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 :المختصرات ةقائم

o ANDS : agence nationale du développement de la santé. 

o CNIPTICE : centre nationale de l’innovation pédagogique et des tice 

o EUROSTAT : office  de  statistique de l’union européenne.   

o IME : indicateurs mondiaux de l’éducation. 

o ISU : institut de statistique de l UNESCO. 

o LICDL : permis de conduire international d’ordinateur homologué par      

l’UNESCO. 

o OCDE: organisation for economic co- operation and development. 

o OEPT : observatoire de l’éducation pour tous. 

o PARE : protocole d’accord sur l’appui a la réforme du système éducatif 

algérien. 

o PISA : programme international pour le suivi des acquis des élèves. 

o ROCARE : réseau ouest et centre africain de recherche en éducation. 

o WIPIIS : groupe de travail sur les indicateurs de la société de 

l’information. 
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الباحثين  نمجتمع المعلومات مفهوم جديد لم يتبلور تماما في الوعي العالمي للعديد م

في مختلف القارات، رغم الخطوات المتسارعة للدول المتقدمة في النفاذ إلى هذا المجتمع 

  :من خالل

v التي أصبحت رمز إنشاء بنية تحتية تقوم أساسا على شبكات وبنوك المعلومات 

   المجتمع
v    زيادة صناعة المعلومات في البناء الصناعي. 

v    تغير القيم اإلنسانية وتحولها من التركيز على االستهالك المادي إلى اإلنجاز 

   .                                 األهداف                 بتحقيق قالمتعل

مع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات بأنه مجت قد تم وصف هذا المجتمعو     

الشعوب و المجتمعاتوتقاسمها بحيث يمكن األفراد واستخدامها ووالمعارف والنفاذ إليها 

في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين مستوى معيشتهم  ممن تسخير كامل إمكانياته

يدة التي تمكن من التبادل االتصاالت الجدووهذا ال يتم إال من خالل تكنولوجيا المعلومات 

التجارة ومن توفير تطبيقات خالقة في مجاالت منها اإلدارة الحكومية واآلني للمعلومات 

االتصاالت يظل كثير من الناس وبدون النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات و.والتعليم والصحة

ا المعلومات في جميع أنحاء العالم مستبعدين من هذا التقدم ألن التغلغل إلى تكنولوجي

يختلف مستواه من بلد إلى بلد آخر وحتى داخل البلد الواحد، مما أوجد الفجوة  االتصاالتو

من تضيق واالتصاالت والرقمية بين من عندهم عالمية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 

لكي ينتقل العالم إلى مجتمع معلومات جامع تحتاج البلدان إلى بيانات و. الفرص أمامهم

إجراء مقارنات ورصد التقدم ولية من أجل التعرف على نواحي التفاوت في النفاذ دال

 فال استهدا القطاع الخاصوهذه هي السبيل الوحيد أمام صانعي السياسات و. دولية

  .القطاعات المحرومة في المجتمع بشكل فعال

رصد حتاج إلى ت المعلومات عمجتم واألولى نح هخطوات والجزائر كبلد نامي يخطو

جميع اإلحصاءات المتعلقة بمجتمع المعلومات الستخدامها فيما يتصل بتوجيه السياسات 
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من خالل استحداث مرصد وطني لمجتمع المعلومات كمؤسسة اجتماعية تقنية تهدف إلى 

 .إيجاد مؤشرات وتتبع تطورات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات عبر مراحل مختلفة

التعليم وإجراءات ولتنظيم قطاعات التوظيف والصحة  ةرصف ووالن مجتمع المعلومات ه

 فقد كان اهتمامنا في هذه الدراسة على قطاع التعليم في مراحله الثالث األولى. السياسة

 إستراتيجيةمجتمع المعلومات وخاصة مع  ىوتأثره بثورة التغيير خالل انتقال الجزائر إل

 ية، بغية االندماج في منظومة االبتكار والتجديدفي العملية التعليم مإدماج تكنولوجيا التعلي

الثاني لمجتمع المعلومات  مالمفهو ووه"بالمجتمع المعرفي البازغ" ىيقوم عليها ما يسم التي

الجزائر من بين  نوال ة،الياباني اإلستراتيجيةفي " المجتمع التقني المعلوماتي"بعد مفهوم 

لومات فقد تبنت حسب رأينا المفهومين في تبحث عن مكانتها في مجتمع المع التيالدول 

قطاع التعليم، بحيث وفرت البنية التحتية واألساسية للمعلومات واالتصال في المؤسسات 

، ثم حيازة المعرفة واستخدامها بواسطة هاته البنية من اجل )تجريبي برنامج(التعليمية 

والتدريب والبحث  مالتعلي توليد القيمة الناجمة عن التجديد واالبتكار، التي تعتمد على

  .العلمي على شتى المستويات واستثمار الموارد البشرية

وطبعا التخطيط للوصول إلى منظومة وطنية لالبتكار والتجديد التي تتفاعل فيها 

األوساط التعليمية والحكومة ضمن إطار تطوير التعليم والتكنولوجيا يتطلب متابعة 

جيات في قطاع التعليم، من خالل جملة من المؤشرات مستمرة لمراحل نفاذ هذه التكنولو

التعبير عنه بالفضول العلمي  نوعلى هذا األساس نشا بداخلنا ما يمك.القياسية في القطاع

لمعرفة موقع المؤسسة التربوية الجزائرية من مجتمع المعلومات ومدى تأثرها واستغاللها 

ة المتشكلة من المتعلم والمعلم والمنهاج لتطبيقات تكنولوجيا التعليم في المنظومة التربوي

ثم الهيئة اإلدارية المنظمة للمتفاعالت الثالثة، وذلك من خالل دراسة  رالدراسي أو المقر

واالتصاالت في القطاع في الواليات الكبرى  تإحصائية تقيس النفاذ لتكنولوجيا المعلوما

  . بالشرق الجزائري

 ولة المؤشرات المحددة من طرف منظمة اليونسكوهنا فقد اعتمدنا مباشرة على جم    

إحصاء ميداني  ءأعلنت عنها خالل المرحلة األولى من القمة العالمية بجنيف، إلجرا يالت
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على بعض المؤسسات التعليمية النموذجية في إطار إدماج تكنولوجيا التعليم في قطاع 

  .الواليات المختارة لالتعليم داخ

متكامل يوافق تطورات مجتمع المعلومات في جميع  وفي غياب نظام إحصائي    

القطاعات يمكن اعتبار الدراسة الحالية كمبادرة إلرساء ثقافة مرصد مجتمع المعلومات 

تكمن أهمية هذه الدراسة التي تعتبر كمبادرة أولية لتطبيق مؤشرات  ن، أيفي قطاع التعليم

مدى فعالية تطبيق تكنولوجيا  قطاع التعليم وجمع بيانات إحصائية تقيس ياليونسكو ف

التعليم في هذا القطاع، بعد المشروع التجريبي لقياس استخدام تكنولوجيا التعليم من خالل 

فقيام مرصد وطني لمجتمع المعلومات في . مؤشرات األداء بقارة آسيا والمحيط الهادي

االتصاالت في وقطاع التعليم من شأنه أن يسمح بقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 

هذا القطاع، مع تحديد مؤشرات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات في قطاع التربية، ألن النفاذ 

إدراك المسافة التي تفصل الجزائر وإليها يعتبر من أهم مستلزمات بناء مجتمع متكامل 

عن تحقيق هدف تقديم لكل متعلم مجال النفاذ إلى تكنولوجيا التعليم ومعرفة إمكانية النفاذ 

يتم استخدامها وتطبيقها في  ؟ كيفوأين يتم استخدام هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية و

تحتية دون استغاللها بفعالية في الن مجرد توفير البنية ال.المؤسسات التعليمية بالجزائر

المنظومة التربوية والمنهاج الدراسي اليعني أبدا أن المؤسسة التعليمية بالجزائر تواكب 

ومن هنا يمكن تحديد آفاق هذه . التغيير الذي يفرضه االنتقال إلى مجتمع المعلومات

  :تحقيق جملة من األهداف تتعلق بمعرفة ىالدراسة التي تسعى إل

v نفاذ إلى تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربوية بالواليات المختارةقياس ال. 

v  قياس متغيراتهاوتحديد مؤشرات قياس النفاذ. 

v  ايجاد مجموعة من اإلحصاءات المتعلقة بالتعليم في مجتمع المعلومات الستخدامها

جيا إنشاء مرصد نموذجي لتكنولووفي تحديد السياسة الوطنية في هذا القطاع بالجزائر 

 .التعليم
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ولتحقيق هذه األهداف قمنا بطرح بعض التساؤالت التي من شانها أن تحدد محاور     

  :سعى إلى اإلجابة على التساؤالت التاليةت ي، التهذه الدراسة

v  ما مدى النفاذ إلى تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربوية بالواليات المختارة

 بالجزائر؟

v س هذا النفاذ إلى تكنولوجيا التعليم؟ماهي المؤشرات الداللية لقيا. 

v تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربوية بالجزائر؟والمعلم  كيف يستخدم المتعلم. 

v  ما هي جملة اإلحصاءات التي يمكن من خاللها استحداث مرصد وطني لمجتمع

 .؟ مجال تكنولوجيا التعليم يالمعلومات بالجزائر ف

الجة هذه اإلشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين كل ولإلجابة على هذه التساؤالت ومع

الميداني بحيث  ئيقسم اإلجراالمنهما يشمل ثالث فصول وذلك لتمييز القسم النظري عن 

عالقة مجتمع المعلومات بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من عرض تم في الباب األول 

التي تمكن من معرفة مستوى النفاذ و، حيث قياس النفاذ المجتمعي لها ومؤشرات قياسه 

تم التطرق  اوردم الفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب، كم ،لمجتمع المعلومات

 اتكنولوجي ولعالقتها في ظل هذه التطورات بقطاع التعليم وظهور مصطلح جديد مركب ه

التخيلية  التعليم الذي أدى بدوره إلى تطوير التعليم إلى التعليم االلكتروني والفصول

 أما الباب التطبيقي فقد شمل فصل يوضح مالمح الدراسة الحالية.ومدارس المستقبل

والمنهجية المطبقة لقياس النفاذ إلى تكنولوجيا التعليم بقطاع التربية في مجتمع البحث 

المكون من المؤسسات التربوية في الواليات المختارة قسنطينة ، عنابة سطيف، ثم حاولنا 

الثاني النظر إلى الجوانب الكمية في تطبيق البرنامج التجريبي إلدماج في الفصل 

  يتكنولوجيا التعليم في المؤسسات التربوية بالمستويات الثالثة  االبتدائي أو األساس

االكمالي ثم الثانوي  بالشرق الجزائري في الواليات المذكورة سابقا بحيث اعتمدنا على 

ياس نفاذ البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم في القطاع ، جملة من المؤشرات التي تقدم ق

  .الرائدة في هذا المجال  اوالتي تم تحديدها من طرف منظمة اليونسكو باعتباره
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أما القياس الكيفي فقد كان محور الفصل الثالث أين تم االعتماد على المؤشرات القياسية 

ية لمجتمع المعلومات في مرحلتها المقترحة من طرف نفس المنظمة، خالل القمة العالم

، ومن خالل هذا الفصل حاولنا معرفة مدى االستخدام الفعلي )2003(األولى بجنيف

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات التربوية المعنية ومدى االستفادة من 

ييم البرنامج وذلك لتق. ثم التكوين جتطبيقاتها في مختلف المجاالت اإلدارية المقرر والمنها

التجريبي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الجزائرية وإيجاد نقاط الضعف ونقاط القوة 

 عللتطورات التي أحدثها االنتقال نحو مجتم ةفي مواكبة المؤسسات التربوية الجزائري

لزيادة قوة نتائج  اإلحصائي وذلكللتحليل  SPSSوقد استخدمنا لذلك برمجية .المعلومات

   .تهاواإلجابة على إشكاليراسة الد

وتكوينا لمرصد مجتمع المعلومات في قطاع التعليم بالشرق الجزائري بواليات 

قسنطينة، سطيف، عنابة فقد تم عرض أهم النتائج المحصلة من المنهج الميداني المطبق 

عليم واالتصاالت بقطاع الت تلتكنولوجيا المعلوماان تكون لبنة أولى في قياس النفاذ  عسى

وكأي بحث علمي فقد اعترضنا مشكل .في المجال الزمني والمكاني المحددين للدراسة

المراجع التي تدرس الموضوع بشكل مباشر خاصة التي في شكلها ألورقي األمر الذي 

 دواالتحا واليونسكحتم علينا اللجوء إلى المصادر االلكترونية أهمها المواقع الخاصــة ب

لكية والالسلكية ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي والمكتب الدولي لالتصاالت الس

، وموقع القمة العالمية في مرحلتها األولى بجنيف وبرغم عدم وجود اإلحصائي األوروبي

بعض أوراق  ةالمعلومات المحصل عليها، خاص نمقاالت كاملة إال أننا حاولنا التنسيق بي

الى جانب مشكل المراجع . ن مصادر خاصةالمؤتمرات التي حصلنا عليها بشكل مباشر م

  .فهناك عائق توفر اإلحصائيات والبيانات المتعلقة بالجزائر

 يورغم العراقيل يبقى هذا العمل ثمرة جهدنا حسب اإلمكانيات المتوفرة لدينا والذ

يكون لفتة لالهتمام بالنظام اإلحصائي لمجتمع المعلومات، وتحديد مؤشرات  ننرجو أ

  .لتعليم إلى جانب ترسيخ ثقافة جمع اإلحصائيات وتوفيرهاقياس لقطاع ا
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 الفصل الثاني: مؤشرات مجتمع المعلومات 
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من خالل هدا الباب نود أن نلقي نظرة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

غاية ظهور مجتمع  إلىومراحل ظهورها، والتغيرات التي أحدثتها في المجتمع 

لتكنولوجيا  األمثلستغالل المعلومات، الذي تطلب تحديات عديدة ارتكزت على اال

المعلومات واالتصاالت في مختلف الميادين، من اجل ردم الفجوة المعلوماتية بين 

قياس  إلىكما يحتاج مجتمع المعلومات . دول الشمال المتقدم ودول الجنوب المتخلف

مدى اختراق هذه التكنولوجيا ونفاذها الى جميع المجاالت والقطاعات، وخاصة قطاع 

ويحتاج منهج القياس الى جملة من المؤشرات . م الذي هو جوهر هذه الدراسةالتعلي

وضمن فصول هذا . يتم االتفاق عليها من طرف المنظمات الدولية النشطة في القطاع

االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة اليونسكو التي  هالباب فقد ركزنا على ما قدم

التي سنعتمد عليها في الجانب  ترااهتمت بقطاع التعليم، وحددت جملة من المؤش

  .الميداني

ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة بالتعليم يمكن أن تساعد في 

تقييم جوانب معينة من حصول الجميع على التعليم وفي جميع المستويات، وكذلك 

ية في جوانب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق بعض األهداف الدول

كماان البيانات اإلحصائية العالية الجودة ومؤشرات تكنولوجيا .مجالي التعليم والتنمية

. ستساعد في رصد التقدم نحو تحقيق هذه األهداف مالمعلومات واالتصاالت للتعلي

قطاع التعليم أن تساعد  يويمكن للبيانات عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

تكنولوجيا المعلومات  يالقرارات يشان االستثمار ف اتخاذ يصناع السياسات ف

مجال التعليم وفي تنفيذ التدابير لتحسين نتائج التعليم عن طريق  يواالتصاالت ف

  . استخدام هذه التكنولوجيا

ويشمل هدا الباب ثالث فصول تم سرد المعلومات التي تحتويها في تسلسل منطقي 

وظاهرة ، كانت بؤرة التحول الى مجتمع  محيث تم التطرق الى التكنولوجيا كمفهو

المعلومات ثم البحث عن القيمة المضافة في المجتمع  من خالل استخدامها ومحاولة 

قياسها بمؤشرات قياسية، ووظفنا هذه القيمة في قطاع التعليم بظهور تكنولوجيا 

  .التعليم وهي محور الفصل الثالث
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 :دتمهي       

في عصرنا الحاضر  تبتطور المجتمعا أصبحت تكنولوجيا المعلومات مرتبطة     

فهي . إلى مجتمعات أكثر تطوراً وتعد الوسيلة األكثر أهمية لنقل المجتمعات النامية

خدمات معلوماتية إلكترونية  تساهم بطريقة مباشرة في بناء مجتمع جديد يعتمد على

يبرز سؤال مهم يتمحور  وعليه ،والتعليمواإلنتاج  ذات صلة مباشرة بخدمات االتصال

للبلدان النامية القدرة على  في ما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقدم

واالنتقال بذلك إلى مسار معرفي يستند  تخطي الفقر وتخطّي المراحل التقليدية للتنمية،

 .بقيمة مضافة اكبر عويتمت والنم على

 د أداة  من الواضح أنتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمفردها هي مجر

 ليست بديالً عن الحاجة إلى التنمية الحقيقية، غير أن تكنولوجيا المعلومات واألدوات

من شأنها تسريع التنمية وإعادة هيكلتها عبر تأمين نفاذ م أدواتأكثر  واالتصاالت تقد

 أصبحوا يحصلون على مزيد من المعلومات تناسقاً إلى المعلومات، فمزيد من الناس

 أما أثر هذا، فيتمثّل بتغييرات عميقة في بنى األسواق. كلّما وأينما احتاجوا إليها

 .االقتصاديوالمنظمات وأنماط السلوك 

 :مفهوم تكنولوجيا المعلومات 1.1

يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات إلى مجموعة من العناصر والقدرات التي    

البيانات والمعلومات وتخزينها ونشرها باستخدام تكنولوجيا  في جمع تستخدم

عالية وكفاءة إلحداث شئ مفيد يساعد على تطور  الحاسبات واالتصاالت بسرعة

كل التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات " أيضا  هي  المجتمعات،

تخدم من قبل المستفيدين منها بمختلف أشكالها إلى المعلومات بمختلف أنواعها التي تس

كل الوسائل من أجهزة، وبرامج " كما تم تعريفها أنها  1" في مجاالت الحياة كافة 

بين المؤسسات المختلفة شامال وتسهل نقل المعلومات وتبادلها في داخل المؤسسة أ

ذلك جمع المعلومات وتخزينها ومقارنتها، وتحليلها والتخطيط لسهولة استخدامها في 

                                                
  15، ص2000. دار المناهج. تكنولوجيا المعلومات. السلمي، عالء ع الرزاق  1
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فالتكنولوجيا والتقدم العلمي هما عصا تطور البشرية ورقيها  1».وقت المناسبال

وتوسع إمكانياتها وطاقتها ولقد انعكست مختلف النتاجات التقنية العالية السريعة على 

المجتمع العالمي ككل، كعامل أساسي في حركة البشر خالل القرن الحالي وقد أصبح 

تكنولوجيا  وقد غيرت 2.التقدم وتقنياته المتواترة  اإلنسان يعيش على أوتار حركة هذا

عشر من حيث حجم  نبالقرن الثامالمعلومات نظام اإلنتاج الخاص بالثورة الصناعية 

الزبون لمواكبة  اإلنتاج وجودة وشكل المنتج الذي يمكن تعديله بناءا على طلب

 .الجديدة تالتطورات والتقنيا

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  شكل 1:  تكنولوجيا المعلومات3

 

 

 

                                                
18ص.السابقالمرجع   1  
  13، ص2002، تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين. شحاذة، ألخوري ،هاني  2

 3  الوردي، زكي.المعلومات والمجتمع.عمان، الوراق. 2002 .     
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  :منظومة تكنولوجيا المعلومات 2.1

على  لتعم وأ اتحتويه ووهي منظمة متكاملة تعمل مكوناتها لتنتج المعلومة أ

تنقيحها وتدقيقها وتنظيمها، هذا وقد ارتبطت هذه التكنولوجيا بعناصر داخلية وخارجية 

  .وبنى تحتية مكونة من منظومة متكاملة وعديدة

  :خلية لمنظومة تكنولوجيا المعلوماتالعناصر الدا1.2.1

  :واالتصاالت توتشمل المكونات المادية، البرمجيا

 : المكونات المادية 1.1.2.1

الشاشة، ( تمثل الكمبيوتر المتكامل إضافة إلى الخواص الملموسة لمواد الكتابة  

   1.)القرص الصلب، لوحة المفاتيح، مكبر الصوت، فارة، ماسح، ضوء، طابعة، مودم

  :البرمجيات 2.1.2.1

ما يجعل الحاسوب تحت سيطرة وعناصر ذهنية يمكن تغييرها واستبدالها وه

  2.المستخدم دائما بحسب البرامج المرغوبة

  :التصاالتا 3.1.2.1

في  ةومكمل منظومة تكنولوجيا المعلومات فهي موازية لها لولها دور كبير داخ

كمال لتكنولوجيا المعلومات إلى أن تكون م نالوقت نفسه، وقد ارتقت االتصاالت م

  3: يأتي ادور الشريك الكامل ويمكن تلخيص أهم توجهات االتصاالت فيم

  .رقمنه في كل اتجاه: التوجه األول •

 .االنتقال من قابلوات النحاس إلى األلياف الضوئية: التوجه الثاني •

                                                
  1 مهنا، فريال. علوم االتصال والمجتمعات الرقمية، دمشق، دار الفكر، 2003، ص.506

509ص .المرجع نفسه  2  
  .2006.االردن، مكتبة المجتمع العربي.علم المكتبات يتكنولوجيا ف.نبيلعلوه، رأفت   3
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انتشار المعدات النقالة من هواتف نقالة، حواسب، كتب : التوجه الثالث •

 .لكترونيةا

اندماج خدمات الهاتف مع خدمات الفاكس والبريد االلكتروني : التوجه الرابع •

 .اإلنترنتشبكة  يواإلبحار ف

 .خصخصة مؤسسات االتصاالت الوطنية: التوجه الخامس •

  :العناصر الخارجية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات 2.2.1

  : وتشمل العناصر التالية

  . 1 نظر عنصر مجتمع المعلوماتا: مجتمع المعلومات 1.2.2.1

   2:السياسة 2.2.2.1

عالقة السياسة بالتكنولوجيا عالقة مضطردة وتزداد باتساع المعرفة وزيادتها وهذه  

العالقة، هي عالقة تأثر وتأثير، فالدول األكثر تقدما في صناعة التكنولوجيا 

هذه  ىم يكون التأثير علالمعلوماتية تؤثر في الدول المستوردة لهذه التكنولوجيا، ومن ث

الدول المستوردة تأثيرا سلبيا الى حد كبير، يبدأ باالنبهار ويدخل في مشكل التطوير 

وتصدير الثقافة للدول المستهلكة، كما يحدث أالن من خالل سياسة اكبر . والتحديث

تصدر قيمها وثقافتها مع هذه  يدولة مصنعة ومصدرة لتكنولوجيا المعلومات، فه

 .الحديثة التقنيات

  :االقتصاد 3.2.2.1

أصبحت المعلومة سلعة اقتصادية، ولها سوقها الرائج في العالم، ويؤدي االستثمار 

لمعلومات دورا مهما في امن قبل الحكومة والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا 

                                                
  39. األول ص لانظر الفص   1
مدينة الملك ع العزيز .المملكة العربية السعودية .الرؤية ورسم السياسات:ادرات البنى األساس الوطنية للمعلوماتمب. كاهين براين  2

  2004.للعلوم والتقنية
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كما ظهر االستعمار المادي في أجهزة ومواد خطوط .اقتصاد المعرفة

الجديدة لهذه الفعاليات يخلق مردودا ايجابيا اكبر في نشاط وتطبيق الخدمات .لاالتصا

، وتعمل الدول الكبرى 1االقتصاد ويردم الفجوة الرقمية مع الدول المصنعة والكبيرة

فيما تبقى .العتاد في تكنولوجيا المعلومات ةالمتقدمة معلوماتيا على احتكار صناع

اعتمدت على الموارد والمواد الخام  الدول العربية تعاني من األزمات االقتصادية ألنها

كالنفط والمعادن وتؤثر فيها سياسة االستعمار الجديد وهي إلى اآلن بعيدة عن اقتصاد 

المعرفة وتبقى أسيرة شراء المعدات والبرامج الجاهزة وفي الواقع أن اقتصاد المعرفة 

على تكنولوجيا  يتطلب تهيئة بيئة سياسية مناسبة للبحث العلمي والتكنولوجي والتركيز

اقتصاد يعتمد وطه الخاصة به، هوالمعرفة شر دالمعلومات واالهتمام بالتعليم، والقتصا

  2.على المعلومات ويعمل على تقديمها كسلعة

  :الثقافة 4.2.2.1

وهي من العناصر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، بشكل كبير، الن التكنولوجيا 

قاء بها من خالل إعادة تسجيل التراث الثقافي تالمس ثقافة المجتمع وتحاول االرت

واسترجاعه وبثه للمجتمع، وتعمل الدول المتقدمة على فرض ثقافتها عبر وسائل 

التي تعمل  اإلنترنتاإلعالم كافة المطبوع منها والمرئي والمسموع، وعن طريق 

يقتفون  وتعمل على إعادة تثقيف العالم وجعل مثقفيه"اإلعالمية،  لوسيطا لكل الوسائ

اثر الثقافة األمريكية وقد مهدت العولمة لذلك من خالل أمركة العالم أي جعل ثقافة 

لخلق العادات والتقاليد الجديدة من اجل  يالثقاف والعالم أمريكية وهذا ما يسمى بالغز

، وأيضا من اجل "3تسهيل مهمة الساسة األمريكيين في تطويع حكومات العالم إلرادته

االقتصادية متخطية بذلك األسواق العالمية من اجل السيطرة والهيمنة توسيع رقعتها 

عليها، وتحاول دول كثيرة من بينها الدول االروبية وخصوصا فرنسا أن تجعل من 

، اإلنترنت برمجياتثقافتها سائدة في المجتمع الفرنسي وذلك بعملها على فرنسة 

                                                
  1 المعلوماتية في الوطن العر بي: الواقع واألفاق.األردن.المؤسسة العربية للدراسات والنشر.2002 .ص 56

23ص.المرجع نفسه  2  
  3 المخالفي،فيصل. المؤسسات اإلعالمية في عصر تكنولوجيا المعلومات.اليمن.المكتب الجامعي الحديث.2005 .ص20
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ا بثقافتها ولغتها، وتكنولوجيا وأنظمة الحاسوب وجعلها باللغة الفرنسية تمسكا منه

المعلومات مصبوغة باللغة اإلنجليزية وذلك بسبب سيطرة الشركات األمريكية على 

وهذه البرامج توزع على العالم وحتى الشركات األجنبية المنافسة  ،برامج الحاسوب

 تكشركات البرمجية الهندية باللغة اإلنجليزية وعلى نفس مواصفات مايكروسوف

  . هذا مما سهل للواليات المتحدة أن تنشر ثقافتها عبر تكنولوجيا المعلوماتو ،نفسها

  :ثورة المعلومات 5.2.2.1

وقبل التطرق إلى ثورة المعلومات البد من التعريج على مفهوم المعلومات 

هي إحدى المفردات  المعلوماتف.باعتبارها أساس التغير الحاصل في المجتمعات

دراك با وع معاني هذه المفردات التي تتصلراء مفرداتها وتنالمشتقة من علم وتتسم بث

  :أن المعلوماتو1،وظائف العقل

v  معينالبيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف.  

v المقومات الجوهرية في اى نظام للتحكم.  

v  لتجمعها وتناولها بالبيانات نتيجةالمفهوم المتصل.  

v الوثائق واألشكال بيانات مجهزة ومقيمة خاصة إذا تم استقاءها من. 

عبارة عن  حيث أن المعطيات.وتتوسط المعلومات كل من المعرفة والمعطيات   

حقائق متفرقة وعندما تتجمع هذه الحقائق وترتبط معا تصبح معلومات، وعندما تؤثر 

وللمعلومات ادوار مختلفة حسب  .معرفةفي أداء وسلوك الفرد والمجتمع تتحول إلى 

 2: من يتعامل معها 

v مصدر قوة وأداة سيطرة: لسياسيا  

v إدارة لدعم اتخاذ القرار: المدير.  
                                                

   الوردي، زكي. المرجع السابق.2003.ص23
30ص.نفسهالمرجع   2  
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v وسيلة لحل المشكالت ومادة توليد المعارف الجديدة: العالم.  

v مضمون الرسالة اإلعالمية :اإلعالمي.  

v أخرى زرمو وأرموز تشير إلى دالالت : اللغوي. 

 هي يات التوزيادة استغالل المعلومات أدى إلى ظهور ما يعرف بثورة المعلوم

كم هائل من المعلومات وهي مجموعة تغييرات تحدثها تقنية المعلومات، واهم  تدفق

الكمبيوتر  ةوأجهز تقنية االتصاالت الجديدة لبث المعلومات،: تغييرين اثنين منها

وتفقد ثورة المعلومات داللتها   1.لمعالجتها وقد تم اقتران هذين النوعين من التقنية

بسياق زمني معين، الن البشرية لم تشهد ثورة معلومات واحدة وإنما  كلية مالم ترتبط

سلسلة طويلة من ثورات المعلومات بدأت بتطور اللغة بوصفها أهم مقومات االتصال، 

وقد .بمجموعة من المراحل تشكل كل منها ثورة في حد ذاتها روقد مر هذا التطو

  :اتيةأفرزت ثورة المعلومات الكثير من المفاهيم المعلوم

v  تالمعلومامجتمع.  

v قطاع المعلومات . 

v قواعد المعلومات . 

v تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

  :االتصاالت تكنولوجيا 3.1

بكافة أشكالها السالح الحقيقي لمواجهـة التحـديات    االتصاالتأصبحت تكنولوجيا 

الـوطني،  كأفراد وكأمة وبالتالي االقتصـاد   المجتمعات الحديثة، العديدة التي تواجه

وقدرات أفراده  ،عالمجتم ووأصبح التطور التكنولوجي هدفا قوميا واحتياجا حقيقيا لنم

ال  ،تأثير ثورة تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتو .وحسن استخدام موارده وحمايتها

                                                
   26ص  1الشكل رقم  انظر  1
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بل يجـب أن   ،يجب أن يظل قاصراً علي تحقيق المكاسب االقتصادية والتنموية فقط

روابط السياسية واالجتماعية والثقافية بين األمم، ويجـب تحقيـق   يتعداها إلي تقوية ال

ذلك كله في إطار يضمن احترام الهوية الوطنية ويحفظ التنوع فـي الخصوصـيات   

وذلك بغيـة   .والديانات والثقافات كمكونات أساسية للتعاون والتكامل بين الحضارات

فة الشـعوب للمشـاركة   إتاحة الفرصة لكاو ع المعلوماتممفهوم عالمية مجتتحقيق 

التي يجـب   بفاعلية في تطوير وتصنيع واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

  .أن تتحول إلي أداة فاعلة لممارسة الحق في التنمية بمفهومه الواسع

   :مفهوم تكنولوجيا االتصاالت 1.3.1

ة مجمل المعارف والخيارات والمهارات المتراكم" ويمكن تعريفها على أنها

والمتاحة واألدوات والوسائل المادية، والتنظيمية اإلدارية المستخدمة في جمع 

تخزينها، واسترجاعها، ونشرها، وتبادلها أي والمعلومات ومعالجتها وإنتاجها، 

كما أنها تعد ظاهرة . توصيلها إلى األفراد والمجتمعات وتجربة تطبيق دلك عمليا

االقتصادية، العلمية، والنفسية، السياسية، وهي  اجتماعية متعددة األبعاد التكنولوجية

نسبية بطبيعتها وتربط اشد االرتباط بدرجة تطور كل مجتمع، وما قد يعد حديثا في 

ومن خاللها يمكن قياس تطور أي .. "1مجتمع ما، قد يعد تقليديا في مجتمع آخر

  )298،ص2الجدول رقم  (. مجتمع

   :ت وتكنولوجيا االتصاالتالعالقة بين تكنولوجيا المعلوما 2.3.1

إن ثورة االتصاالت جاءت متوازية مع ثورة تكنولوجية المعلومات التي كانت   

نتيجة لتفجر المعلومات وتضاعف اإلنتاج الفكري في مختلف المجاالت، وظهور 

الحاجة إلى تحقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض المعلومات المتدفق وإتاحته 

جهد عن طريق  وقت وبأقلفي أسرع  ،تخذي القراراتللباحثين والمهتمين وم

، تعتمد بالدرجة األولى على الكمبيوتر 2استحداث أساليب جديدة في تنظيم المعلومات

                                                
   ،2003األهرام، مطابع .القاهرة .والمستحدثات تالصحافة في مجتمع المعلومات األساسيا. محمود، علم الدين 1
  2002.المركز الثقافي العربي.لبنان .العرب وعصر العولمة. كاضم نجاح .  2
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." واستخدام تكنولوجيا االتصاالت لمساندة مؤسسات المعلومات ودفع خدماتها

على وتعريف تكنولوجيا المعلومات ينطوي على التزاوج إذ ينص في إحدى صيغة 

انه اقتناء واختزان المعلومات، وتجهيزها في مختلف صورها، وأوعية حفظها سواء 

 اوبثه ،كانت مطبوعة أم مصورة أم مسموعة أم مرئيةام ممغنطة أم معالجة بالليزر

 1."باستخدام توليفة من المعلومات االلكترونية ووسائل أجهزة االتصاالت عن بعد

فقد جمع بينهما النظام  أيضا ولوجيا االتصاالتوتعريف تكنولوجيا المعلومات وتكن

الرقمي الذي تطورت إليه نظم االتصال عن بعد، فترابطت شبكات االتصال مع 

ما نلمسه واضحا في حياتنا اليومية من التواصل  بالهاتف، ووه،شبكات المعلومات 

، التليتكس، األقمار الصناعية األليـاف الضوئية ستك ووالفاكس ، الفيدي

  .، واالتصاالت الرقميةفيكروويالم

  :من اجل تحقيق األهداف اإلنمائية اكتساب التكنولوجيا 4.1

تسعى الكثير من البلدان إلى اكتساب التكنولوجيا من خالل العديد من المراحل 

المتعلقة بنقلها ثم محاولة توطينها، ثم توليدها حسب خصائص المجتمع المستهلك لها 

تبدأ منذ المراحل األولى في التعليم   2نية لإلبداع واالبتكارمنظومة وط بوهذا ما يتطل

أن تحدث جميع الحواجز التي من شانها  ةمن خالل احتكاك التلميذ بالتكنولوجيا وإزال

 .األلفة بينها

  :   نقل وتوطين وتوليد: اكتساب التكنولوجيا 1.4.1

حه إال أننا يمكن أن مفهوم يصعب توضي) التقانةوالتقنية أ(إن مصطلح التكنولوجيا  

مجموع المعارف والخبرات والمهارات الالزمة لتصميم ولتصـنيع منـتج    "نقول بأنه

اكتسـاب  "سنصـطلح علـى كلمـة    و"3.عدة منتجات وإنشاء مشروع لهذا الغرضوأ

                                                
  1. المرجع السابق.ص 310.

  متاح على الشبكة .)25/02/2006 (. 2005.التطور التكنولوجي الستدامة الصناعة في ظل منافسة عالمية واقتصاد المعرفة. مرياتي 2.
www.mafhoom.com/syr/articles/marayati/mrayati 

 
 .نفسهالمرجع  3

 

http://www.mafhoom.com/syr/articles/marayati/mrayati
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" نقل التكنولوجيـا "أما . لنعني بها نقل وتوطين ثم توليد التكنولوجيا محلياً" التكنولوجيا

وسائل (نقل مصنع "مارسته حتى اآلن في الوطن العربي على أنه فقد جرى فهمه وم

على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص  بمنتجات والتدري ةعدولمنتج أ) إنتاج

مجسد في سند قانوني ويحدد عدداً من الممارسات فيما يتعلق بتعديل عمليـة اإلنتـاج   

  " 1.نهاوفي السوق المتاحة وفي المواد المستعملة وطرق تأمي

 وفيتم عندما يتمكن المختصون المحليون أ" استيعاب التكنولوجياوتوطين أ"أما   

من فهم عمليات اإلنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على  نالوطنيو

تطويرها وتحسينها لتجاري التطور العالمي لهذه التكنولوجيا وبحيث يبقى المصنع 

نتيجة التطور التكنولوجي للمواد وللعمليات الداخلة  يجاري التنافس العالمي الحاصل

فيكون بإيجاد تكنولوجيات جديدة مبتكرة " توليد التكنولوجيا"أما  .في تصنيع هذا المنتج

 .محلياً يمكن بواسطتها تصنيع منتجات مستحدثة منافسة عالمياً ةمطور وأ

  2:وتشتمل إدارة التكنولوجيا على األمور التالية   

وتشمل أساسيات اختيـار التكنولوجيـا وكيفيـة اقتناءهـا      :نقل التكنولوجيا إدارة .ا

  .واستخدامها وهي العناصر األساسية في المنظومة اإلدارية

والتي تضم الهندسة العكسـية، التطويـع    :ااستيعابه وإدارة توطين التكنولوجيا أ .ب

  .التكنولوجي وفك الحزم التكنولوجية

وهي المهمة التي : )ومع عملية التنمية المستدامة(البيئة مالئمة التكنولوجيا مع  .ت

تسعى لتحقيقها الدول العربية باعتبارها دول مستهلكة للتكنولوجيا حيـث شـملت   

البحـث  خططها لدخول مجتمع المعلومات إدارة توليد التكنولوجيا التـي تشـمل   

لملكيـة  االختـراع وحقـوق ا   تإدارة النظام الوطني لالبتكار، بـراءا  ،والتطوير

وتمـر    .وتوليد التكنولوجيا كأهم مشروعجديدة  تشركا وتوليد مصانع أ،الفكرية

                                                
 مراياتي، محمد.الصناعة العربية المعلوماتية واالقتصادية المبنية على المعرفة.في مجلة التنمية الصناعية . المغرب. المنظمة العربية 

400، 2004، . ع.نللتنمية الصناعية والتعدي  1  
  .نفسهالمرجع   2
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أما  .التكنولوجيا بدورة حياة تبدأ ببزوغها ثم تصبح تكنولوجيا ناضجة وأخيراً تتقادم

التـراخيص الصـناعية    1:طرق نقل التكنولوجيا وعقود نقلها فلها عدة أنواع مثل

المعونة  دعقو التحالفات اإلستراتيجية،  ،)باليد، سوق باليدح باليد، منتج تسليم مفتا(

األجنبـي   راالستثما ،ستخدام العالمات التجاريةااتفاقية براءات االختراع و، الفنية

اتفاقية حـق  و، التدريب والخدمات اإلدارية واإلشرافية ،)فروع للشركات(المباشر 

  2.المعرفة

  :مصادر تكنولوجيا المعلومات 2.4.1

تكنولوجيا مصادر خارجية ومصادر داخلية ويتم نقل التكنولوجيا إما من الخارج ولل

  .من الداخلوأ

  :المصادر الخارجية 1.2.4.1

الشركات الصناعية الكبرى والمتخصصة، المنظمات الدولية، المكاتب وتضم  

والتطويرية، الكتب والمراجع، الجمعيات المتخصصة  البحثية االستشارية المراكز

  .، مراكز التدريب والجامعاتءكز المعلومات الخبراومرا

 :ةالمحلي والمصادر الداخلية أ 2.2.4.1

 ةالشرك ومراكز البحث والتطوير، جهاز البحث والتطوير داخل المنشأة أوتشمل 

الجامعات والمعاهد، الشركات األخرى، المكاتب االستشارية، هيئة المواصفات 

  3.ع، الخبراءوالمقاييس ومكاتب براءات االخترا

  : تكنولوجيا المعلومات واألهداف اإلنمائية للتنمية 3.4.1

يعتبر قدوم قرن جديد مناسبة للتفكير في الماضي ولطرح اآلمال الجديدة لمستقبل 

إعالن األلفية الذي اعتمدته  يهذا على المستوى العالمي ف إلىوقد تم التطرق .أفضل
                                                

  1 المرياتي. الصناعة العربية المعلوماتية واالقتصادية المبنية على المعرفة.المرجع السابق.
.المرحع نفسه  2  
  .2005.اإلسكندرية.التقنيات الحديثة للمعلومات.مرسي، نبيل محمد  3
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احد األهداف الثمانية التي تناولها إعالن وكان   1في األمم المتحدة ودولة عض 189

بتخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم  مااللتزا واأللفية على المستوى العالمي، ه

وحددت األهداف مجاالت . 2015اليومي عن دوالر واحد الى النصف بحلول سنة 

افؤ بين معينة لتحسين حياة الناس، بما في ذلك تخفيض نسبة الفقر، التعليم والتك

شراكة  ةإقام ووالهدف األخير من األهداف اإلنمائية، وه. الجنسين والصحة والبيئة

ويرتبط . عالمية من اجل التنمية، بعرض وسائل لتحقيق األهداف السبعة األولى

ويهدف  2.هدفا فرعيا من اجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 18باألهداف الثمانية 

د الى تحويل األهداف الرئيسية والفرعية الى تدابير معترف هذا النشاط الخاص بالرص

من  48وتقوم عملية الرصد على أساس . بها على نطاق واسع لتعزيز التعاون الدولي

ومن النواحي المهمة لعمل االتحاد أن .المؤشرات  التي وضعت لقياس هذه األهداف

اعتبارها أداة مهمة لتحقيق إعالن األلفية يعترف بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب

فبوسع . اكتسابها وتوطينها وتوليدها إن أمكن تاألهداف بصفة عامة وبعمليا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد في تخفيف حدة الفقر وتحسين تقديم 

وقد . االدارا ت الحكومية إلىالخدمات التعليمية والصحية وتحسين إمكانية الوصول 

ثة مؤشرات لقياس توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهي مجموع تم اختيار ثال

لكل مائة  ةالشخصي الحواسبعدد المشتركين في الهاتف لكل مائة من السكان، وعدد 

وقد تم اختيار هذه . لكل مائة من السكان األنترنتمن السكان، وعدد مستعملي 

من والعديد لبية البلدان المؤشرات أيضا ألنها متاحة على نطاق واسع وتغطي غا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حد ذاته يعتبر بشكل  يف وومع أن النم.السنوات

عام دليال على التقدم فان قياس اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقييمه ليس 

فمن المؤكد أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحدث تغييرات كبيرة . بهذه السهولة

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية في أي مجتمع، ولكن من  النواحي على

                                                
 1االتحاد الدولي االتصاالت. الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة التحاد الدولي لالتصاالت.(2004/07/06).متاح في الموقع 

:التالي  
www.itu.org. 

   
  38ص  1انظر الجدول رقم     2  

http://www.itu.org
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فصل تأثيرها عن تأثير العوامل وفي هذه المجاالت أ الصعب إعطاء قيم كمية ألثرها

ومما يزيد من صعوبة التحليل ندرة وجود دراسات تتناول المستويات . األخرى

  .الجزئية

ومع أن . هداف اإلنمائية لأللفية لم يبدأ إال مؤخراأن رصد تنفيذ األ حومن الواض

الباحثين قد عملوا على تحديد اآلثار الممكنة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فان 

وقياس األثر . وضع مؤشرات لقياس هذا التقدم بالفعل ال يزال في بداية الطريق

ور،  نظرا لوجود من أسهل األمواالقتصادي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ه

تكنولوجيا المعلومات  يعدد من الدراسات تبين األثر المضاعف لالستثمار ف

وعليه فان التحدي اإلنمائي أصبح يمكن اليوم في . ياالقتصاد وواالتصاالت على النم

وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وإستراتيجيات المجتمع الجديد وتأسيس االقتصاد المبني 

  1على أسس سليمة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                
  208ص.2005. 03رقم .مجلة دراسات.اقتصاد المعرفة والتعليم عن بعد.احمد، امجد   1
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  1.مؤشرا 48هدفا فرعيا و 18ثمانية أهداف و :1جدول رقم 

  

  األهداف
  األهداف الفرعية

  

  .القضاء على الفقر المدقع والجوع. 1 

خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم عن . 1
الى 1990النصف في الفترة من  إلىدوالر واحد 

2015.  

خفض نسبة سكان العالم الذين يعانون من . 2
الى 1990جوع الى النصف في الفترة من ال

2015.  

  

  .تحقيق التعليم االبتدائي للجميع. 2

تمكين األطفال في كل مكان، بحلول عام . 3
، سواء الذكور واإلناث منهم، من إتمام 2015

  .مرحلة التعليم االبتدائي

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين . 3

  .المرأة

  

ين في التعليم إزالة التفاوت بين الجنس. 4
االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول 

، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في 2005عام 
  .2015موعد ال يتجاوز عام 

  . خفض معدالت وفيات األطفال. 4
خفض معدالت وفيات األطفال دون سن . 5

  2015و 1990الخامسة بمقدار الثلثين فيما بين 

  .تحسين صحة األمومة. 5
خفض معدالت وفيات األمومة، فيما بين عامي . 6

  .بمقدار ثالثة أرباع 2015و 1990

  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية . 6

  .والمال ريا وغيرهما من األمراض

وقف انتشار فيروس نقص المناعة بحلول عام . 7
  .وشروعه في االنحسار 2015

  2015بحلول عام  اوقف انتشار المال ري. 8

  

  

  

  .كفالة االستدامة البيئية. 7

السياسات إدماج مبادئ التنمية المستدامة في . 9
  .القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية والبرامج

خفض عدد األشخاص الذين ال تصل إليهم . 10
  .2015مياه الشرب النقية الى النصف بحلول عام 

                                                
  
 

   1  قاعدة بيانات مؤشرات األلفية.(2004/07/06).متاح على الموقع:
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goal.asp 
 
   

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goal.asp
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 2020تحقيق تحسين كبير بحلول عام . 11
مليون من سكان  100تقل عن لمعيشة ما ال
  .األحياء الفقيرة

  

  

  إقامة شراكة عالمية من اجل التنمية . 8

أهداف فرعية منفصلة لتعزيز التجارة  12-17
واألنظمة المالية، تتناول االحتياجات الخاصة ألقل 
البلدان نموا والبلدان النامية الصغيرة، وخفض 

  .الديون وتشغيل الشباب وإتاحة األدوية

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد . 18
التكنولوجيات الجديدة، خاصة تكنولوجيا 

  .المعلومات واالتصاالت

  
                                      

اإلستراتيجي لبلدان كثيرة، لكن بناء هذا  فالهد وإن بناء مجتمع المعلومات ه    

تبط بالسياسات االجتماعية األخرى المجتمع ال يمثل عملية قائمة بذاتها وإنما ير

والتغير االجتماعي خاصة عندما يكون سريعا بشكل تحديات جديدة دائمة لمتخذي 

وهناك حاجة إلى معرفة الوضع الراهن والمعارف األساسية عنه وكذالك إلى . القرار

حقائق ذات صلة موثوق بها عن االتجاهات اإلنمائية في المجتمع، والقدرة على 

أفراد المجتمع المتغيرة هما الشرطان األساسيان  تالمستمر ومواكبة احتياجا التجديد

للحفاظ على القدرة التنافسية في األعمال التجارية ويقتضي من أفراد المجتمع أيضا 

قدرات وتصرفات جديدة ولم يعد كافيا النظر إلى المتغير من منظور وطني، الن أثار 

لتجد جميع البلدان نفسها أمام مقارنة مستوى تنميتها . العولمة تمتد إلى جميع المجاالت

بما حققه اآلخرين من تقدم من خالل اإلحصاءات الرسمية آلتي تقوم بدور هام في 

  .هذه الممارسة

  :مجتمع المعلومات 5.1

شاع في السنوات األخيرة استخدام مصطلح مجتمع المعلومات، إذ على الرغم  

ين عاما، إال أن التطورات الهائلة التي حدثت مــن ظهور هذا المصطلح منذ ثالث

في تلك الفترة قد عظمت من استخدام هذا المصطلح، فضال عن ظهور مصطلحات 

كالعولمة الرقمنة وعلى الرغم من تداول هذا المصطلح إال أنه يحمل مفاهيم غير 
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شهد العالم عبر تاريخه الطويل تطورات  وقد  .متفق عليها رواضحة أحيانا وغي

وقد استجدت لديه . الحقة وتحوالت كبيرة في طرق وأساليب الحياة والمعيشةمت

إلى الصناعة  لاحتياجات عديدة فبعد أن كان يعتمد على الزراعة لمدة من الزمن، تحو

من اجل تلبية احتياجاته حيث شهدت الثورة الصناعية الكبرى األولى في القرن الثامن 

اليدوية بعد اختراع اآلالت البخارية وأساليب عشر، الذي تميز بالتخلي عن اآلالت 

التعدين، وبدأت الموجة الثانية للثورة الصناعية بعد مرور عصر واحد على ذلك 

عندما تم استحداث الكهرباء والمحركات ذات االحتراق الداخلي والمواد الكيميائية 

وجيا المستحدثة بواسطة األبحاث العلمية وعمليات صب الصلب الفعالة، وتكنول

أفضت الموجة األولى إلى  داالتصال األولى كنظم التلغراف والهاتف والبريد وق

الثورة الزراعية والموجة الثانية إلى الثورة الصناعية التي سمحت بإتباع سبل 

 عيخض وأما العصر الحالي فه.االستدالل والمنهجيات العلمية النسقية والمنظمة

فسمات المجتمع . تصاالت والمعلوماتللمعايير ويتميز بظهور تكنولوجيا اال

وخصائصه المتغيرة، وكذلك نظامه المتغير، تؤدي على وجه التحديد وبكل وضوح 

  .إلى نشأة مجتمع المعلومات والمعرفة

  : مفهوم مجتمع المعلومات 1.5.1

يأتي مجتمع المعلومات بعد مراحل متعددة مر بها التاريخ اإلنساني، وتميزت كل 

مميزات، حيث شهدت اإلنسانية من قبل، تكنولوجيا الصيد ثم مرحلة بخصائص و

تكنولوجيا الزراعة، وبعدها تكنولوجيا المعلومات، التي رسمت المالمح األولى 

بالتركيز على العمليات التي تعالج فيها "هذا األخير تميز  تلمجتمع المعلوما

استثمارها بحيث تولد  المعلومات، والمادة الخام األساسية به هي المعلومة، التي يتم

وهذا عكس المواد األساسية في المجتمعات األخرى، حيث . المعرفة، معرفة جديدة

تنضب بسبب االستهالك، أما في مجتمع المعلومات فالمعلومات تولد معلومات، مما 

األمر الذي يفسر أهمية  1"بيجعل مصادر المجتمع المعلوماتي متجددة وال تنض

                                                
  .53ص . ، 2002. دار الشرق للنشر والتوزيع. عمان.األمن وحرب المعلومات. ذياب: البداية -  1
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كأهم مادة أولية على اإلطالق وهوما يجعل المجتمع الجديد المعلومات، ومكانتها 

يعتمد في تطوره بصورة أساسية على هذا المورد  وشبكات االتصال والحواسب، 

ويتميز بوجود سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من قبل، إلى جانب اعتماده 

العقل اإلنساني أي تعظيم شأن الفكر و 1"الفكرية" بصفة أساسية على التكنولوجيا 

  .بالحواسب، واالتصال والذكاء االصطناعي ونظم الخبرة

ويقصد أيضا بمجتمع المعلومات جميع األنشطة، والتدابير، والممارسات المرتبطة 

بالمعلومات، إنتاجا، ونشرا، وتنظيما، واستثمارا، ويشمل إنتاج المعلومات، أنشطة 

كما 2.دمة األهداف التعليمية والتثقيفيةاإلبداعية والتأليف الموجه لخ دالبحث والجهو

« أعتبر العديد من الباحثين مجتمع المعلومات كوسط اجتماعي أفضــل للمعلومات 

أي  3"مجتمع رأسمالي، تعتبر المعلومات فيه سلعة أكثر منها موردا عاما دمجر ووه

ق أن المعلومات التي كانت أساسا متاحة بالمجان من المكتبات العامة، والوثائ

الحكومية أصبحت أكثر تكلفة عند الحصول عليها خصوصا بعد اختزالها في النظم 

وهذه النظم مملوكة في معظمها للقطاع الخاص، ويتم التعامل . المعتمدة على الحواسب

  .معها على أساس تجاري من أجل الربح

ود كدائرة متحدة تهتم باألوضاع العامة من حش"كما تم تعريف مجتمع المعلومات    

وروابط ومصادر متنوعة تتشكل ما بين المؤسسات واألفراد لرعاية اهتمامات 

المجتمع حول توفير وتبادل المعلومات، والمعرفة الهادفة إلى سرعة الحصول على 

ورغم أن مفهوم مجتمع المعلومات لم يتبلور تماما في  4".المعلومات وزيادة المعرفة

 أنهم اتفقوا على اعتباره المخاض العسير، الذي للعديد من الباحثين إال يالفكر العالم

بمناسبة خطاب النهايات، نهاية المكان، مصانع بال  تمرت به البشرية مند الستينيا

                                                
دار . القاهرة. عربية لمستقبل مجتمع المعلومات ةنحو استراتيجي: التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات. رالهوش، محمود أبو بك -  1

  . 13،ص2002. الشروق للنشر والتوزيع
  .14ص . المرجع السابق -  2
  .52، ص2002.ريب للطباعـة والنشر والتوزيعدار غ.القاهرة. التكامل المعرفي لعلم المعلومات والمكتبات. أحمد. بدر -  3

النادي العربي ) على الخط. (الندوة العربية الخامسة. واقع وتحديات: مجتمع المعلومات العربي. العئراوي، أحمد محمد -   4
    /yinfo_societ/arabi_srabic/5nadwch/pivotAhttp:// www.arabcin .net.،  متاح على الشبكة ]2003/03/25[.2002. للمعلومات
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ة ـــعمال، نهاية المسافة، تعليم بال معلميـن نهاية المدينة، مجتمع بال نقد، نهاي

وفي مجتمع المعلومات . 1"الكتاب، كتابة بال أرقام، نهاية الورق مكتبات بال رفوف

يشكل قطاع المعلومات المصدر األساسي للدخل القومي والعمل والتحول البنائي ففي 

الواليات المتحدة فان قطاع المعلومات ينتج حوالي نصف الدخل القومي وفرص 

من دخلها  2ةبالمائ 40العمل، وتظهر اقتصاديات الدول المتقدمة في أوربا أن حوالي 

وتشمل مقومات قطاع . من أنشطة المعلومات في منتصف السبعينات  قالقومي قد انبث

  :المعلومات العناصر الموضحة في الشكل التالي

   

  

  3المقومات األساسية لقطاع المعلومات :2الشكل

م تعدد المفاهيم حول مجتمع المعلومات إال أنه يمكن استشفاف، أن وعموما ورغ        

المعلومات يتركز أساسا على إنتاج المعلومة والحصول عليها واستغاللها في  عمجتم
                                                
1 -Pascal, fortin. La société, de l’information est un mythe. [ 30/03/2003.]Disponible sur le  web a 
l’adresse suivante : www.uzine.net/article707.html 
2  IBID.P2  

 3ع .  journalCybrarians .تحليليةرؤية  :يبيةالل المعلومات بالجماهيريةلمجتمع األساسية  للبنيةالتخطيط  .بيزانحنان الصادق 3 
   www.cybrarians.info/journal/no3/infosociety.htm :فيمتاح  ).2006().2004 ديسمبر(

  .المرجع نفسه 2 

http://www.uzine.net/article707.html
http://www.cybrarians.info/journal/no
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خدمة أهداف التنمية والتطوير، من خالل وضع آليات وإدارة انسيابها بواسطة بنية 

ن أهم عناصر قيام مجتمع ويمكن القول أ. تحتية للمعلومات وشبكات االتصال

معلومات مبني على قيمة المعرفة وإتاحة عادلة للوصول إلى المعلومات هي تنمية 

  1)3الشكل.( استخدام تكنولوجيا المعلومات ةاإلدراك البشري ومهار

  

  .جوهر بنية مجتمع المعلومات :3الشكل 

البد من وضع التخطيط الشامل ووضع . للدخول بثبات لمجتمع المعلومات والمعرفةو 

مهن  وأصحابآلية التنفيذ وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق النظام المؤسسي 

ع آلية مشتركة ـوض والمعلومات وصناعة المعلومات والمستفيدين من المعلومات 

، ات ـمع التنسيق في المهام والواجب، ؤسسة عليا رسمية بالدولة تحت إشراف م

المهام والمسؤوليات بشكل يحد  توضح ةقانونـي اتوجــود تشريعيعني  2التنسيقو

 عمـل على تحقيق التكامـل والتوازن من اجـلتو ويوحد الجهود، من االزدواجية

  . نمويةواألهداف التطريق المعلومات وربطه باالقتصاد  رسم معالم
                                                
 
2  Sherif. Kamel. The Birth of Egypt’s Information Society. International Journal of Computer and Engineering 
Management. - Vol 5, No. 3 (September - December 2002). - Available at: 
http://www.journal.au.edu/ijcem/sep97/article2.html. 

http://www.journal.au.edu/ijcem/sep97/article2.html
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 كمحور في إدماج البنية األساسية للمعلومات  وعلى هذا األساس يجب   

تكنولوجيا وصول أي  1معها النفاذ المجتمعي يتحقق بحيث ،االستراتيجيات التنموية

 يف الحواسبواستخدام ،لكافة المناطق الريفية والنائية المعلومات واالتصاالت

العامة  األنترنت، وانتشـار مراكـز المدارس والجامعات على جميع المستويات

ووجـود اتصاالت ذات سمة تنافسـية تنظيمية وتحقيق اإلصالح اإلداري المؤسسي، 

قطاع االتصاالت بالمعلومات  ربطتحديث األنظمة اإلدارية واإلنتاجية و من خالل

  .وتحديد المؤسسات التابعة إليها وتنمية الموارد البشرية

مية فالدخول إلى مجتمع المعلومات يتطلب، ضرورة نقـل وبالنسبة للدول النا     

من اجل ) تحتية وفوقية ( وتوطين التقنيات المعلوماتية، و توفير بنى أساسية 

في تقنيات المعلومات  ةاللغ عوائقى ـالمعلومات وتخط في قطاعاالستثمار 

ؤسسات الم وتحديدوطنية للمعلومات وتحديد أهدافها  سياسةواالتصاالت،مع إعداد 

ار ـوالواجبات واألدوار المؤدية لتحقيق األهداف وذلك في إط ومهامهاذات العالقة 

 التقويملاللتزام بالتنفيذ والبدء في التنفيذ والتطبيق والمتابعة والتقييم و ةزمني ةجدول

 مؤسسة تحت مسؤوليةالمعلومات، وكل ذلك  مجتمع متطلباتحسب المعطيات و

  .4رقم بالشكل  حموض ورسمية بالدولة كما ه

 

                                                
  .  الثاني مؤشرات مجتمع المعلومات، عنصر النفاذ المجتمعي لانظر الفص  1
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  1الخطوات األولى للتخطيط للبنى األساسية في مجتمع المعلومات: 4الشكل رقم 

  :  خصائص مجتمع المعلومات.  2.5.1

مما ، يعد كل مجتمع معلومات فريد من نوعه، وإن األوضاع المحيطة به مختلفة        

ي تصلح ألن تكون قياسا الت رالنهائية والمعايي تتعقد على الباحثين تحديد المؤشرا

خمسة معايير في كتابه لمجتمع " ويليام مارتن"وحدد بهذا الشأن  لمجتمع المعلومات،

   2.المعلومات

v حيث تصبح فيه تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة األساسية: يالمعيار التكنولوج                       .

v لة لترقية مستوى المعيشة حيث يتأكد دور المعلومات كوسي :المعيار االجتماعي

وانتشار الوعي بالحاسوب والمعلومات، وإتاحة الفرصة للعامة والخاصة للحصول 

  .   على المعلومات على مستوى عال من الجودة

                                                
 

 30– 29القاهرة  ،وقائع المائدة المستديرة التي عقدها المجلس األعلى للثقافة: السياسة الوطنية للمعلومات في مصر. محمد سالم غنيم  1
 .160ص  ) 2002يناير ( 1ع 7مج .علوماتدراسات عربية في المكتبات وعلم الم .»2001ديسمبر 

  .15،ص 2001. دار النهضـة للطباعـة والنشر. القاهرة. رؤيـة نقديـة عربيـة: المعلوماتية وحضارة العولمة. السيد، يس -  2
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v وكمورد أ ءهنا تبرز المعلومات كعامل اقتصادي أساسي، سوا: يالمعيار االقتصاد 

  .لق فرصة جديدة للعمالةومصدر للقيمة المضافة، ومصدر لخ ةكسلع و، أةكخدم

v تطوير وبلورة  يحيث يفترض أن تؤدي حرية المعلومات إل: المعيار السياسي

العملية السياسية وذلك من خالل انتهاج الديمقراطية وإشراك الجماهير في تسير 

  .        دواليب الحكم والحياة العامة

v افية للمعلومات ويتجلى ذلك من خالل االعتراف بالقيم الثق :يالمعيار الثقاف

  .كاحترام الملكية الفكرية، الحرص على حرمة البيانات الشخصية

 هتحول وفمعايير مجتمع المعلومات قياسات تمكن من خاللها التنبؤ بدخول المجتمع أ  

إلى مجتمع معلوماتي، ويمكن النظر إلى تكوين البنية التحتية المعلوماتية للمجتمع 

مجتمع المعلومات حيث يعتبر عدد  للى دخوومدى نضوج هذه البنية كمؤشر ع

وعدد المشتركين، وأمية الحاسوب، ونسبة مساهمة  اإلنترنت تخادما دوعد الحواسب

المعلومات في إجمال الدخل القومي، إلى جانب توزيع العمالة على القطاعات 

 كأساليب لقياس معلومات المجتمع، كما يعتبر بعض الباحثين أن ةاالقتصادية الرئيسي

المعلومات ذاتها وتتخلص  اخصائص مجتمع المعلومات تستمد أساسا من تكنولوجي

  : في

v  "وأكثر  ةألنها تراكمي تالتفت وأ لالتحو وأن المعلومات غير قابلة لالستهالك أ

فعالية لتجميعها وتوزيعها تقوم على أساس المشاركة في عملية التجميع  لالوسائ

  .نواسطة المواطنيواالستخدام العام والمشترك لهما ب

v  أن قيمة المعلومات هي استبعاد عدم التأكد، وتنمية قدرة اإلنسانية على اختيار أكثر

  .    القرارات فعالية
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v  أن سر الوقع االجتماعي العميق لتكنولوجيا المعلومات أنها تقوم على أساس

 1".التركيز على العمل الذهني، وتعميقه والتجديد في صياغة النسق االجتماعي

  :مالمح مجتمع المعلومات 3.5.1

النقلة الحضارية إلى مجتمع المعلومات، نقلة نوعية ومثيرة في مسار التقدم البشري 

ومالمح النظام الجديد أخذت اتجاهين، اتجاه إيجابي البد من استثماره واتجاه سلبي 

 .ينبغي فهمه ومعالجته

  : لمجتمع المعلومات ةالمالمح اإليجابي. 1.3.5.1

v  المعلومات أدت إلى تعدد مصادر المعلومات بأشكالها وتشعب  ثورة

فجاءت تكنولوجيا المعلومات لربط . موضوعاتها وتداخلها وظهور تخصصات جديدة

  .العالم في مجتمع معلوماتي واحد

v  حاجة اإلنسان المعاصر للمعلومات المطلوبة بسرعة كبيرة ودقة مناسبة

  .وشمولية على اختالف موقعه الجغرافي

v صل تطور هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من حيث كمية ح

فمن حواسب الصمامات إلى . تخزين المعلومات وسرعة معالجتها واسترجاعها

ثم جاءت أقمار االتصال . حواسب الترانستر ثم السيلكون، إلى األقراص المكتنزة

ا من الشبكات المحلية واأللياف البصرية، ثم شبكات المعلومات التعاونية، ابتدء

  .اإلنترنتواإلقليمية إلى 

v ا أساسيا فالتنمية االقتصادية  يأصبحت المعلومات بمثابة سلعة تسوق، ومورد

واالجتماعية واإلدارية والعلمية والسياسية وتحولت المجتمعات الصناعية إلى 

  .مجتمعات معلوماتية وأصبحت المعلومات هي المواد األولية

                                                
متاح  . ]16/04/2003[. البيئة التكنولوجية في مجتمع المعلومات العربي المعاصر وتأثيرها في خدمات المكتبات. قنديلجي، عامر -  1

  .على لشبكة
http://www.arabain.net/arabic/5 nadwch/pivots/environnement académique.  

http://www.arabain.net/arabic/5
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v التي يعتقد العديد من  ةاإللكتروني الحواسبصطناعي المرتبط بظهور الذكاء اال

  .  الباحثين أنها ستحل محل اإلنسان في القيام بالعمليات اإلبداعية

v  ساعدت تكنولوجيا المعلومات في ظهور نظم متكاملة للمعلومات على مستوى

  .والنظم والشبكات بأشكالها تالمؤسسا

v كد على التعامل المتطور مع مصادر المعلومات يؤ معل وظهور علم جديد ه

المعلومات العلمية والبحثية وتوثيقها واختيار المناسب منها للتخزين والمعالجة ومن ثم 

 1.استرجاعها للباحث المناسب في الوقت المناسب

  :المالمح السلبية لمجتمع المعلومات.2.5.3.1

v المستوى المؤسسي  تغيب القيم األخالقية شيئا فشيئا، واتجاهها إلى الزوال على

  .والفردي

v  توجيه الرأي العام والسيطرة على اتجاهاته الفكرية في بعد جديد من قانون السوق

  2.إلى السيطرة السياسية

v ي الوقت الذي تتوفر فيه كل أنواع فف. التوزيع الجغرافي غير المتناسب للمعلومات

  .ات في مناطق أخرىالمعلومات في منطقة محددة من العالم، يوجد فقر شديد للمعلوم

v  السيطرة على المعلومات وأمنية المعلومات، وقرصنة المعلومات، وفيروسات

 .أصبحت من األمور التي تقلق الدول النامية والصناعية سبالحوا

v الحواجز اللغوية، خاصة وأن معظم المعلومات هي ليست بلغات الدول النامية.  

v جج اجتماعية وسياسية ودينية حجب أنواع مختلفة من المعلومات تحت ذرائع وح

إلى المعلومات البحثية  نمختلفة مما قد يؤثر سلبا في وصول الباحثين الحقيقيي

  .المطلوبة

                                                
  .3ص .نفسهالمرجع . العثرواي، أحمد محمد -  1
  .10، ص2، ع2، س1996، الباحث االجتماعي. العولمة وإشكالية الخصوصية الثقافية. غربي، علي -  2
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v  ةا لمباهاوهاستخدام تكنولوجيا المعلومات كمظهر حضاري وأصبح الدافع 

أكثر منها إنتاج معلومات والوصول إلى المعرفة مع قلة  ةاالجتماعي واإلعالمية أ

  .القوى العاملة الفنية فضعوأ

v تسطيح العقل البشري نظرا العتماده على مسألة الذكاء االصطناعي    .  

ورغم المالمح الممثلة لمجتمع المعلومات تبقى السمة المميزة لهذا المجتمع هي 

تزايد أهمية المعلومات عما كانت عليه، ويبقى مشكل تنظيم المعلومات والمعرفة من 

  .تمع ما بعد الصناعةلمج ةالمشاكل الرئيسي

  :العناصر المحددة لمجتمع المعلومات 6.1 

التي أصبحت ظاهرة عالمية  اإلنترنتتحولت جميع األنظار اليوم إلى تكنولوجيا   

ولقد بدأت شبكة . الثقافية وال بحدود التقاليد والقيموتأبه بالحدود الجغرافية والزمنية ال 

العالم في أوائل الثمانينات، وكانت الشبكات اإلنترنت تنتشر تجاريا في جميع أنحاء 

التي كانت تقتصر على مجال  (ARPANET)المعروفة من قبل هي شبكة أربانات 

مجال األعمال التجارية، وكانت هذه  يالواسعة ف ةالبحث والشبكة المحلية والشبك

بح الشبكات محدودة جغرافيا وزمنيا على عكس تكنولوجيا اإلنترنت الكونية، التي أص

وهوما يفرض إيجاد تفاهم بشان سمات مجتمع المعلومات قبل القيام . دافعها تجاريا

  .يقياس وبأي نشاط إنمائي أ

  1:ويمكن النظر إلى سمات العصر الجديد من ثالث زوايا أساسية هي

v سمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  

v العناصر المتصلة بالناس. 

v  جالنموذ وبما فيها حسن اإلدارة وه االقتصادية –النتائج االجتماعية 

 .التكنولوجي االجتماعي

                                                
  50ص. نفسه المرجع.علوة، رأفت نبيل 1
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  :سمات تكنولوجيا المعلومات 1.6.1 

  :إن سمات تكنولوجيا المعلومات تشمل ما يلي

v االتصاالت االلكترونية الدقيقة المطورة منذ منتصف األربعينات.   

v ام مودممن بيانات تناظرية إلى بيانات رقمية، وبالعكس باستخد تحويل البيانات. 

v المحتوى متعدد  رالشروع في استخدام البرامج الحاسوبية عالية التطوير لتطوي

وما شابههما  لوباسكا ،لغات البرمجة غير المتطورة مثل كوبولب وتبديلهاالوسائط 

  .وهي ال تسمح إال بإعداد نصوص ورسوم بيانية بسيطة

v لكية والالسلكية االتصاالت الس مبين نظم الحوسبة ونظ التقارب التكنولوجي

  .باستخدام تطبيقات معتمدة على مودم

v  باستخدام سمات وخصائص سمعية بصرية  اإلنترنتتطوير المحتوى القائم على

 .ومتعددة األبعاد ومتحركة

v  المؤتمرات المرئية، بث البرامج ( توصيل البيانات بوسائل متعددة األبعاد

البريد اإللكتروني الهاتف (ة األوجه متعدد.) اإلنترنتبواسطة  ةاإلذاعية والتلفزيوني

بدمج محتويات سمعية، مرئية، متحركة ( ومتعددة المحتويات   )الخلوي الفاكس

( ومتعددة النقاط) وغير متحركة، مرنة ومتعددة االستعماالت، ويمكن التأثير فيها 

 . )الحقيقي، وبال حدود جغرافية االنترنتبواسطة 

  :العناصر المتصلة بالناس 2.6.1

إن نظام توصيل المعلومات والذي يشمل عناصر سكانية ومؤسسية أدى إلى ظهور 

  1:عدد من السمات المجتمعية، واالقتصادية العصرية، يمكن إدراجها فيما يلي

                                                
 30ص  .هسالمرجع نف.كاهين براين  1
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v  أصبحت االتصاالت فعالة وفعلية ويمكن إجراءها باالتصال المباشر وبالتفاعل

  .في الوقت الحقيقي

v فقات من خالل التجارة اإللكترونية والتسويق بدأت أساليب جديدة في عقد الص

 .العابر الحدود

v  أصبح االقتصاد الجديد يركز على إنتاج وتداول وتوزيع السلع والخدمات القائمة

 .على المعلومات والمعارف

v  أصبحت األنسجة االجتماعية الجديدة تتناول مسائل التواصل االفتراضي بواسطة

 يوالبشرية العابرة للحدود وتقديم الخدمات مباشرة فوالتفاعالت االجتماعية  اإلنترنت

 .الوقت الحقيقي

  .االقتصادية –النتائج االجتماعية  3.6.1

في خضم التحوالت السابقة الن المعلمات تتدفق   1ظهر ما يسمى بالرقاقة البشرية

، كما أصبح االتصال مباشر ةزمني وإلى األفراد والمؤسسات دون حواجز جغرافية أ

ما جعل الناس والمؤسسات جزءا ال يتجرا من نظام المعلومات وت الحقيقي، وهوبالوق

   2:كما يتضح جليا

v تمر معايير اإلدارة بتغير هيكلي شملت عمليات اتخاذ القرار التفاعل االجتماعي

إدارة رشيدة للشؤون االجتماعية  بما يتطلوالتجارية، الخدمات العامة، وه تالصفقا

ة مع إعادة تقسيم األدوار وتوزيع المسؤوليات بين األفراد واالقتصادية والسياسي

  .والمؤسسات

v نتيجة دحدو بالالتماسك االجتماعي والبعد اإلنساني اللذان ظهرا في مجتمعات ،

ما أدى إلى ظهور كيانات متعددة الجنسية والتطورات في طرق االتصاالت، وه

حرير األسواق على كما أثرت العولمة وأنشطة ت.وخصائص المواطنة الشبكية
                                                
1 J. O. Ajayi. Report of The NICI 2000 Workshop Held in ABUJA from March 28-30/2000 “Accessed (March 2004). 
Available at : www.uneca.org/aisi/nici.htm   
2 Ibid. 

http://www.uneca.org/aisi/nici.htm
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اإلنتاجية على الصعيد المؤسسي ومدى قابلية الدول للتنافس في بيئة عابرة للحدود، 

  ".العمل عن بعد" فالقوة العاملة الناشئة تستلزم ظهور مفاهيم جديدة للعمل 

v ظهور مفهوم التعليم المستمر وأصبح قابال للتطبيق من خالل نظم التعليم عن بعد

  1.والتعليم المفتوحوالتعليم المباشر 

v ظهور التفاوت االجتماعي واالقتصادي من خالل الفجوات الناشئة في مجال

  .ما يشكل خطر التحدي الحديد للدول الناميةوالمعلومات والمعارف، وه

v تحول ثقافة تبادل المعارف والموارد إلى أسلوب حياة لدى األفراد والمؤسسات 

والتواصل االفتراضي بواسطة  اإلنترنتلى وذلك من خالل نظام المعلومات القائم ع

والتفاعالت االجتماعية والبشرية العابرة للحدود وتقديم الخدمات مباشرة في  اإلنترنت

 .الوقت الحقيقي

 2:مبادئ مجتمع المعلومات 7.1

v  اعتمد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات عدة مبادئ يرتكز عليها قيام

المستدامة، المجتمع الذي يستطيع  ةالتنمي ولذي يتجه نحمجتمع المعلومات العالمي ا

استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها واهم  ردفيه كل ف

  : هذه المبادئ

v  دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات

  .من اجل التنمية تواالتصاال

v ات واالتصاالت من أهم عناصر قيام مجتمع المعلوماتالبنية التحتية للمعلوم.  

                                                

  1    حجي، احمد اسماعيل.التعليم الجامعي المفتوح عن بعد.القاهرة، عالم الكتب. . 2003
  :يمتاح على الشبكة ف) .02/03/2004.( بتصرف. مسودة مشروع إعالن المبادئ لمجتمع المعلومات العالمي   2

-GEN-TD-030721-WSISPCIP-s/md/03/wsispcip/td/030721/S03-http://www.itu.int/dms_pub/ituA.pdf-0001!R1!PDF 

http://www.itu.int/dms_pub/itu
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v  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة من خالل تعزيز تبادل المعارف وإزالة

الحواجز التي تعترض سيل النفاذ العادل إلى المعلومات الموجهة إلى األغراض 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية

v  المهارات والمعارف لفهم مجتمع المعلومات يتاح لكل شخص فرصة اكتساب

على المعرفة مع استعمال تكنولوجيا المعلومات في جميع مراحل  مواالقتصاد القائ

 .التعليم

v  الحفاظ على امن الشبكات والحفاظ على الخصوصية وحماية المستهلك وإشاعة

 .ثقافة عالمية لألمن السبيراني

v ت كأداة هامة لإلدارة الرشيدة إلى استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

جانب توفر بيئة دولية دينامكية تمكينية تدعم االستثمار األجنبي المباشر وتقل 

 .التكنولوجيا والتعاون الدولي

v  الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي مع احترام الهوية

عالم بطريقة تنم على الثقافية في مجتمع المعلومات البد من استعمال وسائط اإل

 .الشعور بالمسؤولية وفقا للمعايير األخالقية والمهنية
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 الفصل الثاني
 مؤشرات قياس مجتمع المعلومات
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وتطوره في مختلف اقتصاديات بلدان العالم الوطني  اإلحصائي النظام أنالشك   

بشتى مستوياته  االقتصاديالقرار  تخاذال يعتبر العصب الرئيس واألساس الصلب

وتنمية نظامها  الستقرارالحكومات سعياً  جيات والخطط التي تضعهاباإلستراتي ابتداء

المعنية ببلورة وقيادة  المؤسسات االقتصادية مروراً بسياسات وتوجهات االقتصادي

األفراد المتعلقة بتأسيس  بقرارات وانتهاء إستمراريته،وضمان  ياالقتصاد والنمعجلة 

  .مصالحهم التجارية والصناعية والخدمية

  :عالقة النظام اإلحصائي لمجتمع المعلومات بتكنولوجيا المعلومات 1.2 

محدود  منظا وصناعية وه –إن النظام اإلحصائي الحالي قائم على خلفية زراعية 

من حيث النطاق والشمول في توفر البيانات اإلحصائية الضرورية، لمجموعة 

هي احتياجات جديدة  المعايير الموضحة في الشكل، الن اغلب االحتياجات البيانية

بالنسبة إلى قاعدة البيانات اإلحصائية الرسمية، األمر الذي يتطلب وضع نظام 

إحصائي جديد للمجتمع الحالي ويرتكز على مؤشرات تسمح بقياس النفاذ إلى 

  .تكنولوجيا المعلومات في الحياة االجتماعية والمؤسساتية

قا للمبادئ السابقة الذكر أصبح إن تكوين مجتمع المعلومات ومحاولة بناءه وف   

ورغم أن المعلومات واالتصاالت والمعارف والتواصل عبر ، غاية جميع البلدان

مرنة  لأي أسلوب أخر سمة لكل العصور بخصائصها، إذ تعتبر عواموا اإلنترنت

متطورة وحاسمة في التقدم المجتمعي إال أنها اكتسبت مكانة هامة في العصر الحالي 

ة الزراعية وأصبحت من العناصر المشكلة لمؤشرات قياس مدى النفاذ بعهد الصناع

إلى مجتمع المعلومات بأي بلد كان، ولفهم حتمية هذا النظام اإلحصائي التقليدي 

وضرورة تغييره بأخر يفي باحتياجات مجتمع المعلومات البد من التعرف على 

 وفاعليته،، الوطني ئياإلحصا النظام من أهمية وانطالقا1 "سلسلة القيمة "مراحل

في  اإلسهاممن شأنها  التي اإلحصائيةتوفيره لمختلف البيانات والمؤشرات  وضرورة

فأن ذلك يؤكد على  الوطنية،والتوجهات في مختلف القطاعات  تالقراراإدارة ومتابعة 
                                                
1 On-Line Dictionary of Library and Information Science. - Accessed (17/08/ 2004) .- 
Available at : http://vax.wcsu.edu/library/odlis.html 

http://vax.wcsu.edu/library/odlis.html
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والشمولية  األجهزة اإلحصائية بأعلى مستويات الدقة والشفافية التزامضرورة 

 بحيث تكون عامالً المناسب،وإصدارها بالوقت  اإلحصائيات،ستمر لهذه الم ثوالتحدي

 وأداة واضحة لتجنب تحول عملية واالستثمارية، االقتصاديةفعاالً للتعرف على البيئة 

إلى مسار التخمين وخوض التجارب تحت وطأة أعلى درجات  االقتصاديالقرار 

 المرجوةناقض تماماً مع األهداف يمكن أن ينجم عنها نتائج سلبية تت المخاطرة التي

الموضحة في الشكل التالي، بدءا من تصنيع تكنولوجيا المعلومات  .القرارات من هذه

الى إنشاء مجتمع المعارف ومتطلبات هذا المجتمع من أنظمة إحصائية تقوم على 

  .العوامل المكونة له
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  1.سلسلة القيمة لمجتمع المعلومات  :5: شكل رقم                       

  

  

                                                
1 Unece. information society for all. the role of statistics in monitoring its 
progress.unece.2003.(08/08/2004) available at: http://www.unece.org/stats/documents/ces/sem.52/2..pdf 
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البیع بالتجزئة-  

التعمیل-  
التأجیر-  
التصلیح -

 والصیانة
دراتالصا-  
الواردات -  

 
 

القوة العاملة 
 الزراعیة

لصناعیةا-  

 القوة العاملة
الحوسبة *

 واالتصاالت
 والمعلومات

العاملون في 
مجال المعلومات 

 والمعارف
المتواصلون *

 بواسطة األنترنت

ةمضیفو القیم  
المتواصلون *

بواسطة 
 األنترنت

http://www.unece.org/stats/documents/ces/sem.52/2..pdf
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  :المعلومات عدم مالئمة النظم اإلحصائية لقطاع تكنولوجيا1.1.2

إن النظام اإلحصائي المعمول به حاليا في أرجاء العالم، يوفر بيانات بشان إنتاج 

ديرها وتوريدها، وتصليحها وصيانتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتص

وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وبالجملة وتأجيرها وقيم تعميل تصنيعها وعرفت منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي العناصر المكونة لتكنولوجيا المعلومات 

" نهابأ 1واالتصاالت بأنها قطاع مستقل، كما عرفها نظام الصناعات ألمريكا الشمالية

وتشمل تكنولوجيا المعلومات حسب أغلبية الدراسات المتصلة ،"قطاع معلومات 

  : بالموضوع

v  األنشطة الحاسوبية والنشطة السلكية والالسلكية  

v الخدمات الهاتفية. 

v خدمات البث التليفزيوني واإلذاعي. 

v خدمات توصيل البيانات. 

v االنترنت تخدما ومزود. 

v خدمات النداء الالسلكي. 

اإلحصائية الحالية ال تمثل بصورة وافية وشاملة قطاع تكنولوجيا  والنظم 

المعلومات واالتصاالت، نظرا الى إن النظام المستخدم حاليا لجمع البيانات ومقارنتها 

التغير  بيفتقر إلى آلية تضم الصناعات والمنتجات والخدمات الجديدة، وال يواك

  .التكنولوجي

  

  

                                                
1Tapscott, D. The Digital Economy. New York: McGraw-hill. 2002.p85  
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  : لمعلومات واالتصاالت إلى المنازل والمؤسساتنفاذ خدمات تكنولوجيا ا 2.1.2

اختراق منتجات وخدمات تكنولوجيا "تشمل المرحلة الثانية في سلسلة القيمة 

المعلومات واالتصاالت الصعيدين المنزلي والمؤسسي وقد شرعت بعض البلدان 

 وككندا، استراليا، كوريا واليابان في جمع وتصنيف بيانات عن معدالت االختراق أ

  1."المختلفة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذالنفا

  : وتندرج في البنود المتصلة بتكنولوجيا المعلومات

v أجهزة الراديو  

v األجهزة السمعية عالية الدقة. 

v التلفزيون. 

v ةالمضغوط وأقراص الفيدي. 

v ةالرقمي وأقراص الفيدي. 

v  الخطوط الهاتفية الثابتة. 

v الهاتف الخلوي. 

v لحاسوب الشخصيا. 

v  االنترنتاشتراكات.  

وغالبا ما تقتصر عملية جمع البيانات من حيث النطاق والتغطية على منظور      

تكنولوجي فقط وال تأخذ في االعتبار المنظور البشري الذي يقضي بمعرفة الى أي 

عمليات  كمدى يستخدم األفراد والمنظمات المعلومات الموجودة في متناولهم، وكذل

استخداما فعليا  عبر الحدوداالتصال  ص، وفراإلنترنتلتواصل االفتراضي بواسطة ا

                                                
1Tapscott, D. ibid.p90. 
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جمع البيانات المتصلة بمدى نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لم يصبح  وفعاال

نشاطا إحصائيا مألوفا في النظام اإلحصائي الرسمي األساسي لعدم توافر نهج محدد 

  .يدات بيروقراطيةومنظم وتلقائي الى جانب وجود تعق

   1:إضافة القيمة إلى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 3.1.2

 إن نشاط مقارنة البيانات المتصلة بعمليات التجهيز الحاسوبي، واستخدام المعارف 

المتعلقة  بالجوان ووالتفاعل الثقافي، وتطوير المعارف وعمليات إضافة القيمة أ

 ولخدمات وهي من المرحلة الثالثة الى الخامسة، وهبإضافة القيمة الى المنتجات وا

نهج العصر الجديد الى منظور أنساني،  رمحدود وتكمن المحدودية في االفتقا طنشا

ونزعة قوية للشراء من الخارج والى عدم كفاية المعارف والخبرة الالزمتين في جمع 

  .معلومات إحصائية عن التطورات في عصر المعلومات

  :حصائي ورصد مدى النفاذ إلى مجتمع المعلوماتالنظام اإل 2.2

توفيره لمختلف  وضرورة وفاعليته،، الوطني اإلحصائي النظام من أهمية انطالقا 

 تالقرارافي إدارة ومتابعة  اإلسهاممن شأنها  التي اإلحصائيةالبيانات والمؤشرات 

األجهزة  تزامالفأن ذلك يؤكد على ضرورة  الوطنية،والتوجهات في مختلف القطاعات 

المستمر لهذه  ثوالشمولية والتحدي اإلحصائية بأعلى مستويات الدقة والشفافية

فعاالً للتعرف على البيئة  بحيث تكون عامالً المناسب،وإصدارها بالوقت  اإلحصائيات

إلى  االقتصاديالقرار  وأداة واضحة لتجنب تحول عملية واالستثمارية، االقتصادية

يمكن أن  التجارب تحت وطأة أعلى درجات المخاطرة التيمسار التخمين وخوض 

 .القرارات من هذه المرجوةينجم عنها نتائج سلبية تتناقض تماماً مع األهداف 

  

  

                                                
1 Ces/sem. Le système statistique nationale. Genève.unisco.2004. p7 
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  :دور اإلحصاءات في رصد مدى النفاذ الى مجتمع المعلومات1.2.2

ظهرت العديد من المحاوالت لرصد إحصاءات بصورة منتظمة عن مجتمع     

وخاصة من طرف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، أين  المعلومات،

أصدرت إحصاءات نموذجية في الثمانينات، وتقدمت تدريجيا عملية وضع 

اإلحصاءات عن مجتمع المعلومات من خالل توضيح المفاهيم والتعاريف، ومن خالل 

من خالل عمليات استغالل البيانات اإلحصائية القائمة، وعن طريق إحصاءات جديدة 

ادي ـــوقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص  .جمع البيانات

تضمن العديد  من المؤشرات الكمية  1) 2002رصد اقتصاد المعلومات لعام ( منشور

لرصد حالة مجتمع المعلومات  في مختلف البلدان ، كما تعمل خطة عمل أوروبا  

مجتمع معلومات في  قتحقي وى رصد التقدم المحرز نحعل2 2002االلكترونية لعام 

الدول األعضاء والى جانب الرصد الكمي ، يطبق  أيضا القياس النوعي على برنامج 

فالعديد من . وهي نماذج آللة الرصد على المستوى العالمي. أوروبا االلكترونية 

وتبين . لوماتالبلدان تصدر العديد من اإلحصاءات المنتظمة التي تصف مجتمع المع

  .جميع المحاوالت أن إقامة نظام إحصائي جديد يستغرق عدة سنوات

المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  1994قد أقرت األمم المتحدة سنة و 

توفر اإلحصاءات الرسمية عنصرا الغني عنه في نظام المعلومات ألي " تضمنت

، والجمهور ببيانات عن مجتمع ديمقراطي حيث أنها تزود الحكومة، واالقتصاد

األوضاع االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والبيئية، وتحقيقا لهذه الغاية من 

المقرر أن تقوم الوكاالت اإلحصائية الرسمية بتجميع اإلحصاءات الرسمية التي 

تستوفي شرط الفائدة العملية وإتاحتها على أساس محايد للوفاء بحق المواطنين في 

  3".المعلومات العامة  الحصول على

                                                
1 unece.ibid 

  :متاح على الخط).06/08/2005.(2002.أوروبا مجلس .ستراسبورغ .أوروبا مؤتمر القمة الثاني لمجلس خطة عمل 2  
A-0008!!MSW-C-WSIS-s/md/03/wsis/c/S03-ms_pub/ituwww.itu.int/d  
  

لإلحصاءات الرسمية المبادئ األساسية  .لندوةالختامي والتوصيات التقريـــر  .)UNSD(المتحدة  األممفي  اإلحصاءشعبة   3
  ..2005.اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة .بيروت. قرص مضغوط .والممارسات الفضلى لإلحصائيين

http://www.itu.int/d
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رصد البيانات الخاصة بقياس مجتمع المعلومات وومن الشروط األساسية لتجميع أ  

معترف بها دوليا، وعلى وجوب  فأن يكون التجميع باستخدام أساليب علمية، وتعاري

ضرورة  عأن تكون حماية البيانات التي يزودونها الموردون غير مشروطة، م

اجل وضع إحصاءات تصنف مجتمع المعلومات وفقا للمبادئ  التنسيق والتعاون من

  .السابقة الذكر

  : رصد إحصاءات مجتمع المعلوماتوالمنظمات الدولية  2.2.2

إن رصد اإلحصاءات الخاصة بالنفاذ الى مجتمع المعلومات يحتاج الى مقاييس   

ات كمية وتعمل العديد من المنظمات الدولية على جمع اكبر قدر من المعلوم

 .اإلحصائية التي يمكن أيضا استغاللها في رصد إحصاءات مجتمع المعلومات

الرصد اإلحصائي المنتظم يقتضي تنظيم المسؤوليات وتنسيقها فيما بين الهيئات و

الدولية، والبد أن يكون النظام فعاال كما ينبغي تجنب التداخل، ويقوم االتحاد الدولي 

لتربية والعلم والثقافة بجمع البيانات اإلحصائية ومنظمة األمم المتحدة ل تلالتصاال

التي يمكن استخدامها، واختيار المؤشرات األساسية من جميع التدابير المتاحة والتي 

وتوفر المنظمات الدولية أدوات   .تمثل تحديا رئيسيا لرصد تطور مجتمع المعلومات

عة تطور البنى يير موحدة لمتاباملموسة لجمع البيانات اإلحصائية مع وضع مع

استقصائية لقياس مدى استخدام و األساسية للمعلومات والقيام بدراسات إحصائية

واقتراح توصيات لدعم األعمال التي تقوم بها "، 1االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 

كما تصدر .  2"المكاتب اإلحصائية وضمان توافر بيانات قابلة للمقارنة دوليا

ية والشركات االستشارية الخاصة قدرا كبيرا من المعلومات المؤسسات البحثية التجار

عن تغلغل تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في مختلف البلدان بالرغم من استخدام 

                                                                                                                                            
  
163ص.الدراسات السابقة في الباب الثاني الفصل األولانظر   1  

 .متاح على الخط).11/12/2005.( 2002.بيت األمم المتحدة   .بيروت.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: هيئات األمم المتحدة 2

.iliations/un6www.escwa.org.lb/arabic/aff  

http://www.escwa.org.lb/arabic/aff
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اإلحصاءات الصادرة عنها والمقارنات بين الدول يكون بطريقة محتشمة وبكثير من 

ت بالبلدان النامية، إال التحفظ لنقص البيانات اإلحصائية التي تصف مجتمع المعلوما

أن المؤسسات البحثية بالتعاون مع المنظمات الدولية تعمل جاهدة لتقديم المساعدة في 

التي ترصد مجتمع المعلومات في مختلف  توضع وتجميع اإلحصاءات، والمؤشرا

  .القطاعات االقتصادية واالجتماعية، والتعليمية

  : الرصد على المستوى الوطني 3.2.2

تخطيط لمجتمع المعلومات وضع استراتيجيات وبرامج وطنية تجمع يتطلب ال

البيانات اإلحصائية المتعلقة بمدى النفاذ الى مجتمع المعلومات وذلك بالتنسيق مع 

ويجب أن تكون عملية تجميع البيانات مرحلية لمتابعة "المكاتب اإلحصائية منذ البداية، 

الستقالل وااللتزام بالقواعد األخالقية التطور الحالي وتتسم بالحياد والموضوعية وا

وأفضل أساس لإلحصاءات المتعلقة بمجتمع "1".فيما يخص اإلحصاءات والبحوث

البنى األساسية لإلحصاءات الرسمية، ويمكن تقليل تكلفة إقامة نظام والمعلومات ه

إحصائي جديد من خالل استغالل النظم القائمة مع الوضع في االعتبار انه ال يمكن 

غيير أهداف الرصد اإلحصائي من سنة الى أخرى، وان األمر يقتضي سلسلة زمنية، ت

وذلك أن األعمال المتعلقة بوضع اإلحصاءات تستغرق عدة سنوات وتقتضي تعاونا 

واإلحصاءات الرسمية يجب أن تقدم قبل    2".وثيقا مع مجمعي البيانات ومستخدميها

ع ويجب أن يكون بإمكان المكاتب كل شيء صورة دقيقة عن ما يحدث في المجتم

اإلحصائية تقديم معلومات دقيقة ورقمية ألنها تساهم في إدراج منظور مجتمع 

ومهمة الرصد تمتد على مدى عدة سنوات وتمثل . المعلومات في السياسات الوطنية

تحديا كبيرا للمكاتب اإلحصائية في وقت يتغير فيه المجتمع بخطى سريعة وتقل فيه 

 .لمتاحة لهاالموارد ا

                                                
1  UNSD.ibid 
2 L'acteur principal du système statistique au Niger.   Niger.  L’Institut National de la Statistique.2006 disponible sur le 
net : 
www.stat-niger.org/intervenants/accueil_inter.htm 

http://www.stat-niger.org/intervenants/accueil_inter.htm
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  :تحديات المقاييس اإلحصائية عند تلبية احتياجات مجتمع المعلومات 4.2.2

تقف العديد من العوامل كتحديات في وجه المقاييس اإلحصائية وتعيقها من تلبية     

   1:احتياجات مجتمع المعلومات يمكن ذكر بعض منها كمايلي

  : عدم ضبط المفاهيم والتعاريف اإلحصائية 1.4.2.2

يترتب عن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آثار في المجتمع في 

ة تستلزم ـالمجال االقتصادي وكذالك في السياسة، وتؤدي الى تغيرات هيكلية أساسي

القديمة، وتغيير معايير القياس المستخدمة  المفاهيم والتعاريف اإلحصائية رــتطوي

 تمؤشرا وات فرض استعمال معايير أفمجتمع المعلوم.في الدراسات اإلحصائية

وغير من المفاهيم التقليدية المستخدمة في الدراسات االستقصائية خاصة في   جديدة

أين تغير اقتصاد البلدان من االعتماد  .االستقصائية الخاصة بالقوة العاملة تالدراسا

رت على الزراعة الى االعتماد على قطاع الخدمات، وتغيير نمط العمالة، حيث ظه

االلكترونية، والعمل عن  ةالتجار وساعات العمل المرنة المستخدمة في البيع عن بعد أ

  .، والتنظيم االفتراضياإلنترنتبعد، ومجموعات العاملين في المعارف المتبادلة عبر 

  2: منهجية جمع البيانات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات 2.4.2.2

فقديما كان جباة . المجتمع، وتطور الحضارات أثرت أساليب جمع البيانات بتغيرات

الضرائب هم الذين يقومون بتعداد السكان، وجباية الضرائب لمعرفة قوة البلد وثرواته 

ومع تطور المجتمع البشري، وتغيرت طريقة جمع البيانات الى األساليب الحديثة، 

سال االستبيانات وذلك باستخدام االستبيانات المطبوعة، واالعتماد على العدادين وإر

بالبريد واستخالص البيانات من السجالت اإلدارية، وفي السنوات األخيرة أصبح 

اللجوء الى المقابالت الهاتفية باستخدام الحاسوب من أهم الوسائل في انتقاء العينات 

وبعد الدخول في مجتمع المعلومات، واستخدام شبكة . وإجراء المقابالت المنزلية

قلة بوتميز هذا األسلوب .أساليب جمع البيانات باالستعانة بالشبكة تأثرت .اإلنترنت
                                                
1 Système statistique in. Bulletin UE. n1. (février2006).p13 
2 ibid.p17 
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التكاليف لعدم طبع االستبيانات واإلرسال بالبريد، وإرسال مندوبي التعداد الى الميدان 

فضال عن قلة التكاليف في إعداد البيانات وتجهيزها، مع إمكانية سهلة للوصول الى 

، وضمنت اإلنترنتت تجهز تلقائيا بواسطة األشخاص المستهدفين، وأصبحت المعلوما

اليا تعتمد الكثير من البلدان وح 1.بكل أمان  تالنظم المدمجة إمكانية ملئ االستبيانا

والحاسوب "المتقدمة على تكنولوجيا الحاسوب المبسط في إعداد الدراسة االستقصائية 

دي طاقته الحاسوب العا فخال وحاسوبية متنقلة ذات ذكاء وه ةوحد والمبسط ه

 2". لمحمو والحاسوبية والتجهيزية ليست في الواقع اقل من أي حاسوب مكتبي أ

لتنقل إليه البيانات من مواقع نائية  اإلنترنتويمكن أن يوصل الحاسوب المبسط بشبكة 

مزودة بإمكانيات التوصيل الهاتفي، أي أن تطبيق تقنية الحاسوب المبسط يمكننا من 

يانات، إضافة الى تقليص الفترة الزمنية الالزمة إلجراء تعداد التخلي على طبع االستب

من تقليص  نما يمكووه  3وطني بنسبة الثلث مقارنة بتلك الفترة المحددة لتلك المهمة

ويعد تأهيل مندوبي التعداد الميداني بمهارات . عدد الموظفين العاملين في المكاتب

رة التي تفيد في توفيراالحصاءات في هذه األخي. تكنولوجيا المعلومات ضرورة حتمية

الوقت المناسب وبصورة مجدية من حيث التكلفة دون المساس بنزاهة النظام 

دراية بالمواصفات  كما تتطلب تكنولوجيا الحاسوب المبسط. اإلحصائي الرسمي

والقدرات والطاقات الفنية أي أن التكنولوجيا الناشئة في هذا العصر تفرض طلبات 

العالمي، وتمارس عليه ضغوطا اكبر لكي يعتمد هذه  يالمجتمع اإلحصائ متزايدة على

التغيرات ويتحكم بها حتى تتمكن مهنة اإلحصاء من تطبيق معاييرها لما لها أهمية في 

 .توجيه السياسة العامة

 

  

                                                
1 Jeskanen, sundsrtom. Ict statistics at the new millennium. Developing official statistics measuring the 
diffusion of ict and its impact. Paper present at iaos satellite meeting on statistics for information 
society..malysia.2003 
2 Ramachandran,r. measuring knowledge development in the information era- iaos satellite meeting on 
statistics for the information society. Malaysia .2003 
3 ibid.p5 
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  :التحديات أمام وضع وانتقاء العينات 3.4.2.2

ارية المسجلة، وصفحات الدليل التج تالمؤسسا وتشكل القوائم المنزلية والشركات أ

التجارية والقوائم الهاتفية العامة، اإلطار  تالصفراء، وأدلة الجمعيات والمؤسسا

الموضوع النتقاء العينات الذي يتم تحديده وفقا لطبيعة الدراسة االستقصائية والخطة 

وجدوى غير المتوقعة، والمقترحة لالنتقاء، سواءا كانت تتعلق باالحتماالت المتوقعة أ

وانتشار استخدامها على نطاق  اإلنترنتولكن مع ظهور تكنولوجيا . العمل الميداني

 اإلطار المعتمد النتقاء العينات الذي تحولوواسع أصبح من الضروري تعديل خطط 

المسح إلى إعادة النظر في وكما يحتاج احصائي.إلى مجموعة من العناوين على الشبكة

  .التدريب لتهيئة معدين ومشرفين بارعين تكنولوجيااستراتيجيات أساليب وبرامج 

  :ضرورة وضع قياسات شاملة جديدة على الصعيدين الوطني والدولي 4.4.2.2

 وفي مجتمع المعلومات تعتبر القياسات المركبة والمستخدمة حاليا كالناتج المحلي أ

عصر القومي اإلجمالي أومؤشرأسعاراالستهالك واإلنتاج قياسات تالئم  جالنات

الصناعة الزراعية، وتفتقر إلى عناصر تأخذ في عين االعتبار خصائص العصر 

الجديد، األمر الذي يحتم إعادة النظر في القياسات الحالية وان يتم تطويرها من 

ما يؤدي بالضرورة إلى إنشاء نظام إحصائي يسهل الحصول على بيانات ووه.جديد

وير مؤشرات القياس وتطويعها ،إلى جانب تطفعالة ومنتظمة ومجدية وشاملة

   .ومستجدات مجتمع المعلومات

  :يفي بمتطلبات مجتمع المعلوماتالذي حصائي اإلنظام التحديات  3.2

االتصاالت يؤثر وإن مجتمع المعلومات بما فيه من ثورة تكنولوجيا المعلومات   

مي في بشكل عميق في النظام اإلحصائي الوطني وانه وضع المجتمع اإلحصائي العال

لالنتقال إلى النظام اإلحصائي للمجتمع الزراعي  إستراتيجيةمفترق الطرق مما يتطلب 

  : إلى النظام اإلحصائي لمجتمع المعلومات كاآلتي
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إعادة النظر في المفاهيم والتعاريف اإلحصائية الحالية بغية إدماج عناصر تتعلق 

 . بمجتمع المعلومات

v ديدة على الصعيد الوطني لبيان تطورات إجراء دراسات استقصائية إحصائية ج

 .وتطوير اإلطار ألمفاهيمي الخاص به. مجتمع المعلومات

v  استعراض جدوى اإلطار المستخدم النتقاء العينات وإجراء التصميم على ضوء

 . اإلنترنتأدلة 

v  استكشاف أساليب جديدة لالضطالع بأنشطة جمع البيانات ومقارنتها باستخدام

 .حديثةأدوات تكنولوجية 

أنظمة المعلومات مهما كان مكانها تعتمد على جملة من المؤشرات لجمع و     

  .البيانات وقبل التطرق لهذه المؤشرات ال بد من الحديث عن الفجوة المعلوماتية

الفجوة الرقمية وتأثيرها على عملية رصد النفاذ إلى مجتمع  4.2

 : المعلومات

كثير من المؤتمرات، وفي عدد كبير من أثيرت مشكلة الفجوة الرقمية في     

 ةوقد شكلت هذه المشكلة قضية اقتصادية، تقنية، ثقافية وعلمي. الوسائل اإلعالمية

خطيرة إلى جانب كونها مشكلة أخالقية، أثرت على التوازن التنموي، والتكامل 

من  ومما ال شك فيه أن هناك تفاوتاً .االقتصادي العالمي، وتواجد البلدان في العالم

من مجتمع آلخر في استثمار المعلومات، فإذا تتبعنا منحنيات وعصر إلى عصر 

ازدهار الحضارات وانهيارها فسوف يتبين لنا االرتباط الوثيق بين عوامل االزدهار 

عوامل االنهيار من جهة، والحرص على استثمار ثروة وبكل مظاهره ومجاالته 

المعلومات هي ف. علومات يعني الرشدالمعلومات من جهة أخرى، ألن استثمار الم

 1أخرى متخلفة واألساس في انقسام الدول في عالمنا المعاصر إلى فئتين دول متقدمة 

                                                
1 Sciadas G. Observatoire de  la fracture numérique, un projet Orbicom-ACDI. Canada ., Conseil national de 
Recherches, 2004 
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وال تقتصر مقومات االستثمار على الجوانب التنظيمية التي تضطلع بها مرافق 

 إنما تشمل أيضاً المستفيد الواعي ، ولعل أهم ما تمتاز به الدولوالمعلومات فقط، 

النوعي في الموارد البشرية على المستوى  زالتمي والمتقدمة على الدول النامية ه

ويرجع هذا التمييز النوعي إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها توافر مقومات . العام

من العوامل  هاستثمار المعلومات ولهذا العامل انعكاساته المباشرة على غير

ثورة المعلومات هي القوة الحالية  "و.التعليميةواالجتماعية واالقتصادية والصحية 

اإلحصائيات والبيانات والدول تهتم بالمعلومات  لما جعووه. القادمة لجميع الدولو

جذب رؤوس وتوفير فرص العمل لشعوبها والدقيقة من اجل تحريك عصا اقتصادها 

قرارات كذلك نجد أن الشركات الكبرى ال تتخذ واألموال من جميع أنحاء العالم، 

عشوائية بل تعتمد على الكمية الهائلة المتوفرة لديها من المعلومات لتستطيع اتخاذ 

أما من الناحية التقنية للمعلومات نجد كثير من الدول أنشأت بما . القرارات المناسبة

الجامعات االفتراضية التي تعتمد على المعلومات و 1"يسمى بالحكومات االلكترونية

 التجارة االلكترونيةأيضا نجد و. وسائل االتصاالت الحديثةعلى وبشكل أساسي 

البنوك االلكترونية التي تعتمد على وجود وسائل االتصال المتاحة للشعوب و

والتي من شانها  استعمالها بالشكل الصحيحواستيعاب الشعوب لهذه التقنيات الحديثة و

  .إن تقلص من حجم الفجوة

ا بسوء التوزيع، وعدم اإلنصاف والتوازن بين والفجوة المعلوماتية مرتبطة تمام

وهذه  2.)الدول الغنية معلوماتيا والفقيرة معلوماتيا.( الدول الصناعية، والدول النامية

أي فقد القدرات والمهارات . المعلومات رفق والفجوة خلقت نوعا جديدا من الفقر ه

جة، وصياغة والوسائل والنظم واألدوات التي تستخدم في جمع وتحليل ومعال

التي تهيمن  3المعلومات، كما أظهرت هذه الفجوة طبقة جديدة من النخبة المعلوماتية

                                                
  85ص.2004. دار الفكر:القاهرة.الحكومة االلكترونية ونظامها القانوني.يحجازي،ع الفتاح بيوم    1

2World Economic. Forum Annual report of the Global Digital Divide Initiative.,(2003). disponible a l’adresse   
www.weforum.org. 
  
3 La fracture numérique.(28/06/2006). disponible.a l’adresse suivante. Epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ 
ITY_OFFPUB/KS-NP-05-038/FR/KS-NP-05-038-FR 
 

http://www.weforum.org
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وظهرت هذه النخبة بين الدول، وتفاعلت أيضا داخل كل دولة . وتحتكر المعلومات

خاصة الدول النامية، حيث تحتكر الصفوة الحاكمة امتالك المعلومات والحصول 

تلك البلدان التي  عياتها مهددة تماما بالهيمنة والسيطرة منفالدول النامية، بنو. عليها

الدول المتخلفة بما فيها الدول "فكل المؤشرات تشير إلى أن . تمثل النخبة المعلوماتية

   1".العربية أصبحت دوال هامشية، ثم استبعادها من أحداث العالم

  :الفجوة الرقميةمفهوم  1.4.2 

فجوة التي خلفتها ثورة المعلومات واالتصاالت بين الرقمية بأنها ال ةتعرف الفجو 

وتُقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات االقتصاد "الدول المتقدمة والدول النامية 

الرقمي الذي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودرجة االرتباط بشبكة 

والهواتف النقالة  وتوافر طرق المعلومات السريعة اإلنترنتالمعلومات العالمية 

وهي األسس التي أصبحت تحكم كافة مناحي  "وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات

الحياة وأسلوب أداء األعمال وقد انعكس ذلك في تطور التجارة االلكترونية عبر 

وزيادة الشركات الجديدة التي تؤسس يومياً لممارسة أعمالها  )ecommerce( اإلنترنت

، وإطالق المبادالت التجارية الكترونياً عبر الهواتف النقالة  ،ةعبر الشبكة العالمي

وإنشاء الشبكات التعليمية والبحثية والصحية والسياحية  ،وإقامة الحكومات االلكترونية

إن آليات متابعة ، وةوتقنين هذه العمليات عبر تطوير التشريعات الالزم ،وغيرها

وقد  ".الفجوة لقياس هذه الحقا ي سنحددهاالفجوة الرقمية لها ارتباط بالمؤشرات الت

العديد من الهياكل  سعي األمر الذي أدى إلىمحدودية المؤشرات المعتمدة حاليا،  تبين

الدولي  دواالتحا والدولية مثل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واليونسك

األوروبي  لالتصاالت، ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي، والمكتب اإلحصائي

 وغيرها من المنظمات، إلى ضبط مؤشرات أدق، تنظر في خصوصية كل قطاع من

                                                

tp://www.arabth-:متاح على الشبكة في الموقع التالي). '26/06/2006.(من قضايا الفجوة الرقمية مجتمع الرقمي؟أين رؤية العرب من ال .السید نجم  1
ewriters.com/?action=library&&type=ON1&&title=124  
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القطاعات الهامة، وتنطلق من هذه الخصوصيات لتحدد مؤشرات متابعة الهوة 

 1".الرقمية

لقد جعلت العولمة والتحوالت التكنولوجية المتسارعة من المعرفة عنصراً حاسما و

الذي أوجده تطور  يتسم العصر الرقميو.ميةالتنافس على األسواق العال في

الفجوة التي يمكن  تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من بروز للفجوة الرقمية، وهي

 وباالستخدام أ سواء -درجة التفاوت في مستوى التقدم "باعتبارها أيضا تعريفها 

وأخر  لتكت وفي مجال االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات بين بلد وأخر أ - جاإلنتا

واقتصادية  ، مع ما يصحب هذا التفاوت من آثار اجتماعية2"بين مناطق البلد الواحدوأ

وعدم  ،اإلنترنتو  الحواسبمردها عدم تكافؤ فرص كافة الفئات في النفاذ إلى 

 وعلى الصعيد. امتالكها لنفس المستوى من الكفاية الستخدام هذه التكنولوجيات

 التحتية وقلة الموارد البشرية من أسباب عدم استفادة بعضالدولي، يبقى ضعف البنية 

 الدول من تكنولوجيات المعلومات واالتصال، على الرغم مما يمكن أن تقدمه لها هذه

التكنولوجيات من حيث تسهيل نشر التعليم والثقافة والخدمات الصحية، واالنخراط 

  .ة التجارة العالميةمنظوم ضمن

بأنها االختالف بين الدول "ثم تعريفها  ةالرقمي ولوماتية أبتعبير عام، الفجوة المع

وهي المسافة المعلوماتية التي تفصل بين  3للوصول إلى المعلومات وتوزيعها

وتعد  4 المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية، أي بين دول الشمال، ودول الجنوب

والفجوة ". المنا المعاصرالفجوة المعلوماتية إحدى المشكالت الكبرى التي يعانيها ع

                                                
1 unece.ibid. 
2  Wikipédia. La fracture numérique. (06/12/2005).Disponible sur le net a l’adresse : 
fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_numérique 
 .      
3 - Cont., Bernard. La fracture Numérique en Afrique. [(24/11/2003]. Disponible sur le web:    
 http: //www.lenig.unoutreal.co/cours/geo 3462/fracture_num %23% Afrique.PDF. 
 

، 2، العدد مجلـة المكتبات والمعلومات. أسبابها وسبل تقليصها: مجتمع المعلومات والفجوة المعلوماتيـة. الصوفي، عبد اللطيف -  4
 3، ص2002

http://www.lenig.unoutreal.co/cours/geo
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من %  20التي نتحدث عنها تتمثل في التباعد الكبيرين بين العالم المتقدم المتكون من

  1.من سكانه% 80 سكان العالم، وبين البلدان المتخلفة المتمثلة في

 :أسباب الفجوة المعلوماتية 2.4.2

   2إن الفجوة المعلوماتية ترتبط بأمرين أساسين هما

v يالدخل الوطن.  

v والبناء الثقافي. 

إلى جانب بعض األمور األخرى كحجم الموازنة المالية للدولة وشكلها، وخلفيات 

العمر والجنس، والخلفية اللغوية لألفراد، وأماكن السكن، وبعدها عن العواصم، ومن 

  :أهم األسباب األخرى

  3: ضعف البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت . أ

 هفي أي بلد هي العمود الفقري، الذي يمكن من خالل البنية التحتية لالتصاالت

. االستفادة من التطبيقات لثورة االتصاالت، واالستفادة من خدمات الوسائط المتعددة

من دول العالم تعاني من نقص شديد في البنية التحتية لالتصاالت التي %  80فحوالي 

صناعية، واأللياف البصرية تشمل خطوط الهاتف، والكابالت التليفزيونية، واألقمار ال

ففي الوقت الذي تملك فيه .والضوئية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها االتصالية كلها

الدول العربية تعاني  من خطوط هواتف العالم تبقى%  50الواليات المتحدة وحدها 

ضعف البنية التحتية لالتصاالت، باستثناء الدول العربية المرتفعة في مستوى التنمية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة (رية وهي البش

  ).قطر

                                                
1 Cont., Bernard. Ibid. 

  3ص.نفسهالمرجع  .الصوفي، عبد اللطيف 2
  -3.صالح احمد،محمد. االنترنت والمعلومات بين األغنياء والفقراء. القاهرة.مركز البحوث العربية.2000.ص55 

 
. 
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 1: نقص في كمية المعلومات وقلة الموارد المالية. ب

إن كمية المعلومات التي أنتجت في الثالثين سنة األخيرة، أكثر من تلك في خمسة 

وأمام كل  .نواتوكمية المطبوعات بأنواعها تتضاعف كل خمس س. آالف سنة مضت

هذه التطورات تبقى الدول العربية فقيرة معلوماتيا بمعية دول الجنوب التي تعاني ما 

نتيجة عدم قدرتها على اكتساب، استرجاع، معالجة، ونشر " بفقر المعلومات" يسمى

وفقر المعلومات . المعلومات مما أثر على عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات

يص األعمال واالستثمارات المحلية بسبب النقص في المعلومات حول يؤدي إلى تقل

النقص في أنماط المنتجات التكنولوجية الجديدة،  اوأيض،  األسواق المحلية والعالمية

إلى جانب انعزال العلماء والعمالة الماهرة عن  ووسائل اإلنتاج، وانخفاض معدالته

ل العربية مع دول الجنوب تواجه والدو.التطورات السريعة في تخصصاتهم ومهنهم

. دروسا مؤلمة أثناء تشكيل عالم ما بعد الصناعة ألنهم آخر من يستقبلون التكنولوجيا

فمكاسبهم قليلة في ظل المنافسة المفتوحة واإلنتاجية القائمة على التكنولوجيا الجديدة 

ف الخائف من مع قلة الموارد، وارتفاع تكاليف اقتنائها، مما جعل هذه الدول في موق

تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وتأثيراتها االقتصادية والسياسية والعسكرية، والتي 

تعطي السيطرة والهيمنة التامة للشمال المتقدم على الجنوب، أمام ظهور بشائر الموجة 

تعني واحدا من بليون ووالنان. 2)، النانوتكنولوجيnanotechnologie(التكنولوجية الرابعة

وستسمح هذه التكنولوجيا بإنتاج سلع، وبضائع، وأجهزة بأحجام فائقة الصغر جزء، 

من قبل الدول المتقدمة، التي تحتكر القدرة على استعمال التكنولوجيا الجديدة في 

فيزداد عمق .الحاسوب، لتضاف فجوة المعلومات إلى الفجوة الالنهائية في المنافسة

  .فجوة التنمية بين الشمال والجنوب

إال أنه قد يؤدي إلى خطر  من شأن النفاذ إلى مجتمع المعلومات أن يحفز النمو،إن 

والمحلي، خاصة وأن معيقات  تفاقم التباينات االقتصادية على الصعيد الدولي واإلقليمي

                                                
1 AFNET. Réduction de la facture numérique de P M E des Pays du Nord et du sud dans la société de 
l’info.[10/11/2003]. Disponible sur le web a la dresse suivante : http : // www.afnet.fr/afnet/sortail/new 
doc/NG 2003 SMS. RDF. 

 .65ص. نفسهالمرجع . صالح، أحمد محمد-  2

http://www.afnet.fr/afnet/sortail/new
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تراكمية مترابطة فيما بينها،   تنمية االتصاالت وإرساء مجتمع المعلومات هي معيقات

 1:أسباب للفجوة الرقمية وهنا يمكن ذكر أهمها وهي التي تشكل في حد ذاتها

v  الشبكة الكهربائية، شبكات االتصاالت(عدم كفاية البنى التحتية(. 

v ضعف نسبة التجهيز بالحواسب. 

v ارتفاع وغياب الخدمات والمحتويات المستجيبة لالحتياجات المحلية، أ

 .تكلفتها

v عدم توفر الموارد البشرية الكافية. 

v  التشريعي مع متطلبات مجتمع المعلوماتعدم تالؤم اإلطار. 

v عدم التشجيع على المبادرة في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال. 

v غياب التنسيق والتكامل دوليا وإقليميا. 

v  غياب التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات

 .على مستوى الدولة الواحدة المدني المجتمع

   :الفجوة الرقمية مستويات 3.4.2

  :وتتمثل في

  2بين الدول الرقمية الفجوة .ا

الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية تزداد اتساعا، وليس  ما انفكت الفجوة

لقطاع  والفجوة إال بتضافر الجهود من أجل تحقيق نم من سبيل لتجاوز هذه

                                                
  1   المرياتي. الصناعة العربية المعلوماتية واالقتصادية المبنية على المعرفة.المرجع نفسه.

    www. Escwa.org:متاح على الخط في الموقع التالي).08/08/2004.(  2004مالمح مجتمع المعلومات في غربي أسيامؤشرات و، السكواا  2
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القطاع يبقى رهين  اهذ ونمدول العالم، غير أن  االتصاالت والمعلومات يشمل كافة

  .لهذه البلدان ياالقتصاد والنم

 1:الفجوة الرقمية بين الجهات .ب

تكنولوجيات المعلومات واالتصال معتمدة إلى حد كبير على وجود  لما كانت  

االختالل القائم بين المدن واألرياف يهدد في صورة وجوده  بنية تحتية جيدة، فإن

ث يقوم مجتمع المعلومات في المدينة، ويبقى الريف بحي بإحداث فجوة رقمية داخلية،

يولده ذلك من أشكال جديدة لإلقصاء والتهميش، ومن  في منأى عنه، مع ما يمكن أن

وهي مسألة جديرة بكل . الرفاه االقتصاديوأ لالشغ وعدم تكافؤ في فرص التعليم أ

من الشبكات  االتصال، وبروز أصناف جديدة االهتمام، سيما وأن تطور تكنولوجيات

  .كان انعزالها الالسلكية بات يسمح بربط كافة المناطق مهما

 :2الفجوة الرقمية بين األجيال .ت

اليوم أحد أبرز مواطن اكتساب الثقافة  األنترنتوفضاءات  تشكل المدرسة

وارتباطها بشبكة  الحواسبنسبة تجهيز المنازل ب الرقمية، وذلك في ظل تدني

هذا إقصاء شريحة الكهول والشيوخ من االستفادة  دول، ويعنيفي عدد من ال األنترنت

المجتمع الجديد الناشئ، باستثناء أولئك الذين  من الثورة المعلوماتية واالندماج في

ومن شأن هذه . عملهم بالنفاذ إلى الشبكة العالمية ةطبيع وتسمح لهم ظروفهم المادية أ

يمكن أن " صراع"وبين األجيال، وهبالصراع  الوضعية أن تعمق ما كان يعرف قديما

اآلثار التربوية والحضارية ما يتجاوز  يتحول اليوم إلى قطيعة تامة تكون لها من

 .مجرد النفاذ إلى التكنولوجيات الحديثة

 

                                                
 .                       الموقع يمتاح على الشبكة ف).2405/2006.(الفجوة الرقمية.االتحاد الدولي لالتصاالت  1

ar.doc-link-www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/background/missing  
  

  .المرجع نفسه   2

http://www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/background/missing
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  1:الفجوة الرقمية بين الجنسين.ث

المؤشرات التنموية في العالم تشير إلى أن المرأة أكثر عرضة لألمية من  ما تزال

ما أضفنا إلى ذلك الصعوبة التي يمكن أن تلقاها المرأة في بعض الدول  وإذا. الرجل

في األماكن العامة والتي تكاد تعد حكرا على الذكور كمقاهي  األنترنت للنفاذ إلى شبكة

يمكن أن تتعمق بفعل " الهوة التعليمية"وغيرها من الفضاءات العمومية، فإن  األنترنت

ن عزلة هذه المرأة عن واقعها الذي باتت تكنولوجيات فتزيد م" الرقمية الهوة"

وقد دفعت هذه المعطيات ... واالتصال تشكل اليوم مكونا هاما من مكوناته المعلومات

مخاطر األمية  الدول، إلى إيجاد اآلليات الكفيلة بوقاية المرأة من الوقوع في العديد من

لقمة العالمية التي تم عقدها خالل ، وا. األمية التعليمية واألمية الرقمية: بنوعيها

. مستوياتها منع بروز الفجوة الرقمية في شتىوكان هدفها الرئيسي ه 2005و2003سنتي

السليبة على األمم  الحلول العملية لمنع بروز الفجوة الرقمية والحد من آثارها دوإليجا

  .واألفراد

  :المعنيين بموضوع سد الفجوة الرقمية 4.4.2 

يمكن اعتبارها هم أصحاب الشأن والمعنيين بصفة  2ات عريضةهناك ثالث فئ

يجب االهتمام بها عند االتفاق على مؤشرات ومباشرة بموضوع الفجوة الرقمية، 

  :يالتال والفجوة الرقمية في الدول العربية، وهي على النح

 : المجتمعات المدنية.ا

عالة باستخدام تحتاج إلى تبادل واستغالل المعلومات والمعارف بصورة ف  

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين سبل المعيشة

  

                                                
تحاد الوطني للمرأة االا .تونس ةالنساء في مجتمع المعلومات والمعرف" ندوة دولية حول  .النساء في مجتمع المعلومات والمعرفة. عزيزة حتيرة  1

   http://www.unft.org.tn/ar/activites/colloque2005.htm:متاح على الشبكة في).09/06/2006.(2005.التونسية
l  

2 Bridging Digital Devide (BBD) Project.  Malyzia.digital.devide network.2005.(06/06/2006).disponible a l’adresse 
suivante : www.digitaldivide.net/blog/Effendy/view?PostID=1793 
 

http://www.unft.org.tn/ar/activites/colloque2005.htm
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  :من القطاعين الحكومي والخاص تالخدما ومقدم.ب

وهما اللذان يقدمان الخدمات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فقد    

افة يحتاجون إلى تعزيز استخدامهم لموارد المعلومات الرقمية ونظم المعارف بإالض

إلى تقنية المعلومات واالتصاالت، مما يتطلب التدريب واكتساب المهارات العالمية 

وآليات جديدة للتفاعل مثل التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية وغيرها من 

التطبيقات التي تخدم المواطنين وغيرها من التطبيقات، كما يجب التركيز على معالجة 

قراء، والتي يمكن اعتبار تكنولوجيا المعلومات احد العوامل الطائفة الواسعة من الف

الرئيسية في تحسين مستوى المعيشة بتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات فيما بين 

مختلف األطراف الفاعلة المشاركة، وذلك بتلبية احتياجات جميع الناس الذين يتلقون 

 .هذه الخدمات

 : صناع السياسات. ث

يئة مساندة لرسم السياسات وخاصة في مجال االتصاالت ويحتاجون إلى ب  

والمعلومات، مع ضرورة توفر مؤشرات موثوق بها لرصد الفقر والفجوة بين مناطق 

الدولة الواحدة، باإلضافة الى توافر مؤشرات لتقييم ووضع السياسات الحكومية 

علومات بصورة دقيقة، مثل االستراتيجيات الخاصة باالتصاالت وتكنولوجيا الم

وغيرها من االستراتيجيات المرتبطة بها مثل مكافحة الفقر والجهل واالهتمام بالصحة 

  .الخ....والتعليم

  :مؤشرات قياس مجتمع المعلومات 5.2

للرصد المستمر لمجموعة من المؤشرات  مجتمع المعلومات يحتاج بناء       

وقد أقرت . الهدف اهذ ونحوالمعامالت التي تسمح بقياس وتقدير تطور المجتمع 

 2003في جنيف المعلومات  الناتجة عن القمة العالمية لمجتمع  1خطـة العمـل

                                                
  2004.األمم المتحدةمبنى . بيروت . ورقة حول المؤشرات ومالمح مجتمع المعلومات.االسكاوا  1
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ضرورة اختيار هذه المؤشرات بحيث تساعد متخذي القرار على متابعة وتحليل التقدم 

وذلك فيما يتعلق بتقييم القدرات الوطنية واإلقليمية   مجتمع المعلومات المحرز في بناء

واالتصاالت، وفي تحديد عالمات القياس مع  المعلومات د من تكنولوجيالجني الفوائ

النظائر من الدول، وفى المساعدة على تقليص الفجوة الرقمية التي قد تؤدي إلى تفاقم 

حالة عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية بين األفراد والمجتمعات والدول في حال 

منظومة مل القمة بإعطاء األولوية إلعداد وتقضي خطة ع. بمناس ونحلم تعالج على 

مترابطة وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي مع األخذ في االعتبار مؤشرات 

برصد مجتمع التقرير الخاص "باإلضافة إلى ذلك، فإن . المستويات المختلفة للتنمية

دة الصادر عن حلقة العمل اإلحصائية المشتركة بين لجنة األمم المتحالمعلومات 

 وواليونسك) األونكتاد(االقتصادية ألوروبا ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي  دواالتحا

والمكتب اإلحصائي األوروبي، قد أوصى بأنه ينبغي على كل من لجان األمم المتحدة 

 تبتكنولوجيا المعلوماعهد على نفسها تنظيم اجتماع متعلق اإلقليمية الخمس أن ت

، وذلك مجتمع المعلوماتواالتصاالت، في كل منطقة، يدور حول رصد قضايا 

كما ينبغي أن يتشارك مستخدمي ومنتجي  1"بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية المختصة

 تالمدخالر هذه االجتماعات، والمراد منها توفي اإلحصاءات الرسمية في تنظيم

 عمجتم نحومؤشرات تسمح بقياس وتقدير تطور المجتمع وال.خطة عمل لصياغة

لجنة األمم (في األمم المتحدة  2اللجان الفنيةالمعلومات األمر الذي يجعل العديد من 

) األونكتاد(ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ،المتحدة االقتصادية ألوروبا

دولي لالتصاالت السلكية والالسلكية ومنظمة التنمية والتعاون ال دواالتحا وواليونسك

وغيرها من المنظمات والمؤسسات التابعة ) االقتصادي والمكتب اإلحصائي األوروبي

                                                                                                                                            
  
متاح على الشبكة في ).02/02/2003.(2003.تاالتحاد الدولي لالتصاال.جنيف.مسودة مشروع خطة العمل لمجتمع المعلومات  1

                                                                                                                              :الموقع التالي
-GEN-TD-030721-WSISPCIP-s/md/03/wsispcip/td/030721/S03-http://www.itu.int/dms_pub/itu

A.pdf-0002!R1!PDF  
  2005.جامعة الدول العربية . القاهرة . ورقة عمل حول مؤشرات الفجوة الرقمیة .ت وتكنولوجیا المعلوماتإدارة االتصاال  2

http://www.itu.int/dms_pub/itu
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من  "رصد قضايا مجتمع المعلومات، بواللجان الوطنية الدولية تهتم  لألمم المتحدة 

واالتصاالت من أجل التنمية  لقياس تكنولوجيا المعلوماتمؤشرات مشتركة خلق اجل 

 ووذلك من خالل االجتهاد نح بغرض ردم فجوة البيانات على المستوى الدولي،

إلى أداة رصد قوية تمكنهم من معرفة مدى الفجوة الرقمية في كافة  لالوصو

وما يمكن مالحظته على هذه المؤشرات أنها ال تساعد على خلق بيئة .المجاالت

، وقد أوضحت 1"األهداف اإلنمائية المحددة لأللفية مات وال تخدتمكينية لمجتمع المعلوم

أهمية وضرورة توافر مؤشرات محددة وواضحة لقياس الفجوة  2العديد من الدراسات 

الرقمية لالتصاالت والمعلومات تهدف إلى رصد الفجوة الرقمية في مجال االتصاالت 

علومات يجب أن تعتمد على والمعلومات، ولكي يمكن للدول العربية رصد مجتمع الم

مؤسساتها العاملة في جمع البيانات اإلحصائية والمختصة في وضع استبيانات لجمع 

يهدف إلى توحيد التعاريف والوصول إلى مجموعة متفق المعلومات، وأن تعد استبيانا 

الن   عليها من المؤشرات والمعامالت األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

مكن من قياس الفجوة الرقمية بين تمؤشرات واضحة روري العمل على توفر من الض

، واستخدام تلك المؤشرات في بين مناطق الدولة الواحدةوتكتل وأخر أوأدولة وأخرى 

مرة كل ستة شهور نظرا للتطور السريع في مجال تكنولوجيا  األقلعلى التحليل 

عالمية في مجال تكنولوجيا الوصول إلى ال االتصاالت والمعلومات، حتى يمكن

والمؤشرات هي األداة التي تسعى لخلقها الدول    2015.3المعلومات واالتصاالت عام 

 عوالمنظمات الهيئات المهتمة بقطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، لكي تستطي

من  ةمجموع ووممكن أن تتوافر مؤشرات كثيرة في دولة ما أ.  قياس الفجوة الرقمية

ل وعند االستعانة بها في تكتل أخر فقد تكون صادقة وقد تكون مضللة، ولذلك الدو

البد من ضرورة قيام الدول العربية باالتفاق على مجموعة مؤشرات تصلح لقياس 

الفجوة الرقمية فيما بينها، وفيما بينها وبين دول العالم المتقدم، وتحقيق األهداف 

                                                
  :متاح على الشبكة في الموقع التالي).08/08/2004. (2003.األونكتاد .جنیف. المعلومات مجتمع قیاس .االتحاد الدولي لالتصاالت 1 

www.itu.int/wsis/docs2/pc2/off12-ar  
  17ص.المرجع نفسه   2
  18ص.المرجع نفسه 3

http://www.itu.int/wsis/docs2/pc2/off12-ar
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 الدول العربيةوالجدير بالذكر أن  2015.1اإلنمائية لأللفية الجديدة بحلول عام 

م الدول المتقدمة، حتى تتمكن من ـب مساندة ودعــتسعى إلى كسواألفريقية 

المشاركة بفاعلية في مجتمع المعلومات، والتمتع بالفرص التي تتيحها لهم تقنية 

المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى سد الفجوة الرقمية حتى تتمكن من اللحاق 

إال من خالل مؤشرات قياس النفاذ  نوهذا ال يكو.كب مجتمع المعلومات العالميبر

تبرز المؤشرات التقليدية، التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهنا  ىال

النسب الفردية أساسا لعدد أجهزة النفاذ وخدمات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 

من بلد إلى بلد، ومن منطقة إلى  االتساع وجود فجوة رقمية مختلفة االتصاالتو

كما توجد هذه الفجوة حتى في داخل البلد الواحد بين المدن والريف مثال . أخرى

هذه المؤشرات التقليدية  ورغم كون. والمستوى المعيشي لألسر وعمر أوجنس األفراد

نها غير كافية أ سهلة ومفيدة لمقارنة الفوارق العامة فيما بين البلدان وفي داخلها، غير

إن المؤشر الذي يقوم على  " .لقياس مدى تغلغل التكنولوجيات الحديثة والنفاذ إليها

والديمغرافي للبلد، فعلى سبيل المثال لوأن  االجتماعيأساس األفراد ال يعكس التركيب 

خط هاتفي في بلد ما، يمتلكها جميعا نفس الشخص، فال يعتبر هذا البلد  100هناك 

كما أن . 2" خطا موزعة على خمسين شخصا مختلفا 50ن بلد آخر لديه أكثر حظا م

، على سبيل االعتبارهذه المؤشرات تكون في بعض الحاالت مضللة إذ ال تأخذ بعين 

في المحالت العمومية  وللحواسبالمشترك للهاتف في األسر  االستعمالالمثال، 

 .من النفاذ إلى شبكة األنترنتأوالخاصة لإلنترنت، التي تمكن نسبة كبيرة من السكان 

 لالتصاالتلذلك وفي أواخر السنة الماضية أصدرت هيئات مختصة باإلتحاد الدولي 

ونسبة  النحتيةطرقا جديدة، تعتمد مؤشرات عديدة على غرار نسبة تغطية البنية 

تتميز هذه المؤشرات بدقتها إذ . استخدامها ونسبة التدريس ومستوى الدخل وغيرها

المثال وبخصوص التغطية الشبكية تحصى بيانات عن كل من السكان  على سبيل

المشمولين والمشتركين والمستعملين وال تقتصر البيانات فقط على المستعملين كما 

                                                
  .نفسهالمرجع . االسكاوا  1

2  Unesco.selection des indicateurs sur la société del’information.geneve.unesco.2004.(08/08/2004) 
.disponible a l’adresse  Sélection de certains indicateurs sur la société de l'information 
et/ou du http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/CoreListOfICTIndicators.pdf 

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/CoreListOfICTIndicators.pdf
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وبأسلوب علمي . 1سبق من قبل، وهذا من شأنه أن يعطي فكرة عن النفاذ الشامل

مؤشر قياسي يدعى  جرويستخ المعتمدةكل المؤشرات  االعتبارومدروس يأخذ بعين 

يمكن من قياس نفاذ األفراد واألسر والمجتمعات إلى  ،2القياسي للنفاذ الرقمي الرقم

، ويساعد الحكومات على رسم االتصاالتالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات و

ولكي يتم تفعيل استخدام المؤشرات الواجب . مخططاتها بمزيد من الدقة والواقعي

   3:ات صادقة مبنية على واقع عملي يجب توافر األتياقتراحها وتكون مؤشر

v مشاركة فعالة بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة من قطاع خاص ومجتمع

 .مدني بأشكاله المختلفة

v ،استراتيجيات إلكترونية وطنية، تشمل ما يلزم عمله من بناء القدرات البشرية

أصحاب المصلحة االحتياجات  وتأخذ في اعتبارها الظروف الوطنية المختلفة، تراعي

 .  والشواغل المحلية واإلقليمية والوطنية

vواإلقليمية والدولية، من أجل استهالل ، على المستويات الوطنية الالزمة لياتاآل

 .وتعزيز شراكات بين أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات

v مواقع على شبكة األنترنت تعبر عن السكان األصليين للدولة. 

v منظمات الدولية والمؤسسات المالية ذات الصلة بوضع استراتيجيات خاصة قيام ال

بها من اجل تنمية مستدامة، مع عرض التجارب الناجحة كل في تخصصه بصورة 

 .الكترونية

                                                
70ص .المؤشرات القياسية المحددة من طرف االتحاد الدولي لالتصاالتانظر عنصر    1  

2 Penon, federic.indice d’accés numérique établi par l’uit.geneve.2005 .) .06/05/20( disponible sur le 
Web : 
www.itu.ind/newsioom/press_releases/2003/30-fr. 
 
  

 3 االتحاد الدولي لالتصاالت. .  تقريرميتالند.2004 . بتصرف.(2006/06/12).متاح على الشبكة في العنوان التالي
  http://www.itu.int/osg/spu/sfo/missinglink/index.html 

  

http://www.itu.ind/newsioom/press_releases/2003/30-fr
http://www.itu.int/osg/spu/sfo/missinglink/index.html
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v  ودولياً وطنياً(مخططات المراكز الحاضنة واستثمارات رأس المال المخاطر (

لتمويل بمبالغ صغيرة للمشاريع بما في ذلك ا(والصناديق االستثمارية الحكومية 

واستراتيجيات تشجيع االستثمار  )والمشاريع بالغة الصغر الصغيرة والمتوسطة

ودعم شبكات البحث والتطوير ) المشورة التجارية(وأنشطة دعم تصدير البرمجيات 

 .ومجمعات البرمجيات

v  الذي االهتمام بالبنية التحتية كعامل محوري للوصول إلى هدف الشمول الرقمي

يمكّن من تحقيق نفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نفاذاً شامالً 

 . ومستداماً في كل مكان وبتكلفة معقولة

v  اتخاذ اإلجراءات في إطار السياسات اإلنمائية الوطنية من أجل دعم بيئة تمكينية

مات واالتصاالت وتنافسية لالستثمار الضروري في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلو

 .ومن أجل إنشاء خدمات جديدة

v  توفير وتحسين توصيلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجميع المدارس

والجامعات والمؤسسات الصحية والمكتبات ومكاتب البريد والمراكز المجتمعية 

والمتاحف والمؤسسات األخرى المفتوحة أمام الجمهور، بما يتماشى مع المقاصد 

 .ةاإلرشادي

v  تدعيم بنية تحتية للشبكات عريضة النطاق، واستخدام األنظمة األقمار الفضائية

، وغيرها من األنظمة )النائية وقليلة الكثافة السكانية(وخاصة في المناطق الفقيرة 

 . للمساعدة في توفير القدرة الكافية لتلبية احتياجات األفراد

v وتوحيد مقاييس األنظمة على الصعيد  النفاذ إلى الموارد المدارية وتنسيق الترددات

 .العالمي

v  معالجة االحتياجات الخاصة لكبار السن والمعوقين واألطفال، وتمكينهم من

استخدام تكنولوجيا المعلومات بسهولة وبتكلفة معقولة، ومشاركتهم في النهوض بها 

 . وإنتاج التطبيقات والمحتوى بما يلبي احتياجاتهم
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v لحاسوبية بين فئات المجتمع وخاصة المتعلمينا ةاألمي والعمل على مح .  

v  إنشاء وتنمية شبكات مركزية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونقاط تبادل

على الصعيد اإلقليمي، لتخفيض تكاليف التوصيل البيني وتوسيع النفاذ إلى  األنترنت

المعلومات  عمجتم وولمعرفة مدى التقدم الحاصل في بلد ما في االنتقال نح .الشبكات

ال بد من قياس هذا التقدم باستخدام مؤشرات ترتبط بقياس النفاذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت إلى جانب مجموعة من المتطلبات األولية الالزمة لالنتقال 

 ةالمجتمع وخاص اهذ ونحالمعلومات وتمثل جزءاً من الجاهزية لالنتقال  عمجتم ونح

ولكن ال يجب النظر إلى المؤشرات على أنها مجموعة .ة البشريةقة بالتنميلتلك المتع

ثابتة ال تتغير مع الزمن، فالبعض منها سيفقد معناه مع تغير أهداف مؤشرات مجتمع 

  . المعلومات

  :WPIISالمؤشرات القياسية لمنظمة  1.5.2

فإن مؤشرات مجتمع المعلومات تتغير وفق أربع مراحل متداخلة  1WPIISوبحسب 

الجاهزية وكثافة االستخدام وأثر استخدام هذه التقنية وأخيراً محصلة هذه التقنية : هي

يمكن تمثيل هذه المراحل وتداخلها بتابعية الزمن كما في المخطط . فيما يتعلق بالتنمية

 :يوضح تداخل المراحل بتأثير الزمن ياآلتي الذ

 

 

 

 

 

                                                
1 Defining and measuring eCommerce: A status report, OECD, WPIIS, 2004 
http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_34449_1_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_34449_1_1_1_1_1,00.html


 83

 

  

  

   

 

 

 

 

  1 مراحل تداخل مؤشرات مجتمع المعلومات :6شكل رقم  

  :مؤشرات الجاهزية .1.1.5.2

 تقيس مدى. وهي تمثل مجموعة المتطلبات األساسية لدعم بناء مجتمع المعلومات

  .نية المعلومات واالتصاالتجاهزية المجتمع نفسه لمثل هذا االنتقال واالستفادة من تق

 :كثافة االستخدام ؤشراتم.  2.1.5.2

تصف المدى والهدف الذي تستخدم فيه هذه التقنية في قطاعات مختلفة مثل 

وهذه المؤشرات أساسية في مجتمع المعلومات وتقدم . وغيرها مالتعلي واألعمال أ

  . مجتمع ما في بناء مجتمع المعلومات ءاألساس لقياس أدا

 :مؤشرات أثر االستخدام. 3.1.5.2

  1:تتعلق أساساً بالتغيرات التنظيمية التي تصف 

                                                
1OPCIT. P9 

  مستوى النشاط                                                            

 

 

 

 

 

 

  الزمن

 

 الجاهزية

 المحصلة

 أثر االستخدام

 كثافة االستخدام
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v الطرق الجديدة في تنظيم العمل فيما يتعلق بالعالقة بين األفراد والمؤسسات. 

v الطرق الجديدة لإلنتاج فيما يتعلق بالعالقات داخل منشآت اإلنتاج وفيما بينها. 

v شري باعتباره قاعدة معرفيةاالستثمارات البشرية ورأس المال الب. 

v القدرة على الحركة بين المجتمعات والتنافس. 

v االبتكار والبحث والتطوير باعتبارهما أساس المستقبل. 

 2:المؤشرات المحصلة. 4.1.5.2

النتيجة الختامية لما يحدث على مستوى منشآت اإلنتاج فيما يخص اإلنتاجية واألثر 

  :أساساً بالمستوى االجتماعي وتصف ومؤشرات المحصلة ترتبط. االجتماعي

 .اإلنتاجية والتنافسية•

 .التوظيف وسوق العمل•

 .التجانس عدم االستبعاد االجتماعي•

كما تم تحديد العديد من المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس النفاذ لتكنولوجيا 

  3:المعلومات واالتصاالت في الوطن العربي كما يلي

  

  

  
                                                                                                                                            

نور الدين شيخ عبيد. مؤشرات مجتمع المعلومات السوري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكتب سورية، ووزارة 
2004.االتصاالت والتقانة السورية  1  

4ص.نفسه  المرجع  2  
  3  مؤشرات االتصاالت في البلدان العربية.موجودة في الموقع:

www.ituarabic.org/teleindicateur.asp 
  

http://www.ituarabic.org/teleindicateur.asp
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 شكل رقم 7: مؤشرات االتصاالت في البالد العربية

يمكن القول أن معايير مجتمع المعلومات هي مؤشرات يمكن من خاللها التنبؤ و

إلى مجتمع المعلومات، وقد أثارت هذه المعايير الكثير من  هتحول وبدخول المجتمع أ

التقنية أم باإلنفاق التقني أم النقاش بظهور العديد من االستفسارات، هل هي؟ بوجود 

باالنتشار التقني في مجتمع المعلومات وهل يقاس االنتشار باإلنفاق على تقنيات 

  .المعلومات أم بكمية المعلومات المقدمة ومداها؟  

:تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تعليم رالنتشا ومؤشرات اليونسك.  2.5.2  

، مؤشرات خاصة غرض من استخدامهاويمكن تقسيمها إلى نوعين حسب ال

   .بالقياس الكمي وأخرى خاصة بقياس االستخدام الفعلي
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 مؤشرات خاصة بالقياس الكمي الستخدام تكنولوجيا المعلومات في. 1.2.5.2

  1:التعليم

الكمي عند إدراج  ءوقد حددت منظمة اليونسكو مجموعة من المؤشرات لإلحصا 

  :العملية التعليمية تمثلت في مايلي يفتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

v والتلفزة والراديو االنترنتفضائيات  الحواسبعدد المدارس، و 

v عدد الحواسب كل مائة طالب. 

v عدد ساعات الدارسة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.  

v آالت الطباعة الملونة والمدارس التي تستخدم الماسح الضوئي  ةنسب

 .الخ ...ية وعارض البياناتالرقم توالكاميرا

v  اإلنترنتب ةالمتوصل الحواسبعدد. 

v  األنترنتعدد المدارس التي تستخدم. 

v  الخاصة بالمدارس األنترنتعدد مواقع. 

v  فائق السرعة األنترنتعدد المدارس التي تستخدم. 

v  المدارس يف الحواسبمدى انتشار تطبيقات. 

  : وجيا المعلومات في التعليممؤشرات قياس األداء الستخدام تكنول.  2.2.5.2

إن تحديد التقدم الذي يتحقق خالل سير العمل فيما يخص إدراج تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في العملية التعليمية يتطلب استخدام المؤشرات والمعايير التي يتم بواسطتها 

أثيرت فيما التحقق من أهداف هذا اإلدراج، ويجب أن تستجيب المؤشرات للتحديات التي 

يتعلق بدور وقيمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وفي المؤسسات 

                                                
  . نفسهالمرجع . تقريرميتالند.  . االتحاد الدولي لالتصاالت 1
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وهذه المؤشرات التي عرفتها .التعليمية بالشرق الجزائري في الواليات النموذجية

اليونسكو كمؤشرات أداء لمراقبة استخدام ونتائج هذه التكنولوجيات، وتظهر استعدادها 

وتوضح العالقة بين استخدام التكنولوجيا . قبل المصادر والجمهورللمساءلة من 

واإلصالحات التعليمية، وتمكين المعلمين من تلبية دورهم وإحداث التغييرات في عمليات 

التدريس والدراسة وتعليم الطالب إلى جانب توضيح أن التكنولوجيا ليست غاية في حد 

والن اغلب المؤشرات . كين وإيجاد حلول أكفاءذاتها وإنما وسيلة لتعزيز االبتكار والتم

التي تم صنعها من طرف االتحاد الدولي لالتصاالت كانت مؤشرات كمية تقدم صورة 

  .قطاع التعليم يواضحة عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

هو  فان دافعنا الختيار مؤشرات األداء التي تم وضعها من طرف منظمة اليونسكو

أنها تبين الكيفية التي استخدمت بها تكنولوجيا المعلومات والتعليم واالتصاالت، ليست 

كأداة تشغيلية أساسية فقط بل كوسيلة اتصال تعزز تطوير االبتكار، والقدرة على التفاعل 

والدراسة المشتركة والتفكير النقدي وحل المشكالت وهذه المؤشرات توجه واضعي 

  .اعتبارها محفزا للتغيير وينبغيلها، السياسات إلى تفعي

  :تجزئة المؤشرات.ا

وحتى يمكن اختبار هذه المؤشرات، نرى أن نصنفها أو نجزئها بحيث تشكل محاور 

 :االستبيان االستقصائي ومن أهم هذه المحاور مايلي

  :ويشمل هذا المحور العناصر التالية  :واإلستراتيجيةالسياسة / 1

v التعليم يوجيا المعلومات واالتصاالت فالسياسة الوطنية لتكنول:  

v  وتشمل سير العمل الذي تفرضه السلطات الوطنية لتحديد وجود أو غياب االلتزام

  .والمساندة التي يقدمها واضعو السياسات والسلطات التعليمية
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v مخصصات الميزانية لتحديد الدعم المقدم للسياسات الوطنية بشان : الميزانية

، ويمكن تحديد نسبة الميزانية لتحديد الدعم المقدم للسياسات تكنولوجيا المعلومات

  . الوطنية بشان تكنولوجيا المعلومات

v  الهيكل التنظيمي المسؤول عن تنفيذ الخطة الرئيسية والمتمثل أما في إدارة أو

وحدة أو قطاع في الوزارة على المستويين الوطني أو المحلي ومستوى المؤسسة 

إلدماج  اإلستراتيجيةساسية في تنفيذ السياسة الوطنية أو التعليمية، ومهنة األ

 .تكنولوجيا التعليم

v يشيرالى مدى : مدى ومستوى برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الجغرافي والمستويات التعليمية لتوضيح مدى انتشار برنامج إدماج تكنولوجيا 

 .المعلومات في التعليم

v مراقبة وتقييم تنفيذ األنشطة بناءا على الخطة الرئيسة  كيفية: آلية الرقابة والتقييم

 .مع التقييم المستمر

v مخطط على :وجود خطة رئيسية خاصة بالتكنولوجيا في المؤسسات التعليمية

المستوى المؤسسات التعليمية يوضح مدى االلتزام والفعالية وكفاءة إدارة 

 .مالمؤسسة في تنفيذ السياسة الوطنية لتكنولوجيا التعلي

  :ويشمل هذا المحور:البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والوصول إليها/ 2

  : البنية المالئمة §

v  وصول المدارس إلى مختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل

توفر الكهرباء، ومنشات االتصاالت السلكية والالسلكية، أجهزة .ساعات الدراسة

  .الحاسوب
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v معدل أجهزة الحاسوب بالنسبة لعدد .متعلم/لكل مائة  عدد أجهزة الحاسوب

الطالب هو وسيلة لقياس الوصول الى أجهزة الحاسوب ومدى توفرها للطالب 

 .في المؤسسات التعليمية

v  عدد الساعات في األسبوع للتعليم لمساعدة وسائل تكنولوجيا المعلومات

معلم الحاسوب متوسط عدد الساعات التي يستخدم فيها ال نواالتصاالت يبي

 .للتدريس ولألنشطة ذات الصلة خالل األسبوع

v بمعرفة ما إذا : الوصول الى األجهزة الحاسوب واستخدامها بعد اليوم الدراسي

كان بمقدور المعلمين والطالب مواصلة التدريس والتعلم باستخدام تكنولوجيا 

 .مواقع أخرىالمعلومات واالتصاالت بعد اليوم الدراسي أما داخل المدرسة أوفي 

v ويوضح مكان وجود هذه : موقع أجهزة الحاسوب داخل المؤسسة التعليمية

األجهزة في المدارس أو المؤسسات التعليمية وما إذا كانت هذه المواقع تيسر 

الوصول التام والالمحدود إلى أجهزة الحاسوب والمرافق ذات الصلة بتكنولوجيا 

 .المعلومات واالتصاالت

v وهو يوضح ما إذا كانت الرسوم : م أجهزة الحاسوبمبلغ رسوم استخدا

المفروضة تحول دون الوصول التام إلى تكنولوجيا المعلومات 

واستخدامها بحرية أو تزيد في اتساع الفجوة للوصول إلى هذه .واالتصاالت

 .التكنولوجيا

ويشمل هذا : المنهج الدراسي يدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فإ/  3    

  :                                     محور ال

v ييتضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف وجود منهج دراسي محدد 

 .التعليم لمعرفة إذا ما كان المنهج الذي فرضته الوزارة موحد
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v المدارس وعدد ساعات  يطريقة تدريس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

إذا كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدرس كمادة  وذلك للتحقق: التدريس

منفصلة أو مدمجة في كافة المواد، أو مدمجة في بعض المواد، أو أنها مادة 

 .مع تبيين عدد الساعات في كل حالة.اختيارية، أو انهاتعتبر برنامجا خاصا

v  ةكمادالمستويات التعليمية التي تدرس فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لمعرفة ما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدرس كمادة : مستقلة

 .منفصلة في المرحلتين االبتدائية والثانوية في المؤسسات التعليمية

v مدى دمج تكنولوجيا : المواد التي أدخلت فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

د مثل الرياضيات، العلوم، تدرس العديد من الموا يالمعلومات واالتصاالت ف

العلوم االجتماعية، لتوضيح مدى دمجها في المنهج الدراسي وخطط توسيعها 

 .لتشمل مواد أخرى

v لمعرفة : لغرض من استخدام أجهزة الحاسوب في المؤسسات التعليميةا

اإلغراض التي تناسب األهداف الغايات المطلوبة والجانب التربوي الستخدام هذه 

 .ي التعليمالتكنولوجيا ف

v يشير إلى مدى :مدى دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهج الدراسي

دمج هذه التكنولوجيا في المنهج الدراسي وتعكس المرحلة التي بلغها البلد في هدا 

 .المجال

v ويشمل عدد أجهزة الحاسوب الموصولة باالنترنت إما بشكل : الربط باالنترنت

إلى جانب أنواع الربط بشبكة االنترنت للتحقق إذا ما مستقل   أو ضمن الشبكة 

 :كان االتصال بشبكة االنترنت يتم بواسطة

  .خط الهاتف •

 .باستخدام المودم •
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 ).ISDN  ( الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات •

 .الكابل واسع الموجات أو الكابل المتصل •

بد من توضيح عدد ولقياس االستخدام الفعلي لشبكة االنترنت بالمؤسسات التعليمية ال

ساعات االستخدام خالل شهر، ومصدر دفع تكلفة االتصال باالنترنت للتحقق اذا كان 

كما يمكن عند .االتصال باالنترنت يتم بمقابل أو مدعوما من خالل الرسوم الدراسية

تحديد هذا المؤشر معرفة مدى الوصول إلى خدمة البريد االلكتروني ومواقع الواب 

  .فبل المؤسسات التعليمية واإلداريين والمعلمين والطالبواستخدامها من 

  :ويضم هذا المؤشر: األنظمة واألجهزة §

v برامج تشغيل تشير إلى ما اذا  ةعدد أجهزة الحاسوب الشخصية التي تستخدم عد

ويندوز، لينكس،ابل ماكنتوش يونكس ، : كانت برامج التشغيل المستخدمة تتضمن

  .ودوس

v ضح المدة الزمنية التي مضت على حصول ويو: عمر أجهزة الحاسوب

سنوات، لمعرفة قدرة  8سنة إلى  نالمؤسسات التعليمية على أجهزة الحاسوب م

 .وإمكانيات األجهزة المستعملة، كفاءتها، ومواكبتها في التدريس

v يحدد ما هي البرمجيات المستعملة في :استخدام البرمجيات لتعليمية في التدريس

 .ولوجيا المعلومات واالتصاالتالتدريس باستخدام تكن

  :تدريب المعلمين والتدريس/ 4

  :ويشمل هذا المؤشر العناصر التالية 

v النسبة المئوية للمدرسين الذين حصلوا على تدريب مسبق  

v  النسبة المئوية للمدرسين الذين حصلوا على تدريب اثناء الخدمة منذ بداية

 .المشروع
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v ي مجال تكنولوجيا المعلومات نوع التدريب الذي تم الحصول عليه ف

 .واالتصاالت

v عدد ساعات تدريب المعلمين. 

v غرض ومدى استخدام المعلمين ألجهزة الحاسوب. 

v مستوى مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات بواسطة المعلمين المتخصصين. 

v دواعي المشاركة في التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

v  التدريب وكيفية انتظامهاستخدام االنترنت في. 

  :تعلم الطالب/ 5

v واالتصاالت تعدد ساعات وصول المتعلم إلى تكنولوجيا المعلوما.  

v واالتصاالت  تعدد المتعلمين الذين يمكنهم الوصول إلى تكنولوجيا المعلوما

 .خارج الدوام الدراسي

v  االستخدام الفعلي ألجهزة الحاسوب في مواد دراسية محددة 

v لمتعلمين في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمستوى مهارة ا. 

v  مصادر تعلم استخدام الحاسوب والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

  :أهم المؤشرات القياسية المحددة من طرف االتحاد الدولي لالتصاالت.3.5.2

ؤشرات خالل االجتماع الرابع لالتحاد العالمي لالتصاالت، تم تحديد أهم الم    

  1:يلي مالقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما يوضحها 

                                                
1 Internationale  union des télécommunications. La quatrième réunion sur les indicateurs des 

télécommunications. Genève, ITU. 2005 
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ويشمل مؤشر خدمة الشبكة الهاتفية :مؤشرات خدمة الشبكة الهاتفية 1.3.5.2

  :مجموعة من المؤشرات الثانوية المتمثلة

هاتفي يصل المعدات  طخ والخط الرئيسي هو:)الثابتة(الخطوط الهاتفية الرئيسية .أ

. الهاتفية المحطة لطرفية للمشترك بالشبكة العمومية وله منفذ مخصص في معداتا

يناظر مجموع سعة البداالت العمومية العدد و.ويشيع استخدامه في وثائق التصاالت

ولذلك يشمل هذا العدد الخطوط . األقصى من الخطوط الرئيسية التي يمكن توصيلها

سية المتاحة للتوصيل في المستقبل، بما في الرئيسية الموصولة فعالً والخطوط الرئي

ومن بين التطبيقات  ).أرقام االختبار(ذلك الخطوط المستعملة للتشغيل التقني للبدالة 

  .على هذا المؤشر

يتم التوصل إلى هذه النسبة المئوية : النسبة المئوية للخطوط الرئيسية السكنية •

ى مجموع عدد الخطوط بقسمة عدد الخطوط الرئيسية التي تخدم المساكن عل

  ..الرئيسية

يتم التوصل إلى هذه النسبة :النسبة المئوية للخطوط الرئيسية في المناطق الحضرية •

المئوية بقسمة عدد الخطوط الرئيسية في المناطق الحضرية على مجموع عدد 

وهنا يمكن إدراج عدد األماكن التي تتمتع بالخدمة الهاتفية . الخطوط الرئيسية في البلد

  .ي القرى والمدن إلى جانب الهواتف العموميةف

المشتركون في الخدمة الهاتفية الخلوية المتنقلة وتشمل :شبكة الخدمة المتنقلة. ب 

. مستعملي الهواتف المحمولة المشتركين في خدمة عمومية آلية للهواتف المتنقلةوهم 

بغي أال يشمل األنظمة ويمكن أن يشمل ذلك األنظمة الخلوية التماثلية والرقمية ولكن ين

 ووينبغي عدم إدراج المشتركين في خدمات البيانات المتنقلة العمومية أ. غير الخلوية

  :هذا المؤشر توجد عدة تطبيقات نوضم الراديواالستدعاء  تخدما

مجموع عدد المشتركين :المدفوعة سلفاً: المشتركون في الخدمة الخلوية المتنقلة •

وهؤالء هم . ة الذين يستعملون البطاقات المدفوعة سلفاًفي الخدمة الخلوية المتنقل
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المشتركون الذين يختارون شراء فترات من وقت االستخدام بدالً من دفع رسم اشتراك 

 . شهري ثابت

  :المشتركون في الخدمة الخلوية المتنقلة •

 ضةمنخف مجموع عدد المشتركين في األنظمة الخلوية الرقمية والخدمة الهاتفية المتنقلة  

االتصاالت المتنقلة الدولية بغض النظر عما  يالسرعة ومتوسطة السرعة والمشتركين ف

   :وهنا تبرز عدة أساليب .إذا كانت تستعمل خدمات الوسائط المتعددة

هي معيار لالتصاالت المتنقلة من :(GPRS) الخدمة الراديوية العامة بأسلوب الرزم •

كخطوة انتقالية  GSM ةخدم ومله نمطياً مشغلالجيل بين الجيلين الثاني والثالث ويستع

  .(W-CDMA))النفاذ المتعدد عريض النطاق بالتقسيم الشفري (في اتجاه الجيل الثالث 

مجاني غير خاضع للترخيص  لبروتوكو وه (WAP) بروتوكول التطبيق الالسلكي •

إلى  ألغراض االتصاالت الالسلكية يمكِّن من إنشاء خدمات اتصاالت متقدمة والنفاذ

  .صفحات األنترنت من هاتف متنقل

• iMode يستند إلى أسلوب الرزم في نقل البيانات السلكياً ويستعمل لغة  بأسلو وه

بدالً من لغة العالمات الالسلكية الخاصة بنظام  (CWML)العالمات الالسلكية المكثفة 

WAP وقد أدخل . لعرض البياناتiMode  صفح وكان أول أسلوب متاح لت 1999في عام

 .شبكة الويب من هاتف خلوي

 :كما يمكن الحصول على عدة تطبيقات أهمها •

عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة عالية السرعة لالتصاالت المتنقلة  •

عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة عالية السرعة لالتصاالت المتنقلة و.الدولية

المتعددة الوسائط وإن كان ذلك  الدولية بغض النظر عما إن كانوا يستعملون الخدمات

  . بقدرة إجراء اتصاالت البيانات عن طريق األنترنت
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للشبكات  اتكنولوجي وه (W-CDMA) النفاذ المتعدد عريض النطاق بالتقسيم الشفري •

المتنقلة للجيل الثالث من االتصاالت المتنقلة ويقدم في الوقت الحاضر سرعات إرسال 

. عند تنفيذه بالكامل Mbps 2وسوف تصل إلى  kbps 384 بيانات بتبديل الرزم تصل إلى

  .(UMTS) النظام العالمي لالتصاالت المتنقلةويعرف في أوروبا باسم 

تغطية :المنطقة البرية(نسبة المئوية التي تغطيها الشبكات الخلوية المتنقلة  •

ة بقسمة وتحسب هذه النسب. الخدمة الخلوية المتنقلة للمنطقة البرية بالنسبة المئوية

  .المساحة البرية التي تغطيها اإلشارات الخلوية المتنقلة على مجموع المساحة البرية

تغطية الخدمة  :)السكان(النسبة المئوية التي تغطيها الشبكات الخلوية المتنقلة  •

ويالحظ أن هذه النسبة المئوية ليست نفسها . الخلوية المتنقلة للسكان بالنسبة المئوية

وتغطية . تغلغل الخدمة ىلمد والنسبة المئوية لكثافة المشتركين في الخدمة المتنقلة أ

السكان بالخدمة المتنقلة تقيس النسبة المئوية للسكان في نطاق اإلشارات الخلوية 

وتحسب هذه النسبة المئوية بقسمة عدد السكان . لة سواء كانوا مشتركين أم الالمتنق

 .داخل نطاق اإلشارات الخلوية المتنقلة على مجموع السكان

  :البيانات/شبكة النصوصمؤشرات  2.3.5.2

مجموع المشتركين في شبكات ، خطوط مشتركي التلكسويشمل هذا المؤشر 

ات التبديل بالرزم وشبكات التبديل بالدارات شبكوالتي تشمل  البيانات العمومية

بما في ذلك  األنترنتالمشتركون في إلى جانب  وشبكات البيانات باالتصال الهاتفي

وينبغي التمييز بين . عن طريق االتصال الهاتفي والخطوط المؤجرة والنطاق العريض

تي ال تطبق رسوم المشتركين الذين يقومون بالدفع والمشتركين المجانيين في البلدان ال

وسيكون من المفيد أيضاً أن تقتصر قائمة المشتركين . األنترنتاشتراك للنفاذ إلى 

 فيمكن األنترنتعدد التقديري لمستعملي ل وبالنسبة .على المشتركين النشطين فقط

وتشير هذه الدراسات عادة إلى نسبة . عن طريق دراسات استقصائية منتظمةقياسه 

وينبغي تقديم ). سنة 15-74مثل سن (مجموعة عمرية محددة  مئوية من السكان في

في هذه المجموعة العمرية وليس النسبة المئوية  األنترنتمجموع عدد مستعملي 
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. في هذه المجموعة العمرية مضروباً في مجموع السكان بأكملهم األنترنتلمستعملي 

قم تقديري استناداً وفي حالة عدم توفر الدراسات االستقصائية، يمكن الوصول إلى ر

وينبغي بيان المنهجية المستعملة بما في ذلك اإلشارة إلى تواتر . إلى عدد المشتركين

  ).مثالً في الشهر األخير(االستعمال 

  :مؤشرات نوعية الخدمة والحركة 3.3.5.2

االنتظار للحصول على الخطوط  ويمكن من خالل هذا المؤشر معرفة قائمة

وينبغي تحديد مع تنفيذها بسبب االفتقار إلى التسهيالت التقنية لم يمكن  يالرئيسية الت

جانب تقييم حجم  إلى الفترة العادية لالستجابة لطلبات الحصول على خط جديد

النسبة المئوية لألعطال الهاتفية التي يتم إصالحها في  خط سنوياً 100األعطال لكل 

تتألف من حركة خطوط الهاتف محلية فاما بالنسبة للحركة الهاتفية ال. يوم العمل التالي

المتبادلة داخل منطقة الرسوم المحلية التي تقع فيها محطة ) المستكملة(الثابتة الفعلية 

وهذه هي المنطقة التي يستطيع فيها أحد المشتركين مكالمة شخص آخر بدفع . النداء

  :وتشملرسم مكالمة محلية 

v بالدقائق(قلة الحركة من الخطوط الثابتة إلى الخطوط المتن(  

v بالدقائق( اإلنترنتحركة االتصال الهاتفي ب(  

v  باالتصال الهاتفي عبر الشبكة  األنترنتمجموع الحركة بالدقائق للنفاذ إلى

  .الهاتفية العمومية

v  بالدقائق) (الترنك(الحركة الهاتفية الوطنية للمسافات البعيدة(.  

v  بالدقائق(الحركة الهاتفية الدولية الخارجة(.  

v في أي بلد إلى نقاط خارج ذلك البلد) المستكملة(ذلك الحركة الفعلية  يغطي .  

v المؤشر بعدد دقائق الحركة.  
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v  بالدقائق(الحركة الهاتفية الدولية الداخلة( 

  :التعريفةمؤشرات  4.3.5.2

قد ال تكون هناك تعريفة معيارية ألن معظم البلدان تشهد اآلن شكالً من أشكال 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن التعريفات . ية واحدة على األقلالمنافسة في شريحة سوق

مثل رسوم االشتراك الهاتفي التي قد تتباين من (داخل الخدمات قد ال تكون متماثلة 

ويفضل استعمال . وقد تكون الخطوط التوجيهية التالية مفيدة). مكان إلى آخر في البلد

 وتقاس بعدد المشتركين أ( تعريفات شركة التشغيل التي تتمتع بأكبر حصة سوقية

ومن األفضل . واألفضل استعمال التعريفات التي يدفعها معظم المستهلكين). قالدقائ

استعمال نفس شركة التشغيل في كل سنة لتعزيز إمكانية المقارنة وإدراج الضرائب 

ري االشتراك الشهك. المساكن. الخدمة الهاتفية المحلية الثابتة تتعريفا وتشمل .التاريخية

رسم التركيب للخدمة الى جانب  هاتفيةات المكالمال روسع السكنيةللخدمة الهاتفية 

  .الهاتفية لألعمال التجارية

  :مؤشرات اقتصادية 5.3.5.2

والمؤشرات االقتصادية لدى االتحاد الدولي لالتصاالت تمكن من حساب جملة 

من خدمات ) عمالرقم األ(وتتألف اإليرادات . من االتصاالتاإليرادات الناتجة 

الخدمة  تإيراداخالل  ن، ماالتصاالت المتحصلة أثناء السنة المالية قيد االستعراض

 تإيرادا ،الواردة من اشتراكات ومكالمات التوصيل الهاتفي الثابت تاإليرادا ،الهاتفية

 جانب إلى .اإنهائه وويمكن أن تشمل رسوم نقل الخدمة أ. رسوم التوصيل الهاتفي

  .إيرادات إرسال البياناتو مكالمات الدوليةال تإيرادا

لحيازة الممتلكات مجموع االستثمار السنوي في االتصاالت  فيشكل االستثمارأما 

بما فيها (ويعني مصطلح االستثمار النفقات المصاحبة لحيازة الممتلكات . والمنشآت

وتشمل . توالمنشآ) الملكية الفكرية والملكية غير الملموسة مثل برمجيات الحاسوب

النفقات على التركيبات األولية وعلى اإلضافات الستكمال التركيبات القائمة عندما 

ويالحظ أن ذلك ينطبق . يكون من المتوقع أن يمتد االستعمال طوال فترة من الزمن
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 تمعدا وعلى خدمات االتصاالت المتاحة للجمهور ويستبعد االستثمار في برمجيات أ

 .باسم النفقات الرأسماليةويشار إليه أيضاً . خاصاالتصاالت لالستعمال ال

  :مؤشرات خاصة بتقييم الموارد البشرية 6.3.5.2

ويهتم هذا المؤشر بقياس مجموع الموظفين في مجال قياس النفاذ الى تكنولوجيا 

مجموع الموظفون المتفرغون الذين تستخدمهم االتصاالت والمعلومات وعادة هم 

االت في البلد لتقديم خدمات االتصاالت العمومية، بما شركات تشغيل شبكات االتص

موع عدد الموظفين المستخدمين في شركة تشغيل جأي م في ذلك الخدمات المتنقلة

ويشير هذا العدد إلى العاملين في البنية التحتية لمباني شركة . الشبكة الخلوية المتنقلة

مين في شركات إعادة تشغيل االتصاالت المتنقلة وليس إلى الموظفين المستخد

والى جانب هذه المؤشرات المحددة يمكن إضافة مؤشرات أخرى خاصة .البيع

ارات ــال اإلشـالراديوهوجهاز يستطيع استقب زوجها ،أجهزة الراديو عبمجمو

والتشكيل  (FM)ة اإلذاعية باستعمال ترددات شائعة مثل تشكيل التردد ـالراديوي

وقد يكون جهاز . (SW)والموجة القصيرة  (LW) والموجة الطويلة (AM)ي ـاالتساع

كمان أوفي سيارة لالراديو جهازا منفصالً أوقد يكون داخالً في جهاز آخر مثل جهاز و

 زوجهاز التلفزيون هو جها:عدد أجهزة التلفزيون أخرى تقيس.أوفي ساعة تنبيه

ائعة مثل النفاذ يستطيع استقبال اإلشارات التلفزيونية اإلذاعية باستعمال وسائل نفاذ ش

وقد يكون جهاز التلفزيون جهازاً منفصالً أوقد يكون . الراديوي أوالكبلي أوالساتلي

وقد يكون من المفيد التمييز بين . داخالً في جهاز آخر مثل الحاسوب أوالهاتف المتنقل

أجهزة توصيل اإلشارات الرقمية والتماثلية وبين أجهزة التلفزيون التي تستقبل عدداً 

  .وداً فقط من اإلشارات واألجهزة التي تتيح قنوات متعددةمحد

فضال عن تحديد مؤشرات أخرى لقياس النفاذ لتكنولوجيا الحاسوب من خالل 

  :حساب 

وتشمل . يقيس عدد الحواسب المركبة في أي بلد (PC) عدد الحواسب الشخصية

ولكن  .اإلحصاءات الحواسب الشخصية والحواسب المحمولة والحواسب الصغيرة،
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العدد يستبعد األجهزة الطرفية الموصولة بجهاز رئيسي والحواسب الصغيرة جداً 

الموجهة أساساً لالستعماالت المشتركة واألجهزة من قبيل الهواتف الذكية التي يوجد 

  .فيها بعض وظائف الحاسوب فقط ولكن ليس جميعها

لجانب الكمي، بما المؤشرات التي تستخدمها المنظمات الدولية يطغى عليها ا أن 

ال تعكس بدقة األهداف التنموية التي ترسمها الدول لنفسها، فضال عن أن  يجعلها

تجعل اإلحصائيات قديمة وغير صالحة، بما يحتم توفير ما  سرعان سرعة التحوالت

أوضح عن مدى تقدم إرساء مجتمع المعرفة، وتسمح  معايير جديدة تعطي فكرة

سيما وأن عديد البلدان قد بادرت إلى وضع  وناجع، البمعالجة النقائص بشكل سريع 

اإلجراءات والبرامج الرامية إلى بناء  إستراتيجيات شاملة، وإلى تنفيذ العديد من

باألساس عبر تعزيز البنية االتصالية،  اقتصاد المعرفة ونشر الثقافة الرقمية، وذلك

وتمكين كافة  لإلنترنتية الشبكة العالم وتحسين الخدمات، ومضاعفة طاقة النفاذ إلى

المشاريع في مجال تكنولوجيات  ، ومنح باعثيحواسبالفئات من الحصول على 

إلى إعطاء دفع قوي لجهود  االتصال حوافز وتشجيعات هامة، وتنفيذ البرامج الرامية

واالندماج في المنظومة  إرساء مقومات اقتصاد المعرفة، وتأمين اليقظة التكنولوجية

بتحقيق ثالثة أهداف  إن من شأن هذه اإلجراءات أن تسمح. اعة الذكاءالعالمية لصن

 1:أساسية هي

v تحقيق جودة الحياة للمواطنين.  

v ،تقليص الفوارق التنموية مقارنة مع الدول المصنعة بما يقلص من ظاهرة الهجرة 

وخاصة منها هجرة الكفاءات التي يمكن أن تشكل خطرا يهدد الجهود المبذولة من 

  .نهوض بالقطاع االقتصادي وبغيره من القطاعاتال أجل

v تمتين الصالت القائمة مع المغتربين ومع األجيال التي ولدت ونشأت في دول 

 اإلقامة حتى تتحول هذه الكفاءات بدورها إلى عناصر فاعلة تساهم في الجهد التنموي

  .الوطني
                                                

  1 المرياتي. الصناعة العربية المعلوماتية واالقتصادية المبنية على المعرفة.المرجع نفسه.
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  :مؤشرات أخرى 6.2

شرات التي تم تحديدها من طرف يمكن إدراج جملة من المؤ قإضافة إلى ما سب

  :االتحاد الدولي لالتصاالت

المؤثرة  القياسي للنفاد والعوامل مالرق وأDAI الرقمي لمؤشر لالتصا 1.6.2

 :هل والمكونة

كثيرا ما ترغب البلدان في أن تقارن حالتها ببلدان أخرى لمساعدتها في وضع    

د في وضع األهداف وقياس النفاذ األهداف وقياس التقدم، إال انه ال يوجد مؤشر وحي

رقم قياسي  عوض واحد الحلول الممكنة ه ، ولهذا كان من اهمإلى مجتمع المعلومات

باستخدام مجموعة مركبة من المؤشرات وقد قامت عدة منظمات بوضع أرقام قياسية 

من اجل ترتيب البلدان فيما يتعلق بقدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات 

ولكن ال يفيد أي من هده األرقام القياسية أنها قاصرة جميعا في عملية  واالتصاالت،

فمعظمها غير مصمم خصيصا لتغطية النفاد إلى تكنولوجيا . التغطية القطرية

كما أن معظم .تحيزات ذاتيةوالمعلومات واالتصاالت، وبعضها يتسم بضعف منهجي أ

أما .ا يحد من مدى الشفافيةهده المؤشرات يستعمل أعدادا كبيرة من المتغيرات، مم

قياسي  مرق وفه 1الرقم القياسي للنفاد الرقمي الذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت 

جديد يهدف إلى قياس القدرة العامة لألشخاص في بلد ما على النفاد إلى تكنولوجيا 

والرقم القياسي الجديد يتدارك عيوب . المعلومات واالتصاالت الجديدة واستعمالها

األرقام القياسية السابقة من حيث تركيزه النوعي وتغطيته القطرية الواسعة، واختيار 

من مجموعة محدودة من المتغيرات مدروسة بعناية كي يمكن  نيتكو والمتغيرات، فه

استعماله في اكبر عدد ممكن من البلدان ويساعد في زيادة الشفافية ويقوم الرقم 

أربعة عوامل تؤثر على قدرة بلد ما في النفاذ إلى  القياسي للنفاذ الرقمي على أساس

   2:تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهي 

                                                
1 ITU.world télécommunication développent report2003. geneve.2003.disponible a l’adresse suivante : 
www.itu.int. 
2  ibid. 

http://www.itu.int
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v المادية ةاالستطاع والقدرة على التكاليف أ.  

v المعرفة. 

v البنية التحتية. 

v النوعيةوالجودة أ. 

االتصاالت والفعلي لتكنولوجيا المعلومات  لاالستعما ووهناك عامل خامس ه 

ة النظرية التي يقوم عليها الرقم القياسي مع واقع البلد، كما أن مهم في مقارنووه

إضافة عامل االستعمال يبرز جوانب أخرى ليست واضحة في العوامل األربعة 

وتستعمل ثمانية مؤشرات لتمثيل العوامل الخمسة، ويعترض كل مؤشر . األخرى

المؤشرات من اجل مرمى يمثل القيمة العظمية المقررة لدلك المؤشر ثم يتم جمع كل 

  .الحصول على الرقم القياسي الكلي
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  1مكونات مؤشر القياسي للنفاد الرقمي:  8شكل رقم 

  

 2:اسي للنفاذيمرامي الرقم الق.1.1.6.2

  :ويمكن توضيحها في الجدول التالي 

  

 

 

  

  

 

 

  

  
                                                
1.OPCIT. 
2 Unececo.accses indicators for the information society.geneve .2003.(0505/06/2004).disponible a 
l’adresse suivante:                                                                                        
http://www.unece.org/stats/documents/ces/sem.52/11 

 

 البنية التحتية   

لمعرفة  ا  

 النوعیة  

 االستطاعة المادية   

 االستعمال  
 مستعملوا االنترنت 

 
 

http://www.unece.org/stats/documents/ces/sem.52/11
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  مرامي الرقم القياسي للنفاذ: 3جدول رقم

 
  مالحظة  المرمى  المؤشر

    60  .من السكان  100الثابتة لكل  فمشتركو الهوات
  وزن كل مؤشر بمقدار

  النصف في عنصر البنية التحتية  100  .ساكن 100المتنقلة لكل  فمشتركو الهوات
    100  الكبار لدىاإللمام بالقراءة والكتابة 

  وزن اإللمام بمقدار الثلثي
  في عنصر المعرفة  100  االلتحاق بالمدار عموما

كنسبة ) ساعة في الشهر  20(رسوم النفاذ إلى األنترنت 
  .مئوية من الدخل الفردي 

  
100  

  
  يستخدم معكوس هذا المؤشر

    .من السكان  100العريض لكل  قمشتركو النطا
30  

  
  وزن كل المؤشر بمقدار

  عرض النطاق الدولي لالنترنت لكل فرد
  

10000  
  .النصف في عنصر النوعية

  من السكان 100مستعملواألنترنت لكل 
85  //  

  

  :خطوات حساب الرقم القياسي للنفاذ 2.1.6.2

v يقسم كل مؤشر على قيمة المرمى المرتبط به.  

v  تضرب القيمة الناتجة بمقدار الوزن المقترن بها وتجمع للحصول على مؤشر

 1:التحتية للنفاد للبنيةحساب مؤشر الرقم القياسي : مثال.الفئة
 
  

   

  

 

 

يتم الحصول على الرقم القياسي للنفاذ بمضاعفة كل من مؤشرات الفئات الخمس 

 مالرق وأبلد التي مثلت مؤشر االتصال الرقمي  1781وهناك . وجمعهما معا 0.2بمقدار 
                                                
1 ITU. Indice d’accès numérique établi par itu.2003.(2/05/2006).disponible a l’adresse suivante : 
www.itu.int/mensroom/press_releases/2003/30_30.html 
 

  ساكن  100عدد الهواتف المتنقلة لكل     ساكن             100عدد الهواتف لكل 
) -----------------    *½ )+ ( -----------------------  * ½(  

              60                                             100 
 
 

http://www.itu.int/mensroom/press_releases/2003/30_30.html
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القياسي للنفاد األول الذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت في العالم وتم ترتيبها 

ويشمل هذا المؤشر ثمانية ).، حيد، متوسط، ضعيف ممتاز(حسب معايير النفاذ 

  :متغيرات تشمل

  2غيرات الثمانية للرقم القياسي للنفاذيوضح المت:  4جدول رقم 

سالفا البنية التحتية، القدرة على التكاليف، المعرفة، الجودة  ةخمس قطاعات المذكور  

  :الجدول التاليكما سيتم توضيحها في  1إلى  0االستعمال،  وتكون قيمها تتراوح من 

                                                                                                                                            
1 OPCIT. 
2 itu  .Quelques repères statistiques de la fracture numérique.canada.saint-basile.2003.(23/06/2006). 
Disponible a l’adresse suivante : http : //www.itu.int/news room/press_releases/2003/30.html. 
 

قيمة المؤشر   المتغير 
  في الهنكونغ

قيمة   المرمى
  المؤشر

المؤشر   المعامل
القياسي 
  للنفاذ للفئة

  

البنية 
  التحتية

=  

0.39  

    ساكن 100عدد الهواتف لكل 

56.6  

  

60  

  

0.94  

  

1/2  

  

0.47  

+  

 عدد الهواتف المتنقلة لكل
  ساكن 100

  

91.6  

  

100  

  

0.92  

  

1/2  

  

0.46 

االستطاعة 
  المادية

=0.998  

 ىسعر النفاذ إلى األنترنت عل
 لنسبة العائد الوطني لك

  ساكن

  

99.8  

  

100  

  

0.998  

  

1  

  

0.998  

  التربية

=  

0.83  

  0.62  2/3  0.94  100  93.5  نسبة األمية بالنسبة للكبار

+  

نسبة التعليم لجميع  
  المستويات 

63.05  100  0.63  1/3  0.21  

  النوعية

=  

  

0.68  

 لالنطاق العريض الستعما
  األنترنت لكل ساكن 

867 .1  

  

10.00
0  

0.88  1/2  0.44  

+  

عدد مشتركي في النطاق 
  100العريض لكل ساكن

14.6  30  0.49  1/2  0.24  

عدد مستعملي األنترنت لكل   االستعمال 
  ساكن 100

43.0  85  0.51  1  0.51  

http://www.itu.int/news
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ات مقدر ب ومن خالل الجدول يمكن الحصول على الرقم القياسي للنفاذ للخمس فئ

0.79.1  

باعتبار أن قيم الرقم القياسي للنفاذ للبلدان تكون مختلفة يمكن استعمال : مالحظة

 : التركيبة التالية

  

  

  :مؤشرات قياس النفاذ المجتمعي 2.6.2

إن النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مسألة حرجة ال سيما في غمار 

توصيل منافع مجتمع المعلومات إلى كل فرد من النقاش الدائر عالمياً حول كيفية 

  .األفراد

وكانت القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمثابة دفعة جديدة الستحثاث الجهود 

وقد أفرزت المرحلة األولى من هذه القمة، . الفجوة الرقمية ردمالدولية الرامية إلى 

عترفان بأن البنية ي 2، إعالن مبادئ وخطة عمل2003التي عقدت في جنيف في عام 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسمة األهمية في بلوغ هدف الشمول 

وقد اعترف إعالن األلفية لألمم المتحدة أيضاً بتكنولوجيا المعلومات . الرقمي

ولكن كيف لنا أن . واالتصاالت كأداة هامة لتحقيق مجمل األهداف اإلنمائية لأللفية

لي للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإلى مجتمع نقيس المدى الفع

  المعلومات؟

إن تعيين المؤشرات الصحيحة لتجميع البيانات المفيدة أمر بالغ األهمية في استبانه 

وثمة جانب من . الرقمية في بعديها المحلي والدولي على السواءلفجوة الحجم الحقيقي ل

ومات واالتصاالت قلما حظي باالهتمام الذي يستحقه جوانب النفاذ إلى تكنولوجيا المعل

                                                
1 OPCIT. 

  . نفسهالمرجع ..مسودة مشروع إعالن المبادئ لمجتمع المعلومات العالمي  2

(Log (1 867)-log (0.01)) / (Log (10000)-log (0.01))  
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فالعدد المتزايد من الناس، وخصوصاً في العالم النامي، الذين . المجتمعي ذالنفا ووه

ينفذون إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مرافق عامة يستدعي وضع 

  .المؤشرات المالئمة لتجسيد هذا الواقع

  :معيأهمية النفاذ المجت 1.2.6.2

إن االتحاد الدولي لالتصاالت، بوصفه المرجع األول في العالم لإلحصاءات    

العالمية غير المتحيزة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي مجال 

  1.االتصاالت، تناط به مسؤولية واضحة لوضع مؤشرات النفاذ المجتمعي

كعدد خطوط  -دية وحدها من المعترف به على نطاق واسع أن المؤشرات التقلي

كما أنها . ليست كافية للوقوف على مدى اتساع الفجوة الرقمية -الهاتف الثابتة مثالً 

مثال ذلك أن .غير قادرة على كشف كامل الحقيقة بشأن الفرص الرقمية الكامنة

في األسر قد تكون أخفض بكثير في العالم النامي، إذ إن  والنفاذ معدالت التغلغل

الساحقة للمنازل في البلدان النامية ال تتوفر فيها المرافق الحديثة لتكنولوجيا الغالبية 

وبما أن مجرد قلة من البلدان . اإلنترنتو الحواسبالمعلومات واالتصاالت، مثل 

فإن من الصعب تحديد عدد  األنترنتبشأن استعمال 2قامت بإجراء دراسات إحصائية 

وتوحي البيانات .في كل العالم على وجه الدقة في المرافق العامة األنترنتمستعملي 

الراهنة بأن النفاذ المجتمعي يؤدي دوراً هاماً في تزويد مواطني غالبية البلدان النامية 

مسبق ال غنى عنه من  طشر ووه - بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 تى االقتصادياوحتى فيما يسم. أجل المشاركة في مجتمع المعلومات وجني ثماره

متوسطة الدخل فإن أكثر من ثلث مجموع أولئك الموصولين على الخط يستخدمون 

ن عدداً من البلدان قد أدركت أهمية النفاذ إ .االنترنتالمرافق العامة للنفاذ إلى 

المجتمعي ومع ذلك فإنها ما زالت تفتقر إلى مؤشرات متناسقة قابلة للمقارنة على نطاق 

ت عملية تجميع البيانات أيضاً عن قلة التعاون في بعض البلدان بين كما كشف. العالم

. مختلف الوكاالت التي تتناول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومسألة اإلحصاءات

                                                
1 OPCIT 
2 UNECE accses indicators for the information society.ibid. 
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وقلة قليلة من البلدان بدأت فعالً بجمع المعلومات عن المراكز العامة للنفاذ إلى 

حيثما تتوفر المبادرات والمشاريع الوطنية و. كما جاء تعريفها في االستبيان األنترنت

لمراقبة النفاذ المجتمعي وتعقّبه فإن هذه المبادرات تستند عادة إلى خصائص جغرافية 

 .ومجتمعية واقتصادية محددة وغالباً ما ال تكون قابلة للمقارنة دولياً

  :مرافق النفاذ المجتمعية 2.2.6.2

تعليم تكون فيه  زمرك وأ نمكا وأ عوقم وه األنترنتالمركز العام للنفاذ إلى  

. 1جزء منهوفي متناول الجمهور على أساس كامل الوقت أ األنترنتإمكانية النفاذ إلى 

والمكتبات ومراكز التعليم  األنترنتوقد يشمل ذلك المراكز المجتمعية الرقمية ومقاهي 

ز ما ال يقل وينبغي أن يتوفر في أي من هذه المراك. وغيرها من مثل هذه المؤسسات

تصنيف  ويجب. األنترنتعن حاسوب في متناول الجمهور من أجل النفاذ إلى 

 .تفصيل هذه الفئات إلى مؤسسات خاصة ومؤسسات حكوميةوالمراكز بحسب النوع 

 . يقوم على هيكلية حكومية لتوفير النفاذ الشامل عمشرو وه  

  2:بمثابة مركز مجتمعي رقمي األنترنت 3.2.6.2

  :البد من توفر مايلياالنترنت مركز مجتمعي رقمي حتى يصبح 

v على األقل حاسوب واحد وطابعة واحدة.  

v  حد أدنى من سرعة االتصال قدرهkbit/s 64  للوصول من كل مركز إلى مقدم

 .مع توفر قدر مقبول من عرض النطاق للمستعملين (ISP)خدمات إلنترنت 

v الدعم والصيانة. 

v ساعة20سبوع مقدر بحد أدنى من ساعات الدوام في األ. 

 

                                                
1 UNECE.OPCIT 
2 UNECE.ibid 
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 :كيفية قياس النفاذ المجتمعي 4.2.6.2

هنالك أساليب مختلفة لقياس النفاذ المجتمعي، وقد يكون ذلك مثالً من خالل إدراج 

ان ومن شأن ذلك . األنترنتسؤال محدد في استبيان دراسة استقصائية لمستعملي 

لذين يستعملون المئوية من الناس ا ةالنسب وعن معلومات أساسية عن العدد أ ينتج

وقد شرعت بعض البلدان، كبلدان االتحاد . األنترنتالمرافق العامة للنفاذ إلى 

وسلبية هذا  .1األنترنتاألوروبي، بجمع البيانات عن عدد النقاط العامة للنفاذ إلى 

أنه ال يوفر أساساً لقيمة موصى بها إذ إن هذه القيمة تتبع مدى ضرورة  المؤشر

ولهذا السبب يفضل كثيرون منهج النظر إلى عدد  األنترنتفاذ إلى المراكز العامة للن

ومن شأن تعيين مجموعة أساسية .األنترنتالقرى التي لديها مرافق عامة للنفاذ إلى 

أن تساعد البلدان في اختيارها للمؤشرات عندما من مؤشرات النفاذ المجتمعي، 

تجمع البيانات اإلدارية من  عندماوأ األنترنتتضطلع بدراسات استقصائية لمستعملي 

وفضالً عن أنها ترشد االتحاد الدولي لالتصاالت . األنترنتالمراكز العامة للنفاذ إلى 

في الجهود التي يبذلها لجمع البيانات فإن القائمة تزود أيضاً هيئات التنظيم الوطنية 

 جميع إحصاءات السوق بمبادئتوالوزارات والمكاتب اإلحصائية المسؤولة عن 

وفي الوقت الراهن فإن  2.توجيهية واضحة عن نوع البيانات التي ينبغي لها أن تجمعها

داخل البلدان التي لديها مرافق  نالمد وأ نالبلدا وعدد القرى أ ةمعرف والهدف الرئيسي ه

 ووه. والنسبة المئوية من السكان التي تشملها هذه المرافق األنترنتعامة للنفاذ إلى 

 -  األنترنتدم عموماً لإلشارة إلى أي مرفق عام يوفر النفاذ إلى المستخ رالتعبي

كتوفير النفاذ (يسمى المراكز المجتمعية الرقمية التي يجب أن تفي بمتطلبات محددة   وما

 .بإعانتها متقو ووالتي تديرها الحكومة عادة أ) معقول التكلفة

 

                                                
1. Europa union.  E_ Europe2005.benchmarking indicators. 2005. (12/10/2006).disponible a l’adresse 
suivante: 
http// :europa.en.int/comm/lisbon_strategy/pdf/655_en.pdf. 
 
2 Itu. World telecommunication development report 2003. Geneva .2003 
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 األنترنتاذ إلى مؤشرات لقياس مدى وإمكانية إنشاء مراكز عامة للنف 3.6.2

(PIAC) 

  1:حسب الجدول التالي توضيحها ويمكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
، نوفمبر )المكسيك(مكسيكوسيتي  صاالت،ورشة العمل للمؤشرات العالمية بشأن النفاذ المجتمعي إلى تكنولوجيا المعلومات واالت 1 

  ./http://web/ITU-D/ict/mexico04 عمتاح على الموق .)2006/.8/6.(2004
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  مؤشرات لقياس مدى وإمكانية إنشاء مراكز عامة للنفاذ إلى اإلنترنت :5دول رقم ج

  المعايير  المؤشر

  .إلى القرى والبلدات والمدن" قرى"تشير عبارة   PIACعدد القرى التي لديها مراكز 

هذه المؤشرات تقيس عدد السكان الذين يتمتعون بتغطية   PIACمن السكان التي في متناولها أحد المراكز النسبة المئوية 
وعندما يكون . كنسبة من مجموع سكان البلد PIACمراكز 

واحد على األقل عندئذ يعتبر أن  PIACفي قرية ما مركز 
  .PIACمجموع سكان مجتمع القرية يخدمه ذلك المركز 

هوأي فرد يبلغ من العمر  DCCالمستعمل المحتمل لمركز   DCCلسكان من مستعملي المراكز المجتمعية الرقمية  العدد المحتمل
  .ست سنوات فما فوق

انظر (يشير عدد السكان المستهدف إلى السكان المحتملين   DCCعدد السكان الذين تستهدفهم خدمات المركز 
المجتمعيين مطروحاً منه عدد مستعملي األنترنت غير ) أعاله

مستعملواألنترنت غير المجتمعيين هم أولئك المواطنون الذين (
يمكنهم النفاذ إلى األنترنت من نقطة مختلفة عن المركز 

PIACًمن المنـزل مثال ،.(  

    DCCمجموع عدد المراكز 

    األخرى PIACمجموع عدد المراكز 

    DCCالمراكز  يمجموع عدد الحواسب ف

   DCCمركز  لكمتوسط عدد الحواسب ل

المراكز ( PIACعدد المستعملين بالنسبة لكل نوع من المراكز 
DCC  والمراكزPIAC األخرى (  

  

  

  

  DCCالنسة المئوية الفعلية الستعمال المراكز 

لحساب هذه النسبة ينبغي للبلدان أن تقسم العدد الفعلي 
على عدد السكان المستهدفين  DCCلمستعملي المراكز 

الذي ينفذ إلى  صوالمستعمل هو الشخ. مراكزلخدمات هذه ال
  .األنترنت مرة واحدة على األقل في الشهر

لحساب هذا المتوسط ينبغي للبلدان أن تقسم مجموع زمن   DCCمتوسط معدل استعمال المراكز 
على مجموع الزمن المتاح في هذه  DCCاستعمال المراكز 

  .المراكز
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 :تالمرصد الوطني لمجتمع المعلوما  7.2

بحد ذاتها وإنما استغاللها في المجتمع  ةالغاي وإن اقتناء تكنولوجيا المعلومات ليس ه

من طرحها في المجتمع األمر الذي يتطلب خلق نوع من الروابط  فالهد وبفعالية ه

 ءالبلد الذي اقتناها وهنا يمكن توضيح معيارين القتنا باالجتماعية والثقافية حس

  1:التكنولوجيات

  .تكنولوجيا وفرضها في المجتمع ثم انتظار مردودها االحتمالي في المجتمعشراء ال•

وانتظار . تحديد احتياجات المجتمع ثم اقتناء التكنولوجيات بما يوافق هده االحتياجات•

 .احتماالت تقبل المجتمع لها

وعموما منهجية اقتناء تكنولوجيا المعلومات تقوم على الغرض وليس الطلب 

ا، أي أنها تقوم على الكم والدي يعنى اإلحصاء العددي لها فقط ويهمل االجتماعي له

استغاللها، أما منهجية الكم فتستغل في تطوير االقتصاد وسوق تكنولوجيا المعلومات 

والحديث عن منهجية اإلحصاء لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2.والتجارة الدولية

ما يعرف أيضا بمرصد وعلومات أيقودنا إلى ضرورة تكوين مرصد مجتمع الم

  .تكنولوجيا المعلومات

 :مرصد مجتمع المعلومات نتكوي ونح 1.7.2

.  المرصد يسمح بتقديم نظرة على كل التغيرات المجتمعية في مجتمع المعلومات

وعملية الرصد تساعد على اتخاذ القرارات وتصحيح مسار السياسات العامة، ومن 

حديد التوجهات االجتماعية واالقتصادية من خالل الضروري وجود نظام إحصائي لت

                                                
1  Curien.nicole. la société de l’information .rapport du conseil d’analyse. La documentation française.    
Paris.2004.p55.disponible  aussi sur le site : 
http://www.cae.gouv.cea.fr/rapport/di/47 
 
2  Raboty, marc. La communication au cœur de la gouvernance mondiale, enjeux et perspectives de la 
société civile .université de montéréal, 2004. (15/04/2005). Disponible  sur le site : 
http://www.irpc.univ.montréal.ca/smsirapport. 
 
 

http://www.cae.gouv.cea.fr/rapport/di/47
http://www.irpc.univ.montr
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ومن خالل . عمليات قياس النفاذ إلى مجتمع المعلومات بواسطة جملة المؤشرات المحددة

المرصد يمكن التعبير عن مقدار النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات من خالل منهجية 

التي توضح مدى انتروبولوجية وليس تقنية فقط اعتمادا على مجوعة من المؤشرات 

 مارتباط المجتمع بالتكنولوجيا الحديثة، كما أنها تعالج السياسات العامة وتقومها ويقد

  1: المرصد

  .الواقع ويمكن تكوين قاعدة كمية نوصف حقائق م: محاوالت وصفية •

وصف وتحليل المعطيات وترجمة المعطيات ويمكن تكوين : محاوالت مترجمة •

 . معلومات كيفية

 .وصف وتحليل المعطيات المجمعة مع المقارنة: سيةمحاوالت قيا •

  2: عند إنشاء أي مرصد معلومات مهما كان نوعه يجب معالجة األسئلة التالية

  ؟ أي مجتمع معلومات سيكون المرجع - ا

ولإلجابة على هدا السؤال البد من جمع والبحث عن التحاليل المرجعية للمجتمع المراد 

  .ي هذا المجتمعدراسته والتطورات الحاصلة ف

  ؟ أي العوامل الداخلة في تكوين المرصد -  ب

  :وهنا يمكن توضيح نوعين من العوامل

  .العوامل التي يتم جمعها عند تكوين المرصد •

العوامل التي تجعل من المرصد ذا أهمية ويلبي بعض االحتياجات، ولهذا يجب معرفة  •

 .المشاكل وتحديدها وإيجاد لها حلول عند تكوين المرصد

                                                
1Curien.nicole. ibid.  
2   Synapse. L’observatoire la société de l’information en pays de la loire.( S.l).secrétariat général pour 
les affaires régionales.2003. (08/08/2004). Disponible a l’adresse suivante : 
http:// www.synapse.paysdelaloire.fr/rn/rdonlres/fcf/8bbb6-d368-4e5b-
aec70c95affe44/497/discours_prefet.pdf. 

http://www.synapse.paysdelaloire.fr/rn/rdonlres/fcf/8bbb6-d368-4e5b
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 ؟ اهم المؤشرات المهمة وهل توجد فعال أم يجب تكوينهام -  ت

 وتطويع المؤشرات الموجودة أ يجب ولإلجابة على هذا السؤال يجب معرفة هل 

 .مؤشرات جديدة للمرصد وحسب المعطيات المجمعة ءإنشا

 : أنواع مراصد مجتمع المعلومات 2.7.2

  :يمكن تمييز نوعين من مراصد المعلوماتو 

التي تعنى بقياس النفاد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :األولىالعائلة . أ

المعلومات وقياس النفاد إلى مجتمع المعلومات يقوم على قياس النفاد لتكنولوجيا  عبمجتم

المؤشرات المستعملة هي المذكورة  ةبلد ما على اقتناءها وجمل سقيا والمعلومات أ

ن المؤسسات الهامة كاالتحاد الدولي لالتصاالت وتتكون عائلة هذه المراصد م 1.سابقا

بعض هذه المراصد تتعدى تقييم المؤشرات .e- Europeفي إطار إنشاء  يواالتحاد األوروب

السابقة الذكر وتعتبر قدرة االستعمال الى جانب العوامل االقتصادية والقانونية للبلدان 

ها مركز التنمية الدولي التي تم رصدها وتشمل جميع مراصد المعلومات التي يرصد

   2.بجامعة هارفارد

قياس كثافة االستعمال  ىوهي تكمل العائلة األولى، وتعتمد عل :العائلة الثانية .ب 

مرصد وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات بمدينة  وإبراز الكيف ومن أهم هذه المراصد

وهذا 3 األنترنتليل الفرنسية والذي يحصي التجمعات السكانية إضافة الى مستعملي 

النوع من المراصد قطاعية وقصيرة المدى وتتعلق مباشرة بتغير السياسات وتوفير 

الموارد البشرية والمالية وغالبا ما تعاني هذه المراصد من ضعف المنهجية العلمية، 

وعند تكوين . نظرا لنقص فعالية المصادر وندرة تعديل البيانات اإلحصائية وتنظيمها

   4:ائلة يمكن توضيح طريقتينمراصد هذه الع

                                                
  .76ص مؤشرات مجتمع المعلوماتعنصر  انظر  1

2 Soupizet, jean. La fracture numérique : mesure et spécifiés. Dans net et sud .n2.2004 
3 Ibid.  
4 Raboty, marc.ibid. 
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تعتمد على الكمية والعدد، وتظم مجموعة من المنظمات والهيئات : منهجية ماكرو•

الصفة العالمية والتي تتميز بوسائل هامة لكنها متباعدة من حيث المسافة  تالعمومية ذا

  .ونتائج اإلحصاء بها فعالة. وواقع المجتمع

على االستعمال والكيف لوصف مستوى  قطاعية وإقليمية وتركز: منهجية ميكرو•

وإلنشاء مراصد المعلومات في كل الحالتين ال بد من . النفاذ إلى مجتمع المعلومات

االعتماد على مؤشرات قياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموضحة 

 . سابقا

  :تحديات إنشاء مرصد 7.3

  :ها أهمهايواجه إنشاء المراصد عدة تحديات تعيق إنشاء

vإلنشاء المراصد وان وجدت يبرز عائق الموارد المالية  جنماذ وغياب هيكلة أ

  .والبشرية

v  غياب نظام إحصائي وطني لجمع البيانات والمعطيات حول قياس النفاذ لتكنولوجيا

 .المعلومات

vعدم القدرة على توضيح النتائج المحصل عليها. 

vعدم فعالية مصادر المعلومات. 

مكن إنجاز مرصد وطني لمجتمع المعلومات في ظل سياسة وطنية وعموما الي

للمؤشرات القياسية التي  ضبطللمعلومات هشة ونظام إحصائي وطني متقادم، وفي غياب 

 .تالئم خصوصية كل مجتمع

رغم العديد من المحاوالت والدراسات يبقى العالم بعيدا عن االتفاق على مجموعة 

مجتمع المعلومات تكون لها تغطية واسعة ومفصلة،  ىإلمشتركة من المؤشرات للنفاذ 

الموثوقية وغير قابلة للمقارنة  إلى، تكون تفتقر فإنهاتوجد فيها بيانات  التيوفي الحاالت 
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الخبرة والتقنية  إلىصعوبة تجميعها خاصة في البلدان النامية أين تفتقر  إلىعالميا إضافة 

هي ماتم التعبير عنه بالحلقة . يانات ونشرهاوالكفاءات البشرية المؤهلة لجمع هذه الب

على تقييس  تالمفقودة في تقرير بعثة ميتالند ولهذا عكف االتحاد الدولي لالتصاال

أي بلد  بإمكانمجتمع المعلومات والتي  إلىمجموعة من المؤشرات المذكورة سابقا للنفاد 

جمع اإلحصاءات ومن اجل تطوير عمليات . جمعها عند القيام بعمليات مسح شاملة

وتكوين مراصد مجتمع المعلومات وتعزيز المقارنات الدولية في قياس النفاذ لتكنولوجيا 

من إنشاء  –الجزء من الدراسة  هذا حسب ما رأينا خالل- المعلومات واالتصاالت البد 

أنظمة إحصائية متطورة تفي احتياجات المجتمع الجديد من اجل توحيد نماذج المسح 

ات اإلحصائية وتشجيع مكاتب اإلحصاء الوطنية على العمل الكترونيا على وجمع البيان

الخط حتى تسهل عملية المقارنات الدولية، فضال عن خلق تنسيق بين صانعي السياسات 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمكاتب اإلحصائية لضمان جمع البيانات 

مع .المسح على أساس منظم وبشكل سنوي المطلوبة بشفافية ويجدر إن تكون عمليات

إقامة شراكة مع المنظمات الدولية الساعية في المجال لالتفاق على مجموعة أساسية من 

مؤشرات النفاذ الى مجتمع المعلومات تالئم أغلبية البلدان لتكوين مراصد مجتمع 

 . هالمعلومات التي تسمح بقياس التغير في المجتمع وفهم التطورات الحاصلة في
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شهد العقد األخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين تقدما هائال 

مجال التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات واالتصاالت خاصة  في

وافرز هذا  ،من األمس رأكثويتسارع بخطى واسعة  هذا،يومنا  ىحت وينمومازال 

العديد من آليات تصنيع المعرفة والمزيد من الوسائل التكنولوجية جعلت العالم  العصر

دورا كبيرا في  األنترنتولعبت تكنولوجيا الحاسبات ممثلة في  ،قرية كونية صغيرة

نقل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالشرق والغرب 

له على كافة األنظمة السياسية واالقتصادية والثقافية ذلك ألقى بثق لوك،اللحظةفي نفس 

  .المجتمعاتوالتربوية واالجتماعية واإلعالمية واإلعالنية لكل 

 البشريويعرف عصرنا الراهن بعصر التالحم العضوي بين الحاسبات والعقل   

فالحاسبات غزت كل مجاالت النشاط اإلنساني المعاصر في االقتصاد والخدمات 

حتى السياسة التي تعتمد على قواعد المعلومات وبنوكها لمساعدة و تواالتصاال

لهذا اهتمت النظم التربوية في المعلومات  .السليمةالسياسيين في اتخاذ القرارات 

  .بإعداد األفراد إعدادا يؤهلهم لالستخدام الجيد للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

كما أنه ليس هناك حاجة  لومات،المعفي أننا نعيش عصر  ثمة شك فليس هناك  

 العصر،الحاسبات واالتصاالت والمعلومات في هذا  تكنولوجيالبيان أهمية 

نقل لكما توجد طرق سريعة  وتشترى،اآلن سلعة تباع أصبحت والمعلومات 

في كافة   اإلنترنتولعل االهتمام الواضح بتوظيف شبكة  ، آلخرالمعلومات من مكان 

يبين أهمية المعلومات كسلعة تباع وتشترى وتنتقل  –ا التعليم ومنه –مجاالت الحياة 

   .منهامن مكان آلخر لإلفادة 

من تقبل يستند إلى دراسات علمية مبنية على فيض سوأن استشراف الم  

مع تكنولوجيا  ،ونمذجة لألحداث وتوليد واستكمال البيانات والمعلومات المعلومات

ويتطلب ذلك أن تهتم المدرسة  .والمعلوماتات فائقة في سرعة ودقة معالجة البيان

بتكوين مهارات عامة في التفكير والتخطيط والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع 
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وإتقان لغات العصر وتكنولوجيا الحصول علي المعلومات ومعالجتها  المتغيرات،

  .المتاحة تاإلمكانياوكفاءة استثمار الوقت وإدارة 

خدمة  ةتطويرا في مفهوم المهارات األساسية مستهدف وتتطلب تربية المستقبل

األساسية للفرد ويكون محورها أن يكتسب المتعلم مهارات التعلم الذاتي وأن  تالحاجا

و يزداد التأكيد على تحويل االهتمام من التعليم  ،1المستمرتكون لديه الدافعية للتعلم 

 المعرفة،المعارف إلى تكامل تلقي المعلومات إلي معالجتها ومن و التعلم ومنإلي 

على الكلمة المكتوبة كمصدر للمعرفة إلى استخدام العديد من  دالعتمااقصر ومن 

 والمحوسبة والمرئية،والمسموعة  والمقروءة،مصادر التعلم وأوعية المعرفة المكتوبة 

وتزويدها ويتطلب ذلك حوسبة بيئات التعلم  .والشبكيةالتفاعلية القائمة بذاتها 

وأنظمة  الحاسبات،االتصاالت بين  ةالمدمجة وأجهزوأقراص الليزر  تحاسبابال

لوحات البالغات اإللكترونية التي تمكن المستخدم من قراءة رسائل في مواضيع 

مع تدريب الطالب على استخدام البرمجيات التي تساعده على التدقيق  .مختلفة

  .المكتبيات والنشر عن المعلومة وجدولة وتمثيل البيان والترجمة والبحث

وفي إطار تطوير العملية التعليمية باالعتماد على النظم اآللية يظهر دور   

التكنولوجيا الحديثة من أجهزة حاسبات وميكروفيلم ومعدات عرض ونظم اتصاالت 

ونظم شبكات حديثة في خدمة النظام التعليمي بالوطن العربي الستشراف المستقبل 

كان هناك اتفاق شبه عام بين رواد التربية في الوطن العربي  ومن هنا .البالغ التطور

 كما هو إلكترونية،والتي سوف تكون مدارس  المستقبل،بأهمية التفكير في مدارس 

  .المتقدمةموجود في الدول 

   :بالتربيةمفهوم تكنولوجيا التعليم وعالقتها  1.3

  :حسب كل مصدر التعليمتعريفات لتكنولوجيا  تعددت

                                                

1 Leas. Marilyn and Meadows John: Teaching and learning with ICT in the Primary School. New York, Dryden 
press (2004). 
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الموسوعة الدولية لعلم المعلومات والمكتبات على  حسب التعليمتكنولوجيا تعرف ف

 .المعلوماتأنها التكنولوجيا اإللكترونية الالزمة لتجميع واختزان وتجهيز وتوصيل 

 :التعليموهناك فئتان من تكنولوجيا 

v بةالتي تتصل بتجهيز المعلومات كالنظم  األولىالمحس. 

v فالمصطلح  بعد،المعلومات كنظم االتصاالت عن تلك المتصلة ببث  :والثانية

  1.الفئتينيشمل بصف عامة النظم التي تجمع بين 

تطبيق  انها التعليملمفهوم تكنولوجيا  اتعريف واليونسكقدمت منظمة  كما

الصناعية وغيرها من  قماراألوالتكنولوجيات اإللكترونية ومنها الحاسب اآللي 

 واسترجاعها،معلومات التناظرية والرقمية وتخزينها التكنولوجيات المتقدمة إلنتاج ال

وقد تناولت قوائم مصطلحات كثيرة تعريف 2.آخرونقلها من مكان إلى  وتوزيعها،

ولقد جاء في تعريف قائمة مصطلحات الحكومة الكندية التي  ،التعليمتكنولوجيا 

ي اقتناء أصدرتها حول تكنولوجيا التعليم والتدريب أن تكنولوجيا المعلومات تعن

 النصية،ونشرها في صورها المختلفة  توزيعها، تخزينها، معالجتها، المعلومات،

والرقمية بواسطة أجهزة تعمل إلكترونيا وتجمع بين أجهزة الحاسب اآللي  والمصورة،

 3.بعدوأجهزة االتصال من 

تقنیة  إجرائیا بأنھا كل ما یستخدم في مجال التعلیم من التعلیمویمكن تعریف تكنولوجیا 

وذلك بھدف )  األنترنت( كاستخدام الحاسب اآللي وشبكاتھ المحلیة والعالمیة  معلوماتیة،

وعلى ھذا تكون . وقتتخزین ومعالجة واسترجاع المعلومات كل وقت وفي أي 

تكنولوجیا المعلومات في أوسع معانیھا تخطیطا، وإعدادا، وتطویرا، وتنفیذا، وتقویما 

                                                
  45ص.2003 الشرق،دار  األردن، والتعلم،التكنولوجيا في عملية التعليم  :الكلوببشير  1
  20ص.المرجع نفسه  2
  15ص.نفسهالمرجع  3
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ة من مختلف جوانبھا، ومن خالل وسائل تقنیة متنوعة تعمل كامال للعملیة التعلیمی

  1.جمیعھا بشكل منسجم مع العناصر البشریة لتحقیق أھداف التعلیم

وقد يتداخل مصطلح تكنولوجيا التعليم مع مصطلح التربية، ويأتي هذا التداخل 

 الكبير بين المصطلحين، على قدر التداخل الكبير بين مصطلحي التربية والتعليم

فالتربية من فعل ربى أي هذب وأدب أما التعليم من فعل علم أي جعله يدرك 

والعالقة بين التعليم والتربية وثيقة جدا فكل تربية تؤدي إلى نوع من   2.ويعرف

التعليم إال أن كل عملية تعليم ال تؤدي بالضرورة إلى عملية تربية وهذا يعني إن 

تحقيق أهداف  ةأدا وويعتبر التدريس ه".عملية التربية اعم واشمل من التعليم

   3."التعليم

  :تطوير مجال تكنولوجيا التعليم 32.

تعلق تطوير مجال تكنولوجيا التعليم بتطور الوسائل التعليمية المستعملة والتي 

، وخضعت في ماالستخدا واإلنتاج أ إستراتيجيةحيث  نمرت بظروف مؤثرة سواء ام

االعتمادات المالية  صلنق وب القرار، أتطورها آلراء المحافظين من أصحا

المخصصة، وفي معظم األحيان تركت على عاتق المعلم وحده، ولذلك نجدها قد 

 :سارت في المراحل الثالث التالية

  :مرحلة الوسائل الفردية 1.2.3

هذه المرحلة احتلت معظم القرن العشرين، واقتصرت على الوسائل التعليمية 

عليمية بأنواعها المختلفة، والنماذج الثابتة والمتحركة، الصغرى مثل اللوحات الت

الطبيعية والصناعية، والمحنطات واألشياء، والرسوم الواقعية والتعبيرية  توالعينا

وااللكترونية والبيانية، والخرائط المسطحة والمجسمة، وخالل هذه المرحلة كان 

                                                
  :ومتاح على الموقع التالي] 2006/06/26[تمت زيارته في . 2006.اإلمارات العربية.تكنولوجيا المعلومات   1

http : www.bab.com/articles/full_article.cfm ?id=6689 
 

  2005.دار الكتاب. اإلمارات العربية المتحدة. التكنولوجية التعليمية والمعلوماتية. حيلة، محمد محمود  2
3 Hoy. Roses. Designing for learning. Landan.routladge.2004.p30 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm
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لمتحرك، والبد أن يكون المعرفة ا رمصد والمحمل للمعلومات وه صالشخ والمعلم ه"

موجودا لكي يتم التعليم، كما أنها عقيمة ألنها نظام مستقل ومنفصل لكل مادة دراسية 

على حدة، فالمادة التي تحظى باالهتمام واألولوية من حيث الوسائل التعليمية في 

مؤسسة تعليمية معينة نجدها في ذيل قائمة االهتمام في مؤسسة تعليمية أخرى، كما 

عقيمة من حيث اهتمام الدارس، لذا فهي نظام منفصل ضعيف األثر قليل أنها 

 1".الجدوى

  :مرحلة البرمجة .3.2.3

إنها مرحلة البرمجة والنمدجة وتصميم المقررات الدراسية المتكاملة، وهذه المرحلة 

احتلت لدى الدول المتقدمة فترة الستينات والسبعينات من القرن العشرين، واهتمت 

برامج التعليمية وتحميل المعلومات صوتا وصورة على قوالب إنتاج مثل بتصميم ال

ملم  16ملم، و 8 بوصة المصاحبة بالصوت واألفالم السينمائية 2*2برامج الشرائح 

وهي مرحلة اتسع فيها مدى . تتم عرض فيها النصوص التعليمية يالت ووبرامج الفيدي

مع ذلك فقد وصفت بأنها مازالت الحصول على على المعلومات من أكثر من مصدر، و

على إنتاج البرامج، ومن أهم المفاهيم التي  رالمسيط وخاضعة للمعلم ومازال المعلم ه

  2: ظهرت في هذه المرحلة مايلي

v "البرامج الخطية. 

v توقع استجابات الدارس جبرام والبرامج المتفرعة أ. 

v الرزم التعليمية. 

v الوحدات النسقية. 

v البرامج العالجية." 

                                                
  .56ص. المرجع السابق  1

  2 زاهر، احمد. تكنولوجيا التعليم. القاهرة. المكتبة األكاديمية..2003.ص235
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 :مرحلة الشبكات  4.2.3

وتتسم هذه المرحلة بوجود المعلومات في العديد من قوالب اإلنتاج، وعن طريق 

بشبكات المعلومات وأصبحت المعلومات متاحة للدارس في أي  اتشبيكه وربطها أ

وقت وأي مكان حسب الربط الشبكي، الذي قد يتجاوز حدود المدرسة ومن أهم 

  :لمرحلة مايليالمفاهيم التي ظهرت في هذه ا

v الوسائل المتعددة.  

v اإلفراط في الوسائل. 

v الوسائل المتكاملة. 

v الوسائل التفاعلية. 

v الواقعية ةالبيئ . 

  :النماذج التعليمية في إطار تكنولوجيا التعليم . 3.3

توجد أربع نماذج تعليمية تقع كلها في إطار مفهوم تكنولوجيا التعليم نحددها فيما 

  1يلي

  :صدر المعلوماتلمعلم ما. 1.3.3

  

  

                                                
  270المرجع السابق، ص  1

  

  
المحتوى والطرق المحددة 

 للتدريس
ھداف األ

 التعلیمیة
 المتعلم المعلم
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المسؤول عن تعلم  دا لوحيوالوحيد للمعرفة وه رالمصد وفي هدا النموذج يكون المعلم ه

  .األفراد

  :المعلم جزء من النظام .2.3.3

 

  

  

  

  .من نظام يعمل على تعلم األفراد ءجز وفي هذا النموذج يكون المعلم ه

 :المعلم مصمم عملية التعلم 3.3.3

  

 

  

    

في هذا النموذج يقترب نظام التعلم من االكتمال حيث أن المعلم يعمل على تصميم       

وهذا النموذج يتطلب التصميم الجيد للعملية . التعلم واختيار المناسب وتقييم أداء المتعلم

  .التعليمية

  

المعلم ومساعدات  المتعلم
 التعليم الحديثة

المحتوى والطرق 
 المحددة للتدريس

األھداف 
 التعلیمیة

المحتوى والطرق  المتعلم
 المحددة للتدريس

األھداف 
 التعلیمیة

 المعلم



 124 

  :المعلم مرشد 4.3.3

  

  

  

  

 منظا ويتعلم المتعلم من خالل برنامج تعليمي أ في هذا النموذج يصمم التعلم بحيث     

وسائل سمعية وبصرية، ( تعليمي محدد وواضح تلعب فيه مساعدات التعليم الحديثة 

دور المعلم في هذا النموذج  رالدور األساسي في تعليم األفراد وال يظه) حاسب آلي

  .بصورة مباشرة، ولكنه يتحول إلى مرشد وموجه للمتعلم

  :تغلون في مجال تكنولوجيا التعليمدور المش 4.3

تتعرض تكنولوجيا التعليم لتصميم التعلم على أساس وجود أهداف تعليمية يرتبط بها 

المحتوى التعليمي، فأنها تتعرض أيضا إلى مدى إمكانية إضافة لمسات جمالية على 

غل ويتميز المشت. توصيل المحتوى للطالب وكذلك مدى تحقيق جميع األهداف التعليمية

  1:في مجال تكنولوجيا التعليم بمجموعة من المهارات نوجزها فيما يلي

vالطبيعية المرتبطة بتغير السلوك وتطبيقاتها نأن يكون قادرا على فهم القواني.  

v أن يكون قادرا على تحديد األهداف بعيدة المدى بصورة يمكن للمتعلم أن يستفيد

 .منها

v المحيطة والتي تؤثر على تغير السلوك أن يكون قادرا على تحيد خصائص البيئة

 .اإيجاب وسلبا أ

                                                
1  Popham, w.j.educational evaluation. London. prentice hall 2004.p45 

مساعدات تعليم  المتعلم
 متخصصة

لطرق المحتوى وا
 المحددة للتدريس

األھداف 
 التعلیمیة
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v أن يكون قادرا على وصف عدد كبير من مساعدات التعليم وأدواته وتحديد

 .خصائصها وذلك بغرض اختيار المناسب منها لتحقيق األهداف التعليمية

vأن يكون قادرا على تحديد معايير يمكن على أساسها قياس مدى نجاحه في مهمته. 

يمكن إعطاء صورة واضحة تعبر عن مهام المشتغل في مجال تكنولوجيا  وحتى

  1:التعليم، سنقوم بوصف المهام التي يمكن أن يقوم بها المشتغل في هدا المجال

ويشمل ذلك تحديد الظروف المتوقع أن يتم من خاللها تحقيق :ةاألنشط وتحليل المهام أ- ا

على من يعمل في مجال تكنولوجيا التعليم احد اإلنجازات بدرجة إجادة كافية ومقنعة، و

أن يلم بهذه الظروف ويستطيع الحصول على مصادر المعلومات التي تساعده في تحقيق 

  .دلك

يهدف التعلم لتحقيق أهداف معينة قد سبق تحديدها بواسطة اإلدارة :تحديد األهداف-ب

ددة بدقة وبدرجة وهذه األهداف يجب أن تكون مح. التعليمية والمعلم، وكذلك المتعلم

يمكن أن تجعلها مفيدة للمتعلم والمشتغل في مجال تكنولوجيا التعليم مع ضرورة مهارة 

 لالمجا والوجداني أ لالمجا وصياغة األهداف التعليمية سوءا في المجال المعرفي أ

  .يالنفس حرك

ويظهر أن يتم تحديد معيار التقويم على أساس األهداف التعليمية :تحديد معيار التقويم-ث

هناك العديد من المهارات التي البد للمتعلم من أن يحققها وهذا تماما عكس تحديد المعيار 

ووظيفة المشتغل في تكنولوجيا التعليم أن يبحث .التقويمي على أساس المحتوى العلمي

  .دوما عن األداء السلوكي المحدد والمناسب لكل هدف تعليمي

غل في مجال تكنولوجيا التعليم اختيار الوسائل تكون وظيفة المشت :تحديد الطرق- ج

أن  ىكما انه البد من أن يكون قادرا عل. الالزمة والمناسبة لتحقيق األهداف التعليمية

يحدد نوع اإلنجاز المطلوب لكل هدف تعليمي وكذلك نوع الخبرات الالزمة لتحقيق هذا 

  .مكان المناسب للتعلمللتعلم وال ةالالزم ةاإلنجاز، إضافة إلى تحديده الميزاني
                                                

  85ص.2003.الكويت، دار الفكر العربي .التقنيات التربوية بين النظرية والتطبيق.براون  1 
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بكل تأكيد عندما يتم تصميم نظام تعليمي فعال نجد انه  1:تحسين النظام التعليمي- ح

ووظيفة المشتغل في .يحتوي على بعض نقاط الضعف والتي تحتاج إلى تعديل وتحسين

مجال تكنولوجيا التعليم هي العمل على مراجعة النظام التعليمي وتحديد أوجه القصور 

ضعف التي تحتاج إلى تدعيم بغرض أن يعمل النظام على تحقيق األهداف ونقاط ال

  .المرجوة منه

تطبيق هذا والبد أن تمتد مهارة المشتغل في مجال تكنولوجيا التعليم نح:تطبيق النظام- خ

النظام على أن يحيط أدائه بلمسة فنية جمالية بما يعكس القدرة على فهم واستيعاب النظام 

يعكس القدرة على فهم خصائص البيئة التي تتم فيها عملية التعلم  كما.التعليمي ككل

  .وكذلك تحديد االحتياجات الالزمة للوصول بمرحلة التطبيق إلى درجة عالية من النجاح

تعمل مهارات وميول المشتغل في مجال تكنولوجيا التعليم على 2:التقدم التكنولوجي- ج

. ن يكون عنصر مشترك في العملية التكنولوجيةإمداده باألداة السريعة التي تساعده عل ا

فعلى سبيل المثال البد على المشتغل في التكنولوجيا من أن يكون قادرا على تقييم أدائه 

كما . وأداء اآلخرين وصياغة األسئلة والوصول إلى الفروض المتعلقة بحل مشكلة معينة

  . تعليمفي مجال تكنولوجيا ال دجدي والبد له من أن يتابع كل ما ه

من المؤكد أن التعليم يحتاج إلى معلم جيد وماهر حتى يستطيع أن : تدريب المعلم-د

وعلى هذا فان وظيفة المشتغل في . يطبق النظام التعليمي المحدد بصورة مطابقة للتصميم

. مجال تكنولوجيا التعليم هي أن يقوم بتدريب وإعداد المعلم قبل تطبيق النظام التعليمي

حلقات  نمن خالل إجراء عدد موأ ةلتدريب واإلعداد من خالل دورات تدريبيويتم هذا ا

  .نوالتلفزيو والتدريس المصغر باستخدام جهازي الفيدي

القادر على دراسة  ةالخبر وذ صالشخ وفالمشتغل في مجال تكنولوجيا التعليم ه  

  .لعملية التعليميةالتأثيرات الفلسفية واالجتماعية التي يحاول من خاللها تسهيل وتنظيم ا

  
                                                

 86ص.السابقالمرجع   1
  25ص. 2002.المركز العربي للتقنيات التربوية :  الكويت.التربية في تطوير المنهجتكنولوجيا . رونترى  2
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  :وسائل التعليمية واستخداماتها في عملية التعليم والتعلمال. 5.3

واهم صناعة  راكب وركيزة تقدم األمم في شتى المجاالت فالتعليم هكيأتي التعليم 

وهناك ثالثة محاور رئيسية تجعل من التعليم .تؤثر على موارد الدول وإنتاجها

  :اف المرجوة منه وهيمنظومة متكاملة لتصل إلى األهد

فلم يعد  .األهداف، المحتوى العلمي، طرق التدريس، التقويم، الوسائل التعليمية

اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية دربا من المستحيل بل أصبح، ضرورة 

من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءا في بناء منظومتها، ومع أن بداية 

سائل التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم لها جذور تاريخية قديمة، االعتماد على الو

مرت الوسائل  دفإنها ما لبثت إن تطورت مع ظهور النظم التعليمية الحديثة وق

التعليمية بمرحلة طويلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى حتى وصلت إلى أرقى 

التصال الحديثة واعتمادها على المراحل التي تشهدها اآلن في ظل ارتباطها بنظرية ا

أجهزة وأدوات ومواد " ويمكن تعريف الوسيلة التعليمية على أنها . مدخل النظم

التعلم، وقد تدرج المربون في تسمية الوسائل ويستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم 

ئل وسائل اإليضاح والوسائل البصرية، الوسا: التعليمية فكان لها أسماء متعددة منها

السمعية، الوسائل التعليمية وأحدث تسمية لها هي تكنولوجيا التعليم التي تعني علم 

  1". منظمةتطبيق المعرفة في اإلغراض العلمية بطريقــة 

  : دور الوسائل التعليمية في تحديث التعليم 1.5.3

   :تلعب الوسائل التعليمية دورا هاما في النظام التعليمي يتمثل في هذه العناصر   

v الوسائل التعليمية تلعب دورا  أن 2أوضحت العديد من الدراسات :ء التعليمإثرا

وان هذا .هاما في إثراء التعليم من خالل إضافة إبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة

الدور يساهم في تطوير خبرات المتعلم وتيسير بناء الفهم وتخطي الحدود الجغرافية 

حاليا بسبب التطورات التقنية المتالحقة التي  والطبيعية والريب أن هذا الدور تضاعف
                                                

 1  العلي، احمد عبد اهللا. المنهج الرقمي وتأثيره على مجتمع المكتبات والمعلومات. الكويت، األصيل للطبع والنشر، 2004. 
  .نفسهالمرجع .رونترى   2
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جعلت من البيئة المحيطة بالمدرسة تشكل تحديا ألساليب التعليم والتعلم لما تزخر به 

  .هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض رسائل مثيرة

v ويقصد بها جعل عملية التعليم اقتصادية لدرجة اكبر من خالل :اقتصاديات التعليم

األهداف  قتحقي والتعليمية ه لبة التعلم إلى تكلفته، فالهدف الرئيسي للوسائزيادة نس

  .القابلة للقياس من حيث التكلفة في الوقت والجهد والمصادر

v حيث :تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم

تي تثير اهتمامه وتحقق أهدافه، يأخذ التلميذ من الوسائل التعليمية المختلفة الخبرات ال

وكلما كانت الخبرات التعليمية التي يمر بها التلميذ اقرب إلى الواقعية أصبح لها معنى 

  .ملموس وثيق الصلة باألهداف التي يسعى إليها التلميذ والتي تحفزه على التعلم

v إن اشتراك جميع :تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم

حواس غي العملية التعليمية يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلم، والوسائل التعليمية ال

تساعد على اشتراك جميع حواسب المتعلم وهي بذلك تساعد على إيجاد عالقات 

  .راسخة وطيدة بين ما تعلمه التلميذ، ويترتب على ذلك بقاء اثر التعلم

v والمقصود باللفظية :اللفظية تساعد الوسائل التعليمية على تحاشي الوقوع في

استعمال المدرس ألفاظا ليست لها عند التلميذ الداللة التي لها عند المدرس وال يحاول 

توضيح هذه األلفاظ المجردة بوسائل مادية محسوسة تساعد على تكوين صور مرئية 

عنى لها في ذهن التلميذ، ولكن إذا تنوعت هذه الوسائل فان اللفظ يكتسب أبعادا من الم

تقترب به من الحقيقة األمر الذي يساعد على زيادة التقارب والتطابق بين معاني 

  .األلفاظ في ذهن كل من المدرس والتلميذ

v تساعد في زيادة مشاركة :يؤذي تنوع الوسائل التعليمية إلى تكوين مفاهيم سليمة

لى التفكير السليم التلميذ االيجابية في اكتساب الخبرة وتنمي الوسائل التعليمية القدرة ع

وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إلى تحسين التعلم ورفع األداء عند . وحل المشكالت

 .التالميذ
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  1:دور الوسائط المتعددة في التعليم .2.5.3

تتيح للطالب تناول المعلومة وقتما يشاء وفي أي مكان بحيث ال تكون متوفرة فقط 

علومة بالرؤيا والسمع والحركة التعليمية وتوضيح الم ةداخل جدران المؤسس

والتفاعلية بينه وبينه المقرر وبينه وبين المعلم كما تتيح أيضا له التجوال بين عناصر 

والمقررات األخرى وكذلك تسمح له بالتدريب والتقويم وكلها في  دالمقرر الواح

 ثورة ةوبذلك يصبح استخدام التقنيات الحديث.متناول يده في كل وقت وفي أي مكان

ومن أهمها تحويل الطالب .في التعليم وضرورة ملحة لتدعيم محاور التعليم الرئيسية

إلى باحثين عن المعلومة في عصر المعلوماتية ال متلقين لها وبذلك يمكن تكوين جيل 

 .مسلح بالفكر المنظومي الشامل لمواجهة متطلبات وتحديات العولمة

  :التعليم تطبيقات الحاسوب فيدور و 3.5.3 

 .الخارجيالحاسوب شتى مناحي الحياة بدءاً من المنزل وانتهاءاً بالفضاء  دخل  

ولما يتمتع به من مميزات ال  .مباشرغير وفي حياة الناس بشكل مباشر أ وأصبح يؤثر

ومن أهم  .التعليميةمن الوسائل التعليمية فقد اتسع استخدامه في العملية  توجد في غيره

  2:المميزات هذه

v فيقرر  حيث يقوم الحاسوب باالستجابة للحدث الصادر عن المتعلم :التفاعلية

 ومن خالل ذلك يمكن .تجاوبهالخطوات التالية بناءاً على اختيار المتعلم ودرجة 

 يتم تشكيل حلقة دراسية ثنائية االتجاه بين ثللمتعلمين، حيمراعاة الفروق الفردية 

 جعة ما تعلمه ودراسة ما يريد وإذاالبرنامج والمتعلم وبذلك يتمكن التلميذ من مرا

احتاج إلى مساعدة لحل نقطة صعبة عليه فإن البرنامج يقوم بتزويده بما يحتاج لفهم 

  .صعب عليه ما

                                                
    

  1 -ماهر إسماعيل يوسف.   من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم - الطبعة األولى- الرياض: مكتبة الشقري.2003.بتصرف
2 Association of college and research libraries. Information Literacy for Education: Models for Integration Literacy Instruction into 
Per-service Education for K-12 Teacher and administrators .usa. ACRL, 2003 
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vيختار  لمتعلم الحرية في تعلم ما يشاء متى شاء وله أنل:تحكم المتعلم بالبرنامج

في  كون لديه الحريةها مناسبة له وبذلك تاالتي يريد تعلمها وير ةالفقر وأالجزء 

 .لوبةالمطاختيار ما يريد تعلمه والكمية 

v إن استخدام الحاسوب في العملية :نقل المتعلم من دور المتلقي إلى مستنتج

ينقل المتعلم من دور المتلقي للمعلومات والمعارف والمفاهيم  التعليمية يساعد على أن

ن خالل المعلومات والبيانات مستنتج لهذه المفاهيم والفرضيات م إلىمن قبل المعلم 

 وأالبرنامج حول موضوع ما ويقود الطالب إلى استنتاج الفرضية  التي يقدمها له

 .مالمفهو

v جدا  إن وجود اإلثارة والتشويق في العملية التعليمية أمر هام:اإلثارة والتشويق

 وبوالحاس العلمية،وعنصر له دور أساسي في التفاعل الجيد بين التالميذ والمادة 

تتوفر فيه هذه الصفة حيث يتم مراعاة وجودها عند تصميم البرامج التعليمية التي 

  1.جذب الطالب إلى التعلم دون ملل أوتعب تحاول

 :وفي مقابل هذه المميزات هناك سلبيات يمكن ذكرهما

v معلوم فإن وجود المتعلم أمام المعلم وفكما ه2 :للمعرفة) الضمني (افتقاده للتمثيل

لقى عدة رسائل في اللحظة نفسها من خالل تعابير الوجه ولغة الجسم يت يجعله

واستخدام اإليماء وغيرها من طرق التفاهم والتخاطب والتي ال  والوصف واإلشارة

 .الطبيعيالحاسوب تمثيلها بالشكل  يستطيع

  :تطبيقات الحاسوب في العملية التعليمية:  1.3.5.3

 3 :استخدام الحاسوب في العملية التعليمية ومن خالل هذه المزايا تعددت تطبيقات

                                                
  1 الفرجاني.ع العظيم. المرجع نفسه.ص20.

  : متاح على الموقع التالي).05/06/2006.(بتصرف.2006.اإلمارات العربية.تكنولوجيا التعليم والعملية التعليمية.المالكي، حورية .2
http://www.e-education. /etvu/CCS.htm 
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v توجد برامج خاصة باإلدارة تستخدمها إدارات المدارس:اإلداريةالتطبيقات 

 والمعاهد والكليات والجامعات بتسجيل النواحي المالية واإلدارية وسجالت الموظفين

 إلى والطالب وهذا يساعدها على التخلص من الكم من األوراق والملفات التي تحتاج

وهذه البرامج تساعد .ومراجعتهمساحات كبيرة لحفظها وتحتاج إلى جهد للتعامل معها 

التعليمية إلى الرجوع إليها في أي وقت بسرعة  المسئولين في إدارات المؤسسات

وتوفر  ةالجامع وأووضعه في المدرسة  كبيرة وبسرية تامة ومعرفة سجل كل طالب

تساعد على وضع الجداول  وكذلك كبير،جهد ونظام جيد وسهل ال يأخذ وقت أ

 .وجيد الدراسية وتخطيط نظام المؤسسة التعليمية بشكل واضح

vوتوجد بها استخدامين وهما:تطبيقات تخطيط المناهج:  

توجد برامج خاصة إلنشاء ملفات خاصة بمصادر :المعلوماتملف مصادر  .1

 الفيديو،أشرطة  ب،الكت :مثلالمتوفرة في المدرسة وفي المدارس األخرى  المعلومات

 وجميع المصادر التعليمية التي تحتاجها العملية النماذج، الشرائح الصوتية، التسجيالت

 التعليمية في المنطقة فإن تالمؤسسا وأوفي حالة وجود شبكة بين المدارس  .التعليمية

 تالكليا وأبإمكان جميع المدرسين معرفة المصادر المتوفرة في المدارس األخرى 

 .األخرى، وهذا يؤدي إلى التعاون فيما بينهم وتبادل المصادر والخبرات ىاألخر

وجود ملف رئيسي يحتوي على المواد التعليمية :التعليميةملف إنتاج المواد  .2

في المنطقة مثل أوراق العمل ومفردات المقررات والواجبات وغيرها مما  التي أنتجت

 يرهم في إنتاج المواد التعليميةالمدرسين لالستفادة من خبرات غ يساعد كثير من

 .المستخدمة

vتقنية الحاسوب يوجد بها برامج للبحث التربوي ومن :تطبيقات البحث التربوي

 البرامج اإلحصائية التي تساعد في تحليل البيانات وإجراء العمليات اإلحصائية ذلك

 .البحثالمطلوبة في 
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vتطوير على رأس العمل برامج التدريب والوتتمثل في  :تطبيقات تطوير المهنة

 .التدريسيةهيئة التدريس لتطوير مهاراتهم  ءأعضا وأللمدرسين  التي تنتج خاصة

المدرسين أن يحصلوا عليها وهم في مواقع عملهم وسوف  وهذه البرامج بإمكان

ومع توفر البرامج المتطورة .وغيرهاتدريسية  تصميم برامج وحلقات فيتساعدهم 

من السهل أن تنتج برامج تدريبية وتطويرية  لتجع والفيديوبالرسوم والصور  الخاصة

 .الحاسببواسطة  وتوجه للمدرسين في المؤسسات التعليمية

v  مكتبة  ةجامع وأ دمعه وأكلية وفي كل مدرسة أ غالبا توجد:للمكتبةتطبيقات

 المكتبة ستأسي وأاألساسية إلنشاء  من المتطلبات هاأصبح وجود الحاسوب في

 .وتقديم الخدمات بشكل الكتروني وعلى الوسائط المتعددةااللكترونية 

v 1تطبيقات الخدمات الخاصة: 

والجامعات إلى اإلرشاد المهني  قد يحتاج طالب المعاهد والكليات:مهنيإرشاد  .1

وتتناسب مع وضعهم  الذي قد يدلهم إلى األماكن التي تتوفر فيها فرص العمل

المهن واألعمال  ت على الحاسب يوجد بها كلفهناك ملفا السابقة،األكاديمي وخبراتهم 

 الحاسب الطالب أن يدخل إلى مكاناوبالمتوفرة خارج هذه المؤسسة التعليمية 

 معلومات عن نفسه وخبراته ويقوم الحاسب بمقارنة هذه المعلومات مع المهن

يتدرب  معينةالموجودة ويختار المناسب منها وقد يرشد الطالب إلى مراكز تدريبية 

 .ثم بعدها يستطيع أن يبحث عن العمل المناسب معينةعلى مهنة  افيه

 باإلمكان أن تقدم معلومات مهمة لتشخيص ومعالجة بعض:تشخيص ومعالجة .2

 بإمكانه تقييم الحالة بمقارنة المعلومات المعطاة عن الحاسوب .التعليميةالمشاكل 

يعطي معلومات مهمة المشكلة مع المعلومات الموجودة في الحاسب سابقا ويستطيع أن 

 .على حل هذه المشكلة تعمل

 
                                                
1 Skinner. The science of learning and the art of teaching. In Harvard educational review.24 (2)  .2000 . 
p80- 
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v  منها: االختباراتتطبيقات:  

لبعض المساعدات لبناء  دائما أعضاء هيئة التدريس يحتاج :االختباربناء  .1

خاصة تحتوي على عدد كبير من  ويوجد برامج ،اختبار مناسب لتقييم طالب الصف

  .سئلة التي يعطي نموذج إجابةاأل نوعية وكمية بتحديد المدرساألسئلة وعندها يقوم 

 فإنه باإلمكان هبغيروأسواء أعد االختبار بواسطة الحاسوب :االختبارتصحيح  .2

النموذجية مع إجابات الطالب في  اإلجابةبواسطة الحاسوب باستخدام ورقة ه تصحيح

 .الحاسوبخاصة للتعامل مع  قاأور

يح االختبار ومن استخدام نظام بناء االختبار وتصح:االختبارتقييم وتحليل  .3

النتائج المخزونة في الحاسوب ألوراق الطالب التي تم تصحيحها من قبل ومن  خالل

التحليالت ليعطيها معلومات عن  نبعدد مالبيانات بإمكان الحاسوب أن يقوم  خالل هذه

  .ويقوم بعمل مقارنات بين نتائج المجموعات المختلفة قوة االختبار

v يمكن استخدام الحاسوب في البيئة التعليمية مثل  :ةتطبيقات المعينات التعليمي

استخدامها في  يمكنسمعية بصرية أخرى فهناك الكثير من البرامج التي  أي وسيلة

الصور الثابتة  ضوعر والفيديالرسوم والنماذج وعرض : التعليمية مثل العملية

التجارب ويمكن استخدام برامج المحاكاة التي يمكن أن تعرض  .وغيرهاوالشرائح 

 الدراسي،يتم القيام بعمل عرض حقيقي لها في الفصل  العلمية التي من الصعب أن

 .المختلفة تالموضوعاالتي يمكن أن تستخدم في  وهناك العديد من برامج المحاكاة

v أن يقوم بعمل أنشطة المدرس  غالبا عندما يريد :تطبيقات إدارة التدريس

فرده فإنه يحتاج إلى المساعدة في تنفيذ لكل طالب بموصغيرة أ مختلفة لمجموعات

الحاسوب متوفرة لمساعدة المدرس حيث باإلمكان حفظ األنشطة  برامج. خطه المفردة

على الحاسوب ويقوم المدرس بتوزيع الطالب على  عموضو وأالتدريسية لكل مادة 

 .وميوله هواستعداداتنشاط معين حسب قدراته  أجهزة الحاسب ويطلب من كل منهم
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التعليمية وأن  العملية ه التطبيقات تساعد المدرس على استخدام الحاسوب فيهذ

البرامج في جميع  يوجد كثير من.التدريسيقوم الحاسب بدور كبير في عملية 

واستخدامها  التخصصات وهذه البرامج باإلمكان االستفادة منها في تدريب الطالب

األمر الذي أدى إلى ظهور العديد ، لمساعدة المدرس في القيام بدوره على أكمل وجه

 :من المصطلحات المتعلقة بالمجال

  :استخدام الحاسوب في العملية التعليمية 2.3.5.3

 :1التالية ويستخدم الحاسوب في التعليم بأحد األشكال 

v  التعليم والتدريب والتقويم أي  حيث يتولى الحاسوب كامل عملية :الفرديالتعليم

  .يحل محل المعلم

v كوسيلة تعليمية مساعدة  وفيها يستخدم الحاسوب :الحاسوببمساعدة  التعليم

  .للمعلم

v جهاز الحاسوب  حيث تكون المعلومات مخزنة في :للمعلوماتمصدراً  هبوصف

 .ثم يستعان بها عند الحاجة

اآلن مركزاً  تطورت أساليب استخدام الحاسوب في التعليم وأصبح االهتمامولقد 

أساليب  ثاستحدا وأبمصاحبة الحاسوب  ،بعة في التدريسعلى تطوير األساليب المت

 .الدراسيةجديدة يمكن أن يساهم من خاللها الحاسوب في تحقيق بعض أهداف المواد 

   :وهيالتعليمية ثالثة أدوار  استخدامات الحاسوب ومن أهم

v الحاسوب ومنطقته وبرمجته  ويشمل على مكونات: الحاسوب كموضوع للدراسة

شأن القراءة والكتابة  قافة الحاسوب وفي هذا تكون المعرفة شأنهاما يعرف بثووه

 .األخرىوالمواد 

                                                
1 Taylor.The Computer in the School. New York: Teacher College Press. -2005 
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v  ذلك برمجيات التطبيقات  والذي يعمل كوسيط وتمكنه من :إنتاجيةالحاسوب كأداة

 الجدولية تالنصوص، واللوحاخالية المحتوى واألغراض المتعددة مثل معالجات 

 .وبرمجيات االتصال والرسامات

v الحاسوب بهدف تحسين  ويعني التعلم بمساعدة :تعليميةوسيلة الحاسوب ك

وأسلوب حل  المستوى العام لتحصيل الطالب الدراسي وتنمية مهارات التفكير

 .المشاكل

  1:التعليمية وتطبيقاته في العملية االنترنت 4.5.3

، التعليماستخدامها في  من أهم وسائل المعلوماتية التي يمكن األنترنتنظراً لكون 

 :مالتعلي في األنترنتيمكن اقتراح مجموعة من أهم تطبيقات  هفإن

v في مجال المناهج الدراسية: 

وضع المناهج  يمكن ث، بحيكوسيلة مساعدة في المناهج االنترنتاستخدام  •

بالدخول  وتتاح الفرص للطالب وولي األمر األنترنتالدراسية في صفحات مستقلة في 

  .المنزللتلك الصفحات في 

المناهج وشرح موضوع  كوسيلة تعليمية مساعدة في تناول االنترنتخدام است •

 .معين

v في مجال التدريس: 

 .العديد من المواقع في الحصول على المعلومات المطلوبة من األنترنتاستخدام  •

التعليم والتعليم  في تعزيز طرق وأساليب التدريس تفريد األنترنتاستخدام  •

 .والنقاشالتعاوني والحوار 

عن زمالئهم لظروف  في حل مشكالت الطالب الذين يتخلفون األنترنتتخدام اس •

 .وكيفيته قاهرة مثل المرض وغيره وذلك من خالل المرونة في وقت ومكان التعلم
                                                

. Washington DC. US Department 2002-Internet access in US Public School and Classrooms. 1994. Kleiner, A. & Laurie Lewis1

of Education of Education, National Center for Education Statistics, NCES.01 (2004). .   
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ثقة الطالب بنفسه وذلك بتنمية المفاهيم اإليجابية  في زيادة األنترنتاستخدام  •

 .الذاتيتجاه التعليم 

 .األسئلة بنوك في عمل األنترنتاستخدام  •

 .النموذجية على الدروس اإلطالعفي  األنترنتاستخدام  •

v في مجال تنمية الموارد البشرية: 

 يةاإلدارللهيئة  في عقد البرامج التدريبية سواء كانت األنترنتاستخدام  •

واالستفادة منها ألكبر عدد  وهكذا يمكن متابعة الدورات التدريبية والتوجيه، والتدريس

 .األنترنتكان مشترك في  ألي فرد متابعة هذه الدورات من المنزل إذا نويمك ممكن

المدارس دون  في عقد اجتماعات بين مد راء ومديرات األنترنتاستخدام  •

على التجارب  واإلطالعالخبرات  تبادل ف، بهداللجوء إلى السفر إلى مكان واحد

 .التربوية

العمل من أي  وورش في استقبال المحاضرات والندوات األنترنتاستخدام  •

 .مكان

v في مجال تبادل المعلومات:   

للطالب الدخول على  بحيث يمكن واإلطالع،كوسيلة للبحث  األنترنتاستخدام  •

 .الملخصات مكتبات الجامعات ومراكز البحوث التربوية والبحث فيها وطباعة

استقبال المراسالت  بط الوزارة مع جميع أفرعها ومدارسها بحيث يمكنر •

 .بسرعةرة من الوزارة الصاد

ة فيها من يوالتدريس ربط المدارس بشبكة معينة بحيث يمكن للهيئات اإلدارية •

األهداف  تبادل الخبرات والتجارب والمستحدثات التربوية مما يؤدي إلى تحقيق

 .التربوية المقصودة
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  :حد مقومات مدرسة الغدأتكنولوجیات المعلومات واالتصال .  6.3

یات المعلومات واالتصال في البرامج الرسمیــة ال یتخذ شكل إن إدراج تكنولوج

من ،  إضافیاإضافة مادة جدیدة لبرامج التدریس وإنما ھو أداة تمنح عملیة التعلم بعدا 

ویبحث بنفسھ عن المعلومة أّنى  ،مھ بصفة فعلیةشأنھ أن یجعل المتعلم یبني مسار تعّل

دخول في عالقات تواصل الیوسع آفاقھ بھ وقدارا تھ ویطور مكتسبا توجدت حتى یغني 

  .متعددة و متنوعة  مع عدة مصادر و أطراف

  :التعلّم/ أهمية إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في عملية التعليم 1.6.3

ـّصال منذ التعليم تبرره  المراحل األولى من إن إدماج تكنولوجيات المعلومات واالت

  1 :أهمهامجموعة من األسباب 

v ة التي يستهدفها أنالت األساسيال تقتصر على القراءة والكتابة التعليم المؤه

ـّصال كنولوجياوالحساب بل تتجاوز ذلك لتشمل كفاية استعمال ت ت المعلومات واالت

التي تستلزم قدرات معرفية تمكّن من التفكير والبحث ومعالجة المعلومات وحّل 

  .تالمشكال

v ة األدوات المعتمدة فأني تكنولوجيات المعلومات واالتصال تمثّل وسائل تعليمي

  .على المساهمة في تحقيق األهداف التربوية ،إلى جانب الوسائل التقليدية ،جديدة قادرة

v استعماالتها الحالية والمستقبلية  في تكمن قيمة تكنولوجيات المعلومات واالتصالأن

 .ت والشّبكاتوهي نتيجة حتمية لتطور البرمجيات والمحتويا

  التعلّم/ إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في عملية التعليم.2.6.3

  :يرمي إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال إلى

v  ب مواضيع المعرفة من أذهان المتعلّمينالإغنــاءوسائل التعليمية بما يقر.  
                                                

وزارة . تونس.الوثيقة األولية. مالتعلّإدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في  .إدارة البرامج و الكتب المدرسية  1
            2002.والتكوينالتربية 
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v  مختلفةج المعارف بإزالة الحواجز القائمة بين المواد الاندماتيسير.  

v ةـّمين من بلوغ االستقاللي عن المعلومات فيما يتعلق بالبحث  تمكين المتعل

ومعالجتها وتوظيفها بوسائلهم الخاصة، فيتدربون على التكون الذّاتي وعلى تقييم 

ـّعور بالمسؤولية إزاء تكوينهم   .تدرجهم في التحصيل، وينشأ لديهم الش

v ـّمين على أشكال العمل ـّعاوني سواء داخل المجموعة الواحدة أو  تعويد المتعل الت

  .بين مجموعات مختلفة

v من مصدر وحيد للمعرفة إلى مساعد على بلوغها باعتماد  علمتطوير دور الم

ـّعاون بين المربين أنفسهم  مصادر متعددة، وهو ما يستوجب إرساء قواعد جديدة للت

 .وبينهم وبين المحيط الخارجي

v  ـّكوين عن بعد مما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين و يرفع تنويع أشكال الت

ـّم مدى الحياة من  مبدأمن جدوى الخدمات التربوية المقدمة ، فضال عن إرساء  التعل

 .أماكن مختلفة ووفق أنساق متباينة

  :ماهية اإلدماج. 3.6.3

دماج مبدأ اإل بمراحل التعليم األولىيعتمد إدراج تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

بإنجاز العمل المدرسي  يكوناإلدماج ف. كمنهجية يتم االستناد إليها ضمن عملية التعلم

المندرج في البرامج الرسمية عن طريق استعمال وسائل وأدوات ) تعلّم/ تعليم (

  .خالل وضعيات جديدة ال تتيحها الوضعيات التقليدية داخل الفصل ومن تكنولوجية

  :فاإلدماج إذن 

vاته وتطبيقاته ،  ال يتمثّلناته وبرمجية جديدة تتعلّق بالحاسوب وبمكوفي تدريس ماد

إنّما هو توظيف للمهارات والمعارف المتّصلة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال في 

  .أنشطة التعلّم بهدف بناء المعرفة
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v ة التيال يتمثّل في تدريب الطفل على استعمال األدوات والوسائل التكنولوجي

ألن هذه األدوات والوسائل  ،تمدها عندما يتخرج ويمارس الحياة المهنية والعمليةسيع

 تتطور بسرعة كبيرة وسوف يواجه حتما أجهزة وبرمجيات أخرى أكثر تطورا ، 

v المراحل األولى من ذمنإنما الهدف من إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

عمل و  تفكير  مفاهيم ومبادئ وطرق كسابوإهو بناء سلوكات ومهارات، التعليم 

تعين المتعلّم على فهم منطق التعامل مع هذه التكنولوجيات وتيسر انخراطه في 

وظائف إدماج تكنولوجيات المعلومات  أما عن .منظومة التكنولوجيات الرقمية

 التعلّم/ واالتصال في عملية التعليم

  :في فتتمثل 

vة التعلّم وتحفزه على التعلّم باعتماداء المعرفة لدى المتعلّم، إذ دعم بنتتيسير عملي 

  .على امتالك مكتسبات جديدة وعلى تطوير بناه الذهنية وتساعدهوسائط جديدة 

vبحكم تزامن   تحقيق جملة من الكفايات في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال

ات اإلنتاج في مختلف استعمال األدوات التقنية مع أنشطة التعلّم واستجابتها لمتطلب

 .المواد التعليمية

v ة في منهجية تدريس المواد، إذ أناإلدماجتقديم إضافة نوعي:  

فيجعل المتعلّم عنصرا فاعال في بناء  الطرق النشيطةيخدم  •

  . معرفته

وسائل وأدوات مهيأة للتعامل مع كّل أشكال المعرفة في  فيوفّر الموادتداخل ييسر  •

  .عليميةمختلف المجاالت الت

إذ تساعد على اإلنتاج واإلبداع  بيداغوجيا المشروعيعتبر أفضل أداة لتحقيق  •

 .وتفتح باب الخلق واالبتكار
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  :التعليم االلكتروني 7.3 

غيرت التكنولوجيا الحديثة أوجه الحياة في زمن قياسي، وشملت جميع المجاالت  

ستثمر التعليم هذه الثورة الدولية، وقد ا األنترنتخاصة مع انتشار استعمال شبكة 

المبنية على تقنيات االتصاالت والمعلومات، وظهرت االستفادة منها داخل حجرة 

لتصل إلى حد تأسيس تعليم متكامل معتمد  ،الصف وبين أروقة المدارس والجامعات  

ولقد ظهر االهتمام . ياالفتراض وما سمي بالتعليم االلكتروني أوعلى هذه التقنيات وه

م التعليم االلكتروني قبل عقد التسعينات حيث أثارت إحدى الدراسات العديد من بمفاهي

، وأبرزت بعض الفوارق بينه وبين التعليم بواسطة 11982القضايا حول التعليم سنة 

وفي النصف الثاني تقريبا من عقد .في مجال القياس التربويوالنص المطبوع، أ

وتم استغاللها  األنترنتفي شبكة  نار المشتركيالتسعينات تغير مفهوم هذا التعليم بانتش

وبذلك ظهر مفهوم التعليم االلكتروني والمدرسة االلكترونية . في تقديم التعليم العام

  .التي يرى فيها الكثير من علماء التربية مدرسة المستقبل

إذ نظمت الجمعية . وتزايد االهتمام بهذا التعليم في الخمس سنوات األخيرة   

كية أول مؤتمر دولي للتعليم االلكتروني في مدينة دنفر األمريكية في شهر األمري

   2:وكان من أهم توصيات القمة. 1997أغسطس من عام 

v  التعليم االلكتروني فتح أفاقا جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل وهي حال

  .واعدا لحاجات تالميذ المستقبل

vضرورية وشائعة الكتساب المتعلمين  التعليم االلكتروني وجميع وسائله ستكون

 .المهارات الالزمة للمستقبل

vيجب تطبيق ماتم التوصل إليه من منافع التعليم االلكتروني. 

 

                                                
1  Leas. Marilyn and Meadows John.ibid.p12 

  م2004 الرياض، ،العربيرسالة الخليج  ،اإللكترونيةمشروع المدرسة  :التعليماألنترنت في  الفنتوخ،عبد القادر   2
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 :مفهوم التعليم االلكتروني 1.7.3

التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط  وه ياالفتراض والتعليم االلكتروني أ    

وقد اختلفت  التعليمية،متعلمين والمعلمين وبين المؤسسة االلكترونية في االتصال بين ال

  1: المصطلحات بهذا الشأن حيث ظهرت 

On line education, Web based education, electronic education 

ومدلول التعليم االلكتروني يعتمد على كونه تعليما حقيقيا يقوم على الوسائط 

حقيقي لكنه يتعلم في بيئة الكترونية، على  ممتعل وااللكترونية، والمتعلم االلكتروني ه

والتعلم االلكتروني .عكس مصطلح التعلم االفتراضي الذي يدل على شيء ليس حقيقي

يلغي جميع المكونات المادية للتعليم، ويرتبط بالوسائل االلكترونية وشبكات االتصال 

ا يمكن القول أن كم.التي أصبحت وسيطا فاعال للتعليم االلكتروني األنترنتخاصة 

من التعليم عن بعد ويعرف على انه عملية اكتساب  عنو وه: التعليم االلكتروني

المهارات والمعرفة خالل تفاعالت مدروسة مع المواد التعليمية التي يسهل الوصول 

  .انترنت اكسبلورار جبرنام وإليها عن طريق استعمال برنامج نتسكيب أ

  : يأهمية التعليم االلكترون 2.7.3

v دعم واكتمال التعليم التقليدي.  

vتدريس مواد كاملة في الوقت المناسب 

vتعليم إعداد متزايدة من الدارسين في صفوف مزدوجة . 

vإمكانية استخدام الوسيلة قي إي وقت وأي مكان. 

vإمكانية متابعة نقاط الضعف والقوة عند الطالب. 

                                                
1 Taylor: The Computer in the School.ibid.p23 
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 األنترنتة النحتية لشبكة البني فضع ووالمشكل الذي يواجه التعليم االلكتروني ه

  .مما يحد من فعالية العملية التعليمية خاصة خالل بث الصوت والصورة لفي الدو

  :بيئة التعلم االلكترونية 3.7.3

  :قبل التطرق لمفهومها، البد من تحديد مفهوم المدرسة االلكترونية

vاإللكترونية المدرسة مفهوم:  

 بعض المقرراتمية تقدم على األقل هي مؤسسة تعلي اإللكترونية إن المدرسة 

  1.مرحلة رياض األطفال  للمتعلمين من والمصممةالويب الدراسية المعتمدة على 

في األساس انعكاس لتلك األهمية التي  2أنهابف المدرسة اإللكترونية يعرت ويمكن

ة تضعها المدرسة حول استخدام الحاسب اآللي في عملية التعليم والتعلم وهذه األهمي

أن تتمكن المدرسة من تقديم التعليم في أي وقت  :التالييمكن صياغتها في الهدف 

 بيئةوبالنسبة ل .التعلم التفاعلية دموا وأاإللكترونية  عبر الوسائطومن أي مكان وذلك 

بيئات تعليمية تختلف فيمكن القول ان المدرسة االلكترونية فتحت  ”اإللكترونية التعلم

فبجانب الفصول والمعامل ) المعتادة(التقليدية للمدرسة المقيمة عن البيئة النمطية 

تمكنت من دخول المتاحف وزيارة الحقول العلمية اإللكترونية  اإللكترونية،والمنتديات 

متاح على الشبكة من مؤسسات ذات عالقة بالمؤسسة التعليمية، ولعل من ووكل ماه

بيئة " التي اصطلح على تسميتها بـأبرز بيئات التعلم في هذه المدرسة تلك البيئة 

ويعتبر هذا المصطلح من أوسع المصطلحات استخداماً في ميدان " التعلم اإللكترونية

  3:التعلم االلكترونية كمايلي ةوقد تحدد مفهم بيئ .اإللكترونيالتعلم 

                                                
 
القاهرة  ،مصر ، 73 ع،التدريسدراسات في المناهج وطرق  ةمجل التعليمية،العملية  تكنولوجيا الحاسوب في .يسعد، ألعمر عبدا هللا1 

   1  م2005، سبتمبر
  24ص.نفسه المرجع  2

3 - Louzon, A. C&Moore, A.B.A Fourth Generation Distance Education System: Integrating C AL and 
Computer Conferencing.Ameriican journal of Distance Education, 2004.p45. 
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التي تم تطويرها لتقوم بإدارة العمليات المختلفة  ةيالبرمجهناك عـدد من الحزم 

 Virtual Learning“على تسميتها بيئات التعلُّم اإللكترونية  اإللكتروني اصطـلح للتعليم

Environnent” (VLEs)أدوات إدارة التعلُّم  :منها أخرى مصطلحاتشاعت  ا، كم ،

تعلم ال ، وبيئات«On-line Learning Framework“وأنظمة التعلَّم عن طريق الشبكة 

، وأدوات تصميم المقرر المعتمد على «Collaborative Learning Environnent“التعاوني 

مكن القول و, ،وبيئات التعلم المعتمد على الشبكة  ”Web Course Design Tools“الويب 

مزود ليصف البرنامج الموجود في أي  اإللكترونية يستخدمإن مصطلح بيئة التعلم 

)Server ( كتقديم المواد التعليمية  للتعلم؛العمليات المختلفة  ريدي وأوالمصمم كي ينظم

بيئة التعلم اإللكترونية هي  المنطلق فإنومن هذا  .الخوالواجبات  الطالبومتابعة 

حسب  الويب المصممةتستخدم إلنشاء صفحات رسومية أسـاساً قاعــدة بيانات 

  ..مقررات ةبمجموع وأما  الخاصة بمقررالطلب كي تناسب متطلبات التعليم 

  :تعلم االلكترونيةعناصر بيئة ال4.7.3 

  :وتشمل العناصر الموضحة في الشكل التالي
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 1عناصر البيئة االلكترونية: 9شكل رقم

  

   2:إذن نظام التكوين بصفة عامة يتضمن مايلي 

  

  :العناصر البشرية 1.4.7.3

  .والمعلم االلكترونيتشمل كل من المتعلم االلكتروني  حهو واض وكما

v المتعلم االلكتروني :  

أن مصطلح االلكتروني أقوى داللة من االفتراضي  إلىوهنا البد من اإلشارة     

وإنما  ،األداة التي يمكن أن يستخدمهاوباعتبار أن الطالب ال يتغير نوعه بتغير التقنية ا

فقد يقصد به المتعلم  ومصطلح المتعلم االلكتروني غير مستقر. التعليم ةطريق ويغير ه
                                                
1 L’université virtuelle. Paris.herms science publication. Vol1.n°2000. (Les cahier du numérique).p.85 

 16ص.2003.القاهرة.دار النهضة العربية. تكنولوجيا المواقف التعليمية. ع العظيم. يالفر جان  2

  

 
 

 التقییم   - 
  من حیث التكوین   -
 
 

 
 

العناصر البشریة :   
مكونین   -
 متكونین  -
 افواج متكونین    -
 مرشد الكتروني  -
   الرفیق االلكتروني  -

الموارد البیداغوجیة :  
موارد في اإلعالم اآللي  - 

والمكتبية: برامج وتكوين. 

 لكترونية.دروس ا - 
 

 المحتوى: 
تخصصات   -
 وسائل بیداغوجیة  -
 برنامج تكوین  -
 المحتوى  -

  
إجراءات التسییر     

اختیار، توظی ف    -
 تسجیل   -
 التسییر البیداغوجي    -
   إجراءات مختلفة -

 

البیئة بصفة عامة:    
مجمع افتراضي الكتروني   -
ي  -  تكوین جماع
 مواقع خاصة  -
 اقسام الكترونیة   -
     مدارس الكترونیة.  -
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الحقيقي، وقد يراد به المتعلم االلكتروني والمقصود به الوكيل االلكتروني الذي يحل 

 قالرفي ومحل الطالب في حال عدم تمكنه من حضور الجلسات التعليمية، أ

عن برنامج إرشادي تعليمي ذكي يتفاعل معه الطالب  ةعبار وااللكتروني الذي ه

  1.االلكتروني، ومساعد المعلم الشخصي االفتراضي الحقيقي وهناك المرشد

أفواج مشاريع، أفواج : ويتم تقسيم األفواج التعليمية حسب هندسة موضوعية

  .أفواج مغلقة) فوروم(مفتوحة 

v المعلم االلكتروني:  

الذي يتفاعل مع المتعلم االلكتروني، ويتولى أعباء اإلشراف التعليمي،  مالمعل وه

  .في منزلهوتعليمية أ وقد يكون داخل مؤسسة

  : المحتوى والمواضيع 2.4.7.3

v  ،دروس على الخط، مقاييس بالساعة، وسائل بيداغوجية، مشاريع افتراضية

  .نصوص مرجعية

v تسلسل بيداغوجي حسب الشهادة المقدمة: برنامج التكوين. 

  : إجراءات التقييم 3.4.7.3

v ي مشواره تقييم تكوين من خالل التمارين ونصوص مساعدة للمتعلم ف

  .البيداغوجي

v تقييم كلي من خالل امتحان على الخط. 

v تقييم األساتذة وأفواج المكونة من خالل فوروم تقييم. 

 

                                                
  10ص.السابقالمرجع   1



 146 

  :الموارد البيداغوجية 4.4.7.3

v برامج وتكوين: موارد في اإلعالم اآللي والمكتبية.  

v دروس الكترونية. 

v برمجيات مرافقة إلنجاز المشاريع. 

  :التكوينإجراءات لتسيير  5.4.7.3

vامتحانات التقييم : إجراءات الختيار المكونين والمكونين  

vالمالية دالتسجيل، تسيير الموار. 

vمتابعة التقييم وتسيير العالمات. 

وقد أبرزت ثورة التعليم االلكتروني تغيرات في مجال المسـلمات والفرضـيات     

فروضها أساسـا إلـى   في نظريات التعلم التي ارتكزت واألولية حول التعليم والتعلم أ

في مجال أساليب القياس التربـوي، وأثـرت هـذه    والتعلم بواسطة النص المطبوع أ

التغيرات في الهوية الشخصية للمتعلم الذي أصبح محور العملية التعليمية إلى جانـب  

تقوم على عولمة التكوين والتي تقوم  يبروز حتمية تكنولوجيا المعلومات التفاعلية الت

االلكتروني مع إنشـاء   نالتكوي والتعليم أ إلىطلب الذي يستدعي التوجه على قانون ال

كونسوريوم جامعات ومدارس لهذا النوع من التعليم، وقانون العرض والـذي يقـوم   

على التغير في نظرية التعلم، والعالقة البيداغوجية، ونوعيـة المـوارد والخـدمات    

بالجامعات االفتراضية التي طورت  المقدمة، وقد خلف هذا النوع من التعليم ما يعرف

الجامعة الكالسيكية، ويمكن تصنيف هذا النوع من التعليم إلـى  ومفهوم التعليم العالي 

   1:أربعة نماذج

vالتدريب المعتمد على الحاسب االلكتروني.  

                                                
1 Selecting media for learning. reading from audiovisual instruction.washington.association for 
educational communication and technology.2004.p20 
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vواألنترنتأنظمة دعم األداء االلكترونية على الحاسب أ . 

vالفصول التخيلية غير متزامنة. 

vتخيلية المتزامنةالفصول ال. 

فإن مجتمع المعلومات الناشئ يتطلب نظرية حديثة للتعليم تتفهم كل جوانبه عليه   

السياسات والنواحي القانونية، القوانين والقيود، النماذج التعليمية : الهامة مثل

والتنظيمية المالئمة للتعليم، التمويل وآثاره، التطوير اإلداري والوظيفي المحترف، 

تقديم تعليم عالي الجودة  من اجل. حتية التكنولوجية والتأكيد على الجودةتال البنية

وكذلك سيكون قادراً على مساعدة الناس لمواجهة التحديات الخاصة ، مفتوحاً للجميع

ولكن بالرغم من أهمية موضوع التكنولوجيا والذي .بالقرن الواحد والعشرين الحالي

ي تأتي في مقدمة الحديث عن التعليم وتطوير يعتبرها الكثيرون من المواضيع الت

التعليم وظهور التعليم عن بعد وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تلعب 

دوراً رئيسياً في عملية االتصال التي تحدث في التعليم عن بعد من خالل توصيل 

ع المحاضرات، فإن هناك موضوع أخر يجدر الحديث عنه قد تفوق أهميته موضو

أهم العوامل المؤثرة في تفعيل العملية التعليمية، حيث أن من  جنتا والتكنولوجيا أال وه

كذلك وعلى احتياجات المتعلمين ومتطلبات محتوى المنهج  زالتركي ودور التعليم  ه

التركيز على التحديد المفروض على المعلم قبل اختياره لنظام التوصيل المالئم، 

من الوسائط التي يخدم كل  المنهج المنظم في إنتاج مزيج وبالتالي سوف يتسبب هذا

 Computerوتكنولوجيا ،Audio/Vidéoمنها الطباعة وتكنولوجياومنها غرض معين، 

Conferencing وهي الوسائل أيضا التي تساهم .1، والفاكسةالمسجل ووشرائط الفيدي

  .ع المعلوماتالتعليم عن بعد والذي يعتبر من مميزات مجتم بقدر كبير في نشر

                                                
1 Tic et éducation. 2004.(13/08/2006).disponible sur le net a l’adresse suivante :                                     

oman.com/newsletter/pr.html-http://www.icode   

  

 

http://www.icode
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وفي النهاية تصبح قضية نجاح أية منظومة للتعليم معتمدة على أمرين أساسيين 

ويمكن اختيار لجميع العناصر المتعلقة بالنظام  تخطيط جيد وفهم مركزوهما وجود 

التكنولوجيا المناسبة بمجرد أن يتم فهم هذه العناصر بالتفصيل، فالطريقة التي يتم بها 

جماعياً ليم  ليست غامضة، ولكن األمر يتطلب عمال جادا وجهدا تطوير برامج التع

مبذوال يقوم به العديد من األفراد والمنظمات، فبرامج التعليم التي تنجح في العمل 

الوسطاء والعمال وللطالب وأعضاء التدريس،  ةتعتمد على الجهود المتناسقة والمتكامل

  . المساندون واإلداريين

يمكن القول أن جتمع المعلومات والبيئة التكنولوجية ومن خالل فصول باب م

مجتمع المعلومات يقوم على القيمة المضافة الناتجة عن التجديد واالبتكار اللذين 

المعرفة بشقيها القابل للترميز واآلخر المكتسب عن طريق التدريب  أساسهما

تطور بوجود سياسات واستراتيجيات تدعم ال إال اوالممارسة، ولن يتحقق هد

التكنولوجي الذي يولد المعرفة، والتي هي وراء التطور التكنولوجي واإلنتاجي وتنمية 

 وهذا ال. العنصر البشري كمورد رأسمالي، لالندماج في منظومة االبتكار والتجديد

إال من خالل تطوير نظام التعليم وتفعيل البحث والتطوير، ورفع مستوى أداء  يتأتى

تتيح لألفراد اكتساب المعرفة  التيلة وتنمية القدرات والمهارات الموارد البشرية المؤه

وذلك من خالل ترويج استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال .باالعتماد على أنفسهم

كفاءة أشكال التعليم  إلىفي المواد التعليمية والمنهاج الدراسي ، األمر الذي أدى 

ن بعد والتعليم االلكتروني ومدارس وبروز أصناف جديدة أكثر فعالية كالتعليم ع

المستقبل وغيرها من المفاهيم التي طرحها اندماج التكنولوجيا في العملية التعليمية 

والجدير بالذكر أن . مجتمع المعلومات إلىالجديد الذي فرضه التحول  يوهو التحد

راحل م إلىهذه العملية خطت فيها دول العالم خطوات متفاوتة فمنها من وصلت فيها 

. متقدمة بلغت حتى ظهور التعليم االلكتروني، والفصول التخيلية ومدارس الكترونية

ودول أخرى بالرغم من امتالكها لخطط وبرامج وطنية االانها لم تدمج تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية بصفة تامة في المناهج والمقررات والفئة 
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ات واضحة في المجال لكنها تقوم بمشاريع تجريبية الختراق ليست لها سياس ةالثالث

البنية األساسية ميدان التعليم، وعملية التحول الى تكنولوجيا التعليم تبقى في مراحلها 

منه  ضاألولى ويظهر التغيير كمنهجية اختيارية وليس مكمال للعملية التعليمية، والغر

ياس تقدم استخدام تكنولوجيا المعلومات في ولق. هومحواألمية المعلوماتية أوالحاسوبية

المبادرات التعليمية البد من استعمال مؤشرات ومعايير قياس النفاذ والتي البد لها أن 

تستجيب للتحديات التى أثيرت فيما يتعلق بدور وقيمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات 

وجيا التعليم باستخدام ويعتبر نهج قياس استخدام وتأثير تكنول. التعليم يواالتصاالت ف

المؤشرات جزء مكمل ألي برنامج خاص بهذه التكنولوجيا، باعتبار أن المعلومة 

اإلحصائية تساهم في تقويم السياسات واتخاذ القرارات، وطبعا اليمكن الحصول على 

على جملة من  دهذه المعلومات إال من خالل توفر نظام إحصائي متطور يعتم

تفق عليها من طرف المنظمات الدولية النشطة في المجال  المؤشرات القياسية الم

وذلك بغية إرساء ثقافة تجميع البيانات اإلحصائية واستغاللها في تقييم المشاريع 

واالستراتيجيات، ثم نشرها من خالل المراصد الوطنية واإلقليمية التى تساهم في 

لتكنولوجيا المعلومات  معرفة مدى تغلغل أي بلد في مجتمع المعلومات وقياس النفاذ

  .واالتصاالت في هذا البلد
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واليـــات :التعليم بالشرق الجزائري
 اقسنطينة، عنابة، سطيف، نمــوذج
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  :ويشمل هذا الباب
  

الفصل اإلجرائي إلنشاء المرصد الوطني : الفصل األول
  .الجزائري بقطاع التعليم قي الشرق

  
نولوجيا دراسة مشروع قياس نفاذ تك:الفصل الثاني

  .التعليم بالشرق الجزائري عالمعلومات واالتصاالت بقطا
  

قياس استخدام تكنولوجيا المعلومات :الفصل الثالث
  .التعليم بالشرق الجزائري عواالتصاالت بقطا
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اإلجراء الميداني لقياس نفاذ تكنولوجيا  إلىومن خالل هذا الباب الذي سنتطرق فيه    

المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم بالشرق الجزائري بالواليات المختارة عنابة 

ي أعلنت عنها منظمة وسطيف من خالل استعمال المؤشرات القياسية التقسنطينة 

مشروع  ىوالتي أطلقت عليها ما يسم). 2003(في القمة العالمية األولى بجنيف واليونسك

التعليم من خالل مؤشرات  يقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

جانب بعض مؤشرات القياس الكمي التي تم استعمالها في تقديم بيانات  إلى.األداء

وطبعا هناك بعض التطويع لهذه المؤشرات بما يوافق بيئة . نية التحتيةإحصائية عن الب

ومن خالل .المؤسسات التعليمية الجزائرية عامة والمؤسسات بالواليات المختارة خاصة

المنهج المختار وأداة البحث الميدانية يمكن استخراج نتائج النهائية للدراسة التي ستكون 

واالتصاالت بالشرق الجزائري في  تتكنولوجيا المعلومالنا مرصد تجريبي لقياس النفاذ ل

وقد تم توزيع عناصر هذا الجزء على ثالث . قسنطينة، عنابة، سطيف ةالواليات المختار

  .الحقاسنتطرق إليها  التيفصول 
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 الفصل األول
الفصل اإلجرائي إلنشاء المرصد الوطني الجزائري 

  .بقطاع التعليم بالشرق
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في المقدمة خالل هذا الجزء من الدراسة يمكن التذكير بإشكالية البحث المذكورة 

اإلجراء الميداني لقياس نفاذ تكنولوجيا متبعة في ال  واستعراض أساسيات الدراسة

المعلومات واالتصاالت بقطاع التعليم بالشرق الجزائري بالواليات المختارة عنابة، 

 .قسنطينة، سطيف

 :الدراسة أساسيات1.1

 أن بها، بالتذكير  اآلنسبق لنا وان أبرزنا اإلشكالية في مقدمة الدراسة وسنقوم     

مرصد وطني لمجتمع المعلومات في قطاع التعليم من شأنه أن يسمح بقياس النفاذ  مياق

االتصاالت في هذا القطاع، مع تحديد مؤشرات متعلقة وإلى تكنولوجيا المعلومات 

بتكنولوجيا المعلومات في قطاع التربية، ألن النفاذ إليها يعتبر من أهم مستلزمات بناء 

إدراك المسافة التي تفصل الجزائر عن تحقيق هدف تقديم لكل متعلم ومتكامل  مجتمع

أين يتم استخدام هذه والنفاذ، مجال النفاذ إلى تكنولوجيا التعليم ومعرفة إمكانية 

يتم استخدامها وتطبيقها في المؤسسات التعليمية  ؟ كيفوالتكنولوجيا في العملية التعليمية 

التربوية البنية التحتية دون استغاللها بفعالية في المنظومة  الن مجرد توفير.بالجزائر

أبدا أن المؤسسة التعليمية بالجزائر تواكب التغيير الذي  الدراسي اليعني والمنهاج

هذه اإلشكالية التي تشكل محور  ةالمعلومات، ولمعالجيفرضه االنتقال إلى مجتمع 

  :التاليةالعلمية  فقد اتبعنا المنهجيةالحالية  اإلحصائيةالدراسة 

  :المنهج المتبع 1.1.1

الذي يعنى بدراسة عامة لظاهرة  جوهو المنهتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

جانب وصف  ىإل ،في الوقت الحاضروفي مكان معين وموجودة في جماعة معينة 

عة قد رأينا أنه المنهج المالئم لطبيو ،تبويبها ودراسة العالقة بين متغيراتوالبيانات 

 االتصاالت فيوالدراسة إذ تقوم على تحديد مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 

خاللها رصد التقدم  نتحليل البيانات الداللية التي يمكن موقياس متغيراتها وقطاع التعليم 

  ..التعليم بالجزائرتكنولوجيا النفاذ إلى و
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  :البحث الميدانية ةأدا2.1.1

اإلجابة عن التساؤالت المطروحة في اإلشكالية فقد تم و بغرض تحقيق أهداف البحث

التربوية في مستويات  اختيار اإلستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من المؤسسات

هي األداة التي تخدم منهج الدراسة وجمع البيانات و ،المعنيةللواليات  التعليم الثالثة

جانب المقابلة المقننة مع  إلىالكيفي،  الداللية اإلحصائية بطريقة قابلة للقياس الكمي

لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ  المذكورةمديريات التربية بالواليات المصالح بمدراء 

  .المشروع

  :الدراسة أهمية 3.1.1

بقياس نفاذ تكنولوجيا التعليم تكمن أهمية الدراسة في أنها األولى من نوعها، التي تعنى 

أعلنت عنها في  ياليونسكو التكميا وكيفيا من خالل مؤشرات  في العملية التعليمية قياسا

 التي لم يتم تطبيقها إلى اآلن في قطاع التعليم،القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف

كما أنها تقيس مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على العملية التعليمية 

ومدى  ،ذه التكنولوجيا في قطاع التعليموالنقائص المسجلة عند تطبيق مشروع إدماج ه

إحصاءات عن هذا توفر  أنها إلى إضافةاستخدامها من طرف المكونين والمتكونين، 

  .في واليات الشرق الجزائري عنابة، قسنطينة، سطيف التجريبيالمشروع 

  :مجتمع البحث 4.1.1

س النفاذ إلى قياس النفاذ إلى مجتمع المعلومات يحتاج إلى جمع مؤشرات عملية لقيا

التي يمكن استخراجها عادة من و في قطاع التعليم االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 

تتبع العديد من العوامل المتعلقة بالبنية التحتية وبمديريات التربية  السجالت اإلدارية

 التربوية النموذجية في تبالمؤسسا القيمةوالحجم واالستعمال والنفاذ والتعليم لتكنولوجيا 

الواليات المختارة  التعليم فيإدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع  جبرنام

أين سيتم  2006غاية سنة  إلىبداية تنفيذ المشروع  ذوذلك من سطيف قسنطينة، عنابة،
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اإلحصائية المتعلقة بمؤشرات القياس المراد تحديدها خالل هذه وجمع البيانات الداللية 

ح المعنية بمديريات التربية بالواليات المختارة ، إلى جانب قياس كثافة المصال نالفترة م

 . االستخدام لتكنولوجيا التعليم بالمؤسسات النموذجية لتنفيذ المشروع

:تحديد المجتمع األصلي للدراسة.1.4.1.1  

الثالث مؤسسة تربوية في الواليات 1839 ويمثل المجتمع األصلي للدراسة حوالي 

  :التاليين ينها حسب الواليات كما يوضحها الجدولتم توزيع حيث

  :بالنسبة للمؤسسات التعليمية •

  
 جدول رقم 6: المجتمع األصلي للدراسة بالنسبة للمؤسسات التعليمية 1

 

 المدارس

 

 االكماليات

 

 المؤسسات الثانويات

 الواليات

 والية قسنطينة 48 110 335

 والية عنابة 32 70 217

سطيفوالية  54 167 806  

 المجموع 134 347 1358

 المجموع الكلي  1839 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  .2007،  دليل المؤسسات التعليمية بكل من الواليات قسنطينة ، عنابة ، سطيف  1
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 :بالنسبة لمستعملي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم •
  

 األصلي للدراسة بالنسبة للمستعملين عالمجتم: 7جدول رقم 

  

 المؤسسة التعليمية عدد األساتذة عدد الطلبة المجموع

 يلمدرسة عالق فض 20 400 420

 أكمالية عبد المومن 35 604 639

 ثانوية حيحي المكي 42 533 575

 مدرسة عميروش 20 505 525

 أكمالية ماكس مارشان 31 454 585

 ثانوية سيدي إبراهيم 45 729 774

بشير بمدرسة قصا 21 680 701  

بن معيزة  دأكمالية احم 54 1339 1393  

 ثانوية المعز لدين اهللا 53 953 1006

 المجموع 321 6297 6618

 

  :اختيار العينة من المجتمع األصلي. 2.4.1.1

كان شامال لكل  أن مشروع إدماج تكنولوجيا التعليم في المؤسسات التربوية وبما  

قصدية  ةعين راختيا التربوية بصفة مرحلية ، فقد كان لزامــا علينا تالمؤسسا

لوجيا التعليم بها داخل الواليات المذكورة للمؤسسات التربوية النموذجية ومستخدمي تكنو

  :سابقا والتي تحدد المجتمع األصلي للدراسة كماهوموضح في الجدولين التاليين

  

 
 
 

 

 قسنطینة

 سطیف

 عنابة
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  :النسبة للمؤسسات التعليمية•

  

  ةالعينة من المجتمع األصلي بالنسبة للمؤسسات التعليمي: 8جدول رقم              

 

لمؤسساتا  الثانويات االكماليات المدارس  

 الواليات

 والية قسنطينة 1 1 1

 والية عنابة 1 1 1

 والية سطيف 1 1 1

 المجموع 3 3 3

 المجموع الكلي  9 

 

 

 :بالنسبة لمستعملي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم •
  

ث وقد تم تحديد أفراد العينة المدروسة وفقا للنسبة التمثيلية المتفق عليها في البحو

مع إلغاء المدارس االبتدائية، ) التالميذ( بالمائة بالنسبة للمتكونين  10العلمية وهي 

لعدم بداية مرحلة تطبيق مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  انظر

. نفسه ) األساتذة(احتفظنا بعدد المكونين  دقطاع التعليم في المرحلة االبتدائية ، ق

دراسة كثافة استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع  وبالتالي تكون عينة

  : التعليم بالواليات المختارة عنابة،قسنطينة  سطيف، كما هو موضح في الجدول التالي
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  العينة من المجتمع األصلي بالنسبة للمستعملين: 19جدول رقم                  

 
عدد  عدد الطلبة المجموع

 األساتذة
ة التعليميةالمؤسس  

 مدرسة عالق فضيل 20 - 20

 أكمالية عبد المومن 35 60 95

 ثانوية حيحي المكي 42 53 95

 مدرسة عميروش 20 - 20

 أكمالية ماكس مارشان 31 45 76

 ثانوية سيدي ابراهيم 45 72 117

 مدرسة قصاب بشير 21 - 21

 أكمالية احمد بن معيزة  54 133 187

148 95 5 ة المعز لدين اهللاثانوي   

   المجموع 321 458 779
   المجموع 321

 المجموع

 
:  الدراسة الميدانية حدود . 2.1        

تميزها عن غيرها وتتمثل في حدود جغرافية، حدود بشرية  لكل دراسة علمية حدود

  :  التعرض إليه في هذه العناصر موأخرى زمنية كما سيت

  

  :الحدود الجغرافية.1.2.1
  

                                                   
  .المرجع السابق   1

 قسنطینة

 عنابة

 سطیف
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الجغرافية للدراسة في الشرق الجزائري، وقد تم  كما ذكرنا سابقا تتحدد الحدود

اختيار كبريات الواليات به والمتمثلة في والية قسنطينة، والية عنابة، والية 

  .ولهذا فقد تم حصر الحدود الجغرافية في قطاع التعليم بالواليات المختارة.سطيف

  

  يوضح الحدود الجغرافية للعينة: 10جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  .2007.والية قسنطينة.دليل المؤسسات التعليمية   1
  .2007.والية عنابة.دليل المؤسسات التعليمية    2
                                                                     .2007.والية سطيف.المؤسسات التعليمية  دليل   3
  

 

 عدد التالميذ

 

 عدد المعلين

 

 

 المؤسسات

التعليمية   

 

 الوالية 

ناثاإل  العدد المجموع اإلناث المجموع 

1قسنطينة 493 7852 5439 195746 90600  

2عنابة 319 5133 3894 112584 53578  

 3سطيف 1027 12255 5690 320992 154049

  المجموع 1839  23240  15023 629322 298227
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:الحدود البشرية.2.2.1  

وتشمل الدراسة داخل العينة العشوائية من المؤسسات بالواليات المختارة ،   

إلى جانب رؤساء .1مستخدمي تكنولوجيا التعليم بصفة عامة وهم الطلبة واألساتذة 

  . المصالح بمديريات التربية ، والمعنية بتنفيذ المشروع بالواليات المختارة

:الحدود الزمنية.3.2.1    

 2006إلى غاية سنة  2003وتبدأ الحدود الزمنية منذ بداية تنفيذ هدا المشروع سنة 

الذي عقدته ) PARE (تاريخ نهاية تنفيذ بروتوكول مساندة اإلصالح التربوي الجزائري

  .وزارة التربية الوطنية عمنظمة اليونسكو م

  :مصطلحات الدراسة والمفاهيم المتصلة بها 3.1

ومصطلحات خاصة بها يتم إدراجها بما يوافق زاوية البحث  لكل دراسة مفاهيم

واشكاليته وخالل دراستنا هذه فقد تم استعراض جملة من المصطلحات العامة ومفاهيم 

  :خاصة بالجزائر سيتم ذكرها في مايلي

  :مصطلحات الدراسة 1.3.1

اض ومن خالل هذا العنصر أردنا استعر 1ويمكن القول أنها بارامترات الدراسة  

  :معظم المصطلحات المفتاحية المذكورة في الدراسة حسب استعماالتنا لها ومن أهمها

                                                   
  العينة من المجتمع األصلي بالنسبة اللمستعملين: 9رقم  لانظر الجدو  1
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vمجتمع يستطيع فيه كل فرد فيه استحداث المعلومات  لهو ك :مجتمع المعلومات

والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، بحيث يمكن األفراد والمجتمعات والشعوب 

. النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين مستوى معيشتهممن تسخير كامل إمكاناتهم في 

فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمكن من التبادل اآلني للمعلومات وتوفير تطبيقات 

 الدراسة رمنها اإلدارة الحكومية، التجارة، الصحة، التعليم، وهو محو: في مجاالت

  .الحالية

vعايير يمكن من خاللها قياس النفاذ هي م :مؤشرات قياس النفاذ لمجتمع المعلومات

  .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأي مجتمع

vهي جملة المعايير المحددة من طرف : مؤشرات قياس النفاذ لتكنولوجيا التعليم

نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع التربية وأثرها في  سمنظمة اليونسكو لقيا

  .إصالح المنظومة التربوية

vهوجملة اإلحصائيات الناتجة عن نظام إحصائي معين والمجمعة : رصد الوطنيالم

  .من خالل مؤشرات عالمية لقياس النفاذ لمجتمع المعلومات

vويقصد به التعليم النظامي في مستوياته االبتدائي، االكمالي، الثانوي، :قطاع التعليم

  .داخل المؤسسات التربوية

vت والتطبيقات التي تم إدخالها في قطاع التعليم من مجموعة التقنيا:تكنولوجيا التعليم

والمتمثلة في .اجل تحديثه وتطويره وإثراء المنهاج الدراسي وتوسيع مدارك الطالب

  .الحواسيب والربط بشبكة االنترنت 

  .ويمكن هنا توضيح المفاهيم التي لها عالقة بالجزائر

  :مجتمع المعلومات بالجزائر 2.3.1
                                                                                                                                                       
1 UNESCO. Measuring ICT Use in Education in Asia & the Pacific through Performance Indicators 
(UNESCO).geneve.unesco.2003.(12/08/2004).disponible a l adresse 
suivante:www.unesco.org/stat/document/ces/sem.52/ 
 

http://www.unesco.org/stat/document/ces/sem.52/
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حثيثة في مجتمع  تبين الدول اإلفريقية التي تخطو خطوا تعتبر الجزائر من  

المعلومات باعتبار ان جميع دول العالم دخلت مجتمع المعلومات ولكن بدرجات متفاوتة 

حسب سرعة كل دولة في تنفيذ إستراتيجيتها في الدخول إليه ومن أهم محاور خطة 

  1:دخول الجزائر إلى مجتمع المعلومات مايلي

v تصادي وطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسهل عملية تطوير قطاع اق

 .وتوليد هذه التكنولوجيا التوطين

v  توفير بيئة تمكينية تساعد على نشر، واستعمال وتشغيل تكنولوجيا المعلومات

 .واالتصاالت

v  استغاللتطوير الموارد البشرية التي تلبي متطلبات مجتمع المعلومات في مهارات 

 لومات المع انولوجيتك

v تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

v إنشاء قاعدة تشريعية تواكب متغيرات مجتمع المعلومات. 

v  تطوير البرامج النموذجية التي تخلق روابط اجتماعية واقتصادية لتكنولوجيا

 .télé médecine, télé éducation :واالتصاالت مثل  المعلومات

v ة للمعلوماتإنشاء سياسة وطني. 

v تطوير اإلدارة الجزائرية من اجل تثبيت خطى الحكومة االلكترونية. 

v خلق أجهزة متابعة وتقويم. 

                                                   
1 Observatoire des politiques de tic en Afrique de l’apc   Genève . itu.   [2006. 8/07/2OO7 ].Disponible sur le 
net  al’adresse : http://www.itu.int/wsis/indexar.html  
  
 

 

http://www.itu.int/wsis/indexar.html
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v  وبالنسبة إلنشاء البيئة التمكينية وتطوير البنية التحتية فقد انشات المدينة السبيرانية

يا التي تعد قطب تكنولوجي واقتصادي بالرغم من إن قطاع تكنولوج 1سيدي عبد اهللا 

الوطني والذي يعتمد في  2من الدخل العام  %1المعلومات واالتصاالت ال يمثل إال 

ومع االنفتاح على السوق الدولية لالتصاالت بدأت . إجماله على المحروقات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تجد مكانتها في االقتصاد الوطني إلى جانب 

نشاء شبكة الصحة المتطورة من طرف إدماجه في قطاعي الصحة والتعليم حيث تم إ

  :إلى جانب بداية تنفيذ العديد من المشاريع ANDSالوكالة 

v مشروع التعليم عن بعد.  

v مشروع الجامعة االفتراضية.  

v شبكة البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  

v  مشروع أرضية انترنتDJWEB. .  

v  مشروع حاسوب لكل أسرةOUSRATIC فاذ المجتمعي لتكنولوجيا لتسهيل عملية الن

 3.المعلومات

v إضافة إلى العديد من المحاوالت لضبط تشريعات تلبي احتياجات مجتمع المعلومات. 

اإلحصائيات المنشورة الخاصة بالجزائر والخاصة بتكنولوجيا المعلومات  ةورغم قل

 إال أننا يمكن استعراض بعضها التي تقيس لغياب نظام إحصائي متطور واالتصاالت

 .2005مستوى نفاذها إلى مجتمع المعلومات سنة 

 

                                                   
1 SID ahmed.technologies de l’information et développement économique locale.in ISPROM .n12 (.2004) 
2 chetab.n entreprise et marché mondial.inCREAD .N58 VOL4.2004 
3Programme ousratic .observatoire des politiques de tic en Afrique de l’apc.. 2005.   (08/07/2006) .Disponible 
sur le net a l’adresse suivante : http://afrique.droits.apc.org/index.shtmlapc  

http://afrique.droits.apc.org/index.shtmlapc


 165 

 

  

  20051اإلحصائيات الخاصة بالجزائر سنة: 11جدول رقم

  البيانة اإلحصائية  المؤشر 

  110  شخص  100عدد التلفزة لكل 

  244  شخص  100 لعدد الراديو لك

  61  شخص  1000عدد خطوط الهاتف الثابتة لكل 

  3  شخص  1000الخلوي لكل 

  7.1  شخص  1000اسب لكل عدد الحو

  60  شخص 1000عدد مستعملي اإلنترنت لكل 

  0.37  الرقم القياسي للنفاذ

  :تكنولوجيا التعليم بالجزائر 3.3.1

اهتمت الجزائر بقطاع التعليم وإصالح المنظومة التربوية في السنوات األخيرة في     

وة المعلوماتية التي أساسها في مجتمع المعلومات، وتقليص الفج مإستراتيجيتها نحو التقد

: فجوة معرفية وفجوة التعليم، وكغيرها من البلدان العربية التي تواجه تحديا مزدوجا

تحدي إصالح ما أفسده نظام التعليم الرسمي، وتحدي التغيير االستراتيجي لالنتقال من 

خرى اقتصادية إلى أسباب علمية، تكنولوجية، وأ عوفجوة التعليم تتفر 2التعليم إلى التعلم 

وسياسية، األمر الذي جعل من الجزائر تركز على ضرورة إدخال تكنولوجيا التعليم إلى 

التعليم النظامي بمختلف مستوياته ونشر تطبيقاته في العملية التعليمية، وفي اإلجراءات 
                                                   
1 Stratégies nationales des tics .observatoire des politiques de tic en Afrique de l’apc.. 2005.   (08/07/2006) .
Disponible sur le net a l’adresse suivante : http://afrique.droits.apc.org/index.shtmlapc . 

  2   نبيل علي. الفجوة الرقمية.  سلسلة عالم المعرفة-  -2005العدد318.ص: 319  .      

http://afrique.droits.apc.org/index.shtmlapc
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اإلدارية، والبيداغوجية وذلك ضمن منظومة إصالح التعليم التي تشرف عليها اللجنة 

ويأتي هذا البرنامج  .1ماليير دينار جزائري 3 وقد تم تحديد لذلك CNP للبرامج الوطنية

تم عقده بين منظمة اليونسكو  PAREضمن بروتوكول مساندة لإلصالح التربوي الجزائري 

بباريس وقد تم تمويل المشروع بالتعاون مع الحكومة اليابانية التي  2003ووزارة التربية سنة

  :دوالر  ويشمل أربع محاور 750.000بقدمت مساندة 

 .اإلصالح البيداغوجي للتعليم •

 .هيكلة التعليم •

 .تقنين مسار النظام التعليمي •

 .إدماج تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية •

  :ومن أهم الخطوات التي قامت بها في إستراتيجية دمج تكنولوجيا التعليم مايلي

 .ليميةإدماج تكنولوجيا التعليم في العملية التع •

 .إقامة ورشات وملتقيات بكل من الواليات الجزائر، قسنطينة، جيجل •

 .إقامة تربصات تكوين المكونين بفرنسا ومصر •

رخصة  تعرفبالقاهرة على شهادة من منظمة اليونسكو  امفتش تعليم تحصلو 16 •

  ).(LICDL.السياقة الدولية للحاسوب

 . جيا التعليمتكوين األساتذة والمكونين مهارات استعمال تكنولو •

                                                   
1 Ibarissen, mohand.edutec2003.paris. (s.ed).2003. (10/07/2006).disponible a l’adresse suivante : 
http://www.estime.ird.fr/article96.html. 
 

http://www.estime.ird.fr/article96.html
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في مركز األبحاث في  EAOإنشاء فرقة بحث في مجال التعليم المعتمد على الحاسوب •

وهذا الفوج يقوم بمجموعة من األبحاث لتطوير المناهج واإلجراءات . التعليم

 .البيداغوجية بما يوافق التغير في قطاع التعليم بمستوياته

 

مؤسسة على  1700 بينمدرسة من  8000واكمالية  3500ثانوية،  13000 تزويد حوالي•

في كل قاعة، وقاعات  أجهزة حاسوب 8المستوى الوطني بقاعات انترنت تحتوي على 

حاسوب مرتبطة بمركز وطني لتطوير البيداغوجية وإدماج  15 حواسيب تحتوي على

 CNIPTICE.1تكنولوجيا التعليم 

 .تزويد آالف الثانويات بحواسب للتطبيقات اإلدارية •

مشروع المؤسسات التربوية النموذجية في تطبيق إستراتيجية تكنولوجيا  بداية •

 .المعلومات

بداية تطبيق مشروع رقمنة الدروس من طرف مركز تعميم التعليم ثم بثها عبر  •

 .الخط للتالميذ

ومشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية الجزائرية يعتبر  •

  :الذي يهدف إلى MEN) (الوطنية وزارة التربية  برنامجضمن 

واستعمال تكنولوجيا الحاسوب  ذإدراج ثقافة تكنولوجيا التعليم للمعلمين والتالمي •

 .واالنترنت والوسائط المتعددة في العملية التعليمية

 .تطوير التعليم •

 .تطوير القطاع بإدراج االتصال االلكتروني وتطوير نظام المعلومات •

                                                   
1 opcit.p2 
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تم تجهيز جميع المؤسسات التعليمية المعنية  2006و2005ة بين سنتيوخالل الفترة الممتد    

بشبكات محلية للحواسب وبعضها تم ربطها باالنترنت، كما تم تحديد ميزانية مخصصة وكافية 

مخصصة لألساتذة،فضال عن إدراج جميع  5حاسوب منها  15مؤسسة تعليمية ب 1500الرتباط 

   1.التعليم  ستعمال تكنولوجيااألساتذة والمفتشين في تكوين مكثف ال

ويواجه القطاع اآلن العديد من المفارقات لتحقيق األهداف المرجوة حيث تميزت هذه  

الفترة بعشوائية وبطئ في بعض تطبيقات الحاسوب في اإلدارة إلى جانب تطبيقه 

شبكة  البيداغوجي داخل األقسام نتيجة غالء تكاليف البنية التحتية لالتصاالت والولوج إلى

االنترنت، إلى جانب قلة المحتويات البيداغوجية باللغة العربية الموجهة إلى األساتذة ولذا 

انحصر االستعمال في النصوص، فحص األقراص المضغوطة إلى جانب استعمال بعض 

 Excel.و   WORDالبرامج 

وتوضيحا لمالمح اإلستراتيجية سيتم عرض مرصد إلحصائيات الواليات المدروسة 

  .ابة، سطيف، قسنطينةعن

  :الدراسات السابقة.  4.3.1 

تطلب دخول مجتمع المعلومات وإرساء مكانة ثابتة بين الدول ثورات عديدة في جميع     

القطاعات، وقطاع التربية كان أهم متطلبات النهوض بالدول باعتبارها القطاع الذي يتم من 

اعية ولهذا كان من أهم المجاالت التي الموارد البشرية، وتخليق مواهب إبد رخالله استثما

جاهدة القيام بالعديد من الدراسات والبرامج التقويمية  تنشطت فيها منظمة اليونسكو، وحاول

مجتمع المعلومات الذي يتطلب  تإليجاد معايير تطورية لتحديث التعليم ومواكبته لتطورا

لى التلقين إلى نظام التعليم القائم تعليما مستمرا، وذاتيا وانتقال من نظام التعليم المعتمد ع

على البحث العلمي، والن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساهم في صناعة العقل 

البشري فقد تم إدماجها في قطاع التعليم، وكانت محور العديد من الدراسات التي سيتم ذكر 

                                                   
1 Programme d’appui sur l’UNESCO a la réforme du système educatif.le soir d’algerie..2006                 
(06/08/2006).disponible a l 
adresse:http://www.lessoirdalgerie.com/articles/2006/04/01/article.php?sid=327107cid=2. 
   

http://www.lessoirdalgerie.com/articles/2006/04/01/article.php?sid=327107cid=2
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فقط بمنهجية إحصائية أهما، وعلى أهميتها إال أنها تختلف عن دراستنا الحالية، حيث تقيس 

. مستوى تطبيق تكنولوجيا التعليم إلى جانب محاولة إيجاد مؤشرات قياسية في المجال

أما بالنسبة لدراستنا الحالية فتعتمد على . ومعظم هذه الدراسات تقوم بها هيئات ومنظمات

والتي  ،)2003(مؤشرات الجودة التي تم تحديدها في المرحلة األولى للقمة العالمية بجنيف 

  .تظل في الوقت الحالي معايير أولية لم يتم تطبيقها في المجال إلى اآلن

• Measuring ICT Use in Education in Asia & the Pacific through Performance 

Indicators  :التعليم في آسيا  يقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 1:داءوالمحيط الهادئ من خالل مؤشرات األ

التجريبي الذي تم عرضه في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في  عوهو المشرو   

التي أكدت خالل  2من طرف السيدة كارميليتا فيالنوفا 2003مرحلتها األولى بجنيف سنة 

دراستها أن  بلدان آسيا والمحيط الهادي قد بلغوا مراحل مختلفة في استخدام تكنولوجيا 

بلدان : ميدان التعليم حيث صنفتها إلى ثالث أنواع مختلفة  يتصاالت فالمعلومات واال

وخطط رئيسة وتباشر في دمج استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تلديها سياسا

لم تدمج هذه التكنولوجيا  اأنظمة التعليم، وبلدان لديها سياسات وخطط رئيسية لكنه يف

ها بصدد تطبيق واختبار العديد من االستراتيجيات، بشكل كامل في التعليم والمناهج، لكن

والبلدان التي ليس لديها سياسات وخطط رئيسية في هذا المجال لكنها تطبق مشاريع 

تجريبية وتختبر العديد من االستراتيجيات، وبلدان أخرى لم تدخل هذا المضمار 

اني ياباني بانكوك بدا ينفذ مشروع صندوق استئم يوأكدت أن مكتب اليونسكو ف.قط

يسمى مشروع مؤشرات األداء الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم 

  :حيث يعمل المشروع على تنفيذ االستراتيجيات التالية. وتأثيرها

الشروع في تحليل الوضع بغية معرفة كيفية قياس تأثير تكنولوجيا التعليم وتحديد •

  .مؤشرات األداء

                                                   
1 UNESCO. Measuring ICT Use in Education in Asia & the Pacific through Performance Indicators. Opcit. 

  .ببرنامج وخدمات المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ميدان التعليم صاليونسكو الخا قعضو فري.كارميليتا فيالنوفا  2
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 .المؤشراتاالختبار التجريبي لهذه •

تطوير آلية منهجية وقاعدة بيانات لتجميع وتحليل ونشر المؤشرات عبر شبكة ذات   •

 .مراكز إقليمية ووطنية

إقناع واضعي السياسات بإدخال عملية تجميع وحفظ المؤشرات في السياسات •

 .التعليمية ونظم المعلومات اإلدارية

البيانات التي تم تجميعها /النتائج تنفيذ برنامج إعادة تعبئة المعلومات الذي يضمن أن •

 .جوالمتعلقة بهذه المؤشرات تنشر وتستخدم لتعديل وتحسين السياسات والبرام

وأشارت المحاضرة إلى أن المشروع دخل مرحلته الثانية حيث وافقت كل من الهند 

ماليزيا، الفليبين، وتايلنداعلى االختبار التجريبي لمؤشرات األداء المقترحة من طرف 

  .اليونسكو

  PISA:1برنامج •

سنة فما فوق في  15التقييم والمتابعة الدولية لمكتسبات التالميذ ذوي  جهو برنام    

وتوسعت تغطيته سنة  2000وتم انطالق هدا البرنامج سنة  ،القراءة والرياضيات ومادة العلوم

في مادة العلوم  واعتمدت الدراسة امتحان كتابي. دولة باروبا وغرب آسيا 57أين شمل  2006

إلى  فوالرياضيات إلى توزيع مجموعة من االستبيانات تضمنت العديد من المحاور تهد

وخارجها ومدى احتكاكه بتكنولوجيا المعلومات،  ةقياس نشاط التلميذ داخل المؤسسة التعليمي

أهم عناصر الفجوة  نإلى جانب قياس الفجوة األسرية التي تراها منظمة اليونسكو م

وهذه الدراسة األولى من نوعها التي تعطي صورة واضحة عن تأثير إدماج .يميةالتعل

تكنولوجيا التعليم في التربية ويمكن اعتبارها نموذج لدراسات قياس تأثير تكنولوجيا التعليم 

  في تطور مفهوم التعليم 

                                                   
1 UNESCO. Pisa2006. Disponible sur le net a l’adresse.http://www.pisa.gc.ca/pisa2006_f.shtml. 
 

http://www.pisa.gc.ca/pisa2006_f.shtml
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  ROCARE:1دراسة •

ربية والتعليم، وقد وهي دراسة تقوم بها شبكة غرب وسط إفريقيا للبحث في مجال الت   

بلدان من غرب  5بعد انقضاء مجال زمني دام سنتين وقد ضمت  2005انتهت سنة

 300ألف تلميذ، و 40شملت حوالي ) بنين، كامرون، غانا، مالي، سنغال( ووســـط إفريقيا

أستاذ إلى جانب اسر التالميذ من خالل ورشات عمل مختلفة تتمحور حول تطبيقات 

في  ومن أهم نتائجها أن التالميذ يستعملون الحاسوب. في مجال التعليم الحاسوب واالنترنت

ب داخل وخارج يإضافة إلى قدرتهم على تصفح صفحات الو  Word. Excel. PTTتطبيقات 

لكن التحدي األكبر يكمن في منهجية تكوين المكونين على االستعمال .المؤسسة التعليمية 

كما استخلصت الدراسة إن تكنولوجيا التعليم .لية التعليمية الفعلي لتكنولوجيا التعليم  في العم

  . تعتبر أهم الحلول في إصالح المنظومة التربوية

  2: التحقيق السنوي في التعليم•

إلى جمع  فالتابع لمنظمة اليونسكو ويهد ISUوهي دراسة يقوم بها معهد اإلحصاء 

ومن أهم هذه .توى الثالثمؤشرات مفتاحية للتعليم من المستوى التحضيري إلى المس

  : المؤشرات

vقياس المعدل السنوي للتمدرس. 

vمجال التعليم يمؤشرات اقتصادية ف. 

وجملة المؤشرات المستخرجة يتم من خاللها تكوين قاعدة معطيات شاملة لقطاع التعليم 

  3:ويضم هذا التحقيق الدراستين اآلتيتين

  : ISU- OCDE- EUROSTATبرنامج •

                                                   
1 ROC ARE. Les tics font écoles. Cameron. rocare.2006. [  12 /10 /2007 .]. disponible sur le net. 
http://afrique.droits.apc.org/ 
 
2  UNESCO. Mesurer l’état et l’évolution de la société de l’information et du savoir : un défi pour les 
statistiques. Genève. unesco.2006.p33 
3  Ibid.p24 

http://afrique.droits.apc.org/
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ن المؤشرات القياسية في قطاع التعليم يقوم بها معهد اإلحصاء وهي دراسة بحث ع

على الدول األعضاء من اجل إصالح التعليم  EUROSTATوOCDEباالشتراك مع منظمتي 

 .وتطويره بما يوافق مجتمع المعلومات

 

 IME     :  مؤشرات عالمية للتعليم•

دولة  19كت فيه ، شارOCDEوISUمن طرف    1977تم الشروع فيه سنة  جوهو برنام 

ويهدف إلى تحديد مؤشرات عالمية ومفتاحية . من الكثافة السكانية العالمية % 70تغطي 

للتعليم من خالل مجموعة من الدراسات على قطاع التربية بالدول المشاركة والتي تضمنت 

  .2004 ةإحداها تأثير الستعمال تكنولوجيا التعليم في المدارس سن

 1:تمؤشرات مجتمع المعلوما•

والتي  لالتحاد الدولي لالتصاالت إقليميممثل  خليل أبورز قوهي الدراسة التي قام بها   

من خاللها حاول جمع جميع المؤشرات القياسية التي وضعها االتحاد الدولي لالتصاالت 

  .الناتجة في العديد من الدراسات بالعالم 2في قاعدة بيانات مع اإلحصائيات

  3:لقياس مجتمع المعلومات المؤشرات االلكترونية•

وهي الدراسة التي قامت بها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمصر، تهدف إلى      

    :تتضمن كال من المعاييروالمؤشرات اإللكترونية  إلىللوصول البحث عن منهجية علمية 

v هم في تنمية ضع المعايير القومية لتناسب طبيعة مجتمعنا ولتساو تم :المعايير القومية

  مع التقنيات الحديثة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  ليتواءمالمجتمع 

                                                   
.35ص. المرجع نفسه. خليل أبورزق  1  
.مؤشرات مجتمع المعلوماتانظر عنصر   2  

  وزارة االتصال وتكنولوجيا المعلومات. المؤشرات االلكترونية لقياس مجتمع المعلومات.مصر . وزارة االتصال وتكنولوجيا المعلومات
  2005.  3  
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v لغة المعلومات لغة عالمية وليست لغة محلية قاصرة على  أصبحت :المعايير العالمية

في االعتبار المعايير العالمية لمعرفة مكانة  األخذمجتمع بذاته لذلك كان من الضروري 

  .المجالفي هذا  مصر بين دول العالم

 نبنية االتصاالت، األسرة، قطاعات الدولة، التعليم، الخريجي: ومن أهم هذه المؤشرات      

  . والصناعة

 Projet ( مشروع اليونسكو الهادف إلى تقويم مكتسبات تالميـذ السنـة الثامنـة •

UNESCO/MLA II:(1 

ستديمة للمكتسبات يندرج هذا المشروع ضمن المسعى الهادف إلى المتابعة الم   

و إن . حول التربية للجميع) Jomtien(المدرسية الذي جاء استجابة لنداء ندوة جمتين 

تقويم مكتسبات تالميذ السنة الثامنـة، الذي يأتي في أعقـاب تقويم مكتسبات تالميذ 

النشاطات التي هي على صلة بالتربية الرياضية، و القراءة السنة الرابعة في كل من 

التي تتشكل منها المجاالت الثالثـة للمعارف  اليوميةبة، و معرفة الحياة والكتا

 :القاعدية، يهدف ما إلى

                تقويم نوعية التربية الممنوحة للتالميذ عبر التقاط عدد من المعلومات   الخاصة  §

  .بمكتسبات التالميذ ومحيطهم المدرسي و العائلي، و تحليلها

  .ينجز في مجال ضمان التربية للجميعمتابعة فعلية لما  §

  .دعم القدرات الوطنية في مجال التقويم من أجل متابعة مستديمة لنوعية التربية §

  .تشكيل فرق وطنية مؤهلة للقيام بمثل هذا النمط من االستقصاءات والتقويم §

تأسيس قاعدة معلومات تسمح باتخاذ القرارات المناسبة في مجال نوعية التربية  §

  .ةالممنوح

                                                   
بمشاركة الجزائر في مشروع اليونسكو الهادف إلى تقويم مكتسبات تالميـذ يتعلق  2002افریل  27مؤرخ في  02.632منشور رقم   1

  .السنـة الثامنـة
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  .ضمان اتساع ثقافة التقويم على مختلف المستويات §

ل قطاع صالح شامل لهياكولهذا المشروع الذي شاركت فيه الجزائر قيمة إضافية إل     

مديرية التقويم و التوجيه واالتصال في مختلف  وقد أشرفت عليه. ومضامينه العليم

 وقسنطينة، باإلشراف على وهران، غرداية مراحله، كما كلفت مديريات التربية لواليات

 -تطبيق االختبارات و االستبيانات االجتماعية ( والية خالل تنفيذ المشروع20

بالنسبة للمنطقة الغربية، و المنطقة الوسطى، ) الديمغرافية و تصحيحها و حجز معطياتها

  .و المنطقة الشرقية

مؤشرات االتحاد الدولي إلى جانب العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تبنت    

قد أجمعت . يلقياس مجتمع المعلومات وتكوين مرصد وطني أو إقليم تلالتصاال

جميعها على ضعف المنهجية العلمية لجمع البيانات اإلحصائية إلى جانب غياب 

والمالحظ أن اغلب هذه . أنظمة إحصائية تواكب التطور في مجتمع المعلومات

  .2006-2003 الدراسات تمت مابين سنتي
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 الفصل الثاني
دراسة مشروع قياس نفاذ تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في الشرق 

 واليات قسنطينة،عنابة،سطيف:الجزائري
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إذا نظرنا إلى مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم 

فإننا نجد أن المنهجية العملية لتنفيذ هذا المشروع تقوم على ثالث إشكاليات أساسية 

  : وهي

  .إشكالية االستعمال من طرف المكونين والمتكونين _ 

  االستيراتيجية إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم  إشكالية_ 

    .إشكاليات تكوين المستعملين سواء مكونين أو متكونين_ 

وتندرج ضمن هذه اإلشكاليات إشكالية توفير البنية التحتية المتمثلة في أجهزة 

  . ستيرتيجيةالحواسيب والربط باالنترنت وهي من أهم ما يتم التخطيط له في اال

ويمكن أن نلخص هذه اإلشكاليات والتي ستشكل محور المقابلة المقننة مع رؤساء 

المصالح بمديريات التربية بالواليات الثالثة المختارة، مع إبراز أهم مؤشرات األداء 

التي تم وضعها من طرف منظمة اليونسكو لقياس نفاذ تكنولوجيا المعلومات 

  .تعليميةواالتصاالت في العملية ال
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يمكن تقسيم أو تصنيف البلدان في استخدام تكنولوجيا المعلومات في ميدان التعليم   

  1:إلى ثالثة أنواع تقريبا

بلدان لديها سياسات وخطط رئيسية وتباشر دمج استخدام تكنولوجيا المعلومات  – 1

  .واالتصاالت في ميدان التعليم

بشكل كامل في  اكنها لم تدمج هذه التكنولوجيبلدان لديها سياسات وخطط رئيسية ل -2

  .التعليم والمناهج ، لكنها بصدد تطبيق واختبار العديد من االستراتيجيات 

البلدان التي ليس لديها سياسات وخطط رئيسة في هذا المجال لكنها تطبق مشاريع  -3

  .تجريبية وتختبر العديد من االستراتيجيات 

لثاني من البلدان لديها سياسة وطنية وخطط رئيسية في وتعتبر الجزائر ضمن النوع ا 

مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعمل على تطبيق واختبار العديد من 

االستراتيجيات غير أنها لم تدمج هذه التكنولوجيات بصورة تامة في التعليم سواءا كان 

  .ذلك في المناهج أو التعميم على كل المدارس 

أغراض وأهداف إدخال هذه التكنولوجيا في مختلف الجوانب التعليمية من  وحددت

  .تدريب المكونين إلى التدريس

ويشهد الربط بوسائل االتصاالت واختراق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزايد   

 ةبالمائ 100لكنه ال يرتقي إلى مستوى البلدان األكثر تقدما حيث تشهد المدارس الثانوية 

إدماج تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية في حين تبقى االكماليات والمدارس من 
                                                   
1 1  UNESCO. Mesurer l’état et l’évolution de la société de l’information et du savoir : un défi pour les 
statistiques.ibid 
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النفاذ إلى تكنولوجيا االتصال والمعلومات ، وتتباين   فاالبتدائية في توفير ظرو

الخبرات أيضا في مايتعلق بدمج استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في المناهج 

جهود إلدخال استخدام هذه التكنولوجيا في تدريس بعض المواد الدراسية وبينما بذلت ال

وفي اغلب الواليات تدرس هذه . إال أنها غير مدمجة على اإلطالق في الكتب المدرسية 

لم تدمج .التكنولوجيا كمادة مستقلة، وتدرس في الوقت الراهن وفقا لنهج متعدد المستويات

جية في المناهج الدراسية بالنسبة للعديد بصورة منه تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

  .من المواد 

أما في مجال التطوير الوظيفي فان تدريب غالبية المدرسين في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت اقتصر على محو األمية المعلوماتية بينما تسعى الكثير من 

على استخدام هذه البلدان من بينهم تونس  واألردن ودول الخليج باتجاه التجريب 

  .التكنولوجيا في مجال التدريس واالستفادة الكترونيا من بعضها البعض 

قياس تقدم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحرز في . 1.2

  :المبادرات التعليمية بالجزائر

و نظرا الن الجزائر قد بدأت مؤخرا االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات 

وتحديد . فان نتائج مثل هده المجهودات لن تظهر لسنوات عديدة.ت في التعليم واالتصاال

التقدم الذي يتحقق خالل سير العمل وفي النهاية، يمكن التأكد منه باستخدام المؤشرات أو 

  .المعايير التي يتم بواسطتها التحقق من النتائج

التعليم تواجه تحديات ونظرا الن عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

كبيرة ومع انتشار استخدامها في المؤسسات التعليمية أصبح من الضروري وضع 

وهذه المؤشرات مطلوبة . مؤشرات أداء لمراقبة استخدام ونتائج هذه التكنولوجيات

لتوضيح العالقة بين استخدام التكنولوجيا واإلصالحات التعليمية ، وتمكين المكونين من 

. ورهم ، وإحداث التغيير في عمليات التدريس والدراسة وتعليم التالميذ االضطالع بد
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مع العلم أن التعليم ال ينبغي أن يعتبر التكنولوجيا غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتعزيز 

  .االبتكار والتمكين والمساواة وإيجاد دارسين وواضعي حلول أكفاء

ات على مشاريع إدماج تكنولوجيا ومن خالل هده الدراسة تم تطبيق هذه المؤشر  

المعلومات واالتصاالت  في العملية التعليمية في كل من واليات قسنطينة ، سطيف ، 

  .عنابة وهي من اكبر الواليات بالشرق الجزائري 

وبالرغم من أن هذه المؤشرات كمية إال أنها تساهم في جمع البيانات فيما يتعلق  

راق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمة بالبنية األساسية المساندة واخت

، كم يمكن من خاللها توضيح أن هذه التكنولوجيا ليست كأداة تشغيلية أساسية فحسب ، 

وإنما  كوسيلة اتصال تعزز تطوير االبتكار ، والقدرة على التفاعل ، والدراسة المشتركة 

  . والتفكير النقدي وحل المشكالت 

  :مؤشرات األداء  مشروع 2.2

لمعالجة هذه المسالة، تم طرح مشروع األداء الذي طرحته منظمة اليونسكو في    

، على أربعة مصالح مديريات التربية بالواليات 2003قمة مجتمع المعلومات بجنيف 

  :الثالثة، في شكل مقابالت مقننة وهذه المصالح هي

  .مصلحة البرمجة والمتابعة  •

 .لتكوينمصلحة التفتيش وا  •

 مصلحة التنظيم المدرسي   •

 . مصلحة الميزانية والوسائل العامة   •

وهي المصالح المعنية بتنفيذ مشروع  إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

ويعمل المشروع على تنفيذ . في قطاع  التعليم حسب المهام المنوطة بها 
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ية فهم كيف تتمكن المشاريع االستراتيجيات التالية الشروع في تحليل الوضع بغ

  . تكنولوجيا التعليم مواألنشطة واالتصاالت في مجال التدريس قياس تأثير استخدا

 .االختبار التجريبي لهذه المؤشرات في الواليات المختارة  •

 . تطوير آلية منهجية وقاعدة بيانات لتجميع وتخزين وتحليل البيانات اإلحصائية •

البيانات التي تم / معلومات الذي يضمن أن النتائج تنفيذ برامج إعادة تعبئة ال •

تجميعها والمتعلقة بهذه المؤشرات تنشر وتستخدم لتعديل وتحسين السياسات 

 .والبرامج

وكما سبق فقد تم تحيد جملة من البارامترات من اجل تنفيذ مشروع مؤشرات    

 نولوجياتم تعريف تك: وألغراض هذا المشروع.األداء على العينة المختارة 

على أنها وصف أدوات وعمليات الوصول إلى المعلومات،  تالمعلومات واالتصاال

واسترجاعها وحفظها، وترتيبها وإدارتها وإنتاجها وتقديمها بالوسائل االلكترونية واآللية 

السلكية والالسلكية والهواتف   ت، وتشمل أجهزة الحاسوب وبرامجه  ووسائل االتصاال

  .الخ....... الضوئية وقد تم إغفال التلفزة والفيديو  والمودم  واألقراص

بالنسبة لمجال التعليم الذي ينبغي أن تغطيه مؤشرات تكنولوجيا التعليم فقد تم تحديد  

  : المستويات الثالثة في التعليم

 .مستوى االبتدائي •

 . مستوى االكمالي  •

 .مستوى الثانوي •

  : تجزئة المؤشرات .3.2



 181 

اءة وفعالة فقد تم تجزئة هذه المؤشرات إلى خمسة قطاعات الستخراج نتائج بنو  

  :أساسية شملت 

  اإلستراتيجية والسياسة •

 .البنية األساسية إلدماج التكنولوجيا والوصول إليها•

 .إدماج تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي •

 تدريب المكونين •

 .تعليم الطالب•

بالت المقننة مع رؤساء المصالح وهي العناصر الخمسة التي ضمت محاور المقا 

السابقة الذكر، والتي كانت إجابتها متشابهة نظرا لتبني مديريات التربية المشروع 

الوطني إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية والذي كان 

  .ضمن محاور إصالح المنظومة التربوية

  :تحليل نتائج المقابالت المقننة. 4.2

نتائج المقابالت المقننة مع مدراء المصالح المذكورة  وخالل هذا الجزء سيتم تحليل    

سابقا حيث شملت مذكرة المقابلة المقننة خمسة محاور حسب التجزئة الرئيسية 

 .لمؤشرات األداء التي طرحتها منظمة اليونسكو

  : السياسة االستيراتيجية  1.4.2

لومات  واالتصاالت في قطاع التعليم هي المبدأ أو السياسة الوطنية لتكنولوجيا المع   

سير العمل الذي تفرضه السلطات الوطنية لتحديد وجود أو غياب االلتزام والمساندة  

وحسب نتائج المقابالت المقننة  1.التي يقدمها واضعو السياسات والسلطات التعليمية 

                                                   
  .عبارة عن مخطط يترجم السياسات إلى فعل لتوضيح كيفية تحول االلتزام الفعلي إلى عمل  1
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ة سابقا بمديريات التربية بالواليات المختارة فقد اجمع رؤساء جميع المصالح المذكور

على وجود سياسة وطنية إلدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمة من خالل 

التي تم طرحها على المستوى الوطني منذ  1.الخطة الرئيسية ذات اإلطار الزمني

في برنامج الحكومة،  حيث تم طرح مشروع تكنولوجيا التعليم ضمن  2002 جويلية

  : المنظومة التربوية كما يلي محاور إصالح 

إدخال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال في المنظومة التربوية بغية «

 2"تسهيل دخول بالدنا في مجتمع اإلعالم والحضارة العلمية والتقنية في إطار العولمة 

د نص بشكل رسمي إال انه ال يوج 2003 ورغم أهمية المشروع وبداية تنفيذه منذ بداية  

قانوني منفصل يوضح العملية أو كيفية التنفيذ حسب رؤساء المصالح بالعينة، وحتى أننا 

لم نتوصل إلى إيجاد أي قرار رئاسي أو منشور وزاري سواءا في مديريات التربية أو 

من خالل موقع وزارة التربية الوطنية على شبكة االنترنت يخص العملية، وحتى على 

وما تم الوصول إليه هو . نونية على شكل قرص ضوئي مضغوطقاعدة المعلومات القا

مناشير وزارية تخص عملية إصالح المنظومة التربوية سواءا تخص إصالح السنة 

اومناشيرتخص إدراج المعلوماتية في .األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  .مرحلة التعليم المتوسط

تم طرحه في تونس في شكل  تو االتصاالو مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات 

تم فيه توضيح كيفية  2002صادرة عن وزارة التربية والتكوين في سنة 3وثيقة مرجعية 

إدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمة والممارسات البيداغوجية واستحداث 

  .الكفايات الجديدة 

مات واالتصاالت في العملية وعموما السياسة الوطنية إلدماج تكنولوجيا المعلو 

  : التعليمية تتضمن إجماال العديد من المراحل نذكر منها

                                                   
  .2002.المجلس الشعبي الوطني. برنامج الحكومة. مصالح رئيس الحكومة  1
  3.السابق ص المرجع   2
  ء2001. إدارة البرامج والكتب المدرسية : س تون.إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعلم. وزارة التربية والتكوين  3
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  : البداية •

هي مرحلة أدرك فيها البلد مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في    

التعليم  وإعداد المبادئ التوجيهية للتنفيذ ، وهي كذلك المرحلة التي يشرع فيها البلد 

تطوير البنية التحتية األساسية استعدادا لوصول البلد ككل إلى تكنولوجيا عموما في 

وفي هذه .  ةالمعلومات واالتصاالت ، لذا قد يبدأ البلد في تنفيذ مشاريع البنية  األساسي

المرحلة قد تكون المدارس على وجه الخصوص في سبيلها إلى الحصول على األجهزة 

المنشات األخرى لتكنولوجيا المعلومات  سواء نحو شراء الحاسبات ، وتوفير

كما أن المؤشرات التي تحدد وجود سياسة .واالتصاالت  واختراقها والوصول إليها 

وطنية ، وخطة أساسية  وميزانية مخصصة ، ستكون معرفة ما إذا كانت سياسة 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم مرتبطة بأهداف واستراتيجيات 

وهي المرحلة التي عايشها المشروع . سياسة البلد الوطنية الخاصة بهذه التكنولوجيا 

  . 2005الى2002بالجزائر من  

  : التطبيق •

في هذه المرحلة تكون وزارات التعليم بصدد اختبار وتجريب استخدام تكنولوجيا     

هذه التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس كمواد مختارة لكنها لم تقم بإدماج 

وتكون المدارس على وجه الخصوص قد بدأت تجني ثمار . كجزء من المنهاج الدراسي

فوائد استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة وتنظيم التعليم، ولم 

يتم بعد تجهيز المدارس بالشكل المالئم إضافة إلى أن معدل المكونين والمتعلمين إلى 

أشخاص لكل  10إلى  8لحاسوب ما يزال مرتفعا حيث تتراوح النسبة بين أجهزة ا

  . حاسوب يوميا

واهم المؤشرات التي يمكن استقاءها في هذه المرحلة هي المؤشرات الخاصة بقياس  

ومعدل المكونين ، النفاذ وإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل والتالميذ إلى الحاسب اآللي واس



 184 

وهي المرحلة التي تمر ، المكونين والتالميذ وكيفية واستخدامها في المؤسسات التعليمية 

  . إلى أالن 2005بها واليات الجزائر من

  

  

  : مرحلة اإلدماج •

في هذه المرحلة تكون وزارات التعليم قد أدمجت استخدام تكنولوجيا المعلومات    

واالتصاالت في المنهج التعليمي الموحد ، وطورت معايير واختصت المكونين والتالميذ 

في استخدام هذه التكنولوجيا وتتوفر المؤسسات التعليمية على مخابر للحواسيب مرتبطة 

بشبكة االنترنت ،  وإمكانية الوصول إلى شبكة محلية ، و شبكة االنترنت وتتاح هذه 

هيئة التدريس واإلدارة ويعتبر استخدام تكنولوجيا المعلومات اإلمكانيات  للتالميذ و

. واالتصاالت في عملية التعليم في هذه المرحلة كأداة وليس مجرد مادة منهجية مستقلة

كما يستخدم المكونون هذه التكنولوجيا بشكل روتيني و اللجوء إلى مختلف البرمجيات 

في هذه المرحلة فتتعلق  ةاألكثر مردودي أما المؤشرات. في أداء الواجبات البيداغوجية 

وكفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال . بتقييم عملية نتائج التدريس والتعلم

وهي مرحلة . االتصال، والتشبيك وتسيير الوصول إلى المصادر التعليمية االلكترونية

  . بدأت الجزائر تحثو الخطى نحو الوصول إليها

  : مرحلة التحول •

في هذه المرحلة يكون االستخدام المنهجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

وانتشارها على نطاق واسع في وزارات التعليم وبرامجها في كافة إرجاء البلد أصبح من 

الضروريات  وتكون المؤسسات التعليمية قد تحولت إلى مستوى أصبحت فيه هذه 

ي إدارة وتقديم التعليم ، وباتت طريقة فعالة التكنولوجيا جزءا مكمال ووسيلة هامة ف

أما التعليم بالوسائل .وناجعة للتدريس والتعلم وحل المشكالت واالتصال والتعاون 
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التقليدية فيكون قد استبدل بالتعليم االلكتروني ولدى التالميذ و هيئة التدريس مواقع ويب 

ات واالتصاالت في العملية شخصية  وأصبح التالميذ يدركون أهمية تكنولوجيا المعلوم

تحتاج هذه المرحلة إلى مؤشرات أكثر تطورا قد تشمل مدى توفر موجات .التدريسية 

تردد بعرض اكبر، ومدى نفاذ تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت على مستوى البلد بما 

وتوفر البنية األساسية لتسيير الوصول إلى المصادر . في ذلك المناطق المهشمة

كما تشمل مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم . ونية االلكتر

االلكتروني ومدى تغطية تدريب المكونين على االستخدام المتطور لهذه التكنولوجيا 

وكيفية استخدامها لتطوير االبتكار لدى المتعلمين، والتفكير النقدي، والقدرة على حل 

  .لعاملة المتخرجة ضمن المجتمع المعرفيوكيفية دمج القوة ا المشكالت

على مستوى  دوباعتبار أن لكل سياسة قيادة تعكف على تنفيذها فقد تم بالجزائر تحدي 

وزارة التربية مصلحة التقويم والبرمجة كمصلحة قائمة على تنفيذ االستيراتيجية ، أما 

كل مؤسسة والطاقم على مستوى مديريات التربية فقد تم تحديد لجان مكونة من المدير ل

اإلداري والطاقم البيداغوجي تعمل على تنفيذ الخطة الرئيسية على مستوى محلي أو 

والئي تحت إشراف مصلحة البرمجة  والمتابعة بكل مديرية ، وتشترك معها المصالح 

  المذكورة سابقا 

  مصلحة التكوين والتفتيش •

 والوسائل العامة  ةمصلحة الميزاني •

 بوي مصلحة التنظيم التر •

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية يقوم المدير بسلطة تنفيذ المشروع مع هيئة التدريس  

  .واإلدارة وبالتنسيق المباشر مع مديرية التربية 

  :الميزانية. 1.1.4.2
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مالية لدعم السياسات الوطنية بشان تكنولوجيا المعلومات  تالميزانية مخصصا   

ألف دينار جزائري لكل مؤسسة  58تم تخصيص واالتصاالت وكما تم ذكر سابقا فقد

ومن ،  CAMEDمن مؤسسة .إلى هبة ةألف لصيانة األجهزة، إضاف 30سنويا منها 

ولكن لم يتم ذكر الميزانية المخصصة قطاعيا على مستوى . جمعيات أولياء التالميذ

ا غير والئي في جميع مصالح الميزانية والوسائل العامة بالواليات المختارة بحجة أنه

. مستقلة ومخصصة لمشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

وخاصة وان وزارة التربية  والتعليم تقوم بتمويل المشروع على مستوى وطني وتجهيز 

المؤسسات التعليمية بصفة مباشرة وبشكل مماثل في جميع الواليات  إضافة إلى وجود 

أما عن مجاالت صرف .جهيز المؤسسات بالحواسيب مؤسسات أخرى تساهم في عملية ت

  :هذه الميزانية فقد كانت كمايلي 

 مجاالت إنفاق الميزانية. 12جدول رقم  

 

 

 

 

 

 

 

وهي المحاالت التي يتم إنفاق فيها الميزانية في كل من والية قسنطينة وعنابة 

وسطيف  فبالرغم من أن تجهيزات التكنولوجيا تتم من طرف وزارة التربية  والتعليم إال 

إضافة إلى  أن مديريات  التربية تخصص بعض من الميزانية لشراء بعض التجهيزات ،

  اإلجابة  المجال

  *  شراء تجهيزات التكنولوجيا

  *  تكوين المكونين على استخدام تكنولوجيا المعلومات

  *  االشتراك في االنترنت

  *  دورات تدريبية للمكونين

    رقمية الدروس وإتاحتها على الخط
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تكوين المكونين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتخصيص دورات 

دينار جزائري  58000.00تدريبية للمكونين واجمع رؤساء المصالح انه يتم تخصيص 

ولم . دينار جزائري لصيانة وتسيير التجهيزات  30000.00ولالشتراك في االنترنت  

وفي هذا المجال . ة رقمية الدروس وإتاحتها على الخط تصل جميع الواليات إلى مرحل

ال يمكن مقارنة نسبة الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بميزانية 

البيانات الرسمية الخاصة بالعنصر وغياب  التعليم الوطنية وبنود صرفها نظرا لنقص

 .مصادر رسمية تفصح عن الميزانية المخصصة في القطاع 

  :لية المراقبة والتقييمآ2.1.4.2

  

وهي خطة مفصلة لمراقبة وتقييم تقدم تنفيذ األنشطة بناءا على الخطة الرئيسة وذلك 

لتوضيح المراد تحقيقه من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية 

ا التعليمية وإدخال تحسينات خالل سير التنفيذ وقد تم اقتراح العديد من اآلليات تم طرحه

 : على رؤساء المصالح بعينة الدراسة 
 

  آلية المراقبة والتقييم:  13جدول رقم 

 

 

وحسب رؤساء المصالح بعينة الدراسة فآلية التقييم المستعملة بمديريات التربية       

بالواليات الثالثة من اجل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من اجل تنفيذ 

لوجيا التعليم واالتصاالت في العملية االستيراتيجية الوطنية للخطة الرئيسة إلدماج تكنو

التعليمية ،هي إرسال تقارير للمصلحة المسؤولة، سداسية و كل ثالث أشهر لمتابعة 

  الدورية  اآللية

إرسال مفتشين أو 
 مراقبين وزاريين

 * ال  نعم

إرسال تقارير للمصلحة 
 المسؤولة

 فصلية                                          سنوية 
 

  شهرية * ثالثية * سداسية 

قيات وأيام إقامة ملت
 دراسية

  * والئية *جهوية            وطنية
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فضال عن إقامة ملتقيات وأيام دراسية وطنية وجهوية لمقارنة .سير تنفيذ المشروع 

التنافس عملية التنفيذ بين مختلف مديريات التربية بمختلف الواليات ، وخلق جو  من 

بين اللجان المنفذة للمشروع  من اجل حسن سير تنفيذه ، إضافة إلى تبادل الخبرات 

بينها وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروع خاصة وان معظم الواليات 

بالجزائر بما فيهم قسنطينة وعنابة وسطيف في بدايات تطبيق السياسة الوطنية أي في 

خطة رئيسية للدولة في هذا المجال إال أن المؤسسات  ورغم وجود .مرحلة التنفيذ

التعليمية لم تبادر لتبني أي خطة محلية إلدارة المدرسة في تنفيذ سياسة تكنولوجيا 

والشكل .بالمائة100 التعليم حسب ما اقره أفراد العينة بالواليات المذكورة بنسبة 

  .ذه المرحلةالموالي يوضح مخطط السياسة واالستيراتيجية والهدف من ه
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  .السياسة واالستيراتيجية: 10 لشكل رقما

 
                 السياسة و االستيراتيجية                   

                                                                                                    

                          

   

  

  

  

  

  

  

  

                                              النتيجة

  : هدف السياسة 

  دمج ت م ا في سياسة التعليم

  مع الخطة الرئيسية والميزانية

  .المناسبة

  

  المعلومات واالتصال تكنولوجيا: ت م أ +:

  

                    وجود سياسة وطنية
توضح   األهداف ، ( الوثيقة السياسية 

  .)االستراتيجيات، الهيكل التنظيمي
  

وجود خطة رئيسية أي خطة عمل بمجموعة 
  .أنشطة ذات إطار زمني وهيكل

  
تخصيص ميزانية وأوجه صرف هده 

الميزانية والهيكل التنظيمي المسؤول عن 
  .التنفيذ وخطة المراقبة والتقييم

  
 .مدى الجغرافي، ومستويات المدارسال

 السياسة تترجم إلى عمل

الميزانية ، التنظيم ( البيئة المالئمة  
 .+المسؤول عن ت م ا

التغطية، المدى، المستوى، 
 المتطلبات الخاصة

تم دمج تكنولوجیا 
المعلومات 

واالتصاالت في 
سیاسة و 

استیراتیجیة التعلیم 
 .الوطنیة

وجود سياسة وطنية ، وخطة                                                                  

رئيسة والميزانية المناسبة ، 

فريق أو هيئة معنية بتكنولوجيا 

مات واالتصاالت وخطة المعلو

  .مراقبة تقييم
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  :البنية األساسية إلدماج التكنولوجيا والوصول إليها.  2.4.2

في هذا العنصر للبيئة التمكينية التي تشمل البنية التحتية لتكنولوجيا ويمكن التعرض 

  . المعلومات واالتصاالت إضافة إلى الربط باالنترنت 

  :  البيئة التمكينية. 1.2.4.2

وقد تم حصر المتطلبات الرئيسة لوصول المؤسسة التعليمية إلى مختلف وسائل 

لكهرباء بجميع المؤسسات التعليمية إضافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في توفر ا

إلى تطوير بنية االتصاالت السلكية والالسلكية بها، مما أدى إلى توفر خطوط الهاتف  

ب  ةأو قاعة مجهز الفاكس ، فضال عن توفر أجهزة الحواسيب بحيث لكل مؤسسة مخبر

سات التعليم حواسيب موجهة لألساتذة والمكونين في جميع المؤس 5حاسوب من بينهم  16

األمر الذي .الثانوي، التي تم ربطها بشبكة االنترنت في كل من الواليات المختارة 

يوضح مستوى تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ومدى 

  :فقد تم تجهيز ها كما هو موضح في الشكل التالي. االستفادة بها في العملية التعليمية

 دد المؤسسات المجهزةع :14جدول رقم  

  العدد             

  الواليات

عدد المتوسطات 
  المجهزة

  النسبة المئوية

  40  44  قسنطينة

  34  24  عنابة

  35  59  سطيف

التي ساهمت مع وزارة التربية في  CAMEDوقد تم تجهيزها من طرف مؤسسة كاماد 

اية عملية التنفيذ في في حين تبقى المدارس في انتظار بد. تجهيز المؤسسات التعليمية 

كل من الواليات المختارة بالعينة ، حيث تم إبراز تطبيقات الحاسوب في العملية اإلدارية 

  . فقط  إضافة إلى تكوين المكونين في مجال محو األمية المعلوماتية 
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سا  5إلى  1ولتفعيل استخدام الحاسوب في مؤسسات التعليم فقد تم تخصيص من 

ليم بمساعدة وسائل تكنولوجيا المعلومات األخرى في كحجم ساعي مخصص للتع

مؤسسات التعليم الثانوي ، مع إمكانية وصول كل تلميذ إلى أجهزة الحاسوب واستخدامها 

خارج مواقيت الدوام الرسمي وذلك حسب المخطط الموضوع لقاعة الحواسيب ، 

وأنها موضوعة ومرونة كل مدير في إتاحة هذه التكنولوجيا إلى مستخدميها ، وخاصة 

داخل قاعة الحواسيب أو في المخابر أو بالمكتبة وهي األماكن التي تتيح استخدام هده 

وقد اجمع رؤساء المصالح  . التكنولوجيات بشكل محدود وتحت رقابة مسؤول المكان 

المعنية انه اليوجد رسوم الستخدام أجهزة الحاسوب من طرف التالميذ  واألساتذة على 

تضييق فجوة الوصول إلى هده التكنولوجيات  ةمر الذي يوضح مقدار محاولالسواء ، األ

 من طرف جميع المستخدمين 

   : تالربط باإلنترن.  2.2.4.2

إن عدد أجهزة الحاسوب الموصولة باالنترنت توضح قدرة المؤسسات التعليمية على 

وسيتم توضيح إتاحة الوصول ومدى تغطية كل من األساتذة والتالميذ بخدمة االنترنت 

        : ذلك في الجدول التالي 

 عدد أجهزة الحواسيب الموصولة باالنترنت: 15جدول رقم  
  

  عدد األجهزة الموصولة  سسات الموصولةؤعدد الم  الواليات

  1472  92  قسنطينة

  896  56  عنابة

  1808  113  سطيف

و من خالل وقد تم ربط الحواسيب بمؤسسات التعليم العالي من خالل سواء مودم أ

ADSL   EASY   أو  FAWRI  . تتم عملية تمويل االشتراك في شبكة االنترنت من خالل

  . ميزانية المؤسسات التعليمية إضافة إلى مساهمة الدولة بالمبلغ المذكور سابقا
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إال أن  ةالتعليمي تورغم محاولة إزالة كل أنواع الحواجز النفسية والمادية بالمؤسسا

تزال تمارس جميع وظائفها بطريقة كالسيكية حيث هناك قلة قليلة هده المؤسسات ال 

منهم لم يتم تحديدها استجابت لمراسالت مديريات التربية الستحداث بريد الكتروني 

وتصميم مواقع ويب وإدارتها من اجل حشد المزيد من المصادر التعليمية  المعتمدة على 

  .قصى فائدة منها شبكة االنترنت والتعليم االلكتروني وتحقيق أ

في الواليات الثالثة  ةأما أنظمة التشغيل المعتمدة في حواسيب المؤسسات التعليمي  

فقط وهي البيئة الموحدة التي تيسر تقاسم    WINDOWSفهي نظام التشغيل الرسومي 

وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات  في حالة وجود شبكة بين المؤسسات 

  :للفهم سيتم عرض الشكل التالي وتعميقا .التعليمية
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  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  والوصول إليها

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                         
  النتيجة                                    

       :                               هدف السياسة    

  أن يتم بحلول تاريخ معين 

  تحقيق المعدل المحدد لنسبة 

  المتعلمين  /أجهزة الحاسوب 

  مع .المكونين/أجهزة الحاسوب

  االتصال بشبكة االنترنت

                                        

  

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :11الشكل رقم

الوصول إلى الكهرباء، 
االتصاالت، تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وعدد ساعات ت م أ 

الوصول إلى . في األسبوع
الحاسوب بعد اليوم الدراسي، 

ومكان تواجد أجهزة الحاسوب ، 
والرسوم المدفوعة مقابل 

 

 البيئة المالئمة

زة الحاسوب المتصلة عدد أجه االتصال باالنترنت
باالنترنت ، سرعة االتصال  

باالنترنت ، عدد ساعات 
االتصال  باالنترنت  استخدام  

مواقع الويب  والبريد 
 االلكتروني

 األنظمة واألجهزة

عدد أجهزة الحاسوب التي 
تعمل باستخدام العديد من 
برامج التشغيل ـ وعمر 

 .أجهزة الحاسوب 

استخدام ت م أ في 
التعليم، وتهيئته 
بتوفير إمكانية 
الوصول إلى 

المنشات واألجهزة 
واالتصال 
 باالنترنت

األرقام المستهدفة 
  بالتحديد فيما

يتعلق بمعدل أجهزة 
المكونين ، /الحاسوب 

وعدد المدارس و أجهزة 
المتصلة الحاسوب 

باالنترنت ، وعدد معامل 
  .أجهزة الحواسيب
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  : ولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي إدماج تكن.  3.4.2

مدى  حعملية إدماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في المنهج الدراسي توض

، ومن خالل عينة الدراسة  ةاالستخدام الفعال لهده التكنولوجيا في العملية التعليمي

لوجيا بالواليات الثالثة اتضح انه يوجد منهج دراسي محدد ، يتضمن استخدام تكنو

المعلومات  واالتصاالت في التعليم وارد من وزارة التربية والتعليم وملزمة به كل 

أما عن طبيعة تدريسها فهي عبارة عن مادة .المؤسسات  التعليمية بمختلف الواليات 

المشتركان آداب، علوم  نمنفصلة في المرحلة الثانوية حيث تم تخصيصها للجد عا

ساعة نظري لكل قسم وساعة تطبيقية في كل . 1ي األسبوعوتكنولوجيا بمعدل ساعتان ف

يوما في قاعة مجهزة  15أو ساعتان تطبيقي لنصف القسم كل . أسبوع لنصف القسم

ويقوم . ولقد تم إعداد وتوزيع برنامج هده المادة على األساتذة المعنيين. باإلعالم اآللي

جميع التخصصات الذين بتاطيرها األساتذة المتواجدين على مستوى كل مؤسسة في 

  : ويمكن اللجوء في الحاالت الضرورية إلى. يتقنون مهارات الحاسوب 

  .تكملة النصاب األسبوعي القانوني لالساتدة في مؤسسة أخرى  §

 . إعادة توزيع الفائض من األساتذة في مؤسسة أخرى  §

 . استعمال الساعات اإلضافية §

 .اللجوء إلى عقود ما قبل التشغيل §

ة إدماج مادة اإلعالم اآللي كمادة منفصلة في المنهاج الدراسي ، مرحلة تعتبر مرحل

تمهيدية لمرحلة أخرى مقبلة ،هي تدريسها كمادة مدمجة في كافة المواد وبحجم ساعي 

اكبر  بحثا عن دعم أكثر لمشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات االتصاالت في العملية 

يع المستويات من االبتدائي إلى الثانوي ثم التعليمية وتعميم تغطية تدريسها في جم

المهارات الكافية  التلميذالثانوي فقط ال يمنح  ىالن حصرها في السنة األول. الجامعي 

                                                   
  .المتضمن التدابير التربوية والبيداغوجية المرافقة لتنصيب السنة األولى ثانوي 03/05/2005المؤرخ في  862قم المنشور ر 1 
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الستعمال تكنولوجيا المعلومات في التعليم في مرحلته األولى وال يساهم في خلق روح 

  .االبتكار لدى التلميذ واالندماج في مجتمع المعرفة

تم التخطيط له من طرف وزارة التربية والتعليم فقد تم إدماج مادة  وحسب ما

تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي لتدريس المواد العلمية ، والمواد التكنولوجية  

والجدير بالذكر في هذه المرحلة انه تم وضع بعض البرمجيات لتدريس المواد 

يد في كل من مادتي الفيزياء والرياضيات التكنولوجية من خالل طريقة المحاكاة والتقل

تجري الجهود لتوسيعها لتشمل مواد  و .  SOLDWORKSوبرمجية   SPICEمثل برمجية 

وقد تم استخدام إضافة إلى البرمجيات، تصفح األقراص .العلوم اإلنسانية واآلداب مستقبال

رب في المضغوطة من اجل تقديم دروس خاصة في مادة العلوم وإحياء بعض التجا

و توجد كتب مدرسية في المجال  للسنة األولى ثانوي، تجعل . مادتي الفيزياء والكيمياء

من تدريس المادة يتم لغرض واحد هو إزالة محو األمية المعلوماتية للتلميذ فقط، حيث 

،   Microsoft Wordمعالج النصوص  WINDOWSتشمل دروس عن نظام التشغيل الرسومي 

  .والشبكات   Microsoft Excelة الجداول االلكتروني

كما تم في إطار التجسيد التدريجي لإلصالح إدراج تدريس المعلوماتية في مرحلة 

بحيث تم تخصيص لها ساعة واحدة .2006/2007التعليم المتوسط بدابة الموسم الدراسي 

  1:أسبوعيا لكل تلميذ، ويشمل المنهاج الدراسي

 .لتعامل معهمفاهيم عامة حول استخدام الحاسوب وا •

 .معالج النصوص •

 .الشبكات واالتصال وتبادل المعلومات •

الدراسي للسنة األولى متوسط بالنسخة الكاملة  ويمكن اخذ نظرة شاملة على المنهاج

  :وعموما يقوم تدريس المعلوماتية على جانبين.بالقرص المضغوط المرفق بالرسالة

                                                   
  . 30/04/2002قرارات مجلس الوزراء بتاريخ .  إدراج تدريس المعلوماتية في مرحلة التعليم المتوسط  1
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 .االتحكم في األداة المعلوماتية كمادة قائمة بذاته•

 .ها في تدريس المواد األخرىباستعمال المعلوماتية كأداة تعليمية يستعان •

وذلك من اجل منج المتعلمين وضعيات جديدة للتعلم تسمح لهم بتنمية قدراتهم في 

 .التحكم في المعلوماتية

بعض المواد في المنهاج الدراسي، كان  يو إدماج مادة اإلعالم اآللي كمادة مدمجة ف

الكاب الغربیة في جنوب إفریقیا یستخدم مشروع  العديد من البلدان كمنطقة له السبق في

وفي غضون سنة واحدة من . خانیا برمجیات تعلیمیة مطوَّرة محلیًا لتدریس الریاضیات

إدخال التعلیم على أساس تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ارتفعت نسبة النجاح لدى 

 145في المائة وارتفع عدد الناجحین بما یزید على  42طالب الصف الثاني عشر بأكثر من 

أحدث تحوًال في الفصول الدراسیة، "وقال منسق المشروع إن المشروع . في المائة

فالتالمیذ شدیدو الحماس والمكونون یحسون بأنھم أكثر قدرة على األداء وبالرضا عّما 

تطوير المشروع  ، إضافة إلى مشاريع أخرى ، يمكن االستفادة منها في 1"یعملون

  .وسيتم من خالل هذا الشكل طرح مخطط هذا العنصر.الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 :في الموقع التالي حمتا. ] 4.05.2007.[ 2007، المملكة المتحدة، ، األمریكیةاالتصاالت، الوالیات المتحدة  ةمبادر ،ناة الفرصة الرقمیةق:  1

www.itforchange.net  
  

http://www.itforchange.net
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  دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهج الدراسي:  12 لشكل رقما   

  

 
 
 
  

  

  دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهج

  الدراسي

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  النتيجة

  :                                    هدف السياسة

  دمج ت م ا في منهج الدراسة

  . الوطني

  

 مدى الدمج في المنھج الوطني 
مادة مستقلة ،الدمج ( طریقة الدمج 

في مواد محددة، عدد ساعات 
التدریس ، المستوى التعلیمي الذي 

 . تقدم بھ

وجود البرمجیات التعلیمیة، المكتبة  البیئة المالئمة/ الدعم
بیانات برامج  ةااللكترونیة، قاعد

م مطوري و معلمي الدورات، دع
  .المنھج

استخدام ت م ا في المنهج 
 الدراسي

المواد التي دمجت فیھا ت م ا 
والغرض من استخدامھا في 

  .المناھج الدراسیة

 تم دمج ت م ا في 
المناهج الوطنية 

مجاالت / للمواد 
.التعليم األساسية   

وجود منهج محدد، مواد 
تم دمج هذه التكنولوجيات 

د هيئة تراقب فيها، وجو
 .دمج ت م ا في المنهج
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   :تدريب المكونين واألساتذة والتدريس.  4.4.2

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية ، تم تخصيص 

دورات تدريبية مخصصة للمؤطرين قصد حسن سير مشروع اإلدماج هذا ، وقد تم 

بالمائة في كل واليات الوطن بما فيها الواليات الثالثة  100 بنسبة تحديد هذه الدورات

  .المختارة قسنطينة  سطيف ، عنابة 

ويتم التدريب فقط على محو األمية المعلوماتية ولم تقدم في التدريب األساسي 

 وهو التكوين الذي لم ينم مهارات. سوى دروس ومبادئ أولية في اإلعالم اآللي

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس حيث افتقد في هذه المرحلة 

إلى دروس في كيفية اإلبحار في االنترنت ، ومحاضرات عن كيفية تصميم الدروس 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويمكن القول هنا أن تكوين المكونين على استخدام 

يب متوسط ثم متقدم في تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم يحتاج إلى تدر

وهو ما يتطلب ترشيد المخططين في كيفية إعادة .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تكييف برامج التدريب ، وتحديد المدة الزمنية األنسب لتطوير المعرفة والمهارات 

في الثالث  المطلوبة ، وإعادة التركيز على محتوياتها ورغم أن الدورة التدريبية

واليات سطيف قسنطينة ، عنابة  قد أثمرت على شهادات تمرين ، إال أن العديد من 

في  ةالمكونين واألساتذة اليزالون يعانون من حواجز نفسية اتجاه التكنولوجيا المتمثل

  .الحاسوب

وحسب رؤساء المصالح بالواليات المختارة في العينة فان نسبة األساتذة الذين 

  :ن الدورات التدريبية شهريا كما سيتم توضيحها في الجدول التالياستفادوا م

 نسبة األساتذة الذين استفادوا من التكوين:   16جدول رقم 
  

  1 _25  25 _50  50  _75  75  _100  

  78 *        قسنطينة

  73.08 *        عنابة

  77 *        سطيف



 199 

  

كل واليات الوطن وقد انطلقت عملية التكوين على مستوى كل المراكز الوالئية ب

،وتتم مرة في كل أسبوع لكل هيئة تدريس في المراحل الثالث دون استثناء  2003منذ 

إضافة إلى الطاقم اإلداري ، باعتبار إن تطبيقات الحاسوب في العملية التعليمية ممتدة 

إلى اإلدارة وطبعا برنامج التكوين على استخدام الحاسب اآللي مستمر في كل سنة 

إذا أرادوا االستفادة أكثر ، أما عن  ةويمكن لألساتذة إعادة الفترة التدريبيدراسية ، 

مستوى مهارات التدريب فهو مقبول خاصة عند المكونين واألساتذة من شريحة 

للعملية  مإال انه ال يوجد تقيي ةورغم الجهود المبذولة خالل الفترات التدريبي.الشباب

ل احتكاك أعضاء هيئة التدريس لكسب من حيث الكيف في التدريس وهو ما يجع

بعض مهارات المعلوماتية ناقص دون محاولة تطبيق هذه المهارات في العملية 

التعليمية البيداغوجية ، ولذا يبقى برنامج التكوين أساسي وغير متقدم ويحتاج إلى 

توسيع مدارك األستاذ في استخدام تكنولوجيا التعليم والوصول إلى حد تصميم 

برنامج على الشبكة باسم والجدير بالذكر انه يوجد . وإتاحتها على الخطالدروس 

يقدم  (Actualizacion de Maestros en Educación (AME))تدريب المكونين في التعليم 

وتشتمل بوابة . للمعلمين موارد تدريبية على الحاسوب لتحسين كفاءتهم في الفصول

كبيرة من الدورات التعليمية التي  على مجموعة (AME)البرنامج على اإلنترنت 

صممتها الجامعات في أمريكا الالتينية وإسبانيا تشمل موضوعات منها تعليم القراءة 

والشكل التالي يوضح الهدف .والكتابة والرياضيات والتعامل مع التكنولوجيات الجديدة

  .من هذا العنصر

  

  

  

  

  

  

  

 



 200 

 تدريب المكونين، التدريس: 13الشكل رقم                         

  تدريب المكونين، التدريس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتيجة   

  : هدف السياسة

  استخدام ت م ا يحسن 

  نوعية التدريس، يغير 

  المتهجية من تقليدية إلى

  منهجية تركز على الدارسين

  .وتعزز التفكير اإلبداعي

  

نوع التدريب الذي تم 
الحصول عليه ومدته و 
مصدر التدريب و طرق 
التشجيع ، لتحسين نوعية 
 .التدريب و مالءمته

الوصول إلى أجهزة 
الحواسيب، وعدد ساعات 
التدريس و الوصول إلى 
البريد االلكتروني  ومكان 

أجهزة الحاسوب و 
الوصول إليها بعد اليوم 

 .الدراسي

 البيئة المالئمة /الدعم 

استخدام الحاسوب و 
االنترنت ، المواد التي 
تستخدم فيها ت م ا و 
 .مدى تكرار االستخدام

 دريساستخدام ت م ا في الت

تحسین نوعیة 
التدریس ، تغیر 
 عملیة التدریس

مستوى الخبرة  
الغرض من استخدام 

  أجهزة الحاسوب
تفاعلي ، يحل ( 

  المشكالت
يركز على المتعلمين، 

 .)التفكير النقدي

 تدريب المكونين / إعداد 
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 :    تعلم الطالب.  5.4.2

الموضوعة من طرف وزارة التربية والتعليم  فانه يتم  حسب الخطة األساسية

استخدام المتعلم للحاسب اآللي خالل الحصة التطبيقية لتدريس تكنولوجيا التعليم 

واالتصال والتي  تتم بمعدل ساعة خالل كل أسبوع ، وهي المدة التي ال تكفي لخلق 

ي يستدعي مضاعفة احتكاك بين التلميذ والحاسوب في مرحلة الثانوي ، األمر الذ

الحصص التطبيقية إلتاحة الفرصة للتالميذ باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

أما عن استخدامهم لهذه التكنولوجيا خارج الدوام فيتم في  .بشكل واسع   تواالتصاال

  .شكل حصص إضافية بإشراف أستاذ المادة بمؤسسات التعليم الثانوي بقسنطينة فقط 

الميذ يستخدمون مقاهي االنترنت على حسابهم الشخصي وغير هده الحالة فالت

وخالل أوقات الدراسة يقسم تالميذ الفصل إلى فوجين حتى يتم تخفيض عدد التالميذ .

بالواليات الثالث  حالمترددين على استخدام الحاسوب الواحد بحيث اقر رؤساء المصال

نه من مهارات على تالميذ يستثمرون ما يتعلمو 4إلى  3أن عددهم يتراوح مابين 

تفحص األقراص المضغوطة ومعالجة النصوص واستعمال برمجية الجداول 

االلكترونية  إلى جانب اعتمادهم على تكنولوجيا التعليم كمصدر فعال للتعليم ، خاصة 

والمحاكاة في المواد العلمية والتقنية ، فضال عن جمع المعلومات  دفي برمجيات التقلي

مية ونظرا لمحدودية مدة االستعمال فيمكن اعتبار استخدام من االنترنت األكادي

األمر .ما فيما يتعلق بالجانب التعليمي  االحاسوب خالل الحصة التطبيقية مثمر نوع

الذي يمكن توضيحه أكثر من خالل المرحلة الثانية من الجزء التطبيقي والتي تشمل 

من طرف المكونين والمتكونين تحليل مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتعليم 

وزيادة للتوضيح . بالمؤسسات التعليمية بالواليات المختارة قسنطينة ، عنابة ، سطيف

  :سنطرح الشكل التالي
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 تعلم الطالب:  14الشكل رقم
  

  تعلم الطالب          

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتيجة

  :هدف السياسة 

  التعليمية تحسين مستوى الحصيلة

 ين لحلإعداد المزيد من المؤهل 

 المشكالت والذين يتمتعون بالقدرة 

 النقد واالستقاللية، رعلى االبتكا 

  لينضموا إلى ركب القوة العاملة 

  

  استخدام / مصدر التعلم 
الحاسوب ، المدة ومصدر 
التدريب ، توضيح نوعية 
 .التدريب و مدى مالءمته

 تدريب الطالب / إعداد 

 تدريب الطالب / إعداد 

توفير أجهزة الحواسيب 
وإمكانية الوصول 

إليها،الوصول إلى البريد 
و االنترنت /االلكتروني

الوصول إلى األجهزة بعد 
 .اليوم الدراسي

استخدام ت م ا المعلومات و 
( االتصال في التعلم 

المهارات المتعلمة مقابل 
  الكفاءة المطلوبة 

في مجال تكنولوجيا 
  المعلومات 

واالتصاالت كما تحددها 
 .السياسة

تي تستخدم فيها المواد ال
أجهزة الحاسوب 

واستخدامها واالستخدامات 
المفضلة للحاسوب، عدد 

ساعات استخدام 
الحاسوب، وعدد ساعات 
االتصال على االنترنت 

 .والبريد االلكتروني

 مستوى المهارات ،
الغرض من استخدام 

ت م ا / الحاسوب 
الحصول على (

االستخدام  المعلومات
الوظيفي، االبتكار، 

 .)االتصاالت

تحسین نوعیة 
تغیر عملیة / التعلم 

 التعلم
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  : نتائج الجزئيةال. 5.2

  :من خالل الفصل السابق يمكن الوصول إلى النتائج التالية 

في التعليم بالجزائر يعد  إن مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال •

استيراتيجية وطنية ومبادرة سياسية  معممة على جميع مؤسسات التعليم من اجل ضمان 

  . دخول الجزائر مجتمع المعلومات  

 يتم إدراج مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم بالجزائر ف •

سنة األولى ثانوي بكل من التعليم إصالح المنظومة التربوية، التي عنيت بإصالح ال إطار

  .العام والتقني، إضافة إلى إصالح السنة األولى متوسط

تم توفير البيئة التمكينية لتنفيذ مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  •

  . التعليم بالجزائر في مؤسسات التعليم في المستوى الثانوي والمتوسط

لية تنفيذ مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات تبقى المدارس في انتظار بداية عم •

واالتصال في التعليم ، حيث تم إبراز تطبيقات الحاسوب في العملية اإلدارية فقط  إضافة 

  .إلى تكوين المكونين في مجال محو األمية المعلوماتية 

 مادة اإلعالم اآللي في المنهاج الدراسي  كمادة منفصلة في المرحلة الثانوية جإدراتم  •

المشتركان آداب، علوم وتكنولوجيا بمعدل ساعتان في  نحيث تم تخصيصها للجد عا

  .ساعة نظري لكل قسم وساعة تطبيقية في كل أسبوع لنصف القسم. األسبوع

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية ، تم تخصيص  •

اإلدماج ويتم التدريب فقط  دورات تدريبية مخصصة للمؤطرين قصد حسن سير مشروع

على محو األمية المعلوماتية ولم تقدم في التدريب األساسي سوى دروس ومبادئ أولية 

وهو التكوين الذي لم ينم مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات . في اإلعالم اآللي

  .واالتصاالت في التدريس
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روع إدماج تكنولوجيا من حيث الكيف في التدريس لعملية إدراج مش مال يوجد تقيي •

المعلومات واالتصال في التعليم بالجزائر، وهو ما يجعل احتكاك أعضاء هيئة التدريس 

لكسب بعض مهارات المعلوماتية ناقص ، دون محاولة تطبيق هذه المهارات في العملية 

  .التعليمية البيداغوجية

األستاذ في  يبقى برنامج التكوين أساسي وغير متقدم ويحتاج إلى توسيع مدارك •

  .استخدام تكنولوجيا التعليم والوصول إلى حد تصميم الدروس وإتاحتها على الخط

يتم استخدام المتعلم للحاسب اآللي خالل الحصة التطبيقية لتدريس تكنولوجيا التعليم  •

واالتصال والتي  تتم بمعدل ساعة خالل كل أسبوع ، وهي المدة التي ال تكفي لخلق 

  .ذ والحاسوب في مرحلة الثانوياحتكاك بين التلمي

تبقى مبادرة الجزائر في إدراج مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  •

  .التعليم في مرحلة أولية من مرحلة التنفيذ

من خالل هذا الجزء من الدراسة تم التطرق إلى الجوانب الكمية في تطبيق البرنامج  

المؤسسات التربوية بالمستويات الثالثة  االبتدائي  التجريبي إلدماج تكنولوجيا التعليم في

االكمالي ثم الثانوي  بالشرق الجزائري في الواليات المذكورة سابقا بحيث ،  يأو األساس

اعتمدنا على جملة من المؤشرات التي تقدم قياس نفاذ البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم في 

الرائدة في هذا المجال  االيونسكو باعتبارهالقطاع ، والتي تم تحديدها من طرف منظمة 

أما القياس الكيفي فقد كان محور الفصل الثالث أين تم االعتماد على المؤشرات القياسية .

المقترحة من طرف نفس المنظمة، خالل القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها 

االستخدام الفعلي  ومن خالل هذا الفصل حاولنا معرفة مدى ،)2003(األولى بجنيف

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات التربوية المعنية ومدى االستفادة من 

 .ثم التكوين جتطبيقاتها في مختلف المجاالت اإلدارية المقرر والمنها
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  الفصل الثالث
ام تكنولوجيا التعليم بقطاع قياس استخد

واليـــات :التعليم بالشرق الجزائري
 اقسنطينة، عنابة، سطيف، نمــوذج
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علق بتطبيق مؤشرات األداء التي أعلنت عنها إن قياس كثافة االستعمال في هذا الجزء مت

القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتي لم يتم تطبيق مشروعها التجريبي إلى  ياليونسكو ف

من كونها  ابلدان آسيا والمحيط الهادي، ولهذا اكتسبت هذه الدراسة أهميتهاآلن ماعدا في 

التعليمية بالجزائر،ورغم أن  تلمؤسساالتجريبي األول لتطبيق هذه المؤشرات في ا المشروع

إنشاء مرصد المعلومات هي وظيفة الهيئات المهتمة بالمعلومات وتكنولوجيا المعلومات 

مرصد واالتصاالت  ومؤسسات اإلحصاء الوطني ، إال أننا أردنا بدراستنا هذه اقتراح 

ماج متخصص في مشروع إدمنهجية ميكرو من العائلة الثانية  معلومات يقوم على

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم يشمل الواليات الثالثة عينة الدراسة ، 

لين على فرض استراتيجيات وطنية في هذا المجال، ووهو لفت انتباه صانعي القرار والمسؤ

االتفاق على مجموعة إلى ضرورة إنشاء مراصد معلومات وطنية مهما كان نوعها،  و

ت النفاذ إلى مجتمع المعلومات تالئم أغلبية الواليات بالوطن لتكوين أساسية من مؤشرا

مراصد مجتمع المعلومات التي تسمح بقياس التغير في المجتمع وفهم التطورات الحاصلة 

 .فيه في أي قطاع 
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  :تمهيد

إن المجتمع المعلوماتي الجديد سيؤدي إلى ثقافة جديدة حيث تلعب البرمجيات واإلبداع 

  .البشري دورا أساسيا مع النمو السريع لالنترنت واالتصاالت الالسلكية 

كذلك يختلف تأثير استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت على المجتمعات المختلفة 

و يعتبر تطوير التعليم جوهر الصراع العالمي ومن هنا البد من .ومختلف القطاعات 

، من خالل المربع التعليمي التلميذ ،  إصالح التعليم ووضعه على رأس األولويات

المكون  المناهج ، المدرسة والتلميذ هو محور العملية التعليمية ، باعتبار أن االستثمار 

فيه هو تحد حقيقي إلعداد الكادر البشري القادر على انجاز التحول نحو مجتمع المعرفة  

ا خبراته التعليمية عن طريق األمر الذي يتطلب خلق بنية تعليمية يبني الطالب من خالله

تعليمه كيفية استخدام جميع مصادر المعرفة وجميع وسائل التكنولوجيا المساعدة ، والتي 

تهدف إلى تغيير طريقة التعليم النمطية من الحفظ والتلقين إلى المشاركة النشيطة 

)  ب، المدرسة المكون ، الطال(من خالل تفعيل ثالثية التعليم التقليدية  يوالتفاعل االيجاب

المدرس العصري ، الطالب االيجابي ، : وتحويلها إلى عملية تعليمية أكثر حداثة تشمل 

المدرسة العصرية ، تكنولوجيا التعليم المتقدمة المناهج المتطورة والتعليم غير المنهجي 

لتعليم المنظور التكنولوجي لتطوير التعليم يعني الدراسة العلمية للوسائل التعليمية في او.

فدعم العملية التعليمية تتطلب خلق مناخ تعليمي مناسب . وتطبيق حقائق سيكولوجية النمو

يعي اإلمكانيات الحديثة ألسلوب التعليم عن بعد وتكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعامل 

االفتراضية والمكتبات الرقمية لتحسين المتغيرات المستقبلية لمنظومة التعليم ورسم صور 

  .ة لهاواضح

ذكره يتضح الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به تكنولوجيا المعلومات  قومما سب

  : واالتصاالت قي التعليم، باعتبارها

 .أداة لنقل المعلومات والمعرفة الصحيحة والحصول عليها"  •

 .ركيزة ثالثة في العملية التعليمية، إضافة إلى المكون والمادة التعليمية •
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 .ارة العملية التعليمية أداة مرنة في إد •

 .أداة هامة لتحقيق السمات الجديدة المطلوبة في التعليم  •

أداة للتخاطب بين المتعلمين والمكونين والتواصل بين المؤسسات التعليمية  •

 .ومؤسسات المجتمع األخرى

 .أداة تعلم تخرج عن نطاق الجغرافي للمؤسسة التعليمية وكذلك عن نطاق الوقت •

  1." رة أداة تعلم مستم •

ومن خالل هذا الجزء من الدراسة اتضح أن الهدف من تدريس مادة اإلعالم اآللي 

البحث عن المعلومات في " في التعليم هو استخدامه كوسيلة تعليمية أوال ثم وسيلة بحثية 

وخصوصا " التفكير الناقد"ثم استخدامه كوسيلة تعليمية مساعدة في بناء " قواعد البيانات 

ام العالقات الخطية أو استخدام أسلوب حل المشكالت في الحاسب، حيث تم عند استخد

إلى اآلن  إدماج مادة اإلعالم اآللي في منهاج شبكة  2003 منذفي السنوات األخيرة 

المؤسسات التعليمية الثانوية كمرحلة أولى ضرورية حسبما جاء في تقرير الجمعية 

جب أن يدرس في المرحلة الثانوية ، كعلم له علم الحاسب ي "   ACMاألمريكية للحاسبات 

أصوله وقواعده ومبادئه ومن هنا يمكن القول أن معرفة أي علم جديد البد في البداية من 

  2."دراسة قواعده وأسسه النظرية كخطوة أولى لتعلم هذا العلم 

ت لتحرير مبادرا 2006 سنةبعد ذلك تم إدماجها في السنة األولى للتعليم المتوسط    

إضافة إلى تغيير  *التلميذ في السعي إلى امتالك المعرفة وكسبه القدرة على التعلم الذاتي 

وجه الممارسة البيداغوجية داخل المؤسسة التعليمية في المراحل الثالثة األولى ، بحيث 

تأخذ بعين االعتبار الكفايات المطلوب تحقيقها بالنسبة إلى مجاالت التعلم من ناحية 

المستهدفة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية أخرى ،  والكفايات

                                                   
  . 20ص ).  2005،  12(  3ع. في مجلة دراسات. س الواقع واألس: اقتصاد المعرفة والتعليم عن بعد . امجدل ،احمد   1
 http://www.bab.com/articles/fall_article.cfm: متاح في الموقع التالي] .  2006. [ تدريس علوم الكمبيوتر في التعليم العالي 2 
  التعلّم/ ة إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في عملية التعليميأهم :عنصر  الثالث، انظر الباب األول ، المحور *

http://www.bab.com/articles/fall_article.cfm
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والجدير بالذكر أن نظامنا التربوي تبنى بيداغوجيا األهداف نموذجا من نماذج التدريس ، 

ولم يسلم هذا .وتمت دعوة المدرسين من اجل تجسيد هذه البيداغوجيا في العملية التعليمية 

يعتبر التعلم عملية تعوديه يستبعد التفكير و اإلبداع ، وأهمل  التحول من االنتقادات ألنه

التمثالت الذهنية للمتعلم واثبات الذات ، وطبعا هذه المميزات التخدم انضمام الدولة 

الجزائرية إلى منظومة العلم والتكنولوجيا، ونظام اإلبداع واالبتكار الذي يعتبر من نواتج  

ألمر الذي أدى بالمسؤولين على نظامنا التربوي تبني الدخول إلى مجتمع المعلومات ، ا

، التي تقوم على تنفيذ مهمة معينة بأسلوب .بيداغوجية جديدة هي بيداغوجيا الكفاءة

أي أنها نموذج من نماذج التدريس يسعى إلى تطوير قدرات المتعلم ومهاراته " 1مرضي 

ن اجل تمكينه من بناء الفكرية والمنهجية والتواصلية من اجل دمجه في محيطه  وم

المدرس في النموذج الكفائي على  رحيث ال يقتصر دو. معرفته عن طريق التعلم الذاتي 

تلقين المعارف ، بل يتعداها إلى مساعدة المتعلمين على اكتساب القدرات العقلية 

والمهارات الحسية الحركية ، التي تمكنهم من استثمار معارفهم في مواقف جديدة وغير 

وهو النموذج التدريسي المالئم لمشروع إدماج تكنولوجيا ، عة خارج محيط المدرسة متوق

  .المعلومات واالتصاالت في الممارسة البيداغوجية ويتم التوافق بينهما

فمشروع المدرسة الذي يعتبر المحرك األساسي للتجديد : أما في مرحلة االبتدائي

ذي تتماشى طموحاته ومدرسة المستقبل التربوي بالمؤسسات التعليمية يعد المشروع ال

حيث يمكن إيجاد عالقة تناسب بين هذا المشروع وإدماج تكنولوجيات المعلومات 

  :واالتصاالت تتمثل في

تبني مشاريع المدارس لخيار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتطوير  •

  .العمل البيداغوجي 

                                                   
1 G. Delandsheere. Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation. PUF. 2005. 
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روع المدرسة في تفعيل عملية إدماج انخراط مختلف األطراف المساهمة في بناء مش •

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن مسارات التعلم بتوفير المستلزمات المادية 

 والبشرية 

بناء مشاريع بيداغوجية داخل الفصول تنصهر داخل مشروع المدرسة وتعتمد فيها  •

 .ارجي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق انفتاح المؤسسة على المحيط الخ

اعتماد المكونون لعملية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتجسيد األهداف  •

 .النوعية لمشروع المدرسة

  :المنهجية المتبعة. 1.3

باعتبار أن الهدف األساسي في هذا الفصل هو معرفة كثافة استخدام تكنولوجيا 

سة المختارة بالواليات الثالثة، المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم من قبل عينة الدرا

فان المنهجية المتبعة كانت معتمدة على استبيانات تم توزيعها . وذلك بعد مرحلة اإلدماج

سلم على المكونين والمتكونين ومن اجل تحسين عملية جمع وتحليل البيانات فقد اعتمدنا 

  :بحيث تم تحديد سلم قياس خمسي لكل محور ليكارت

   

 .2حاور تعقب كل شكل إلى جانب تمثيلها في االستبانة الموجودة في الملحق أما افتراضات الم

  

R1 R2 R3 R4 R5 
فية جداكا كافية    غير كافية على  غير كافية كافية إلى حد ما 

 اإلطالق
1المحور  

غير فعالة على 
 اإلطالق

جدا ةفعال فعالة فعالة إلى حد ما غير فعالة 2المحور   

غير مستخدم على  استخدام قليل استخدام قليل جدا استخدام كبير استخدام كبير جدا
 اإلطالق

3المحور  
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 1*:العينة المدروسة2.3 

مكون، وقد تم استرجاع معظم 321 ،عموما فقد كان عدد المكونين بالواليات الثالثة

وبالنسبة للمتكونين فقد اقتصر توزيع .استبيان 21 الموزعة وكان الضائع منهااالستبيانات 

بيانات على طلبة الثانوي فقط لعدم قدرة تالميذ مرحلة االكمالي على استيعاب األسئلة االست

بالنسبة لالبتدائي وكما ، 2006المطروحة وخاصة وان مادة اإلعالم اآللي لم تدمج إال في سنة 

سبق الذكر فان عملية اإلدماج لم تتم بعد بهذه المرحلة، واقتصر المشروع على تكوين 

طالب ولم يتم استرجاع  220وبذلك يكون عدد الطلبة أفراد العينة المتبقون هو المكونين فقط

  .استبيان 20استبيانا من بين االستبيانات الموزعة وكان الضائع منها  200إال 

  :تجميع البيانات الكمي والكيفي. 3.3

  :تم تقسيم تجميع البيانات إلى تجميع كمي وكيفي 

  :التجميع الكمي.1.3.3

المتمثلة في هذا الجزء من الدراسة تم استخراجها من تحليل االستبيانات الموزعة  جالنتائ

  .المعتمدة في اإلحصاء الحديث spss 15على إفراد العينة المذكورة سابقا من خالل برمجية 

بعد جمع البيانات فقد تم حساب معامل الفاكرونباخ  reliabilityولقياس مدى ثبات االستبانة 

cronbach’alpha  من خالل نفس البرمجية ، وقد أوضحت النتائج أن درجة ثبات االستبانة

، وبهذا يمكن القول بان االستبانة ثابتة ، ويعتمد عليها  0.891ممتازة حيث بلغت درجة ثباتها 

  .في قياس ما أعدت لقياسه

  

  
                                                   

  6،7،8،9انظر فصل اإلجراءات المنهجية الجداول رقم  *
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  spss 15 :1برمجية    

في  البرامج المهمة من spss 15الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  جبرنام يعتبر  

يعمل في بيئة . تحليل بيانات البحوث العلمية في مختلف مجاالت العلوم االجتماعية 

اإلحصائية الخاصة  تويتم من خالله حساب العديد من الدالال.النوافذ أو التحميل

  .باإلحصاء الوصفي ،و اإلحصاء االستداللي 

  :التجميع الكيفي.2.3.3

مات في هذا الجزء من خالل مؤشرات األداء المقترحة من طـرف تم تجميع المعلو

تم تطويعها حسب معطيات مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات  ياليونسكو والت

  :شملت معالجة ثالث إشكاليات ثفي قطاع التعليم بالواليات المختارة، حي واالتصاالت

 .إشكالية االستيراتيجية والسياسة  •

 .إشكالية التكوين •

 .الية االستعمالإشك •

المكون، المتكون، : وهي اإلشكاليات التي قيمت مشروع اإلدماج في المربع التعليمي

  .المنهاج والمدرسة

  :تقديم وتحليل النتائج. 4.3

يشكل تقديم وتحليل نتائج الدراسة في هذا الفصل مع الجزء السابق مرصد مجتمع 

  .ية ميكرو من العائلة الثانية المعلومات بقطاع التعليم بالواليات الثالثة بمنهج

 

  

                                                   
  1 زغلول، سعد بشير. دليلك الى برنامج الحزم اإلحصائية.العراق: الجهاز المركزي لإلحصاء.2003 .ص4 
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  :تحليل النتائج. 5.3

ومن خالل هذا الجزء سيتم إلقاء الضوء على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات 

في قطاع التعليم ) المتعلمين( و المتكونين ) المكونين(واالتصاالت من طرف المكونين 

 :في االستبانة وهي اور المحددة حبالواليات المختارة، من خالل مناقشة الم

  .االستيراتيجية والسياسة•

  .التكوين•

  .االستعمال•

  :التحليل اإلحصائي. 1.5.3

  :قبل القيام بالتحليل اإلحصائي ، تم تحديد سؤال لكل محور تمثل في 

مامدى تقبل المكونون الستيراتيجية وسياسة إدماج تكنولوجيا المعلومات  §

  ؟  .واالتصاالت في قطاع التعليم 

 تقبل المكونون للتكوين المقترح ؟مامدى  §

 مامدى استعمال المكونون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم ؟ §

 مامدى استعمال المتكونون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم ؟ §

ارات اإلحصائية على نتائج بولإلجابة على هذه األسئلة فقد تم القيام ببعض االخت    

االستبيانات الموزعة ، للحصول على دالالت إحصائية تزيد من فعالية  وقوة نتائج الدراسة 

ندرس عينة  ألنناnorparametric test حيث تم التحليل من خالل االختبارات الالبارامترية .

  . ²واحدة في كل محور  وقد اعتمدنا في ذلك على حساب كا
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  :    spssالعبارات المستعملة من خالل برمجية 

  

  

  

  

 .α  0.95 =1- ون مقدار الثقة في النتائج ، وبذلك يك α   =0.05وتم افتراض     

  : وقد تم تحدید الفرضیات اإلحصائیة  كما یلي    

  

  :امابالنسبة للفرضيات البديلة

N  األسئلة عینة   1                     
Mean  المتوسط الحسابي 
Median الوسیط الحسابي 
Mode المنوال 
Std. Deviation االنحراف المعیاري 

Variance التباین 
Minimum  الحد األدنى 
Maximum الحد األعلى 
Sum  المجموع 

   ¹µ    >² µ   :o      H    *   ½:  عند  قالفرضية الصفرية لكل محور تتحق 

المكونون متقبلون لسياسة واستيراتيجية إدماج تكنولوجيا المعلومات في  v  1محور
  .قطاع التعليم 

   .المكونون متقبلون للتكوين المقترح من طرف الدولة  v  2محور

  .المكونون يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصال بكثافة v  3محور

v المتكونون يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصال بكثافة.  
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    SPSS.     ببرمجية  1بالملحق رقم  اولبالجد ومن خالل معالجة المؤشرات اإلحصائية

  : تم الحصول على النتائج التالية 

v السياسة واالستيراتيجية: 1محور :  

  1 الوصفياإلحصاء  :21جدول 
  

عینة 
 األسئلة

توسط الم المجموع  الحد األعلى الحد األدنى
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 العبارات التباین

17 0 50 92 5,41 14,552 211,757 R1       كافية جدا   
  

                 R2 كافية 4345,375 65,919 79,00 1343 194 0 17

    R3ماأكافية إلى حد  3350,654 57,885 109,82 1867 203 0 17
             

 R4     غير كافية 2978,471 54,575 77,29 1314 204 25 17

غير كافية على  1253,140 35,400 28,47 484 104 0 17
 R5            اإلطالق

            

 

  

 

  

       ¹µ    <² µ  :   H    *   ½:  عند  قلكل محور تتحق البديلةالفرضية  

المكونون غير متقبلون لسياسة واستيراتيجية إدماج تكنولوجيا  v  1محور
  .المعلومات في قطاع التعليم 

  . المكونون غير متقبلون للتكوين المقترح من طرف الدولة  v  2محور

  .المكونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصال بكثافة v  3محور

v نولوجيا المعلومات واالتصال بكثافةالمتكونون ال يستعملون تك.  
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  .1المعالجة اإلحصائية لعبارات سلم ليكارت محور :  22جدول 

R1 كافية جدا       R2 كافية   R3  كافية إلى حد
 ماأ

R4 غير كافية     R5 على  غير كافية 
 اإلطالق

 

 عینة األسئلة 17 17 17 17 17
 المتوسط الحسابي 28,47 77,29 109,82 79,00 5,41
لوسیط الحسابيا 19,00 64,00 119,00 80,00 00,  
 المنوال 0 25 0 0 0

 االنحراف المعیاري 35,400 54,575 57,885 65,919 14,552

تباینال 1253,140 2978,471 3350,654 4345,375 211,757  
 الحد األدنى 0 25 0 0 0
 الحد األعلى 104 204 203 194 50
 المجموع 484 1314 1867 1343 92

  : نجد أن  ¹µ  >  ² µ    *   ½  :  : بتحقيق العبارة التجميعية للتوزيع الطبيعي القياسي 

¹µ ) =لعينة اN  *  2550= )½ *17*300= (   ½ * ) عدد األسئلة .  

² µ     = اإلجابات الموجبةمجموع     )  =R3     +R2    +R1    (Sum  

² µ  =92 +1343 + 1867 =3302  

  3302 < 2550 :  إذن

أو  0.95 مستوى الثقة عند¹µ  >  ² µ   :o   H    *   ½وبالتالي تحققت الفرضية الصفرية 

ومن .أي أن المكونون متقبلون لالستيراتيجية والسياسة المقترحة من طرف الدولة   95%

"  كافية   غير" ، هي  R4 )25المنوال (أن العبارة األكثر تكرار نجد 22خالل الجدول رقم

معياري قدره  وانحراف.   %95أو  0.95 مستوى الثقة عند 77,29بوسط حسابي قدره 

وهي تمثل المتكونون  25حيث أدنى قيمة  تبعثر إحصائي اقل، أواقل   وبتباين 54,575

الذين لهم  والتي تمثل  204االستيراتيجية وأعلى قيمة هي الذين يجهلون محاور 

عن الموضوع ، وهو ما يكشف أيضا بروز الفجوة المعرفية بين كافية   غيرمعلومات 

يمكن القول  ممان وعدم اهتمام المكونون بموضوع االستيراتيجية رغم تقبلها، يالمكون

  . متدني ند مستوى لالستيراتيجية والسياسة تقف عأن درجة تقبل المكونين 
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vالتكوين: 2محور : 

  :فقد تم الحصول على النتائج التالية و بالنسبة للتكوين 

  2اإلحصاء الوصفي : 32جدول 

  

  

 

 .2المعالجة اإلحصائية لعبارات سلم ليكارت محور :  24جدول 

  

R1 غير فعالة على اإلطالق R2 غير فعالة R3 فعالة إلى حد ما R4 فعالة R5 جدا ةفعال    

13 13 13 13 13 
 عینة األسئلة

22,85 41,15 113,77 106,23 16,00 
المتوسط 

 الحسابي

لوسیط الحسابيا 00, 82,00 100,00 25,00 00,  

0 20 100 195 0 
 المنوال

49,576 51,239 56,014 69,393 23,917 
االنحراف 

 المعیاري

2457,808 2625,474 3137,526 4815,359 572,000 
 التباین

0 6 37 0 0 
 الحد األدنى

180 201 196 195 74 
 الحد األعلى

297 535 1479 1381 208 
 المجموع

 

عینة  
 األسئلة

المتوسط  الحد األعلى الحد األدنى
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 العبارات

R1 13 0 180 22,85 49,576  غير فعالة على
 اإلطالق

R2 13 6 201 41,15 51,239 غير فعالة 

R3 13 37 196 113,77 56,014 فعالة إلى حد ما 

R4 13 0 195 106,23 69,393 فعالة 

R5 13 0 74 16,00 23,917 جدا ةفعال 
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  : نجد أن  ¹µ  >  ² µ    *   ½  :  : بتحقيق العبارة التجميعية للتوزيع الطبيعي القياسي 

¹µ ) =لعينة اN  *  1950= )½ *13*300= (   ½ * ) عدد األسئلة  

² µ     =مجموع اإلجابات الموجبة     )  =R3     +R2    +R1    (Sum  

² µ  =297  +535 + 1479  =2311  

  2311   <    1950:    إذن 

أو  0.95 مستوى الثقة عند¹µ  >  ² µ   :o   H    *   ½وبالتالي تحققت الفرضية الصفرية 

ومن خالل الجدول ، لة متقبلون للتكوين المقترح من طرف الدوأي أن األساتذة   95%

هي األكثر تكرار من طرف العينة ،بمتوسط حسابي  R4" فعالة "أن عبارة  24رقم

وبتباين ،  56,014 وانحراف معياري  قدره،    %95أو  0.95 مستوى الثقة عند 113,77قدره 

واضح  و تظهر النتائج أن أدنى قيمة منعدمة بالنسبة للراضين عن التكوين ، وأعلى 

  .ل التكوين بوهو مايظهر إجماع للمكونين على تق،  195 يهقيمة 

v  االستعمال : 3محور  

v 1.3 . استعمال المكونین لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

  3.1.اإلحصاء الوصفي: 25جدول 

عینة  
 األسئلة

الحد 
 األدنى

المتوسط  المجموع  الحد األعلى
  الحسابي

 العبارات التباین االنحراف المعیاري

R1 36 0 250 330 9,17 41,700 1738,886  استخدام
 كبير جدا

R2 36 0 220 1839 51,08 71,932 5174,250  استخدام
 كبير

R3 36 0 220 2579 71,64 59,152 3498,923  استخدام
 قليل جدا

R4 36 0 245 3601 100,0
3 

استخدام  4574,885 67,638
 قليل

R5 36 0 208 2451 68,08 67,742 4588,993  غير
مستخدم 
على 
 اإلطالق
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  3.1محورالمعالجة اإلحصائية لعبارات سلم ليكارت  :  26جدول  

  : نجد أن  ¹µ  >  ² µ    *   ½  :  : حقيق العبارة التجميعية للتوزيع الطبيعي القياسي بت

¹µ ) =لعينة اN  *  5400= )½ *36*300= (   ½ * ) عدد األسئلة .  

² µ  =مجموع اإلجابات الموجبة    )  =R2    +R1    (Sum  

² µ  =330+1839  =2169   

  .H يمثل الفرضية البديلة وهو ما  ¹µ    <² µ: إذن 

 0.95 مستوى الثقة عند¹µ  >  ² µ   :o   H    *   ½وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية      

ومن ،  أن المكونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكثافةأي ، %95أو 

 عند 100,03 بمتوسط حسابي قدره R4" عبارة استخدام قليل "تظهر  52خالل الجدول 

الممثلة ب  R5تليها عبارة ،  67,638وانحراف معياري قدره ،  %95أو  0.95 مستوى الثقة

،  %95أو  0.95 مستوى الثقة عند68,08 بمتوسط حسابي قدره" غير مستخدم على اإلطالق"

من  245 . بإجماع قدره البديلةيؤكد صحة الفرضية  مما  67,742وانحراف معياري قدره 

 . 300ب  العینة المقدرة

R1 استخدام كبير  
 جدا

R2 R3استخدام كبير استخدام قليل  
 جدا

R4 استخدام قليل   R5 غير  
مستخدم على 

 اإلطالق

 

 عینة األسئلة 36 36 36 36 36

 المتوسط الحسابي 68,08 100,03 71,64 51,08 9,17
لوسیط الحسابيا 43,50 82,50 54,50 10,00 00,  
 المنوال 0 55 0 0 0

 االنحراف المعیاري 67,742 67,638 59,152 71,932 41,700

 التباین 4588,993 4574,885 3498,923 5174,250 1738,886
 الحد األدنى 0 0 0 0 0

 الحد األعلى 208 245 220 220 250

 المجموع 2451 3601 2579 1839 330
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  : استعمال المتكونون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 2.3

  2.3 .اإلحصاء الوصفي: 27جدول 

الحد  الحد األدنى عینة األسئلة 
  األعلى

المتوسط  المجموع
  الحسابي

 العبارات التباین االنحراف المعیاري

R1 34 0 180 1935 56,91 65,702 4316,689  استخدام
 كبير جدا

R2 34 0 105 1183 34,79 29,852 891,138  استخدام
 كبير

R3 34 0 92 1113 32,74 25,906 671,110  استخدام
 قليل جدا

R4 34 0 100 1186 34,88 36,376 1323,198  استخدام
 قليل

R5 34 0 190 1383 40,68 52,155 2720,104  غير
مستخدم 
على 
 اإلطالق

  .2.3سلم ليكارت محور المعالجة اإلحصائية لعبارات :  28جدول 

R1 استخدام كبير جدا  R2 R3استخدام كبير  استخدام قليل  
 جدا

R4 استخدام قليل   R5 غير مستخدم على  
 اإلطالق

 

المتوسط  34 34 34 34 34
 الحسابي

لوسیط ا 40,68 34,88 32,74 34,79 56,91
 الحسابي

 المنوال 15,00 25,00 35,00 37,50 20,00
االنحراف  0 0 0 0 0

 المعیاري
 التباین 52,155 36,376 25,906 29,852 65,702

 الحد األدنى 2720,104 1323,198 671,110 891,138 4316,689
 الحد األعلى 0 0 0 0 0

 المجموع 190 100 92 105 180
 عینة األسئلة 1383 1186 1113 1183 1935

  : نجد أن  ¹µ    >² µ    *   ½  :  : بتحقيق العبارة التجميعية للتوزيع الطبيعي القياسي 

¹µ ) =لعينة اN  *  5100)= ½ *34*300= (   ½ * ) عدد األسئلة .  

² µ  =مجموع اإلجابات الموجبة    )  =R2    +R1    (Sum  

² µ  =330+1839  =2169  ¹: إذنµ    <² µ  وهو ما يمثل الفرضية البديلة H.  وبالتالي

أي ، %95أو  0.95 مستوى الثقة عند¹µ    >² µ   :o   H    *   ½نرفض الفرضية الصفرية 

 ن،مـــــــ أن المتكونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكثافة
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نجد أن المنوال منعدم أي انه ال توجد قيمة أكثر تكرار ، وان الحد  28مالجدول رق 

ا يفسر ارتفاع قيمة التباين األدنى للقيم منعدم أيضا ،أي أن التبعثر اإلحصائي كبير مم

، وتقارب في قيمة  في كل الحاالت ووجود حد أعلى. 4316,689هو  R1بالنسبة ل  

) . غير مستخدم على اإلطالق (  R5و )  استخدام كبير جدا(  R1 المتوسط الحسابي بين

  ما يفسر أيضا الفجوة الرقمية بين المتكونين و.يفسر رفض الفرضية الصفرية  وهو ما

 khiالناتجة في هذا المحور ، يمكن استخدام اختبار لتأكد من المؤشرات اإلحصائية ول

deux أوالبنعم  إماعلى سؤال  اإلجابةذي يعتمد على ال .  

  :والسؤال المطروح هنا 

v  هل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من طرف المتكونين يختلف

 عن استعمالها من طرف المكونين ؟ 

  :على هذا السؤال تم افتراض  ولإلجابة

v  الفرضية الصفرية :Ho        =نعم   

v  الفرضية البديلة    :H1         =ال  

 khi deux = 9.49  القيمة المفترضة  >  khi deuxالقيمة المحسوبة :  وعند تحقق العبارة 

x² x²   > المفترضة  لمحسوبة ا  

  . Ho   يتم رفض الفرضية الصفرية  

   khi deuxمأخوذة من جدول اختبار  x²    =9.49 :مالحظة 

 نممايلى تم الحصول على  khi deux وباستخدام اختبار   spss ومن خالل برمجیة

 . 1بالملحق رقم  19و 18بالجدولين  اإلحصائيةالمؤشرات  خالل
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  khi deuxختبار ال 1نتيجة : 29جدول                    

ومن خالل نتائج هذا الجدول تم الحصول على المؤشرات اإلحصائية في الجدول رقم 

       40=    500 / ) 300* 66(:    مثال : من خالل القاعدة الحسابية التالية  30

  khi deuxختبار ال 2نتيجة : 30جدول          

  R1 R2 R3 R4 R5 المجموع  
 300 65 81 63 52 40 المكونون
 200 44 54 42 34 26 االمتكونون
 500 109 135 104 86 66 المجموع

اختبار بعد    ) b     /  ² ) a-b من خالل العبارة  x²   ومن الجدولين السابقين تم حساب  

  :تم الحصول على النتائج التالیة  .القیم    تجانس 

  khi deuxختبار ال   ²xحساب : 31جدول

  73.39 =  المحسوبة    x²:  إذن 

          x²    مع نسبة خطأ مقدرة أي أننا نرفض الفرضية الصفرية   9.49 =   المفترضة

استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من طرف المتكونين ال    أي0.05  .ب 

 :يختلف عن استعمالها من طرف المكونين

 

  R1 R2 R3 R4 R5 جموعالم  
 300 68 100 72 51 9 المكونون
 200 41 35 33 35 57 االمتكونون
 500 109 135 104 86 66 المجموع

  R1 R2 R3 R4 R5 المجموع 
 29.36 0.12 4.50 1.30 0.00 23.43 المكونون
 44.03 0.18 6.75 1.95 0.01 35.15 االمتكونون
 73.39 0.31 11.25 3.24 0.01 58.58 المجموع
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  :مناقشة النتائج.  2.5.3

من الدراسة لتوضيح  نوع العالقة بين  من خالل ما سبق، يمكن مناقشة نتائج هذا الجزء

المحاور الثالثة المذكورة سابقا، وكثافة استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع 

،  ومختلف التأثيرات على هذا ) الطلبة( والمتكونين ) األساتذة( التعليم من طرف المكونين 

  .االستعمال

  :الخصائص الديموغرافيا للعينة1.2.5.3

v  الجنس :  

  

  

                          

 جنس العينة: 15الشكل رقم                 

المكونين والمتكونين ، بفئات متقاربة في العدد  الذكور واإلناث خاصية الجنسشملت     

  .حتى ال تظهر الفجوة في اإلجابة على محاور االستبانة 

v مستوى المستعمل:  

  

  

  

  مستوى المستعمل :16الشكل رقم                 

الذكور ؛ ٤٠٠
اإلناث  ؛ ٣٧٩ الذكور

اإلن اث  

المتكونون؛ 
٤٥٨

المكونون؛ 
٣٢١ المتكونون

المكونون
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، والعدد الكلي للمتكونين هو  321كما سبق ذكره في الفصل المنهجي ،  فان عدد المكونين 

  .تلميذ في الواليات الثالث المختارة  458

  :المؤسسة التعليمية 

  

    

  

                                      

  المؤسسة التعليمية":17الشكل رقم                  

يار المؤسسات التعليمية النموذجية في إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، تتم اخ   

  :في كل من الواليات الثالثة المختارة ، في المستويات الثالث 

v المستوى االبتدائي.  

v المستوى االكمالي.  

v المستوى الثانوي. 

 :السياسة واالستيراتيجية .2.2.5.3

يراتيجية تحدد خطة التنفيذ تة سياسة واسلكل مشروع مهما كانت حدوده الجغرافي

وتعتبر عملية اإلعالن والترويج لهذا المشروع من .وأهدافه والنتائج المحصلة منه ومداه 

أهم عناصر نجاحه الن كلما كبرت  مساحة األفراد الذين يمتلكون معلومات  عن 

جيا المعلومات وبالنسبة لمشروع إدماج تكنولو. استيراتيجية المشروع كلما زاده دعما 

واالتصاالت في قطاع التعليم فان عدد األساتذة المكونين الذين يمتلكون معلومات عن 

المدرسة؛ ٣

االكمالية ؛ ٣

الثانوية ؛ ٣ المدرسة

االكمالی ة  

الثانوی ة  
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تظهر   ثحي ،مساندة صناع القرار في تنفيذ المشروع الوطنيل ،  يةير كافغالمشروع 

بمتوسط حسابي قدره "  كافية   غير" هي  R4في التحليل  اإلحصائي العبارة األكثر تكرار 

، وحتى أن العينة التي تمتلك معلومات ال تعي 54,575معياري قدره  وانحراف.   77,29

محاور االستيراتيجية المتبعة في تنفيذ مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

فانفراد الدولة بتنفيذ إدماج تكنولوجيا المعلومات  213 هقدر في قطاع التعليم بتكرار

يم ال يضيف له قيمة عند األطراف األخرى المساندة في واالتصاالت في قطاع التعل

والشكل التالي يوضح النتائج المحصل . تنفيذه كهيئة التدريس وإدارة المؤسسة التعليمية

  .عليها من توزيع االستبانة على أفراد العينة 
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  الترمیز العبارات الترمیز العبارات
ت كيفية إدماج تكنولوجيا المعلوما.  •

واالتصاالت في المنهاج 
  الدراسي تتمثل في 

v  مادة منفصلة  
v  مادة مدمجة في كافة المواد  
v  مادة مدمجة في بعض المواد  
v مادة اختيارية  
v برنامج خاص 
  
محفزات تنفيذ االستيراتيجية .  •

المتبعة في إدماج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في 

  :العملية التعليمية
v  توفير التجهيزات  
v  مالئمتكوين  
v حسن التنفيذ  
v اإلعالم و الوضوح  

 
 

Q6 
  
  

Q6.1 
Q6.2 
Q6.3 
Q6.4 
Q6 .5 

 
 

Q7 
 
 
 

Q7.1 
Q7.2 
Q7.3 
Q7.4 

مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات  نامتالك معلومات كافية ع •
  .واالتصاالت في قطاع التعليم

محاور االستيراتيجية المتبعة في تنفيذ مشروع إدماج .  •
  صاالت  في قطاع التعليمتكنولوجيا المعلومات واالت

لتنفيذ مشروع اإلدماج وتغيير ) أجهزة و شبكات ( البنية التحتية  •
  العملية التعليمية هوج

االستيراتيجية المتبعة في إدماج تكنولوجيا المعلومات .  •
 واالتصاالت في العملية التعليمي

  
  :متطلبات تنفيذ المشروع يستوجب.  •

 
v مبادرة من طرف الدولة  
v ديربات التربيةمبادرة من م 
v مبادرة من طرف الهيئة اإلدارية من المؤسسة التعليمية 
v مبادرة شخصية من طرف كل مكون  

 

Q1 
Q2 

 
 

Q3 
 

Q4 
 
 

Q5 
 

Q5 .1 
Q5.2 
Q5.3 

 
Q5.4 

 
 

 
 
 
 

 السياسة واالستيراتيجية حسب المكونين: 81الشكل رقم 

R1 R2 R3 R4 R5 
ر كافية على اإلطالقغي غير كافية كافية إلى حد ما كافية كافية جدا  
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بمتوسط  غم اعتقاد المكونون أن البنية التحتية الموجهة لتنفيذ مشروع اإلدماج كافية ر

، في المرحلة األولى لبداية المشروع ، ،65,919همعياري قدر وانحراف.   ,79حسابي قدره 

انات حاسوب في المؤسسة التعليمية وحاسوب محمول  وعارض بي 16ب حيث تواجد مخبر 

ة على الحاسوب الواحد بيعد مبادرة مشجعة نوعا ما كبداية خاصة ، وان معدل تداول الطل

تالميذ في اغلب المؤسسات التعليمية ، وحسب العينة المدروسة فاستيراتيجية  3يقدر ب 

إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم ليست فقط تجهيزات موزعة على 

ني بقدر ماهي وعي جميع األطراف، صناع القرار المسؤولين على قطاع المستوى الوط

التعليم اإلدارة المعنية والمكونون في المجال والمتكونين وهم التالميذ  وذلك من خالل 

سياسة اإلعالم والترويج لتبني أفكار المشروع وطبعا هي الطريقة الحديثة التي تستعملها 

  .وع جديد للتنفيذ المتقدمة عند طرح أي مشر ةالدول

وعموما استيراتيجية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم تقوم    

على مخطط عمل في مجال  إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتضمن العناصر 

  :التالية على األقل 

ريك األوساط ويجب تش. ( واالتصاالت  تإعداد البيئة المالئمة لتكنولوجيا المعلوما •

  .)التي تربطها صلة بالمؤسسات التعليمية ، جمعيات أولياء التالميذ ، اإلدارات الجهوية 

  .تجهيز البيئة من قبل الوزارة  •

  .الربط بشبكة االنترنت  •

تكوين المكونين يتم قبل وصول التجهيزات داخل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع  •

  . لجهوي للتربية إطار اإلشراف البيداغوجي والمركز ا

 :تحديد االبعاد  البيداغوجية  للمشروع •

 .المستويات التعليمية المستهدفة§
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 .أنواع األنشطة ، األهداف المزمع تحقيقها §

 .التخطيط النجاز المشروع §

  .وضع وسائل واليات للمتابعة والتقييم §

فيذ إدماج تكنولوجيا المعلومات وفي هذا الصدد يعتقد األساتذة المكونون أن متطلبات تن    

واالتصاالت في قطاع التعليم يستوجب مبادرة الدولة باعتبارها السلطة األولى لتحقيق 

 االستراتيجيات الوطنية ،في حين تبقى مبادرة مديريات التربية بالرغم من أنها غير كافية

لى المستوى وطنيا لكنها واجبة ع،54,575وانحراف معياري 77,29بمتوسط حسابي قدره 

المحلي ألجل النهوض بالقطاع ، أما بالنسبة لهيئة التدريس فمبادرتها غير كافية على 

اإلطالق بالرغم من أنها ضرورية ، وتعتبر المبادرات الفردية لكل مكون إبداعا شخصيا في 

لطرح مشروع وطني  . حسب آراء أفراد العينة. الممارسة البيداغوجية لكنها غير كافية 

مكن قوله هنا أن مسؤولية نجاح المشروع تتقاسمها الدولة على المستوى الوطني وما ي

لتوفير المتطلبات األساسية ومديريات التربية على المستوى المحلي لمراقبة تنفيذ المشروع 

في حيز الوالية  ومسؤولية هيئة اإلدارة للمؤسسة التعليمية لضبط  تنفيذه في الحيز الضيق 

أساسية للمكون لتحقيق اإلبداع واالبتكار في العملية التعليمية من خالل للمؤسسة ومبادرة 

  .داغوجيايتغيير وجهها ب

وإدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم يتم على ثالث مستويات 

. تندرج ضمنها مختلف الكفايات المراد تحقيقها وكذلك المؤشرات واألهداف المتصلة بها 

بقطع النظر . التدرج المكتسبات الحاصلة لدى المتعلم في المجال التكنولوجي  ويراعي هذا

فالمستوى هنا ال يتوافق بالضرورة مع الدرجة التعليمية . عن مستواه المعرفي والتعليمي 

في سلم المستويات التعليمية بل يكون مرتبطا بدرجة تقدم المتكون في امتالك المهارات 

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقييم مستويات اإلدماج المتصلة بكفاية التحكم 

  1:كمايلي 

                                                   
  . نفسهالوثيقة المرجعية ، المرجع   1



 229 

  : المستوى األول •

في هذه المرحلة يستأنس المتكون باألجهزة والبرمجيات من خالل أنشطة تعليمية ينتج      

  .ةأثناءها رسوما ونصوصا قصيرة وتمارس أبعادا تربوي

  : المستوى الثاني •

نية يسيطر المتعلم بصفة أفضل على األجهزة واألدوات التكنولوجية، خالل المرحلة الثا    

  .اء التعلمنوينجز جملة من العمليات بصفة مستقلة ألداء مهام معينة أث

  :المستوى الثالث •

في المرحلة الثالثة يواصل المتعلم تطوير ما تملكه من كفايات خالل المرحلتين األولى     

  . تعامله مع المعلومات ومع اآلخرين  والثانية ليبلغ مستوى تنظيم

إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهاج الدراسي، يعتبر وعن كيفية    

األساتذة المكونون أن إدماج مادة اإلعالم اآللي من الضروري أن ال يتخذ شكل إضافة مادة 

دا إضافيا من شانه أن يجعل جديدة  لبرامج التدريس، وإنما هو أداة تمنح عملية التعلم بع

المتعلم يبنى مسار تعلمه بصفة فعلية ويبحث بنفسه عن المعلومات، حتى يغني مكتسباته 

بالدخول في عالقات تواصل، متعددة ومتنوعة مع عدة مصادر وأطراف   هويطور اقتدرا ت

أنها كافية ،  وهذا ال يكون إال من خالل مادة مدمجة في كافة المواد التي اعتقد أفراد العينة

وهي أفضل طريقة لتحديث الممارسة البيداغوجية وإعادة تقسيم األدوار بين المتعلم والمكون 

كذلك اختيار مادة مدمجة في بعض المواد نال رضا أفراد العينة  1.والمنهاج المدرسي 

حيث أن مواطن اإلدماج تتحدد بحسب الموارد المتاحة وبحسب االختيارات البيداغوجية ، .

وهي اختيارات تتحكم فيها قدرة المكون على توظيف هذه التكنولوجيات في عملية التدريس 

  .كما يتحكم فيها الحيز الزمني المخصص للتعلم إلى جانب المقاربة البيداغوجية المعتمدة 

                                                   
  122الفصل الثالث ص  الباب األول. النماذج التعليمية في إطار تكنولوجيا التعليم انظر عنصر  1
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عن احترام مبدأ المرونة في  إن تحديد نماذج لمواطن اإلدماج الممكنة ال يعني التخلي

باره مبدأ حيوي من شانه أن يترك المجال فسيحا إلبداع المكون ولحرية اإلدماج باعت

اختياره للمواقع التي يمكن أن تتم فيها عملية اإلدماج ، وهي من مقومات العمل التربوي 

الرشيد الذي يحترم الفروق الفردية للمتكونين ، ولذلك فان البحث عن مواطن إدماج 

صلة تقوم على انخراط المكونين في ورشات عمل وتصور األنشطة يشكل ديناميكية متوا

وقبل تحديد كيفية .تتيح فرصا لتبادل الخبرات واالنتاجات  التي تفعل العملية التعليمية 

  : اإلدماج البد من مراعاة المبادئ التالية 

البحث عن المعلومة ، توظيف المكتسبات ، تحليل : تحديد حاجات المتكونين  •

  .وضعيات تعلم جديدة 

 .مجاالت التعلم األساسية: حديد نقائص المتكونينت •

ضبط األهداف المميزة المحققة لكفاية محددة تتصل بالمادة : تحديد أهداف النشاط •

مع ضبط األهداف المميزة المزمع بلوغها والمحققة لكفاية تكنولوجيا المعلومات 

  . واالتصاالت

فيرى أفراد ) ارية، برنامج خاص مادة منفصلة، مادة اختي( بالنسبة لباقي االختيارات   

العينة أنها ال تخدم أبدا الهدف من إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية 

  .التعليمية وال تشجع المتكون على اإلبداع واالبتكار

وطبعا لكل استيراتيجية محفزات تنفيذ يراها المكونون تتمثل في التكوين المالئم ،   

طبعا يشمل توفير التجهيزات ، وتوعية الوسط التعليمي بضرورة تبني  حسن التنفيذ الذي

أفكار المشروع من اجل بذل الجهود للمساهمة فيه وهو ماتم االتفاق عليه في بداية تحليل 

  . عنصر االستيراتيجية والسياسة 
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  :التكوين. 3.2.5.3

ن شروط نجاح مثل امتالك مهارات المعلوماتية بالنسبة للمكونين رهانا وشرطا م

إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية بالمواصفات مشروع 

اتفقت عليه وزارة التربية  الذي PAREالعالمية التي نص عليها البروتوكول العالمي 

تية لدى المكونين والمتكونين من التكوين هو محو األمية المعلوما والهدف  .والتعليم الوطنية

  .من اجل تحويل دور المكون ونوعية الممارسة البيداغوجية 

فاستعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت يمكن من ممارسة النشاط التفاعلي 

داخل الفصل وييسر التعامل مع المشاريع ويشجع على التعاون ضمن مجموعات، فينتهي 

لمعلومات من قبل المكون ليتدعم السعي إلى بناء المعرفة من قبل بذلك سلوك تلقين ا

الوسائط والمرجعيات والمصادر المختلفة التي توفرها هذه المتكون عن طريق 

التكنولوجيات ، وبذلك فالمكون مدعو للتخلي على دور تقديم المعلومات الجاهزة ليصبح 

وال . ف بناء معارف المتكونين الموجه والمعين على البحث في المصادر المختلفة بهد

يمكن له أن يمارس دوره الجديد إال إذا كانت له مهارات في استخدام الحاسوب 

من 180 قدره ربتكرا واالنترنت وهي الرغبة التي يمتلكها معظم المكونون أفراد العينة

 236 قدره ربتكرا اجل محو األمية المعلوماتية التي يعتقد المكونون أن نسبتها فعالة

. وكبيرة في أوساط المكونين واألساتذة في الواليات المختارة عنابة ، سطيف، قسنطينة 

 أن مواجهة هذه الظاهرة ممكنة نظرا للرغبة الفعالة للمكونين ىير وفي هذا الصدد

وهو مايوضح قبول .استعمال التكنولوجيات الحديثة  أمام والتقنية النفسية الحواجز لتجاوز

من طرف الدولة رغم سطحيته، حيث يظهر التحليل اإلحصائي من  التكوين المقترح

هي األكثر تكرار من طرف العينة  R4" فعالة "أن عبارة  24خالل الجدول رقم

  .56,014 وانحراف معياري  قدره،     113,77،بمتوسط حسابي قدره 
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  الترميز العبارات

  .ن تندمج معهمنسبة األمية المعلوماتية لألساتذة الذي •
  

  نسبة اهتمام لألساتذة الذين تندمج معهم لمحو األمية المعلوماتية •
  

  عملية التكوين في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية •
بناء هيكلة للتكوين والتقييم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية  ياالستثمارات ف •

  ليميةالتع
  عملية التدريب والتقييم يكشف المهارات الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

  
  المشاركة في تصميم عملية تكوين وتقييم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية •

 
v تعليميةلمشاركة إلنجاح عملية التكوين واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية ال  

v طلب  من الهيئة المسؤولة. 
  

  :متطلبات التكوين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
v                       منهاج مالئم  
v  حجم ساعي كاف  
v  مستوى اإلطارات المكونة  
v  وجود رغبة  
v الرغبة في التغير  
v  تجهيزات كافية  
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ومستوى عملية التكوين في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية 

اتيجية التكوين ، لكن بالنسبة ألفراد العينة فهم عد من أهم أركان نجاح استيرتالتعليمية 

على مبادئ أولية في اإلعالم  رغم اعتمادهراضون بنسبة عالية على مستوى تكوينهم 

اآللي يمكن الحصول عليها في أي تكوين خارجي قصير المدى، دون مراعاة القدرات 

المعلومات واالتصاالت التقنية ، والقدرات المنهجية للدمج الكامل والجزئي لتكنولوجيات 

وهنا البد من الرجوع إلى المكونين لمشاركتهم في اقتراح محتوى .في كفاءة المواد 

التكوين الذي يالئم هدف اإلدماج واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تصميم 

وين فقد أبدى أفراد العينة استياءهم من تهميشهم خالل إنشاء هيكلة للتك. وتقديم الدروس 

  كما أنهم غير متقبلون لفكرة أن يكون التكوين دون تقييم مسبق لتقديم الشهادة، المسماة.

ويرى . الن هذا يجعل منه غير جدي من اغلب األساتذة المكونون) شهادة متمرن ( 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي المنهاج المكونون أن من أهم متطلبات التكوين في 

الساعي الكافي، ومستوى اإلطارات المكونة الذي يفترض أنهم المالئم، والحجم 

متخصصون في المجال إضافة إلى وجود رغبة للتغيير، والتجهيزات الكافية والتوقيت 

  .المالئم للتكوين

  : وعموما استيراتيجية التكوين تقوم على األركان التالية 

. ين المقتدرين شبكات جهوية لمكونين متخصصين يتم اختيارهم من بين المدرس •

ويشرف على هذه الشبكات اإلطار البيداغوجي ، كما تسعى هذه الشبكات إلى تفعيل 

تبادل المعلومات ومتابعة التجارب البيداغوجية وتنظيم الدروس النموذجية والملتقيات 

  .الجهوية 

تكوين متين يؤهلهم للقيام بالوظائف التي : تكوين إطار اإلشراف والمكونين  •

ها في مجال تكوين المكونين وتطوير المشاريع البيداغوجية في مجال يضطلعون ب

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم إدماج 



 234 

مدراء المؤسسات ومساعديهم ، المكونون وهم هيئة : إعداد خطط جهوية لتكوين  •

 .التدريس بالمؤسسات التعليمية 

 :تنظيم الحلقات التكوينية وفق المحاور التالية  •

 .قدرة تقنية §

 .قدرة منهجية §

 .قدرة على اإلدماج §

وهي القدرات التي يجب استغاللها في الوضعيات البيداغوجية ومن أهم كفايات المكون 

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في في مجال 

 .تملك المعلومات األولية المتصلة بالتجهيزات الحديثة  •

 .القدرة على اإلبحار في شبكة االنترنت  •

 .القدرة على استعمال البريد االلكتروني كوسيلة للتراسل  •

التخطيط المقطع تعليمي وتنفيذه وتقييمه في (القدرة على تصميم الدروس على الخط  •

  .)البيئة الرقمية

 :االستعمال. 4.2.5.3

تيجية وتنفيذها ومستوى التكوين المالئم، اكنتيجة لحسن التخطيط للسياسة واالستير

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت موسع وهادف إلى تقليص الفجوة يكون استعمال 

وهنا يمكن القول انه هناك فرق بين مناهج التدريب الفني . الرقمية في الوسط التربوي 

عادة ما يتم التركيز على  لعلى مهارات معينة وبين مناهج التعليم العام، ففي األو
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أخرى في المستقبل، بل أن الهدف من التعلم مهارات معينة قد ال تكون مرتبطة بمهارات 

  . في وقت معين لهدف معين" برنامج معين " هو إتقان مهارات معينة 

أما مناهج التعليم العام فهي تعد الطالب إعدادا عاما يؤهل الطالب للجامعة بجميع 

م أقسامها بما في ذلك قسم الحاسب اآللي الذي يتطلب من الطالب أن يكون له خلفية بعل

وان واقع مناهج الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية أدى إلى . الحاسب كغيره من العلوم 

لذا يجب . تكوين اتجاه سلبي لدى الطالب عند دراسة مادة اإلعالم اآللي كمادة إضافية 

تدريب الطالب على اإلعالم اآللي في المراحل االبتدائية على البرامج الترفيهية لتنمية 

وان .يجابي لمادة اإلعالم اآللي منذ الصغر ، وبالتالي استعماله بطريقة فعالة االتجاه اال

أدق إشكالية أمام استخدام أجهزة الحاسوب بشكل فعال في الفصول المدرسية تتمثل في 

تدريب المكون وتكوينه على استعمال تكنولوجيا المعلومات وحسب عينة الدراسة فان 

الحاسوب بشكل فعال في الفصول المدرسية تتمثل في  أدق إشكالية أمام استخدام أجهزة

، وغير هذين البرمجيتين يقل  تدريب المكون وتكوينه على استعمال تكنولوجيا المعلومات

االستعمال إلى غاية انعدامه فيما يخص بعض الممارسات على االنترنت كالبريد 

مكن من خاللها لألستاذ في االلكتروني ، وتبادل الخبرات ، والمذكرات االلكترونية التي ت

عمليات ن إلى غيرها م.......تسجيل تجاربه وإبداعاته  في الممارسة البيداغوجية 

التواصل الالمحدود واالفتراضي مع ذوي التخصص ، وحتى عملية االستثمار للتكوين 

 والتدريب المقدمين لهم فهي ضعيفة نوعا ما ألنها لم تغير من وجه العملية التعليمية رغم

أن المكونون ال يستعملون  وحسب مايوضحه التحليل اإلحصائيالتجهيزات الموجودة 

عبارة استخدام "تظهر  25ومن خالل الجدول،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكثافة

تليها عبارة ،  67,638وانحراف معياري قدره ،   100,03 بمتوسط حسابي قدره R4" قليل 

R5  مستوى  عند68,08 بمتوسط حسابي قدره" على اإلطالقغير مستخدم "الممثلة ب

وترى الدراسة التي أعدتها شركة .    67,742وانحراف معياري قدره ،  %95أو  0.95 الثقة
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بواشنطن أن االختراعات التكنولوجية الحديثة المتطورة لن يكون لها اثر يذكر  1"بنتون"

التي تتضمن طبعا " البشرية األساسية التعليم إذا تبنتها المدارس دون إعداد البنية  ىعل

  .توفير التدريب الكافي للمعلمين 

وشرحت لجنة الخبراء في تقرير بنتون عن استخدام التكنولوجيا لدعم التعليم في 

الواليات المتحدة األمريكية  أن أضخم عقبة أمام استخدام أجهزة الحاسب اآللي بشكل 

المكونين ، فالتكنولوجيا تلقي بكثير من  فعال في الفصول المدرسية تتمثل في تدريب

االمرالذي . المكونين غير مدربين وليس لهم أي فراغ متاح المتطلبات واألعباء على

تحسين خط الدرس بحيث يتم دمج مصادر  عن يتطلب التعديل في أصول التكوين  فضال

ثر المتحمسون ورغم تحمس الكثيرين لهذا األمر أال أن أك. المنهج الدراسي االنترنت في 

  .تخلوا عن الفكرة ألنهم ال يملكون المهارات التقنية والتدريب الكافي

وهذا ما يقلل من شان االستثمارات المحققة خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت التي انحصرت حسب إفراد العينة في التطلع على بعض المعارف العامة 

 ل تصفح األقراص المضغوطة ، وبعض التطبيقات أما على شبكة االنترنت أو من خال

البيداغوجية في مادتي الفيزياء والعلوم الطبيعية ، والجدير بالذكر في هذا المجال أن احد 

يتم  تقام بعرض صفحة على اإلنترن 2المكونين بإحدى المدارس في الشارقة الصناعية

ياضيات طبقا للبرنامج من خاللها قيام الطالب بالعديد من الممارسات في مجال الر

الذي تمت برمجته بلغة " حاسب المساحة " فكان برنامج . المقترح والية تنفيذ محددة 

الفيزوال بيسك  أفضل معين لحل المسائل في الرياضيات ، كما يمكن للمتعلم أن يتدرب 

 وطبعا هذا وجه من االستثمار المحقق خالل استخدام. على الكثير من المسائل الهندسية 

تكنولوجيا التعليم من طرف احد األساتذة، األمر الذي يظل بعيدا عن الواجهة الجزائرية 

                                                   
1 Les futures  confrontés aux tic . in le renouvellement de la profession enseignante. Vol xxix, n 1 , 2001 . 
pp 22-28 

  : متاح على الموقع التالي ]. 2006. 06. 25.[ 2006.  تسخير التكنولوجيا لخدمة المناهج المدرسية. عبد الكريم ، تحي   2
es/full_ article.6250http://www.bab.com/articl 
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وربما .للمكونين أفراد العينة، حيث يبقى وجه العملية التعليمية تقليدي بدرجات متفاوتة

يعود األمر لعدم إجبارية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم وعرض 

ؤسسة التعليمية وترك األمر في يد المكون وحسب المهارات التي الدروس داخل الم

  . يمتلكها

  :  وعن مجاالت االستعمال

يرى المكونون أفراد العينة أن التغير في العملية التعليمية من خالل استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتم إليصال الفهم للتالميذ وتسهيل مسار العملية 

من خالل النص المكتوب ، الصورة المتحركة والصوت والتفاعل مع البيداغوجية ، 

وهنا يمكن أن نطرح خمس قضايا البد من مناقشتها حينما يتعلق األمر باستخدام .الطالب 

  : أجهزة الحاسب اآللي في الفصول الدراسية وهي

 االنترنت، إصالح المنهج الدراسي، تقويم تعليم الطالب، إتاحة التكنولوجيا بشكل

وعندما نتحدث عن مشاركة المجتمع يتبادر إلينا استخدام . المجتمع ةمتساو ومشارك

واالتصاالت خارج المؤسسة التعليمية كمحفز الكتساب مهارات  تتكنولوجيا المعلوما

، أن بالرغم من أن التدريب غير فعال إال ) المكونون( أفراد العينة المعلوماتية وحسب 

الل أوقات فراغهم في استخدام الحواسيب واإلبحار في شبكة أن المكونون يحاولون استغ

  . االنترنت ، في مقاهي االنترنت وفي نوادي اإلعالم اآللي التي توفرها مديريات التربية 

  :وعن محفزات استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب عينة الدراسة هي 

أن " ق نتائج التقرير األمريكي التكوين الجيد ، وتوفير التجهيزات ، وهو ما يواف

الفائدة من ضياع الجهود واألموال التي تخصص لتجهيز المؤسسات التعليمية إذا لم يتم 

وبالنسبة للمتكونين أو  1."تزويد المكونين باإلعداد الالزم لدمج فعال في العملية التعليمية 

تالميذ بحيث شملت فقط محور فقد تم تطويع أسئلة االستبيان لعينة ال) المتعلمين (التالميذ 

                                                   
1 Les futures  confrontés aux tic. ibid. . 
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كانت  ياالستعمال بعد أن اتضح جليا عدم قدرتهم على اإلجابة على باقي المحاور الت

  . تخص بالدرجة األولى المكونين 

التي بدأت  1فبالنسبة للمتكونين اوالتالميذ يمكن القول انه هناك  بعض الفجوات الثانوية

ين المكونين والتالميذ في استخدام تكنولوجيا تواجه التربويون بالظهور هي نمو الفجوة ب

  . المعلومات واالتصاالت 

  

  

                                                   
  234  -232و ص ص 231ص 22و 21رقم   انظر الشكلين  1
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  نمظاهر استعمال ت م ا من طرف المتكوني: 02الشكل رقم 
  

  الترميز العبارات الترميز العبارات
v مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات  
v تطبيقات بيداغوجية  
v فوروم نقاش عام  
v فوروم نقاش خاص  
v قوائم توزيع من خالل البريد االلكتروني  
v السيبيرانية كتابة تعليقات على المذكرات  

 
استخدام مهارات بيداغوجية في عرض لدروس بعد  •

التكوين المقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
  .في قطاع التعليم

  
v  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

  .تصميم و تقديم الدروس
  

v  تبادل أو تشاطر معلومات داخل المؤسسة التعليمية
  .اتمن خالل شبكات المعلوم

استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتم يشكل  •
 إجباري داخل المؤسسة التعليمية

Q2.3 
Q2.4 
Q2.5  
Q2.6  
Q2 .7  
Q2.8 

 
 

Q3 
 
 
 
 
Q3.1 

 
Q3.2  

 
 
Q4  

  صمعالجة النصو
  الجداول االلكترونية                    

  قواعد المعلومات _ 
  برمجيات العرض_ 
  انترنت _ 
  ي بريد الكترون_ 
  دردشة _ 
  لغات برمجة _ 
  تصميم صفحات الويب _ 
  تصوير رقمي _ 
  إنشاء ومعالجة الصور _ 
  معالجة صوتية _ 
  التقاط ومعالجة فيديو _ 
  المذكرات االلكترونية _ 

  عملية تبادل على الويب_  
االستثمارات المحققة خالل  •

 ااستخدام تكنولوجي

 :المعلومات واالتصاالت 

v   صصمحتوى حقول التخ  

vمعارف عامة  

 
  
 

Q1 
Q1.2 
Q1.3 
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فحسب أفراد العينة من المتكونين فاستخدام معالج النصوص يتم بصورة مكثفة 

واستخدام  برمجيات   175  بتكرار قدره إلى جانب الجداول االلكترونية 180بتكرار قدره 

فضال عن إقبالهم عن استخدام االنترنت لتكملة بعض واجباتهم  150 بتكرار قدره العرض

والدردشة ، والتبادل على الويب ، أما  بالنسبة  يإلى البريد االلكترون المدرسية ، إضافة

للتصوير فقد أكد أفراد العينة استخدام هذه التقنية استخدام قليل مع المعالجة الصوتية 

والتقاط ومعالجة الفيديو ، أما بالنسبة الستخدام البرمجيات فهي الخاصة باأللعاب 

الرياضيات إلى جانب البحث في قواعد المعلومات  وحساب المساحات ورسم الدوال في

وتعتبر هذه الممارسات أما نتيجة للمعلومات .والقواميس والموسوعات االلكترونية 

المأخوذة في مادة اإلعالم اآللي أو هي ممارسات مكتسبة قبل بداية تعليم هذه المادة وهنا 

ذة عموما ، وبين التالميذ أنفسهم يمكن تأكيد ظهور الفجوات الرقمية بين التالميذ واألسات

العمر ، الجنس ، الحالة االقتصادية ، الموروث العرقي  : نتيجة العديد من العوامل أهمها 

وهوما تأكده دراسة . الموقع الجغرافي  المستوى االجتماعي والتعليمي وبيئة العمل 

لذين يعيشون في اسر والتي أكدت أن التالميذ ا 20031أمريكية نشرتها وزارة التعليم سنة 

ذات مستوى تعليمي عال يستخدمون التقنية أكثر من التالميذ الذين يعيشون في اسر ذوي 

 ةإلى جانب المستوى المعيشي حيث يظهر استخدام كبير للتقني. مستويات منخفضة

وهنا يمكن . المعلوماتية في العائالت ذات الدخل الكبير ويقل داخل العائالت األقل دخل

أن الجزائر تحاول ردم هذه الفجوة بإتاحة حيازة الحواسيب لكل أسرة من خالل القول 

جزائرية وهي من  أسرة 1000000شمل   اآلن إلىالذي  ousratic 2مشروع حاسوب لكل أسرة

الفرصة  لفئة الشباب تعلم المهارات المعلوماتية خارج نطاق  أتاحتالمحاوالت التي 

الحواسيب ( يحتكون بالتقنية المعلوماتية أنهمالعينة  دأفرا أكدالمؤسسة التعليمية حيث 

استخدامهم بشكل كبير لالنترنت بمقاهي االنترنت جانب  إلى داخل المنزل)  واالنترنت

  .المنتشرة في كل مكان

                                                   
1 Callison , david. Digital devide.school Library media activities. In education module.2003 ( 6) p 27. 
2 Programme ousratic .observatoire des politiques de tic en Afrique de l’apc.   ibid. 
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 من طرف المكونين تاستخدام تكنولوجيا المعلوما كثافة : 12شكل رقم ال

  الترمیز العبارات
  صمعالجة النصو -

  الجداول االلكترونية
  قواعد المعلومات_ 
  برمجيات العرض_ 

  انترنت_ 
  بريد الكتروني_ 

  دردشة_ 
  لغات برمجة_ 

  تصميم صفحات الويب_ 
  تصوير رقمي_ 

  إنشاء ومعالجة الصور_ 
  معالجة صوتية_ 

  التقاط ومعالجة فيديو_ 
  المذكرات االلكترونية_ 
  عملية تبادل على الويب_  

R1 R2 R3 R4 R5 
استخدام كبير جدا  استخدام قليل جدا  استخدام كبير  استخدام قليل   غير مستخدم على اإلطالق    
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 من طرف المتكونين تاستخدام تكنولوجيا المعلوما كثافة : 22الشكل رقم 

  

 نالحظ بروز الفجوة الرقمية بين المكونين والمتكونين 22و 21كلين من الش
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كثافة استعمال البرمجيات لدى المكونين    

q1,14 * * *
q1,,13 * * 30
q1,12 * * *
q1,10 * * *

  

وذالك لقيامهم ببحوث في مجال التخصص ، واالطالع على بعض المواقع الثقافية  

للترفيه وهي  أوجانب استعمال بعض البرمجيات للتطبيقات البيداغوجية  إلىوالترفيهية ، 

االعتباطية لتكنولوجيا  الممارساتا من خالل االستثمارات التي استطاع التالميذ تحقيقه

التي تم الحصول  األوليةوالمفاهيم ، المعلومات واالتصاالت خارج المؤسسات التعليمية 

الذي يضم دروس عن برمجية معالج النصوص ،عليها من خالل المنهاج الدراسي

 االلكترونية ، وأخرى عن الشبكات بصفة عامة ، رغم نقص التطبيق لوالجداو

واستعمال الحواسيب بمعدل ساعة خالل كل أسبوع وتردد ثالث أشخاص على الحاسوب 
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ويرى المتكونون أن . الواحد داخل المؤسسة التعليمية مع عدم وجود ربط باالنترنت 

واالتصاالت يزيد من  تالتغيير في وجه العملية التعليمية بعد إدماج تكنولوجيا المعلوما

حيث يفضل الطلبة ، إلثارة والتشويق في اإلقبال على التعليم الفهم والتفاعل إلى جانب ا

التكنولوجيا الحديثة حتى ولو كانت مجرد  فيها الحصص التدريسية التي يدمج األساتذة 

والجدير بالذكر انه برغم وضوح الفجوة الرقمية بين التالميذ والطلبة .   cd-romتفحص 

، وهو مؤشر هام  مث تماثلت اإلجابات بينهفهي تنعدم بين التالميذ الذكور واإلناث حي

والكهول آو  بعلى بداية تقليص الفجوة بين الجنسين رغم وضوحها بين فئة الشبا

 توحسب العينة المدروسة فان من أهم محفزات استعمال تكنولوجيا المعلوما. الشيوخ 

  : واالتصاالت  في قطاع التعليم هي 

الفئة هي طريقة تعليم مادة اإلعالم اآللي  التكوين الجيد والهادف وبالنسبة لهذه

والمنهاج المخصص لها ، إلى جانب توفير التجهيزات بحيث يكون لكل طالب داخل 

الفوج البيداغوجي حاسوب مع إزالة الحواجز النفسية أمام تكنولوجيا المعلومات 

حتى ، تدائية بإدماج التقنية منذ المراحل األولى من التعليم أي المرحلة االب تواالتصاال

المعاصر تحديات عديدة  المكونيواجه عموما  .يستأنس الطالب  بالتكنولوجيا الحديثة

وازدحام الفصول والقاعات الدراسية  اإلعالمووسائل  يالتكنولوجتتمثل بالتطور 

عملية معقدة وطويلة وال يمكن أن يكتفي بهذا  تكوينهوتطور فلسفة التعليم مما جعل 

يدرب ويعاد تدريبه أثناء الخدمة ليساير هذه التطورات  أصبحمة بل قبل الخد التكوين

 .وتقديم تعليم أفضل للمتكونينويتمكن من مواجهة تحديات العصر 

بل ترى  للمتكونين" الملقن والمحفظ"نظرة  المكونلم تعد التربية الحديثة تنظر إلى و

التعليمي بما يقوم به  فيه الموجه والمرشد والمصمم للمنظومة التعليمية داخل الفصل

الخاصة بالدرس وتنظيم الفعاليات والخبرات واختيار أفضل  األهدافمن تحديد 

تمكنه من استخدامها في حدود  إستراتيجيةالتربوية ووضع  أهدافهالوسائط لتحقيق 

بهذا التوصيف  المكونإذا تم النظر إلى ،التعليمية  المتاحة له داخل البيئة اإلمكانات

المتصفين بهذه  األساتذةالمكونين لمعاصر ستظهر مشكلة هامة تتمثل بقلة عدد التربوي ا
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كان البد من اللجوء إلى التقنية  اإلشكاليةومن أجل معالجة هذه  ،الصفات علميا وتربويا

علمية سليمة مفيدة فمهما  مفاهيمعلى تكوين مدركات  والتي تساعد، المبرمجة للتعليم 

المعلومة للمتعلم يبقى أثرها محدودا ومؤقتا بالمقارنة مع  كانت اللغة واضحة في توصل

أثر استخدام الوسائل التقنية التي تزيد القدرة على االستيعاب والتذوق وتعين على تكوين 

 إتباععلى دقة المالحظة والتمرين على  إمكانيةاالتجاهات والقيم بما تقدمه لهم من 

التي  األفكاروترتيب واستمرار ،كالت أسلوب التفكير العلمي للوصول إلى حل المش

كما أنها توفر لديه خبرات حقيقية تقرب واقعه إليه مما يؤدي إلى زيادة . يكونها المتعلم 

عند استخدام وسائل التعليم التقني المبرمج يتضح و .خبرته فتجعله أكثر استعدادا للتعلم 

التربوية وصياغتها  األهداف التربوية من تحديد العمليةوالتلميذ في  المكوندور كل من 

التعليمية ورسم استتراتيجية  األجهزةوالخبرات التعليمية وخلق المواقف التعليمية واختيار 

التعلم وواجب كل منهم اتجاهه لكي يتم الوصول إلى مرحلة  أنواعاستخدامها وتقرير 

  .التقويم وهذا ما يفعل العملية التربوية التعليمية ويعمقها

ل أن عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية البيداغوجية ويمكن القو

الدولة مع مديريات التربية والمكونون المسؤولية، تتطلب استيراتيجية وطنية تتقاسم فيها

تقوم على زيادة الثقافة الحاسوبية لدى جميع األطراف من ، والمتكونين على حد سواء

ن فئة المكونين والمتكونين ، وبين المكونون أنفسهم اجل تقليص الفجوة الرقمية بي

ويمكن فيما يلي اقتراح خطة عملية إلدماج مادة اإلعالم اآللي في .والمتكونين أيضا

  : المدرسي بالمؤسسات التعليمية  جالمنها

 ةعلى مختلف اإلدارات بالمؤسسات التربوية لتنفيذ الخطة المناسبتعميم الصالحيات  •

 .الحاسوبية  وزيادة الثقافة

للمكونين على استعمال الحاسوب وطرائق التشغيل وبعض  ةتنظيم دورات تدريبي •

التطبيقات والبرامج المختارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالحيز المكاني ، إلى جانب 

 . الجامعات والكليات 
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تكوين مجموعة عمل في كل منطقة تعليمية، ويكون العمل على هذه المجموعة  •

عيا من إثارة الحماس لإلبداع في العملية التعليمية واإلشراف على اإلجراء التفصيلي تطو

للخطة العملية داخل المؤسسات التعليمية مع القيام بالعملية اإلحصائية لتسجيل تقدم 

 :خالل المشروع من

إقناع المسؤولين بأهمية الموضوع ، حث وكالء وتجار الحاسب اآللي بالتبرع ببعض   - 

 .ة للمؤسسات التعليمية األجهز

 . توزيع األجهزة المحصل عليها على المؤسسات التعليمية حسب عدد التالميذ بها - 

تكوين مخابر بالمؤسسات التعليمية تتيح استعمال األجهزة خارج الدوام المدرسي   •

وبحيث تكون فرص استخدام الحواسيب واالنترنت متقاربة لكل التالميذ في جميع 

 . المستويات 

ب اإلعانة من الجامعات من اجل عملية التكوين ووضع برامج تكوين المكونين، طل •

 . تكون العملية اعتباطيةال حتى 

لتعليمية مسؤولية جميع اوبهذا تكون عملية إدماج تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات    

األطراف ويكون المشروع ملك للمكون والمتكون  وصانع القرار على جميع المستويات  

استعمال هذه التقنية فهي مسؤولية األسرة والمجتمع لردم هوة األمية المعلوماتية على  اأم

ويتعلق أمر استعمال هذه التكنولوجيا بالمؤسسات .جميع المستويات المذكورة سابقا

 .التعليمية بجودة التكوين المقدم سواءا للمتكون أو المكون على حد سواء
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  :الجزئيةنتائج ال.6.3

السابق ، تم استخراج النتائج التالية التي تمثل كثافة استعمال تكنولوجيا الفصل  من خالل

  : المعلومات واالتصاالت من طرف المكونين والمتكونين 

 : السياسة واالستيراتيجية: 1محور

v  و العبارة األكثر .المكونون متقبلون لالستيراتيجية والسياسة المقترحة من طرف الدولة

 مستوى الثقة عند 77,29بوسط حسابي قدره "  كافية   غير" محور  ، هي هدا ال يتكرار ف

 .54,575معياري قدره  وانحراف.   %95أو  0.95

v  العينة التي تمتلك معلومات ال تعي محاور االستيراتيجية المتبعة في تنفيذ مشروع

 213 هقدر إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم بتكرار

v بمتوسط  قاد المكونون أن البنية التحتية الموجهة لتنفيذ مشروع اإلدماج كافية اعت

 ،65,919همعياري قدر وانحراف.   ,79حسابي قدره 

v  وحسب العينة المدروسة فاستيراتيجية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع

ي وعي جميع التعليم ليست فقط تجهيزات موزعة على المستوى الوطني بقدر ماه

األطراف، صناع القرار المسؤولين على قطاع التعليم اإلدارة المعنية والمكونون في المجال 

 . والمتكونين وهم التالميذ  وذلك من خالل سياسة اإلعالم والترويج لتبني أفكار المشروع

v  في يعتقد األساتذة المكونون أن متطلبات تنفيذ إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قطاع التعليم يستوجب مبادرة الدولة باعتبارها السلطة األولى لتحقيق االستراتيجيات الوطنية 

بمتوسط حسابي قدره  في حين تبقى مبادرة مديريات التربية بالرغم من أنها غير كافية

وطنيا لكنها واجبة على المستوى المحلي ألجل النهوض ،54,575وانحراف معياري 77,29

بالنسبة لهيئة التدريس فمبادرتها غير كافية على اإلطالق بالرغم من أنها بالقطاع أما 
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ضرورية ، وتعتبر المبادرات الفردية لكل مكون إبداعا شخصيا في الممارسة البيداغوجية 

 .لكنها غير كافية

v  مسؤولية نجاح المشروع تتقاسمها الدولة على المستوى الوطني لتوفير المتطلبات

التربية على المستوى المحلي لمراقبة تنفيذ المشروع في حيز الوالية   األساسية ومديريات

ومسؤولية هيئة اإلدارة للمؤسسة التعليمية لضبط  تنفيذه في الحيز الضيق للمؤسسة ومبادرة 

أساسية للمكون لتحقيق اإلبداع واالبتكار في العملية التعليمية من خالل تغيير وجهها 

  .داغوجيايب

v  ولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهاج الدراسي، يعتبر األساتذة إدماج تكنكيفية

 .مدمجة في كافة المواد تكون المكونون أن إدماج مادة اإلعالم اآللي من الضروري أن

 :التكوين: 2محور

vفعالة "وقد ظهرت عبارة ، األساتذة متقبلون للتكوين المقترح من طرف الدولة "

 113,77 حسابي قدره ططرف العينة، بمتوس نور مهي األكثر تكرار في هذا المح

 .56,014 قدرهوانحراف معياري  ،    %95أو  0.95 مستوى الثقة عند

v يمكن للمكون أن يمارس دوره الجديد  إذا كانت له مهارات في استخدام الحاسوب

من 180 قدره رواالنترنت وهي الرغبة التي يمتلكها معظم المكونون أفراد العينة بتكرا

 236 قدره رجل محو األمية المعلوماتية التي يعتقد المكونون أن نسبتها فعالة بتكراا

 وكبيرة في أوساط المكونين واألساتذة في الواليات المختارة عنابة ، سطيف، قسنطينة

v بالنسبة ألفراد العينة فهم راضون بنسبة عالية على مستوى تكوينهم رغم اعتماده

، دون مراعاة القدرات التقنية، والقدرات المنهجية للدمج على مبادئ أولية في اإلعالم

 .الكامل والجزئي لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في كفاءة المواد
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v البد من الرجوع إلى المكونين لمشاركتهم في اقتراح محتوى التكوين الذي يالئم

 ديم الدروس هدف اإلدماج واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تصميم وتق

v  ،المكونون غير متقبلون لفكرة أن يكون التكوين دون تقييم مسبق لتقديم الشهادة

 .الن هذا يجعل منه غير جدي من اغلب األساتذة المكونون) شهادة متمرن ( المسماة 

v  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي المنهاج المالئم، أهم متطلبات التكوين في

ي، ومستوى اإلطارات المكونة الذي يفترض أنهم متخصصون والحجم الساعي الكاف

في المجال إضافة إلى وجود رغبة للتغيير، والتجهيزات الكافية والتوقيت المالئم 

  .للتكوين

v من أهم كفايات هي  القدرات التي يجب استغاللها في الوضعيات البيداغوجية و

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المكون في مجال 

 .تملك المعلومات األولية المتصلة بالتجهيزات الحديثة _                   

 .القدرة على اإلبحار في شبكة االنترنت _                   

 .القدرة على استعمال البريد االلكتروني كوسيلة للتراسل _                   

v  التخطيط المقطع (لخط ال بد أن يكون للمكون القدرة على تصميم الدروس على ا

  .)تعليمي وتنفيذه وتقييمه في البيئة الرقمية

  االستعمال: 3محور 

 . استعمال المكونين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 1.3

vعبارة "تظهر ، المكونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكثافة

،  %95أو  0.95 توى الثقةمس عند 03 ,100 قدرهبمتوسط حسابي  "استخدام قليل 

غير مستخدم على "الممثلة ب  R5 تليها عبارة ،638 ,67وانحراف معياري قدره 
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وانحراف ،  %95أو  0.95عند مستوى الثقة 68,08 بمتوسط حسابي قدره" اإلطالق

 .67,742معياري قدره 

vئم، كنتيجة لحسن التخطيط للسياسة واالستيراتيجية وتنفيذها ومستوى التكوين المال

يكون استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت موسع وهادف إلى تقليص الفجوة 

 الرقمية في الوسط التربوي

v أدق إشكالية أمام استخدام أجهزة الحاسوب بشكل فعال في الفصول المدرسية

 .تتمثل في تدريب المكون وتكوينه على استعمال تكنولوجيا المعلومات

vوالتدريب المقدمين للمكونين ضعيفة نوعا ما ألنها لم تغير  عملية االستثمار للتكوين

 .من وجه العملية التعليمية رغم التجهيزات الموجودة

v االستثمارات المحققة خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي

انحصرت حسب إفراد العينة في التطلع على بعض المعارف العامة أما على شبكة 

البيداغوجية  من خالل تصفح األقراص المضغوطة ، وبعض التطبيقات االنترنت أو 

 .في مادتي الفيزياء والعلوم الطبيعية

v التغير في العملية التعليمية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتم

إليصال الفهم للتالميذ وتسهيل مسار العملية البيداغوجية ، من خالل النص المكتوب ، 

 .صورة المتحركة والصوت والتفاعل مع الطالبال

v محفزات استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب عينة الدراسة هي:  

  .التكوين الجيد، وتوفير التجهيزات
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  :استعمال المتكونون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.3

نجد أن المنوال فة ، المتكونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكثا

منعدم أي انه ال توجد قيمة أكثر تكرار ، وان الحد األدنى للقيم منعدم أيضا ،أي أن 

 4316,689هو  R1التبعثر اإلحصائي كبير مما يفسر ارتفاع قيمة التباين بالنسبة ل  

  R1ووجود حد أعلى في كل الحاالت ، وتقارب في قيمة المتوسط الحسابي بين .

  ).مستخدم على اإلطالق  غير( R5 و)  بير جدااستخدام ك(

v  الفجوات الثانوية التي بدأت تواجه التربويون بالظهور هي نمو الفجوة بين المكونين

 . والتالميذ في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

v  إلى   180قدرهالمتكونين يستخدمون معالج النصوص يتم بصورة مكثفة بتكرار

 رواستخدام  برمجيات العرض بتكرا  175   اللكترونية بتكرار قدرالجداول ا جانب

فضال عن إقبالهم عن استخدام االنترنت لتكملة بعض واجباتهم المدرسية ،  150هقدر

والدردشة ، والتبادل على الويب ، أما  بالنسبة للتصوير  يإضافة إلى البريد االلكترون

استخدام قليل مع المعالجة الصوتية والتقاط  فقد أكد أفراد العينة استخدام هذه التقنية

ومعالجة الفيديو ، أما بالنسبة الستخدام البرمجيات فهي الخاصة باأللعاب وحساب 

المساحات ورسم الدوال في الرياضيات إلى جانب البحث في قواعد المعلومات 

 .والقواميس والموسوعات االلكترونية

v يذ واألساتذة عموما، وبين التالميذ أنفسهم تأكيد ظهور الفجوات الرقمية بين التالم

العمر، الجنس، الحالة االقتصادية، الموروث العرقي، : نتيجة العديد من العوامل أهمها

 .الموقع الجغرافي المستوى االجتماعي والتعليمي وبيئة العمل

v  اكتسب المتكونون المهارات المعلوماتية خارج نطاق المؤسسة التعليمية حيث أكد

إلى  داخل المنزل) الحواسيب واالنترنت ( العينة أنهم يحتكون بالتقنية المعلوماتية أفراد

  .جانب استخدامهم بشكل كبير لالنترنت بمقاهي االنترنت المنتشرة في كل مكان
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v  ويرى المتكونون أن التغيير في وجه العملية التعليمية بعد إدماج تكنولوجيا

والتفاعل إلى جانب اإلثارة والتشويق في اإلقبال واالتصاالت يزيد من الفهم  تالمعلوما

على التعليم ، حيث يفضل الطلبة الحصص التدريسية التي يدمج األساتذة  فيها 

 cd-romتفحص التكنولوجيا الحديثة حتى ولو كانت مجرد 

v واالتصاالت  في قطاع التعليم هي  تأهم محفزات استعمال تكنولوجيا المعلوما :  

لهادف وبالنسبة لهذه الفئة هي طريقة تعليم مادة اإلعالم اآللي والمنهاج التكوين الجيد وا

المخصص لها ، إلى جانب توفير التجهيزات بحيث يكون لكل طالب داخل الفوج 

 تالبيداغوجي حاسوب مع إزالة الحواجز النفسية أمام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 ليم أي المرحلة االبتدائيةبإدماج التقنية منذ المراحل األولى من التع

v  استعمال هذه التقنية هي مسؤولية األسرة والمجتمع لردم هوة األمية المعلوماتية

ويتعلق أمر استعمال هذه التكنولوجيا .على جميع المستويات المذكورة سابقا

،  بالمؤسسات التعليمية بجودة التكوين المقدم سواءا للمتكون أو المكون على حد سواء

 .تنفيذ االستيراتيجية والخطة المتبعة وطريقة 
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  :النتائج النهائية  7.3

من خالل محاور الدراسة السابقة ، يمكن القول أننا استطعنا انجاز مرصد     

معلومات وطني لمجتمع المعلومات بالجزائر ، يقيس النفاذ لتكنولوجيا المعلومات 

ورة  عينة الدراسة عنابة ، سطيف  واالتصاالت في قطاع التعليم بالواليات المذك

قسنطينة ،  وبناءا عليه نكون قد اجبنا على إشكالية الدراسة المطروحة ، حيث تمكنا 

إلى تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربوية بالواليات مدى النفاذ من معرفة 

الثاني من الباب الثاني حيث تم الوصول  الفصلمن خالل نتائج  المختارة بالجزائر

 كمايلي  إلى أهم النتائج من  خالل مسؤولي مصالح مديريات التربية بواليات العينة 

v  تم تطبيق استيراتيجية وطنية لمشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 :قطاع التعليم  في كل المؤسسات التعليمية في الثالث مراحل األولى 

  االبتدائي _            

  االكمالي  - 

  ي الثانو - 

v  حاسوب ، إلى  16تجهيز وطني لكل المؤسسات التعليمية بمخابر إعالم آلي  تضم

 ابتداءجانب قاعات انترنت ، وحواسيب محمولة وعارض بيانات يتم بصفة مرحلية 

 .والعملية متواصلة .من مرحلة الثانوي إلى االبتدائي 

v  الثانوي  ، تكوينا لجميع أساتذة التعليم االبتدائي واالكمالي ، و%  100تكوين كلي

 . أساسيا يؤهلهم الكتساب مهارات معلوماتية تخدم كفايات التدريس 

v  إدماج مادة اإلعالم اآللي كمادة مستقلة في السنة األولى متوسط، ومرحلة الثانوي

 .لجميع التخصصات بمعدل ساعتين في األسبوع
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v اج الكلي في هو اإلدم مهدف مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعلي

 .جميع المواد وتغيير وجه العملية التعليمية التقليدية

v  تقييم ومتابعة مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم من

 .خالل الملتقيات والندوات الجهوية والوطنية وإرسال تقارير منتظمة إلى الوصاية 

م فقد ت، فاذ إلى تكنولوجيا التعليملقياس هذا النللمؤشرات الداللية وبالنسبة  •

تجريب مؤشرات األداء التي أعلنت عنها منظمة اليونسكو في القمة العالمية 

لمجتمع المعلومات بجنيف والتي لم يتم استخدامها إلى أالن ، وحسب نتائج 

مع  إلى تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربويةالدراسة فهي صالحة لقياس النفاذ 

  :ع باعتبارها شاملة ألهم محاور االستيراتيجية الوطنية بعض التطوي

  اإلستراتيجية والسياسة  •

 .البنية األساسية إلدماج التكنولوجيا والوصول إليها •
 .إدماج تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي  •
 تدريب المكونين  •
  .تعليم الطالب •

vكونون لتكنولوجيا ومن خالل الدراسة تم اكتشاف أن استعمال األساتذة أو الم

كثيرا عن استعماالت الطلبة لها  ختلفيالالمعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم 

رغم أن المتكونون أو الطلبة يمارسونها بنوع من الشغف سواءا في المدرسة أو 

المنزل أوفي مقاهي االنترنت ويحتاج كل من الطرفين إلى تكوين متقدم في استعمال 

كال الطرفين من استثمار تكنولوجيا التعليم في العملية البيداغوجية  التكنولوجيا ، يمكن

. 

v  مرصد وطني ومن خالل النتائج المستخرجة من الدراسة يمكن القول أننا قد أنشانا

لمجتمع المعلومات بالجزائر في قطاع التعليم بالواليات المختارة كعينة للدراسة ، 

محاوالت مترجمة لوصف واقع إدماج  يقدم كرويمن العائلة الثانية بمنهجية م
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و ، تم فيه تجميع أهم اإلحصائيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم 

 .الخاصة بالمشروع بالواليات المذكورةالبيانات الكيفية 

  

بذلك نكون قد حققنا أهداف الدراسة ووجدنا حلوال لإلشكالية المطروحة في كيفية 

في قطاع التعليم بالجزائر في واليات  تلوجيا المعلومات واالتصاالقياس النفاذ لتكنو

  .عنابة ، سطيف ، قسنطينة 
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  الخاتمة

مجتمع المعلومات الناشئ نظرية حديثة للتعليم تتفهم كل جوانبه الهامة  يتطلب    

حي القانونية، القوانين والقيود، النماذج التعليمية والتنظيمية السياسات والنوا: مثل

حتية تالمالئمة للتعليم، التمويل وآثاره، التطوير اإلداري والوظيفي المحترف، البنية ال

  .تقديم تعليم مفتوحاً للجميع من اجل،التكنولوجية والتأكيد على الجودة

تخطيط ن أساسيين وهما وجود قضية نجاح أية منظومة للتعليم معتمدة على أمريو

ويمكن اختيار التكنولوجيا المناسبة لجميع العناصر المتعلقة بالنظام  جيد وفهم مركز

  .بمجرد أن يتم فهم هذه العناصر بالتفصيل

ولقياس تقدم استخدام تكنولوجيا المعلومات في المبادرات التعليمية البد من    

تي البد لها أن تستجيب للتحديات التي استعمال مؤشرات ومعايير قياس النفاذ وال

 التعليم يأثيرت فيما يتعلق بدور وقيمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

وتوضح العالقة بين استخدام التكنولوجيا واإلصالحات التعليمية، وتمكين المعلمين من 

لطالب إلى جانب تلبية دورهم وإحداث التغييرات في عمليات التدريس والدراسة وتعليم ا

توضيح أن التكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتعزيز االبتكار والتمكين 

ويجب ان تكون مؤشرات كيفية استخدمت بها تكنولوجيا المعلومات . وإيجاد حلول أكفاء

والتعليم واالتصاالت، ليست كأداة تشغيلية أساسية فقط بل كوسيلة اتصال تعزز تطوير 

ار، والقدرة على التفاعل والدراسة المشتركة والتفكير النقدي وحل المشكالت وهذه االبتك

  .المؤشرات توجه واضعي السياسات إلى تفعيلها، وينبغي اعتبارها محفزا للتغيير

ويعتبر نهج قياس استخدام وتأثير تكنولوجيا التعليم باستخدام المؤشرات جزء  

ا، باعتبار أن المعلومة اإلحصائية تساهم في مكمل ألي برنامج خاص بهذه التكنولوجي

تقويم السياسات واتخاذ القرارات، وطبعا اليمكن الحصول على هذه المعلومات إال من 

على جملة من المؤشرات القياسية المتفق  دخالل توفر نظام إحصائي متطور يعتم

قافة تجميع عليها من طرف المنظمات الدولية النشطة في المجال،  وذلك بغية إرساء ث
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البيانات اإلحصائية واستغاللها في تقييم المشاريع واالستراتيجيات، ثم نشرها من 

خالل المراصد الوطنية واإلقليمية التي تساهم في معرفة مدى تغلغل أي بلد في 

 .مجتمع المعلومات وقياس النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا البلد

م وتأثير تكنولوجيا التعليم باستخدام المؤشرات جزء مكمل ويعتبر نهج قياس استخدا

ألي برنامج إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم، الن من خالله 

ومن خالل هذه الدراسة تم توضيح .تغلغل التكنولوجيا في هدا القطاعيمكن قياس 

ومات في قطاع التعليم استسراتيجية وسياسة تنفيذ مشروع إدماج تكنولوجيا المعل

ونوعية التكوين المقترح إلى جانب كيفية استعمال هذه التكنولوجيا من طرف المكونين 

مرصد  ونكون بذلك قد انشانا.والمتكونين ونوع الفجوة البارزة جراء هذا االستعمال 

وطني لمجتمع المعلومات بالجزائر في قطاع التعليم بالواليات المختارة كعينة 

يقدم محاوالت مترجمة لوصف واقع  كروي، من العائلة الثانية بمنهجية مللدراسة 

  إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم
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  :1الملحق 

 االستيراتيجية والسياسة :17الجدول رقم 
كافية  العبارات الترمیز

 جدا
كافية   كافية إلى  

 حد ما
غير  غير كافية

كافية 
على 
 اإلطالق

q1 مشروع إدماج  نامتالك معلومات كافية ع
  تكنولوجيا المعلومات 

 

* 104 136 48 14 

q2  محاور االستيراتيجية المتبعة في تنفيذ مشروع
 إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1 5 213 64 27 

q3  لتنفيذ مشروع ) أجهزة و شبكات ( البنية التحتية
  العملية التعليمية هاإلدماج وتغيير وج

 

* 194 58 28 20 

q4  مبادرة من طرف الدولة االستيراتيجية المتبعة في
إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 العملية التعليمي

* 90 119 74 19 

q5,1 25 66 159 50 مبادرة من الدولة * 
q5,2 21 116 135 * * مبادرة من مديربات التربية 
q5,3  مبادرة من طرف الهيئة اإلدارية من المؤسسة

 التعليمية
* * 117 103 80 

q5,4 96 214 * * * مبادرة شخصية من طرف كل مكون 
q6,1 16 26 59 55 4 مادة منفصلة 
q6,2 12 44 107 9 مادة مدمجة في كافة المواد * 
q6,3 32 69 79 * مادة مدمجة في بعض المواد * 
q6,4 57 66 66 * * مادة اختيارية 
q6,5 82 96 * * * برنامج خاص 
q7,1 35 85 60 * توفير التجهيزات * 
q7,2 26 44 110 * تكوين مالئم * 
q7,3 حسن التنفيذ 

 
* 60 51 31 * 

q7,4 اإلعالم و الوضوح 
 

* 40 70 60 10 
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  تكوين المكونين: 18لجدول رقم ا

  

  

  

  

  

  

غير فعالة  العبارات  الترمیز 
على 
 اإلطالق

فعالة إلى  غير فعالة
 حد ما

 ةفعال فعالة
 جدا

q1  نسبة األمية المعلوماتية لألساتذة الذين
  .تندمج معهم

 

3 6 120 236 35 

q2  نسبة اهتمام لألساتذة الذين تندمج معهم
  لمحو األمية المعلوماتية

 

* 20 95 140 25 

q3  تكنولوجيا عملية التكوين في استخدام
 المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية

* 26 140 60 74 

q4 بناء هيكلة للتكوين والتقييم  ياالستثمارات ف
على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت في العملية التعليمية
 

36 190 40 5 * 

q5  عملية التدريب والتقييم يكشف المهارات
 علومات واالتصاالتالستخدام تكنولوجيا الم

45 33 180 42 * 

q6 طلب  من الهيئة المسؤولة. 
 

180 75 35 * * 

q7,1   55 200 40 15 * منهاج مالئم 

q7,2  حجم ساعي كاف  
 

* 20 100 160 20 

q7,3 295 75 30 * مستوى اإلطارات المكونة * 

q7,4 82 160 40 18 وجود رغبة * 

q7,5 180 195 40 35 الرغبة في التغير * 

q7,6 10 76 194 20 * تجهيزات كافية 

q7,7        79 196 25 * توقيت للتكوين مالئم * 
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  ن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتياستعمال المكون:19الجدول رقم 

R1 استخدام  
 كبير جدا

استخدام 
 R2كبير

R3 استخدام  
 قليل جدا

R4 استخدام  
ليلق  

R5  غير
مستخدم على 

 اإلطالق

 الترمیز العبارات

  صمعالجة النصو * * * 50 250
 

q1,1 

 q1,2 الجداول االلكترونية * * * 110 *
 q1,3 قواعد المعلومات 105 195 * * *
  برمجيات العرض 30 230 30 10 *

 
q1,4 

 q1,5 انترنت * 100 174 26 *
 q1,6 بريد الكتروني * 200 65 * *
 q1,7 دردشة 105 160 70 * *
 q1,8 لغات برمجة 30 50 30 20 *
تصميم صفحات  * 40 20 * *

  الويب 
 

q1,9 

 q1,10 تصوير رقمي 45 60 * * *
إنشاء ومعالجة  70 100 * * *

  الصور 
 

q1,11 

 q1,12 التقاط ومعالجة فيديو 200 140 * * *
 q1,13 المذكرات االلكترونية 100 66 30 * *
عملية تبادل على  240 130 * * *

  الويب
 

q1,14 
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  )تابع (ن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتياستعمال المكون:19الجدول رقم 

  

 R1 العبارات الترمیز
استخدام 
 كبير جدا

استخدام 
 R2كبير

R3 
استخدام 
 قليل جدا

R4 
استخدام 

 قليل

R5  غير
مستخدم 

على 
 اإلطالق

q2,1 محتوى حقول التخصص  

 

* 180 150 80 200 

q2,2 معارف عامة  

 
* 160 40 80 160 

q2,3 200 90 160 * * ا المعلوماتمهارة استخدام تكنولوجي 
q2,4 تطبيقات بيداغوجية  

 
* * 60 80 170 

q2,5 70 40 * * * فوروم نقاش عام 
q2,6 فوروم نقاش خاص  

 
* * * 50 20 

q2.7 15 20 80 * * قوائم توزيع من خالل البريد االلكتروني 
q2,8 20 * * * * كتابة تعليقات على المذكرات السيبيرانية 

q3,1 دام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخ
 في تصميم و تقديم الدروس

* 90 90 100 260 

q3,2  تبادل أو تشاطر معلومات داخل المؤسسة
 التعليمية من خالل شبكات المعلومات

* * 30 200 250 

q4  استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 يتم يشكل إجباري داخل المؤسسة التعليمية

* 40 180 80 200 

q5,1 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخدام
 .                        إيصال الفهم يف

20 190 80 10 * 

q5,2 تكنولوجيا المعلومات  استخدام
  .واالتصاالت يسهل العملية البيداغوجية 

 

25 200 75 * 20 

q5,3 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخدام
 تعليميةيعيق العملية ال

* 55 40 200 10 

q5,4 تكنولوجيا المعلومات  استخدام
واالتصاالت يحقق التفاعل في العملية 

  .البيداعوجية
 

* * 210 80 * 

q6,1 40 40 * 10 داخل المنزل * 
q6,2 45 53 200 1 في مقاهي االنترنت * 
q6,3 5 40 58 200 11 في نوادي اإلعالم اآللي 
q7,1 55 55 180 * التكوين * 
q7,2 64 190 46 * الحواجز نفسية * 
q7,3  _10 20 50 222 * وجود تجهيزات 
q7,4  _ توفير تكنولوجيا المعلومات

  واالتصاالت بالمنزل 
 

* 80 170 50 * 
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  ا المعلومات واالتصاالتن لتكنولوجييكونتاستعمال الم:20لجدول رقم ا

  

  

  

   

 

  

  

R1 استخدام  
 كبير جدا

استخدام 
 R2كبير

R3 استخدام  
 قليل جدا

R4 استخدام  
 قليل

R5  غير
مستخدم على 

 اإلطالق

 الترمیز العبارات

  صمعالجة النصو * * * 20 180
 

q1,1 

 q1,2 الجداول االلكترونية * * * 25 175
 q1,3 قواعد المعلومات * * 50 60 90

  برمجيات العرض * * 5 45 150
 

q1,4 

 q1,5 انترنت * 100 50 40 10
 q1,6 بريد الكتروني * * 50 66 90

 q1,7 دردشة * * 50 50 100
 q1,8 لغات برمجة 120 70 * * *
تصميم صفحات  * 80 70 90 *

  الويب 
 

q1,9 

 q1,10 تصوير رقمي * * 40 30 130
إنشاء ومعالجة  63 2 * 35 100

  الصور 
 

q1,11 

 q1,12 التقاط ومعالجة فيديو 45 55 50 50 *
 q1,13 المذكرات االلكترونية 75 60 60 5 *
عملية تبادل على  85 45 70 * *

  الويب
 

q1,14 
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   )تابع ( ن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيكونتاستعمال الم:20لجدول رقم ا

 الترمیز
 

 R1 العبارات
استخدام 
كبير 
 جدا

استخدام 
 R2كبير

R3 
استخدام 
 قليل جدا

R4 استخدام  
 قليل

R5 غير  
مستخدم على 

 اإلطالق

q2,1 محتوى حقول التخصص  

 
45 35 70 25 25 

q2,2 معارف عامة  

 

5 40 45 20 90 

q2,3 30 35 50 55 30 مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
q2,4 تطبيقات بيداغوجية  

 
* * 10 80 90 

q2,5 90 95 15 * * فوروم نقاش عام 
q2,6 فوروم نقاش خاص  

 
* * 30 30 140 

q2,7q  قوائم توزيع من خالل البريد
 االلكتروني

* * * 5 190 

q2,8  كتابة تعليقات على المذكرات
 السيبيرانية

* * * * * 

q3,1  استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في تصميم و تقديم 

 الدروس

* * * * * 

q3,2  معلومات داخل تبادل أو تشاطر
المؤسسة التعليمية من خالل شبكات 

 المعلومات

* * 70 90 40 

q4  استعمال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يتم يشكل إجباري داخل 

 المؤسسة التعليمية

* 45 50 55 40 

,q5,1 تكنولوجيا المعلومات  استخدام
.                        إيصال الفهم يواالتصاالت ف

145 45 10 * * 

q5,2 تكنولوجيا المعلومات  استخدام
واالتصاالت يسهل العملية 

  .البيداغوجية 
 

155 40 5 * * 

q5,3 تكنولوجيا المعلومات  استخدام
 واالتصاالت يعيق العملية التعليمية

170 30 * * * 

q5,4 تكنولوجيا لمعلومات  استخدام
واالتصاالت يحقق التفاعل في 

  .العملية لبيداعوجية
 

* * * 65 135 

q6,1 3 17 45 135 داخل المنزل * 
q6,2 5 30 75 90 في مقاهي االنترنت * 
q6,3 85 95 10 * * في نوادي اإلعالم اآللي 
q7,1 25 45 90 40 التكوين * 
q7,2 15 85 90 * * الحواجز نفسية 
q7,3  _20 75 95 وجود تجهيزات * * 
q7,4  _ توفير تكنولوجيا المعلومات

  تصاالت بالمنزل واال
 

* 100 45 35 10 
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  نتائج الدراسة 

 : السياسة واالستيراتيجية: 1محور

v  و العبارة األكثر .المكونون متقبلون لالستيراتيجية والسياسة المقترحة من طرف الدولة

 مستوى الثقة عند 77,29بوسط حسابي قدره "  كافية   غير" ، هي  هدا المحور  يتكرار ف

 .54,575معياري قدره  وانحراف.   %95أو  0.95

v ة التي تمتلك معلومات ال تعي محاور االستيراتيجية المتبعة في تنفيذ مشروع العين

 213 هقدر إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم بتكرار

v  بمتوسط حسابي  اعتقاد المكونون أن البنية التحتية الموجهة لتنفيذ مشروع اإلدماج كافية

 ،65,919همعياري قدر وانحراف.   ,79قدره 

v  وحسب العينة المدروسة فاستيراتيجية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع

التعليم ليست فقط تجهيزات موزعة على المستوى الوطني بقدر ماهي وعي جميع األطراف، 

صناع القرار المسؤولين على قطاع التعليم اإلدارة المعنية والمكونون في المجال والمتكونين 

 . الميذ  وذلك من خالل سياسة اإلعالم والترويج لتبني أفكار المشروعوهم الت

v  يعتقد األساتذة المكونون أن متطلبات تنفيذ إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

قطاع التعليم يستوجب مبادرة الدولة باعتبارها السلطة األولى لتحقيق االستراتيجيات الوطنية 

 77,29بمتوسط حسابي قدره  يات التربية بالرغم من أنها غير كافيةفي حين تبقى مبادرة مدير

وطنيا لكنها واجبة على المستوى المحلي ألجل النهوض بالقطاع أما ،54,575وانحراف معياري

بالنسبة لهيئة التدريس فمبادرتها غير كافية على اإلطالق بالرغم من أنها ضرورية ، وتعتبر 

 .بداعا شخصيا في الممارسة البيداغوجية لكنها غير كافيةالمبادرات الفردية لكل مكون إ

v  مسؤولية نجاح المشروع تتقاسمها الدولة على المستوى الوطني لتوفير المتطلبات

األساسية ومديريات التربية على المستوى المحلي لمراقبة تنفيذ المشروع في حيز الوالية  



نفيذه في الحيز الضيق للمؤسسة ومبادرة ومسؤولية هيئة اإلدارة للمؤسسة التعليمية لضبط  ت

أساسية للمكون لتحقيق اإلبداع واالبتكار في العملية التعليمية من خالل تغيير وجهها 

  .داغوجيايب

v  إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهاج الدراسي، يعتبر األساتذة كيفية

 .الموادمدمجة في كافة  تكون أنالمكونون أن إدماج مادة اإلعالم اآللي من الضروري 

 :التكوين: 2محور

v  هي " فعالة "عبارة  وقد ظهرت ،الدولةمتقبلون للتكوين المقترح من طرف األساتذة

 عند 113,77حسابي قدره  طالعينة، بمتوسطرف  نالمحور مفي هذا  األكثر تكرار

 .56,014 وانحراف معياري  قدره،    %95أو  0.95 مستوى الثقة

v  أن يمارس دوره الجديد  إذا كانت له مهارات في استخدام الحاسوب  ونللمكيمكن

من اجل 180 قدره ربتكرا واالنترنت وهي الرغبة التي يمتلكها معظم المكونون أفراد العينة

وكبيرة في  236 قدره ربتكرا محو األمية المعلوماتية التي يعتقد المكونون أن نسبتها فعالة

 في الواليات المختارة عنابة ، سطيف، قسنطينةأوساط المكونين واألساتذة 

v  على  رغم اعتمادهبالنسبة ألفراد العينة فهم راضون بنسبة عالية على مستوى تكوينهم

والقدرات المنهجية للدمج الكامل  التقنية،دون مراعاة القدرات  اإلعالم،مبادئ أولية في 

 .موادوالجزئي لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في كفاءة ال

v  البد من الرجوع إلى المكونين لمشاركتهم في اقتراح محتوى التكوين الذي يالئم هدف

 .اإلدماج واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تصميم وتقديم الدروس 

v   غير متقبلون لفكرة أن يكون التكوين دون تقييم مسبق لتقديم الشهادة، المكونون

 .ن هذا يجعل منه غير جدي من اغلب األساتذة المكونونال) شهادة متمرن ( المسماة 



v  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي المنهاج المالئم، والحجم أهم متطلبات التكوين في

الساعي الكافي، ومستوى اإلطارات المكونة الذي يفترض أنهم متخصصون في المجال 

  .توقيت المالئم للتكوينإضافة إلى وجود رغبة للتغيير، والتجهيزات الكافية وال

v من أهم كفايات المكون في هي  القدرات التي يجب استغاللها في الوضعيات البيداغوجية و

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال 

 .تملك المعلومات األولية المتصلة بالتجهيزات الحديثة _                   

 .في شبكة االنترنت القدرة على اإلبحار _                   

 .القدرة على استعمال البريد االلكتروني كوسيلة للتراسل _                   

v  التخطيط المقطع تعليمي (على تصميم الدروس على الخط  ال بد ان يكون للمكون القدرة

  .)وتنفيذه وتقييمه في البيئة الرقمية

  االستعمال: 3محور 

 . ا المعلومات واالتصاالتاستعمال المكونین لتكنولوجی. 1.3

v  عبارة استخدام "تظهر  ،بكثافةالمكونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وانحراف معياري ،  %95أو  0.95 مستوى الثقة عند 03 ,100 بمتوسط حسابي قدره "قليل 

ابي بمتوسط حس" غير مستخدم على اإلطالق"الممثلة ب  R5تليها عبارة  ،638 ,67قدره 

 67,742وانحراف معياري قدره ،  %95أو  0.95 مستوى الثقة عند68,08 قدره

v تيجية وتنفيذها ومستوى التكوين المالئم، يكون اكنتيجة لحسن التخطيط للسياسة واالستير

استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت موسع وهادف إلى تقليص الفجوة الرقمية 

 في الوسط التربوي



vأمام استخدام أجهزة الحاسوب بشكل فعال في الفصول المدرسية تتمثل  أدق إشكالية

 .في تدريب المكون وتكوينه على استعمال تكنولوجيا المعلومات

v  ضعيفة نوعا ما ألنها لم تغير  للمكونينعملية االستثمار للتكوين والتدريب المقدمين

 .من وجه العملية التعليمية رغم التجهيزات الموجودة

v رات المحققة خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي انحصرت االستثما

حسب إفراد العينة في التطلع على بعض المعارف العامة أما على شبكة االنترنت أو من 

البيداغوجية في مادتي الفيزياء  خالل تصفح األقراص المضغوطة ، وبعض التطبيقات 

 .والعلوم الطبيعية

v التعليمية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتم  التغير في العملية

إليصال الفهم للتالميذ وتسهيل مسار العملية البيداغوجية ، من خالل النص المكتوب ، 

 .الصورة المتحركة والصوت والتفاعل مع الطالب

v  محفزات استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب عينة الدراسة هي:  

  .وتوفير التجهيزات الجيد،وين التك

  :استعمال المتكونون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.3

نجد أن المنوال منعدم ،  كونون ال يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكثافةتالم

أي انه ال توجد قيمة أكثر تكرار ، وان الحد األدنى للقيم منعدم أيضا ،أي أن التبعثر 

ووجود حد . 4316,689هو  R1كبير مما يفسر ارتفاع قيمة التباين بالنسبة ل   اإلحصائي

  ) استخدام كبير جدا(  R1 ، وتقارب في قيمة المتوسط الحسابي بين في كل الحاالت أعلى

  .)مستخدم على اإلطالق  غير( R5و  

  



v مكونين الفجوات الثانوية التي بدأت تواجه التربويون بالظهور هي نمو الفجوة بين ال

  .واالتصاالتوالتالميذ في استخدام تكنولوجيا المعلومات 

v  إلى جانب   180معالج النصوص يتم بصورة مكثفة بتكرار قدره يستخدمونالمتكونين

فضال  150قدر رواستخدام  برمجيات العرض بتكرا  175   الجداول االلكترونية بتكرار قدر

واجباتهم المدرسية ، إضافة إلى البريد  عن إقبالهم عن استخدام االنترنت لتكملة بعض

والدردشة ، والتبادل على الويب ، أما  بالنسبة للتصوير فقد أكد أفراد العينة  يااللكترون

استخدام هذه التقنية استخدام قليل مع المعالجة الصوتية والتقاط ومعالجة الفيديو ، أما 

اب المساحات ورسم الدوال في بالنسبة الستخدام البرمجيات فهي الخاصة باأللعاب وحس

 .الرياضيات إلى جانب البحث في قواعد المعلومات والقواميس والموسوعات االلكترونية

v  وبين التالميذ أنفسهم نتيجة  عموما،تأكيد ظهور الفجوات الرقمية بين التالميذ واألساتذة

الموقع  لعرقي،االموروث  االقتصادية،الحالة  الجنس، العمر، :أهمهاالعديد من العوامل 

 .االجتماعي والتعليمي وبيئة العمل الجغرافي المستوى

v المهارات المعلوماتية خارج نطاق المؤسسة التعليمية حيث أكد أفراد  اكتسب المتكونون

إلى جانب  داخل المنزل) الحواسيب واالنترنت ( العينة أنهم يحتكون بالتقنية المعلوماتية

  .مقاهي االنترنت المنتشرة في كل مكاناستخدامهم بشكل كبير لالنترنت ب

v تويرى المتكونون أن التغيير في وجه العملية التعليمية بعد إدماج تكنولوجيا المعلوما 

، واالتصاالت يزيد من الفهم والتفاعل إلى جانب اإلثارة والتشويق في اإلقبال على التعليم 

التكنولوجيا الحديثة حتى ها في حيث يفضل الطلبة الحصص التدريسية التي يدمج األساتذة 

 cd-romولو كانت مجرد تفحص 

v واالتصاالت  في قطاع التعليم هي  تأهم محفزات استعمال تكنولوجيا المعلوما :  

التكوين الجيد والهادف وبالنسبة لهذه الفئة هي طريقة تعليم مادة اإلعالم اآللي والمنهاج 

ون لكل طالب داخل الفوج المخصص لها ، إلى جانب توفير التجهيزات بحيث يك



 تالبيداغوجي حاسوب مع إزالة الحواجز النفسية أمام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 بإدماج التقنية منذ المراحل األولى من التعليم أي المرحلة االبتدائية

v  استعمال هذه التقنية هي مسؤولية األسرة والمجتمع لردم هوة األمية المعلوماتية على

ويتعلق أمر استعمال هذه التكنولوجيا بالمؤسسات التعليمية .تويات المذكورة سابقاجميع المس

، وطريقة تنفيذ  بجودة التكوين المقدم سواءا للمتكون أو المكون على حد سواء

 .االستيراتيجية والخطة المتبعة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ة النهائيالنتائج 

 
نا استطعنا انجاز مرصد معلومات وطني الدراسة السابقة ، يمكن القول أنمن خالل محاور 

لمجتمع المعلومات بالجزائر ، يقيس النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع 

التعليم بالواليات المذكورة  عينة الدراسة عنابة ، سطيف  قسنطينة ،  وبناءا عليه نكون قد 

إلى تكنولوجيا مدى النفاذ  إشكالية الدراسة المطروحة ، حيث تمكنا من معرفةاجبنا على 

من خالل نتائج المحور الثاني  التعليم بالمؤسسات التربوية بالواليات المختارة بالجزائر

من الباب الثاني حيث تم الوصول إلى أهم النتائج من  خالل مسؤولي مصالح مديريات 

 :كمايلي  التربية بواليات العينة 

v ج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تم تطبيق استيراتيجية وطنية لمشروع إدما

 : األولىقطاع التعليم  في كل المؤسسات التعليمية في الثالث مراحل 

  االبتدائي _            

  االكمالي  - 

  الثانوي  - 

 

v  حاسوب ، إلى جانب  16تجهيز وطني لكل المؤسسات التعليمية بمخابر إعالم آلي  تضم

بيانات يتم بصفة مرحلية ابتداءا من مرحلة  قاعات انترنت ، وحواسيب محمولة وعارض

 .والعملية متواصلة .الثانوي إلى االبتدائي 

v  لجميع أساتذة التعليم االبتدائي واالكمالي ، والثانوي  ، تكوينا أساسيا %  100تكوين كلي

 . يؤهلهم الكتساب مهارات معلوماتية تخدم كفايات التدريس 

v تقلة في السنة األولى متوسط، ومرحلة الثانوي لجميع إدماج مادة اإلعالم اآللي كمادة مس

 .التخصصات بمعدل ساعتين في األسبوع

v هو اإلدماج الكلي في جميع  مهدف مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعلي

 .المواد وتغيير وجه العملية التعليمية التقليدية



v تصاالت في قطاع التعليم من تقييم ومتابعة مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واال

 .خالل الملتقيات والندوات الجهوية والوطنية وإرسال تقارير منتظمة إلى الوصاية 

م تجريب فقد ت، لقياس هذا النفاذ إلى تكنولوجيا التعليمللمؤشرات الداللية وبالنسبة  •

عنها منظمة اليونسكو في القمة العالمية لمجتمع  أعلنتالتي  األداءمؤشرات 

، وحسب نتائج الدراسة فهي  أالن إلىعلومات بجنيف والتي لم يتم استخدامها الم

 مع بعض التطويع إلى تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربويةصالحة لقياس النفاذ 

  :باعتبارها شاملة ألهم محاور االستيراتيجية الوطنية 

  اإلستراتيجية والسياسة  •

 .لوصول إليهاالبنية األساسية إلدماج التكنولوجيا وا •
 .إدماج تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي  •
 تدريب المكونين  •
  .تعليم الطالب •

 

v  ومن خالل الدراسة تم اكتشاف أن استعمال األساتذة أو المكونون لتكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم اليختلف كثيرا عن استعماالت الطلبة لها 

الطلبة يمارسونها بنوع من الشغف سواءا في المدرسة أو  أورغم أن المتكونون 

المنزل أوفي مقاهي االنترنت ويحتاج كل من الطرفين إلى تكوين متقدم في استعمال 

، يمكن كال الطرفين من استثمار تكنولوجيا التعليم في العملية التكنولوجيا 

 .البيداغوجية 

v  مرصد وطني لقول أننا قد أنشانا ومن خالل النتائج المستخرجة من الدراسة يمكن ا

،  للدراسةلمجتمع المعلومات بالجزائر في قطاع التعليم بالواليات المختارة كعينة 

تم فيه تجميع أهم اإلحصائيات الخاصة  ،كرويمن العائلة الثانية بمنهجية م

 .بالمشروع بالواليات المذكورة

  



كالية المطروحة في كيفية قياس بذلك نكون قد حققنا أهداف الدراسة ووجدنا حلوال لإلش

في قطاع التعليم بالجزائر في واليات عنابة ،  تالنفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

  .سطيف ، قسنطينة 

  

  

      

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  :الخاتمة

: مجتمع المعلومات الناشئ نظرية حديثة للتعليم تتفهم كل جوانبه الهامة مثل يتطلب

نونية، القوانين والقيود، النماذج التعليمية والتنظيمية المالئمة السياسات والنواحي القا

حتية تللتعليم، التمويل وآثاره، التطوير اإلداري والوظيفي المحترف، البنية ال

 تقديم تعليم عالي الجودة مفتوحاً للجميع من اجل. التكنولوجية والتأكيد على الجودة

تخطيط جيد أمرين أساسيين وهما وجود قضية نجاح أية منظومة للتعليم معتمدة على 

ويمكن اختيار التكنولوجيا المناسبة بمجرد لجميع العناصر المتعلقة بالنظام  وفهم مركز

  .أن يتم فهم هذه العناصر بالتفصيل

ولقياس تقدم استخدام تكنولوجيا المعلومات في المبادرات التعليمية البد من استعمال 

لتي البد لها أن تستجيب للتحديات التى أثيرت فيما مؤشرات ومعايير قياس النفاذ وا

وتوضح العالقة  .التعليم ييتعلق بدور وقيمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

بين استخدام التكنولوجيا واإلصالحات التعليمية، وتمكين المعلمين من تلبية دورهم 

الطالب إلى جانب توضيح أن  وإحداث التغييرات في عمليات التدريس والدراسة وتعليم

التكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتعزيز االبتكار والتمكين وإيجاد حلول 

ويجب ان تكون مؤشرات كيفية استخدمت بها تكنولوجيا المعلومات والتعليم . أكفاء

تكار، واالتصاالت، ليست كأداة تشغيلية أساسية فقط بل كوسيلة اتصال تعزز تطوير االب

والقدرة على التفاعل والدراسة المشتركة والتفكير النقدي وحل المشكالت وهذه المؤشرات 

  .توجه واضعي السياسات إلى تفعيلها، وينبغي اعتبارها محفزا للتغيير

ويعتبر نهج قياس استخدام وتأثير تكنولوجيا التعليم باستخدام المؤشرات جزء مكمل  

جيا، باعتبار أن المعلومة اإلحصائية تساهم في تقويم ألي برنامج خاص بهذه التكنولو

السياسات واتخاذ القرارات، وطبعا اليمكن الحصول على هذه المعلومات إال من خالل 

على جملة من المؤشرات القياسية المتفق عليها من  دتوفر نظام إحصائي متطور يعتم

ثقافة تجميع البيانات  طرف المنظمات الدولية النشطة في المجال،  وذلك بغية إرساء



اإلحصائية واستغاللها في تقييم المشاريع واالستراتيجيات، ثم نشرها من خالل 

المراصد الوطنية واإلقليمية التي تساهم في معرفة مدى تغلغل أي بلد في مجتمع 

ويعتبر نهج  .المعلومات وقياس النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا البلد

دام وتأثير تكنولوجيا التعليم باستخدام المؤشرات جزء مكمل ألي برنامج قياس استخ

 إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم ، الن من خالله يمكن قياس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الملخص 

على جملة من  دنظام إحصائي متطور يعتميقوم مجتمع المعلومات في أي بلد على 

ية المتفق عليها من طرف المنظمات الدولية النشطة في المجال،  المؤشرات القياس

وذلك بغية إرساء ثقافة تجميع البيانات اإلحصائية واستغاللها في تقييم المشاريع 

واالستراتيجيات، ثم نشرها من خالل المراصد الوطنية واإلقليمية التي تساهم في 

النفاذ لتكنولوجيا المعلومات  معرفة مدى تغلغل أي بلد في مجتمع المعلومات وقياس

وتوضح  .التعليم يواالتصاالت، وقيمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

العالقة بين استخدام التكنولوجيا واإلصالحات التعليمية، وتمكين المعلمين من تلبية دورهم 

وضيح أن وإحداث التغييرات في عمليات التدريس والدراسة وتعليم الطالب إلى جانب ت

التكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتعزيز االبتكار والتمكين وإيجاد حلول 

ومن خالل هذه الدراسة تم اختبار مؤشرات األداء لمنظمة اليونسكو في قطاع . أكفاء

وتم تكوين لنموذج مرصد وطني .التعليم بالواليات المختارة قسنطينة ، عنابة ، سطيف 

لومات في قطاع التعليم بالواليات المذكورة ، من العائلة الثانية بمنهجية لمجتمع المع

  .ميكرو 

  : الكلمات المفتاحية 

  مجتمع المعلومات ، نظام إحصائي ، مرصد معلومات ، تكنولوجيا التعليم ، 

  

  

  



  
ABSTRACT  
The information society in any country on sophisticated 
statistical system relies on a set of benchmarks agreed by the 
international organizations active in the area, with a view to 
establishing a culture of the compilation of statistical data 
and used to assess projects and strategies, and then 
disseminated through national and regional observatories, 
which contributes to know the penetration of any country in 
the Information Society and to measure the force of 
information and communications technology, and the value and 
impact of information and communication technology in 
education. Clarifies the relationship between the use of 
technology and educational reforms, and to enable teachers to 
meet their role and changes in the teaching, study and 
education of the students as well as clarifying that 
technology is not an end in itself but a means to promote 
innovation, empowerment and qualified solutions. Through this 
study were tested performance indicators of UNESCO in the 
education sector States selected Constantine, Annaba, Sétif. 
Been formation of a model National Observatory on the 
Information Society in the education sector States mentioned, 
the family of the second methodology Mekrou.  
Keywords:  
Information society, statistical system, the Observatory 
information technology, education, 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
ABSTRACT  
La société de l'information de n'importe quel pays du 
sophistiqué système statistique repose sur un ensemble de 
critères convenus par les organisations internationales 
actives dans le domaine, en vue d'établir une culture de la 
compilation des données statistiques qui servent à évaluer les 
projets et les stratégies, puis diffusées Par le biais des 
observatoires nationaux et régionaux, ce qui contribue à 
savoir la pénétration de n'importe quel pays dans la société 
de l'information et de mesurer la force de la technologie de 
l'information et des communications, ainsi que la valeur et 
l'impact des technologies de l'information et des 
communications dans l'enseignement. Précise la relation entre 
l'utilisation de la technologie et de la réforme de 
l'éducation, et de permettre aux enseignants de se rencontrer 
et de l'évolution de leur rôle dans l'enseignement, l'étude et 
l'éducation des élèves, ainsi que de préciser que la 
technologie n'est pas une fin en soi mais un moyen pour 
promouvoir l'innovation , De l'autonomisation et les 
qualifications des solutions. Grâce à cette étude ont été 
testés des indicateurs de performance de l'UNESCO dans le 
secteur de l'éducation des États sélectionnés Constantine, 
Annaba, Sétif. Eu formation d'un modèle de l'Observatoire 
national de la société de l'information dans le secteur 
éducatif, les Etats mentionnés, la famille de la deuxième 
méthode Mékrou.  
Mots-clés:  
Société de l'information, du système statistique, 
l'Observatoire des technologies de l'information, l'éducation, 
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قياس النفاذ : المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر

التكنولوجيا المعلومــــات و االتصاالت بقطاع التعليم 

. واليات قسنطينة، عنابة، سطيف: ئريبالشرق الجزا

  .نموذجا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  يم العالي و البحث العلميــوزارة التعل

  وري قسنطينةـــجامعة منت
  بات قسنطينةــعلم المكت قسم

  

  

  :بحث استمارة

  

  

  

  

            

  

  

  

  .رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم بعلم المكتبات تخصص إعالم علمي و تقني

  

  اشراف                                                      اعداد 

  كمال بطوش. د                                               علوي هند.أ

  أستاذ محاضر بجامعة منتوري                     أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي

  بقسنطينة                                                     بتبسة

  

  2006/2007سنة 
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  حـــوضيــــت

  

    

بما يوافق األسئلة المطروحة و التي  االستمارةأرجو من سيادتكم مأل هذه      

  :رسالة دكتوراه علوم تحت عنوان تخص

 النفاذياس ــق: المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر

بقطاع التعليم بالشرق  االتصاالتالمعلومات و  لتكــنولوجيا

  .نموذجا. واليات قسنطينة، عنابة، سطيف:جزائريال

  

أجوبتكم تشكل إطار الجزء التطبيقي للرسالة و لهذا أرجو أن تكون أجوبة         

  .و أعدكم أنها لن تستعمل إال في البحث العلمي فقط. ة و جادةـــرسمي

  

  

  علوي هند.أ :الطالبة الباحثة         

  بتبسة.كز الجامعيأستاذة مساعدة بالمر.            
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  :خاصة بالمجيب معلومات* 

  :الدرجة اإلدارية -

      5مسؤول مصلحة      5 األمين العام      5مدير التربية   -

              :في حالة مسؤول مصلحة اذكرها *

  :المصلحة -

  :ةيو السياس اإلستراتيجية /1

بقطاع  االتصاالتو هل توجد سياسة وطنية إلدماج تكنولوجيا المعلومات  / 1

  التربية؟

  5 ال                    5نعم                    

حالة اإلجابة بـ ال ما هي كيفية التخطيط إلدماج تكنولوجيا المعلومات في  في/  2

  قطاع التربية؟

  5 بروتوكول شراكة بين اليونسكو و وزارة التربية الوطنية* 

  اريخه و رقمهأذكر ت          5    قرار رئاسي* 

  أذكر تاريخه و رقمه       5 منشور وزاري* 

  أذكر تاريخه و رقمه       5    نص قانوني* 

  أذكر تاريخه و رقمه       5   وثيقة مرجعية*

  

  ما هي المصلحة المسؤولة على تنفيذ هذه السياسة؟ / 3

      على مستوى وزارة التربية الوطنية* 

  تربيةعلى مستوى مديريات ال* 

  على مستوى المؤسسة التعليمية* 

  

  

  

/ 

/ 

/ 

/ 
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بقطاع  االتصاالتحدد الميزانية المخصصة إلدماج تكنولوجيا المعلومات و  /4

  التربية؟

  5                                  على مستوى الوالئي -

  5                                 على مستوى القطاعي -
  :مجاالت إنفاق هذه الميزانية /5

   5                           شراء تجهيزات التكنولوجيا  -

  5     تكوين المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات -

  5  االنترنت                               في  االشتراك -

  5                              دورات تدريبية للمكونين  -

  5                    الخط على إتاحتهارقمية الدروس و  -

في  االتصاالتما هو مدى و مستوى برنامج إدماج تكنولوجيا المعلومات و  /6

  المؤسسات التعليمية؟

  

  

    

  المرحلة األولى 

  

  المرحلة الثانية 

  

  المرحلة الثالثة

عدد 

المؤسسات 

  التعليمية 

عدد 

ساعات 

  التدريبية 

عدد 

المؤسسات 

  التعليمية

عدد 

ساعات 

  يةالتدريب

عدد 

المؤسسات 

  التعليمية

عدد 

ساعات 

  التدريبية

المدى 

  الجغرافي

  

  

          

    المدى التعليمي 
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تكنولوجيا المعلومات و  إدماجما هو مستوى المراقبة و التقييم لتنفيذ خطة  /7

  في التعليم؟ االتصاالت

  5 على المستوى الوطني -

  5 على المستوى الوالئي -

  5  يعلى مستوى الجهو -

تكنولوجيا المعلومات و  إدماجلتنفيذ خطة  ما هي آلية المراقبة و التقييم /8

  في التعليم؟ االتصاالت

  5 مفتشين أو مراقبين وزاريين إرسال -

  5   تقارير للمصلحة المسؤولة إرسال -

         5ثالثية         5سداسية       5فصلية         5سنوية

  5شهرية

  5أيام دراسية ملتقيات و  إقامة -

                           5 جهوية                      5وطنية

  5والئية

في  االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  بإدماجهل توجد خطة رئيسية خاصة  /9

  التعليمية نفسها؟ المؤسسات

  5ال                     5نعم                    

  :التكنولوجيا و الوصول إليها البنية األساسية إلدماج/ 2

  :التمكينيةالبيئة / 1.2

ما هي متطلبات وصول المؤسسة التعليمية للوصول إلى مختلف وسائل  .10

  ؟االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و 
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  5                                توفر كهرباء* 

  5   السلكية و الالسلكية االتصاالتتطور بنية * 

    5                            بواسحأجهزة ال* 

  5       )ناتا، األنتراإلنترنت(الربط بالشبكة * 

ما هو الحجم الساعي المخصص للتعليم بمساعدة وسائل تكنولوجيا المعلومات  .11

  في المؤسسات التعليمية؟

  5                               سا    5-  1* 

    5                               سا  10-  5 *

  5                               سا 15 -10 *

  5                               سا 20 –15* 

                  5                                     أخرى   

..............................:.................................................حدد

..........   

هل يمكن لكل طالب الوصول إلى األجهزة الحاسوب و استخدامها خراج مواقيت .12

  5ال                     5نعم         الدوام الرسمي بالمؤسسات التعليمية؟

  : في حالة نعم حدد -1.12

  5                   خارج مواقيت الدراسة* 

  5                        العطل األسبوعية* 

  5                          لعطل الفصليةا* 

  أين توضع أجهزة الحاسوب داخل المؤسسات التعليمية؟ .13

  5                           قاعة الحواسب* 

  5                                    مخبر* 
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  5                                  المكتبة* 

  5                         فصول الدراسة* 

  

هل استخدام أجهزة الحواسب داخل المؤسسات التعليمية يتطلب دعم مالي  .14

  رمزي من طرف المستخدمين؟

  5ال                     5نعم 

                  في حالة اإلجابة بنعم ما هو المبلغ المحدد

  : باإلنترنتالربط / 2.2

  5   ؟رنتباإلنتما هو عدد أجهزة الحاسوب الموصولة  .15

                  ؟اإلنترنتأذكر سرعة الربط بالشبكة  .16

  5                       تدفق عالي -

  5                     تدفق ضعيف -

  5                     تدفق متوسط -

  المؤسسات التعليمية؟ الرتباطالمخصصة  االنترنتأذكر أنواع الربط بشبكة  .17

  5               ) خط هاتفي(مودم  -

- ADSL  تدفق عاليeasy        5  

- ADSL 5        تدفق عالي فوري  

  ما هي مصادر تمويل تكلفة اإلتصال باألنترنت داخل المؤسسات التعليمية؟ .18

  5                 ميزانية المؤسسات -

  5           من خالل رسوم التسجيل -

   5  هبات و دعم من مؤسسات أخرى -

  5       أخرى              مصادر  -
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...............................................:................................حدد

..... .  

  ؟ (Web)هل للمؤسسات التعليمية مواقع ويب  .19

  5ال                     5نعم 

  هل للمؤسسات التعليمية بريد إلكتروني؟ .20

  5ال                     5نعم 

  ما هي أنظمة التشغيل المعتمدة لديكم في حواسب المؤسسات؟ .21

- Windows                   5     

- LUNIX                     5 

- UNIX                       5 

  :تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي إدماج/ 3
  
  

ام تكنولوجيا المعلومات و هل يوجد منهج دراسي محدد يتضمن استخد .22
  اإلتصاالت بالمؤسسات التعليمية؟

  5ال                     5نعم 

في المؤسسات  االتصاالتما هي طريقة تدريس تكنولوجيا المعلومات و  .23
  التعليمية؟

     الحجم الساعي األسبوعي        5                        مادة منفصلة* 

5  
    الحجم الساعي األسبوعي          5               وادمدمجة في كافة الم* 

5  
     الحجم الساعي األسبوعي        5         مادة مدمجة في بعض المواد* 

5  
      الحجم الساعي األسبوعي       5                        مادة اختيارية* 

5  
      ساعي األسبوعيالحجم ال        5                       برنامج خاص* 

5   



 287

  
  :في حالة مادة منفصلة 1.23

 االتصاالتالتي تدرس فيها تكنولوجيا المعلومات و ما هي المستويات التعليمية  -
  بالمؤسسات التعليمية؟

    5         االبتدائية         المرحلة * 

  5                  المرحلة اإلكمالية* 
  5                   المرحلة الثانوية* 
  ضمن محتوياتها؟ االتصاالتماهي المواد التي تم إدماج تكنولوجيا المعلومات و . 24

  5                      المواد العلمية* 
  5                 المواد التكنولوجية* 
 5 و اإلنسانية االجتماعيةمواد العلوم * 
في المؤسسات  تاالتصاالما هي مستلزمات دمج تكنولوجيا المعلومات و . 25

  التعليمية في المنهج الدراسي؟

  5                         توفير الكتب المدرسية المالئمة* 
  Cd-rom      5توفير الدروس على أقراص مضغوطة * 
  5                     )أنترنت(الدروس على الخط إتاحة* 
  :احتمال آخر أذكره* 

....................................................................................
....................................................................................

.. ................  
  :تدريب المعلمين و التدريس/ 4

 هل هناك دورات تدريبية مخصصة للمؤطرين قصد دمج تكنولوجيا المعلومات . 26
  إلتصاالت في العملية التعليمية؟و ا

  5ال                     5نعم 

  :في حالة نعم أين تمت هذه الدورات/ 1.26

  5                     في الجزائر 
  5                   خارج الجزائر

  :في حالة خارج الجزائر/ 2.26
أذكر 
  ............................:..................................................البلد

....................................................................................
....  
  ما هي المواضيع المغطاة خالل الدورات التدريبية؟. 24

  5  استثمار استخدام تكنولوجيا المعلومات في تصميم الدروس* 
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  5                              مبادئ أولية في اإلعالم اآللي* 
  5                                          اإلنترنتاستخدام * 
  هل أثمرت الدورة التدريبية على شهادة؟. 25

    5ال                         5نعم                           
  في حالة نعم ما هي هذه الشهادة؟/  1.25

....................................................................................
....  

....................................................................................
....  
  ما هو عدد المعلمين الذين استفادوا من الدورات التدريبية شهريا؟. 26

  خالل شهر 5     1-25

  ل شهرخال 5   25-50

  خالل شهر 5   50-75

  خالل شهر 5 75-100
احتمال آخر 

  .......................................................................حدده
  كيف تمت فترات الدورات التدريبية؟. 27

 15مرة في كل               5مرة في األسبوع                    5يوميا

           5يوم

  5الشهرمرة في 

احتمال آخر 

  .......................................................................حدده

....................................................................................

....  

بالنسبة  االتصاالتكيف تقيمون مستوى مهارات استخدام المعلومات و . 28

  ن؟للمعلمي

 مقبول جدا                           5مقبول                 5غير مقبول 

5  
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بعد  االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  استخدامهل يتم تقييم المتدربين على . 29

  الفترات التدريبية؟

  5ال                     5نعم             
  :في حالة نعم -

    كيف يتم هذا التقييم؟ 1.29

  5                 امتحاناتمن خالل  *

  5 تطبيقية   من خالل دورات تقييمية * 
  

  :تعلم الطالب/ 5

  

في  االتصاالتما هو معدل ساعات استخدام المتعلم لتكنولوجيا المعلومات و . 30

  المؤسسات التعليمية؟

         5فصليا        5شهر     5في األسبوع       5في اليوم

  5  سنوي      5سداسيا
  

  

  الحاسوب الواحد؟ استخدامما هو عدد المترددين على . 31

    5           خالل أوقات الدراسة* 

  5          خارج أوقات الدراسة* 

  5               العطل األسبوعية*

  5                   العطل الفصلية

  لمين؟الفعلي للحاسوب من طرف المتع االستخدام استثمارما هي أوجه . 32

  CD                  5تفحص * 
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  5  استخدام برمجيات التطبيقات* 

-WORD                     5  

- EXCEL                   5  

- POWER POINT        5  

  هل تعتمدون على تكنولوجيا التعليم كمصدر للتعلم؟. 33

  5ال                     5نعم 

  :في حالة نعم

  :هل تتسم

  5                       ةالرسمي -

  5                      الموثوقية -

   5                        الفعالية -



 ةالببليوغرافيالقائمة 
 :الببليوغرافيا بالعربية
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قياس النفاذ : المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر

التكنولوجيا المعلومــــات و االتصاالت بقطاع التعليم 

. ، سطيفواليات قسنطينة، عنابة: بالشرق الجزائري

  .نموذجا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  يم العالي و البحث العلميــوزارة التعل

  وري قسنطينةـــجامعة منت
  بات قسنطينةــعلم المكت قسم

  

  

  :استمارة بحث

  

  

  

  

            

  

  

  

  .رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم بعلم المكتبات تخصص إعالم علمي و تقني
 

  اشراف                                                      اعداد 

  كمال بطوش. د                                               علوي هند.أ

  أستاذ محاضر بجامعة منتوري                     أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي

  بقسنطينة                                                     بتبسة

  

  2006/2007سنة 
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  حـــوضيــــت

  

    

 أرجو من سيادتكم مأل هذه االستمارة بما يوافق األسئلة المطروحة و التي تخص

  :رسالة دكتوراه علوم تحت عنوان

 قــياس النفاذ: المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر

لتكــنولوجيا المعلومات و االتصاالت بقطاع التعليم بالشرق 

  .نموذجا. واليات قسنطينة، عنابة، سطيف:زائريالج

  

أجوبتكم تشكل إطار الجزء التطبيقي للرسالة و لهذا أرجو أن تكون أجوبة         

  .و أعدكم أنها لن تستعمل إال في البحث العلمي فقط. ة و جادةـــرسمي

  

  

  علوي هند.أ :الطالبة الباحثة

  بتبسة.أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي.
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 المحور

 معلومات عن المستعمل:
 

 _ جنس  المستعمل: ذكر                                         أنثى

مكون                                      مكون:مستوى المستعمل_   

مدرسة               أكمالية               ثانوية   :المؤسسة التعليمية_  

علمي                  تقني                 ادبى: تخصـــصال_   

 

 

1 

  االسيراتيجية والسياسة: 
 
 

 الترمیز     
غير 

كافية 
على 

 اإلطالق

غير 
 كافية

كافية 
إلى 

 حد ما

كافية  كافية
 جدا

 العبارات

مشروع  نامتالك معلومات كافية ع.1     
إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

.اع التعليمفي قط  
"""""""""" 

محاور االستيراتيجية المتبعة في  .2
تنفيذ مشروع إدماج تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت  في قطاع 
 التعليم

"""""""""" 
) أجهزة و شبكات ( البنية التحتية  .3

 هلتنفيذ مشروع اإلدماج وتغيير وج
 العملية التعليمية

"""""""""" 
في إدماج االستيراتيجية المتبعة  .4

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 العملية التعليمية

"""""""""" 
:متطلبات تنفيذ المشروع يستوجب .5  
 
 

  مبادرة من طرف الدولة _ 
  ربات التربيةيمبادرة من مد_ 
  مبادرة من طرف الهيئة اإلدارية من _ 
  المؤسسة التعليمية    
  مبادرة شخصية من طرف كل مكون_ 

""""""""""  
كيفية إدماج تكنولوجيا المعلومات  .6

2 
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واالتصاالت في المنهاج الدراسي تتمثل 
  :في 

 
مادة منفصلة _     
مادة مدمجة في كافة المواد _     
مادة مدمجة في بعض المواد _     
مادة اختيارية_     
برنامج خاص_     

 
"""""""""" 

محفزات تنفيذ االستيراتيجية المتبعة  .7
يا المعلومات في إدماج تكنولوج

:واالتصاالت في العملية التعليمية  
توفير التجهيزات _     
تكوين مالئم_     
حسن التنفيذ_     
اإلعالم و الوضوح_     
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  نمكون، مكو: التكوين
  

       الترميز
غير فعالة   العبارات

على 
  اإلطالق

 

غير فعالة 
        

فعالة 
إلى حد 
ما     

    

 فعالة فعالة 
جدا  

     
   

  .المعلوماتية لألساتذة الذين تندمج معهم نسبة األمية.  1
"""""""""" 

ألمية ا لمحو اهتمام لألساتذة الذين تندمج معهم نسبة .2
 المعلوماتية

 
"""""""""" 

عملية التكوين في استخدام تكنولوجيا المعلومات  .3
 واالتصاالت في العملية التعليمية

 
""""""""""  

بناء هيكلة للتكوين والتقييم على استخدام  يف اتاالستثمار .4 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية

"""""""""" 
التدريب والتقييم يكشف المهارات الستخدام تكنولوجيا  عملية.5

 المعلومات واالتصاالت
"""""""""" 

تكنولوجيا  في تصميم عملية تكوين وتقييم المشاركة .6
 المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية

 
إلنجاح عملية التكوين واستخدام تكنولوجيا  المشاركة _

 المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية
 

 .طلب  من الهيئة المسؤولة - 
""""""""""  

  :االتصاالتمتطلبات التكوين في تكنولوجيا المعلومات و .7 
  منهاج مالئم                      _     
  حجم ساعي كاف _    
  مستوى اإلطارات المكونة _    
  وجود رغبة _    
  الرغبة في التغير_    
  تجهيزات كافية _    
  توقيت للتكوين مالئم       _    
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  محور االستعمال

استخدام   العبارات
  كبير جدا

استخدام 
  كبير

استخدام 
قليل 
  جدا

استخدام 
  قليل

غير 
مستخدم 

  إطالقا
  
  

  :مظاهر االستعمال
  
                               صمعالجة النصو - .1

  الجداول االلكترونية                   
  قواعد المعلومات _ 
  برمجيات العرض_ 
  انترنت _ 
  بريد الكتروني _ 
  دردشة _ 
  لغات برمجة _ 
  حات الويب تصميم صف_ 
  تصوير رقمي _ 
  إنشاء ومعالجة الصور _ 
  معالجة صوتية _ 
  التقاط ومعالجة فيديو _ 
  المذكرات االلكترونية _ 

  عملية تبادل على الويب_  
  

""""""""""  
االستثمارات المحققة خالل .2

تكنولوجيا المعلومات استخدام 
 :االتصاالت

محتوى حقول التخصص _    
معارف عامة _   
رة استخدام تكنولوجيا مها_ 

 المعلومات 
تطبيقات بيداغوجية _   
فوروم نقاش عام _   
فوروم نقاش خاص_   
قوائم توزيع من خالل البريد _ 

 االلكتروني
كتابة تعليقات على المذكرات _ 

 السيبيرانية
  

""""""""""  
استخدام مهارات بيداغوجية في .3

عرض لدروس بعد التكوين المقدم 
علومات في تكنولوجيا الم
  .واالتصاالت  في قطاع التعليم

  
استخدام تكنولوجيا المعلومات  -

واالتصاالت في تصميم و تقديم 
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  .الدروس
  
  
  

تبادل أو تشاطر معلومات داخل _ 
المؤسسة التعليمية من خالل شبكات 

  .المعلومات
""""""""""  

استعمال تكنولوجيا المعلومات . 4
واالتصاالت يتم يشكل إجباري داخل 

  .ؤسسة التعليميةالم
  

""""""""""  
  

  :مجاالت االستعمال
  

في العملية البيداغوجية  التغيير. 5
بعد ادماج تكنولوجيا المعلومات 

  :واالتصاالت في العملية التعليمية
تكنولوجيا المعلومات  استخدام_ 

.                        إيصال الفهم يواالتصاالت ف
تكنولوجيا المعلومات  استخدام_ 

واالتصاالت يسهل العملية 
  .البيداغوجية 

تكنولوجيا المعلومات  استخدام_ 
واالتصاالت يحقق التفاعل في 

  .العملية البيداعوجية
تكنولوجيا المعلومات  استخدام_ 

  .واالتصاالت يعيق العملية التعليمية
""""""""""  

  
تكنولوجيا المعلومات  استخدام .6

واالتصاالت خارج المؤسسة 
  :ةالتعليمي

  داخل المنزل_ 
  في مقاهي االنترنت _ 
  في نوادي اإلعالم اآللي _ 

          
""""""""  

محفزات استعمال تكنولوجيا . 7
  :المعلومات واالتصاالت

  التكوين _ 
  الحواجز نفسية _ 
  وجود تجهيزات _ 
توفير تكنولوجيا المعلومات _ 

  واالتصاالت بالمنزل 
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  الملخصـات

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  الملخص
على  دنظام إحصائي متطور يعتميقوم مجتمع المعلومات في أي بلد على 

جملة من المؤشرات القياسية المتفق عليها من طرف المنظمات الدولية 
النشطة في المجال،  وذلك بغية إرساء ثقافة تجميع البيانات اإلحصائية 

الستراتيجيات، ثم نشرها من خالل واستغاللها في تقييم المشاريع وا
المراصد الوطنية واإلقليمية التي تساهم في معرفة مدى تغلغل أي بلد 
في مجتمع المعلومات وقياس النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

وتوضح  .التعليم يوقيمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
إلصالحات التعليمية، وتمكين المعلمين العالقة بين استخدام التكنولوجيا وا

من تلبية دورهم وإحداث التغييرات في عمليات التدريس والدراسة 
وتعليم الطالب إلى جانب توضيح أن التكنولوجيا ليست غاية في حد 

ومن . ذاتها وإنما وسيلة لتعزيز االبتكار والتمكين وإيجاد حلول أكفاء
ألداء لمنظمة اليونسكو في قطاع خالل هذه الدراسة تم اختبار مؤشرات ا

وتم تكوين نموذج .التعليم بالواليات المختارة قسنطينة ، عنابة ، سطيف 
مرصد وطني لمجتمع المعلومات في قطاع التعليم بالواليات المذكورة ، 

  .هذا النموذج من العائلة الثانية بمنهجية ميكرو 

  : الكلمات المفتاحية 

  ي، مرصد معلومات، تكنولوجيا التعليم، مجتمع المعلومات، نظام إحصائ
 
 
 
 



ABSTRACT  

    Information society in any country posed on sophisticated statistical system 

which, depends on benchmarks agreed by the international organizations active 

in the area, with a view to establish a culture of the compilation of statistical 

data used to assess projects and strategies, then disseminated through national 

and regional observatories, which contributes to know advancing of any country 

on the Information Society and to measure the force of information and 

communications technology, the value and impact of information and 

communication technology in education. Clarifies the relationship between the 

use of technology and educational reforms, and to enable educators to meet 

their role and changes in the teaching, study and education of the students as 

well as clarifying that technology is not an aim in itself, but a means to promote 

forces innovation, empowerment and qualified solutions. this study was tested 

performance indicators of UNESCO in the education sector  in selected States 

Constantine, Annaba, Sétif. A model of national observatory on the information 

society in the education sector in mentioned states was created from the second 

family of the methodology Micro. 

Keywords:  

Information society, statistical system, the Observatory information technology, 

education, micro methodology 

 

 

 

 

 



Résumé  

     la Société de l'information dans n'importe quel pays posés sur système 

statistique sophistiqué qui dépend de critères convenus par les organisations 

internationales actives dans le domaine, en vue d'instaurer une culture de la 

compilation des données statistiques utilisées pour évaluer les projets et les 

stratégies, puis diffusées par les organismes nationaux et Observatoires 

régionaux, ce qui contribue à faire progresser le savoir de n'importe quel pays 

sur la Société de  l’information et de mesurer la force de la technologie de 

l'information et des communications, la  valeur et l'impact des technologies de 

l'information et des communications dans l'enseignement. Précise la relation 

entre l'utilisation de la technologie et de la réforme de l'éducation et de 

permettre aux éducateurs de changer  leur rôle et des changements dans 

l'enseignement, , ainsi que de préciser que la technologie n'est pas un but en soi, 

mais un moyen de promouvoir Forces de l'innovation, de l'autonomisation et les 

qualifications des solutions. Cette étude a été testé des indicateurs de 

performance de l'UNESCO dans le secteur de l'éducation dans certains États 

Constantine, Annaba, Sétif. Un modèle de l'observatoire national sur la société 

de l'information dans le secteur de l'éducation dans les Etats mentionnés a été 

créé à partir de la deuxième Famille avec une  

méthodologie Micro.  

Mots-clés:  

Société de l'information, du système statistique, méthodologie micro, 

l'Observatoire de la Société l'information, l’éducation,  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :المختصرات ةقائم

ANDS : agence nationale du développement de la santé. 

CNIPTICE : centre nationale de l’innovation pédagogique et des tice. 

CNIPTICE : centre nationale de l’innovation pédagogique et des tice. 

EUROSTAT : office  de  statistique de l’union européenne. 

IME : indicateurs mondiaux de l’éducation. 

ISU : institut de statistique de l UNESCO. 

LICDL : permis de conduire international d’ordinateur homologué par l’UNESCO. 

OCDE: organisation for economic co- operation and development. 

OEPT : observatoire de l’éducation pour tous. 

PARE : protocole d’accord sur l’appui a la réforme du système éducatif algérien. 

PISA : programme international pour le suivi des acquis des élèves. 

ROCARE : réseau ouest et centre africain de recherche en éducation. 

WIPIIS : groupe de travail sur les indicateurs de la société de l’information. 
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