالي.15/03/2004زيارة يوم . ]الخط المباشر 

http.//www.nic.gov.ye/site containts/about nic/activites/magazines/information  
 

http://www.nic.gov.ye/site


 

 

 

نباشر موضوعا ما من الناحية االستراتيجية البد أن نجيب على األسئلة فحين    

ماذا ؟ ومتى؟ و كيف؟ وفي خضم هذه األسئلة يتحدد اإلطار واألسلوب الذي من :التالية

خالله يتم تنسيق وتوجيه الطاقات واإلمكانات المادية والبشرية والمعنوية والمالية المتاحة 

   .في الحاضر والمستقبل

  :استراتیجیة تكنولوجیا المعلومــــات 2.1.1

نرى من خالل حياتنا اليومية كيف تتعاظم سرعة التطور وكيف تسارعت الدول     

المتقدمة إلى وضع خطط  تربوية لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتطورة لمواجهة 

يجية لتحديد تحديات القرن الواحد والعشرون مما يدفعنا نحن أيضا إلى وضع خطط استرات

الفرص والتحديات وقضايا المستقبل القريب والبعيد بما يكفل استمرارية البقاء، واضعين 

 من نقل في االعتبار أنه ال يمكن لالستراتيجية أن يكتب لها النجاح إذا كانت االنطالقة

تجارب اآلخرين أو تقليدها،فإذا كانت االستفادة من التجارب ضرورية فإنها ال يجب أن 

وأن يسير التطور حسب عالقة .ون واقعا للتخلّي عن أصالة التجربة المزمع خوضهاتك

يتجدد عزمها باستمرار مع تجدد الحاجات وتطور المجتمع وسعيا لبلوغ األهداف بعد 

فاستراتيجية .دراسة الواقع دراسة مستفيضة،ودراسة حركة التغير وسرعتها والمواد المتاحة

)  11جدول رقم(من العينة % 33.33المفاهيم التي شكلت نسبة تكنولوجيا المعلومات من

يشمل في حد ذاته كل  محور اهتمامها وهذا يعود حسب رأيهم إلى كون هذا المفهوم

المفاهيم الواردة في عملية التخطيط وهذا ما جعل المفاهيم األخرى مثل االستراتيجية ال 

  . %11.11تشكل محور اهتمام لدى العينة سوى بنسبة 

إن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات هي مجموعة من الخطوات الجادة لتهيئة المناخ    

تخزين  المناسب والبيئة المالئمة لالستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في

واسترجاع المعلومات وبثها،وتدريب المستفيد على استخدامها في الحصول على المعلومات 

  .مصادرهامن مختلف 

ففي استفسار حول ما إذا كانت عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي  

  :تحتاج إلى وجود استراتيجية تسير العملية كانت النتائج كالتالي



 

 

 

  الحاجة إلى وجود استراتيجية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات:12جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %0 0 نعم

 %100 7 ال

 %100 7 لمجموعا

إذن كل أفراد العينة تؤكد ضرورة وجود استراتيجية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في 

التعليم العالي وذلك يعود إلى األهمية التي تظهر في ظل وجود استراتيجية وتبرز هذه 

  :األهمية في كونها

والمتجددة والقوى  تحدد ماهية تكنولوجيا المعلومات وتحدد خدماتها وأدوارها المتعددة -

  .لها ةالبشرية الالزم

تعطي أهمية لتكنولوجيا المعلومات وتساعد على جعلها جزءا فاعال ومؤثرا في جميع  -

  .مجاالت الحياة،وقطاعات المجتمع

  .المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات ونظمها وتطبيقاتها أدوارتحدد  -

وجيا المعلومات ودورها في البناء والتقدم تمثل رؤية كاملة لتعمق الوعي بأهمية تكنول -

  .الحضاري والعلمي

ويبقى على كل ) قطاعات ،متخصصين،مؤسسات(تعمل على وضع إطار عام للجميع -

  .جهة أو قطاع أن يحدد لنفسه مكانا في هذا اإلطار ودون أن يتناقض معه

ي على كيفية تزويد التعليم العال يال تقتصر استراتيجية تبنّي تكنولوجيا المعلومات ف   

مؤسسات التعليم العالي بما تحتاجه من أجهزة ومعدات فقط،وهذا ما تأكده النتائج الواردة 

  :عن استفسار طرح حول هذا الموضوع

  استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي:13جدول رقم

 النسبة التكرارات 



 

 

 

 %35.29 6 تطوير المناهج

 %35.29 6 ميةإبداع البرامج التعلي

 %29.41 5 توفير أساليب عرض المعلومات

 %100 17 المجموع

  

إن األهم من تزويد المؤسسات الجامعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة هو تطوير المناهج 

وذلك لكي تتواءم مع المفاهيم الجديدة  % 35.29في مفرداتها وسياقها وهذا ما أكّدته نسبة 

ك المتغيرات العالمية و أيضا لتلبية حاجاتنا التنموية وتحفز لدى لعصر المعلومات و إدرا

أحد عناصر العملية التعليمية وهو المتعلم روح االبتكار العلمي والتواصل مع آخر 

التطورات والمستجدات العلمية فال يمكن أن نتصور التعليم مرتكز على منهج ثابت على 

مل التغير والمراجعة والتطوير كما أن عملية الدوام ألن ذلك ال يستجيب لما تقتضيه عوا

تطوير المناهج ليست عفوية وال فردية ولكنها عملية لها أصولها ولها مصادرها التي 

فمن الطبيعي أن يطرأ تغيير على المناهج دون استثناء مع .تستقي البيانات واألدلة منها

ا في تصميم المناهج وجود تكنولوجيا المعلومات،ومن الضروري أيضا تغيير أساليبن

التعليمية وفي تقليل عدد المواد الدراسية،وسوف يتطلب ذلك دمج بعض المواد الدراسية أو 

وبنفس . إضافة موضوعات جديدة وذلك في ارتباط وثيق مع تكنولوجيا المعلومات الجديدة

أيضا ترى ضرورة إبداع البرامج التعليمية وإن كان هذا األمر صعب  % 35.29النسبة

قيقه في ظل غياب الكفاءات البشرية القادرة على ذلك يمكن االعتماد على المساعدات تح

فمثال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي اللذان يتوليان " الدولية المطروحة

إنشاء مراكز إقليمية تختص بإنتاج وتطوير نظم وبرامج المعلومات من أجل الوصول إلى 

احتياجاتها من  ةتنمية دور المنطقة العربية في صناعة حزم البرامج لتلبيمراحل متقدمة في 

هذه البرامج والنظم ولتأهيل القدرات المحلية على االشتراك في هذه الصناعة بأسواق 



 

 

 

فالبرامج التعليمية لها نقاط إيجابية في العملية التعليمية إالّ أنها في البيئة الجزائرية ،)1("مالعال

كما أنها عالية التكاليف وليست بسيطة في التطوير واإلنتاج،وتحتاج إلى  مازالت نادرة

،وإمكانية االستخدام ،وإمكانية االختبار ،كما أن أساليب ةجودة عالية مثل الفعالية والتكاملي

عرض المعلومات عنصر هام جدا في استراتيجية توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم 

من أفراد العينة، مما يدعم انتشار تكنولوجيا % 29.41نه نسبةالعالي وهذا ما عبرت ع

المعلومات وتوظيفها بشكل سليم في تطوير منظومة التعليم العالي ككل،ونجاح مفهوم 

فلو نظرنا إلى التعليم الجامعي لوجدنا الصورة لم .التعليم عن بعد باستخدام هذه التكنولوجيا

المضمون قليال،فالزالت المحاضرة هي الوسيلة تتغير كثيرا في الشكل وإن تغيرت في 

سيظل تعليمنا في الجامعات معتمد على نشاط واحد هو األستاذ  ىاألولى للتعليم،فإلى مت

فالبد أن نستفيد من كل ما قد تضيفه  تكنولوجيا المعلومات للعملية التعليمية لضمان أكبر 

حفيظ يتناقض تناقضا جوهريا مع قدر من التعليم الفعال،خاصة وان أسلوب التلقين والت

ظاهرة االنفجار المعلوماتي والمعرفي وتضخم المادة التعليمية،ولم تعد مهمة التعليم هي 

  .تحصيلها بل تنمية مهارات الحصول عليها وتوظيفها وتوليد المعارف الجديدة

عامل مع إن النظر إلى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بواقعية يمنحنا الحكمة في الت   

المعطيات المختلفة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات،وما يستحق أن نبدأ به ألهميته،وما 

يمكن تأخيره وما يمكن تطبيقه،وما ال يمكن تطبيقه،وما يصلح لمؤسساتنا الجامعية وما ال 

  .يصلح،وما ينبغي تغييره وما ال ينبغي

بعد عصر المعلومات هي تلك الدول إن الجهات التي ستتفوق على غيرها في حقبة ما "   

 .)1("التي توخت جانب الحكمة باستثمارها في تطوير رأسمالها الفكري

                                                
: زيارة يوم.]على الخط المباشر[.إلى القمة العالمية لمجتمع المعلوماتورقة عمل دولة الكويت   (1)

 http.www.kisr.edu.kw/webpages/summit/summita.htm :على العنوان التالي.10/12/2003

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث :اإلمارات.تحديات األلفية الثالثة:التعليم والعالم العربي.سبرينج،جيف  (1)

 . 221.ص.2000يجية،االسترات

http://www.kisr.edu.kw/webpages/summit/summita.htm


 

 

 

6 6

5

4.4
4.6
4.8

5
5.2
5.4
5.6
5.8

6

11: استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي شكل رقم 

تطویر المناھج إبداع البرامج التعلیمیة توفیر أسالیب عرض المعلومات
 

 

إن وجود االستراتيجية يعتمد على عدة محاور وأهداف وقطاعات تشترك في التخطيط   

ميع بالقطاعين العام والتنفيذ ،وإن نجاحها يعتمد بشكل كبير على تعاون وتكاثف الج

والخاص والمواطن والمجتمع،وإن نقص عنصر من هذه العناصر سوف يؤثر سلبا في 

  .نجاح استراتيجية تكنولوجيا المعلومات

  :التعلیـــم عن بعــد3.1.1

يتطلب إيجاد مناخ تعليمي مناسب يعي ويستوعب اإلمكانيات   إن دعم العملية التعليمية   

م عن بعد وتكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعامل االفتراضية، الحديثة ألسلوب التعلي

والمكتبات اإللكترونية لتحسين المتغيرات المستقبلية لمنظومة التعليم،ولكي نكون بشرا 

  .قادرين على مواكبة العصر وتحقيق التنمية الشاملة

نهج العام الذي إن نظام التعليم عن بعد من خالل شبكات المعلومات يعتمد على مفهوم ال   

يضم مجموعة من المناهج التعليمية في نظام يسمى نموذج الولوج المفتوح، بحيث يسمح 

هذا النظام بوضع المناهج الدراسية في صورة إلكترونية، بحيث يمكن للمتعلم الوصول 

ويعتمد هذا النوع من التعليم اليوم على مبدأ االتصال . "إليها واالختيار والمفاضلة بينها 



 

 

 

التي ازدهرت  تلمباشر عبر األقمار الصناعية إلى أجهزة االتصال واالستقبال واالنترنيا

  .)1( " برامج التعليم عن بعد عبرها مؤخرا بصورة ملحوظة

إن إنشاء جامعة للتعليم عن بعد يجب أن تكون قضية ذات أهمية بالغة للجميع، فهناك    

من المخطط ومتّخذ القرار كل ما يحتاجه من  العديد من المواقع اإللكترونية التي توفر لكل

معلومات، وخطط عمل،ورؤى مستقبلية،وقواعد بيانات لتحويل مشروع التعليم عن بعد إلى 

  :واقع ملموس،والشك أن التعليم عن بعد يستند إلى 

  .ذاتية التعليم ،فالمتعلم يحصل على ما يريد من معلومات، ويتعلم بالطريقة المالئمة -

ار خاصة أمام البدائل المتنوعة التي يتيحها التعليم عن بعد بحيث حرية االختي -

يكون للمعلم والمتعلم على حد السواء الحرية إلتمام العملية التعليمية وتحقيق هدفها 

 .النهائي

تنوع األساليب، فالتكنولوجيا الحديثة في تصميم الشبكات والمواقع والجامعات  -

 .م العديد من أساليب العرضاالفتراضية تتيح للمعلّم أن يستخد

إن استثمار هذا النوع من التعليم واالقتناع به يحتاج إلى وضع خطة متكاملة    

واستراتيجية واقعية للتهيئة، تبدأ من المؤسسات التعليمية لتهيئ المعلم والمتعلم إلى 

مزايا هذا النوع من التعليم، وهو ما يستلزم تعديل بعض المناهج بالمؤسسات 

يمية لضمان إضافة هذا الجزء الحيوي من التعليم ، وكذلك ضرورة إعداد خطة التعل

تدريبية لتخريج كوادر علمية متخصصة بمختلف مجاالت التعليم عن بعد وهي مدير 

المشروع،مدير الشبكة،مصمم البرامج ،مخطط فني،مبرمج خبير وسائط 

من )   11ول رقمجد( % 16.66وقد حضي هذا المفهوم بنسبة . متعددة،ومخرج فني

اهتمام أفراد العينة في وضع االستراتيجية وذلك لكون التعليم عن بعد إحدى الوسائل 

المهمة لثورة االتصاالت والمعلومات في نقل المعارف واستخداماتها لتطويعها 

                                                
:  الجزائر.أهدافه،أنواعه،واتجاهاته الحديثة:التكوين العالي في علوم المكتبات والمعلومات.صوفي ،عبد اللطيف (1)

 .88.ص.2000دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،



 

 

 

وتوظيفها في تنمية القدرات البشرية، وإتاحة وإيجاد بيئة جديدة لالتصال بين األفراد 

  .صادر المعرفة في كل مكان تصل إليه هذه الشبكاتوبين جميع م

 :تكنولوجیـــا المعلومـــات   4- 1- 1

يشهد العالم اليوم تفجرا معرفيا وتدفقا في عالم المعلومات لم يشهده في أي وقت "   

مضى،بل لقد فاق كل التصورات وتخطى كل التكهنات ،فحجم المعلومات اليوم 

لم يقف أمام سيل عارم من هذه يتضاعف بخطوات سريعة تجعل طالب الع

  .)1("المعلومات والحقائق

هناك عشرة آالف مقالة علمية تأخذ طريقها يوميا  1997ومثال على ذلك في سنة 

  . )2(إلى النشر

ونظرا ألهمية المعلومات بالنسبة لإلنسان فقد عمل في كثير من األحيان على    

ي بداية األمر، والتي تطورت فيما إيجاد سبل لتسجيل معلوماته على أوعية تقليدية ف

بعد إلى أوعية مقروءة آليا أو تقرأ بواسطة الحاسبات اآللية،وهذه األوعية أصبحت 

تحفظ في المكتبات ومراكز المعلومات، أي أن اإلنسان بحث خالل مراحل تطوره 

عن توفير تكنولوجيا يستطيع من خاللها تخزين المعلومات وعرضها، وكانت 

معلومات التي تشتمل على تزاوج بين الحاسبات اآللية وتكنولوجيا تكنولوجيا ال

وهي من أهم المفاهيم المعتمدة في التخطيط .االتصاالت هي السبيل إلى ذلك

جدول رقم ( % 38.88الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد وهذا بنسبة

11(  

ات، إال أنها برغم ذلك تكاد تكون ولقد تعددت التعريفات لمصطلح تكنولوجيا المعلوم

  :متقاربة فيما تهدف إليه، ونذكر منها

                                                
 8.،عمجلة التربية.بعض االتجاهات العالمية للتعليم العالي في ظل العولمة.بوقحوص،خالد احمد (1)
 . 33.،ص2003،

33.ص.المرجع نفسه  (2)   



 

 

 

أنها التكنولوجيا اإللكترونية " تعريف الموسوعة الدولية لعلم المكتبات والمعلومات-

الالزمة لتجميع واختزان وتجهيز وتوصيل المعلومات، وهناك فئتان من تكنولوجيا 

تلك : المعلومات كالنظم المحسبة،والثانيةالمعلومات ،األولى التي تتّصل بتجهيز 

المتصلة ببث المعلومات كنظم االتصاالت عن بعد، فالمصطلح يشمل بصفة عامة 

  )1("النظم التي تجمع بين الفئتين 

تكنولوجيا المعلومات هي تطبيق التكنولوجيات ) "1992(تعريف منظمة اليونسكو -

ناعية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة اإللكترونية ومنها الحاسب اآللي واألقمار الص

  إلنتاج المعلومات التناظرية والرقمية وتخزينها واسترجاعها،وتوزيعها،

  ".ونقلها من مكان إلى آخر

  :معرفة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات 2- 1

ا أفرزته إن بناء الدولة الحديثة يستلزم مواكبة التغيرات والتطورات العلمية والتقنية وم    

من تأثيرات وتغييرات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يحتم على كل دولة 

مهما كان مستواها مواكبتها بما يكفل االستفادة من إيجابياتها وتسخيرها في عملية التنمية 

الشاملة بفاعلية أكبر،وهذا التوجه يستوجب مواكبة أو معرفة أوال البنية التحتية ثم 

الها في حالة وجود الثغرات والنقائص، وانتهاج استراتيجية لالستفادة من تكنولوجيا استكم

، في إطار برنامج خاص يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رالمعلومات وفق أسس ومعايي

  .البنية التحتية وإنشاء قواعد معلوماتية موحدة ومتكاملة

لتحتية في مفهومه التقليدي يشير إلى في إطار تكنولوجيا المعلومات فان مصطلح البنية ا   

شبكات االتصاالت التي تقدم الخدمة الهاتفية التقليدية والتي تلبي بعض االحتياجات 

األساسية لدى اإلنسان أال وهي االتصال عن بعد، أما اآلن ونحن في عصر المعلومات فإن 

                                                
(1)  بدر،احمد أنور.تكنولوجيا التعليم والمعلومات:دراسة في التكامل التكنولوجي وحل المشكالت وتنمية 

10.ص.1999،:الرياض.إلبداعا   



 

 

 

تياجات اإلنسان التطور التكنولوجي المبهر والمتسارع وما صاحبه من تطور منظومة اح

الحديث في االتصال والبحث عن المعلومات بمختلف أشكالها وأنواعها ومن مصادرها 

المتعددة والمتجددة،وعبر مختلف وسائطها،كل هذه التطورات أثرت على 

المصطلح،وعمقت مفهوم البنية التحتية واألساسية لتكنولوجيا المعلومات وأعطته أبعادا لم 

لالفتراضات والتأويل من ذي قبل،وأصبحت تشمل باإلضافة إلى تكن معلومة وال قابلة 

شبكات الهاتف العديد من التجهيزات والمرافق التي تبنى عليها كافة خدمات االتصاالت 

  .....واتصاالت فضائية،وغيرها بوبنوك معلومات وحواسي تالحديثة من انترني

لتكنولوجيا المعلومات للتخطيط ولهذا أصبح من الضروري معرفة وتحديد  البنية التحتية   

من أجل العمل على توفيرها بشكل ) 10جدول رقم ( % 26.31لالستراتيجية وهذا بنسبة

المرغوب لتحقيق النفاذ إلى المعلومات بأعلى كفاءة ممكنة  لمقبول وتطويرها بالشك

عناصر ويقوم االهتمام بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على .وبطريقة سريعة وآمنة

  :أساسية

  :تحدید احتیاجات التعلیم العالي لتكنولوجیا المعلومات 2-1- 1

والتكنولوجي المذهل الذي حققه المجتمع اإلنساني في القرن  يالشك أن التطور العلم   

العشرين قد أثر بفاعلية على أساليب الحياة في كافة المجتمعات المعاصرة،وقد ساهمت 

ا في هذا التطور عن طريق تسهيل سرعة الحصول على تكنولوجيا المعلومات تحديد

المعلومات وسرعة معالجتها وتخزينها واستخدامها في كافة العمليات لمواجهة متطلبات 

الحياة المعاصرة،مما أدى أيضا إلى سرعة إنجاز األعمال وسرعة تحقيق األهداف، ومع 

ت المختلفة األنشطة أن بداية القرن الواحد والعشرون أصبح لزاما على كافة المؤسسا

  .تتوافق أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها تكنولوجيا المعلومات

ولذلك ومن هذا المنطلق أصبحت تكنولوجيا المعلومات بكافة أشكالها البديل الموجود     

لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا، وأصبح التطور والتكنولوجيا هدفا وطنيا واحتياجا 

 ةقيقيا لنمو المجتمع وقدرات أفراده،وحسن استخدام موارده وحمايتها،أما بالنسبح

للمؤسسات الجامعية،فأمام التطور السريع عجزت عن مواكبة هذا التطور باالعتماد على 



 

 

 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية،  والمتغيراتزمن التحوالت  اذن ففي.األساليب التقليدية

من عوامل تنظيم هذه التحوالت، وتكييف هذه  باعتبارها والتعليم، تتأكد أهمية التربية

 .والوطناألمة  مصالح يناسبالمتغيرات بما 

 التحوالت،وكمياً في زمن  نوعياًالتعليمية والتربوية لتطويرها  نظمهاالتي ال تراجع  واألمم

تعرض وعلى ست ألنهاوذلك . الراهنتضمحل لديها القدرة الفعلية على اإلمساك بمصيرها 

مواجهتها  مقومات أن تمتلك دون التحديات، والمستويات إلى العديد من ةصعدمختلف األ

ومن هذا المنطلق بدأت السياسة التعليمية تشهد تغيرا بهدف حل .)1("بشكل سليم وحضاري

مشكالت العملية التعليمية ومن هنا بدأت الجهود تتظافر إليجاد الحلول المناسبة والتي 

بينها إدخال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعليم العالي لمواجهة األزمة  كانت من

وكأسلوب للتطوير وإصالح المنظومة التعليمية الجامعية،وتبرز احتياجات قطاع التعليم 

  :العالي لتكنولوجيا المعلومات من خالل ما حصلنا عليه من نتائج في الجدول التالي

  العالي لتكنولوجيا المعلومات مياحتياجات التعل:15جدول رقم 

 النسبة التكرارات 

 %27.27 6 تحديث األنظمة التعليمية

 %31.81 7 إعداد المتعلم للدخول لسوق العمل

 %18.18 4 بناء بيئة تفاعلية

 %22.72 5 تحسين نوعية التعليم 

 %100 22 المجموع

  

هي الحاجة األولى لمؤسسات  من العينة ترى أن تحديث أنظمة التعليم % 27.27إذن نسبة

أن إعداد المتعلم للدخول لسوق العمل من  %31.81التعليم العالي ،في حين ترى نسبة 

                                                
على العنوان .12/11/2004: زيارة يوم.]على الخط المباشر[.التعليم في زمن التغير.محفوظ،محمد  (1) 
 http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=ats/eth=1:تاليال

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=ats/eth=1


 

 

 

بدأ يظهر في المجتمعات الحديثة  يالحاجات الضرورية أيضا خاصة أمام التغير المهني الذ

بحاضر أو ،فالبد أن نتجنب  جعل المتخرج ال يجد ما يفعله ألن تعليمه لم يكن مرتبطا 

بخطط المستقبل أو انه ظل متخلفا عن التحدث بلغة العصر والمستقبل على حد السواء كما 

تركز على تحسين نوعية التعليم والتعلم وهي من أهم األهداف التي  %22.72أن نسبة 

تسعى المجتمعات الحديثة إلى تحقيقها وبذل الجهود من أجل ضمانها واستمراريتها خاصة 

في حين نجد أن .الحاصلة والتي تفرض على المؤسسات التعليمية مواكبتها مع التغيرات

  .تركز على بناء بيئة تفاعلية  % 18.18نسبة قليلة نوعا ما  

  :تحدیث األنظمة التعلیمیة وأســالیب التدریس 1- 2-1- 1

لقد أثرت تكنولوجيا المعلومات بشكل جذري على نظم وأساليب التدريس حيث بدأت    

امعات تعيد التفكير في نظامها التعليمي وطرق التدريس ومناهجها والتقنيات بعض الج

المستخدمة في  معاملها وفقا لوجهة نظر ترى أنه ال بديل أمامها سوى الدخول إلى هذا 

العالم الرقمي الجديد لتخريج كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع ثورة المعلومات المتجددة 

عداد المتعلم للمنافسة في سوق العمل وإلى أنه من الضروري والمتسارعة، وللمساعدة في إ

التحول من الشكل التقليدي الذي يقوم على المفاهيم النظرية والتلقين إلى التركيز على تعليم 

أساليب البحث والتغطية اإللكترونية والتحليل النقدي للمعلومات الرقمية،ومن ثم فالتحدي 

هارات الجديدة للتعامل بشكل فعال يتناسب مع البيئة الحالي هو تعليم الطالب هذه الم

إذن فهناك حاجة ماسة لتفعيل ثالثية . )13جدول رقم(%27.27بنسبة االرقمية الجديدة وهذ

وتحويلها إلى عملية تعليمية أكثر حداثة )المعلم، الطالب،المؤسسة التعليمية(التعليم التقليدية 

لطالب المتفاعل والمشارك اإليجابي،المؤسسة المعلم العصري،ا:وعصرية وتشمل عناصرها

  .المتطورة والتعليم غير المنهجي ةالعصرية،تكنولوجيا التعليم الحديثة،المناهج التعليمي
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احتیاجات التعلیم العالي الستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات  :12 شكل رقم 

تحدیث األنظمة التعلیمیة إعداد المتعلم للدخول لسوق العمل
بناء بیئة تفاعلیة تحسین نوعیة التعلیم 

  

  :إعداد المتعّلم لدخول سوق العمل 2- 2-1- 1

ة و االتصالية نحن نعيش في خضم ثورات متعددة ومتداخلة مثل الثورة المعلوماتي    

والمعرفية،وواكبها الثورة االقتصادية التي غيرت مفاهيم التعامالت الدولية كلّها،ونحن 

بصدد عصر من سماته أن نوعية سوق العمل ستختلف وستركز على القدرات الذهنية 

والمهارات العقلية بصورة تتالءم مع االتجاه إلى اقتصاد المعرفة وتغير مفهوم 

يجب أن تركز األنظمة التعليمية والبحثية على تطوير وتنمية الصناعات  الوظيفة،ومن ثم

  .اإللكترونية والحاسبات وتنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات

فمن دون شك أن متطلبات وحاجات سوق العمل تشكل جزءا أساسيا وحاسما من    

وتتبدل متطلباته متطلبات تنمية المجتمع الذي يسعى باستمرار للتفاعل مع عالم تتغير 

وحاجاته و أدواته وأساليبه وآلياته بسرعة مدهشة،إلى جانب اعتماد أسواق العمل المتزايد 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعلى الذكاء االصطناعي وعدم الثبات في 

الوظائف التقليدية واستحداث متطلبات وحاجات جديدة على مواصفات ومهارات وكفاءات 

  .تعليمي الذي سيعتمد عليه سوق العمل في تسيير شؤونه األساسيةالمنتج ال



 

 

 

البد من إدراك أن انفصال التعليم عن العمل يتجاهل حقيقة مهمة مفادها أن قدرة 

التكنولوجيا في عصر المعلومات على توليد العلم الجديد،تفوق ما يمكن أن يؤدي إليه العلم 

كنولوجي وراء االهتمام الزائد الذي توليه معظم إن سرعة التغير الت"من تكنولوجيا جديدة،

  . )1("قطاعات العمل حاليا ألنشطة البحث والتطوير بها

إذن فالمتعلم في هذه الحالة وفي ظل وجود تكنولوجيا المعلومات البد أن يتميز أو 

  :يتحلى بمواصفات يمكن أن نالحظها من خالل الجدول التالي

  علم للدخول لسوق العملأساليب إعداد المت:  14جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %31.57 6 امتالك مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 %31.57 6 القدرة على االنخراط في المجتمع

 %36.84 7 .الوفاء بمطالب سوق العمل

 %100 19 المجموع

  

خرج إن الوفاء بمطالب سوق العمل من أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها مت

ولهذا البد من إعداد وتقديم البرامج لتدريس كوادر % 36.84التعليم العالي وهذا بنسبة

شباب على اكتساب المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل بهدف الحد من 

البطالة مع أهمية الربط لمخرجات التعليم العالي بمختلف أنواعه باحتياجات سوق 

 المجتمع تشكل نسبةا نجد أن القدرة على االنخراط في كم .العمل اآلنية والمستقبلية

من االهتمام إلعداد المتعلم للدخول لسوق العمل،لهذا فانه يجب أن نعي أن 31.57%

 التحوالت النوعية "

                                                
 . 388.ص.184،1994. ،عمجلة المعرفة.العرب وعصر المعلومات.علي،نبيل  (1) 



 

 

 

التي تطرأ على تطور المجتمع هي ممرات إجبارية ال يمكن طرحها بصيغة التساؤل 

ن كيفية العبور لضمان تنفيذه بأيسر عن جدوى عبورها بل يجب أن يكون التساؤل ع

في حين نجد أن امتالك مهارات .)1(السبل و أقصرها واقلها و أعالها مردودا

االتصال هي أيضا من أهم األمور التي يجب أن نعمل على إكسابها للمتعلم 

وقد حددت مهارات تكنولوجيا .%31.57لالنخراط في سوق العمل وهذا بنسبة 

مهارات االتصال،مهارات التفكير،العمل مع .)2(:كمايليالمعلومات واالتصال 

  .اآلخرين،تحسين المتعلم ألدائه،حل المشكالت

ان المدخالت األساسية التي يحتاجها سوق العمل تكمن في مخرجات التعليم العالي ولذلك 

  :البد من شراكة بين هاذين المجالين للعمل على

لي،وبرامجها الدراسية ونظمها األكاديمية تعريف سوق العمل بمؤسسات التعليم العا - 1

  .ومؤهالت وخبرات خريجيها

                                                
  (1) الكتيبي،ناهد احمد.تكنولوجيا االتصال واإلعالم.القاهرة:جمعية تقنية المعلومات،2000.ص.154.

زيارة .]على الخط المباشر[.خرافات وحقائق:التقنية ومدرسة المستقبل.الصـالح ،بدر (2)
على العنوان .15/07/2004:يوم
 fhttp.//www.ksu.edu.sa/seminars/future6school/papers/alsalehpaper.rt :التالي
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شكل رقم 13: اسالیب اعداد المتنعلم للدخول لسوق العمل

امتالك مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصال القدرة على االنخراط في المجتمع
الوفاء بمطالب سوق العمل.

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future6school/papers/alsalehpaper.rt


 

 

 

العمل على إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية على مستوى التعليم - 2

 .العالي

اطالع كافة مؤسسات التعليم العالي على كافة المعلومات الضرورية لتمكينها من فهم - 3

يل مجاالت العمل الناشئة واالستعداد لها،ومن فهم افضل افضل آلليات سوق العمل وتحل

لمتطلبات سوق العمل وتحديد احتياجاته،ثم إعادة تحديد مواصفات المنتج التعليمي 

والعمليات المرتبطة به لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تزويد سوق العمل المتغير 

ة والقدرة على اإلبداع واالبتكار باستمرار بمنتج تعليمي أو بمخرجات متجددة تملك المرون

 .في بيئة تديرها البرامج اإللكترونية والذكاء االصطناعي والمؤسسات االفتراضية

ومما ال شك فيه أن البديل المطروح على الساحة العالمية في الوقت الحالي هو    

لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات التي ستمكن الطالب أو المتعلّم من ولوج سوق العمل،وجعل ا

التعليمية قادرة على تزويده بخريجين ذوي كفاءة لمواءمة التكنولوجيا الحديثة وتحديات 

  .العولمة

  :بناء بیئة تعلیمیة تفاعلیة 3- 2-1- 1

نرى في إيجاد البيئة التفاعلية التي تعتمد على وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة   

تربوية والتعليمية الحديثة وهذا بنسبة إسهاما إيجابيا في إيجاد وتعزيز االتجاهات ال

بحيث تصبح بيئة إليكترونية،وهي البيئة  ةسيتم تصميم البيئة التعليمي.18.18%

االفتراضية،ويتم تصميمها طبقا لفلسفة تكنولوجية تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة 

  :وتتّصف البيئة التفاعلية المرغوب في الوصول إليها

  .ة تفاعليةتحتوي على تجهيزات بيئ -

تمكّن هيئة التدريس والطالب من حضور المؤتمرات عن بعد،وإجراء المناقشات  -

 .والتفاعالت السريعة مع جميع األطراف التي يمكن أن تشارك في العملية التعليمية

تساعد على نشر المعلومات والوثائق اإلليكترونية في صور وأشكال متعددة،بما يوفر  -

 .متعددة المصادر تشكيلة معلومات واسعة



 

 

 

 .تتيح إمكانية استبدال المعلومات بأشكالها المختلفة عند الحاجة إلى ذلك -

إعطاء دور كامل لعمليات االتصال المباشر بين هيئة التدريس والمتعلم واإلدارة  -

 .التعليمية

 تحقق التعلّم النشط من خالل المتعة القائمة على اإلبداع العلمي والفاعلية،مما يسمح -

  .بتنمية قدرات الطالب في كافة الجوانب

من خالل هذه البيئة تنشأ العالقة بين المتعلم والوسائل التكنولوجية أثناء تعامله معها،وليس 

فقط االنبهار بها،وهذا أهم عناصر التعلّم بمفهومه الجديد من خالل استخدام التكنولوجيا 

إلى محيط أو بيئة تكنولوجية من  فعال،من خالل هذه العالقة يجد المتعلم نفسه ينتمي

خصوصياتها التنوع والديناميكية وهو محيط متعدد الوسائط متفتح على عالم ال نهاية 

  .لموارده

ويعتبر اعتماد البيئة التفاعلية تسهيال للتعاون وتشجيعا للمشاركة بين المتعلم والمعلم من    

ى المشاركة القائمة مع العاملين جهة وبين المؤسسة التعليمية من جهة أخرى،باإلضافة إل

في تكنولوجيا المعلومات الحديثة،فهي بيئة تتطور فيها استراتيجيات التعليم إذ أنها تفتح أمام 

المؤسسات التعليمية وأمام المتعلم مجموعة متكاملة من الفرص والتحديات،وال ننسى 

توافر المعلومات  دورها في كونها تطلق العنان للخيال وتحث على حب االستطالع،بسبب

وسهولة الحصول عليها وبالتأكيد فهي عبارة عن تصميم يستوعب المناهج ويسهل 

االستفادة من قواعد البيانات المتاحة،وذلك من خالل الربط الفعال بين النصوص 

  .والمحاضرات وبين التكنولوجيا المتوفرة

و توفير بيئة تفاعلية تساعد إذن فحاجتنا إلى تكنولوجيا المعلومات الحديثة هي البحث أ   

  .تالمتعلم على اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة وحل المشكال

  

         :تحسین نوعیة التعلیـــم 4- 2-1- 1



 

 

 

لم يكن إدخال مفهوم النوعية في مؤسسات التعليم العالي حدثا غير عادي بالنسبة    

إليه الجامعات والمؤسسات  لها،فالتميز األكاديمي في المخرج التعليمي هو ما تسعى

األكاديمية  في كل مكان،و المقصود بتحسين التعليم زيادة إنتاجية التعليم،وقد طرح سؤال 

  :حول األساليب المعتمدة لتحسن نوعية التعليم كانت النتائج كما يلي

  أساليب تحسين نوعية التعليم والتعلم 16جدول رقم 

 النسبة التكرارات 

 %33.33 5 ية اكثر واقعيةجعل الخبرة التعليم

 %33.33 5 زيادة معدل التعلم

 %33.33 5 إتاحة الفرص المتكافئة للتعلم

 %100 15 المجموع

  

أنها تتم من خالل  زيادة معدل التعلّم، % 33.33كما هو واضح في الجدول ترى نسبة  

بحياة ومحيط  وربما كان طريق ذلك تقديم  المواقف التعليمية الغنية بالمثيرات المرتبطة

المتعلم،والتي ال يستطيع المعلم توفيرها في مواقف حجرات الدراسة العادية والتي يقوم 

بموجبها بنقل المعارف و المعلومات للمتعلم كما تبدو في الكتاب المدرسي، الذي يشكل 

على مستواها المصدر الرئيسي و األساسي للمعلومات ، حتى أصبحت المواد الدراسية 

ريقة مكونة من جملة من الحقائق ، وإن كانت هذه األخيرة لها فائدة ولكن تزول بهذه الط

إنتاجيته  وأيضا تحسين التعليم وزيادة. هذه الفائدة بمجرد انفصالها عن حياتهم و مواقفها 

يكون أيضا من خالل جعل الخبرة التعليمية اكثر واقعية وهذا ما أكّدته نفس 

لحديثة في أساليب التعلّم تؤكد أن عملية التعلّم ال تحدث فقط ا ت، فالنظريا) %33.33(النسبة

عن طريق االستماع أو المشاهدة و إنما عن طريق تطوير البنى المعرفية للمتعلم التي 

تتغير على أساس تطوره وتطور خبراته فما يتعلمه الطالب يرتكز بشكل نهائي على البيئة 

ولذلك البد أن  نصل إلى .ومة الجيدة أو طبيعتهاالتعليمية التي يتعلم بها وعلى صفة المعل



 

 

 

طريق للحياة،التي تهتم بقيمة األفراد الذين نعلّمهم  ونحترم مقدرتهم على النمو و النضج و 

   :على التفكير في مستقبلهم وذلك يقتضي

وهو اتجاه يسمح للتلميذ بالمرونة فيما يتعلق بخطوات : " تفرد التعليم  §

 يما يتعلق بالقدرات الخاصة لكل دارس اكثر من األساليبالدراسة ووقتها ، و ف

  )1("الجماعية

فقد نص االتجاهات التعليمية الحديثة على تفرد التعليم و بث روح االستقاللية عند 

كل متعلم ، و كان استخدام تكنولوجيا المعلومات من أهم دعائم هذا الفكر التربوي 

اكتساب الخبرات و تنمية قدراته،و هو ما الحديث لما توفره من فرص لكل متعلم في 

  .     يضمن التعلم الذاتي و المستمر و الذي ينشده كل فرد

أن نجعل المتعلم يفكر بنفسه لنفسه ، يقوده في ذلك المعلم أو يوجهه ، وال  §

 .يقدم له الحلول الجاهزة 

هي الوسيلة ان تكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة الفعالة لنقل نبض الواقع وحيويته،و"

أيضا لشحد وعي المتعلم بإتاحة فرص التعامل المباشر أو شبه المباشرمع 

  .)2("هذاالواقع

كما يمكن أن يتحسن التعليم بإتاحة الفرص المتكافئة للتعليم وهذا حسب رأي نفس 

من أفراد العينة بمعنى أن نفتح المجال  أمام جميع األفراد  %33.33النسبة أي 

نوا و في أي وقت ، ألن فرص التعليم و التعلّم محدودة في إطار ليتعلموا أينما كا

الحياة العادية للمتعلم بعنصرين هامين هما الزمان و المكان ، كما يتطلب إحساس 

المتعلم بمسؤولية عن تعلمه ، و الخبرة التي يجنيها منه ، و هذا يستدعى لدينا أن 

تقتصر عليه وحده ، وال  على  نستخدم وسائل تعليم غير الكالم وعرض المعلم وال

                                                
دار غريب للطباعة والنشر :القاهرة.لتكنولوجيا وتطوير التعليما.الفرجاني ،عبد العظيم (1)

 .60.،ص2002والتوزيع،

 (2)علي ،نبيل.العرب وعصر المعلومات .المرجع السابق.ص.404



 

 

 

اللغة اللفظية المكتوبة في كتاب مدرسي وحدها ، فاستعمال الوسائل التكنولوجية 

الحديثة في نقل المعلومات استعماال حكيما من شأنه أن يغير في نوعية التعليم ، و 

ة ، هذا ما نصبوا إليه من خالل تجعل الخبرة التعليمية أكثر واقعية و أقرب إلى الحيا

  .و أكثر قابلية للتطبيق ، وإن نحقق أكثر أنواع التعليم تأثيرا و فائدة 
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شكل رقم 14 :اسالیب تحسین نوعیة التعلیم والتعلم

جعل الخبرة التعلیمیة اكثر واقعیة زیادة معدل التعلم إتاحة الفرص المتكافئة للتعلم
  

  :تحدید الوسائل الفعالة للنفاد المعلومات .2 – 1

تشكل تكنولوجيا المعلومات الحديثة مجموعة متنوعة من المصادر و األدوات التقنية    

خزين و حتى إدارة المعلومات ، و تعتبر هذه العمليات التي تستخدم في نقل و نشر و ت

 كلها جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية الجامعية ، و قد ازدادت في السنوات األخيرة

الفرص المتاحة للتعليم باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات الرقمية وتطبيقاتها وشبكاتها ، 

على التقنيات الرقمية الجديدة للمعلومات و إذن الشيء المهم في هذا العصر التركيز 

االتصاالت ، وهذه التكنولوجيات ليست منفصلة كل منها يعمل على حدى و لكنها مجموعة 

متداخلة من األجهزة و البرامج ووسائل االتصال و اإلعالم و أنظمة التدريس ، و على ما 

كنولوجيات القديمة من عدة يبدو فإن هذه التكنولوجيات سريعة التطور و هي تختلف عن الت

أبعاد  فهي تستطيع دمج وسائل إعالمية متعددة في تطبيقات تعليمية واحدة ، كما أنها ذات 



 

 

 

تفاعالت متداخلة ، و تملك القدرة على المراقبة و المساهمة في بيئة المعلومات ، باإلضافة 

  :عاد إلى تجردها من حدود الزمان والمكان،  إذ أن مميزاتها رباعية األب

  دمج الوسائل اإلعالمية المتعددة *

  التفاعل المتداخل *

  مرونة االستخدام*

  روابط االتصاالت *

 :و من أهم التكنولوجيات الحديثة  نجد 

  الوسائل التكنولوجية الحديثة للنفاذ إلى المعلومات 17جدول رقم

 النسبة التكرار 

 %30.76 4  الفيديو التفاعلي

 %30.76 4 الوسائط المتعددة

 %38.46 5 )االنترنيت(شبكات المعلومات

 %100 13 المجموع

  

  

  

  

  )  videoconferencingمؤتمرات الفيديو ( الفیدیو التفاعلي 2-1- 1



 

 

 

اتصال مسموع مرئي بين عدة أشخاص يتواجدون في أماكن جغرافية "تعرف على أنها    

معلومات،في جو تفاعلي متباعدة،يتم فيه مناقشة وتبادل األفكار والخبرات وعناصر ال

    )1("يهدف إلى تحقيق التعاون والتفاهم المشترك

وتعتبر كتطبيق عملي لتكنولوجيا المعلومات ومستحدثاتها،ولتشغيل مؤتمرات الفيديو البد 

  :من توافر التجهيزات التالية

  .جهاز حاسوب ذو إمكانيات عالية-

 .ميكروفون إلرسال واستقبال الصوت-

 ).الحاسوبموصلة ب(سماعات -

  .    السبورة اإللكترونية كواحدة من أهم أدوات تقسيم المستندات-

  . net meetingبرامج تشغيل مؤتمرات الفيديو-

أن الفيديو التفاعلي من أهم الوسائل التي ) 17جدول رقم(من أفراد العينة %30.76وترى نسبة

يعود إلى الدور الذي تلعبة هذه  من شأنها أن تمكننا من النفاذ إلى المعلومات التعليمية وذلك

الوسيلة التكنولوجية سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس،أو المتعلّم وعلى مستوى 

  :ومن أدوارها.اإلدارة التعليمية

  :دور تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تحديث أساليب عرض المعلومات من خالل -1

  .عرض المعلومات التعليمية بأشكال متعددة   -

تساعد على فهم المعلومات التي كان من الصعب فهمها داخل القاعات الدراسية  -

 .وذلك باستخدام عناصر معلومات متنوعة

 .االتصال المباشر بين مختلف عناصر العملية التعليمية -

  :دور تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تحديث أداء هيئة التدريس والتكوين والتدريب- 2

                                                
.215.ص.المرجع السابق.اسماعيل،الغريب زاهر  (1)  



 

 

 

اإلرشادات من مختلف التربويين المتخصصين من جميع أنحاء تساعد على تلقي  -

  .العالم،لالستفادة من خبراتهم

تساعد في الحصول على نتائج األبحاث التربوية وكيفية االستفادة منها في العملية  -

 .التعليمية

 .تساعد في التعرف على االتجاهات التربوية الحديثة -

  :ي تنفيذ المشاريع التعليمية من خاللدور تكنولوجيا الفيديو التفاعلي ف- 3

  .تبادل المعلومات عن المشاريع في مختلف اإلدارات التعليمية،لالستفادة منها -

  .االستفادة في الحصول على المعلومات التخطيطية والفنية لتنفيذ المشاريع التعليمية-

 .تنفيذ المشاريع المشتركة بين مختلف المؤسسات التعليمية -

  )1(:افوائدها التعليمية فنذكر منه نلهذه التكنولوجيا،أما ع ةدوار المتنوعهذا عن األ

  .سرعة عقد االجتمعات التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس واإلدارة التعليمية -

في خبراتهم  ماستضافة الخبراء المتخصصين في جميع المجاالت لمناقشته -

 .وأفكارهم واتجاهاتهم

 .ل المعلومات والتعرف على اآلراء واألفكـار ومناقشـتهاتوفير الوقت الالزم لنق -

تطوير مفهوم التعليم عن بعد ثنائي االتجاه باستخدام االتصال المرئي المسموع في  -

 .نفس الوقت وان تعددت أماكن الطالب

تشجيع المعلمين والطالب على الحوار المباشر بصفة مستمرة وفي أي وقت  -

 .مية التي تواجههمالصعوبات التعلي ةلمناقش

انخفاض تكاليفها مقارنة بحضور الخبراء والمتخصصين ورواد التربية إلى أماكن  -

 .االجتماعات والمؤتمرات العلمية

                                                
.241.ص.المرجع نفسه.إسماعيل،الغريب زاهر  (1)  



 

 

 

إذن يتم كل ذلك في جو تفاعلي أوجدته تكنولوجيا الفيديو التفاعلي لالتصال المسموع    

تحمل مشاق السفر والمرئي بين األشخاص المشاركين،وكل منهم في مكانه دون 

والتنقل،فضال عن توفير الوقت لكل منهم،وذلك ييسر على جميع عناصر العملية 

تبادل المعلومات والخبرات،واألبحاث والمشاريع ) معلم،متعلم،إدارة تعليمية(التعليمية

التعليمية مما يحقق المزيد من التعاون الفعلي والتفاهم المشترك،الذي يؤدي بدوره إلى 

  . التقدم العلمي وتحديث وتطوير التعليم العالي المزيد من

  )multimedia:( الوسائط المتعددة 2-2- 1

تركيب من النص والصورة والصوت مع الصور "تعرف الوسائط المتعددة على أنها   

  )1("المتحركة

نظام حاسوب إلكيتروني مدعم يسمح "وقد عرفتها الموسوعة البريطانية على أنها   

جيه أنواع متعددة من الوسائط مثل النص الصورة،الصوت،الفيديو،رسوم للمستفيدين بتو

  )2("الحاسوب وحركاته ومعالجتها وتركيبها

تعتبر هذه الوسائط من احدث التكنولوجيات التي ظهرت في مجال التعليم    

والتدريب،ألنها تدمج أجهزة الفيديو مع أجهزة الصوت وعرض الصور التي تساهم في 

أو المتعلم يتفاعل مع المادة التعليمية التي صممت باستخدام الوسائط  جعل المستخدم

  .المتعددة

ونظرا ألهميتها في مجال التعليم عن بعد فقد قدم الكثير من المختصين تعريفات لها انطالقا 

  :من خدماتها لهذا المجال ونذكر منها

لم من خالل المزج بين أنها برنامج كمبيوتر يقد محتوى المادة التعليمية إلى المتع"   

النصوص المكتوبة الثابتة والمتحركة،والصور الثابتة والمتحركة،واألصوات 

والموسيقى،تصميم البرنامج يسمح للمتعلمين بالتعامل مع المادة التعليمية بشكل تفاعلي 
                                                

  71.،ص3.،ع2002،مجلة الحوار الفكري.المعلومات اإللكيترونية والمكتبات الجامعية.صوفي،عبد اللطيف (1) 

   .71.ص.المرجع نفسه(2)



 

 

 

من أفراد العينة هذه الوسائط وسيلة %30.76وترى نسبة . )1(  "وطبقا الحتياجاتهم وقدراتهم

دة للوصول إلى المعلومات وذلك نظرا ألهميتها في التعليم عن بعد ونشر ونقل جي

  :المعلومات التعليمية وذلك من خالل

  .تسمح لعدد كبير من المتعلمين باالشتراك والتفاعل في مادة تعليمية واحدة -

تسهيل عملية الوصول إلى قواعد وبنوك المعلومات من طرف المعلم والمتعلم مما يتيح  -

  .الحصول على المعلومات والتعمق في دراستهالهم 

  .تقدم أساليب التعلّم الذاتي -

تساعد على تفاعل العقل البشري لدى المتعلمين مع الجوانب المرئية والسمعية والسمعية  -

 .البصرية

  :توفرها على جميع عناصر المعلومات -

  ا لنص المكتـــوب                                       

  المعلومات                          الرسومات بأنواعـــهاعناصر 

  الصور الثابتة والمتحركة                                              

  المؤثرات الصوتــــــية                                              

  .تعمل على الربط بين جميع عناصر المعلومات -

- حفزة للمتعلم،حيث تسمح للطالب باكتشاف عوالم معلوماتية توفير بيئة علمية م

  .جديدة،وتعلم مهارات عن طريق القيام بها

  )االنترنیت(تكنولوجیا شبكات المعلومات  2-3- 1

تعتبر شبكات نقل المعلومات ثورة في مجال االتصال ونقل المعلومات بجميع أشكالها،   

العمل الجماعي بين مؤسسات متشابهة في وجود نظام تعاوني للتبادل و" وتعني الشبكة

                                                
  .194.ص.المرجع السابق.اسماعيل،الغريب زاهر ( (1)



 

 

 

داخل الدولة أو خارجها،غايته التنسيق بين أنشطة هذه المؤسسات، ضمانا لالتصال 

فيما بينها، لتيسر تدفق المعلومات والمعارف والتجارب من أحد مواقع  موالتفاعل واالنسجا

  .)1("الشبكة إلى مواقع أخرى

ابرز هذه الشبكات في مجال الحصول على  في الوقت الحاضر توتمثل شبكة االنترني

بمثابة بنية "المعلومات،وتبادلها أيا كان مجالها ومصدرها،ومن أهم المجاالت العلمية فهي

تعليمية بحثية قوية تجمع الوسائل واألدوات والتقنيات والبشر واألماكن والمعلومات في كفة 

  )2(واحدة ،بما يضاعف قدرات البشرية ويحفزها

  :تساهم االنترنيت في مجال التعليم عن بعد بما يلي ويمكن أن 

فهي توفر فرصا عديدة لتعليم المهارات األساسية للتعلّم مثل كيفية : تعليم المهارات §

الحصول على فيض متدفق من المعلومات من مصادر متعددة وفي مجاالت 

لمنظمات متنوعة،واالتصال بقواعد المعلومات ومحركات البحث وارشيفات العديد من ا

والمكتبات، واالستفادة من أدواتها المتعددة، وكذلك تساعد في تعليم مهارة البحث الذاتي 

وكيفية  عن المعلومات وكيفية التحقق من مصداقيتها وتقييمها وتحليل المعلومات والوثائق

دمج المعلومات في مصادر إليكترونية متعددة،فضال عن استخدام أشكال اتصالية جديدة 

  .مؤتمرات عن بعد،وجلسات النقاش والبريد اإلليكتروني وغيرهامثل ال

تتعدد الفوائد التي يمكن أن تقدمها االنترنيت في تعليم : تعليم وتدريس المواد التعليمية §

وتدريس المقررات الدراسية، فهي توفر تقنيات جديدة في توصيل المعارف والمهارات 

مؤسسات والجامعات المعنية بتطوير العمل وكذلك االستفادة من مقررات وبرامج وخطط ال

كما تتسم بالتفاعلية بين المرسل والمستقبل،والقدرة على .التعليمي باستخدام الوسائل الحديثة

تلقي الدروس عن بعد والقدرة على تخزين واسترجاع مادة المقرر الدراسي بسهولة،فضال 
                                                

المؤتمر العلمي الثاني لنظم .نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر.محمدالهادي، محمد   (1)
  175.ص.1995المكتبة األكاديمية،:،القاهرة15/12/1994-13،القاهرة،تالمعلومات وتكنولوجيا الحاسبا

على الخط [.بفاعلية في التعليم تاستخدام خدمات االتصال في االنترني،هللا بن عبد العزيزالموسى،عبد ا (2)
  .http://www.tarbeyah.org/taleem.html:على العنوان التالي.2003/.12/01:زيارة يوم.]المباشر

 

http://www.tarbeyah.org/taleem.html


 

 

 

علم من اكثر من موقع تعليمي عن كونها وسيلة محفزة على البحث الذاتي مع إمكانية الت

من أهم الوسائل  توتعتبر شبكة االنترني.عن ذات المادة كما توفر إمكانية التعليم المستمر

التكنولوجية الحديثة التي يمكن من خاللها النفاذ إلى المعلومات مهما كان مصدرها وهذا ما 

إلى ما تتميز به هذه الشبكة من أفراد العينة وهذا االهتمام الكبير يعود %38.46أقرته نسبة 

 :في مجال التعليم عن بعد

الكتب اإللكترونية،قواعد البيانات،الدوريات (الوفرة في مصادر المعلومات *

  )اإللكترونية،المواقع التعليمية

 :تستخدم كوسيلة اتصال بين المعلم والمتعلم من خالل*

صال فيما بينهما أو مع أطراف حيث يستطيع المعلم و المتعلم االت:االتصال غير المباشر -

أخرى بطريقة غير مباشرة،عن طريق البريد اإلليكتروني أو الصوتي حيث ال يتطلب 

  .حضور الطرفين في نفس الوقت

عن طريقه يتم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة التخاطب الكتابي أو : االتصال المباشر-

  .الصوتي ،المؤتمرات الصوتية

  )1(العالمية والخروج من اإلطار المحليإعطاء التعليم صبغة *

  .المرونة في التعليم،حيث يتعلم الطالب متى يشاء وكيفما يشاء*

  :ومن أهم خدمات الشبكة

  خدمة البحث في القوائم -نظام البريد اإلليكتروني           -

  خدمة المجموعات اإلخبارية -خدمة النقاش                      -

  خدمة الشبكة العنكبوتية -                 نظام نقل الملفات -

                                                
على الخط [. بفاعلية في التعليم تاستخدام خدمات االتصال في االنترني،الموسى،عبد اهللا بن عبد العزيز)(1

  .http://www.tarbeyah.org/taleem.html:على العنوان التالي.12/01/2003:زيارة يوم .]المباشر
 

http://www.tarbeyah.org/taleem.html


 

 

 

  األقسام الدراسية االفتراضية على الشبكة     -

  المكتبات الرقمية -

من أكثر وأسهل التكنولوجيات التي يمكن استخدامها واالستفادة  تإذن تعتبر االنترني   

بدونها والتوسع منها حيث توفر بيئة تفاعلية وتقلل اإلنفاق،وتوفر موارد ال يمكن توفيرها 

 .في البرامج التعليمية وبناء مجتمع دائم التعلّم
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15: الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للنفاذ الى  شكل رقم 
المعلومات

الفیدیو التفاعلي الوسائط المتعددة شبكات المعلومات(االنترنیت)

  

  

  

  :تحدید تأثیرات تكنولوجیا المعلومات على العملیة التعلیمیة 3- 1

لقد أثرت تكنولوجيا المعلومات على العديد من مجاالت الحياة إال أن مجال التعليم       

د حظي بالنصيب األكبر نظرا ألهميته وخطورته في المحافظة على قوة والتنمية البشرية ق

  :اندفاع هذه الثورة،وقد شمل هذا التأثير كافة مراحل العملية التعليمية كما يلي

  :التأثیر على مرحل ة التخطیط و إدارة التعلیم عن بعد 3-1- 1



 

 

 

علومات على مرحلة من خالل سؤال طرح على أفراد العينة حول تأثيرات تكنولوجيا الم  

  :كالتالي جكانت النتائ)التعليم عن بعد(التخطيط داخل العملية التعليمية 

  تأثير تكنولوجيا المعلومات على مرحلة التخطيط داخل التعليم عن بعد:18جدول رقم

 النسبة التكرارات

 46.66%  قياس االحتياجات

 20.00%  التخطيط للبرامج التعليمية

 33.33%  تطلبات التنفيذتحديد أسلوب وم

 100% 15  المجموع

  

 :قیاس االحتیــاجات التعلیمیة -1

كما هو موضح في الجدول أن التأثير يكون من خالل قياس   46.66%ترى نسبة 

االحتياجات  والتي تمثل الجسر المعرفي الذي يجب مده بين نقطة االنطالق ونقطة 

  .الوصول إلى تحقيق الهدف

إمكانية معرفة مخططي التعليم عن بعد كلفات عناصر التحليل  فهي تعمل على -

االستراتيجي للمؤسسة التعليمية بصورة يمكن من خاللها تحديد االحتياجات التعليمية لزيادة 

  .عناصر القوة ومواجهة مواطن الضعف وتلبية التوجهات الجديدة

وهل هي  هختناق وأسبابالعمل المختلفة وتحديد نطاق اال تإتاحة إمكانية تتبع إجراءا -

ناتجة عن نقص في المعرفة أو المهارة بما يمكّن مخططي التعليم عن بعد تحديد المتطلبات 

  .التفصيلية للتعلم

إتاحة إمكانية تحديد المتغيرات الخارجية المؤثرة على المؤسسة الجامعية والتعرف على  -

لها تحديد االحتياجات التعليمية الفرص والتهديدات التي تتعرض لها وبصورة يمكن من خال

  .التحديات المحتملة ومواجهةالقتناص الفرص المتاحة  ةالالزم



 

 

 

  :تخطیط البرامج التعلیمیة- 2

لها دور كبير في تعريف مديري ومخططي التعليم عن بعد ببرامج وخطط العمل والنتائج 

مج والخطط،وبالتالي ومعرفة األوقات المؤثرة على تنفيذ هذه البرا ىلكافة اإلدارات األخر

  .%20فانه يمكن أن يضع خططا واقعية لتنفيذ هذه البرامج وهذا بنسبة

  :تحدید أسلوب ومتطلبات التنفیذ- 3

التنفيذ يعني االنتقال من مرحلتي التخطيط واتخاذ القرار إلى مرحلتي الفعل والتحقيق 

 % 33.33ت وهذا بنسبة والتنفيذ هو المرحلة الحاسمة التي تسعى إلى تطبيق وتجسيد القرارا

حيث أنه تتيح تكنولوجيا المعلومات إمكانية التعرف على البرامج التعليمية المتاحة عالميا .

عن  مللتعلي طوخطط تنفيذ هذه البرامج وأسلوب تنفيذها وتكلفتها،بحيث يتمكن مدير والمخط

  .بعد من تحديد األسلوب األمثل للتنفيذ ومتطلبات هذا التنفيذ

    :المحتوى التعليمي إعداد - 4

تتيح تكنولوجيا المعلومات إمكانية إعداد المحتوى التعليمي باالستفادة من النماذج المختلفة  

 .المتاحة على مختلف وسائلها
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15:تاثیرات تكنولوجیا المعلومات على مرحلة التخطیط  شكل رقم 
داخل العملیة التعلیمیة

قیاس االحتیاجات التخطیط للبرامج التعلیمیة
تحدید أسلوب ومتطلبات التنفیذ

  

  :التأثير على مرحلة قياس كفاءة العملية التعليمية 2- 3- 1



 

 

 

ة التعليم عن بعد ويظهر ذلك من خالل النتائج تأثر تكنولوجيا المعلومات على قياس عملي

  :التالية

  تأثيرات تكنولوجيا المعلومات على مرحلة القياس داخل العملية التعليمية:19جدول رقم   

 النسبة التكرارات 

 %41.66 5 التقييم المستمر للكفاءة

 %58.33 7 تحقيق التفاعل بين المتعلم والبرنامج التعليمي

 %100 12 المجموع

  

ان تكنولوجيا المعلومات تتيح إمكانية التقييم المستمر لكفاءة عملية التعليم عن بعد 

فتكنولوجيا المعلومات تتيح تقييما . وذلك يمكن من تحديد نقاط القوة والضعف  %41.66بنسبة

كما يمكنها تحقيق التفاعل بين .شامال لمختلف عناصر العملية التعليمية ولجوانبها المتعددة

تعلم والبرنامج التعليم بصورة كاملة يمكن من خاللها معرفة الجوانب السلبية واإليجابية الم

وتحديد ما يمكن االستغناء عنه خالل كل مرحلة وما يمكن االعتماد عليه لتحقيق احسن 

النتاج والوصول إلى األهداف التعليمية بما يخدم حاجات المجتمع العصري وهذا 

رنامج التعليمي من خالل التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا كما أن الب .%58.33بنسبة

المعلومات يسمح بتتبع المتعلم في جميع حاالت التعليم ويقوم بتجميع البيانات أثناء تنفيذ 

  .العملية التعليمية وليس مجرد أثناء مرحلة التقييم
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17:تاثیرات تكنولوجیا المعلومات على مرحلة القیاس  شكل رقم 
داخل العملیة التعلیمیة

التقییم المستمر للكفاءة تحقیق التفاعل بین المتعلم والبرنامج التعلیمي

  

  : يتغير ف  ةملية التعليميإذن تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للع

  متطلبات التعليم عن بعد -

 .أساليب التعليم عن بعد  -

 .شكل المؤسسات التعليمية -

  :فهي فرصة للعملية التعليمية كونها  تتيح لها

أن تتوسع وتتقدم في تلبية احتياجات المتعلم باالعتماد على التراكم المعرفي الذي يمكن  -

  .أن تحققه وتوفره

 .والمتعلم وتحقق تواصال مستمرا) المؤسسة الجامعية(بين جهة التعليم ارتباط وثيق -

 .معدل سريع لتغير البرامج التعليمية وتطويرها -

 :تحدید أھداف استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات - 1

تمثل األهداف نقطة البداية في التخطيط لصياغة االستراتيجية سواء على المدى القريب     

فمن الضروري تحديدها ووضع الخطوط طويلة األمد  على ضوء فلسفة أو البعيد، ولذلك 

  . المجتمع واحتياجاته الحاضرة والمستقبلية



 

 

 

وتندرج األهداف من مستويات مختلفة شريطة أن يراعى في وضعها وصياغتها ضرورة 

مسايرة روح العصر التي تتميز بالعلم والتكنولوجيا والمعلومات ،أما عن أهداف 

  :تكنولوجيا المعلومات فتتمثل فيما يلي استراتيجية

  أهداف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات:20جدول رقم 

 النسبة تالتكرارا 

 %27.27 6 تطوير التعليم العالي

 %27.27 6 الكفاءة والفاعلية

 % 22.72 5 مرونة نظام التعليم

 %18.18 4 االرتباط باحتياجات السوق

 %04.54 1 ضمان االستمرارية

 / / التكامل مع النظام التربوي

 %100 22 المجموع

    

  :ويمكن أن نفصل ما جاء في الجدول كما يلي

  

  :تطوير التعليم العالي 1- 2

إن الحديث عن تطوير التعليم حديث ذو أبعاد كثيرة فهو ينطوي على الرغبة الملحة في    

ع واالبتكار في عالم تتسارع إرساء دعائم التطور والتحديث والتجديد،وتوفير مقومات اإلبدا

فيه منتجات العقل البشري معرفة وتكنولوجيا،إذ يعرف عصرنا الراهن بعصر الثورة 

العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية،عصر االنفجار المعرفي والتالحم العضوي بين 

 الحاسبات والعقل البشري،عصر اتساع نطاق العالقات الدولية المتبادلة ونمو صناعات



 

 

 

دة تنحصر نشاطاتها في جمع المعلومات و تخزينها واسترجاعها وتوجيه االستثمار في جدي

  .مجاالت المعرفة والبحث العلمي

إن هذه التغيرات العميقة التي لحقت بكل النظام الدولي وحتى اإلقليمي في المجاالت    

للمواطن  المختلفة ربطت التعليم العالي أو الجامعي باالهتمامات والحاجات اليومية

والمجتمع مما  يتطلب إعادة النظر في وظائف الجامعات وكيفية توفير مخرجات مالئمة 

لسوق العمل، والتأكيد على تطوير األداء الجامعي، ونظاما لالعتماد الجامعي بغية ضمان 

وتعتبر عملية التطوير هذه من أهم أهداف .الجودة والتطوير المستمر للنظم الجامعية

ويتضح من خالل الشكل )20جدول رقم (%27.27كنولوجيا المعلومات وهذا بنسبة ت ةإستراتيجي

  :التالي
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شكل رقم 18:اھداف استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات

تطویر التعلیم العالي الكفاءة والفاعلیة مرونة نظام التعلیم

االرتباط باحتیاجات السوق ضمان االستمراریة التكامل مع النظام التربوي

  

إن التطوير في أي جانب من جوانب الحياة يهدف دائما إلى الوصول  إلى األحسن    

صورة، حتى يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة،ويحقق كل األهداف المنشودة على أتم 

ولقد استعمل مصطلح التغيير تعبيرا عن التطوير ولكن هذا االستخدام خاطئ،فهناك "جهو

فرقا بين ما يمكن أن نقول عنه تغييرا وما نطلق عليه تطويرا،فالتغيير الذي يحدث قد يتجه 

إلى  نحو األفضل أو نحو األسوأ وقد يؤدي إلى تحسين أو تخّلف،بينما التطوير يؤدي



 

 

 

حتما، ومن هنا يمكن القول أن التطوير يستلزم التغيير بينما التغيير قد التحسين و التـقدم 

     )1(" يؤدي إلى التطوير أم ال 

فعملية التطوير شاملة لجميع الجوانب والعوامل والعناصر التي لها صلة بالموضوع     

جتماعية المراد تطويره ،وباعتبار أن التعليم العالي له األثر الكبير على جوانب الحياة اال

وتطوير التعليم العالي ينصب على الحياة .والثقافية واالقتصادية فقد شملته عملية التطوير

الجامعية بشتى أبعادها وعلى كل ما يرتبط به،فال يرتكز فقط على المعلومات في حد ذاتها 

التقويم و إنما يتعداها إلى الطريقة أو الوسيلة والكتاب والمكتبات واإلدارة التعليمية ونظام 

ثم إلى المتعلم نفسه وبيئته ومجتمعه ،خاصة وانه ينطلق من رؤية واضحة لطبيعة 

التحديات والمتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية في كافة المجاالت مع دراسة واعية 

لطبيعة التأثيرات المتزايدة للعولمة وعصر المعرفة وثورة االتصاالت والمعلومات وما 

وفي سؤال عن المحاور التي يرتكز عليها عملية .كنولوجية ومعرفيةحدث من طفرات ت

  :تطوير التعليم العالي كانت النتائج التالية

  محاور عملية تطوير التعليم العالي 21جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %21.05 4 اعتماد سياسات التوسع في التعليم العالي

 31.57% 6 عتوجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتم

 31.57% 6 تحديث نظم وأساليب الدراسة الجامعية

 %15.78 3 االتجاه إلى جودة التعليم العالي 

 %100 19 المجموع

  

                                                
دار الفكر :القاهرة.االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولى.الوكيل،حلمي احمد (1) 

  165.ص.1999العربي،



 

 

 

ترى أهم محور لتطوير التعليم العالي هو تحديث نظم  % 21.05تبين النتائج أن نسبة 

لومات مما يدفع بالجميع وأساليب الدراسة الجامعية وذلك يعود إلى تأثيرات تكنولوجيا المع

إلى مساعدة المتعلمين على اكتساب مهارات التعلّم وخاصة أساليب التعلم الذاتي،واهتموا 

في حين .بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية وكفاية الطالب والجامعة

في  ضرورة توجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع خاصة %31.57ترى نسبة 

ضوء التغيرات العالمية فالبد من ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع باعتبارها مؤسسات 

تساعد في عملية صنع القرارات وتحليل السياسات وتكوين اتجاهات لدى الطلبة والباحثين 

نحو البحث والقدرة على حل المشكالت باستخدام المعرفة المتاحة عبر مختلف مصادر 

ترى ضرورة االتجاه إلى جودة التعليم العالي كمحور   %15.78نسبة  بينما .المعلومات

لتطوير التعليم العالي وذلك من خالل تبني االتجاه بضرورة تقويم أداء الجامعات ووضع 

  .لتحقي الجودة والفاعلية في النظام الجامعي دنظم االعتما
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19:محاور تطویر التعلیم العالي شكل رقم 

اعتماد سیاسات التوسع في التعلیم العالي
توجیھ البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع
تحدیث نظم وأسالیب الدراسة الجامعیة
  االتجاه إلى جودة التعلیم العالي 

  

  :م العاليكفاءة وفاعلیة نظام التعلی 2- 2



 

 

 

المقصود هنا بالفاعلية مدى مواءمة مخرجات نظام التعليم العالي لألهداف    

في مدى قدرته على إدماج خريجيه في عالم  ةالتعليمية،وتقاس هذه الفاعلية و المرد ودي

 ).20جدول رقم ( %27.27وهذا يمثل أهم أهداف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بنسبة.العمل

لى أن تحصيل الفرد من التعليم يعتمد على مضمون هذا التعليم ووسائط تلقيه، وهذا يعود إ

فكلّما كان محتوى التعليم ووسائطه مناسبة لغايات المتعلم كان التحصيل اكبر نتائج 

وافضل، فهو يزيد من فاعلية التعليم بفضل المضمونات الجديدة والطرائق التكنولوجية 

  .الحديثة التي تسهل التعلّم 

وعملياته وأهدافه وتدخل  هنعلم جميعا أن التعليم يعد استثمارا بشريا له مدخالت   

التكنولوجيا الحديثة في هذا االستثمار ألنها تشكل منهجا منظما للعملية التعليمية،ولذلك زاد 

 باالهتمام بها ودار جدل كبير حول أهميتها وأنواعها،وجدوى االستعانة بها،وافضل األسالي

استخدام  - : واضحة خلفيةولذلك البد أن تكون عملية استخدامها مبنية على .ادة منهلالستفا

فعال من عناصر النظام  ريعتمد على نظرية متكاملة يعتبر تكنولوجيا المعلومات عنص

  .التعليمي

إن تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى زيادة التفاعل بين مدخالت النظام التعليم وتؤثر في  -

  .نهاأدوار كل م

إن هذا االستخدام يهدف إلى تحقيق عائد افضل لمخرجات نظام التعليم سواء يتمثل هذا  -

  )النظام(العائد في تحسين قدرات المتعلم أو تحسين مستوى أداء العملية

إذن قضية زيادة كفاءة التعليم من أهم القضايا التي نواجهها على مر العصور فمنذ أن    

ليم وهي تحاول أن تقدم نوعا ناجحا من التعليم،تشترك به كل عرفت البشرية أنظمة التع

  .أطراف العملية التعليمية للعمل على زيادة فعاليته

  :مرونة نظام التعلیم 3- 2

لقد شهد العقد األخير من القرن العشرين تقدما هائال في مجال التكنولوجيا عامة     

، و ما زال ينمو ،و يتسارع  وتكنولوجيا المعلومات و الحاسبات و االتصاالت خاصة



 

 

 

بخطى واسعة و سريعة ، و أمام هذا الواقع يتحتم تغيير األسس التقليدية التي يرتكز عليها 

التعليم ،و يتطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تكون أكثر مرونة و قدرة على االستجابة 

من خالل قدرته على  للمتغيرات و الحاجات المستجدة و تتحقق مرونة نظام التعليم عن بعد

التأقلم السريع مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة ، و ما ينجم عنها من تجدد وتقادم 

قدرته على التكيف السريع مع التحوالت االقتصادية الجارية و تزايد   للمهارات و كذا

مساهمة بعض قطاعاتها على حساب قطاعات أخرى ، وانعكاس ذلك على هيكل الموارد 

بدوره من أهم أهداف استراتيجية تكنولوجيا  ارية و بالتالي على نظم التعليم وهذالبش

  )20جدول رقم( %22.72المعلومات بنسبة

  

  :  االرتباط باحتياجات خطط التنمية الشاملة  4- 2

ال يمكن الفصل بين نظام التعليم عامة ، و نظام التعليم عن بعد خاصة و خطط التنمية    

التنمية كي تتحقق علي أرض الواقع البد أن تبدأ  فعملية"جتماعية و الثقافية االقتصادية و اال

مراحلها المستمرة والمتصاعدة باإلنسان وألجل  من من اإلنسان وتنتهي في كل مرحلة

وتطوير التعليم إلعداد األجيال . عماد التنمية الشاملة هي ولهذا فإن التنمية البشرية. اإلنسان

وال بد من العمل على تحقيق المواءمة بينها   .)1("الشاملة للتنمية طاقةالقادمة هو مصدر ال

نظر للدور الذي يلعبه التعليم في إعداد الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع ولمواكبته 

التطورات التكنولوجية ، ذلك أن طبيعة المهن تتغير بصورة تفرض على التعليم التجاوب 

 %18.18المهارات المختلفة وهذا بنسبة  ىتياجاته المتجددة إلمع متطلبات سوق العمل واح

  ) .20جدول رقم (

  : ضمــان االستمراریــة 5- 2

المقصود بها قدرة نظام التعليم و التعليم عن بعد على االستمرارية و التطوير بمصادره    

لعمل ،و الذاتية ، و تتحقق االستمرارية من خالل ارتباطه باحتياجات التنمية ،و سوق ا

                                                
زيارة يوم .]على الخط المباشر[.موكيف؟حول تطوير التعلي... لماذا رالتغيي. سراج الدين،احمد الهادي (1) 

   /http://www.learning.dotcomegypt.com:على العنوان التالي.05/02/2004:

http://www.learning.dotcomegypt.com/


 

 

 

تمتعه بالكفاءة و المرونة و الفاعلية و توفر الموارد المالية الكافية من خالل مصادر 

متنوعة تكمل لهذا النظام االستمرارية ،كما يقتضي مفهوم االستمرارية أيضا التركيز على 

 . مستمرةالتعليم المستمر كوسيلة لضمان توفير الكوادر المؤهلة بصورة 

ة لنظام التعليم من األهداف التي نرغب في تحقيقها من خالل وجود إن تحقيق االستمراري

  )20جدول رقم ( %4.50متكاملة في العملية التعليمية وهذا بنسبة ةاستراتيجي

  

  

  : التكــامل مع النظـام التربوي  6- 2

إن نظام التعليم عن بعد هو جزء من منظومة التعليم الشامل ، وال تقتصر أهدافه على    

حقيق األغراض الخاصة للتعليم عن بعد بل أن عليه أن يعمل على تحقيق األهداف مجرد ت

العامة للتعليم و المشتملة على القيم واالتجاهات المجتمعية و المهنية كما في ذلك الدقة و 

مع أن هذا الهدف مهم إلى درجة ما إالّ أن أفراد .األمانة و الحرص على جودة اإلنتاج 

فربما يعود ذلك إلى كونهم ال يربطون بين عملية التربية والتعليم في  العينة الترى ذلك،

  .  حين انهما يشكالن مفهومين متقاربين إلى درجة الترادف في بعض األحيان

  :توفير آليات تنظيم عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات  - 3

لمعلومات فهي هناك آليات مهمة البد أن تكون على رأس عمليات توظيف تكنولوجيا ا   

تضمن السير الحسن للعملية وتشكل ركيزة أساسية لالستخدام الجيد للتكنولوجيا في العملية 

اإلجراءات التنظيمية،لجنة اإلشراف والمتابعة،تدريب الكوادر :التعليمية و أهمها

وعند االستفسار عن أهم اآلليات لتنظيم عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات .البشرية

  :نتائج كالتاليكانت ال

  

  آليات تنظيم عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات:22جدول رقم 



 

 

 

 النسبة التكرارات 

 %36.84 7 اإلجراءات التنظيمية

 %36.84 7 هيئة اإلشراف والمتبعة

 %26.31 5 تدريب الكوادر البشرية

 %100 19 المجموع

  

  : اإلجراءات التنظیمیة  1- 3

ئحة إجراءات تنظيمية محددة يمر عبرها تنفيذ المشروع البد من وضع أو وجود  ال   

،وإعداد المقررات الدراسية و موادها التعليمية الخاصة بالتعليم عن بعد وهذا ما عبرت 

، والهدف منها هو ضمان أو ضبط سير عملية التوظيف وإعداد %36.84عنه نسبة 

المهام المنوطة للخبراء المقررات الدراسية و تصميمها في حدود الخطوات المرسومة و 

  :المختصين ، و يمكن أن تشمل هذه اإلجراءات 

تحديد خطة متكاملة لتوعية أعضاء هيئة التدريس و فوق المقررات وتدريبهم على  – 1

  . كيفية إعداد مقررات التعليم عن بعد 

  :تشكيل فرق إلجراء التصميم للمقررات الدراسية وكل فريق البد أن يتشكل من  -2

  . ء في المحتويات العلمية للمقرراتخبرا -

 . خبراء في المناهج التعليمية و طرق و أساليب التعليم الحديثة -

 .خبراء في تكنولوجيا المعلومات والتعليم  -

 .متخصصون في إنتاج المواد التعليمية  -

وضع اإلطار العام إلجراءات تصميم المواد التعليمية وإنتاجها و إتاحتها للتداول         -3

 وضع خطة للتعاون من الجهات المعنية  -4



 

 

 

تحديث عمليات االتصال و اإلدارة بالجامعة من خالل األخذ  بمنهج المؤسسة أو  -5

الجامعة ، و من خالل توفير المناخ المالئم النضباط العملية التعليمية و انطالقها لتواكب 

  .العصر 

  . داري ، والشق التعليميالشق اإل: إذن تتكون هذه اإلجراءات من شقين أساسيين  

  

  :الشق اإلداري-1- 1

إن نجاح أي  مؤسسة مهما كان نشاطها يقايس أوال بمقدرة اإلدارة على حسن استخدام    

الموارد المتاحة لتحقيق األهداف بكفاءة عالية وإتقان كبير وذلك ال يتحقق إال باتباع 

و بالتالي البد من االعتماد ، عمال واالعتماد على أحدث أساليب اإلدارة إلنجاز المهام و األ

و ، على تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة الجامعية تطبيقا لمفهوم مشروع التعليم عن بعد 

يقوم هذا الشق اإلداري بخدمة كافة األنشطة و المهام اإلدارية عن طريق إدارة وتخزين 

، وخاصة تلك المتعلقة بدعم ومعالجة كافية البيانات و المعلومات ووضع التقارير المتنوعة 

اتخاذ القرارات ، وكذلك تحديث الموقع على االنترنيت ، ويشمل الشق اإلداري الجوانب 

  : التالية 

متابعة ومالحظة ومراجعة مهام الطالب تحديد مجموعات ( نظام إدارة شؤون الطلبة -

  ).الطالب المتلقية للتعليم اإلليكتروني

 .نظام متابعة النتائج  -

 .ظام متابعة االنتقاالت ن -

 .نظام اإلدارة المالية  -

 .نظام إدارة الموارد البشرية  -

 . نظام إدارة المكتبات -

  .تموقع تفاعلي للجامعة على االنترني -



 

 

 

 .إعداد التقارير واإلحصائيات -

إن مشروع توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد يحتاج إلى مرونة هائلة    

أقصى استغالل للموارد المحدودة ، و خلق الحوافز غير المادية لدى القائمين لضمان 

بعمليات التطوير والتوظيف وجميعها يحتاج إلى مهارات عالية البد من توافرها لدى 

اإلدارة التعليمية على مختلف المستويات ،ومن حسن الحظ أن تكنولوجيا المعلومات توفر 

  .ة وزيادة فاعليتها فرصا عديدة لتدريب طاقم اإلدار

  :  الشق التعلیمي 1-2- 3

ويقوم بخدمة المعلم عن طريق إظهار قدراته اإلبداعية لشرح المواد والمناهج    

واإلشراف على عملية استقطاب المعلومات التي يقوم بها المتعلم ، ويبدع المتعلم أيضا في 

وربط تلك المعلومات أساليب العثور على المعلومات من مختلف مصادرها ومواردها ، 

ببعضها البعض ، واستخدامها وتوظيفها وذلك تحت اإلشراف المباشر للمعلم  ويضم هذا 

  : الشق 

  ) تحديد خطة المحاضرات ،تحديد المحتوي التعليمي (نظام المحاضرات اإللكترونية  -

 ..)تقويم الطالب (نظام االختبارات اإللكترونية -

  .          يمية وسائط متعددة للمناهج التعل -

  :لجنـة اإلشـراف والمتـابعة : 2- 3

ال بد من وجود هيئة أو لجنة اإلشراف التي تتولى اإلشراف على مشروع توظيف    

،ويكون هذا اإلشراف على %36.84تكنولوجيا التعليم عن بعد في التعليم العالي وهذا بنسبة 

  :مستويين 

  :حيث تقوم ب: على مستوى متابعة المشروع •

  . إقرار الخطة العامة للمشروع ومراحل التنفيذ و متطلبات كل مرحلة -

  . وضع سياسة العمل العامة -



 

 

 

  . إعطاء الرعاية والدفع الدائم المشروع -

  . إقرار الخطط و البرامج الزمنية وآليات التنفيذ -

  . توفير االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ المشروع -

  ليب الفعالة للتغلب على أي معوقات تواجه عملية التوظيف األسا دخبراء في اعتما -

  .وضع المعايير الالزمة لتنفيذ المشروع  -

  ورفع التقارير إلى الجهات العليا المساهمة ) عملية التوظيف ( متابعة سير المشروع  -

  . التحكم بنطاق األعمال ومواجهة التغيرات الطارئة -

والتعامل معها ، وتجنّبها بما في ذلك تنفيذ الخطط  تحديد المخاطر والمشاكل مسبقا -

  . البديلة

ضمان إشراك جميع الجهات المعنية ، بما يحقق التكامل والترابط لألعمال وكذا ضمان  -

  . ةثبات الرؤية اإلستراتيجي

  .تقديم الدعم الكافي للمشروع في كل مرحلة  -

  . على مستوى إعداد مقررات التعليم عن بعد•

  .لمعايير التي ينبغي أن تتوفر في وضع المقررات الدراسية وضع ا -

  . مراجعة خطط تقديم و عرض المقررات وتقييمها -

  .مراقبة ومتابعة سير الخطوات واإلجراءات المتبعة إلعداد المقررات الدراسية  -

  .تقديم المنشورة لفرق إعداد المقررات  -

  : وتتشكل هذه اللجنة من 

  .الدراسية في كافة التخصصات خبراء في المقررات 

 .خبراء في تكنولوجيا المعلومات والتعليم 



 

 

 

 .خبراء في أساليب التعليم الحديثة 

  .خبراء في مجال إنتاج المواد التعليمية 

  

  :تدریـب الكـوادر البشریـة  3- 3

تعتبر اإلمكانيات والطاقة البشرية المؤهلة حجز األساس لنجاح تداول المعلومات    

هذا االتجاه  يرونية وتطبيق مفهوم التعليم عن بعد ، ويتطلب تحقيق خطوات متقدمة فاإللكت

  :االهتمام والتركيز على العناصر التالية 

تطوير إمكانيات وقدرات الكوادر البشرية في مؤسسات الجامعة لتكون قادرة على  -

  .هيمها الجديدة التعامل التكنولوجي والتعامل مع تطبيقات المعلومات اإللكترونية ومفا

االهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم باعتبارهم األداة الحقيقية لتفعيل كافة أشكال  -

  .ومداخل التطوير وتحقيق األهداف 

إعادة النظر في برامج تدريب الكوادر البشرية في ضوء متطلبات العصر التكنولوجي  -

  .التكنولوجية بالتأكيد على أبعاد التنور التكنولوجي والمعرفة 

التأكيد على تنمية الكفايات الالزمة للمعلم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في  -

عملية مجال التعليم بحيث يصبح كل واحد قادر على استخدام هذه الوسائل أن يتولى بنفسه 

  :وادر لما يليولهذا ال بد أن يرتكز هذا التدريب على استيعاب هذه الك التجهيز والتشغيل والصيانة

 تدريب الكوادر البشرية:22جدول رقم 

 النسبة التكرارات   

 %29.41 5 تفهم طبيعة تكنولوجيا المعلومات

 %35.29 6 التحضير الستقبال الجديد في التكنولوجيا

 %17.64 3 التزود بالخبرات الكافية

 %17.64 3 إعداد برامج التنمية المهنية



 

 

 

 %100 17 المجموع

  

البشرية فهما واضحا عن طبيعة التكنولوجيا ومعرفة  رأن يكون لديهم أي الكواد إذن البد

  . %29.41بالتطورات التكنولوجية الشائعة في المجتمع وهذا بنسبة

ترى انه البد أن تتم تهيئتهم الستقبال الجديد في عالم تكنولوجيا  %35.29في حين أن نسبة 

يضا من ضرورة تزويدهم بالخبرات الكافية لمد البد أ.المعلومات و استيعاب ما قد يستجد 

المتعلم بالخبرات األساسية في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، وتعويدهم اتباع 

 .%17.64التفكير في تحليل الموقف التكنولوجي وهذا بنسبة 

نجد أن للعنصر البشري دوراً أساسياً في كل مراحل العملية من خالل ما عرض 

ة، واإلنسان الجديد، إنسان الحضارة المعاصرة أصبح يحتاج إلى مستوى معين من اإلنتاجي

كما أنه باإلضافة . التحصيل العلمي والتأهيل واإلعداد المناسب لشغله منصبه والنجاح فيه

في تحصيله العلمي وإلى اكتساب مهارات جديدة يتطلبها  االستمرارلذلك يحتاج إلى 

  .وتجديد بسبب تسارع النمو المعرفي والتكنولوجي منصبه، بما يصيبه من تطوير
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شكل رقم 20:تدریب الكوادر البشریة

تفھم طبیعة تكنولوجیا المعلومات
التحضیر الستقبال الجدید في التكنولوجیا
التزود بالخبرات الكافیة
إعداد برامج التنمیة المھنیة

 

 



 

 

 

إذن يتوقف العائد على نظم التعليم عن بعد على السياق التنظيمي واإلداري إذ انه اعقد    

من التعليم التقليدي من هذه الناحية،ومن ثم نحتاج ألنظمة أكفأ و إدارة أرقى، والمعروف 

تقليدية تميل للمركزية والجمود،بينما يكمن نجاح التعليم عن بعد في أن اإلدارة ال

الالمركزية والمرونة الالزمين لتكامل العديد من المكونات المتباينة في نسق متكامل يسعى 

 .لبلوغ غاية مشتركة

هناك مجموعة من التساؤالت التي تطرح نفسها عند محاولة التخطيط لتوظيف    

إلى أمور  هوالتي يمكن أن تساعد المخطط والمنظم في االنتبا تكنولوجيا المعلومات

تخطيطية قد ال يهتم بها أو يعتبرها ال تُشكّل أهمية كبيرة،،سنحاول إدراج هذه األسئلة  

  .واإلجابة عليها

  .هل نحن بحاجة إلى التكنولوجيا لتطوير وتحديث واصالح العملية التعليمية؟•

علينا عند توظيف تكنولوجيا المعلومات،أن نحدد بادئ  لإلجابة على هذا السؤال يجب   

ذي بدء ماذا نقصد بعبارة توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية،فقد يفهم منه أن النشاط 

أو مصدر  أنها وسيلة مساعدة يالتعليمي بالكامل يتم باستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة أ

ي مجال دراسة سلوك الطالب ومتابعة نشاطاته، وقد للمعلومات،وقد يفهم منه استخدامها ف

  .يفهم منه استخدامها في تطوير البرامج والمواد وتقنيات التعبير

لكن ما يمكن أن نوضحه هو أن المقصود بتوظيف تكنولوجيا المعلومات هو االستفادة من 

  .هاكل الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة العملية التعليمية والعمل على تطوير

  .هل يوجد معلّم يستخدم تكنولوجيا المعلومات؟وكيف يستخدمها ؟•

لإلجابة على هذا السؤال حول وجود معلّم باستطاعته استخدام تكنولوجيا    

  : المعلومات،البد أن نضع أمام أعيننا بعض الحقائق والتي مفادها

تكنولوجيا هل لدى المعلّم الوقت الكافي،وكذا الرغبة واالستعداد الستخدام  - 

  .المعلومات؟

  .هل لدى المعلّم القناعة التامة بأهمية هذه التكنولوجيا ودورها في نشاطه التعليمي؟ - 



 

 

 

  .هل لدى المعلّم الخبرة الكافية الستخدام التكنولوجيا في التعليم؟ - 

،للتعامل مع ةولهذا يجب كمرحلة أولى تهيئة المعلّم من خالل تزويده بالخبرات الالّزم

  .لخدمة األغراض التعليمية بنولوجيا،واستخدامها بشكل فعال ومناسالتك

  .هل تحقّق هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة نتائج مرضية ؟•

بالفعل فإنها تستطيع أن تحقق نتائج جيدة إذا ما استخدمت استخداما صحيحا وكافيا،فقد   

اخل المدرسة أو خارجها،وأنها أثبتت البحوث السابقة،أنها تقابل كثيرا من حاجاتنا سواء د

تحدث فرقا واضحا في عائد التعليم سواء من حيث الكم أو الكيف،ولكن النتائج الطيبة ال 

تأتي لوحدها،فهي تعتمد على كيفية استخدام هذه األدوات خالل المواقف التعليمية،وهل هي 

  .مستخدمة بشكل سليم

  .هل بإمكاننا تحمل تكاليفها وأعبائها ؟•

اإلنفاق لتوفير هذه التكنولوجيا للمؤسسات التعليمية ليس باألمر الهين والسهل،ألن  إن   

ذلك يتوقف على مكان وكيفية استخدامها وكذا الهدف من استخدامها،كما أن لكل موقف 

  .تعليمي حاجاته من هذه التكنولوجيا

مكن أن تنفق عليها إن معظم الدول النامية ترى أن هذه التكنولوجيا من الكماليات وال ي   

  .إالّ الدول الغنية

حقيقة هناك الكثير من الوسائل التكنولوجية التي تثقل نفقاتها ميزانية هذه الدول ولكن إذا    

تمكّنا من اقتناء ولو الجزء القليل منها سيحقق ما نريده،خاصة إذا كان االستخدام 

يا المعلومات هي اتجاه نحو محكما،مع ضرورة التحرر من االعتقاد السائد بأن تكنولوج

  .الرفاهية التعليمية،بل إنها ضرورة فرضتها الظروف المحيطة لضمان تعليم وتعلم أفضل

 ؟   ماهي حدود تكنولوجيا المعلومات•

في استطاعتنا تحسين التعليم كلّه ،من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الجامعية     

لحديثة،ألن هذه التكنولوجيا تستطيع إن تحسينا كبيرا،بواسطة تكنولوجيا المعلومات ا

أحسن استخدامها أن تجعل الخبرة التعليمية أكثر واقعية وأقرب إلى الحياة،وأكثر قابلية 



 

 

 

للتطبيق، وأن تحقق أكثر أنواع التعليم تأثيرا وفائدة، سواء كان المتعلم طفال في رياض 

  .األطفال أو شابا في الجامعة

يمكن تجاوزها، فليس المقصود منها أن التكنولوجيا تضمن  إن لهذه الفكرة  حدود ال    

تعليما موحدا ومثاليا ممتازا،وهذا أمر مبالغ فيه، كما أنها لن تستبعد دور المعلم فهو 

جزء من تقنياتها، فإنه يمثل محور العملية التعليمية في التعليم التقليدي،الذي ال يمكن 

إيجابياته التقاء "كن أن نجدها في بديل آخر، فمن االستغناء عنه لما له من إيجابيات ال يم

المعلّم والمتعلّم وجها لوجه،وكما هو معلوم في االتصال فهي أقوى وسيلة لالتصال 

ونقل المعلومة بين شخصين، حيث تأثّر على الرسالة والموقف التعليمي وتتأثر به 

  .)1(" وبذلك يمكن تعديل الرسالة

أن هذه التكنولوجيا التي تقوم على مستحدثات تكنولوجية ال يمكن التأكيد قطعا على    

والتي تم استخدامها ستنفي طرق التعليم فيما قبلها ،كما ال يمكن القول أن  التعليم التقليدي 

إن البحوث التربوية لم . القائم على االتصال المباشر بين المعلم والمتعلم البد من زواله

ن نعرف أن المستحدثات التكنولوجية ما هي إالّ مجموعة تأكّد حقيقة هذا األمر، ،وعلينا أ

إن هذه .من الوسائل التي ابتدعها اإلنسان،وسيظل يبدع غيرها في تحسين التعليم

  .التكنولوجيا لها حدود في تحسين وتطوير عملية التعليم والتعلم

من الذي سيستفيد من عملية التعليم عن بعد؟ من حيث الخصائص االجتماعية •

  .؟قتصادية والثقافية وكم عددهمواال

 ما هي المشكلة التعليمية التي يواجهونها والتي يمكن لعملية التعليم عن بعد حلها؟ •

  :أي نوع من برامج التعليم عن بعد تساعد على حل المشكلة؟من حيث•

  مستوى البرنامج -

  أهداف البرنامج -
                                                

مشروع المدرسة :في التعليم تاالنترنيالفنتوخ،عبد القادر بن عبد اهللا،السلطان،عبد العزيز بن عبد اهللا،-  - (1)
: على العنوان التالي.12/05/2003:زيارة يوم.]باشرعلى الخط الم[ .اإللكترونية

http://www.abergs.org/fntok/fntouk0.htm  

http://www.abergs.org/fntok/fntouk0.htm


 

 

 

  محتوى البرنامج -

  نظام تقويم البرنامج -

  .المتعلمين وارشادهم نظام توجيه -

 من المسؤول عن إعداد البرنامج وتقديمه ؟هل نعمل على إيجاد هيئة مشرفة جديدة أو •

  هيئة موجودة مسبقا؟

  ما هي الوسائل المتاحة لتقديم البرنامج؟•

  :ما هي الميزانية المطلوبة؟ سواء ل

  :راس المـــال -

  .لتوسيع النظام الموجود أو إلنشاء نظام جديد

  األجهزة لشراء

  إلقامة المباني الخاصة

  :بالنسبة لمصاريف التشغيل -

  الناحية الفنية

  اإلصالح والصيانة

  اقتناء البرمجيات

  التقويم والمتابعة

  :للصرف على توجيه الطالب وخدماتهم -

  التوجيه

  المكتبات ومستلزمات الورش

  ماهي مصادر التمويل؟•



 

 

 

  الحكومة 

  هيئات خاصة

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

  لثـــــالثالفصل ا
 عملیـــات توظیف تكنولوجیــا المعلومــات في التعلیم عن بعـــد

  

لقد قفزت االجتهادات التربوية في هذا العصر قفزة نوعية فأبدع العقل اإلنساني "    

وأضاف طرائق تعليم جديدة خاصة بعد الثورة المعلوماتية كما طور الطرائق المألوفة 

تغيرات  خاصة أمام ما يشهده عالم اليوم من.)1("اف أوسعلتكون أكثر فاعلية لتحقق أهد

يواجه النظام التعليمي األمر الذي أدى إلى أن   تكنولوجية سريعة وتحوالت دولية

، أوسع  إلى توفير فرص تعليمية إضافية تهجحابخصوص  ت جسيمة تحدياالتقليدي 

تواجه هذا التحدي من  قد بدأتحول العالم  لذلك فإن العديد من المؤسسات التعليمية "

 DISTANCE تطوير برامج التعليم عن بعد النظر  الجاد في إمكانية خالل

LEARNING ")2(.  

سنحاول الحديث عن عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد      

بالنظر إلى بعض الجوانب التربوية التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار وذلك من خالل 

إلى تكنولوجيا المعلومات من زاوية تربوية تعليمية قبل أن تكون تكنولوجية أو النظر 

البعد التربوي التعليمي قبل البعد التكنولوجي التنظيمي وكان ذلك من خالل العينة التي 

أجريت معها المقابلة والمتمثلة في األفراد الذين تولوا عملية التنظيم والتكوين في نفس 

وإمكانيات تكنولوجيا  رحول ضرورة دمج الفكر التربوي المعاص ففي استفسار.الوقت 

 :المعلومات لتحقيق برامج التعليم عن بعد كانت النتائج التالية

 

  

                                                
 .  64.ص.2002، 8.،عمجلة التربية.إطار نظري:التعليم المبرمج.مدن،يوسف يعقوب (1)

زيارة .]على الخط المباشر[.تصميم المحتوى التعليمي االلكتروني.العتيبي،شاهر بن الفي (2) 
  .http:www.kku.edu.sa/Elearning/Elearninng: متواجدة على االنترنيت.12/10/2004:يوم

http://www.kku.edu.sa/Elearning/Elearninng


 

 

 

  دمج الفكر التربوي مع إمكانيات تكنولوجيا المعلومات:24جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %100 07 نعم

 / / ال 

 %100 07 المجموع

  

تؤكد على ضرورة دمج الفكر التربوي المعاصر مع  %100نسبة إذن نالحظ أن     

إن القيادات التربوية البد أن .إمكانيات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التعليم عن بعد 

تستفيد وتستثمر هذه اإلمكانيات التي أثبتت الدراسات فاعليتها في الكثير من النظم 

تطرق كثيرون إلى موضوع دمج  لقد."مالتعليمية عبر مختلف مؤسسات التعليم في العال

تقنية المعلومات واالتصاالت بالتعليم بطرق شتى وأفكار متعددة واقتراحات متباينة، 

الحاسوب والتعليم، التعليم الحاسوبي، التعليم والوسائط : سميات مختلفة مثلبمو

م، والمحتوى كتروني، واستخدام الحاسب بالتعلييالمتعددة، التعليم الرقمي، التعليم اإلل

وهذا الدمج روني ،كتروني، والمنهج الرقمي، والمنهج اإللكتيالرقمي، والمحتوى اإلل

ليس أمنية يتمناها الفرد أو المجتمع أو متاعا يبتاعه من السوق، إنما هو خطة وطنية 

شاملة يشترك فيها عدد كبير من المسؤولين والمشرفين والمعلمين بقطاع التربية 

والبد لهذه الخطة من استراتيجية واضحة  ،ي العالقة من القطاع الخاصوالتعليم مع ذو

    )1("..تحدد المسار الزمني والموارد الالزمة لها

أما عن التحول من النموذج التربوي التعليمي التقليدي في عصر المعلومات إلى نموذج 

 :حديث  فكان نتيجة

  

                                                
: متواجدة على االنترنيت.23/12/2003:زيارة يوم.]على الخط المباشر[. دع الجامعة تأتي إليك (1)

articles.com?into=4_http://www.etesal.com/etesal/section/issue 

http://www.etesal.com/etesal/section/issue


 

 

 

  ي عصر المعلوماتالتحول من النموذج التربوي التقليدي ف:25جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %38.88 7 ظهور افتراضات جديدة حول التعلم

 %27.77 5 ظهور تكنولوجيا ت جديدة

 %22.22 4 ظهور فلسفة تربوية جديدة 

 %11.11 2 ظهور مهارات جديدة للعمل

 %100 18 المجموع

  

ي النموذج التربوي يظهر من خالل النتائج المحصل عليها أن التحول الذي حدث ف     

التعليمي اعتمد بالدرجة األولى على ظهور افتراضات جديدة حول التعلّم في عصر 

المعلومات وظهرت أنظمة جديدة للتعلّم مثل التعلّم الذاتي والمستمر وغيرها وهذا بنسبة 

ظهور تكنولوجيات جديدة تختلف عن سابقتها من حيث اإلمكانيات  ن،كما أ 38.88%

من العناصر المعتمدة في عملية التحول في  %27.77لفاعلية شكّلت بنسبة والكفاءة وا

التي ظهرت في السنوات األخيرة والتي تم  رومن العناص.النموذج التربوي التعليمي

التربوي التعليمي كانت ظهور فلسفة تربوية تعليمية  جاالعتماد عليها للتحول في النموذ

هذا العصر  ر ظهور مهارات جديدة للعمل فيأما عنص.% 22.22جديدة وهذا بنسبة 

من األهمية لتحقيق التحول في النموذج التربوي %11.11 الحديث  لم يشكل سوى

في النموذج التربوي من نموذج موجه ) جوهري(إذن فالعالم يبحث عن تحول ."التعليمي

ذج ومعتمد على الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة إلى نمو) أو المدرسة(بوساطة المعلم

  )1(."موجه بوساطة المتعلم ومعتمد على مصادر متعددة

                                                
زيارة .]على الخط المباشر[.خرافات وحقائق:لتقنية ومدرسة المستقبلا.الصالح ،بدر بن عبد اهللا  (1).
  :متواجدة على االنترنيت.12/07/2004:يوم

www.ksu.edu.sa/seminars/future.school/papers/alsalehpaper.rtf http:/ 

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future.school/papers/alsalehpaper.rtf
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شكل رقم 21:     التحول في النموذج التربوي التعلیمي

ظھور افتراضات جدیدة حول التعلم ظھور تكنولوجیا ت جدیدة
ظھور فلسفة تربویة جدیدة  ظھور مھارات جدیدة للعمل

  

إن التحول في النموذج التربوي يتطلب تغيير جوهري في افتراضات التربويين الفلسفية 

من أفراد العينة حسب الجدول  %100والنظرية حول تعلم األفراد وهذا ما أكّدته نسبة 

  :التالي

  تغيير االفتراضات التربوية الفلسفية والنظرية حول التعلم:26جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %100 07 نعم

 / / ال

 %100 07 المجموع

  

إذن نجد أن االفتراضات التي يجب أن تتغير هي تلك االفتراضات التقليدية التي     

فيه أو نخزن  تشير إلى أن المتعلم يدخل المؤسسة التعليمية كوعاء فارغ يمكن أن نودع

،هذا النموذج )1()المثير،االستجابة،التعزيز(فيه كل المعلومات وبهذا يكون التعلّم يتكون من

في حين نجد أن االفتراضات العصرية أو الجديدة هي التي .يعتمد على نقل المعلومات
                                                

.المرجع السابق.الصالح،بدر بن عبد اهللا  (1)  



 

 

 

ترى أن المتعلم ال يحضر إلى المؤسسة بعقل فارغ ننقل له المعلومات فقط و إنما لديه 

رات سابقة يمكن البناء عليها وهذا ما يسمى بعملية بناء المعرفة بمعنى أن المعرفة خب

تبنى وال تنقل وان بناءها ينتج عن نشاط،ولذا فان البيئة الجديدة باستخدام التكنولوجيا 

ال إعادة (الدعم للتعلم الناجح الهادف من خالل تشجيع الطالب على بناء المعرفة  افيه

وليس استقبال المعلومات فقط وتوضيح ما تعلموه وليس  ةر والمناقشوالحوا) إنتاجها

  .التكرار،والتعقيب على ما تعلموه وليس وصف ما تعلموه

األسس الفلسفية والنظرية هي التي توجه التكنولوجيا  توفي استفسار حول ما إذا كان

  :في التعليم كانت النتيجة كما يلي

  والنظرية وتكنولوجيا المعلومات الفلسفية ةاألسس التربوي:27جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %100 07 نعم

 / / ال

 %100 07 المجموع

  

إن هذه األسس التربوية تفرض نفسها بشدة في هذا العصر الحديث وتعد عدة كافية 

لتحقيق التوجه الجيد لتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية واهم هذه األسس نجد 

  :ما يلي

الهدف من عملية التربية والتعليم في عصر المعلومات والمعرفة لم يعد مقصورا إن  - 

  .)1(على نشر التعليم بل االهتمام بنوعيته وآفاقه

إن الهدف لم يعد تحصيل المعرفة فقط،فلم تعد المعرفة هدفا في حد ذاتها بل األهم  - 

وعة وتوظيفها في من تحصيلها هو القدرة على الوصول إليها من خالل مصادرها المتن

  .حل المشكالت
                                                

  (1) العامري،اسماعيل عارف.التربية والتحديات التكنولوجية.القاهرة:دار الكتاب،2001.ص.52.



 

 

 

إن الهدف هو إكساب األفراد أقصى درجات المرونة وسرعة التفكير والنقد واإلبداع  - 

  .واالبتكار

لم تعد تلبية االحتياجات االجتماعية والمطالب الفردية هي وظيفة التعليم بل تجاوز  - 

  .ق الذاتذلك إلى النواحي الوجدانية واألخالقية وإكساب القدرة على تحقي

لم يعد الهدف هو إيجاد عالم من البشر المتجانس المتشابه،بل القدرة على التواصل  - 

  .مع الغير ،وتقبل الواقع المختلف عن واقعه

  .إن الفلسفة التربوية البد أن تنبثق من فلسفة اجتماعية محددة المعالم - 

البحث عن موضع إذن فقد أصبح االتجاه في استخدام تكنولوجيا المعلومات هو     

للتكنولوجيا في عملية التعليم عن بعد وكيف توضع ، وأصبح االتجاه أيضا هو الدقة في 

توقيت استخدام الوسيلة التكنولوجية؟ ولماذا تستخدم؟ و كيف تستخدم بذكاء يضفي على 

؟ ويكلّف المعلم تكاليف جديدة تمكّنه من أن يبحث ويدقق وينظر  المعلم أدوار جديدة

  .ويالحظ  ويستنتج

لكي تكون عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات إنمائية تحقق األهداف وتوفر      

فقد تكون على مستوى "المصروفات بأكبر عائد ينبغي النظر في مبادئ التوظيف 

حجرات الدراسة أو على مستوى المؤسسة التعليمية، أو على المستوى القومي، ولكل 

التوظيف في إطارها ، وله عملياته الخاصة التي مستوى ظروفه الخاصة التي يجري 

  .)1(" ينبغي أن يسلكها ذلك التوظيف

  :ويمكن أن نحدد مستويين 

  .على مستوى العملية التعليمية-

  .على مستوى المواقف التعليمية-

  

                                                
  .5.ص.المرجع السابق.سيد،فتح الباب عبد الحليم (1)



 

 

 

  على مستـوى العملیة التعلیمیـة. 1

ي مهدها خاصة إذا إن تجربة الجزائر في تطبيق أنظمة التعليم عن بعد ال تزال ف    

قورنت بتجارب أخرى مثل التجربة األوربية التي لها خبرة طويلة وذلك يعود إلى 

الجدل الكبير القائم سواء في الجزائر أوفي  الدول العربية حول مدى فعالية هذه الصيغ 

مقارنة بالنظم التعليمية النظامية وعلى الرغم من هذا فإن برامج التعليم عن بعد تنمو 

أسرع من غيرها معتمدة في ذلك على النمو المتسارع في حقلي تكنولوجيا  بشكل

  .المعلومات واالتصاالت

المبادئ العلمیة والشروط الالزمة لتنفیذ عملیات توظیف تكنولوجیا  1.1

  المعلومات

قبل الحديث عن المبادئ الالزمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات حاولنا معرفة رأي    

طرح  لذلك،في سؤا إلىل ظهور التعليم عن بعد والحاجة التي دعت أفراد العينة حو

على أفراد العينة حول المعطيات التي أوجدت هذا النظام التعليمي الجديد فكانت النتائج 

  :كما يوضحها الجدول التالي

 جدول رقم28:  المعطیات التي استجاب لھا التعلیم عن بعد

 النسبة التكرارات 

 29.72% 22 لحديثةمعطيات التربية ا

 22.97% 17 تطور وسائل االتصال

 17.56% 13 مراعاة حاجات األفراد

 16.21% 12 تكافؤ الفرص التعليمية

 13.51% 10 التعليم حق لكل فرد

 100% 74 المجموع

ترى أن هذا النموذج التعليمي الجديد   % 29.72يتضح من خالل الجدول أن نسبة     

ت التربية الحديثة ،هذه المعطيات التي تغيرت عما كانت عليه هو استجابة إلى معطيا



 

 

 

منذ سنوات طويلة،فالتحديات الراهنة والمستقبلية قد تغيرت في طبيعتها لتواجه اإلنسان 

مما ألقى على " بتحديات وتغيرات مستمرة في مجاالت العلم والمعرفة والتكنولوجيا

وذلك بتطوير  اها في العمل على تطوير نفسهالتربية والتعليم مسؤولية اكبر في استمرار

فلسفتها وأهدافها ومناهجها وأساليبها وتقويم ومتابعة جودة مخرجاتها،بما يالئم التغيرات 

التعليمية الحديثة بمثابة  توتعتبر المعطيات واالتجاها.)1("الحياتية المتجددة من حولها

لقيود الكالسيكية وابتكار سبل دعوة إلى تغيير أشكال التعليم النمطي وتحريره من ا

وطرق جديدة لها،فهي اآلن تمثل فكرا تحرريا جديدا يقوم على إعطاء الفرد أو المتعلم 

حرية أوسع في التعلم،والتأكيد على ضرورة تفرد كل متعلم، وضرورة مراعاة الفروق 

و التعليم عن بعد هكما يعتبر.الفردية،وعدم فرض صيغ ومناهج جامدة على المتعلم

أفراد العينة،خاصة  من 22.97%استجابة لتطور وسائل االتصال حسب رأي نسبــة

قنوات  ابعدما اكتسبت وسائل االتصال أهمية وخاصة الوسائل اإلليكترونية باعتباره

ظهور وسائل اتصال متنوعة استجابة أساسية للمعلومات،فقد شهدت السنوات األخيرة 

  ولكن أن تدعو  ..ك الجامعة إليها أمر طبيعين تدعوإذن فأ ."لعالج بعض المشكالت

إن المستحيل باألمس، أصبح اليوم محتمالً، !الجامعة لتأتي إليك فهذا هو الجديد بعينه

والتعليم عن بعد أصبح أقرب وسائل التعليم، حيث ساعد التطور السريع في تقنية 

التعليمية كافة، ما  المعلومات واالتصاالت الحديثة على رواج استخداماتها في المجاالت

جديدة أكثر فعالية، ورسوخ مقاربة التعليم متعدد القنوات، حتى أصناف أدى إلى بروز 

أصبح التعليم عن بعد وتعدد قنواته، أحد أشكال التعليم المتكاملة في المجتمعات 

  .)1("المتقدمة

                                                
جمعية المعلمين :الكويت.نظام العالمي الجديد وانعكاساته على التجديد التربويال.المضف،حمود فهد  (1) 

  .30.ص.2002الكويتية،

 :متواجدة على االنترنيت.23/12/2003:ارة يوم زي.]على الخط المباشر[. دع الجامعة تأتي إليك   (1)
articles.com?into=4_http://www.etesal.com/etesal/section/issue 

 

http://www.etesal.com/etesal/section/issue


 

 

 

جر آفاقا إن تكنولوجيا االتصال الجديدة تسد نقصا في التكنولوجيا القديمة وتف"    

جديدة،ولكنها ال تجعلنا نتخلى عن التكنولوجيا القديمة و إنما يحدث عادة قدر من 

  التوافق بين القديم والجديد،والتكامل ال يحدث بين التكنولوجيا القديمة والحديثة فقط، 

و إنما يحدث بين التكنولوجيا والعقل البشري،فدور التكنولوجيا وقيمتها يحددها المجتمع 

فكما نعلم فقد تميز تطور االتصال بمراحل أساسية،تمثلت . )2(" فيهما البيئةوتؤثر 

األولى في تطور اللغة،والثانية في تدوين اللغة،وارتبطت المرحلة الثالثة باختراع 

الطباعة والحروف المعدنية المتحركة،وظهرت مالمح المرحلة الرابعة من خالل ظهور 

ما برزت المرحلة الخامسة من خالل اندماج الهاتف والتصوير الضوئي وغيرها،بين

ظاهرتي االنفجار المعلوماتي وتطور وسائل االتصال ،برزت الظاهرة األولى جليا من 

خالل ظهور الحاسبات اآللية واستخدامها في تخزين واسترجاع المعلومات،وتمثلت 

شديدة الثانية في ظهور األقمار الصناعية ،ومن هنا أصبحت ظاهرة االتصال عن بعد 

حيث  أن مشروع التعليم عن بعد هو استجابة لمراعاة حاجات األفراد،كما نجد   .األهمية

نجد أن  تعليم المستقبل أو تعليم مجتمع المعلومات وبعده المجتمع الرقمي يتطلب 

تطويرا قي مفهوم المهارات األساسية بهدف خدمة الحاجات األساسية للمتعلم والتي 

مهارات التعلّم الذاتي وان تكون لديه الدافعية للتعلم مدى  يكون محورها أن يكتسب

،ويزداد التأكيد على تحويل االهتمام من التعليم إلى التعلّم،ومن ) التعلم المستمر(الحياة

تلقي المعلومات إلى معالجتها،ومن االكتفاء بالكلمة المطبوعة كمصدر للمعرفة إلى 

نسبة وهذا ب.نتيجة للتقدم التكنولوجياستخدام مصادر معلومات متعددة ومتجددة ك

من أفراد العينة ترى أن التعليم عن بعد ظهر نتيجة أو  16.21%أما نسبة.%17.56

استجابة لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ،حيث يتيح هذا النموذج الفرص لمن يرغب في 

م مع متابعة تعليمه أو رفع مستواه، أو اكتساب مهارات في مجاالت عديدة مما يتالء

التغيرات الحادثة في المجتمع من حيث ظهور نوعيات جديدة ومختلفة من التخصصات 

                                                
الدار المصرية :القاهرة .تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات.مكاوي،حسن عماد  (2)

 . 49.ص.1993اللبنانية،



 

 

 

ومن العمل باستمرار ،ومن ثم فهو يرتبط باحتياجات المتعلم نفسه،ويساعد من يسعى 

لتغيير مهنته أن يجد فرصة أخرى للتعلّم والتكوين المتالئم مع احتياجات المجتمع 

إلى أن التعليم عن بعد كان استجابة لمبدأ التعليم حق لكل المتغير باستمرار باإلضافة 

أدى إلى تطور  تفرد،فاالستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وخاصة شبكة االنترني

حيث صنع طريقة جديدة للتعليم وهي طريقة التعليم  ةمذهل وسريع في العملية التعليمي

وصول إلى الفرص التعليمية عن بعد والذي يقوم على فلسفة تؤكد حق األفراد لل

المتاحة،بمعنى أنه تعليم لجميع الفئات ال يتقيد بوقت أو فئة من المتعلمين وال يقتصر 

على مستوى أو نوع من التعليم،فهو يتناسب وطبيعة حاجات المجتمع وأفراده 

وطموحاته،وال يعتمد على تواجد المتعلم والمعلم معا،وإنما على نقل المعرفة والمهارات 

  .13.51%التعليمية بوسائط تكنولوجية متطورة ومتنوعة وهذا بنسبة 
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شكل رقم 22:   المعطیات التي استجاب لھا التعلیم عن بعد

معطیات التربیة الحدیثة تطور وسائل االتصال
مراعاة حاجات األفراد تكافؤ الفرص التعلیمیة
التعلیم حق لكل فرد

  

النظام التعليمي التي توظف من خاللها تكنولوجيا  توتعتبر العملية التعليمية أحد مستويا

  :المعلومات وفقا لمبدأين أساسيين ال بد من أخذهما بعين االعتبار وهي

  ودة الشـــــــــاملةمبدأ الج    1.1.1



 

 

 

تشكل الحاجة لتعزيز جودة التعليم هاجسا للمؤسسات الجامعية، وعند الطالب     

والجهات ذات العالقة بالمجتمع، مما يدفع إلى تشجيع مؤسسات التعليم العالي إلى إعداد 

  .نظام داخلي لتحقيق جـودة التعليم يعتمد على بنية نظام المؤسسـة التعليميـة

بمبدأ الجودة مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية نعني    

متطلبات الطالب وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة ، 

ولهذا فهو يتطلب لتحقيقه توجيه كل الموارد البشرية والسياسات والنظم والمناهج 

  .ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع والعمليات والبنى التحتية من أجل إيجاد

إذ البد من إنشاء نظام شامل من المواصفات والمعايير الكفيلة بتحقيق جودة التعليم 

  :وتبيان مقدرة كل مؤسسة تعليمية على

إعداد منتج تعليمي مطابق للمواصفات والمعايير والمتطلبات التنظيمية والقانونية،  -

  .والجهات ذات العالقةتلك التي يحددها الطالب وسوق العمل 

تلبية متطلبات جودة التعليم ، وتلبية حاجات سوق العمل ومواكبة تحدياته وكل تقدم  -

  .في مسيرته من أجل تعزيز رضى المتعلم وسوق العمل والجهات األخرى ذات العالقة

  :و يمكن أن يشمل هذا النظام على المحاور التالية

متعلقة بإعادة تنظيم التعليم عن بعد في وضع الشروط والمواصفات والمعايير ال -1

  .مؤسسات التعليم العالي

وضع الشروط والمواصفات والمعايير المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لمسؤولية  -2

  .إدارة مؤسسة التعليم العالي في تحقيق جودة التعليم عن بعد

ة الموارد وضع الشروط والمواصفات والمعايير المتعلقة بالحد األدنى في إدار -3

  .البشرية واإلدارية في مؤسسة التعليم العالي

وضع الشروط والمواصفات والمعايير للقياس والتحليل والتحسين المستمر في  -4

  .مؤسسات التعليم العالي



 

 

 

لقد صدر في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير التنمية اإلنسانية العربية  لعام      

ن التعليم في الدول العربية، وتحت عنوان جودة التعليم ولقد أسهب في الحديث ع2002

توجد دالئل عديدة على تناقص الكفاءة الداخلية للتعليم في العالم العربي  " يذكر التقرير 

كما تتبدى في ارتفاع نسب الرسوب وإعادة الصفوف الدراسية  األمر الذي يؤدي إلى 

جودة تلفة إالّ أن المشكلة تكمن في إنفاق قدرات زمنية أطول في مراحل التعليم المخ

  .)1("التعليم

ويوضح التقرير أكثر جوانب أزمة التعليم في العالم العربي إثارة للقلق هي عدم      

إذن فالسؤال المطروح إلى أي مدى يتم .قدرة التعليم على توفير متطلبات تنمية المجتمع

ية متكاملة ؟ وإلى أي مدى تطبيق أسس الجودة في مؤسساتنا الجامعية وبطريقة منهج

  تؤمن القيادات بأهمية األخذ بأساليب تحقيق جودة التعليم وبتطبيق أفضل الممارسات؟

إن كل مؤسسة تلجأ إلى أسلوب معين يتناسب مع ظروفها وإمكانياتها ، ولعل من أهم     
  :)2(األساليب التي تم وضعها في السنوات األخيرة 

  EFQMEXCELLENCE MODELالنموذج األوربي للتميز -

  )kaizenأسلوب ياباني (أسلوب التحسين المستمر وبالتدريج -

حيث أصدرت مجموعة من ) ISO(كما ال ننسى مجهودات المنظمة العالمية للتقنين 

المواصفات الخاصة بإدارة الجودة ، وأصبحت هذه المواصفات ال تطبق على المنتجات 

تعليم ، ولهذا فإن تكنولوجيا المعلومات تلعب الصناعية فقط بل على الخدمات ومنها ال

  التكنولوجيا تتطور وتنتج وفقا " دورا بارزا في تحقيق جودة التعليم خاصة أن 

لمعايير جودة  صارمة، التي سوف تنعكس على كل عناصر العملية التعليمية عند 

  .)1( "إدخالها فيها
                                                

  .6ص.14/03/2003.جريدة الخليج.؟كيفلماذا؟و...جودة التعليم.جواد،عالء كرم  (1)
.6.ص.المرجع نفسه  (2)  

المؤتمر العلمي الثاني لنظم .نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر.محمد الهادي،محمد (1)

  .16.ص.1995المكتبة األكاديمية،:القاهرة.1994/ 15/12- 13،القاهرة،المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات



 

 

 

لوب بما يتواءم مع قيم مجتمعنـا  إن جوهر هذه العملية هو االستفادة من تطبيق أي أس   

وثقافتنا ، فالغرض هنا هو تحسين األداء أما األسلوب فهو مجرد وسـيلة، ولـيس غايـة     

ففي سؤال عـن  .ولكل أسلوب مزاياه وعيوبه والتي قد تختلف باختالف الهدف من تطبيقه

النتـائج   أهم المبادئ المعتمدة في توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد كانـت 

  :كالتالي

 جدول رقم29: المبادئ العلمية المعتمدة في توظيف تكنولوجيا المعلومات

 النسبة التكرارات 

 %52.17  مبدأ الجودة الشاملة

 %47.82  مبدأ االستخدام المثالي لتكنولوجيا المعلومات

 %100  المجموع

  

أ الجودة الشاملة لتوظيف تؤيد اعتماد مبد  %52.17يتضح من خالل النتائج أن نسبة    

خاصة في  عصر ظهرت فيه تحديات كبيرة تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد 

وتفجرت فيه منابع المعلومات كان ال بد على الجامعة أن تواجه هذه التحديات وأن 

تصوغ عددا كبيرا من األساليب الحديثة لمواكبة العصر ولتحقيق نقلة نوعية في األداء 

عي ، من خالل منظومة متكاملة في ظل تنسيق دقيق على كافة المستويات الجام

التنظيمية فمنهج الجودة الشاملة يعد من المداخل المقترحة والمعتمدة إلحداث تغييرات 

هيكلية وإيجاد آليات فاعلة إلشراك مجتمع الجامعات بكامله في عمليات التقويم 

  .والتطوير المحققة لآلمال والتطلّعات

ا عن األهداف المرجوة من تطبيق مبدأ الجودة الشاملة فنالحظها من خالل  آراء أم

 :أفراد العينة من خالل الجدول الموالي

 جدول رقم30: أهداف تطبيق مبدأ الجودة الشاملة في توظيف تكنولوجيا المعلومات

  



 

 

 

 النسبة التكرارات 

 %43.39 23 شمولية لجميع جوانب العمل اإلداري واألكاديمي

 %32.07 17 قياس وتقييم األداء

 %24.52 13 توفير هيكل لجميع النشاطات التطويرية

 %100 53 المجموع

  

تعتبر الجودة الشاملة إطار مناسبا لتنسيق جميع الجهود التطويرية وذلك باعتبارها      

تشمل جميع جوانب العمل اإلداري واألكاديمي وذلك يتم على مستوى التعليم العالي 

بالتالي في هذه الحالة تساعد على إحداث تغيير يسهل رفع الكفاءة بشكل عام حيث أن و

العمل على تطوير وتحسين خدمة معينة دون الخدمات األخرى يعيق أو يمنع تطبيق أي 

من أفراد العينة ، وقد يرتكز مبدأ  %43.39تغيير جزئي أو كلي وهذا عبرت عنه نسبة 

قييم األداء وهو أحد أهداف عمليات التطوير ويظهر هذا الجودة الشاملة على قياس وت

 %24.52من أفراد العينة، باإلضافة إلى أن نسبة %32.07من خالل ما عبرت عنه نسبة 

ترى فيها هيكل لجميع النشاطات التطويرية يوحد جميع الجهود المبذولة نحو تحقيق 

  .هدف واحد وبدونه قد تتضارب هذه الجهود
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شكل رقم 23:    اھداف مبدا الجودة الشاملة

شمولیة لجمیع جوانب العمل اإلداري واألكادیمي
قیاس وتقییم األداء
توفیر ھیكل لجمیع النشاطات التطویریة

  

  

  :إن مبدأ الجودة الشاملة متعلق بجملة من القضايا أهمها

  .التركيز على تحسين نوعية التعليم العالي لمواكبة التوسع الكمي - 

  .ارتباط النظام التربوي والتعليمي بسوق العمل واحتياجاته - 

  .تحقيق استدامة لبرامج التطوير - 

  .توظيف تكنولوجيا المعلومات بفاعلية - 

  مبدأ االختیار واالستخدام المثالي لتكنولوجیـا المعلومات 2.1.1
نتفاعل معها " إن تكنولوجيا المعلومات من أهم البدائل المطروحة على الساحة الدولية    

ونفهمها ونستثمرها ويجب أن ندرك أن التكنولوجيا ليست عامال مهيمنـا يعمـل بشـكل    

  )1("قابل لالستخدام بشكل جيد مستقل،إنه نتاج اإلبداع اإلنساني وهو 

  

                                                
متواجدة على .15/07/2004:زيارة يوم. ]على الخط المباشر[. التعليم بوابة مجتمع المعلومات.،عباسبشار  (1)

  . http://www.arabcin.net/Arabic/nadweh/index.htm:االنترنيت

http://www.arabcin.net/Arabic/nadweh/index.htm


 

 

 

أن مبدأ االستخدام المثالي لتكنولوجيا المعلومات ) 29رقم( نالحظ من خالل الجدول

ولهذا البد من .% 47.82بنسبة  كيشكل أحد المحاور األساسية في التعليم عن بعد وذل

ض اعتماد بعض األسس الهامة الستخدام واختيار الوسائل التكنولوجية الحديثة لغر

   .تحقيق اكبر قدر من االستفادة أهمها

   األسس العامة الختیار تكنولوجیا المعلومات 1.2.1.1

من الضروري أن يسبق استخدام تكنولوجيا المعلومات اختيار دقيق، ويكون هذا االختيار    

عادة في إطار األهداف التعليمية، وبالرغم من خصوصيات كل وسيلة إال أنها جميعها تشترك 

  :سس عامة وأهمها تحددها نتائج الجدول التاليفي أ

  أسس اختيار الوسائل التكنولوجية الحديثة للعملية التعليمية: 31جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 35.08% 20 االختيار وفق أسلوب النظم

 33.33% 19 تناسب الوسيلة مع مستوى المتعلم

 22.80% 13 تحديد الهدف من اختيار الوسيلة التكنولوجية

 08.77% 5 كفاية المادة العلمية

 100% 47 المجموع

  

  :نتائج المحصل عليها يمكن أن نالحظ أهم األسس كما يليالإذن من خالل 

وهذا يعني أن هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة : التأكد من اختیار الوسیلة وفق أسلوب النظم

تخدامها في بعض األوقات لم يعد ينظر إليها على أنها أدوات للتدريس يمكن اس

فالنظرة الحديثة لها تقوم على أساس تصميم وتنفيذ "واالستغناء عليها في أوقات أخرى 

جميع جوانب عملية التعليم والتعلّم ، وتضع الوسائل كعنصر من عناصر هذا النظام ، 

وهذا يعني أن اختيارها يسير وفق نظام تعليمي متكامل أال وهو أسلوب النظم الذي 

وم على أربع عمليات رئيسية بحيث يضمن اختيار هذه الوسائل وتصميمها يق



 

 

 

من أفراد العينة على   %35.08وقد عبرت نسبة .)1(لتحقيق أهداف معينة واستخدامها

أهمية هذا األساس لضمان االستخدام التنموي والمثالي لتكنولوجيا المعلومات في العملية 

من أفراد العينة ضرورة أن تتناسب الوسيلة  %33.33في حين ترى نسبة .التعليمية

كما أن تحديد .التكنولوجية مع مستوى المتعلم حتى يتحقق العائد المتوقع من استخدامها

من أفراد العينة  %22.80الهدف من اختيار الوسائل التكنولوجية يشكل أهمية لدى 

ر من التساؤالت خاصة وان تحديد الهدف من شأنه أن يساعدنا في اإلجابة على الكثي

فاإلجابة يمكن أن تساعدنا في .إلخ... حول سبب اختيار الوسيلة ،ومتى تستخدمها

الفروق الفردية بين المتعلمين، خصائص كل موقف تعليمي، خلق بيئة :التعرف على 

من العينة ترى انه يجب أن  تكون  %8.77تعليمية تضمن اإليجابية للمتعلم ،بينما 

ة فال تتضمن معلومات أو حقائق خاطئة قد تؤثر على مدركات مادتها العملية صحيح

المتعلم عن الموضوع الذي تقدمه الوسيلة،بحيث يجب أن تحتوي على القدر الكافي من 

المعلومات التي تتناسب مع موضوع وغرض الدراسة، ومن جانب آخر أن يكون هناك 

  .ية المعلوماتربط بين هذه المادة لخبرات المعلمين وضرورة تحقيق استمرار

باإلضافة إلى هذه األسس فهناك أيضا بعض األمور التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار عند 

  :اختيار الوسائل التكنولوجية الحديثة وهي تخدم عملية االختيار أيضا و أهمها

  .)2(أن تكون الوسيلة التكنولوجية صالحة لالستعمال -

ل وذلك انطالقا من أن العبرة ليست أن تتناسب مع ما ينفق عليها من جهد وما -

  .)3(بالناحية الشكلية ولكن بمدى تحقيقها للهدف التعليمي

                                                
متواجدة .02/01/2003:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.تقنيات التعليم:الوسائل التعليمية.العبيد،إبراهيم   (1)

  http://www.tarbeya.org/taleem..htmg :االنترنيتعلى 

(2)  Powell ,Luis .A guide to the use of visual aids .London :British association for 
commercial education,1980.p.45. 

  .5.ص.1999دار الفكر العربي،:القاهرة.تكنولوجيا التعليم والتعلم.البغدادي،محمد رضا   (3)

http://www.tarbeya.org/taleem..htmg


 

 

 

يجب أن تتم عملية اختيار الوسيلة بناءا على معرفة المنهج التعليمي ومدى ارتباط  -  

 .الوسيلة وتكاملها معه
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شكل رقم 24:    االسس العامة الختیار تكنولوجیا المعلومات

االختیار وفق أسلوب النظم
تناسب الوسیلة مع مستوى المتعلم
تحدید الھدف من اختیار الوسیلة التكنولوجیة
كفایة المادة العلمي

 

  

بد من فحصها جيدا واختبارها وتجربتها والجمع إذن قبل اختيار الوسائل التكنولوجية ال

بين مزايا عدة وسائل وذلك لكون المتعلمين ليسوا كتلة واحدة متجانسة،انهم يختلفون 

  .كثيرا في خلفياتهم العلمية وأعمارهم ومهاراتهم وحتى أسلوبهم التعليمي المفضل

  المعلومات ااألسس العامة الستخدام تكنولوجی 2.2.1.1

ن اعتبار وجود الوسائل التكنولوجية واستخدامها تغييرا أو تطوير للعملية ال يمك   

التعليمية بل أن االستخدام الصحيح لها يخضع ألسس وقواعد يجب االلتزام بها وتتبعها 

خطوة بخطوة، لتحقيق المواقف التعليمية، واهم هذه األسس تظهر من خالل الجدول 

  :التالي

  

  ةستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمياألسس العامة ال:32جدول رقم



 

 

 

 النسبة التكرارات 

 %32.00 24 تحديد الهدف التعليمي

 %25.33 19 ارتباط الوسيلة بالمقرر الدراسي

 %21.33 16 معرفة خصائص الفئة المستهدفة

 %13.33 10 تجربة الوسيلة

 %08.00 6  تقييم الوسيلة

 %100 75 المجموع

 

إن الوسائل التكنولوجية أو تكنولوجيا المعلومات لم تكن في يوم ما  :هدف التعليميتحديد ال 

هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف، وهذا األمر يتطلب معرفة جيدة 

بطريقة صياغة األهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيضا بمستويات األهداف وهذا 

هو عبارة تصف نتائج تعليمية تبين سلوك التلميذ "مي إن الهدف التعلي.%32.00بنسبة 

   )1("الذي نتوقع أن يكون لديه،أو يظهر بعد حصوله على خبرات تعليمية معينة

 الكتاب في المحتوى أو المادة يعني ال الحديث المنهج مفهوم:ارتباط الوسيلة بالمقرر الدراسي 

 أن ذلك ومعنى ، والتقويم ريسالتد طريقة ، والمحتوى األهداف : تشمل بل المدرسي

 وطريقة الدراسية المادة ومحتوى باألهداف الجيد اإللمام عليه التعليمية للوسيلة المستخدم

 األمر يتطلب فقد للوسيلة واألفضل األنسب له يتسنى حتى التقويم وطريقة التدريس

  .%25.33وهذا عبرت عنه نسبة  فردية وسيلة أو جماهيرية وسيلة استخدام

والمقصود هنا المتعلم ، فعملية االستخدام البد أن :  عرفة خصائص الفئة المستهدفةم 

تأخذ بعين االعتبار المستوى العقلي والمعرفي والعمري للمتعلم حتى تضمن االستخدام 

  .  % 21.33الجيد والفعال وهذا بنسبة

                                                
  (1) عزام،احمد حامد.أصول التربية والتعليم.األردن:دار الشروق العربي،1996.ص.15.



 

 

 

سهل على حيث يجب أن يكون من ال%13.33وهذا بنسبة  تجربة الوسيلة قبل استخدامها

المعلم أن يجرب الوسيلة المختارة قبل عرضها وهذا من شأنه أن يساعد في اتخاذ 

القرار المناسب بشأن أسلوب العرض وتحديد الوقت المناسب للعرض والمكان 

المناسب كذلك،وإذا وجدت صعوبات يمكن أن تستبدل بأخرى اكثر مالءمة 

  :ديثة البد أيضا من وقبل استخدام الوسائل التكنولوجية الح.لألهداف

  .تهيئة أذهان الدارسين الستقبال محتوى الرسالة -

  .تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسائل التكنولوجية -
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شكل رقم 25: االسس العامة الستخدام تكنولوجیا المعلومات

تحدید الھدف التعلیمي ارتباط الوسیلة بالمقرر الدراسي
معرفة خصائص الفئة المستھدفة تجربة الوسیلة
تقییم الوسیلة

  

لقد استخدمت العديد من الجامعات في مختلف أنحاء العالم وسائل التعليم عن بعد 

 ، تاالنترني شبكة علىمباشرة  ةالتعليمي بصورها المختلفة ومنها توصيل البرامج

لوجه  اًًلهذه التطورات قوتها و أثرها في تحويل عملية التعليم التقليدية التي تتم وجهو

إلى برامج التعليم عن بعد التي أصبحت من الطرق اآلخذة في النمو السريع في 

  .مجال الحوسبة وذلك لفاعليتها

  تنظیم التعلیم عن بعــــد  2.1



 

 

 

 مظهر هذا النوع من التعليم خالل النصف الثاني من القرن العشرين وزاد االهتما    

 به واإلقبال عليه مع نهايات هذا القرن وذلك مواكبة مع التقدم التكنولوجي والتطور 

  .)1(في مجال االتصاالت واإلرسال واالستقبال التلفزيوني واإلذاعي والتقنيـة الحديثة

في مجال التعليم عن بعد خالل فترات قصيرة ،وفي قط فلقد حدث تغيير ليس     

  ...المجاالت األخرى الناتجة عنه مثل التعليم اإللكتروني ، التعلّم الذاتي،التعلّم المباشر

حيث أنتقل التعليم عن بعد من المرحلة التي كان خاللها عبارة عن مجال قديم يعتمد 

بحيث ) مثل التعليم بالمراسلة(عات على بعض الوسائل التقليدية وفي مقدمتها المطبو

يكون دور المتعلم هنا دورا سلبيا إذ يتلقى المعلومات دون أن يشارك أو يتفاعل مع 

المادة التعليمية إلى مرحلة أصبح فيها أسلوب مهما إلحداث التغيير في كثير من 

  .الجامعات التي ترغب في تبني هذا األسلوب

ع في تبني أو تطبيق برامج التعليم عن بعد من قبل ويعتبر هذا االتجاه نحو اإلسرا   

  :)2(الجامعات لثالث أسباب رئيسية

  .التطور االندماجي الجاري بين تكنولوجيا االتصاالت والحواسيب - 

حاجة العاملين في عصر المعلوماتية إلى اكتساب مهارات جديدة دون تعطيل حياتهم  - 

  .العملية لفترة طويلة من الزمن

 .لى تحقيق كلفة التعليمالحاجة إ - 

كما يمكن أن نالحظ انه من ابرز األسباب التي تؤكد الحاجة إلى التوسع في تطبيق 

  :برامج التعليم عن بعد في عصر العولمة والمعلومات نجد

                                                
 .125.ص.2000الكويت،جمعية المعلمين الكويتية، . االتجاهات الحديثة في التعليم.الصالح،احمد بن عبد اهللا (1)

:      جدة على االنترنيتمتوا.15/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.عن بعد مافضل األسرار حول التعلي (2) 

.t.org/a/Arabic/6.htm-http://www.aii   

http://www.aii


 

 

 

حيث أكدت الدراسات التي قامت :االتساع الكمي في أعداد الملتحقين بالتعليم العالي -

اد المستقبلية للطلبة الملتحقين بالتعليم العالي كان عددهم بها منظمة اليونسكو بشأن األعد

مليون طالب 79، 2000مليون طالب من مختلف أنحاء العالم،وفي سنة  65، 1995سنة 

سيصل  2025مليون طالب وفي  97من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى  2015وفي عام 

د الراغبين في مواصلة ان هذه الزيادة المطردة في أعدا.)1(مليون طالب  100إلى 

تعليمهم العالي يشكل عبئا على مؤسسات التعليم التقليدية مما استدعى التفكير في اقتراح 

 .مجاالت جديدة للتعليم ولعل أبرزها وأهمها التعليم عن بعد

 . )2(التعليم العالي وتناقص الدعم الحكومي تزيادة نفقا - 

 .عدم التوازن الجغرافي - 

بعد أهمية كبيرة في العصر الجديد فهو يساهم في حل بعض المشاكل للتعليم عن     

التي افرزها النظام التعليمي التقليدي ويتجاوزها في كثير من األحيان، وهذا يمكن أن 

 :نلمسه من خالل النتائج التالية

  .مساهمة التعليم عن بعد في حل المشكالت التعليمية: 33جدول رقم

 النسبة التكرارات 

وعیة التعلیم التقلیديتردي ن  23 40.35% 

 %33.33 19 االستبعاد في التعليم التقليدي

 %26.31 15 التغلب على مشكل ندرة المعلمين

 %100 57 المجموع

  

من أفراد %40.35، ترى نسبة  ةعن مساهمة التعليم عن بعد في حل المشكالت التعليمي

  :لتعليم التقليدي التي تظهر من خاللالعينة انه ممكن أن يحل مشكل تردي النوعية في ا

                                                
 .140ص.المرجع السابق.الصالح،احمد بن عبد اهللا (1)
  .148.ص.المرجع انفسه (2)



 

 

 

إن ) أداء عناصر العملية التعليمية و أداء المؤسسات التعليمية( انخفاض مستوى األداء -

هذا األداء يتأثر بمتغيرات معظمها يشير إلى ما يعتمد عليه من أساليب جديدة 

خل النظام لتكنولوجيا المعلومات والتعليم،إن األداء بأشكاله ومستوياته المختلفة دا

التعليمي ال يمكن تحسينه وتطويره دون االستعانة بتكنولوجيا المعلومات بالمفهوم الذي 

يعتمد على رؤية نظرية ومهارات معرفية وحركية وإمكانات مادية يمكن توفيرها وفق 

  .االحتياجات والموارد المتاحة

ختالف بين حيث ظهرت في الفترات األخيرة مشكلة اال: انخفاض المستوى المهاري -

مستوى إعداد أو تعليم المتخرجين والمهارات األساسية الالزمة للمجال العلمي بعد 

التخرج،وذلك نتيجة التطور الحادث في تكنولوجيا المعلومات وأساليب العمل المستحدثة 

مع االنفجار المعرفي والثورة العلمية والتكنولوجية الوافدة إلينا والتي البد من 

ويعتبر استخدام تكنولوجيا .ورة وأمر واقع لمسايرة التقدم العلمياستخدامها كضر

المعلومات في التعليم العالي طريقة عملية كأحد أهم الحلول الكتساب المهارات المختلفة 

وبالمقابل .للمتعلم تتيح له حرية االختيار للمهارات وطريقة التعلّم وفقا لميوله وقدراته

نة انه يمكن حل مشكل االستبعاد في التعليم التقليدي من أفراد العي %33.33ترى نسبة 

  .من خالل تبني نظام التعليم عن بعد

فالتعليم عن بعد في عصر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يعتبر تعليم      

جماهيري يقوم على أساس فلسفة تؤكد حق كل فرد في الوصول إلى الفرص التعليمية 

بوقت وفئة من المتعلمين ، وال يقتصر على مستوى أو نوع  المتاحة، بمعنى أنه ال يتقيد

معين من التعليم، فهو يتناسب وطبيعة حاجات المجتمع وأفراده وطموحاته وتطور 

مهنهم ، وال يعتمد على المواجهة بين المعلم والمتعلم وإنما على نقل المعرفة 

تنوعة مكتوبة ومسموعة والمهارات التعليمية إلى المتعلم بوسائل تكنولوجية متطورة وم

من أفراد العينة أن مشكل ندرة المعملين ممكن تجاوزه  %26.31بينما ترى نسبة.ومرئية

  .من خالل اعتماد برامج التعليم عن بعد
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شكل رقم 26:     مساھمة التعلیم عن بعد في حل المشكالت التعلیمیة

تردي نوعیة التعلیم التقلیدي االستبعاد في التعلیم التقلیدي
التغلب على مشكل ندرة المعلمین

  

إن المقصود هنا بتنظيم التعليم عن بعد هو المجال الذي يتعلق بتنظيم أهداف    

ومحتوى المادة الدراسية وطرق تدرسيها ) التعليم عن بعد(التعليمية وأساسيات العملية 

ونشاطاتها وطرائق تقويمها بشكل يؤدي إلى أفضل النتائج التعليمية في أقصر وقت 

وجهد وتكلفة مادية ويتعلق هذا المجال أيضا بوضع الخطط التعليمية سواء كانت 

  .أسبوعية أو فصلية أو سداسية

  یم عن بعدأھداف التعلــ 1.2.1

،  الصوت والصورة ، تكنولوجيا الصوت، يتم التعليم عن بعد بشكل مبدئي باستخدام   

، الجامعي توفير التعليم  فرصتزيد من  والمواد المطبوعة، وتعتبر هذه البرامج 

ألولئك األشخاص األقل حظاً، سواء من حيث ضيق الوقت أو المسافة أو اإلعاقة 

باإلضافة إلى أنه يساهم قاعد الدراسية الكافية في الجامعات أو عدم توفر الم، الجسدية

قد " .وهم في موقع عملهم في حقل التعليم في رفع مستوى األساس المعرفي للعاملين

يتساءل البعض حول الكفاءة التعليمية لبرامج التعليم عن بعد، مقارنة بالبرامج التي 

؛ إن ) Face to Face وجهاً لوجه التي تتم(يتعلم بها الطالب بالطريقة التقليدية 

األبحاث التي تقارن ما بين التعليم عن بعد، وبين التعليم التقليدي تشير إلى أن التدريس 



 

 

 

وذلك عندما تكون ، والدراسة عن بعد، يمكن أن تكون لهما نفس فعالية التعليم التقليدي

ضافة إلى التفاعل هذا باإل، نفسه الوسائل والتقنيات المتبعة مالئمة لموضوع التعلم

وبيئة  المباشر الذي يحدث بين طالب وآخر، والتغذية المرتدة بين المدرس والمتعلم

  .)1("التعلم

إن تحديد أهداف التعليم عن بعد أمر ضروري حيث انه ال يكون بديال عن التعليم "   

ير النظامي و إنما يشكل مع أنظمة التعليم األخرى منظومة متكاملة بما يسهم في تطو

  )2("أساليب التدريس والبعد عن التلقين كما يسهم في تنمية طرق التفكير والتعلم الذاتي

يعتبر التعليم في ضوء النظرية العصرية جزءا من خطة شاملة لتنمية المجتمع في    

المجاالت االجتماعية والثقافية وغيرها ومن ثم أصبح من الضروري تحديد األهداف 

فوضوح هذه األهداف في .يتناسب والتطورات العالمية الحديثة  من التعليم عن بعد بما

إطار أي استراتيجية أو سياسة ضروري جدا وإذا لم تتضح فسوف تكون هناك خسارة 

  :اهنا له أهمية كبيرة وتظهر من خالل كونه ففي الوقت والمال،إن تحديد األهدا

  .على المدى القريب أو البعيدالتخطيط للعملية التعليمية سواء  يتمثل نقطة البداية ف -

  .تستخدم كدليل للمعلم في عملية التعليم عن بعد -

  .تمثل اإلطار الذي يعمل على تجزئة المحتوى التعليمي إلى أجزاء أو أقسام صغيرة -

  .تساعد على تقويم عملية التعليم عن بعد من خالل ما تم تحقيقه -

  .ة لضمان تحقيق التعليم الفعال والناجحتشير إلى نوعية النشاطات التعليمية المطلوب -

  . تمثل معايير جد مناسبة الختيار افضل أساليب التعليم عن بعد  -

                                                
.المرجع السابق.لعتيبي،شاهر بن الفي ا  (1)  

زيارة .]شرعلى الخط المبا[.هل يكون حل الزمة التعليم في مصر:التعليم عن بعد.سلطان ،ايهاب (2)
 online  -east-http.//www. middle:متواجدة على االنترنت.25/03/2003:يوم

.com/education  
 



 

 

 

أما عن األهداف المرجو تحقيقها من خالل التعليم عن بعد يمكن أن تحديدها من خالل 

  :النتائج التالية

  أهداف التعليـــم عن بعد:34جدول رقم

 النسبة التكرارات 

ة تعلم وتفاعلایجاد بیئ  21 31.34% 

 %23.88 16 جعل المتعلم محور العملية التعليمية والتعلمية

 %20.89 14 إكساب المتعلم القدرة على التفكير واالبتكار

 %10.44 7 جعل التعلم تفاعليا

 %10.44 7 ترقية سبل التقويم

 %13.43 9 التغيير النوعي في التعليم والتعلم

 %100 67  المجموع

األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل التعليم عن بعد هو إيجاد بيئة للتعلم والتفاعل  من 

،بحيث يقدم التعليم عن بعد باستخدام  %31.34بنسبة امع المناهج الدراسية وهذ

تكنولوجيا المعلومات نموذجا تعليميا واضح للعمليات التفاعلية في المواقف 

لتي تظهر مع كل شكل من أشكال التفاعل ويبرز هذا التعليمية،تلك العمليات التفاعلية ا

  :من خالل

  .)1(تحسين جودة الحوار التفاعلي للعقل البشري عند المتعلم -

 .توفير فرص عديدة لجلب انتباه واهتمام المتعلم للتعلم ومعالجة المعلومات -

تحقيق المشاركة الفعالة من خالل حيوية ودقة وتنوع العرض الذي يساعد على  -

 .ز في تسلسل المعلومات وداللتهاالتركي

 .توفر بيئة تعلم محفزة للتعلم حيث تسمح لكل متعلم باكتشاف عوالم معلوماتية جديدة -

                                                
.86.ص.المرجع السابق.العامري،اسماعيل عارف  (1)  



 

 

 

ومن هنا تصبح العملية التعليمية من خالل التعليم عن بعد مواقف تفاعلية بين المعلم     

 %23.88بينما نجد نسبة. توالمتعلّم ،والمتعلمين فيما بينهم، والمتعلّم وتكنولوجيا المعلوما

المتعلم محور العملية التعليمية والتعلّمية  لترى أن الهدف من التعليم عن بعد هو جع

  :ويمكن أن نحدد هنا ثالث أبعاد رئيسة حول التمركز على المتعلم

التحول من األسلوب اإللقائي ذو االتجاه الواحد إلى أساليب تعليم أخرى :البعد األول

 مم،ونراعي الفروق الفردية بين الطالب ونحاول أن تتناسب مع أساليبهكتفرد التعلي

  .التعليمية المختلفة باإلضافة إلى جعل التعليم اكثر متعة وجاذبية

التحول من التعليم الذي يركز على الحفظ واستظهار المعلومات فقط إلى : البعد الثاني

  .اتيالفهم والتطبيق وتعلّم مهارات التفكير والتعلّم الذ

تغيير النظرة إلى عملية التعليم حيث نسعى من خالل توظيف تكنولوجيا :البعد الثالث

المعلومات إلى التخلص من النظرة األحادية التي ترى انه يمكن لنظرية تربوية واحدة 

  .أن تفسر جميع أنواع التعلّم ويمكن أن تنطلق منها جميع األنشطة التعليمية

رسين القدرات المختلفة على الفهم والتفكير والتحليل في حين نجد أن  إكساب الدا

وهذا ما عبرت عنه  دواالبتكار من أهم األهداف التي يمكن أن يحققها التعليم عن بع

،وهذا نظرا لحاجة المجتمع إلى خريجين لديهم قدرات عقلية  %20.89نسبة 

هناك العديد من ."ارعالية،ويتمتعون بكونهم مفكرين لديهم  الفاعلية والقدرة على االبتك

المصطلحات التي توضح التفكير عبر منهج منظم من بينها مصطلح حل 

،،ويمكن أن تعمل )1("المشكالت،التفكير النقدي،التفكير االبتكاري،التفكير التأملي وغيرها

  :برامج التعليم عن بعد على تنمية التفكير بعدة أشكال أهمها

 .كساب العملية التعليمية صفة الواقعيةإضافة كل المؤثرات الصوتية والحركية إل -

 .تزويد المتعلم بقاعدة معلوماتية ومعرفية متنوعة تساعده وتثير عملية التفكير لديه -

                                                
.63.ص.المرجع السابق.الغريب،زاهر  (1)  



 

 

 

عرض مشاكل متنوعة على المتعلم باإلضافة إلى األنشطة المساعدة في وصوله لحل  -

 .المشكالت

عد هو ضمان التغيير أن الهدف من تطبيق برامج التعليم عن ب %13.43كما تؤكد نسبة 

كما يمكن أيضا من خالل التعليم عن بعد جعل التعلّم تفاعليا .النوعي في التعليم والتعلم

عن طريق إيجاد واحة افتراضية علمية وتكنولوجية تقوم بتبادل ونقل المعرفةو تسريع 

إضافة .%10.44عملية بناء مجتمع المعرفة وزيادة مردوده وهذا ما عبرت عنه نسبة 

توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة وتيسير تقديمها للعاملين في   إلى

مواقع عملهم وإقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة 

وتحرير المعلم والمتعلم من جمود األقسام . للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل

أيضا من خالل برامج التعليم عن بعد ترقية  كما يمكن.هبمواجهة المجتمع على ااتساع

  .%10.44سبل التقويم وهذا ما عبرت عن نسبة 
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شكل رقم 27: اھداف التعلیم عن بعـــــــد

ایجاد بیئة تعلم وتفاعل جعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة والتعلمیة
إكساب المتعلم القدرة على التفكیر واالبتكار جعل التعلم تفاعلیا
ترقیة سبل التقویم التغییر النوعي في التعلیم والتعلم

  

عند صياغة هذه األهداف ال بد أن نراعي ضرورة مسايرة روح العصر الذي نعيشه 

  .والذي يتميز بالعلم والتكنولوجيا والمعلومات

  أساسیات التعلیم عن بعد  2.2.1



 

 

 

  :تتمثل هذه األساسيات في األتي

إن التعليم عن بعد يحدث عبر وسائل تكنولوجية لالتصال بين معلم ومتعلم متباعدين  -

  .مكانيا وزمنيا

معترف بها رسميا ...) جامعة، مركز، معهد (يتم التعليم عن بعد من خالل مؤسسة -

  .الدراسيةولها شخصيتها المعنوية تقوم بالتخطيط والتنظيم ووضع المقررات 

  .التعليم عن بعد يقوم على أساس التعليم االنفرادي -

التعلّم وشروطه وعناصر ، وتقع على المتعلم مسؤولية  ةتوفر الجهة المنظمة بيئ -

  .التعليم عبر تنوع مصادر المعلومات

  .التعليم عن بعد يقوم على التفاعل بين المتعلم ومصادر المعلومات اإللكترونية  -

  .ؤدي المتعلم اإلختبارات عبر الوسائل اإلليكترونيةيجب أن ي -

  .يستند التعليم عن بعد إلى معايير الجودة والنوعية في التعليم -

إن مناهج  وبرامج التعليم عن بعد يجب أن تحصل على اعتراف أكاديمي ، أي تقيد  -

  .من قبل جهات أكاديمية وإدارية

  .ساعات الدراسةال بد من تحديد عدد المقررات الدراسية و -

  .اعتماد البحوث والدراسات -

  .تحديد الميزات أو الخصائص التكنولوجية لألنظمة الناقلة، بناءا على حاجة المادة -

استخدام أقل كمية ممكنة من المحتوى العلمي لتوليد أكبر كمية ممكنة من التعلم فهذه  -

الكمية وهي تولد كمية كبيرة بتقديم المعلومات النوعية وليست  ىرئيسية تعن ةإستراتيجي

  .من المعلومات

  

  محتوى المادة الدراسیة في التعلیم عن بعد 3.2.1



 

 

 

من األمور المهمة جدا في تنظيم التعليم عن بعد هو تصميم أو تحديد محتوى المادة 

  :الدراسية وهذا بدوره يتطلب

د مهم يهدف إلى إن تقدير الحاجات جه :تحديد خصائص المتعلمين واحتياجاتهم العلمية -1

جمع المعلومات من مصادر متنوعة من أجل اتخاذ قرارات أفضل، ومن أهم 

  :المعلومات التي ينبغي معرفتها

  مستوى الدافعية -

  القدرة على التعلم -

  القدرة على التركيز لفترات طويلة -

  مدى اعتماد المتعلم على نفسه في التعلم -

 تلتي تحدد العمل وتوضح كل الغموض وصعوباا: تحديد الهدف من المادة الدراسية -2

  :ا)1(التفسير وتضمن إمكانية القياس مثل

  .أهداف يستطيع المتعلم أن يحققها بمفرده -

  .أهداف تعليمية تتطلب أن يتفاعل المعلم والمتعلم -

  .أهداف تستلزم أن يتفاعل المتعلم مع الزمالء في مجموعات صغيرة -

  .عرض المحتوى تقدير وقت الدراسة أو مدة -3

  :كيفية توفير المادة الدراسية وقد يكون من خالل -4

  .إختيار مواد دراسية جاهزة -

  .إنشاء مقرر جديد و إعداد مواده التعليمية -

فهي ال تقدم دفعة واحدة ، وإنما يقسم هذا المحتوى  :تقسيم محتوى المادة الدراسية -5

  .العلمي إلى أجزاء يسهل إستعابها

                                                
.75.ص.المرجع السابق.العامري،اسماعيل عارف   (1)  



 

 

 

أو المحتوى التعليمي وهذا يتوقف على الوسائل  أسلوب عرض المادةاختيار  -6

التكنولوجية وأدوارها المتعددة بحيث أن كل وسيلة تصلح لتحقيق هدف أو غرض 

  .معين

  أسالیب وطرائق تقدیم المادة الدراسیة في التعلیم عن بعد 4.2.1

صاالت كاألقمار لقد رافق عملية انتشار التعليم عن بعد تطور تكنولوجيا االت    

الصناعية والقنوات الفضائية وشبكات المعلومات المحلية والعالمية ، وأصبح المتعلم 

ينفذ من خالل هذه الشبكات كيفما يشاء ويختار لتعلمه، وأصبح التعليم يتم بصورة 

تزامنية وغير تزامنية من خالل هذه التكنولوجيات، ولقد عززت الوسائط المتعددة 

ليمية التي وسعت قاعدة التفاعل التي يستند إليها عملية التعليم عن بعد ومن العملية التع

  :)1(أهم األساليب والتقنيات نجد

حيث يرتبط الدارسون بعضهم ببعض بواسطة شبكة إتصاالت  :المؤتمرات المرئية•

كمبيوتر عالية القدرة ومن خالل الموقع على الشبكة يستطيع الطلبة مشاهدة وسماع 

يمكنهم توجيه األسئلة إليه ويتفاعلوا معه، ولنجاح هذه العملية ال بد من إيجاد المدرس و

  .سبل مبتكرة لجذب انتباه الدارسين من قبل المدرس

حيث غرفة إليكترونية مرتبطة بصفوف وأماكن خاصة يتواجد فيها : الصف االفتراضي•

موجات الطلبة ويرتبطون مع بعضهم ومع المحاضر بواسطة وصالت وأسالك أو 

قصيرة عالمية التردد ترتبط بالقمر الصناعي في المنطقة ، والصف اإللكتروني يشمل 

على الصوت والصورة ، صورة ذات اتجاه واحد وصوت ذو اتجاهين، أي أن المدرس 

يرى طلبته ويسمعهم من على كمبيوتره الخاص فيما الطلبة يسمعونه ويتحاورون معه 

لفصول الدراسة التقليدية التي اعتدنا عليها ، حيث  دون أن يروه ويعتبر منافسا قويا

االنخفاض الكبير في التكلفة  وتغطية عدد كبير من التالميذ : تتفوق من عدة أوجه هي 

والطالب في مناطق جغرافية مختلفة وفي مواقيت مختلفة ، إمكانية التوسع دون قيود  
                                                

متواجدة على .12/05/2003:زيارة يوم .]على الخط المباشر[.دن بعالتعليم ع.حيدر، جعفر موسى  (1) 
        Et.Com/Form.Distance Lern.Html-http://www.Almanal            :االنترنيت

http://www.Almanal


 

 

 

ء على اإلدارة التعليمية والكم والسرعة العالية في التعامل واالستجابة وتقليل األعبا

الكبير من األسس المعنوية المسخرة للقاعات االفتراضية من مكتبات وموسوعات 

  .)1(ةومراكز البحث على الشبك

  :شبكة اتصاالت بواسطة الكمبيوتر•

 وهو أداة توصيل ال تزامنية للمعلومات تتيج لألفراد طباعة :E-mailالبريد اإللكتروني  

الرسائل عند محطات طرفية تابعة لشبكة الكمبيوتر وإرسالها اإللكتروني إلى أشخاص 

  .مستقلين يجيبون عليها

يسمح بتبادل الرسائل بطريقة تزامنية بين أفراد متواجدين عند محطات  :الرسائل اآلنية

  .طرفية لشبكة الكمبيوتر ، حيث أن تراسل تزامني يحدث في الوقت الحقيقي 

وسيلة لنقل المعلومات ويستطيع األفراد تبادل النصوص والوثائق :  لكمبيوترمؤتمرات ا

فيما بينهم لتحقيق أهداف معينة وهذا يتطلب تواجد مشاركين عند المحطات الطرفية في 

  .آن واحد   

يرتبط القمر الصناعي بشبكة اتصاالت كمبيوتر وتكون ثنائية  :برامج االقمار الصناعية•

ها قنوات سمعية وبصرية لجعل طريقة التدريس أكثر تفاعلية ومن االتجاه ومدمجا ب

  .أكثر إيجابيتها أنها تقدم خدمات تتجاوز الرقعة الجغرافية

  

  

  

  ):الألنترنيت( شبكات االتصاالت والمعلومات •

                                                
على الخط [.ا لبنية التحتية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعليم عن بعد.إسماعيل،فادي  (1)

  :متواجدة على االنترنبت.15/03/2004:زيارة يوم.]المباشر
http//www                                                                                            



 

 

 

تستخدم في التعليم عن بعد كآلة توصيل سريعة ومضمونة للوسائط التعليمية إلى 

تحول المادة المطبوعة إلى صفحة بيانات مباشرة يستطيع الجهات المعنية حيث أنها 

  .المتعلم الوصول إليها

إذن فقد تكاملت تكنولوجيا المعلومات الحديثة كالحاسبات الرقمية الشخصية ،     

والوسائط المتعددة وتكنولوجيا االتصاالت اإللكترونية وشبكات المعلومات وتكنولوجيا 

  .راص الفيديو الرقمية من أجل فتح وقيوده التقليدية األقراص المدمجة وتكنولوجيا أق

   األطراف الفعالة في تكنولوجیا التعلیم عن بعد 5.2.1

يمكن أن نصف بإختصار األطراف الرئيسية في عملية التعليم عن بعد ، باإلضافة إلى 

  :التحديات التي يواجهونها كاآلتي

  األطراف الفعالة في التعليم عن بعد: 35جدول رقم

 النسبة تالتكرارا 

 37.50% 24 الطالب

 34.37% 22 الهيئة التدريسة

 10.93% 7 اإلدارة التعليمية

 17.18% 11 الدعم الفني

 100% 64 المجموع

  :يمكن أن نفسر النتائج التي تظهر من خالل الجدول كما يلي

  :الطــــــالب

التعليم عن بعد وهذا بنسبة إن توفير الحاجات التعليمية للطلبة هو األساس لجميع برامج 

، فهو المقياس الذي يتم على أساسه تقييم كل جهد يبذل في هذا الفعل بغض 37.24%

النظر عن السياق التعليمي  فإن المهمة األساسية للطالب هي التعلم ، حيث تتطلب 

  .الحماس والتخطيط والقدرة على تحليل وتطبيق المضمون التعليمي المراد تعليمه



 

 

 

  :و قدارت الهيئـة التدريسيـةمهـارات 

 34.37إن نجاح أي جهود للتعليم عن بعد تقع على كاهل الهيئة التدريسية وهذا بنسـبة    

،حتى يكون التعليم عن بعد فعاال فان دور عضو هيئة التدريس ال يقتصر علـى نقـل   %

بلي التدريس المستق ةفعضو هيئ" المعرفة بل يتعدى ذلك ليشمل مجاالت جديدة ومتطورة 

البد أن يكون قادرا على ممارسة األدوار والمهام الجديدة الملقاة على عاتقـه منهـا دور   

الخبير أو المستشار العلمي الموجه لطالبه،ودور المشرف والمرشد والقادر على إحـداث  

التأثيرات في التغير والتطور االجتماعي ودور المخـتص التكنولـوجي ودور المواكـب    

  .)1("يثلتطورات العصر الحد

ويتوجب على المدرسين عن بعد أن يعدوا أنفسهم لمواجهة تحديات خاصة ومن هنا فعلى 

  :المعلم أن

 يطور فهما عمليا حول صفات واحتياجات الطالب المتعلمين عن بعد في ظل غياب -

  .االتصال المباشر وجها لوجه

ات المتنوعة والمتباينة يشبع مهاراته التدريسه، يأخذ بعين اإلعتبار االحتياجات والتوقع -

  .للمتلقين

يطور فهما عمليا لتكنولوجيا التوصيل مع استمرار تركيـزه علـى الـدور التعليمـي      -

  .الشخصي له

 .يعمل بكفاءة كمرشد وموجه جيد للمحتوى التعليمي -

 

  

  

  :فريـــق الدعـم الفـني

                                                
  .28 -21. ص.1985، 36.،عالحديثة ةمجلة التربي.إعداد وتدريب المعلم المتجدد.عبد الواحد،يوسف (1)



 

 

 

يمثلون أحد إن هؤالء األشخاص هم جنود الخفاء في عملية التعليم عن بعد ،وهم    

من أفراد %17.18عن نسبة  تاألطراف الهامة في عملية التعليم عن بعد وهذا ما عبر

العينة إنهم يقومون بالتأكد من أن الكم الهائل من التفصيالت المطلوبة لنجاح هذا 

البرنامج قد تم التعامل معه بفاعلية، ففي معظم البرامج الناجحة للتعليم عن بعد ، يتم 

  :م الخدمات الداعمة التي تشملتوحيد مها

  .تسجيل الطالب و نسخ وتوزيع المواد -

حماية حقوق الطبع ووضع البرامج وعمل التقارير الخاصة بالدرجات وإدارة  -

 .إلخ... المصادر التقنية

 .التدريب على استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات وبرامجها -

 .أساليب التخطيط الستخدام تكنولوجيا المعلومات -

 .قديم النصائح لتطوير وتطويع استخدامات تكنولوجيا المعلوماتت -

  .المساعدة الفنية لصيانة و إصالح األجهزة والبرامج عند حدوث عطل -

القائمين على الدعم هم حقا األساس الذي يحافظ على تنسيق الجهود معا  دإن األفرا

  .وترابطها في مجال التعليم عن بعد

  اإلداريــــــون

فبالرغم  % 10.93خالل الجدول أن  اإلداريون ال يمثلون سوى نسبة  يتضح من    

من كون اإلداريين يؤثرون عادة في التخطيط لبرنامج التعليم عن بعد لمؤسسة ما  إال 

السيطرة لصالح المديرين الفنيين حالما يصبح البرنامج قيد التنفيذ،  نأنهم كثيرا ما يفقدو

القرار وهم المحكمون ويعملون عن قرب مع القائمين إنهم يقومون بعملية البناء ووضع 

على األمور الفنية وعلى الخدمات الداعمة لضمان أن المصادر التكنولوجية قد تمت 

فاإلدارة البد أن تكون مهيأة أو . "االستفادة منها في المهمة التعليمية للمؤسسة بفاعلية

اجة إلى أن تقضي وقتا أطول في القيادي بكفاءة وفاعلية فهي بح امستعدة للقيام بدوره

تطوير البنية التعليمية في العملية التعليمية وان تبني عالقات سواء داخل المؤسسة 



 

 

 

التعليمية أو خارجها لتمكينها من تحقيق أداء فعال عن طريق بناء شبكة اتصال تسهل 

  .)1("عملية انتقال المعلومات وتكوين فريق عمل يحقق األهداف التربوية الموضوعة
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شكل رقم 28:    االطراف الفاعلة في التعلیم عن بعد

الطالب الھیئة التدریسة اإلدارة التعلیمیة الدعم الفني

  

.إن المھم في عملیة تنظیم التعلیم عن بعد باستخدام تكنولوجیا المعلومات االنتباه إلى أربعة قضایا أساسیة  

البد من االنتباه إلى نوعية التفاعل ، فممكن أن  :طبيعة التفاعل بين المعلم والمتعلم -1

أو باتجاهين كالمناقشة بين المعلم والمتعلم ، تتكون باتجاه واحد مثل صفحات االنترني

  .أو عدة اتجاهات كصفوف المناقشة

يمكن استخدامها وسنحاول الحديث  تهناك عدة إستراتيجيا: التعليم والتعلم ةإستراتيجي -2

  .عنها في عنصر الحق

بحيث نأخذ بعين االعتبار هذا العنصر عند تصميم مواد التعليم عن بعد   :الدافعيــة -3

حيث يستطيع المعلّم أن يحفز دافعية المتعلم عن بعد بطرق مختلفة تساعد المتعلم في ب

  .التغلب على الصعوبات وتعطي حافزا للطالب لالستمرار بفصولهم الدراسية

                                                
(1) Tomas sergiovanni .leadership :what’s in it for schools ?.London :Rutledge 
falmer,2001.p.38. 



 

 

 

هذا العنصر ال بد أن يكون ضمن النظام الداخلي للتعليم عن  :التغذية الراجعة والتقييم -4

هومان يرتكزان على قدرة التكنولوجيا في السماح بعد بشكل مستمر شامل وهما مف

  .للمتعلم عن بعد التزود  بالتغذية الراجعة والتفاعل خالل عملية التعليم عن بعد

   عــــلى مستــــوى المواقف التعلیمیــــة.  2

  خصائص المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم عن بعد 1.2

ة إال أنها تشترك جميعا في مجموعة من على الرغم من تنوع المستحدثات التكنولوجي

  :الخصائص ويتضح هذا من خالل الجدول التالي

  خصائص المستحدثات التكنولوجية:36جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %29.72 22 التفاعلية

 %28.37 21 التنوع

 %18.91 14 الفردية

 %13.51 10 الكونية

 %9.45 7 التكاملية

 %100 74 المجموع

  

  التفــــــــاعلیة 1.1.2

تتيح هذه التكنولوجيا االتصال المباشر والتداول بصفة دورية ومنتظمة كما توفر     

المعلومات بمختلف أشكالها، وإتاحتها للتداول المباشر باستخدام نقل الصورة والصوت 

في ذات الوقت مما ينتج التواصل ويؤكد التفاعل المستمر أثناء مراحل التعليم عن بعد 

إن تكنولوجيا المعلومات بما تشتمله من أجهزة وأدوات .%29.72ا ما ظهر بنسبة وهذ



 

 

 

وبرامج تعليمية تعتبر المكان الرئيسي لمركز تفاعالت عناصر العملية التعليمية حيث 

  .تستطيع التفاعل مع المعرفة والبحث الموجه ذاتيا

تطيع أن يتحكم في كما أن المستحدثات تسمح للمتعلم بقدر كبير من الحرية فيس"    

معدل عرض المادة بما يناسب قدرته في التعلم الذاتي ،إجماال يمكن القول أن التفاعلية 

  .)1("توفر بيئة اتصال ثنائية بين المتعلم والمادة التعليمية

       التنــــــــــّوع  2.1.2

الدراسية  تتيح المستحدثات التكنولوجية العديد من الخيارات في طرق توصيل المادة    

وتوفر للمتعلم أيضا العديد من المثيرات التي تخاطب حواسه المختلفة بحيث يستطيع أن 

صورة ، صوت ، (يتعامل في الموقف التعليمي الواحد مع العديد من عناصر المعلومات

  .%28.37وهذا بنسبة ).مكتوب

لمها يزيد لقد أوضحت بعض الدراسات أن مدى احتفاظ الطالب بالمعلومات التي تع    

بشكل كبير إذا شارك بفعالية في العملية التعليمية وعلى األخص إذا كانت طريقة تقديم 

فقد وجد أن "المادة العلمية تساعد على اشتراك جميع حواس الطالب في االستيعاب 

مما يسمعه  % 70مما يسمعه ويراه و  %45مما يسمعه و %25الشخص يحتفظ بحوالي 

هذا األساس فإن الفهم المتعمق للمعارف التي يحصل عليها  ويراه ويشارك فيه وعلى

  .)1(الطالب يأتي من دمج المعارف مع الخبرات والتطبيقات العملية التي يمارسها

  الكونیــــــــة   3.1.2

تتيح المستحدثات التكنولوجية االتصال الدائم بالعالم من خالل شبكة المعلومات     

 ثولة وسرعة اإلطالع واستقطاب المعلومات واألبحاالدولية وهذا بدوره يتيح سه

واألخبار الجديدة المتاحة إذن يمكن للمتعلم أو المعلم االنفتاح على جميع مصادر 

                                                
عالم :القاهرة.كنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالتت.زيتون ،كمال عبد الحميد (1) 

 . 133.ص.2002الكتب،
   .101.ص.المرجع السابق.محمد الهادي،محمد (1)



 

 

 

وذلك أن البيئة التعليمية من خالل . %18.91المعلومات وهذا ما عبرت عنه نسبة 

متد لتكون شاملة تكنولوجيا المعلومات ال تتوقف على حدود الجامعة الجغرافية فهي ت

عن طريق تزويد عناصر العملية التعليمية بالمعلومات من مختلف ثقافات العالم مع 

  .المحافظة طبعا على الثقافة الفردية

تعطي التعليم صبغة العالمية والخروج " إذن فشبكة المعلومات الدولية على سبيل المثال 

  .)2(" من اإلطار المحلي

  التكــــــاملیة 4.1.2

ذه التكنولوجيا ليست فردية منفصلة ولكنها مجموعة متداخلة من األجهزة والبرامج ه   

  . %13.51ووسائل اإلعالم وغيرها وهذا ما عبرت عنه نسبة 

إن المستحدثات التكنولوجيا تحقق هذه الخاصية من خالل التأكد من الربط بين مكونات 

غرض الوسائل التكنولوجية كل مستحدث في نظام متكامل وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 

ال يتم الواحد تلو اآلخر وإنما تتكامل هذه الوسائل في إطار واحد متزامن لتحقيق ما 

  .إليه من أهداف ونصب

  الفردیـــــــة   5.1.2

تتيح المستحدثات التكنولوجية االستثمار الكامل لقدرات المتعلم وجعله يقرر ويخطط    

مكان تعلمه ونوعه وكيفية وجعله يتكرر صيفا  ويصمم لتعلمه ويقود نفسه، فيحدد

ومداخل للحصول على أبعد نقطة ومعلومة في التعليم وجعله شريكا ومصمما للمعلومة 

  .%9.45وهذا بنسبة 

فهي تعطي الفرد حرية أوسع في التعلّم والتأكيد على ضرورة تفرد كل متعلم    

ما يرغب في تعلمه وفقا وضرورة مراعاة الفروق الفردية وجعل كل متعلم يختار 

  .لقدراته فهي تسعى إلى تحقيق أو تعزيز ما يسمى بالتعلم الذاتي والمستمر

                                                
   .المرجع السابق.العزيزالموسى،عبد اهللا بن عبد  (2)
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شكل رقم 29:  خصائص المستحدثــــــات التكنولوجیة

التفاعلیة التنوع الفردیة الكونیة التكاملیة

  

   طبیعة موضوع التعلم 2.2

لكل موضوع تعلم سماته الخاصة، و هي من غير شك تختلف من موضوع إلى    

ه و بحوثه، و له طبيعة تميز آخر، فلكل موضوع أهدافه و فلسفته التي تحكم مجال

  .محتواه، و طريقة لمعالجة هذا المحتوى

    

كما تنقسم مواضيع التعلم إلى قسمين أساسين، منها النظرية و منها العملية، و أيا      

كانت طبيعة الموضوع فإن هناك أساليب و وسائل لمعالجة المعلومات العلمية و نقلها 

سات التعليمية في توظيف الوسائل التكنولوجية على إلى الطالب، و تعتمد معظم المؤس

الرأي القائل بأن المواضيع النظرية ال تحتاج إلى وسائل تكنولوجية و أساليب خاصة 

في التعليم، حجتهم في ذلك أنه بوسع المعلم أن يتولى تدريس تلك المواضيع بالطرق 

ذا االتجاه رواجا و مازال لحد التقليدية القائمة على الشرح و اإللقاء النظري و قد لقي ه

اآلن، حيث تكفي المؤسسة التعليمية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات لتدريس المواد 

و تهمل العلوم اإلنسانية و اللغات بحجة ) رياضيات، فيزياء على سبيل المثال(العلمية 

هناك  أن هذه األخيرة ال تتطلب ذلك، و لكن الحقيقة التي يجب اإلشارة إليها أنه ليس



 

 

 

فرق بين المواضيع النظرية و العملية من حيث األهمية، و ال من حيث ضرورة تبني 

و اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة وأساليب تعليمية أثبتت التجارب و الدراسات نجاحها 

على األقل في وقتنا الحاضر و بغض النظر عن طبيعة موضوع التعلّم، فال بد عند 

ة الحديثة من التركيز على تحديد األهداف من مواضيع توظيف الوسائل التكنولوجي

  .التعلم قبل التفكير في محتواها

   إستراتیجیة التعلیم و التعلم 3.2

اإلستراتيجية في مجال التعليم خطة أو سياسة لتحقيق أهداف التعليم، تنبثق منها الطرق    

تعتمد .لى أهداف التعليمأو التقنيات و اإلجراءات التي تضمن أن يصل المعلم عن طريقها إ

اإلستراتيجية على األسس التي يرى المخطط على كافة المستويات أن يبنى عليها المعلم 

قراراته في تنظيم عملية التعليم، هذه األسس تتناول كيف يتم التعليم ويؤثر المعلم في 

اداته ؟و سلوك المتعلم؟ و دور هذا األخير في العملية و صلة هذا الدور بقدراته و استعد

كيف تنمي هذه القدرات، و تتفرع عن هذه اإلستراتيجية العامة إستراتيجية خاصة يبنى 

التعليمية التعلّمية هي  ةفاالستراتيجي" إذن . عليها كل معلم قراراته لتنفيذ التعليم في مادته

  خطة محكمة 

العملية  البناء، مرنة التطبيق، و هي محاولته لالختيار األمثل لكل عنصر من عناصر

وقد عرفت االستراتيجية التعليمية والتعلمية في عصر المعلومات . )1("التعليمية قبل التنفيذ

والمعرفة اتجاهات جديدة  لعنصرين هامين من عناصر العملية التعليمية وهما المعلم 

  :)2(والمتعلم ويمكن مالحظتها من خالل الشكل التالي

                                                                  

                                                
  (1) الفرجاني،عبد العظيم.التكنولوجيا وتطوير التعليم.القاهرة:دار غريب للطباعة والنشر،2002.ص.127.

(2)  



 

 

   أنواع إستراتیجیة التعلیم و التعلم 1.3.2

  استیراتیجة العرض و االستقبال 1.1.3.2

تتمركز حول المعلم فهو الذي يعرض و يقدم المعلومات، و يقدم  ةو هي استراتيجي   

قعها لهم، األدلة،و يستنتج و يشرح وصوال بالمتعلم إلى األهداف المرجوة، أو التي يتو

االستقبال  ةو هي تسمى بالعرض إذا نظرنا لها من وجهة نظر المعلم، أو إستراتيجي

  .من وجهة نظر المتعلم

  إستراتیجیة الكشف و االستنتاج 2.1.3.2

و تتمركز حول األهداف، حيث يكون فيها المعلم مرشدا و موجها و مديرا لعملية    

صادر المعلومات أو مصادر التعلّم أينما التعليم، فهو يوجه المتعلم إلى مختلف م

وجدت، ليبحث المتعلم فيها و يعالجها و يستنتج و يخرج منها ما يمكن أن يحقق 

القيادة  ةالكشف من وجهة نظر المتعلم، و استراتيجي ةأهداف التعليم، فهي استراتيجي

مبنية على أن  إن إستراتيجية التعليم و التعلم في النوع األول.من حيث دور المعلم فيها

 .لمعلومات، و أنه على المتعلم أن يتابعه المعلم هو مصدرا

أما في النوع الثاني فهي قائمة على أن المتعلم باستطاعته تحقيق أهداف التعليم    

باحثا في مصادر المعلومات المتنوعة خاصة أمام التنوع الذي وفرته لنا تكنولوجيا 

  .مالمعلومات وذلك  بتوجيه من المعل

   اختیار اإلستراتیجیة 2.3.2

يتم اختيار االستراتيجية على مستويات عديدة، أعالها هو التخطيط العام من       

الوزارة، و أدناها هو على مستوى المعلم، و على المخطط في كل مستوى أن يضع في 

ضمن الحسبان إلى جانب األهداف المراد تحقيقها، سياسة تحقيق هذه األهداف، و التي تت

إعداد المعلم، توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة المحققة للغرض كالتجهيزات وغيرها 

وطريقة توفيرها، و هذه كلّها تتأثر بالسياسة التي تتبع في توظيف تكنولوجيا 

  .المعلومات



 

 

إذا تم اختيار استراتيجية العرض كأساس لتحقيق األهداف فإن هناك اختالف في •

توفيرها، و ال بد هنا أن يكون المعلم ذو قدرة و كفاءة عالية، ويجيد التجهيزات الواجب 

  .تقديم المعارف و المعلومات

، فإن هذه المؤسسات سوف تجهز بالمختبرات االكتشاف ةإذا تم اختيار استراتيجي•

وحجرات النشاط و المكتبات اإللكترونية و كلها عبارة عن مراكز لمصادر التعلّم، إضافة 

علم قادرا على قيادة األنشطة و توجيه المتعلم إلى القراءة والبحث و التحليل إلى وجود م

  .و التفكير النقدي بالدرجة األولى

إن فاعلية المنظومة التعليمية مؤشر هام على سالمة اإلستراتيجية المختارة و كثيرا ما 

يان الفاعلية تكون سببا من أسباب تغيير اإلستراتيجية و تبديلها، و ترتبط في غالب األح

  .بالتكاليف

  تنفیذ اإلستراتیجیة 3.3.2

لقد كان تنظيم التعليم في فترات مضت يرتكز على فرضية يسعى المسؤولون لتحقيقها و     

و لكن في ظل التغيرات التي طرأت على .)1("تحقيق أكبر فائدة ألكبر عدد من الطالب"مفادها 

حة للدخول في مجتمع المعلومات كان من المنظومة التعليمية و أهدافها و الرغبة المل

الضروري أن يقوم التعليم على تحقيق أكبر فائدة لكل فرد، و لذلك ال بد أن يسأل المخطط 

  :نفسه

  أي األهداف يمكن للمتعلم أن يحققها في انفراده في النشاط التعليمي؟* 

  أي األهداف يمكن للمتعلم أن يحققها من خالل تفاعله مع زمالئه؟* 

ي األهداف يمكن للمتعلم أن يحققها من خالل العرض التقليدي الذي يقدمه أ* 

  .المعلم؟

                                                
الجمعية المصرية لتكنولوجيا :مصر .توظيف تكنولوجيا التعليم.سيد فتح الباب،عبد الحليم  (1) 

  .60.ص.1997التعليم،



 

 

هذه التساؤالت تشير إلى نمط التعليم من حيث كونه يرتكز على مجموعات كبيرة أو    

صغيرة أو تعليما فرديا لكل طالب على حدا، و يتطلب لهذا طبعا تخصيص اإلمكانيات 

  .ت الالزم أيضا، و هي كلّها عوامل متداخلة معاالالزمة لذلك من أماكن و الوق

  نمط المجموعات الصغیرة1.3.3.2

ليس هنا حدود دقيقة لمصطلح المجموعات الصغيرة، فهي عبارة عن تفاعل أفقي بين    

 .المتعلمين قد يزيد هذا التفاعل مع اآلخرين من اندماجهم و يحسن من دافعيتهم للتعلم

يرة يتعلم الطالب كيف يناقشون و يكتسبون المرونة عن طريق هذه المجموعات الصغ

في المعاملة و يتعرفون على بعضهم البعض في مواضيع علمية و احتكاك علمي مع 

  .إمكانية ربط الطالب ذو الخلفيات المختلفة

  نمط المجموعات الكبیرة 2.3.3.2

ليم المجموعات يتم التعليم فيها في اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب ، بحيث أن تع   

الكبيرة يتضمن عددا من األنشطة ال تناسبها األعداد الصغيرة ويقوم التعليم لألعداد 

  .العرض واالستقبال ولذلك فليس للطالب تأثير على الطريقة ةالكبيرة على إستراتيجي

و يحتاح هذا النمط من التعليم إلى وسائل تكنولوجية تقليدية إذا نظرنا إلى الوسائل    

نولوجية الحديثة الموجودة على الساحة فقد نحتاج إلى اإلرسال التلفزيوني مثال، إلى التك

مكبرات الصوت ، الشفافيات ، باإلضافة إلى أن هذا النمط يحتاج إلى معلم ذو قدرة 

كبيرة وإمكانيات عرض وتقديم المعلومات فهو المصدر األساسي للمعلومات في هذه 

  .الحالة

  

  م الفردي نمط التعلــ 3.3.3.2

التعلم الفردي نشاط تعليمي يقوم به الفرد مستقال بقصد تحقيق هـدف معـين ويمكـن أن        

وهي تقـوم علـى    Dial Access Systemيستخدم في هذا النمط ما يسمى بأنظمة النداء اآللي 



 

 

أساس اإلفادة بالتكنولوجيا الحديثة في التعلم الفردي عن طريق اإلتصال من بعـد بمصـادر   

وهي استحداث جديد في الدراسة المستقلة وتكون من مصدر رئيسي مركـزي فيـه    )1(مالتعلّ

  .برامج كثيرة تضم معلومات ومواد تعليمية متنوعة معدة لالستجابة للطالبين لها

  .البد من إعادة األسئلة السابقة الذكر بصيغة أخرى 

  على المعلم؟ أي األهداف يحققها المعلم من خالل العرض التقليدي الذي يرتكز •

  و ماهي مستلزمات تحقيقها؟

  .أي األهداف يحققها المتعلم من خالل تفاعله مع زمالئه؟و ماهي مستلزمات تحقيقها؟•

أي األهداف يمكن أن يحققها المتعلم من خالل استقالله في نشاطه التعليمي؟وما هي مستلزمات •

  .تحقيقها؟

تطلبات كل نمط من التعليم وإمكانيـات تنفيـذ   الهدف األساسي من هذه التساؤالت هو توفير مإن 

  .من قوى بشرية أولها المعلم و تجهيزات مادية هإستراتيجيت

  تعمیم للمستحدثات التكنولوجیة 4.2

إن عملية تعميم المستحدثات التكنولوجية  تقتضي تحديد متطلبات تربوية بالدرجة     

  :األولى ويمكن إدراجها كما يلي

وتأثيرها وضغوطها على البيئة  لفلسفة تنفيذية واعية بمتطلبات التشغيالتزام القيادة ب - 1

  .التعليمية وهذا يستلزم بدوره تحديد األهداف ووضع اإلطار العام للتنفيذ

التزام الهيئة التدريسية سيما صاحبة القرار على جميع المستويات بدءا بأعلى مسؤول  - 2

  :ا يقتضيه هذا االلتزام من بالعمل اإليجابي، وبذل الجهد وهم واعون بم

ü أعمال إضافية ومسؤوليات يلقيها على عاتقهم التحضير لذلك الجديد.  

ü تمسك برؤية واضحة لألهداف التعليمية والعملية التي سيحققونها لتالميذهم من إدخال

  .التكنولوجيا التعليمية، كل في إطار مسؤولياته ودوره وهذا يستلزم تقسيم العمل

                                                
.63.ص.المرجع السابق.سيد فتح الباب،عبد الحليم  (1)  



 

 

اون بين جهات كثيرة مع تشجيع استغاللها في الوقت نفسه فالمؤسسة تنسيق التع - 3

التعليمية وحدة مستقلة لكل منها ظروفها الخاصة، التعليمية والمالية ومعاهد إعداد المعلم 

وحدات مستقلة لكل منها إمكانياتها الخاصة من حيث هيئة التدريس واالهتمامات والقدرة 

  .)1(المالية واإلدارية

  :إلى ضرورة تبني فكر يقوم على باإلضافة

إن تحديد الغاية للوصول إلى تحقيق تكنولوجيا التعليم عن بعد أمر تتطلبه مبادئ  -

  .التخطيط السليم

الوضوح في تحديد المفاهيم واألهداف المرتبطة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات  -

  .يقلل من أسباب الخالف واالختالف حول مستقبل التعليم عن بعد

لواقعية في النظر إلى مستقبل التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات ا -

  .تساعد على تحقيق األهداف

التفكير في موضوع تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد يحتاج إلى التفكير  -

  .في التعليم من كل جوانبه

ول المناسبة مع انبعاث اإلرادة الوطنية عن طريق مغالبة الصعاب وابتكار الحل -

  .مرونة إيجابية رشيدة تستوعب ما تأتي به المتغيرات من تحوالت 

  .التنمية البشرية بحيث يصبح اإلنسان محور عملية التنمية -

  .المساهمة في بناء مجتمع معرفي -

من جامعة ستانفورد بوالية  Lary Kiopani -الري كيوباني –يقول البروفيسور      

لتقنيات الجديدة ال تغير المدارس بل يجب أن تتغير المدارس لكي نتمكن إن ا" كاليفورنيا 

بمعنى أن مدارسنا وجامعاتنا يجب أن  )1("من استخدام التقنيات الجديدة بصورة فعالة

                                                
.83.ص.المرجع السابق.العامري،اسماعيل عارف  (1)  

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث :اإلمارات.تحديات األلفية الثالثة:التعليم والعالم العربي.ديفز،دون  (1) 
 . 76.ص.2000االستراتيجية،



 

 

تشمل على بنية تحتية جيدة ونظام مرن، وإدارة فاعلة، كي تكون مهيأة الستخدام التقنيات 

لآلخرين، فهو ليس أمر مركزي وحيد االتجاه ، ينبعث من  التعليمية بفاعلية وليس مجاراة

سلطة عليا ، وتتولى الجهات األخرى تنفيذه وال هو أمر فردي تستطيع جهة واحدة أن 

  .تقوم به في معزل عن األطراف األخرى

  نماذج التعلیم عن بعد 5.2

المعلم يتم التعليم عن بعد بشكل مبدئي عندما تكون هناك مسافة فاصلة ما بين    

والمتعلم خالل حدوث العملية التعليمية،حيث تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة 

إليصال المادة التعليمية،ولذا نجد أن التعليم عن بعد يأخذ أشكاال متعددة تعتمد على هذه 

  )2(:الوسائل ويمكن تصنيف التعليم عن بعد إلى أربعة نماذج هي

 web/computer-based تب أو االنترنیالتدریب المعتمد على الحاس 1.5.2

training 

يعتمد على استخدام تقنيات الوسائط المتعددة من استخدام الفيديو ودمج الصورة      

والصوت ووجود نوع من التفاعل مع المادة التعليمية،وما يميز هذا النوع من التعليم هو 

مه،أيضا يمتاز بسهولة إمكانية استخدامه في أي وقت وأي مكان بوجود المدرس أو عد

تعديل المادة التعليمية واإلضافة إليها ،ويكون هذا النوع من التعليم على شكل دروس 

 .من أهم خصائصه سرعة تعلم اختيارية والتعلم الذاتي.منفصلة يتحكم في تسلسلها المتعلم

انظمة دعم األداء االلیكترونیة على الحاسب أو  2.5.2

         web/electronic performance support systemsاالنترنیت

هي عبارة عن بيئة إليكترونية متكاملة توفر معلومات عند الطلب وسهلة الوصول من "

قبل أي متدرب،وتمتاز بالتنظيم الجيد بحيث يمكن الوصول فورا إلى المعلومات 

                                                
دراسة مقارنة بين النماذج :التعليم االليكتروني االتجاهات والتطورات الحديثة في خدمة.سليمان الخليفة،هند  (2)

متواجدة على .12/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.األربع للتعليم عن بعد
http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-:تاالنترني

 school/papers/hendAlhifahpaper.rtf. 

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future


 

 

 ت، وذلك لتمكين المتدرب من إنجاز المستويا..........والبرامج والصور والبيانات

  .)1("األشخاص اآلخرينالمطلوبة من األداء في أسرع وقت ممكن وبِحد أدنى من دعم 

  :يختص هذا النوع من التعليم بالتالي

  .يقوم المتعلم بتحديد كيفية ومقدار المعلومات التي يمكن اإلطالع عليها من النظام -

 .يقوم المتعلم باالعتماد على نفسه في حل المشاكل -

ام في الوقت المناسب بمعنى أنه يمكن الوصول إلى النظام في يستخدم المتعلم النظ -

 .الوقت والمكان الذي يريده فورا

 Web/Virtual Asynchronous:األقسام التخیلیة الغیر متزامنة 3.5.2

Classroom 

وفي أوقات  تيعتمد هذا النموذج على التقاء المتعلم والمعلم عن طريق االنترني   

ما يميز هذا النوع أن جميع .ة الدرس، و أداء وإنجاز األعمالمختلفة للعمل على قراء

لذا فهو .المتعلمين يشتركون في تعلم نفس المعلومات ولكن ال يجتمعون في نفس الوقت 

يتميز عن التعليم التقليدي انه يجمع العديد من المتعلمين من أماكن مختلفة وفي الوقت 

التعليم انه يقدم التعليم الجماعي ،التعليم  من أهم خصائص هذا النموذج من.الذي يناسبهم

  .في أي وقت

 Web/Virtual Synchronous:األقسام التخّیلیة المتزامنة 4.5.2

Classroom 

من اكثر أنواع التعليم عن بعد تطورا وتعقيدا هو نموذج الفصول التخيلية المتزامنة "    

  )1()."بشكل متزامن(حيث يلتقي المعلم والطالب على االنترنيت في نفس الوقت

                                                
  .المرجع السابق.سليمان الخليفة،هند  (1)

.المرجع السابق.ليفة،هندسليمان الخ   (1)  



 

 

من خصائصه التعلم في وقت محدد أي أن المتعلم والمعلم يقومان بالولوج إلى االنترنيت 

  .في أوقات معلومة ومحددة

  :من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل يمكن أن نصل إلى    

ان االتجاهات الحديثة في توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد يأخذ ثالث -1

  :مسارات

 .التخطيط لتوظيفها واستخدامها بشكل فعال•

  .توفيرها لكل أطراف العملية التعليمية•
 .كيفية استخدامها واالستفادة منها من خالل المواقف التعليمية•

  :يجب أن يتخذ قرار استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد مناقشة ألسس استخدامها -2

أي مستوى من مستويات التعليم؟ ألن توظيفها كيف نوظفها ؟ ألي هدف نوظفها؟ وفي  

واستخدامها بغير تدبير وتفكير مخطط قد يضر أكثر مما ينفع مع ضرورة إدراك أنه ليس 

المقصود أن تحل التكنولوجيا محل أداة قديمة بل هي بديل لموقف جديد أو قديم يؤدي 

خال تكنولوجيا عمل أحسن وهذا يعني أن نجعل االهتمامات التربوية هي األساس إلد

 .المعلومات في التعليم

  

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الفصل الرابـــــع

 متطلبات  عملیــات توظیف تكنولوجیـا المعلومـات في التعلیم عن بعــد
 

ساهم في إحداث كثير  يتسم عصرنا الحالي بالتقدم العلمي والتقني الهائل والذي      

والثقافية واالقتصادية  ياة المختلفة،االجتماعيةمن التغيرات في شتى ميادين الح

أبوابها فهو أحد  وقد دخل مجتمعنا عصر التقنية من أوسع. والتربوية وغيرها 

مواكبة غيرها من  المستهلكين لمنتجاتها المتنوعة ،لتنمي الدولة ذاتها وأفرادها عليها

 .الدول المتقدمة والمتحضرة 

دون أن تتناول هذه  ة التعليمية بمراحلها المختلفةولم يعد ممكناً ترك العملي"     

لذا غدا التطوير  التكنولوجيا الحديثة لمسايرة التطورات السريعة في هذا العصر ،

التربويون لتحقيقها  والتحديث من خالل التخطيط الجيد من أهم األهداف التي يسعى

كثيرة أهمية التخطيط  مملقد أدركت أ ،لتلبية احتياجات المجتمع ومطالب نمو المتعلمين

 .)1("لبناء مجتمع متقدم يكون أساسه العلم والمعرفة

تعني وجود عنصر التكنولوجيا في إن استخدام أو توظيف التكنولوجيا في التعليم "   

إثراء لها وتيسيراً لعمليتي التعليم والتعلم ، ويقصد بـذلك   العملية التعليمية تطويراً أو

ولوجية في العملية التعليمية من وسائل صوتيه وضوئية وفيديو التكن استخدام الوسائل

 .)2(" وغيرها وشرائح وحاسبات

غير أن عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد ال تنطلق مـن       

العدم بل هي تحتاج إلى أرضية صلبة تنطلق منها لتحقيق األهداف المرغوبة بالشكل 

وظيف تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تندرج حسب رأينا إلى إن متطلبات ت.المطلوب 

  .متطلبات تخطيطية مالية  ،وأخرى تكنولوجية 
                                                

زيارة .]على الخط المباشر[.تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية.المالكي،حورية  (1)
  :متواجدة على االنترنيت.13/12/2003:يوم

http://www.moe.edu.qu/arabic/moecc/index.shtml.  
.المرجع نفسه  (2)  

http://www.moe.edu.qu/arabic/moecc/index.shtml


 

 

ففي استفسار حول ما إذا كانت عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات فـي التعلـيم       

  :العالي تتطلب دعما ماليا أو سياسيا أو تخطيطا استراتيجيا كانت النتائج كالتالي

  متطلبات توظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل:73جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %38.88 7 التخطيط االستراتيجي

 %33.33 6 الدعم السياسي

 %27.77 5 الدعم المالي

 %100 18 المجموع

  

أن التعليم عن بعد يحتاج الى عملية  %38.88تؤكد نتائج الدراسة الميدانية بنسبة    

الستراتيجي وذلك لما له من أهمية في ضبط عمليات أو مسار عملية التخطيط ا

وذلك لكون التخطيط االستراتيجي من أهم الخطوات التي القت استحسانا . التوظيف

في السنوات األخيرة ويتم ذلك بإجراء دراسات شاملة لمؤسسات التعليم العالي  اوانتشار

  :ساسيينوللواقع المحيط من خالل اإلجابة على سؤالين أ

  ما هو الوضع الحالي لمؤسسات التعليم العالي؟ -

  .كيف نريد أن تصبح هذه المؤسسات في المستقبل؟ -

ومن اجل إدخال تكنولوجيا المعلومات ألي مؤسسة فانه يلزم توفر خطة استراتيجية    

العالي،وبما يحقق  مبعيدة المدى تتسق  مع الخطة االستراتيجية العامة لمؤسسات التعلي

المعلومات الدراسات  اأهدافها وغاياتها،وتتضمن عملية التخطيط االستراتيجي لتكنولوجي

  :التالية



 

 

  .دراسة الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي  -

 .دراسة االستراتيجية العامة للمؤسسة وخطط التطوير المختلفة -

 .تحديد تكنولوجيا المعلومات المطلوبة لها -

 .كنولوجيا المختلفةدراسة خيارات وبدائل الت -

 .دراسة متطلبات القوى البشرية -

  )1(تشمل عمليات التخطيط االستراتيجي ثالث محاور أساسية

  .صياغة ووضع الخطة االستراتيجية للمعلوماتية أو تكنولوجيا المعلومات) 1

  .تنفيذ الخطة االستراتيجية ووضع السياسات والخطط الالزمة لتنفيذها) 2

  .فيذ الخطة االستراتيجيةمتابعة وتقويم تن) 3

مع العلم أنه ال يمكن البدء في مرحلة قبل االنتهاء من المرحلة السابقة لها،وجودة كل    

إذن مراحل التخطيط االستراتيجي .مرحلة تتوقف على جودة المرحلة السابقة لها

متداخلة ومتكاملة فالتغيير الذي يحدث في أي منها يؤثر على المراحل األخرى سواء 

من أفراد العينة تؤكد على ضرورة  % 33.33بينما نجد أن نسبة .لسابقة أو الالحقة لهاا

إن .الدعم السياسي والحكومي لعمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

،ولكن نهذه العملية البد أن تأخذ اهتمام كبير ليس فقط من منظور الباحثين واألكاديميي

رسمي الحكومي،الذي نعبر عليه من خالل وزير التعليم العالي أيضا من المنظور ال

ووزير التخطيط باعتبارهما مسؤولين تنفيذيين يقومان بإعداد أو صياغة االستراتيجيات 

حيث نالحظ أن الدعم السياسي والحكومي الذي حضت .العامة في مجال التعليم العالي

ة في اإلصالح والتغيير لم يرقى في به السياسات التعليمية منذ بداية أو ظهور الرغب

تعامله مع قضية توظيف تكنولوجيا المعلومات ال من ناحية التمويل والدعم المادي أو 

                                                
متواجدة على .05/05/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.تالتخطيط االستراتيجي لتقنية المعلوما (1) 

  .http://www.govit.org.sa/default.asp                                  : االنترنيت

http://www.govit.org.sa/default.asp


 

 

من ناحية توفير األطر القانونية،ويتمثل هذا الدعم في رصد الميزانيات المناسبة لتنفيذ 

التعليم  مشروع التعليم عن بعد على مراحل بحيث ال يكون هناك إرهاق لميزانية

ولذا البد أن تقتنع اإلرادات السياسية والحكومية أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى .العالي

إعادة النظر في العملية التعليمية بمختلف مستوياتها،بعد أن وصلنا أو أوصلتنا ظروف 

المجتمع وتطور النظام العالمي الجديد إلى مفترق الطرق علينا أن نُحدد فيه وجهتنا 

قا من قراءة مسيرة تطورنا الذاتي وضرورة اتخاذ القرار على المستوى وذلك انطال

تؤكد على ضرورة  %27.77كما نجد أن نسبة . السياسي مصحوب بخطة متكاملة

ومن خالل .الدعم المالي لتحقيق عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

حديثهم عن المتطلبات المالية يتجه المقابالت التي تمت مع أفراد العينة الحظنا أن 

تشمل بالدرجة األولى شبكة الربط اإلليكتروني بالضرورة لتشكيل البنية التحتية التي  

التي ستصل مختلف الجامعات ببعضها، و الهيكلية التي ستقوم عليها الشبكة و التي 

التصفح، تحدد أجهزة الربط اإلليكتروني و أجهزة الحاسوب التي ستستخدم لإلتصال و 

ومن ثم البرمجيات التي ستوفر التطبيقات التعليمية التي ستسهل التعامل مع المحتوى 

  :أما عن عناصر البنية التحتية فهي تتمثل في .التعليمي 

شبكة عالية القدرة  و ذلك لضمان قدرة نقل عالية تضمن سرعة تنزيل المناهج * 

 . )Interactive Learning()1(لتفاعلي والتطبيقات و تبادل البيانات في حاالت التعلم ا

البرمجيات التعليمية و التي توفر تطبيقات إلدارة التعلم و إدارة المحتوى اإللكتروني، *

ولذلك البد من تطوير برمجيات قادرة على .و أنظمة التحكم و السيطرة و المتابعة 

  .توفير األنظمة و التطبيقات التي تدعم عملية التعليم عن بعد 

  

                                                
 .63.ص. 8،2002.،عمجلة التربية.اطار نظري:التعليم المبرمج.مدن،يوسف يعقوب  (1) 
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31: مطلبات توظیف تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي شكل رقم 

التخطیط االستراتیجي الدعم السیاسي الدعم المالي

  

نظراً لطبيعة هذه التقنيات الحديثة في التعليم ، وجدت المؤسسات التعليميـة      

نفسها في تحديات عظيمة لمواجهة التوفيق مابين هذه التطبيقات التقنية في التعليم 

والنجاح في تحقيق األهداف التربوية من خاللها ، وعليه ظهـر رجـال الفكـر    

والخبراء التقنيون لمساعدة هذه المؤسسات التعليمية فـي وضـع    والمتخصصون

السياسات والمقاييس والقواعد التنظيمية إلعطاء االتجاه الصحيح لبرامج التعلـيم  

عن بعد لتصبح جزءاً من عمليات التعليم المعتمـد وإمـدادهم ببـرامج التقيـيم     

  .للمراجعة الذاتية لهيكل هذه النظم بصفة مستمرة 

ن المتطلبات التقنية الضرورية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم أما ع   

عن بعد فتظهر من خالل النتائج المحصل عليها نتيجة استفسار حول الموضـوع  

  :لدى أفراد العينة

 

 
 

 



 

 

متطلبات توظیف تكنولوجیا المعلومات في التعلیم عن بعد:38جدول رقم  

 النسبة التكرارات 

معلومات والتعلیممركز تكنولوجیا ال  7 30.40% 

 %26.08 6 نظم جمع المعلومات

 %21.73 5 مراكز مصادر التعلم

 %21.73 5 تكنولوجيا االتصال عن بعد

 %100 23 المجموع

 مراكز تكنولوجیا التعلیم و المعلومات .1

 الكرة تطوق اتصاالت شبكة أوجد قد السريع المعلومات تكنولوجيا تطور إن   

 بل بعضاً، بعضها عن معزل في تعيش المختلفة والتقاليد الثقافات دتع فلم األرضية

 خالل من حضارة كل أفراد بين والتفاعل االتصال طريق عن تلتقي أصبحت

 وشبكات والثقافية التربوية والمؤتمرات األكاديمية والدراسات الكتب انتشار

 على كثيراً ساعدت قد وغيرها الوسائل هذه كل" .المفتوحة والجامعات االتصال

 المعلومات تكنولوجيا على الحصول أصبح وقد .واسع نطاق على الثقافي التبادل

 القرن حضارة إلى العشرين القرن حضارة من لالنتقال أساسياً عنصراً يشكل

  الطاقة من كبير مقدار باستخدام الكميات إنتاج عملية كانت وإذا .والعشرين الحادي

 والعشرين الحادي القرن حضارة خاصية فإن ينالعشر للقرن بارزة سمة تعتبر 

  .)1("المعلومات من كبير مقدار باستخدام اإلبداعي التفكير ستكون

                                                
على الخط [.نولوجيا المعلومات عشية القرن الواحد والعشرينالتعليم المفتوح وتك.الكيالني،تيسير زيد  (1)

متواجدة على .12/01/2004:زيارة يوم.]المباشر
         http://www.anoded.org/arabic/papers.html:االنترنيت

http://www.anoded.org/arabic/papers.html


 

 

إن  وجود مركز تكنولوجيا التعليم و المعلومات يعد أمرا ضروريا على مستوى     

وقد اعتبر مركز تكنولوجيا . الجامعة يتولى عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات

لدى أفراد العينة وهذا لألهداف التي  %30.40ات والتعليم ذو أهمية بنسبة المعلوم

  :يعمل على تحقيقها وهي كالتالي

   أھداف مركز تكنولوجیا التعلیم و المعلومات 1.1
  :تنشأ مثل هذه المراكز لتحقيق جملة من األهداف أهمها

جيا المعلومات تقديم المشورة الفنية باعتباره خبرة متخصصة، في مجال تكنولو •

  .لمختلف المؤسسات الجامعية في كل ما يختص بتطوير أساليب التعليم و إيجاد الحلول

  .إطالع أعضاء و هيئة التدريس و اإلداريين على أساليب التعليم المتطور •

توفير األجهزة التعليمية الحديثة الالزمة لعملية التعليم و التعلم و تنظيم تداولها   •

  .واستخدامها

المساهمة في إعداد الكوادر البشرية المدربة للقيام بالوظائف التي يتطلبها استخدام  •

  .تكنولوجيا المعلومات في مختلف مؤسسات التعليم الجامعي

  )2(إنتاج برامج تعليمية تسهم في تنوير و رفع الوعي التكنولوجي •

و المؤتمرات القيام بأعمال التجهيزات الفنية الالزمة للمحاضرات و الندوات  •

  .وتسجيلها

  .تنظيم و تنفيذ الدورات التدريبية و ورش العمل في مجال المعلومات •

  )1(إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجال التدريس •

                                                
متواجدة على .22/10/2002:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.مركز تكنولوجيا التعليممركز البحث العلمي، (2)
 bahth.htmlteknologea-mnaker-http://www.ibbuny.com.ye/4:نترنيتاال
  .المرجع نفسه (1)

http://www.ibbuny.com.ye/4


 

 

إجراء الدراسات و البحوث التي تهدف إلى تطوير الممارسات التربوية في العملية  •

  .التعليمية

متطلباتها في مجال تكنولوجيا المعلومات توفير مل على الجامعة والع احتياجات تحديد •

  .)2(واالتصاالت

  من خالل إنشاء المراكز والمختبرات واالتصاالتالمعلومات  تكنولوجيا استخدام •

  .)3(وصيانتها وتطويرها الحاسوبية والشبكات

  مكونــات مركـز تكنولوجیا التعلیم والمعلومات. 2.1

   تــاجدائرة التصمیم و اإلن 1.2.1

  :تتكون هذ الدائرة من 

  قسم التصميم -

 قسم التصميم الرقمي -
 قسم التصوير الفوتوغرافي  -
  قسم الطباعة -

  :و تقوم هذه األقسام بالمهام التالية 

المساهمة في التدريب على اكتساب مهارات إنتاج الوسائل التعليمية و توفير المعامل  )1

  .و التجهيزات الالزمة لإلنتاج

  )1(ساعدة الخبراء في تخطيط محتوى المقررات و تصميم استراتيجيات تقديمهام )2

  .توفير المتطلبات الالزمة لعمليات اإلنتاج )3

                                                
 :متواجدة على االنترنيت.22/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.مركز تكنولوجيا المعلومات  (2)

http://www.qudsopenu.edu/arabic/itcc_dir.htm. 
  .  المرجع نفسه (3)

  .296.ص.1998عالم الكتب،:القاهرة.تكنولوجيا التعليم المفتوح.ىمالك،خالد مصطف (1)

http://www.qudsopenu.edu/arabic/itcc_dir.htm


 

 

اقتراح معايير اختبار أو تصميم برمجيات الحاسوب التعليمية، و مهارات التدريس )4

تكنولوجيا  وفيما يلي الشكل يبين مكونات مركز. والمعلوماتية و تطبيقاتها التربوية

  )32شكل رقم(.المعلومات والتعليم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   دائرة التـــــدریب 2.2.1

 تكنولوجيا استخدامتطوير العاملين في الجامعة وتدريبهم على  الدائرة إلى ههذ هدفت   

برمجيات الحاسوب وكذلك  الستخدام، وتأهيل كوادر الجامعة واالتصاالتالحاسوب 

من خالل  واالتصاالتفي مجال تكنولوجيا المعلومات  وتطويرهلي خدمة المجتمع المح

بالتنسيق مع مركز  واالستشاراتالدورات وتقديم الخدمات  وعقدإعداد الخطط التدريبية 

  .المجتمعالتعليم المستمر وخدمة 

  :تتكون هذه الدائرة من  

  .قسم البحوث و الدراسات -

  .قسم التدريب و التكوين -

  قسم اإلعالم -

  :و تقوم هذه الدائرة بالمهام التالية

  .إجراء الدراسات و البحوث التي تكفل زيادة فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات )1

  .عرض نماذج من أنظمة التعليم الحديثة و تجربتها بهدف التطبيق المناسب لها )2

تصال نشر و تقديم االتجاهات التربوية الحديثة خاصة في مجال تكنولوجيا اال )3

  .والمعلومات

  .تصميم برامج التعليم الذاتي و التأكد من فاعليتها )4

  )1(دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئات التدريس و العاملين )5

  .دراسة المستحدثات التكنولوجية المالئمة لطبيعة التعليم عن بعد و تقديمها )6

التعليم و المعلومات، وكيفية اإلفادة  اإلعالم باإلمكانيات المتوفرة بمركز تكنولوجيا )7

  .منها

  .إجراء الدراسات و البحوث المتصلة بتطوير العملية التعليمية )8

                                                
.298.ص.المرجع السابق.مالك،خالد مصطفى  (1)  



 

 

  ".تكنولوجيا المعلومات"توفير المقررات المتخصصة لتدريس  )9

  دائرة خدمـــات األجھزة التعلیمیة 3.2.1

إلى فصول دراسية  تضم ورشا لصيانة الوسائل التكنولوجية الحديثة، باإلضافة   
تمكن المدرس من اإلستخدام األمثل لألجهزة المتوفرة، ) فصول ذكية(مجهزة فنيا 

  :واالتصال بشبكة المعلومات و يتكون من

  قسم األجهزة التعليمية -

  قسم صيانة األجهزة -

  قسم األنظمة الضوئية و الرقمية -
  .قسم شبكات المعلومات و تنظيم المؤتمرات عن بعد -

توفير بنية تكنولوجية في كافة مواقع الجامعة  إلى يبشكل رئيس هدف هذه الدائرةتو   

مالية ممكنة وأن  تكلفةومن ثم استمرارية عملها بسالسة وكفاءة عالية وبأقل  المختلفة

  .الفنيةالجامعة في هذه السياسة على كوادرها  اعتماديكون 

إليه من سياسة  تسعىمساهمة فيما المساهمة في تطوير الجامعة وال إلى أيضا باإلضافة

ببرامج  االلتحاقر على الطلبة يستكنولوجيا متطورة بما ي باستخدامالتعليم عن بعد 

  .الجامعة بسهولة ويسر

  :وتضم دائرة مصادر التعلم و المعلومات 4.2.1

  .قسم التعلم الذاتي -

  .قسم المشاهدة الفردية و الجماعية -

  .البصرية و الرقمية قسم نسخ المواد السمعية و -

  :و تعمل على

  .توفير مصادر التعلم المسموعة و المرئية و الرقمية للمقررات و المواد الدراسية) 1

  .)1(توفير خدمات االنترنيت و التعلم اإلليكتروني ألعضاء هيئة التدريس و للطالب) 2

                                                
  (1) العاليلي،محمود عالء الدين.مراكز مصادر التعلم:نظرة تربوية جديدة.القاهرة:عالم الكتاب،2000.ص123.



 

 

  .إدخال و تطوير شبكات االتصال الداخلية و الخارجية) 3

ني على معامل التعلم الذاتي و تقديم المساعدة بما يكفل حسن اإلفادة من اإلشراف الف )4

  .المواد التعليمية

  .توفير خدمة االتصال بشبكات المعلومات )5

توفير تكنولوجيات التعليم و المعلومات بأشكالها المختلفة للوصول إلى المعلومات  )6

  .بأسهل الطرق و أقلها تكلفة

  كتروني و الوسائط المتعددةدائرة التعلم اإللی 5.2.1

  :تتكون من

  .قسم إنتاج المقررات اإللكترونية -

  .قسم  خاص باألقسام الذكية -

  .قسم إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة -

  .قسم نسخ المواد الرقمية -

  :و تختص ب

  .تصميم صفحات ومواقع االنترنيت و المقررات اإللكترونية )1

  .تعددة التفاعلية التعليميةتوفير برمجيات الوسائط الم )2

  .)1(تحديد مواصفات أجهزة الكمبيوتر و أجهزة العرض و وسائل التعلم اإللكتروني )3

  .اإلشراف الفني و تشغيل و صيانة أجهزة األقسام الذكية )4

  .)1(نسخ برمجيات الوسائط المتعددة و توزيعها على الجهات المعنية )5

  .اسوبيةالتوسع في إنتاج البرمجيات الح )6
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  نظم جمع المعلومات و استرجاعھا في التعلیم. 2

لقد حدثت ثورة في نطاق المعلومات و طرق تنظيمها و تبويبها و توظيفها، و هي    

 1فألول مرة يتضاعف حجم المعرفة اإلنسانية كل "ثورة لم يسبق لها مثيل من قبل 

ويصغر حجمه إلى شهرا،  18شهر، بل أن قدرة الكمبيوتر تتضاعف هي األخرى كل 

  )2(" النصف خالل نفس الفترة أيضا

إذن فالتقدم الذي نعيشه له أثر كبير في ظهور القدر الهائل من المعلومات التي     

انبثقت عن النشاط اإلنساني الفكري و خبراته و تجاربه حتى أصبح رصيدنا من 

و السيطرة عليه الجهد إلفادة المتعلم منه،  المعلومات يتزايد بشكل يدعو إلى بذل

ومالحقته، واستعابه و توظيفه ثم اإلضافة إليه، و قد أثبتت الوسائل التقليدية لجمع 

المعلومات وحفظها و استرجاعها، عجزها أو تأخرها في مالحقة هذا السيل الهائل من 

المعلومات، و لهذا استحدثت نظم تكنولوجية تستوعب المعلومات و تقوم على أنواع 

من أفراد العينة  %26.08وقد عبرت نسبة .تجهيزات و األساليب الحديثةمتطورة من ال

على أهمية هذا المتطلب لتوظيف تكنولوجيا المعلومات، و يعتمد أي نظام لإلفادة من 

  :المعلومات على عنصرين

  .العنصر البشري الذي يتولى عمليات التنظيم و التسجيل•

للعنصر البشري المساعدة على حفظ  األساليب التكنولوجية الحديثة التي تقدم•

المعلومات بعد تنظيمها بشكل ما، كما تساعده على استرجاعها إلى من يريد، في أي 

  .وقت، و في أي مكان يريد

  

  مكونات   نظم جمع المعلومات 1.2

                                                
  .39. ص. 2002دار الشروق للنشر و التوزيع، : األردن.نظم المعلومات اآللية . القحطاني، محمد أنور  (2)

 



 

 

تتولى تحقيق أهداف هذا النظام  ةيتكون نظام جمع المعلومات من دوائر مختلف   

  )33شكل رقم(التالي وهي كما يبينها الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  مكونات   نظم جمع المعلومات

  دائرة الشبكات و تشغیل الحاسوب 1.1.2

:و تختص هذه الدائرة ب   

 LAN)(Networks(اإلشراف على إنشاء و تطوير وإدارة الشبكات المحلية التربوية  )1

Local Area.(  

لية بالمؤسسات الجامعية و فق المعايير وضع مواصفات لشبكات الحاسوب المح )2

  .الفنية الحديثة و اإلشراف على إنشائها بالتنسيق مع الجهات المختصة

ربط الشبكات المحلية في جميع المؤسسات الجامعية لتكوين شبكة متكاملة و مترابطة  )3

  .و اإلشراف على إدارتها و صيانتها

دوائر نظام جمع 
 المعلومات

دائرة الشبكات و 
 تشغيل الحاسوب

دائرة المعدات و 
 األجهزة

 دائرة الدعم الفني

دائرة 
 المعلومـــات

دائرة تطوير 
 النظــم

 دائرة نظم المعلومات



 

 

ل التكنولوجيا الحديثة في مجال االنترنيت بما القيام بالدراسات الفنية الالزمة الستغال )4

  .يدعم أعمال و أنشطة الجامعة، و عمل المقترحات الالزمة لذلك

وضع الضوابط الفنية الرتباط شبكات الحاسوب الخاصة بالجامعات بشبكة االنترنيت  )5

  .بما يضمن قنوات اتصال سليمة

األجهزة المستخدمة في نظم  التعاون مع قسم المعدات و األجهزة لصيانة وإصالح )6

  .االتصال أو شبكات الحاسوب بما يخدم تطوير األداء

التعاون مع قسم المعدات و األجهزة لتوفير و تحديث نظم التشغيل لألجهزة المركزية  )7

  .و العمل على مواكبة التطورات الفنية بما يضمن تطور أدائها ضمن شبكات الحاسوب

ظم لضمان انتقال المعلومات بين مختلف المؤسسات التعاون مع قسم تطوير الن )8

  .الجامعية أينما كان مكانها

   )1(الربط بين مصادر المعلومات بكفاءة كبيرة األداء )9

  

  دائرة المعدات و األجھزة 2.1.2

  :و تختص هذه الدائرة بما يلي

 وضع المواصفات الفنية لألجهزة و المعدات الالزمة للمؤسسات الجامعية وفقا )1

للتطور التقني في هذا المجال و بما يتناسب مع متطلبات التعليم في ظل التطور 

  .التكنولوجي

  تحديد المواصفات الفنية لجميع معدات و أجهزة الحاسوب المركزية و الشخصية )2

  اإلشراف على عمليات الصيانة الدورية لجميع األجهزة و المعدات )3

خيص الخلل الفني الطارئ في األجهزة والمعدات التعاون مع قسم الدعم الفني في تش )4

  )و يشمل بيانات توزيعها( وفي مختلف المؤسسات الجامعية 
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وضع اآلليات التي تكفل حفظ و تحديث البيانات الالزمة عن األجهزة و يشمل بيانات  )5

  .توزيعها و طرق االستفادة منها و بيانات صيانتها

ر أجهزة جديدة أو استبدالها أو ترقيتها حسب تقديم الرأي الفني حول جدوى توفي )6

  .الطلبات الواردة

تطوير األداء بالدائرة من خالل االستفادة من نتائج المؤتمرات و الندوات المحلية  )7

  .)1(واإلقليمية و الدولية في مجال الوسائل التكنولوجية الحديثة

  دائرة الدعم الفني 3.1.2

  :اليةو تختص هذه الدائرة باألعمال الت

تحميل البرامج المستخدمة في إنجاز األعمال اليومية على أجهزة الحاسوب في  )1

مختلف أقسام الجامعة، و العمل على تحديثها و صيانتها بما يكفل استمرارية عملها 

  .ومواكبتها للمتطلبات

 تقديم الدعم الفني لمستخدمي البرامج و النظم بحيث يمكنهم استخدام النظام و إنجاز )2

  .مهامهم بدون عوائق

  .حل المشاكل التي تطرأ على البرامج و األنظمة بالتنسيق مع باقي الدوائر) 3

  .متابعة أداء قواعد البيانات و أنظمة التشغيل و تقديم االقتراحات لتحسينها )4

التنسيق مع مختلف الدوائر حول وضع برامج التدريب المطلوبة لجميع العاملين بما  )5

  .دام األمثل لألجهزة و البرامج و المساهمة في تطوير األداءيضمن االستخ

 .دعم مختلف الدوائر بالتدريب و االستفادة من األجهزة المتوفرة لديهم )6

  دائرة المعلومـــات 4.1.2 

 :و تختص باألعمال التالية
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اإلشراف على إنشاء و تشغيل نظام المعلومات كمستودع مركزي كل بيانات  )1

  .جامعية المتوفرة بشكل رقمي بالتعاون مع الجهات المعنيةالمؤسسات ال

اإلشراف على إدارة نظام المعلومات و تقديم المؤشرات التربوية التي تساعد في  )2

  .صنع القرارات التربوية

تصميم أنظمة لجمع البيانات اإلحصائية من مختلف المؤسسات الجامعية بالتعاون مع  )3

  .لتربويالجهات المختصة باإلحصاء ا

العمل على وضع خطط متجددة لتطبيق البـرامج الحاسـوبية و تـوفير و تحديـد     ) 4

 .األجهزة المناسبة لتحليل البيانات

مساعدة الدوائر المختلفة في تصميم و تجريب نظم المعلومات المقترحة للتطبيق في  )5

  .الميدان

الجامعية في مجال نظم  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالنظام أو المؤسسات )6

  .جمع المعلومات

توقع و اكتشاف و استشراف االحتماالت المختلفة في مجال نظم المعلومات و كشف  )7

  .الحلول المناسبة مستخدما كل طاقته

  .العمل على توسيع النظام ليشمل عددا أكبر من مصادر المعلومات )8

  دائرة تطویر النظــم  5.1.2

البرمجية الخاصة بالجامعة  األنظمةإعداد كافة  إلى يبشكل رئيسة هذه الدائر هدفت    

صيانتها وتطويرها وحوسبة كافة الشؤون اإلدارية والمالية واإلنتاجية  وتشمل

  .واألكاديمية

 واإلنتاجية واألكاديمية اإلدارية األعمالمن حوسبة كافة  االنتهاءبعد  وتهدف أيضا

للمجتمع المحلي  برمجياتعمل  إلىالداخلية متابعة وصيانة البرامج  إلىباإلضافة 

  اخرى بمصادروالمؤسسات الوطنية ومؤسسات خارجية ليساهم في رفد الجامعة 



 

 

  :و تختص بما يلي

  .إجراء البحوث الفنية حول التكنولوجيا الحديثة و مناسبتها لألنشطة التعليمية )1

ولوجيا الحديثة بهدف توفير اقتراح أساليب تطوير آليات العمل اليدوي باستخدام التكن )2

السهولة و السرعة في إنجاز األعمال و بما تواكب التقدم التكنولوجي خاصة و أن 

تكاليف هدا النظام اآللي أقل من النظام اليدوي، باإلضافة إلى سرعة تدفق الخدمة بنسبة 

  .)1(عن التدفق اليدوي % 50

ات الجامعة التي تقدمها إجراء الدراسات و البحوث الميدانية لحصر احتياج )3

  .تكنولوجيا المعلومات لتلبيتها وفقا لألولويات

تطوير نظم جمع المعلومات من أجل تلبية االحتياجات المتعلقة باختصاصات  )4

  .الجامعة، و إعداد الوثائق الفنية الالزمة لتشغيلها

  .إجراء عمليات تحليل النظم و تقييمها )5

يمها و تحديثها لمواكبة تطوير أساليب العمل و التطور إدارة قواعد البيانات و تنظ )6

  .التكنولوجي في نظم المعلومات

  .تشغيل و صيانة مختلف األنظمة البرمجية و العمل على استمرارية عملها بكفاءة )7

التنسيق مع مختلف أقسام الجامعة حول إنشاء و تحديث المواقع اإلليكترونية الخاصة  )8

  .جات العملبكل دائرة و فق احتيا

تطوير آليات لالستفادة من شبكة االنترنيت في العملية التعليمية و وضع المقترحات  )9

  .الالزمة لتنفيذها

  .بالتنسيق مع مختلف أقسام الجامعة تتوفير المواد القابلة للنشر على مواقع االنترني) 10
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و ذلك  ىوائر األخراقتراح آليات التدريب للفنيين و العاملين بالدائرة و مختلف الد)11

  .)2(بهدف إكسابهم المعارف الفنية الضرورية إلنجاز المشاريع

   دائرة نظم المعلومات 6.1.2

  :و تختص بما يلي

توفير احتياجات الجامعة من األجهزة و البرامج و أنظمة قواعد البيانات و شبكات  )1

  .االتصال

  .تشغيل و إدارة قواعد البيانات )2

الصيانة و إصالح الخلل الذي يطرأ على برامج الحاسوب التي تقع القيام بعمليات  )3

  .ضمن اختصاصها

تقديم الدعم الفني لمختلف أقسام الجامعة في سبيل توظيف تكنولوجيا المعلومات  )4

  .إلنجاز أعمالها و أنشطتها

متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الحاسبات و االتصاالت و اقتراح المناسب  )5

  .لتوظيفه في دعم العملية التعليمية منها

  .اإلشراف الفني على أقسام خدمات الحاسوب و متابعة أدائها )6

تحديد االحتياجات التدريبية لتطوير األداء، و اقتراح الدورات التدريبية الالزمة  )7

  .بالتنسيق مع الجهات المختصة

بوية لالستفادة منه في اإلشراف على إنشاء و تشغيل نظام إلدارة المعلومات التر )8

  .صنع و اتخاذ القرار التربوي

إن مثل هذه النظم اآللية المبنية على الحاسوب من شأنها أن تتكفل بسهولة استرجاع     

المعلومات و تدفقها خصوصا و أن معدل تغير المعلومات و الطلب عليها يتجاوز قدرة 

                                                
  .113.ص.المرجع السابق.اليلي،محمود عالء الدينالع (2)



 

 

ور في قطاع التعليم يعد ضرورة و إن إنشاء نظام معلومات متط"اإلنسان على مالحقتها 

  )1(" ال غنى عنها للوفاء باحتياجات التطوير و التحسين التربوي

  مراكز مصادر التعلم. 3

خالل مراحل الحياة التعليمية لإلنسان صادف العديد من مصادر التعلم بمختلف    

دها العالم أشكالها و أنواعها ليحقق ما ينبغي تعلمه، لكن الثورة التكنولوجية التي يشه

أضافت مستجدات و مستحدثات كثيرة في مصادر التعلم و المعلومات لم يعد باإلمكان 

تجاوزها أو تجاهلها، ألنها استطاعت أن تفرض وجودها بين غيرها من المصادر 

التعليمية في نقل التعليم بأشكال متنوعة جعلت من خاللها نافذة مفتوحة على قدرات 

يجة هذا التنوع و التكاثر لمصادر التعلم، بدأ االتجاه نحو تهيئة المتعلم وإمكاناته، و نت

مكان خاص يتم فيه تنظيمها و تيسير استخدامها في العملية التعليمية، و كانت ثمرة هذا 

التفكير في إنشاء مراكز مصادر التعلم تعمل على تطبيق عمليات توظيف تكنولوجيا 

  .%21.73 المعلومات في التعليم عن بعد وهذا بنسبة

 مفھوم مراكز مصادر التعلم 1.3

 والتعلـيم  المعلومات في التربيـة تكنولوجيا المجال اآلخر من مجاالت االستفادة من    

يكمن فيما تتيحه من سهولة الوصول إلى المعرفة، واتساع مداها، وتنوعهـا، وتعـدد   

، يشـكل  مصادرها، فقد كانت هذه المعرفة إلى فترة قريبة محصورة بمصادر محدودة

المعلم والكتاب المدرسي جوهرها، وتشكل بعض المواد المطبوعـة المتـوافرة فـي    

المكتبات العامة أو المدرسية جزءاً يسيراً منها، وقد كان هذا في ظـل نظـام تربـوي    

واآلن وفـي ظـل   " .يقوم على محور المعلم ويغفل إلى حد بعيد دور المـتعلم تعليمي 

لمفاهيم التربوية الراسخة، وتغيـرت أو تطـورت   التطور التقني تزعزعت كثير من ا

األدوار التي ينبغي على المعلم ، أو المتعلم، أو المرافق التربوية أن تؤديهـا، فأصـبح   

المعلم مطالباً بتغيير دوره من مقدم للمعلومات إلى منسق مصادر تعلم، وأصبح الطالب 
                                                

. ،عالحديثة في المكتبات والمعلومات تمجلة االتجاها.وتطوير التعليم تالمعلوما.عبد الشافي،حسن محمد   (1) 
 . ص.1994، 2



 

 

ل اشتقاق المعنى من الخبـرة  متعلماً نشطاً ومنظماً ذاتيا، يقوم بحل المشكالت من خال

  .)1("والسياق الذي تم فيه

مارغاريت ) Illinois(لقد عرفت رئيسة أمناء مكتبات المدارس الثانوية في والية     

  :مركز مصادر التعلم كاآلتي Margaret Nicholsonنيكولسن

ت إنه مجموعة من المواد المطبوعة و غير المطبوعة و المعدات التي انتقيت و نظم"

وحدد مكانها و زودت بهيئة مشرفة، حتى تخدم احتياجات المدرسين و الطالب، 

ولتعمق أهداف المدرسة، و يعتمد ما يمكن وضعه في المركز من مواد على التسهيالت 

التي تسيرها المدرسة و الهيئة المشرفة، و إذا ما توفر المكان و الهيئة فإنه ال يوجد 

المواد و اإلمدادات التي سوف تساعد المدرسين سبب يبرر عدم تقديم أي نوع من 

  )2(والطالب كما تساعد المدراء

  :إذن من خالل هذا التعريف فإن مركز مصادر المعلومات ال بد أن يتوفر على

بمعنى أن يحتوي  المواد المطبوعة و غير المطبوعة و المعدات و األجهزة التعليمية •

المواضيع، والسالسل، و التسجيالت المركز على رصيد واسع من الكتب متعددة 

و اآلالت التعليمية، و من الضروري أن يتواجد بالمركز المعدات  ةوالشرائح الفيلمي

المناسبة الستعمال جميع أنواع المواد، أو بعبارة أخرى ضرورة توفر مصادر التعلم 

  .بمختلف أشكالها

ال بد أن يجهز بهيئة من من أجل العمل بكفاءة، مثل هذا المركز : وجود هيئة مشرفة •

المؤهلين العارفين بالمواد بكل أنواعها، و كذا األهداف التعليمية و المنهج التعليمي 

وأساليب التعليم، و البد أن يحفز بمساعدين فنيين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا 

                                                
عمتواجدة على .12/02/2005:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.الستخدامات التربوية لتقنية المعلوماتا  (1)
  :نترنيتاال

http:www.moe-edc.org/a/tec/masader_ site/link4.htm#a1.  
  .40ص.1982مكتبة الفالح،:الكويت.مراكز مصادر التعلم وادارة التقنيات التربوية.عيسى،مصباح الحاج (2)

http://www.moe-edc.org/a/tec/masader_


 

 

إذ يجب أن يعمل في مراكز مصادر التعلم متخصصون في علم المكتبات "الحديثة 

  .)2(لومات وتكنولوجيا التعليم و لديهم الخبرة الكافية في هذا المجالوالمع

يجب أن يكون موقع المركز مناسبا بحيث يسهل استخدام : توفر المكان المناسب•

  .مصادره المتنوعة

يمكن القول أنه إذا كان الهدف من التعليم هو تطوير الرغبة في التعلم الذاتي    

ية من نظام التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمستمر و تحقيق أكبر فاعل

فإن الخبرات التي يحصل عليها المتعلم في المركز تنسجم مع هذه األهداف أما إذا كانت 

مادة التعليم و هدفه يقع ضمن معلومات ثابتة أو مهارات قليلة فإن الحاجة لمراكز 

  .مصادر التعلم و المعلومات تكون قليلة 

   اف مراكز مصادر التعلمأھد 2.3

يسعى المركز إلى تحقيق األهداف وإنجازها بكيفية منظمة وموجهة تترجم كلها في    

شكل معارف وخبرات ومهارات تسمح للمتعلم بالكشف عن طاقته وإبراز قدراته ، كما 

أن الهدف العام لمراكز مصادر التعلم هو خدمة األهداف الموضوعة للبرنامج التربوي 

 :مي العام وذلك بواسطة التعلي

  توفیر المواد المطبوعة وغیر المطبوعة 1.2.3

  :وتنظيمها وتيسير تداولها واستخدامها من خالل  

توفير مصادر المعلومات والمعرفة التي تثير اهتمام المتعلم وتنمي الرغبة في الـتعلم  -

  . الذاتي 

  .تكامل وسائل التعليم لتوسيع نطاق التعلم الفردي وتعزيزه -

  .  بتجميعها في مكان واحد تسهيل الوصل إلى المصادر-

                                                
   مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات .مراكز مصادر التعلم وتجربة دولة البحرين.عليان،ربحي مصطفى  (2)

  .ص.1996، 5.،عوالمعلومات



 

 

  تقدیم برنامج تربوي لمواجھة احتیاجات التطور في المناھج  2.2.3

  :وهذا من خالل 

  .خدمة المناهج والقرارات الدراسية حتى تتفادى استعمال الكتاب كمصدر وحيد للتعلم -

  . وجية الحديثة التي تحقق أهدافهاتحليل المقررات التعليمية ومدها بالوسائل التكنول -

  . إكساب المتعلم مهارات االتصال باألوعية الفكرية المتنوعة ، واهتمامات جديدة  -

  .تهيئة اإلمكانات المادية والفنية لتطوير أساليب التعليم  -

 هناك بعض المبادئ التي البد أن تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد األهداف ، وهي  

أن نجعل المتعلم على اتصال بالمعرفة بصور شـتى ، وأن تعـرض   من الضروري *

  .األفكار في صور مختلفة 

ضرورة استخدام جميع أنواع التكنولوجيات الحديثة على أمل أن تحدث كـل واحـدة   *

  . منها على األقل األثر المطلوب 

ـ  * ا ضرورة جعل هذه الوسائل التكنولوجية في متناول اليد ، لتيسير االسـتعمال ، مم

يحدث ابرز األهداف من المركز الجيد ، ومن ثم فمن الضروري أن يكـون المصـدر   

متناول أيدي جميع المعلمين والمتعلمين وفي الوقت الذي يكونون بحاجـة   يالمتوفر ف

  .إليها 

ضرورة أن يكون المشرف أو المسؤول على المركز قد درب على االنتقاء والتنظـيم  *

  .حتى يقوم بمهمة التنسيق 

العمل على تحقيق هذه األهداف برغبة ملحة وشديدة يجعلنا نقتنع تماما أن الكتـاب   إن

كمدخل للتعليم هو غير كافي ويعد تقليديا ، فاإلنسان يتعلم من مصادر متنوعة وبأساليب 

  . مختلفة أيضا 



 

 

  )1( األسس التي تقوم علیھا مراكز مصادر التعلم 3.3

ؤكد أهمية هذا المركز في دعم العملية التعليمية تقوم مراكز مصادر التعلم على فلسفة ت

 :ويمكن إدراجها كما يلي

  

  الفكـــــــر   1.3.3

  : المقترح أن يكون الفكر التربوي وراء هذا المركز قائما على ما يلي 

االعتقاد أنه كلما أحيط المتعلم بكثير من فرص التعلم انبعثت في نفسه الرغبة ، وحب -

  . فعانه إلى البحث والتساؤل والتعلم االستطالع اللذين يد

أن يقوم المعلم بدور الموجة الذي يشجع المتعلم على طرح التساؤالت ، على البحـث  -

  . عن اإلجابات فيما حوله من مواد تعليمية 

  .أن حجرة الدراسة ليست المكان الوحيد للتعلم -

لم مركزه المعلم ،وهـي  أن تسود طريقة التساؤل في إطار تعلّم مركزه المتعلم ، ال تع-

طريقة تقوم على مساعدة المتعلم على اكتساب القدرة على البحث عـن المعلومـات ،   

وتحليلها واستخدامها ،فيصبح بذلك مهتما بتطوير أو تنمية تساؤالته الخاصة وأهدافـه  

واهتماماته ،أو فحصها عن طريق االحتكاك بالخبرات والمعلومات المتنوعة ، وذلـك  

  . تختفي حجرة القسم أو الصف المنغلق على نفسه أو المنعزل عما حولهيستلزم أن 

  المحتـــــــــوى  2.3.3

  :البد أن يكون أساس تزويد المركز بمصادر التعلم والمعلومات هو

  .االهتمام في اختيارها بالمتعلم كفرد ال على جماعة المتعلمين  -

  .لمه أن يكون المتعلم مسؤوال مسؤولية كاملة عما تع -

                                                
.209.ص.المرجع السابق.سيد،فتح الباب عبد الحليم  (1)  



 

 

أن يحل أسلوب الفحص والتقصي محل الحفظ ، وأن يتعلم المتعلم جوهر الموضوع  -

  .بدال من حفظ الحقائق عنه 

أن يصنف المتعلمون في تناولها على استعدادهم للدراسة وقدراتهم على التحصيل ال  -

  .بناءا على العامل الزمني 

 .ليدية أن تحل حجرات الدراسة الحرة محل أقسام الدراسة التق -

  خدمات مراكز مصادر التعلم      4.3

إن مركز مصادر التعلم البد أن يقدم الجديد من الخدمات ، ويسـاهم فـي عمليـة       

  : توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وذلك من خالل 

  )1(توجیھات ھیئة التدریس للمتعلمین  1.4.3

  . ئل االتصال التعليمية بأن يصبحوا مستخدمين جيدين لجميع وسا •

  . أن يطوروا أساليب دراستهم وعملهم وكفاءتهم لتحقيق التعلم الذاتي الموجه  •

  . يعززوا االهتمام باإلقبال على القراءة حتى تصبح مصدر للمعلومات  •

  .المساعدة على اكتشاف واختيار اهتمامات وأفكار ومظاهر عديدة في المعرفة  •

  . االستماع والمشاهدة أن يكتسبوا مهارات  •

  مساعدة أخصائي المركز لھیئة التدریس  2.4.3

  .وخاصة المواد المالئمة ألغراضهم التعليمية ، تعريفهم بمصادر المعلومات  -

وكذا ،  توفير المواد التي تغطي التطورات الحاصلة في المجاالت الخاصة تدريسهم  -

 .       ةالحاصلة في مجاالت التعليم بصفة عام تالتطورا

 .تشجيع االستعمال الواسع لمراجع المركز ومختلف خدماته  -

 .العمل كاختصاصيين في المصادر والمواد عند التخطيط للمناهج وأساليب التعليم  -
                                                

.44.ص.المرجع السابق.عيسى،مصباح الحاج (1)  



 

 

  وظائف مراكز مصادر التعلم  5.3

إن وظيفة مركز مصادر التعلم والمعلومات هو أن يحدد و يجمع و يوفر وينسـق      

  .وكذا األجهزة الالزمة الستخدام هذه المواد مواد التعليم ،

والتي يمكن تحقيقها من خالل جملة ، وتعتبر هذه الوظيفة العامة لمركز مصادر التعلم 

  :وهي كاألتي ، من الوظائف األخرى 

  توفیر جمیع مصادر التعلم والمعلومات  1.5.3

الركيزة األساسية التي  إن مصادر التعلم والمعلومات باختالف أنواعها وأشكالها تمثل   

يمكن المراكز من تحقيق أهدافه وباعتبار أن العلم والتكنولوجيا طرحا لنا الكثيـر مـن   

نافست المواد المطبوعة وتفوقت عليها في تقديم خبرات تعليمية ،  يالمواد والمصادر الت

حة فقد وجب على المركز تزويد مقتنياته المطبوعة بكل ما هو حديث وموجود على السا

  . من مصادر لتلبية حاجات المعلم والمتعلم على حد السواء

  العمل على تحقیق التكامل بین مصادر التعلم والمنھج التعلیمي  2.5.3

ال بد أن يكون هناك توازن بين الموضوعات الموجودة بداخل المركز ولو نسـبيا ،      

ولذلك ال بد ، حتى ال يكون هناك تضخم أو يطغى موضوع على حساب موضوع آخر 

من بناء المجموعات اعتمادا على نظرة شاملة ترتبط ارتباطا مباشر بالمناهج التعليمية 

علـى   اإن التكامل بين مصادر التعلم والمعلومات يمثل حلقة أساسية تقع مسـؤولياته "

المركز الذي يعتبر بيئة تعليمية ونظام تعليمي يجد فيه كل أطراف العملية التعليمية ما 

  .                   )1("اجاتهيلبي ح

  العمل على توسیع االستفادة من مصادر التعلم والمعلومات 3.5.3 

                                                
مجلة نافذة على .استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال في مجال التربية.المركز الوطني للوثائق التربوية (1) 

  2.ص.2000، 23،ع التربية



 

 

تعتبر هذه الوظيفة أساسية ومهمة جدا لتحقيق أهداف المركز ،ألنه من الضـروري      

وهنـا   اتنظيم هذه المواد والمصادر وحفظها بشكل يسهل عملية استرجاعها لإلفادة منه

  .    ث عناصرتظهر أهمية ثال

  .العنصر البشري الذي يتولى عملية التنظيم والتصنيف والتسجيل  -

  .األساليب التكنولوجية التي تستخدم في حفظ المصادر واسترجاعها بسهولة  -

  .التجهيزات المادية الالزمة  -

  )2( العمل على توسیع االستفادة من مصادر البیئة4.5.3.

لمركــز قناعــة بــأن المركــز ال يســتطيع                                                                                             البــد أن تكــون لــدى أخصــائي ا    

اقتناء كل مصادر التعلّم و المعلومات ، وذلك  لظروف اقتصادية البد من مراعاتها في 

الموجودة في مؤسسات أخرى وذلك  عملية التزويد ، فيمكن االستفادة من مصادر التعلم

  .من خالل عمليات التنسيق والتعاون فيما بينها لتوسيع وتفعيل االستفادة 

خالصة القول أن المناهج الحديثة في تنظيم التعليم عن بعد ومراكز مصادر التعلم كلها 

عالمات مميزة للعصر الحديث وكلها تهدف إلى تحقيق تعلما أحسن وأكثـر فاعليـة ،   

  :مة على مبدأين اثنين هما وقائ

  

  :نظرية التعلم  •

إن إنشاء مركز مصادر التعلم تأكيدا على اإليمان بأن المتعلم يتعلم بالمشاركة الفعالة ، 

وعليه يعمل المركز على تحقيق ذلك بتوفير المصادر والحيز المناسب لتنفيذ األنشطة ، 

  .ة والذي يحقق فيه المتعلم فهمه تبعا لقدراته المتباين

  :التعلم الذاتي•

                                                
دار قباء للنشر :القاهرة .المكتبات الشاملة في تكنولوجيا التعليم.براهيم عبد الفتاحيونس،إ (2)

  . 49.ص.2001والتوزيع،



 

 

إن مركز مصادر التعلم هو المكان الذي يستطيع فيه كل طالب أن يـتعلم بالسـرعة    

  .الخاصة به، كما يستطيع أن ينتمي أسلوب واحد من بين عدة أساليب متوفرة بالمركز 

  تكنولوجیا االتصــال عن بعد  4

عالمية والكونية ما هو إال لقد غيرت االتصاالت وجه العالم ، وما نسمعه حاليا عن ال   

صدى من آثارها العديدة ، و ها نحن نرى كافة أرجاء المعمورة تندمج مـع بعضـها   

بعض عبر الحاالت األرضية والبحرية واأللياف البصرية واألقمار الصناعية ، وأصبح 

 ما هو بعيد متاحا في متناول أيدينا للمشاهدة ومحاورة تؤثر فيه ونتأثر به إن تكنولوجيا

االتصال عن بعد ستُحرر اإلنسان تدريجيا من قيود المكان ، بل توسيع دائـرة تواجـده   

ليبدو وكأنه موجود في أكثر من مكان في الوقت نفسه ،وهذه التكنولوجيا تعمل علـى  

  :ومن أهم هذه التكنولوجيات نجد  %21.73تحقيق مشروع التعليم عن بعد وهذا بنسبة 

  لكترونیة تكنولوجیا الحاسبات اإل 1.4 

يعد الحاسب ناتج من نواتج التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر وفي نفس الوقـت      

أحد الدعائم التي تقود هذا التقدم مما جعله محور اهتمام الجميع إيمانا منهم وقناعته بأنه 

وما يحمله من إمكانات هائلة لتنفيذ العديد من المهام والواجبات في جميع حقول العلـم  

معرفة والخدمات يجب أن يتم استغالله على قواعد علمية ، وقد مـرت الحاسـبات   وال

  :خالل تطورها بمراحل 

وتكونت أول شـركة اإلنتـاج الحاسـبات علـى      ) ENIAC( 1946الجيل األول عام -

  )ENIVAC(  )1(المستوى التجاري باسم 

مات المفرغـة  محل الصـما  رالجيل الثاني في أوائل الستينات حيث حل الترانزيستو -

  .ليصبح أصغر وأكفأ وأسرع 

  .)2(جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات المتكاملة  1964الجيل الثالث  -

                                                
دار لنشر المصرية :القاهرة.تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات.مكاوي،حسن عماد  (1) 

 . 60.ص.1993اللبنانية،



 

 

ال يختلف عن سابقه إال في كثافة العناصر اإلليكترونيـة التـي    1982الجيل الرابع  -

  )3(أمكن دمجها في رقيقة السلكون 

الحاسب الشخصي ويتمتـع بصـغر    الجيل الخامس ظهر في الثمانينات ويطلق عليه -

  .الحجم ، وبسهولة التشغيل 

  :ويمكن استخدام الحاسب اإللكتروني في االتصال كما يلي 

  word processingمعالجة الكلمات                                      -

   PAO- publication assistée  par ordinateur     النشر بمساعدة الحاسوب    -

   DAO -dessin assistée par ordinateur                       الرسوم تصميم -

  )CAO-conception assistée par ordinateur )4التصميم بمساعدة الحاسوب -

  assistée par ordinateur EAO- enseignement  التعليم بمساعدة الحاسوب-

   Eding End Automation  )5(أعمال المونتاج والتشغيل الذاتي لوسائل االتصال -

  الكابلي  لتكنولوجیا االتصا2.4  

يعد الكابل أحد الوسائل التي تستخدم في عملية نقل الرسائل والمعلومـات الصـوتية    

  .والمرئية والنصوص إما باألسلوب التماثلي أو باألسلوب الرقمي 

كوسـيلة  ، 1946وبدأت خدمة االتصال الكابلي في الواليات المتحدة األمريكيـة سـنة   

لتحسين الخدمة التلفزيونية في المناطق المنعزلة ، ثـم انتشـرت هـذه الخدمـة فـي      

  .المجتمعات األوروبية إلى أن عمت أرجاء العالم 

  )1(:ويقدم االتصال الكابلي الكثير من الخدمات أهمها 
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يتيح االتصال الكابلي توفير إرسال واضح تماما لجميع قنوات التلفزيون التي تستخدم  -

  .الموجات الكهرومغناطيسية 

إمداد المشتركين لتنوع شاسع من الخدمات البرامجية من خالل عشـرات القنـوات    -

  .ساعة يوميا 24التلفزيونية الواضحة اإلرسال ،والتي تعمل لمدة 

يمكن استخدام االتصال الكابلي لتجميع ردود أفعـال الجمـاهير اتجـاه البـرامج ،      -

  .هم بشكل فوري واستطالع آراءهم ومقترحات

تحقيق التعلم الذاتي بكفاءة عالية حيث يمكن أن تظهر أسئلة خاصـة علـى شاشـة     -

  التلفزيون يتم توجيهها للطالب على فترات منتظمة أثناء تقديم البرامج التعليمية 

 home terminalويقوم الطالب باإلجابة على هذه األسئلة من خالل المنفـذ المنزلـي   

  . بل مما يتيح  االتصال في اتجاهين المتصل بنظام الكا

إتاحة عدد كبير من الخدمات من داخل المنزل مثل التعامل مـع البنـوك والشـراء     -

  .والخدمات الطيبة واألمنية 

مما يزيد ،إذن يتيح نظام الكابل الحديث تحقيق االتصال في اتجاهين بأساليب مختلفة     

  .موعة من البدائل المطروحة من فعالية االتصال ويسمح باالختيار من مج

  تكنولوجیا األقمار الصناعیة 3.4 

حين أطلق أول  1957لقد فتح االتحاد السوفياتي الباب أمام اتصاالت الفضاء منذ عام     

وكان ذلك بداية عهد جديد من االتصاالت عن بعد تميز به النصف الثاني ،قمر صناعي 

اليات المتحدة األمريكية القمـر الصـناعي   من القرن العشرين ، ثم بعد ذلك أطلقت الو

Telstar  ثم تليها بعض الدول األخرى إلى أن خاضت كل الدول تقريبا هذه  1962عام،

  .التجربة 
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  )1(:ويتيح استخدام األقمار الصناعية المزايا التالية لالتصال عن بعد 

  .اجتياز العوائق الطبيعية لإلرسال مثل الجبال والمحيطات والصحاري  -

  .تتيح الوصلة الفضائية اتصاال مباشرا من نقطة إلى عدة نقاط في نفس الوقت  -

ال تواجه الترددات الفضائية العقبات الجوية التي تصادف انتشـارها فـي المحـيط     -

  .األرضي مثل التشويش وتكثيف الغالف الجوي 

  .يمكن استخدام االتصاالت الفضائية بشكل مكثف على أسس اقتصادية -

  . ق السرعة والوضوح الكافيين في نقل األحداث والمعلومات من مكان آلخرتحقي-

  .توفير استقبال عالي الجودة لخدمات الراديو والتلفزيون والهاتف ونقل البيانات -

إذن تستخدم االتصاالت الفضائية في توفير االتصال في اتجاهين ، ونقل المكالمـات     

المؤتمرات عند بعد ، والتعليم عن بعد ، وتسـهيل   الهاتفية بين الدول والقارات ، وعقد

  .األعمال والخدمات 

  

  تكنولوجیا األلیاف الضوئیة  4.4 

تعد األلياف الضوئية أحد الوسائط الحديثة التي تساعدني على تقديم مجال واسع من     

االتصاالت ، وهي عبارة عن قوائم زجاجية رقيقة للغاية تسمح بمرور أشعة الليزر من 

اللها ، ويمكن أن يحل هذا الضوء محل اإلشارات اإلليكترونية التقليدية المسـتخدمة  خ

  .في خطوط الهاتف والراديو والتلفزيون ونقل بيانات الحاسب اآللي 

لقد أضاء شعاع الليزر الطريق أمام ثورة حقيقية في عالم االتصاالت حيـث وفـر   "   

في الثانية الواحدة وهي سعة إرسال   GIGABITسرعة هائلة لتبادل المعلومات تقدر ب

                                                
.105.ص.المرجع السابق.مكاوي،حسن عماد  (1)  



 

 

تكفي لنقل مضمون نحو خمسمائة كتاب في الثانية الواحدة ،ودائرة واحدة من األليـاف  

  )1("  ألف مكالمة هاتفية  5الزجاجية يمكن أن تنقل 

  :ويمكن أن نقدم الخدمات التالية 

  .تسمح بنقل كميات ضخمة جدا من المكالمات الهاتفية -

لنقل اإلشارة التلفزيونية عبر األقمار الصناعية فضال عن اتصـاالت   تستخدم كقنوات-

  .الراديو 

تتيح حلوال لكثير من المشكالت الناجمة عن استخدام االتصال السـلكي ، والكـابالت   -

  .المركزية ، ونظم االتصال التي تسع بالهوائيات 

عاليا من األمان  توفر العزل الكهربائي ، فهي محصنة ضد تفريغ البرق ، وتوفر قدرا-

  .عند استخدامها 

  

  

  

  تكنولوجیا االتصاالت الرقمیة  5.4

يتوقع علماء االتصال التربوي مزيدا من االنفتاح  التكنولوجي في اداء المعلم تجـاه  "   

العملية التعليمية،فقد كانت استعماالت االدوات واجهزة العروض تدار باليد أو بـالتحكم  

وم ومع بدايات القرن الواحد والعشروين تغيرت االسـاليب  عن قرب أو عن بعد،اما الي

  .)1("الى االستعمال الرقمي أي االدوات التي تدار باالرقام

                                                
  .106.ص.المرجع السابق.رب وعصر المعلوماتالع.علي،نبيل (1)

  (1)الل،زكرياء يحي.االنظمة الرقمية ومستقبل التعليم.مجلة العربي، ع. 494 ،2000.ص.40-35.



 

 

وهي التكنولوجيا التي تهتم بنقل المعلومات إلى مسافات بعيدة ، على هيئة سلسلة من    

ـ    ات اإلشارات اإللكترونية التي تحمل بيانات تنتشر في الصـور والنصـوص واللقط

  .وغيرها من جهاز إلى آخر ، وتشمل هذه التكنولوجيا 

  :شبكات نقل المعلومات الرقمية ومنها *

  .الشبكة الرقمية للخدمات التكاملية -

  .شبكة الكابالت التلفزيونية الرقمية  -

  :يتيح استخدام نظام االتصال الرقمي العديد من المزايا 

التي تجعل االتصال مؤسسا ومصانا كوحدة  يتسم نظام االتصال الرقمي بالنشاط والقوة-

  )2(.متكاملة عالية الجودة 

  .دمج الصورة والصوت في خط هاتف واحد وإرسالها إلى أي مكان -

توفير الوقت والجهد للحصول على المعلومات أو تنفيذ المهـارات بدقـة وسـرعة    -

  .وسهولة 

  )ت عن بعد المؤتمرات والمحاضرا( يمكن استخدامها في التعليم عن بعد -

  . يتم االتصال الرقمي بتحقيق قدر عال من تأمين االتصال-

إذن يمكن أن يعتمد المجتمع الحديث على تكنولوجيـا االتصـاالت عـن بعـد أي         

االتصال عبر مسافات شاسعة وذلك إلنجاز األعمال وتيسير الحياة اليوميـة ، وتبـادل   

كوابل واأللياف الضوئية واألقمار المعلومات ، وقد تطورت نظم االتصال عن طريق ال

الصناعية ، والتكنولوجيا الرقمية لكي تستجيب لحاجتنا األعداد أكبر من قنوات االتصال 

  . اإلليكتروني  ولكي تتيح االتصال عن بعد بأقل كلفة ممكنة وأسرع وقت 

                                                
 .151.ص.المرجع السابق.مكاوي ،حسن عماد (2)



 

 

ـ  ةإذن بعد التعرف على المتطلبات الالزم    يم لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعل

عن بعد طرحنا استفسار حول ما إذا كانت هذه المتطلبات اكثر أهمية مـن المتطلبـات   

  :المالية كانت النتائج كما يلي

 جدول رقم39: أھمیة المتطلبات التقنیة

 النسبة التكرارات 

  %85.71 6 نعم

 %14.28 1 ال

 %100 07 المجموع

  

أن المتطلبات التقنية هي اكثر  ما نالحظه من خالل الجدول أن نسبة كبيرة ترى     

وهذا حسب وجهة نظرها أن في   %85.71أهمية من المتطلبات المالية وهي ممثلة ب 

حالة وجود هذه المتطلبات فما حاجتنا لإلمكانات المالية فكل شيء متوفر على مستوى 

أن المتطلبات المالية ضرورية اكثر  %14.28بينما ترى نسبة .هذه المراكز واألنظمة

ونحن نرى .وهذا حسب رأيها يعود إلى تكاليف الصيانة و اقتناء احدث التكنولوجيات 

أن التكنولوجيا الحديثة والبرامج التعليمية وغيرها متوفرة من خالل وجود المتطلبات 

 .التقنية

بعد ما تعرفنا على أهم المتطلبات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات ،حاولنا أن نستفسر     

هناك صعوبة في التحول من النموذج التعليمي التقليـدي إلـى النمـوذج     ما إذا كانت

  .الحديث وقبل هذا البد أن نعرف مميزات كل واحد منها

التعليم التقليدي يرتكز على ثالث محاور رئيسية وهي المعلم والمتعلم والمعلومـة      

بعـض  حتى وقتنا الحاضر وهو يواجـه منفـردا    روهو موجود منذ القدم وهو مستم

المشكالت مثل الزيادة في أعداد السكان وما يترتب عليـه مـن زيـادة فـي إعـداد      



 

 

الطالب،قلة عدد المعلمين المؤهلين،االنفجار المعرفي،والقصور في مراعـاة الفـروق   

  .الفردية بين الطالب

أما في النموذج التربوي الحديث والمتمثل من خالل هذه الدراسة في التعليم عن بعد    

المعلم سوى بإرشاد الطالب إلى كيفية استكشاف المعلومة واالطمئنان إلى انـه   ميقو ال

وما يتميز .)1( )الوصول إلى مرحلة التعلم الذاتي(قادر في المستقبل على تعليم نفسه بنفسه

به هذا النظام هو التباعـد المكـاني بـين المـتعلم والمعلم،التباعـد المكـاني بـين        

كثر لتوزيع المحتوى التعليمي،إضافة إلى اسـتخدام قنـاة   المتعلمين،استخدام وسيط أو ا

واما عن الصعوبة في عمليـة التحـول   .)2(.اتصال لتيسير التفاعل بين المعلم والمتعلم

  :فكانت النتائج التالي

  

  

  

  

  صعوبة التحول إلى النموذج التربوي الحديث: 40ول رقم جد

 النسبة التكرار 

 %100 07 نعم

 / / ال

                                                
زيارة .]على الخط المباشر[.االستخدام الجيد والتوقيت المناسب:تكنولوجيا التعليم (1) 

: متواجدة على االنترنيت.14/03/2003:يوم
http://www.muslims.net/tarbia/arabic/browse.asp?htqoicld=3 

متواجدة على .07/07/2003:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.االسس النظرية للتعليم عن بعد.صادق،عالء  (2) 
 .http://www.freewebs.com/alaasadik:االنترنيت

http://www.muslims.net/tarbia/arabic/browse.asp?htqoicld=3
http://www.freewebs.com/alaasadik


 

 

 %100 07 المجموع

 

إن كل أفراد العينة تؤكد وجود صعوبة في عملية التحول من النمـوذج التربـوي       

ظهرت في عصرنا الحالي  لقد .التعليمي التقليدي إلى النموذج التربوي التعليمي الحديث

دول العالم المتقدمة خاصة،العديد من وسائل االتصاالت الحديثة وتقنياتهـا   مختلفعبر 

ورا هاما في المجال التربوي والتعليمي ونقل المعرفـة إلـى أفـراد    د المختلفة،ولعبت

تم توظيفها في مجاالت أخرى،ولكن هذه االستفادة ال تخلو من العراقيـل   المجتمع،كما

التي ال تخصنا نحن فقط أي العالم العربي بل يشاركنا فيها الكثير مـن دول   والمشاكل

  :ل الجدول التالي،و أهمها يمكن أن تتضح من خالالنامي العالم

  الصعوبات المتعلقة بعناصر العملية التعليمية 41:جدول رقم

 النسبة التكرار 

 %43.75 7 المعلم

 %31.25 5 المتعلم

 %25.00 4 المناهج

 100% 16 المجموع

  :)1(صعوبات تتعلق بعناصر العملية التعليمية•

والتي أصبحت العملية  ةهناك صعوبات تتعلق بعنصر مهم من عناصر العملية التعليمي

  :وتتمثل في  %31.25التعليمية كلها متمركزة حوله وهو المتعلم وهذا بنسبة 

                                                
 تطوير طريقة المحاضرة في التعليم الجامعي باستخدام التعليم اإللكتروني:االلكتروني التعليم.المبيرك،هيفاء (1) 

 :متواجدة على االنترنيت.15/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.مع نموذج مقترح
school/papers/almubairekpaper.rtf.-http://www.ksu.edu.sa/seminars/future 

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future


 

 

صعوبة التحول من طريقة التعلم التقليدية إلى طريقة تعلم حديثة حيث أن المـتعلم   -

تعود على الطريقة التقليدية حيث كان متلقي سلبي أو كان هناك موقف تعليمي أحـادي  

صعب عليه أن يتحول إلى مشارك تلقى على عاتقه مسؤوليات جديدة مثل االتجاه،فمن ال

ـ .البحث والتقصي والتحليل والتركيب التعلّميـة   ةفبيئة التعلم الجديدة مغايرة تماما للبيئ

 :التقليدية ويمكن مالحظتها من خالل

 بيئة التعلم الجديدة  بيئة التعلم التقليدي 

مركز حول المعلم تالتعلم م مركز حول الطالب تالتعلم مو التعليم   

تنشيط حاسة واحدة   تنشيط العديد من الحواس 

التصال في اتجاه واحدا   االتصال المتعدد االتجاهات 

وسيط واحد    وسائط متعددة 

العمل منعزل   العمل تعاوني 

إلقاء المعلومات  والبحث عنها تبادل المعلومات   

التعلم السلبي  وقائم على التعلم نشط واستكشافي  

 األسئلة

تعلم مرتبط بالحقائق وقائم على  

 المعرفة

تعليم قائم على التفكير النقدي واتخاذ 

 القرارات السليمة

استجابة الطالب قائمة على رد الفعل   االستجابة تفاعلية ومنظمة 

صعوبة الحصول على األجهزة لدى بعض الطالب،خاصة وان الوسائل التكنولوجية  -

صعب مالحقتها بدون إمكانيات مالية،ولهذا نجد المتعلم يجد صعوبة فـي  الحديثة من ال

 .اقتناء بعض هذه الوسائل

يعتبر عنصر أساسي فـي عمليـات    يهناك أيضا بعض الصعوبات المتعلقة بالمعلم الذ

  :وتتمثل خاصة في%43.75التوظيف والتغيير والتطوير وهذا بنسبة 



 

 

صعو -

ــة  بــ

التعامــل 

مــــع 

متعلمين 

ــر  غيـ

متعودين 

أو مدربين على التعلم الذاتي،حيث نجد أن هذا من شأنه أن يلقي علـى المعلـم أدوارا   

جديدة من مجرد ناقل للمعلومات إلى محفز  على التعلم الذاتي والمستمر وهذا مـا لـم   

 .يتعود عليه الطالب

صعوبة التأكد من تمكن الطالب من مهارة استخدام الوسائل التكنولوجية،خاصة وان  -

لوسائل التكنولوجية الحديثة يحتاج إلى تدريب وهذا ما يشكل صـعوبة لـدى   استخدام ا

يدرك المعلمون أن االستخدام السليم  للتكنولوجيا من الممكن أن يثرى البيئـة   .المعلم 

فمـن الهـام أن يقـوم    طلوبة التعليمية ويعطى القدرة للطلبة على تحقيق المهارات الم

ن استخدام وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية المعلمون بتحليل الفوائد الممكنة م

 .بشكل صحيح

الجهد والتكلفة المادية،حيث أن المعلم يرى في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  -

عبء كبير عليه ،وأنه سيعطله عن أداء مهامه التعليمية وهذا من شانه أن يعرقل عملية 

 .التوظيف

وتتمثل خاصة في نقـل   %25.00لمناهج والتي شكلت نسبةأما الصعوبات المتعلقة با   

المحتوى التعليمي من شكله التقليدي إلى الشكل الرقمي أو المحتوى الرقمي إضافة إلى 

  .غياب البرامج التعليمية اإلليكترونية وخاصة منها باللغة العربية
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وجيا االتصاالت رغم الفوائد الكثيرة التي سبق ذكرها للجوانب المتضمنة لتكنول    

المعوقات التي تحول دون استخدام تكنولوجيا هناك بعض والمعلومات إال أن 

  .االتصاالت والمعلومات بالصورة المثالية في التعليم

  :استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعليمصعوبات وإجماال يمكن تلخيص   

  .خدامها في التعليمغياب التحديد الدقيق لألهداف التعليمية الست -

  .عدم وجود خطة محددة لتوظيفها في المواقف الذاتية-

الحاجة إلي تدريب الباحثين والمعلمين على االستخدامات التربوية المتعددة لتكنولوجيا -

  .هاياالتصاالت والمعلومات وإكسابهم مهارات تدريب طالبهم عل

  .هزه الحديثةاألج ات والحاجة إلى تجهيز المدارس والفصول الدراسية باألدو-

  .لكيفية استخدامها في التعليم الالزمةعدم توفير المعلومات -

  .صعوبة وضع جدول زمن دقيق الستخدامها وااللتزام به من قبل المستخدمين-

  .الستخدام المعلمين ولطالبهاالمؤسسات التعليمية عدم إتاحة الفرصة من قبل إدارات -

المستخدم حيث يقضي فترة طويلة في البحث  الخوف من سيطرة الكمبيوتر على-

  .واالطالع

وفي استفسار حول الصعوبات أو المعوقات التي تعترض عملية توظيـف تكنولوجيـا   

  :المعلومات في التعليم بعيدا عن عناصر العملية التعليمية كانت النتائج التالية

  صعوبات توظيف تكنولوجيا المعلومات: 42جدول رقم 

 النسبة التكرار 

 %43.75 7 الماليـة الصعوبات 

 %25.00 4 النفسيـة الصعوبات



 

 

 %31.25 5 التقنية والفنيةالصعوبات 

 100% 16 المجموع

  

  :إذن يمكن أن نفسر نتائج الجدول كما يلي

  :الماليـة الصعوبات •

مشروع توظيف التكنولوجيا تكاليف نقدية،سواء على مستوى تمويل المشروع  يتطلّب 

وى القدرة الشرائية،ولذلك فان قلّتها تشكّل عائقا أمـام مشـاريع توظيـف    على مست أو

وصـعوبة  الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة    الواضح أن عدم توافر  من والتكنولوجيا،

لهي من المشاكل المهمـة والرئيسـية والتـي     الباهضة فيلاالوصول إليها بسبب التك

ويجب أن تكـون  . يا على حد سواءالمؤسسات التعليمية ، محليا وعالم معظمتواجهها 

 أنكمـا   هذه الوسـائل، موازنة بين نوعية التعليم وتكلفة التعليم في استخدام  آليةهناك 

دون وجـود منهـاج   المؤسسات التعليميـة  داخل المعلومات تكنولوجيا توظيف  عملية

ء وهذا ما جعل العديد من الخبرا. هي عملية مرهونة بالفشل مؤهلينمناسب أو معلمين 

المؤسسات الجامعيـة  دون وجود دراسة كافية لوضع  هابعدم التسرع في توظيف ينادون

ومعرفة بكيفية توظيف هذه التكنولوجيا بشكل يرفع من نوعية التعلـيم ولـيس مجـرد    

  :ويمكن أن ندرج بعض األمور التي تطرحها هذه الصعوبات.للتباهي توظيفها

  .ارتفاع أسعار الوسائل التكنولوجية -

  .تفاع تكلفة الصيانة الدورية للوسائلار -

- التحقيقر التكنولوجيا مماّ يجعل أمر مالحقتها واقتناؤها أمر صعب سرعة تطو.  

   .ارتفاع تكاليف تدريب المدرسين على استخدامها -

لمجال التعليم يعود إلى قناعات لدى بعـض   المخصصةقلّة اإلمكانيات المالية  ولعل   

يرى بعض االقتصاديين الذين يعارضون أولويـة   حيث"التعليميالمسؤولين في المجال 



 

 

إن .)1("على األقـل  جيلينإال بعد  طويل األجل ال يحقق عائدااستثمار  بصفتهاإلنفاق التعليمي 

المالية تذهب إلى االستثمار في مجـال   المخصصاتمثل هذه النظرة تجعل الكثير من 

  .لتعليمآخر غير مجال ا

وما يحتاجه التجديد والتطوير من نفقات السـتمرار   التعليملميزانية  التقدير السليم إن  

  .والمعلومات في توظيف تكنولوجيا التعليم هامالمشروعات التعليمية أمر 

  :التقنيـة والفنيـةالصعوبات •

ذاتهـا،   حـد هذا النوع من الحواجز أو المشاكل نابع من طبيعة التكنولوجيا في  إن   

الناميـة   الـدول ما متطورا بالغ التعقيد بالمفهوم التقني، خاصة لدى باعتبارها تمثّل نظا

لالحتفـاظ   لهـا التي تكتفي باستراد هذه التكنولوجيا أمام إسرار وسعي الدول المصدرة 

   .بأسرارها وإبقائها تحت سيطرتها

بطئ الحصول على المعلومات، التجمد المفـاجئ  "الضروري أخذ المشاكل الفنية  من  

عن االستجابة عند اإلفـراط فـي    فيهالعبء والذي يتوقف الحاسوب  سبببللحاسوب 

بعين االعتبار والتخطيط لمواجهتها والتغلب عليها   "الخ...تخزين المعلومات مرة واحدة

لقـد عبـر   . وتحبط المعلم والطلبةالعملية التعليمية تفشل مجريات  أنحيث يمكن لها 

الذي يسيطر على الطلبة عند حدوث مثل   اطعينة الدراسة عن اإلحب منبعض األساتذة 

هذه المشكلة بالمشكلة المادية سالفة الـذكر والتـي إذا    وترتبط. المشاكلهذا النوع من 

توفير بنية تحتية لخطوط اتصال متطورة وأجهزة جيدة  عندهات وتوفر المال، يمكن لّح

بموضـوع تأهيـل     وترتبط المشكلة الفنية أيضا. اتوالشبك بالحواسيتزيد من سرعة 

تأمين إرشادات مرنة ووقت كاف،   ليتمكن من المعلمإن هناك حاجة لتأهيل . المعلمين

المرونة الكافية للتعامل مع الطلبة وإلدارة الصف أثنـاء   المعلموهنا يجب أن تتوفر في 

  .توقف الحاسوب
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ـ  فإن ولهذا    ع هـذه  الكثير من المؤسسات التعليمية تجد نفسها عاجزة عن التعامل م

تقنيا،ولهذا نجد عملية التوظيف للتكنولوجيات الحديثة ال تشكّل عامـل   الحديثةالوسائل 

  .لديهاأساسي 

العبرة ليست في شراء وتأمين الوسائل فقط،أو معرفة كيف تعمل،وإنما األهم  فإن ولهذا

المساهمة اإليجابية في صناعة وتطوير ذلك على قواعد وأسـس علميـة    هومن ذلك 

  .سليمة

  :أهم هذه الحواجز نجد ومن

   .الصيانة الدورية نظرا لالكتشافات المتالحقة في هذا المجال عملية صعوبة -

المؤهلة والمتخصصة جعل االعتماد علـى الخبـرة األجنبيـة شـبه      الفنيةاليد  قلّة -

  .نفقات مالية كبيرة من شأنها أن تخصص ألمور أخرى بدورهكلّي،وهذا يتطلّب 

وبات التي تواجه التعليم عن بعد تتمثل في محدودية قدرة الشركات إن من أكثر الصع   

. المحلية على إنشاء شبكات واسعة الرقعة، وتوفير أعداد كبيرة من األجهزة و المعدات

و لكن من خالل الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص لتحقيق األهداف الوطنية تم 

حل لتمكين الشركات المحلية تنفيذها و التعلم التنسيق و التعاون و تقسيم العمل إلى مرا

 . منها

 :النفسيــة  الصعوبات

بعض المقاومة والرفض من قبل   بالتعليم تكنولوجيا المعلومات قد تواجه خطة دمج   

ما يحتم أن تكون أحد أهم العوامل األساسية المصاحبة لدمج تقنية وهذا المعلمين بالذات 

. ة التغيير التي تبدأ مع خطة الدمج وتستمر معهـا سـنوات  المعلومات بالتعليم هو إدار

فالتعليم التقليدي مضى عليه عشرات السنين، وتعود البشر نمطه  ،وهذا ليس بمستغرب

ومعطياته ومخرجاته؛ فمن حجج الرافضين أنه يمكن الحكم على المحتـوى التعليمـي   

توى الرقمـي فـال   أما المح،بالكتاب المدرسي ومعرفة معظم خصائصه بمجرد تصفحه

وهذا صحيح إلى حد . يمكن معرفة خصائصه والحكم عليه قبل استخدامه لفترات طويلة



 

 

بالتعليم سيوسع الفجوة بين المعلمين والطـالب،  التكنولوجيا بعيد ولكن التأخير في دمج 

المعلومات واالتصاالت ربما ال تكنولوجيا حيث أصبح لدى الطالب مهارات في مجال 

أو بمعنى آخر ظهر تفاوت كبير بين الطالب من جهـة  (أو بعض أقرانه  يجيدها معلمه

، وهذا )المعلومات تكنولوجياوبين الطالب والمعلمين من جهة، في المهارات المتعلقة ب

ردة فعل لدى عدد كبير من المعلمين الـذين اعتـادوا أن يكونـوا    ) أو سيحدث(أحدث 

 .المرجع أو المصدر الوحيد للمعلومة في الفصل

خاصة بالعنصر البشري،وتواجهها معظـم المؤسسـات    تتعلق إذن فهذه الصعوبة    

على حد السواء، وتتمثل خاصة في اتجاهات بعـض المعلمـين    وعالمياالتعليمية محليا 

  :الستخدام وتوظيف هذه التكنولوجيا في عملية التعليم وأهمها الرافضينورجال التعليم 

  .الحديثةنولوجيات للتكالممانعة وعدم التقبل  -

  .التمسك باألساليب التعليمية القديمة -

  .عدم الرغبة في التكيف مع األساليب الحديثة -

  .عدم االهتمام وعدم المباالة نحو التغيرات الحديثة -

 بتهديـد الشعور بأن استخدام التكنولوجيا سيزيد من أعباء المعلم،وشعور البعض  -

  .ليميةلدوره القيادي في العملية التع

  .الحديثةللتكنولوجيات عدم القدرة على االستخدام الجيد  -

على القوى البشرية المدربة المعلومات نجاح أي مشروع لتوظيف تكنولوجيا  يتوقف    

من اعتماده على توفير الوسائل واألدوات الحديثة،وغالبا ما تكـون هـذه القـوى     أكثر

  .نادرة البشرية
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شكل رقم 35:صعوبات توظیف تكنولوجیا المعلومات

الصعوبات  المالیـة الصعوبات النفسیـة الصعوبات التقنیة والفنیة
  

  

المعلومات في التعلم والتعليم يجب أن تشمل تكنولوجيا لالستفادة القصوى من إذن    

  :)1(خطة الدمج عددا من المسائل من أهمها

  

  .أسلوب التعليم بما يتماشى مع هذا الدمج ٭تحديث

  .الترابط الموضوعي فيما بينها ٭تحديث المناهج المدرسية وتأكيد

  .لمي المتوافق مع متطلبات المنهج الدراسي٭توفر المحتوى الرقمي الع

برمجيات جمع المعلومات : مثل(٭توفر األدوات الالزمة للعملية التعليمية الجديدة 

  .كتروني يوعرضها، وبرمجيات النشر اإلل

  )االتصاالت، الحاسبات، نظم اإلدارة التعليمية (٭توفر البنية التحتية الالزمة لذلك 

  .اءتهم الستخدام تقنية المعلومات٭تدريب المعلمين ورفع كف

                                                
 :متواجدة على االنترنيت.23/12/2003:زيارة يوم .]على الخط المباشر[. دع الجامعة تأتي إليك   (1)
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  ."الطالب محور العملية التعليمية"٭تعديل نظام التعليم لجعل 

وليس المصدر الموجه ٭اعتماد أسلوب أن المتعلم هو الباحث عن المعلومة، والمعلم هو 

  .الوحيد للمعلومة

لصعوبات أو ا  التعليم عن بعد، أهم وأكبر من العقبات لنا الفرصة التي يوفرها نإ   

تحسن سن الترتيبات الدقيقة المطلوبة للتعليم عن بعد، أ، حيث التي قد تظهر في طريقه

مهارات التدريسية بشكل عام، وهكذا فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم عن المن 

  : )1(أهمها هامة جدا ومن متعددة  بعد، تقابلها فرص

  .مين أو المتدربين، المتعل الوصول إلى جمهور أكبر من الطلبة -

غير القادرين على حضور الحلقات  ، المتعلمين أو المتدربين تلبية حاجات الطلبة -

  .الدراسية

من مناطق اجتماعية  ، المتعلمين أو المتدربين إقامة حلقة وصل بين الطلبة -

 .وحضرية واقتصادية مختلفة

  ).والتعليم تفعيل خدمة المجتمع في مجالي التدريب (  التواصل مع المجتمع  -

إن تكنولوجيا المعلومات أداة تؤدى إلى تعلـم أحسـن، ولكن فقط إذا ما تم    

إن نجـاح تطبيـق التكنولوجيا ال يعتمـد فقـط .  تخطيطها وتنفيـذها لهذا الهدف

على  التخطيط  الجيد للعناصر الفنيـة ولكن أهم من ذلك، على طريقة استخدامها لدعم 

ا هو الحال في أي مهنة، فـإن المعلمين ، والمديرين وكم.وتعزيـز التعلـم 

  .واإلداريـين يحتاجون إلى رؤيـا لتساعدهم على التحرك في اتجاه هدفهم 

إذا كان تنفيـذ االستراتيجيـات الخاصـة باستخدام التكنولوجيا من أجل تحسيـن    

ـاجون إلى تعلم التالميـذ هو الهدف األكبر، فإن العاملين في مجال التعليم يحت

: واألسئلــة عديـدة.  معرفـة طرق إنشاء خطط عمل فعالـة وخطوات تنفيذها

                                                
زيارة .]المباشر على الخط[.تصميم المحتوى التعليمي اإللكتروني.العتيبي،شاهر بن الفي (1)
 http:www.kku.edu.sa/Elearning/Elearninng : متواجدة على االنترنيت.12/01/2004:يوم
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كيــف نبـدأ؟  لدينـا األجهزة ولكن كيـف نستخدمهـا بفاعليـة وكفاءة؟ مـاذا 

نفعـل بخصـوص المـوارد التي نحتـاجها؟  مـا هي األجهزة والتطبيقـات التي 

ه من أجل دمـج التكنولوجيا في جميـع سنستخدمها فعال؟  ما الذي نستطيع عملـ

المواد؟ والمقصود هنا هو أن تكون لدينا مقـدمـة لعمليـة التخطيط وتوفيـر 

مجموعة من األدوات والمعلومات للمساعدة في المهام التي تقـود إلى شيء أعظــم 

  . أال وهو تحسيـن التعليـم والتعلـم –

أبرز مستجدات هذه المرحلة على ن انه ميمكن أن نقول في خاتمة هذا الفصل    

العلمية والتقنية المعلوماتية  للثورةالمسرح العالمي يتلخص في التسارع المذهل 

وتعاظم األهمية بأنشطة البحث العلمي، وأنظمة البحث  الحياةوتطبيقاتها في شتى مناحي 

تأثيرها على الهياكل المهنية للقوى العاملة كماً وكيفاً، و علىوالتطوير، وانعكاس هذا 

في كافة األنشطة االقتصادية، فضالً عن تأثير التطورات  والتوظيفمعدالت البطالة 

السيما في مجال االتصاالت والمعلومات، على الحياة  المتالحقة،العلمية والتقنية 

  .والسياسية والثقافية في جميع دول العالم واالجتماعيةاالقتصادية 

المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  ضعف استخدامات الملحوظ يبدو في الغالبإن     

حد كبير في سياسة االعتماد  إلىمقارنة بالمستويات الدولية للدول المتقدمة، واالستمرار 

الوطني العناية الكافية  البشريالجاهزة، وعدم إعطاء العنصر التكنولوجيا على استيراد 

وتوجيهها للمشاركة واإلسهام في  العقليةفيما يتعلق بعملية بنائه العلمي وتنمية قدراته 

ولعل أكثر قطاعات المجتمع . واحتياجات المجتمع ظروفتوطين التقنية بما يتالءم مع 

هو القطاع التعليمي، الذي يقع على عاتقه، بحكم  والتقنيةارتباطاً بالتحديات العلمية 

تمع، أن يسهم في التعليم والبحث العلمي وخدمة المج فيوظائفه األساسية المتمثلة 

وتأهيل الكوادر العلمية والمهنية المؤهلة من  إعدادمن خالل التكنولوجي مسيرة التقدم 

البحث العلمي األساسي والتطبيقي والقيام  مجاالتجهة، ومن خالل تكثيف الجهود في 

  . المجتمع من جهة أخرى فيبدور أساسي في عمليات توطين التقنية 



 

 

المتقدمة، مرهون بشكل أساسي  التكنولوجيةق بالتطبيقات تحقيق الهدف، المتعل إن  

الجامعة "و " جامعات التعليم عن بعد"على مفاهيم  مؤسساتهبقيام نظام تعليمي ، تعتمد 

، فإن إدخال تقنية المعلومات في النظام التعليمي في  "الجامعة المفتوحة"و "كترونيةياإلل

ساسية لبناء المجتمع المتعلم القادر على والتعليمي سيمثل دعامة أ اإلداريالمجالين 

  .والمعلومات، واستثمار جوانبها اإليجابيةالتكنولوجيا مجاراة عصر 

عن بعد والتعليم اإللكتروني سوق المنافسة ، لم تعد هناك حدود  التعليم وبدخول   

نى ، وبدأت تظهر الجامعات العالمية واإلقليمية والوطنية التي تُع للجامعاتجغرافية 

مخرجات التعليم  ضمانكان البد من التكنولوجية تحديات لل،  ونتيجة عن بعد بالتعليم 

 .نوعيتهالعالي ووضع معايير ومستويات لتحسين جودته وضمان 

أصبحت مؤسسات التعليم ) عصر العولمة والمعلوماتية( الحاضرعصرنا  وفي     

المتضمن خلق ونقل المادة العلمية ، إلى دورها التقليدي  فباإلضافةالعالي منفتحة أكثر ، 

   .و اإلصالح والتغيير  دعم التطور: أال وهي  لهاُأضيفت مهمة ثالثة 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الخــــــــامس

 مستقبلیة لتوظیف تكنولوجیـا المعلومـات في التعلیـم العـالي ىرؤ  أفــاق و 

 

تجعلنا نحاول استشراف المستقبل حتى نكون  إن تأثيرات تكنولوجيا المعلومات     

الكل يحتاج إلى التنبؤ المستند إلى  كأكثر استعدادا لمواجهة التغيرات الجديدة، وكذل

حقائق الوضع الراهن لكي نخطط للمستقبل ونضع كل المقاييس التي من شأنها أن 

  . كنتضمن لنا التحكم في هذا المستقبل بقدر ما نستطيع وفي حدود ما هو مم



 

 

إن ثورة المعلومات و التكنولوجيا في العالم تفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية     

التي تحتم علينا مواجهة هذا التحدي و التعامل مع ،لنلحق بركب هذه الثورة ، أكثر 

لتمكين أبناء هذا المجتمع العيش في القرن الواحد و العشرين وهم مسلحون ،معطياته 

بالقدر الذي يؤهلهم للتعامل الجيد مع آليات ،ومفاهيمه وآلياته  دبلغة العصر الجدي

  .العصر والقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة

فإما أن تواجه أعاصير المعلومات التي "فقد أصبح الخيار صعبا أمام الحكومات،    

تجتاح العالم بسرعة مخيفة وتؤدي إلى تداعيات وردود أفعال من الصعب السيطرة 

يها أو توجيهها ،وتكون هذه المواجهة قائمة على الدراسة والبحث عن وسائل جديدة عل

باستمرار للمساهمة والمشاركة مع التطورات المتسارعة،و إما وهذا خيار آخر أن 

تحاول الحكومة الدفاع عن سياستها القديمة وهذا يؤدي إلى السقوط في دوامة القرارات 

  .)1("الصادرة من حولها في كل موقع

تتمثل في مسايرة الثورة   ةفالتعليم العالي في مجتمعنا يواجه تحديات متالحق     

العملية التعليمية مع  للذا كان من األهمية أن تتعام،العلمية والتكنولوجية و المعلوماتية 

على الحياة االجتماعية و المتغيرات الثقافية  رالتقدم التكنولوجي لما له من تأثير مباش

 لفالتكنولوجيا ليست فقط مجرد تغيير في صناعة األجهزة واستخداماتها ب،مع  بالمجت

التكنولوجيا الحقيقية تمتد إلى ما يصاحب هذه التغيرات في مميزات األفراد في المجتمع 

وأصبح التحديث التكنولوجي في المجتمع يستلزم ،و إكساب معارف وخبرات ومهارات 

والوصول إلى ،به لمواجهة مشكالته و الحد منها  تغييرا في شكل المجتمع و النهوض

وذلك من خالل ،النمو الحضاري من خالل مواكبة هذه التغيرات التكنولوجية المستمرة 

لخدمة المجتمع مع جعل المنهج  كالترابط بين نظريات العلم وتطبيقاته وتوظيف ذل

لحديثة في المعرفة توظيف تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التطورات ا سالعلمي هو أسا

                                                

متواجدة على .17/03/2004زيارة يوم .]على الخط لمباشر [.المستقبل وتحديات التكنولوجيا.غانم ،فتحي (1) 
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إن الرغبة في االنضمام إلى مجتمع المعلومات والمعرفة جعلت كل مجتمع .اإلنسانية

يرغب في وضع رؤية مستقبلية لما يجب أن يكون عليه التعليم العالي وهذا ما تأكدنا 

  :منه من خالل استفسار طرح على أفراد العينة وكانت النتائج كما يلي

  رؤیة مستقبلیة لتوظیف تكنولوجیا المعلوماتضرورة تبني :43جدول رقم
 النسبة التكرار 

 %100 07 نعم

 / / ال

 %100 07 المجموع

  

والجامعة ،  ةإن أولى األسس التي من شأنها تمكين المجتمع الجزائري بصفة عام     

هي تحديد  لالجزائرية  بصفة خاصة من استخدام  تكنولوجيا المعلومات استخداما أمث

 عوبمعرفة أهدافه في هذا المجال يستطيع أن يض،المجتمع في هذا المضمار  هدما يري

  .سياسات وخطط وأن يسن التشريعات الكفيلة بصياغة و ضمان تنفيذ اإلستراتيجيات

يتعلق األول منها بحقيقة أن " له وجهان تإن التعليم في مجال تطوير االستراتيجيا   

هارات األساسية الالزمة لتكنولوجيا المعلومات،أما الوجه التعليم هو الوسيلة التي تقدم الم

للتعليم من وسائل  تُعزز كفاءته وتزيد  تالثاني فيرتبط بما تقدمه تكنولوجيا المعلوما

                                                                                                                                               )1("انتشاره وتقلّل من تكاليفه 

ويمكن التصور بأن يتألف التمشي المقترح للرؤيا المستقبلية الستخدام تكنولوجيا 

  : المعلومات من أربعة محاور أساسية

                                                
متواجدة .12/09/2004:زيارة يوم: ]على الخط المباشر[.الخطط الوطنية للمعلومات.مودمندورة،محمد مح (1)

    stf.tm #educ/for-.arabimaghttp://www.12  :على االنترنيت



 

 

: 44الجدول رقم المحاور المعتمدة لتبني رؤیة مستقبلیة لتوظیف تكنولوجیا  
 المعلومات
 ةالنسب التكرار 

 %35.29 6 حمور تطوير االستراتيجيات والوعي بالثقافة الرقمية

 %29.71 5 محور تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 %23.52 4 محور التحديات المستقبلية للتعليم العالي

 %11.76 2 محور اإلصالح التنظيمي والتمويل واالستثمار

 %100 17 المجموع

  

  المعلوماتیة ةالستراتیجیات والوعي بالثقافمحور تطویر ا. 1  

 لدينا تكون أن دون بالمعلومات مشبعين أصبحنا قد أننافي هذا القرن  المشكلةإن     

 االحتياجات سد في والتكنولوجية العلمية المعارف تلك الستثمار الكافية الدراية

 إلى العالم وانقسم لوجية،والتكنو العلمية التبعية صورةلدينا  تترسخ بدأت كما .المتزايدة

 التي الدول من مجموعة فيها تدور منطقة بينهما يفصل متخلف وجنوب متقدم شمال

 الدول في الوضع بقي ما وإذا .المتقدمة والتكنولوجيا الصناعة بركب اللحاق تحاول

 ستكبر الهوة فإن والتكنولوجيا العلوم استثمار معرفة في تخلف من حاله على النامية

 التكنولوجية والعلوم المعارف تنقصها التي وتلك تكنولوجياً المتقدمة الدول بين وتتسع

 وتزداد ستتسع تكنولوجيا المتقدمة والدول النامية الدول بين الفجوة فإن وبالتالي

 الحادي القرن عشية لألكاديميين وبالنسبة ةيالرئيس العالم مشكلة هذه وستكون

 الميادين وبخاصة الميادين مختلف في والمتالحقة السريعة المتغيرات فإن والعشرين

وقد شكل محور تطوير .مضاعفة مهمات كاهلهم على تضع والتكنولوجية العلمية

  . من اهتمام أفراد العينة %35.29االستراتيجيات نسبة 
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محور تطویر االستراتیجیات والوعي بالثقافة الرقمیة   
محور تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجی  ا المعلوم  ات
محور التحدیات المستقبلیة للتعلیم العالي
محور اإلص الح التنظیم ي والتموی  ل واالس  تثمار  

  

   وضع سیــاسة شاملة للمعلومــات 1.1

سبة ألي مجتمع العمل على النهوض بمجتمعه في لقد أصبح من الضروري بالن    

                              ةإرساء تنمية شامل ىمجال االتصال و المعلومات و العمل بأسرع ما يمكن عل

وهذا لن يتم إال من خالل استراتيجية أو سياسة للنهوض بالمجتمع وفقا ،ومستديمة

ووفقا لمتطلبات كل مجتمع ،ي مجتمع الواقع الفعلي أللدراسات وخطط عمل مبنية على 

 دالمجتمع في تجسيم اإلستراتيجيات المالئمة قص اومشروطا بمدى نجاح هذ،وظروفه 

األفاق الرحبة التي توفرها على أحسن  رواستثما،النهوض بميدان تكنولوجيا المعلومات 

و األهداف نح تكنولوجيةترمي إلى تسخير وتوجيه الموارد واإلمكانات العلمية والو وجه

 ييمويعتبر األساس الذي يدعم عملية وضع السياسات هو التق،واألولويات الوطنية

التكنولوجي الذي يقصد به تلك العملية التحليلية والمتوازنة لجميع اآلثار ذات العالقة 

وكذلك إمكانية توقع واستشراف ،بكل ما يجري أو ما  يحدث من ابتكارات تكنولوجية

القريبة المدى والبعيدة المدى على مختلف تطبيقاتها في ،وغير المباشرة النتائج المباشرة 

ويعتبر هذا التقييم هو نقطة االنطالق التي يمد متخذ القرار .مختلف مجاالت التنمية 

بالمعلومات الكافية حتى ال تأتي قراراته سطحية وال يتم دون الحد األدنى من التحليل 

  .الدقيق للبدائل التكنولوجية 



 

 

أما عن نشاط وضع السياسة فيختص بتحديد االحتياجات الرئيسية للمعلومات     

وعملية التقييم تحتاج إلى كوادر بشرية ،المساندة ألنشطة التنمية وتحديد األولويات

باإلضافة إلى دراية واسعة ،متخصصة ذات خلفية علمية وتكنولوجية عميقة وشاملة 

إن التقييم التكنولوجي يحتاج إلى كوادر . "بإدارة مشروعات التنمية التكنولوجية 

ومؤسسات قادرة على مالحقة المعلومات العلمية والتكنولوجية والحصول عليها من 

ولديها حصانة االختراق التكنولوجي لمعامل ، مصادرها الرسمية وغير الرسمية 

  )1("اإلنتاج العلمي والتكنولوجي 

أن يتيح التدفق الحر ألكبر قدر من إن وضع سياسة معلومات شاملة من شأنه     

مصادر المعلومات أمام الباحثين والعاملين في جميع قطاعات اإلنتاج والخدمات 

ويمكّنهم من الوصول إليها بأسرع وأرخص وسيلة ممكنة ، فضال عن وضع نظم 

  بالسياسة الوطنية للمعلومات مجموعة يقصد " .متفوقة السترجاع المعلومات وإدارتها 

المعلومات بما يخدم األهداف العامة  العامة التي تنظم وتوجه تدفق والمبادئاعد لقوا

  .)1( " للتنمية

البد أن يكون لكل دولة سياسة وطنية واضحة في "صباح محمد كلو "يقول الدكتور     

مجال المعلوماتية تنسجم مع األهداف العامة لخطة التنمية الشاملة لتلك الدولة وبكل 

جتماعية واالقتصادية والسياسية ،لتحقيق ذلك البد أن تضمن السياسة قطاعاتها اال

الوطنية في مجال المعلومات والتكنولوجيا كواحد من أهم العناصر األساسية في إطار 

  .)2("خطط التنمية الوطنية 

                                                

  (1)علي،نبيل.العرب وعصر المعلومات.الكويت:المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،1994.ص.235.
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   : )3(وتكمن أهميتها في

ية الالزمة توضح ما هي وظيفة المعلومات ؟وتحديد خدماتها ودورها والقوى البشر -1

لها ؟والمجاالت التي تكون فيها هذه الخدمات وكيفية تفاعلها مع بعضها ومع الخدمات 

  .األخرى 

توفر قاعدة زمنية لمراقبة وتقويم مسار العمل وتقدمه وإعادة النظر باستمرار في  -2

 .االستراتيجيات الفرعية لمجابهة التطورات الجديدة 

خدمات المعلومات ونظمها وتوفر لهم قاعدة  تحديد أدوار ومواقع المسؤولين عن -3

 .أساسية للمبادرات التي يمكن أن يقوموا بها دون الرجوع إلى اإلدارات العليا 

تساعد على جعل قطاع المعلومات جزءا من قطاعات المجتمع األخرى وتسهم  -4

 .بإدراجه ضمن الخطط الوطنية للتنمية الشاملة 

سب أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات ألنها جاءت إن سياسة المعلومات الشاملة تكت   

لتحشد القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية وتوجهها لدعم مسيرة التنمية المستقبلية 

بدأت مالمحه  يالشاملة في مجابهة تحديات يطرحها القرن الواحد والعشرين الذ

وسيلة ضرورية إليجاد األساسية تظهر في تعاظم دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ك

فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تزايد حدة المنافسة على مختلف 

 . األصعدة المحلية والدولية وتراجع األهمية النسبية للموارد الطبيعية التقليدية

للمعلومات إلى تحقيق جملة من األهداف والتي  ةكما تهدف السياسة الوطنية الشامل   

  :رز من خالل النتائج التاليةيمكن أن تب

 

أھداف السیاسة الوطنیة الشاملة للمعلومات:45جدول رقم  
 النسبة التكرارات 

                                                
  المرجع نفسه (3)



 

 

 %22.58 7 تحقیق بنیة أساسیة لالتصال عن بعد

 %19.35 6 استثمار المعلومات بتطبيقها في التنمية الشاملة

 %19.35 6 تشجيع المؤسسات على استخدام المعلومات

  %16.12  5  مستوى التعليماالرتفاع ب

  %12.90  4  وضع الطرق المناسبة القتناء مصادر المعلومات

  %9.67  3  تحديد أولويات تطبيق نظم المعلومات

 %100 31 المجموع

  

إن تحقيق بنية أساسية لالتصال عن بعد هي من أهم أهداف وجود سياسة وطنية      

التي تتميز بكفاءة عالية والتي تعتبر للمعلومات وذلك باالعتماد على شبكة االتصاالت 

في حين أن العمل على .%35.29من أهم العناصر في مجتمع المعلومات وهذا بنسبة

استثمار المعلومات وتطبيقاتها وخدماتها في التنمية الوطنية الشاملة من أجل االرتقاء 

ة من ،إن هذه السياس%29.41بمستوى المجتمع ظهرت كأحد أهم األهداف وذلك بنسبة 

شأنها أن ترتقي بمستوى القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية وتحقق االستثمار األمثل 

بما يمكن المجتمع الجزائري من االستفادة السريعة من الفرص التي  ةللموارد المتاح

أما .يتيحها االقتصاد العالمي الجديد سريع التغير والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها بنجاح

من أفراد العينة فترى أن تشجيع المؤسسات بمختلف أنشطتها على %35.29نسبة 

استخدام المعلومات كمورد أساسي من األهداف التي يمكن تحقيقها في ظل وجود سياسة 

وطنية للمعلومات وذلك من خالل االستخدام الفعال للبحوث في تحقيق االبتكارات 

كما أن وجود .في مختلف المرافق واالختراعات ،فضال عن أتمته العمليات اإلدارية 

سياسة وطنية للمعلومات من شأنها أن ترتفع بمستوى التعليم ، إذ أن القوى المؤهلة من 

أهم عوامل النجاح للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة ، باإلضافة إلى تمكين 

تكنولوجيا  إن .% 16.12المواطن من التمتّع بمهارات معلوماتية وتكنولوجية وهذا بنسبة

المعلومات قد وضعت مصادر المعلومات والمعرفة وضاعفت مواقع الحصول على 



 

 

المعلومات وبيئات التعليم والتعلم،وما شبكة االنترنيت والتعليم عن بعد وقواعد 

المعلومات المؤتمتة إالّ أمثلة قليلة على األشكال الجديدة الكتساب المعرفة وبناء 

في حين نجد ان تحديد أولويات .في حقل التربية والتعليم المهارات قد تؤدي إلى ثورة

تطبيق نظم المعلومات في القطاعات المختلفة ، وكيفية ضمان التوزيع والتطوير في 

التدفق المعلوماتي ليست ربما من أهم األهداف التي تسعى السياسة الوطنية لتحقيقها 

كما .هم في تحقيق هذا الهدففقط التي ترى أنها يمكن أن تسا % 9.67 حيث أن نسبة 

يمكن أيضا من خاللها وضع الطرق المناسبة القتناء موارد ومصادر المعلومات في 

إتاحة الوصول إلى مصادر  يالمصادر الخارجية  وتنمية ما يمكن أن تنتج محليا أ

توحيد الجهود وتنسيق  وذلك من خالل.المعلومات سواء الداخلية منها أو الخارجية

ممكن من الفعالية  ن جميع مرافق المعلومات وذلك من أجل تحقيق أعلى قدرالتعاون بي

 .%12.90وهذا بنسبة  االقتصادية في جمع مصادر المعلومات وحفظها
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اھداف السیاسة الوطنیة للمعلومات شكل رقم 37: 

تحقیق بنیة أساسیة لالتصال عن بعد
استثمار المعلومات بتطبیقھا في التنمیة الشاملة
تشجیع المؤسسات على استخدام المعلومات
االرتفاع بمستوى التعلیم
وضع الطرق المناسبة القتناء مصادر المعلومات
تحدید أولویات تطبیق نظم المعلومات

  

  

إن الهدف العام الذي تسعى كل المجتمعات لتحقيقه من خالل العمل على وضع    

هو تحديد الخطوات األساسية إلدخال تكنولوجيا سياسة وطنية شاملة للمعلومات 

المعلومات لمختلف القطاعات ، واإلجراءات المطلوبة للمحافظة على موار المعلومات ، 



 

 

وكيفية تحقيق التوازن بين حق الفرد في الحصول على المعلومات ومطالب الدولة في 

  .حجبها ومراقبها العتبارات أمنية داخلية ، وخارجية 

  : )1(ولويات التي يجب أن تشمل عليها هذه السياسة نجد ما يليأما عن األ

أن تكون هناك هيئة حكومية تعمل على صياغة السياسة وطنية خاصة بالمعلومات  •

االستراتيجيات  والعمل على تطويرها ومراجعتها مع صياغة .وربطها بعملية التنمية 

يئة لجان فرعية متعددة يشارك أن تنبثق عن هذه اله على .الخاصة بتنفيذ هذه السياسة

البحوث والجهات الحكومية وممثلون عن القطاع  ومراكزفيها المختصون من الجامعات 

الدراسات التي تحتاجها الخطة ، ووضع  عملوتكون مهام هذه اللجان . الخاص 

  .تفاصيل الخطط التنفيذية

لبحث والتنمية أن تكون هناك نسبة مئوية من الميزانية الوطنية تخصص ألغراض ا •

  .في مجال المعلوماتية 

  .وضع البرامج التنفيذية واألنشطة والخدمات الالزمة لنمو النظام الوطني للمعلومات  •

لوضع سياسة معلوماتية شاملة تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات 

  :لمتطلبات التاليةوالتغيرات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والمعلومات البد من توفر ا

 .أن تكون للدولة سياسة واضحة تعكس أهمية المعلومات باعتبارها ثروة وطنية  - 1

 بل أنها في غاية التعقيد ألنها متداخلة مع ،أن إعداد السياسة عملية معقدة"والبد إدراك 

                                                
على [.في عصر المعلومات اأهمية وضعها وصياغته:االستراتيجية الوطنية للمعلومات.الحميري،صادق طاهر (1)

 :متواجدة على االنترنيت.15/03/2004زيارة يوم . ]الخط المباشر 

http.//www.nic.gov.ye/site containts/about nic/activistes/magazines/information 
  

http://www.nic.gov.ye/site


 

 

واالبتكار  السياسات األخرى في مجاالت التعليم، والبحث العلمي، والتطوير ، واإلبداع

  .)1(" الخ ....

إجراء الدراسات المسحية حول مصادر المعلومات الموجودة في الدولة وسبل - 2

القيام بمسح للوضع القائم لمرافق المعلومات وخدماتها وهذا يشمل على  أي" تطويرها

لحصر األجهزة والمؤسسات العامة، الموارد، التشريعات القائمة، اال  سبيل المثال

  .)2("  الخ...التدريب مؤسسات

  .أن تكون للدولة سياسة واضحة محددة في مجال نقل تكنولوجيا المعلومات  - 3

دراسة واقع القوى البشرية الفنية المتخصصة ،بل وسبل تطويرها لتنفيذ السياسة  - 4

  .الوطنية للمعلومات 

التعرف على األنشطة الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات وسبل التعاون الدولي - 5

 .ذا المجال في ه

  :أما عن المقومات األساسية التي يجب توفرها عند إعداد السياسة نجد 

  .اإلجراءات التشريعية بخصوص اإلطار القانوني للمعلومات وخدماتها •

تحديد االحتياجات المعلوماتية لمختلف الشرائح المستفيدة ، واالحتياجات المطلوبة •

  .      لتفعيل العمل المعلوماتي لديها

  .االعتمادات المالية الكافية للتنفيذ  •

  .وجود هيئة عليا لصياغة السياسة  •

                                                
زیارة .]على الخط المباشر [.السياسة الوطنية للمعلومات بين الطموحات والتحديات .حمد بن عقيل ،السعدون (1)

على العنوان .12/04/2004:یوم

   http.//www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name :التالي

 .المرجع نفسه (2)

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name


 

 

توافر التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على حصر وتجميع وتنظيم واسترجاع  •

 .المعلومات 

  .أن تكون هذه السياسة أهم العناصر األساسية ضمن الخطة الوطنية للتنمية الشاملة •

للمعلومات تعد أمرا جوهريا لبناء النظام الوطني للمعلومات ،  إذن السياسة الوطنية    

وستمكن من االعتماد على رؤى وتوجهات واضحة في تحديد أولويات إنتاج وتبادل 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات ،كما أنها ستشكل اإلطار الذي ينظم ويوحد أنشطة 

 . مختلف الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات

الكثير من مخططي السياسات  قد يرىف ،عناصر السياسة الوطنية للمعلوماتأما عن    

 :)1(التركيزعلىاألطراآلتية انه يمكن إالّالمعلوماتية تعدد وتشعب وشمولية هذه العناصر 

 

شراف على عملية التنفيذ اإلهيكلية التخطيط والتنسيق والتعاون ووضع السياسات و -

  .على المستوى الوطني

والقانونية التي تعمل فيها مرافق المعلومات المختلفة، ومن  تحديد األسس التنظيمية -

 المسؤوليات لضمان تكامل الخدمات المعلوماتية المقدمة لقطاع خاللها تحدد فيه

   .المستفيدين

العمل على توفير البيئة المالئمة إلدارة مرافق المعلومات وبشكل فعال وتعتمد هذه  -

: احها على مدى توفر العناصر اآلتية على سبيل المثال ال الحصرنج البيئة في

 .الخ ...استخدام التقنيات  ،استقطاب الخبرات التشريعات، التمويل،

المؤسسات التي تعمل على إتاحة وتيسير سبل  مرافق المعلومات والتي تشمل جميع -

ور التوثيق، المراكز كالمكتبات، مراكز المعلومات، د االستفادة المثلى من المعلومات،

المرافق على أنها تشكل فيما بينها منظومة  ويجب التعامل مع هذه... التخصصية

      .معلوماتية متكاملة

                                                
 . المرجع السابق.حمد بن عقيل ،السعدون  (1)



 

 

   نقل وتوطین تكنولوجیا المعلومات 2.1

إن امتالك تكنولوجيا المعلومات وتوطينها لم يعد ترفا أو رفاهية علمية ، وإنما     

القتصادية واالجتماعية بل عنصرا حاسما في تحديد للتنمية ا اأصبح عنصر أساسي

والدليل على ذلك في تقرير للتنمية .القدرات التنافسية والتقويم السيادي ألي دولة 

الذي أصدره برنامج األمم المتحدة للتنمية أصبح عنصر استخدام  1999البشرية عام 

توى المعيشة والتنمية تكنولوجيا المعلومات ضمن أحد المقاييس التي تدخل في قياس مس

أن خيوط تكنولوجيا المعلومات تتجمع في أيدي عدد قليل من الدول ،تلك التي "خاصة و

تتحكم في صناعة المعلومات وتشغيلها واختزانها واسترجاعها وتمتلك القنوات التي تمر 

  .)1("عبرها هذه المعلومات

بصفة عامة من المجتمع  إن اإلفادة من نقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات يتطلب    

الراغب في عملية النقل عملية تقويم لهذه التكنولوجيا ، فضال عن تطويعها لالحتياجات 

المحلية ،وذلك ال يمكن إالّ في ظل وجود مستوى معلوماتي وتنور تكنولوجي وطني 

قادر على هذا التقويم والتطويع ، وعدم الخضوع لهاتين العمليتين ال يأثر على التبعية 

فقط للمجتمع المنقول عليه ، بل إهدار الموارد أو االستثمارات المخصصة للتطوير 

  .العلمي والتكنولوجي داخل الدولة 

وكما هو معروف بأن المجتمع العربي ومنه الجزائري يعاني من مشاكل في مجال     

 اقتناء ونقل وتوطين التكنولوجيا وبعضها بتعلق باختالل في هيكل الناتج الصناعي

والبعض متعلق بطبيعة تكنولوجيا المعلومات في حد ذاتها ، وفيما يخص هذا المشكل 

األخير فإنه تزداد مهمة التوطين صعوبة كُلّما زاد فارق في المنسوب التكنولوجي بين 

المصدر والمستورد لها ،وهذا الفرق قد اتسع بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات باعتبارها 

الحديثة والمتقدمة ،باإلضافة إلى معدل التطور المتسارع أحد فروع التكنولوجيا 

  .لتكنولوجيا المعلومات 

                                                
الدار المصرية :القاهرة.تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات.حسن عماد.مكاوي  (1)
 . 36.ص.1997،ةاللبناني



 

 

أما المشكل الثاني فيتعلق بالجمود التكنولوجي بسبب هيمنة عدد محدود من     

الشركات العمالقة واحتكارها للسوق العالمية لتكنولوجيا المعلومات ، وهذا جعل البدائل 

تَعمد بعض الشركات إلى بيع بعض التكنولوجيات التي  المتاحة  في أضيق حدود ،فقد

تجاوز العمر الفني لها ، وذلك أمام الرغبة والتلهف نحو اقتناء األحدث واألفضل ،وقد 

أدركت هذه المؤسسات ما للمعلومات من قيمة اقتصادية فتم تحويلها إلى سلع وخدمات 

ية ،ففي كل يوم تطرح وأصول استثمارية وإخضاعها إلى ما تخضع له السلع الماد

فروضا على تداول المعلومات وحقوق استغاللها وكيفية حماية الملكية الذهنية المتعلقة 

بها ، و هنا يحدث تناقض كبير بين مبادئ هذه المؤسسات أو الدول المنتجة لتكنولوجيا 

 المعلومات فَمن جهة يؤكّدون على ضرورة إطالق حرية تبادل المعلومات وانتقالها عبر

الحدود الدولية وذلك تحت رغبة الحصول على البيانات الهامة ، نجدهم من جهة أخرى 

حتى يتحقق و.يفرضون أقصى القيود لحماية المنتجات الهامة المتمثلة في المعلومات 

حرية اختيار أكثر أنواع التكنولوجيا مالءمة لها يجب أن تحقق بعض النامية للدول 

 :)1(الشروط

  .ات الضرورية والكافية عن البدائل التكنولوجية المختلفةوجود المعلوم ـ1 

  .معرفة التعديالت التي ُأدخلت عليها ومدى نجاحها في التطبيق العملي ـ 2

  .األماكن التي نجحت فيها وأسباب ذلك النجاح أو الفشل ـ 3

ة مدى مالئمة هذه التكنولوجيا مع ظروف البيئة المحلية وطبيعة التعديالت المطلوب ـ 4

  .لتحقيق هذه المالئمة

  .المعلومات الخاصة بالحجم األدنى للمشروع ومشكالت الصيانة ـ 5

                                                

  :متواجدة على االنترنيت. 12/04/2004زيارة يوم .]على الخط المباشر[. تكنولوجيا والمعوقاتنقل ال )1(

http.//islammemo.cc/filz/index.asp?catno=0&IDCategory=1 



 

 

وفر فيها ما تواختيار التكنولوجيا يتطلب بالضرورة إدارة عملية قادرة على االختيار في

 )2(يلي

اليقظة لمواجهة الشركات المنافسة ومعاينة الفرص الجديدة األساسية لمصادر  •

تحديد مدى حرية االختيار االستراتيجي المالئم والمتعلق بأوضاع السوق التكنولوجيا و

  .الحالية والمرتقبة

تركيز االهتمام على التنسيق بين أنشطة التخطيط التقليدية في مجال الصناعة المعينة،  •

  .وتحديد وتطوير التصور التكنولوجي للسوق خاصة في عالقته بالمنافسين

  .به التكنولوجيا الحالية متطلبات السوق وتطلعات المستقبل تحديد المدى الذي تقابل •

تحديد شكل وزمن واتجاه وحجم السوق المرتبط بكل تكنولوجيا، وتحديد فرص  •

  .اإلنتاج المتاحة والمتعلقة بالتكنولوجيا المختلفة

وقد حاولنا معرفة موقع المجتمع الجزائري من هذا االنتشار الواسع لتكنولوجيا 

وما إذا كان المجتمع الجزائري قد تجاوز مرحل اكتشاف تكنولوجيا  المعلومات

 :المعلومات فكانت النتائج التالية

 جدول رقم 46 مدى انتشار تكنولوجیا المعلومات في المجتمع الجزائري
  

 النسبة التكرارات 

 %100 26 نعم

 %0 / ال

 %100 26 المجموع

  

ائري قد تجاوز مرحلة اكتشاف تكنولوجيا إذن يتضح من خالل الجدول أن المجتمع الجز

  :وهذا يعود إلى  %100المعلومات وهذا ما تؤكده نسبة 
                                                

.المرجع نفسھ  (2)  



 

 

  .المعلومات االطابع االستراتيجي لتكنولوجي

 .التقارب بین تكنولوجیا االتصال وتكنولوجیا المعلومات

 .وتطبيقاتها تالواسع لالنترني راالنتشا

  .علوماتازدياد الوعي باآلفاق الجديدة لقطاع الم

أما  عن أساليب اقتناء تكنولوجيا المعلومات فقد تحدث عنها الدكتور نبيل علي في كتابه 

  :العرب وعصر المعلومات وسنحاول إيجازها فيما يلي

وتختلف طبيعته مع طبيعة موارد المعلومات المراد اقتناءها حيث : أسلوب الشراء •

مثال حواسب صغيرة ( في حد ذاتها  تتباين أساليب الشراء حسب الوسائل التكنولوجية

من العتاد إلى البرمجيات ومن نظم الكمبيوتر إلى نظم .....) الحجم ،أو كبيرة الحجم 

وهنا . digital-IBM=  االتصاالت ،ومن أكبر الشركات المهيمنة على مجاالت البيع 

جديدة بل  يلزم البلد المشتري على دفع ثمن المعدات كاملة مع قبوله بتوريد معدات غير

  .محددة 

قد شاع اتباع هذا األسلوب في الكثير من المشاريع الصناعية : أسلوب تسليم المفتاح •

وهو ال يتالءم مع طبيعة نظم المعلومات خاصة في مجال البرمجيات ،بسبب ذلك فإن 

نجاح مشاريع نظم المعلوماتية يتوقف بشكل أساسي على مدى استفهام المستخدم على 

  .يل ،أي أوجه القصور في نظم المعلومات خاصة شقها البرمجيمراحل التشغ

إن االستعانة بالخبرات األجنبية مازال بديال مطروحا : أسلوب تبادل الخبرات•

لتطبيقات المعلومات التي يمكن تنفيذها بالخبرات المحلية ،فغالبا ما يغادر الخبير 

ي تسمح للخبرة المحلية األجنبي بعد انتهاء مهامه دون ترك أي وثائق مفصلة الت

  بمداومة تطوير النظم وصيانتها مما يضطر إلى إعادة التعاقد مع الخبير بعد انتهاء المدة 

ويقتصر في معظم األحيان على األمور المتعلقة بالدراسة الفنية : أسلوب الترخيص •

  .   االختراع ،ال وسائل اإلنتاج نفسها  توحق استغالل التصميمات ،أو براءا

  :فإن عملية توطين تكنولوجيا المعلومات تقوم على مجموعة من المراحل  إذن



 

 

  .عملية االقتناء لنظم التشغيل والبرامج الجاهزة بمختلف اللغات  - 1

  .استغالل نظم المعلومات كما هي أي بلغتها األصلية  - 2

إضافة بعض التعديالت التي تتناسب مع مطالب المجتمع ،مثل عملية التعريب  - 3

  .ض نظم التشغيل لبع

الدخول في مجال معالجة اللغة العربية آليا ،وتطبيق أساليب الذكاء االصطناعي  - 4

وهندسة المعرفة عليها ،وتطوير أدوات برمجية في مجاالت الصرف والنحو والداللة 

  .وميكنة المعاجم 

 .دخول ميدان المنافسة في مجال الترجمة اآللية -5

6-  

   المعلومات اف تكنولوجیالسیران االستراتیجي لتوظی 1.

إن علينا أن نتخلص على الفور من حالة االسترخاء الفكري والعملي في مواجهة "    

وليكن ")1(هذه التكنولوجيا الوافدة وان نتحرك من مرحلة ردود الفعل إلى الفعل ذاته

منطلقنا هو تبني استراتيجية تسير وفق معالم مرسومة اعتمادا على معطيات تفرضها 

غيرات السريعة وتأثيرات التكنولوجيا على المؤسسات التعليمية الجامعية ولنجعل الت

فنحن أمام بوابة "فكرنا منصب حول اللحاق بركب مجتمع المعلمات وتقهم لغته وآلياته 

مجتمع المعلومات فإما أن نغلقها بتجاهل ضرورة تطوير التعليم واالستجابة لمتطلبات 

فندخل معا جميعا إلى مجتمع  اتحها على مصراعيهمجتمع المعلومات وإما أن نف

 )2(" المعلومات

                                                
: زيارة يوم. ]على الخط المباشر[.هل يملك العرب رؤية استراتيجية:العولمة .عبد المنعم،طه  (1)
 :متواجدة على االنترنيت.04/01/0420

 30002.xm_http..//www.alarabimag.com/arabi/data/1999/4/1/Art 
متواجدة على .12/06/2004: زيارة يوم.]على الخط المباشر[ .التعليم بوابة مجتمع المعلومات.عباس،بشار (2) 

  http://www.arabcin.net/arabic/nadweh/index.htm                               :االنترنيت
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الخطوات التي يمكن أن نتبعها لتوظيف تكنولوجيا المعلومات ) 38الشكل (وفيما يلي يبين 

  .في المؤسسة الجامعية
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 شكل رقم 38 :السیران االستراتیجي لتوظیف تكنولوجیا المعلومات

 
 
 

  

  

  اإلطار االستراتیجي المقترح لتطویر النظام التربوي 4.1

  

   

  االدارةوالتعليم                             

  

  التعلم                                               

                                              

                                                         

                                                         

                                                     

                                      

 القرار االستراتیجي

لتنبؤ االستراتیجيا  



 

 

 )1(م التربوياإلطار االستراتيجي المقترح لتطوير النظا: 39:شكل رقم

 

  

  

  

  

  

  محور تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات. 2

إذا أراد أي مجتمع االنضمام إلى المجتمع المعلومات عليه أن يتحمل مسؤولية     

تطور بنية أساسية للمعلومات و االتصاالت وهذا يتطلب تخطيط إستراتيجي بعيد المدى 

يرات التكنولوجية المتسارعة والحاجات المستقبلية يأخذ بعين االعتبار التطورات و التغ

تجارب البلدان التي نجحت في تخطيطها سواء على  نللمجتمع وذلك باالستفادة م

  .يالصعيد اإلقليمي العربي أو العالم

إن لتكنولوجيا المعلومات خصوصية ال يمكن تجاهلها ، وخاصة في مجال التعليم     

، وبناءا عليه يجب أن )1("د المعرفة وتطوير الكفاءات حيث شكّلت فرصة لبناء اقتصا"

يكون جزء من هذا التقدم التكنولوجي الذي ال يحتاج في حقيقته إال إلى الكفاءات العلمية 

والبنية التحتية متواضعة التكاليف ، إن البحث عن تطوير البنية التحتية ما هي إال نتيجة 

ير العملية التعليمية والتربوية ، ودور إدراك لدور تكنولوجيا المعلومات في تطو

الجامعات في خطة التنمية الشاملة ،خاصة وان استراتيجية تكنولوجيا المعلومات ليست 

                                                
على .دور النظام التربوي في استثمار الشباب وتمكينهم لمواجهة تحديات المستقبل.مؤتمن عماد الدين،منى (1) 

متواجدة على .12/07/2004:زيارة يوم .]الخط المباشر[

 http://www.moe.gov.jo/dera15.pps :االنترنيت

  (1) الغامدي،محمود حسن.التطبيقات التكنولوجية.الكويت:جامعة الكويت،2001.ص125.

http://www.moe.gov.jo/dera15.pps


 

 

مجرد مجموعة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ولكنها هي البنية األساسية التي تتيح 

في حضارة القرن للجامعة فرصة االنتقال إلى مزيد من التقدم والمشاركة الحقيقية 

 %29.71الواحد والعشرين التي تعتمد على الوسائل الرقمية االليكترونية،وقد رأت نسبة 

من أفراد العينة ضرورة التركيز أو االعتماد على محور تطوير البنية  )44جدول رقم(

التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتبني رؤية مستقبلية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في 

  :ولهذا البد من التركيز في هذا المجال على .. يمالتعل

إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وبناء شبكة اتصاالت  -

  .حديثة 

التخطيط لحوسبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بإنشاء شبكة معلومات  -

  .تصل إلى كل الجامعات  ةأكاديمي

  . م والتشجيع للجامعات إلنشاء شبكة تعليم عالي مشتركة تقديم الدع -

  .زيادة خدمات شبكة المعلومات الدولية والخدمات اإلليكترونية األخرى  -

  .تطوير أداء األجهزة الخاصة بتنظيم مرافق االتصاالت والمعلومات  -

  .التعاون مع المنظمات الدولية التي تساهم في تنمية البنى التحتية -

هذا المجال يتّسم بطابعين يؤثران إلى حد بعيد على قدرة المجتمعات على إنجاز إن    

  .)1(البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  .التغيرات التكنولوجية المتسارعة والمستمرة •

  .تزايد الحاجات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها •

   التغّیرات التكنولوجیة 1.2

شهدت السنوات العشر األخيرة طفرة حقيقية في مجال الحاسبات واالتصاالت ودمج     

استخداماتها في مختلف المجاالت ،وسنحاول أن نتعرض ألهم هذه التغيرات والتي البد 

                                                
  (1) غريب،احمد تقي الدين.تكنولوجيا االتصاالت.السعودية:المكتبة الفيصلية،2002.ص.225.



 

 

ومن خالل استفسار عن هذه التغيرات .أن تأخذ بعين االعتبار لتحقيق الرؤية المستقبلية 

  :يةحصلنا على النتائج التال

 جدول رقم47:التغیـّــرات التكنولوجیـــة

 النسبة التكرارات 

 %37.93 22 التغيرات التكنولوجية للحاسبات

 %34.48 20 التغيرات التكنولوجية بقطاع االتصاالت

 %27.58 16 تغيرات المنظومة التعليمية

 %100 58 المجموع

 ومستوى الحاسبات وهذا ما يبدإن التغيرات التكنولوجية التي حدثت كانت اكثر على    

أما على مستوى االتصاالت فقد طرأت أيضا تغيرات ساهمت إلى حد  %37.93بنسبة 

كبير في زيادة فعاليتها وأيضا دورها في مختلف القطاعات األخرى وهذا ما تؤكده 

تشير إلى وجود تغيرات على  %27.58من أفراد العينة،في حين أن نسبة%34.48نسبة 

  :ملية التعليمية وفيما يلي نحاول إدراج هذه التغيراتمستوى الع
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40:  التغیرات التكنولوجیـــــــــــة شكل رقم 

التغیرات التكنولوجیة للحاسبات
التغیرات التكنولوجیة بقطاع االتصاالت
تغیرات المنظومة التعلیمیة

 

   التغّیرات التكنولوجیة للحواسیب 1.1.2



 

 

لقد تطورت الحواسيب بمعدالت مذهلة حيث من الصعب التكّهن بما سيحمله     

حركة وعلى الرغم من ذلك يمكن تلخيص  % 37.93المستقبل من مفاجآت وهذا بنسبة 

  .التطور والتغير المرتقبة على المدى القريب 

زيادة في سرعة أداء العمليات وتمهد هذه السرعة الهائلة إلى ظهور نوعية من  -

التطبيقات المتقدمة في جميع المجاالت ، وتعتبر الوسيلة المناسبة لمحاصرة الكم الهائل 

  .من البيانات والمعلومات 

، ويتضح هذا من خالل التحول من وسائط التخزين ارتفاع القدرة على التخزين  -

  .المغناطيسية إلى الوسائط الضوئية ذات السعة الهائلة في تخزين البيانات 

تضاءل في حجم األجهزة والمعدات وهذا بدوره سيزيد من انتشار تطبيقات  -

 تكنولوجيا المعلومات في الكثير من المنتجات والنظم والخدمات ، ولهذا يتقلص حجم

  .الكمبيوتر من الماكرو إلى الميني ثم الميكرو 

تطور وسائل التعامل مع الحاسب وذلك من خالل إدخال البيانات من لوحة المفاتيح  -

وإظهار النتائج  من خالل الشاشةوآلة الطباعة ، باإلضافة إلى وجود نظام المسح 

سائل باستحداث ،ولكن التجارب تسعى إلى التخلص من هذه الو ) scanners( الضوئي 

وسائل جديدة تجعل الحوار بين اإلنسان واآللة حوارا مباشرا من خالل الكالم العادي 

يعني أن تصبح اآللة قادرة على تمييز األصوات وفهمها ، وهو ما يسمى بتوليد الكالم 

  )synthesie  speed    )1آليا  

  .تطور في طبيعة االستخدام والمستخدمين  -

  .استخدام آليات وتطبيقات الذكاء االصطناعي والواقع االقتراض تحول كبير نحو  -

   التغیرات التكنولوجیة بقطاع االتصاالت 2.1.2

                                                

  (1) علي ،نبيل.العرب وعصر المعلومات،عالم المعرفة،ع.184 ، 1994ص. 93



 

 

شهد قطاع االتصاالت هو اآلخر تغيرات متسارعة جعلت عملية اللحاق بوسائل    

  :وفيما يلي هذه التغيرات %34.48االتصال أمر  في غاية الصعوبة،وهذا بنسبة

الوسائط المستخدمة ،من األسالك النحاسية إلى األلياف الضوئية بمعنى من  التحول في•

اإللكترونات إلى تيار الفوتون ،ولقد واجهت هذه التقنية عقبات اقتصادية وفنية حالت 

دون سرعة انتشارها ، إال أنه مع انتشار األساليب الرقمية برزت ميزة هذه التكنولوجيا 

  . عةالتي أثبتت تفوقها بصورة قاط

  : من الثابت إلى النقال •

يبحث اإلنسان دائما على عدته المعرفية أينما كان ولم يعد باستطاعته حمل ما يريد   

إلى أي مكان يريد ، وأمام هذا المشكل بدأت االجتهادات لمساعدة أي شخص للوصول 

نقال  كمبيوتر نقال وهاتف"إلى مصادر المعلومات التي يحتاجها ، وقد أصبح له رفيقان 

األول يحمل ملفاته وبرامجه والثاني هو نافذته التي يطل منها على العالم حيثما كان ، 

  . )1(" محققا بذلك أقصى درجات الشفافية الجغرافية والمعلوماتية

تزاوج الحاسبات واالتصاالت أدى إلى ظهور شبكات الحاسبات ألداء أعمال متكاملة •

توسعت إلى شبكات متعددة مواقع االستخدام  والتي بدأت بشبكات محلية محدودة ثم

  .وتطورت لتصل إلى شبكة المعلومات الدولية 

لقد كانت المعلومات تنتقل ):من السلبية إلى التجاوبية (من أحادي االتجاه إلى ثنائي االتجاه  •

ثنائية  سالفيديوتكثم ظهرت شبكات )التيليتكس ( في اتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل 

  .تجاه اال

   تغیرات المنظومة التعلیمیة 3.1.2

آثّرت تكنولوجيا المعلومات بشكل جذري على نظم التعليم،وأساليبه مما تطلب     

مساعدة الطالب على اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعليم عن 

                                                
  112.ص.المرجع نفسه (1)



 

 

سية بغية تحسين بعد،إضافة إلى زيادة االهتمام بالتنمية المهنية ألعضاء الهيئات التدري

  )2("فعالية المخرجات التعليمية

  

   جــــــــامعة المستقبل 1.3.1.2

إن استشراف المستقبل ليس نوعا من التنبؤ السطحي ولكنه يستند إلى تجارب    

ودراسات علمية مبنية على فيض من المعلومات وتوليد واستكمال البيانات والمعلومات 

ة ومعالجة البيانات و المعلومات ويتطلب ذلك أن تهتم مع تكنولوجيا فائقة في سرعة ودق

الجامعة بتكوين مهارات عامة في التفكير و التخطيط والتكيف المعرفي و التقني للتعامل 

 استثمار الوقتوكفاءة ،وإتقان لغات العصر و تكنولوجيا المعلومات ،مع المتغيرات

جامعة بال ،جامعة المستقبل ،دة فنحن بحاجة إلى جامعة جدي،وإدارة اإلمكانات المتاحة 

وبما حولها من ،ليس بمعناها المادي و لكنها جامعة متصلة عضويا بالمجتمع ،أسوار 

مؤسسات مرتبطة بحياة أفراد المجتمع ومتصلة بقواعد اإلنتاج ومتصلة بمؤسسات 

وتضرب بأنشطتها في أعماق هذا المجتمع وتمتد لكل من يستطيع أن ،الثقافة واإلعالم 

اهم في إعادة صياغة العقل البشري وتكوينه ،وهي جامعة لها امتداد أفقي إلى يس

إلى  التجارب  يالمصالح ومراكز األبحاث و الدراسات ولها إمتداد عمودي أو رأس

فالجامعة ال يمكن أن تكون متخلفة عن روح ،اإلنسانية و التربوية في كل أنحاء العالم 

ها أو تحديث نفسها  بتبني تكنولوجيا المعلومات فليس أمامها إما غلق أبواب،العصر 

إن الجدل حول فائدة استخدام التقنيات التعليمية أو .الحديثة أو تكنولوجيا التعليم عن بعد 

ضرورته في التعليم العالي لم يحسم بعد ؛لكن الذي ال يختلف عليه اثنان هو ذلك 

غير الجامعة لتواجه متطلبات وهو كيف تت،التحدي الكبير الذي يواجه جامعاتنا اليوم 

                                                
ورقة .افد التنمية البشرية في المملكة العربية السعوديةتطوير التعليم العالي كأحد رو.غازي بن عبيد:مدني (2)

/ 23/10- 19، 2020  عمل مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي،حتى عام
 . 25.ص.2002وزارة التخطيط،:الرياض.2001



 

 

المستقبل بما في ذلك تسخير التكنولوجيا  تسخيرا فاعال وتعمل هذه الجامعة على تحقيق 

  :جملة من األهداف من أهمها 

  .األخذ بمفهوم التربية المستمرة أو التعلم مدى الحياة  -

  لتعامل معهااإليمان بأهمية العلم والتكنولوجيا وضرورة امتالك مهارتها ومقومات ا -

  . تحقيق التعلم الذاتي و التعلم عن بعد -

 .ربط التعلم باحتياجات المجتمع واإليفاء بمتطلبات العمل  -

  .علمين مهارات التفكير بأنواعه تإكساب الم -

و أجهزة االتصاالت  بتجهيزها بتكنولوجيا المعلومات الحديثة وخاصة الحواسي -

  .تعلم الستخدامها في عملية التعليم و ال

  .اعتماد تكنولوجيا المعلومات كأساس في التعليم العالي وليس كوسيط  -

القيام بأعمال التعلم اإللكتروني عن بعد بمستلزماته من خالل استخدام أحدث الوسائل  -

و المكتبة اإلليكترونية والخدمات ،التكنولوجية بما في ذلك توفير الصفوف االفتراضية 

وذلك على أساس مناهج ذات محتوى إليكتروني محدث باستمرار ،الطالبية اإلليكترونية 

  )1(وقابل للنشر على شبكات المعلومات

والتدريب المكثف وتيسير تقديمها ،توفير عملية التعلم المستمر و التعلم مدى الحياة -

وبما يتناسب مع التغيرات ،للعاملين في مواقع عملهم وإقامتهم دون اضطرارهم للتنقل 

فسيكون للمتخرج من ،ومع هذه األهداف الخاصة .والعلوم وحاجات سوق العملللمهن السريعة 

  :هذه الجامعة مواصفات خاصة ،يمكن إدراجها من خالل الجدول التالي

  مواصفات خريج جامعات المستقبل:48جدول رقم

 النسبة التكرار 

 %30.13 22 القدرة على التعلم الذاتي

                                                
  .19.ص.1999، 55. ،عمجلة المعلم.الدور التعليمي للحاسب.حسين،ناهد  (1)



 

 

 %27.39 20 امتالك مهارات االتصال

 %15.06 11 التعامل مع ثقافة الغير

 %27.39 20 العمل بروح الفريق

 %100 73 المجموع

في خريج جامعات المستقبل أن يكون  % 30.13يتضح من خالل نتائج الجدول أن نسبة ترى

قادرا على التعلم الذاتي، حيث نجد أن ما يميز النظام التعليمي الجديد هو إتاحته الفرصة 

ن يتعلم تعلما ذاتيا،تعلما بدافع منه وبرغبة أكيدة من داخله في تعلم ما يختاره في للمتعلم أ

الوقت الذي يتناسب مع ظروفه واحتياجاته وميوله،بصرف النظر كون هذا التعليم يتم 

في المنزل أو المؤسسة التعليمية،حيث يقابله في التعليم التقليدي تعلم إجباري ليس له 

عن بعد هو تعليم المتعلم  مإذن فقد أصبحت مهمة التعلي.و أسلوبهعالقة بذات المتعلم أ

بينما نجد أن خريج جامعة المستقبل البد .كيف يتعلم ذاتيا وكيف يداوم عملية التعلم تلك 

بما تشتمل عليه من مهارات التفكير  % 27.39أن يمتلك مهارات االتصال وهذا بنسبة 

كما .تات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالوالعمل مع اآلخرين، وحل المشكالت ومهار

نجد أن من مواصفات خريج هذه الجامعات ،القدرة على العمل بروح الفريق أو ما 

ويعتبر من االتجاهات الحديثة، وهو  %27.39أطلق عليه بالتعلم التعاوني وهذا بنسبة 

،أما في .رسيالمناظر للتعلم الفردي في النظام التقليدي من خالل المعلم والكتاب المد

نظام التعليم الحديث فهو يساعد على إمكانية إشراك عدد من األصدقاء أو المتعلمين 

للمناقشة والتحاور،إن التعلم الذاتي ال يعني أن يدرس الطالب منفردا فهو مطالب في 

نفس الوقت أن يطور مقدرته على العمل في صلب الجماعة،بل إن األمر ال يقف عند 

عملية تعلمه مع الجماعة عليه أن يتعلم مع اآلخرين في نفس الوقت هذا الحد،فأثناء 

التعلم، وهذا هو التعلم الذي أوجدت التكنولوجيات الحديثة من  ىالذي يساهم فيه هو عل

كما نجد أن خريج هذه الجامعات البد .اجله أدوات ووسائل خاصة مثل شبكة االنترنيت

خاصة وان تكنولوجيا %15.06هذا بنسبة أن يكون قادر علىالتعامل مع ثقافة الغيرو

المعلومات تسهم في تكوين ثقافة عالمية جديدة تتخطى خصائص الشعوب وتُضيق 



 

 

الفروقات بينها، و أيضا أمام التحديات التي بدأت تواجه الشعوب في ظل القرية الكونية 

ممن ان هناك اآلالف عبر أنحاء العالم .واألهمية المتصاعدة للمعرفة والمعلومات

،ويعملون اآلن في جميع القطاعات بإنتاجية وكفاءة تتخرجوا من جامعات االنترني

  )1("تعتبر امتدادا طبيعيا للتعليم عن بعد تعالية،وجامعات االنترني
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شكل رقم 41:  مواصفات خریج جامعة المستقبل

القدرة على التعلم الذاتي امتالك مھارات االتصال

التعامل مع ثقافة الغیر العمل بروح الفریق

  

  

تتطلع إليه كل ،إن جامعات المستقبل عبارة عن نقلة نوعية لألداء التكنولوجي المتميز

عات وتعمل على تحقيقه بكل ما لديها من إمكانيات  مادية وخبرات أكاديمية الجام

  .وتطبيقية

   معلــــــــــم األلفیــــة 2.3.1.2

إن ،إن دور المعلم في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات سيكون أكبر وأكثر فاعلية   

وأساليب تدريسية ولن تقلل من الحاجة إلى المعلمين الجديين : "التكنولوجيا سوف تزيد
                                                

متواجدة .14/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.التعليم العالي باالنترنيت.اصرالراشدي،سعد بن ن (1) 

 technology/m.htm-http://www.khayma.com/education:    على االنترنيت

http://www.khayma.com/education


 

 

إننا بحاجة إلي زيادة استثماراتها في الموارد البشرية وفي التنمية المهنية ،بارعة 

  )1(" للتربويين ال في المناهج التقنية 

كما يجب النظر في جامعات المستقبل إلى برامج الحاسوب واإلنترنيت على أنها    

معها عن المعلم بل إن النظرة  وال يمكن االستغناء،وسائل مساعدة على التعلم الذاتي

إن مستقبل التدريس و خالفا لبعض المهن "العلمية تجعل المستقبل مشرقا أمام المعلم

فمع تحسن االبتكارات الحديثة كانت هناك دائما زيادة في نسبة القوة ،يبدو مشرقا للغاية

بداع المربون  الذين يضفون الحيوية واإل روسوف يزده،العاملة المخصصة للتدريس

حواسب (؛فكل معلم بحاجة إلى التدريب على تكنولوجيا العصر)1(" إلى فصول الدراسة

يكون قادر ،ليتسنى له التعامل مع األجهزة الحديثة )تكنولوجيا المعلومات ،االتصاالت 

  :على

  .معرفة نظم تشغيل الحاسبات وخصوصا ما يتصل بالشبكات  -

  .لية استخدام الوسائط المتعددة بكفاءة وفاع -

  .التعامل مع العروض التفاعلية بكفاءة  -

  .القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم و التعلم  -

  . تله دراية كافية بتصميم ونشر صفحات تعليمه على اإلنترني -

القدرة على تصفح والبحث عن الموضوعات ذات الصلة بتخصصه من خالل شبكات  -

  .المعلومات

  .ةقدرة على إدارة العملية التعليمية الفعالة والمتفاعلة مع البنية التكنولوجيال -

و تتنامي هذه الكفاءة بشكل دائم مع ،إذن فمعلم جامعة المستقبل ذو كفاءة تكنولوجية     

وهو "وهو ما يسمى بالتنور التكنولوجي ،التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات 

                                                

  (1) ريل، مارغريت.التعليم في القرن الحادي والعشرين.االمارات:مركز االمارات للدراسات،2000.ص.165.

المجلس الوطني للثقافة :الكويت.طريق المستقبل:المعلوماتية بعد االنترنيت.عبد السالم رضوان.تر.جينس،بيل  (1)
  304.ص.1998والفنون واالداب،



 

 

العلمية  او المهارات و االتجاهات لدى المعلم والمتصلة بالقضايالمعارف  نذلك القدر م

المرتبط ،والقدرة على التفكير العلمي المنظم،وتطبيقيها العلمية وتطبيقاتها العملية

  )2("بالمعدات واآلالت وإنجاز األعمال في أقصر وقت وبأقل جهد

ناقل للمعرفة إلى  من كونه مجرد،إذن فهو معلم فقد السيطرة وسلطة احتكار المعرفة 

كونه مشاركا وموجها يقدم للمتعلم يد العون إلرشاده إلى موارد ومصادر المعلومات 

  .وفرص التعلم المتعددة المتاحة عبر مختلف الوسائل التكنولوجية

  :إن دور المعلم في التعليم عن بعد قد تغير وهذا نلمسه من خالل النتائج التالية

 جدول رقم49 :دور المعلم في عصر التعلیم عن بعد

 النسبة التكرارات 

 %31.34 21 تصميم التعليم

 %31.34 21 توظيف التكنولوجيا

 %20.89 14 تشجيع تفاعل الطالب

 %16.41 11 تطوير التعلم الذاتي

 %100 67 المجموع

  

خاصة وانه مع %31.34إن دور المعلم مرتبط بتصميم التعليم وهذا ما يظهر بنسبة    

ائل التكنولوجية الحديثة اصبح لزاما عليه أن يتزود بمهارات المصمم للتعليم تطور الوس

لكي يتسنى له تصميم المادة التعليمية و إعدادها سواء كانت هذه المادة معدة لمتعلم 

يدرس في نظام التعليم التقليدي المقيد بالدوام والحضور أو المتعلم في نظام التعليم عن 

ترى  %31.34في حين نجد أن نسبة.ان وال يقيد بدوام وانتظامبعد الذي ال ينحصر بجدر

أيضا أن دور المعلم في التعليم عن بعد هو توظيف التكنولوجيا نظرا للتقدم الذي شهدته 

                                                
المؤتمر العلمي .أهمية التنور التكنولوجي لدى المعلمين كصيغة من صيغ التجديد التربوي.مهران،عادل   (2)

 .     .122.ص.1996،مصر،14/1995- 11.حلوان،جامعة السنوي الرابع لمستقبل التعليم العربي



 

 

تكنولوجيا التعليم عن بعد خالل العقد الماضي بشكل سريع وحدث تغير هائل في 

حيث اتصاالت عرض المعلومات من حيث ترميزها ونقلها وبشكل عام من 

التكنولوجيا المعتمدة :المعلومات،وهناك على األقل ثالث تقنيات لنظام التعليم عن بعد

على الصوت،تكنولوجيا الفيديو التفاعلي،تكنولوجيا الحاسوب وشبكاته وبالتالي فهو يقوم 

من خالل هذه التكنولوجيا بعرض المحاضرات باالستعانة بالحاسوب وشبكة االنترنيت 

إضافة إلى إيجاد بيئة للتفاعل في العملية .د من تهيئة المتعلم الستخدامهاوهنا الب

التعليمية وذلك من خالل مساعدة المتعلم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 

أن المعلم البد ن يشجع تفاعل الطالب إذ البد  %20.89بينما ترى نسبة. والتفاعل معها

  :سم إلى من تشجيع هذا التفاعل الذي ينق

  .تفاعل المتعلم مع المعلم وهو تفاعل عمودي يعتمد على استعداد الطرفين لالتصال -

تفاعل المتعلم مع المتعلم وهو تفاعل أفقي وهو يزيد من اندماجهم ويحسن دافعيهم  -

  .للتعلم

تفاعل المتعلم مع نفسه وهذا يشير إلى القدرة على جعل تكنولوجيا المعلومات سهلة 

 .للمتعلم

16.41وبالمقابل ترى نسبة % التعلّم الذاتي  رأن المعلم البد أن يكون دوره هو تطوي 

.لدى المعلم  
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42  : دور المعلم في عصر التعلیم عن بعد شكل رقم 

تصمیم التعلیم توظیف التكنولوجیا
تشجیع تفاعل الطالب تطویر التعلم الذاتي

 

    مناھج غیر تقلیدیــــة 3.3.1.2

لقد عملت المناهج الصارمة نتاج تربية عصر الصناعة على تنميط العقول وإنتاج "   

 اوسعتماما كما يحدث في إنتاج المصانع، أصبح العالم البشر بأسلوب التوحيد القياسي 

من الطلبة  ةومن جهة أخرى فإن لدينا أنواعا عد،من أن يشمله منهج ثابت ومحدود 

لكن مازلنا متشبثين بأن كل هذا التنوع ،وأنواعا مختلفة من الفصول ومن المدرسين ،

 .)1("ممكن أن نواجهه بالمنهج نفسه

 

  المعلومات وتطوير المناهج التعليميةتكنولوجيا :50جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %100 26 نعم

 / / ال

                                                
المجلس الوطني :الكويت.رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي:الثقافة العربية وعصر المعلومات.علي،نبيل  (1) 

 . 337.ص.2001للثقافة والفنون واالداب،



 

 

 %100 26 المجموع

 

المعلومات كأحد أهم المداخل لتطوير وتغيير المناهج  اإذن يمكن اعتماد تكنولوجي

  .%100التعليمية وهذا بنسبة 

 :جدول التاليأما عن أهم ما يمكن أن تتميز به هذه المناهج فنالحظه من خالل ال

 

  ممیزات المناھج التعلیمیة الحدیثة:51جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %36.66 20 مرتبطة بحاجات المجتمع والتنمية

 %31.66 19 تحت اطار عالمي وبمعايير عالمية

 %31.66 19 )المعلومات الكافية(المعرفة الكلية

 %100 60 المجموع

تحتوى على المعلومات  يالمعرفة الكلية التمناهج جديدة تتسم ب ىفنحن بحاجة إل

ومناهج مرتبطة بحاجات المجتمع الحقيقية والتنمية ،اوالبحث عنها وتنظيمها وتوظيفه

  :بحيث تكون  %36.66وهذا بنسبة

  .قادرة على بناء اإلنسان الواعي لواجباته ومساير التقدم العلمي والحضاري -

تطلبات سوق العمل وخطط التنمية االقتصادية تنمية القوى البشرية وتأهيلها وفقا لم -

  .واالجتماعية مع مراعاة خصائص المجتمع

االهتمام بالجانب العملي والتطبيقي والتخصصات المهنية والرؤى المستفبلية  -

  .كمتطلبات للتنمية

بمعايير عالمية وهذا بنسبة ،بينما يجب أن تكون هذه المناهج  في إطار عالمي     

ن دل على شيء إنما يدل على أهمية إدخال البعد العالمي أو الدولي وهذا إ31.66%

للمناهج وتوفير بيئة تعليمية تتوافر فيها سمات ومعطيات العولمة من خالل إجراء 



 

 

مقارنات مع جامعات الدول المتقدمة ومن ثم تحقيق عالمية مؤسسات التعليم العالي،إذن 

دة لعصر المعلومات وإدراك المتغيرات البد أن تتواءم المناهج مع المفاهيم الجدي

 .العالمية
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شكل رقم 43  :ممیزات المناھج التعلیمیة الحدیثة

مرتبطة بحاجات المجتمع والتنمیة تحت اطار عالمي وبمعاییر عالمیة
المعرفة الكلیة(المعلومات الكافیة)

 

 

  : إن المناهج التعليمية الحديثة سوف تعمل على

  .تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية -

  .ربط المناهج الدراسية بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع  -

  .لمتعلمين الفردية بين ا قمراعاة الفرو -

تتضمن موضوعات إجبارية تتعلق باألهداف التربوية وموضوعات اختيارية تشبع  -
  . حاجات المتعلم الفردية

  .وزيادة الرغبة فيه،متعة التعلم وجذب المتعلم نحو التعلم  -

  .تقليص وقت التعلم  -

  .إمكانية تدريس بعض الموضوعات التي كانت غير قابلة للتدريس من قبل  -



 

 

ن األخذ بتكنولوجيا المعلومات كمدخل لتطوير المناهج وتغييرها بما يتناسب مع إ   

والمهم أن يجد ،متطلبات العصر يعد من المداخل األساسية الكفيلة بالتطوير بشكل جيد

  .عند مطوري المناهج الوعي واإليمان بقيمة هذا المدخل

   تزاید الحاجات لتكنولوجیا المعلومات 2.2

لذي يطرح على الساحة العالمية وقدرته على تحقيق وتلبية احتياجات إن الجديد ا   

خاصة و أن  البنية " المجتمعات يجعل الرغبة أكيدة وملحة لتطبيقه في كافة األعمال ،

األساسية و المطلوبة لتحقيق تعليم متطور وفعال يواكب عصر المعلومات ومتطلباته 

نظم حاسبات متطورة عالية األداء محاور أهمها وجود  ةالضرورية تعتمد على عد

وكذلك وجود شبكة تداول معلومات ذات سرعة عالية تحقق تداول أشكال  المعلومات 

  . )1("باإلضافة إلى برمجيات متطورة ،المختلفة 

  

 

   التطبیقات المعلوماتیة 1.2.2  

                                                
.20.ص.المرجع السابق.حسين،ناهد  (1)  



 

 

  :التطبيقات المتعلقة بتقنيات التعليم بمساعدة الحاسب اآللي •
وعلى جميع المستويات وعلى ما يبدو فال حـدود  ،في شتى المجاالت انتشرت تطبيقات 

فهل لنا نتصـور نوعيـة   ،لتطبيقاتها إال حدود قدرات اإلنسان المستخدم و المستغل لها 

  :التطبيقات المحتملة عندما تتوغل تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم عن بعد

دة في التعليم عن طريق تكوين فـرق  دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة مسان -

عمل في االختصاصات المختلفة تضم خبرات تربوية في مجال التعليم عن بعد وتوفير 

  .لعمل هذه الفرقة ةاألساليب التكنولوجية الضروري

ـ  - جميـع التخصصـات    نإعداد الدورات التدريبية خاصة بأعضاء هيئة التدريس م

  .عليم عن بعدإلطالعهم وتدريبهم على تكنولوجيا الت

وضع آليات مناسبة لتدقيق مستوى البرمجيات التعليمية من حيث المنهجية التربويـة  -

  .    المتبعة وصحة اللغة ودقة المضمون العلمي ويتم تحقيقها عبر مراحل

      

  .مرحلة التحديد و التصميم  -1      

  .مرحلة التحقيق و التنفيذ -2      

  .لتقييممرحلة التصديق و ا -3      

وضع برنامج مالي وزمني إلعادة تكوين أساتذة الجامعات بهدف التمكن من تحقيق  -

  . أهداف التعليم عن بعد وبهدف رفع مردود العمل باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات

قيام مختلف أقسام الجامعة بتطوير مناهجها لتالئم بشكل أفضل مع تكتولوجيا  -

  .بعد باستخدامها المعلومات والتعليم عن 

تعليمية في االختصاصات  توتطوير برمجيا قتوجيه بعض المشاريع في اتجاه تحقي -

  .التعليمية

  : الجامعية وبشؤون الطلبة ةالتطبيقات الخاصة باإلدار • 



 

 

ويقصد بها إدارة ،المعلومات  االجامعية أحد أبعاد تكنولوجي ةتعتبر اإلدارة التعليمي   

هنا تطبيق األسس  ةونقصد باإلدار،المعلوماتية وتطوير التعليم  وظائف وخدمات برامج

العلمية ونتائج األبحاث التي توفرت في مجال اإلدارة في تحقيق وظائف هذا المجال 

  :وفق أنظمة ونماذج خاصة وذلك من خالل 

وتطبيق الضوابط المعيارية ،السعي نحو تطبيقات لنظم البرمجة المتكاملة و الموحدة  -

  .البرمجيات في تطوير اإلدارة الجامعية ةهندس ألسس

إنشاء لجنة لتنسيق البرمجيات اإلدارية المتطورة في مختلف أقسام الجامعة واعتماد  -

  .المفيد منها لتعميم اإلستفادة منها 

التركيز على جودة نوعية البيانات المدخلة وأساليب اختيار صحتها في التطبيقات  -

  .لعالي اإلدارية في التعليم ا

تطوير نظم المعلومات اإلدارية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات حتى تساعد في  -

إمداد العاملين بالمعلومات الحديثة والصحيحة بدقة وسرعة عالية ولإلسهام في تحسين 

  . تاألداء وترشيد اتخاذ القرارا

  )المكتبات :(التطبيقات المتعلقة بالوسائل المساندة للتعليم  •

العمل على أتمتة المكتبات وربطها بحواسيب تربط بين الجامعات لالستفادة من  -

  .مكتبات الجامعات األخرى 

  .     تطوير استخدام الوسائل الحديثة في مجال المكتبات -

  .االستفادة من شبكة اإلنترنيت في الوصول إلى المعلومات ونظم المعلومات  -

ا بمكتبة إليكترونية متطورة وإيجاد آليات لضمان إغناء المكتبات في الجامعات ورفده -

  .اإلرث العلمي في البحوث المعلوماتية 

االهتمام بخدمات اإلحاطة الجارية للمستفيدين من المعلومات التربوية مع األخذ  -

بأسلوب البث االنتقائي للمعلومات للمستفيدين طبقا لتخصصاتهم واهتماماتهم 

  .الموضوعية 



 

 

   و التنظیم واالستثمار محور التشریع. 3

يمثل وجود إطار قانوني داعم مطلباً هاماً لتعزيز الثقة في تكنولوجيا المعلومات     

ورغم التوافق العام في . واالتصاالت وخدمات المعلومات وبالتالي تعزيز تنميتها ونشرها

واقع أن كثيراً الرأي على أن البنية القانونية الجارية تنطبق عموماً على أمن المعلومات فال

ولذلك ينبغي إعادة . من القوانين الوطنية قد وضعت قبل ظهور األنظمة اإلليكترونية

النظر في التشريعات ذات الصلة حسب االقتضاء، بهدف تعيين وإزالة العوامل التي تمنع 

من 11.76وقد عبرت نسبة .المشاريع من استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

على أهمية محور التشريع والتنظيم واالستثمار في تبني رؤية مستقبلية  أفراد العينة

  .لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم

  )التشریعي(المحیط القانوني  دتر شی 1.3

ال بد من إنجاز التشريعات والنظم القانونية التي تعنى بمجاالت تكنولوجيا المعلومات    

ص دعم كافة عمليات التأهيل القانوني لكافة وعلى مؤسسات القطاع العام والخا

  :المتعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي تتناول ثالث جوانب أساسية 

بمعنى أن توضع أسس جديد لتواكب وتساير طبيعة :  )1(قانون التعامل اإلليكتروني -1

  : ونوعية التعامل اإلليكتروني وإيجاد السند القانوني لها من خالل

  .ار قانون لالتصال والمعلومات إصد -

  . إعداد التشريعات المحفزة لالستثمار في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات -

وضع قانون جمركي خاص بإلغاء التعريفة والضرائب على استقبال برامج الحاسب -

  .ومنتجات تكنولوجيا المعلومات 
                                                

جنيف .تحضيرية الدولية للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتالورقة العربية لالجتماع الثاني للجنة ال (1)

: متواجدة على االنترنيت.15/03/2004زيارة يوم .]على الخط المباشر  [ .17.28/2/2003
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البيانات والمعلومات المتداولة  لضمان سالمة: قانون التداول اإلليكتروني اآلمن  -2

إليكترونيا وحمايتها من القرصنة والحفاظ على خصوصيتها ، ووضع عقوبات لمخالفة 

  : القانون وذلك من خالل 

  .إعداد التشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتحرير صناعة االتصاالت  -

  .ية إعداد القوانين الخاصة بخدمات المعلومات وحماية الملكية الفكر -

  .إنشاء هيئة لتوفير الرقابة الالزمة والكافية على التكنولوجيا المستخدمة  -

وضع إطار قانوني لخلق التوازن بين حماية الحياة الشخصية والوقاية من الجرائم  -

  .التي يمكن أن تنتشر عبر االستخدام الغير شرعي لتكنولوجيا المعلومات 

قة بمفهوم المعلومات اإلليكترونية ألجل  تعديل حصر القوانين والتشريعات ذات العال -

  . بعض موادها أو لوائحها التنفيذية 

   اإلصالح التنظیمي 2.3

إن اإلطار التنظيمي يؤدي وظيفة الضمان القانوني ،وهي تمثل شرطا أساسيا لتطور     

قطاع المعلومات ،بحيث أنه يتيح لكل األطراف إمكانية تحديد اإلستراتيجية وفقا 

قديرات مسبقة وشرطا أساسيا أيضا لتسهيل االستثمارات الخاصة وتشجيعها،وهو ما لت

يساعد على الفصل بين النواحي التشغيلية والنواحي التنظيمية ،ولذلك البد من العمل 

  :على 

  .تعزيز قابلية التكيف مع استراتيجيات العولمة في اإلعداد لسياسات المعلومات  -

ة الحرة في بعض المجاالت كاالتصاالت بإتباع قواعد تنظيمية االنفتاح على المنافس -

  .صارمة تضمن استمرارية المنافسة 

تطوير القوانين الخاصة باالستثمار في مجال االتصاالت والمعلومات بما يضمن  -

  )1(.الشفافية ، ولتامين وصول خدمة متطورة ورخيصة إلى المستهلك

                                                
 .المرجع السابق.ع المعلوماتالورقة العربية لالجتماع الثاني للجنة التحضيرية الدولية للقمة العالمية لمجتم (1) 



 

 

  .ومات ،وتنظيم مرافق المعلومات تطوير القوانين الخاصة بقطاع المعل -

  )2(.حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال البرمجيات -

  

  التمویل واالستثمار 3.3

إن عملية تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتطلب ال محالة تكاليف نقديـة     

القدرة سواء على مستوى تمويل مشاريع توظيف تكنولوجيا المعلومات ،أو على مستوى 

  :الشرائية ،فبذلك فإن قلتها تشكل عائقا أمام هذه المشاريع وذلك من خالل 

  .ارتفاع أسعار الوسائل التكنولوجية -

سرعة تطور التكنولوجيا مما يجعل مالحقتها واقتنائها أمرا صعب وأمام هذه المشاكل -

السريعة في مجال  فإن المجتمع الجزائري ال يستطيع بإمكانياته المالية مالحقة التغيرات

تكنولوجيا المعلومات ، والعقبة الرئيسية هي التكلفة العالية لذلك نجد أن الكثير يعتبر 

تكنولوجيا المعلومات رفاهية في الكثير من البلدان النامية ، فالذين يتحملون هذه 

  .التكاليف العالية هم وحدهم الذين  يستطيعون النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات 

ولذلك فال بد من تشجيع وتهيئة مناخا مالئما لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات و تنمية 

قطاع المعلومات من أجل المنافسة والتصدير ومواجهةالتحديات العالمية ويظهر هذا من خالل 

  :النتائج التالية

  االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات:52جدول رقم

 النسبة التكرارات 

 %100 26 نعم

 / / ال

 %100 26 المجموع

  
                                                

 . المرجع نفسھ(2) 



 

 

إذن تهيئة المناخ لالستثمار يعد من األمور الضرورية جدا لتطوير البنية التحتية    

وذلك نظرا لكون االستثمار في حقل  %100لتكنولوجيا المعلومات وهذا بنسبة 

ح تكنولوجيا المعلومات واالتصال اصبح محركا أساسيا للعمل والتفوق والنجا

للمؤسسات على اختالف مستوياتها وأنشطتها،مثلما بات عنصرا حاسما في نجاح أي 

وتدريجيا سوف يلعب عنصر  ،اقتصاد وطني في تحقيق أهدافه في النمو والتوسع

المعلومات والتكنولوجيا دورا يوميا رئيسيا في حياة األفراد،وال نتفاجأ حين نرى ونسمع 

لشأن الحيز األكبر في برامجها أن حكومات الدول باتت تولي هذا ا

واستراتيجياتها،وتلزم مؤسساتها التعليمية والتربوية واالقتصادية على اعتماد هذا الخيار 

ضمن رؤية وقناعة بسيطتين في الظاهر،عميقتين في المضمون ويتخذ هذا االستثمار 

إنفاق أشكال فهناك استثمار الدولة بغية الحصول على نتائج وطنية أو قومية وهناك 

المستثمرين للحصول على أرباح،وهناك االستثمار في صناعة مواد التعليم وله عائدات 

إن صناعة تكنولوجيا المعلومات صناعة عالية التكاليف وتحتاج إلى .اقتصادية

استثمارات ضخمة ولذا فان أي مشروع لالستثمار في هذا المجال البد أن تسبقه 

المتاحة  تومات ومجاالت استخدامها واإلمكانيادراسات واقعية لمعرفة مصادر المعل

الستثمارها أي إمكانيات تدفق المعلومات ،واألهداف التي يمكن تحقيقها من هذا التدفق 

وهذا كلّه يتطلب توافر متخصصين على درجة عالية من القدرة والتفكير "المعلوماتي

ات الرائجة التي يشتد والتخطيط والتجديد واإلدارة حتى يمكن الدخول إلى سوق المعلوم

أما .)1("بهذا النوع من النشاط التجاري فيها التنافس بين الدول والهيئات والشركات المهتمة

  :عن أساليب االستثمار في تكنولوجيا المعلومات فتتضح من خالل النتائج التالية

  

  أساليب االستثمار في تكنولوجيا المعلومات: 53جدول رقم

 النسبة التكرارات 

                                                

زيارة يوم . ]على الخط المباشر[. ثورة المعلومات ومجتمع المستقبل العربي.ابو زيد،احمد  (1) 
 :   متواجدة على االنترنيت.15/07/2004:



 

 

 35.13% 26 ية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلوماتتنم

 14.86% 11 زيادة شركات القطاع الخاص

 22.97% 17 تنشيط السوق الداخلي

 17.56% 13 إيجاد المناخ المنسب للمنافسة

 9.54% 7 تشجيع االستثمارات األجنبية

 100% 74 المجموع

المعلومات واالتصال عن بعد من أهم إن تنمية البنية التحتية المالئمة لتكنولوجيا    

ويتم  35.13%األساليب المعتمدة لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وهذا بنسبة

  :هذا من خالل

 هذهنشر خدمات االتصاالت والخدمات الهاتفية لكافة التجمعات السكانية وتحسين * 

عي نحو تهيئة البنية وتخفيض كلفتها لتكون في متناول جميع المواطنين والس الخدمات

 الرؤية االستراتيجية أهدافالالزمة لالتصاالت وتقنية المعلومات انسجاما مع  التحتية

  .للدولة الجزائرية

إنشاء العمل على تحديث وتطوير خدمات االتصاالت والخدمات الهاتفية عن طريق * 

معلومات شبكة رئيسية رقمية على المستوى الوطني لضمان سهولة نقل البيانات وال

االستثمارات العامة والخاصة لتحديث البنية وخاصة شبكات  قالستمرار تدف آليةووضع 

  .عن بعد االتصاالت

االتصاالت والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية االقتصادية تكنولوجيا تشجيع استخدام * 

قل ونالعمل على توسيع مجاالت البحث التطبيقي والتطوير  إلى باإلضافةاالجتماعية و

  .االتكنولوجي

 إلىاالتصاالت  خدمة عن بعد إليصالتوسيع وتحديث البنية التحتية لالتصاالت * 

  .الجزائرية الجمهورية أنحاءالتجمعات السكانية المنتشرة في 



 

 

في نقل المعلومات مع وضع خطط لرفع معدل انتشار  متكلفة االستخداتخفيض * 

   .الشبكة الذكية وتسهيالت الخدمات الهاتفية الهاتفية والتوسع في استخدام تقنيات الخطوط

كما أن زيادة شركات القطاع الخاص برأسماله وعماله، وزيادة اإلنتـاج فـي مجـال    

المعتمدة في االستثمار وهذا  باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تعتبر أيضا من األسالي

الـداخلي ونشـر   كما يمكن اعتبار إقامة مشاريع تقوم بتنشيط السوق . 14.86%بنسبة

الوعي التكنولوجي والمعلوماتي وتنشيط سوق التصدير الخارجي وهذا بدور ه يحتـاج  

إلى قاعدة قوية تتمثل في وجود سوق محلي نشط لهذه المنتجات،وهذا يقع على كاهـل  

القطاع الحكومي الذي البد عليه أن يتبنى مشاريع تكنولوجية متطورة تقـوم بتنشـيط   

باإلضافة إلى . 22.97%وهذا ما عبرت عنه نسبة.ات التكنولوجيةالسوق الداخلي للمنتج

اعتماد أسلوب تشجيع االستثمارات األجنبية عن طريق التعريـف بالحاجيـات بدقـة ،    

وتعريف رجال األعمال بالفرص االستثمارية المتوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

بية ذات السمعة العالمية في وذلك بمد الجسور مع الشركات األجن.% 9.54وهذا بنسبة 

مجالها وتنشيط التعاون معها،إذ أن التحالفات الدولية سواء مـع دول بعينهـا أو مـع    

شركات عمالقة يمثل أحد الوسائل المقبولة والمسلم بها لتوظيف التكنولوجيا ولالندماج 

لـى  كما اليمكن أن نتجاهل أسلوب تشجيع القطاع الخاص ع.التكنولوجي مع بقية العالم

تأسيس الشركات الوطنية إلنتاج البرمجيات والعمل على توفير البنية التحتية خاصة في 

مجال تجهيزات الحاسبات والشبكات لتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك مـن  

 .17.56%خالل إيجاد جو من المنافسة وهذا ما عبرت عنه نسبة 
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44: اسالیب االستثمار في تكنولوجیا المعلومات شكل رقم 

تنمیة البنى التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
زیادة شركات القطاع الخاص
تنشیط السوق الداخلي
إیجاد المناخ المنسب للمنافسة
تشجیع االستثمارات األجنبیة

  

ن وضع سياسة تخلق مناخا مواتيا الستقرار وإمكانية التنبؤ والمنافسة إذن البد م     

النزيهة على جميع المستويات وتنفيذها بطريقة ال تعمل فقط على إجتذاب المزيد من 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وإنما على التمكين االستثمارات الخاصة من أجل تنمية 

 المتحدة عن  لو اطلعنا على تقرير األمم. خدمات المعلوماتية من الوفاء بالتزامات تقديم ال

المعلوماتية ندرك أهمية صناعة تقنيات المعلومات حيث يصنف هذا التقرير دول العالم إلى 

  )1(أربع فئات في المعلوماتية

الفئة األولى وهم القادة ويتزعم هذا الفريق الواليات المتحدة األمريكية -

  ندااليابان،السويد،فنل

  .الفئة الثانية وهم القادة المحتملين ويتزعم هذا الفريق البرتغال،إسبانيا،اليونان -

  .الفئة الثالثة وهم المستفيدون ويتزعم هذا الفريق البرازيل،الهند-

  .الفئة الرابعة وهم المهمشون وهؤالء بال شك دول العالم الثالث-

                                                
متواجدة .15/03/2004: زيارة يوم.]على الخط المباشر[. صناعة تقنيات المعلومات.بن ناصر دالعبود، فه  (1)
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اتساع الفجوة المعلوماتية بين  كما أشار التقرير إلى موضوع في غاية الخطورة وهو

دول العالم الصناعية وبقية دول العالم ووصفت هذه الفجوة بأنها خطيرة إذ تهدد 

  .بتهميش الدول غير المعلوماتية وإقصائها عن االقتصاد العالمي القائم على المعلومات

    شبكة الجھات المعنیة بتحقیق الرؤیة المستقبلیة 4.3

مستقبلية في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي إن تحقيق الرؤية ال   

قطاع -قطاع عام -حكومة (تتطلب أشكاال جديدة من التضامن والشراكة والتعاون 

  .شكل فردي وجماعي ) مجتمع مدني منظمات دولية  –خاص 

   القطـــاع العام - 1
  : يتم على مستوى هذا القطاع 

  .تكنولوجية البشرية العاملة في القطاع العام تقييم اإلمكانيات والقدرات ال-

  .دراسة حجم وسنة التطبيقات الغير مؤقتة -

  .تحديد األولويات التي يجب االلتزام بها -

  .تحديد أولويات كل مؤسسة -

التشجيع على االستثمار الخاص من خالل الترتيبات التشريعية واإلعفاءات الجمركية  -

  .)1(القطاعات الكبرىوالسهر على تماسك العمل بين 

   )2(ضمان سالمة المعلومات وشبكات التوزيع -

  :وضع أسس التعامل اإلليكتروني في مختلف الجهات ويضم هذا القطاع -

  .وزارة التربية والتعليم *

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي *

                                                
: زيارة يوم.]على الخط المباشر[.المجموعة العربية والطريق السريع للمعلومات.المصمودي ،مصطفى (1)

 :متواجدة على االنترنيت.04/04/2004

  .المرجع نفسه (2)



 

 

  .وزارة االقتصاد والتجارة *

  .وزارة المالية *

  .وجيا المعلومات الحديثة وزارة االتصاالت وتكنول*

  :القطـــاع الخاص  - 2

البد من إبراز أهمية الدور الملقى على عاتق القطاع الخاص في تحقيق الرؤيا    

المستقبلية وفي استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والسيما ان دوره فاعل ومهم على كل 

ة والخدمات،وانتهاء بتنفيذ األصعدة التي تعتمدها االستراتيجية بدءا بالقضايا االستشاري

  :يتم على مستوى هذا القطاع . وإدارة المشاريع

تقدير مستوى االستعداد البشري والمالي للمشاركة في تطوير البنية التحتية  -

  .لتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي 

  .االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات -

ارية القادرة ماديا وبشريا تبني القيام بدور مؤثر ويضم هذا القطاع كل المؤسسات التج

  .في النهوض بهذا المجتمع في ظل التطور التكنولوجي المتسارع 

  :المجتمع المدني والمنظمات الدولیة - 3

البد أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي والخاص 

  :يجب من أجل رسم مالمح مجتمع المعلومات ،ولذلك 

التعرف على قدراته وإمكانات مؤسساته للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وقدرتها  -

  .على المساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية والتكنولوجية 

  .الوقوف على حجم األمية المعلوماتية  -

  . تحديد طبيعة ومجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات وأساليب التعامل معها -

  :العنصر  ويضم هذا

  .مراكز البحوث والتطوير  -



 

 

  .مراكز التدريب المهني  -

  .مجالس اإلعالم والشباب  -

   )..غير حكومية (الجمعيات المعلوماتية و المنظمات الدولية  -

إن االندماج في العصر العالمي الحديث مرتبط إلى حد كبير بترسيخ المفهوم العام "   

صعيد التربية والتعليم والتدريب والتوعية،ولن  للتكنولوجيا عبر جهود مستمرة على

تكون هذه العملية ناجحة ومستدامة ما لم تشكل حافزا لكافة األطراف المعنية من 

 .)1("اكادميين وطالب وباحثين ومواطنين صانعي القرار ورجال أعمال و

كة من إرساء دعائم اتفاقيات للشراكة يكون مرامها تحقيق األهداف المشتر البد"   

فالبد للقطاع العام . القضايا ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال مع والتعامل

التي يمكن من خاللها تصويب إخفاقات السوق، وتشجيع المنافسة من  السبل من بحث

وللقطاع الخاص دور . المعلومات للجميع، السيما في البلدان النامية مجتمع أجل توصيل

ر في تكنولوجيا المعلومات واالتصال، ويتعين على الحكومات االستثما في هام يلعبه

من عمل المجتمع المدني في تعاون وثيق مع المجتمعات من  والبد .تشجيع مشاركته

كما ينبغي على المنظمات الدولية  ؛المعلومات واالتصال تكنولوجيا أجل تقوية مبادرات

ي عملية التنمية، باإلضافة إلى المعلومات واالتصال ف تكنولوجيا المساعدة على إدماج

  . )1("مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات عمل دعم تنفيذ أهداف خطة

 :محور التحدیات المستقبلیة للتعلیم العالي في ظل تكنولوجیا المعلومات . 4

نتيجة الغزو التكنولوجي في شتى المجاالت في كل بالد العالم المتطورة فانه يتوجب    

ليم في الدول العربية ومنها الجزائر أن يصبح قادرا على مواجهة تحديات هذا من التع"

                                                
 :متواجدة على االنترنيت.04/04/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.ية اإللكيترونيةاالستراتيج (1)
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التطور التكنولوجي المستمر،وبالتالي توفير المتعلم بتربيـة مناسـبة تتماشـى وعـالم     

وفيمـا يلـي بعـض    .)1(" التكنولوجيا،إن التعليم الفعال يعكس صورة مجتمع متطـور 

العالي ليجد لها المخرج المناسب في ظل دائما  التحديات التي فرضت نفسها على التعليم

  :الرغبة الملحة في االنتماء إلى مجتمع المعلومات والمعرفة

  تحدي العولمــة 1.4

يواجه التعليم العالي تحديات متالحقة لمسايرة الثورة العلمية والتكنولوجية     

ذه الثورات حتى يدخل والمعلوماتية مما يتطلب منه إعادة بناء العقل البشري الستعاب ه

عصر المنافسة في األسواق العالمية ،ولقد أثبتت الدول المتقدمة أن بوابة التعليم العالي 

  .هي نقطة االنطالق الحقيقية لمواجهة هذه التحديات 

لتأثر التعليم العالي بالعولمة مظاهر عديدة اليوم جعلته يخرج من عزلته المحلية إلى     

  )2(" التعليم العاليعوب العالم مع توسع نطاق التعاون الدولي في االنفتاح على دول وش

  فلم تعد أهمية التعليم محل جدل ونحن على أبواب األلفية التالية ، ومع دخول " 

  .)3(." عصر العولمة ، فالصراع في العالم اليوم هو سباق في التعليم والمعلومات 

ة فال بد عليها أن تخطي خطوات وإن كانت العولمة تحدي جديد للمؤسسات الجامعي

  :تساعد على 

  .التفاعل مع الثقافات العالمية واالنفتاح على التجارب اإلنسانية المتعددة  -

  .تهيئة الشباب لمواجهة تحديات العولمة وفق منظومة أخالقية تربوية  -

  .مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها بكفاءة عالية  -

                                                
الملتقى العربي المنظم على هامش االجتماع السنوي .الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم.بوشاللق،نادية (1)

  .295.ص.2002دار الغريب للنشر والتوزيع،:وهران.الثالث لجمعية كليات ومعاهد التربية للجامعات العربية
 8،2003.،ع مجلة التربية.تجاهات العالية للتعليم العالي في ظل العولمةبعض اال.بوقحوص،خالد احمد (2)
  . 33.ص.

  .99.ص.2001جامعة منتوري،:قسنطينة.العولمة وتحديات المجتمع الكوني.صوفي ،عبد اللطيف (3)



 

 

  . بناء استراتيجيات متكاملة  إلدارة المعرفة والمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة -

بناء االتجاهات اإليجابية لدى مختلف الموارد البشرية نحو توظيف تكنولوجيا  -

  .المعلومات 

  .اإليمان بحتمية التغيير كقاعدة للتطوير ، واالستجابة الفاعلة المتفاعلة معه  -

ت الفردية والمؤسسية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة واإلسهام في بناء القدرا -

  .أحداثها

  .إحداث التغير وفق استراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى التطوير المستمر  -

أحد معاني العولمة أننا بصدد عالم على وشك أن يصبح سوقا واحدة "إذن فإن     

صبح محك مرور السلعة هو مدى تواتر تنزاح فيه الحدود بين األسواق المحلية ،لي

المواصفات القياسية فيها ، والسلع هنا ليست فقط المادية وإنما يمتد مفهوم السلعة ليشمل 

  )1(".اإلنسان ، وبمعنى أصبح عمل اإلنسان تفكيره ومهارته

   تحدي االستثمــار البشري 2.4

يـة ، أي المـورد الـذي    إن رأس المال هو المورد االستراتيجي في العملية اإلنتاج   

يصعب نسخه أو تقليده من قبل أي مؤسسة تعليمية أخرى غير التي يعمل بها ، في هذا 

العصر أصبح من السهل على كل المؤسسات أن تقوم بنسخ وتقليد جميع برامج العمـل  

واآلالت والبرمجيات المستخدمة في اإلنتاج والخدمات في أي مؤسسـة أخـرى عـدا    

  .ي هو الوحيد الغير قابل للنسخ والتقليد العنصر البشري الذ

فهي عملية استثمارية على المدى البعيد ، فبقدر ما نعطي المتعلم من رعاية واهتمام    

وبقدر ما نعدهم اإلعداد السليم ، فإن هذا يقدم لنا عائدا على شكل خيرات بشرية تعتبر 

حديات الداخلية والخارجية ثروة العصر وعدة األمة في حاضرها ومستقبلها لمواجهة الت

 يالتغير التكنولوج يوفي إطار هذا األخير أ"بهمة وعزم ال يلين في عالم سريع التغير ،

                                                
   .16.ص.2002، 510. ،عمجلة العربي.اصداء العولمة في سفينة نوح..علي،سعيد اسماعيل (1)



 

 

السريع  وتحول ظروف السوق يواجه النظام التعليمي تحديات تتمثل في ضرورة تقديم 

ه هـذا  فرص تعليمية متزايدة دون زيادة النفقات والكثير من المؤسسات التعليمية تواج

  .)1("التحدي من خالل وضع برامج التعليم عن بعد

.فالتعليم هو استثمار ألغلى أنواع الموارد وهو المورد البشري  -  

.االستثمار في التعليم قضية تتعلق بمستقبل األمة أمنها وسالمتها  -  

.المتعلم هو راس المال المعرفي واألثمن  -  

جتمعة أن تسهم في االستثمار في تعليم على كل القوى القادرة والمؤسسات الم  -

.الشباب باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة   

إن العالقة المطردة بين نوعية التدخل البشري ومعدل التقدم التكنولوجي توجب    

االهتمام بالنشاط التعليمي باعتباره واحد من المحركات األساسية للتنمية من خالل إعداد 

هم القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات وانتهاج سلوك عمال وصناع المعرفة ل

وأسلوب تجديدي ، مما يتطلب كفايات جديدة وإعداد أفراد مبتكرين وموارد بشرية 

رفيعة المستوى ، وبهذا فإنه لن تكتمل رحلة التقدم إال باالهتمام براس المال البشري 

ي زيادة اإلنتاج واالرتقاء وإطالق قدرات الناس وتحويلهم إلى مشاركين بالعمل ف

بجودته ، ولن يأتي ذلك إال  بتطوير التعليم الذي يجب أن يكون له األولوية في برامج 

إن الدول الناهضة في عالم اليوم التي تريد أن تحافظ على مكانتها ."الدولة االستثمارية 

ع التعليم ومكتسباتها الحضارية والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية والثقافية تض

إذن فالتعليم العالي مطالبا اكثر من أي وقت .)1(" األمن القومي تكأولوية من أولويا

 رمضى بالعمل على االستثمار البشري أقصى طاقة ممكنة وذلك من خالل تطوي

                                                
متواجدة على .12/06/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.ن ماهية التعليم عن بعدرؤية عامة ع (1)
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المهارات البشرية واستحداث تخصصات جديدة تتناسب ومتطلبات العصر مع الحرص 

مهارات الالزمة للتعامل مع كافة المستجدات على تخريج كوادر بشرية تمتلك ال

ينبغي  تكنولوجيا المعلومات والتعليم  بين العالقةف .والمتغيرات التي يشهدها هذا العصر

التعليمية ومناهجنا الدراسية  مؤسساتنا تبتعد أن تكون وطيدة، ألنه ليس من المنطقي، أن

التيعن ثورة المعلومات، واآلفاق  يلالسبفي هذا  توفرها  . الحقائق العلمية  وكل 

أنوالرقمية القائمة اليوم، توضح  أضحت من الصناعات الهامة  المعلومات تكنولوجيا 

وضعها الجديد والعام على قاعدة  تأسيسفي  المتقدمة، واالستراتيجية التي بدأت الدول

وتوظيفهااالرتقاء بهذه الصناعة،  والتنمية، وال ريب أن من  التطويرعمليات  في 

تكنولوجياقول الهامة التي تستفيد من الح وظائفها وتأدية أدوارها  تطويرفي  المعلومات 

.هو حقل التعليم  

        تحدي اقتصاد ومجتمع المعرفة  3.4

كثر الحديث مؤخرا عن اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وذلك بحكم تزايد أهميـة      

تمعات الحديثة ومن هنـا بـدا   المعرفة كمصدر رئيسي من مصادر الثروة بالنسبة للمج

الحديث عن تطوير نظم التعليم بشكل رئيسـي لتواكـب هـذا التحـول االقتصـادي      

المجتمع المبنـي علـى امـتالك    "واالجتماعي للتحول إلى مجتمع المعرفة،خاصة وان 

ناصية المعرفة وعلى المساهمة في خلقها وتعميقها وتطوير فروعهـا المختلفـة،مؤهل   

ير في ركب التقدم ودخول عالم العولمة مـن أبوابهـا علـى كافـة     اكثر من غيره للس

 :ما يلي التي عرفها المجتمع الحديث أهم التحوالتومن .)1("األصعدة 

؛ من خـالل تنـامي    المفتوح التحول من االقتصاد المنغلق إلى االقتصاد العـالمي -

  .االقتصادية " العولمة"اتجاهات 

ير إلى اهتمامات المدى البعيد ؛ ومـن ثـم أهميـة    التحول من اهتمامات المدى القص-

  .التخطيط االستراتيجي 

                                                
 .36.ص. 2002، 10.ع  .مجلة التربية.ة واقتصاد المعرفةمجتمع المعرف.العسومي،نبيل (1)



 

 

  .التحول من التقنيات المحدودة والبسيطة إلى التقنيات العـالية والمتقـدمة -

التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما بعد الصناعة متمثال بمجتمع المعـارف  -

سية في طبيعة ومصادر النمـو ؛ مـن   والمعلومات ، والذي قاد بدوره إلى تغيرات أسا

أصبحت مصادر أساسية جديدة للنمو االقتصادي جنبا إلى جنـب  " المعـارف"حيث أن 

  .مع المصادر التقليدية للنمو كرأس المال والعمالة 

إن الولوج في عصر المعرفة الذي يرتكز على استغالل التكنولوجيات الحديثة فـي      

تطلب االرتقاء بالرؤية المستقبلية و إعادة النظـر فـي   شتى مناحي الحياة المعاصرة، ي

فقـد غـدت تكنولوجيـا المعلومـات     . أساليب العمليات التقليدية على كافة األصـعدة 

واالتصاالت وسيلة حياة، و ليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معـين أو  

لمعرفـة التـي   و في ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات ومجتمعات ا. نخبة اجتماعية

تعتمد بشكل أساس على التكنولوجيات الحديثة الستغالل المعرفة في رفع مستوى الرفاه 

االجتماعي و استغالل الموارد المختلفة خير استغالل، أصبحت تكنولوجيا المعلومـات  

واالتصاالت وسيلة بقاء و أداة ال يمكن االستغناء عنها في ظل عالم مفتوح يعتمد على 

و في هذا اإلطار يبرز النظام التعليمي كأهم . افسية كمعيار للتقدم و االزدهارالقدرة التن

محرك إلحداث تغيير جذري و ثورة حقيقية في نمـط الحيـاة و التفكيـر، فاألجيـال     

  .الصاعدة دائما هي األقدر على تحقيق نقلة نوعية إن توفرت لها سبل ووسائل التغيير

لنتعـرف علـى مالمـح ومواصـفات النظـام       )1(وفيما يلي نستعرض الشكل التالي

  .في عصر مجتمع المعرفة) التعليمي(اإلنتاجي

  

  

  

                                                
على .دور النظام التربوي في استثمار الشباب وتمكينهم لمواجهة تحديات المستقبل.مؤتمن عماد الدين،منى  (1)

 http://www.moe.gov.jo/dera15.pps :متواجدة على االنترنيت.12/07/2004: زيارة يوم.]الخط المباشر[

http://www.moe.gov.jo/dera15.pps


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شكل رقم45: مالمح ومواصفات النظام اإلنتاجي(التعلیمي) في عصر مجتمع المعرفة(1).
 

  

  

    

                                                
  على .دور النظام التربوي في استثمار الشباب وتمكينهم لمواجهة تحديات المستقبل.اد الدين،منىمؤتمن عم (1)

 http://www.moe.gov.jo/dera15.pps :متواجدة على االنترنيت.12/07/2004زيارة يوم .]الخط المباشر[

 االنفتاح واملنافسة العاملية

 عالي الجودة یستھدف التمیز

توظیف التكنولوجیا فائقة 
 الصغر وخاصة الحاسوب

 استثمار الطاقة المتجددة

 اعتماد نظام فاعل للتسویق

http://www.moe.gov.jo/dera15.pps


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة للمعلومات والتجارة اإللكيترونية طالل أبو غزالة في يقول رئيس الهيئة الدولي     

لقد قضيت "المؤتمر الدولي حول التعليم العالي في الجامعات األسيوية تحديات ومستقبل

وقتا طويال في الدول العربية وغيرها مشجعا ومقنعا ومصرا على قبول حقيقة مجتمع 

ن ماذا اقصد بمجتمع المعرفة المعرفة والحاجة إلى أن نصبح جزءا منه وعندما سئلت ع

قلت إن مجتمع المعرفة يدرس ويعلم ويخترع ويتواصل ويحكم ويعقد الصفقات ويصنع 

يعتمد على (كثيف المعرفة
 )معرفي لراس ما

والتغیر ةشدید السرع  

یصمم لتلبیة احتیاجات -مرن
 متغیرة

المرونة والقدرة على 
التحول من مھنة إلى اخرى 

خرىاا  

مالمح 

ومواصفات 

 اعتماد نظام معلوماتي

استشعار حاجات األسواق 
 والمستھلكین باستمرار

 درجة عالیة من التمكن

القدرة على حل 
 المشكالت واتخاذ القرار

القدرة على التعامل 

مع احلسوب 

القدرة على التواصل 
 واإلبداع

نمو مھني وتعلم ذاتي 
 مستمر

إعداد التدريب وفق 
 المستجدات

 موارد بشریة مؤھلة مستوى عالي من   التعلیم



 

 

القوانين ويتطور عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية إنه المجتمع الذي يملك الجهاز 

  .)1("العصبي

ألمثل إن التحدي المطروح اليوم هو أن ننجح في الوصول إلى االستثمار ا   

للتكنولوجيا بهدف االرتفاع بنوعية التعليم وتوسيع انتشاره وتحقيق تعميم المعرفة،وكل 

الخيارات مفتوحة أمام معاهد القرن الحادي والعشرين باستثناء خيار وحيد فهو مستحيل 

  )2(" وهو االستثمارات بالنظم التعليمية القديمة

 جدول رقم 54 أسالیب مواجھة التعلیم لظاھرة ثورة المعلومات

 النسبة التكرارات 

 28.57% 16 مواكبة متطلبات العصر الرقمي

 33.92% 19 تزوید المتعلم بمھارات المعلومات

 23.21% 13 زیادة المحتوى التعلیمي

 14.28% 8 توفیر المرونة للنظم التعلیمیة

 100% 56 المجموع

ساليب التي يمكن من خاللها إن تزويد المتعلم بمهارات المعلومات هو من أهم األ     

وهذا كنتيجة حتمية لكون كمية  ،% 33.92مواجهة ثورة المعلومات وهذا بنسبة

المعلومات المحصل عليها مهما كان مقدارها في عصر التطور السريع والمذهل الذي 

                                                
(1) Abu-Ghazaleh,Talal .International Conference On Higher Education In Asian 

Universities Challenges And Future Trends, University Of Sharjah,abu-

Dhabi,25/26/11/2000..p.  305 -306  

  .المرجع السابق.عباس،بشار (2)



 

 

نعيشه لم تعد تنفع طويال ألنها ال تلبث إال القليل حتى يظهر ماهو انفع منها أو اكثر 

منها،وأمام هذا الطوفان المعلوماتي المتجدد يكون في متناول من اكتسب مهارة نفعا 

الحصول على المعلومات والمصادر والبحث فيها الستخراج ما يريد،فالمتعلم هنا 

يستطيع أن يفسر وينظم المعلومات التي يكتسبها بصورة تتالءم مع معارفه ومعلوماته 

والتلقين مقابل االهتمام بتعلم طرق واستراتيجيات السابقة،خاصة أمام تراجع قيمة الحفظ 

كما يحددها ميكائيل )big six skills(وهناك ست مهارات ."البحث عن المعلومات

،تعريف أو Johnson Doug وجونسون دوق Eisengourg Michaelايزنبرغ

تحديدالحاجة المعلوماتية،تطوير استراتيجيات البحث عن المعلومات المطلوبة،تحديد 

تقويم (مصادر والوصول إليها،استخدام المعلومات،دمج هذه المعلومات،تقويم المعلوماتال

في حين نجد أن .)1()"تقويم المنتج من خالل الفاعلية-العملية من خالل الكفاءة

ترى أن مواجهة التعليم لثورة المعلومات يكون من خالل مواكبة متطلبات  28.57%نسبة

العقول وصقلها من أهم القضايا وأصعبها،فتوظيف العصر الرقمي خاصة وان إعداد 

تكنولوجيا المعلمات لنقل المعرفة وتطويعها لتنمية المجتمعات هما ركنا التقدم 

األساسيات ،إذ تتنافس الدول في مجال تبني خطط استراتيجية افضل للتنمية البشرية 

تعلم،سيعتمد التعليم عدة التي تحقق األهداف الكمية والنوعية المرتبطة بعمليتي التعليم وال

أساليب متطورة وحديثة تتيح للمتعلم أن يستفيد من كل ما هو حديث في العلم وستكون 

المادة العلمية في هذا العصر دائمة التحديث ومتميزة،ما يمكن التأكيد عليه هو أ ن 

م الكوكب الرقمي القادم سيحدث تغييرات كبير شئنا أم أبينا وسواء كنا على استعداد أ

في  .)1("ال، لذا ينبغي على رجال الفكر والعلم والسياسة التحضير جيداّ لهذا المستقبل

                                                

زيارة .]على الخط المباشر[.خرافات وحقائق:التقنية ومدرسة المستقبل.الصـالح ،بدر (1) 
متواجدة على .15/07/2004:يوم

:االنترنيت
 f/www.ksu.edu.sa/seminars/future6school/papers/alsalehpaper.rthttp./ 

متواجدة على .15/07/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[ .الكوكب الرقمي ،قادم.خضــور،محمد (1)
 pages/11/011.htm-nour.com/old/121/in-http.//www.an:االنترنيت

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future6school/papers/alsalehpaper.rt


 

 

حين نجد أن زيادة المحتوى التعليمي هي من األساليب التي يمكن من خاللها مواجهة 

 ت،إن العصر الذي نعيشه هو عصر التحوال % 23.21ثورة المعلومات وهذا بنسبة 

مدارك البشرية وحتى يستجيب التعليم العالي في هذا السياق المعلوماتية الكبرى وتوسيع 

لهذه التغيرات الكبرى في محتوى المعرفة بحيث تتخرج منه أجيال قادرة على التعامل 

مع المعلومات واالستفادة منها ينبغي أن يرتبط تدريس المحتوى المعلوماتي بتدريس 

توى دائما في تغير مستمر عمليات المعرفة والتعلم جنبا إلى جنب وذلك أن المح

إذن لمسايرة .فالخبرات والمهارات المتقادمة تغدو اقل مصداقية وثباتا مع الزمن

االنفجار المعرفي السائد في هذا العصر كان البد من تغيير محتويات  المقررات 

الدراسية على فترات قصيرة وكانت تلك صعوبة يواجهها القائمون على النظام التعليمي 

،أما في حالة النظام التعليمي الجديد فهي مسالة ال تمثل مشكلة حيث يحصل القديم 

بينما نجد انه من األساليب المهمة . )2("الطالب على معلومات من شبكات المعلومات

 14.28%لمواجهة هذا الكم من المعلومات هو توفير المرونة للنظم التعليمية وهذا بنسبة 

التقليدية التي يقوم عليها التعليم ويتطلب منها أن تكون  إن هذا الواقع يحتم تغيير األسس

اكثر مرونة وقدرة على االستجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة ويمكن في هذا الصدد 

اإلبقاء على بعض البرامج والمناهج واستحداث برامج أخرى جديدة ومرنة تلبي 

واالجتماعية والمتغيرات تطوير الرأسمال البشري وفقا للظروف االقتصادية  متطلبات

   .في سوق العمل

                                                
المكتب العلمي للنشر :اإلسكندرية.مي وتربية الطفلالحاسب اآللي التعلي.محمود صالح،ماجدة   (2)

 . 54.ص.2000والتوزيع،
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مواكبة متطلبات العصر الرقمي  
تزوید المتعل  م بمھ  ارات المعلوم  ات
زیادة المحتوى التعلیمي 
توفیر المرونة للنظم التعلیمیة   

 

العالم اليوم، تحتم علينا إعادة النظر في  يشهدهاالتي  الهائلة، المعلوماتية فالثورة" 

وذلك ألنه ال يمكننا الدخول بفعالية في عصر  التربوية،مناهجنا التعليمية وأساليبنا 

 مناهجناعملية تطوير  وبدون .التعليمية ومناهجناا نظمن بتطوير إالالمعلومات 

بشكل فعلي ونوعي  ننخرطدون أن  مكاننا وأوضاعنا التعليمية والتربوية، سنبقى نراوح

للتفاعل مع شؤون  الكبرى بوابتنا هوفالتعليم . )1("في شؤون العصر والحضارة الحديثة

ما نكون اليوم إلى  أحوجنا وإن،العصر واستيعاب مقتضيات ومتطلبات الحضارة الحديثة

 مستلزماتبكل  الوفاء منإحداث تحوالت نوعية في مشروع تعليمنا، حتى نتمكن 

 الحضارة بناءالتطور والتقدم الحضاري، ومشاركة الشعوب واألمم األخرى في 

 .على أسس أكثر عدالً وتسامحاً وحرية اإلنسانية

بدون تطوير تعليمنا  العصرطورات ت مواكبةال يمكننا ما يمكن أن نقوله هو أننا    

وال خيار أمامنا  باستمرار، متغير زمنإننا نعيش في . ومناهج تنشئة أبناء الوطن

مناهجنا  علىجوهرية  تغيرات بإدخاللمواكبة هذه المتغيرات واالستفادة منها إال 

م الفه عملياتعلى  ونعتمد التربوية والتعليمية بحيث نتجاوز عملية الحفظ والتلقين
                                                

متواجدة على .12/11/2004:زيارة يوم.]على الخط المباشر[.التعليم في زمن متغير.محفوظ،محمد  (1)

 http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=ats/eth=1 :االنترنيت

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=ats/eth=1


 

 

 فالمتغيرات ،الحديثة العلميةوالتفكير ومواكبة أحدث المعلومات وأرقى النظريات 

: إلى ضرورة القول يدفعاننا والمستويات، في مختلف المجاالت المتسارعةوالتطورات 

التطورات بدون تطوير  هذهكل  ونستوعب إننا ال يمكن أن نواجه كل هذه التحديات

مواكبة التطورات  منالمجتمع  أبناء تسنى لجميعالحقل التعليمي والتربوي، حتى ي

النوعية في مشوار  المشاركةمن  تمكنت المجتمعات اإلنسانية التي،فواستيعاب التحوالت

  على حقلها التربوي  وأدخلت تعليمها طورتالحضارة الحديثة، هي تلك المجتمعات التي 

  .من عناصر التطوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  



 

 

  

  

  

  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الخــــــاتمة

إن طموح المجتمع الجزائري ورغبته لالرتقاء بمستوى التعليم العالي يزداد يومـا      

بعد يوم،وإن هذا الطموح هو الـذي يعطـي فرصـة لعمليـات التجديـد واالبتكـار       

لإلستمرار،وعند ترجمة هذا الطموح  وتجسيده إلى أفكار علمية ينبغي أالّ تغيب عـن  

األذهان األهداف األساسـية للعمليـة التعليميـة فـي مجتمـع المعلومـات       األنظار و

والمعرفة،وما تُبنى عليه تلك األهداف من أسس ومبادئ تميز هذا المجتمع عن غيـره  

من المجتمعات،كما يجب أن يكون حاضرا دائما عند التفكير في التحسين والتطوير أن 

التعليم العالي ال يمكن فصلها بأي حال من اإلنجازات األكاديمية واألنشطة المختلفة في 

  .األحوال عن التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

لقد حاولنا من خالل هذا البحث التأمل في بعـض الجوانـب المرتبطـة بتوظيـف        

تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد،والتأمل ما هو إال خطوة أولـى مبدئيـة مـن    

ن ثم فهو عرضة للصواب والخطأ،ولكن قد يكون نقطـة البدايـة   خطوات التطوير وم

واالنطالق األولى التي تبني التفكير الجاد وتوجهه إلى كيفية الوصـول إلـى النتـائج    

واألهداف الصحيحة،كما يكون نافذة مفتوحة على مشاهد جديدة تسـاعد فـي اكتمـال    

  .الصورة ووضوحها

اف المرجوة لم تكن في يوم ما عملية سهلة بل إن محاولة الوصول إلى النتائج واألهد   

البد من بذل الجهود وتنسيقها،وهذا ما حاولنا القيام به أمام الصعوبات التـي واجهتنـا   

ولكن مع هذا تبقى هينة أمام الرغبة الملحة  إلتمام هذا البحث والمساهمة ولو بجـزء  

  .بسيط في إضافة الجديد في مكتبة قسم علم المكتبات

ا نكون قد وصلنا إلى آخر خطوة في هذا البحث وذلك من خـالل تقـديم أهـم    وبهذ   

النتائج التي توصلنا إليها ومدى مطابقتها مع فرضيات الدراسة التي سبق ذكرهـا فـي   

  .الفصل األول الخاص بإجراءات الدراسة 



 

 

من تكنولوجيا المعلومات  ال تبدأ  ةإن عملية التخطيط لوضع إستراتيجي:الفرضية األولى•

يتمثل فـي منـاهج تطبـق،وتعليم قـائم،ومن      عالعدم، فهي محكومة بسياسة تعليمية وواق

الضروري دراسة هذا الواقع دراسة علمية في ضوء الصورة العصرية المرغوبـة فـي   

التعليم وأولويات التطوير، قبل اللجوء إلى استخدام أو توظيف تكنولوجيا المعلومات وذلك 

متكاملة تضم كل العوامل التي لها عالقـة بالموضـوع،و   من خالل وضع خطة شاملة و

توضع هذه الخطة في صورة مراحل متعاقبة على أن يحدد لكل مرحلة أهدافها والطـرق  

خاصـة وان النمـوذج   .والوسائل واألساليب الالزمة لتحقيقها والزمن المحدد لها كـذلك 

ة لمعطيات فلسـفة  التربيـة   التعليمي الجديد المعتمد على التكنولوجيا الحديثة هو استجاب

تغيرت عما كانت عليه منذ سنوات طويلة،فالتحـديات الراهنـة    يالحديثة هذه الفلسفة الت

والمستقبلية قد تغيرت في طبيعتها لتواجه اإلنسان بتحديات وتغيرات مستمرة في مجاالت 

ر في اسـتمرارها  العلم والمعرفة والتكنولوجيا مما ألقى على التربية والتعليم مسؤولية اكب

وذلك بتطوير فلسفتها وأهدافها ومناهجها وأسـاليبها وتقـويم    افي العمل على تطوير نفسه

ـ  الفلسـفة   رومتابعة جودة مخرجاتها،بما يالئم التغيرات الحياتية المتجددة من حولها وتعتب

ـ   تالتعليمية واالتجاها كال الحديثة بمثابة المسير لعمليات التوظيف ودعوة إلى تغييـر أش

ولـيكن  .التعليم النمطي وتحريره من القيود الكالسيكية وابتكار سبل وطرق جديـدة لهـا  

المنطلق هو تبني استراتيجية تسير وفق معالم مرسومة اعتمادا على معطيـات تفرضـها   

التغيرات السريعة وتأثيرات التكنولوجيا على المؤسسات التعليمية الجامعية ولنجعل فكرنا 

فحين نباشر موضوعا ما . ركب مجتمع المعلومات وتقهم لغته وآلياتهمنصب حول اللحاق ب

ماذا ؟ ومتى؟ و كيـف؟ وفـي   :من الناحية االستراتيجية البد أن نجيب على األسئلة التالية

خضم هذه األسئلة يتحدد اإلطار واألسلوب الذي من خالله يتم تنسيق وتوجيـه الطاقـات   

  . والمالية المتاحة في الحاضر والمستقبل واإلمكانات المادية والبشرية والمعنوية

  

  



 

 

تشكل تكنولوجيا المعلومات الحديثة مجموعة متنوعة من المصـادر   :الفرضية الثانية•

واألدوات التقنية التي تستخدم في نقل و نشر و تخـزين و حتـى إدارة المعلومـات ،    

معية ، و قد ازدادت وتعتبر هذه العمليات كلها جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية الجا

في السنوات األخيرة الفرص المتاحة للتعليم باسـتخدام أدوات تكنولوجيـا المعلومـات    

الرقمية وتطبيقاتها وشبكاتها ، إذن الشيء المهم في هذا العصر التركيز على التقنيـات  

الرقمية الجديدة للمعلومات و االتصاالت ، وهذه التكنولوجيات ليست منفصلة كل منها 

ل على حدى و لكنها مجموعة متداخلة من األجهزة و البرامج ووسـائل االتصـال   يعم

واإلعالم و أنظمة التدريس ، و على ما يبدو فإن هذه التكنولوجيات سـريعة التطـور   

وهي تختلف عن التكنولوجيات القديمة من عدة أبعاد  فهي تستطيع دمج وسائل إعالمية 

ما أنها ذات تفاعالت متداخلة ، و تملك القـدرة  متعددة في تطبيقات تعليمية واحدة ، ك

على المراقبة و المساهمة في بيئة المعلومات ، باإلضافة إلى تجردها من حدود الزمان 

تأثيرات تكنولوجيا المعلومات تجعلنا نحاول استشراف المستقبل حتى  نكما أ. والمكان

يحتاج إلى التنبؤ المستند إلى  نكون أكثر استعدادا لمواجهة التغيرات الجديدة،وكذلك الكل

حقائق الوضع الراهن لكي نخطط لمستقبلنا ونضع كل المقاييس التـي مـن شـانها أن    

  .تضمن لنا التحكم في هذا المستقبل بقدر ما نستطيع وفي حدود اإلمكانيات المتوفرة

مـع  النظر إلى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بواقعية يمنحنا الحكمة في التعامل    

المعطيات المختلفة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات،وما يستحق أن نبدأ به ألهميته،وما 

يمكن تأخيره وما يمكن تطبيقه،وما ال يمكن تطبيقه،وما يصلح لمؤسساتنا الجامعية وما 

  .ال يصلح،وما ينبغي تغييره وما ال ينبغي

المعلومات عليه أن يتحمـل   إذا أراد أي مجتمع االنضمام إلى مجتمع:الفرضية الثالثة•

مسؤولية تطوير بنية أساسية للمعلومات و االتصاالت وهذا يتطلب تخطيط إسـتراتيجي  

بعيد المدى يأخذ بعين االعتبار التطورات و التغيرات التكنولوجية المتسارعة والحاجات 

ن إ.تجارب البلدان التي نجحت فـي تخطيطهـا   نالمستقبلية للمجتمع وذلك باالستفادة م

البحث عن تطوير البنية التحتية ما هي إال نتيجة إدراك لدور تكنولوجيا المعلومات في 



 

 

تطوير العملية التعليمية والتربوية ، ودور الجامعات في خطة التنمية الشاملة ،خاصـة  

وان استراتيجية تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد مجموعة من تطبيقـات تكنولوجيـا   

لبنية األساسية التي تتيح للجامعة فرصة االنتقال إلى مزيد مـن  المعلومات ولكنها هي ا

التقدم والمشاركة الحقيقية في حضارة القرن الواحد والعشرين التي تعتمد على الوسائل 

إن تطوير التعليم العالي يستلزم مواكبة التغيـرات والتطـورات    .الرقمية االليكترونية

ت وتغييـرات هائلـة فـي مجـال تكنولوجيـا      العلمية والتقنية وما أفرزته من تأثيرا

المعلومات، الذي يحتم على الجميع مواكبتها بما يكفل االستفادة من إيجابياتها وتسخيرها 

في عملية التنمية الشاملة بفاعلية أكبر،وهذا التوجه يستوجب مواكبـة أو معرفـة أوال   

وانتهـاج اسـتراتيجية   البنية التحتية ثم استكمالها في حالة وجود الثغرات والنقـائص،  

، في إطار برنامج خاص يهدف رلالستفادة من تكنولوجيا المعلومات وفق أسس ومعايي

ولهذا .إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية وإنشاء قواعد معلوماتية موحدة ومتكاملة

التكنولوجي الذي يقصـد بـه تلـك العمليـة التحليليـة       ييمالتقفنحن بحاجة إلى عملية 

وازنة لجميع اآلثار ذات العالقة بكل ما يجري أو مـا  يحـدث مـن ابتكـارات     والمت

القريبـة  ،وكذلك إمكانية توقع واستشراف النتائج المباشرة وغير المباشـرة  ،تكنولوجية

ويعتبر هـذا  .المدى والبعيدة المدى على مختلف تطبيقاتها في مختلف مجاالت التنمية 

متخذ القرار بالمعلومات الكافية حتى ال تأتي قراراته التقييم هو نقطة االنطالق التي تمد 

  .سطحية وال يتم دون الحد األدنى من التحليل الدقيق للبدائل التكنولوجية 

  :كم توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى بعض النتائج أهمها

تتضمن عملية التخطيط لوضع استراتيجية تكنولوجيا المعلومـات مشـروعات تلبـي    •

جتمع التعليمي سواء كانت عاجلة يجب أن تتوفر فور المواجهة لواقع ملح احتياجات الم

  .أو احتياجات متوسطة المدى أو احتياجات بعيدة المدى

يسبق وضع استراتيجية فعالة القيام بدراسة نظام التعليم القائم والتعرف علـى نقـاط   •

  .ضعفه واوجه الخلل ومدى تلبيته وإشباع احتياجات ورغبات المجتمع

  :تحتاج إلى تخطيط دقيق يمر بالخطوات التالي ةإن عملية وضع االستراتيجي•



 

 

ü مرحلة اإلعداد:  

  .تشكيل فريق العمل لوضع االستراتيجية -          

  .صياغة األهداف العامة لالستراتيجية -          

  .وضع أسلوب ومراحل العمل -          

ü مرحلة تطوير االستراتيجية:  

  .أبعاد التخطيط ومدة الخطة وفاعليتها تحديد -         

دراسة وتقويم الوضع الحالي من خالل معرفة األهداف الحالية لتكنولوجيـا   -        

  .المعلومات واألنشطة التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات

  .الوسائل التكنولوجية ومستوى كفاءتها-       

 .التعليمية تالبرمجيا-       

 :االت التخطيط من خاللتحديد مج -       

  ةالمعدات واألجهز                       

  ةواألنظم تالبرمجيا                       

  القوى البشرية                       

  والموارد المتاحة تاالحتياجا                       

  اإلدارة التعليمية                       

  الكلفة المادية                       

  هيكل المؤسسة الجامعية                       

تحديد األولويات من خالل تحديد مراحل الخطة  ومرحل صياغة االستراتيجية  -  

 .ووضع مكوناتها



 

 

ü مرحلة تنفيذ االستراتيجية  

إن المسائل التي طرحت و أثيرت من خالل هذا البحث يمكن أن تساعد على توفير    

المطلوبة عن أسئلة، مثل كيف ينبغي أن يستجيب التعليم العالي  اإلجاباتن قدر كبير م

أساس فلسفي  أيلتحديات المستقبل؟وكيف ينبغي أن توظف تكنولوجيا المعلومات؟وعلى 

  .أو نظري؟وما دور عناصر العملية التعليمية فيها؟

حقـق تكامـل   إن اإلجابة على هذه التساؤالت تبين أن المطلوب هو إيجاد نموذج ي   

التكنولوجيا المتاحة في العملية التعليمية،وهذا النموذج ال يجب أن يكون خطوطا جامدة 

ال يجب الخروج عنها،ولكن يجب أن يكون هناك شيء من المرونة الستعاب التغيرات 

والصعوبات التي تقابل التنفيذ،خاصة وان التكنولوجيا تتسم بالتغير والتطور المسـتمر  

قد تختلف احتياجاته من سنة إلى أخرى، لذلك وجـب أن   يالعمل الذومرتبطة بسوق 

  .يوضع في الحسبان متطلبات المستقبل

واخيرا ال يفوتنا  في نهاية هذا البحث أن نجدد شكرنا للجنة المناقشة على تشـريفهم     

للمشرف على كل المجهودات التي  صلنا بموافقتهم على مناقشة هذا البحث، وشكر خا

  .مام هذا البحث ،وشكر وتقدير إلى كل من ساهم في إثراء هذا البحثبذله إلت

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Abstract 
 
     The question of learning and information technology and the 
relationship between them must be solid because it is illogical that our 
institutions of learning and our school methods move away from the 
revolution of information and the prospects that it gets by this means.All 
the truths scientific and quantified and shown to date show that the 
information technology is at the base of significant industries and 
technologies which the developed countries adopted to acquire their new 
general situation on the basis of progress of this industry and its use in the 
aperations of progress and development.And this strong and essencial 
requirement obliged certain institutions of learninng to rejoin the 
lanquage of the time and to start this experiment.Tey made a considerable 
way in the field of application of the information technology in in 
teaching,as well as matter to be taught in the school syllabus or like 
administrative tool in the management of the businesses of the students 
and the teachers.Finally as average to teach in addition to the search for 
new means which offers this technology in the achievement and support 
of the objectives of teaching such as remot learning. 
 
    From that , we need to propagate policies and strategies of use of the 
information technology by the installation plans and projects to push the 
efforts of research and development in the field and the diffusion of its 
use in the education system.It is not allowed to leave its  use in a 
spontaneouse and hazardous way but  from the point of view of the 
twenty-first centuary in order to build  our strategy on this basis. 
 
    See the strategy of the information technology with objectivity which 
gives us the wisdom of use with the various data and the use of the 
information technology.What it is advisable to use first,considering its 
importance.What is advisable to delay and what it is necessary to apply or 
not to apply?What is appropriate or is not appropriate at our university 
institution?What should be or not to changed? 
 
KEY WORD: 
 
Information Technology – Remote Learning –Higher Educacin- Strategy 
Of The Information Technology- Survey- Universities Of Algerian East.   



  الملخـــص

والعالقة بينهما ينبغي أن تكون وطيدة، ألنه  والتعليم، المعلومات تكنولوجيا مسألةإن    

التعليمية ومناهجنا الدراسية عن ثورة المعلومات،  مؤسساتنا تبتعد أنليس من المنطقي، 

ضح الحقائق العلمية والرقمية القائمة اليوم، تو وكل ،السبيلفي هذا  توفرها التيواآلفاق 

 أضحت من الصناعات الهامة واالستراتيجية التي بدأت الدول المعلومات، تكنولوجيا أن

 وتوظيفهاوضعها الجديد والعام على قاعدة االرتقاء بهذه الصناعة،  تأسيسفي  المتقدمة،

ونظرا للرغبة الملحة والشديدة إلعالن االنتماء إلى لغة   .والتنمية التطويرعمليات  في

عت بعض المؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها إلى خوض هذه العصر، فقد س

التجربة، وقد قطعت شوطا ال بأس به في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في 

كمادة تعليمية ضمن مناهج التعليم أو فيما يتعلق  االتعليم،سواء فيما يتعلق باستخدامه

أخيرا فيما يتعلق باستخدامها كوسيلة باستخدامها في إدارة شؤون الطلبة والمعلمين،و 

تعليمية،باإلضافة إلى البحث عن أساليب جديدة يمكن أن تسهم من خاللها هذه التكنولوجيا 

  .في تحقيق ودعم أهداف المناهج التعليمية كأسلوب التعليم عن بعد

وانطالقا من هذا فنحن بحاجة إلى بلورة سياسات واستراتيجيات لتوظيف تكنولوجيا    

والتطويرية في مجاالتها،ونشر  ةالبحثي دلمعلومات وإقامة الخطط والمشاريع لدفع الجهوا

تلقائية وعفوية،والبد من  فاستخدامها في المنظومة التعليمية ،فال يجوز ترك عملية التوظي

النظر إلى المستقبل من حيث ما سيكون عليه التعليم في القرن الواحد والعشرين حتى نبني 

  .نا على هذا األساساستراتيجيت

إن النظر إلى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بواقعية يمنحنا الحكمة في التعامل مع     

المعطيات المختلفة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات،وما يستحق أن نبدأ به ألهميته،وما يمكن 

عية وما ال يصلح،وما تأخيره وما يمكن تطبيقه،وما ال يمكن تطبيقه،وما يصلح لمؤسساتنا الجام

  .ينبغي تغييره وما ال ينبغي

  :الكلمــــات المفتــــاحية

.            تالمعلوما ااستراتيجية تكنولوجي.التعليم العالي.التعليم عن بعد.تكنولوجيا المعلومات

  .جامعات الشرق الجزائري.دراسة ميدانية



  
  
  

 

  

 
  



Résumé 
 
     La question de la technologie de l’information et de 
l’enseignement et le rapport entre eux dois être solide car il est 
illogique que nos institutions d’enseignement et nos méthodes 
scolaires s’éloignent de la révolution de l’information et des 
perspectives qu’elle procure par ce moyen .Toutes les vérités 
scientifiques ,chiffrées et prouvées à ce jour montrent que la 
technologie de l’information est à la base des industries importantes 
et des technologies que les pays développés ont adopté pour 
acquérir leur nouvelle situation générale sur la base du progrès de 
cette industrie et son utilisation dans les opérations de progrès et 
développement .Et cette nécessité forte et indispensable obligea 
certaines institutions d’enseignement à rallier le langage de l’époque 
et entamer cette expérience .Elles ont fait un chemin non 
négligeable dans le domaine de l’utilisation de la technologie de 
l’information dans l’enseignement, aussi bien en tant que matière à 
enseigner dans les programmes scolaires ou comme outil 
administratif dans la gestion des affaires des étudiants et des 
enseignants .Enfin comme moyen pour enseigner en plus de la 
recherche de nouveaux moyens qu’offre cette technologie dans la 
réalisation et le soutien des objectifs de l’enseignement tel que 
l’enseignement à distance. 
    A partir de cela, nous avons besoin de propager des politiques et 
des stratégies d’utilisation de la technologie de l’information par la 
mise en place de plans et de projets pour pousser les efforts de 
recherche et de développement dans le domaine et la diffusion de 
son utilisation dans le système éducatif .Il n’est pas permis de 
laisser son utilisation d’une manière spontanée et hasardeuse mais 
dan la perspective du 21 ème siècle afin de construire notre 
stratégie sur cette base. 
    Voir la stratégie de la technologie de l’information avec objectivité 
nous donne la sagesse d’usage avec les différentes données et 
l’utilisation de la technologie de l’information .Ce qu’il convient 
d’utiliser en premier, vu son importance .Ce qu’il convient de 
retarder et ce qu’il faut appliquer ou ne pas appliquer ?Qu’est ce qui 
convient ou ne convient pas à nos institutions ?Qu’est –ce qu’il faut 
ou ne faut pas changer ?. 
 
Mots clés : 
Technologie De L’information- L’enseignement A Distance- 
L’enseignement Supérieur -Stratégie De La Technologie De 
L’information -Enquête -Universités De L’este Algérien. 


